Persian

مديريت درد زايمان /حقيقت نامه

)(Pain management for labour

چگونگی مديريت درد زايمان بستگی بشما دارد .در حاليکه ماما ھميشه شما را از پيشرفت زايمانتان مطلع خواھد
کرد ،مديريت زايمان بستگی بشما خواھد داشت .برخی از زنان روشھای طبيعی تسکين درد را ترجيح ميدھند ،برخی
ديگر ترجيح ميدھند که از گزينه ھای پزشکی تسکين درد موجود استفاده کنند ،و برخی ھم ترکيب اين دو روش را
ترجيح ميدھند.
اطالعات زير برخی گزينه در اختيار شما قرار خواھد داد:

روشھای طبيعی تسکين درد







)(Natural methods of pain relief

حمايت و تشويق ھمسران و ديگر افراد مورد اعتماد.
محيط آرام و خصوصی ،نور ماليم ،موسيقی آرام بخش )سی دی ارائه شده است( ،استفاده از مواد عطری
)روغن الوندر که در پارچه نازک يا روغن ماساژ ريخته شده باشد(.
آب – يک حمام گرم يا دوش.
گرما که از طريق يک بسته گندم روی شکم يا پشت گذاشته شود.
ماساژ/لمس – ماساژ آرامش بخش به پشت يا کمر يا سر .اين نياز به تمرين زيادی قبل از زايمان دارد تا
شما بدانيد که با چه ماساژی راحت ھستيد.
قرارگيری و حرکت – برای کمک به پروسه زايمان از جاذبه زمين استفاده کنيد.

روشھای پزشکی تسکين درد

)(Medical forms of pain relief

گاز که ترکيبی از اکسيد نيتروژن و اکسيژن باشد )(Gas is a mix of nitrous oxide and oxygen

اين يک مخلوط بی بو از اکسيد نيتروژن و اکسيژن است که از طريق ماسک يا دھان بند استنشاق ميشود .در ھر
لحظه در طول زايمان ميتواند مورد استفاده قرار بگيرد و حتی موقعيکه برای آرامش درد زايمان در حمام يا زير
دوش باشيد ميتواند مورد دستيابی قرار بگيرد .اين درد را از بين نميبرد ،ولی در موقع انقباضات زايمان يک احساس
مبھم زودگذر به زن ميدھد .برای دريافت حداکثر اثر زن بمحض شروع انقباضات چند نفس عميق ميکشد .اثرآن
طی تنفس در ھوای معمولی بزودی از بين ميرود .ھيچ اثر جانبی روی نوزاد شناخته نشده است.
تزريق مواد مخدر  -مرفين )(Narcotic injection- Morphine

مرفين مواد مخدری است که برای درد جراحی يا درد مزمن خيلی موثر است ،ھمچنين ميتواند در زايمان بمنظور
آرامش زن مورد استفاده قرار گرفته و منجر به تسکين درد شود .اين دارو از مادر به جنين منتقل شده و ميتواند در
تنفس بچه تاثير بگذارد .حدود  20دقيقه طول ميکشد تا اثر مرفين را در زايمان احساس کرد و ساعتھا طول ميکشد تا
اثرش از بين برود.

اپيدورال )(Epidural

اپيدورال ترکيبی از داروھای مخدر و بيھوشی که به منطقه اپيدورال نزديک نخاع توسط يک لوله ظريف که کاتتر
ناميده ميشود ،تزريق ميگردد .کاتتر را در طول زايمان در محل خود نگھميدارند تا دوزھای اضافی بعدی بيھوشی
داده شود .داروھايی که باين صورت داده ميشوند مسير درد را به مغز می بندند و بنابراين مغز پيام دردمند بودن
انقباضات را دريافت نميکند .اين در مرحله اول زايمان يا قبل از عمل سزارين و يا فورسپس داده ميشود.
دارو حدود  20دقيقه بعد از تزريق طول ميکشد تا موثر شود .تاثيرش بسته به ميزان قدرت دوز داشته و بين  1/5تا
 3ساعت طول ميکشد.
مزايا :درد زايمان را تسکين ميدھد؛ فشار خون باال را ميتواند موقتا پايين آورده و تثبيت کند؛ اجازه ميدھد که مادر در
طول عمل سزارين بيدار باشد ،ممکنست زايمان طوالنی و کند را )با افزايش( تسريع کند.
اثرات جانبی معمول :احتمال از دست دادن تحرک و محدود شدن به رختخواب؛ ھميشه موثر نيست؛ فشار خون مادر
را پايين مياورد و بنابراين ضربان قلب بچه را کم ميکند )در اينصورت مايعات داخل وريدی ) (intravenousداده
ميشوند تا جلوی اين را بگيرند(؛ ممکنست که زايمان را متوقف يا کند کند؛ شايد خالی کردن مثانه دشوار باشد و نياز
به سوند ادرار باشد؛ احساس زور دادن را کم ميکند؛ پشت درد موضعی برای  7تا  10روز؛ بدليل عدم توانايی
استفاده موثر از ماھيچه ھای کف لگن ريسک فورسپس را باال ميبرد؛ افزايش احتمال باال رفتن دمای مادر که باعث
زجر جنين ميشود؛ شايد بچه تحت تاثير دارو قرار بگيرد؛ بچه ممکنست تحت تاثير افزايش احتمال مداخله زايمانی
باشد؛ مداخله زايمانی ممکنست منجر به جدايی مادر و بچه گردد.
عوارض جدی تر :احتمال سردرد شديد بدليل نشت مايع نخاعی )تقريبا  1در (200؛ احتمال عفونت که منجر به
درگيری عصب شده و احتمال فلج شدن پاھا.
مامايی که در زايمان از شما مراقبت ميکند ،قادر خواھد بود که داروی تسکين درد را در صورت درخواست در
دسترس شما قرار دھد.
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