
 
  

 پس از بی حسی از کمر مراقبتُاي 
 سبعت اٍل پس اس ثی حسی اس کوز ثِ  24در طی

را ثلٌذ  تبىاهب سز ذیپطت خَاثیذُ یب ثِ پْلَ ثچزخ

 ذ.یًکٌ

 یذاس راُ دّبى ضذ هجبس ثِ خَردى سهبى کِّز 

، قَُْ ، ًسکبفِ ٍ... ثِ هیشاى یَُ هبیعبتی هبًٌذ آة ه

 . ذیثخَر در رٍس لیَاى 15تب  10

سبعت ثِ طَر  12هوکي است تب  قذرت عضالت پبّب

کبهل ثزًگزدد ٍ ایي هَجت هی ضَد ثیوبر در حبل 

ثبیذ در  ، پس ایستبدُ تعبدل خَثی ًذاضتِ ثبضذ

 اٍلیي ایستبدى ٍ راُ رفتي ثعذ اس عول حتی اگز

اس فزد  حتوبذ یهی ًوبیاحسبس سالهتی کبهل 

جلَگیزی ذ تب اس افتبدى ثیوبر  یدیگزی کوک ثگیز

 .  گزدد

1  ذیرٍس اٍل پس اس عول ثیطتز استزاحت کٌ 2تب  ٍ

اس ثبلص کَتبُ ٍ در سهبى استزاحت  ذیکوتز راُ ثزٍ

  کٌیذ.استفبدُ 

غَرت سزدرد ضذیذ کِ ثْجَد ًیبفت ثِ پشضک  در

 ذ.یهزاجعِ ًوبی

  
 

 بی حسی اپیذيرال 

ایي ثی حسی ثب تشریق هحلَل ثی حسی ثِ داخل  

 فضبی اپیذٍرال غَرت هی گیزد. 

در ثی حسی اپیذٍرال ًبحیِ ی ثبالتز اس اسپبیٌبل دچبر 

سایوبى کبّص درد در  ثی حسی هی ضَد ٍ ثزای 

 . ثسیبر هطوئٌی استطجیعی رٍش 
 مسایاي ريش بی حسی وخاعی 

جلَگیزی اس ثزگطت هحتَیبت هعذُ ثِ داخل -1

 ریِ کِ ثسیبر خطزًبک است.

ارتجبط ثْتز ثب ًَساد ٍ ضیزدّی سزیعتز هبدر ثِ -2

 ًَساد

 کبّص هقذار خًَزیشی حیي عول-3

     رٍش هطوئي ثزای افزاد ثب فطبر خَى ثبال -4

 .  هی ثبضذ

 ثیَْضی عوَهیجلَگیزی اس عَارؼ -5

در عول ّبی ارتَپذی جلَگیزی اس تزٍهجَس  -6

 ( DVT )  ٍریذّبی عوقی

در ضکستگی ّبی ّیپ در کبّص هزگ ٍ هیز -7

 اثز آهجَلی 

 

 

صصي شهيد آيت اهلل بیمارستان تخ
صصي و فوق  تخ

  ددويي

 عىًان: 

 بی حسی اسپایىال
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 سودارث –پرستاری جراحی داخلی برونر  منبع :

خ بسرگمهر بيمارستان شهيد  –اصفهان  آدرس :

 29110313 -صدوقی واحد آموزش به بيمار 

 

 

  آمًزش بٍ بیمار-پرستاريياحذ 

 بیماران ویازمىذ  عمل جراحی  گريٌ َذف :
 

 1400بُار:  تذيیه
 



 
 

 
 

 

 بی حسی اسپایىال ) بی حسی از کمر (

 در ایي ًَع ثی حسی ثذى ثیوبر اس کوز ثِ پبییي ثی

هبًٌذ لیذٍکبئیي ثِ  .  هبدُ ثی حسیحس هی ضَد

       اطزاف ًخبع ٍ ثِ درٍى هبیع هغشی ًخبعی تشریق

 .هی ضَد 
 در چٍ مًاردي از بی حسی اسپایىال استفادٌ می ضًد ؟

 

 اعوبل جزاحی پبییي ضکن ، رکتبل ، ٍاصیٌبل -1

 فتق ّب -2

 جزاحی ارٍلَصی -3

 ثیوبراًی کِ غذا خَردُ اًذ-4

 ثیوبراى هعتبد-5

 کلیَی دارًذ. –ثیوبراًی کِ هطکل کجذی -6

 ثیوبراًی کِ اهکبى ثیَْضی عوَهی ًذارًذ.-7

 

 آمادگی پیص از عمل :
ٍ ّز رٍضی کِ تفبٍتی ثب ثیَْضی عوَهی ًذارد 

هتخػع ثیَْضی ٍ جزاح ثِ غالح ضوب اًتخبة کٌٌذ را 

 پذیزا ثَدُ ٍ ّوکبری کٌیذ.

 

 
 ريش اوجام بی حسی : 

ثیوبر در حبلت ًطستِ یب خَاثیذُ ثِ پْلَ قزار هی گیزد. 

ضکن را ثِ داخل دادُ ، چبًِ  ّز دٍ ساًَ را گزفتِ ، ثیوبر

تب ًبحیِ تشریق در کوز ثْتز   را ثِ سیٌِ هی چسجبًذ

پَست ًبحیِ  ثب گبس ٍ ثتبدیي استزیل ٍ  هطبّذُ ضَد. 

ضذعفًَی ضذُ ٍ پشضک ثیَْضی سَسى هخػَظ را در 

تعییي ضذُ ٍارد هی کٌذ ٍ دارٍ را در آى هحل ًبحیِ 

 ًوبیذ . تشریق هی

  

 از  کمرعًارض جاوبی بی حسی 

 
چٌذ دقیقِ اٍل تشریق دارٍ در  : کاهش فشارخون

در غَرت .  هوکي است کبّص فطبرخَى رخ دّذ

درجِ پبییي هی ثزًذ تب  10کبّص فطبرخَى سز فزد را 

سَْلت در ثبسگطت ٍریذی ضَد ثذٍى ایٌکِ ثی  .ثبعث 

 .حسی ًخبعی ثِ طزف ثبال گستزش یبثذ

در قسوت جلَی پیطبًی ٍ یب پطت سز است  : سردرد 

    کِ ثب ًطستي تطذیذ هی یبثذ ٍ ثب خَاثیذى ثْجَد

هی یبثذ هوکي است ثب ٍسٍس گَش ٍ دٍثیٌی ّوزاُ 

هسکي ٍ  هػزف .  ثب استزاحت در ثستز ٍ ثبضذ

در  لیَاى 15تب  10هبیعبت خَراکی ثِ غَرت یذى ًَض

ثزطزف لیتز رٍساًِ  3سزم ثِ غَرت  دریبفت ٍ یب  رٍس 

 هی گزدد. 

 کِ ثب دارٍ ثزطزف هی ضَد. تهوع: 

کِ در ثی حسی اس عػت دّی  اس اًجبیی :احتباس ادرار

ثِ هثبًِ هوبًعت ثِ عول هی آیذ تجَیش حجن سیبد سزم 

 هثبًِ ٍ ًیبس ثِ تخلیِ گزدد هثبًِهی تَاًذ هَجت اتسبع 

 ثب سًَذ ثبضذ .
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