એપિડલ અથવા કરોડરજ્જુ ઈન્જે ક્શન િછી માથાનો દુખાવો?
તમારે શુું જાણવાની જરૂર છે
ઍિીડ્યૂઅલ અથવા કરોડરજ્જુ ઇન્જે ક્શન કયાા િછી, તમારી િાસે 100 વચ્ચે 1 અને 200 વચ્ચે 200 'િોસ્ટ-ડ્યુલલ િુંકચર' માથાનો દુખાવો (િીડીિીએચ) પવકસાવવાની તક છે .

માથાનો દુખાવો કેવા છે ?

માથાનો દુખાવો કેનાથી થાય છે ?
મગજ અને કરોડરજ્જુ પ્રવાહી ભરેલા કોશથી ડુરા કહેવાય છે .
ડુઅરને આકપસ્મક રીતે િુંચર થઈ શકે છે જ્યારે એક એિીડુરલ મૂકવામાું આવી રહે અથવા
સ્િાઇનલ માટે ઇરાદાિૂવાક ફ્લુઇડ િુંચરથી છીનવી શકે છે જે ના લીધે ડ્રોિ ઇન થાય છે
માથાનો દુખાવો િદરણામે મગજની આસિાસ પ્રવાહીમાું દબાણ કરે છે .



તે તમારા અનુયાયી એિીડ્રૂરલ અથવા સ્િાઇનલના દદવસોમાું શરૂ થાય છે



તે ઘણીવાર ગુંભીર હોય છે



તે ઉિર બેસવુું ખરાબ છે અને નીચે સુવુું સારું છે .



ગરદનનો દુખાવો િણ હોઇ શકે છે



તેજસ્વી પ્રકાશ અસ્વસ્થતા હોઈ શકે છે - અુંધારા વાળો રૂમ પ્રાધાન્ય છે

સારવાર શુું છે ?

િાથરી માું આરામ કરવો.
િુષ્કળ પ્રવાહી અને કેફીનવાળા િીણાું લો.
પનયપમત િીડાનાશકો (જે મ કે િેરાસીટામોલ અથવા આઇબુપ્રોફેન)
સમય (થોડા દદવસોમાું વધુ સારું થઈ શકે છે )
રક્ત નુું િેચ (જો તે વધુ સારી રીતે ન મળે અથવા અત્યુંત તીવ્ર હોય તો)

રક્ત િેચ શુું છે ?

(4) તમને રક્ત િેચ િછી થોડા કલાકો સુધી

(1) એપિડલ રક્ત િેચ એદડડોરલ હોવાની સમાન
છે અથવા કરોડરજજુ ની ઈન્જે ક્શન ધરાવતી હોય

(2) પ્રદિયા દરમ્યાન રક્ત તમારા હાથની

(3) ત્યારબાદ લોહીને ઇિીડ્રલ જગ્યામાું

સૂવા માટે કહેવામાું આવશે જે માું ગુંઠાયેલા

નસમાુંથી લેવામાું આવે છે .

ઇન્જે ક્ટ કરવામાું આવે છે .

લોહીનો ગઠ્ઠો યોગ્ય સ્થાનમાું રચવા માટે

છે અને તે સામાન્ય રીતે એક પ્રસૂપત રૂમમાુંથી
અથવા ઓિરેટટુંગ પથયેટરમાું એનેસ્થેટીસ્ટ દ્વારા

રોકવામાું મદદ કરવા માટે, રક્ત નો ગઠ્ઠો
થઈ જસે અને વહેતા પ્રવાહીને રોકસે

હાથ ધરવામાું આવે છે . તે સામાન્ય રીતે 24
કલાકથી વધુ રજૂ આત થાય છે જે િુંચર થયા િછી

રક્ત િેચની આડઅસરો શુું છે ?
5 માુંથી 1 માું માથાનો દુખાવો બુંધ નથી કરતો જે થી તમને બીજી કોઈની જરૂર િડી શકે
તમારી િીઠમાું લોહી ઇન્જે ક્ટ કરવામાું આવે ત્યારે િીડા હોઈ શકે છે
થોડા દદવસ િછી તમારી િીઠનો દુખાવો થઈ શકે છે
એક નાની તક છે (1% થી ઓછુ ું ) અન્ય ડૂયરલ િુંચરનુું
ચેિ, ચેતા નુકસાન અથવા તમારી િીઠમાું રક્તસ્રાવ અન્ય દુલાભ જદટલતાઓ છે

િરવાનગી આિવા. માથાનો દુખાવો

જો તમે પવકાસ કરો તો હોપસ્િટલને તાત્કાપલક સુંિકા કરો:
ગુંભીર િીઠનો દુખાવો
ઉચ્ચ તાિમાન
ગરદનની તીક્ષ્ણતા સાથે માથાનો દુખાવો
િગ ની નબળાઈ
િેશાબ અથવા સ્ટૂલનુું અસુંયમ
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