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Penca we 
Ji bo neştergerîya 
damaran 
Wa belavoka alîkariye agahdarî dide we ku hûn amade bibin ji 
bo neştergeriyeki damarên xwînê ê mezin di bedenê we de. Dibe 
ku ev stûyê we be (demara xwînbera milê - li beşa şîn binêre), zikê 
we (şahdamara - li beşa pembe binêre) an jî lingên we (demara 
xwînbera ranî - li beşa lîlekê binêre). Ew agahdarî li ser cûreyên 
cûda yên pencên ku dikarin ji bo van emeliyatan werin bikar anîn 
û çi vebijarkên we hene peyda dike. Ji kerema xwe ji neşterger, 
Anestazîker an hemşîreya xwe ya pêşnirxandinê bipirsin ku diyar 
bike ka kîjan beşên vê belavokê ji we re sepandin bikin.  

Ji bo emeliyata xwe maqûl bikin 
Gavên ku hûn dikarin bavêjin hene ku berî emeliyate tenduristiya xwe baştir bikin. Çiqas 
hûn jêhatî bin, ku neştergerîy dê serketî be û başbûna we çêtir be.  

cigarekêşan  
Ger hûn cixarê dikişînin, dev jê berdan pir tê pêşniyar kirin. Zûtir û dirêjtir hûn dikarin 
bisekinin, baştir e. Derketin ne hêsan e, lê Nojdarê Giştî ya neştergerîye we dikare di vê 
yekê de piştgirî bide we. 

■ Ger hûn rojek an du roj berî emeliyatê bikarin cixareyê berdin, şaneyên xwîna we dê 
bikarin zêdetir oksîjenê li bedenê we bigirin.  

■ Ger hûn dikarin bi qasî şeş hefte beriya neştergeriyê dev ji cixarê berdin, îhtîmala ku 
hûn piştî emeliyatê bi enfeksiyona sîngê bikevin kêm e. Enfeksîyon dikare rê li ber 
demeke dirêjtir veken  
Li nexweşxanêda mayin.  
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Alkol  
Ger hûn bi rêkûpêk ji sînorê pêşniyarkirî ya 14 yekîneyan di hefteyekê de Alkol vedixwin, 
dibe ku ji bo kêmkirina mîqdara ku hûn vedixwin alîkar be. Alkol dikare karkirina dil û 
kezeba we kêm bike, ku dikare şiyana laşê we ya qenckirina piştî neştergeriyê û şerkirina 
enfeksiyonê kêm bike.  

Rawestandina vexwarina zêde ya alkolê hema berî gihîştina nexweşxaneyê dikare bibe 
sedema nîşanên vekişînê, ji ber vê yekê çêtir e ku ew bi awayekî hêdî di hefteyên berî 
emeliyatê de kêm bikin.  

Kêmkirina giraniyê  
Ger giraniya we pir zêde be, talûkên ku hem bi penc û hem jî bi neştergerîyê re têkildar 
in tê ji bo we zêdetir bibin. Kêmkirina giraniyan berî neştergeriyê dikare bibe alîkar ku 
stresê li ser dil û pişika we di dema neştergeriyê de kêm bike û metirsîa meyînên xwînê û 
enfeksiyonên birînan kêm bike. 

Rahênan  
Zêdekirina asta çalakiya we di hefteyên beriya neştergerîyê we de dê hêz û fitnessa we 
zêde bike û ji we re alîkari bike ku hûn zûtir ji neştergerîyê xelas bibin. Rahênan dê ji we 
re bibe alîkar ku hûn xemgîniya xwe îdare bikin û baş xewe kevin. Hûn dikarin asta 
çalakiya xwe bi Rahênanê bi rêkûpêk zêde bikin - meşîn an avjenî ji bo kesên ku kêm 
çalak in dê îdeal be.  

Xweş xwarin  
Xwarinek tendurist, hevseng bi gelek fêkî û sebzeyan di rojên beriya emeliyatê de ji bo 
laşê we girîng e ku piştî neştergerîyê baş bibe. 

Hûn dikarin agahiyên zêdetir li ser meriv çawa ji bo emeliyatek amade bike li vir bibînin: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/kurmanji 

Nirxandinê ya pêş-emeliyatê pencê 
Wekî beşek ji amadekirina we ji bo neştergerîyê damaran, neştergerê we dê ji we 
bixwaze ku hûn beşdarî klînîka nirxandina pêş-emeliyatê ya li nexweşxaneyê bibin. 
Hemşîreyek pêş-nirxandinê dê ji bo vebijarkên neştergerî yên li ber çavan guncanbûna 
bijîjkî ya we binirxîne. Her weha hûn dikarin li vê klînîkê bi Anestazîker re hevdîtin bikin. 

Ev binavkirî dê bi hûrgulî li her rewşên bijîjkî yên heyî yên ku we hebin, wekî nexweşiya dil, 
pirsgirêkên bîngirtin(eg bîntengî an bronşît pêhev), nexweşiya şekirê, kêmxwînî, 
xwînpestin bilind an nexweşiya gurçikan. Gelek ji van rewşan dikane raydakirin li 
başbûnê neştergerîy bike û divê berî neştergerîyê we bi qasî ku pêkan were kontrol kirin.  

Ger nikartê, pijişk ku taybetkirinê bibalîa kal û pîran e dibe ku ji we were xwestin ku 
başbûna weya laşî û giyanî ya giştî binirxînin. Ev jî dê bibe alîkariya xebatkarên 
lênihêrîna tendûrûstiyê bike ku li we digerin da ku piştrast bikin ku piştî ku hûn ji 
nexweşxaneyê derketin lênihêrîn û piştgirîya rast ji we re peyda dibe. 

Hin emeliyat ên damaran dikarin dilê we dûbare bike. Kesên bi nexweşiya damaran re jî 
di metirsî a nexweşiya dil de ne. Ji ber vê yekê girîng e ku bi ezmûnek şopandina dil 
binirxîne ka dilê we çawa li ber neştergerîyê dixebite(wêneya nîşandana kehrebî an 
ECG – beşa çavdêrîkirin û alavan bibînin).  
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Hûn dikarin ji taybetzana dil re bêne şandin, kî dikane dermanê we sererast bike an jî hin 
ezmûnên zêde bixwaze(li jêr binêre).  

Her dermanek nû dê bi gelemperî ji bo jiyanê be û Nojdarê Giştî we dê were agahdar 
kirin. Divê ev jî fêdeya parastina dilê we dirêj piştî emeliyat ê hebe. 

Beriya neştergerîyê damaran ezmûnên bedenparêzî yên din 
Li gorî awaê neştergerîyê ku hatî plansaz kirin û bedenparêzya pizişkî ya we ve girêdayî, 
dibe ku ji we were xwestin ku yek an çend ji ezmûnên jêrîn jî bikin.  

ezmûna rahênankirina dil û sîhan(CPET) 
Heke hûn ji bo tamîrkirina direjbûna şahtamarê xwe amade dikin ev ezmûnin dikane 
were kirin (beşa paşîn binêre) an jî ji bo dozên din ger gumana we hebe ku pirsgirêkên 
dil an pişikê hene. Dê ji we were xwestin ku hûn bi qasî 10 fêr li ser bîsîkletek werzîşê 
bisiklêt bikin. ezmûn nîşan dide ku dil, pişik û gera xwînê çawa bi werzîşê re mijûl dibin. Ev 
ji tîmê lênihêrîna tendûrûstiyê re dibe alîkar ku binirxîne ka hûn ê di navbera emeliyat ê 
û tavilê pişt re hewceyê piştgirîyek zêde bin. Mînakî dikane pêşniyar bike ku piştî 
emeliyatê hûn hewce ne ku wextê xwe li Yekîneya Girêbûna Bilind an Yeka Çavdêriya 
Çirr derbas bikin.  

Skeneya rezonansê ya magnetîkî ya masûlkeya dil (MRI) 
Ev tê bikar anîn da ku berçavkirinî bikin ka masûlk û kontrolkerê xwînê dil çiqas baş 
dixebitin û xwînê dakêşin dilê we. Di dema testê de hûn ê hîn li ser nivînek, ku di 
hundurê skanerek tûnelek vekirî de tevdigerin, razin. Dibe ku sehkirin zêdetirî saetekê 
bidome û dikane pir bi deng be, lê hûn ê karibin bi hêdfon li muzîkê guhdarî bikin û di 
dema şopandinê de bi radyografê re biaxivin. 

ezmûnên 'dûbarê' yên dil bi karanîna dermanan (echo dûbare ya dobutamine 
an skanên perfuzyona myokardial) 
Vana bêtir agahdarî li ser dabînkirina xwînê ya dilê we didin û di dema ku di bin dûbarê 
de dil çiqas baş pompe dike. Ji ber ku ev tevlê fêrê nabin, ev ji bo nexweşên bi 
tevgeriya tixûbdar re maqûl in.  

Di van ezmûnan de dermanek di nav damarekê de tê dayîn da ku dil bixe bin stresek 
kontrolkirî. Ji bo dîtina ka dil çawa bersivê dide makîneyek şopandinê tê bikar anîn. 

ezmûnên nefesê (Ezmûnên Xebata Sîhê) 
Van hewildanên weya nefesê ya herî zêde dicerribinin ku hûn bi qasî ku hûn dikarin di 
nav lûleyek piçûk de bifirînin. Ger nexweşîyeka pişikê li we hebe û hûn têne derman 
kirin, ev ji bo nirxandinê ku kani pişikan we çika baş dixwebite tê kartin. Ev hem ji kane 
alîkarîya teşxîsê nexweşîya pişîyê astengê domdirej (NPAD) bike, nexweşîyek pişikê 
pêşketinxwaz nav nexweşan neştergerîyê tamaran merc kiri belave, bi taybeti di nav 
wan ê cixarê dikişinin an bi girani cixarê kişandine. 
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Anestezîa ji bo emeliyatên damarên belav 
Nav beşan li pey ten hûn dikanin agahiye bibinin li ser prosedurên 
neştergerîyê tamaran pirr belav û celebên pencê hatiye kartin. 
Gelo agahî guncaw nabe ji bo we û hûn kanin bipirsin ji tîmê 
çavderiya saxlemiyê xwe ji bo we re bibin ku kijan parçe pedive 
hûn bixwunin. 

Endarterektomiyê sortamarê stûdar (demara 
xwînberê stûdar) 
Wa neştergerîya tê kirin ji bo avakirinê depoyê runê (plaq) ji demara xwînberê stûdar 
rake, ev ku xwînê digihîne mejiyê we. Ger herikina xwînê bi plaqê kem bibe ev dikane 
peşkeşiyê bike bi felcek an felcek biçûk (êrişê demdemi kêmbûna xwînê di nav 
parçeyek leşî de an TIA). Endarterektomiyê sortamarê stûdaran dibe ku bikaraninê 
penca gelemperiyek an penca herêmiyek werin kirin. 

Bi penca herêmî hun we dema prosedurê hişyar biminin. Pêşwendîye wî heye ku tîmê 
çavderiya saxlemiyê karibe kontrol bike herdem ji bo mejîyê we herikina xwînê têre an 
ne têre. Wana dikin wî bi we re axivîn û we re bipirsin bi çekirinê karên asanî weki desteki 
we bişidinin an pêçîyen we badin. Hûn hem ji tên pêşniyar kirin bi hedarbûne sivik bo 
alîkarîyê we bike ku we sist bike dema prosedurê. Neştergerîy bi asayî di navbere yek û 
nivek û sê seetan wê biqede.  

Anestazîkera we kane we re pirtir rave bike derbarê mifa û ziyanê penca herêmî an 
gelemperî. Wan tê li hev werin bi we û neştergerê we ka kijan vebijêrk bo neştergerîyê 
we li rewşa demara xwînberê stûdarê we, nirxandinê bijîşkê we û hevyazan we baştir e. 
Dema ku hûn gihiştin bo prosedurê, tîmê çavderiya saxlemiyê wê pêşîn kitûmatê we bi 
nameya qebûlkirinê we wê kontrol bikin û di dawiyê we li amûre rezikê girêdin. Li dema 
neştergerîyê rezik kirine xwînpestinê bi serêli giringe, loma hêlê derziya demarê (binerin 
beşa rezik kirin û amûr) were bi cih kirin nav demara xwînberê, dawiyê bêhest kirin li 
çermê herêmek biçûk.  

Ji bo endarterektomiyê sortamarê stûdareki bi hişyari, Anestazîker in an neştergerê wê 
penca herêmî derzi bike nav stûye we bo herêmê bêhest bikin ji sê an çar seetan. 
Makîneki dengê lereserdeng gelek caran tê kartin (binerin beşa rezik kirin û amûr) wesa 
pencên herêmî tê bicihkirin bi serêli dora hêrsen digihe herêmê.  

Carekê prosedur dest pê bu hinek pestan hest kirin asayî ye, lêbelê ger hûn li dema 
neştergerîyê neriheti hest bikin, bi neştergerê xwe re bibên û wan dikanin zêde pencên 
herêmî bidin we.  

Kêm caran, hinek nexweşan dibe ku hewce xwe hene bo pêşkêşiyê penca giştî pê 
penca qismî. Di wi rewşê, emeliyat wê demkî bisekine bo dayinê penca giştî. 
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Başbûnê dawiyê endarterektomiyê sortamarê stûdarek 
Dawiye neştergerîyê sortamarê stûdar hûn wê bi pirani yan herin herême başbûnê an 
Yekîneya Girêbûna Bilind ji bo hûn werin bi baldari rezik kirin bi çend seetan. Dema ku 
Anestazîker û neşterger kêfxweş bibin ku xwînpestin we cîgir e, û hûn ji dermanê pencê 
xelas bûne û xwe rehet hest dikin, hûn ê karibin herin sektorê . 

neştergerîyê pînekirina direjbûna şahtamarê 
(aorta) 
Direjbûna şahtamara zik (AAA) perçifandin an werimîna şahtamarê, tamara xwînê ya 
sereke ku ji dil ber bi zik (hinav) û lingên we re diçe. Ev dikane bi demê re mezin bibe, ku 
dikane bibe sedema teqîna wê û bibe sedema xwînherkîna navxweyî ya xeternak. 

Ji bo direjbûna şahtamara zik du cureyên sereke yên neştergerîy hene. 

■ Tamîrkirina aneurîzma aortê ya vekirî (AAA vekirî): zik tê qelişandin û aorta zirarkirî bi 
lûleya destkirde tê guhertin.  

■ Tamîrkirina direjbûna şahtamarê ê pêştamara (EVAR): ev emeliyat bingehîn ê ku tê 
de sing (torik ji lûlên zirav) di nav demara xwînber di pêtikê we de derbas dibe da ku 
xêzika şahtamara we hêzkirin bike.  

Di her du neştergerîy de sod û talûke hene. Ev ê bi we re bêne hevaxaftin ku giraniya 
zirara xwînbirî û encamên nirxandina pêş-emeliyatê li ber çavan werin girtin.  

Bijardên penc ji bo tamîrkirina direjbûna şahtamarê 
Ji bo AAA vekirî her gav penc giştî hewce ye.  

Ji bo neştergerîyê EVAR, pencî giştî dikane were bikar anîn, lê di heman demê de çend 
teknîkên pencekî yên herêmî jî hene (piştî û piştî) ku dikarin bi serê xwe an bi hev re bi 
derzîkirinî pencekî ya herêmî re bêne bikar anîn. Ger teknîkên penc yên herêmî û cihî bi 
serê xwe werin bikar anîn hûn ê şiyar bin û dibe ku hedarbûn ji we re pêşkêş kirin da ku ji 
we re bibe alîkar ku hûn rihet bibin. 

■ piştî: penc taybetcihî bi derziyek ku di navbera hestiyên pişta weya jêrîn de tê derzî 
kirin da ku demarên ji bejnê weya ber bi tiliyên weya tiliyan ve bêhest bike. 
Bêhestbûn bi piranî di navbera yek û du saetan de berdewam dike. Dermanek 
sivikkirina êşê ya dirêjtir jî were derzî kirin, ku dibe ku 12 saetan an jî zêdetir bidome 
(binihêre: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/kurmanji ). 

■ Epîdural: pêvajoya vê yekê pir nêzbûne piştî lê bi piranî kateterek (lûle) piçûk li piştê 
tê hiştin, bi navgîniya ku tê xwestin penc herêmî ya biserde dikare were dayîn.  

■ Derziya penc cihî: hejmareke mezin a derzîkirinî ya herêmî dikare di çermê keviya we 
de were derzî kirin da ku cîhê ku dê sing têkevin bêhest bike.  
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Di roja neştergerîyê vekirî ya AAA an EVAR de çi diqewime?  
Hûn ê bi neşterger û Anestazîkerê xwe re hevdîtin bikin û hûn dikarin her pirs an xemên 
ku hûn hîn hebin bi wan re hevaxaftin bikin. Dûv re hûn ê bibin jûreya penc an odeya 
emeliyatê , li wir dê hemî çavdêrên standard werin girêdan û derziya derzî dê di nav 
demar de were danîn (li beşa çavdêrî û xemilan binêre). 

Heke hûn penc gelemperî digirin, dibe ku anestazîker derziya demarê deyne (li beşa 
çavdêrî û xwmilan binêre) da ku xwînpestin we bi rengek rast bişopîne. Dû re dema ku 
hûn di xew de ne, dilopin an çavdêrên din dê werin girêdan. 

Vejandina piştî neştergerîy AAA vekirî 
Hûn ê bi piranî biçin Yeka Çavdêriya Çirr (ICU) an yekîneya girêbûna bilind (HDU). Li vir 
nexweşyare û tîma weya bijîşkî dê piştrast bikin ku hûn têra şilî hene, dil, pişik û gurçikên 
we baş dixebitin û hûn rehet in. Ger her tişt baş be, hûn ê bi gelemperî piştî rojek an du 
rojan vegerin beşa neştergerîyê.  

Başbûnê piştî neştergerîya EVAR 
Piranîya nexweşên ku xwedî prosedureke standart a EVAR'ê ne, di qawîşê da baş dibin. 
Nexweşên ku pêvajoyek EVAR-ê tevlihevtir derbas bûne dibe ku di HDU an ICU de werin 
lênihêrîn. 

Di lingên we de neştergerîya pêvoka riya 
demara xwînberê 
(demara xwînbera ranî) 
 

 

 
Demara xwînbera ranî 

 
Astengkirin 

 
Demara xwînbera navçokî 

 
 
 
 
Pêvok 
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Ev celebê neştergerîy ji bo baştirkirina herikîna xwînê ji tamaran berbi ling û lingan di 
nexweşên ku ji tamara xwînberî ya periferîkî (PAD) dikişînin tê bikar anîn. Ev wekî 
‘nudemarçêkîrin’ tê zanîn.  

Ji bo PAD du celebên sereke yên tedawiya rnudemarçêkîrinê hene: 

■ Anjiyoplastî: Ew firehkirina demara xwînberê de beşa xitimî an tengbûyî bi 
zemitandinê pifdankek piçûk dikin hundurê wî. 

■ Pêvoka riya demara xwînber: li cihê ku damarek xitimî bi karanîna yek ji damarên 
xwîna we (bi gelemperî demar) an jî bi pêvokek çêkirî tê derbas kirin.  

Van proseduran dikarin bi karanîna penca giştî an teknîkek penca beşî, ya wekî penca 
giştî an piştî bêne kirin. 

Biryara li ser kîjan teknîkî çêtirîn e dê piştî nîqaşên di navbera we û anestazîker û 
neştergeriyê we de were girtin, li gorî dîroka bijîjkî û rewşa we. Emeliyatên lingê jêrîn 
dikarin demek dirêj bidomînin û dibe ku hûn hewce ne ku çend demjimêran li ser pişta 
xwe razin. Ger hûn nikaribin ji bo demên dirêj razatî bin, penca giştî dikare vebijarkek 
çêtir be. Heke teknîkeka herêmî bihê bikarînan, dibe ku hedarbûn were bikar anîn da ku 
hûn di dema pêvajoyê de rihet bibin.  

Piştî neştergerîyê, hûn ê biçin deverek başbûnê ya taybet ku hûn dikarin ji nêzîk ve lê 
çavderî bikin. Hemşîre dê kontrol bikin ku xwîn baş diherike ser ling û lingan û piştrast 
bikin ku nefes, fonksiyona gurçikan û xwînpestinê we baş e. 

Amûr û çavdêriya ku di dema neştergerîya 
damaran de têne bikar anîn 
Di dema neştergerîya damaran de divê dil û nefesa we bi baldarî 
were çavderîkirin. Li jêr hin çavdêrên û amûrên herî gelemperî 
berbelav hene ku pir nexweş dê pê re serpehati bimîne: 
■ EKG (wêneya nîşandana kehrebî): Şopek çalakiya elektrîkê dilê we. Paçikên 

mezeloqî bi têlên pêvekirî li ser sînga we têne danîn. Ev pênc heta deh deqîqeyan 
digire 

■ Amûrê xwînpestina: di dema emeliyatê de her sê-pênc hûrdeman milê we digivêşîne 
xwînpestina we çavdêrî dike 

■ Makîneya çavdêriyê têrbûna oksîjenê: kilîtek an kelabek piçûk li ser tiliya we, tiliya 
lingê, an nermika guhê tê danîn û asta oksîjenê di xwîna we de dipîve. 

■ Derzî navşindemari (xeta IV): lûleyek plastîk (Derzî) piçûk li ser pişta destê we tê danîn 
da ku derman û şilavên ku hûn ê li seranserê emeliyatê hewce bibinin te radest kirin 

■ Derziya demarê: dişibihe xêta IV lê tê xistin nav demara xwînberekê (bi gelemperî li 
milê ku hûn dikarin pê lê hîs bikin) da ku bi domdarî xwînpestina xwîna we di demek 
rast de çavdêrî bikin. Her weha dikare ji bo girtina nimûneyên xwînê ji bo teftîşê were 
bikar anîn. 
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Piştî hestkujê, girêdayî ye ku li gorî kîjan neştergerîya we û rewşa weya bijîjkê ku amûrên 
jêrîn jî werin bikar anîn: 

■ lûleyê nefesê: tenê ji bo penca giştî. Wa bi rêya devê we tê ketinê nav borrîhewa ê 
we (borrîyê ba) ku dema emeliyatê alîkariyê nefesê we bibe. Ev dawiye penc bidin 
we tê ketinê 

■ qestera şîndemarê navendî (QNŞ): derzî navşîndemarek mezin (IV) ku tê ketinê 
demarên nav stuyê we. Ev dihele ku anestazîker di demekî de çend têvel dermanan 
û şileyan bide. Carinan wa hûn hişyar bibin tê ketinê, lêbelê anestazîker hinek penca 
herêmî diderzine ku çermê bêhistî bikin û nerihetîyê kêmtir bikin. QNŞ dikare pirr caran 
bigire ji bo rojekî an pirrtir duyê neştergerîyê we ger hewcê we jê hebe 

■ nîşandera dengê lereserdengê: wa tê ketinê dûyê dayina hestkujînê we û wê 
veqetandin berî hûn hişyar bibin. Nîşandar tê ketinê nav borriya derbaskirina xwarinê 
we (lûle devê we û gedê we girê hev du dide) bi rêyê pozê an devê we dewrê we 
zêrevani dike û nîşan dide ku di dema neştergerîyê çikas şile hewcê we ye 

■ qestera dewla mîze: lûleyek ji bo mizê kom bike tê ketinê nav mîzdankê we.  Dibe ku 
hûn hişyar bin di dema wa tê ketinê, lêbelê jelê penca herêmî tê kartin ji bo 
nerihetîyê kêmtir bike 

■ ziwakirina piştê: wa lûleyek nermê biçûk tê ketinê stuna piştê jerin ji bo hinek şilê 
pêwendidarê mejikariteyê piştê ( ŞPMP) ziwa bike, dor mejiye piştê û mejiyê we 
girtiye ku wana ji birine parastin bike. Ji şêhdemarê beşaki pir direj binbandor bûbe 
wa dikane dûyê çekirinê direjbûna demarên xwînê mejiye piştê we de herikinê xwînê 
baştir bike . Ger hewcê we ji wi hebe, anestazîker û neştergerîyê we wê ser kitûmatê 
wi gotûbêj bikin. 

Makînê fılitandinê hucre û xwînguhaztin 
Herçı ku bêxwîni (kemî hesinê) belave jî, ev dûyê neştergerîyê mezin encamê xirabtir lî 
hev tine. Hûn wê cêrribandin bibin ji bo bêxwînîyê di nîrxandinê pêş-emeliyatê de. Ger 
hûn xwînkêm bin beri neştergerîyê û dema destûrdan, dozê bêxwîniyê we verasti û 
çarekirin bibe.  

Xwînguhaztin dibe ku hewce be di gelo neştergerîyê mezin de, lêbelê xwînê bêxşkirî wê 
tenê were dayin ger bêguman hewce hebe. Xwînguhaztin pirr belave di naw wanê 
neştergerîyê lingê jerin û şehdemari bû ne. Herdem gengaze makînêki fılitandinê hucre 
yê werin bikartine; wan komkirina xwinê we buxwe ye, şuştine wi û dûyê vegerinin wi ji 
bo we, dûrketin hewceye ji bo guhaztine. 

Sivikkirina êşê piştî neştergerîyê 
Hin kes ji yên din bêtir bi sivikkirina êşê re hewce ne an jî bi rengek cûda bersivê didin 
dermanên sivikkirina êşê. Carinan, êş nîşanek hişyariyê ye ku her tişt ne baş e, ji ber vê 
yekê divê hûn ji karmendên ku li we digerin bibêjin ka êşa we zêde dibe. 

Anestazîkerê we dê bi we re vebijarkên cihêreng nîqaş bike da ku alîkariya birêvebirina 
êşa we piştî neştergerîyê bike.  
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Hûn bi normalî wê bistinin sivikkirina êşê asayî bi dev an di nav rê we yê IV. Ji bo 
neştergerîy di şêhdemarê an dayine xwine bi lingen we anestazîkerê we loma gotûbêj 
bike bi we re li ser vebijerkên li pey ten: 

Mayîne piştî 
Ger we de piştîek hebe, qesterê piştî li çepê were cîh kirin di dawiye emeliyatê û 
pompeki tê girêdanê bi derziyê penc û êşkujan minak merc dikin dûyê neştergerîyê. 
Dibe ku li ser zik û lingên we hinek bêhistî be, û dibe ku lingên we ê jêrîn ji normalê 
girantir be heya ku pompe bisekine. Piştî dikane çend roj duyê emeliyatê bimîne. 

Wendabûna êşê di bin kontrola nexweşan (PCA) 
Waya pompekî sivikkirina êşê girêdayiyê derzî we dikin ji bo hûn wxe bi pestanê 
bişkojekî kontrol bikin. Eyarên ewlehiyê pompê ku bisekîne heye ji bo hûn bi xeletî zêdetir 
derman negirin.  

Qesterên birînê 
penca qismî bi yek an zêdetir luleyê biçuk ên plastik têre birine we dike ku herêma 
neştergerîyê bêhistî bibe. Emeliyatker yan Anestazîkerê van lûleyan di dema 
neştergerîyê de bi cîh dike. qesterên birînê dikarin çend rojan piştî emeliyatê we xwe 
bimînin.  

Talûke û razî bûnê neştergerîyê damaran de  
Talûke pirsgirêkên di dema emeliyata te de an jî piştî wê bi cureyê neştergerîyê dil ve 
girêdayî ye, ka te çiqasî baş dixebite û tenduristiya teya giştî ya beriya neştergerîyê 
girêdayî ye.  

Anestazîker û neştergerî de bikarinin encamê nîrxandin û cêrribandinê we ji bo 
bernameyê çarekirinê we. Dû re wana dikanin rêberê gotûbêjê we bikin derbarê talûke 
û feydê potansiyel ku hûn bin neştergerîya damaran bin, û bi taybetî: 

■ Ger neştergerîy ji bo we vebijerkê baş be 

■ Kîjan emeliyat ji bo we heri baş be 

■ Rezgerîya çarekirina penc we wergirinê dema emeliyatê  

■ Rezgerîya çarekirina we wergirinê tavilê dûy emeliyatê , mînak beşa 
başbûnê,yekîneya girêbûna bilind an yeka çavdêriya çirr. 

Her kes di talûkên ku dixwazin bigirin de diguhere. Pizîşkê we (Anestazîker û Pizîşkê 
neştergerîy) metirsîyan ji we re rave bikin, lê tenê hûn dikarin biryarê bidin ka hûn ê bi 
pêş ve biçin an jî emeliyat bibin. Tiştek bi te nayê heya ku hûn tiştên ku ji bo we hatine 
plansaz kirin fam nekin û bipejirînin. Heke hûn emeliyat nexwazî mafê we heye ku hun 
red bikîn. Wa bi taybetî giringe minak gelek emeliyata damaran, weki çekirinê 
direjbûna demarên xwinê, pêk anîn dibe bo alikariyê peşgirtinê mişkîle qewimi ê 
pêşeroja, tevi ku hûn nikarin serhati bin çî berjengê mezîn dê dema gotûbejkirina 
vebijêrkan.  

Gişti bûyeran û talûkan ku ji anestezî gelemperî bo emeliyata damaran ji ser lê didin:  
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■ Nexweş-hestkirinê û Kulbûna gewriyê bi dû re normal e  

■ Talûkê ne gelemperî weke zirara diran, nerv û çavan in 

■ bertekên alerjîk li ser dermanên pencê kêm in. 

Hûn dikanin zanibin pirrtir agahiyan li ser talûkan û gişti bûyeran dema penckirinê di nav 
tevngehê me: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/kurmanji 

Talûkan taybeti ji anestetîka we ji bo emeliyata demardar  
Xwînbûn û enfeksîyon 
metirsî hene di danîna rêze de, dilop û çavdêriyê de. Di nav wanda xerabûyi, xwînbûn 
û enfeksîyon hene. Van metirsî pir gelemperin- 1 ji 100 bûyeran. Bi giştî wa amûra dibe 
ku sedemê ziyanê bibe di beşan din ê laşê we ku ew nêzîki wan in. 

Ziyanê ji bo dilê 
Nexweşên pirrî ku nexweşiye tamarê lê heye li lingên an şahtamarê wan ihtimale ku 
nexweşi bîtesirê dilê wan bike, ger ev sedemê berjengê nebe. Di encamê da, 
nexweşên neştergerîyê tamaran bi piranî talûkê pirsgirêkên dilê zêde dibe dema u 
dawiyê neştergerîyê. Pêş-emeliyatê cêrribandine fitnêsê dibe ku ki bin talûke wan 
pirsgirêkên da ye nişan dide. Wan nexweşan pirtir ihtimal hewce wan astek bilindtir 
alîkarî û rezik kirin hene li dema û dawiye neştergerîyê wan. Bi tevahi talûke êrişê dilê di 
100 de dor 1-3 ye. 

Ziyanê ji bo gurçikan 
Li dema neştergerîyê şahtamarî talûkê gurçikan we hene ji bo şahtamar xwinê digihine 
gurçikên we. Talûkan giredayiye neştergerîy çikas aloze û gurçikên we berê emeliyatê 
çikas baş dixebitin.  

Dema EVAR, boyaxek tê kartin ji bo parve li ku bicih kirin hewceye nişan bide. Boyax 
ziyanê dide gurçikan, ji bo wi Anestazîker bi baldari mîqdare didin we kontrol dike û 
mîqdarê mîzê we çedike rezik dike. Kêm caran makîneki diyalizê tê kartin bo xwinê we 
paqij bikin ji berhemê puç dema gurçikan we baş dibe.  

Ji bo pirtir talûkan derbarê teknikên gelemperî, piştî û epidural zanibin hûn dikanin 
agahîyê bixwunin di tevngehê me: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/kurmanji 

xelk cêwaz in di awayê şirovekirina peyv û hejmaran de. Ev pîvan ji bo alîkariyê tête 
peydakirin. 

 

 

Gelekî berbelav Berbelav Ne berbelav Kêm Pir kêm 

1 ji 10'an 
Yek kes 

di malbata we 
de 

1 ji 100 
Yek kes 

li kolanekê 

1 ji 1,000 
Yek kes 

li gundekî 

1 ji 10,000 
kesek li bajarekî 

piçûk 

1 ji 100,000 
kesek li bajarekî 

mezin 
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Ez dikarim bêtir agahdarî li ku bistînim?  
Piraniya nexweşxaneyan di derbarê neştergerîyê dil de belavokên xwe yên agahiyê 
derdixin û gelek ji van agahdarî li ser Anestezî hene.  

we dikarin belavokên bêtir agahdarî li ser malpera Kolejê bibînin: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/kurmanji. Dibe ku belavok ji beşa 
pencê an klînîka pêş-nirxandinê ya li nexweşxaneya te jî peyda hibin.  

Çavkaniyên bêtir yên agahdariyê: 
■ Tevizandin û talûke (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/kurmanji). 

■ Amadekirin ji bo neştergerîyê: Saxtir Baştir Zûtir 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/kurmanji). 

■ Belavokan agahîye û çavkanîyan vîdyo 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/kurmanji)  

■ Civaka Demardar ji bo Brîtanyaya Mezin û Îrlanda (www.vasgbi.com). 

■ Zanîngeha Şahanaya England jbo Neştergerên (http://bit.ly/2LNAY52) 

■ Vebijarken NHS (www.nhs.uk). 

■ Nojdarê Giştî ye we 

 
 

Destjêkişandin 
Em gelek hewl didin da ku agahiya li vê namilkeyê durist lidar bixin û nûvejen bikin, lê 
em nikarin li vê ewlehî bikin. Em guman nakin ku ev agahîya gelemper bibe bersivên 
hemû pirsên we yên gengaz an jî bibe çareserîya her tiştên ji bo we girîng. Bi riya 
bikaranîna vê namilkeya ku wek pêşber, divê hûn bi tîma bijîjkî ra li ser bijarîyên û 
metirsîyên xwe bikevin niqaşê. Divê ev namilkeya xwe bi xwe wek şêwirek neyê 
bidesthilgirtin. Ev ji bo armancek bazarî an jî karî nayê bikaranîn. Ji bo redandina 
berpisriyarîyê, ji kerema xwe ra li vir bitîkînin 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/kurmanji). 
 
Hemû wergeran ji alî wergervanên ji civaka Translators Without Borders (Wergervanên 
Bêsînor) tên çêkirin. Çawanîya van wergeran ji bo duristîya van heta ji dest tê tên 
venihartin, lê xetere heye ku hin agahîyan nedurist bin û çewt hatibin wergerandin. 
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Ji me re bêje ku we çi difikirin 

Em pêşwaziya pêşniyarên ji bo baştirkirina vê belavokê dikin.  

Ger şîroveyên we hene ku hûn dixwazin bikin, ji kerema xwe ji wan re bi e-nameyê re 
bişînin: pacientiinformation@rcoa.ac.uk 

Royal College of Anesthetists 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 

 

Çapa Yekem, Sibat 2020 
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