FAQ's – Pain Relief In Labour

–
લેબરમાાં કેવો અનુભવ થાય છે ?
જ્યારે તમે ગભભવતી હો, ત્યારે સમયે સમયે તમને, તમારૂ ગભાભશય (પેટમાાંન)ુ ાં કડક થઇ રહ્ુાં છે , તેવ ુ ાં લાગી શકશે. આને
“બ્રેક્ષટૉન હહક્સ કોન્ટ્રાકશન” કહેવામાાં આવે છે . તમે જ્યારે લેબરમાાં જશો ત્યારે ,આ કડક થવાની લાગણી ચાલુ રહેશે અને
વધુ મજબુત બનશે.
ગભાભશયનો કડક થવાથી દુખાવો થઇ શકે છે , જે માસસકના દુખાવા જેવો લાગી શકે છે . અને સામાન્ટ્ય રીતે જેમ જેમ લેબરમાાં
વધુ આગળ વધતાાં, વધુ ાં પીડાદાયક બની જાય છે . સવસવધ મહહલાઓ અલગ અલગ રીતે લેબરનો દુખાવો અનુભવે છે .
સામાન્ટ્ય રીતે, તમારી પ્રથમ લેબર પીડા સૌથી લાાંબી હશે.
લેબરને શરૂ કરવા (વધારવા) અથવા લેબરની ગતી ઝડપી કરવા, જો દવા વપરાય છે , તો તમારૂ સાંકોચન વધુ પીડાદાયક
હોઈ શકે છે .
મોટા ભાગની સ્ત્રીઓ લેબર પીડાનો સામનો કરવા માટે સવસવધ પ્રકારના માગો અપનાવે છે 1. ખુલલુાં મન રાખવુ ાં અને
પહરસ્થથતીને અનુકુળ અભભગમ ધરાવવો, એ એક સારો સવચાર છે .

1. ઇન્ટ્રાપાટભ મ કેર-

તાંદુરથત મહહલાઓ અને તેમના બાળકોને

બાળકજન્ટ્મ દરસમયાન દે વામા આવતી સાંભાળ.

મહહલાઓ અને બાળકોના આરોગ્ય માટે નેશનલ કોલાબ્રેટીંગ સેન્ટ્ટર

હુ ાં કેવી રીતે લેબર માટે તૈયારી કરૂ ?
પ્રસ ૂસત પહેલાના(એન્ટ્ટીનેટલ) પેરેન્ટ્ટલ વગો તમને બાળકના જન્ટ્મ માટે તૈયાર કરવામાાં મદદ કરશે. આ વગો સમડવાઇફ
અને જે લોકો માતા-સપતા બનવાના છે અને બાળકને જન્ટ્મ આપવાના છે , તે લોકોને આધાર આપતી સાંથથા દ્વારા
ચલાવવામાાં આવે છે . આ વગો તમને લેબર શુ ાં થશે તે સમજવા માટે અને તમને ઓછી ભચિંતા અનુભવવા માટે મદદ કરી
શકશે.
પ્રસ ૂસત પહેલાની વગો ખાતે, સમડવાઇફ તમને લેબરની પીડા ઘટાડવા માટે , જે કાાંઇપણ ઉપલબ્ધ હશે,તેનાાં સવશે જણાવશે. જો
તમને એપીડયુરલ (ઇન્ટ્જેક્શન કે જે તમારા શરીરના પગથી નીચેના ભાગને ખોટુાં કરવા માટે, તમારી કમર પર દે વામા આવે
છે )

સવશે વધુ માહહતી જોઇતી હોય તો, આ સવશે વાત કરવા માટે તમારા મીડવાઇફ, એનેથથેટીથટ (સનશ્ચેતનકતાભ) સાથે

તમારી મુલાકાત ગોઠવી શકે છે . જો તમે પ્રસ ૂસત પહેલાના વગોમાાં ના જઇ શકો, તો પણ તમે પીડા વ્યવથથામાાં મદદ મળે

તેનાાં માટે ઉપલબ્ધ ઉપાયો સવશે, તમારી સમડવાઇફને પુછવુ ાં જોઇએ. પછી તમે સમડવાઈફ સાથે, તમે જ્યારે લેબરમાાં હો ત્યારે
કોણ તમારી સાંભાળ રાખશે, એ અંગે ચચાભ કરી શકો છો.
તમે જન્ટ્મ આપવા માટે જે જગ્યા પસાંદ કરો છો, તેની અસર તમારૂ લેબર કેટલુાં પીડાદાયક છે , તેના પર પડી શકે છે . તમે
જન્ટ્મ આપો તે જગ્યાએ જો સરળતા અનુભવો છો, તો તમે વધુ હરલેક્સ અને લેબર સવશે ઓછી બેચેની અનુભવી શકો છો.
કેટલીક સ્ત્રીઓ માટે આનો અથભ થાય છે , ઘરમાાં જ જન્ટ્મ આપવાનો, પરાં ત ુ અન્ટ્ય સ્ત્રીઓ હોસ્થપટલ અથવા જન્ટ્મ કેન્ટ્ર દ્વારા
સપોટભ મળી રહે તેની ખાતરી કરે છે . ઘણી હોસ્થપટલો લેબર રૂમનો દે ખાવ ઘર જેવો રાખે છે અને તમે વધુ હરલેકસ રહો,
તેવો અનુભવ કરાવવામા મદદ મળે , તેના માટે તમને ગમે તેવ ુ ાં સાંગીત વગાડવા માટે પ્રોત્સાહહત કરે છે .
જો તમે હોસ્થપટલ અથવા જન્ટ્મ કેન્ટ્ર ખાતે જન્ટ્મ આપવા માટેન ુ ાં આયોજન કરી રહ્યા હો, તો તેઓ પાસે શુ ાં સુસવધાઓ છે , તે
જાણી લેવ ુ ાં મદદરૂપ થઇ શકે છે .
તમે જ્યારે લેબરમાાં હો ત્યારે , કોઇ સમત્ર અથવા બથભ પાટભ નર(જન્ટ્મ સમયે તમને આધાર આપી શકે તે માટે, તમે પસાંદ
કરે લી વ્યસ્ક્ત), તમારી સાથે હોય, તો લેબર સમયે, તે તમને ઘણુ ાં મદદરૂપ થઇ શકે છે .
તમારે તમારી ભચિંતા અને તમે શુ ાં ઇચ્છો છો, તે સવશે તમારા બથભ પાટભ નરની સાથે વાત કરવી ખુબ મહત્વપ ૂણભ છે , અને તેઓ
તમને જન્ટ્મ સમય દરમ્યાન ધ્યાન કેન્દ્ન્ટ્રત કરવામાાં મદદ કરી શકે છે .

કઇ સરળ પદ્ધસતઓ, હુ ાં સાંકોચનનો સામનો કરવામાાં મદદ મળે તેના માટે ઉપયોગમાાં લઇ શકુાં છાં ?


શાાંતીથી શ્વાસ લેવાથી તમારા થનાયુઓને પ ૂરી પાડવામાાં આવતી ઓસ્ક્સજનની માત્રામાાં વધારો થઇ શકે છે અને તેથી

તે પીડાની તીવ્રતા પણ ઘટાડી શકે છે . અને તમારા શ્વાસન હિયા પર ધ્યાન કેન્દ્ન્ટ્રત કરવાથી, સાંકોચન તરફથી તમારૂ ધ્યાન
થોડુાં દુર કરી શકે છે .


તમને પીડા થતી હોય ત્યારે રીલેક્સ રહેવ ુ ાં થોડુાં મુશ્કેલ થઇ શકે છે , તેથી તમે ખરે ખર લેબરમાાં જાઓ તે પહેલા પ્રેન્દ્ક્ટસ

કરો, તે ઘણી મદદરૂપ થઈ શકે છે . તમે રીલેકસ થવા માટેની, અલગ અલગ રીત શીખી શકો છો.


તમે લેબરમાાં હો ત્યારે , મસાજ ખુબ આરામદાયક સાભબત થઇ શકે છે .

લેબર દરસમયાન બસથિંગ પ ૂલનો ઉપયોગ કઇ રીતે મદદરૂપ થઇ શકે છે ?
સાંશોધન દશાભવે છે કે, જો તમારૂ લેબર પાણીમાાં હશે તો, તે ઓછાં પીડાદાયક રહેશે, અને લેબરનો દુખાવો ઓછો કરવા માટે,
એપીડયુરલ લેવા માટેની જરૂરીયાત પણ ઘણી ઘટી જશે. આમાાં પણ કેટલાક મુદ્દાઓ ધ્યાનમાાં રાખવા પડે છે , જેમ કે જો
લેબર દરસમયાન પાણી વધુ ાં ગરમ હોય તો તમારૂ બાળક તકલીફના સાંકેતો બતાવી શકે છે . પરાં ત ુ અભ્યાસ દશાભવે છે કે,
તમારૂ લેબર પાણીમાાં હોય તો તે, પાણીની બહાર લેબર હોય તેના કરતાાં વધુ જોખમી નથી. સમડવાઇફ તમારી પ્રગસત અને
તમારા બાળકની સુખાકારીને મોનીટર કરવાનુ ાં ચાલુ રાખશે.
ઘણા પ્રસ ૂસત યુસનટમાાં બસથિંગ પુલ હોય છે , પરાં ત ુ જ્યારે તમને તેની જરૂર હોય ત્યારે આ ઉપલબ્ધ ન પણ હોઈ શકે. ત્યાાં એક
પ ૂલ છે અને તમે તેને વાપરવા માટે સક્ષમ હશો કે કેમ, તેની તમારી સમડવાઇફ સાથે ચકાસણી કરી લેવી વધુ ાં હહતાવહ છે .

ક્ાાં પ ૂરક ઉપચારો છે (આ ઉપચાર દવાનો ઉપયોગ કરતા નથી) અને તે કેવી રીતે મદદ કરી શકે છે ?
કેટલાક અભ્યાસો સ ૂચવે છે કે, પ ૂરક ઉપચાર સ્ત્રીઓને મદદ તેમના લેબરને સનયાંત્રણ કરવામાાં મદદ કરે છે અને દુખાવો
ઓછો કરવા માટે, દવા લેવાનો ઉપયોગ ઘટાડે છે . તમે આના ઉપયોગ સવશે સવચારી રહ્યા હોય તો,તમે તે ઉપચારની
તાલીમ લીધેલી હોય તેવી એક વ્યસ્ક્ત પાસેથી સલાહ લો તે અગત્યનુ ાં છે . ખ ૂબ જ થોડા પ્રસ ૂસત યુસનટ NHS પર આ સેવાઓ
પ ૂરી પાડે છે . તેથી તમારે લેબરમાાં જતાાં પહેલાાં યોગ્ય ભચહકત્સકને મળવુ ાં જોઇએ.


એરોમાથેરાપી : ભય ઘટાડવા તમારી સુખાકારી સુધારવા અને તમને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઘટ્ટ આવશ્યક તેલના
ઉપયોગ નો સમાવેશ થાય છે .



રીફ્લેક્સોલોજી : રીફ્લેક્સોલોજી તમારા હાથ અને પગ પરના અમુક પોઈન્ટ્ટ તમારા શરીરના બાકીના ભાગ સાથે
સાંબસાં ધત છે , તે સવચાર પર આધાહરત છે . તે કેવી રીતે કામ કરે છે , તે અમને બહુ ાં જાણ નથી, પરાં ત ુ તે એક્યુપકાં ચર(નીચે
જુઓ) જે રીતે કામ કરે છે , તે રીતે કામ કરી શકે છે . રીફ્લેક્સોલોજજથટ સામાન્ટ્ય રીતે તમારા પગમાાં રહેલા પોઇન્ટ્ટ પર
મસાજ કરે છે , જે શરીરના લેબરમાાં પીડાદાયક ભાગને સાંબધ
ાં ીત હોય છે .
હહપ્નોસસસ : હહપ્નોસસસ તમને પીડા માાંથી ધ્યાન બીજી તરફ હટાવી શકે છે . તમને તમારી જાતે (થવ હહપ્નોસસસ)



હહપ્નોસીસ કરવા માટેની તાલીમ આપી શકાય છે , અને તમે જ્યારે ગભભવતી હો, ત્યારે આ પ્રેન્દ્ક્ટસ કરવાની જરૂર પડશે.
અન્ટ્યથા એક હહપ્નોથેરાસપથટને,તમે જ્યારે લેબરમાાં હશો ત્યારે તમારી સાથે રહેવ ુ ાં પડશે.


એક્યુપકાં ચર : એક્યુપકાં ચરમાાં પીડા ઘટાડવામાાં મદદ કરવા માટે તમારા શરીર પરના પોઈન્ટ્ટમાાં સોય મ ૂકવાનો
સમાવેશ થાય છે . આ થેરાસપથટ તમારા લેબર દરસમયાન તમારી સાથે રહે તે જરૂરી છે .
અન્ટ્ય થેરાપીમાાં હોમીયોપેથી (પીડા ઘટાડવા માટે ખ ૂબ જ પાતળા ઘટકોનો ઉપયોગ) અને હબભલ ઉપચારનો(છોડમાાંથી
ઉત્પન્ન) સમાવેશ થાય છે .
TENS (રાન્ટ્થક્યુટેસનયસ ઇલેન્દ્ક્રકલ નવભ ન્દ્થટમ્યુલેશન) શુ ાં છે ?
 તમારી પીઠમા બેસાડવામાાં આવેલ ચાર સપાટ પેડ મારફતે ઇલેન્દ્ક્રકલ કરાં ટ પસાર કરવામાાં આવે છે . આનાાંથી એક
ઝણઝણાટી ઉત્પન્ન થાય છે . તમે કરાં ટની મજબ ૂતાઈને જાતે સનયાંસત્રત કરી શકો છો.
 તે લેબરની શરૂઆતમાાં ક્ારે ક ઉપયોગી થાય છે , ખાસ કરીને પીઠના દુખાવો માટે. તમે TENS મશીન ભાડે રાખો તો
તમે તેનો વપરાશ ઘરે પણ શરૂ કરી શકો છો. કેટલીક હોસ્થપટલ પણ તમને એક મશીન આપી શકે છે .
 TENS મશીનની તમારા બાળક પર કોઈ જાણીતી નુકસાનકારક અસરો નથી હોતી.
 તમે જ્યારે માત્ર TENS ની મદદથી તમારૂ લેબર મેનજ
ે કરી શકો છો, તો તમને લેબરમાાં પાછળથી કેટલાક અન્ટ્ય
પ્રકારની પીડા રાહત માટેની દવાઓની જરૂર પડશે તેવી શક્તા છે .
એન્ટ્ટોનોક્સ શુ ાં (ગેસ અને હવા) છે અને હુ ાં તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકુાં છાં?
એન્ટ્ટોનોક્સ, 50% નાઇરસ ઓક્સાઇડ અને 50% ઓસ્ક્સજનથી બનેલો એક ગેસ છે . તે ક્ારે ક ગેસ અને હવા તરીકે
ઓળખાય છે .


તમે માથક અથવા માઉથપીસ દ્વારા એન્ટ્ટોનોક્સ શ્વાસમાાં લઇ શકો છો.



તે સરળતાથી અને ઝડપી કામ કરે છે , અને સમસનટોમાાં જ તેની અસર ઓછી થવા લાગે છે .



તેનાાં લીધે ક્ારે ક તમને નબળાઇ અને માાંદગીનો અનુભવ કરાવી શકે છે .



તે તમારા બાળકને નુકસાન નથી કરતુ ાં અને તે તમને વધારે ઓસ્ક્સજન આપે છે , જે તમને અને તમારા બાળક માટે
સારૂ હોઈ શકે છે .



તે સાંપ ૂણભપણે પીડા દુર નથી કરતુ,ાં પરાં ત ુ તે તેમાાં મદદ કરી શકે છે .



તમે લેબર દરસમયાન કોઈ પણ સમયે,તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
એન્ટ્ટોનોક્સનો ઉપયોગ તમે સનયાંસત્રત કરો છો, પરાં ત ુ શ્રેષ્ઠ અસર મેળવવા માટે યોગ્ય સમયે તે લેવ,ુ ાં મહત્વપ ૂણભ છે .
જ્યારે તમને લાગે કે સાંકોચન શરૂ થયુ ાં છે છે,ત્યારે તરત જ એન્ટ્ટોનેક્સ શ્વાસ લેવાનુ ાં શરૂ કરવુ ાં જોઇએ, જેથી પીડા
જ્યારે તેનાાં સૌથી વધુ ાં ખરાબ તબક્કે હશે ત્યારે , તમને તેની સાંપ ૂણભ અસર મળશે. તમારે તેનો ઉપયોગ સાંકોચન
વચ્ચે અથવા લાાંબા સમય સુધી નહહિં કરવો જોઈએ
કેમકે તેનાાંથી તમને કઇક ખુચ
ાં તુ ાં અને ચક્કર આવતા હોય તેવ ુ ાં લાગી શકે છે . કેટલીક હોસ્થપટલમાાં, તેને વધુ ાં
અસરકારક બનાવવાાં માટે એન્ટ્ટોનેક્સમાાં અન્ટ્ય પદાથો ઉમેરવામાાં આવે છે , પરાં ત ુ આ તમને વધુ ાં ઘેનમાાં રાખી શકે
છે .

ઓપીઓઇડ (મોહફિનના / પેસથડીન / ડાયમોરફીન વગેરે) શુ ાં છે ?
ઓપીઓઇડ પીડાનાશક છે અને તેઓ બધા એક જ રીતે કામ કરે છે . સામાન્ટ્ય રીતે લેબર વોડભ માાં વપરાતા ઓપીઓઇડમાાં
મોહફિન, પેથીડીન અને ડાયમોરફીન (જેનો યુનાઇટેડ હકિંગડમ માાં વધુ અને વધુ ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે ) નો સમાવેશ
થાય છે . સાંશોધન દશાભવે છે કે, પેસથડીનની સરખામણીમાાં મહહલાઓ જેઓ તેમના થનાયુમાાં ડાયમોરફીનનુ ાં ઇન્ટ્જેકશન મરાવે
છે , તેઓ તેમના એનેલજેસીઆ (પીડા રાહત) સાથે વધુ ાં સાંતષ્ુ ટ થાય તેવી શક્તા છે .
અન્ટ્ય ઓપીઓઇડ ઉદાહરણોમાાં મેપટાઝીનોલ, ફેન્ટ્ટાનીલ અને રે મીફેન્ટ્ટાનીલનો સમાવેશ થાય છે .


સમડવાઈફ સામાન્ટ્ય રીતે તમારા હાથ અથવા પગના મોટા થનાયુમાાં ઇન્ટ્જેક્શન દ્વારા ઓપીઓઇડ આપે છે .



પીડા રાહત ઘણીવાર મયાભહદત હોય છે . તમને લગભગ અડધા કલાક પછી અસર લાગવાની શરૂ થશે અને તે અસર
થોડા કલાકો જ ટકી શકે છે .



ઓપીઓઇડ લેબરની પીડા હળવી કરવામાાં, એન્ટ્ટોનોક્સ કરતાાં ઓછી અસરકારક છે .



પીડા રાહત મયાભહદત હોવા છતાાં, કેટલીક સ્ત્રીઓ કહે છે કે, તે તેમને પીડા સવશે વધુ ાં હરલેક્સ અને ઓછા ભચિંસતત રાખે છે .



અન્ટ્ય સ્ત્રીઓ તેમની પીડા પર ઓપીઓઇડની અસર સાથે સનરાશ છે અને તેઓને, તેનાથી તેની પીડા ઓછા સનયાંત્રણમાાં
લાગે છે .

ઓપીઓઇડથી (મોહફિન/ ડાયમોરફીન/ પેસથડીન) કઇ આડઅસરો થાય છે ?


તેઓ તમને ઘેનમાાં રાખી શકે છે .



તેનાથી તમને માાંદગીનો અનુભવ થઇ શકે છે , પરાં ત ુ સામાન્ટ્ય રીતે તમને આ રોકવા માટે માાંદગી સવરોધી દવા
આપવામાાં આવશે.



તેઓ તમારૂ પેટ ખાલી થવાનુ સવલાંબીત કરે છે , કે જે તમને એક જનરલ એનેથથેહટક જરૂર પડે તો સમથયારૂપ થઇ શકે
છે .



તેઓ તમારો શ્વાસ ધીમો કરી શકે છે . જો આવુ ાં થાય, તો તમને ફેસ માથક દ્વારા ઓસ્ક્સજન આપવામાાં આવે છે અને
તમારા ઓસ્ક્સજન લેવલને મોનીટર કરવામાાં આવી શકે છે .



તેઓ તમારા બાળકને પ્રથમ શ્વાસ લેવામાાં ધીમુ ાં કરી શકે છે . પરાં ત ુ તમારા બાળકને આ સાથે મદદ કરવા માટે એક
ઈન્ટ્જેક્શન આપી શકાય છે .



તેઓ તમારા બાળક ઘેનમાાં રાખી શકે છે , આનો અથભ થઇ શકે છે કે, તેઓ ફીડ કરી શકતા નથી અને નોમભલ પણ રહી
શકતા નથી (ખાસ કરીને, જો તમને પેથીડીન આપવામાાં આવે છે ).



તમને ઓપીઓઇડ બાળક જન્ટ્મે, તેની માત્ર થોડી વાર પહેલા જ આપવામાાં આવે છે , તો તમારા બાળક પર તેની અસર
ખુબ જ ઓછી થશે.

પેશન્ટ્ટ કન્ટ્રોલડ ઇન્ટ્રાવેનસ એનાલગેસીયા (PCIA) શુ ાં છે ?
પાંપ સાથે જોડાયેલ એક બટન દબાવીને તમારા દ્વારા જાતે સનયાંસત્રત પાંપના ઉપયોગથી, ઓપીઓઇડ પણ ઝડપી અસર માટે
નસમાાં સીધુ ાં આપી શકાય છે . જો એપીડયુરલ (ઇન્ટ્જેક્શન કે જે તમારા શરીરના પગથી નીચેના ભાગને ખોટુાં કરવા માટે,
તમારી કમર પર દે વામા આવે છે ) શક્ ન હોય અથવા તમે લેવા ન માાંગતા હોય તો PCIA કેટલીક હોસ્થપટમાાં ઉપલબ્ધ
છે .
PCIA તમને, જ્યારે તેની જરૂર લાગે છે , ત્યારે તમારી જાતે, પોતાને ઓપીઓઇડના નાના ડોઝ આપવા માટે સમથભ કરે છે .
તમારા દ્વારા ઓપીઓઇડના વપરાશ પર સનયાંત્રણ હોય છે . સલામતી કારણોસર, PCIA તમે આ ઓપીઓઇડ કેટલી ઝડપથી
લઇ શકો છો, તે મયાભહદત કરે છે . જો કે, તમે PCIA નો ઉપયોગ લાાંબા સમય માટે કરશો, તો કેટલાક ઓપીઓઇડ,ધીમે ધીમે
તમારા શરીરમાાં વધી જશે, જેના લીધે તમારા અને તમારા બાળક પર ઓપીઓઇડની આડઅસરો વધી શકે છે .
અમુક પ્રસ ૂસત યુસનટમાાં, તમને રે મીફેન્ટ્ટાનીલ કહેવામાાં આવતા ઓપીઓઇડનો ઉપયોગ કરી, PCIA આપવામાાં આવે છે . તમારૂ
શરીર રે મીફેન્ટ્ટાનીલ ખ ૂબ જ ઝડપથી તોડી નાાંખે છે , તેથી દરે ક ડોઝની અસરો લાાંબા સમય સુધી નથી રહેતી. આ
ઓપીઓઇડ પીડા પર મજબ ૂત અસર ધરાવે છે , પરાં ત ુ તેનાથી તમારા શ્વાસની ગતી ધીમી થવાની શક્તા વધુ છે , તેથી
તમારા શ્વાસની કાળજીપ ૂવભક ચકાસાણી કરવાની જરૂર રહેશે. રે મીફેન્ટ્ટાનીલ PCIA નો ઉપયોગ કરતી લગભગ સૌ માાંથી એક
સ્ત્રીને, શ્વાસની ગતી બહુ ાં ધીમી પડવાથી, તેનો ઉપયોગ બાંધ કરવો પડે છે . શ્વાસની ગતી એટલી ધીમી પડી જાય, કે તે એક
ગાંભીર સમથયા બની જાય, તેવ ુ ાં ભાગ્યે જ થાય છે .
રે મીફેન્ટ્ટાનીલ PCIA તમારા બાળક પર ખ ૂબ જ ઓછી અસર ધરાવે છે .
એપીડયુરલસ શુ ાં છે ?

એપીડયુરલસ પીડા રાહત માટેની સૌથી જહટલ પદ્ધસત છે અને એક એનેથથેહટથટ દ્વારા દે વામાાં આવે છે . એનેથથેહટથટ એક એવા
ડૉક્ટર છે , જેમને પીડા રાહત અને તે દવાઓ જેનાાંથી તમે સુઇ જાવ, દે વા માટે ખાસ તાલીમ આપવામા આવી છે .ઓપરે શન
દરમ્યાન પીડા રાહત, જનરલ એનેથથેસસયા, એપીડયુરલસ, અથવા થપાઇનલસનો ઉપયોગ કરીને દે વામાાં આવી શકે છે .
સસઝેહરયનમાાં આ પ્રકારના એનેથથેસસયા, પર વધુ માહહતી માટે, "સસઝેહરયન સેક્શનનાાં વારાં વાર પુછાતા પ્રશ્નો" જુઓ.
એપીડયુરલસ સવશે થોડા તથ્યો:
 એપીડયુરલસ પીડા રાહત માટેની સૌથી વધુ અસરકારક પદ્ધસત છે .
 એપીડયુરલ માટે, એનેથથેહટથટ તમારી પીઠના નીચલા ભાગ માાં સોય દાખલ કરે છે અને તમારી થપાઇનમાાં નસની નજીક
એપીડયુરલ કેથેટર (ખ ૂબ પાતળી નળી) મ ૂકવા માટે તે વાપરે છે . સોય બહાર લેવામાાં આવે છે ત્યારે એપીડયોરલ કેથેટર
તે જગ્યાએ જ રાખવામાાં આવે છે , જેથી તમને તમારા લેબર દરસમયાન પીડાનાશક આપી શકાય છે . આ પીડાનાશક
તમારી નસોને ખોટી કરવા માટે લોકલ એનેથથેસસયા, ઓપીઓઇડના નાના ડોઝ, અથવા બાંનેન ુ ાં સમશ્રણ હોઇ શકે છે .
 એક એપીડયુરલને પીડા માાંથી રાહત આપતા, 40 સમસનટનો સમય લાગી શકે છે (એપીડયુરલ કેથેટર મુકવામાાં આવે તે
સમય સહહત, પીડાનાશક કામ કરવાનુ ાં શરૂ કરે તે સમય).
 એક એપીડયુરલથી તમે ઘેનમાાં અથવા બીમાર ન લાગવા જોઈએ.
 એક એપીડયુરલ લેવાથી,તમારા બાળકને જન્ટ્મ આપવા માટે, તમારા ઓબ્થટેહરસશયન દ્વારા વેન્ટ્ટોસ(તમારા બાળકના
માથા પર સક્શન કેપ) અથવા ફોસેપ્સનો ઉપયોગ કરવાની શક્તા વધી જાય છે .
 જો તમને એક વેન્ટ્ટોસ, ફોસેપ્સ અથવા સસઝેહરયનની જરૂર પડે તો,સામાન્ટ્ય રીતે પીડા રાહત પ ૂરી પાડવા માટે,
એપીડયુરલ સૌથી સારો સવકલપ ગણી શકાય છે .
 એક એપીડયુરલની ભાગ્યે જ તમારા બાળક પર કોઈ અસર થશે.
થપાઇનલસ અને સાંયક્ુ ત થપાઇનલ- એપીડયુરલ શુ ાં છે ?
ખરે ખર જોવા જઇએ તો, એપીડયુરલ કામ કરવામાાં ધીમુ ાં હોય છે ,ખાસ કરીને જો તમને લેબરના અંતમા દે વામાાં આવે છે . આ
પીડાનાશક, જો તમારી પીઠની નસની આસપાસની પ્રવાહી બેગમાાં સીધુ ાં આપવામાાં આવે છે , તો તે ખ ૂબ ઝડપથી કામ કરે
છે . આને થપાઇનલ કહેવામાાં આવે છે . એપીડયુરલને સવપરીત, તે કેથેટર વગર, તે ઈન્ટ્જેક્શન એક જ વખત આપવામાાં આવે
છે . જો એક એપીડયુરલ કેથેટર એજ સમયે મુકવામાાં આવે છે , તો આને એક સાંયક્ુ ત થપાઇનલ-એપીડયુરલ કહેવામાાં આવે
છે .
કેટલીક હોસ્થપટલમાાં, લગભગ તમામ મહહલાઓને સાંયક્ુ ત થપાઇનલ-એપીડયુરલ આપવામાાં આવે છે , જેઓ એક
એપીડયુરલને બદલે એક મજબ ૂત પીડા રાહત માાંગે છે . અન્ટ્ય હોસ્થપટલમાાં , સાંયક્ુ ત થપાઇનલ-એપીડયુરલ , માત્ર અમુક જ
સ્ત્રીઓ માટે વપરાય છે .
શુ ાં બધા એપીડયુરલ લઇ શકે છે ?
મોટા ભાગના લોકો એપીડયુરલ લઇ શકે છે , પરાં ત ુ અમુક તબીબી સમથયાઓનો (જેમ કે,થપાઇના બીફીડા, તમારી પીઠ પર
અગાઉ થયેલ ઓપરે શન, અથવા રક્ત ગાંઠાઈ જવા સવશે સમથયા) અથભ હોઈ શકે છે કે, તે લેવ,ુ ાં તમારા માટે યોગ્ય નથી.

આ સવશે જાણવા માટેનો શ્રેષ્ઠ સમય, તમે લેબરમાાં જાવ, તે પહેલાનો છે . જો તમારૂ લેબર મુશ્કેલ અથવા લાાંબ ુ હશે તો,
તમારા સમડવાઇફ અથવા ઓબ્થટેહરસશયન, તમને અને તમારા બાળકને મદદ મળે , તે માટે, એપીડયુરલ લેવાાં માટેની સલાહ
આપી શકે છે .
જો તમારૂ વજન વધારે હશે તો, એપીડયુરલ વધુ ાં મુશ્કેલ થઇ શકે અને તેને જગ્યાએ મુકવામાાં સમય લાગી શકે છે . એક્વાર
તે અંદર મુકાય જાય છે અને કામ શરૂ કરે છે , તો તમને બધાાં ફાયદાઓનો લાભ થઇ શકે છે .
એક એપીડયુરલ મ ૂકવા માટેની પ્રહિયા શુ ાં છે ?
પ્રથમ, તમારા હાથ અથવા કાાંડાની નાંસમાાં એક કેન્ટ્યુલા(પ્લાન્દ્થટક ટયુબ) મુકવામાાં આવશે. અને સામાન્ટ્ય રીતે તમારી પાસે
ચાલી રહેલ હિપ(નસમાાં પ્રવાહી) પણ હશે (તમને અન્ટ્ય કારણોસર પણ, લેબર દરમ્યાન હિપની જરૂર પડી શકે છે , જેમકે
તમારી લેબરની ગતી વધારવામાાં અથવા તમને ઉલટી જેવુ ાં થતુ ાં હોય તો દવા આપવા માટે). તમારા મીડવાઇફ તમને પડખુ
ફરવાનુ ાં અથવા આગળ તરફ ઝૂકીને બેસવાનુ ાં કહેશ,ે અને એનેથથેહટથટ એક એન્દ્ન્ટ્ટસેન્દ્પ્ટકથી તમારી પીઠ સાફ કરશે. તમારા
એનેથથેહટથટ તમારી થકીનમાાં લોકલ એનેથથેસસયા આપશે,જેથી કરીને એપીડયુરલ મુકવામાાં આવે ત્યારે સામાન્ટ્ય રીતે દુખાવો
ના થાય. એપીડયુરલ કેથેટર, તમારી પીઠમા, થપાઇનની નાંસની બાજુમાાં મુકવામાાં આવે છે . તમારા કરોડરજજુની આસપાસ
રહેલી પ્રવાહી બેગ ટુટે નહહિં, તેની તમારા એનેથથેહટસટે કાળજી રાખવી પડશે, પડશે, કેમકે તે ટુટવાથી આગળ જતા,માથાના
દુખાવાની તકલીફ થઇ શકે છે . એનેથથેહટથટ જ્યારે એપીડયુરલ મુકે છે , ત્યારે સ્થથર રહેવ ુ ાં જરૂરી છે , પરાં ત ુ જ્યારે એપીડયુરલ
કેથેટર, તેની જગ્યા પર બેસાડી દે વામાાં આવે છે , પછી તમે આરામથી હરી ફરી શકો છો. એક વખત એપીડયુરલ તેની જગ્યા
પર બેસ,ે પછી તમને તેના દ્વારા પીડાનાશક દવાઓ દે વામાાં આવશે.
એપીડયુરલને કામ શરૂ કરવા માટે કેટલો સમય લાગે છે ?
સામાન્ટ્ય રીતે એપીડયુરલ સુયોજજત કરવા માટે લગભગ 20 સમસનટ લે છે , અને તે પીડા માાંથી રાહત આપવા માટે 20
સમસનટ લે છે . જ્યારે એપીડયુરલ કામ કરવાનુ ાં શરૂ કરશે, તે સમય દરમ્યાન, તમારા સમડવાઇફ સનયસમત તમારૂ બ્લડ પ્રેશર
તપાસશે. તમારા પેટ અને પગ પર એક બરફનો ટુકડો અથવા ઠાંડુ થપ્રે છાાંટી,તમને કેટલુાં ઠાંડુ લાગે છે , તેવ ુ ાં પ ૂછીને, સામાન્ટ્ય
રીતે તમારા એનેથથેહટથટ, પીડાનાશક તમારી બરાબર તમારી નસ પર કામ કરી રહ્ુાં છે , તે તપાસશે. કેટલીકવાર,
એપીડયુરલ પહેલાાં સારી રીતે કામ ના કરે તો, તમારા એનેથથેહટથટ તેને થોડુાં સરખુ કરશે અથવા અથવા તેને કાઢી અને તે
પાછાં ફીટ કરશે.
તેને મ ૂકવામાાં આવે, પછી તેને કામ કરવાનુ ાં ચાલુ કરે , તે માટે શુ ાં કરવુ જોઇએ?
લેબર દરસમયાન, તમે એપીડયુરલ દ્વ્રારા પીડા રાહતના વધારાના ડોઝ, ઝડપી ઇન્ટ્જેક્શન (એક ટોપ-અપ), ધીમો, સતત
પ્રવાહ વાળા પાંપની મદદથી અથવા એક પેશન્ટ્ટ કન્ટ્રોલડ એપીડયુરલ એનાલગેસીયા (PCEA) પાંપ દ્વારા લઇ શકો છો. પેશન્ટ્ટ
કન્ટ્રોલડ એપીડયુરલ એનાલગેસીયા દ્વારા, તમે પાંપ સાથે જોડાયેલ એક બટન દબાવીને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે , તમે તમારી
જાતને પેઇન હકલરના ડોઝ આપી શકો છે . દરે ક હોસ્થપટલ સામાન્ટ્ય રીતે, પીડા રાહત ચાલુાં રાખવા માટે આ પદ્ધસતઓ માાંથી,
માત્ર એક અથવા કદાચ બે પદ્ધસત હશે.

દરે ક એપીડયુરલ ટોપ-અપ કયાભ પછી, સમડવાઇફ આ એપીડયુરલ જ્યારે શરૂ કરવામાાં આવ્યુ હતુ,ત્યારે
ાં
જે રીતે બ્લડ પ્રેશર
લેતાાં હતાાં, તે જ રીતે સનયસમત તમારૂ બ્લડ પ્રેશર લેશે.

મોબાઇલ એપીડયુરલ શુ ાં છે ?
જ્યારે તમારો લેબરનો દુખાવો, તમારા શરીરનો કમરથી નીચેનો ભાગ, બહુ વધારે ખોટો કયાભ વગર અથવા તમારા પગમાાં
વધુ ાં નબળાઇ ના લાગે, તે રીતે ઘટાડવામાાં આવે છે , તો તેને મોબાઇલ એપીડયુરલ કહેવામાાં આવે છે . એપીડયુરલ પ ૂણભત:
રીતે એડજથટ કરી શકાતુ ાં નથી, જેથી તમારે , તમારા બાળકનો જન્ટ્મ થાય તે અનુભવ કરવો હોય તો, લેબર દરમ્યાન પણ
તમને અથવથથતાનો અનુભવ થઇ શકે, તેની વધુ ાં શક્તાઓ છે .
એપીડયુરલ લેવાની, મારા બાળક પર કેવી રીતે અસર થશે?
જ્યારે તમારૂ બાળક જન્ટ્મે,ત્યારે એપીડયુરલ લેવાની,તમારા બાળકની સ્થથતી પર કોઇ અસર ન થવી જોઇએ, હકીકતમાાં
જન્ટ્મેલા બાળકના રક્તમાાં એસીડ હોય, તેની શક્તા બહુ ાં ઓછી છે . એપીડયુરલ લેવાથી, તમારા બાળક માટે થતનપાન
લેવાનુ ાં અઘરૂ નથી બનતુ.ાં

કેવી રીતે એક એપીડયુરલ, એક ઓપરે શન દરસમયાન મને આરામદાયક રાખવા માટે ઉપયોગ કરી શકાય છે ?
જો તમને સસઝેહરયન સેક્શન કરવાની જરૂર પડે છે તો, ઘણીવખત જનરલ એનેથથેસસયાને બદલે, એપીડયુરલનો ઉપયોગ
કરવામા આવે છે . તમારા શરીરના નીચલા ભાગને ઓપરે શન માટે તૈયાર કરવા માટે, તેને ખોટુાં પાડવા માટે, તમારા
એપીડયુરલ કેથેટરમાાં એક, મજબુત લોકલ એનેથથેહટક ઇન્ટ્જેક્ટ કરવામાાં આવે છે . આ તમારા અને તમારા બાળક માટે એક
જનરલ એનેથથેહટક કરતાાં વધુ સુરભક્ષત છે . કેટલીકવાર એપીડયુરલ, એક સસઝેહરયન સેક્શન માટે વાપરી શકાય તેટલી સારી
રીતે કામ કરી શકતુ ાં નથી. આવુ ાં

20 માાંથી 1 ને થઇ શકે છે . જો આવુ ાં તામારી સાથે બને છે તો, તમને પણ અન્ટ્ય

એનેથથેહટક જેમ કે થપાઇનલ અથવા જનરલ એનેથથેહટકની જરૂર પડી શકે છે .
જો તમને સસઝેહરયન સેક્શનની જરૂર પડે છે , અને તમે પહેલાથી એપીડયુરલ લીધેલ ુાં નહહિં હોય તો, ઘણી વખત થપાઇનલ
નો ઉપયોગ કરવામાાં આવશે, પરાં ત ુ લેબરમાાં વપરાતા થપાઇનલનાાં ડોઝ કરતાાં, લોકલ એનેથથેહટકનો મોટો ડોઝ વાપરવામાાં
આવશે.
એપીડયુરલસ અને સસઝેહરયન માટેના થપાઇનલસ પર વધુ માહહતી માટે, કૃપા કરી અમારા સસઝેહરયન સેકશનના વારાં વાર
પુચાતા પ્રશ્નો વાાંચો.

શુ ાં એપીડયુરલસ લેવાથી, મને સસઝેહરયન કરાવવાની અથવા તેનાાં પછી કમરનો દુખાવો થવાની શક્તા વધી શકે છે ?
એક એપીડયુરલથી, તમારી સસઝેહરયન કરાવવાની શક્તા વધી નથી શકતી. લાાંબા ગાળાના કમરના દુખાવાની શકયતા
પણ નથી. કમરનો દુખાવો ગભાભવથથા દરસમયાન સામાન્ટ્ય છે અને ઘણી વખત પછીથી પણ ચાલુ રહે છે . તમારી કમરમાાં

એપીડયુરલ પછી એક ઘાાંવ પણ રહી શકે છે , જે ભાગ્યે જ અમુક મહહનાઓ સુધી રહેશે. લાાંબા ગાળાનો કમરનો દુખાવો
વધવાની કોઇ શક્તા નથી.
એપીડયુરલ લેવાના શુ ાં જોખમો છે ?
 સો અને બસો વચ્ચે એક સ્ત્રીને એપીડયુરલ લેવાાંથી માથાનો દુખાવો(લીંક) થઇ શકે છે .
 એપીડયુરલ દ્વારા ભાગ્યે જ નસમાાં કાયમી નુકસાન(નસમાાં નુકસાન સવશે અવારનવાર પુછાતા પ્રશ્નો) થાય છે , તેન ુ ાં દર
છે , 24000 માાંથી 1 સ્ત્રીને.
 એપીડયુરલ લેબર પીડા ઘટાડવામાાં, ધાયાભ પ્રમાણેન ુ ાં કામ નથી કરતુ,ાં જેથી તમારે પીડા રાહત માટેના અન્ટ્ય રીતોનો
ઉપયોગ કરવો પડે છે .તેન ુ ાં દર છે , 8 માાંથી 1 સ્ત્રીને.


તમે એપીડયુરલ લો તો, ફોસેપ્સ દ્વારા હડલેવરી કરવાની શક્તાઓ વધી શકે છે .

 એપીડયુરલથી તમારો લેબરનો બીજો તબકકો(ગભાભશયની નીચેનો ભાગ પુરી રીતે ખુલી ગયો હોય) લાાંબો હોઇ શકે છે ,
તમને તમારૂ સાંકોચન મજબ ૂત બનાવવા માટે દવાની (ઓક્સીટોસસન) લેવા માટેની શક્તા વધી શકે છે .
 બ્લડ પ્રેશરનુ ાં થતર નીચે જવાની શકયતા વધી શકે છે .
 જ્યારે એપીડયુરલ કામ કરવાનુ ાં ચાલુાં કરશે,ત્યારે તમને પગમાાં બહુ ાં નબળાઇ લાગશે.
 તમને પેશાબ કરવાનુ ાં થોડુાં મુશ્કેલ લાગશે. તમારા પેશાબ કાઢવા માટે, બ્લેડરમાાં કદાચ એક નળી મુકવી પડશે (બ્લેડર
કેથેટર).
 તમે ખાંજવાળ આવી શકે છે .
 તમને થોડો તાવ આવી શકે છે .

એપીડયુરલ લેવાથી મને માથાનો દુખાવો કેવી રીતે થઇ શકે છે ?
લગભગ દરે ક 100 સ્ત્રીઓમાાં 1 સ્ત્રીને, જે એપીડયુરલ લે છે , તેમની કરોડરજ્જુની આસપાસ રહેલી પ્રવાહીની બેગમાાં,
એપીડયુરલની સોયથી પાંચર (આને ડયુરલ પાંચર કહેવામા આવે છે ) થઇ જાય છે . જો તમને આવુ ાં થાય છે તો, તમને
માથાનો ગાંભીર દુખાવો થઇ શકે છે , જો સારવાર આપવામાાં ના આવે તો, તે ઘણાાં હદવસો અથવા અઠવાહડયા સુધી પણ
ચાલી શકે છે . જો તમારો માથાનો દુખાવો વધુ ાં ગાંભીર બને છે , તો તમારા એનેથથેહટથટે તમારી સાથે વાત કરવી જોઇએ,
અને તમે લઇ શકો તેવી સારવાર અંગે સલાહ આપવી જોઇએ. (વધુ માહહતી માટે અમારી 'પોથટ ડયુરલ પાંચર' પસત્રકા
જુઓ.)
આ અવારનવાર પુછાતા પ્રશ્નો, ઓબ્સટે રીક એનેથથેહટથટ એસોસસયેશનની, ઇન્ટ્ફોમેશન ફોર મધસભ સબકમીટી દ્વારા લખવામાાં આવ્યા હતાાં.

સબકમીટી નીચે પ્રમાણેના લોકોથી બનેલી છે .
ડૉ પ ૂવાભ મકાની (ચેરમેન)
ડૉ ઇયાન રેં ચ (સભચવ)

શ્રીમતી શાહહન ચૌધરી (ગ્રાહક પ્રસતસનસધ)
ડૉ મેરી મુશામ્બી (કન્ટ્સલટન્ટ્ટ એનેથથેહટથટ)
ડૉ ક્લેર કેન્ટ્ડેલીઅર (ઓબ્થટેહરશ્યન અને ગાયનેલોજીથટસ રોયલ કોલેજના પ્રસતસનસધ)
ગેઇલ જોહ્નન્ટ્સન (સમડવાઇફ રોયલ કોલેજના પ્રસતસનસધ)
ડૉ હહલેરી થવેલસ (કન્ટ્સલટન્ટ્ટ એનેથથેહટથટ)
શ્રીમતી થમ ૃસત સસિંહ (લે સભ્ય)
અમે અગાઉના સબકસમટી સભ્યોનો, અગાઉના આવ ૃસિઓ પર તેમણે કરે લા કામ માટે આભાર કરવા માાંગીએ છીએ.
 સવસવધ ભાષાઓ માટે અનુવાદ અને શબ્દસમ ૂહ કાડભ સહહત સસઝેહરયન સેકશન માટે એનેથથેસસયા અને અન્ટ્ય માહહતી,
અમારી વેબસાઇટ પર મેળવી શકો છો.
 www.nct.org.uk પર, તમે નેશનલ ચાઇલડબથભ રથટ પરથી અથવા www.infochoice.org પર મીડવાઇવ્સ ઇન્ટ્ફોમેશન
એન્ટ્ડ હરસોસભ સસવિસ પરથી પણ તમે લેબર પીડા સવશે માહહતી મેળવી શકો છો.
 એનેથથેહટક રોયલ કોલેજ સાથે મળીને અમે એપીડયુરલ સવશે, ‘ એપીડયુરલ અથવા થપાઇનલ એનેથથેહટક પછીના
માથાના દુખાવા’ અથવા ‘થપાઇનલ અથવા એપીડયુરલ ઇન્ટ્જેકશન સાંબસાં ધત નસમાાં પાંચર’ સહહતની વધુ ાં માહહતી ઉત્પન્ન
કરી છે . તમે આ માહહતીને www.rcoa.ac.uk/docs/hesa.pdf અથવા www.rcoa.ac.uk/docs/nerve-spinal.pdf પરથી
ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
OAA સેિેટહરયેટ
ફોન: 020 76318883
ઇમેઇલ: secretariat@oaa-anaes.ac.uk
વેબસાઇટ: www.labourpains.com
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અમે ચેહરટી અનુવાદકના આભારી છીએ, જેઓએ કોઇપણ આસથિક ફીસ વગર આ અનુવાદ અમને પુરો પાડયો છે .

લેબર પીડા ઘટાડવા માટે, એપીડયુરલ અથવા થપાઇનલ લેવાના જોખમો

જોખમનો પ્રકાર

આવુ ાં કેટલી વખત બને છે ?

તે કેટલુ સામાન્ટ્ય છે ?

ખાંજવાળ

દર 3 થી 10 સ્ત્રીઓમાાં એક ને

સામાન્ટ્ય

દવા અને ડોઝ પર આધાહરત
બ્લડ પ્રેશરમાાં નોંધપાત્ર ઘટાડો

દર 50 સ્ત્રીઓમાાં એક

કોઇકવાર

લેબર પીડા ઘટાડવા માટે સારી

દરે ક 8 થી 10 સ્ત્રીઓમાાં એક

સામાન્ટ્ય

દર 20 સ્ત્રીઓમાાં એક

કોઇકવાર

દર 100 સ્ત્રીઓમાાં એક

અસામાન્ટ્ય

રીતે કામ કરતી નથી , તેથી પીડા
ઘટાડવા માટે કોઇ અન્ટ્ય રીતનો
ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડે છે

સસઝેહરયન સેક્શન માટે સારી રીતે
કામ નથી કરતુ ાં જેથી સામાન્ટ્ય
એનેથથેહટક કરવાની જરૂર પડે છે

માથાનો તીવ્ર દુખાવો

(એપીડયુરલ)
દરે ક 500 મહહલા એક

(થપાઇનલ)
નસમાાં નુકસાન

અથથાયી - દરે ક 1,000 થી

એક પગ (પગ અથવા પાંજા

2,000 સ્ત્રીઓમાાં એક

પર એક પેચ, અથવા પગમાાં
નબળાઇ લાગવી)

કાયમી - દરે ક 24,000 સ્ત્રીઓમાાં

ભાગ્યે જ કોઇકવાર
ભાગ્યે જ

એક

મેસનન્ટ્જાઇહટસ

દરે ક 100,000 સ્ત્રીઓમાાં એક

ખુબ જ ભાગ્યે

થપાઇનલ અથવા એપીડયુરલ

દરે ક 50,000 સ્ત્રીઓમાાં એક

ખુબ જ ભાગ્યે

દરે ક 168,000 સ્ત્રીઓમાાં એક

ખુબ જ ભાગ્યે

દરે ક 100,000 સ્ત્રીઓમાાં એક

ખુબ જ ભાગ્યે

દરે ક 100,000 સ્ત્રીઓમાાં એક

ખુબ જ ભાગ્યે

દરે ક 2,000 સ્ત્રીઓમાાં એક

ઘણુ ાં ભાગ્યે

માટે જ્યાાં સોય દાખલ કરવામાાં
આવી હોય ત્યાાં ફોલલો (ચેપ)

થપાઇનલ અથવા એપીડયુરલ
માટે જ્યાાં સોઇ દાખલ કરવામાાં
આવી હતી ત્યાાં થપાઇનમાાં,
હેઇમાટોમા (લોહીનો ગાાંઠો)
ફોલલો અથવા હેઇમાટોમા ને
કારણે થતી લકવા (પગનો
લકવો) સહહતની ગાંભીર ઈજા

મોટી માત્રામાાં લોકલ એનેથથેહટક
ભુલથી, થપાઇનની નસમાાં ઇન્ટ્જેક્ટ
કરવામાાં આવે છે .
મોટી માત્રામાાં લોકલ એનેથથેહટક
ભુલથી, થપાઇનલ ફ્લુઇડમાાં
દાખલ કરવામાાં આવે છે , કે
જેનાથી શ્વાસ લેવામાાં મુશ્કેલી અને
ખ ૂબ જ ભાગ્યે બેહોશીનુ ાં કારણ
બની શકે છે

પ્રકાસશત દથતાવેજો દ્વારા ઉપલબ્ધ માહહતી આ બધા જોખમો માટે ચોક્કસ આધાર આપતા નથી. ઉપર બતાવેલ આંકડા
અંદાજીત છે , અને સવસવધ હોસ્થપટલોમાાં અલગ હોઈ શકે છે .

