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پرسشوپاسخهایمتداول-تسکیندردزایمان
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

QA
چگونگیدردزایمان
====================
انقباضهایخفیف،برکستون-

رحمدرطولمدتبارداریممکناستگاهگاهیمنقبضشود.این
هیکس1نامدارد.دردزایمانبتدریجشدتوتناوببیشتریخواهدداشت.
لادراواخرحاملگیایندردها
انقباضها،شبیهدردهایخونریزیماهیانهحسمیشوند،ومعمو 

این
شدتپیدامیکند.هرزنبارداریدردزایمانرابصورتهایمختلفیتجربهمیکند.
لااولینتجربهدردزایمانبرایوضعحملطولنیتراست.
معمو 
انقباضها،دردبیشتریبهمراهخواهندداشت.

اگربرایتسریعزایماندارومصرفشود،این
توصیهمیشود،بادردزایمانبادیدبازروبروشویدوانعطافپزیرباشید.مادرانباردارهرکدام
بطریقیبادردزایمانروبرومیشود.
.۱مراقبتبهنگامتولدنوزاددرزایمان.مرکزهمکاریملیبرایسالمتزنانوکودکان.تاییدشده
توسطکمیسیونملیبهداشتوتعالیبالینی.کالجسلطنتیماماییوژینکولوژی-لندن۷۰۰۲
)Royal College of Obstetrician and Gynecology (RCOG

۱

روشهای اماده شدنبرایزایمان
=====================================

Braxton Hicks

1
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کالسهایمخصوصآمادگیپیشاززایماندرموردنحوهآمادهشدنبرایزایماناست.اینکالسها
توسطقابلههاوسازمانهایوابستهاجرامیشودکهبرایپشتیبانیوآمادگیوالدینمیباشد.کالسهابرای
اگاهیواطمینانخاطرشمامیباشدکهآمادگیکافیبرایدردردزایمانداشتهباشید.
درکالسهایپیشاززایمان،قابلهمسئولکالسدرموردکاهشدرداطالعاتیبهشمامیدهد.اگر
اطالعاتبیشتریدرموردبیحسکردنکمروقسمتپایینبدن(اپیدورال)نیازدارید،میتوانیداز
دکتربیهوشیوقتبگیریدوسوالتخودرادراینموردبااودرمیانبگذارید.اگرنمیتوانیدبه
کالسهایآمادگیزایمانبروید،ازمامایخودبپرسیدکهچهراههایدیگریبرایکنترلدردوجود
دارد.دراینصورتاینرامیتوانیدباقابلهخوددرمیانبگذارید.
محلیراکهبرایزایمانانتخابمیکنیددرمیزاندردشماموثرخواهدبود.اگراحساسراحتیو

آرامشکنید،دراینصورتکمترنگرانوضعحملخواهیدبود؛.۷گروهیترجیحمیدهنددرمنزل
وضعحملکنندوگروهدیگریدربیمارستانویامراکززایمان.اکثربیمارستانهاسعیدارندمحیطاتاق
زایمانسادهباشدوآهنگموردعالقهشمانواختهشودتابهآرامششماکمککند.
اگرتصمیمداریددربیمارستانویامرکززایمانوضعحملکنید،پیشنهادمیشوددرموردامکاناتآنها
تحقیقکنید.
میکند؛.۳برایکمکو
بهمراهداشتنیکدوستویاهمراهدرطولمدتوضعحملبهشماکمک 
تمرکزفکر،مسایلیراکهبرایشمامهمهستندباهمراهتاندرمیانبگذارید،اینکاردروضعحمل
کمکمیکند.

شما
.۷والدناستورمیو،نیلسونسیا-Waldenstorm U , Nilsson CA.تجربهزایماندرمرکزتولد.مطالعهکنترل
شده.توافقنامهضدتقلبوجعلدرتجارتماماییوژینکولوژیاسکاندیناوی۱۹۹۵:۲۳:۵۵۵-۵۵۲

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 1994; 73:547-554
.۳هادنتاد،گیتساس،هامفریجیج،اسکالسی،حمایتمداوماززنانبههنگامزایمان.کوچران
مرکزاطالعاتبررسیسیستمیک،۷۰۰۳نشریه.۳مقالهشمارهسید.۰۰۳۲۰۰تاریخ
انتشار.۱۰۰۱۰۰۷-۱۵۰۵۱۱۵۱سید.۰۰۳۲۰۰
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۷
انقباضهایدردزایمان

روشهایسادهبرایکمکدر
===========================
●

بهآرامینفسبکشید.اینروشمقداراکسیژنرابهماهیچههاافزایشمیدهد،دراینصورت
دردکمتریرااحساسمیکنید.همینطورتمرکزبهتنفسباعثمیشودکهدردکمتریرادر
انقباضهایاحساسکنید.

موقع

●

اگرقبلازشروعدردزایمانتمرینداشتهباشید،اینکاربهشماکمکخواهدکرد،چونوقتی
دردداریدمشکلاستکهآرامباشید.برایآرامبودنچندینروشرایادبگیرید.

●

ماساژدرزماندردزایمانمیتواندآسایشواطمینانبخشباشد.
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۳
آیازایماندراستخرمیتواندبهکاهشدردکمککند؟
=========================
تحقیقاتنشاندادهزایماندرآب(استخر)بهکاهشدردزایمانکمکمیکندوبهاحتمالزیادکمتربه
اپیدورالنیازمیباشد.۵شواهدینشاندادهاگرآبکمیزیادگرمباشد،نوزادممکناستدچار
اضطرارشود؛تحقیقاتنشاندادهچهدرداخلآبویاخارجازآنهیچگونهخطریبرایشماویا
نوزادتانوجودندارد.مامایمسئولشماونوزادراکنترلخواهدکرد.
بسیاریازبخشهایزایمان،برایزایماناستخردارند،اماگاهیممکناستدردسترسنباشند.با
مامایخودهماهنگکنیداستخرراآمادهکندتابتوانیدازآناستفادهکنید.

.۵کلوتایار،برنزای.بزیرآبفرورفتندردردزایمانوتولد.کوچراننشریهمرکزاطالعاتسیستمیک،۷۰۰۹نشر{۷د
او.۱۰۰۱۰۰۷-۱۵۰۵۱۱۵۱:سید.۰۰۰۱۱۱انتشار}۳

4.Cluett ER, Burnes E. Immersion in water inlabour and birth. Cochrane Database Of
}Systematic Reviews 2009,Issue 2. { DOI: 10.1002/14651858.CD000111.pub3
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۵
روشهایدرمانیموجودبدوندارو،چطورمیتوانندموثرباشند؟
=====================================================================

تحقیقاتموجوداشارهدارندروشهایمکملمیتواندبهمادرانباردارکمککندبردردزایمانشانمسلط
شوندوکمتردارومصرفکنند؛۵اگرتصمیمداریدازاینروشهااستفادهکنید،توصیهمیشودبا
شخصیکهدرانرشتهآموزشدیدهمشورتکنید،تعدادبسیارکمیازبخشهایزایماناینسرویسها
رادارند،دراینصورتبهتراستدرمانگراموزشدیدهراقبلازشروعدردزایمانتاندرمانگرخود
راانتخابکنید.
باروغنمعطر))aromatherapyهماناستفادهازروغنهایضروریاست

● ماساژدرمانی
کهبرایکاهشدادنترس،وبهبودسالمتیوحمایتاست.
● بازتابشناسی()Reflexoloyبراساساینایدهاستکهنقاطخاصیدردستوپامربوط
آنرانمیدانیم،ولیاحتمالابراساسطبسوزنی

بهنقطهاییدیگرازبدنهستند.ماطرزکار
لانقطههاییرادرکفپاماساژمیدهدکهبهآن
است(بهادامهمراجعهکنید).درمانگرمعمو 
قسمتدردناکبدندرطولزایمانمربوطاست.
میکند.میتوانید یادبگیریدو
هیپنوتیزم()Hypnosisفکرشماراازاحساسدردمنحرف 
●
اینکارراخودتانهمانجامدهید(خودراهیپنوتیزمکردن).
میتوانیددردورهبارداریاینروشراتمرینکنید،درغیراینصورتهیپنوتراپیستباید
درزمانوضعحملحضورداشتهباشد.
● طبسوزنی()Acupunctureشاملاستفادهازسوزنهاییمخصوصدرنقطههاییخاص
ازبدنبرایکاهشدردمیشود.حظوردرمانگردرمدتوضعحملالزامیاست.
گیاهیاستفادهمیکند)برایکاهش

درمانهایدیگریمانندهومیوپاتیاز(رقیقکردنعناصر
درد،وداروهایگیاهی(تولیدازداروهایگیاهی)برایکاهشدرداستفادهمیشود.
.۵اسمیتسآ،کالینزسیتی،سیناآم،کرودرسیآ.طبمکملوجایگزینبرایمدیریتدردزایمان.مرکزاطالعات
سیستمیککوچرین،۷۰۰۰نشر،۵شمارهنشر:سید۰۰۳۵۷۱تاریخنشر۱۰۰۱۰۰۷:ژ.۱۵۰۵۱۱۵۱نشر.۷
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۵
تحریکالکتریکیعصبچیست؟(ُ)TENS
● چهارپدصافبهکمرچسباندهمیشوندکهازآنهاجریانخفیفالکتریکیمیگذرد.اینهایک
احساسسوزنسوزنشدنراایجادمیکنند.میتوانیدقدرتآنراخودتانکنترلکنید.
● گاهیدرماههایاولبارداریبهدردکمرکمکمیکند.اگرایندستگاهراکرایهکنید،میتوانید
ازآندرخانهاستفادهنمایید.بعضیبیمارستانهاایندستگاهراامانتمیدهند.
● ایندستگاهاثرمضریبرنوزادشماندارد.
● زمانیکهازایندستگاهدرزمانبارداریخوداستفادهمیکنید،ایناحتمالوجودداردکهدر
اواخردورهبارداریبهنوعدیگریازمسکندردنیزاحتیاجپیداکنید.

۰

گازوهواچیستوچطورمیتوانازآناستفادهکرد.انتونوکس()entonox
======================================================================

گازانتونوکسشامل۵۰۵گازنیتروساکسایدو۵۰۵اکسیژناست.کهبنامگازوهواشناختهمیشود.
یکنید.
● اینگازانتونوکسراازطریقماسکویادهانگیراستنشاقم 
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● سادهاستوزوداثرمیکند،واثراتشظرفچنددقیقهازبینمیرود.
● گاهیممکناستبرایمدتکوتاهیاحساسسرگیجهکنیدوکمیحالتتهوعداشتهباشید.
● بهنوزادشماآسیبنمیرساند،درعوضاکسیژنبیشتریبهشمامیرساندواینبرایشماو
نوزادشماممکناستموثرباشد.
● میتوانیددرطولمدتوضعحملازآناستفادهکنید.
شمامیتوانیدمقدارگازانتونوکسراکنترلکنید،ولیبرایکسببیشتریناثربایدزمانهایاستفادهاز
اینگازرابخوبیودقیقمشخصکرد.بمحضاحساسکردنانقباض ،ازگازانتونوکساستفادهکنید،
انقباضهاازاینگاز

دراینصورتوقتیدردشروعشد،ازاثرکاملاینگازبهرهمندخواهیدبود.بین
استفادهنکنید،چونباعثسرگیجهوگزگزکردنمیشود.بعضیازبیمارستانهاموادیبهاینگازاضافه
رابیشترمیکند.

میکنندکهاثربیشتریداشتهباشد،ولیاینخوابآلودگی


۲
گروهداروهایمخدر(مرفین،پتادین،دایمرفین) چههستند؟
======================================================

لاازمرفین،پتادین،ودای
اینداروهامسکنهستندواثرشانشبیهیکدیگراست.دربخشزایمانمعمو 
مرفیناستفادهمیشود(درانگلستانازاینداروهابیشترازپیشاستفادهمیشود))۲(.تحقیقاتنشانداده
کسانیکهدایمرفین درماهیچهشانتزریقشدهازاینمسکنبیشترازپتادینراضیبودند)۱(.نمونه
هایدیگرموادمخدرشاملمپتازینول،فنتانیل،ورمیفنتانیلمیشود.
●

لاقابلهدارویمخدررادریکیازماهیچههایبزرگدربازوویارانتزریقمیکند.
معمو 
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● تسکیندرداغلبمحدوداست.درنیمساعتاولاثراتآن رااحساسمیکندوممکناستتا
چندساعتبعدنیزاثرداشتهباشد.
● اثرداروهایمسکنکمترازگازوهوااست.
داروهایمسکنمحدودیتهایی دارد،بعضیازمادرانمیگویندکه بااستفاده

● اگرچهاستفادهاز
ازاینداروهاکمترنگراندردهستندواحساسآرامشمیکنند۰.
● مادران دیگر از اثرات این داروهای مسکن ناامید هستند و میگویند که کنترلی بر درد خود
ندارند.
. ۰اولفسونسی.اکمن-اوردبرگجی،جلمآ،ایرستدتل.عدماثرمسکندرتجویزسیستمیکمرفینیاپتادیندردردزایمان.
ژورنالانگلیسیزنانوزایمان.۱۰۳:۹۰۱-۹۲۷:۱۹۹۰
.۲تاکیجپ،۱پراتر،ای،وویمی:تجویزداروهایمسکندرماهیچهبرایمسکندرزایمانتوسطمتخصصیندربخش
زایمان:بررسیطبابتدرانگلستان.مجلهبینالمللیزنانوطببیهوشی۷۰۰۱.ژانویه.۳-۱:)۱(۱۲:نشرانالین۵نوامبر
.۷۰۰۲
.۱وویمیک،تاکلیجپ،برناردسوجکسوند،IDvIP.ازمایشتزریقبینماهیچهایدیامرفینوپتادینبرایمسکندرد
زایمان:مقایسهآزمایشمضاعفدومرکزکنترلشدهتزریقبینماهیچهایدیامورفینوتزریقماهیچهایپتادیندرزایمان.مجله
بینالملیآنستزیزایمان(۷۰۱۷:۷۱.س)۱س.۱۵

۱
عوارضجانبیداروهایمخدر(مرفین،دیامرفین،پتادین)
=====================================================

●
●
●
●
●
●
●

ممکناستشماراخوابآلودهکند.
لابهشمادارویضدتهوعمیدهند.
ممکناستبهشماحالتتهوعدستدهد،معمو 
یبوستمیاورد.اگربهدارویبیهوشینیازداشتهباشیدممکناستمشکلسازباشد.
ممکناستتنفسشماراآهستهکند.دراینصورتماسکاکسیژنبهشمادادهمیشودوتنفس
شمارازیرنظرخواهندداشت.
ممکناستتنفساولیهنوزادراآهستهکند،کهدراینصورتبهنوزادتزریقمیکنندتابه
تنفساوکمککند.
ممکناستنوزادراخوابآلودهکند،دراینصورتنوزادبخوبیتغذیهنمیکند(بخصوص
اگرپتادینمصرفکردهباشید).
اگرازداروهایمخدردرزایماناستفادهکردهباشید،اثراتشبرنوزادخیلیکماست.
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۹

کنترلداروهایبیحسیدرداخلرگتوسطبیمار
==============================================

اگرتزریقاپیدرال(تزریقدرناحیهکمرکهپایینبدنرابیحسمیکند)ممکننیستویاشمامایلبه
استفادهازآننیستید،میتوانیدداروهایبیحسیراازطریقپمپکهتوسطبیماربایکدکمهکنترل
میشودمستقیما اداخلرگتزریقکنیدتازودتراثرداشتهباشد.اینروشدربرخیازبیمارستانهادر
دسترساست.
بااینروشمیتوانیدمقدارمصرفداروراکنترلکنیدوزمانیکهلزماستبافشاردکمهکمکماستفاده
کنترلمیکنید.بهدلیلایمنی،چگونگیسرعتاستفادهومقداراین

کنید.مقدارمصرفراخودتان
داروهایمخدرکهتوسطبیمارکنترلمیشوندمحدودمیشود.اگرازاینروشبرایمدتیطولنی
استفادهکنید،امکانداردکهاثراتجانبیانهادربدنجمعشودوعوارضجانبیبیشتریرویمادرو
نوزادداشتهباشد.
دربعضیازمراکززایمان،ممکناستدارویمخدربنامرمیفنتانیلبرایکنترلدردپیشنهادشود.بدن
رمیفنتانیلراسریعترازبینمیبرد،دراینصورتعوارضآنطولنینیست.اثراینداروبرای
کاهشدردزیاداست،ولیتنفسراآهستهمیکند،بههمیندلیلبایدتحتنظارتمصرفشود.حدود
یکدرصدمادرانیکهازاینروشاستفادهکردهاند،ناچارشدنددیگرازآناستفادهنکنند،زیرابر
تنفسآنهااثرمتفیداشتهاست.کمتراتفاقمیافتدکهتنفسباندازهاییاهستهشودکهباعثمشکلجدی
شود۱۷.
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کنترلرمیفنتانیلاثربسیارکمیبرنوزاددارد
۹وولمننپ،آکیورالآی،روداسکوسکیت،اوهتاننپ،الهوتااس،مقایسهرمیفناتیلونیتروساکسیددردردزایمان.توافقنامه
تجارتجعلیوتقلبدرموادداروهایبیهوشی،اسکاندیناوی۵۹:۵۵۳-۵۵۱:۷۰۰۵
۱۰ووالکاسآی،باتویکآ،اثراتجانبیرمیفنتانیلبرویمادرونوزادباروشکنترلپمپتوسطبیمار.مجلهانگلیسیبیهوشی
۵۰۵-۵۰۹:۷۰۰۵:۹۵
۱۱لواند؛هومپ،رولنتف،کنترلدارویدردباپمپدررگهاتوسطبیمارجایگزیناپیدیورال(اپیدورال)درزایمان.موردسوال
قراردادناثرکوتاهرمیفنتانیل.بررسیدرمنطقهفرانسویبلژیک(والونییاوبروکسل).توافقنامهدرتجارتجعلیوتقلبدرمواد
داروهایبیهوشیبلژیک۲۵-۱۷:۰۰:۷۰۰۹

۱۷
موچاتوتانا،کینسالم.رمیفنتانیلبرایدردزایمان:وقتتنفسکشیدن،بیهوشی۷۳۱-۷۳۵:۰۱،۷۰۱۳
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۱۰
اپیدرالها
==========

اپیدرالهایکیازروشهایپیچیدهبرایتسکیندردمیباشد.اینروشفقطتوسطدکتربیهوشیانجام
میشود.دکتربیهوشیدراینزمینهآموزشوتخصصداردوازاینداروهابرایبیهوشیوتسکین
درداستفادهمیکند.برایتسکیندرددرحینعملجراحی،میتوانازداروهایبیهوشیعمومیمانند
نوعدارویهایبیهوشیدر

اپیدرالونخاعیاستفادهکرد.برایکسباطالعاتبیشتردرمورداین
پاسخهایمربوطبهسزارینمراجعهکنید.
سزارینبهپرسشهاو 

چندتحقیقدربارهاپیدرال
● اپیدرالهاموثرترینروشبرایتسکیندردهستند.
● برایاپیدرال،دکتربیهوشیسوزنیراداخلقسمتپایینکمرواردمیکندوازآنبرایکاتتر
اپیدرالاستفادهمیکند(یکلولهبسیارنازکاست)کهدرنزدیکییکعصبدرنزدیکیستون
فقراتقرارمیگیرد.کاتتراپیدرالدرآنجانگهداریمیشود؛برایزمانیکهسوزنبرداشته
میشود،ازآنبعنوانمسکندرطولزایماناستفادهمیشود.مسکنهامقادیرکمیازمواد
مخدرویاترکیبیازهردوهستندکهبرایبیحسیموضعیعصبهااستفادهمیشوند.
●
●
●
●
●

اثراپیدرالپساز۵۰دقیقهاحساسمیشود(اینزمانشاملوصلکاتتراپیدرالومدتزمانی
کهمسکناثرکند).
بامصرفاپیدرالحالتخوابآلودگیوتهوعنخواهیدداشت.
استفادهازاپیدرالامکاناستفادهازوانتوز(گیرهچسبیکهبرسرنوزادگذاشتهمیشود)ویا
فورسپسراافزایشمیدهد.
اگرازوانتوزویافورسپسویاسزاریناستفادهشود،مقداراپیدرالرامیتوانافزایشداد.
اپیدرالبرنوزاداثرینخواهدداشت.
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۱۱

اپیدرالنخاییهمزمانچیست؟(سیاسایی)
================
اپیدرالآهستهعملمیکند؛بخصصوصکهدردزایماندیرشروعمیشود.اگرمسکنهادرکمرو
مستقیما ابهداخلکیسهآبیکهعصبهارادربرداردتزریقشودخیلیسریعتراثرخواهندکرد.این
نوعتزریقرانخاییمینامند.برخالفاپیدرال،سیاساییدرمواقعاستثناییوبدونکاتترتزریق
میشود.اگرکاتتراپیدرالهمزمانگذاشتهشوداینرابهمپیوستننخاییاپیدرالمینامند.

آیااپیدرالبرایهمهمناسباست؟
===============================

میتوانازاپیدرالبرایاغلبمردماستفادهکرد،ولیبعضیازمشکالتپزشکی(مانندیکآنومولی
تکاملیدرنقضبستهشدنمحفظهاستخوانینخاعاست,spina bifidaویاعملجراحیدرکمر،
لختهشدنخون)سببنامناسببودناستفادهازاپیدرالمیشود.توصیهمیشودقبلاززایمان،این
مطالبرامطالعهکنید.اگردردزایمانطولنیداریدودکتریاماماپیشنهادمیکنند،ازاپیدرالاستفاده
کنید،اینممکناستبهشماونوزادشماکمککند.
اگراضافهوزندارید،تزریقاپیدرالممکناستمشکلوطولنیباشدزیرایافتننقطهیموردنظر
سختاست.بمحضاینکهاپیدرالگذاشتهشدواثرکرد،ازاثراتمفیدآنبرخوردارمیشوید.

۱۷
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اپیدرالچیست؟
اپیدرال یکی از پیچیده ترین روشهای درمان درد است و توسط دکتر بیهوشی تزریق میشود .دکتر
بیهوشی در مورد تسکینو تزریق این دارو و داروهایی دیگر خواب آور اموزش دیده است .داروی
بیهوشیعمومی،اپیدرالویاتزریقنخاییبرایتسکیندرددرطولمدتجراحیاستفادهمیشود.برای
کسب اطالعات بیشتر در مورد این داروها در حین سزارین به قسمت پرسشها و پاسخ های سزارین
مراجعهکنید.
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مراحل بی حسی اپیدورال چگونه انجام میگیرد؟
در ابتدا یک لوله بسیار باریک پالستیکی در رگ دست یا بازوی شما قرار داده میشود؛ برای اینکه معمولا به تزریق
قطره به قطره نیاز است تا به آسانی از آن عبور کند (ممکن است به دلیل دیگری هم در حین عمل زایمان احتیاج به تزریق
داشته باشید مثال دارویی برای تسریع روند زایمان و یا اگر مریض شده باشید) .ماما از شما میخواهد که به طرف
پهلو خم شوید و یا در حالت نشسته به جلو خم شوید ،سپس متخصص بیهوشی پشت شما را با ماده ضدعفونی تمیز
میکند .متخصص بیهوشی داروی بی حسی سطحی را به زیر پوست شما تزریق میکند و بدین ترتیب گذاشتن اپیدورال درد
چندانی نخواهد داشت .كاتتر 2اپیدورال در پشت شما و نزدیک اعصاب ستون فقرات کار گذشته میشود .متخصص
بیهوشی مواظب است تا کیسه حاوی مایع نخاع را سوراخ نکند چرا که این عمل بعداا باعث سر درد شما میشود .مهم
است که حین گذاشتن اپیدورال توسط متخصص بی حرکت باقی بمانید ،اما اگر کاتتر با چسب زخم محکم شده باشد،
میتوانید با فراغ بال حرکت کنید .وقتی کاتتر اپیدورل در جای مورد نظر قرار گرفت ،داروی ٔمسکن از طریق آن به شما
داده خواهد شد.

چقدر طول میکشد اپیدورل عمل کند ؟
گذاشتن آن معمولا  ۰۲دقیقه طول میکشد و  ۰۲دقیقه هم طول میکشد تا درد را آرام کند .همزمان با زمانی که اپیدورل
اثر خود را می گذارد ،مامای شما فشار خونتان را مرتب اندازه گیری میکند .متخصص بیهوشی مرتب کنترل میکند که
ض ّد دردهای اپیدورل روی اعصاب درست عمل کنند ،یعنی روی شکم یا پای شما یک تکه یخ یا اسپری سرد میگذارد و از
شما سوال میکند که آیا آن را حس میکنید .بعضی وقتها اپیدورل از همان اول درست عمل نمیکند .در این صورت
متخصص بیهوشی یا آنرا تنظیم میکند و یا اینکه مجبور است دوباره آنرا کار بگذارد.

بعد از اینکه اپیدورل کار گذاشته شد اثر آن چگونه ادامه پیدا میکند؟
در طی عمل زایمان ،ممکن است از طریق کاتتر اپیدورل به شما ٔمسکن ض ّد درد بیشتری تزریق شود که یا به سرعت و
یک دفعه انجام میگیرید و یا به آرامی ،با کمک پمپی که ٔمسکن را با ریتم کم و مداوم رها میکند و یا با یک پمپ کنترل
ٔمسکن اپیدورل که توسط بیمار به کار میافتد .این روش به شما امکان میدهد زمانیکه نیاز داشتید با فشار دکم ٔه متصل به
پمپ مسکن مورد نیاز خود را به خود تزریق کنید .در هر بیمارستانی معمولا از یک و یا از هر دو روش استفاده میکنند
تا به کم کردن درد زایمان از طریق اپیدورال ادامه بدهند .بعد از هر تزریق اضافی ،درست مثل زمانی که اپیدورال کار
گذشته میشود ،ماما به طور مداوم فشار خون شما را اندازه گیری میکند.

اپیدورال متحرک چیست؟
اپیدورال متحرک درد زایمان را کاهش میدهد بدون اینکه در قسمت تحتانی بدن خود احساس لختی و بی حسی کنید و یا
در پاهای خود احساس ضعف کنید .اپیدورال را نمیتوان به صورت خیلی دقیق تنظیم کرد ،بنابراین اگر میخواهید هنگام به
دنیا آمدن نوزادتان چیزی احساس کنید ،بدیهی است که هنگام زایمان هم احساس ناراحتی بیشتری را خواهید داشت.

آیا اپیدورال روی کودک تاثیر میگذارد؟
2

لولهتوخالیقابلانعطاف
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گذاشتن اپیدورل معمولا بر شرایط نوزاد به دنیا آماده هیچ تاثیری ندارد) .(13در واقع خون نوزادان به احتمال بسیار
کمی اسید دارد ).(14استفاده از اپیدورل به هیچ وجه شیر دادن را سخت تر نمیکند).(15

13. Anim-Somuah M, Smyth R, Howell C. Epidural versus non-epidural or no analgesia in labour. Cochrane Database of Systematic
Reviews 2005, Issue 4. Article number: CD000331. Date of issue: 10.1002/14651858.CD000331.pub2.
14 Reynolds F, Sharma S, Seed PT. Analgesia in labour and funic acid-base balance: a meta-analysis comparing epidural with
systemic opioid analgesia. British Journal of Obstetrics and Gynaecology 2002; 109: 1344-1353.
15. Wilson MJA, MacArthur C, Cooper, GM, Bick D, Moore PAS, Shennan A. Epidural Analgesia and breastfeeding: a randomised
controlled trial of epidural techniques with and without fentanyl and a non-epidural comparison group. Anaesthesia 2010 65: 145153.

چگونه میتوان حین عمل جراحی از اپیدورل برای راحتی بیشتر استفاده کرد؟
اگر به عمل سزارین احتیاج دارید ،به جای بیهوشی کامل معموالً از اپیدورل استفاده میشود .یک بی حس کننده موضعی قوی از
طریق کاتتر اپیدورال به شما تزریق میشود که قسمت پایینی بدن شما را در طول عمل لخت و بی حس میکند .برای شما و کودکتان
این کار از بیهوشی عمومی کم ضررتر است.
بعضی وقتها ممکن است اپیدورل به خوبی عمل نکند تا بتوان از آن حین سزارین استفاده کرد .این مورد برای  ۱نفر در هر ۰۲
نفر اتفاق میافتاد .در این صورت ممکن است به یک بی حسی دیگر هم احتیاج داشته باشید ،مثل بی حسی نخاعی و یا بیهوشی
کامل.

اگر احتیاج سریع به سزارین دارید و هنوز اپیدورال برای شما گذاشته نشده ،یک بی حسی نخاعی بر شما اعمال میشود،
ولی مقدار آن بیشتر از ماده بی حس کننده ای است که معمولا در بی حسی نخاع استفاده میشود.
برای کسب اطالعات بیشتر راجع به اپیدورل یا بی حسی نخاعی حین سزارین ،لطفا ا بخش سوال جواب مربوط به سزارین
را مطالعه کنید.

آیا استفاده از اپیدورل احتمال نیاز به سزارین و یا احتمال کمردرد بعد از زایمان را افزایش میدهد؟
استفاده از اپیدورل احتمال نیاز به سزارین را زیاد نمیکند .احتمال کمر درد طولنی مدت هم زیاد نیست .کمردرد معمولا
موقع حاملگی ظاهر میشود و کمی بعد از آن هم ادامه پیدا میکند .ممکن است بعد از اپیدورال یک نقطه حساس در پشت
شما پیدا شود که بندرت در طول چند ماه ادامه پیدا میکند و احتمال کمردرد طولنی مدت هم خیلی کم است(13-16).
13. Anim-Somuah M, Smyth R, Howell C. Epidural versus non-epidural or no analgesia in labour. Cochrane Database of Systematic
Reviews 2005, Issue 4. Article number: CD000331. Date of issue: 10.1002/14651858.CD000331.pub2.
16 Russell R, Dundas R, Reynolds F. Long term backache after childbirth: prospective search for causative factors. British Medical
Journal 1996; 312: 1384-1388.

خطرهای اپیدورال چیست؟


بین  ۱تا  ۰در صد زنانی که از اپیدورل استفاده میکنند ممکن است سر درد بگیرند( .پیوست)
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آسیب دیدگی دائمی اعصاب با اپیدورال بسیار نادر است ( به پیوست آسیب دیدگی عصبی مراجعه کنید).
اپیدورال برای  ۱نفر از هر  ۸نفر در کاهش درد زایمان درست عمل نمیکند ،در این صورت به روشهای
دیگری برای کاهش درد نیاز دارید.
استفاده از اپیدورال امکان استفاده از فورسپس را بال میبرد.
با استفاده از اپیدورال ،دومین مرحله زایمان (یعنی زمانی که دهانه رحم کامالا باز است) طولنی تر میشود
و احتمال استفاده از داروی (تکسیتوسین) برای ازدیاد انقباض رحم وجود دارد.
احتمال آن میرود که فشار خونتان پایین بیفتد.
در حین عملکرد اپیدورال ممکن است در پاهایتان احساس ضعف کنید.
ادرار کردن برایتان سخت خواهد بود .احتمالا به یک لوله در داخل مثانه (کاتتر مثانه) احتیاج دارید تا ادرار
شما را خالی کند.
ممکن است احساس خارش داشته باشید.
ممکن است کمی تب کنید.

اپیدورال چگونه باعث سردرد من می شود؟
تقریبا ً در  ۱نفر از هر  ۱۲۲نفری که از اپیدورال استفاده میکند کیسه حاوی مایع نخاع با سوزن اپیدورال سوراخ میشود ( که به
آن سوراخ دورال میگویند) .اگر این اتفاق برای شما بیفتد ممکن است که به مدت چندین روز و یا حتی در صورت عدم معالجه به
مدت چندین هفته دچار سردرد شدیدی شوید .اگر سردرد شدید دارید ،متخصص بیهوشی با شما صحبت کرده و توصیه های الزم را
برای استفاده داروی مناسبی که میتوانید مصرف کنید خواهد داد .برای کسب اطالعات بیشتر بروشور "سوراخ بعد از دورال" را
مطالعه کنید.
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.این سوال جوابها از طرف زیر کمیته انجمن متخصصین بیهوشی زایمان در جهت اطالع به مادران نوشته شده است
: اعضای این کمیته به شرح زیر هستند
Dr Purva Makani (chairman )رییس
Dr Ian Wrench (secretary) منشی
Mrs Shaheen Chaudhry (consumer representative) نماینده مصرف کنندگان
Dr Mary Mushambi (consultant anaesthetist) مشاور بیهوشی
Dr Claire Candelier (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists representative نماینده
)متخصصین زنان و زایمان کالج رویال
Gail Johnson (Royal College of Midwives representative) نماینده کالج رویال میدوایو
Dr Hilary Swales (consultant anaesthetist) مشاور بیهوشی
Mrs Smriti Singh (lay member) عضو آزاد
.جا دارد که از اعضای سابق کمیته جهت کاری که در انتشارات قبلی انجام داده اند تشکر کنیم
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برای کسب اطالعات بیشتر راجع به بیهوشی سزارین و یا اطالعات دیگر میتوانید به سایت ما مراجعه کنید که
در آن ترجمههای این مطلب و لیست عبارات به زبانهای مختلف یافت میشود.

اطالعاتی را نیز میتوانید در مورد کاهش درد زایمان از سایت ملی زیر کسب کنید
www.nct.org.uk
و همچنین سایت اطالعت و منابع خدمات ماماها:
www.infochoice.org

با همکای کالج رویال متخصصین بیهوشی ،ما اطالعت بیشتری را راجع به اپیدورل و همینطور راجع به "سر دردهای بعد
از اپیدورل و بیهوشیهای نخاعی" و "آسیب دیدگیهای عصبی ناشی از تزریق اپیدورل و نخاعی" تهیه کرده ایم که
میتوانید آنها را از سایت زیر دانلود کنید.
 www.rcoa.ac.uk/docs/nerve-spinal.pdf.یا www.rcoa.ac.uk/docs/hesa.pdf
دفترمنشی
Phone : 020 76318883
Email: secretariat@oaa-anaes.ac.uk
Website: www.labourpains.com
انجمن متخصصین بیهوشی زنان و زایمان ۰۲۱۲
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ازنهادمترجمینبدونمرزبرایترجمهایننسخهسپاسگزاریم
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خطرات اپیدورال و بیهو شی نخاعی برای کاهش درد زایمان
میزان رایج بودن آن

درصد امکان آن

رایج

یک زن از بین  ۲تا  ۱۲زن ،بسته به
نوع دارو و مقدار آن

بعضی از مواقع

یک زن از بین  ۰۲زن

نوع ریسک

رایج

تقریبا ً نادر

پایین افتادن فشار خون

بین  ۸تا  ۱۲زن

به خوبی درد را کاهش ندهد و مجبور به
استفاده راههای دیگر شوید

یک نفر از  ۰۲نفر

به خوبی هنگام سزارین عمل نکند و
مجبور به بیهوشی کامل شوید

گهگاهی

نا معمول

خارش

 ۱زن از  ۱۲۲نفر در حین اپیدورال
 ۱زن از  ۱۲۲نفر در حین بیحسی
نخاع

موقتی  -یک زن از بین هزار تا
دو هزار زن

بندرت

سردرد شدید

کف پا یا
خسارت به اعصاب ( بی حسی پا یا ّ
ضعف پا)۱
اثراتی که بیش از  ۶ماه طول میکشند

همیشگی  -یک زن از بین ۰۲
هزار زن

خیلی نادر

یک زن از بین ۱۲۲هزار زن

خیلی نادر

یک زن از بین ۰۲هزار زن

خیلی نادر
خیلی نادر

مننژیت
آبسه (عفونت) در ستون فقرات در نقطهای
که سوزن اپیدورال یا بیحسی نخاع وارد
شده
هماتوم ( لخته خون) در ستون فقرات در
نقطهای که سوزن اپیدورال یا بیحسی نخاع
وارد شده
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یک زن از بین ۱۶۸هزار زن

آبسه و هماتوم که باعث آسیب دیدگی جدی
از جمله فلج ( فلج پایین تنه) میشود

یک زن از بین ۱۲۲هزار زن

خیلی نادر

تقریبا نادر

یک زن از بین ۱۲۲هزار زن

یک زن از بین  ۰۲۲۲زن

مقدار زیادی از ماده بیحسی موضعی که
تصادفا به رگی در ستون فقرات تزریق شود
مقدار زیادی از ماده بیحسی موضعی که
تصادفا به مایه نخاع تزریق شود و باعث
مشکالت تنفسی و یا ندرتا باعث بیهوشی
شود.

اطالعاتی که در کتابچههای چاپ شده موجود هستند ،ارقام بسیار دقیقی را برای هر ریسک نمیدهند .این ارقامها تقریبی
هستند و ممکن است در هر بیمارستانی متفاوت باشند.

