دیذى ّز فزدی وِ هدثَر تِ اًدام خزاحی تاؽذ ،تزای اعزافیاى اٍ
تغیار عخت اعت  .حال اگز ایي فزد یه وَدن تاؽذ ،ایي ًگزاًی
دٍ تزاتز هی ؽَد .تزٍؽَر حاضز تا ّذف آؽٌایی ٍالذیي تا الذاهات
رفتاری وِ تِ واّؼ اعتزط ٍ درد وَدواى در خزیاى عول
خزاحی ٍ تعذ اس آى ووه هی وٌذ ،تْیِ ٍ در اختیار ؽوا لزار
گزفتِ ؽذُ اعت .

مه ي فزسوذم چگًوه با عمل جزاحی کىار بیاییم ؟
در حال حاضز تا ًظز پشؽه هعالح  ،عول خزاحی تِ عٌَاى یهی اس
هذاخالت درهاًی تیواری وَدنتاى در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت  .در
اٍلیي لذم  ،حفظ خًَغزدی ٍالذیي ٍ هذیزیت اعتزط ٍ ّیداًات
آًْا تِ عٌَاى الگَیی هٌاعة خْت عاسگاری تا اعتزط در وَدواى
ضزٍری تِ ًظز هی رعذ  .در وٌار ّن تَدى ٍ حوایت تواهی
اعضای خاًَادُ اس یىذیگز  ،اعتواد واهل تِ تین درهاًی ٍ رضایت
آگاّاًِ تزای عول خزاحی  ،وغة اعالعات وافی درتارُ ًَع عول
خزاحی  ،سهاى ٍ چگًَگی آى اس پشؽه هعالح ٍ خزاح ٍ تَخِ تِ
عالهت خغواًی  -رٍاًی ٍ احغاعات تواهی افزاد خاًَادُ در ایي
ؽزایظ خاؿ هی تَاًذ تِ عاسگاری تْتز وَدن ٍ خاًَادُ در سهاى
عول خزاحی ٍ تغتزی در تیوارعتاى ووه لاتل تَخْی ًوایذ  .تِ
خاعز داؽتِ تاؽیذ وِ تَدى در وٌار وَدن تا حفظ آر اهؼ خَد ،
ّوذلی تا وَدن تیوار ٍ عذم تْذیذ ٍ تزعاًیذى ٍی  ،تْتزیي
واری اعت وِ در ایي ؽزایظ تزای وَدن خَد هی تَاًیذ اًدام
دّیذ.
چه يقت ي چگًوه به فزسوذ بگًیم که عمل جزاحی در
پیص دارد؟

ٍُ تز
ٍاوٌؼ ّای فزدی وَدواى تِ ٍضعیت ّای خاؿ عال
تدزتیات لثلی وَدن ،تِ دیذگاّْای ٍالذیي ٍ ٍاوٌؼ ّای آًْا ٍ
ّوچٌیي تأثیزات فزٌّگی تغتگی دارد  .تعضی اس ٍالذیي فىز هی
وٌٌذ تا هخفی وزدى ٍالعیت وَدن احغاط تْتزی خَاّذ داؽت،
در فَرتی وِ در ایي ؽزایظ فمظ تزط وَدن تیؾتز خَاّذ

غلة
ؽذ.وَدن در ایي ؽزایظ یزای خَد تقَراتی هی عاسد وِ ا
ًادرعت یا اغزاق ؽذُ اعت .تایذ تذاًین وِ دادى اعالعات تِ افزاد در
خقَؿ عول خزاحی ٍ تغتزی در تیوارعتاى ووه هیىٌذ تا وَدن
تیوار هَلعیت ّای پیؼ رٍ را پیؼ تیٌی وٌذ ٍ احغاط اهٌیت
تیؾتزی داؽتِ تاؽذ .در ایي خقَؿ ،چٌذ ًىتِ حائش اّویت اعت:

اعالعات تا فذاقت ٍ تا تیاًی عادُ ٍ هٌاعة عي وَدن در سهاًی
وِ وَدن تِ اًذاسُ وافی اعتزاحت داؽتِ ٍ آرام ٍ تذٍى اعتزط
اعت ،در اختیار اٍ لزار گیزد  .وَدن تاى را تؾَیك وٌیذ ًگزاًی ٍ
عؤال خَد را تگَیذ ،تٌَیغذ یا آى را ًماؽی وٌذ ٍ آى را تا خَد تِ
تیوارعتاى تثزیذ ّ .زچِ وَدن ون عي ٍ عال تز تاؽذ فافلِ تیي
 .عول
آهادُ عاسی ٍ رًٍذ افلی عول یا آسهایؼ تایذ ووتز تاؽذ
خزاحی را تِ عٌَاى الذام درهاًی هٌاعة ٍ هفیذ ٍ هَثز تزای وَدن
هعزفی وٌیذ ٍ تا اخزای رٍػ ّای تؾَیمی هٌاعة ٍ لذت تخؼ
ّوچَى تعییي خایشُ خْت اًدام تاسی تیوارعتاى ٍ خزاحی  ،خَاًذ ى
لقِ ٍ داعتاى تا ّذف دادى اعالعات هزتَط تِ عول خزاحی تِ
وَدن در لثل ،حیي ٍ پظ اس عول خزاحی اًدام ایي فزآیٌذ را تزای
ٍی تغْیل وٌیذ.
چزا فزسوذم وبایذ قبل اس عمل جزاحی غذا بخًرد ؟
ایي وار تِ دلیل خغز اعتفزاغ وزدى تِ ٌّگام تیَْؽی فَرت
هی گیزد وِ در فَرت عذم رعایت آى هی تَاًذ تاعث هؾىالت
تٌفغی در حیي عول خزاحی تزای فزد گزدد  .تٌاتزایي خَدداری اس
خَردى ٍ آؽاهیذى ) (NPOالذاهی ضزٍری ٍ هْن لثل اس عول
خزاحی هی تاؽذ وِ تَخیِ ٍ رعایت آى تزای ؽیزخَاراى ،خزدعاالى
ٍ وَدواى ٍ ّوچٌیي ٍالذیي آًْا اهزی دؽَار ٍ عالت فزعا تِ ًظز
هی رعذ  .دعتَرالعول ّای پزّیش غذایی لثل اس تیَْؽی تزای غذاّا
ٍ ًَؽیذًی ّای هختلف هتفاٍت اعت وِ ایي هَضَع تِ عزعت
تخلیِ ؽذى آًْا اس هعذُ ٍ عي افزاد تغتگی دارد.

هایعات هعوَال عزیعتز اس غذاّای خاهذ اس هعذُ خارج هی
ؽًَذ .تَخِ وٌیذ وِ حتی اًَاع هختلف هایعات ًیش تِ سهاًْای
هتفاٍتی تزای پزّیش غذایی ًیاس دارًذ  .هذت سهاى السم تزای
پزّیش اس خَردى ٍ آؽاهیذى تزای وَدن ؽوا تا تَخِ تِ ًَع
عول خزاحی  ،عي وَدن ؽوا تَعظ پشؽه ٍ یا پزعتار تِ
ؽوا اعالع دادُ خَاّذ ؽذ  .خْت تغْیل ایي هزحلِ ،اعال ع
دادى ایي فزآیٌذ تِ وَدن لثل اس ٍرٍد تِ تیوارعتاى ٍ عول
خزاحی تا تیاًی عادُ ٍ هٌاعة عي وَدن  ،دادى خایشُ ٍ
تؾَیك ّای والهی ٍ غیزوالهی  ،اعتفادُ اس رٍػ ّای
حَاط پزتی ّوچَى تاسی وزدى  ،خَاًذى وتاب داعتاى ،
گَػ دادى تِ هَعیمی هَرد عاللِ وَدن ٍ ّز فعالیت لذت
تخؼ ٍ عزگزم وٌٌذُ دیگزی وِ در تیوارعتاى تا سهاى
فزارعیذى سهاى عول خزاحی تا وَدوتاى هی تَاًیذ اًدام
دّیذ ،را تِ ؽوا تَفیِ هی ًوایین.

چه کار کىم که اس پًضیذن لباس اتاق عمل وتزسذ
ي به تىهایی يارد اتاق عمل ضًد؟
هزحلِ تعذی تزای آهادُ عاسی وَدواى لثل اس عول خزاحی
پَؽیذى لثاط هخقَؿ اتاق عول ( گاى آتی رًگ ) ٍ خذا
ؽذى اس ٍالذیي ٍ رفتي وَدن تِ داخل اتاق عول تِ تٌْایی ٍ
یا تز رٍی تخت ٍ یا ٍیلچز اعت  .درآٍردى لثاط ّای ؽخقی
تِ عَر واهل ٍ پَؽیذى لثاط اتاق عول ٍ خذاؽذى اس ٍالذیي
تزای تغیاری اس وَدواى حالت ًااهٌی ٍ تزط ٍ ًگزاًی را
ایداد هی وٌذ  .هؾاّذُ لثاط اتاق عول اس لثل ٍ دادى
تَضیحات هٌاعة ٍ عادُ خْت دلیل اعتفادُ اس آى  ،تاسی
اتاق عول تا عزٍعه ّا ٍ اعثاب تاسی ّای وَدن  ،اعویٌاى
تخؾی ٍالذیي در خقَؿ ّوزاّی تا وَدن تا درب اتاق ٍ
س خولِ
حضَر در پؾت درب اتاق عول ٍ تعییي خایشُ ا
الذاهاتی اعت وِ تِ آهادُ عاسی وَدن ٍ واّؼ اعتزط
عول خزاحی ووه هی ًوایذ.

بیهًضی چیست ي تا چه سماوی فزسوذم بیهًش است؟
السم اعت وَدن ٌّگام عول خزاحی یا تزخی آسهایؼ ّا تِ
خَاب فزٍ رٍد  .تیَْؽی حالتی هثل خَاب ؽثاًِ اعت وِ وَدن
در حیي آى هتَخِ ّیچ گَى ُ هحزوی ًوی ؽَد ٍ احغاط ّای
عثیعی هثل تزط ٍ ًگزاًی ٍ یا درد در حیي تیَْؽی تدزتِ ًوی
ؽَد .وَدن ؽوا تِ هحض ٍرٍد تِ اتاق عول تز رٍی تخت اتاق
عول خَاتاًیذُ هیؾَد  ،هعوَال تیَْؽی تِ دٍ رٍػ اعتٌؾالی -
تٌفظ هاعه اوغیضى  ٍ -تشریمی  -آًضیَوت ٍ تشریك عضالًی-
اًدام هیؽَد  .اعالع دادى تِ وَدن خْت داؽتي آهادگی تزای
تیَْؽی ٍ ًحَُ اًدام آى تَعیلِ تٌفظ در هاعه تیَْؽی ٍ یا
تشریك ٍ پظ اس چٌذ لحظِ رفتي تِ یه خَاب عویك ٍ عذم
احغاط درد ،تیذار ؽذى اس خَاب ٍ تَْػ آهذى پظ اس عول
خزاحی در هذت سهاى وَتاّی تَعیلِ تاسی وَدن تا ٍالذیى ٍ یا
تا عزٍعه ّای وَدن ٍ اعویٌاى تخؾی ٍالذیي  ،اس رٍػ ّایی
اعت وِ لثل اس ٍرٍد وَدن تِ تیوارعتاى ٍ اًدام عول خزاحی ،
پیؾٌْاد هیگزدد.

در سمان عمل جزاحی  ،فزسوذم چگًوه است ؟
پظ اس تیَْػ ؽذى  ،عول خزاحی تز رٍی وَدن تاى اًدام هی
ؽَد .در حیي عول خزاحی وَدن ؽوا خَاتیذُ اعت ٍ ًغثت تِ
ولیِ الذاهات عول خزاحی آگاّی ًذارد  .هذت سهاى عول خزاحی
تِ ًَع عول خزاحی وَدن تاى تغتگی دارد  .اًتظار پایاى عول
.
خزاحی یىی اس دؽَارتزیي هَلعیت ّا تزای ٍالذیي هی تاؽذ
تغلظ داؽتي تِ احغاعات ٍ ّیداًات خَد  ،خلَگیزی اس تفىز ات
هٌفی ٍ ًاخَؽایٌذ  ،اعتفادُ اس حوایت ّای اختواعی ٍ ّوزاّی
اعزافیاى تاى تِ واّؼ اعتزط ٍ تٌؼ ًاؽی اس ایي اًتظار ووه
لاتل تَخْی خَاّذ وزد  .پظ اس پایاى عول خزاحی  ،وَدن ؽوا
تِ تخؼ ریىاٍری هٌتمل هیؽَد .

ریکايری به چه معىاست؟
اتاق ریىاٍری  ،فضای تشرگی اعت ؽام ل چٌذیي تخت وِ تیواراى
پظ اس پایاى عول خزاحی تا سهاى رعیذى تِ عغح َّؽیاری واهل
( تِ غیز اس عول ّای خزاحی للة )  ،در آًدا تحت ًظز لزار گزفتِ
هی ؽَد .خْت حفظ اهٌیت ٍ آراهؼ وَدن ،اهىاى حضَر ٍالذ یا
ّوزاُ ( تزخیحا پذر ٍ هادر ) در وٌار وَدن ٍخَد دارد  .هوىي اعت
وِ وَدن ؽوا پظ اس عول خزاحی ٍ تَْػ آهذى عَارضی چَى
تیمزاری ٍ ًاآراهی ّ ،ذیاى ٍ احغاط درد ؽذیذ را ًؾاى دّذ  .حضَر
ٍالذیي دروٌار وَدن  ،فحثت وزدى تا وَدن تا هْزتاًی ٍ آراهؼ
 ،گزفتي دعتْای وَدن ًَ،اسػ ٍ در فَرت اهىاى در آغَػ گزفتي
وَدن  ،هاعاص دادى اًذا م ّای وَدن ،خَاًذى ؽعز ،الالیی ٍ یا
داعتاى ٍ یا پخؼ هَعیمی هَرد عاللِ تا فذای آّغتِ  ،در آغَػ
گزفتي عزٍعه ٍ یا اؽیاء هَرد عاللِ وَدن ّوچَى تالؾت ،
هلحفِ  ،لثاط خاؿ ٍ  ...اس خولِ رٍػ ّای رفتاری واّؼ اعتزط
ٍ درد تزای وَدواى پظ اس عول خزاحی هی تاؽذ.

داوشگاٌ علًم پسشكي تهران
مركس طبي كًدكان
قطب علمي اطفال كشًر

راهنمای والدیه

آمادگی کودک برای عمل جراحی

اوتقال به بخص ي یا باسگطت به خاوه در عمل های سزپایی

پظ اس اًدام عول خزاحی ٍ رعیذى تِ عغح َّؽیاری واهل ،
تیواراى تا دعتَر پشؽه هعالح ٍ تا تَخِ تِ ًَع عول خزاحی ٍ
تیواری ٍ ؽزایظ خغواًی آًْا تزخیـ ؽذُ ٍ تِ خاًِ رفتِ ٍ یا تِ
تخؼ ّای ٍیضُ ٍ یا تغتزی هٌتمل هی ؽًَذ  .آهَسػ ّای السم
هزالثت ّای خغواًی پظ اس عول خزاحی تَعظ پشؽه
خْت
ٍ پزعتار وَدن تاى تا ؽوا دادُ خَاّذ ؽذ  .هوىي اعت تا تْثَدی
واهل ٍ تذعت آٍردى ؽزایظ تاسگؾت تِ هٌشل  ،اس یه رٍس تا چٌذیي
ّفتِ در تیوارعتاى تغتزی تواًیذ  .اعالع دادى تِ وَدن در خقَؿ
تغتزی تَدى در تیوارعتاى تا چٌذیي رٍس آیٌذُ  ،داؽتي تزًام ُ ریشی
هٌاعة خْت پزوزدى اٍلات فزاغت ٍی در هحیظ تیوارعتاى اس
عزیك تاسی  ،عزگزهی  ،وتاب خَاًذى  ،هؾاّذُ تلَیشیَى ٍ فیلن ،
گَػ دادى تِ هَعیمیً ،ماؽی ،درط خَاًذى ٍاًدام تىالیف درعی
خْت واّؼ ًگزاًی ًاؽی اس عذم حضَر در هذرعِ تزای وَدواى ،
هاللات خَاّز ٍ تزادرّا ٍ الَام ًشدیه ٍ ّزگًَِ الذام لذت تخؼ
وِ ؽزایظ حضَر در تیوارعتاى ٍ تیواری را تزای وَدن ؽوا آعاى ٍ
دلپذیز عاسد را تِ ؽوا تَفیِ هی ًوایین.
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