ﺟﺎﯾﮕﺎهھﺎ

ﭼﮕوﻧﮫ در ﺧﺎﻧﮫ از ﺧود ﻣراﻗﺑت ﮐﻧم؟
ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی روزاﻧﮫ را از ﺳر ﺑﮕﯾرﯾد.
ﻣﯽﺗواﻧﯾد روز ﺑﻌد ﺑﺎﻧد را ﺑردارﯾد.

Persian

ﻗﺑل از ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ھر ﮔوﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑدﻧﯽ ﯾﺎ ورزﺷﯽ،
ﺑﺎ ﭘزﺷﮑﺗﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.

اﻧﺳداد ﮔزﯾﻧﺷﯽ
رﯾﺷﮫ ﻋﺻب

ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﮐﻧم
اﮔر ﻣﺗوﺟﮫ ھر ﯾﮏ از ﻣوارد زﯾر ﺷدﯾد ،ﺑﯽدرﻧﮓ
ﭘزﺷﮏ ﺧود را ﺑﺑﯾﻧﯾد:

Selective
Nerve Root Block

 ﺗب ﺑﯾش از  38/5درﺟﮫی ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد) 101درﺟﮫی ﻓﺎرﻧﮭﺎﯾت(
 ﻋﻼﻣتھﺎی ﺷﺑﮫ اﻧﻔﻠواﻧزا ﻣﺎﻧﻧد ﺗب ،ﺑدن درد ،وﻟرز
 ﺷدﯾدﺗر ﺷدن درد ﯾﺎ ﺳرﺧﯽ در ﻣﺣل ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ ﺷده ﺳرﮔﯾﺟﮫ ﯾﺎ ﺿﻌف -درد ﯾﺎ ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﺟدﯾد ﭘﺎ

ھﻠثﻟﯾﻧﮏ ﺑﯽﺳﯽ
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ھر ﮔﺎه ﭘرﺳش ﯾﺎ ﻧﮕراﻧﯽ داﺷﺗﯾد ،ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ھﻠثﻟﯾﻧﮏ ﺑﯽﺳﯽ 24
ﺳﺎﻋﺗﮫ ﺑﺎز اﺳت .دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ  130زﺑﺎن .ﺑرای درﺧواﺳت ﻣﺗرﺟم ،ﻧﺎم
زﺑﺎن ﺧود را ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﮕوﯾﯾد .آﻧﮕﺎه ﻣﻧﺗظر ﺑﻣﺎﻧﯾد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺗرﺟم روی
ﺧط ﺑﯾﺎﯾد.
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اﻧﺳداد ﮔزﯾﻧﺷﯽ رﯾﺷﮫ ﻋﺻب ﭼﯾﺳت؟
اﻧﺳداد ﮔزﯾﻧﺷﯽ رﯾﺷﮫ ﻋﺻب ،ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ اﻧﺳداد
ﻋﺻب ﻧﯾز ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود ،ﺷﯾوهای ﺑرای ﭘﯽ ﺑردن
ﺑﮫ ﻋﻠت درد رﯾﺷﮫی ﻋﺻب در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﮐﻣر،
ران ،ﮔردن ،ﯾﺎ ﺑﺎﻻی ﮐﻣر اﺳت .اﯾن ﻋﻣل ھﻣﭼﻧﯾن
ﺑرای ﺗﺳﮑﯾن درد ﻧﯾز اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود.
ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﯾن ﻋﻣل را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد؟
اﯾن ﻋﻣل ﺗوﺳط ﯾﮏ رادﯾوﻟوژﯾﺳت اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود –
ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺧﺻص در ﺷﯾوهھﺎی ﻋﻣل ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺎ
ھداﯾت ﺗﺻوﯾر .اﮔر ﭘرﺳﺷﯽ دارﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻗﺑل
از ﻋﻣل از رادﯾوﻟوژﯾﺳت ﺑﭘرﺳﯾد.
آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧم ﺧوﯾﺷﺎوﻧد ﯾﺎ دوﺳﺗﯽ را ھﻣراه
ﺧود ﺑﯾﺎورم؟
ﺑﻠﮫ ،ﯾﮏ ﺧوﯾش ﯾﺎ دوﺳت ﻣﯽﺗواﻧد ﻗﺑل و ﺑﻌد از
ﻋﻣل ھﻣراه ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل اﯾﻣﻧﯽ و طﺑﻖ
ﻣﻘررات ،آنھﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﺣﯾن ﻋﻣل داﺧل اﺗﺎق
ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﻣﺎﻧﻧد.
ﻗﺑل از ﻋﻣل ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺗد؟
ﺑﺧش ﺗﺻوﯾرﺑرداری ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺧواھﻧد
ﮔرﻓت و دﺳﺗورھﺎی ﻣﺷﺧﺻﯽ در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ
آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑرای اﯾن ﻋﻣل ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧواھﻧد داد.
اﮔر ھر ﮔوﻧﮫ آﻟرژی دارﯾد ،داروی رﻗﯾﻖ ﮐﻧﻧدهی
ﺧون ﻣﺻرف ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﯾﺎ اﮔر اﺣﺗﻣﺎل ﺑﺎرداری
وﺟود دارد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻼع دھﯾد .اﺣﺗﻣﺎل دارد
ﮐﮫ ﻗﺑل از ﻋﻣل آزﻣﺎﯾش ﺧون ﺳﻔﺎرش داده ﺷود.

ﺑﺎﯾد ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻻزم را اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺗﺎ ﭘس از ﻋﻣل ،ﯾﮏ
ﻓرد ﻣﺳﺋوﻟﯾتﭘذﯾر ﺷﻣﺎ را ﺗﺎ ﺧﺎﻧﮫ ھﻣراھﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ
راﻧﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻋﮭده ﺑﮕﯾرد.
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اﯾن ﻋﻣل ﭼﻘدر طول ﻣﯽﮐﺷد؟
ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑرای دﺳت ﮐم  2ﺳﺎﻋت در
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﻣﺎﻧﯾد .اﯾن ﻋﻣل ﺑﯾن  30دﻗﯾﻘﮫ ﺗﺎ
 1ﺳﺎﻋت طول ﻣﯽﮐﺷد .ﭘس از ﻋﻣل ﻧﯾز ﺗﺎ
 1ﺳﺎﻋت ﺧواھﯾد ﻣﺎﻧد.
در ﺣﯾن ﻋﻣل ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺗد؟
 ﺷﻣﺎ ﺑر روی ﻣﯾز ﻋﻣل ﺑر روی ﺷﮑم ﺧواﺑﺎﻧدهﻣﯽﺷوﯾد.
 رادﯾوﻟوژﯾﺳت ﻣﺣل ﺗزرﯾﻖ ﺳوزن را ﭘﯾداﻣﯽﮐﻧد.
 ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗزرﯾﻖ ﺑﺎ ﻣﺣﻠول ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﺗﻣﯾزﻣﯽﺷود.
 رادﯾوﻟوژﯾﺳت داروی ﺑﯽﺣﺳﯽ را ﺑرای»ﺑﯽﺣس ﮐردن« ﭘوﺳت در ﻧﺎﺣﯾﮫی ﻋﻣل
)ﻣﺣل ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ( ﺗزرﯾﻖ ﻣﯽﮐﻧد.
 آﻧﮕﺎه ﯾﮏ ﺳوزن ﺑﺎ ھداﯾت ﺗﺻوﯾر ،ھر ﭼﮫﻧزدﯾﮑﺗر ﺑﮫ ﻋﺻﺑﯽ ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻋﺎﻣل درد ﯾﺎ
ﻣﺷﮑل اﺳت ،ﻓرو ﻣﯽﺷود .ﻣﺧﻠوطﯽ از ﯾﮏ
داروی ﺑﯽﺣﺳﯽ درازﻣدت ھﻣراه ﺑﺎ اﺳﺗروﯾد
ﺿد اﻟﺗﮭﺎب ﭘﯾراﻣون ﻋﺻب ﺗزرﯾﻖ ﻣﯽﺷود.
اﻣﮑﺎن دارد ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺗزرﯾﻖ ﻣورد ﻧﯾﺎز
ﺑﺎﺷد.
ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﺑﯽ ﺣرﮐت دراز ﺑﮑﺷﯾد ﺗﺎ
اﻣﮑﺎن ﺗزرﯾﻖ دارو ﻓراھم ﺷود.

آﯾﺎ درد ھم دارد؟
داروی ﺑﯽﺣﺳﯽ در ﭘوﺳت ﺗزرﯾﻖ ﻣﯽﺷود ﺗﺎ درد
ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد .اﮔر درد ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎ درد ﻣﻌﻣول
ﺧود اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ دارو
را ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻋﺻﺑﯽ ﺗزرﯾﻖ ﮐردهاﯾم ﮐﮫ ﺑﺎﻋث درد
ﺷﻣﺎﺳت .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ داروی ﺑﯽﺣﺳﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﺧود را
ﺑﮕذارد ،ﺑﺎﯾد اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد ﮐﮫ دردﺗﺎن ﺗﺎ ﺣدی ﺗﺳﮑﯾن
ﻣﯽﯾﺎﺑد.
ﺑﻌد از ﻋﻣل ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺗد؟
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﺧش رﯾﮑﺎوری ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷوﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣدت
 30دﻗﯾﻘﮫ ﺗﺎ  1ﺳﺎﻋت اﺳﺗراﺣت ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑرای ھر
ﻧوع ﺗﻐﯾﯾر در ﻗوت ،ﺣس ،و ھر ﻧوع ﻋﺎرﺿﮫی
ﺟﺎﻧﺑﯽ زﯾر ﻧظر ﺧواھﯾد ﺑود.
آﯾﺎ ھﯾﭻﮔوﻧﮫ ﺧطر ﯾﺎ ﻋوارﺿﯽ وﺟود دارد؟
اﻧﺳداد ﻋﺻب ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ﻋﻣﻠﯽ ﺑﯽﺧطر اﺳت.
ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ اﯾن ﻋﻣل ﻧﺎدر ھﺳﺗﻧد.
ﻣﺛﺎﻟﮭﺎی ﻋوارض ﻏﯾر ﻣﻧﺗظره:
 ﺧوﻧرﯾزی ،اﻣﺎ ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ﺧود ﺑﮫ ﺧود ﺑﻧدﻣﯽآﯾد
 ﻋﻔوﻧت ﺗزرﯾﻖ ﺗﺻﺎدﻓﯽ دارو ﺑﮫ درون ﺟرﯾﺎن ﺧون ﮔﺳﺗرش ﻏﯾر ﻣﻧﺗظرهی دارو ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﻋﺻﺑﮭﺎ ﺗزرﯾﻖ ﺑﮫ ﻋﺻب »اﺷﺗﺑﺎه« در ھﻧﮕﺎم ﺗﻼش ﺑرایاﻧﺳداد ﻋﺻب ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧزدﯾﮑﯽ زﯾﺎد آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﯾﮑدﯾﮕر
 ﺗﺄﺛﯾر دراز ﻣدت داروی ﺑﯽﺣﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋثﺿﻌف ،ﺑﯽﺣﺳﯽ ،ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻋﻼﯾم ﻣﯽﺷود
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اداﻣﮫ در ﭘﺷت ﺑرﮔﮫ

