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ای و بی حسی  حسی ناحیه بیهوشی عمومی، بیهوشی یا بی: سه نوع بیهوشی عبارتند از

 .اعصاب محیطی

آگاهی از روند جراحی یا هر اتفاق گونه  در بیهوشی عمومی شماکاماًل بیهوش هستید و هیچ

روند که به  برای بیهوشی عمومی به کار می انواع مختلفی از داروها . دیگری نخواهید داشت

شکل گاز و بخار استنشاقی از طریق ماسک تنفسی یا لوله راه هوایی و یا به صورت وریدی 

 .شوند تجویز می

ای از بدن که  حسی در ناحیه ایجاد بی ای متخصص بیهوشی برای حسی ناحیه در بیهوشی یا بی

ای، شما  در طی بیهوشی ناحیه. دهد نیاز به جراحی دارد، تزریق نخاعی یا اپی دورال انجام می

بخش دریافت نمایید؛ در هر صورت احساس نخواهید  ممکن است بیدار باشید یا یک داروی آرام

ای وجود دارد  ناحیه( حسی بی) بیهوشیانواع مختلفی از . اید کرد که تحت عملجراحی قرار گرفته

 .دورال حسی اپی حسی نخاعی و بی بی: ها عبارتند از ترین آن مورد از رایج 2که 

ی خاصی از بدن که نیاز به  حسی اعصاب محیطی داروی بی حسی اغلب به بافت ناحیه در بی

 .شود جراحی کوچک دارد، تزریق می

املی از قبیل نظر متخصص بیهوشی براساس وضعیت کند به عو نوع بیهوشی که فرد دریافت می

 .پزشکی بیمار، نظر خود بیمار و نظر پزشک جراح بستگی دارد
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برای پیشگیری از احساس درد در طول عمل جراحی، پزشک متخصص بیهوشی به شما کمک 

م طول این مدت، متخصص بیهوشی در تما. درد باشید کند تا پایان عمل جراحی،خواب و بی می

 .های شما عملکرد مناسبی دارند ها و کلیه مراقب شماست تا مطمئن شود که قلب، ریه



سپس داروهایی که . شود در ابتدا برای تزریق داروهای الزم، یک سرم به دست شما وصل می

ین به بعد شما از ا.شود کند تا شما به خواب بروید از طریق این سرم به شما تزریق می کمک می

 .که جراحی به پایان برسد و بیدار شوید چیز نخواهید شد، تا زمانی دیگر متوجه هیچ

ممکن است متخصص بیهوشی یک لوله در راه هوایی شما قرار دهد که این لوله به دستگاه 

کند اکسیژن کافی و گازهای بیهوشی از این طریق به  تنفس مصنوعی وصل شده و کمک می

 .دارند ده و شما را در خواب نگهبدن شما رسی

هنگامی که قدرت تنفس خودبخودی را به . شوید پس از اتمام جراحی، شما از خواب بیدار می

دست آوردید، لوله تنفسی بیرون آورده شده و شما به اتاق بهبودی یا بخش مراقبت ویژه برده 

یاری خود را به دست طور کامل هوش پرستاران این بخش مراقب شما هستند تا به. شوید می

 .آورید

در طول عمل جراحی، ضربان قلب، فشارخون و میزان اشباع اکسیژنی خون و دی اکسیدکربن 

 .شوند طور دقیق توسط متخصص بیهوشی با کمک ابزارهای پزشکی پایش می بازدمی به
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خطر است؛  ی و داروها، بیهوشی عمومی نسبتا بیهای اخیر در زمینۀ فناور دلیل پیشرفت به 

ولی به هر حال در هر روشی یک سری خطرات و عوارض جانبی ممکن است وجود داشته باشد 

در صورتی که سابقه ابتال به برخی از اختالالت . ها پیشگیری کرد توان از بسیاری از آن که می

های کبدی دارید، حتما  ت مغزی و آسیبهای قلبی، ریوی، کلیوی، صدما سالمتی از قبیل بیماری

عالوه بر آن سابقه تزریق قبلی خون، . باید قبل از عمل، متخصص بیهوشی را در جریان قرار دهید

پزشکی  خون، یرقان، افسردگی یا سایر مشکالت جسمی و یا روان ابتال به دیابت، پرفشاری

ه بیهوشی قبلی و چگونگی چنین هرگونه سابق هم. بایستی به متخصص بیهوشی گزارش شوند

از جمله نکات دیگری که باید به اطالع متخصص بیهوشی رسانده . واکنش به آن باید ذکر شود

خروپف هنگام خواب، وجود دندان مصنوعی، دندان لق، افتاده و یا موارد مربوط به : شوند عبارتند از

شوند مثل آسپرین  ده میارتودنسی، و مصرف هرگونه دارو حتی داروهایی که بدون نسخه استفا



های مختلف؛ چرا که این داروها ممکن است با داروهای بیهوشی تداخل ایجاد کرده یا  یا مسکن

 .در زمان جراحی باعث خونریزی شدید شوند

این کار . در صورتی که به غذا یا داروی خاصی حساسیت دارید، حتما به پزشک خود اطالع دهید

شوند، از  ی را که منجر به ایجاد حساسیت در بدن شما میکندتا داروهای به پزشک کمک می

 .لیست داروهای انتخابی حذف کند

از آنجایی که واکنش ناخواسته به داروهای بیهوشی ممکن است جنبه ارثی داشته باشد، 

 .سابقه وجود هرگونه واکنش به داروهای بیهوشی در خانواده را به پزشک اطالع دهید

ممکن است شما . باشند های حساسیتی در طول جراحی می واکنش یکی از عوارض احتمالی،

و ( رود ای که در برخی از اقالم پزشکی ازجمله دستکش ها به کار می ماده)ها، التکس  به چسب

 .های حاوی ید حساسیت داشته باشید محلول

ال دهد، تهوع و استفراغ است که معمو از دیگرعوارض بیهوشی که پس از جراحی ممکن است رخ

 .شود با استفاده از داروهای ضدتهوع کنترل می

حرکت می ماند ممکن است برخی از نقاط بدن به  که بدن در طول عمل جراحی ثابت و بی از آنجا 

طور غیرطبیعی تحت فشار قرار گیرند، دراین صورت ممکن است در موارد بسیار نادری آسیب 

محل آسیب به وضعیت قرار . د شوددیدگی اعصاب، زخم پوستی، و آسیب حس بینایی ایجا

تمام افراد تیم جراحی مراقب هستند که از وقوع . گرفتن بدن فرد در حین جراحی بستگی دارد

 .این عوارض در بیمار پیشگیری کنند، بنابراین این موارد بسیار نادر و قابل پیشگیری هستند

مشورت با جراح ممکن است اگر حین جراحی خونریزی شدید رخ دهد، متخصص بیهوشی پس از 

خون . پذیرد البته تزرریق خون فقط در صورت ضرورتصورت می. تصمیم بگیرد به فرد خون تزریق کند

های قابل انتقال از طریق خون مثل هپاتیت یا ایدز مورد آزمایش قرار  قبل از تزریق از لحاظ بیماری

های  ون، فرد مبتال به عفونتگیرد، بنابراین احتمال کمی وجود داردکه پس از تزریق خ می

 .ناشناخته یا شناخته شده شود

دالیل مذهبی یا سایر دالیل حتی در شرایطی که زندگی شما به خطر بیفتد، مایل  اگر به :نکته

 .به دریافت خون نیستید، حتمًا به متخصص بیهوشی یا جراح خود این مسئله را اطالع دهید



گذاری راه هوایی شود، که در این موارد لوله  نیاز به لولهاز آنجایی که حین بیهوشی ممکن است 

شود، ممکن است شما پس از بیهوشی احساس  تنفسی از طریق دهان و حلق وارد تراشه می

ها و طناب صوتی جزء  ها، زبان، دندان به عالوه آسیب به لب. ناراحتی در حلق خود داشته باشید

است که البته احتمال وقوع این صدمات بسیار پایین  ای گذاری داخل تراشه عوارض احتمالی لوله

 .است

محل تزریق سرم به بدن نیز ندرتا در برخی از افراد ممکن است دچار عفونت شود و نیاز به 

 .بیوتیک داشته باشد کمپرس گرم یا مصرف آنتی

 .شوند به داروهایی است که در اتاق عمل استفاده می  متخصص بیهوشی آمادۀ درمان واکنش

ها  گیرد در موارد کاماًل نادری این واکنش که کوشش بسیاری در این زمینه صورت می رغم این علی

بنابراین بسیار مهم است که به پزشک بیهوشی در مورد تمام . ممکن است خطرناک باشند

 .رسانی کنید های شناخته شدۀ خود اطالع حساسیت

د به متخصص بیهوشی اطالع دهند؛ چراکه از ها باید حتما در رابطه با احتمال حاملگی خو خانم

 .باشد نظر بیهوشی وجراحی نیاز به در نظر گرفتن مواردی در این رابطه می

طور که گفته شد در  خطر است، ولی همان به طور خالصه باید گفت بیهوشی عمومی نسبتا بی

عوارض از طریق با این حال بسیاری از . این رابطه احتمال خطرات و عوارض جانبی وجود دارد

 .برقراری ارتباطات صحیح بین پزشک و بیمار قابل پیشگیری هستند

های قبلی، داروهای  مطمئن شوید که به پزشک خود و متخصص بیهوشی در مورد تمام بیماری

به طور کلی با . اید رسانی صحیحی کرده مصرفی و سابقۀ واکنش به بیهوشی اطالع

دست آمده است، اعتقاد بر این است که بیهوشی هایی که در علم بیهوشی به  پیشرفت

 .ای به دنبال ندارد عمومی به خودی خود و بدون همراهی عوامل خطرزا، خطر عمده
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. شود حس می در این نوع بیهوشی قسمت وسیعی از بدن به عنوان مثال نیمۀ پائینی بدن بی

کند و به این ترتیب شما  و را درکانال نخاعی یا فضای اپیدورال تزریق میمتخصص بیهوشی دار



در این روش بیهوشی شما بیدار هستید ولی ممکن است داروهای . کنید احساس درد نمی

 .کنید و کمتر دچار اضطراب شوید آلودگی پیدا  بخش برای شما تجویز شود تا حالت خواب آرام

 :ورت انجام می شوداین نوع بیهوشی معموال به دو ص

 بیهوشی اپیدورال.1

 بیهوشی نخاعی. 2

بیهوشی اپیدورال بیشتر درمواردی مانند زمان زایمان برای پیشگیری از درد یا اعمال جراحی 

متخصص بیهوشی دارو را به پائین کمر، درپشت کانال . شود ارتوپدی درناحیه پا استفاده می

شود فرد در  این نوع بیهوشی باعث می. کند یق مینخاعی درفضایی به نام فضای اپیدورال تزر

 .نیمۀ پائین بدن خود حس نداشته باشد

این نوع . شود تزریق می( ونه درخودنخاع)در بیهوشی نخاعی دارو مستقیمًا به درون کانال نخاع

این روش بیشتر در عمل فتق، . حس شود شود قسمت پائینی بدن بی بیهوشی نیز باعث می

 .شود های دیگر نیمۀ پائین بدن استفاده می پروستات یا عمل

 

 چگونه است؟(سطحی)بی حسی اعصاب محیطی     . 5 

در این نوع بیهوشی فقط قسمتی از بدن که آسیب دیده یا قرار است تحت عمل خاصی قرار گیرد 

در اغلب . کند فرد در طول این نوع بیهوشی بیدار است ولی احساس درد نمی. شود حس می بی

از این نوع بی حسی بیشتر . شود ز یک سرنگ برای تزریق دارو به زیر پوست استفاده میموارد ا

 .برای انجام اعمال جراحی بر روی دست و پا استفاده می شود
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ضعی بی حسی اعصاب محیطی یا بی حسی مو. هابه خودی خود خطری ندارند انواع بیهوشی

که کل بدن را تحت تأثیر قرار  دلیل این بیهوشی عمومی به. بی خطرترین نوع بیهوشی است



حسی  خطرات بی.تری دارد های بیهوشی عوارض جانبی شایع دهد، نسبت به سایر روش می

آسیب طوالنی مدت : افتد اما برخی از این خطرات عبارتند از نادر بوده و بسیار کم اتفاق می

 .موقت ناحیۀ مربوطهاعصاب و ضعف 

سال گذشته به نحو  22انجمن بیهوشی آمریکا گزارش کرده است که عوارض بیهوشی در طول 

 .گیری کاهش یافته است چشم
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ای و بی حسی  ناحیه( حسی بی)بیهوشی بیهوشی عمومی، : سه نوع بیهوشی عبارتند از

      (.سطحی)اعصاب محیطی 

گونه آگاهی از روند جراحی یا هر اتفاق  در بیهوشی عمومی شما کاماًل بیهوش هستید و هیچ

روند، به شکل گاز یا بخار  داروهایی که برای بیهوشی عمومی به کار می. دیگری نخواهید داشت

. شوند استنشاقی از طریق ماسک تنفسی یا لوله راه هوایی و یا به صورت وریدی تجویز می

خطر است؛ ولی  های اخیر در زمینۀ فناوری و داروها، بیهوشی عمومی نسبتا بی یشرفتدلیل پ به

از جمله . به هر حال در هر روشی خطرات و عوارض جانبی ممکن است وجود داشته باشند

توان حساسیت به داروهای بیهوشی؛ حساسیت به چسب،  عوارض بیهوشی عمومی می

ای از بدن؛ زخم پوستی؛ گلودرد؛ آسیب به  ناحیه التکس؛ تهوع و استفراغ؛ آسیب به اعصاب

    .ها؛ التهاب و عفونت محل تزریق سرم را نام برد ها، زبان، طناب صوتی، دندان لب

ای از  حسی در اعصاب ناحیه ای متخصص بیهوشی برای ایجاد بی حسی ناحیه در بیهوشی یا بی

( حسی بی)  تلفی از بیهوشیانواع مخ. دهد بدن که نیاز به جراحی دارد، تزریق انجام می

حسی  حسی نخاعی و بی بی: ها عبارتند از ترین آن مورد از رایج 2ای وجود دارند که  ناحیه

های دیگر نیمه پایین بدن  ای بیشتر در عمل فتق، پروستات یا عمل بیهوشی ناحیه. دورال اپی

   .شود استفاده می



ی از تجمع اعصاب محیطی جهت حسی اعصاب محیطی ، داروی بی حس کننده در محل در بی

از این نوع بیهوشی برای اعمال جراحی دست و پا . شود ایجاد بی حسی تزریق می

 .این روش بی خطرترین نوع بیهوشی است. بیشتراستفاده می شود

ای نادر بوده و بسیار کم اتفاق   وبیهوشی ناحیه( سطحی)خطرات بی حسی اعصاب محیطی

آسیب طوالنی مدت اعصاب و ضعف موقت یا فلج : رات عبارتند ازافتند اما برخی از این خط می

 .ناحیۀ مربوطه

کند به عواملی از قبیل نظر متخصص بیهوشی بر اساس وضعیت  نوع بیهوشی که فرد دریافت می

    .پزشکی بیمار، نظر خود بیمار و نظر پزشک جراح بستگی دارد
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