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General Anaesthesia for Caesarean Section – Information Card

மகப்பேற்று சமயத்தில் மயக்கமருந்தைிக்கும் மருத்துைர்கைின் சங்கம்
அறுவை சிகிச்வச ைழி மகப்பேற்றுக்கான போதுைான மயக்க மருந்து (CS)
தகைல் அட்வை
இந்த அட்வையானது, போதுைான மயக்க மருந்து பகாடுத்து உறங்கவைப்ேது ேற்றிய சில
தகைல்கவை அைிக்கிறது.
தண்டுைை ைழி அல்லது தண்டுைை ைால் ைழி மயக்க மருந்து பகாடுக்க போதுமான பேரம்
இல்லாத ஒரு அைசர ேிவல அறுவை சிகிச்வச ைழி மகப்பேற்றுக்காக, போதுைான ஒரு மயக்க
மருந்து பேரும்ோலும் பதவையாகிறது.
ரத்த ோை ைழி பகன்னுலா எனப்ேடும் ஒரு ஊசி, உங்கள் வக அல்லது புஜத்தில் குத்தி
வைக்கப்ேடும்.
போதுைான மயக்க மருந்து போருத்தைவர, ேீங்கள் உறக்கத்தில் இருக்கும்போது உங்கள்
ையிற்றில் இருக்கும் அமிலம் உங்கள் நுவரயீரலுக்குள் புகுந்துைிைக் கூடிய ஒரு ஆேத்து
இருக்கிறது. இந்த ஆேத்வதக் குவறப்ேதற்காக உங்கள் கால்கைில் பசாட்டு பசாட்ைாக
பசல்லவைக்கும் ஒரு ஊசி உங்களுக்கு பசலுத்தப்ேட்டு, குடிப்ேதற்காக அமில எதிர்ப்பு
மருந்தும் உங்களுக்குக் பகாடுக்கப்ேைலாம்.
அறுவை சிகிச்வச அவறயில் ஆக்ஸிஜவன சுைாசிப்ேதற்காக ஒரு முகக் கைசம் உங்கள்
முகத்தின் மீது வைக்கப்ேடும். இந்த முகக்கைசம் சிறிது இறுக்கமாக இருப்ேினும், உங்களுக்குக்
கூடுதல் ஆக்ஸிஜன் பகாடுப்ேது மிகவும் அைசியமாகும்.
பசாட்டு பசாட்ைாக பசலுத்தும் கருைியின் ைழியாக போதுைான மயக்கமருந்து
பசலுத்தப்ேடும். ேீங்கள் உறக்கத்தில் ஆழ்வகயில் உங்கள் கழுத்தில் ஒரு அழுத்தத்வத
உணருவீர்கள். இது உங்கள் மூச்சுக்குழாய் மற்றும் நுவரயீரல்கவைப் ோதுகாப்ேதற்பகயாகும்.
அறுவை சிகிச்வச அவறயில் உங்கள் குழந்வத ேிறப்புக்கு காரணமான துவணைர் உங்களுைன்
இருக்க இயலாது, என்றாலும், அைர்கள் அருகாவமயில் இருப்ோர்கள்.
ேிைாரணம் பேறும் அவறயில் ேீங்கள் ைிழித்பதழுவீர்கள், மற்றும் ைிழித்பதழுந்தவுைன்
உங்கள் குழந்வதவய ேீங்கள் ோர்க்க முடியும்.
ேீங்கள் ைிழித்பதழும்போது உங்கள் பதாண்வை கரகரப்ோகவும், சற்று சுகவீனமாகவும்
உணர்வீர்கள். உங்களுக்கு இன்னும் சில ைலி ேிைாரணிகள் மற்றும் சுகவீனத்திற்கு
எதிரான மருந்துப்போருட்கள் பதவையானால் அவை உங்களுக்குக் கிவைக்கப் பேறச்
பசய்யப்ேடும்.
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UK யில் அறுவை சிகிச்வச ைழி மகப்பேறு அவையும் பேண்களுக்காக ஒவ்பைாரு ைருைமும்17,000
போதுைான

மயக்க

மருந்து

பகாடுக்கப்ேடுகிறது

மற்றும்

அைற்றில்

பைகுசில

சிக்கல்கபை

இருந்துள்ைன. இருப்ேினும், போதுைான மயக்க மருந்து பகாடுப்ேதில் சில ஆேத்துக்களும் ேக்க
ைிவைவுகளும் உள்ைன. இவை இந்த அட்வையின் மறுேக்கத்தில் காட்ைப்ேட்டுள்ைன.

போதுைான மயக்க மருந்து பகாடுப்ேதில் உள்ை ஆேத்துக்களும் ேக்க ைிவைவுகளும்
சாத்தியமான ேிரச்சவன

போதுைான ேிரச்சவன எப்ேடி இருக்கும்

குைிர் ேடுக்கம்

போதுைாக - சுமார் 3 போில் 1 ேேருக்கு

கரகரப்ோன பதாண்வை

போதுைாக - சுமார் 2 போில் 1 ேேருக்கு

சுகவீனமாக உணர்தல்

போதுைாக - சுமார் 10 போில் 1 ேேருக்கு

தவச ைலி

போதுைாக - சுமார் 3 போில் 1 ேேருக்கு

உதடுகள் மற்றும் ோக்கில் பைடிப்புக்கள்
சிராய்ப்புக்கள்
ேற்களுக்கு பசதம்

எப்போதாைது - சுமார் 20 போில் 1 ேேருக்கு
அாிதாக – சுமார் 4500 போில் 1 ேேருக்கு

ேீங்கள் உறக்கத்தில் இருக்வகயில் மயக்க
மருந்து மருத்துைர் சுைாசிப்புக்கான குழாவய
பசருகத் தைறுதல்
மார்ேில் பதாற்று
உங்கள் ையிற்றிலிருந்து நுவரயீரலுக்குள்
அமிலம் புகுந்துைிடுதல்

போதுைாக இருக்காதது – சுமார் 250 போில் 1 ேேருக்கு

பசயல்முவறயின்போது ைிழித்தேடி இருத்தல்

போதுைாக இருக்காதது – சுமார் 400 போில் 1 ேேருக்கு

கடுவமயான ஒவ்ைாவம எதிர்ைிவன

அாிதாக – சுமார் 10,000 போில் 1 ேேருக்கு

போதுைாக - சுமார் 10 போில் 1 ேேருக்கு – ஆனால்
பேரும்ோலான பதாற்றுக்கள் கடுவமயானவைய்
கிவையாது
அாிதாக – சுமார் 1000 போில் 1 ேேருக்கு

மரணம்:
பைகு அாிது – 100,000 போில் 1 ேேருக்குக் குவறைாக
மரணம் அல்லது மூவை ோதிப்பு

(UKயில் ைருைத்திற்கு 1 அல்லது 2 பேர்)
மூவை ோதிப்பு:
பைகு அாிது – மிகச்சாியான எண்ணிக்வக பதாியைில்வல

இந்த அவனத்து ஆேத்துக்கள் மற்றும் ேக்க ைிவைவுகளுக்கான துல்லியமான எண்ணிக்வக கிவைக்கைில்வல.
எண்ணிக்வககள் கணிக்கப்ேட்ைவைபய மற்றும் மருத்துைமவனகளுக்கிவைபய மாறுேைலாம். உங்களுக்கு
ஏபதனும் பகள்ைிகள் இருப்ேின் உங்களுக்கான மயக்க மருந்தைிக்கும் மருத்துைாிைம் கலந்துவரயாைவும்.
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ராயல் காபலஜ் ஆஃப் அனாஸ்பதடிஸ்ட்ஸ் –இன் ைவலத்தைமாகிய www.rcoa.ac.uk. லிருந்து ‘அறுவை
சிகிச்வச ைழிமகப்பேற்றுக்கான மயக்க மருந்து’ எனும் சிற்பறட்டிவன ேதிைிறக்கம் பசய்ைதன் மூலம் பமலும்
தகைல்கவைப் பேற்றுக்பகாள்ைலாம்
We are grateful to the charity Translators without Borders for providing this translation for the OAA.
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