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 ما بعد العمل الجراحي وحدة العناية 

The Post Anesthesia Care Unit (PACU) 

 م. د. رنا ابراهٌم رعٌدي

 تدعى بقاعة الصحو أو قاعة اإلنعاش

 مباشرة بعد انتهاء التخدٌرالفوري بالعناٌة بالمرٌض  ٌوجد طوران لئلنعاش: األول هو البدء

 (PACUٌستمر حتى تخرٌج المرٌض من ) الثانً: مستوى العناٌة فٌه أقل،

  Design التصميم

سعافٌاً إلى لعملٌات. حٌث ٌمكن إعادة المرٌض إبجوار غرف ا( PACU)ٌجب أن تكون قاعة 

 ناصر طاقم العملٌات بسرعة. وٌفضلألحد عغرفة العملٌات إذا اقتضت الضرورة، أو االستدعاء 

  ما ٌسهل أمور العناٌة المركزة بالمرٌض.المخبر، وكل  ،لتصوٌر الشعاعً أن تكون بنفس طابق ا

عزل بعض المرضى للسٌطرة على ٌ لكن أحٌاناً مفتوح مراقبة عدة مرضى بآن واحد. الجناح ٌسَهل ال

 اإلنتانات.

جٌد، واسعة بشكل كاف لتزوٌد كل مرٌض بالمضخات مضاءة بشكل القاعة ٌجب أن تكون 

مؤخذ أكسجٌن وسحب مفرزات  مآخذ كهربائٌة متعددة، ، وجودالشعاعً ة التصوٌرالبلزمة، إمكانٌ

 كل سرٌر. بجانب

  Equipment التجهيزات

ووفٌات عالٌة، لذلك ٌجب تؤمٌن  لنسب مراضة، قد ٌإدي  PACUإن إهمال مراقبة المرٌض فً 

 ما ٌلً من أجل كل مرٌض :

 (.Spo2) جهاز مراقبة األكسجة .1

 (.ECGتخطٌط قلب كهربائً) .2

ٌجب تؤمٌن المراقبة الجٌدة للمرضى ذوي الخط و، غٌر الباضع للضغط الشرٌانً مقٌاس .3

 خط الورٌد المركزي أو الشرٌان الرئوي. ،انً ٌالشر

لمرضى ل (capnography) فً نهاٌة الزفٌر ثنائً أكسٌد الكربون مقٌاس مخطط  .4

 المنببٌن أو غٌر المنببٌن.

ٌجب أن تتوفر تبدالت حرارٌة. وجود الزئبقً أو اإللكترونً عند الشك ب الحرارة قٌاسم .5

 )التدفئة(. أجهزة خفض أو رفع الحرارة
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تجهٌزات تدبٌر الطرٌق  تتضمن منفصلة عن معدات غرف العملٌات، قاعة الصحو اتمعد تكون

، منظار (airways) فموٌة وأنفٌة أقنٌة الهوائً كقنٌات األكسجٌن، أقنعة متعددة القٌاسات، 

أنابٌب رغامٌة، أقنعة حنجرٌة، مجموعة فغر الرغامى، مجموعة المعالجة التنفسٌة إلرذاذ  حنجري،

 مجموعة تدبٌر صعوبات التنبٌب، وجهاز لسحب المفرزات.ٌة، األدوٌة الموسعة القصب

دوٌة اإلسعاف ودعم توافر القثاطر الورٌدٌة، الشرٌانٌة والورٌد المركزي. الجهاز الصادم، أٌجب 

 .لتسرٌب األدوٌة مضخات القلب المتقدم،

  Staffingالطاقم

قبال المرضى بعد انتهاء التخدٌر، بشكل جٌد على استمدربٌن  عدد كافً من الممرضٌن  ٌجب توافر

المفجرات، والنزف بعد العمل القلبً المتقدم، العناٌة بالجرح، بدءاً من تدبٌر الطرٌق الهوائً، الدعم 

 الجراحً.

غالباً ما ٌكون طبٌب تخدٌر، مع طبٌب جراحة إضافة إلى  ،ٌجب توافر إمكانٌة استدعاء طبٌب

 ارٌٌن عند اللزوم.إمكانٌة استدعاء استش

   Care of the Patientالعناية بالمريض

   Emergence From General Anesthesiaالصحو من التخدير العام

مراقب. لكن ٌمكن أن تظهر بعض االختبلطات مثل  الصحو تدرٌجً لطٌف وٌكون  مثالٌاً ٌجب أن

 فً هبوط درجة الحرارة. هبوط انسداد الطرٌق الهوائً، رعاش، هٌاج، هذٌان، ألم، غثٌان وإقٌاء،

 .الضغط الشرٌانً

  :  Delayed Emergenceتأخر الصحو 

 رف بؤنه الفشل فً عودة الوعً ضمن المدة المتوقعة بعد التخدٌر العام. ٌع  

 بل الجراحة. تعاطً المهدئات أو الكحول قو .التخدٌر أدوٌة بقاٌا هو تؤثٌر السبب األشيع

هبوط درجة الحرارة، االضطرابات االستقبلبٌة الواضحة،  :لتؤخر الصحو من األسباب األقل شيوعا  

  .احًوالسكتة الدماغٌة فً فترة ما حول العمل الجر

نقص السكر وفرط السكر هً أسباب نادرة لتؤخر  ،سجة، فرط الكربمٌة، نقص الصودٌومنقص األك

 الصحو.

 :  يتم عندما يتحقققاعة الصحونقل المريض من قاعة العمليات إلى 

 الطرٌق الهوائً سبلمة .1

 تهوٌة وأكسجة كافٌة .2
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 ثبات هٌمودٌنامٌكً .3

 المرٌض أثناء النقل . ٌرافق فنً التخدٌر .4

تنبٌب نقل المرضى غٌر المستقرٌن مع الٌ  لجمٌع مرضى اإلنعاش. وضع األكسجٌن  ٌفضل

، الضغط وتخطٌط ن من مراقبة النبض ،األكسجةسطوانة أكسجٌن إضافًة لمونٌتور محمول ٌمك  أو

مجموعة أدوٌة اإلسعاف، وأدوات التنبٌب الرغامً خاصة عند ضرورة استعمال القلب الكهربائً. 

 المصعد. 

   Routine Recoveryالصحو الروتيني

  General Anesthesia التخدير العام

األكسجة، ٌجب تقٌٌم فعالٌة الطرٌق الهوائً، العبلمات الحٌوٌة،  المرٌض لقاعة الصحوحالما ٌصل 

ثم ٌقاس الضغط الشرٌانً، معدل ضربات القلب، وعدد مرات شرة بعد الوصول، مستوى الوعً مبا

دقٌقة  15دقٌقة؛ أو حتى الثبات ثم لمدة  15دقائق على األقل لمدة  5التنفس بشكل دوري كل 

جمٌع ٌستخدم للمراقبة جهاز األكسجة النبضً وتخطٌط القلب الكهربائً بشكل مستمر لدى  أخرى.

ٌجب تقٌٌم الوظٌفة العصبٌة العضلٌة سرٌرٌاً)مثل رفع الرأس، وقوة القبضة(. تقٌٌم المرضى. 

كفاٌة اإلماهة والصادر)اإلدرار البولً، المفجرات، مستوى األلم. وجود أو غٌاب الغثٌان واإلقٌاء. 

  النزف(.

   Regional Anesthesiaالتخدير الناحي

جب تقٌٌم الحصار الحسً والحركً بشكل دوري لتقٌٌم تراجع الحصار، وتوخً الحذر فً حماٌة ٌ

الضفٌرة العضدٌة. ٌجب قٌاس الضغط عند إجراء تخضٌب  قبل عودة الحركة تماماً،الطرف 

الدموي الشرٌانً بشكل دوري بعد التخدٌر الشوكً وفوق الجافٌة . قد تكون قثطرة المثانة 

 خدٌر الشوكً وفوق الجافٌة.ضرورٌة بعد الت

    Pain Controlتسكين األلم

  ًعضلً، ورٌدي، تحت  تعالج اآلالم المتوسطة إلى الشدٌدة بالمورفٌنات فموٌاً أو حقنا(

 . الجلد(

 استخدام المورفٌنات مع تؤثٌرات جانبٌة )غثٌان وإقٌاء، تثبٌط تنفسً، حكة،  عادةً  ٌترافق

لذلك تم تإثر بدورها على فترة التشافً بعد العمل الجراحً.  علوص، واحتباس بولً(

غٌر  التوجه فً العقدٌن الماضٌٌن إلى إنقاص كمٌة المورفٌنات بإضافة مضادات االلتهاب

وجمٌعها ٌمكن إضافته للتسكٌن  ، الغابابنتن، أو البٌرغابالٌنالستٌروئٌدٌة، الباراسٌتامول

فضل إعطاء المورفٌنات العضلً ألن بدء التؤثٌر ٌتؤخر عادة الٌفموٌاً بعد العمل الجراحً. 

 د( كما ٌتؤخر التثبٌط التنفسً حتى ألكثر من ساعة. 20-10حتى)
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  عصاب حصار األ أو فً المخدر الموضعً باإلرتشاح مكان الشق الجراحً ،ٌ حقن

 التسرٌب عبر القثطرة فوق الجافٌة.تقطع أو واستخدام قثطرة للحقن المأ

 التسكٌن المسٌطر من قبل المرٌض) ٌمكن استخدامpatient controlled analgesia 

PCAللمرضى داخل المشفى عند وعً المرٌض الكامل ) . 

  Agitationالهياج

ظاهر األلم فً فترة عدم الصحو الكامل على شكل عدم ارتٌاح وهٌاج. ٌجب التفكٌر عند تٌ

حدوث الهٌاج بنقاط عدة فً التشخٌص التفرٌقً تتعلق باضطرابات جهازٌة هامة )نقص 

األكسجة، الحماض االستقبلبً أو التنفسً، هبوط التوتر الشرٌانً(، امتبلء المثانة، اختبلطات 

 . خل البطن()النزف دا جراحٌة

طرفٌن العلوٌٌن والسفلٌٌن أثناء الهٌاج خوفاً من أذٌتها وخاصة لدى األطفال. كما ٌجب تثبٌت ال

 ٌجب طمؤنة األطفال بحضنهم أو بكلمات ودٌة أو حتى بوجود الوالدٌن.

ٌحدث الهٌاج أٌضاً فً حاالت القلق والخوف فً فترة ما حول العمل الجراحً. إضافة 

  .ٌة لبعض األدوٌة مثل الكٌتامٌنللتؤثٌرات الجانب

 .ٌاج باستخدام المٌدازوالمعند نفً األلم واالضطرابات الجهازٌة السابقة، ٌمكن تدبٌر اله

   Nausea & Vomitingالغثيان واإلقياء

من الممكن حدوثه % من المرضى. 30من أشٌع اختبلطات التخدٌر العام ٌحدث بنسبة 

 . ٌفسر بوجود عدة عوامل ساعة من تخرٌج هادئ 24بعد

 وٌة التخدٌر، نوع العمل الجراحً .طرٌقة التخدٌر وأد (1

عوامل متعلقة بالمرٌض كدوار الحركة. وٌجب تفرٌقه عن الغثٌان المسبب بهبوط  (2

 الضغط، خاصة بعد التخدٌر الشوكً أو فوق الجافٌة.

 التنبٌه المبهم. (3

 ٌنقص معدل حدوثه عند المدخنٌن (4

 : المعالجة الدوائية

 البروبوفول (1

 السٌروتونٌن مثل: األوندانسٌترون .5HT 3  مضادات مستقببلت  (2

تؤثٌره المضاد لئلقٌاء أقل من السابق، ٌسبب أعراض خارج  المٌتوكلوبروماٌد،  (3

 هرمٌة. 

ٌستخدم الدٌكسامٌتازون الورٌدي كمضاد لئلقٌاء، إضافة لدرجة من التسكٌن وشعور  (4

 ساعة.  24ألكثر من  المرٌض باالرتٌاح، وهوفعال
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مل/كغ( بعد فترة الصٌام. ٌمكن استخدام 20تتضمن المعالجة غٌر الدوائٌة اإلماهة الكافٌة )

 نوعٌن أو ثبلثة أنواع لؤلدوٌة مختلفة فً آلٌة تؤثٌرها لزٌادة الوقاٌة من الغثٌان واإلقٌاء.

 عوامل الخطورة للغثيان واإلقياء بعد العمل الجراحي

عومل متعلقة 
 بالمريض

 عوامل ما بعد الجراحة اإلجراء الجراحي تقنية التخدير

 األلم بعد الجراحة الحول التخدٌر العام العمر الصغٌر

خاصة ٌوم األنثى 
الوالدة أو الثلث األول 

 للحمل

، مورفٌناتأدوٌة: 
مخدرات إنشاقٌة، 

 نٌتوز أكسٌد

 هبوط الضغط األذن

  المرارة بالتنظٌر  الضخمةاألجسام 

سوابق اقٌاء بعد  
 العمل الجراحً

  استئصال اللوزتٌن 

  جراحة الثدي  سوابق دوار الحركة

 

   Shivering & Hypothermiaعاش وهبوط درجة الحرارةتراال

  لتوزع الحرارة من الجسم إلى الوسط المحٌط.  تالٌاً  عاش فً وحدة الصحوتراالٌحدث 

 كالمخدرات  مواد التخدٌر ،العملٌاتغرفة داخل هبوط درجة الحرارة  من أسبابه

الشق الجراحً الكبٌر، السوائل الورٌدٌة الباردة بكمٌات كبٌرة، لذلك ٌجب ، اإلنشاقٌة

التخدٌر الشوكً وفوق  ،حالة؛ إضافة للغازات غٌر المدفؤةتدفئة السوائل فً هذه ال

 ة الجافٌ

جرعة بسٌطة من باإلضافة لهبوط الحرارة بؤجهزة التدفئة الخاصة بغرف العملٌات،  يعالج

  (.)الدولوزال المٌبٌرٌدٌن

،  التخثر اضطرابات النظم، زٌادة ترافق هبوط الحرارة مع زٌادة حدوث اإلحتشاء القلبً،ٌقد 

 وطول فترة تؤثٌر المرخٌات العضلٌة. 

   Discharge Criteria معايير التخريج

 (PACU) قاعة الصحو  .1

تختلف المعاٌٌر فٌما إذا كان المرٌض سٌخرج إلى وحدة العناٌة المشددة، الشعبة، أو إلى 

 المنزل.

دقٌقة بعد آخر جرعة  30-20لمدة ٌجب أن ٌراقب المرٌض الستبعاد التثبٌط التنفسً 

 للمورفٌنات الورٌدٌة. 
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 ما ٌلً: تمل معاٌٌر التخرٌج لمرضى قاعة الصحوتش

a. سهولة االستجابة للتنبٌه 

b. التوجه الكامل 

c. القدرة على الحفاظ على الطرٌق الهوائً وحماٌته 

d.  دقٌقة 30-15ثبات العبلمات الحٌوٌة على األقل 

e. القدرة على طلب المساعدة عند الضرورة 

f. )عدم وجود أي اختبلطات جراحٌة واضحة )كالنزف الفعال 

فٌتم نقلهم إلى المرضى الخارجٌٌن  ٌتم نقلهم للمرحلة الثانٌة للصحو، أما الداخلٌٌن 

 الشعبة أو إلى العناٌة المشددة.

   Outpatientsالمرضى الخارجيين .2

تتضمن مرحلة مابعد التخدٌر طورٌن: االستعداد للذهاب إضافة إلى الصحو واإلنعاش، 

 للمنزل، االنتعاش النفسً الكامل. 

a) وجود شخص بالغ مرافق للمرٌض بعد التخرٌج 

b)  والمكان والحركة بشكل مستقل.أن ٌبقى المرٌض متوجهاً للزمان 

c) أن تكون عبلماته الحٌوٌة مستقرة 

d) النزف فً حده األدنى 

e)  إمكانٌة السٌطرة على األلم )مرور ساعة قبل التخرٌج بعد إعطاء آخر جرعة

 أفٌون (

f) .ًإمكانٌة العودة سرٌعاً لتناول الطعام والشراب بشكل طبٌع 

قٌادة السٌارة أو العودة إلى ات هامة كال ٌعنً تخرٌج المرٌض بؤنه قادر على إعطاء قرار

  ساعة. 72-24العمل والذي قد الٌتحقق حتى مرور 

   Management of Complicationsتدبير االختالطات

  Respiratory Complicationsاالختالطات التنفسية

أغلبها متعلق بانسداد . ز التنفسً صعوبة فً مرحلة الصحوهً من أكثر مشاكل الجها

من الضروري الطرٌق الهوائً، نقص التهوٌة، نقص األكسجة، أو اشتراك أكثر من سبب. 

 التشخٌص الباكر بالمراقبة الجٌدة بمقٌاس األكسجة النبضً.

  Airway Obstruction يانسداد الطريق الهوائ

، تشنج ودة اللسان إلى البلعوم الخلفً ع:أكثر أسبابه شٌوعاً لدى المرضى غٌر الواعٌن 

الحنجرة، وذمة لسان المزمار، االستنشاق، المفرزات والدم فً الطرٌق الهوائً، الضغط 

 . الخارجً على الطرٌق الهوائً )كما فً األورام الدموٌة(
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تساعد مناورة رفع الفك وفرط البسط فً سحب اللسان  ،هإالء المرضى باألكسجٌن ٌزود

 .األنفٌة أو الفموٌة وٌمكن وضع القناة، إلى األمام

جرعات صغٌرة من السكسنٌل كولٌن مع  البربوفول، بإعطاءالمعند الحنجرة تشنج ٌعالج 

ٌمكن استخدام التنبٌب الرغامً، وقد ٌكون %. 100التهوٌة بالضغط اإلٌجابً باألكسجٌن 

  خزع الرغامى اإلسعافً ضرورٌاً أحٌاناً.

   Hypoventilationنقص التهوية

 مواد التخدٌرل الثماليةتأثيرات للتعود أكثر أسباب نقص التهوٌة فً مرحلة الصحو 

 . التً تسبب تطاول الحصار العصبً لمرخيات العضليةا و،  لمورفيناتكا

من األسباب أٌضاً ألم الشق الجراحً، خلل فً عمل الحجاب الحاجز فً عملٌات أعلى 

 بالضمادات.  شد البطن الزائد ،الصدرٌة، انتفاخ البطنالبطن والعملٌات 

إلى أن ٌتم  الآللٌة ، لكن نحتاج أحٌاناً لتطبٌق التهوٌةالسبب نحو معالجةتوجه ال:  المعالجة

 حدٌد العوامل المسببة وتصحٌحها. ت

معاكسة . تتم تتم المعالجة بالنالوكسون عندما تكون األفٌونات هً المسبب بنقص التهوٌة

أما األلم فتتم معاكسته  تؤثٌر الحصار عند الوصل العصبً العضلً باستخدام البروستغمٌن.

  بالمسكنات. 

   Hypoxemiaنقص األكسجة

عن نقص التهوٌة، زٌادة معدل الشنت داخل الرئوي من  PACUٌنجم نقص األكسجة فً 

 لرئة، الداء الرئوي الساد المزمن، الرٌح الصدرٌة األٌمن إلى األٌسر، وذمة ا

مع أو دون التهوٌة  % ٌعد كافٌاً(60-30)عادة تركٌز  ة باألكسجٌنالمعالج :المعالجة

)إجراء ، إجراء صورة صدر شعاعٌة بسٌطةفً الطرٌق الهوائً، إزالة أي انسداد اآللٌة

تفجٌر الصدر فً حال وجود رٌح صدرٌة(، إعطاء الموسعات القصبٌة فً حال التشنج 

 . ومدرات عند حصول وذمة الرئة

   Circulation complicationsاالختالطات الدورانية

  Hypotension الشرياني  هبوط الضغط

أسباب هبوط الضغط فً قاعة الصحو. ٌعد هبوط  نقص الحجم ضمن األوعٌة هو أهم

  .للمرٌض من قٌمته القاعدٌة% 30 -% 20الضغط هاماً عندما ٌنقص عن 

 السوائل بشكل كاف، النزف والنز من الجرح.  تعوٌضعدم أهم أسبابه: 
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-100مل محالٌل بللورانٌة، 500-250)السوائلتعتمد المعالجة على تسرٌب :  المعالجة

أو المقوٌات  والفنٌل افرٌن المقبضات الوعائٌة كاإلفدرٌن تعطىغروانٌة(.أحٌاناً مل  250

 .رٌثما ٌتم إصبلح الحجم ضمن األوعٌة القلبٌة كاألدرٌنالٌن والدوبامٌن

 :  Hypertensionفرط التوتر الشرياني

ر. تتضمن دقٌقة األولى بعد انتهاء التخدٌ 30شائع فً غرفة الصحو ٌحدث خبلل ال

األسباب األلم، التنبٌب الرغامً، تمدد المثانة، إٌقاف أدوٌة الضغط قبل العمل الجراحً. 

أو التفعٌل الودي التالً لنقص األكسجة،  باإلضافة لئلستجابة الهرمونٌة للشدة الجراحٌة

لسوائل أحٌاناً قد ٌكون السبب تالٌاً للتحمٌل الزائد بافرط الكربمٌة، أو الحماض االستقبلبً. 

 و زٌادة الضغط ضمن القحف.

 .المعالجة:

بعد تسكٌن األلم وتفرٌغ المثانة ٌمكن المعالجة بخافضات الضغط الورٌدٌة مثل حاصرات 

 أو النتروغلٌسٌرٌن. ، حاصرات الكلس الورٌدٌة،)البٌتولول، إزمولول، بروبرانولول( بٌتا

 :  Arrhythmiasاضطرابات النظم

، إضافة لبقاٌا ٌة، والحماضمن أشٌع األسباب بعد الجراحة : نقص األكسجة، فرط الكربم

ووجود  ،)ألم( ، تفعٌل الجملة العصبٌة الودٌة)هالوتان(األدوٌة المستخدمة أثناء التخدٌر

 أمراض رئوٌة أو قلبٌة مستبطنة لدى المرٌض. 

 نوعه.: بعبلج السبب، ومعالجة كل اضطراب نظم حسب المعالجة

 


