
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �وا�شا�ی

 :انواع بی حسی ناحیھ ای

 بی حسی اسپاینال 
 بی حسی اپیدورال 

در این نوع ب�ی حس�ی ھ�ا ب�دن بیم�ار از کم�ر ب�ھ پ�ایین 
حسی اسپاینال ماده ب�ی حس�ی  بی حس می شود در بی

مانن���د مارک���ایین ب���ھ اط���راف نخ���اع و ب���ھ درون م���ایع 
مغ���زی نخ���اعی تزری���ق میش���ود ول���ی در ب���ی حس���ی 
اپیدورال ماده بی حسی در داخل کانال مھره ھا اما در 

 .میشود تزریقبیرون یا در سطح کیسھ دورا 

 موارد کاربرد بی حسی ناحیھ ای:

  کتال و پایین شکم وناحیھ ی رجراحی قسمت
 واژینال 

 ی فتق ھا و جراحی اورولوژ 
   خورده اند  غذابیمارانی کھ 
  بیماران معتاد 
   بیمارانی کھ مشکل راه ھوایی دارند 
  بیم���ارانی ک���ھ بیم���اری سیس���تمیک کب���دی–

   .کلیوی دارند

                                                 :آمادگی پیش از عمل 

 

             

 

ام���ادگی قب���ل از ب���ی حس���ی تف���اوتی ب���ا بیھوش���ی 
عمومی ندارد ھر روشی کھ متخصص بیھوش�ی و 
ج���راح ب���ھ ص���الح ش���ما باش���د را پ���ذیرا ب���وده و 

 وھمک����اری کنی����د آزمایش����ات الزم و ن����وار قل����ب 
پزش��ک درخواس��ت ش��ده عک��س س��ینھ اگ��ر توس��ط 

آزم��ایش پش��ت بیم��ار و بررس��ی    باش��د تھی��ھ کنی��د.
عی���وب س���اختمان و عفون���ت ویروس���ی و بررس���ی 

 مشکالت انعقادی ضروری میباشد.

 :روش کار

برای انجام این کار یا در حالت نشس�تھ ی�ا خوابی�ده 
بھ پھلو(افراد ض�عیف ی�ا بیم�ارانی ک�ھ داروی ارام 

 کرده اند )قرار میگیرد. بخش دریافت

اده و از بیم�ار روش کار را برای بیمار توض�یح د
میخواھیم با گرفتن زانو ھ�ا و دادن ش�کم ب�ھ داخ�ل 
وچس��باندن چان��ھ ب��ھ س��ینھ ھ��ا ب��ا پرس��تار بیھوش��ی 
ھمک��اری کن��د ب��ا رعای��ت ای��ن نک��ات توس��ط بیم��ار 

 ناحیھ تزریق بھتر مشاھده و مشخص میشود.

سپس پوست را با گاز و بنادین ض�د عف�ونی ک�رده 
پزش��ک  و ناحی��ھ بتادین��ھ ب��ا گ��از پ��اک ش��ده س��پس

متخص��ص س��وزن را در فض��ای تعی��ین ش��ده وارد 
میکند و زمانی کھ مایع نخ�اعی روی�ت ش�د اس�پیره 
نموده تا از مح�ل س�وزن مطم�ئن باش�د س�پس دارو 

 را تزریق میکند.

 

           

 :عوارض جانبی

عوارض اسپاینال عموما قابل قبول و قابل پیش بینی 
 .است

 :عبارتند ازاین عوارض 

 کاھش فشار خون 
 کاھش ضربان قلب 
  سردرد 
 تھوع 
 احتباس ادراری 

 :روشھای درمان عوارض جانبی

 :ای���ن عارض���ھ را میت���وان ب���ا  فش���ار خ���ون
بھب��ود بخش��یدن برگش��ت وری��دی و اف��زایش 
ب��رون ده قل��ب ذرم��ال ک��رد .جابج��ایی خ��ود 
فرد بھ دنبال وضعیت خفی�ف س�ر ب�ھ پ�ایین 

بازگش�ت  )باعث س�ھولت در ۵-۱۰(درجھ 
وری���دی میش���ود ب���دون اینک���ھ ب���ی حس���ی 

 نخاعی بھ طرف باال گسترش یابد.
 :س�ردرد بع�د از ب�ی حس�ی نخ�اعی  سردرد

در قس��مت جل��وی پیش��انی و ی��ا پش��ت س��ر 
اس���ت ک���ھ ب���ا نشس���تن ش���دید میش���ود و ب���ا 
خوابی��دن بھب��ود م��ی یاب��د و ب��ا دو بین��ی و 
وزوز گ��وش نی��ز ممک��ن اس��ت ھم��را باش��د 

اردار بیش����تر .بیم����اران ج����وان و زن����ان ب����
مس��تعد اب��تال ب��ھ س��ردرد پ��س از ب��ی حس��ی 

 .نخاعی میباشند

 ۱ ۳ ۲ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درم���ان س���ردرد ب���ا اس���تراحت در بس���تر و مس���کن و 
لی������وان )ی������ا  ۵ -۱۰تج������ویز مایع������ات خ������وراکی (

لیتر )شروع میشود اگر با این کار  ۳روزانھ  وریدی(
ف��ت ب��ا روش س��اعت بیم��ار بھب��ود نیا ۲۴-۴۸بع��د از 

دورال و مس���دود ک���ردن تزری���ق خ���ون در فض���ای اپی���
 .سخت شامھ سردرد را درمان می کنند

 اگ��ر م��دت کوت��اھی بع��د از اس��پاینال  :تھ��وع
اتفاق بیفتد احتمال ک�اھش فش�ار خ�ون وج�ود 

داروای���ن عارض���ھ را د ک���ھ میت���وان ب���ا دار
 رمان نمود.د
 :در ب��ی حس��ی نخ��اعی ب��دلیل  احتب��اس ادرار

اینک��ھ از عص��ب دھ��ی ب��ھ مثان��ھ ممانع��ت ب��ھ 
عم���ل می���اورد تج���ویز حج���م زی���اد از م���ایع 
وری���دی میتوان���د موج���ب اتس���اع و نی���از ب���ھ 

 .تخلیھ با سوند یا کاتتر باشد

 مراقبتھای بعد از بی حسی اسپاینال:

اسپاینال بھ پشت بخوابید و ساعت اول پس از  ۲۴در 
ھ�ر موق�ع توانس�تید .بھ پھلو نخوابی�د س�ر را بلن�د نکنی�د

از راه دھ���ان چی���زی بخ���ورد مایع���ات مث���ل اب می���وه 
لی�وان بخوری�د بع�د  ۱۰-۱۵وقھوه و نسکافھ بھ میزان 

ھ��ا ح��س پااز ب�ی حس��ی اس�پاینال و اپی��دورال ب��ا اینک�ھ 
 ۱۲برگشتھ ولی قدرت عض�الت پاھ�ا ممک�ن اس�ت ت�ا 

ای��ن موج��ب میش��ود عت ب��ھ ط��ور کام��ل برنگ��ردد س��ا
بیمار در حالت ایستاده تعادل نداشتھ باش�د پ�س ھمیش�ھ 

 ایستادن و راه رفتن بعد از عمل حتی اگر  در اولین

۴ 

 

 سمنان درمانی بھداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 بیمارستان معتمدی گرمسار

 

 :پمفلت آموزش بھ بیماران در رابطھ با

 مراقبتھای قبل و بعد از بی حسی ناحیھ ای

 

 باصری سمیھتھیھ کننده:

 کارشناس ھوشبری

 ۹۸ پاییز

 

 

احس��اس س��المتی کام��ل میکنی��د از ف��رد دیگ��ری کم��ک 
 ۱-۲.بگیرید تا از تحت فش�ار ناگھ�انی جل�وگیری ش�ود

روز اول بیش��تر اس��تراحت کنی��د و کمت��ر راه بروی��د و 
در  در زم��ان اس��تراحت از ب��الش کوت��اه اس��تفاده کنی��د

نیافت ب�ھ صورت بروز سردرد کھ با استراحت بھبود 
 .مراجعھ کنید پزشک

این ب�ی حس�ی ب�ا تزری�ق م�اده ب�ی  :بی حسی اپیدورال
حس���ی ب���ھ داخ���ل فض���ای اپی���دورال ص���ورت میگی���رد 

این تف�اوت ک�ھ س�وزن  روش کار مثل اسپاینال است با
بای��د قب��ل از دورا ق��رار گی��رد و دورا س��وراخ نش��ود 

س�������پس از طری�������ق س�������وراخ موج�������ود درس�������وزن  
 .د و دارو تزریق میگرددکاتترپالستیکی وارد میشو

احتم�����ال س�����وراخ ش�����دن دورا و  ع�����وارض ج�����انبی:
مس��مومیت ب��ا ب��ی ح��س کنن��ده ھ��ای موض��عی و نی��ز 

 .ھماتوم در اپیدورال از عوارض این روش است

 

 ۲۰۱۵منبع:کتاب بیھوشی  میلر 

 

۵ 

در صورت داشتن سوال با شماره تلفن 
بیمارستان  ۳۴۲۲۰۱۳۱و۳۴۲۲۲۲۳۵

تماس حاصل  بخش اتاق عمل  معتمدی
 فرمایید.

https://www.google.com/url?url=https://www.hidoctor.ir/48442_%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86.html/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiyn4K_8_DbAhUJXBQKHeo3BYoQwW4IEzAA&usg=AOvVaw1iF36RrI5nHxkMPvceRkcU

