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اطﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد از طﺮف ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﻣﺎﻣﺎھﺎ و ﻣﺎدران در ﻣﻮرد ﮐﺎھﺶ

درد و ﮔﺰﯾﻨﮫھﺎی ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ
ﺳﺮدرد ﭘﺲ از ﺑﯽ ﺣﺴﯽ اﭘﯿﺪورال ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﺨﺎﻋﯽ  -ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﭘﺲ از ﺑﯽ ﺣﺴﯽ اﭘﯿﺪورال ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﺨﺎﻋﯽ ،ﺷﻤﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﻦ ﯾﮏ در ﺻﺪ و ﯾﮏ در دوﯾﺴﺖ اﯾﺠﺎد »ﺳﺮدرد ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮراخ ﺷﺪﮔﯽ دورا«
دارﯾﺪ.
دﻟﯿﻞ ﺳﺮدرد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻐﺰ و ﻧﺨﺎع ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﯿﺴﮫ ﭘﺮ از ﻣﺎﯾﻊ ﺑﮫ ﻧﺎم دورا اﺣﺎطﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .دورا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ھﻨﮕﺎم ﺑﯽﺣﺴﯽ اﭘﯿﺪورال ﺑﮫ طﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﯾﺎ ھﻨﮕﺎم
ﺑﯽﺣﺴﯽ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻋﻤﺪ ﺳﻮراخ ﺷﻮد .ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺳﻮراخ ﺧﺎرج ﺑﺸﻮد و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﻣﺎﯾﻊ اطﺮاف ﻣﻐﺰ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺳﺮدرد
ﮔﺮدد.
ﺳﺮدرد ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ؟
•
•
•
•

•

اﯾﻦ درد در روزھﺎی ﺑﻌﺪ از ﺑﯽﺣﺴﯽ اﭘﯿﺪورال ﯾﺎ ﻧﺨﺎﻋﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد
اﯾﻦ درد اﻏﻠﺐ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ
اﯾﻦ درد ھﻨﮕﺎم ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺪﺗﺮ و ھﻨﮕﺎم دراز ﮐﺸﯿﺪن ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درد ﮔﺮدن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻮر روﺷﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ  -اﺗﺎق ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ

درﻣﺎن آن ﭼﯿﺴﺖ؟
اﺳﺘﺮاﺣﺖ در رﺧﺘﺨﻮاب
ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺎی ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ دار ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ
ﻣﺼﺮف ﻣﺴﮑﻦ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻨﻈﻢ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎراﺳﺘﺎﻣﻮل ﯾﺎ اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ(

•
•
•
•
•

زﻣﺎن  -ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ طﯽ ﭼﻨﺪ روز ﺑﮭﺘﺮ ﺷﻮد
ﭘﭻ ﺧﻮن  -اﮔﺮ درد ﺑﮭﺘﺮ ﻧﺸﻮد ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ

ﭘﭻ ﺧﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟
 ۲در طﻮل اﯾﻦ درﻣﺎن ،ﺧﻮن
از رﮔﯽ در ﺑﺎزوی ﺷﻤﺎ
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد.

 ۱ﭘﭻ ﺧﻮن اﭘﯿﺪورال ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ ﺗﺰرﯾﻖ اﭘﯿﺪورال
ﯾﺎ ﻧﺨﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ در ﯾﮑﯽ از اﺗﺎقھﺎی زاﯾﻤﺎن ﯾﺎ اﺗﺎق
ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ درﻣﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً ۲۴
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد ﺳﻮراخ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

 ۴از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﭘﭻ
ﺧﻮن ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ دراز ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻟﺨﺘﮫ ﺧﻮن در
ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد
ﺳﺮدرد ،ﺧﻮن ﻟﺨﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد و از ﻧﺸﺖ ﻣﺎﯾﻊ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮔﺮدد.
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 ۳ﺳﭙﺲ ﺧﻮن ﺑﮫ ﻓﻀﺎی
اﭘﯿﺪورال ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﭘﭻ ﺧﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟
•
•
•
•
•

از ھﺮ  ۵ﻣﻮرد درﻣﺎن ﭘﭻ ﺧﻮن  ۱ﻣﻮرد آن ﺳﺮدرد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره درﻣﺎن را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ھﻨﮕﺎم ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮن ﺑﮫ ﭘﺸﺖ ﺷﻤﺎ درد وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از درﻣﺎن درد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻤﯽ )ﮐﻤﺘﺮ از  (۱٪ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﻮراخ ﺷﺪﮔﯽ دورا دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد
ﻋﻔﻮﻧﺖ ،آﺳﯿﺐ ﻋﺼﺒﯽ ﯾﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﭘﺸﺖ از ﺟﻤﻠﮫ دﯾﮕﺮ ﻋﻮارض ﻧﺎدر ھﺴﺘﻨﺪ

در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا ً ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
•
•
•
•
•

ﮐﻤﺮ درد ﺷﺪﯾﺪ
درﺟﮫ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ
ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺳﺮدرد ﺑﺎ ﺳﻔﺘﯽ ﮔﺮدن
ﺿﻌﻒ ﭘﺎ
ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎری ادرار ﯾﺎ ﻣﺪﻓﻮع

ﺟﮭﺖ ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺳﺮدرد ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮراخ ﺷﺪﮔﯽ دورا ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ﮐﺎھﺶ درد و ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ در دوران ﺑﺎرداری ﺑﺮ روی وب ﺳﺎﯾﺖ درد زاﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ -
http://www.labourpains.com/

ﻣﺎ از ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﺑﺪون ﻣﺮز ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ را ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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