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 مراقبت ها بعد از  بی حسی نخاعی : 

شما  پس از جراحی مدتی را در اتاق بهبودی تحت  -1
 نظر پرستار قرار می گیرید.

زمان شروع رژیم غذایی در بخش توسط پرستار و  -2
 پزشک بخش تعیین می شود .

باید به میزان کافی مایعات دریافت کنید ) از طریق  -3
 خوراکی و سرم (

 24بعد از انتقال به بخش صاف به پشت بخوابید و تا  -4
 ساعت سر خود را از بدنتان  باالتر نیاورید.

 عوارض بیحسی نخاعی : 

 سردرد شایعترین عارضه  این روش است . -1

 مشکل در دفع ادرار  -2

 افت فشار خون  -3

   
   
    

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن 
 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا              

  بی حسی نخاعیمراقبت های قبل و بعد از    

   

 مددجویان کاندید بی حسی نخاعیگروه هدف:  

زیر نظر واحد آموزش سالمت با همکاری کارشناسلن   

 بیهوشی بیمارستان  امام خمینی )ره( صومعه سرا

  1331اردیبهشت                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع:

ماهنامه پیشگیری و ارتقای سالمت گیرندگان خدمت و جامعه،  -1

 .1331 ، مهر  6شماره 

ماهنامه پیشگیری و ارتقای سالمت گیرندگان خدمت و جامعه،  -2

 .1331، آبان 22شماره 

میدان انتظام ،  -شهرستان صومعه سرانشانی تدوین کننده : 

 جنب پارک ابریشم ، بیمارستان امام خمینی )ره( 

 21344323241شماره تماس : 

 :سایت بیمارستان

http://www.gums.ac.ir/imamh 

 

بی حسی نخاعی بسیار ایمن است  و معایب 

کمی دارد که قابل       پیشگیری است  ولی 

 فواید آن بیشتر است
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 آمادگی های  الزم قبل  از انتقال به اتاق عمل :

قبل از عمل ، بستگان درجه یک یا قیم خود را آگااه  -1

کنید تا از نظر قانونی مشکلی برای شما و تیم پزشکی پیش 

 نیاید.

ساعت  قبل  از عمل قطع  24مصرف سیگار  را حداقل   -2

 کنید.

 ساعت قبل از عمل  چیزی نخورید.  1الی12حداقل  -3

چنانچه دارو مصرف می کنید  به پرسنل درمان اطاالع  -4

دهید زیرا گاهی الزم است بعضی  داروها چند روز قبل از 

 عمل قطع بشود. 

عینک ، لنز ، دندان مصنوعی ، زیورآالت ، گیره سر  و  -1

کلیه اشیاء همراه بیمار  را قبل از ورود به اتاق عمل خاار  

 کنید. 

 های حین بی حسی نخاعی  چیست؟ مراقبت

پس از این که بر روی تخت جراحی قرار  گرفتید دارو  -1

 ها و سرم های مورد نیاز به شما تزریق می شود .

برای انجام بی حسی نخاعی الزم است در وضعیت نشسته  -2

 یا خوابیده به پهلو  قرار گیرید.

پوست ناحیه ای از پشت بدن که برای بی حسی انتخاب  -3

شده توسط پزشک بی هوشی با ماحالاول ضاد عا اونای 

 ) بتادین ( شسته می شود .

با است اده از یک سوزن باریک ماده بی حسی به ناحیاه  -4

 ای از کمر شما تزریق می شود .

هنگام تزریق تا حد امکان بی حرکت  بمانید تن س عمیق  -1

 و آرام انجام دهید.

اگر در وضعیت نشسته قرار دارید دست ها را روی زانو  -6

ها قرار داده و شانه ها را شل کنید و سر خود را باه طارف 

 پایین خم کنید.

 به نام خدا

  بی حسی نخاعی

بی حسی نخاعی یک روش ایمن است که ماوجاب   

بی حسی محل جراحی  می شود و در حالی که فارد 

بیدار است احساس درد ندارد. در این روش ماده   بی 

حسی به درون مایع  اطراف   نخاع    تزریق می شود و  

اعصاب محل عمل را بی حس می کند در نتیجاه در 

حین عمل جراحی و حتی تا مدتی پاس از آن درد  

ندارد.  معموال برای اعمال جراحی مربوط به قسامات 

های  پایینی شکم ، لگن  و اندام های پایینی  به کاار 

 می رود .


