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بیهوشی ، دانشیار دانشگاه متخصص
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تقدیمبه

محققین ،نوآوران علم و دانش و 

مسیري در راستاي دستیابی بهاین طرحکه امید است 

ناممکن هاي انجام شدنی ساخته ي ذهن ما باشد

و تقدیمبه

تمامی بیمارانی که از این عارضه در سکوت رنج بردند

...و شاید هرگز لب به سخن نگشودند 

چون نمی دانستند یا نمی توانستند





:ازو سپاس فراوان باتشکر

استاد راهنمـاي بزرگـوار و صـبورم کـه عـالوه بـر راهنمـایی ، در تمـامی مراحـل طـرح مـن را همراهـی             
.کردند

.استادان بزرگوار و محترمم که با راهنماییشان مسیر این طرح را بر من روشن و میسر کردند
ــالق      ــت اخ ــه در جه ــکی اراك ک ــوم پزش ــگاه عل ــالق دانش ــرم اخ ــه ي محت ــن  کمیت ــا م ــژوهش ، ب در پ

.همکاري کردند
م و علمشــان را دســتیاران و ســایر پزشــکان و اســاتیدي کــه در ایــن راســتا از راهنماییشــان اســتفاده کــرد 

.با من تقسیم کردند
.راستا با من  همکاري کردنداین راراك که در ولیعصاز پایگاه توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان 

.این راه مشوق من بودنددوستان و سایر همکارانم که در
ر اراك کــه ضــمن  بیمارســتان ولیعصــ ، بخشــهاي ترومــا و بایگــانی   اتــاق عمــل  پرســنل محتــرم در 

.همکاري با من، مشوق من نیز بودند
ــن    و در نهایــت از  ــا م ــن طــرح و همکــاري ب ــه انجــام ای ــا وجــود شرایطشــان ، رضــایت ب بیمــارانی کــه ب

.دادند



:سپاس از فراتر از تشکر و 

ي ا با من طی کردند و در لحظه لحظه که موانع راه رعلم پرورمخانواده ي نازنین ، صبور و 
ایزد به خصوص پدر و مادر  نیکو منشم این مسیر از لحاظ علمی و روحی یاریگر من بودند 

پویا پورنقی خانم مهندسبینا پورنقی وخواهرانم ، خانم دکترو نیزپورنقی ، پروین ادیب ، 



به نام خدا

در راستاي انجام این مطالعه از آن جایی که هوش و بیهوشی به رویا و عالم خیال مرتبط بود و من براي دسته 
یا خواب و رویا کدام یک اري ، درك درد ، حس فلج و لمسو اینکه بین آگاهی شنیداري ، دیدرویابندي خواب و 

در سطح پایینتر آگاهی محسوب می شود مردد بودم لذا با همراهی و راهنمایی پدرم ، تحقیقاتی هم در آثار عرفا 
رو به صورت توصیفی بدون و عمیق است و از این گستردهانجام دادم که متوجه شدم دامنه ي این بحث بسیار 

.هی راعنوان کردیماعمال نظر شخصیدر صحبت بیماران ، آگا
در عرفان هم ، در سکوت رخ می دهد و فرد مکان ها و افرادي را که قبال ) خواب و رویا ( جالب است که آگاهی 

ندیده به صورت منحصر به فرد می بیند یعنی تظاهر آن در هر فرد با فرد دیگر متفاوت و خاص هر فرد است و این 
بلکه ) مانند اطالعات دموگرافیک و بیهوشی افراد( ها با مشهودات افراد مطالعه بسیار قابل تامل است زیرا نه تن

کار داشتیم ، از این رو هنوز سواالت زیادي برایم بی پاسخ مانده که شاید نه در این با فکر و حتی روحشان سرو
ی نیاز است تحقیق بلکه درهیچ مطالعه اي  نگنجند چرا که نیازمند شناخت حقیقت است و حقیقت نیز مقدس و ب

.از این رو ما باید با اشتیاق به دنبال آن برویم ...، بی نیاز از معرفی شدن ، بی نیاز از دانسته شدن 
و شاید واقعا آگاهی راهی است منحصر به  هر فرد  

تحت یکی از آشنایان وقتی سال پیش 12حدود . که ایده ي این طرح را شرح دهم می دانمخالی از لطف نحال 
می حین عمل جراحی صداي ابزار جراحی و مکالمه ي پرسنل اتاق عمل را "می گفت و ه بودفترقرار گجراحیعمل 
این سوال در من ایجاد شد "مصحبت کنمولی نمی توانستمو ترسیده بودمدیدحتی پروسه ي عمل را می مشنید

هیچ گاه از اطرافیانم که جراحی کرده که چرا و چطور این اتفاق میفتد درحالی که با گذر زمان دیگر این موضوع را
این موضوع بر ،آشنا شدماشعار موالنابا به واسطه ي پدرم ، پیش حدود دو سالتا وقتی ،ه بودمبودند ، نشنید

خود و محیط ازو شناختشان و دركي دارند ذهنم جاري شد که شاید افرادي که انرژي روحی باالتر و قوي تر
شوند و داروهاي بیهوشی در آنها کمتر اثر گذار باشد ، شعر زیر از موالنا نیز موازي با بیهوش ترباالتر است ، دیر
:این مطلب است 

تراستتر ، با جاناو آگاههرکهجان مخبر استتیچون سر و ماه
استيکه آگه تر بود جانش قوهراستیدل آگهيجان چو اياقتضا
بودیاللهشیبنیکه را اهربودیآگاهریرا تأثروح
استیاست ازدانش تهجانیکه بهراستیجهان جان سراسر آگهچون

نیز بی ارتباط با موضوع این در آخر احساس می کنم که شعر زیر از حسین پناهی در کتاب چیزي شبیه زندگی 
:مطالعه نیست 

چشم اگر باز کنیم،
.چیزي خواهیم دید که تا حاال ندیده ایم

گوش اگر فرا دهیم،



.چیزي خواهیم شنید که تا حاال نشنیده ایم
،راه اگر برویم

.خواهیم رفت که تا حاال نرفته ایمراهی 
... ، راهی نو رنگی نو ، حرفی نو

» پرنا پورنقی« 



چکیده

:مقدمه
بـه صـورت   را حوادث رخ داده طی بیهوشـی عمـومی   بیمارانطی آندرکهآگاهیحینبیهوشییکیازعوارضبیهوشی عمومیاست

گاهی حتی و که تجربه اي دردناك براي بیمار است آورندمی پس از بیهوشی به یاد خواب و رویا ویا درك وقایع حین عمل ،
ـ اینمطالعهباهدف) 1( .به دنبـال دارد عوارض روانی مانند استرس پس از سانحه ـ یبررس ـ ( awarenessیفراوان ) ياریهوش

ــ   یعمـوم یهوشــیتحـت ب مـاران یدرب و شــکم و سـتون فقــرات  يرتوپـد ايهـا یبــه علـت ترومـا جهــت انجـام جراح
.انجامگرفتساورژانریغ

:مواد و روش ها
16بیمار با سن بیشتر از 198صر شهر اراك بر روي عولیمرکز آموزشی درمانی که دراین مطالعه از نوع تحلیلی مقطعی است

،بهبرقراري ارتباط کالمیبودندوتمایلبههمکاري داشتندقادرازنظرشرایطجسمیو روحی دروضعیتمناسبیقرارداشته و که سال
.انجام شد)ساعت 18به طور متوسط ( ساعت پس از عمل24تا 6طی یک نوبت مصاحبه از 

:نتایج
بیشـترین نـوع آگـاهی    . نفر واضـح بـود  8)4(%نفرمبهم و 16) 8.1(%حین عمل آگاهی داشتند که براي نفردر24) 12.1(%
تنها ارتباط آمـاري  .نفر شنیداري و بقیه موارد از سایر انواع آگاهی بود7) 29.2(%ن آنفر خواب و رویا و پس از 8)33.3(%

.دن وقایع حین بیهوشی وجود داشت به خاطر آورحادثه ي حین عمل و زمان فراوانی معنادار بین 

:نتیجه گیري
.کشورهاباالستسایردرمقایسهبامطالعاتانجامشدهدرمطالعه مادرآگاهیحینبیهوشیعمومیفراوانی

، عوارض بیهوشی عمومیعمومی،جراحیآگاهیحینبیهوشی،یادآوري،بیهوشی:کلمات کلیدي


