ইক্তপউডুরাল বা চমরুেতে ইনতেকশতনর পর মাথাবযথা
আপনার া োনা প্রতোেন

ইক্তপউডুরাল বা চমরুেতে একক্তি ইনতেকশন চনওোর পর আপনার এক চেতত্র ১০০ ও আতরক চেতত্র ২০০ ভাগ্ ‘চপাস্ট ডুরাল
পাংোর’ মাথাবযথা (PDPH) হওোর সম্ভাবনা রতেতে।

কী কারতণ মাথাবযথা হে?

মক্তিষ্ক এবং চমরুেে ডুরা নামক একক্তি েরল পোতথবপক্তরপূণবচকাষ দ্বারা
বক্তিে। খন ইক্তপডুরাল ঢুকাতনা হে বা ইচ্ছাকৃেভাতব চমরুেতে ঢুতক
পতে েখন েুর্বিনাবশে ডুরা ক্তেদ্র হতে পাতর। ক্তেদ্র হওোর ফতল েরল
পোথবচবর হতে চ তে পাতর া একক্তি োপ সৃক্তি করতব ফতল মক্তিতষ্কর
োরপাতশ বযথার সৃক্তি হতব।

মাথাবযথা চকমন?
এক্তি আপনার ইক্তপডুরাল হওোর বা চমরুেে হওোর পর ক্তকেু
ক্তেতনর মতধয মতধয এক্তি শুরু হে
এক্তি প্রােই ন্ত্রণাোেক
এক্তি হতল বসতে অসুক্তবধা হে এবং শুতে থাকতল ভাতলা লাতগ
এোোও র্াে বযথা হতে পাতর
উজ্জ্বল আতলা অস্বক্তিকর অনুভূক্তের সৃক্তি করতে পাতর – অন্ধকার কে
পেন্দনীে

ক্তেক্তকৎসা কী?
শুতে ক্তবশ্রাম ক্তনন
প্রেুর েরল এবং কযাতফইন ুি পানীে পান করুন
ক্তনেক্তমে বযথানাশক ঔষধ চসবন করুন (চ মন পযারাক্তসিামল
বা ইবুতপ্রাতফন)
সমে - কতেক ক্তেতনর মতধয ভাতলা হতে চ তে পাতরন
ব্লাড পযাে করুন - ক্তে এক্তি ভাতলা না হে বা েীব্র ন্ত্রণাোেক হে

ব্লাড পযাে কী?
২ এই প্রক্তিো েলাকালীন সমতে
১ ইক্তপউডুরাল ব্লাড পযাে হতলা
আপনার বাহুর একক্তি ক্তশরা
ইক্তপউডুরাল বা চমরুেতে ইতেকশন
চথতক রি চনওো হে।
চনওো আর চমরুেতের চশষাংতশ
একই এবং এক্তি সাধারণে চলবার
রুতম বা অপাতরশন ক্তথতেিাতর একেন
অযাতনক্তিক্তিতস্টর মাধযতম সম্পন্ন
করা হে। এক্তি সাধারণে ক্তেদ্র করার ২৪
র্ন্টার চবক্তশ সমে পর এক্তি করা হে।

ব্লাড পযাতের পার্শ্বপ্রক্তেক্তিো কী কী?
ক্তে ৫ক্তির মতধয ১ক্তিতেও মাথাবযথা বন্ধ না হে োহতল আপনার অনয
আতরকক্তি প্রতোেন হতে পাতর
ইনতেকশতনর মাধযতম রি প্রতবশ করাতনার সমে আপনার ক্তপতে বযথা
অনুভব হতে পাতরআতরকক্তি প্রতোেন হতে পাতর
আপনার ক্তপতে কতেকক্তেন পর ন্তর
্ ণাোেক অনুভক
ূ ত
্ ে হতে পাতর
অনয একক্তি ডুরাল ক্তেদ্র হওোর সামানয সম্ভাবনা রতেতে ( া ১% এরও কম)

৪ ব্লাড পযাতের পর সক্তেক িাতন রি
৩ োরপর রিগুতলা চমরুেতের চশষ অংতশ
ইনতেকশতনর মাধযতম প্রতবশ করাতনা হে। েমাি বাাঁধতে আপনাতক কতেক র্ণ্টা
শুতে থাকতে বলা হতব। মাথাবযথা
বতন্ধ সাহা য করতে এই রি েমাি
বাাঁধতব এবং েরল ক্তকেুচবর হওো
বন্ধ করতে ক্তেদ্র বন্ধ করতব।

আপনার উন্নক্তে হতল েদ্রুে সম্ভব আপনাতক
হাসপাোল কেৃপতের ব সাতথ চ াগ্াত াগ্ করা উক্তেে:
মারাত্মক ক্তপতের বযথা
উচ্চ োপমাত্রা
র্াে অসাে হতে াওোসহ েীব্র মাথাবযথা
পাতের েুববলো
অক্তনেক্তন্ত্রে প্রস্রাব বা মল েযাগ

সংিমণ, নাতভবর েক্তে অথবা আপনার ক্তপতে রিপাে হতলা অনযানয
অস্বাভাক্তবক েক্তিলো
চপাস্ট ডুরাল পাংোর মাথাবযথা সম্পতকবআতরা েতথযর েনয একেন চপশাোর স্বািযকমবীর সাতথ আতলােনা করুন।
প্রসব বযথা চথতক মুকত
্ ি এবং অযাতনক্তিক্তিস্ট সম্পতকবআপক্তন আতরা েথয পাতবন চলবার চপইনস ওতেবসাইতি - www.labourpains.com
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