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مراقبت های قبل  وبعد 

 بیحسی نخاعی یا اسپاینال
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 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

سالمتی کامل می کنید باید از افراد دیگرر  کر ر       

 .بگیرید تا از افت ناگهانی فشار خون جلوگیر  شود 

  ۱  -۲  روز اول بیشتر استراحت کنید و ک تر راه

بروید و در زمان استراحت از براشرک کروتراه       

 .استفاده کنید 

     در صورت سردرد شدید که با تغییر وضعریرت

 .بهبود نیافت به پزش  مراجعه کنید 

 بی حسی اپیدورال 

این بی حسی با تزریق محلول بی حسی بره داخرل        

 .فضا  اپیدورال صورت می گیرد 

 : روش کار 

مثل اسپاینال است ؛ با این تفاوت که سوزن باید قبرل   

از دورا قرار گیرد و دورا را سوراخ نکند سپس  از طریق 

سوراخ موجود در سوزن کاتر پالستیکی را وارد مری      

کنند و دارو را از          کنند سوزن را به آرامی خارج می

 .طریق کاتتر  داخل می کنند 

 :عوارض 

احت ال سوراخ  شدن دورا و مس ومیت با بری حرس     

کننده موضعی و نیز ه اتوم در اپی دورال از عروار     

 .این روش است 
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بارعایت این نکات توسط بیر رار   .  بیهوشی ه کار  کند 

ناحیه تزریق بهتر مشاهده و مشخص می شود سرپرس     

پوست را باگاز وبتادین به روش استریل ضد عفونی کرده 

سپس متخصص .  وبا اشکل سفید ناحیه بتادینه پاک شود 

سوزن را در فضا  تعین شده وارد می کند ، سپس دارو   

اشبته قبل از تزریق دارو ابرتردا   .  در آن محل تزریق شود 

ک ی از مایع بیرون کشیده می شود تا از محل صحریر    

 .ورود سوزن اط ینان  حاصل شود 

 مراقبت های پس از بی حسی اسپاینال

   ساعت اول پس از بی حسی اسپاینال  ۲۲در طی

 . از ک ر به پشت خوابیده و به پهلو بچرخید 

  سر را بلند نکنید. 

     هر موقع توانستید از راه دهان  چیز  بخوریرد

بره   ... نسکافه و  -قهوه    -آب میوه :  مایعات مثل 

 . شیوان بخورید   ۱۱تا ۱1میزان 

   بعد از بیحسی اسپاینال و ایپدرال با اینکه  حرس

پاها برگشته است وشی  قدرت عضالت پا ها م کن 

ساعت به طور کامل بر نگردد و ایرن     ۱۲است تا 

شود بی ار در حال ایستراده ترعرادل       موجب می

پس ه یشره در اوشریرن        .  خوبی نداشته باشد 

 ایستادن برا  رفتن بعد از ع ل حتی اگر احساس
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 احتباس ادرار -4 

در بی حسی نخاعی به دشیل اینکه از عصب  دهری بره      

مثانه م انعت به ع ل می آورد تجویز حجم زیاد مرایرع   

ورید   می تواند موجب اتساع  و نیاز به تخلیه با  سوند 

 .یا کاتتر باشد 

 سردرد -5

سردرد بعد از بی حسی نخاعی در قس ت جلو  پیشانی 

و یا پشت سر است که با نشستن تشدید می شود و برا    

خوابیدن بهبود می یابد که با دو بینی و وزوز گوش نیرز  

م کن است ه راه باشد بی اران جوان و زنان حراملره      

بیشتر مستعد ابتال به سردرد پس از بی حسی نخراعری   

درمان این عارضه با استراحت در بسترر و     . می باشند

و (  شریروان     ۱1تا  ۱۱)  مسکن و تجویز  مایعات خوراکی 

اگر با این کرار    .  شروع می شود (  شیتر 3روزانه )ورید  

ساعت بهبود نیافت با روش تزریق خون  ۲۴تا  ۲۲بعد از 

در فضا  اپیدورال و مسدود کردن سخت شامه  سردرد 

 .را درمان می کنند 

 :روش کار 

برا  انجام این کار بی ار یا در حاشت نشسته یا خوابیده  

افراد ضعیف یا بی ارانی که آرام بخک مصرر     )  به پهلو

روش کار را برا  بی ار توضی  .  قرار می گیرد (  کرده اند

داده  و از بی ار می خواهیم با گرفتن زانو هرا و دادن        

 شکم به درون و چسباندن چانه به سینه با پرستار 

آزمایشات الزم ، نوار قلب و عکس رادیوشوژ  قفسه سینه 

اگر توسط پزش  درخواست شده براشرد را ترهریره          

آزمایشات بی ار و بررسی عفونت و بررسی مشکالت .کنید 

 .انعقاد  ضرور  باشد 

 : عوارضی جانبی 

عوار  اسپینال مع وال قابل قبول و قابل پیک بینی است 

 : این عوار  عبارتند از 

 کاهش فشار خون  -1

این عارضه را می توان با بهبود بخشیدن برگشت  خرون    

جابجایی خود .  ورید  و افزایک برون ده قلب درمان کرد 

درجره  (  ۱تا  ۱1) فرد به دنبال وضعیت خفیف سربه پایین 

باعث سهوشت در بازگشت ورید  می شود بدون اینکه بی 

 .حسی نخاعی به طر  باال گسترش یابد 

 کاهش ضربان قلب -2

 تهوع -3

اگر مدت کوتاهی بعد از اسپینال اتفاق افتاد احرتر رال      

توان با این دارو ایرن   کاهک فشار خون وجود دارد که می

 .عوار  را درمان ن ود 

 :بی حسی ناحیه ای دو نوع  می باشد  

 اسپینال -۱

 اپیدورال  -۲ 

در این نوع بی حسی ها بدن بی ار از ک ر به پایین بری     

در بی حسی اسپینال ماده بری حسری     .  حس می شود 

مانند شیدوکائین  به اطرا  نخاع و به درون مایع مرغرز    

شود ،  وشی در بی حسی اپیدورال ماده  نخاعی تزریق می

بی حسی به دور پرده  دو را یا  سخت  شامه که اطررا     

 .نخاع را گرفته تزریق می شود  

 مواد کاربرد  روش بیحسی ناحیه ای

ع وما جهت اع ال جراحی قس ت پایین ، ناحیه مقعد ،    

ها  اروشوژ  ، بی اران غذا خورده   واژن ، فتق ها ، جراحی

، بی اران معتاد ، بی اران دارا  مشکل راه هروایری ،         

بی ارانی که بی ار    کبد  یا کلیو  دارند ، اسرترفراده      

 .می شود 

 :آمادگی پیش از عمل  

آمادگی پیک از ع ل بی حسی تفاوتی با بریرهروشری        

هر روشی که متخصص بیهوشی و جررا      . ع ومی ندارد 

 . به صال  ش ا انتخاب کنند را پذیرا بوده و ه کار  کنید 


