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 خواب آلوودی،،  اما در کل عوارض از قبیل،

یلوودرد، احاواس سو د، در   و       ،سردرد

اخدالل  اسد راغ، تهوع، درد عضالت، کشیدن،

خارش و ییج، ممکن اسوت ر    در حافظه،

دهد که در این حالت عووارض هوه روورت    

هاشوود و ه وود از موودت  یووارا و موقووت موو، 

شو د. در هیحا، منطقوه  کوتاه، هرطرف م،

ای ممکن است ه لت از کوار افدوادن سیاود     

عصب، سمپاتیک هیمار دچار کاهش فشارخون 

و تهوع و اسد راغ شود  کوه در ایون حالوت     

ر  ای هووود  و هووا ت ریوو  هرخوو، یووارا و دو

ها و تقویت سیاد  عصب، سمپاتیک ایون  دارو

  یردد.حالت هیمار کندرل م،

 
 

 

 

 

 

عموم، و منطقه در هیهوش، پ  از هیهوش،: 

ای ه د از اتمام عمل جراح، هیموار مودت،   

در اتاق ریکاوری که ئر مجموعه اتاق عمول  

است ما د  توا تویریر داروهوای هیهوشو، یوا      

هیحاوو، هدوودری  کوو  شوود  و و وو یت     

دسدگاههای حیات، هدن ه صوو  دسودگا    

قلب و عروق و دسدگا  تن   هه و ع عادی 

دقول  هریردد. پ  از آن هیموار هوه ه وش من   

شود. در هیحاو، منطقوه ای زموا ، کوه     م،

شوود  هیمار هه ه ش مندقل یردید توریه م،

تا مدت، در حالت دراز کوش هاشدن شاودن   

زود هنگام موجب هروز سردرد شوود  ولو،   

توا ود در اولوین   هیمارها  اجاز  پ شوک مو،  

 1الو،   6فررت هشویند و را  هورود. ه ود از    

ت ساعت ح  پاها هریشده ول، قدرت عضال

سواعت هطوور کامول     36پاها ممکن است تا 

هر گردد و این امور موجوب شوود هیموار در     

حالت ایاداد  ت ادل خوه،  داشده و هورای  

 اولین هار ها کمک دیگران هایادد و را  هرود. 

 عوارض هیهوش،:

عوارض هیهوش، هایار م دلف هادند و هاده 

هه داروهای مورد اسد اد  ،تکنیک هکار رفده 

 هیمار مد اوت است.و و  یت 
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هیهوش، در لغت هه م نای ه، دردی است. 

هیهوش، اقدامات، است که پ شک هرای از 

هصورت عمووم،   هین هردن ح  درد هیمار

کوار  دهد. م موالً ایون  یا مو  ، ا جام م،

توسط مد صص هیهوش، ها کمک کواردان  

 شود.یا کارشناس هیهوش، ا جام م،

 روشهای هیهوش،:

هیحا، لوکال، هیحا، منطقه ای، هیهوشو،  

 عموم،

این روش هرای جراح، در  هیحا، لوکال:

یک محدود  کوچوک نما نود ه یوه زدن    

رود. در ایون  ا گشدان دست یا پا  هکار مو، 

هایوود  روش داروی هیحاو، در محلوو، کوه  

یردد توا اعصواب   جراح، شود، ت ری  م،

 آن  احیه از ف الیت هی دد.
 

 

از این روش فقوط جهوت جراحو، هوای     

مناط  پایین هدن از قبیل اعمال جراحو،  

لگن، ران، ساق پا و یا عمول هوای پوایین    

شک  مثل فدو  و سو ارین موورد اسود اد      

 کدوه ر وایت هیموار     قرار ییرد. مهمدرین

است که  قش ارل، در ا جوام ایون روش   

 دارد.

در این روش هیمار کامل  هیهوش، عموم،:

شود. داروهای، هه هیمار ت ری  هیهوش م،

شد  کوه هوه مغو  رسوید  و او را هیهووش                        

کننوود. در ایوون روش هیموواران هوورای موو،

تن   هه دسدگا  مکا یک، ورل هادند و ها  

ین دسدگا  ت وداد و عمو  تون   تنظوی      ا

شود.ممکن است ترکیب، از روش های م،

ذکر شد  اسد اد  شوو د موثالً اسود اد  از    

هیهوش، عموم، همرا  ها هیحا، منطقه ای 

 هرای کاهش درد هیمار ه د از جراح،.
پیش از هیهوشو،  کندرل هیمار در هیهوش،: 

عالئ  حیات، و پرو ود  هوالین، او هررسو،    

د. در هین عالئوو حیوات، هیموار از    یردم،

قبیل: فشوارخون، عکو  قلبو،، و میو ان     

 یردد.اکایژن خون هیمار کندرل م،
 

 

 

ها اسود اد  از ایون  ووع     هیحا، منطقه ای:

توان هدن هیموار را از کمور هوه    هیحا، م،

پای، هیح  کورد  هطوریکوه اروالً درد را    

هیحاو،  احااس  کرد . در این روش ماد  

کنند. هیحا، را هه اطراف   اع ت ری  م،

منطقووه ای ه وود از چنوود دقیوو  از ت ریوو  

ساعت هیمار هیح   1ال،  6شروع و حدود 

 هاشد. م،

 شیند و هاید در این روش هر روی ت ت م،

روی یک شا ه دراز کشد و همکاری هیموار  

 قش ه ریو، در راحدو، و سوری در ا جوام     

 صووص شوودن ایوون روش دارد. سووپ  مد

هیهوش، سوزن هایار هواریک، را از پشوت و   

پایین کمر وی هه درون سدون فقرات هرد  

کند. ممکون  و داروی هیحا، را ت ری  م،

است در زمان ورود  وک سوزن یک ح  

شوک یا هرق یرفدگو، و ی یو  در  احیوه    

شوود. در هنگوام ت ریو     کمر احااس مو، 

ماد  هیحا، یوک احاواس یرموا در پاهوا     

ید، ه د از هیحا، پاهای هیموار  آهوجود م،

ه، ح  شد  و ه بارت سواد  تور  پاهوای    

 هیمار هه او ت ل   دارد.

 
 
 

 


