தண்�வட வால்ப�தியில் ேபாடப்ப�ம் ஊசி (எபி��ரல்) அல்ல� ���த்தண்�ல் ஊசி இடப்பட்ட
(ஸ்ைபனல்) பிற� தைலவ�?
நீங்கள் ெதாிந்� ெகாள்ள ேவண்�யைவ
'எபி��ரல்ஸ்' எனப்ப�ம் தண்�வட வால்ப�தியில் ேபாடப்ப�ம் ஊசி அல்ல� 'ஸ்ைபனல்ஸ்' எனப்ப�ம் ���த் தண்�ல் ஊசி இடப்பட்ட பிற�, உங்க�க்� 100 இல் 1
பங்கி��ந்� 200 இல் 1 பங்� வைர வாய்ப்�கள் அளவில் '���த் தண்ைடச் �ழ்ந்�ெகாண்��க்�ம் ேமல் சவ்ைவ �ைளயி�வதனால் வ�ம் தைலவ�' (PDPH) ஏற்படலாம்.

தைலவ� எதனால் ஏற்ப�கிற�?

தைலவ� எப்ப� இ�க்�ம்?

�ைள மற்�ம் ��� தண்ைட '��ரா' எனப்ப�ம் திரவம் நிைறந்த ைப �ழ்ந்�ெகாண்��க்�ம்.
தண்�வட ேமல்சவ்வில் ஊசி ெச�த்�ம்ெபா� தற்ெசயலாகேவா அல்ல� ஒ� ேநாக்கத்�டேனேய ���த் தண்�ல் ஊசி
இ�ம்ெபாேதா இந்த ��ரா (ைப)
�ைளயிடப்படலாம். இந்த �ைள ஏற்பட்டதினால் திரவமான� கசிந்�,
�ைளையச் �ற்றி�ள்ள திரவத்தில் அ�த்தம் �ைறயக் காரணமாகி தைல வ� ஏற்பட ைவக்கிற�.

•

தண்�வட வால்ப�தியில் அல்ல� ���த் தண்�ல் ஊசி இடப்பட்ட ஆரம்ப
நாட்களில் தைலவ� �வங்கலாம்.

•

ெப�ம்பா�ம் க�ைமயான வ� இ�க்�ம்.

•

எ�ந்� உட்கார்ந்தால் க�ைமயாக வ�க்�ம், ப�த்தால் வ� �ைற�ம்.

•

க�த்� வ��ம் வரக் ��ம்.

•

அதிக ெவளிச்சம் அெசௗகர்யமாக�ம், இ�ட்� அைற ஏற்றதாக�ம் இ�க்�ம்.

சிகிச்ைச �ைற என்ன?
ப�க்ைகயில் ஒய்ெவ�த்தல்.
நிைறய திரவங்கைள�ம் காப்பி-ேதயிைலக் ெகாண்ட
பானங்கைள�ம ��த்தல்.
வழக்கமான வ�நிவாரணிகள் எ�த்�க்ெகாள்�தல்
(ெபரசிட்டமால் அல்ல� ஐ�ப்�ஃபன்).
காலம் – சில நாட்களில் சாியாகலாம்.
இரத்த ஒட்� – வ� சாியாகவில்ைல என்றாேலா அல்ல�
க�ைமயானேலா.

இரத்த ஒட்� என்றால்
என்ன?
(1) தண்�வட வால்ப�தி இரத்த ஒட்�
என்ப� தண்�வட வால்ப�தி அல்ல�
���த் தண்�ல் ஊசி ெச�த்�வ�
ேபான்றதா�ம். இதைன பிரசவ அைறயில்

(2) இந்தச் ெசயல்�ைறயின்
ேபா� ைகயில் ஒ� இரத்தக்
�ழாயி��ந்� இரத்தம்
எ�க்கப்ப�ம்.

(3) இந்த இரத்தம் தண்�வட

(4) சாியான இடத்தில் இரத்தம்

வால்ப�தி ைபயில்

உைறவதற்காக, இரத்தம்

ெச�த்தப்ப�கிற�.

5 இல் 1 பங்� வாய்ப்�களில் தைலவ� �ைறயாமல் இ�க்�ம் என்பதால்
இன்ெனா��ைற இதைனச் ெசய்�ெகாள்ள ேவண்� இ�க்கலாம்.
��கில் இரத்தம் ெச�த்தப்ப�ம் ேபா� வ� ஏற்படலாம்.
இதன் பின்னர் ஒாி� நாட்க�க்� ��� �ண் ஏற்படலாம்.
ேம�ம் ஒ� ��ரல் பங்சர் ஏற்ப�வதற்� சிறிய வாய்ப்� உள்ள� (1% க்�ம்
�ைறவாக)
ேநாய்த்ெதாற்�, நரம்� ேசதம் அல்ல� ��கில் இரத்தப்ேபாக்� ேபான்ற அாிய
சிக்கல்கள் ஏற்படலாம்

ேநரத்திற்� ப�த்�க்ெகாள்�மா�
உங்களிடம் ேகட்�க்ெகாள்ளப்ப�ம்.
இரத்தம் உைறந்� திரவ கசிைவ
நி�த்�ம், இ� தைலவ�ைய

அல்ல� அ�ைவசிகிச்ைச அைறயில்
மயக்கவியல் ம�த்�வர் ெசய்���ப்பார்.
�ைள ஏற்பட்ட 24மணி ேநரத்திற்�ப்
பிற� இ� வழக்கமாகச் ெசய்யப்ப�ம்.

இரத்த ஒட்�ன் பக்கவிைள�கள் என்ன?

ெச�த்தப்பட்ட பிற� சில மணி

�ைறக்க உத�ம்.

கீழ்க்கண்டைவ ஏற்பட்டால் ம�த்�வமைனைய
விைரந்� அ�க�ம்:
க�ைமயான ��� வ�

உட�ல் உயர் ெவப்பநிைல
ேம�ம் க�ைமயா�ம் தைலவ��டன் க�த்� பி�ப்�
கா�ல் வ�க்�ைற�
கட்�ப்பா�ல்லாத சீ�நீர்ப்ேபாக்� அல்ல� மலம் கழித்தல்

��ரல் �ைளயி�த�க்�ப் பிற� வ�ம் தைலவ�கள் பற்றி ேம�ம் அறிய ம�த்�வைர அ�க�ம்.
வ� நிவாரணிகள் மற்�ம் பிரசவ அைறயில் ெகா�க்கப்ப�ம் ம�ந்�கள் பற்றிய ேம�ம் தகவல்கைள நீங்கள் இந்த வைலத்தளத்தில் காணலாம் www.labourpains.com
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