Regional anaesthesia for Caesarean section Information Card

સસઝેટરયન સેક્શન માિે રીજનલ એનેસ્થેટિક- માટહતી કાડ્ણ
ુ ણ
રીજનલ એનેસ્થેટિક (એપીડ્યુરલ અથવા સ્પાઇનલ એનેસ્થેટિક), પીડ્ા રાહતનો એક એવો પ્રકાર છે , જેમાાં તમારી છાતીથી નીચેના સાંપર્
ુ ણપર્ે
ભાગને ખોટુાં પાડ્વા માિે , તમારી પીઠના નીચેના ભાગમાાં લોકલ એનેસ્થેટિકનુ ાં ઇન્જજેક્શન આપવામાાં આવે છે . તમારા પગ પર્ સાંપર્
ુ ણ રીતે અસર કરવા માિે , 10 થી 20 મીનીિની વચ્ચેનો સમય લે છે .
ખોિા થઇ જશે, અને તમે તેને ખસેડ્ી નટહિં શકો. સામાન્જય રીતે તે સાંપર્
એનેસ્થેટિકને સુયોજજત કરવાની પ્રટિયા


પ્રથમ તમારા હાથ અથવા કાાંડ્ા પર એક સોય મારફતે જોડ્ાયેલ ડ્રીપ મુકવામાાં આવશે જેને ઇન્જરાવેનસ કેન્જયુલા કહેવામાાં આવે
છે .



એનેસ્થેટિક તમારી પીઠનાાં નીચલા ભાગમાાં, લોકલ એનેસ્થેટિક દાખલ કરશે.



તમારુાં બ્લેડ્ર ખાલી કરવા માિે , એક િયુબ દાખલ કરવામાાં આવશે, જેને કે થેિર કહેવામાાં આવે છે .



તમારુાં બ્લડ્ પ્રેશર અને ઓક્ક્સજન લેવલ વારાં વાર તપાસવામાાં આવશે.

કેિલીક હોક્સ્પિલ, તમારા બથણ પાિણ નર ( ગભણસ્થ મટહલા દ્વારા પસાંદ કરવામાાં આવેલી વ્યક્ક્ત કે જે તેને પ્રસુતી અથવા બાળકના જન્જમ
દરમ્યાન સપોિણ આપશે) ને આ પ્રટિયા દરમ્યાન તમારી સાથે રહેવાની પરવાનગી આપશે, જ્યારે , અન્જય આ પ્રટિયા પુર્ણ થયા બાદ જ
તેને અથવા તેર્ીને અંદર આવવાની પરવાનગી આપશે.
રીજનલ એનેસ્થેટિકના લાભો
ઘર્ી વખત જ્યારે તમારે સસઝેટરયન સેક્શનની કરવાની જરૂર પડ્ે છે , ત્યારે આ સૌથી સુરક્ષિત સવકલ્પ છે . તેનાથી તમે તમારા બાળકના
જન્જમ દરમ્યાન જાગતા રહી શકો છો અને રીજનલ એનેસ્થેટિક પછીની પીડ્ા રાહત પર્ સામાન્જય રીતે, જનરલ એનેસ્થેટિક કરતાાં વધુ ાં
અસરકારક હોય છે .

રીજનલ એનેસ્થેટિકની સાંભસવત સમસ્યા
 એનેસ્થેટિસ્િ, ઓપરે શન શરૂ થાય તે પહેલાાં, તમારૂ શરીર ખોટુાં થઇ ગયુ ાં છે , તેની ખાતરી કરવા માિે ની તપાસ કરશે. આ તપાસ
100% સવશ્વસનીય નથી અને તમે ઓપરે શન દરસમયાન અર્ગમતી લાગર્ીઓ અનુભવી શકો છો.
 તમારા પેિની અંદર ખેંચ અને દબાર્ અનુભવો તે સામાન્જય છે , અને તેનાથી તમે સાવધ ન થવા જોઇએ. કેિલીકવાર હળવી પીડ્ા થઇ
શકે જેની સારવાર, ડ્રીપમાાં પીડ્ા નાશક નાાંખી અથવા માસ્ક અથવા માઉથપીસ દ્વારા શ્વાસમાાં દે વામાાં આવે છે . ક્યારે ક તમને ખુબજ તીવ્ર
પીડ્ા થઇ શકે છે .જો આવુ ાં થશે તો, એનેસ્થેટિસ્િ કદાચ ખુબ જ ઝડ્પથી તમને એક જનરલ એનેસ્થેટિક આપશે. આ તમને ઊંઘમાાં
મુકશે.
 એનેસ્થેટિકથી તમારા બ્લડ્ પ્રેશરમાાં ઘિાડ્ો થાય તે સામાન્જય છે . તેનાાંથી તમને ઉલ્િી જેવુ ાં અથવા ચક્કર જેવુ ાં લાગી શકે છે . જ્યારે આવુ ાં
થશે ત્યારે , તમારા એનેસ્થેટિસ્િ આની સારવાર કરવા માિે , તમને દવા આપશે. આપશે. અમુકવાર, તમારામાાં આ લિર્ો દે ખાય તે પહેલાાં
જ તમને દવા આપવામાાં આવે છે .

રીજનલ એનેસ્થેટિકના જોખમ અને આડ્અસરો
સાંભસવત સમસ્યા

આવી સમસ્યા કે િલી સામાન્જય છે

ખાંજવાળ

સામાન્જય - 3 થી 10 લોકોમાાં, લગભગ 1 ને

બ્લડ્ પ્રેશરમાાં નોંધપાત્ર ઘિાડ્ો

સ્પાઇનલ:
સામાન્જય- 5 માાં લગભગ 1 ને

એપીડ્યુરલ:
ક્યારે ક જ- 50 માાં લગભગ 1 ને
લેબર દરમ્યાન દે વામાાં આવતુ ાં એપીડ્યુરલ પુરતી અસર

સામાન્જય- 8 થી 10 માાં લગભગ 1 ને

નથી કરતુકરતુ
ાં
,ાં જેથી સસઝેટરયન સેક્શન માિે અન્જય
એનેસ્થેટિકની જરૂર પડ્ે છે

એનેસ્થેટિક પુરતુ ાં કામ કરતુ ાં નથી, અને ઓપરે શન
દરમ્યાન પીડ્ા ઘિાડ્વામાાં મદદ માિે વધુ ાં દવાઓની
જરૂર પડ્ે છે .

સ્પાઇનલ:
કોઇકવાર- 20 માાં લગભગ 1 ને
એપીડ્યુરલ:
સામાન્જય- 7 માાં લગભગ 1 ને

રીજનલ એનેસ્થેટિક સસઝેટરયન સેક્શન માિે સારી રીતે
કામ નથી કરતુ ાં નથી અને જનરલ એનેસ્થેટિકની જરૂર
પડ્ે છે .

સ્પાઇનલ:
કોઇકવાર- 50 માાં લગભગ 1 ને
એપીડ્યુરલ:
કોઇકવાર- 20 માાં લગભગ 1 ને

માથાનો તીવ્ર દુ ખાવો

એપીડ્યુરલ:
અસામાન્જય- 20 માાં લગભગ 1 ને
સ્પાઇનલ:

અસામાન્જય-500 માાં લગભગ 1 ને
નસમાાં નુકસાન
એક પગ (દા.તરીકે પગ અથવા પાંજા
પર એક પેચ, અથવા પગમાાં નબળાઇ લાગવી)

છ મટહના કરતાાં ઓછી ચાલતી અસરો:

ભાગ્યે જ કોઇકવાર- 1,000 થી 2,000 માાં લગભગ 1 ને
છ મટહના કરતાાં વધુ ાં ચાલતી અસરો:
ભાગ્યે જ- 24,000 માાં લગભગ 1 ને

મેસનન્જજાઇટિસ

ખુબ જ ભાગ્યે- 1,00,000 માાં લગભગ 1 ને

સ્પાઇનલ અથવા એપીડ્યુરલ માિે જ્યાાં સોય દાખલ

ખુબ જ ભાગ્યે- 50,000 માાં લગભગ 1 ને

કરવામાાં આવી હોય ત્યાાં ફોલ્લો (ચેપ)

સ્પાઇનલ અથવા એપીડ્યુરલ માિે જ્યાાં સોઇ દાખલ
કરવામાાં આવી હતી ત્યાાં સ્પાઇનમાાં, હેઇમાિોમા (લોહીનો
ગાાંઠો)

ખુબ જ ભાગ્યે-168,000 માાં લગભગ 1 ને

ફોલ્લો અથવા હેઇમાિોમા ને કારર્ે થતી લકવા (પગનો
લકવો) સટહતની ગાંભીર ઈજા

ખુબ જ ભાગ્યે- 100,000 માાં લગભગ 1 ને

એક એપીડ્યુરલ સાથે:

મોિી માત્રામાાં લોકલ એનેસ્થેટિક ભુલથી, સ્પાઇનની
નસમાાં ઇન્જજેક્િ કરવામાાં આવે છે .

મોિી માત્રામાાં લોકલ એનેસ્થેટિક ભુલથી, સ્પાઇનલ
ફ્લુઇડ્માાં દાખલ કરવામાાં આવે છે , કે જેનાથી શ્વાસ

ખુબ જ ભાગ્યે- 100,000 માાં લગભગ 1 ને

ઘણુ ાં ભાગ્યે- 2,000 માાં લગભગ 1 ને

લેવામાાં મુશ્કેલી અને ખ ૂબ જ ભાગ્યે બેહોશીનુ ાં કારર્ બની
શકે છે

આ બધા જોખમો અને આડ્અસરો માિે ચોક્કસ આંકડ્ા ઉપલબ્ધ નથી. ઉપર બતાવેલ આંકડ્ા અંદાજીત છે , અને સવસવધ હોક્સ્પિલોમાાં
અલગ હોઈ શકે છે .
આ કાડ્ણ ફક્ત સારાાંશ છે . આ વેબસાઇિ www.labourpains.com પર વધુ ાં માટહતી ઉપલબ્ધ છે . જો તમે કોઇ પર્ બાબત અંગે ચીંતીત હો
તો, તમારા એનેસ્થેટિસ્િ સાથે તે અંગે ચચાણ કરો.
અમે ચેટરિી અનુવાદકના આભારી છીએ, જેઓએ કોઇપર્ આસથિક ફીસ વગર આ અનુવાદ અમને પુરો પાડ્યો છે .
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