Algehele anesthesie
 of narcoseArabisch
–
الكلي التخدير أو العام التخدير

التخدير العام أو التخدير الكلي
ً
أكثر أشكال التخدير شهرة هو التخدير العام (ويسمى أيضا بـِ  )narcoseحيث يتم تخدير الجسم بالكامل وتكون فاقدًا للوعي مؤقتا .أثناء التخدير العام،
يتم إعطاؤك أدوية تجعلك تدخل في نوم عميق .ال يستجيب الجسم لما يقوم به الجراح.
قبل إعطائك المواد المخدرة ،يتم توصيل أجهزة المراقبة .يتم وضع غطاء (كمامة) على األنف والفم يخرج األكسجين منه .سيحقن طبيب التخدير األدوية
من خالل القسطرة الوريدية التي ُر ّكبت لك .تسْتسلم في غضون وقت وجيز جدا لنوم عميق .للتمكن من مراقبة التنفس أثناء التخدير وتسهيله ،يتم عادة ً وضع
أنبوب بالستيكي في الفم والبلعوم .ويتم ذلك قبل العملية .لن تشعر بذلك ،ألنك ستكون عندئذ قد استسلمت للنوم .أثناء التخدير ستتم مراقبة وضعك من قبل
ممرض التخدير وطبيب التخدير بواسطة شاشات المراقبة ويمكننا أن نرى بالضبط كيف يتفاعل جسمك مع العملية.
في نهاية العملية ،سيتم إيقاف األدوية التي ت ُبقيك نائ ًما وستستفيق من تلقاء نفسك مجددا.

اآلثار الجانبية ومضاعفات التخدير العام (التخدير الكلي)
الشعور بالنعاس
من الممكن أن تواصل الشعور بالنعاس بعد العملية بوقت قصير وتغفو أحيانًا .هو شعور طبيعي جدا .يمكن أن يحدث ذلك مثال بسبب األدوية التي تلقيتها
ضد األلم.
األلم
إذا انتهى مفعول المخدر ،فقد تشعر بألم في المنطقة التي أجريت فيها الجراحة.
الغثيان والتقيؤ
قد يجعلك التخدير والجراحة تشعر بالغثيان وقد تتقيأ.

تهيج الحلق
هل تشعر بث ُقل أو حكة في مؤخرة الحلق؟ تشعر بذلك نتيجة األنبوب الذي تم وضعه في حلقك أثناء العملية إلدارة التنفس .سيختفي ذلك التهيج تلقائيا في
غضون أيام قليلة.

رد فعل تحسسي
على الرغم من االهتمام الدقيق بكل التفاصيل ،من الممكن أن تظهر هناك مضاعفات في كل األحوال ،مثل رد فعل تحسسي لألدوية.
أسنانك وضروسك
هناك احتمال ضئيل لحدوث ضرر ألسنانك وضروسك عند إدخال أنبوب التنفس .إذا كانت إحدى أسنانك ضعيفة أو غير ثابتة ،فإن ذلك االحتمال يكون
أعلى.
اإلحساس بالتنميل وفقدان القوة
اتخاذك وضعا غير مريح أثناء الجراحة يمكن أن يتسبب في الضغط على العصب في الذراع أو الساق .ويمكن أن يسبب ذلك إحساسا بالتنميل وفقدان القوة
ويمكن أن يستمر ذلك لفترة أطول من الوقت.
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