
یکی از نکات مهم که در بین مردم ناشناخته مانده است، نقش بسـیـار        
مهم متخصصان بیهوشی در انجام مراقبت کامل از بیمار قبل، حیـن و              
پس از عمل جراحی است و این که بیهوشی یک فرآیند کامل و مـجـزا                

جراحی است و حفظ و مراقبت از وضعیت حیات بیمار در تمام مراحـل    از  
 متخصصان است. جراحی برعهده این

 
 دالیل اضطراب از بیمارستان و عمل جراحی

یک دلیل کلیدي براي اضطراب در بیمارستان و ترس از جـراحـی                •
این است که مردم بر احساس خود کنترلی ندارند. طبیعی نـیـسـت               
که مداواي خود را به یک نفر دیگر واگذار کنیم اگر چه این موضـوع               

آید که اجازه دهیم دیـگـران مـا را         جزیی از فرهنگ ما به شمار می 
معالجه کنند. با این  وجود در عمق وجودمان دوست نداریم دسـت               
از این حس ذاتی برداریم که خودمان را مداوا کنیم. به همین دلیـل               

شویم به ویژه اگر قرار باشد که از داروهـاي             دستپاچه و مضطرب می   
 بیهوشی براي ما استفاده شود.

دلیل دوم براي اضطراب از بیمارستان و جراحی آن چیزي است کـه              •
بـعـضـی اوقـات         آید: یک زندگی بـهـتـر.          موضوع اصلی به شمار می    

بیماري یا جراحت که باعث شده کارمان به بیمارستان و جـراحـی               
بکشد به شدت ما را ضعیف و ناتوان کرده است. در نتیجه ما امـیـد                  
فراوانی داریم که با مراجعه به بیمارستان و انجام جـراحـی از ایـن                 

مان را بـدسـت         شرایط ناخوشایند رهایی پیدا کرده و سالمت سابق       
به ایـن    اندازیم بیاوریم. برخی اوقات ما رویکرد درمانی را به تعویق می 

 ترسیم این روش به نتیجه دلخواه و موثري ختم نشود. دلیل که می
آخرین دلیل این است که رفتن به بیمارستان، انجام عمل جـراحـی              •

آورد.    یا مصرف دارو، شکست درمان  و بهبود نیافتن را به یادمان می            
ترین و ناخوشایندترین دلیلی است که براي اضطـراب    مسئله بزرگ این  

 از موارد فوق وجود دارد.
در اکثر اوقات وقتی ما از اضطراب هایمان فاصله می گیریـم و وارد              •

موقعیت نمی شویم، شاید درآن لحظه اضطرابمان کمتر شـود. ولـی         
این مسئله به صورت مقطعی وگذرا بوده و در اصل، اضـطـراب مـا                 
باقی مانده و حتی قوي تر شده است. مثل زمانی که فردي از یـک                  
حیوان می ترسد (ترس غیرمعمول) و از آن فرار می کند، تا زمـانـی                 
که آن حیوان را نمی بینید حالش خوب است ولی به محض اینـکـه               
دوباره آن حیوان را می بیند ترسش فعال می شود. پس بـراي حـل        
مشکل اضطراب به دنبال راه حل هاي واقعی باشیم تا خـلـلـی در                 

 زندگی و سالمتی مان ایجاد نشود.
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 آنچه در مورد اضطراب ناشی از جراحی باید بدانید 
 کامالً طبیعی با بیمارستان، اتاق عمل و جراحی روبرو شدن ناشی از اضطراب •

هـاي     هاي فوق العاده در بیهوشی، جراحی و مراقبت     است و با وجود پیشرفت    
می کنند ولی شـدت آن در            آن، افراد زیادي مانند شما، اضطراب را تجربه       

 افراد مختلف به خاطر دیدگاه هاي مختلف متفاوت است.
هایی مانند تنفس تند و سطحی، تـپـش    تواند با نشانه اضطراب در جراحی می   •

لرزش و احساس     قراري،دهان، بی   استفراغ، خشکی   قلب، تعریق زیاد، تهوع و    
 سرما وگرما خود را نشان دهد.

 تواند علل مختلفی داشته باشد مانند: این اضطراب  می
 نداشتن آگاهی   •
 ترس از تغییر وضعیت ظاهر و کاهش عزت نفس •
 هاي اتاق عمل   ترس از ناشناخته   •
 ترس از بیدار نشدن پس از بیهوشی •
 ترس از اشتباهات کادر جراحی   •
 هایی از بدن ترس از دیده شدن قسمت •
 ترس از مشکالت مالی و هزینه جراحی •
هـاي     البته تجربیات بد قبلی و شنیدن صحبت افراد ناآشنا به تکنیک           •

 کند. جراحی و انتقال اطالعات نامناسب نیز اضطراب را بیشتر می
هاي مختلفی براي مقابله با اضطراب جراحی وجود دارد کـه              راه

 شود.   بستگی به علل اضطراب به کار گرفته می
هـاي    هاي گیاهی، ماساژ، یوگا، تمرینات آرام سازي، خواندن کتاب          درمان

کـنـنـد امـا اگـر             مرتبط با جراحی همه به کاهش اضطراب کمک می        
اضطراب تبدیل به ترس شود که فرد به علت آن از انجام جراحی مـورد                

و   نیاز براي حفظ سالمتی خودداري کند، حتماً مراجعه به روانـپـزشـک            
 روانشناس کمک کننده است.



براي کمک به خود وارد عمل شوید. کارهایی را انجام دهـیـد کـه                    •
چنین درمان اضطراب مفـیـد        براي رفع بیماري یا جراحت شما و هم       

است. براي مثال یوگا یا مدیتیشن، خوردن غذاهاي سالم و مـغـذي،              
تمرین و ورزش براي بهبود شرایط جسمانی، صرف کردن وقت خـود   

شان دارید و با شما مهربان هستنـد،          به معاشرت با کسانی که دوست     
خندیدن، خواندن روزنامه و مجله، دعا کردن، بیرون رفتن و بـازي              

هاي خالقانـه و انـجـام           کردن با حیوانات خانگی، اشتغال به فعالیت      
توانید فعال باشید تـا ذهـن          دادن کارهاي داوطلبانه. تا جایی که می       

 شما به سمت اضطراب گرایش پیدا نکند.
 در حالت آرامش دراز بکشید:  

تنفس عمیق با بینی و بیرون دادن با دهان بسیار آرام بـخـش مـی                   -
 باشد

عضالت خود راجهت آرام سازي عضالنی در هر لحظه شـل کـنـیـد            -
 (پاي چپ وراست، شکم، سینه، دستها، سر وگردن)

 واژهایی که برایتان آرام بخش هست را زیر لب تکرار کنید. -
تواند اضطراب  دارید می   مطالعه و کسب اطالعات در مورد بیماري که        •

بیمارستان و جراحی را کاهش دهد. برخی از افراد اگر بدانند که چـه                
شان چگونه است بـهـتـر          اتفاقی قرار است رخ بدهد و شرایط سالمتی       

توانند اوضاع را تحت کنترل در بیاورند و به درمان اضطراب خـود                می
هاي جـالـبـی را بـراي            توانند راه   چنین این مطالعات می     بپردازند. هم  

بهبود شرایط جسمی و روحی در اختیار شما قرار دهند که بسیـار بـا            
 ارزش خواهند بود.

 

هایی براي کمک به درمان اضطراب در زمان مراجعه           راه حل 
 به بیمارستان، انجام جراحی و مصرف دارو

ترین و موثـرتـریـن روش       به پزشک خود اعتماد کنید. این روش مهم      •
درمان اضطراب ورود به بیمارستان       و  براي کاهش اضطراب  از جراحی     

آید. اعتماد در نقطه مقابل اضطراب غیر قابل کنترل قـرار              به شمار می  
دارد و اگر با کسی که قصد کمک و درمان شما را دارد همراه شـویـد،         
ترس شما کاهش یافته و به نتایج بهتري دست خواهید یافت. اگر بـه               
پزشک خود اعتماد داشته باشید و خود از این موضوع آگاهانه مطـلـع             

توانید شرایط را به خوبی تحت کنترل در بـیـاوریـد. ایـن                  باشید، می 
شـمـا     دانید یکی بهتـر از       آرامش به این دلیل خواهد بود که شما می        

حـال    در  کنترل موقعیت را در دست دارد و در بهبود سالمتی شـمـا             
تواناتر است. در این گونه موارد باید از زحمات پزشـک مـعـالـج،           حاضر  

شـان     ها و دلگرمی    کمک  دلیل  به    پرستاران، پرسنل بیمارستان و خانواده    
 قدردانی کرد.

شود که به دیگـران   به خودتان اعتماد داشته باشید. اضطراب باعث می      
اعتماد نداشته باشید، اما این موضوع در واقع انعکاس اعتماد نداشتـن            

تان گوش دهـیـد.       به خود است. به خود اعتماد کنید تا بتوانید به بدن           
داند که به چه چیزي نیاز دارد. با توجه به این مسـائـل                  بدن شما می  

ها اعتماد کنید. اعتماد داشته باشـیـد           تصمیم بگیرید و به این تصمیم     
تان باشد را انجام خواهید داد تا به خودتـان            که هر آن چه که در توان      

باالترین پتانسیل بهبودي را بدهید.       



 طراحی و چاپ: روابط عمومی  بیمارستان آتیه
 شهرك غرب، تقاطع بلوار فرحزادي و شهید دادمان  آدرس: تهران،

 82721تلفن بیمارستان: 
 88086095فاکس بیمارستان: 

 www.a ehhospital.irسایت بیمارستان: 

ي مثبت دیگر نیز این است که جراحی حتی اگر انتخابـی نـیـز                  نکته 
 باشد باعث افزایش طول عمر یا بهبود کیفیت زندگی ما خواهد شد.

کنیم. اما استفاده بیش از حـد      داروها را نیز به همین دالیل مصرف می      
و اشتباهی از بعضی داروها شرایط ناخوشایندي را بـراي مـا فـراهـم                 

افـزایـد. داروهـا جـان             آورد که بر اضطراب ما از برخی داروها می    می
اند که خیلی از افـراد         اند و باعث شده     ها را نجات داده     بسیاري از انسان  

بتوانند راه بروند، بشنوند، حرف بزنند و ببینند، با این وجود که قـبـل             
از مصرف داروها امکان این کارها را نداشتند. بنابراین داشـتـن ایـن                  

 داروها در دسترس نوعی نعمت است.
 کنترل اضطراب قبل از عمل    •
آموزش دادن به بیمار در مورد اقدامات انجام شـده (تـوسـط کـادر             •

 بیمارستان ودر صورت امکان پزشک )
 توجه به خود و ریلکسیشن و آرام سازي عضالت    •
نگرش مثبت به اینکه من خوب خواهم شد ومن می توانم به زندگـی       •

 قبلی خود برگردم  
تماس کوچک با بیمار وآموزش تمام موارد به بیمار توسط پـرسـتـار               •

 ( ذکر یا مانترا براي بیمار )
 به پرستار مراقب Relaxationآموزش تمرینات   •
 بیمار براي پزشک ، پرستار وکادر درمانیتهیه بروشور اضطراب   •

ریزي کنید. وقـتـی     راههاي کنترل وبهبود را یادبگیرید. به خوبی برنامه   •
که بدن شما در حال بهبود یافتن است باید تمام انرژي خود را صـرف                

تان کنید. نباید نگران اضطرب باشید و براي آن وقـت              بهبود یافتن بدن  
و انرژي تلف کنید. بنابراین بهتر است که از قبل براي دوران پـس از                   

شود که تمرکز و فکر شـمـا          ریزي کنید. این کار باعث می        جراحی برنامه 
هـا   از روي خود جراحی کنار برود. افرادي که بعد از انجام جراحی به آن          

نیاز خواهید داشت را تعیین کرده و وظیفه هر یک را مشخص کـنـیـد.                
تمام آن چه که ممکن است در دوران نقاهت بعد از انجام جراحی الزم               
داشته باشید اعم از کتاب، کتاب صوتی و فیلم را تهیه کنید. مکانـی را                 
نیز براي استقرار بعد از انجام جراحی و استراحت کردن مشخص کنیـد             
و تمام وسایلی که در آن دوران نیاز خواهید داشت را تهیه کنید اعم از            

 ویلچر و عصا تا زیر دستی و لیوان و رختخواب.
پیشنهاد می شود یک سیستم حمایتی براي خود ایجاد کنید که ایـن              •

سیستم می تواند یک عضو خانواده، دوست، آشنا، کادر بـیـمـارسـتـان               
 وروانشناس باشد.

 درمان اضطراب بیمارستان و جراحی و مصرف دارو
دارو این    بهترین مسئله در مورد اضطراب بیمارستان و جراحی و مصرف         

نسبی تمامی ایـن    باشند. بعد از بهبودي  است که کامال موقتی و گذرا می     
 احساسات ناخوشایند از بین خواهند رفت.  


