VIETNAMESE

Về nhà sau phẫu thuật Gây tê ngoài
màng cứng/Xương sống

Các tai biến sau gây tê khu vực vẫn có thể
xảy ra mặc dù đây là điều hết sức hiếm hoi.
Nói chung, các vấn đề nghiêm trọng có thể
tránh được nếu phát hiện được sớm. Nếu có
bất cứ triệu chứng nào dưới đây, quí vị cần
liên lạc bệnh viện càng sớm càng tốt.

Cảm giác của phần dưới của
cơ thể thay đổi

Các số điện thoại được liệt kê dưới đây.

• yếu đuối

Liên lạc bệnh viện nếu quí vị cảm thấy bất cứ
sự thay đổi nào ở mông hay chân như:

• tê

Nhức đầu
Liên lạc bệnh viện nếu cơn nhức đầu:
• hạn chế khả năng quí vị tự chăm sóc
cho mình

• cảm giác rần rần.
Các trở ngại thường được phát hiện lúc quí vị
còn ở bệnh viện nhưng rất hiếm hoi các triệu
chứng có thể xuất hiện cho đến sáu tuần sau.

• sau khi nghỉ ngơi, uống nước hay thuốc
giảm đau loại nhẹ như paracetemol cơn
nhức đầu vẫn không dứt

Số điện thoại liên lạc

• trở nên tệ hơn khi đang ngồi hay đứng
nhưng thấy đỡ hơn khi nằm xuống

Thứ hai đến Thứ sáu 8 giờ sáng – 4 giờ chiều
Điện thoại 8345 2389

• có thêm các triệu chứng khác như cổ bị
cứng hay thính giác có thay đổi (thí dụ như
có tiếng vang hay cảm giác bị nghẽn) hay
có những trở ngại về mắt.

Nếu số điện thoại không có người trả lời hãy
để lại lời nhắn trong máy nhắn. Nếu cú gọi
không được trả lời trong vòng 4 tiếng, vui lòng
gọi số điện thoại sau giờ làm việc dưới đây.

Đau lưng
Liên lạc bệnh viện nếu quí vị bị đau lưng
ở chỗ gây tê ngoài màng cứng hay chỗ xương
sống được tiêm, đặc biệt là nếu cơn đau:
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8345 2000 và yêu cầu
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• mới lạ hay trở nên tệ hơn – (thí dụ như
nếu cơn đau chạy lên xương sống hay
xuống mông và hai chân)
• do bị sưng – (có thể quí vị thấy nóng hay
chỗ đó sẽ bị đỏ, đôi lúc có rỉ nước hay
nước chảy ra từ chỗ đó)
• kèm theo triệu chứng sốt hay ớn lạnh.
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