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 کنترل ردد بعد از عمل جراحی 
Patient  Pain Control 

 تعريف 

  تسکین   امکان  حد  تا  بیماران  درد  که  است  شایسته  پزشکی  اخالق  علم  اساس  بر

  و   نموده  کنترل  ممکن  شکل  بهترین  به  را  بیماران  درد  موظفند  درمان  تیم  و   یابد

 درد   ،  جراحی  اعمال  مورد  در  بیماران  های  دغدغه  مهمترین   از  یکی  . دهند  تسکین

  دوره   باشد   داشته  بیشتری   درد  عمل  چه  هر  که  است   واضح.  است  عمل  از  بعد

 متخصصان  که  شده  باعث  موضوع  همین .    میشود  تر  طوالنی   و   سختتر  آن   نقاهت

 .دهند ارائه درد  کاهش برای  مؤثری راههای تا باشند  تالش در روز  هر بیهوشی

 : دارد وجود درد کنترل از مختلفی های روش منظور این برای

درد   متناوب  کنترل   

  پزشک   دستور  با  مقعدی   یا  دهانی  یا  سرم،  طریق  از  مسکن  تجویز  روش   این   در

 .میشود انجام ، توجه قابل درد از بیمار شکایت از پس پرستار، توسط معالج

  با   موارد  از  بسیاری  در  اما  است   صرفه  به  اقتصادی  نظر  از  و  هزینه  کم  روش،  این

  دردهای   شامل  اوالً  که  چرا  ،  نیست  همراه  بیمار  سوی   از  قبول  قابل  رضایتمندی

  مشکل   بیمار  هر  برای  نیاز  مورد  دوز  تعیین  وهمچنین  شود  نمی  تحمل  قابل  و  خفیف

  به   توجه  با  را  زیادی  درد  بیمار   باید  ابتدا  روش  این  از  استفاده  صورت  در.ستا

 .گردد تجویز  دارو درد، آن تسکین برای تا شود متحمل فردی خاص شرایط
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  به   بیهوشی   متخصصین  ،مرکز  این  در**  

  ضمن  ، جراحی عمل از بعد درد کنترل منظور

  و   عالقه  صورت  در  پزشک معالج  با  مشورت

  فوق   شده  ذکر از روشهای  یکی  بیمار،  رضایت

 **   مینماید. استفاده را

 

 

 

 

 

 

 

 
   دردی  بی   پمپ  وسيله  به  درد   کنترل 

  یا  ها  گروه  از  مسکن  داروی  چندین  بیهوشی  متخصص  روش  این  در

  به  و  ریخته  سرم  حاوی  پمپ  یک   در  را  درد   ضد   داروهای  مختلف   انواع

 پیوسته   صورت  به  اینکه  بر  عالوه  پمپ  این  نماید  می  وصل  بیمار  اصلی  سرم

  نیز را  امکان این   کند می تزریق بیمار  به را مسکن  داروهای قطره قطره و

 دادن  فشار  با  درد  احساس  صورت  در  بتوان  هم  بیمار  خود  که  میکند  فراهم

 .نماید دریافتا ر بیشتری مسکن  داروی دکمه یک

  معنی  بدین.  است  تنظیم  قابل  که  دارد  قفل  زمان  یک  پمپ  این   ضمن  در

  را دکمه بیمار که وقتی باشد ای دقیقه هر  روی بر دکمه قفل زمان اگر که

  برای  قفل  زمان  این .  نمیکند  عمل  دکمه  زمان،دیگر   آن  تا   میدهد  فشار

   . است  شده طراحی داروها حد از بیش مصرف از جلوگیری

 کنترل  اما   دارد،  همراه  به  بیمار   برای  بیشتری  هزینه  چه   اگر  روش  این

  توسط   دارو  تزریق  یعنی  اول  روش  از  توجهی  قابل  طور  به  آن  در  درد

  بیماری  همچنین  . است  بیشتر   و   بهتر  -درد  شدن  شدید  از   پس  -پرستار

  بیماری  بستر  از  افتاده،  راه  سریعتر  باشد،  شده  کنترل  دردش  خوب  که

 عالوه   .میشود  تر  کوتاه  بیمارستان  در  او  شدن  بستری  زمانو    میشود  بلند

  این  با  داروها  سایر  و  ها  مخدر  ازجمله  درد  کنترل  داروهای  عوارض  این  بر

  است کمتر روش

 اپيدورال کاتتر به وسيله درد کنترل 

  پوسصت زیر را در  باریکی  بسصیار لوله  بیهوشصی  متخصص   روش  این در

  ،لگن  شکم ناحیه  اعصاب  نزدیک به  محل  یک در  و بیمار کمری ناحیه

  برای  لوله  این طریق از مسصصکن  داروهای کند. و می  کارگذاری  پاها و

  مربوطه تزریق اعصصاب  مجاور ناحیه  به روز  چند  یا  چند سصاعت مدت

 .میشود

 از   بعد  کنترل درد برای  مناسصصبی  و  موثر بسصصیار  شصصیوه  هم  روش  این

  و شصکم  ناحیه  جراحی  عمل های  برای فقط  البته که  اسصت  جراحی عمل

 ،   پا  شصکسصتگیهای ،رحم،  پروسصتات  جراحی های  سصزارین  مانند )  پاها

 .است  استفاده قابل زانو(  یا ران تعویض مفصل

 

 


