அ�ைவச்சிகிச்ைச ப�ரசவம் எனக்� எப்ேபா� ேதைவப்ப�ம்?
ப�றக்�ம் �ழந்ைதகள�ல், ஏறக்�ைறய நான்கில் ஒன்� சிேச�யன் ப�ரசவம் �லம் ப�றக்கின்ற�. இந்த
சிேச�யன் ப�ரசவங்கள�ல் �ன்றில் இரண்�, எதிர்பாராத�. உங்கள் சிேச�யன் ப�ரசவம் �ன்�ட்�ேய
திட்டமிட்டப� நடக்�மானால் அ� ெத��� சிேச�யன் ப�ரசவம் என்� அைழக்கப்ப�ம். உங்கள்
மகப்ேப� ம�த்�வர் (கர்ப்ப�ண�ப் ெபண்கள�ன் ஆேராக்கியம் மற்�ம் மகப்ேப� சம்பந்தமாக
பண����ம் ம�த்�வச்சி�டன் பண�யாற்�ம் ம�த்�வர்)

உங்க�க்� �கப்ப�ரசவம் அைமவதில்

சிக்கல் ஏற்படலாம் அன்� க�தினால் ெத��� சிேச�யன் ப�ரசவத்ைத ப�ந்�ைர ெசய்யலாம். ஒ�
உதாரணம் ��வெதன்றால் கர்ப்பத்தின் இ�திக்கட்டத்தில் உங்கள் �ழந்ைத க�ப்ைபய�ல் அசாதாரண
நிைல இ�ப்பைதக் �றலாம். சில சமயங்கள�ல் ந�ங்கள் ப�ரசவவலிய�ல் இ�க்�ம்ேபா� உங்கள்
மகப்ேப� ம�த்�வர் சிேச�யன் ப�ரசவத்ைதப் ப�ந்�ைர ெசய்யலாம். இ� அவசர சிேச�யன்
ப�ரசவம் என்� அைழக்கப்ப�ம். உங்கள் �ழந்ைதய�ன் நிைலைம ேமாசமைடந்தாேலா அல்ல�
உங்கள் ப�ரசவம் மிக மிக ெம�வாக நைடெபற்றாேலா அல்ல� இந்த இரண்� காரணங்க�க்காகேவா
அவர்கள் உங்க�க்� இைத ப�ந்�ைர ெசய்யக்��ம். �தலில் உங்கள் மகப்ேப� ம�த்�வர்
உங்கள�டம், ஏன் சிேச�யன் ப�ரசவம் ெசய்ய நிைனக்கிறார்கள் என்ப� பற்றி ேபசி அ�மதி

ெப�வார்.

என்�ைடய சிேச�யன் ப�ரசவத்�க்� என்ன வைகயான உணர்வ�ழப்�
ம�ந்�கள் உள்ளன?
தற்ேபா� இரண்� �க்கியவைக உணர்வ�ழப்� ம�ந்�கள் உள்ளன. ந�ங்கள் வ�ழிப்� நிைலய�ல் (ப�தி
உணர்வ�ழப்�) அல்ல� �ங்கிய நிைலய�ல் இ�க்கலாம்.(ெபா� உணர்வ�ழப்�)..ெபா�வாக உங்க�க்�
சிேச�யன் ப�ரசவம்

என்றால் உங்க�க்� ப�தி உணர்வ�ழப்� ம�ந்� தரப்ப�ம்

.

இதனால் ந�ங்கள்

வ�ழிப்� நிைலய�ல் இ�ப்ப�ர்கள் ஆனால் உங்கள் உடலின் கீ ழ்ப் ப�திய�ல் எந்த உணர்�ம் இ�க்கா�.
இ� வழக்கமாக உங்க�க்�ம் உங்கள் �ழந்ைதக்�ம் பா�காப்பான�, மற்�ம் �ழந்ைத ப�றந்த
மகிழ்ச்சிைய ந�ங்க�ம் உங்கள் இைணய�ம் ேசர்ந்� அ�பவ�ப்ப�ர்கள். இதில் �ன்� வைகயான
ப�தி உணர்வ�ழப்� ம�ந்�கள் உள்ளன. அைவயாவன, ஸ்ைபனல், எப�ட்�ரல் அ�த்� ஸ்ைபனல்
மற்�ம் எப�ட்�ரல் இைணந்த உணர்வ�ழப்� ம�ந்�கள்

ஸ்ைபனல் உணர்வ�ழப்� ம�ந்ேத ெப�ம்பாளான சமயங்கள�ல் உபேயாகப்ப�த்தப்ப�கிற�.
திட்டமிட்ட அல்ல� அவசர சிேச�யன் ப�ரசவங்கள�ல் உபேயாகப்ப�த்தப் படலாம்.

அ�

உங்கள் உடலின்

கீ ழ்ப�திய�ன் உணர்�கைள எ�த்�ச்ெசல்�ம் நரம்�கள் ���த்தண்��ள் உள்ள திரவப்ைபய�ல்
அைமந்�ள்ளன.

மயக்கவ�யல் ம�த்�வர் ப�தி உணர்வ�ழப்� ம�ந்ைத ஒ� மிக

�லம் ���த்தண்�ல் உள்ள திரவப்ைபய��ள் ெச�த்�வார்.
பயனள�க்�ம்.

ெமல்லிய ஊசி

இந்த �ைறயான� மிக வ�ைரவாக

ேம�ம் மிகக் �ைறந்த அள� உணர்வ�ழப்� ம�ந்ேத இதற்� ேதைவப்ப�ம்.
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எப�ட்�ரல் உணர்வ�ழப்பான�

ஒ� ெமல்லிய ப�ளாஸ்�க் �ழாய் அல்ல� வ��ழாய்

��ெக�ம்ப�ல் உள்ள நரம்�க�க்� அ�கில் ைவக்கப்பட்�, நரம்�கைள மரத்�ப்ேபாக ைவக்�ம்
ம�ந்�கள் ேதைவப்ப�ம்ேபா�, அதில் ெச�த்தப்ப�ம். எப�ட்�ரலான�, ப�ரசவ வலிய�ல்
இ�க்�ம்ெபா�� வலி�னர்ைவக் கட்�ப்ப�த்�ம் வ��ைறந்த உணர்வ�ழப்� ம�ந்�கள் வாய�லாகத்
தரப்ப�கிற�. சிேச�யன் ப�ரசவத்திற்� ேதைவப்பட்டால், மயக்கவ�யல் ம�த்�வர் எப�ட்�ரைல
வ�வான, ப�தி-உணர்வ�ழப்� ம�ந்�களால் நிரப்�வார். எப�ட்�ரல் பயன்ப�த்�ம்ேபா� உங்க�க்�
ஸ்ைபனல் பயன்ப�த்�வைதக் காட்��ம் அதிக அள� ப�தி-உணர்வ�ழப்� ம�ந்� ேதைவப்ப�ம்,
ேம�ம் அ� பலன் த�வதற்� அதிக ேநரம் ப��க்�ம்.
ஸ்ைபனல் மற்�ம் எப�ட்�ரல் இைணந்த உணர்வ�ழப்� ம�ந்�கள் அல்ல� (CSE) என்ப� இரண்�
ம�ந்�கள�ன் ஒ�ங்கிைணப்பா�ம். ஸ்ைபனல் ம�ந்� , சிேச�யன் ப�ரசவத்�க்� உங்கைள சீக்கிரம்
உணர்வ�ழக்கச் ெசய்�ம். உங்க�க்� ேம�ம் உணர்வ�ழப்� ேதைவப்பட்டால் எப�ட்�ரல் ெகா�க்கலாம்
ேம�ம் சிேச�யன் ப�ரசவத்திற்� ப�ன்� வலி நிவாரணத்திற்��ய ம�ந்�க�ம் ெகா�க்கலாம்.
ெபா� உணர்வ�ழப்� ம�ந்�கள் த�வ� உங்கைளத் �ங்கைவக்�ம். அச்சமயத்தில்

உங்கள்

மகப்ேப� ம�த்�வர் சிேச�யன் ப�ரசவம் பார்ப்பார். இக்காலத்தில் ெபா� உணர்வ�ழப்� ம�ந்�
�ைறவாகேவ பயன்ப�த்தப்ப�கிற�. சில அவசர சிகிச்ைசக�க்�ம், ந�ங்கள் �ங்கேவண்�ம் என்�
வ��ம்ப�னாேலா அல்ல� ப�தி

உணர்வ�ழப்� ெபா�த்தமாக இரா� என்பதாேலா

ெபா�

உணர்வ�ழப்� ம�ந்� தரப்படலாம்.

எனக்� ேதர்�� (திட்டமிட்ட) சிேச�யன் என ��வான ப�ன்� என்ன நடக்�ம்?
ெபா�வாக ந�ங்கள் சிேச�யன் ப�ரசவத்திற்� �ன்னர் ஒ��ைற ம�த்�வமைனக்� ெசல்வர்கள்
�
.ம�த்�வச்சி உங்கைளப் பார்த்�, உங்க�க்� இரத்த ேசாைக இல்ைல என்பைத உ�தி ெசய்ய
இரத்தத்தில் சிவப்ப�க்கள் ேசாதைனக்� (haemoglobin
உங்கள� சிேச�யன் ப�ரசவத்திற்� ப�ன்

HB)

சிறிதள� இரத்தம் எ�ப்பார், ேம�ம்

இரத்தம் தரேவண்�ய அவசியம் உண்டானால்

உங்கள் இரத்தம் எந்த ��ப் என்பைத உ�தி ெசய்வார். உங்க�க்�

MRSA இல்ைல

த�வதற்காக

என் உ�தி

ெசய்வதற்� உங்கள் ச�மத்ைத ஒற்றி மாதி� எ�ப்பார். இைவ வழக்கமான ேசாதைனகள்தான்.
ெப�ம்பாலான ெபண்கள் இந்த மதிப்ப��க�க்�ப்ப�ன் வட்�க்�ச்
�
ெசல்வார்கள் . ம� ண்�ம் சிேச�யன்
ப�ரசவ சமயத்தில் ஒ� இர� �ன்னதாக
ப�ரசவத்திற்� �ன்னர் ந�ங்கள்

ம�த்�வமைனக்� வ�வார்கள். ம�த்�வச்சி, சிேச�யன்

ேநாய்வாய்ப் படாமல் த�ப்பதற்காக�ம் அமிலச்�ரப்� அதிகமாகாமல்

இ�ப்பதற்காக�ம் மாத்திைரகள் த�வார். இைவகைள சிேச�யன் ப�ரசவத்திற்� �ன்தினம் இர�ம்
சிேச�யன் ப�ரசவத்தன்� காைலய��ம் எ�த்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். சிேச�யன் ப�ரசவத்திற்� �ன்னர்
சிறி� ேநரத்திற்� உண� சாப்ப��வைத�ம் ந�ர் அ�ந்�வைத�ம் தவ�ர்க்க ேவண்�ம்.
அ�ைவச்சிகிச்ைசய�ன்ேபா� சிக்கல்கைளத் தவ�ர்ப்பதற்காக�ம் ந�ங்கள் �கவனமாக
�
உணர்வைதத்
தவ�ர்ப்பதற்காக�ேம இந்த �ன்ெனச்ெச�க்ைக. உங்கள் ம�த்�வச்சி இைவகைள உங்க�க்�
��வார்.
உங்கள� சிேச�யன் ப�ரசவத்�க்� �ன்� ஒ� மயக்கவ�யல் ம�த்�வர் உங்கைளப் சந்திப்பார். அவர்
உங்கள� ம�த்�வ வ�வரக் �றிப்�கைளப் பார்ப்பார். ேம�ம் இதற்� �ன்னர் ஏதாகி�ம் உணர்வ�ழப்�
ம�ந்�கள் உங்க�க்� தரப்பட்�ள்ளனவா என்ப� பற்றிப் ேப�வார். உங்கைள ஆய்� ெசய்� சில
ேசாதைனக�க்�ம்

உட்ப�த்�வார். மயக்கம�ந்� ம�த்�வர் உங்கள�டம் பலவைக உணர்வ�ழப்�

ம�ந்�கைளப் பற்றி�ம் கலந்� ேப�வார், உங்க�க்� ேகள்வ�கள் ஏதாகி�ம் இ�ந்தால் அதற்� பதில்
��வார்.
உங்கள் சிேச�யன் ப�ரசவத்தன்� ம�த்�வச்சி ந�ங்கள் மாத்திைரகைளச் சாப்ப�ட்�ர்களா என்� ச�
பார்ப்பார். உங்கள� வய�ற்றில் ந�ச்ச�ைடக் ேகாட்�ப்ப�தி சவரம் ெசய்யப்பட ேவண்�ம். உங்கள�
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மண�க்கட்�

அல்ல� க�க்காலில் ெபயர்ப்பட்ைட மாட்டப்ப�ம். உங்கள் கால்கள�ல் இரத்த உைற�

ஏற்ப�ம் அபாயத்ைதத் தவ�ர்க்க வ�ேசஷமான இ�க்கமான கா�ைறகைள அண�ந்�ெகாள்ள உங்கள்
ம�த்�வச்சி உங்க�க்� உத�வார். (இைவ TED ஸ்டாக்கிங்ஸ் எனப்ப�ம்) ந�ங்கள் ஆபேரஷன்
திேயட்ட�ல் அண�ந்� ெகாள்�ம் ஒ� ந�ளங்கிைய அண�ய ேவண்�ம். உங்க�க்� �ழந்ைத ப�றப்ப�ல்
இைனயர் இ�ந்தால் அவர் உங்கேளா� சிேச�யன் ப�ரசவ சமயத்தில் இ�க்கலாம். ம�த்�வச்சி
ஆபேரஷன் திேயட்ட�ல் அண��ம் வ�ேசஷ உைடகைள அவ�க்� அண�வதற்� த�வார்.
ஆபேரஷன் திேயட்ட�ல் ஒ� பல�ம் ��வாக

ெசயல்ப�கிறார்கள்.

•

உங்கைள�ம் உங்கள் �ழந்ைதைய�ம் கவன�த்�க்ெகாள்ள ம�த்�வச்சி உடன��ப்பார்.

•

மயக்கவ�யல் ம�த்�வர் ஒ� உதவ�யாள�டன் இ�ப்பார்.

•

மகப்ேப� ம�த்�வர் ஒ� உதவ�யாளர் மற்�ம் சிகிச்ைசக�வ�கைளக் ைகயா�ம் நர்�டன்
இ�ப்பார்.

•

ேமற்ெகாண்� க�வ�கள் ெகாண்�வர ேம�ம் ஒ� நர்ஸ் இ�ப்பார். ஆக �ைறந்தபட்சம் ஏ�
ேபர் திேயட்ட�ல் இ�ப்பார்கள். ேதைவப்பட்டால் ஒ� �ழந்ைதநல ம�த்�வ�ம் அங்ேக
இ�ப்பார்.

எனக்� ப�தி உணர்வ�ழப்� ம�ந்� தரப்பட்டால் என்ன நடக்�ம்?
திேயட்ட�ல் உங்கள் இரத்த அ�த்தம் இதயத்��ப்� மற்�ம் உங்கள் இரத்தத்தில் உள்ள ஆக்சிஜன்
அள� இவற்ைற அளப்பதற்� க�வ�கள் ெபா�த்தப்ப�ம். இதனால் உங்க�க்� எவ்வ�த உபாைத�ம்
இ�க்கா�. உங்கள் ைகய�ல் அல்ல� ேதாள�ல்

உள்ள இரத்த நாளத்தில் மயக்கவ�யல் ம�த்�வர் ஒ�

வ��ழாையப் ெபா�த்�வார், (ஒ� ெமல்லிய ப�ளாஸ்�க் �ழாய்). இதன் �லம் திரவங்கள் ெசாட்�
ம�ந்தாக உங்க�க்�த் தரப்ப�ம். இதன் ப�ற� மயக்கவ�யல் ம�த்�வர் உங்க�க்� உணர்வ�ழப்�
ம�ந்� த�வார்.
உங்கைள உட்கா�ம்ப�ேயா அல்ல� ��ைகச் ��ட்� ஒ�க்கள�த்�ப் ப�க்�ம்ப�ேயா ெசால்வார்கள்.
மயக்கவ�யல் ம�த்�வர் உங்கள் ��கில் �ண்�ய�ர் ந�க்கம் ெசய்�ம் �ள�ர்ச்சியான திரவத்ைத
��வார் அல்ல� ெதள�ப்பார், ப�ன்னர் உங்கள் கீ ழ்��கின் ந�வ�ல்

த�ந்த இடத்ைத ேதர்� ெசய்�

உங்கள் ச�மம் மரத்�ப் ேபாவதற்� சிறி� ம�ந்ைத ெச�த்�வார். இ� சில சமயங்கள�ல் �த்�ம்
உணர்ைவ சில கணங்க�க்� ஏற்ப�த்�ம்., இதன் ப�ற� ஸ்ைபனல் உணர்வ�ழப்� ம�ந்�
ெச�த்�வதற்� ஒ� ெமல்லிய ஊசி உங்கள் ��கில் ெபா�த்தப்ப�ம். சில சமயங்கள�ல் உங்க�க்�
ஊசி ��கி�ள் ெசல்�ம்ெபா�� �ச்ச உணர்� காலில் பரவ�க் கீ ேழ ெசல்வைத, ஒ� மின் அதிர்�
ேபால உணர்வர்கள்.
�
இ�ேபால நிகழ்ந்தால் ந�ங்கள் உங்கள் மயக்கவ�யல் ம�த்�வ�டம் ெசால்ல
ேவண்�ம். ஆனால் அைதவ�ட, மயக்கவ�யல் ம�த்�வர் ஸ்ைபனல் ம�ந்�க்கான ஊசிைய
ெச�த்�ம்ேபா� ந�ங்கள் எந்த அைச�ம் இல்லாமல் இ�க்கேவண்�ய� �க்கியம். ஊசியான�
ச�யான நிைலய�ல் இ�க்�ம்ெபா�� உங்க�க்� ப�தி உணர்வ�ழப்� ம�ந்�ம் வலி நிவாரண
ம�ந்�ம் தரப்பட்� ப�ன்னர் ஊசி எ�க்கப்ப�ம். இ� ஒ� சில நிமிடங்க�க்� நிக�ம் ஆனால்
ஊசிையச் ெச�த்த ச�யான இடம் ேதர்� ெசய்யப்படா வ�ட்டால் சற்� ேநரம் ப��க்�ம். ஒ�
எப�ட்�ரல் த�வதற்� (அல்ல� ஸ்ைபனல் எப�ட்�ரல் �ட்� ம�ந்� த�வதற்�) மயக்கவ�யல்
ம�த்�வர் ஒ� ெப�ய ஊசிையப் பயன்ப�த்தி அதன்�லம் உங்கள் ��ெக�ம்ப�ல் . உள்ள
நரம்�க�க்� அ�கில் உள்ள இடத்தில் எப�ட்�ரல் வ��ழாையப் ெபா�த்�வார். ஸ்ைபனல்
ம�ந்ைதப் ெபா�த்தவைர சில சமயங்கள�ல் உங்ககள் கால்கள�ல் �ச்ச உணர்ேவா அல்ல� மின்
அதிர்ேவா பர�வைத ஏற்ப�த்�ம். எப�ட்�ரைல மயக்கவ�யல் ம�த்�வர் ெபா�த்�ம்வைர
அைசயாமல் இ�க்கேவண்�ய� �க்கியம், வ��ழாய் அதன் இடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ப�ற� அவர்
ஊசிைய எ�த்� வ��வார். அதன் ப�ற� அைசயாமல் இ�க்க ேவண்�ய அவசியம் இல்ைல
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ஸ்ைபனல் அல்ல� எப�ட்�ரல் ேவைல ெசய்யத் �வங்கிய�ம் உங்கள் கால்கள் கனமாக�ம் இளம்
�டாக�ம் உணரத் ெதாடங்�வர்கள்.
�
�ச்ச�ம் பரவத்ெதாடங்�ம். ப�ன்� மரத்�ப் ேபாவ� உங்கள்
உடலில் பரவத்ெதாடங்�ம். மயக்கவ�யல் ம�த்�வர் சிேச�யன் ப�ரசவம் ெதாடங்�வதற்� �ன்பாக
உணர்வ�ழப்� உங்கள் மார்� வைர பரவ��ள்ளதா என்� ேசாதிப்பார். சில சமயங்கள�ல் உணர்வ�ழப்�
நன்� ெசயல்பட உங்கள் கிைடநிைலைய சற்� மாற்றியைமக்க ேவண்�ய� அவசியம். இந்தக்
��வ�னர் உங்கள் இரத்த அ�த்தத்ைத அவ்வப்ேபா� ேசாதிப்பார்கள்.
மயக்கவ�யல் ம�த்�வர் உங்க�க்� ஸ்ைபனல், எப�ட்�ரல் அல்ல� ஸ்ைபனல் மற்�ம் எப�ட்�ரல்
�ட்�ம�ந்� ெகா�ப்பைத ��த்த ப�ன்னர், இட� பக்கம் சாய்வாக ந�ங்கள் உங்கள் ��கில்
கிடத்தப்ப�வர்கள்.
�
எப்ெபா�தாவ� ந�ங்கள் �கவனமாக
�
உணர்ந்தால் அதைன ந�ங்கள் மயக்கவ�யல்
ம�த்�வ�டம் ெத�யப்ப�த்த ேவண்�ம். �கவனமான
�
உணர்�,

இரத்த அ�த்தம் �ைற�ம்ெபா��

ஏற்படலாம். மயக்கவ�யல் ம�த்�வர் அதற்� உதவ சிகிச்ைச ெசய்வார். உணர்வ�ழப்� ெசயல்பாட்�ல்
இ�க்�ம்ேபா� ஆபேரஷன் நிக�ம்ேபா� உங்கள் சி�ந�ர்ப்ைபைய காலியாக ைவத்தி�க்க
ம�த்�வச்சி ஒ� சிறிய �ழாைய (சி�ந�ர் வ��ழாய்) உங்கள் சி�ந�ர்ப்ைபய�ல் ெச��வார். இ�
அெசௗக�யத்ைத

உண்�பண்ணக் �டா�. சி�ந�ர்ப்ைப வ��ழாயான� ந�ங்கள் நடக்கத்

ெதாடங்கிய�ம், ேம�ம் உங்க�க்� உணர்வ�ழப்� ம�ந்� நிரப்�தல் ம�ந்� (உணர்வ�ழப்� ம�ந்தின்
பலைனப் ேப�வதற்காக தரப்ப�ம் ம�ந்தள�) ெகா�க்கப்பட்� 12 மண� ேநரமாவ� ெசன்ற ப�ன்�
ந�க்கப்ப�ம். இதன் ெபா�ள் என்னெவன்றால் ந�ங்கள் சி�ந�ர் கழிக்க ��யமா என்ற கவைல
ெகாள்ளேவண்�யதில்ைல. ம�த்�வச்சி ஆபேரஷன் ெதாடங்��ன் உங்கள் �ழந்ைதய�ன் இதயத்
��ப்ைபக்

ேகட்பார்.
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சிேச�யன் ப�ரசவத்தின்ேபா� நான் வ�ழித்தி�க்ைகய�ன் என�
இைணயர் என்�டன் இ�க்க��யமா?
உங்க�க்� ப�தி உணர்வ�ழப்� ெகா�க்கப்பட்��ந்தால் உங்கள� இைணயர் ஆபேரஷன் திேயட்ட�ல்
உங்க�டன் இ�க்கலாம். அவர் ஓ�டத்தில் அம�மா�ம் சில ப�திக�க்� ெசல்வைதத்
தவ�ர்க்�மா�ம் ேகட்�க்ெகாள்ளப் ப�வார். இ� �ண்�ய�ர் ந�க்கம் ெசய்யப்பட்ட ஆபேரஷன் க�வ�கள்
சீர்ேக� அைட�ம் ஆபத்ைதக் �ைறப்பதற்காகேவ ெசால்லப்ப�கிற�. (உங்க�க்� ெபா� வலி�ணர்�
தரப்பட்டால் உங்கள�

இைணயர் இன்ெனா� அைறய�ல் இ�க்க ேகட்�க் ெகாள்ளப்ப�வார்.)

நான் வ�ழித்தி�க்�ம்ேபா� நைடெப�ம் சிேச�யன் ப�ரசவத்தில் என்ன
நடக்�ம்?
சிேச�யன் ப�ரசவம் ெதாடங்�வதற்� சற்� �ன்னர்

ஆபேரஷன் திேயட்டர் ��வ�லி�ந்� ஒ�வர்

உங்கள் ெபயர், ப�றந்த ேததி மற்�ம் ம�த்�வமைனய�ல் உங்கள் எண் இவற்ைறக் ேகட்� ச�யான
நப�க்� சிகிச்ைச ெசய்யப் ப�கிறதா என்பைத உ�தி ெசய்வார்
உங்கள் இைணயர் உங்கள் உடலின் கீ ழ்ப்ப�திையம் அ�ைவச்சிகிச்ைசைய�ம்

பார்க்க��யாதப�

ஒ� திைர ப��த்தி�க்�ம். மயக்கவ�யல் ம�த்�வர் ெமாத்த ேநர�ம் உங்க�டன��ப்பார்.
ப�ன்னண�ய�ல் ஏகப்பட்ட தயா�ப்� ேவைலகள் நைடெப�வைத ந�ங்கள் ேகட்கலாம். ஏெனன்றால்
மகப்ேப� ம�த்�வர் ஆபேரஷன் திேயட்ட�ல் ம�த்�வச்சி மற்�ம் இதர பண�யாளர்க�டன்
��வாகச் ெசயல்ப�கிறார்.
வழக்கமாக உங்கள் ச�மத்தில் ந�ச்சல் உைடக்ேகாட்�க்� சற்� கீ ேழ கிழிக்கப்ப�ம். சிேச�யன்
ப�ரசவம் நைடெப�ம் சமயத்தில் க�வ�கள�ன் சப்தத்ைத�ம் �ழந்ைதையச் �ற்றி உள்ள திரவத்ைத
உறிஞ்சி எ�க்�ம் சப்தத்ைத�ம் ந�ங்கள் ேகட்கலாம்.

சிேச�யன் ப�ரசவத்தின்ேபா� ப�தி உணர்வ�ழப்� ம�ந்� ெகா�த்தப�ன் நான்
என்ன உண�ேவன்?
சிேச�யன் ப�ரசவத்தின்ேபா� ந�ங்கள் அ�த்தப�வைத�ம் இ�க்கப்ப�வைத�ம் உண�வர்கள்
�
ஆனால் வலிைய உணரமாட்�ர்கள். யாேரா வய�ற்றி�ள் க�வ� வ��வைதப் ேபால உணர்வதாக சில
ெபண்மண�கள் வ�வ�த்�ள்ளார்கள். மயக்கவ�யல் ம�த்�வர் ஆபேரஷன் சமயத்தில் உங்கேளா�
ேபசிக்ெகாண்��ப்பார் ேம�ம் ேதைவப்பட்டால் ��தலாக வலிநிவாரண ம�ந்� ெகா�ப்பார்.
எப்ேபாதாவ� உங்க�க்� ெபா� வலி�ணர்� ம�ந்� ெகா�க்கேவண்�ய ேதைவ ஏற்படலாம்.
அனால் அ� அசாதாரமான�.

சிேச�யன் ப�ரசவத்�க்� எவ்வள� ேநரம் ப��க்�ம்?
ஆபேரஷன் �வங்கியதிலி�ந்� உங்கள் �ழந்ைத ப�றப்ப�வைர ஏறக்�ைறய பத்� நிமிடங்கள்
ப��க்�ம். மகப்ேப� ம�த்�வர் ேமற்ெகாண்� ஆபேரஷைன ��ப்பதற்� அைரமண� ேநரம்
எ�த்�க்ெகாள்வார். எவ்வாறாய��ம் ஒவ்ெவா� சிேச�யன் ப�ரசவ�ம்
அைதவ�ட சற்� ேநரம் ப��க்கலாம்.
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மா�பட்டதாக இ�ப்பதால்

நான் ப�ரசவ�த்த ப�ன்� வ�ழித்தி�க்�ம்ேபா� என் �ழந்ைதக்� என்ன ேந�ம்?
உங்கள் �ழந்ைத ப�றந்த உடேன ம�த்�வச்சி ஈரத்ைதத் �ைடத்� �ழந்ைதைய ேசாதைன ெசய்வார்.
ஒ� �ழந்ைத நல ம�த்�வ�ம் ம�த்�வச்சி�டன் இைதச்ெசய்வார். அதன் ப�ன்னர் �ழந்ைத நலமாக
இ�க்கிற� என்பைத உ�தி ெசய்த ப�ன்னர் ந�ங்க�ம் உங்கள் இைணய�ம் �ழந்ைதைய
அரவைணக்கலாம். சில த�ணங்கள�ல் ச�மத்ெதாடர்�ம் ெகாள்ளலாம்.

சிேச�யன் ப�ரசவ சமயத்தில் எனக்� ேவ� ஏேத�ம் ம�ந்�
ெகா�க்கப்ப�மா?
உங்க�க்� சிேச�யன் ப�ரசவம் ெதாடங்��ன்

உங்க�க்� ேநாய்ெதாற்� வராமல் த�க்க

உங்க�ைடய ெசாட்� ம�ந்தில் ஆண்�பயா�க் ேசர்க்கப்ப�ம். �ழந்ைத ப�றந்த ப�ன்�, உங்கள்
க�ப்ைப இ�க்கமைடவதற்�ம் இரத்தேசதத்ைத தவ�ர்ப்பதற்காக�ம் உங்க�ைடய ெசாட்� ம�ந்தில்
ஆக்சிேடாசின் என்ற ம�ந்� ேசர்க்கப்ப�ம். ந�ங்கள் �கவனமாக
�
உணர்ந்தால் அல்ல� உமட்டல்
இ�ந்தால் அதற்� ம�ந்� தரப்ப�ம். ஏதாவ� அெசௗக�யமாக உணர்ந்தால் மயக்கவ�யல் ம�த்�வர்
அைதப்ேபாக்க ம�ந்� த�வார். ேம�ம் சில சமயங்கள�ல் ெபா� உணர்வ�ழப்� ம�ந்� உங்க�க்�
ேதைவப்ப�ம். சிேச�யன் ப�ரசவ ��வ�ல் உணர்வ�ழப்� ம�ந்�கள�ன் ேவகம் �ைறந்தப�ன் வலிையக்
�ைறக்க உங்கள் ���ப் ப�திய�ல் வக்கத்ைதக்
�
�ைறக்�ம் ம�ந்�க்�� ைவக்கப்ப�ம்.

சிேச�யன் ப�ரசவம் ��ந்தப�ன் நான் வ�ழிப்� நிைலய�ல் இ�க்�ம்ேபா�
என்ன நடக்�ம்?
ஆபேரஷ�க்� ப�ன்� ந�ங்கள் ம� ட்சி அைறக்� ெகாண்�ெசல்லப் ப�வர்கள்
�
அங்� உங்கள� இரத்த
அ�த்தம் கண்காண�க்கப்ப�வ� ெதாட�ம். உங்கள� இைணய�ம் �ழந்ைத�ம் வழக்கமாக
உடன��ப்பார்கள். திேயட்ட�ல் உங்கள் �ழந்ைத எைட பார்க்கப் படாமலி�ந்தால் இப்ேபா� எைட
பார்க்கப்ப�ம். அதன் ப�ன்னர் ந�ங்கள் வ��ம்ப�னால் �ழந்ைதக்� பா�ட்டலாம். ம� ட்சி அைறய�ல்
உங்கள் உணர்வ�ழப்� ம�ந்தின் ெசயல்பா� ப�ப்ப�யாக �ைறந்� மைறந்�வ��ம். உங்க�க்�
�ச்சல் அல்ல� நைமச்சல் உணர்� உண்டா�ம். சிலமண� ேநரங்கள�ல் கால்கைள உங்களால்
அைசக்க���ம்.

என்�ைடய சிேச�யன் ப�ரசவத்�க்� ெபா� உணர்வ�ழப்� ம�ந்�
தரேவண்�ய ேதைவ ஏன் ஏற்ப�கிற�?
ெபா� உணர்வ�ழப்� ம�ந்� தரேவண்�ய ேதைவ ஏற்ப�வதற்� சில காரணங்கள் உள்ளன.
•

இரத்தம் ச�வர உைறவதில் உங்க�க்� சில ப�ரச்சிைனகள் இ�க்�ம் �ழ்நிைலய�ல் ந�ங்கள்
இ�ந்தால் ஸ்ைபனல் அல்ல� எப�ட்�ரல் ம�ந்� எ�த்�க் ெகாள்ளாமல் இ�ப்ப� நல்ல�.

•

உங்க�க்� மிக அவசர சிகிச்ைசயாக சிேச�யன் ப�ரசவம் ெசய்வெதன்றால் ஸ்ைபனல்
அல்ல� எப�ட்�ரல் ம�ந்�கள் ேவைல ெசய்ய அவகாசம் இ�க்கா�

•

உங்கள் ��கில் அசாதாரண ப�ரச்சிைன ஏதாகி�ம் இ�க்�மானால் ப�தி உணர்வ�ழப்�
த�வ� சிரமமாக இ�க்கலாம் அல்ல� சாத்தியம் இல்லாமல் ேபாகலாம்.

•

சில சமயங்கள�ல் ஸ்ைபனல் அல்ல� எப�ட்�ரல் ச�யான இடத்தில் ெகா�க்க��யாமல்
ேபாகலாம் அல்ல� ேவைல ெசய்யாமல் ேபாகலாம்.

எனக்� ெபா� உணர்வ�ழப்� த�ம்ெபா�� என� இைணயர்
இ�க்க���மா?
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என்�டன்

�ரதிர்ஷ்டவசமாக, உங்கள் இைணயர் உங்க�டன் ஆபேரஷன் திேயட்ட�க்� வர��யா�.
இ�ப்ப��ம் அவர் ஆபேரஷன் திேயட்ட�க்� அ�கில் இ�ப்பார். அவரால் �ழந்ைத ப�றந்த�டன்
பார்க்க ���ம்.

ெபா� உணர்வகற்றல் ெசய்�ைறக்� நான் ெசல்�ம் ேபா� என்ன நடக்கிற�?

ப�தி உணார்வகற்றல் �ைறய�ல் ெசய்வெதல்லாம் ெப�ம்பா�ம் இங்�ம் ெசய்யப்ப�கிற�. இரத்த
அ�த்தம், இதய

��ப்�, மற்�ம்

உங்கள்

ரத்தத்தில்

உள்ள

ஆக்சிஜன்

அளைவ

அளப்பதற்கான

உபகரணங்கள் உங்கள் உடலில் ெபா�த்தப்ப�ம். இதானால் ஏ�ம் வலி ஏற்படா�.
மயக்க ம�ந்� ம�த்�வர் ஒ� வ��ழாைய உங்கள் ைகய�ேலா (ெமலிதான ஒ� ப�ளாஸ்�க் �ழாய் )
அல்ல� கரத்தின் ஏதாவ� ப�திய��ள்ள சிைரய�ல் ெபா�த்தி �ள� �ள�யாக வ��ம் ஒ� அைமப்ைப
அ�ைவ ச .ப�ன்� மயக்க ம�ந்� ம�த்�வர் ம�ந்ைத ெச�த்த ெதாடங்�வார் .ஏற்ப�த்�வார்◌ிகிச்ைச
ேமைஜய�ல் ந�ங்கள் இட� பக்கமாக ஒ�க்கள�த்� ப�க்க ேவண்�ெமன மயக்க ம�ந்�வர் ெசால்�வார் .

உங்க�க்�மயக்க .அமில ந�க்கி ம�ந்� ெகா�க்கப்ப�ம் .(உங்கள் வய�ற்ற��ள்ள அமிலத்ைத ந�க்க)
ம�ந்� ெகா�க்�ம் �ன்,ம�த்�வச்சி ஒ� ெச�� வ�க்�ழாைய உங்கள�ன் ந�ர்ைபய�ல் ெபா�த்�வார் .

ெபா� உணர்வகற்றல் ம�ந்� எப்ப� ெகா�க்கப்ப�ம்?

இ�க்கமாக ெபா�ந்�ம் ஒ� �க��ைய உங்கள் �கத்தில் ெபா�த்தி அதன் �லம் உங்க�க்� ஒ�
சில நிமிடங்க�க்� மயக்க ம�ந்� ம�த்�வர் ஆக்ஸிஜைன அள�ப்பார்ப�ரசவ ம�த்தவ�ம் அவர� .
�ழ◌ு�ம் தாயாரான உடேன, மயக்க ம�த்�வர் மயக்க ம�ந்ைத �ள� �ள�யாக வ��ம் அைமப்�
�லமாக ெச�த்தி உங்கைள மயக்க நிைலக்� ெகாண்� ெசல்வார்ந�ங்கள் ெம�வாக மயக்க நிைலக்� .
.ெசல்�ம் ேபா� மயக்க ம�த்�வ�ன் உதவ�யாளர் உங்கள�ன் க�த்� ப�திைய ெம�வாக அ�த்�வார்
வய◌ிற்றிலி�ந்� திரவம் உங்கள் �ைரய�ர�க்� ெசல்வைத த�ப்பதற்காக இப்ப� ெசய்வார்கள்மயக்க .
.ம�ந்� உடேன ேவைல ெசய்ய ெதாடங்�ம்

ந�ங்கள் உறக்கத்திலி�க்�ம் ேநரத்தில் மயக்� ம�ந்� ம�த்�வர் ஒ� �ழாைய உங்கள் �ச்� �ழாய�ல்
ைவப்பார் இதன் �லம் ஒ� .இயந்திரம் உங்க�க்� பதிலாக �வாசிக்�ம்ேம�ம் இ� வய�ற்றிலி�ந்� .
ப�ரசவ ம�த்�வர் உங்க�க்� ப�ரசவம் பார்ப்பதற்�ம்

.திரவங்கள் �ைரய�ர�க்� ெசல்வைத த�க்�ம்

உங்கள� �ழந்ைத பா�காப்பாக ப�றப்பதற்�ம் ஏ�வாக மயக்க் ம�த்�வர் ெதாடர்ந்� உங்க�க்�
மயக்க ம�ந்ைத ெகா�த்� மயக்க நிைலய�லேய ைவத்தி�ப்பார்மயக்க ம�ந்� நி�ணேரா அல்ல� .
ப�ரசவ ம�த்�வேரா, ப�தி உணர்வகற்றல் ம�ந்ைத�ம் வலி நிவாரணதிதிற்காக ப�ன்� உங்க�க்�
த�வார்கள் அ�ைவ சிகிச்ைச ��ந்த ப�ன்�

உங்க�க்� �ய நிைன� வந்த ப�ற� ஒ� உள்ைவப்� .

அல்ல� ெச��ம�ந்� (மாத்திைர)
ஆசனவாய�ல் ைவக்கப்ப�ம் .
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ெபா� உணர்வகற்றல் மய்க்க நிைலய�லி�ந்� நான் எ�ம்ேபா� என்ன நடக்கிற�?
ந�ம்கள் எ�ம்ேபா� உங்கள் ெதாண்ைடய�ல் இ�க்�ம் �ழாய் காரணமாக சற்� அெசௗக�யமாக
உண�வர்கள்,அ�ைவ
�
சிகிச்ைச ெசய்தி�ப்பதால் ஒ� �ண் இ�ப்பைத ேபால�ம் ந�ங்கள் உணரலாம் .
உங்க�க்�

வலி

இ�ந்தால்

ேநாய்

ம� ட்�

ப�திக்�

மாற்றிய

ப�ன்�

வலி

நிவாரண�

ம�ந்�கள்

உங்க�க்� �க்கம் வரலாம் அல்ல� சற்� ேநாய்வாய்பட்டைத ேபால ேதான்றலாம்..தரப்ப�ம்,ஆனால
சீக்கிரேம

இயல்�

நிைலக்�

தி�ம்ப�

வ��வர்கள்
�
.ம� ட்�

ப�திய�ல்

உங்கள்

�ழந்ைத

மற்�ம்

�ைணவ�டன் ேசர்ந்தி�க்க அ�மதிக்கப்ப�வர்கள்
�
உங்கள் �ழந்ைதக்� �� ப�றப்� சார் ��வ�ன் ..
உதவ�

மகப்ேப�

ேநரத்தில்

ேதைவபட்��ந்தால்,

ேமற்ெகாண்�

ேதைவப்ப�ம்

கவன�ப்�க்காக

�ழந்ைதைய அந்த ப���க்� எ�த்� ெசன்றி�ப்பார்கள்ந�ங்கள் இயல்� நிைலக்� தி�ம்ப�ய ப�ன்� .
. அந்த ப���க்� ெசன்� உங்கள் �ழந்ைதைய பார்க்க அ�மதிக்கப்ப�வர்கள்
�

அவசரகால அ�ைவ வழிேப� என்றால் என்ன?

அவசரகால அ�ைவ வழிேப� என்ப� ஒ� நாள் அல்ல� இரண்� நாள் �ன்னாள் �ட திட்டமிடபடாத
ஒன்� .அைவ எந்த அள�க்� அவசரம் என்பதில் ேவ�பா�கள் இ�க்கலாம்அதிக அவசரமில்லாத .
ஒ� அ�ைவ வழி ேப�, திட்டமிடபட்ட அ�ைவ சிகிச்ைசயாக �ட ெசய்யலாம்மாறாக சில அ�ைவ .
சில ேநரங்கள�ல் ��ெவ�த்த ஒ� மண� .வழி ேப�கள் மிக�ம் அவசரமாக ெசய்ய ேந�டலாம்
ேநரத்தில் ெசய்ய ேவண◌்�ய��க்கலாம், அ�தாக எவ்வள� சீக்கிரம் ெசய்ய் ேவண்�ேமா அவ்வள�
சீக்கிரம்

ெசய்ய

ேவண்�ய��க்கலாம்ெபா�வாக

மிக

அவசரமான

அ�ைவ

வழி

ேப�க்�

.

ெசால்லப்ப�ம் காரணம்,�ழந்ைதய�ன் இதய ��ப்ப�ல் ஏற்ப�ம் வழ்ச்சிேய
�
இைத சில சமயம் க� )
(�யரத்தி�ள்ள� என ெசால்வார்கள்

ஒ� அவசர கால அ�ைவ வழி ேப� எப்ப� ஓ� திட்டமிடபட்ட அ�ைவ வழி ேபறிலி�ந்�
மா�ப�கிற�?

உங்க�க்� ஒ� அவசர கால அ�ைவ வழி ேப� ேதைவப்பட்டால், சாதாரணமாக ெசய்யப்ப�ம்
ஏற்பா�கள �ல்

சில

வ�ட்�

வ�டேவண்�ய��க்�ம்

உங்கள்

ைக

நரம்ப�ல் .,

ஏற்கனேவ

வ�க்�ழாய்

இல்லாமிலி�ந்தால் ஒன்� ெபா�த்த ேவண்�ய��க்�ம்உங்கள் வய�ற்றி�ள்ள அமிலத்ைத �ைறக்க .
மாத்திைரக்� பதிலாக, நரம்� வ�க்�ழாய் �லமாக ம�த்�வ �� ம�ந்�கைள ெச�த்�ம் .
அவசரகால அ�ைவ வழி ேபறின் ேபா� ெபா� உணர்வகற்றல் ம�ந்� தரப்ப�மா அல்ல� நான்
வ�ழிதி�க்கலாமா?

அவசரகால

அ�ைவ

வழி

ேபறின்

ேபா�

எப்ேபா�ேம

ந�ங்கள்

ெபா�

உணர்வகற்றலில்

இ�க்க

ேவண்�ெமன்ப� அவசியமில்ைலஉங்க�க்� ஏற்கனேவ தண்�வட வால்பா�திய�ல் ப�ரசவ கால வலி .
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நிவாரண� ம�ந்� ெகா�க்கபட்��ந்�,அ� ேவைல ெசய்� ெகாண்��ந்தால், மயக்க ம�ந்� ம�த்�வர்
இதன் �லமாகேவ ேபா�மான அள� மயக்க ம�ந்ைத ெச�த்தி அவசரகால அ�ைவவழி ேப� கால
சிகிச்ைசைய ெதாடர ெசய்வார்வலி இல்லாமல் அ�ைவ சிகிச்ைசைய தாங்�மள�க்� உள்ள ப�தி .
மற்ெறா� ம .உணர்வகற்றி ம�த்�கைள ெகா�த்� அ�ைவ சிகிச்ைசைய ெதாடர ெசய்வார்◌ாற்� வழி
��� தண்�வடம் �லம் மயக்க ம�ந்ைத ெச�த்�வ� .

உங்க�க்�

ஏற்கனேவ

அள�க்கப்பட்ட

தண்�வட

வால்ப�தி

மயக்க

ம�ந்�

வலி

நிவாரணம்

அள�வ�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேம�ம் தண்�வட வால்ப�தி மயக்க ம�ந்ைத அள�க்க ேபா�மான
ேநர�ள்ளதா அல்ல� தண்�வட மயக்க ம�ந்� அள�ப்பதா என்பைத மயக்க ம�ந்� ம�த்�வர் ���
ெசய்வார்அதற்�

ேபா�மான

ேநரமில்ைல

என்றால்

ெபா�

உணவர்கற்றல்

ம�ந்�

அள�க்க

.

மயக்க ம�ந்� ம�த்�வ�டம் ஒ� ப�தி உணவர்கற்றல் ம�ந்� தான் உங்கள் வ��ப்ப .ேவண்�வ�ம்
ேதர்ெவன்� ெத�வ�த்தி�ந்தால், ெபா� உணர்வகற்றல் ேதைவப்ப�வ�, அேநகம் ெபண்க�க்� மிக�ம்
அ�ேதெபண்கள�ல் ஒ� ெபண்�க்ேக அவசரகால அ�ைவ சிகிச்ைச ெசய்ய 10 அ�ைவ வழி ேபறில் .
.ேந��கிற�

சில ேநரங்கள�ல் மிக�ம் அவசரமாக இ�ந்தால் என்ன நடந்� ெகாண்��க்கிற� என உங்க�க்ேகா
உங்கள்

�ைணவ�க்ேகா

ெசால்ல

ேநராமி�க்கா�உங்க�க்�

அ�ைவ

சிகிச்ைச

நடந்�

.

இ� .ெகாண்��க்�ம் ேபா� உங்கள் கணவர் �ட ப�ரசவ வார்�ல் காத்� ெகாண்��க்க ேந�டலாம்
இ�ந்தா�ம் .உங்க�க்� கவைல அள�க்கலாம் அல்ல� ந�ங்கள் வ�த்தபடலாம்
ப�ற்பா�

ம�த்�வமைன

ஊழியர்கள்

என்ன

நடந்த�

என்பைத

�றித்�

உங்க�க்�

வ�ளக்கம்

அள�ப்பார்கள் .

அவசரகால அ�ைவ வழி ேப�க்� ப�ன்� வலி நிவாரணம் என்னா�ம்?

அ�ைவ வழி ேப�க்� ப�ன் வலி நிவாரணத்திற்� பல வழிகள் உள்ளன .

அ�ைவ வழி ேப�க்� ப�ன்�, மயக்க ம�ந்தின் வலி நிவாரண பயன் சிறி� சிறிதாக �ைறந்த�டன்
உங்கள் ஆசன வாய�ல் வலி நிவாரண� மாதிைர ைவப்பார்கள்உங்க�க்� ப�தி உணர்வகற்றல் ம�ந்�

.

ெகா�க்கபட்��ந்தால், உங்க�க்� ��� தண்� வழியாகேவா அல்ல� தண்�வடத்தின் வால் ப�தி
வழியாகேவா ெகா�க்கபட்ட ம�ந்� சில மண� ேநரத்�க்� உங்க�க்� வலிய�லி�ந்� நிவாரணம்
அள�க்�ம்சில
அதனால்

ம�த்�வமைனகள�ல்

அ�

வழியாக

தண்�வட

உங்க�க்�

ம�ந்�

வால்பா�தி
அள�க்க
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சிலாைகயைய

எள�தாக

வ�ட்�

ைவப்பார்கள் .,

இ�க்�ம்உங்களக்�

ெபா�

.

உணர்வகற்றல் ம�ந்� ெகா�க்கபட்��ந◌்தால், உங்கள் வய�ற்� ப�திய��ள்ள நரம்�கள் மரத்� ேபாக
ஏ�வாக உங்க�க்� ப�தி உணர்வாகற்றல் ம�ந்ேதா அல்ல� ேமார்ஃைபன் ஊசி அல்ல� அேத
ேபான்ற வலி நிவாரண� ம�ந்�கேளா தராபாடலாம்சில ம�த்�வமைனகள�ல் உங்க�க்� தரப்ப�ம் .
ெசாட்ேடற்றல் ம�ந்தில் ேமார்ஃைபன் அல்ல� அ� ேபான்ற வலி நிவாரண� ம�ந்�கள் கலக்கப்ப�ம் .
இதைன

.உங்க�க்�

அள�க்�ம்

வலி

நிவாரண�

ம�ந்�கைள

ந�ங்கேள

கட்�ப�த்த

���ம்

ேநாயாள�ேய கட்�ப்ப�த்�ம் வலயகற்றல் ம�த்�வம் என ெசால்லப்ப�கிற�

ஒ� ம�த்�வச்சி உங்க�க்� �க்ேளாஃெபனாக், இ�ப்ேராஃெபன், பாராெசட்டமால் அல்ல� ஓரேமார்ஃப்
ேபான்ற

மாத்திைரகைள

அள�ப்பார்.

வலி

வ�ம்

வைர

காத்திராமல்

ெசவ�லிகேளா

அல்ல�

ம�த்�வர்கேளா வழக்கமாக வழங்�ம் வலி நிவாரண� ம�ந்�கைள எ�த்� ெகாள்வ� நல்ல�. சில
ேநரங்கள�ல் இந்த ம�ந்�கள் உங்க�க்� �க்கம் வர ெசய்யலாம். உங்கள் �ழந்ைதக்� தாய் பால்
ெகா��ெகாண்��ந்தால் �ழந்ைத�ம் �ட சிறி� கிறக்கமாக இ�க்கலாம்.
ப�தி

உணர்வகற்றல்

ம�ந்ைத

ெபா�

உணவர்கற்றல்

ம�ந்ேதா�

ஒப்ப��ைகய�ல்

உள்ள

நன்ைமகள் என்ன?
•

•

��� தண்�வட மற்�ம் தண்�வட வால்ப�தி மயக்க ம�ந்�கள் ெபா�வாகேவ உங்க�க்�ம்
உங்கள் �ழந்ைதக்�ம் பா�காப்பான�.
அ�

உங்கைள�ம்

உங்கள்

�ைணவைர�ம்

�ழந்ைத

ப�றப்ைப

பகிர்ந்�

ெகாள்ள

அ�மதிக்கிற�.
•

அ�ைவ சிகிச்ைசக்� ப�ன் மயக்கநிைல ெவ� ேநரம் ந��க்கா�

•

ெவ� சீக்கிரேம உங்கள் �ழந்ைதைய ைகய�ெல�க்க�ம் பால் ெகா�க்க�ம் வைக ெசய்கிற�

•

ப�ற்பா� நல்ல வலி நிவாரணம் கிைடக்கிற�

•

ப�றக்�ம் ேநரம் �ழந்ைத�ம் அதிக ����ப்�டன் இ�க்�ம்

•

அ�ைவ சிகிச்ைசக்� ப�ன்� �ைறவான அள� மட்�ேம �மட்ட�ம் வாந்தி�ம் இ�க்�ம்.

ெபா� உணர்வகற்ற�டன் ஒப்ப��ைகய�ல் ப�தி உணர்வாகற்றலின் த�ைமகள் என்ன?

•

இ� எள�தில் ச� ெசய்யக்��ய� என்றா�ம் �ட ��� தண்�வட மற்�ம் தண்�வட
வால்ப�தி மயக்க ம�ந்�கள் உங்கள் இரத்த அ�த்தத்ைத �ைறக்கலாம்.

•

ெபா�வாக இந்த ம�ந்� ெபா� உணவர்கற்றைல வ�ட ேவைல ெசய்ய அதிக ேநரம் எ�க்�ம் .
அதனால் ெபா� உணர்வகற்றேலா� ஒப்ப��ம் ேபா� அ�ைவ சிகிச்ைச ெசய்ய தாமதமாகலாம்.

•

சில ேநரங்கள�ல் அ� உங்கைள ந�ங்க ெசய்யலாம் .

•

இைவ ச�யாக ேவைல ெசய்யாமல் இ�ப்ப� மிக அ��அதனால் மயக்க ம�ந்� ம�த்�வர் .

•

உங்கள் ��கில் ஊசி �த்திய ப�தி ெமன்ைமயாக மாறலாம் .��� தண்�வட வன் உைறய�ல்

.ெபா� உணர்வகற்றல் ம�ந்� ��க்க ேந��ம்
ஊசி �த்�வதால் ஏற்ப�ம் �ைள காரனாமாக தைலவலி ஏற்படலாம் ப�தி உணர்வகற்றல் )
�ைறய�ல் அ�ைவ வழி ேப� ெதாடர்பான ஆபத்�க்கள் மற்�ம் பக்க வ�ைள�க�க்� கீ ேழ
(உள்ள அட்டவைணைய பார்க்க�ம்
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ப�தி உணர்வகற்றல் �ைறய�ல் அ�ைவ சிகிச்ைச வழி மகேபறி�ள்ள ஆப்த்� மற்�ம் பக்க
வ�ைள�கெளன்ன?
ப�தி உணர்வகற்றலின் ஆபத்�க்கள் கீ ேழ�ள்ள அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கபட்�ள்ள�. இத்தகவல்கள்
ப�ர��க்கபட்ட ஆவணங்கள�லி�ந்� எ�க்கப்பட்ட�இந்த �ள்ள� வ�வரங்கள் ெவ�ம் ஒ� மதிப்ப�� ..
பல்ேவ� ம�த்�வமைனகள�ல் .மட்�ேமஇந்த வ�வரங்கள் மா�ப்படலாம்.

ப�தி உணர்வகற்றலின் ஆபத்� மற்�ம் பக்க வ�ைள�கள்

நிகழக்��ய ப�ரச்சைனகள்

ப�ரச்சைன எந்த அள�க்�
இயலாபான ஒன்�?

அ�த்தல்

ெபா�வான� -3 �தல் நபர்கள�ல் 10

0

ஒ�

நப�க்�,

ம�ந்�

மற்�ம்

ம�ந்தின் ஆளைவ ெபா�த்�

�றிப்ப�டதக்க அள� இரத்த அ�த்தம் �ைறதல்

தண்�வடம்:
ெபா�வான� -5 இல் ஒ� நப�க்�
தண்�வட வால்ப�தி:
எப்ேபாதாவ� –50 இல் ஒ� நப�க்�

���

தண்�வட

வால்ப�திய�ல்

ப�ரசவ

வலி

எ�த்த

ேநரத்தில் ெகா�க்கப்பட்ட மயக்க ம�ந்� ேபா�மான பயன்
அள�க்காததால்

அந்த

ம�ந்தின்

வாய்ப்ப�ல்ைல,

அதனால்

அ�ைவ

அளைவ
வழி

�ட்ட
மகப்ேப�

சிகிச்ைசக்� ேவெறா� மயக்க ம�ந்� ேதைவப்ப�ம்.

ெபா�வான� -8 �தல்

நபர்கள�ல் 10

ஒ� நப�க்�
தண்�வடம்:
எப்ேபாதாவ� – -20 இல் ஒ� நப�க்�
தண்�வட வால்ப�தி:

மயக்க

ம�ந்�

ச�யாக

ேவைல

ெசய்யாததால்

அ�ைவ

சிகிச்ைசய�ன் ேபா� வலி நிவாரணத்திற்� ேம�ம் அதில
ம�ந்�கள் ேதைவப�ம்
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ெபா�வான� -7 இல் ஒ� நப�க்�

தண்�வடம்:
ப�தி

உணர்வகற்றல்

மகப்ேப�க்�

ம�ந்�

ேபா�மானதாக

அ�ைவ

சிகிச்ைச

இல்ைலஅதனால்

வழி

ெபா�

.

உணர்வாகற்றல் ேதைவப்ப�ம்

எப்ேபாதாவ� – -50 இல் ஒ� நப�க்�
தண்�வட வால்ப�தி
எப்ேபாதாவ� – -20 இல் ஒ�
நப�க்�

க�ைமயான தைலவலி

தண்�வட வால்ப�தி

�ண்� ப�ர�ரத்ைத பார்க்க�ம்-

(http://www.labourpains.com/ui/content/content.aspx?id=45)

அசாதாரணமான�
- இல் ஒ� நப�க்� 100
தண்�வடம்:
அசாதாரணமான�
- இல் ஒ� நப�க்� 500

மாதத்திற்� ந� �க்�ம் வ�ைள�கள் 6

நரம்� ேசதம்
ஒ� கால அல்ல� பாதத்தில் ) - எ�த்�க்காட்�) நரம்� ேசதம்)

மிக அ�� -1000 -2000 நபர்கள�ல் ஒ�

மரத்� ேபாய� உணர்ச்சிய�ல்லாமல் இ�ப்ப�, ஒ� காலில்

நப�க்�

பலவனம்(
�

மாதத்திற்�

ேமல்

ந� �க்�ம்

6

வ�ைள�கள்
அ�� -24000 நபர்கள�ல் ஒ� நப�க்�

மிக

�ைள உைறயழற்சி

அ��

-1,00,000

நபர்கள�ல்

ஒ�

-50,000

நபர்கள�ல்

ஒ�

-1,68,000

நபர்கள�ல்

ஒ�

நப�க்�

���

தண்�

அல்ல�

தண்�

வட

வால்ப�திய�ல்

ஊசி

ேபாட்ட

தண்�

அல்ல�

இடத்தில்

தண்�

ஏற்ப�ம்

அ��

நப�க்�

ேபாட்ட இடத்தில் கட்�(ெதாற்�)

���

மிக

வட

வால்ப�திய�ல்

ெஹேமாட்ேடாமா

(உைற�

ஊசி

இரத்த )

மிக

அ��

நப�க்�
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க�ைமயான

காயத்�டன்

��ய

கட்�

அல்ல�

இரத்த

உைற� ,பக்கவாதம் உட்பட (பாரப்�ஜியா)
மிக

அ��

-1,00,000

நபர்கள�ல்

ஒ�

-1,00,000

நபர்கள�ல்

ஒ�

நப�க்�

தண்� வட வால்ப�தி வழி மயக்க ம�ந்�

கண�சமான அள� ப�தி உணர்வகற்றல் ம�ந்� தவ�தலாக
தண்� வட நரம்ப�ற்�ள் ெச�த்தப�வ�

மிக

அ��

நப�க்�

கண�சமான அள� ப�தி உணர்வகற்றல் ம�ந்� தவ�தலாக
தண்�வட

ந��க்�ள்

ெசல்ல

ேந��வ�இதனால்

ேகாளா� ஏற்ப�வ�, மிக அ�தாக மயக்கமைடதல்

�வாச

-

மிக

அ��

-2000

நபர்கள�ல்

ஒ�

நப�க்�

ஆபத்� காரண�கள் மற்�ம் பக்க வ�ைள�க�க்கான �ல்லியமான வ�வரங்கள் கிைடக்கவ�ல்ைலஇைவ .
..பல்ேவ� ம�த்�வமண�யக்ள�டேய ேவ�பா�கள் இ�க்கலாம் .ஒ� மதிப்ப�� மட்�ேமஇ� �றித்�
உங்க�க்� ஏேத�ம் ேகள்வ�கள் இ�ந்தால் உங்கள� மயக்க ம�ந்� ம�த்�வைர அ�க�ம்
.

ெபா� உணர்வகற்றலின் ஆபத்� மற்�ம் பக்க வ�ைள�கள்

நிகழக்��ய ப�ரச்சைனகள்

ப�ரச்சைன எந்த அள�க்�
இயலாபான ஒன்�?

ந�க்கம்

ெபா�வான� -3 இல் ஒ� நப�க்�

ெதாண்ைட �ண்

ெபா�வான� -2 இல் ஒ� நப�க்�

உடம்� ச�ய�ல்லாத உணர்�
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ெபா�வான� -10 இல் ஒ� நப�க்�

தைச வலி

ெபா�வான� -3 இல் ஒ� நப�க்�

உத� அல்ல� நாக்கில் ெவட்�க்கள் அல்ல� காயம்

எப்ேபாதாவ� – இல் ஒ� நப�க்� 20
மிக அ�� – இல் ஒ� நப�க்� 4500

பற்க�க்� ேசதம்

அசாதாரணமான�
மயக்க ம�ந்� ம�த்�வர் ந� ங்கள் �ங்�ம் ேபா� �ச்�

- இல் ஒ� நப�க்� 250

�ழாைய ெச�க தவ�தல்
ெபா�வான� -3 இல் ஒ� நப�க்�
ஆனால்

வய�ற்றி�ள்ள

ெதாற்�

க�ைமயாக இ�ப்பதில்ைல

மார்� ெதாற்�

உங்கள்

ெப�ம்பா�ம்

அமிலம்

�ைரய�ர�க்�

ெசல்�தல்

வ�ழித்தி�த்தல் மயக்க ம�ந்� ெகா�க்கபட்��க்�ம்)
ேநரத்தின் ஒ� ப�திைய நிைன� �ற ���ம் நிைல(

க�ைமயான ஒவ்வாைம

அசாதாரணமான�
- இல் ஒ� நப�க்� 670

அ�� –10,000 இல் ஒ� நப�க்�

மரணம் அல்ல� �ைள பாதிப்�

மரணம்:
மிக அ�� – 100,000 இல் ஒ� நப�க்�ம்
�ைறவாக

இங்கிலாந்தில்)வ�டத்திற்�
(நபார்க�க்� மட்�ம் 2
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அல்ல� 1

�ைள

பாதிப்�

:ச�யான

வ�வரங்கள் ெத�யவ�ல்ைல

ஆபத்� காரண�கள் மற்�ம் பக்க வ�ைள�க�க்கான �ல்லியமான வ�வரங்கள் கிைடக்கவ�ல்ைலஇைவ .
.ஒ� மதிப்ப�� மட்�ேமபல்ேவ� ம�த்�வமண�யக்ள�டேய ேவ�பா�கள் இ�க்கலாம்.Soltanifar

S,
Tunstill S, Bhardwj M, Russell R. The incidence of postoperative morbidity following general anesthesia
for caesarean section. IJOA2011;20(4) 365

ெபா�வாக ப�தி உணர்வகற்றல் மயக்க ம�ந்தினால், மற்ற ேநாயாள� ��க்கைள வ�ட கர்ப்ப�ண�
ெபண்க�க்� �ைறந்த அளேவ நிரந்தர த�ங்� ஏற்பட வாய்ப்�ள்ள� .[Cook

TM, Counsell D, Wildsmith
JAW. Major complications of central neuraxial block: report on the third National Audit Project of the
Royal College of Anaesthetists. British Journal of Anaesthesia 2009; 102: 179-190]
.

மயக்க ம�ந்� பற்றி ேம�ம் தகவல்கைள நான் எங்� ெபறலாம்?
மயக்க

ம�ந்�

பற்றி

ேம�ம்

www.youranaesthetic.info என்ற
இைணயதளத்திலி�ந்ேதா

Royal College of Anaesthetists இன்
இைணயதளத்திலி�ந்ேதா அல்ல� OAA: www.oaaformothers.info
தகவல்கைள

ந�ங்கள்

ெபறலாம்..

Caesarean section: Clinical
Guideline (National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health; commissioned by the
National Institute for Clinical Excellence. London: Royal College of Obstetricians & Gynaecologists
Press, 2004). என்ற �த்தகத்ைத பார்த்� ெத�ந்� ெகாள்�ங்கள.

அ�ைவ வழி மகப்ேப� பற்றிய தரநிைலகள் �றித்� ேம� வ�வரங்க�க்�

ேமேல�ள்ள தகவல்கைள ெகா�த்தவர் யார்?

அ�க்க� ேகட்கப்ப�ம் இந்த ேகள்வ�க�க்கான பதில்கைள எ�திய� மகப்ேப� மயக்கம�ந்�
ம�த்�வர்கள�ன் சங்கத்ைத சார்ந்த தாய்மார்க�க்� தகவலள�க்�ம் �ைணக்��.
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�ள்ள�

ம�த்�வர்(தைலவர்)

மக்கன� �ர்வா .

ம�த்�வர்(ெசயலாளர்)

இயான் ெரஞ்ச் .

ம�த்�வர்(மயக்க ம�ந்� ஆேலாசகர்) ேம� �ஷாம்ப� .

ம�த்�வர்ராயல் கல்��ய�ன் ேப� இயல் மற்�ம் ெப ) கிளா� கான்�லியர் .ண்ைம ப�ண�ய�யல்
ம�த்�வ ப�ரதிநிதி(

கய�ல் ஜான்சன் (ம�த்�வச்சிக�க்கான ராயல் கல்��ய�ன் ப�ரதிநிதி )

ம�த்�வர். ஹிலா� ஸ்ேவல்ஸ் (மயக்க ம�ந்� ஆேலாசகர்)

ம�த்�வர். சாரா கி�ப�ட்ஸ் (பதிவாளர்- மயக்க ம�ந்� )

தி�மதி ஸ்மி�தி சிங்

சிறப்பறிவ�ல்லாத)உ�ப்ப�னர்(

தி�மதி ராச்ேசல் ப�ங்கம் (சிறப்பறிவ�ல்லாத உ�ப்ப�னர்)

அள�க்கபட்��க்�ம் எல்லா தகவல்க�ம், �ண்� ப�ர�ரங்க�ம் அதன் ெமாழிெபயர்ப்�க�ம் அைவ
எ�தபட்ட ேநரத்தி�ள்ள ச�யான தகவல்கள் என்பைத நாங்கள் உ�தி ெசய்�ள்ேளாம்.

இந்த

ேநரத்தில்

�ந்ைதய

பதிப்ப�ற்�

பண�

ெசய்த

அைனத்�

உ�ப்ப�னர்க�க்�ம் எங்கள் நன்றிைய ெத�வ�த்� ெகாள்கிேறாம்.

OAA ெசயலகம்

16

�ந்ைதய

�ைணக்��

ெதாைலேபசி : +44 (0)020 8741 1311
மின்னஞ்சல் :secretariat@oaa-anaes.ac.uk
இைணயதளம் :www.labourpains.com
பதி� ெசய்யபட்ட ெதாண்� எண் :1111382

காப்��ைம
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