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உங்கள் சிேசாியன் அ ைவ
சிகிச்ைசக்கான மயக்க ம ந்

ஐந் குழந்ைதகளில் ஒ குழந்ைத சிேசாியன் அ ைவ சிகிச்ைச லம் பிறக்கிற . இந்த சிேசாியன்
அ ைவ சிகிச்ைசகளில் ன்றில் இரண் பங்கு எதிர்பாராதைவ ஆகும், எனேவ ஒ சிேசாியன் அ ைவ
சிகிச்ைச ெசய் ெகாள்வைத நீங்கள் எதிர்பார்க்கவில்ைலெயன்றா ம், இந்த சி
த்தகத்ைதப் ப ப்ப
பய ள்ள ஒன்றாக நீங்கள் காணக்
ம்.
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பவமாகும்

ஒ சிேசாியன் அ ைவ சிகிச்ைசயான சுகப்பிரசவத்ைத ேபான்ேற தி ப்தி அளிக்கக்
யதாக இ க்கலாம்,
மற் ம் உங்க க்கு ஒ சிேசாியன் அ ைவ சிகிச்ைச ேதைவப்ப வதாக இ ந்தால், நீங்கள் உங்கைளேயா
அல்ல அ ேதைவப்ப ம் ேவ யாேர ம் ஒ வைரேயா தா வாக எண்ணக் டா . நீங்க ம் உங்கள்
குழந்ைத ம் பா காப்பாக இ ப்பேத மிக ம் க்கியமான ஒன்றாகும். இைத உ தி ெசய்வதற்கான சிறந்த வழி
ஒ சிேசாியன் அ ைவ சிகிச்ைசயாக இ க்கக்
ம்.
சிேசாியன் அ ைவ சிகிச்ைசக்கு பல்ேவ வைகயான மயக்கம ந் கள் இங்கு உள்ளன. இந்த சி
த்தகம்
இதன் வைககைள ம், மயக்கம ந் அளிக்கப்ப ம் ேபா என்ன நடக்கிற என்பைத ம் விளக்குகிற .
ெவவ்ேவ மயக்கம ந் வைககள் குறித் நீங்கள் உங்கள் மயக்கம ந் நி ணாிடம் கலந் ைரயாடலாம்.
மகப்ேப மயக்கம ந் நி ணர்கள் கர்ப்பமைடந்தி க்கும் ெபண்க க்கு மயக்கம ந் அளிப்பதில் சிறப்
ேதர்ச்சி ெபற்ற ம த் வர்கள் ஆவர்.
உங்களின் சிேசாியன் அ ைவசிகிச்ைச ன் ட் ேய திட்டமிடப்படக்
ம் – இ ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட
சிேசாியன் அ ைவ சிகிச்ைச என அைழக்கப்ப கிற . உங்க க்கு சுகப்பிரசவம் லம் சிரமங்கள் ஏற்படலாம்
என உங்கள் மகப்ேப ம த் வர் (கர்ப்பிணிகைள பராமாிப்பதி ம், குழந்ைதையப் ெபற்ெற ப்பதி ம்
மகப்ேப ெசவி யர்க டன் இைணந் பணியாற் ம் ம த் வர்) நிைனத்தால் அவர் உங்க க்கு சிேசாியன்
அ ைவ சிகிச்ைசையப் பாிந் ைரக்கக்
ம். ஒ உதாரணம் என்னெவன்றால், கர்ப்பத்தின் பின் ள்ள
கட்டங்களில், உங்கள் குழந்ைத வழக்கத்திற்கு மாறான நிைலயில் இ க்குமானால் சிேசாியன் அ ைவ சிகிச்ைச
பாிந் ைரக்கப்படலாம்.
சில நிக
களில், ெபா வாக நீங்கள் ஏற்கனேவ பிரசவவ யில் இ க்கும் ேபா உங்கள் மகப்ேப
ம த் வர்கள் அவசர அவசரமாக ஒ சிேசாியன் அ ைவ சிகிச்ைசையப் பாிந் ைரக்கக்
ம். இ ஒ
அவசரநிைல சிேசாியன் அ ைவசிகிச்ைச ஆகும். உங்க க்கு பிரசவவ மிக ம் ெம வாக ஏற்ப வதால்
மற் ம் குழந்ைதயின் நிைல ேமாசமாகிக் ெகாண்
ப்பதால் அல்ல இைவ இரண் ம் இ ப்பதால், அவர்கள்
இைத உங்க க்கு பாிந் ைரக்கக்
ம்.
உங்க க்கு ஒ சிேசாியன் அ ைவ சிகிச்ைச ெசய்யப்படேவண் ம் என உங்கள் மகப்ேப ம த் வர் ஏன்
நிைனக்கிறார் என்ப குறித் அவர் உங்க டன் கலந் ைரயா வார் மற் ம் அ ைவச்சிகிச்ைசக்கு உங்கள்
அ மதிைய த ல் ெப வார்.

மயக்கம ந்தின் வைககள்
இரண் வைகயான தன்ைம மயக்கம ந் கள் இங்கு உள்ளன. நீங்கள் விழித்தி க்கும் ப யான (பகுதி
உணர்வகற் ம் மயக்கம ந் ) அல்ல
ங்கும்ப யான (ெபா உணர்வகற் ம் மயக்கம ந் ). ெபா வாக,
உங்க க்கு ஒ சிேசாியன் அ ைவ சிகிச்ைச ெசய்யப்பட்டால், உங்க க்கு பகுதி உணர்வகற் ம்
மயக்கம ந் ஒன் அளிக்கப்ப ம். இங்கு நீங்கள் விழித் க்ெகாண்
ப் ர்கள் ஆனால் உங்கள் உட ன்
கீ ப்பகுதியில் எந்த உணர்ச்சிைய ம் நீங்கள் உணரமாட்டீர்கள். இ உங்க க்கும், உங்கள் குழந்ைதக்கும்
ெபா வாக பா காப்பானதாகும் மற் ம் இ நீங்க ம், உங்கள் ைணவ ம் குழந்ைத பிறப்ைப ஒன்றாக
அ பவித்தறிய அ மதிக்கிற .

ன்

வைகயான பகுதி உணர்வகற் ம் மயக்கம ந்தளித்தல்கள் உள்ளன:

1 தண் வட ஊசி லம் மயக்க ம ந் அளித்தல் (ஸ்ைபனல்) – இ மிக ம் ெபா வாக பயன்ப த்தப்ப ம்
ைற ஆகும். இ திட்டமிடப்பட்ட அல்ல அவசரநிைல சிேசாியன் அ ைவ சிகிச்ைசகளில்
பயன்ப த்தப்ப கிற .
உங்கள் உட ன் கீ பகுதியி
ந் இ ந் உணர் கைள சுமந் ெசல் ம் நரம் கள் உங்கள்
ெக ம்பின்
உள்ேள காணப்ப ம் திரவங்கள் அடங்கிய ைபயில் உள்ளன. மயக்கம ந் நி ணர் திரவங்கள் அடங்கிய
இந்தப்ைபயின் உள்ேள பகுதி உணர்வகற் ம் மயக்கம ந்ைத மிக ெமல் ய ஊசி ஒன்றின் லம்
உட்ெச த் வார். இம் ைற ேவகமாக ேவைல ெசய்கிற மற் ம் இதற்கு ஒ சிறிய அள மயக்கம ந்
மட் ேம ேதைவப்ப கிற .
பகுதி உணர்வகற் ம் மயக்கம ந்

அளித்தல்
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2 தண் வட ேமல்சவ்வில் கதீட்டர் வழியாக மயக்கம ந் அளித்தல் (எப்பி
ரல்) – உங்கள்
ெக ம்பில்
உள்ள நரம் க க்கு அ த் ஒ ெமல் ய பிளாஸ் க் குழாய் அல்ல வ குழாய் (கதீட்டர்) இடப்ப கிற
மற் ம் உங்கள் நரம் கைள உணர்விழக்கச்ெசய் ம் ம ந் கள் ேதைவப்ப ம்ேபா இந்த குழாய் வழியாக
ெச த்தப்பட
ம். ாியம் குைறந்த ஓாிட உணர்வகற் ம் மயக்க ம ந் கைரசல்கைளப் பயன்ப த்தி
தண் வட ேமல்சவ்வில் கதீட்டர் லம் மயக்கம ந் அளித்தல் ெபா வாக பிரசவத்தின் ேபா ஏற்ப ம்
வ க்கு சிகிச்ைச அளிக்க பயன்ப கிற . உங்க க்கு ஒ சிேசாியன் அ ைவ சிகிச்ைச ேதைவப்பட்டால்,
உங்கள் மயக்கம ந் நி ணரால் தண் வட ேமல் சவ்வில் கதீட்டர் வழி மயக்கம ந் அளித்த ல் சக்தி
வாய்ந்த ஓாிட உணர்வகற் ம் மயக்க ம ந் கைரசைல பயன்ப த்த இய ம். தண் வட ேமல் சவ்வில்
கதீட்டர் வழி மயக்கம ந்தளித்த ல் உங்க க்கு தண் வட ஊசி லம் மயக்கம ந் அளித்தைலக்
காட்
ம் அதிக அள ஓாிட உணர்வகற் ம் மயக்கம ந் ேதைவப்ப ம் மற் ம் இ ேவைல ெசய்ய அதிக
ேநரம் எ த் க்ெகாள் ம்.

3 ஒ ங்கிைணந்த தண் வட ஊசி மற் ம் தண் வட ேமல்சவ்வில் கதீட்டர் வழி மயக்க ம ந் அளித்தல்
அல்ல சி.எஸ்.ஈ (CSE) – இ இரண்
ைறக ம் இணந்த . தண் வட ஊசி லம் மயக்கம ந்தளித்தல்
சிேசாியன் அ ைவச் சிகிச்ைசக்காக உங்கைள விைரவாக உணர்விழக்கச் ெசய்கிற . தண் வட ேமல்சவ்வில்
கதீட்டர் வழியாக மயக்கம ந்தளித்தல் என்ப ேதைவப்பட்டால் அதிகப்ப யான மயக்கம ந்ைத அளிக்க ம்,
அ ைவ சிகிச்ைசக்குப்பின் வ நிவாரணி ம ந் கைள அளிக்க ம் பயன்ப த்தப்படலாம்.
ெபா உணர்வகற் ம் மயக்கம ந் – உங்க க்கு ஒ ெபா உணர்வகற் ம் மயக்கம ந்
அளிக்கப்பட்டால், மகப்ேப ம த் வர் சிேசாியன் அ ைவ சிகிச்ைசைய ெசய் ம் ேபா நீங்கள்
ங்கிக்ெகாண்
ப் ர்கள். தற்காலத்தில் ெபா உணர்வகற் ம் மயக்கம ந்தளித்தல் அாிதாகேவ
பயன்ப த்தப்ப கிற . பகுதி உணர்வகற் ம் மயக்கம ந் உங்க க்கு ெபா த்தமான அல்ல என்பதற்கான
காரணம் ஒன் இ ந்தால் அல்ல அ ைவ சிகிச்ைசயின் ேபா நீங்கள் க்கத்தில் இ ப்பைத வி ம்பினால்
சில அவசரநிைலகளில் இ ேதைவப்படக்
ம்.
ஒவ்ெவா வைகயான மயக்கம ந்தின் சாதகங்கள் மற் ம் பாதகங்கள் இந்த சி
த்தகத்தின் பிற்பகுதியில்
விளக்கப்பட் ள்ளன. ஒ சிேசாியன் அ ைவ சிகிச்ைச திட்டமிடப்பட் , அதற்கான ேததி அளிக்கப்பட்ட டன்
என்ன நடக்கிற என்பைத த ல் அறிந் ெகாள்வ பயன்தரக்
யதாகும்.

ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட (திட்டமிடப்பட்ட) சிேசாியன் அ ைவ சிகிச்ைசகள்
மதிப்
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ெபா வாக, உங்களின் அ ைவ சிகிச்ைசக்கு ன்னதாக ம த் வமைனக்கு நீங்கள் வ ைக த
ர்கள்.
அ ைவ சிகிச்ைசக்கு ன் மகப்ேப ெசவி உங்கைளப் பார்ைவயிட் , ேசாதைனக க்காக
உங்களிடமி ந் சிறிதள இரத்தத்ைத எ ப்பார். என்ன எதிர்பார்க்கலாம் என்பைத அவர் உங்களிடம்
விவாிப்பார். ெப ம்பாலான ெபண்கள் மதிப் ட் ற்குப் பின்னர் ட் க்குச் ெசன் விட் , அ ைவசிகிச்ைச
ெசய்யப்ப ம் நாளில் மீண் ம் ம த் வமைனக்கு வ கின்றனர், ஆனால் அ ைவச் சிகிச்ைசக்கு ந்ைதய இர
நீங்கள் ம த் வமைனயில் தங்க ேவண் ய ேதைவ ஏற்படலாம். உங்கள் வயிற்றில் ேதான் ம் அமிலத்ைத
குைறக்க ம், சுக னத்ைத த க்க ம் மகப்ேப ெசவி உங்க க்கு மாத்திைரகைள அளிக்கக்
ம். அ ைவ
சிகிச்ைசக்கு ந்ைதய இரவி ம், அ ைவசிகிச்ைச ெசய்யப்ப ம் நாளன் காைலயி ம் ஒ மாத்திைரைய
நீங்கள் எ த் க்ெகாள்ளேவண் ம். இ உங்க க்கு விளக்கப்ப ம்.
மயக்கம ந் நி ணாின் வ ைக
உங்களின் சிேசாியன் அ ைவ சிகிச்ைசக்கு ன் ஒ மயக்கம ந் நி ணரால் நீங்கள் பார்க்கப்ப
ர்கள்.
உங்கள் ம த் வ வரலா குறித் ம், கடந்த காலத்தில் நீங்கள் எ த் க்ெகாண்ட எந்த மயக்கம ந் குறித் ம்
மயக்கம ந் நி ணர் உங்களிடம் ேபசுவார். உங்க க்கு ஒ பாிேசாதைன அல்ல அதிகமான ேசாதைனகள்
ேதைவப்படலாம். நீங்கள் எ த் க்ெகாள்ளக்
ய பல்ேவ வைகயன மயக்கம ந் கள் குறித் மயக்கம ந்
நி ணர் உங்களிடம் கலந் ைரயாடல் ேமற்ெகாண் உங்கள் ேகள்விக க்கு பதில் அளிப்பார்.

அ ைவசிகிச்ைச நாளின் ேபா
மகப்ேப ெசவி உங்கள் அ ைவசிகிச்ைசக்கான ேநரத்ைத உ தி ெசய் , நீங்கள் உங்க க்கான
மாத்திைரகைள எ த் ெகாண் ள்ளீர்களா என்பைத சாிபார்ப்பார். உங்க ைடய அந்தரங்க உ ப் பகுதியில்
உள்ள
சவரம் ெசய்யப்படலாம். உங்க ைடய மணிக்கட் ல் அல்ல க க்கா ல் ஒ ெபயர்ப் பட்ைட
கட்டப்ப ம். உங்கள் கால்களில் இரத்த உைற கள் உ வாவைத த க்க மகப்ேப ெசவி உங்கள் கால்களில்
இ க்கமான சிறப் பாத ைறகைள (TED பாத ைறகள் என அைழக்கப்ப ம்) அணிய உங்க க்கு உத வார்.
அணிந் ெகாள்வதற்காக அ ைவ சிகிச்ைச அரங்குக்கான அங்கி ஒன் உங்க க்கு வழங்கப்ப ம்.
உங்க க்கு ஒ ேப கால ைணவர் இ ந்தால், அவ ம் உங்கேளா மற் ம் மகப்ேப ெசவி ேயா
அ ைவ சிகிச்ைச அரங்குக்கு வரலாம். மகப்ேப ெசவி அவர்க க்கு அ ைவ சிகிச்ைச அரங்குக்குாிய
சிறப் ஆைடகைள அளிப்பார்.
அ ைவ சிகிச்ைச அரங்கில் பணிெசய் ம் ஏராளமான நபர்கள் அங்கு இ ப்பார்கள்.




உங்கைள ம், உங்கள் குழந்ைதைய ம் கவனித் க்ெகாள்வதில் உதவி ெசய்ய மகப்ேப ெசவி
அங்கு இ ப்பார்.
மயக்கம ந் நி ண க்கு ஒ உதவியாளர் இ ப்பார்.
மகப்ேப ம த் வ க்கு ஒ உதவியாள ம், அ ைவ சிகிச்ைச அரங்கிற்கான ஒ ெசவி
ம்
இ ப்பார்கள்.
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தல் க விகைள ெகாண் வர மற்ெறா ெசவி
ம் அங்கி ப்பார். குைறந்தபட்சமாக அ ைவ
சிகிச்ைச அரங்கில் 7 ஊழியர் உ ப்பினர்கள் இ ப்பார்கள்.

அ ைவ சிகிச்ைச அரங்கில், உங்கள் இரத்த அ த்தம், இதயத்
ப் விகிதம் மற் ம் உங்கள் இரத்தத்தில்
உள்ள பிராணவா வின் அள ஆகியவற்ைற அளவி வதற்கான க வி உங்கேளா இைணக்கப்ப ம். இ
வ ைய ஏற்ப த்தா . மயக்கம ந் நி ணர் ஒ ேக லாைவ (ெமல் ய பிளாஸ் க் குழாய்) உங்கள் ைக
அல்ல கரத்தில் உள்ள நரம்பில் உட்ெச த் வார் மற் ம் உங்க க்கு திரவம் அளிப்பதற்காக ஒ
ெசாட்ேடட் ம் அைமப்ைப ஏற்ப த் வார். பின்னர், மயக்கம ந் நி ணர் மயக்கம ந்ைத அளிக்கத்
ெதாடங்குவார்.
.

பகுதி உணர்வகற் ம் மயக்கம ந்ைதப் ெப தல்
நீங்கள் பகுதி உணர்வகற் ம் மயக்கம ந் ஒன்ைறப் ெப வதாக இ ந்தால், உங்களின் ேப காலத்
ைணவரால் உங்கேளா அ ைவசிகிச்ைச அரங்குக்கு வர இய ம். அவர்கள் உட்கா ம்ப
ம், அைறயின்
சில பகுதிக க்கு ெசல் வைத தவிர்க்குமா ம் ேகட் க்ெகாள்ளப்ப வார்கள்.இைவ ெதாற் நீக்கப்பட்ட
அ ைவ சிகிச்ைசக் க விகள் மாசுப ம் அபாயத்ைத குைறப்பதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப கிற .( ெபா
உணர்வகற் ம் மயக்கம ந்ைத நீங்கள் ெபறப்ேபாவதாக இ ந்தால், உங்க ைடய ேப காலத் ைணவர்
மற்ெறா அைறயில் காத்தி க்குமா ேகட் க்ெகாள்ளப்ப வார்.)
நீங்கள் உங்கள்
குப் றத்ைத சு ட் க்ெகாண் ஒ பக்கமாக உட்கா மா அல்ல ப க்குமா
ேகட் க்ெகாள்ளப்ப
ர்கள். மயக்கம ந் நி ணர் உங்கள்
குப்பகுதிைய குளிர்ச்சியாக உணர ைவக்கும்
ெதாற் நீக்கும் கைரசல் ெகாண்
சுவார். பின்னர் அவர்கள் கீ
குப்பகுதியின் மத்தியில் ஒ
ெபா த்தமான ள்ளிைய கண்டறிந் , உங்கள் ேதாைல உணர்விழக்கச் ெசய்ய சிறிதள ஓாிட உணர்வகற் ம்
மயக்கம ந்ைத ெச த் வார்கள். இ சில சமயங்களில் ஒ கணம் ெகாட் ம் உணர்ைவ ஏற்ப த் கிற .
பின்னர் தண் வட மயக்கம ந் க்காக, உங்கள்
குப்பகுதியில் ஒ ெமல் ய ஊசி ஒன் ெச த்தப்ப ம்.
சிலசமயங்களில், ஊசி உட்ெச த்தப்ப ம்ேபா , உங்களின் ஒ கா ல் சிறிய மின் அதிர்ச்சிையப் ேபான்ற
கீ ேநாக்கிய ஒ சி ர்க்கும் உணர்ைவ நீங்கள் உணரக்
ம்.

இவ்வா ஏற்பட்டால், நீங்கள் அைத மயக்கம ந் நி ணாிடம் ெசால்ல ேவண் ம், ஆனால் மயக்க ம ந்
நி ணர் தண் வட ஊசிைய ெச த் ம் ேபா நீங்கள் அைசயாமல் இ ப்ப
க்கியமானதாகும். ஊசியான
சாியான நிைலயில் இ க்கும்ேபா அவர்கள் ஓாிட உணர்வகற் ம் மயக்கம ந்ைத ம், வ நிவாரண ம ந்
ஒன்ைற ம் உட்ெச த் வார்கள் பின்னர் ஊசிைய அகற்றி வி வார்கள். இதற்கு ெபா வாக சில நிமிடங்கேள
ஆகும், ஆனால் ஊசிைய உட்ெச த் வதற்கான சாியான ள்ளிைய கண்டறிவ சிரமமாக இ ந்தால், இதற்கு
அதிக ேநரம் ஆகக்
ம்.
தண் வட ேமல்சவ்வில் கதீட்டர் வழியாக மயக்க ம ந் அளித்த க்கு ( அல்ல ஒ ங்கிைணந்த தண் வட
ஊசி – தண் வட ேமல் சவ்வில் கதீட்டர் வழியாக மயக்கம ந் அளித்த க்கு), மயக்க ம ந் நி ணர் ெபாிய
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ஊசிைய பயன்ப த் வார், எனேவ இதன் லம் தண் வட ேமல்சவ் கதீட்டைர (குழாய்) உங்கள்
ெக ம்பில் உள்ள நரம் க க்கு அ த்ததாக அவர்களால் ைவக்க
ம். தண் வட ஊசி லம்
மயக்கம ந் அளித்த ல் உள்ள ேபான் , இ
ம் சிலேநரங்களில் உங்கள் கா ல் கீ ேநாக்கிய ஒ
சி ர்க்கும் உணர்ைவ அல்ல சிறிய மின் அதிர்ச்சிைய ஏற்ப த்தக்
ம். மயக்கம ந் நி ணர், தண் வட
ேமல்சவ்வில் கதீட்டர் வழியாக மயக்கம ந் அளிக்கும் ேபா அைசயாமல் இ ப்ப
க்கியமானதாகும்,
ஆனால் கதீட்டர் சாியான இடத்தில் ைவக்கப்பட்ட டன், ஊசிைய அவர்கள் அகற்றிவி வார்கள் மற் ம்
நீங்கள் அைசயாமல் இ க்கத் ேதைவயில்ைல.
தண் வட மயக்கம ந் அல்ல தண் வட ேமல்சவ்வில் கதீட்டர் வழியாக ெச த்தப்ப ம் மயக்கம ந்
ேவைல ெசய்யத்ெதாடங்கும் ேபா அைத நீங்கள் அறி ர்கள் ஏெனன்றால் உங்கள் கால்களில் கனத்ைத ம்,
கதகதப்ைப ம் நீங்கள் உணரத்ெதாடங்கு ர்கள். அைவ சி ர்ப்ைப ம் ஏற்ப த்தக்
ம். உங்கள் உட ல்
உணர்விழப் ப ப்ப யாக ேமல்ேநாக்கி பரவத்ெதாடங்கும். அ ைவ சிகிச்ைச ெதாடங்கப்ப வதற்கு ன் ,
உணர்விழப் உங்கள் மார்பின் மத்திய பாகம் வைர ெசன் ள்ளதா என்பைத மயக்கம ந் நி ணர்
சாிபார்ப்பார். சிலசமயங்களில் மயக்கம ந் நன்றாக ேவைலெசய்கிற என்பைத உ தி ெசய்ய, நீங்கள்
இ க்கும் நிைலைய மாற் வ அவசியமாகிற . ம த் வக்கு வினர் உங்கள் இரத்த அ த்தத்ைத அ க்க
அளவி வார்கள்.
மயக்கம ந் ேவைல ெசய்யத்ெதாடங்கும் ேபா , உங்கள் சி நீர்ப்ைபைய கா யாக ைவக்க மகப்ேப
ெசவி ஒ குழாைய (சி நீர் கதீட்டர்) உங்கள் சி நீர்ப்ைபயில் உள் ைழப்பார். இ அெசௗகாியமாக
இ க்கா . இந்தக் குழாயான அ த்த நாள் காைல வைர அங்ேகேய இ க்கும், எனேவ சி நீர் கழிக்க
மா என்ப குறித் நீங்கள் கவைலப்பட ேவண் ய ேதைவயில்ைல.
அ ைவ சிகிச்ைசக்காக, நீங்கள் மல்லாந்த நிைலயில், இடப்பக்கமாக சாய்ந் ப க்க ைவக்கப்ப
ர்கள். எந்த
ேநரத்தி ம் நீங்கள் சுக னமாக உணர்ந்தால், அைத நீங்கள் மயக்கம ந் நி ணாிடம் குறிப்பிடேவண் ம்.
இரத்த அ த்தக் குைறவினால் சுக னமாக உணர்தல் அ க்க ஏற்ப கிற . இதற்கான சிகிச்ைசைய
மயக்கம ந் நி ணர் உங்க க்கு அளிப்பார்.
பிறப்பதற்கு ன் வைர குழந்ைதக்கு அதிக அள பிராணவா கிைடக்கிற என்பைத உ திெசய்ய, குழந்ைத
பிறக்கும் வைர, ஒ ெதள்ளத் ெதளிந்த பிளாஸ் க் க
வாயிலாக உங்க க்கு பிராணவா அளிக்கப்ப ம்.

அ ைவ சிகிச்ைச
உங்கள் உட ன் கீ ப்பகுதிைய ம், அ ைவ சிகிச்ைசைய ம் உங்கள் ேப காலத் ைணவாிடமி ந் ஒ
திைர பிாிக்கும். மயக்கம ந் நி ணர் அைனத் ேநரங்களி ம் உங்கேளா இ ப்பார். ஏராளமான
ஆயத்தங்கைள நீங்கள் பிண்னணியில் ேகட்கக்
ம். அ ைவ சிகிச்ைச அரங்கில் மகப்ேப ெசவியர்கள்
மற் ம் ஊழியர்கள் ெகாண்ட கு ேவா இைணந் மகப்ேப ம த் வர்கள் ேவைலெசய்வதால் இைத நீங்கள்
ேகட்கக்
ம்.
ெதாப்
க்கு சிறி கீேழ உங்கள் ேதால் ெவட்டப்ப கிற . அ ைவ சிகிச்ைச நடக்கும் ேபா , க விகளின்
ஓைசைய ம், குழந்ைதையச் சுற்றி ள்ள திரவம் உறி சப்ப ம் ஓைசைய ம் நீங்கள் ேகட் ர்கள். நீங்கள்
இ ப்பைத ம், அ த்தத்ைத ம் உணரக்
ம், ஆனால் நீங்கள் வ ைய உணரமாட்டீர்கள். ‘யாேரா ஒ வர்
என் ைடய வயிற் க்குள் க
ம் பணிைய ேமற்ெகாள்வ ’ ேபால் உணர்வதாக சில ெபண்கள் இைத
விவாித் ள்ளனர். அ ைவ சிகிச்ைச நடந் ெகாண்
க்கும் ேபா மயக்க ம ந் நி ணர் உங்களிடம்
ேபசுவார் மற் ம் ேதைவப்பட்டால் உங்க க்கு அதிகமான வ நிவராணத்ைத அவர் அளிக்கலாம்.
எப்ேபாதாவ அவர்கள் உங்க க்கு ெபா உணர்வகற் ம் மயக்கம ந்ைத அளிக்க ேவண் ய அவசியம்
ஏற்படலாம் ஆனால் இ வழக்கமானதல்ல.
அ ைவ சிகிச்ைச ெதாடங்கப்பட்டதி
ந் உங்கள் குழந்ைத பிறப்பதற்கு ெபா வாக 10 நிமிடங்கள் ஆகும்.
குழந்ைத பிறந்தபின் உடன யாக உங்கள் மகப்ேப ெசவி உங்கள் குழந்ைதைய உலரைவத்த
பாிேசாதிப்பார்.
இைத மகப்ேப ெசவி
டன் ேசர்ந் ஒ குழந்ைதக க்கான சிறப் ம த் வர் ெசய்யக்
ம். இதன் பின்
நீங்க ம், உங்கள் ேப காலத் ைணவ ம் உங்கள் குழந்ைதைய அன் டன் அரவைணக்க ம், சில
நிக
களில் ச மத்ேதா ச மமாக ெதாடர் ெகாள்ள ம் இய ம்.
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பிறப் க்குப்பின், உங்கள் க ப்ைபைய ( சிைனப்ைபைய) இ க்கப்ப த்த ம், ந சுக்ெகா ைய அகற்ற ம்
சின்டாசினன் என அைழக்கப்ப ம் ம ந் உங்கள் ெசாட்ேடட் ம் அைமப் வழியாக அளிக்கப்ப ம்.
உங்களின் அ ைவ சிகிச்ைச காயத்தில் ேநாய்த்ெதாற் ஏற்ப ம் அபாயத்ைதக் குைறக்க ஒ ஆன் பயா க்
ம ந் ம், ெசாட்ேடட் ம் அைமப் வழியாக அளிக்கப்ப ம். அ ைவ சிகிச்ைசைய ர்த்தி ெசய்ய சுமாராக
இன்ெனா அைர மணிேநரத்ைத மகப்ேப ம த் வர் எ த் க்ெகாள்வார். அதன்பின் , மயக்கம ந்தின்
ாியம் குைற ம் ேபா ஏற்ப ம் வ யி
ந் வி பட ஆசன வாயி ள் ைவக்கப்ப ம் ம ந் க்
(மாத்திைர) ஒன் உங்க க்கு அளிக்கப்படலாம்.

அ ைவ சிகிச்ைச

வைடந்தபின்

அ ைவ சிகிச்ைசக்குப் பின் நீங்கள் மீளல் அைறக்கு ெகாண் ெசல்லப்ப
ர்கள், அங்கு உங்கள் இரத்த
அ த்தம் ெதாடந் கண்காணிக்கப்ப ம். உங்கள் ேப காலத் ைணவர் மற் ம் குழந்ைத ஆகிேயார்
ெபா வாக உங்க டேன இ ப்பார்கள். உங்கள் குழந்ைதயின் எைட பார்க்கப்ப ம், பின்னர் நீங்கள்
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வி ம்பினால் உங்கள் குழந்ைதக்கு நீங்கள் தாய்ப்பால் அளிக்கத் ெதாடங்கலாம். மீளல் அைறயில் உங்கள்
மயக்கம ந்தின் ாியம் ப ப்ப யாக குைறயத்ெதாடங்கும் மற் ம் நீங்கள் ஒ சி ர்க்கும் மற் ம் அாிக்கும்
உணர்ைவ உணரக்
ம். இரண் மணிேநரத்திற்குள், நீங்கள் உங்கள் கால்கைள மீண் ்ம் அைசக்க இய ம்.
தண் வட ஊசி அல்ல தண் வட ேமல்சவ்வில் கதீட்டர் வழியாக அளிக்கப்பட்ட மயக்கம ந் க டன்
ெகா க்கப்பட்ட வ நிவாரண ம ந் கள் சில மணி ேநரங்க க்கு ெதாடர்ந் உங்க க்கு வ நிவாரணம்
அளிக்கும். உங்க க்கு வ ஏற்ப ம் வைர காத்தி ப்பைதக் காட்
ம், ெசவி யர்கள் அல்ல ம த் வர்கள்
வழக்கமாக அளிக்கும் வ நிவாரண ம ந் கைள எ த் க்ெகாள்வ சிறந்ததாகும். அவர்கள் உங்க க்கு
அளிக்கும் வ நிவாரண ம ந் கள் நீங்கள் தாய்ப்பால் ெகா க்கும் ேபா உங்கள் குழந்ைதையப் பாதிக்கா .

ெபா

உணர்வகற் ம் மயக்கம ந்ைதப் ெப தல்

உங்க க்கு ஏன் ஒ ெபா உணர்வகற் ம் மயக்கம ந் ேதைவப்படக்
ம் என்பதற்கு சில காரணங்கள்
உள்ளன.
 இரத்தம் சாியாக உைறயாமல் இ க்கும் சில குறிப்பிட்ட ேநாய் நிைலகள் உங்க க்கு இ ந்தால், பகுதி
உணர்வகற் ம் மயக்கம ந்ைத நீங்கள் ெபறாமல் இ ப்பேத சாலச் சிறந்த .
 திடீெரன உங்க க்கு ஒ சிேசாியன் அ ைவசிகிச்ைச ேதைவப்பட்டால், பகுதி உணர்வகற் ம் மயக்க
ம ந் ேவைல ெசய்யத் ெதாடங்குவதற்கு ேபா மான ேநரம் இல்லாமல் ேபாகலாம்.
 உங்கள்
குப்பகுதியில் உள்ள இயல் க்கு மாறான நிைலகள், பகுதி உணர்வகற் ம் மயக்கம ந்
அளித்தைல சிரமமானதாக அல்ல ேமற்ெகாள் ம் சாத்தியம் அற்றதாக ஆக்கக்
ம்.
 எப்ேபாதாவ தண் வட மயக்க ஊசிைய அல்ல தண் வட ேமல்சவ்வில் கதீட்டர் வழியாக
அளிக்கப்ப ம் மயக்கம ந்ைத சாியான இடத்தில் ேபாட இயலாமல் ேபாகலாம் அல்ல அைவ சாியாக
ேவைல ெசய்யாமல் ேபாகலாம்.
ெப ம்பாலான ஆயத்தங்கள், பகுதி உணர்வகற் ம் மயக்கம ந் க்கு ெசய்யப்ப பைவ ேபான் ஒேர
மாதிாியானைவ ஆகும். எனி ம் உங்கள் ைணவர் உங்க டன் அ ைவ சிகிச்ைச அரங்கில் இ க்க
இயலா . உங்க க்கு கு ப்பதற்காக அமில எதிர்ப் ம ந் (உங்கள் வயிற்றில் உள்ள அமிலத்ைத
சமநிைலப்ப த்த) ஒன் அளிக்கப்ப ம் மற் ம் ெபா உணர்வகற் ம் மயக்கம ந் அளிக்கப்பட
ெதாடங்குவதற்கு ன் மகப்ேப ெசவி ஒ வர் உங்கள் சி நீர்ப்ைபயி ள் ஒ கதீட்டைர
உள் ைழக்கலாம். மயக்கம ந் ம ந் நி ணர் நீங்கள் சுவாசிப்பதற்காக பிராணவா ைவ ஒ
க
லம்
சில நிமிடங்க க்கு அளிப்பார். மகப்ேப ம த் வ ம், ம த் வக் கு வில் உள்ள அைனவ ம்
தயாரான டன், மயக்கம ந் நி ணர் மயக்கம ந்ைத ெசாட்ேடட் ம் அைமப் வழியாக ெச த்தி உங்கைளத்
ங்கச் ெசய்வார். நீங்கள் க்கத்தில் ஆ வதற்கு சற்
ன் , மயக்கம ந் உதவியாளர் உங்கள் க த்ைத
ெம தாக அ த் வார். உங்களின் வயிற்றில் உள்ள திரவங்கள் ைரயீர க்கு ெசன் விடாமல் இ க்க
இவ்வா ெசய்யப்ப கிற . இந்த மயக்கம ந் மிகவிைரவாக ேவைலெசய்கிற .
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நீங்கள் க்கத்தில் இ க்கும்ேபா , உங்கள் வயிற்றில் உள்ள திரவம் உங்கள் ைரயீர ல் ெசன் விடாமல்
த க்க ம், உங்க க்காக ஒ இயந்திரம் சுவாசிப்பைத அ மதிக்க ம் மயக்கம ந் நி ணர் உங்கள் ச்சு
குழ ன் உள்ேள ஒ குழாையப் ெபா த் வார். உங்கைள க்கத்தில் ைவத்தி க்க மயக்கம ந் நி ணர்
மயக்கம ந் அளிப்பைத ெதாடர்ந் ேமற்ெகாண் மகப்ேப ம த் வர் உங்கள் குழந்ைதைய பா காப்பாக
ெவளிேயற்ற அ மதிப்பார். ஆனால் இைவ எைத ம் நீங்கள் அறியமாட்டீர்கள்.
நீங்கள் கண்விழிக்கும் ேபா , குழாய் காரணமாக உங்கள் ெதாண்ைடயில் அெசௗகாியத்ைத நீங்கள் உணரலாம்
மற் ம் அ ைவ சிகிச்ைச காரணமாக ேவதைனைய நீங்கள் உணர் ர்கள். நீங்கள் க்கக்கலக்கமாக ம்
மற் ம் சில சமயங்களில் சிறி ேநரத்திற்கு ெகா சம் சுக னமாக இ ப்பதாக ம் உணரக்
ம். ஆனால்
நீங்கள் சீக்கிரம் சாதாரண நிைலக்கு தி ம்பிவி
ர்கள். நீங்கள் மீளல் பகுதிக்கு எ த் ெசல்லப்ப
ர்கள்,
அங்கு நீங்கள் உங்கள் குழந்ைத மற் ம் ைணவ டன் இைண ர்கள்.

அவசரநிைல சிேசாியன் அ ைவ சிகிச்ைச
அவசரநிைல அ ைவ சிகிச்ைச என்ப ஒன் அல்ல இரண் நாட்க க்கு அதிகமாக திட்டமிடப்படாமல்
ெசய்யப்ப ம் ஒ அ ைவ சிகிச்ைச ஆகும். அ எவ்வள அவசரம் என்ப ெப மள ேவ ப ம்.
ெப ம்பா ம் ன் ட் ேய ஒேர ஒ அமில எதிர்ப் மாத்திைர மட் ேம எ த் க்ெகாள்வதற்கான ேநரம்
உங்க க்கு இ க்கும்ேபாதி ம், குைறந்த அவசரம் ெகாண்ட அ ைவ சிகிச்ைசயான ெப மள
திட்டமிடப்பட்ட அ ைவசிகிச்ைசைய ேபான்ேற ெசய்யப்பட இய ம். அேத ேநரத்தில், சில அ ைவ
சிகிச்ைசகள் மிக விைரவாக ெசய்யப்பட ேவண் ய அவசியம் எழலாம்.
எ க்கப்பட்ட ஒ மணி
ேநரத் க்குள் அல்ல அாிதாக
ந்த அள உடன யாக அ ைவ சிகிச்ைச ெசய்யப்பட ேவண் ம். உங்கள்
குழந்ைதக்கு திடீெரன் ஒ பிரச்சிைன (சில சமயங்களில் ‘சிசு க்கு ஏற்ப ம் யர்’ என அைழக்கப்ப கிற )
ஏற்ப வேத மிக ம் அவசரமான சிேசாியன் அ ைவ சிகிச்ைச ெசய்யப்ப வதற்கான மிக ம் ெபா வான
காரணம் ஆகும்.
உங்க க்கு ஒ மிக அவசரமான சிேசாியன் அ ைவசிகிச்ைச ேதைவப்பட்டால், நாங்கள் வழக்கமாக
ேமற்ெகாள் ம் ஆயத்தங்கள் மாறலாம் அல்ல ேமற்ெகாள்ளப்படாமல் ட ேபாகலாம். உங்க க்கு
ஏற்கனேவ ஒ ேக லா (ெமல் ய பிளாஸ் க் குழாய்) ெபா த்தப்படாமல் இ ந்தால், உங்கள் ைகயில்
அல்ல கரத்தில் உள்ள ஒ நரம்பில் ஒ ேக லா அவசியம் ெபா த்தப்படேவண் ம். உங்கள் வயிற்றில்
உள்ள அமிலத்ைத குைறக்க அமில எதிர்ப் ம ந்ைத மாத்திைரகளாக அளிக்காமல், அைத ேக லா வழியாக
உங்கள் ம த் வ கு அளிக்கக்
ம். ஒ இ க்கமான க
யி
ந் சுவாசிப்பதற்காக பிராணவா
உங்க க்கு அளிக்கப்படலாம்.
பிரசவ வ யின் ேபா வ யி
ந் நிவாரணம் அளிப்பதற்காக உங்க க்கு ஏற்கனேவ தண் வட ேமல்
சவ்வில் கதீட்டர் வழியாக ம ந் அளிக்கப்பட் , அ நன்றாக ேவைல ெசய் ெகாண்
ந்தால், ஒ
அவசரநிைல சிேசாியன் அ ைவசிகிச்ைச ெசய்வதற்கு ேபா மான மயக்கம ந்ைத இந்த வழியாக அளிக்க
மயக்கம ந் நி ணர் யற்சிக்கலாம். ாியம் ெகாண்ட ஓாிட உணர்வகற் ம் மயக்கம ந்ைத அதிக அளவில்
அவர்கள் உங்க க்கு அளிப்பார்கள், எனேவ இதன் லம் வ த ப்பான அ ைவசிகிச்ைசக்குப் ேபா மான
அள வ
ள்ளதாக இ க்கிற .
தண் வட ேமல்சவ்வில் கதீட்டர் வழியாக இடப்ப ம் மயக்கம ந்ைத மீண் ம் அேத நிைலயில் பராமாிக்க
ேபா மான ேநரம் உள்ளதா அல்ல உங்க க்கு தண் வட ேமல்சவ்வில் கதீட்டர் வழியாக மயக்கம ந்
அளிக்கப்படவில்ைல எனில் அல்ல தண் வட ேமல்சவ்வில் கதீட்டர் வழியாக உங்க க்கு அளிக்கப்பட்ட
மயக்க ம ந் ேபா மான வ நிவாரணத்ைத தரவில்ைல எனில் உங்க க்கு ஒ தண் வட மயக்கம ந்
ஊசி அளிக்கப்பட ேவண் மா என்பைத மயக்கம ந் நி ணர்
ெசய்வார். பகுதி உணர்வகற் ம் ஒ
மயக்கம ந்ைத யற்சி ெசய் பார்க்க ேபா மான ேநரம் இல்லாவி ல் அல்ல அ நன்றாக ேவைல ெசய்ய
ேபா மான ேநரம் இல்லாவி ல், நீங்கள் ஒ ெபா உணர்வகற் ம் மயக்கம ந்ைத ெப
ர்கள். பகுதி
உணர்வகற் ம் மயக்கம ந்ைத நீங்கள் ெபற வி ம் வதாக நீங்கள் மயக்கம ந் நி ணாிடம் றியி ந்தால்,
சிேசாியன் அ ைவ சிகிச்ைசகாக நீங்கள் ெபா உணர்வகற் ம் மயக்கம ந்ைத ெப வதற்கான வாய்ப் கள்
மிக ம் குைற . 10 சிேசாியன் அ ைவசிகிச்ைசகளில் சுமார் ஒன் மட் ேம மிக ம் அவசரமானதாகும்.
சிலசமயங்களில், அதிக அவசரம் ஏற்பட்டால், என்ன நடந் ெகாண்
க்கிற என்பைத உங்க க்கும், உங்கள்
ேப காலத் ைணவ க்கும் விவாிக்க ம த் வ கு விற்கு ேநரம் இ க்கா . உங்க க்கு அ ைவ சிகிச்ைச
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ேபா உங்கள் ைணவ ம் ேப கால அைறயில் காத்தி க்க ேவண் ம். இ உங்கைள
கவைலக்குள்ளாக்கலாம் அல்ல வ த்தமைடயச்ெசய்யலாம். எனி ம் பின்னர் என்ன நடந்த , அ ஏன்
நடந்த என்ப குறித் ஊழியர்கள் உங்க க்கு விவாிப்பார்கள்.
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அ ைவ சிகிச்ைசக்கு பின் வ

யி

ந்
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நிவாரணம் அளித்தல்

ஒ சிேசாியன் அ ைவ சிகிச்ைசக்குப் பின் உங்க க்கு வ யி ந் நிவாரணம் அளிக்க பல்ேவ வழிகள்
உள்ளன.

தண் வட மயக்க ஊசி டன் அல்ல தண் வட ேமல்சவ்வில் கதீட்டர் வழி மயக்கம ந்தளித்த டன்
நீ த் ெசயல் ாி ம் வ நிவாரணி உங்க க்கு ெகா க்கப்படலாம்.

சில ம த் வமைனகளில், தண் வட ேமல்சவ் கதீட்டைர அேத இடத்தில் ைவத்தி ப்பார்கள்,
எனேவ
இதன் லம் பிற்பா அதிக ம ந் கைள அவர்களால் உங்க க்கு அளிக்க இய ம்.

அ ைவ சிகிச்ைசயின்
வில் வ நிவாரண ம ந் கள் அடங்கிய ஆசன வாயில் ைவக்கக்
ய
ம ந் க்
கைள மகப்ேப ெசவி ஒ வர் உங்க க்கு அளிக்கலாம்.

மகப்ேப ெசவி ஒ வர் மார்பின் அல்ல அ ேபான்ற வ நிவராணிைய ஊசி லம்
உட்ெச த்தலாம்.

மார்பின் ெகாண்ட ெசாட்ேடட்டைல (drip) ம ந் வக்கு உங்க க்கு அளிக்கலாம். நீங்கள்
எ த் க்ெகாள் ம் வ நிவாரணிகளின் அளைவ நீங்கேள கட் ப்ப த்த
ம். இ ேநாயாளியால்
–
கட் ப்ப த்தப்ப ம் வ நிவாரணம் அல்ல பி.சி.ஏ (PCA) என அைழக்கப்ப கிற .

மகப்ேப ெசவி ஒ வர் உங்க க்கு ைடக்ேளாஃபினாக், பாராெசட்டமால் அல்ல ேகா ன்
ேபான்ற
மாத்திைரகைள அளிப்பார்.
ெபா

உணர்வகற் ம் மயக்கம ந் டன் ஒப்பி ம்ேபா

பகுதி உணர்வகற் ம் மயக்கம ந்தின் சாதகங்கள்

தண் வட மயக்க ஊசிகள் மற் ம் தண் வட ேமல் சவ்வில் கதீட்டர் வழியாக மயக்கம ந் அளித்தல்
ஆகியைவ ெபா வாக உங்க க்கும் உங்கள் குழந்ைதக்கும் பா காப்பானதாகும்.

நீங்க ம் உங்கள் ைணவ ம் குழந்ைத பிறப்ைப பகிர்ந் ெகாள்ள அைவ அ மதிக்கின்றன.

அ ைவ சிகிச்ைசக்குப் பின், நீங்கள் க்கக்கலக்கமாக உணரமாட்டீர்கள்.

ந்த வைர விைரவாக நீங்கள் உங்கள் குழந்ைதக்கு பா ட்ட ம், உங்கள் குழந்ைதைய ைகயில்
ஏந்திக்
ெகாள்ள ம் அைவ உங்கைள அ மதிக்கின்றன.

அ ைவ சிகிச்ைசக்குப் பின் , உங்க க்கு சிறந்த வ நிவாரணம் கிைடக்கிற .

உங்கள் குழந்ைத பிறந்த டன் அதிக சு சு ப் டன் இ க்கும்.


ெபா

உணர்வகற் ம் மயக்கம ந் டன் ஒப்பி ம்ேபா

பகுதி உணர்வகற் ம் மயக்கம ந்தின் பாதகங்கள்

சிகிச்ைச அளிப்பதற்கு எளி என்ற ேபாதி ம், தண் வட மயக்க ஊசிகள் மற் ம் தண் வட ேமல்
சவ்வில் கதீட்டர் வழியாக மயக்கம ந் அளித்தல் ஆகியைவ உங்கள் இரத்த அ த்தத்தைத
குைறக்கலாம்.

ெபா வாக, அைவ ேவைல ெசய்யத் ெதாடங்குவதற்கு நீண்ட ேநரம் ஆகின்ற , எனேவ ெபா
உணர்வகற் ம் மயக்கம ந்ைதக்காட்
ம், உங்கைள அ ைவச் சிகிச்ைசக்கு தயார் ெசய்ய இைவ
நீண்ட
ேநரத்ைத எ த் க்ெகாள் ம்.

அவ்வப்ேபா அைவ உங்கைள த மாற்றமாக உணரச் ெசய்யலாம்.

அாிதாக, அைவ ேபா மான அள நன்றாக ேவைல ெசய்யாமல் ேபாகலாம், எனேவ உங்க க்கு ஒ
ெபா உணர்வகற் ம் மயக்கம ந் அளிக்கேவண் ய அவசியம் ம த் வ கு
க்கு ஏற்படலாம்.

தண் வட ேமல் சவ்வில் கதீட்டர் வழியாக மயக்கம ந்ைத ெபற்ற 10 ெபண்களில் சுமாராக நான்கு
ேப க்கு, தண் வட மயக்க ஊசி ெபற்ற 10 ெபண்களில் சுமாராக இரண் ேப க்கும்
கில் ஊசி
உட்ெசல் மிடத்தில் மி
வான பகுதி ஒன் ஏற்படக்
ம். இந்த மி
வான ெபாட் வாரங்கள்
அல்ல மாதங்கள் வைர நீ க்கும், ஆனால் இ அாிதானதாகும்.


சிேசாியன் அ ைவ சிகிச்ைச லம் குழந்ைத ெபற் க்ெகாள்வ பா காப்பான மற் ம் இ மிக ம்
மனநிைற அளிக்கும் ஒ அ பவமாக இ க்கக்
ம். இந்தச் ெசயல் ைறயின் ேபா விழித்தி ப்பைதேய
பல ெபண்கள் ேதர்ந்ெத க்கின்றனர். ேமேல விவாதிக்கப்பட்ட காரணங்க க்காக மற்றவர்கள் க்கத்தில்
இ க்கேவண் ய அவசியம் ஏற்படலாம். உங்க க்கு ஒ சிசேசாியன் அ ைவ சிகிச்ைச ேதைவப்ப கிற
என நீங்கள் கண்டறிந்தால் ஒ சிறந்த ேதர்ைவ ேமற்ெகாள்ள இந்த சி
த்தகம் உங்க க்கு உதவிகரமாக
இ க்கும் என நாங்கள் நம் கிேறாம்.
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பகுதி உணர்வகற் ம் மயக்கம ந்தின் அபாயங்கள் கீேழ உள்ள அட்டவைணயில் காட்டப்பட் ள்ளன. இத் தகவல்கள் பின்வ ம் பிரசுாிக்கப்பட்ட
ஆவணங்களி
ந் ெபறப்பட்டைவ ஆகும். அட்டவைணயில் காட்டப்பட் ள்ள விவரங்கள் உத்ேதச மதிப்
கள் ஆகும் மற் ம் இைவ
ெவவ்ேவ ம த் வமைனகளில் ெவவ்ேவறாக இ க்கக்
ம்.


ேஹால்ட்கிராஃப்ட் ஏ, கிப்ெபர் எஃப் பி, ஹார்குேராவ் ஆர் எல், ஹாக்கின்ஸ் எஃப், ெடல்லாேபார்ட்டாஸ் சி ஐ. கர்ப்பத்ேதா
இைணந்த ைள மற் ம் நரம்பியல் சிக்கல்கள். பிாிட்
ஜர்னல் ஆஃப் அனஸ்தீசியா 1995 - அதிகாரம் 75, பக்கங்கள் 522-526.



ெஜன்கின்ஸ் ேக, ேபக்கர் ஏ பி. ஒப் தல் மற் ம் மயக்கம ந்தின் அபாயம். அனஸ்தீசியா 2003- அதிகாரம் 58, பக்கங்கள் 962-984.


ஒ

ெஜன்கின்ஸ் ேஜ ஜி, கான் எம் எம். சிேசாியன் அ ைவ சிகிச்ைசக்கான மயக்கம ந் அளித்தல்: 1992
பகுதியில் நடத்தப்பட்ட ஒ க த்தாய் . அனஸ்தீசியா 2003- அதிகாரம் 58, பக்கங்கள் 1114–1118.



ெஜன்கின்ஸ் ேஜ ஜி. மகப்ேப ம த் வத்தில் தண் வட ேமல்சவ்வில் கதீட்டர் வழியாக வ நிவாரணம் ேமற்ெகாள்தல் மற் ம்
மயக்கம ந் அளித்தல் ஆகியவற்றில் உடன யாக ஏற்ப ம் சில தீவிர சிக்கல்கள்: தண் வட ேமல்சவ்வில் கதீட்டர் வழி
மயக்கம ந்தளிக்கும் 145,550 நிக
கள் குறித்த ஒ ெதாைலேநாக்கு ஆய் . இன்டர்ேநஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் ஆப்ஸ்ெடட்ாிக்
அனஸ்தீசியா 2005 – அதிகாரம் 14, பக்கங்கள் 37-42.

தல் 2002 வைர

.ேக வின்


ெரய்னால்ட்ஸ் எஃப். ேநாய்த்ெதாற் - மத்திய நரம் மண்டலத்தில் உள்ள நரம் க க்கு அ கில் இடப்ப ம் மயக்கம ந்தினால்
ஏற்ப ம்
சிக்கல். இன்டர்ேநஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் ஆப்ஸ்ெடட்ாிக் அனஸ்தீசியா 2005 – அதிகாரம் 14, பக்கங்கள் 183-188.

பிரசவ வ ைய குைறக்க தண் வட ேமல்சவ்வில் கதீட்டர் லம் ம ந் எ த் க்ெகாள்வதில்
(எப்பி
ரல்) அல்ல தண் வட ஊசி ேபாட் க்ெகாள்வதில் (ஸ்ைபனல்) உள்ள அபாயங்கள்
அபாயத்தின் வைக

எவ்வள அ க்க இ
ஏற்ப கிற ?
ஒவ்ெவா 5 ெபண்களில்
1 ெபண் (ஸ்ைபனல்)

இரத்த அ த்தம் குறிப்பிடத்தக்க அள
குைறதல்

சிேசாியன் அ ைவ சிகிச்ைசக்கு ேபா மான
அள நன்றாக ேவைல ெசய்யவில்ைல, எனேவ
ஒ ெபா உணர்வகற் ம் மயக்கம ந்ைத ெபற
ேவண் ய அவசியம் உங்க க்கு ஏற்ப கிற

க ைமயான தைலவ

நரம் பாதிப் ( ஒ கா ல் அல்ல பாதத்தில்
உணர்வற்ற திட் அல்ல ஒ பல னமான
காைலப் ெபற்றி த்தல்) விைள கள் 6
மாதங்க க்கு ேமல் நீ த்தி க்கும்

தண் வட ேமல்சவ்வில் சீ க்கட்
(ேநாய்த்ெதாற் )
ைள உைறயழற்சி
தண் வட ேமல்சவ் இரத்தக் கட்
உைற )
எதிர்பாராத உணர்விழப்

(இரத்த

அைசவிழப் உள்ளிட்ட க ைமயான காயம்
இந்த அைனத்
உத்ேதச மதிப்

ஒவ்ெவா 50 ெபண்களில்
1 ெபண் (எப்பி
ரல்)
ஒவ்ெவா 20
ெபண்களில் 1 ெபண்
(எப்பி
ரல்)
ஒவ்ெவா 100
ெபண்களில் 1 ெபண்
(ஸ்ைபனல்)
ஒவ்ெவா 100
ெபண்களில் 1 ெபண்
(எப்பி
ரல்)
ஒவ்ெவா 500
ெபண்களில் 1 ெபண்
(ஸ்ைபனல்)
தற்கா கமான ஒவ்ெவா 1,000
ெபண்களில் 1 ெபண்
நிரந்தரமான ஒவ்ெவா 13,000
ெபண்களில் 1 ெபண்
ஒவ்ெவா 50,000
ெபண்களில் 1 ெபண்
ஒவ்ெவா 100,000
ெபண்களில் 1 ெபண்
ஒவ்ெவா 170,000
ெபண்களில் 1 ெபண்
ஒவ்ெவா 5,000
ெபண்களில் 1 ெபண்
ஒவ்ெவா 250,000
ெபண்களில் 1 ெபண்

இ

எந்த அள

ெபா வான ?

ெபா வான

எப்ேபாதாவ
சில சமயங்களில்

எப்ேபாதாவ
ெபா வானதல்ல

ெபா வானதல்ல
அாிதான

அாிதான
மிக ம் அாிதான
மிக ம் அாிதான
மிக ம் அாிதான
அாிதான
மிக மிக அாிதான

அபாயங்க க்கும் பிரசுாிக்கப்பட்ட இலக்கியங்களில் இ ந்
ல் யமான விவரங்கள் கிைடக்கப்ெபறவில்ைல. விவரங்கள்
கள் மட் ேம மற் ம் இைவ ம த் வமைனக்கு ம த் வமைன மா படக்
ம்.


ரப்பன் டபிள் , ெடாி எஸ், ெமக்கி எச், ர் ஆர் ஏ. தண் வட ேமல்சவ் வழியாக வ நிவாரணம் ெசய்யப்பட்ட மகப்ேப
ேநாயாளிகளில்
தண் வட ேமல்சவ் இரத்தக்கட் , ேநாய்த்ெதாற் மற் ம் ைள-நரம்பியல் காயம் ஏற்ப ம் நிக
கள்.
அனஸ்தீசியாலஜி 2006 –
அதிகாரம் 105, பக்கங்கள் 394-399.
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பிற பிாி ேநாயாளிகைளக் காட்
ம் கர்ப்பமைடந்த ெபண்களில் பகுதி உணர்வகற் ம் மயக்கம ந்ைத பயன்ப த் ம் ேபா நிரந்தர தீங்கு
ஏற்ப வதற்கான அபாயம் குைறந்த அளேவ உள்ள என ஒ ேதசியக் க த்தாய் கண்டறிந் ள்ள [ குக் எம், க ன்சல் , ைவல்ட்ஸ்மித் ேஜ
ஏ டபிள் . மத்திய நரம் மண்டலத்தில் உள்ள நரம் க க்கு அ கில் இடப்ப ம் மயக்கம ந்தினால் ஏற்ப ம் க்கிய சிக்கல்கள்: ராயல் காேலஜ்
ஆஃப் அெனஸ்ெதட் ஸ்ட்ஸ்- ன் ன்றாவ ேதசிய தணிக்ைக திட்டம் குறித்த அறிக்ைக: பிாிட்
ஜர்னல் ஆஃப் அனஸ்தீசியா 2009; 102:179190].
மயக்க ம ந் கள் மற் ம் மயக்க ம ந்தில் உள்ள அபாயங்கள் ஆகியைவ குறித்த ேமலதிகத் தகவல்கைள நீங்கள் ராயல் காேலஜ் ஆஃப்
அெனஸ்ெதட் ஸ்ட்ஸ் www.youranaesthetic.info அல்ல OAA:
ந் ெபறலாம்.
www.oaaformothers.info என்பதி
சிேசாியன் அ ைவ சிகிச்ைசக்கான பராமாிப் த் தரங்கள் பற்றிய ேமலதிகத் தகவல்கைள நீங்கள் இந்தப் த்தகத்தில் காண இய ம்: சிேசாியன்
அ ைவ சிகிச்ைச: ம த் வ வழிகாட் ( ெபண்கள் மற் ம் குழந்ைதகளின் ஆேராக்கியத் க்காக ஒன்றிைணந் பணியாற் ம் ேதசிய ைமயம்;
ேதசிய சிறப் ம த் வ நிைலயம். லண்டன்: ராயல் காேலஜ் ஆஃப் ஆப்ஸ்டர்டீசியன்ஸ் அண்ட் ைகனகாலஜிஸ்ட்ஸ் பிரஸ், 2004) ேதசிய
ஒத் ைழப் ைமயம்.

ெபா

உணர்வகற் ம் மயக்கம ந்தின் அபாயங்கள்

அபாயத்தின் வைக

எவ்வள

மார் ேநாய்த்ெதாற்

ஒவ்ெவா

5 ெபண்களில் 1 ெபண்

ெபா வான
(ெப ம்பாலனைவ தீவிரமானைவ
அல்ல)

ண்பட்ட ெதாண்ைட

ஒவ்ெவா

5 ெபண்களில் 1 ெபண்

ெபா வான

சுக னமாக உணர்தல்

ஒவ்ெவா

10 ெபண்களில் 1 ெபண்

ெபா வான

ஒவ்ெவா

300 ெபண்களில் 1 ெபண்

ெபா வானதல்ல

ஒவ்ெவா

300 ெபண்களில் 1 ெபண்

ெபா வானதல்ல

ஒவ்ெவா

600 ெபண்களில் 1 ெபண்

ெபா வானதல்ல

ஒவ்ெவா

4500 ெபண்களில் 1 ெபண்

அாிதான

இரத்தத்தில் குைறந்த பிராணவா அள க
வழிவகுக்கும் காற் ப்பாைத பிரச்சிைனகள்
வயிற்றி ள்ள திரவம் ைரயீர
மற் ம் தீவிரமான நிேமானியா

க்குள் ெசல்

அ க்க

இ

ஏற்ப கிற

இ

எந்த அள

ெபா வான

?

க்கு

தல்

க விழிப்படலத்தில் சிராய்ப்
(கண்ணில் கீறல்)
பற்க

க்கு பாதிப்

விழிப் ணர் ( உங்க க்கு மயக்கம ந்
ேபா பகுதி ேநரம் விழித்தி த்தல்)

அளிக்கப்ப ம் ஒவ்ெவா 250 தல் 1000 வைரயிலான
ெபண்களில் 1 ெபண்
அாிதான

க ம் ஒவ்வாைம (தீவிர ஒவ்வாைம எதிர்விைன)

ஒவ்ெவா 10,000 தல் 20,000
வைரயிலான ெபண்களில் 1 ெபண்

மரணம் அல்ல

இறப் : 100,000 ெபண்களில் 1
ெபண் க்கும் குைறவாக

ைள பாதிப்

ைள பாதிப்

மிக ம் அாிதான

மிக ம் அாிதான
( .ேக வில் வ டத்திற்கு 1 அல்ல
2)
மிக ம் அாிதான ( ல் யமான
விவரங்கள் இல்ைல)
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இந்த சி
த்தகம் மகப்ேப மயக்கம ந்
ெசயற்கு வால் எ தப்பட்ட .

நி ணர்கள் சங்கத்தின் தாய்மார்க
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க்கான தகவல் அளிக்கும்

ைண

ைணச் ெசயற்கு பின்வ ம் நபர்களால் ஆன :
டாக்டர்.ேராசி ேஜான்ஸ் (தைலவர்); ேசாிஸ் னன் ( ேதசிய குழந்ைத பிறப்
ரஸ் ன் பிரதிநிதி); சாகின்
ச த்திாி ( கர்ேவார் பிரதிநிதி); டாக்டர். ெரய்ச்சல் ெகா ஸ் (மயக்கம ந் ஆேலாசகர் மற் ம் நி ணர்);
டாக்டர். ேரானா கி ஸ் (ராயல் காேலஜ் ஆஃப் ஆப்ஸ்டர்டீசியன்ஸ் அண்ட் ைகனகாலஜிஸ்ட்ஸ்- ன் பிரதிநிதி);
ெகயில் ஜாண்சன் (ராயல் காேலஜ் ஆஃப் மிட்ைவப்ஸ்- ன் பிரதிநிதி); டாக்டர். ைமக்ேகல் கின்ெசல்லா
(மயக்கம ந் ஆேலாசகர் மற் ம் நி ணர்); டாக்டர். ேமக்கனி ர்வா (மயக்கம ந் ஆேலாசகர் மற் ம்
நி ணர் ); டாக்டர். ரத்தினசபாபதி சசிதரன் (மயக்கம ந் ஆேலாசகர் மற் ம் நி ணர் ).
டாக்டர். ைமக்ேகல்
(தாய்மார்க க்கான தகவல் ைணெசயற்கு வின் ன்னாள் தைலவர்), டாக்டர்.
ேராஷன் ெபர்ணான்ேடா மற் ம் ேபராசிாியர் ஃெப சிட் ெரய்னால்ட்ஸ் ஆகிேயார் ந்ைதய பதிப்பில்
ஆற்றிய பணிக்காக அவர்க க்கு நாங்கள் நன்றிைய ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கிேறாம்.

பிரசவ வ யில் வ நிவாரணம் என அைழக்கப்ப ம் தாய்மார்க க்கான சி
த்தகம் ஒன்ைற ம்,
பிரசவ
வ ையக் ைகயாள்தல் மற் ம் உங்கள் சிேசாியன் அ ைவ சிகிச்ைசக்கான மயக்கம ந்
என அைழக்கப்ப ம் இரண் திைரப்படங்கைள இரட்ைட வி யி ம் நாங்கள் தயாாிக்கிேறாம்.
அரபி, ெபங்கா , காண்டனீஸ், குேராசியன், ெசக், பிெர ச், ெஜர்மன், கிாீக், குஜராத்தி, ஹிந்தி,
ஐஸ்லாண் க், இத்தா யன், ஜப்பானி , மாண்டாின், ேபா
, ேபார்த் கீஸ், ப சாபி,
ேராேமனியன்,
ர யன், ெசர்பியன்,ேசாமா , தமி , டர்கி , உ
மற் ம் ெவல் உள்ளிட்ட
ஏராளமான ெமாழிெபயர்ப் க டன் இந்த இரண் சி
த்தகங்கைள ம் நீங்கள் எங்க ைடய
இைணயதளத்தில்
காண இய ம்.
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www.oaaformothers.info என்பதில் உள்ள ஆர்டர் ப வத்ைத
சி
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ஆகியவற்ைற நீங்கள் ெபற இய ம்.
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ர்த்தி ெசய்வதன் லம் இந்த இரண்
தல் நகல்கள் மற் ம் இரட்ைட வி

