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هب انم هستی بخش
بیمار عزیز عمل جراحی جهت برطرف شدن مشکل شما ضروری
بوده و از عوارض سوء دیگر جلوگیری می کند  .به خدا توکل
نموده و به جراح ،متخصص بیهوشی  ،پرستار و تیم درمان
اعتماد کنید.
منظور از بیهوشی عمومی  :کاهش سطح هوشیاری بیمار با کمک
داروها و گازهای بیهوشی است تا حدی که حواس (به خصوص
حس درد) فعالیتی نداشته باشد .پزشک بیهوشی مسولیت بیهوشی
شمارو بعهده دارد .
آهادگی های قبل از بیهوشی :
 .1هنگام بستری همراه بودن یکی از بستگان درجه یک (پدر
جهت کودکان و همسر جهت خانم ها ) جهت اخذ رضایت
الزامی است.
 .2شب قبل از عمل حمام کرده و محل عمل را به طور کامل از
موهای زائد با ماشین اصالح تمیز کنید .
 .3کلیه داروهایی را که مصرف می کنید هنگام بستری به همراه
داشته باشید ودرصورت مصرف هر گونه دارو،پزشک
جراح،پزشک بیهوشی و پرستار را مطلع سازید .
 .4قبل از بیهوشی عمومی  ،از استعمال دخا نیات بپرهیزید .زیرا
در غیر اینصورت بعد از عمل سرفه یا استفراغ خواهید کرد و
این براي شما خطرناك است.
 .5شب قبل از عمل پس از خوردن شام سبک دیگر هیچ چیزی
نخورید حتی آب
 .6اگر عمل شما صبح می باشد :
بیماران زیر  6ماه  :از ساعت  5صبح به بعد چیزی نخورند.
بیماران  6ماه تا  3سال  :از ساعت  4صبح به بعد چیزی نخورند.
بیماران باالی  3سال :از ساعت  12شب به بعد چیزی نخورند.
 .7عینک ،لنز ،دندان مصنوعی ،انگشتر ،دستبند ،گیره سر و کلیه ي
اشیاءفلزيِ و زیور آالت همراه خود را قبل از ورود به اتاق عمل،
خارج کنید.
 .8خانم ها لطفا الک نزنید،ناخن مصنوعی نداشته باشید و آرایش
نکنید زیرا متخصص بیهوشی در حین بیهوشی جهت کنترل
رنگ بستر ناخن و لبها با مشکل مواجه می شود .
 .9دفترچه بیمه ،کپی آن و کلیه مدارک پزشکی که جهت
تشخیص بیماری شما می باشد مثل سونوگرافی،سی تی
اسکن  ،MRI ،آزمایشات و کلیه مشاوره های پزشکی خود
را به همراه داشته باشید.
 .10لباسهای زیر وجوراب خود رادرآورده و لباس مخصوص
اتاق عمل را بپوشید .دستبند مشخصات را نیز ببندید.

 .11در بدو ورود به اتاق عمل پزشک بیهوشی و کارشناسان
بیهوشی سواالتی از شما یا بستگانتان میپرسد.لطفا با دقت
وحوصله پاسخ دهید .
 .12ضمن بیهوشی راه هوایی شما با روشهاي مناسب باز
نگهداشته میشود و تنفس شما تا پایان عمل با دستگاه
بیهوشی وزیر نظر متخصص کنترل میشود.
 .13در تمام این مدت عالیم حیاتی شما اندازه گیری میشود .بعد از
عمل به اتاق پس از بیهوشی(اتاق بهبودي)منتقل میشوید.
آهادگی های بعد از بیهوشی :
.1
.2
.3

.4

.5

.6
.7

پس از اتمام جراحی شما در اتاق ریکاوری (بهبودی) کم کم به
هوش می آیید و بعد از هوشیاری نسبی به بخش منتقل می
شوید.
اگر احساس تهوع واستفراغ و اد رار داشتید به پرستار اطالع
دهید.
شما بعد از اتاق بهبودي به بخش خود منتقل میشوید ،تا زمان
الزم در آنجا ناشتا می مانید و د ر صورتیکه سرفه داشتید براي
پیشگیري از درد عمل جراحی ناحیه شکم دست خود را روي
محل عمل گذاشته و آرام سرفه کنید
.بعد از هوش آمدن ممکن است از درد ناحیه عمل شکایت
داشته باشید که طبیعی بوده و در صورت شدت و عدم تحمل با
اطالع به پرستار بخش از روشها و داروهای مسکن جهت
تسکین یا کاهش درد شما استفاده می شود .
عوارضی نظیر خستگی ،سرگیجه ،تهوع،استفراغ ،گلودرد
وکوفتگی عضالنی بعد از عمل و بیهوشی عمومی معموال تا
مدت کوتاه در برخی افراد وجود دارد .
هر زمان پرستار اجازه داد با کمک از تخت خارج شوید  .چون
امکان دارد فشار خون تان کاهش یابد وزمین بخورید .
روز عمل ،مرخص شدید رانندگی نکنید ،با
در صورتیکه همان ِ
ماشین آالت حساس و پیچیده کار نکنید و تصمیم گیریهاي مهم
زندگیتان را به فرصت دیگري موکول کنید.

توصیه اهی زپکش معالج و رپستاران را رد مورد مراقبت از خود بدقت انجام دهید ات هب
امید رپوردگارسالمتی خود را بازیافته و ازبیمارستان مرخص شوید.

