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 )اسپاینال( اپیدورال یا بی حسی نخاعی یحس یب توصیھ برای بعد از
کھ  ی. در حالایدداشتھ   بی حسی نخاعی  ایو  دورالیاپ حسی بی  خودبرای کنترل درد و یا کمک بھ  انجام عمل جراحی   شما

 .د درمان شوندتوانن یزود ھنگام م تشخیصو در صورت  بودهنادر  اریبسآنھا باشند،  یتوانند جد یمشکالت م
 :یاییدبھ بخش اورژانس ب ایو  دیبھ ما تلفن کن در صورت مشاھده ھر یک از موارد زیرلطفا 

بھ ھمان  ممکن است کھ ایدکرده  افتیرا در ینخاع بی حسی ای دورالیکھ اپ یا ناحیھدر  ترشح ایدرد، گرما، تورم  •
 یا نرود.برود باسن  سمت بدتر شود و ممکن است بھ ایبماند  یباق شکل 

 باسن ایدر پاھا  شدن سوزن سوزناحساس  ای یحس یضعف، ب •

 بھ علت ناشناختھ بدن در درجھ حرارت باال •

  روده ایاز دست دادن کنترل مثانھ  •
 :کھ دیدار یاگر سردرد ای /و

 ھمواره وجود دارد شده وشروع  ینخاعبی حسی  ای دورالیروز پس از اپ 2حدود  •

 و استراحت از بین نمی رودمصرف مسکن مالیم، مایعات  با •

 بھتری دارید زمانی کھ دراز می کشید احساس شود ومی نشینید یا می ایستید بدتر می کھ  زمانی •

 ھمراه باشد گرفتگی گوش ایمانند زنگ زدن  ییشنوا راتییتغ ایگردن  یتفبا س ممکن است •

 :تماس بگیریدزیر  از طریقلطفا با ما  را دارید عالئم ذکر شده در باالکدام ازاگرھر
 

آن را با پزشک  دیبا دیخود نگران ھست یالمت. اگر در مورد سستیشما ن یپزشک معالج در رابطھ با سالمت یھا ھیتوص نیگزیدھد و جا یرا ارائھ م یات کلبرگھ فقط اطالع نیا
دیبگذار انیمتخصص در م . 

 بیمارستان زنان مرسی ھایدلبرگ
Mercy Hospital for Women, Heidelberg)( 

  4444 8458 تلفن: 
داخلی شماره دکتر بیھوشی اورژانس بھ کنید تا با  درخواست
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 روز در دسترس ھستند.شبانھ ساعت  24آنھا 
 

 بیمارستان مرسی وریبی

)Werribee Mercy Hospital( 
 

 لطفاً با خط زیر تماس بگیرید:
  875403 6325تلفن: 
در دسترس  ھفت روز ھفتھ و روزشبانھ ساعت  24آنھا 

 ھستند.
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