FAQ's – Pain Relief in Labour

؟ )ال ظهر أ س فل ف ي ال ح ق نة( االي

ب يدورال ل و ضع اإلج راءات ماهي

أوال ،قناة (أنبوب من البالستيك ذو النوعية الجيدة) سيوضع في الوريد في يدك او في الذراع وعادة ما
ستحتاجين الى السيروم (سوائل عن طريق الوريد) يقطر بالوقت ذاته  .لربما ستحتاجين الى السيروم في
وقت المخاض ألسباب مختلفة  ،مثل اعطاءك العالج الالزم لتسريع المخاض او ان كنت تشعرين بالغثيان .
القابلة ستطلب منك ان تستلقي على جانبك او بالجلوس واالنحناء الى األسفل وطبيب التخدير سيعقم ظهرك
بالمطهر  ،وسيحقنك بحقنة المخدر الموضعي بالجلد لكي ال يكون وضع االيبيدورال مؤلما .
قسطرة االيبيدورال توضع في الظهر بجانب االعصاب الموجودة في العمود الفقري على طبيب التخدير
الحذر لتجنب ان يثقب الكيس السائل المحيط بالحبل الشوكي  ،حيث ان هذا قد يسبب الصداع بعد ذلك .
من المهم ان تكون ثابتة عندما يتم وضع االيبيدورال من قبل طبيب التخدير .
بعد ان يتم تثبيت قسطرة االيبيدورال في مكانها بشريط الصق ستعود لك حرية الحركة متى تم تثبيت قسطرة
االيبيدورال سيتم اعطاءك مسكنات األلم عبرها .

االيبيدورال ،كم يأخذ من الوقت ليعطي مفعوله ؟

عادة ما يأخذ حوالي  02دقيقة لتثبيته وليعطي مفعوله بتسكين األلم  02دقيقة
عندما يبدأ االيبيدورال بإعطاء مفعوله  ،القابلة ستبدأ بأخذ مقياس ضغط الدم بشكل دوري وطبيب التخدير
سيتأكد من ان المخدر يعمل على االعصاب بالشكل الصحيح بوضع مكعب من الثلج على المعدة واالرجل
وسؤالك ان كنت تشعرين بالبرودة او باالستخدام رذاذ بارد ,
في بعض األحيان ال يعمل بالشكل الصحيح في البداية وعلى طبيب التخدير ان يضبط ذلك او ان يخرج
قسطرة االيبيدورال ووضعها مجددا .

ماذا علينا فعه إلبقاء االيبيدورال قيد العمل بعد تثبيته ووضعه ؟

خالل المخاض يمكنك ان تحصلي على كميات إضافية من مسكنات األلم من خالل قسطرة االيبيدورال  ،اما
حقن سريعة (اعلى متابعة)  ،بطيئة  ،تدفق ثابت باستخدام مضخة  ،او باستخدام مضخة مسكنات المتحكم بها
) . (PCEAالمريض
بإمكانك ان تعطي نفسك كميات من )(PCEAومع استخدام االيبيدورال المسكن لأللم المتحكم به المريض
المسكن عندما تحتاجين اليه بالضغط على الزر الموصول بالمضخة في كل مشفى عادة يوجد واحدة من هذه
ويمكن اثنتان من هذه الطرق لجعل االيبيدورال يخفف األلم .
بعد كل زيادة لاليبيدورال القابلة ستأخذ ضغط الدم بشكل دوري بالطريقة ذاتها عندما بدا االيبيدورال بإعطاء
مفعوله .

ما هو االيبيدورال المتقلب (المتحرك) ؟

االيبيدورال المتقلب هو عندما يخفف الم المخاض ولكن دون ان يتم تخدير الجزء السفلي من الجسم بشكل
كامل او بجعل القدمين ضعيفتان  .ال يمكن ضبط االيبيدورال بشكل دقيق لذا ان كنت تريدين قليال من
اإلحساس عندما يتم تسليم طفلك  .فهناك احتمال كبير بانك ستشعرين بعدم ارتياح خالل المخاض كذلك .

هل يمكن ان يؤثر االيبيدورال على طفلي ؟

ال يؤثر االيبيدورال على حالة طفلك المولود  .في الواقع المولود الجدد اقل احتماال بان يكون حامض في
دمهم
اخذ االيبيدورال ال يصعب من الرضاعة الطبيعية .

كيف يمكن لاليبيدورال ان يساعد على اراحتي خالل العملية؟

ان كنتي بحاجة الى القيصرية  ،فان االيبيدورال يستعمل بدال عم المخدر العام  ،مخدر موضعي قوي يحقن
بالقسطرة التابعة لاليبيدورال لجعل القسم السفلي من الجسم خدر للغاية من اجل العملية
هذه الطريقة أكثر امانا من التخدير العام لك ولطفلك ,

في بعض األحيان االيبيدورال قد ال يعط تأثيرا كافيا إلدخالك الى العملية القيصرية وهذا قد يحدث مع  1من
كل  02امرأة  ،ان حصل ذلك معك قد تحتاجين الى نوع مخدر اخر مثل الحقنة عن طريق العمود الفقري
(سبينال) او مخدر عام ,

 ان كنتي بحاجة الى القيصرية ولكنك ال تملكين االيبيدورال  ،سيتم استعمال الحقنة في العمود الفقري
ولكن بكميات من المخدر الموضعي أكثر من التي تعطى في العمود الفقري اثناء المخاض .

 لمعلومات أكثر عن االيبيدورال (الحقنة في أسفل الظهر) او السبينال (الحقنة في العمود الفقري) من
اجل عملية قيصرية نرجو االطالع على األسئلة المكررة حول قسم العملية القيصرية .

ان خضعت على العالج بااليبيدورال (حقنة في أسفل الظهر) هل سأكون مضطرة على العملية
القيصرية او هل سأحصل فيما بعد على األلم في الظهر ؟
بحصولك على العالج بااليبيدورال لن ترفع من احتمالية اخضاعك للعملية القيصرية ...
ولن يكون أي احتمال بان تعاني من االلم في الظهر طويلة المدى
االم الظهر هي امر شائع خالل الحمل وغالبا ما تمتد بعد ذلك
نادرا ما قد تحصل نقطة حساسة على ظهرك بعد االيبيدورال قد تمتد لعدة أشهر ولكن ليس هناك أي
احتمالية آلالم في الظهر طويلة األمد
ماهي مخاطر اخذ االيبيدورال (حقنة في أسفل الظهر) ؟











بين كل واحدة باأللف وواحدة في المئتان امرأة تصاب بآالم الراس عندما تأخذ االيبيدورال
تلف االعصاب الدائم هو امر نادر جدا 1من 000222
قد ال يعمل االيبيدورال بالشكل الذي يجب عليه ان يعمل بتخفيف االم المخاض لذا عليك استخدام
طرق إضافية لتخفيف األلم  1من 8
على األرجح سيتم تسليم طفلك بالملقط الطبي ان تم اعطاءك االيبيدورال
بواسطة االيبيدورال .المرحلة من المخاض (عندما يكون عنق الرحم قد وصل الى اقصى اتساع له)
ستكون أطول وعلى األرجح ستحتاجين الى االدوية " االوكسيتوسين" لجعل االنقباضات أكثر قوة
هناك فرصة كبيرة بان تحصلي على انخفاض بضغط الدم
عندما يكون مفعول االيبيدورال موجود فان قدماك قد يكونان ضعيفتان
قد يصبح التبول صعبا قليال  ,وقد تحتاجين الى أنبوب يمرر على المثانة (قسطرة للمثانة) وذلك
إلفراغ المثانة
قد تشعرين بالحكة
قد يحصل معك ارتفاع طفيف بدرجة الحرارة

كيف يمكن ألخذ االيبيدورال (حقنة بأسفل الظهر) ان يصيبني بآالم بالرأس ؟

حوالي كل واحد من  122امرأة تحصل على العالج بااليبيدورال  ,يثقب الكيس السائل المحيط بالنخاع
الشوكي بإبرة االيبيدورال ( وهذا ما يسمى بالثقب الجافية)
ان حصل هذا معك فأنك ستعانين من االم بالراس شديدة قد تستمر أليام او ألسابيع ان لم يتم معالجتها
ان كنت تعاني من الم شديد في الراس على طبيب التخدير ان يتحدث اليك وان يعطيك النصيحة الالزمة
حول العالج الذي يجب ان تحصلي عليه
(من اجل المزيد من التفاصيل نرجو زيارة نشرة " بعد ثقب الجافية")
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كتبت هذه التعليمات لالمهات من قبل اللجنة الفرعية لجمعية أطباء التخدير التوليد
اللجنة الفرعية مكونة من األشخاص المرفقين :
د .بورفا ماكاني (المدير)
د .ايان ورينتش (السكرتير)
االنسة شاهين تشاودهري (ممثل المستهلك)
د .ماري موشامبي (استشاري التخدير)
د .كلير كانديلير (الممثل لكلية الملكية الطباء التوليد وامراض النساء)
د .جيل جونسون (ممثل الكلية الملكية للقابالت)
د .هيالري سواليز(استشاري التخدير)
االنسة سمريتي سنيغ(عضو العلمانيين)

ونحن نود ان نشكر أعضاء اللجنة الفرعية على عملهم واشرافهم على تحرير العمل السابق

 يمكنك العثور على معلومات حول التخدير للعملية قيصرية وغيرها من المعلومات على موقعنا على
االنترنت  ،جنبا إلى جنب مع عدد من الترجمات والبطاقات عبارة عن لغات مختلفة .
 يمكنك الحصول على معلومات حول تخفيف األلم في اثناء الوالدة من موقع إدارة الوالدة الوطني
على االنترنت  www.nct.org.ukأو استعالمات القابالت والموارد الخدمية ( )MIDIRSالموقع في
. www.infochoice.org
 جنبا الى جنب مع الكلية الملكية الطباء التخدير  .لدينا انتاج مزيد من المعلومات حول التخدير
بااليبيدورال "فوق الجافية" بما في ذلك الصداع بعد االيبيدورال او التخدير الشوكي "سبينال" وتلف
االعصاب المرتبطة بالحقن الشوكية او االيبيدورال  .يمكنك تحميل هذه من
www.rcoa.ac.uk/docs/nerve-spinal.pdf.أو

www.rcoa.ac.uk/docs/hesa.pdf
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نحن ممتنون لجمعية مترجمون بال حدود الخرية لتزويدنا بهذه الترجمة

مخاطر وجود االيبيدورال "حقنة في اسفل الظهر" او سبينال "حقنة في السائل الشوكي للعمود الفقري " للحد من االم
الوالدة

كم مرة يحدث هذا ؟

نوع الخطر

هل هو امر شائع؟

شائع واحدة في كل  3الى  12نساء
تعتمد على االدوية وتستعمل
كميات

الحكة

عرضي

واحدة في  42من النساء

انخفاض كبير في ضغط الدم

شائع

واحدة في كل من  8الى 12
من النساء

ال يعمل بالشكل الجيد لتسكين األلم
لذا عليكي استعمال طرق أخرى في
تسكين األلم

عرضي

واحدة في كل  02من النساء

واحدة في كل  122من النساء
"االيبيدورال"
غير شائع

ال يعمل بالشكل الجيد من اجل
العملية القيصرية لذا عليكي
الخضوع للتخدير العام

االم شديدة في الرس

واحدة في كل  422من النساء
"سبينال"
نادرة جدا

نادرة

نادر جدا

مؤقتا – واحدة في كل  1222تلف العصاب ( بقعة خدرة في الساق
او القدم  .او وجود ضعف بالساق)
الى  0222امراة

دائم – واحد في كل 00222
امراة

اثار تبقى الكثر من  8اشهر

واحدة في كل  122,222من
النساء

التهاب السحايا

واحدة في كل  42,222من
النساء
نادر جدا
نادر جدا

نادر جدا
نادر جدا

نادر جدا

واحدة في كل من 188,222
من النساء

واحدة في كل من 122,222
من النساء

الخراج (العدوى) في العمود الفقري
مكان ادخال االبرة "السبينال" او
"االيبيدورال"
تجلط الدم في العمود الفقري مكان
ادخال ابرة السبينال او االيبيدورال

خراج او ورم دموي يسبب إصابة
خطيرة بما في ذلك الشلل النصفي

كمية كبيرة من المخدر الموضعي
واحدة في كل من
122,222من النساء يتم حقنه عن طريق الخطأ في الوريد
في العمود الفقري

واحدة في كل من  0,222من
النساء

كمية كبيرة من المخدر الموضعي
يتم حفنها عن طريق الخطا في
السائل الشوكي  .والتي قد تسبب
صعوبة في التنفس واحيانا نادرة
االغماء

المعلومات المتوفرة من الوثائق المنشورة ال تعطي ارقام دقيقة عن كل من هذه المخاطر  .األرقام المبينة
أعاله هي تقديرات ويمكن ان تكون مختلفة من مشفى الى اخر

ماهي اإلجراءات لوضع االيبيدورال (الحقنة في أسفل الظهر) ؟

أوال ،قناة (أنبوب من البالستيك ذو النوعية الجيدة) سيوضع في الوريد في يدك او في الذراع وعادة ما
ستحتاجين الى السيروم (سوائل عن طريق الوريد) يقطر بالوقت ذاته  .لربما ستحتاجين الى السيروم في
وقت المخاض ألسباب مختلفة  ،مثل اعطاءك العالج الالزم لتسريع المخاض او ان كنت تشعرين بالغثيان .
القابلة ستطلب منك ان تستلقي على جانبك او بالجلوس واالنحناء الى األسفل وطبيب التخدير سيعقم ظهرك
بالمطهر  ،وسيحقنك بحقنة المخدر الموضعي بالجلد لكي ال يكون وضع االيبيدورال مؤلما .
قسطرة االيبيدورال توضع في الظهر بجانب االعصاب الموجودة في العمود الفقري على طبيب التخدير
الحذر لتجنب ان يثقب الكيس السائل المحيط بالحبل الشوكي  ،حيث ان هذا قد يسبب الصداع بعد ذلك .
من المهم ان تكون ثابتة عندما يتم وضع االيبيدورال من قبل طبيب التخدير .
بعد ان يتم تثبيت قسطرة االيبيدورال في مكانها بشريط الصق ستعود لك حرية الحركة متى تم تثبيت قسطرة
االيبيدورال سيتم اعطاءك مسكنات األلم عبرها .

االيبيدورال ،كم يأخذ من الوقت ليعطي مفعوله ؟

عادة ما يأخذ حوالي  02دقيقة لتثبيته وليعطي مفعوله بتسكين األلم  02دقيقة
عندما يبدأ االيبيدورال بإعطاء مفعوله  ،القابلة ستبدأ بأخذ مقياس ضغط الدم بشكل دوري وطبيب التخدير
سيتأكد من ان المخدر يعمل على االعصاب بالشكل الصحيح بوضع مكعب من الثلج على المعدة واالرجل
وسؤالك ان كنت تشعرين بالبرودة او باالستخدام رذاذ بارد ,
في بعض األحيان ال يعمل بالشكل الصحيح في البداية وعلى طبيب التخدير ان يضبط ذلك او ان يخرج
قسطرة االيبيدورال ووضعها مجددا .

ماذا علينا فعه إلبقاء االيبيدورال قيد العمل بعد تثبيته ووضعه ؟

خالل المخاض يمكنك ان تحصلي على كميات إضافية من مسكنات األلم من خالل قسطرة االيبيدورال  ،اما
حقن سريعة (اعلى متابعة)  ،بطيئة  ،تدفق ثابت باستخدام مضخة  ،او باستخدام مضخة مسكنات المتحكم بها
) . (PCEAالمريض
بإمكانك ان تعطي نفسك كميات من )(PCEAومع استخدام االيبيدورال المسكن لأللم المتحكم به المريض
المسكن عندما تحتاجين اليه بالضغط على الزر الموصول بالمضخة في كل مشفى عادة يوجد واحدة من هذه
ويمكن اثنتان من هذه الطرق لجعل االيبيدورال يخفف األلم .
بعد كل زيادة لاليبيدورال القابلة ستأخذ ضغط الدم بشكل دوري بالطريقة ذاتها عندما بدا االيبيدورال بإعطاء
مفعوله .

ما هو االيبيدورال المتقلب (المتحرك) ؟

االيبيدورال المتقلب هو عندما يخفف الم المخاض ولكن دون ان يتم تخدير الجزء السفلي من الجسم بشكل
كامل او بجعل القدمين ضعيفتان  .ال يمكن ضبط االيبيدورال بشكل دقيق لذا ان كنت تريدين قليال من
اإلحساس عندما يتم تسليم طفلك  .فهناك احتمال كبير بانك ستشعرين بعدم ارتياح خالل المخاض كذلك .
هل يمكن ان يؤثر االيبيدورال على طفلي ؟

ال يؤثر االيبيدورال على حالة طفلك المولود  .في الواقع المولود الجدد اقل احتماال بان يكون حامض في
دمهم
اخذ االيبيدورال ال يصعب من الرضاعة الطبيعية .

كيف يمكن لاليبيدورال ان يساعد على اراحتي خالل العملية؟

ان كنتي بحاجة الى القيصرية  ،فان االيبيدورال يستعمل بدال عم المخدر العام  ،مخدر موضعي قوي يحقن
بالقسطرة التابعة لاليبيدورال لجعل القسم السفلي من الجسم خدر للغاية من اجل العملية
هذه الطريقة أكثر امانا من التخدير العام لك ولطفلك ,
في بعض األحيان االيبيدورال قد ال يعط تأثيرا كافيا إلدخالك الى العملية القيصرية وهذا قد يحدث مع  1من
كل  02امرأة  ،ان حصل ذلك معك قد تحتاجين الى نوع مخدر اخر مثل الحقنة عن طريق العمود الفقري
(سبينال) او مخدر عام ,

 ان كنتي بحاجة الى القيصرية ولكنك ال تملكين االيبيدورال  ،سيتم استعمال الحقنة في العمود الفقري
ولكن بكميات من المخدر الموضعي أكثر من التي تعطى في العمود الفقري اثناء المخاض .

 لمعلومات أكثر عن االيبيدورال (الحقنة في أسفل الظهر) او السبينال (الحقنة في العمود الفقري) من
اجل عملية قيصرية نرجو االطالع على األسئلة المكررة حول قسم العملية القيصرية .

ان خضعت على العالج بااليبيدورال (حقنة في أسفل الظهر) هل سأكون مضطرة على العملية
القيصرية او هل سأحصل فيما بعد على األلم في الظهر ؟
بحصولك على العالج بااليبيدورال لن ترفع من احتمالية اخضاعك للعملية القيصرية ...
ولن يكون أي احتمال بان تعاني من االلم في الظهر طويلة المدى
االم الظهر هي امر شائع خالل الحمل وغالبا ما تمتد بعد ذلك
نادرا ما قد تحصل نقطة حساسة على ظهرك بعد االيبيدورال قد تمتد لعدة أشهر ولكن ليس هناك أي
احتمالية آلالم في الظهر طويلة األمد
ماهي مخاطر اخذ االيبيدورال (حقنة في أسفل الظهر) ؟





بين كل واحدة باأللف وواحدة في المئتان امرأة تصاب بآالم الراس عندما تأخذ االيبيدورال
تلف االعصاب الدائم هو امر نادر جدا 1من 000222
قد ال يعمل االيبيدورال بالشكل الذي يجب عليه ان يعمل بتخفيف االم المخاض لذا عليك استخدام
طرق إضافية لتخفيف األلم  1من 8
على األرجح سيتم تسليم طفلك بالملقط الطبي ان تم اعطاءك االيبيدورال








بواسطة االيبيدورال .المرحلة من المخاض (عندما يكون عنق الرحم قد وصل الى اقصى اتساع له)
ستكون أطول وعلى األرجح ستحتاجين الى االدوية " االوكسيتوسين" لجعل االنقباضات أكثر قوة
هناك فرصة كبيرة بان تحصلي على انخفاض بضغط الدم
عندما يكون مفعول االيبيدورال موجود فان قدماك قد يكونان ضعيفتان
قد يصبح التبول صعبا قليال  ,وقد تحتاجين الى أنبوب يمرر على المثانة (قسطرة للمثانة) وذلك
إلفراغ المثانة
قد تشعرين بالحكة
قد يحصل معك ارتفاع طفيف بدرجة الحرارة

كيف يمكن ألخذ االيبيدورال (حقنة بأسفل الظهر) ان يصيبني بآالم بالرأس ؟

حوالي كل واحد من  122امرأة تحصل على العالج بااليبيدورال  ,يثقب الكيس السائل المحيط بالنخاع
الشوكي بإبرة االيبيدورال ( وهذا ما يسمى بالثقب الجافية)
ان حصل هذا معك فأنك ستعانين من االم بالراس شديدة قد تستمر أليام او ألسابيع ان لم يتم معالجتها
ان كنت تعاني من الم شديد في الراس على طبيب التخدير ان يتحدث اليك وان يعطيك النصيحة الالزمة
حول العالج الذي يجب ان تحصلي عليه
(من اجل المزيد من التفاصيل نرجو زيارة نشرة " بعد ثقب الجافية")
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 يمكنك العثور على معلومات حول التخدير للعملية قيصرية وغيرها من المعلومات على موقعنا على
االنترنت  ،جنبا إلى جنب مع عدد من الترجمات والبطاقات عبارة عن لغات مختلفة .
 يمكنك الحصول على معلومات حول تخفيف األلم في اثناء الوالدة من موقع إدارة الوالدة الوطني
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نحن ممتنون لجمعية مترجمون بال حدود الخرية لتزويدنا بهذه الترجمة

مخاطر وجود االيبيدورال "حقنة في اسفل الظهر" او سبينال "حقنة في السائل الشوكي للعمود الفقري " للحد من االم
الوالدة

كم مرة يحدث هذا ؟

نوع الخطر

هل هو امر شائع؟

شائع واحدة في كل  3الى  12نساء
تعتمد على االدوية وتستعمل
كميات

الحكة

عرضي

واحدة في  42من النساء

انخفاض كبير في ضغط الدم

شائع

واحدة في كل من  8الى 12
من النساء

ال يعمل بالشكل الجيد لتسكين األلم
لذا عليكي استعمال طرق أخرى في
تسكين األلم

عرضي

واحدة في كل  02من النساء

ال يعمل بالشكل الجيد من اجل
العملية القيصرية لذا عليكي
الخضوع للتخدير العام

واحدة في كل  122من النساء
"االيبيدورال"

االم شديدة في الرس

غير شائع
واحدة في كل  422من النساء
"سبينال"
نادرة جدا

نادرة

نادر جدا

مؤقتا – واحدة في كل  1222تلف العصاب ( بقعة خدرة في الساق
او القدم  .او وجود ضعف بالساق)
الى  0222امراة

دائم – واحد في كل 00222
امراة

اثار تبقى الكثر من  8اشهر

واحدة في كل  122,222من
النساء

التهاب السحايا

واحدة في كل  42,222من
النساء
نادر جدا
نادر جدا

نادر جدا
نادر جدا

واحدة في كل من 188,222
من النساء

واحدة في كل من 122,222
من النساء

الخراج (العدوى) في العمود الفقري
مكان ادخال االبرة "السبينال" او
"االيبيدورال"
تجلط الدم في العمود الفقري مكان
ادخال ابرة السبينال او االيبيدورال

خراج او ورم دموي يسبب إصابة
خطيرة بما في ذلك الشلل النصفي

كمية كبيرة من المخدر الموضعي
واحدة في كل من
122,222من النساء يتم حقنه عن طريق الخطأ في الوريد
في العمود الفقري

نادر جدا

واحدة في كل من  0,222من
النساء

كمية كبيرة من المخدر الموضعي
يتم حفنها عن طريق الخطا في
السائل الشوكي  .والتي قد تسبب
صعوبة في التنفس واحيانا نادرة
االغماء

المعلومات المتوفرة من الوثائق المنشورة ال تعطي ارقام دقيقة عن كل من هذه المخاطر  .األرقام المبينة
أعاله هي تقديرات ويمكن ان تكون مختلفة من مشفى الى اخر

