
  ؟چیست بیحسی و بیهوشی احتمالی عوارض

 زیادی کمک جراحی حین در بیمار درد کردن کم با آنستزی. برد بین از طریقی به باید را درد این و است دردناک جراحی عمل

 با است ممکن آنستزی حال این با. بدهیم انجام راحتی به را جراحی اعمال بتوانیم تا است شده موجب و کرده طب پیشرفت به

 ای منطقه بیحسی یا و بیهوشی از بعد روز چند یا و ساعت چند تا است ممکن عوارض این. باشد همراه بیمار برای مشکالتی

 .میروند بین از پزشکی های مراقبت با بیماران اتفاق به قریب اکثریت در و بمانند باقی

 :از عبارتند مشکالت این از تعدادی

 .دارد وجود رژیونال بیحسی در هم و بیهوشی در هم مشکل این:  استفراغ و تهوع حالت

 نای درون در بیهوشی حین در که است ای لوله علت به و گرفته قرار عمومی بیهوشی تحت بیمار که است مواردی در : گلودرد

 .بماند باقی روز چند تا ساعت چند است ممکن درد این. میشود داده قرار بیمار

 بیحسی در هم و بیهوشی در هم مشکل این. میشود ایجاد استفاده مورد داروهای یا و خون فشار کاهش علت به:  گیجی احساس

 .دارد وجود رژیونال

 برقی حوله با بیمار کردن گرم با آن درمان. است جراحی حین در بیمار ماندن سرد علت به یا بیهوشی داروهای علت به:  لرز

 .دارد وجود رژیونال بیحسی در هم و بیهوشی در هم مشکل این. است

. شوند سردرد موجب میتوانند علل دیگر و اضطراب خون، فشار کاهش جراحی، حین در شده مصرف داروهای:  سردرد

 وجود رژیونال بیحسی در هم و بیهوشی در هم مشکل این. میشود دیده بیشتر اپیدورال و اسپاینال بیحسی از بعد شدید سردرد

 .دارد

 در هم مشکل این. میشود ایجاد داروها به حساسیت علت به یا و زیاد مقدار به مخدر های درد ضد مصرف علت به:  خارش

 .دارد وجود رژیونال بیحسی در هم و بیهوشی

 در هم و بیهوشی در هم مشکل این. میشود ایجاد جراحی تخت روی بر طوالنی مدت به کشیدن دراز علت به معموال:  کمردرد

 .دارد وجود رژیونال بیحسی

 .میشود دیده عمومی بیهوشی از بعد و مسن افراد در بیشتر:  حافظه اختالل و گیجی

 .نمیشود دیده رژیونال بیحسی در. میشود دیده سیگاری افراد در بیشتر:  ریه عفونت

 ساعت چند تا معموال. اختیاراست بی بصورت زنان در و کردن ادرار در توانایی عدم بصورت بیشتر مردان در:  ادرای اختالل

 .میشود دیده رژیونال بیحسی در. میشود خوب جراحی از بعد

 :از عبارتند آنستزی شایع کمتر عوارض

 .میشود ایجاد عمل از بعد درد کاهش برای مخدر داروهای از زیاد استفاده اثر بر:  تنفس کندی و کشیدن نفس سخت

 لوله فشار علت به و هستند کوچک های خونریزی بصورت و بوده خفیف معموال ها آسیب این:  زبان و لب دندان، به آسیب

 .میشود استفاده بیمار برای عمومی بیهوشی حین در که است تنفسی

 درد بیمار اینکه با و شده ایجاد موارد بعضی در وضعیت این:  عمومی بیهوشی حین در اطراف از آگاهی و نشدن بیهوش کامال

 .است آگاه میفتد عمل اقات در که اتفاقاتی از و نرفته خواب به کامال بیهوشی حین در ولی ندارد

  

 

 


