Regional anaesthesia for Caesarean section Information Card

التخدير الناحي بالعمليات القيصرية -بطاقة معلومات

يعد التخدير الناحي (سواء التخدير القطني أو التخدير النخاعي) نوعًا من أنواع حقن تخفيف األلم حيث تعطى المريضة حقنة موضعية أسفل الظهر
ً
كامل.
لتخدير المنطقة من الصدر إلى أسفل .تتخدر األرجل وال تستطيع المريضة تحريكهما .يحتاج المخدر من  01إلى  01دقيقة ليبدأ مفعوله
التجهيز للمخدر:





يجهز تستيل ملحق بإبرة يسمى قنية وريدية توضع باليد أو الذراع.
يحقن طبيب التخدير أسفل الظهر بالمخدر الموضعي.
يركب جهاز قسطرة لتفريغ المثانة.
يفحص ً
كل من ضغط الدم ونسبة األوكسجين بصورة دورية.

تسمح بعض المستشفيات بوجود الزوج خلل العملية ولكن البعض األخر يسمح بدخوله في وقت الحق.
فوائد التخدير الناحي
يعد في أغلب األحوال أسرع حل عند الحاجة للوالدة القيصرية .يتيح لألم أن تكوت متيقظة عند والدة الطفل وغالبًا ما يكون مفعول مسكن األلم بعد
العملية أفضل عنه في حاالت التخدير العام.
المشاكل التي قد تصاحب التخدير الناحي
يجب أن يتأكد طبيب التخدير من تخدر الجسم قبل بدء العملية .تلك الفحوصات ليست سليمة  %011وقد تشعر ين ببعض عدم الراحة أثناء العملية
من الشائع الشعور بالشد والجذب داخل البطن ويجب أال تجزعي .قد تشعرين في بعض األحيان بألم بسيط يمكن السيطرة عليه ببعض مسكنات
األلم تحقن بالتستيل أو من خلل قناع أو فمويًا .قد تشعرين بألم شديد على فترات وعندها يقوم طبيب التخدير بإعطاؤك مخدر عام وستنامين على
الفور.
المخاطر واألعراض الجانبية للمخدر الناحي
المشاكل المحتملة

نسبة الشيوع

الحكة

شائعة بين من  3-0أشخاص من كل  01أشخاص حسب
نوع الدواء والجرعة

انخفاض شديد بضغط الدم

النخاعي:
شائع -بين  0من كل  5أشخاص
القطني:
عرضي -بين  0من كل  51شخص

عدم فاعلية التخدير القطني لدرجة الحاجة الستخدام مخدر
أخر أثناء الوالدة القيصيرية

شائع – حوالي  0من بين  8إلى  01أشخاص

المخدر غير فعال وتحتاج المريضة إلى مزيد من العقاقير
للمساعدة بتخفيف األلم خلل العملية

النخاعي:
عرضي -حوالي  0من كل  01شخص
القطني:

عدم فاعلية المخدر الناحي وتقتضي الحالة استخدام المخدر
العام

شائع -حوالي  0من كل  7أشخاص
النخاعي:
عرضي -حوالي  0من كل  51شخص
القطني:
عرضي -حوالي  0من كل  01شخص.

صداع حاد

القطني:
غير شائع -حوالي  0من كل  011شخص
النخاعي:
غير شائع -حوالي  0من كل  511شخص

تدمر األعصاب (على سبيل المثال :تخدر منطقة من الساق
أو القدم ،ضعف بالساق)

استمرار اإلحساس ألقل من ستة أشهر:
نادر  -حوالي  0من كل ألف إلى ألفين شخص استمرار
اإلحساس ألكثر من ستة أشهر:
نادر جدًا -حوالي  0من كل  00111شخص.

التهاب السحايا

نادر جدا -حوالي  0من كل  011111شخص

خراج (التهاب بموضع الحقن)

نادر جدًا -حوالي  0من كل  51111شخص

تجلط الدم بموضع الحقن

نادر جدًا -حوالي  0من كل  008111شخص

خراج أو تجلط للدم ينتج عنه إصابة بالغة تؤدي إلى الشلل

نادر جدًا -حوالي  0من كل  011111شخص

لحاالت التخدير القطني:

نادر جدًا -حوالي  0من  011111شخص

حقن وريد بالعمود الفقري بكمية كبيرة من المخدر عن
طريق الخطأ
حقن كمية كبيرة من المخدر الموضعي إلى السائل النخاعي
مما يسبب صعوبة بالتنفس وقد يؤدي في بعض الحاالت
النادرة إلى فقدان الوعي

نادر -حوالي  0من كل  0111شخص

ال تتوافر أرقام دقيقة لجميع المخاطر واألعراض الجانبية .األرقام المذكورة أرقام تقديرية وقد تختلف من مستشفى إلى آخر.
www.labourpains.comالكارت ملخص ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة موقع
وإذا كانت لديك أي تساؤالت ناقشي األمر مع طبيب التخديرظ
نحن نشكر مترجمين بل حدود على تقديم الترجة للمنظمة

