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   خدمات اورژانس

Before Procedural Sedation پيش ازبيهوشی با استفاده ازآرامبخشها  
(Adult) )بزرگساالن(

شها زمانی است که برای انجام بيهوشی با استفاده از آرامبخ
، آزمايش يا درمانی به شما داروئی ميدهيم تا جراحی عمل

) . يک خواب آور( يا راحت سازد  شما را خواب آلوده، آرام
همراه با درد به شما ی روشهای درمانهمچنين برای عملها يا 

 . داروئی ميدهيم تا درد را متوقف کنيم

بيهوشی با استفاده از آرامبخشها از طريق تزريق سياهرگی 
داخل ( يا بوسيلۀ تزريق در ماهيچه ) داخل وريدی ( 

 . انجام ميشود) ماهيچه ای

 وشی با استفاده ازآرامبخشها چه خطراتی را در بردارد؟بيه
ممکن . بر دارد همواره استفاده از هر داروئی  مخاطراتی در

يا وقتيکه به هوش ميائيد به اين دارو  است در حين عمل
 .عکس العمل نشان دهيد

 ،در حين عمل
 .ممکن است تنفس شما کند شود •

 .ممکن است فشار خونتان پائين بيفتد •

 :به هوش مياييديکه پس از عمل هنگام
 .شويد) تهوع( ممکن است دچار دل بهم خوردگی  •

 ).استفراغ کنيد( ممکن است باال بياوريد  •

 .ممکن است خوابهای بد ببينيد •

گيری ازبروز اينگونه  اتفاقات پيشدر جهت قدمهائی 
برميداريم و همواره در صورت وقوع چنين مواردی 

 .آماده ايم

مابرای امنيت ش  
يک پرستار رسمی را قبل، در حين و پس از انجام عمل در 

ديک مراقب شما و اثرات کنار تخت شما قرارميدهيم تا از نز
هر در صورت بروز . استفاده از آرامبخشها بر شما باشد

 .بالفاصله به پزشک اطالع داده ميشود مشکلی

 عملپيش از شروع 
ريم تا در تجهيزات اورژانس را به کنار بستر شما ميآو •

 .صورت لزوم از آن ها استفاده کنيم

در . داروهای خاصی را درکنار بستر شما قرار ميدهيم •
 نياز ، اين داروها را برای بر طرف کردنصورت 

. به شما ميدهيم اثرات خواب آورها و مسکن های خاص
 .نياز به اينگونه داروها بسيار بندرت اتفاق ميفتد

ژن در خونتان وسيله ای برای اندازه گيری مقدار اکسي •
را به يکی از  انگشتانتان وصل ميکنيم تا اکسيژن 

 .خونتان را در همۀ اوقات تحت نظر داشته باشيم

 در حين عمل
 :دقيقه پرستار موارد زير را چک ميکند 5تا  3هر 

 چقدر خواب آلوده هستيد −
که به آن ( نبض، فشار خون و ميزان تنفس شما  −

 )عالئم حيات ميگويند
 ان اکسيژن شماميز −

 بالفاصله پس از عمل
:پرستار  
از نزديک به نظارت بر عالئم حيات و ميزان  −

 .اکسيژن شما ادامه ميدهد
از نزديک تا زمان بهبودی و بيداری کامل مراقب −

.شماست
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 اآرامبخشهازبيهوشی با استفاده ازس پ
 )بزرگساالن(

را بدون  عملیداروهائی به شما داده ايم تا بتوانيم آزمايش يا 
 به اين روش. انجام دهيم را احساس کنيد،آنکه دردی 

داروها شما را اين . ميگويند) خواب آلودگی" ( یآرامبخش"
يا  بدنیدچارخواب آلودگی، سرگيجه، غش، عدم هماهنگی 

نتوانيد بوضوح  باعث ميشوند همچنين. دننداشتن تعادل  ميکن
 .فکر کنيد

 بيهوشیپس ساعت  24 تاممکن است ها را اثرات اين دارو
 .احساس کنيد

 .ساعت آينده کسی بايد همراه شما باشد 24تا  12در طول 

 :در موارد زير به نزديکترين بخش اورژانس  مراجعه کنيد
 بطوری که  ا آنکه استفراغ ميکنيدحالت تهوع داريد ي

ساعت نتوانسته ايد چيزی بخوريد يا  24 مدتدر
 .بياشاميد

  ساعت اوليه هنوز خود را دچارخواب  24بعد از گذشت
يا نداشتن بدنی آلودگی، سرگيجه، غش، عدم هماهنگی 

و يا آنکه هر يک از اين عالئم  تعادل احساس  ميکنيد
 .تشديد شده اند

 داروی مسکن برای کنترل درد شما موثر نيست. 

 :تماس بگيريد   1-1-9با فورا ارد زيردر مو
 تنفس برايتان مشکل است. 

 لبها يا انگشتان شما رو به کبودی ميروند. 

 مراقب شما به سختی ميتواند شما را بيدار کند .

Emergency Services 

After Procedural Sedation 
(Adult)    

 چگونه در خانه از خود مراقبت کنيد
 :قيۀ امروز را ب
 .استراحت کنيد •

دراز ، تعادل عدم سرگيجه  يا  اسحسا در صورت •
 .بکشيد

 .طبق دستور پزشک مسکن مصرف کنيد •

 :داريد تهوعاگر حالت  •

شفاف يا ب، آب سيب، آب سوپ آفقط در مقادير کم  −
 .ر ايل بنوشيدججين

 .غذای سفت بخوريدبه مقدار کم  −
تا دچار ناراحتی  کم کم مقدار غذايتان را افزايش دهيد −

 .معده نشويد

ساعت آينده دچار عدم تعادل  24بدليل آنکه شما در طول  •
 :ميکنيدسر گيجه شده و احساس خواب آلودگی و 

 .نکنيدبه تنهائی سفر  −
 .نکنيدرانندگی  −
 .نکنيدبر روی ماشين آالت کار  −
هيچگونه عمليات مخاطره آميز مانند دوچرخه  −

را انجام ن از نردبان نا کردن، يا باال رفتسواری، ش
 .ندهيد

 .نکنيدتصميمات مهم نگيريد و اسناد مهم را امضاء  −
مشروب الکلی نخوريد و داروهای خواب آور  −

 .نکنيدمصرف 
ن در صورتيکه سيگار ميکشيد مطمئ .سيگار نکشيد −

ام سيگار کشيدن شما در کنارتان شويد که کسی هنگ
 .باشد تا به خواب نرويد

" به خانه رفتن پس از بيهوشی با آرامبخشها در بزرگساالن" از  بر گرفته با کسب مجوز
 .توسط پراويدنس هلت کر)  2010مه (
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