
 

رواحد آموزش به بيما  

  آمادگي بيهوشي عمومي و يا نخاعي قبل از ورود به اتاق عمل
  :عمل به نكات زير توجه فرماييد اتاق به ورود از قبل نخاعي يا و عمومي بيهوشي بيماران عزيز جهت آمادگي

  بيهوشي از طريق سرم و نيز ماسك اكسيژن روي صورت شما استفاده مي شود.در بيهوشي عمومي از داروهاي 

در بي حسي نخاعي حين انجام كار بايد در وضعيت نشسته و بدون حركت باشيد و ناحيه پشت شما ضد عفوني شده و با  -
ين روش بيهوشي يك سوزن بسيار باريك كه درد بسيار كمي دارد، داروي بي حسي تزريق مي شود.مهم ترين مسئله در ا

 بي حركت بودن شماست.

 هيچگونه ارتباطي بين كمردرد بعد از جراحي و بي حسي نخاعي وجود ندارد و عامل كمر درد شما نمي باشد. -

 لطفا توجه فرماييد كه: -

 در صورت داشتن هر گونه حساسيت  دارويي و غذايي قبلي، پزشك بيهوشي را در جريان قرار دهيد. -

 قبلي مشكلي داشتيد اطالع دهيد.چنانچه در بيهوشي  -

 در صورت سرماخوردگي حاد پزشك را مطلع سازيد. -

خون، ضد تشنج، ضد آسم و ضد انعقادي( در صورت استفاده از داروهاي قبلي، داروهاي كنترل فشار خون و كنترل قند  -
 هپارين، كلگزان) اطالع دهيد.

 صبح اول وقت قرص را با مقدار كمي آب ميل كنيد.در صورت مصرف داروي لووتيروكسين و يا داروهاي ضد تشنج  -

 را شب قبل عمل ميل نموده و صبح عمل مصرف ننماييد.داروهاي ضد فشار خون  -

 ) را قطع نماييد.LD،HDاز حدود يك هفته قبل داروهاي جلوگيري از بارداري ( -

 در صورت مصرف داروهاي گياهي حتما اطالع دهيد. -

 مصنوعي و لنز را از بدن خارج كنيد.ورود به اتاق عمل دندان هنگام  -

 ساعت از خوردن جامدات و غذاهاي چرب امتناع كنيد. 8قبل از ورود به اتق عمل  -

 ساعت قبل از بيهوشي بنوشيد. 3آب يا چاي شيرين را مي توانيد تا  -

 ساعت قبل از جراحي قطع نماييد. 6شير و آب ميوه را از  -

 كاشت ناخن، حداقل انگشت اشاره هر دو دست از الك پاك شود.الك انگشتان پاك شود و در صورت داشتن  -

 ساعت غذا و مايعات ميل نشود. 6بعد از جراحي تا  -

 بعد از بي حسي نخاعي پس از اجازه خوردن، تا چند روز مايعات فراوان بنوشيد. -

ان بوده و به مرور بهتر مي بعد از بيهوشي عمومي ممكن است تهوع و استفراغ و يا كمي گلودرد داشته باشيد كه قابل درم -
 شود.

 درد بعد از عمل اتفاق شايعي است كه با تجويز مسكن توسط پزشك به راحتي درمان مي شود. -

ساعت به تدريج رفع شده و توانايي حركت و حس را  3-2بي حسي و بي حركتي بعد از بيهوشي نخاعي معموال بعد از  -
  دوباره بدست مي آوريد.


