ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣن ﺑﮫ ﺳزارﯾن اﺣﺗﯾﺎج دارم؟
ﺣدودا ﯾﮏ ﻧوزاد از ھر ﭼﮭﺎر ﻧوزاد از طرﯾﻖ ﺳزارﯾن ﻣﺗوﻟد ﻣﯽ ﺷود .دو ﺳوم اﯾن ﺳزارﯾن ھﺎ ﻏﯾرﻣﻧﺗظره اﺳت .اﮔر
ﺳزارﯾن ﺷﻣﺎ از ﻗﺑل ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده آن را ﺳزارﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد .ﭘزﺷﮏ ﻣﺗﺧﺻص زاﯾﻣﺎن )ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﮫ در ﻣراﻗﺑت
از زﻧﺎن ﺑﺎردار و ھﻣﯾﻧطور ﺑرای ﺑدﻧﯾﺎ آوردن ﻧوزادان ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎ ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد( اﮔر ﻓﮑر ﮐﻧد ﻣﺷﮑﻠﯽ در زاﯾﻣﺎن طﺑﯾﻌﯽ
ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﺷﻧﮭﺎد ﺳزارﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده را ﺑدھد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،اﮔر ﻧوزاد ﺑطور ﻏﯾرطﺑﯾﻌﯽ در ﻣﺎھﺎی
آﺧر ﺑﺎرداری در رﺣم ﺑوده ﺑﺎﺷد .ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﭘزﺷﮏ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﺳزارﯾن اظﺻراری اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد ،ﯾﻌﻧﯽ
ﻣﻌﻣوﻻ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل زاﯾﻣﺎن ھﺳﺗﯾد .اﯾن را ﺳزارﯾن اظﺻراری ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد .اﮔر وﺿﻊ ﺣﻣل ﺑﮫ اھﺳﺗﮕﯽ ﭘﯾش ﻣﯽ رود و
ﯾﺎ وﺿﻌﯾت ﻧوزاد ﺧطرﻧﺎک ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد و ﯾﺎ در ھر دو ﺻورت ،اﯾن ﺳزارﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﺷود .ﭘزﺷﮏ زﻧﺎن اﯾن
را ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در ﻣﯾﺎن ﻣﯽ ﮔذارد و ﻣواﻓﻘت ﺷﻣﺎ را در وﺣﻠﮫ اول ﺧواﺳﺗﺎر ﻣﯽ ﺷود.

ﭼﮫ ﻧوع داروھﺎی ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺑرای ﺳزارﯾن ﻣن در دﺳﺗرس اﺳت؟
دو ﻧوع داروی ﺑﯾﮭوﺷﯽ در دﺳﺗرس اﺳت .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﯾدار ﺑﺎﺷﯾد )ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ( و ﯾﺎ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﮐﺎﻣل )ﺑﺧواب رﻓﺗن(.
ﻣﻌﻣوﻻ اﮔر ﺳزارﯾن ﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ ﻣﯽ دھﻧد .در اﯾن ﺣﺎل ﺷﻣﺎ ﺑﯾدار ھﺳﺗﯾد وﻟﯽ در ﻧﺎﺣﯾﮫ از ﮐﻣر ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن
ﭼﯾزی ﺣس ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد .اﯾن روش ﻗﺎﺑل اطﻣﯾﻧﺎن ﺗر اﺳت ،ﺷﻣﺎ و ھﻣﺳرﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑدﻧﯾﺎ آﻣدن ﻧوزاد ﺧود را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧﯾد .ﺳﮫ
ﻧوع ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ وﺟود دارد .اﯾﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل :ﻧﺧﺎﯾﯽ ،اﭘﯾدورال و ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﻧﺧﺎﯾﯽ و اﭘﯾدورال ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﯾﯽ :ﻣﺗداوﻟﺗرﯾن ﻓرم ﺑﯽ ﺣﺳﯽ اﺳت .از اﯾن روش ﻣﯽ ﺗوان ﺑرای ﺳزارﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده و ﯾﺎ اﺿطراری
اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .ﻋﺻب ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺣﺳﺎس را در ﻧﺧﺎع ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﮐﻣر ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد در ﯾﮏ ﮐﯾﺳﮫ ﻣﺎﯾﻊ داﺧل
ﺳﺗون ﻓﻘرات ﺟﺎی دارﻧد .ﭘزﺷﮏ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺑﺎ ﺳوزن ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎزک داروی ﺑﯽ ﺣﺳﯽ را در داﺧل اﯾن ﮐﯾﺳﮫ ﻣﺎﯾﻊ در ﻧﺧﺎع
ﺗزرﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن روش ﻓورا ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﻘدار ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﯽ دارو ﻻزم دارد.
ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﺑﺎ اﭘﯾدورال :ﯾﮏ ﻟوﻟﮫ ﻻﺳﺗﯾﮑﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎزک )ﮐﺎﺗﺗﺎر( ﻧزدﯾﮏ ﻋﺻب ﭘﺷت ﺳﺗون ﻓﻘرات ﻧﺻب ﻣﯽ ﺷود ،داروی
ﺑﯽ ھوﺷﯽ از طرﯾﻖ اﯾن ﻟوﻟﮫ در زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷد ﺗزرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷود.
اﭘﯾدورال اﻏﻠب ﺑرای درﻣﺎن درد زاﯾﻣﺎن ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود و از داروھﺎی ﺿﻌﯾف اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .اﮔر ﺑﮫ ﺳزارﯾن ﻧﯾﺎز دارﯾد،
ﭘزﺷﮏ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای اﭘﯾدورال از داروی ﻗوی ﺗری اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .ﺑرای اﭘﯾدورال ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ ﺑﮫ ﻣﻘدار
ﺑﯾﺷﺗری از داروی ﺗﺟوﯾز ﺷده اﺣﺗﯾﺎج دارد و ﺑرای اﺛر ﮐردن آن ﮐﻣﯽ زﻣﺎن ﻻزم اﺳت.
ﺗرﮐﯾب ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻧﺧﺎﯾﯽ اﭘﯾدورال )ﺳﯽ اس اﯾﯽ( :ﺗرﮐﯾﺑﯽ از دو دارو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺗزرﯾﻖ ﻧﺧﺎﯾﯽ ﻓورا ﺑﯽ ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑرای
ﺳزارﯾن آﻣﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﭘﯾدورال ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘدار ﺑﯾﺷﺗری داروی ﺑﯽ ﺣﺳﯽ اﺣﺗﯾﺎج اﺳت و ﺑرای
ﺗزرﯾﻖ داروی ﺿددرد ﭘس از زاﯾﻣﺎن ﺑﮑﺎر ﺑرده ﻣﯽ ﺷود.

ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ :ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﮐﺎﻣل در طول ﻣدت زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﭘزﺷﮏ زاﯾﻣﺎن ﺳزارﯾن را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد .اﺧﯾرا ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﮐﺎﻣل
ﮐﻣﺗر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد اﺿطراری از اﯾن روش اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ،ﻣﺛﻼ اﮔر ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ
ﻣﻧﺎﺳب ﻧﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﺑﯽ ھوﺷﯽ ﮐﺎﻣل را ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﯾد.

ﺑرای ﺳزارﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ﺗﻌﯾﯾن وﻗت ﮐرده ام ﺣﺎﻻ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود؟
ﻣﻌﻣوﻻ ﻗﺑل از وﻗت ﺳزارﯾن ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺧواھﯾد آﻣد .از ﺷﻣﺎ ﺧون ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﻣﻘدار
ھﻣوﮔﻠوﺑﯾن را اﻧدازه ﺑﮕﯾرﻧد و ﻣطﻣﺋن ﺷوﻧد ﮐم ﺧوﻧﯽ ﻧدارﯾد و ﮔروه ﺧون را ﻧﯾز ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺑﻌد از ﻋﻣل ﺑﮫ
ﺗزرﯾﻖ ﺧون اﺣﺗﯾﺎج ﺑﺎﺷد ﮔروه ﺧوﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﺷﺧص ﺑﺎﺷد .ﭼﻧد ﻧﻣوﻧﮫ از ﭘوﺳت ﺑرداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ آزﻣﺎﯾش ام ار اس ا
) (MRSAاﻧﺟﺎم ﺷود .اﯾن ﯾﮏ ﺑررﺳﯽ ﻣﻌﻣوﻟﯽ اﺳت .ﭘس از اﻧﺟﺎم اﯾن آزﻣﺎﯾش ھﺎ ﻣﺎدران ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔردﻧد و ﺷب
ﻗﺑل از وﻗت ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑرای ﺳزارﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﯽ آﯾﻧد .ﻣﺎﻣﺎ ﻗرص ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﺳﯾد ﺷﮑم را
ﮐم و از ﺣﺎل ﺑﮭم ﺧوردﮔﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد .اﯾن دارو ﺷب ﻗﺑل و ﺻﺑﺢ روز ﺳزارﯾن داده ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎﯾد از آﺷﺎﻣﯾدن ﻣﺎﯾﻌﺎت و
ﺧوردن ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﻗﺑل از ﺳزارﯾن ﻣﻣﺎﻧﻌت ﮐﻧﯾد .اﯾن ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺣﺎل ﺑﮭم ﺧوردﮔﯽ و ﮐﺎھش ﻋوارض ﻋﻣل ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .ﻣﺎﻣﺎ اﯾن ھﺎ را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﺿﯾﺢ ﺧواھد داد...
ﻗﺑل از ﻋﻣل ﺳزارﯾن دﮐﺗر ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺷﻣﺎ را ﻣﻼﻗﺎت ﺧواھد ﮐرد .دﮐﺗر ﺑﯾﮭوﺷﯽ در ﻣورد ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﭘزﺷﮑﯽ و ھر ﮔوﻧﮫ داروی
ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺗر اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﯾد ﺻﺣﺑت ﺧواھد ﮐرد .اﻣﮑﺎن دارد ﮐﮫ ﺑﮫ آزﻣﺎﯾش و ﺗﺳت ھﺎی ﺑﯾﺷﺗری اﺣﺗﯾﺎج ﺑﺎﺷد .دﮐﺗر
درﺑﺎره داروھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺻﺣﺑت ﺧواھد ﮐرد و ﺑﮫ ﺳواﻻت ﺷﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺧواھد داد.

روز ﻋﻣل ﺳزارﯾن ،ﻣﺎﻣﺎ ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐردن از اﯾﻧﮑﮫ داروھﺎی ﺗﺎن را ﻣﺻرف ﮐرده اﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﺧواھد
ﮐرد .ﻣوھﺎی ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺧط ﻣﺎﯾو )ﮐﺷﺎﻟﮫ ران( ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗراﺷﯾده ﺷود .ﻧﺎم ﺷﻣﺎ ﺑروی ﯾﮏ ﻣﭻ ﺑﻧد و ﯾﺎ ﻣﭻ ﭘﺎ ﺑﻧد ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده
اﺳت .ﻣﺎﻣﺎ درﺧواﺳت ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻟﺧﺗﮫ ﺷدن ﺧون در ﻣﺎھﯾﭼﮫ ﭘﺎ ﺟوراب طﺑﯽ ﺑﮫ ﭘﺎ ﮐﻧﯾد .روﭘوش
ﺑرای اطﺎق ﻋﻣل را ﺑﭘوﺷﯾد .ھﻣﺳر و ﯾﺎ ھﻣراه ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد در اطﺎق ﻋﻣل ﺷﻣﺎ را ھﻣراھﯽ ﮐﻧد .ﻣﺎﻣﺎ روﭘوش ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای
اطﺎق ﻋﻣل ﺑﮫ آﻧﺎن ﺧواھد داد.
•
•
•
•
•
•

اﺷﺧﺎص ﻣﺗﻌددی در اطﺎق ﻋﻣل ھﺳﺗﻧد.
ﻣﺎﻣﺎ در آﻧﺟﺎ ﺧواھد ﺑود ﺗﺎ از ﺷﻣﺎ و ﻧوزادﺗﺎن ﻣراﻗﺑت ﮐﻧد.
دﮐﺗر ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﯾﮏ دﺳﺗﯾﺎر دارد.
ﻣﺗﺧﺻص زاﯾﻣﺎن ﯾﮏ دﺳﺗﯾﺎر و ﯾﮏ ﭘرﺳﺗﺎر ﺷﺳﺗﺷو ھﻣراه دارد.
ﭘرﺳﺗﺎر دﯾﮕری ﺑرای آوردن وﺳﺎﯾل ﺟراﺣﯽ .ﺣداﻗل ھﻔت ﻧﻔر در اطﺎق ﻋﻣل ھﺳﺗﻧد.
ﭘزﺷﮏ اطﻔﺎل ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

در ﺻورت اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود؟
در اطﺎق ﻋﻣل ﻓﺷﺎر ﺧون ،ﻣﯾزان ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب و ﻣﻘدار اﮐﺳﯾژن در ﺧون ﺷﻣﺎ را اﻧدازه ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .اﯾن ﺑدون درد اﺳت.
ﭘزﺷﮏ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﮐﺎﻧﯾوﻻ )ﻟوﻟﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎزک( ﺑﮫ رگ ﭘﺷت دﺳت و ﯾﺎ ﺑﺎزوی ﺷﻣﺎ ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ از اﯾن طرﯾﻖ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺎﯾﻊ
ﺗزرﯾﻖ ﺷود .ﺳﭘس ﭘزﺷﮏ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺷﻣﺎ را ﺑﯽ ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧد.
از ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﮐﮫ ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﭘﮭﻠو دراز ﺑﮑﺷﯾد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ زاﻧوھﺎﯾﻣﺎن را ﺟﻣﻊ ﮐرده و ﺑرطرف ﺳﯾﻧﮫ ﺧود آورده
اﯾد .ﭘزﺷﮏ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﭘﺷت ﺷﻣﺎ را اﺳﭘری و ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻌﯽ ﻣﯾزﻧد ﺑرای ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن اﯾن ﻣﺣل ﮐﮫ اﯾن ﻣﺎﯾﻊ ﺳرد اﺳت .ﺳﭘس

ﻣﺣل ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را در ﮐﻣر و ﺑﯾن ﻣﮭره ھﺎی ﮐﻣر اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑرای ﺑﯾﺣس ﮐردن ﭘوﺳت آن ﻣﺣل ،داروی ﺑﯽ ﺣﺳﯽ
ﺗزرﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﻣﯽ ﺳوزش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﺑﯾﺣﺳﯽ ﺳﺗون ﻓﻘرات ،ﯾﮏ ﺳوزن ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎزک ﺑﮫ ﭘﺷت ﺷﻣﺎ
ﻓرو ﺧواھد ﺷد .در ﻣوﻗﻊ ﻓرو ﮐردن ﺳوزن ﮔﺎھﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺗﺎن اﺣﺳﺎس ﻣور ﻣور ﺷدن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و ﯾﺎ اﻧﮕﺎر
ﺷوک اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ وارد ﺷده اﺳت .اﯾن را ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺑﮕوﯾﯾد .ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ در زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ دﮐﺗر ﺑﯾﮭوﺷﯽ
داروی ﺑﯾﮭوﺷﯽ را ﺗزرﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﯽ ﺣرﮐت ﺑﻣﺎﻧﯾد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺳوزن در ﻣﺣل اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،داروی ﺑﯾﮭوﺷﯽ
ﻣوﺿﻌﯽ را ھﻣراه ﺑﺎ داروی ﺿد درد ﺗزرﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺳوزن را ﺑرﻣﯽ دارﻧد .اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺑﯾﺷﺗر طول
ﻧﻣﯽ ﮐﺷد .وﻟﯽ اﮔر ﺟﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺳوزن ﭘﯾدا ﻧﮑردﻧد ،اﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت طول ﺑﮑﺷد .ﺑرای اﭘﯾدورال )ﯾﺎ اﭘﯾدورال-ﻧﺧﺎﻋﯽ
ﺗرﮐﯾﺑﯽ( ،ﭘزﺷﮏ ﺑﯾﮭوﺷﯽ از ﺳوزن ﺑزرﮔﺗری اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﮐﺎﺗﺗﺎر )ﻟوﻟﮫ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ( در ﻣﺣوطﮫ ای ﻧزدﯾﮏ
ﻋﺻب در ﺳﺗون ﻓﻘرات ﺑﮕذارد؛ و ھﻣﯾﻧطور ﮔﺎھﯽ ﻣورﻣور ﺷدن و ﯾﺎ ﺷوک اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ در ﭘﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم
اﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ ﺣرﮐت ﺑﻣﺎﻧﯾد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﮐﺎﺗﺗﺎر در ﺟﺎﯾش ﺑﺎﺷد .ﺳوزن را ﺑر ﻣﯽ دارﻧد ﺳﭘس ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺣرﮐت ﮐﻧﯾد.
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﭘﯾدورال ﺷروع ﺑﮑﺎر ﮐردﻧد ،در ﭘﺎی ﺧود اﺣﺳﺎس ﮔرم و ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ﺣﺗﯽ ﺷﺎﯾد اﺣﺳﺎس
ﻣور ﻣور ﮐﻧد .ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﮐم ﮐم ﺑطرف ﺑﺎﻻی ﺑدن اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷود .ﭘزﺷﮏ ﭼﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﺗﺎ وﺳط ﺳﯾﻧﮫ آﻣده
ﺑﺎﺷد و ﺳﭘس ﻋﻣل ﺳزارﯾن را ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺷوﯾد ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ داروی
ﺑﯽ ﺣﺳﯽ اﺛر ﮐرده اﺳت .ﺗﯾم اطﺎق ﻋﻣل ﻣرﺗب ﻓﺷﺎر ﺧون را ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ دﮐﺗر ﺑﯾﮭوﺷﯽ اﭘﯾدورال ﻧﺧﺎﻋﯽ و ﯾﺎ
ﺗرﮐﯾب ﺷده را اﻋﻣﺎل ﮐرد ،ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﭘﺷﺗﺗﺎن و ﮐﻣﯽ ﺑﮫ طرف ﭼپ ﻣﯽ ﺧواﺑﺎﻧﻧد .اﮔر اﺣﺳﺎس ﮐردﯾد ﺣﺎﻟﺗﺎن ﺑﮭم ﻣﯽ ﺧورد
ﺑﮫ دﮐﺗر ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺑﮕوﯾﯾد .ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺳﺑب اﯾﻧﮑﮫ ﻓﺷﺎر ﺧون ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯾﺎﻓﺗد اﯾن ﺣﺎﻟت دﺳت ﻣﯽ دھد .ﭘزﺷﮏ ﺑﯾﮭوﺷﯽ داروﯾﯽ
ﺑرای رﻓﻊ اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ دھد .در طول زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ داروی ﺑﯾﮭوﺷﯽ اﺛر ﮐﻧد ،ﻣﺎﻣﺎ ﯾﮏ ﻟوﻟﮫ ﮐوﭼﮏ )ﮐﺎﺗﺗر ﻣﺛﺎﻧﮫ( ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﻧﮫ وﺻل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺛﺎﻧﮫ در ﻣدت ﻋﻣل ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻣﺎﻧد .اﯾن ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧده ﻧﯾﺳت ۱۲ .ﺳﺎﻋت ﭘس از دادن دوز )ﻣﻘدار ﺗﺟوﯾز
ﺷده( ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ )ﻣﻘدار ﺗﺟوﯾز ﺷده ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ و ﯾﺎ اﭘﯾدورال ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺛﺑﯾت و اداﻣﮫ اﺛر ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﺗزرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷود( و
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﺗواﻧﯾد راه ﺑروﯾد ﮐﺎﺗﺗر ﻣﺛﺎﻧﮫ ﺑرداﺷﺗﮫ ﺧواھد .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﮕراﻧﯽ ﺑرای ادرار ﮐردن ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﻣﺎﻣﺎ
ﻗﺑل از ﻋﻣل ،ﺑﮫ ﻗﻠب ﻧوزاد ﮔوش ﺧواھد داد.

آﯾﺎ ھﻣﺳر )ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔﯽ( ﻣن ﻗﺎدر ﺧواھد ﺑود در طﯽ ﻋﻣل ﺳزارﯾن ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ھﺷﯾﺎر ھﺳﺗم در ﮐﻧﺎرم ﺑﺎﺷد؟
اﮔر ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ھﻣراه ﯾﺎ ﺷرﯾﮏ ﺷﻣﺎ ﻗﺎدر ﺧواھد ﺑود در اﺗﺎق ﻋﻣل در ﮐﻧﺎر ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد .از او ﺧواﺳﺗﮫ
ﺧواھد ﺷد ﺗﺎ در ﮐﻧﺎری ﺑﻧﺷﯾﻧد و ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻧﻘﺎط ﺧﺎص اﺗﺎق ﻋﻣل ﻧرود .اﯾن اﻣر ﺑرای ﮐﺎھش ﺧطر آﻟودﮔﯽ دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی
اﺳﺗرﯾل اﺳت) .اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻋﻣل ﺗﺣت ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﮐﺎﻣل ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد ،از ھﻣراه ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺧواھد ﺷد ﺗﺎ در اﺗﺎﻗﯽ دﯾﮕر
ﻣﻧﺗظر ﺑﻣﺎﻧد(.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﺷﯾﺎر ھﺳﺗم ،در طﯽ ﻋﻣل ﺳزارﯾن ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺗد؟
درﺳت ﭘﯾش از ﺷروع ﻋﻣل ،ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی اﺗﺎق ﻋﻣل ﻧﺎم ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد و ﺷﻣﺎره اﺗﺎق ﺷﻣﺎ را ﻣﺟددا ﻣﯽ ﭘرﺳد ﺗﺎ ﻣطﻣﺋن
ﺷوﻧد ﺑﯾﻣﺎر درﺳﺗﯽ وارد اﺗﺎق ﻋﻣل ﺷده اﺳت و ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻋﻣل ﺳزارﯾن را آﻏﺎز ﮐﻧﻧد.
ﯾﮏ ﭘرده ﺑﯾن ﺷﻣﺎ و ھﻣراه ﺷﻣﺎ ﮐﺷﯾده ﻣﯽ ﺷود ،ﺗﻧﮭﺎ در ﻗﺳﻣت ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ و ﻗﺳﻣت ﺟراﺣﯽ .ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ در ﺗﻣﺎم ﻣدت
ﮐﻧﺎر ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﻣﺎﻧد .ﻣﻣﮑن اﺳت در ﭘﯾش زﻣﯾﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی آﻣﺎده ﺳﺎزی زﯾﺎدی ﻧﯾز اﻧﺟﺎم ﺷود .اﯾن اﻣر ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت
ﮐﮫ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن زاﯾﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﯾﻣﯽ از ﻣﺎﻣﺎھﺎ و ﭘرﺳﻧل اﺗﺎق ﻋﻣل ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

ﻣﻌﻣوﻻ ﭘوﺳت ﺷﻣﺎ ،در ﺟﺎﯾﯽ زﯾر ﺧط ﺑﯾﮑﯾﻧﯽ )زﯾر ﺷﮑم( ﮐﻣﯽ ﺑرﯾده ﻣﯽ ﺷود .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻣل ﺳزارﯾن اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود ،ﺷﻣﺎ
ﺻداھﺎی دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ و ﻧﯾز ﺻدای ﻣﮑش دﺳﺗﮕﺎه ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻌﺎت را از اطراف ﻧوزاد ﻣﯽ ﻣﮑد را ﻣﯽ ﺷﻧوﯾد.

آﯾﺎ در طﯽ ﻋﻣل ﺳزارﯾن ﺑﺎ ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ دردی اﺣﺳﺎس ﺧواھم ﮐرد؟
در طﯽ ﻋﻣل ﺳزارﯾن ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﺷش و ﻓﺷﺎر را اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد ،اﻣﺎ ھﯾﭻ دردی ﺣس ﻧﺧواھﯾد ﮐرد .ﺑرﺧﯽ از زﻧﺎن اﯾن
ﺣس را اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗوﺻﯾف ﮐرده اﻧد ﮐﮫ اﻧﮕﺎر ﮐﺳﯽ درون ﺷﮑﻣم دارد رﺧت ﻣﯽ ﺷوﯾد .در طﯽ ﻋﻣل ،ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺑﺎ
ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺳﮑن ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯽ دھد .ﮔﺎھﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﯾﺎز ﺷود ﺗﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﺣت ﺑﯾﮭوﺷﯽ
ﻋﻣوﻣﯽ ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد اﻣﺎ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﮫ ﻧدرت رخ ﻣﯽ دھد.

ﻋﻣل ﺳزارﯾن ﭼﻘدر ﺑﮫ طول ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد؟
از آﻏﺎز ﻋﻣل ،ﻣﻌﻣوﻻ  10دﻗﯾﻘﮫ طول ﻣﯾﮑﺷد ﺗﺎ ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﯾد .ﻣﺗﺧﺻص زاﯾﻣﺎن ﻧﯾم ﺳﺎﻋت دﯾﮕر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺧواھد
ﺗﺎ ﻋﻣل را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳﺎﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھر ﻋﻣل ﺷراﯾط ﺧﺎص ﺧود را دارد ،اﯾن زﻣﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت طوﻻﻧﯽ
ﺗر ﻧﯾز ﺑﺎﺷد.

ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﮐودﮐم ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣد و ﻣن ھﺷﯾﺎر ﺑودم ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑرای ﮐودﮐم ﻣﯾﺎﻓﺗد؟
ﻓورا ﭘس از ﺗوﻟد ﮐودک ،ﻣﺎﻣﺎ ﮐودک ﺷﻣﺎ را ﺧﺷﮏ و ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﮏ ﭘزﺷﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﮐودک ﻧﯾز ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﭘس از آن ،وﻗﺗﯽ ﻣطﻣﺋن ﺷدﻧد ﮐﮫ ﮐودک در ﺷراﯾط ﺧوب ﻗرار دارد ،ﺷﻣﺎ و ھﻣراه ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
ﮐودک را در آﻏوش ﺑﮕﯾرﯾد و در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ،ﺗﻣﺎس ﭘوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﮐودک داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

آﯾﺎ در طﯽ ﻋﻣل ﺳزارﯾن ﺑﮫ ﻣن داروی دﯾﮕری داده ﻣﯽ ﺷود؟
ﭘﯾش از آﻏﺎز ﺳزارﯾن ،ﯾﮏ آﻧﺗﯽ ﺑﯾوﺗﯾﮏ ﺑﮫ درون ﺳرم ﺷﻣﺎ ﺗزرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺧطر ﺑروز ﻋﻔوﻧت ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد .ﭘس از
زاﯾﻣﺎن ،داروﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم اﮐﺳﯾﺗوﺳﯾن ﺑﮫ درون ﺳرم ﺷﻣﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن رﺣم و ﺗوﻗف ﺧون رﯾزی ﮐﻣﮏ ﻣﯽ
ﮐﻧد .اﮔر اﺣﺳﺎس ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داروﯾﯽ ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ ﺣس ﺗﮭوع ﯾﺎ اﺳﺗﻔراغ ﺷﻣﺎ از ﺑﯾن ﺑرود .اﮔر اﺣﺳﺎس
ﻧﺎراﺣﺗﯽ دارﯾد ،ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داروﯾﯽ ﺑرای رﻓﻊ اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑدھد و ﮔﺎھﯽ ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷد ﺗﺎ
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑدھﻧد .در ﭘﺎﯾﺎن ﺳزارﯾن ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﺷﯾﺎف ﺿد-اﻟﺗﮭﺎﺑﯽ داده ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﭘس از رﻓﻊ اﺛر ﺑﯾﮭوﺷﯽ،
درد ﺑﮫ ﺳراغ ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎﯾد.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻣل ﺳزارﯾن ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود و ﻣن ھﺷﯾﺎر ھﺳﺗم ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺗد؟
ﭘس از ﻋﻣل ،ﺑﮫ اﺗﺎق رﯾﮑﺎوری ﺑرده ﻣﯽ ﺷوﯾد و در آﻧﺟﺎ ﻓﺷﺎر ﺧون ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻣورد ﻧظﺎرت ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد.
ھﻣراه ﺷﻣﺎ و ﻧوزاد ﻣﻌﻣوﻻ در ﮐﻧﺎر ﺷﻣﺎ ﺧواھﻧد ﺑود .ﻧوزاد ﺷﻣﺎ اﮔر ﻗﺑﻼ وزن ﻧﺷده ﺑﺎﺷد در اﯾﻧﺟﺎ وزن ﻣﯽ ﺷود و ﺳﭘس
اﮔر ﺑﺧواھﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺷﯾر دادن را ﺷروع ﮐﻧﯾد .در اﺗﺎق رﯾﮑﺎوری ،اﺛر داروی ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﮐم ﮐم ﺑرطرف ﻣﯽ ﺷود و ﻣﻣﮑن
اﺳت ﻧوﻋﯽ ﺣس ﺧﺎرش ﯾﺎ ﻣور ﻣور ﺷدن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .در طﯽ ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﻗﺎدر ﺧواھﯾد ﺑود ﺗﺎ ﻣﺟددا ﭘﺎھﺎی ﺧود را ﺗﮑﺎن
دھﯾد.

ﭼرا ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﻋﻣل ﺳزارﯾن ﺑﮫ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﯾﺎز ﺷود؟
دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
•
•
•
•

اﮔر ﺷﻣﺎ ﺷراﯾط ﺧوﻧﯽ وﯾژه ای داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑر اﺛر آن ﺧون ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻟﺧﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود )ﺑﻧد ﻧﻣﯽ آﯾد( ﺑﮭﺗر اﺳت
از ﺑﯽ ﺣﺳﯽ اﭘﯾدورال ﯾﺎ ﻧﺧﺎﻋﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺷود.
اﮔر ﺑﮫ ﺻورت اﺿطراری ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻋﻣل ﺳزارﯾن ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺗﺎﺛﯾر داروھﺎی ﺑﯽ ﺣﺳﯽ
ﻧﺧﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﭘﯾدورال وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻧﺎھﻧﺟﺎری ھﺎی ﻣوﺟود در ﭘﺷت و ﮐﻣر ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳﺑب ﺷود ﺗﺎ ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ دﺷوار ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻣﮑن ﮔردد.
ﮔﺎھﯽ ﻧﯾز ﯾﮏ ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﭘﯾدورال را ﻧﻣﯽ ﺗوان در ﻣﮑﺎن ﺻﺣﯾﺢ اﻋﻣﺎل ﮐرد ،ﯾﺎ ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ
ﻋﻣل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.

آﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧم ھﻣراه )ﺷرﯾﮏ( ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﮐﻧﺎر ﻣن ﺑﺎﺷد؟
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ،در اﯾن ﺷراﯾط ھﻣراه ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﺗﺎق ﻋﻣل ﺑﯾﺎﯾد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،در ھﻣﺎن ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣﻧﺗظر ﺧواھد ﺑود و
وﻗﺗﯽ ﻧوزاد ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣد ﻣﯽ ﺗواﻧد او را ﺑﺑﯾﻧد.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ وارد اﺗﺎق ﻋﻣل ﻣﯽ ﺷود ﭼﮫ رخ ﻣﯽ دھد؟
ﺑﯾﺷﺗر آﻣﺎده ﺳﺎزی ھﺎ در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ اﺳت .در اﺗﺎق ﻋﻣل ،ﺗﺟﮭﯾزاﺗﯽ ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری
ﻓﺷﺎر ﺧون ،ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب و ﻣﯾزان اﮐﺳﯾژن ﺧون ﺑﮫ ﺷﻣﺎ وﺻل ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﮐﺎر دردی ﻧدارد .ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﯾﮏ
ﮐﺎﻧوﻻ )ﯾﮏ ﻟوﻟﮫ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﻧﺎزک( وارد رگ ﭘﺷت دﺳت ﯾﺎ ﺑﺎزوی ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﮐرد و ﺑﮫ آن ﯾﮏ ﺳرم وﺻل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ از
اﯾن طرﯾﻖ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﮫ ﺑدن ﺷﻣﺎ وارد ﺷود .ﺳﭘس ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻓرآﯾﻧد ﺑﯾﮭوﺷﯽ را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻧد .از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود
ﺑر روی ﻣﯾز ﻋﻣل ﺑﺧواﺑﯾد ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت ﭼپ ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺷده ﺑﺎﺷﯾد .ﯾﮏ داروی ﺿد اﺳﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﻣﯽ ﺷود
ﺗﺎ ﺑﺧورﯾد )ﺗﺎ ﻣﯾزان اﺳﯾد ﻣﻌده ﺷﻣﺎ ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد( و ﯾﮏ ﻣﺎﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘﯾش از آﻏﺎز ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﺗﺗر ﺑﮫ
درون ﻣﺛﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ وﺻل ﮐﻧد )ﺑرای ﺟﻣﻊ آوری ادرار(.

ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﭼﮕوﻧﮫ داده ﻣﯽ ﺷود؟
ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ از طرﯾﻖ ﻣﺎﺳﮑﯽ ﮐﮫ ﺑر روی ﺻورت ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﮐﺳﯾژن ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺗﻧﻔس ﻧﻣﺎﯾﯾد .زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﻣﺗﺧﺻص زاﯾﻣﺎن و ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻓراد ﺗﯾم آﻣﺎده ﺷدﻧد ،ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ در ﺳرم ﺷﻣﺎ داروی ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺗزرﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺧواب ﺑروﯾد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐم ﮐم ﺑﯾﮭوش ﻣﯽ ﺷوﯾد ،ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺑر روی ﮔردن ﺷﻣﺎ ﺑﺎ دﺳت ﻓﺷﺎر ﻣﯽ
آورد .اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد ﺗﺎ ﺟﻠوی ورود ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻌده ﺑﮫ درون رﯾﮫ را ﺑﮕﯾرد .داروی ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﺳرﯾﻊ
ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﮭوش ﻣﯽ ﺷوﯾد ،ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﯾﮏ ﻟوﻟﮫ را وارد ﻧﺎی ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﺻورت ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﺑﮫ ﺟﺎی
ﺷﻣﺎ ﮐﺎر ﺗﻧﻔس را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺟﻠوی ورود ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻌده ﺑﮫ درون ﺷش ھﺎ را ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻓرآﯾﻧد
ﺑﯾﮭوﺷﯽ را اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﯾﮭوش ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﯾد و ﻣﺗﺧﺻص زاﯾﻣﺎن ﺑﺗواﻧد ﮐودک ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آورد؛ اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ھﯾﭻ
ﭼﯾزی را ﺣس ﻧﺧواھﯾد ﮐرد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﯾﺎ ﭘزﺷﮏ ﻣﺗﺧﺻص از ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ

ﭘس از زاﯾﻣﺎن درد ﮐﻣﺗری اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد .در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣل ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺷﯾﺎف داده ﺷود ﺗﺎ در زﻣﺎن ﺑﮭوش آﻣدن درد
ﮐﻣﺗری اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺑﯾدار ﻣﯽ ﺷوم ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺗد؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾدار ﻣﯽ ﺷوﯾد ،ﮔﻠوی ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت آزرده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻟوﻟﮫ ای اﺳت ﮐﮫ در طﯽ ﻋﻣل وارد ﻧﺎی ﺷﻣﺎ ﺷده
ﺑود ،ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﻣﯽ اﺣﺳﺎس درد در ﻧﻘطﮫ ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﮔر اﺣﺳﺎس درد ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،در اﺗﺎق رﯾﮑﺎوری ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دارو
داده ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ درد ﺷﻣﺎ ﺑرطرف ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت اﺣﺳﺎس ﺧواب آﻟودﮔﯽ و ﺷﺎﯾد ﮐﻣﯽ اﺣﺳﺎس ﺗﮭوع داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد،
اﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ زود ﺑﮫ ﺣﺎﻟت طﺑﯾﻌﯽ ﺑﺎزﻣﯾﮕردﯾد .ﺑﮫ اﺗﺎق رﯾﮑﺎوری ﺑرده ﻣﯽ ﺷوﯾد و در آﻧﺟﺎ ﮐودک و ھﻣراه ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ
ﭘﯾوﻧدﻧد .اﮔر ﻧوزاد در زﻣﺎن ﺗوﻟد ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﮐﻣﮏ ﺗﯾم ﻧوزادی ﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺑﺧش ﻧﮕﮭداری
ﻧوزادان ﺑرده ﺷود .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﮐردﯾد ﺣﺎل ﺷﻣﺎ ﺑﮭﺗر اﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرای دﯾدن ﻧوزاد ﺑﮫ ﺑﺧش ﻧوزادان ﺑروﯾد.

ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﺳزارﯾن اﺿطراری ﭼﯾﺳت؟
ﯾﮏ ﻋﻣل ﺳزارﯾن اﺿطراری ﻋﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑدون ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی از ﯾﮏ ﯾﺎ دو روز ﻗﺑل ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﺷود .ﻣﯾزان اﺿطراری
ﺑودن آن ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻐﯾر اﺳت .ﻋﻣﻠﯽ ﮐﮫ اﺿطرار زﯾﺎدی ﻧدارد را ﻣﯽ ﺗوان ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳزارﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده
اﻧﺟﺎم داد .از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺑرﺧﯽ از ﻋﻣل ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر اﺿطراری ﺗر ﺑوده و ﺑﺎﯾد ﻓورا اﻧﺟﺎم ﺷوﻧد .اﯾن اﻣر ﻣﻣﮑن اﺳت در
طول ﯾﮏ ﺳﺎﻋت و ﯾﺎ در اوﻟﯾن ﻓرﺻت ﻣﻣﮑن ﺻورت ﮔﯾرد .ﻣﺗداول ﺗرﯾن دﻟﯾل ﺑرای ﺳزارﯾن اﺿطراری اﻓت ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ در
ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب ﺟﻧﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد )ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ آن »اﺳﺗرس ﺟﻧﯾﻧﯽ« ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود(.

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑرای ﻋﻣل ﺳزارﯾن اﺿطراری ﭼﮫ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑرای ﻋﻣل ﺳزارﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده دارد؟
اﮔر ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻋﻣل ﺳزارﯾن اﺿطراری ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت آﻣﺎده ﺳﺎزی ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده و ﺑرﺧﯽ از ﻣراﺣل ﺣذف ﺷوﻧد.
ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﯾن ﺧواھﯾد ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﺎﻧوﻻ )ﻟوﻟﮫ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﻧﺎزک( ﺑﮫ رگ ﭘﺷت دﺳت ﯾﺎ ﺑﺎزوی ﺷﻣﺎ ﻣﺗﺻل ﺷود )اﮔر از
ﻗﺑل ﺑﮫ دﺳت ﺷﻣﺎ ﻣﺗﺻل ﻧﺷده ﺑﺎﺷد( .ﺗﯾم ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺟﺎی ﻗرص ،از طرﯾﻖ ﮐﺎﻧوﻻ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داروی ﺿد اﺳﯾد ﺑدھد ﺗﺎ اﺳﯾد
ﻣﻌده ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد.

ﺑرای ﻋﻣل ﺳزارﯾن اﺿطراری آﯾﺎ ﻻزم اﺳت ﺣﺗﻣﺎ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮭوش ﺑﺎﺷم؟
ﺑرای ﻋﻣل ﺳزارﯾن اﺿطراری ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﯾﺎز ﻧﯾﺳت .اﮔر در طﯽ زﻣﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﭘﯾدورال داده ﺷده اﺳت و
ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺷﻣﺎ را ﺑﯽ ﺣس ﮐرده اﺳت ،ﭘس ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑدھد ﺗﺎ ﻋﻣل ﺳزارﯾن اﻧﺟﺎم
ﺷود .آﻧﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷد .ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕزﯾن
دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ داده ﺷود.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﭘﯾدورال ﺷﻣﺎ ﺿﻌﯾف ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﭘﯾدورال داده ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد آﯾﺎ
زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺗزرﯾﻖ اﭘﯾدورال ﺑﯾﺷﺗر و ﯾﺎ ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻧﺧﺎﻋﯽ وﺟود دارد ﯾﺎ ﻧﮫ .اﮔر زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺗﺎﺛﯾرﮔذاری اﯾن دو
وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑود .اﮔر ﺑﮫ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺧود ﮔﻔﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﯾد
از ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ،ﺷﺎﻧس اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﺑﯾﺷﺗر زﻧﺎن ﻣﻌﻣوﻻ ﮐم اﺳت .ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ از ھر ده
ﻋﻣل ﺳزارﯾن ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﮫ ﺻورت اﺿطراری ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد.

ﮔﺎھﯽ ،اﮔر ﻋﺟﻠﮫ زﯾﺎدی وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺗﯾم زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ ﻓرآﯾﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ و ھﻣراه ﺷﻣﺎ ﻧﺧواھد داﺷت .ھﻣراه
ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد در اﺗﺎق رﯾﮑﺎوری ﻣﻧﺗظر ﺑﻣﺎﻧد ﺗﺎ ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﺷﻣﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑد .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ را ﻧﮕران ﯾﺎ
ﻧﺎراﺣت ﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﭘرﺳﻧل ﭘس از ﻋﻣل ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﮐرده و دﻻﯾل را ﻣطرح ﺧواھﻧد ﮐرد.

ﭘس از ﻋﻣل ﺳزارﯾن ﺑرای ﮐﺎھش درد ﭼﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷوﻧد؟
ﭼﻧدﯾن روش ﺑرای ﮐﺎھش درد ﭘس از ﻋﻣل ﺳزارﯾن وﺟود دارد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣل ﺳزارﯾن ،ﻣﻣﮑن اﺳت از طرﯾﻖ ﻣﻘﻌد ﺷﯾﺎف ﺷوﯾد ﺗﺎ ﭘس از ﮐﺎھش اﺛر ﺑﯾﮭوﺷﯽ دﭼﺎر درد زﯾﺎدی ﻧﺷوﯾد .اﮔر
ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،داروھﺎی ﻣﺳﮑﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻧﺧﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﭘﯾدورال ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﺷده اﻧد ﺑرای ﭼﻧدﯾن ﺳﺎﻋت
ﺟﻠوی درد را ﻣﯾﮕﯾرﻧد .در ﺑرﺧﯽ از ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺎ ،ﺗﯾم ﺟراﺣﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﺎﺗﺗر )ﻟوﻟﮫ( اﭘﯾدورال را در ﺟﺎی ﺧود ﻧﮕﮫ
دارﻧد ﺗﺎ ﺑﻌدا ﻣﺟددا از آن طرﯾﻖ ﻣﺳﮑن ﺗزرﯾﻖ ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﮔر ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ
ﺑرای ﺑﯽ ﺣس ﮐردن ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺷﮑم اﺳﺗﻔﺎده ﺷود و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗزرﯾﻖ ﻣورﻓﯾن ﯾﺎ ﻣﺳﮑﻧﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود .در ﺑرﺧﯽ از
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺎ ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳرم ﺷﻣﺎ دارای ﻣورﻓﯾن ﯾﺎ داروﯾﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﯾزان ﻣﺳﮑن را ﺧودﺗﺎن ﮐﻧﺗرل ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺑﮫ اﯾن روش ﺗﺧﻔﯾف درد ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎر ﯾﺎ  PCAﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺎﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻗرص ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد دﯾﮑﻠوﻓﻧﺎک ﯾﺎ اﯾﺑوﭘروﻓن ،ﭘﺎراﺳﺗﺎﻣول ﯾﺎ اوراﻣورف ﺑدھد .ﺑﮭﺗر اﺳت زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﭘرﺳﺗﺎران ﯾﺎ ﭘزﺷﮑﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داروی ﻣﺳﮑن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﭘذﯾرﯾد و ﺻﺑر ﻧﮑﻧﯾد ﺗﺎ درد ﺑﮫ ﺳراغ ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺎﯾد .اﯾن داروھﺎ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳﺑب ﺧواب آﻟودﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﺷوﻧد .ﮔﺎھﯽ اﮔر ﺑﮫ ﻧوزاد از ﺷﯾر ﺧود ﻣﯽ دھﯾد ،ﮐودک ﻧﯾز ﺗﺣت داروھﺎی ﻣﺳﮑن
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﮐﻣﯽ ﺧواب آﻟوده ﺷود.

ﻣزﯾت ھﺎی ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﭼﯾﺳت؟
•
•
•
•
•
•
•

ﻣﺳﮑن ھﺎی ﻧﺧﺎﻋﯽ و اﭘﯾدورال ﻣﻌﻣوﻻ ﺑرای ﺷﻣﺎ و ﻧوزاد ﺷﻣﺎ اﻣن ﺗر ھﺳﺗﻧد.
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ و ھﻣراه ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﻧد ﺗﺎ زاﯾﻣﺎن را ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﭘس از زاﯾﻣﺎن اﺣﺳﺎس ﺧواب آﻟودﮔﯽ ﮐﻣﺗری ﺧواھﯾد داﺷت.
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺳرﯾﻊ ﮐودک ﺧود را در آﻏوش ﮔرﻓﺗﮫ و ﺗﻐذﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد
ﻣﻌﻣوﻻ ﭘس از آن ﺗﺎ ﻣدﺗﯽ از درد ﺧﺑری ﻧﯾﺳت.
ﻧوزاد ﺷﻣﺎ در زﻣﺎن ﺗوﻟد ھﺷﯾﺎری ﺑﯾﺷﺗری ﺧواھد داﺷت.
ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع و اﺳﺗﻔراغ ﮐﻣﺗری ﭘس از ﻋﻣل ﺧواھﯾد داﺷت.

ﻣﻌﺎﯾب ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﭼﯾﺳت؟
•
•
•
•
•

ﻣﺳﮑن ھﺎی ﻧﺧﺎﻋﯽ و اﭘﯾدورال ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓﺷﺎر ﺧون ﺷﻣﺎ را ﭘﺎﺋﯾن ﺑﯾﺎورﻧد ،اﻟﺑﺗﮫ درﻣﺎن اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺳﺎده اﺳت.
در ﮐل ﺗﺎﺛﯾرﮔذاری آﻧﺎن ﻧﯾﺎزﻣﻧد زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗری اﺳت ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗری ﻧﯾﺎز اﺳت ﺗﺎ ﺑرای ﻋﻣل ﺳزارﯾن آﻣﺎده
ﺷوﯾد.
ﮔﺎھﯽ ،ﻣﻣﮑن اﺳت اﺣﺳﺎس ﺿﻌف ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺑﮫ ﻧدرت ،ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﻧﮑرده و ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﯾﺎز ﭘﯾدا ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑدھد.
ﻣﻣﮑن اﺳت در ﭘﺷت ﺧود ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳوزن ﻓرو ﻣﯽ ﺷود اﺣﺳﺎس ﻧﺎراﺣﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد

ﺧطرات و اﺛرات ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ
ﻣﺷﮑل اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ

اﯾن ﻣﺷﮑل ﭼﻘدر ﻣﺗداول اﺳت

ﺧﺎرش

ﻣﺗداول -ﺣدود  1در ھر  3ﺗﺎ  10ﻧﻔر ،ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧوع و
دوز دارو
ﻧﺧﺎﻋﯽ :ﻣﺗداول -ﺣدود  1در ھر  5ﻣورد

اﻓت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ در ﻓﺷﺎر ﺧون

•

ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘس از آن دﭼﺎر ﺳردرد ﺷوﯾد )ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺧطرات و اﺛرات ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﯽ ﺑرای
ﺳزارﯾن ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد(.

ﺧطرات و اﺛرات ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ ﺑرای ﻋﻣل ﺳزارﯾن ﭼﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد؟
ﺧطرات ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ در ﺟدول زﯾر ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﻧد .اﯾن اطﻼﻋﺎت از اﺳﻧﺎد ﻣﻧﺗﺷر ﺷده در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑدﺳت آﻣده
اﻧد .ارﻗﺎم اراﺋﮫ ﺷده در ﺟدول ﺑرآورد ﺑوده و ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻧد.
ارﻗﺎم دﻗﯾﻖ ﺑرای ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ﺧطرات و اﺛرات ﺟﺎﻧﺑﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﻧﯾﺳت .اﯾن ارﻗﺎم ﺑرآورد ﺑوده و ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻧد.

ﺧطرات و اﺛرات ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ
ﻣﺷﮑل اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ

اﯾن ﻣﺷﮑل ﭼﻘدر ﻣﺗداول اﺳت

اﭘﯾدورال ﺗﺟوﯾز ﺷده ﺗﺎﺛﯾر ﮐﺎﻓﯽ ﻧداﺷﺗﮫ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرای ﺳﺎزارﯾن ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ
ﻟرز ﺑﯾﮭوﺷﯽ دﯾﮕر اﺳت
ﻣﺎده

ﻣﺗداول -ﺣدود  1در ھر  3ﺗﺎ ﻧﻔر

اﭘﯾدورال :ﮔﺎھﺎ -ﺣدود  1در ھر  50ﻣورد
ﻣﺗداول -ﺣدود  1در ھر  8ﺗﺎ  10ﻣورد

ﻣورد ﻧﺧﺎﻋﯽ :ﮔﺎھﺎ -ﺣدود  1در ھر  20ﻣورد
ھر 2
ﺣدود 1
در طﯽ
در درد
ﮐﺎھش
ﻣﺗداول-ﺑرای
ﮔﻠو ﺣﺳﯽ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ اﺛر ﻧﮑرده و داروی ﺑﯾﺷﺗری
درد ﺑﯽ
ﻣﺎده
اﭘﯾدورال :ﻣﺗداول -ﺣدود  1در ھر  7ﻣورد
ﺟراﺣﯽ ﻻزم اﺳت

ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع

ﻣﺗداول -ﺣدود  1در ھر  10ﻣورد

ﺑرﯾدﮔﯽ ﯾﺎ ﮐﺑودی در ﻟب ھﺎ ﯾﺎ زﺑﺎن

ﮔﺎھﺎ :ﺣدود  1در ھر  20ﻣورد

ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑرای ﺟراﺣﯽ ﺳزارﯾن اﺛر ﻧداﺷﺗﮫ و ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﻻزم ﻧﺧﺎﻋﯽ :ﮔﺎھﺎ -ﺣدود  1در ھر  50ﻣورد
اﺳت .ﻋﺿﻼﻧﯽ
درد
ﻣﺗداول -ﺣدود  1در ھر  3ﻣورد اﭘﯾدورال :ﮔﺎھﺎ  -ﺣدود  1در ھر  20ﻣورد
راھﻧﻣﺎ
ﺑﮫ
ﺷود
رﺟوع
ﺷدﯾد،
ﺳردرد
)(http://www.labourpains.com/ui/content/content.aspx?id=45
آﺳﯾب ﻋﺻﺑﯽ )ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻗﺳﻣت ھﺎی ﺑﯽ ﺣس ﺑر روی ﺳﺎق ﭘﺎ ﯾﺎ ﭘﺎ ،ﺿﻌف در ﭘﺎ(

ﻧﺧﺎﻋﯽ :ﻧﺎﻣﺗداول -ﺣدود  1در ھر  500ﻣورد
اﭘﯾدورال :ﻧﺎﻣﺗداول -ﺣدود  1در ھر  100ﻣورد
اﺛر آن ﮐﻣﺗر از ﺷش ﻣﺎه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد:
ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻧدرت :ﺣدود  1در ھر  1000ﺗﺎ 2000
ﻣورد
اﺛر ﺑﯾش از ﺷش ﻣﺎه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد:
ﻧﺎدر :ﺣدود  1در ھر  24000ﻣورد

ﻣﻧﻧژﯾت

ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎدر -ﺣدود  1در  100000ﻧﻔر

آﺑﺳﮫ )ﻋﻔوﻧت( در ﻧﺧﺎع در ﻣﮑﺎن ﺗزرﯾﻖ ﻧﺧﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﭘﯾدورال

ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎدر -ﺣدود  1در  50000ﻧﻔر

ھﻣﺎﺗوﻣﺎ )ﻟﺧﺗﮫ ﺧوﺑﯽ( در ﻣﮑﺎن ﺗزرﯾﻖ ﻧﺧﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﭘﯾدورال

ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎدر -ﺣدود  1در  168000ﻧﻔر

آﺑﺳﮫ ﯾﺎ ھﻣﺎﺗوﻣﺎ ﮐﮫ آﺳﯾب ﺟدی ،ﻣﺎﻧﻧد ﻓﻠﺞ )ﭘﺎراﭘﻼژی( را ﺳﺑب ﻣﯽ ﺷود

ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎدر -ﺣدود  1در  100000ﻧﻔر

ﺑر اﺛر اﭘﯾدورال:
ﻣﻘدار زﯾﺎدی ﻣﺎده ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﺑﮫ درون ﯾﮏ رگ درون ﻧﺧﺎع
ﺗزرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷود
ﻣﻘدار زﯾﺎدی ﻣﺎده ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﺑﮫ درون ﻣﺎﯾﻊ ﻧﺧﺎﻋﯽ ﺗزرﯾﻖ ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳﺑب اﺧﺗﻼل در ﺗﻧﻔس و ﺑﮫ ﻧدرت ﺳﺑب از ھوش رﻓﺗن ﺷود.

ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎدر -ﺣدود  1در  100000ﻧﻔر
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﺎدر -ﺣدود  1در  2000ﻧﻔر

ﺧطرات و اﺛرات ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﻋﻣل ﺳزارﯾن ﭼﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد؟

آﺳﯾب ﺑﮫ دﻧدان

ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﺎدر :ﺣدود  1در ھر  4500ﻣورد

ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧواب ﻧﺎﻣﺗداول -ﺣدود  1در  250ﻧﻔر
ھﺳﺗﯾد ﻟوﻟﮫ ﺗﻧﻔﺳﯽ را وارد ﮐﻧد
ﻋﻔوﻧت ﺳﯾﻧﮫ
اﺳﯾد ﻣﻌده وارد رﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود

ﻣﺗداول -ﺣدود  1در  100ﻧﻔر – اﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻋﻔوﻧت ھﺎ ﺟدی ﻧﯾﺳﺗﻧد
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﺎدر -ﺣدود  1در  1000ﻧﻔر

ھﺷﯾﺎری )در طﯽ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻓرد ﺑﺗواﻧد ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﺎﻣﺗداول -ﺣدود  1در  670ﻧﻔر
زﻣﺎن را ﺑﮫ ﺧﺎطر آورد(
واﮐﻧش آﻟرژﯾﮏ ﺷدﯾد
ﻣرگ ﯾﺎ آﺳﯾب ﻣﻐزی

ﻧﺎدر -ﺣدود  1در  10000ﻧﻔر
ﻣرگ:
ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎدر -ﮐﻣﺗر از  1در  100000ﻧﻔر ) 1ﯾﺎ  2ﻧﻔر در ﺳﺎل در ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ(
آﺳﯾب ﻣﻐزی:
ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎدر -ارﻗﺎم دﻗﯾﻖ ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳﺗﻧد

ارﻗﺎم دﻗﯾﻖ ﺑرای ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ﺧطرات و اﺛرات ﺟﺎﻧﺑﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﻧﯾﺳت .اﯾن ارﻗﺎم ﺑرآورد ﺑوده و ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻧد .اﮔر درﺑﺎره اﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﺳواﻟﯽ دارﯾد ﺑﺎ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
ﯾﮏ ﺑررﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﺷﺎھده ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﺑرد ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﻣوﺿﻌﯽ ﺑرای زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﮔروه ھﺎی ﺑﯾﻣﺎران ،از
ﺧطر ﮐﻣﺗری در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت داﺋﻣﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت )ﮐوک ،ﮐﺎﻧﺳل ،واﯾﻠداﺳﻣﯾت و ھﻣﮑﺎران .ﻣﺷﮑﻼت اﺻﻠﯽ ﻣﺳدود
ﮐردن ﻣﺣور ﻋﺻﺑﯽ ﻣرﮐزی :ﮔزارﺷﯽ درﺑﺎره ﺳوﻣﯾن ﭘروژه ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑﯾﮭوﺷﯽ .ژورﻧﺎل ﺑﯾﮭوﺷﯽ
اﻧﮕﻠﯾﺳﺗﺎن ،ﺳﺎل .(190-179 :2009

درﺑﺎره ﻓرآﯾﻧد ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺧود از ﮐﺟﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﺑدﺳت آورم؟
ﻣﯽ ﺗوواﻧﯾد از ﺳﺎﯾد ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﺑﮫ آدرس  www.youranaesthetic.infoﯾﺎ ﺳﺎﯾت  OAAﺑﮫ آدرس
 www.oaaformothers.infoاطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری درﺑﺎره ﺧطرات ﺑﯾﮭوﺷﯽ و داروھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑدﺳت آورﯾد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻓﺻل ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﻋﻣل ﺳزارﯾن در ﮐﺗﺎب »ﺳزارﯾن :راھﻧﻣﺎی ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ« )ﻣرﮐز ﻣﺷﺎﮐرت ھﺎی ﻣﻠﯽ
ﺑﮭداﺷت زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن؛ ﺑﮫ ﺳﻔﺎرش ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﻠﯽ ﺑرﺗری ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ .ﻟﻧدن :اﻧﺗﺷﺎرات ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن زﻧﺎن و زاﯾﻣﺎن،
 (2004ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

اﯾن اطﻼﻋﺎت در اﺧﺗﯾﺎر ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت؟
اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓرﻋﯽ اطﻼﻋﺎت ﺑرای ﻣﺎدران ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ اﻧﺟﻣن ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﯾﮭوﺷﯽ زاﯾﻣﺎن ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت.
اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓرﻋﯽ از اﻓراد زﯾر ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت:
دﮐﺗر ﻣﺎﮐﺎﻧﯽ ﭘوروا )رﺋﯾس(
دﮐﺗر اﯾﺎن رﻧﭻ )دﺑﯾر(
دﮐﺗر ﻣری ﻣوﺷﺎﻣﺑﯽ )ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣﺷﺎور(
دﮐﺗر ﮐﻠر ﮐﻧدﻟﯾر )ﻧﻣﺎﯾﻧده زﻧﺎن و زاﯾﻣﺎن ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻠطﻧﺗﯽ(
ﮔﯾل ﺟﺎﻧﺳون )ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺎﻣﺎھﺎ ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻠطﻧﺗﯽ(
دﮐﺗر ھﯾﻼری ﺳواﻟز )ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣﺷﺎور(
دﮐﺗر ﺳﺎرا ﮔرﯾﻔﯾث )ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣﺳﺋول(
ﺧﺎﻧم اﺳﻣﯾرﯾﺗﯽ ﺳﯾﻧﮓ )ﻋﺿو ﻏﯾر ﻣﺗﺧﺻص(
رﯾﭼل ﺑﯾﻧﮕﮭﺎم )ﻋﺿو ﻏﯾر ﻣﺗﺧﺻص(
ﻣﺎ ﺗﻼش ﮐردﯾم ﺗﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ راھﻧﻣﺎھﺎ و ﺗرﺟﻣﮫ ھﺎی اراﺋﮫ ﺷده و ﺗﻣﺎﻣﯽ اطﻼﻋﺎت اراﺋﮫ ﺷده در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش ﺻﺣت ﮐﺎﻣل
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﺎ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﯾرﯾﮫ ﻣﺗرﺟﻣﺎن ﺑدون ﻣرز ﺑرای ﻓراھم ﮐردن اﯾن ﺗرﺟﻣﮫ ﺗﺷﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم

از اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓرﻋﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺑرای ﺗﻼش ھﺎی ﺧود در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗﮭﯾﮫ ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﺳﭘﺎﺳﮕذارﯾم

ﻣﻧﺷﯽ OAA
ﺗﻠﻔن044002087411311 :
اﯾﻣﯾلsecretariat@oaa-anaes.ac.uk :
وﺑﺳﺎﯾتwww.labourpains.com:
ﺷﻣﺎره ﺧﯾره ﺛﺑت ﺷده1111382 :
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