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 مراقبت های بعد از بیهوشی عمومی :

تا بیداری کامل در اتاق بهبودی تحتحت       -1

 نظرهستید . 

در صورت وجود مشکل به پرستار اطحع      -2

 دهید .

در صورتیکه تهو  و استفراغ داشتید سحر     -3

خود را به یک طرف بچرخانید و متحتحویحات    

 دهان خود را خالی کنید.

در صورتیکه همان روز عمحل تحرخحیح         -4

 شدید ، رانندگی نکنید.

 عوارض بیهوشی عمومی :

 تهو  و استفراغ -1

 سردرد  -2

 عفونت ریه  -3

 گیجی -4

 

 

 

    
    
    

  
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن 

  بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا                          
                                                

   بیهوشی عمومی مراقبت های قبل وبعداز
 

 

 

 

    

  

 

 

      

 مددجویان کاندید بیهوشی عمومیگروه هدف: 

زیر نظر واحد آموزش سعمت همگانی و بیمار با    

همکاری کارشناسان بیهوشی بیمارستان امام خمینی 

 )ره( صومعه سرا 

 1331تیر             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهنامه پیشگیری و ارتقای سعمت گحیحرنحدگحان       : منبع 

 .1331،  مهر   6خدمت و جامعه، شماره 

میدان  -شهرستان صومعه سرانشانی تدوین کننده : 

انتظام ، جنب پارک ابریشم ، بیحمحارسحتحان امحام        

 خمینی )ره(  

 31344323341شماره تماس : 

 :سایت بیمارستان

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

 

با توجه به وضعیت سعمت شمحا ،    

نو  جراحی  و صعح دید پزشک 

بیهوشی ، بیهوشی عمومی بحرای    

 شما  انتخاب می شود
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 به نام خدا

  بیهوشی عمومی

بیهوشی عمو می ایجاد یک خواب سبک یحا     

عمیق ، از بین بردن هوشیاری  و تسکین درد   

با کمک دارو ها و گحاز هحای بحیحهحوشحی              

است .این کار بر اساس سن ، وزن ، وضعیحت   

سعمت و... و با در نظر گرفتن  مزایا و معایحب  

توسط پزشک بیهوشی انجام می شود . شرو   

به خواب رفتن بیمار کمتر از یک دقیقه بعد از 

تزریق داروی بیهوشی است  و در حیحن بحه     

خواب رفتن بیمار احساس سبک شدن سر و یا 

 احساس شناور شدن می کند .

 

 آمادگی های  الزم قبل  از انتقال به اتاق عمل :

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

آگاه کنید تا از نظر قانونی مشکلی برای شما و تیم 

 پزشکی پیش نیاید.

ساعت  قبل  از      24مصرف سیگار  را حداقل   -2

 عمل قطع کنید.

ساعت قبل از عمل  چحیحزی       13تا  1حداقل  -3

 نخورید.

چنانچه دارو مصرف می کنید  به پرسنل درمان  -4

اطع  دهید زیرا گاهی الزم است بعضی  داروهحا  

 چند روز قبل از عمل قطع بشود. 

عینک ، لنز ، دندان مصنوعی ، زیحورآالت ،         -1

گیره سر  و کلیه اشیاء همراه بیمار  را قبل از ورود 

 به اتاق عمل خارج کنید. 

 :  بیهوشی عمومی های حین  مراقبت

پس از خوابیدن روی تخت جراحی ، فشحار       -1

سنج و دستگاه های کنترل نوار قلب ، تحنحفحس و      

 نبض به شما وصل می شود.

اکسیژن از طریق ماسک وارد ریحه تحان محی         -2

 شود . 

با تزریق داروی بیهوشی از طریق رگ تقریحبحا    -3

 ثانیه بیهوش می شوید .  33بعد از 

در طول بیهوشی شما دردی احساس نخواهیحد   -4

 کرد. 

 


