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اداره درد در زايمان /برگۀ

معلومات )(Pain management for labour

اين که چگونه درد زايمان خود را اداره می کنيد مربوط به خود شما است .درحالی که قابله ھميشه شما را از پيشرفت
زايمان آگاه ميسازد،اما اين که چگونه زايمان خود را اداره کنيد مربوط به خود شما است .بعضی زنان روش ھای
طبيعی کنترول درد را انتخاب ميکنند ،ديگران ترجيح ميدھند که از دواھائی ھای موجود طبی تسکين درد انتخاب
کنند و عدۀ از زنان از ترکيب ھردو استفاده ميکنند.
معلومات زير بعضی از اين طريقه ھا را به شما فراھم ميسازد.

روش ھای طبيعی تسکين درد

)(Natural methods of pain relief

 حمايت و تشويق ھمسر و ديگر افراد مورد اعتماد.
 محيط آرام بخش و خلوت ،روشنی ماليم ،موسيقی آرام بخش )lسی دی مھيا ميگردد( استفاده از خوشبوھا )
روغن ليويندر بر دستمال کاغذی يا روغن مساژ(
 آب – حمام يا شاور گرم.
 کاربرد حرارت از طريق خريطۀ گندم که بر قسمت پايينی شکم و کمر تطبيق ميگردد.
 مساژ /لمس – مساژ آرام بخش کمر يا پاھا يا سر شما .اين نياز به ممارست زياد پيش ازشروع زايمان دارد،
بنابرين شما ميدانيد که با چه چيزی احساس راحت ميکنيد.
 با گرفتن وضعيت و حرکت نمودن– از ثقل و جاذبه زمين برای کمک به فرآيند زايمان استفاده کنيد.

روش ھای طبی تسکين درد

)(Medical forms of pain relief

گاز ترکيبی از نيترس اکسايد و اکسيجن است )(Gas is a mix of nitrous oxide and oxygen

اين يک ترکيب بی بوی از نيترس اکسايد و اکسيجن است که از طريق ماسک يا دھانه انشاق ميگردد .در جريان
والدت در ھرزمان ميتوان ازآن استفاده کرد وحتی درحمام نيز زمانی که شاور يا حمام برای تسھيل زايمان ميگيريد
ميتواند در دسترس قرار گيرد .اين گاز درد را از بين نه می برد ،اما به زن يک احساس ابھام زودگذر ھنگام
انقباضات ميدھد .برای گرفتن تاثير حد اکثری ،زن بايد به مجرد شروع انقباضات چندين نفس عميق بگيرد .اين گاز با
تنفس عادی ھوا ازبين ميرود و اثر جانبی شناخته شده بر نوزاد نه دارد.
زرق مخدر – مورفين )(Narcotic injection- Morphine

مورفين که يک دوای مخدر است که برای درد ھای جراحی و مزمن نھايت مؤثر است ،ھمچنان می تواند برای آرام
ساختن زنان در زايمان که منجر به تسکين درد ميشود ،نيز به کار رود .اين دوا از مادر به طفل تولد نه يافته عبور
کرده و ميتواند تنفس طفل نوزاد را متأثر سازد .تقريبا  20دقيقه را در بر ميگيرد تا تأثيرات مورفين بر زايمان
احساس گردد و چندين ساعت را ميگيرد تا از بين برود.

اپيدورال )(Epidural

اپيدورال ترکيبی از مخدر و دواھای بيھوش کننده است که در فضای اپيدورال در نزديک نخاع شوکی از طريق يک
لولۀ ظريف که کاتيتر ناميده ميشود ،زرق ميگردد .اين کاتيتر در طول مدت زايمان در موضعش ميماند تا مقادير
بيشتر دوای بيھوشی داده شود .دواھای که به اين طريق داده می شوند مسيرھای درد به دماغ را مسدود ميسازد ،لذا
دماغ اين پيام را که انقباضات درد ناک اند نه ميگيرد .اين دوا در مرحلۀ اول زايمان يا پيش از عمل سزارين يا
والدت با انبرک قابلگی داده ميشود.
بعد از زرق  ،تقريبا مدت  20دقيقه را ميگيرد تا دوا مؤثر واقع گردد ،و بسته به قدرت مقدار دوا از  1/2تا  3ساعت
دوام ميکند.
مزايا :درد زايمان را کاھش ميدھد ،به صورت موقت فشار خون را تثبيت و فشار خون باال را کاھش می دھد ،به
مادر اجازه می دھد که برای عمل سزارين بيدار باشد ،ممکن است زايمان را تسريع کند) با تقويت کردن( ،اگر زايمان
طوالنی و آھسته باشد.
اثرات جانبی معمول :احتمال از دست دادن تحرک و محدود شدن به بستر ،ھميشه مؤثر نيست ،فشار خون مادر را
کاھش داده لذا سبب کاھش ضربان قلب نوزاد ميگردد)به ھمين دليل مايعات داخل وريدی داده ميشود تا اين تأثير را
خنثی سازد( ،ممکن است زايمان را متوقف يا آھسته سازد ،ممکن است تخليۀ مثانه را مشکل سازد ،لذا ممکن است به
کاتيتر بولی نياز گردد ،احساس ھل دادن را کاھش ميدھد ،دردھای موضعی کمر برای  7تا  10روز ،خطر فورسپس
به دليل ناتوانی در استفادۀ مؤثر از ماھيچه ھای کف لگن را افزايش می دھد؛ افزايش اين احتمال که درجۀ حرارت مادران را
افزايش داده و باعث زجر جنينی گردد ،نوزاد ممکن است تحت تاثير دواھا قرار گيرد ،نوزاد ممکن است در معرض افزايش
خطر مداخلۀ والدی قرار گيرد ،مداخلۀ والدی ممکن است منجر به جدايی مادر و نوزاد گردد.
عوارض جدی تر :احتمال سردرد شديد به علت تراوش مايع نخاعی ) تقريبا  1در  ،(200احتمال خطر عفونت که منتج به
درگيری عصب و احتمال فلج پاھا ميگردد.
قابلۀ که در جريان والدت از شما مراقبت ميکند ،شما را به دسترسی به تسکين طبی درد ،در صورتی که خواسته باشيد ميتواند
کمک کند.
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