ப�ரசவ வலி எைதப்ேபான்� உணரப்ப�ம்?
ந�ங்கள் கர்ப்பமாக இ�க்�ம்ேபா�, உங்கள் க�ப்ைப (கர்ப்பப்ைப)
அவ்வப்ேபா� இ�க்கமாவைத உணர்வர்கள்.
�
இைவ ப�ராக்ஸ்டன் ஹிக்ஸ்
��க்கங்கள் என்றைழக்கப்ப�ம். ந�ங்கள் ப�ரசவ வலி அைடந்த�டன் இந்த
இ�க்க உணர்� ஒேர சீ ராக�ம் மிக வலிைமயாக�ம் மா�ம்

இந்த இ�க்கமான� மாதவ�டாய் வலிைய உணர்வ� ேபான்ற வலிைய
வ�ைளவ�க்�ம், ப�ரசவம் ெந�ங்�ம்ேபா� வழக்கமாக, வலி மி�தியா�ம்.
ஒவ்ெவா� ெபண்�ம் இந்த வலிைய ஒவ்ெவா� வ�தமாக உணர்வார்.

வழக்கமாக உங்கள� �தல் ப�ரசவ வலியான� எல்லாவற்ைற�ம் வ�ட
ந�ண்ட ேநரம் ந��ப்பதாக இ�க்�ம்.

ப�ரசவ வலிையத் �ண்�வதற்� அல்ல� வ�ைர�ப�த்த ம�ந்�கள்
உபேயாகித்தால் உங்கள் இ�க்கங்கள்

மி�ந்த வலி�ள்ளதாகலாம்.

இந்த ப�ரசவ வலிைய சமாள�க்க ெப�ம்பான்ைமயான ெபண்கள்
ேவ�பட்ட வழி�ைறகைளக்

ைகயா�கின்றனர்.1 திறந்த மன�ட�ம்

ெநகிழ்�த்தன்ைம�ட�ம் இைத எதிர்ெகாள்வ� ஒ� நல்ல அம்சமா�ம்

1.

Intrapartum care. Care of healthy women and their babies during childbirth. National Collaborating
Centre for Women’s and Children’s Halth. Commissioned by the National Institute for Health and Clinical
Excellence. 2007 RCOG Press, London
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நான் ப�ரசவத்�க்� எவ்வா� தயார் ெசய்� ெகாள்வ�?

க��ற்ற காலத்தில் தாய்மார்க�க்கான வ�ப்�கள் ப�ரசவத்�க்� தயார்
ெசய்� ெகாள்ள உங்க�க்� உதவ� ெசய்�ம். இந்த வ�ப்�கள்
ம�த்�வச்சிகளா�ம் ேப�காலத்�க்�ப் ப�ன் ெபற்ேறாராக
ஆகப்ேபாகிறவர்க�க்� ஆதர� த�ம் நி�வனங்களா�ம் நடத்தப்
ப�கின்றன. ப�ரசவத்தில் என்ன நடக்�ம் என்பைத ந�ங்கள் ��ந்� ெகாள்ள
உத�வ�டன் உங்கள் மனத்தவ�ப்ைபக் �ைறக்க�ம் இ�

உத�ம்.

க��ற்ற காலத்�க்கான வ�ப்�கள�ல், ப�ரசவ வலிையக் �ைறக்க என்ன
வழிகள் உள்ளன என்பைதக் ��வார்கள்.
எப�ட்�ரல்ஸ் (உடலின் கீ ழ் ப�திைய மரத்�ப் ேபாகச் ெசய்ய ��கில்
தரப் ப�ம்

ஒ� ஊசி ம�ந்�)

பற்றி ேம�ம் ெத�ந்� ெகாள்ள

வ��ம்ப�னால் ம�த்�வச்சி, ஒ� மயக்கவ�யல் ம�த்�வைர ந�ங்கள்
சந்திக்க ஏற்பா� ெசய்� த�வார். க��ற்ற கால வ�ப்�க�க்� ந�ங்கள்
ெசல்ல ��யாவ�ட்டா�ம்�ட வலிைய சமாள�க்க என்ன வழி�ைறகள்
உள்ளன என்� ந�ங்கள் ம�த்�வச்சிையக் ேகட்கலாம் ந�ங்கள் ப�ன்னர்
ப�ரசவ சமயத்தில் உங்கைளக் கவன�த்�க் ெகாள்�ம் ம�த்�வச்சி�டன்
இ� பற்றி கலந்� ேபசலாம்.

ப�ரசவம் பார்த்�க்ெகாள்ள ந�ங்கள் ேதர்� ெசய்�ம்

இடத்ைதப் ெபா�த்�

வலிய�ன் அள� மா�ப�ம். ந�ங்கள் ப�ரசவம் பார்த்�க் ெகாள்�ம்
இடத்தில் ந�ங்கள் இல�வான மன நிைலய�ல் இ�க்க ���மானால்
ந�ங்கள் நிம்மதியாக�ம் மனத்தவ�ப்� �ைறந்�ம் இ�ப்ப�கள்2 .சில
ெபண்க�க்� ெசாந்த வ�
� வசதியாக இ�க்�ம், ஆனால் மற்றவர்க�க்�
ம�த்�வமைன அல்ல� ப�ரசவ ைமயங்கள் த�ம் ஆதர� அச்சத்ைத
ந�க்�வதாக இ�க்�ம். பல ம�த்�வமைனகள் ப�ரசவ அைறகைள வட்�ச்
�
�ழ்நிைல ேபால அைமக்க �யற்சி ெசய்கின்றன., ந�ங்கள் வ��ம்�ம்
பாடைலகைளக்
தளர்வாக

ேகட்பைத ஊக்�வ�ப்பதன் �லம்

இ�க்க உத�கின்றனர்

2

�லம் ந�ங்கள்

ந�ங்கள் ஒ� ம�த்�வமைன அல்ல� ப�ரசவ ைமயத்தில் ப�ரசவம்
பார்த்�க் ெகாள்ள திட்டமிட்டால் அங்ேக என்ன வசதிகள் இ�க்கின்றன
என்� பார்த்� ைவப்ப� உதவ�கரமாக இ�க்�ம் உங்கள் ப�ரசவ ேநரத்தில்
ஒ� நண்பர் அல்ல� �ழந்ைத ப�றக்க பங்கள�த்தவர் உடன��ப்ப�
உங்க�க்� உதவ�கரமாக இ�க்�ம்3.
2. Waldenstrom U, Nilsson CA. Experience of childbirth in birth center care. A randomised controlled study. Acta
Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 1994; 73: 547-554.

3. Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr GJ, Sakala C. Continuous support for women during childbirth. Cochrane
Database of Systematic Reviews 2003, Issue 3. Article number: CD003766. Date of issue:
10.1002/14651858.CD003766.
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இ�க்கங்களால் ஏற்ப�ம் வலிைய சமாள�க்க எவ்வ�த
எள�ய வழி�ைறகைளப்

பயன் ப�த்தலாம்?

• அைமதியாக �ச்� வ��வ� உங்கள் தைசக�க்� ெசல்�ம் ஆக்சிஜன்
அளைவ அதிக�க்�ம் எனேவ அ� வலிய�ன் க�ைமையக் �ைறக்�ம்.
ேம�ம் �ச்� வ��வதில் உங்கள் கவனத்ைத

ஒ�நிைலப்ப�த்தினால்

இ�க்கங்கைள �ைறவாக உணர்வர்கள்
�
• ந�ங்கள் வலிய�ல் இ�க்�ம்ேபா� உடைலத்

தளர்த்தி ைவத்தி�ப்ப�

சிரமம். எனேவ ப�ரசவத்�க்� �ன்னேர தளர்வாக இ�க்க பய�ற்சி
எ�த்�க் ெகாள்வ� உதவ�யாக இ�க்�ம்
• ப�ரசவ சமயத்தில் உடைல ப��த்� வ��வ� மிக�ம் ஆ�தலாக�ம்
அச்சத்ைத ந�க்�வதாக�ம் இ�க்�ம்

4

ப�ரசவத்தின் ேபா� ப�ரசவத்�க்கான ந� ர்த்ெதாட்�ைய
பயன்ப�த்�வ� எவ்வா� உத�ம்?

தண்ண�க்�ள்
�
ந�ங்கள் �ழந்ைத ப�ரசவ�த்தால் வலிையக் �ைறவாக
உணர்வர்கள்
�
ேம�ம் வலிையக் �ைறக்க உத�ம் எப�ட்�ரல் ம�ந்தின்
ேதைவ�ம் �ைற�ம் என்� ஆய்� ���கள் ெத�வ�க்கின்றன4. ந�ர்
மிக�ம் கதகதப்பாக இ�ந்தால் �ழந்ைதக்� அ� ேவதைன த�ம் என
அச்சங்கள் உள்ளன, ஆனால் உங்க�க்ேகா அல்ல� �ழந்ைதக்ேகா
தண்ண�க்�ள்
�
ப�ரசவ�ப்பதால், தண்ண ��க்� ெவள�ேய ப�ரசவ�ப்பைதவ�ட
ஊ�பா�கள் அதிகமில்ைல என ஆய்�கள் ெத�வ�க்கின்றன. ம�த்�வச்சி
உங்கள� �ன்ேனற்றத்ைத�ம் உங்கள் �ழந்ைதய�ன் நலத்ைத�ம்
ெதாடர்ந்� கண்காண�த்� வ�வார்.
பல ப�ரசவ ைமயங்கள�ல் ப�ரசவத்�க்கான ந�ர்த்ெதாட்�கள் உள்ளன
ஆனால் உங்க�க்� ேதைவப்ப�ம்ேபா� அைவ கிைடக்காமல் ேபாகலாம்.
உங்கள் ம�த்�வச்சிய�டம் இ� ேபான்ற ெதாட்� உள்ளதா, அ� உங்கள்
உபேயாகத்�க்� கிைடக்�மா என்� ேகட்டறிந்� ெகாள்வ� மிக�ம்
நல்ல�.

4. Cluett ER, Burns E. Immersion in water in labour and birth. Cochrane Database of Systematic

Reviews 2009, Issue 2. [DOI:10.1002/14651858.CD000111.pub3]
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ஈ� ெசய்�ம் சிகிச்ைசகள் என்னெவல்லாம் இ�க்கின்றன
(இைவ ம�ந்�களற்றைவ) இைவ எவ்வா� உதவ�
ெசய்�ம்?
ஈ� ெசய்�ம் சிகிச்ைசகள் ெபண்க�க்� ப�ரசவ வலி

தங்கள் கட்�ப்பாட்�ல்

இ�ப்பதாக உணர்வதற்� உதவ� ெசய்வ�டன் ம�ந்�கள�ன்
பயன்பாட்ைட�ம் �ைறக்கின்றன என சில ஆய்�கள் ெத�வ�க்கின்றன5 .
ந�ங்கள் இைவகைள உபேயாகிக்க நிைனத்த�ர்கேளயானால் இந்த சிகிச்ைச
�ைறய�ல் பய�ற்சி ெபற்ற ஒ�வ�டம் ஆேலாசைன ேகட்ப� �க்கியமான�.
ேதசிய �காதார ேசைவய�ல் மிகச் ெசாற்பமான மகப்ேப� ைமயங்கேள
இந்த ேசைவைய வழங்�கின்றன, எனேவ ப�ரசவத்�க்� �ன்� த�தி�ள்ள
சிகிச்ைசயாளர் ஒ�வைர கண்டறிய ேவண்��ள்ள�.

•

அேராமா ெதரப� என்ப�

ெசறிவான ந�மண சார எண்ைணகள்

பயன்ப�த்தி அச்சத்ைதப் ேபாக்கி ஆேராக்கியத்ைத ேமம்ப�த்தி
உங்க�க்� ஊக்கத்ைத அள�ப்பதா�ம்..

•

அன�ச்ைசச் ெசயலியல் சிகிச்ைச:

உங்கள் ைககள் மற்�ம் பாதங்கள�ல்

உள்ள சில �ள்ள�கள் உங்கள் உடலின் மற்ற ப�திக�டன்
ெதாடர்�ைடய� என்ற க�த்தின் அ�ப்பைடய�ல் இ� அைமந்�ள்ள�.
இ� எவ்வா� பயனள�க்கிற� என்� ெத�யவ�ல்ைல. ஆனால்
அக்�பங்க்சர் ெசயல்ப�வ� ேபாலேவ இ��ம் ெசயல் படலாம். (கீ ேழ
காண்க)

ஒ� அன�ச்ைசச் ெசயலியல் சிகிச்ைசயள�ப்பவர் ப�ரசவ

சமயத்தில் உடலில் வலி உள்ள இடங்க�க்� பாதங்கள�ல் உள்ள
ெதாடர்�ைடய �ள்ள�கைள நன்� ேதய்த்� வ��வார்.

•

ஹிப்னாசிஸ் இ� உங்கைள வலிய�ல் இ�ந்� திைசதி�ப்�ம். ந�ங்கேள
உங்க�க்� ஹிப்னசிஸ் ெசய்� ெகாள்ள பய�ற்சி ெசய்� ெகாள்ளலாம்
(ெசல்ப் ஹிப்னாசிஸ்) ேம�ம் ந�ங்கள் கர்ப்ப�ண�யாக இ�க்�ம்
சமயத்திேலேய இதற்� பய�ற்சி ெசய்ய ேவண்�ம், இல்லாவ��ல் ஒ�
ஹிப்ேனா ெதரப�யாளர் ந�ங்கள் ப�ரசவ�க்�ம் சமயத்தில் உடன��க்க
ேவண்�ம்.
6

•

அக்�பங்க்சர்

என்ப� வலிையக் �ைறக்க உதவ உங்கள் உடலில் சில

�ள்ள�கள�ல் ஊசிையச் ெச�த்�வதா�ம். சிகிச்சியாளர் ப�ரசவ ேநரத்தில்
உங்க�டன் இ�க்க ேவண்�ம்.
இதர சிகிச்ைச �ைறகள் என்ப� ேஹாமிேயாபதி மற்�ம் �லிைக
(தாவரங்கள�லி�ந்�) நிவாரண�கள் உட்பட்டதா�ம்.
5. Smith CA, Collins CT, Cyna AM, Crowther CA. Complementary and alternative therapies for pain management
in labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. Article number: CD003521. Date of issue:
10.1002/14651858.CD003521.pub2.
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TENS (�ரான்ஸ்க்�ேடன�யஸ் எெலக்ட்�கல் ெநர்வ் ஸ்��ேலஷன்)
என்ப� என்ன?

• உங்கள் ��கில் ஒட்டப் பட்ட நான்� தட்ைடயான பட்ைடகள் �லமாக
ஒ� ெமன்ைமயான மின்ேனாட்டமான� ெச�த்தப்ப�ம். இ� ஒ�
சிலிர்ப்� உணர்ைவ ஏற்ப�த்�ம். மின்ேனாட்டத்தின் அளைவ ந�ங்கேள ச�
ெசய்� ெகாள்ளலாம்.

.

• இ� சில ேநரங்கள�ல் ப�ரசவத்தின் �வக்கத்தில் �றிப்பாக
���வலிக்� உதவ�கரமாக இ�க்கலாம். ந�ங்கள் ஒ� TENS எந்திரத்ைத
வாடைகக்� அமர்த்தினால் ந�ங்கள் வட்�ேலேய
�
உபேயாகப்ப�த்தத்
�வங்கலாம். சில ம�த்�வமைனக�ம்�ட வாடைகக்�த் த�கின்றன
• அறிந்தவைரய��ம் TENS எந்திரங்கள் உங்கள் �ழந்ைதக்� எவ்வ�த
த�ங்�ம் ஏற்ப�த்�வதில்ைல

• ந�ங்கள் TENS எந்திரத்ைதப் பயன்ப�த்�வதன் �லம் மட்�ம் உங்கள்
ப�ரசவ வலிையச் சமாள�க்�ம்ேபா�

ப�ரசவத்தின் ப�ற்ப�திய�ல் ேவ�

வைகயான வலி நிவாரணம் உங்க�க்� ேதைவப்படலாம்.
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என்ேடானாக்ஸ் (வா� மற்�ம் காற்�) என்ப� என்ன
மற்�ம் அைத நான் எவ்வா� பயன்ப�த்�வ�?

என்ேடானாக்ஸ் என்ப� 50% ைநட்ரஸ் ஆக்ைச� 50% ஆக்சிஜன்
ெகாண்� உ�வாக்கப் பட்ட�. சில சமயங்கள�ல் இ� ேகஸ் அண்ட் ஏர்
என்� அைழக்கப் ப�ம்.

• ந�ங்கள் என்ேடானாக்ைச ஒ� �க�� அல்ல� வாய்வழிக் க�வ�
�லம் �வாசிக்க ேவண்�ம்
• இ� எள�ைமயாக�ம்

வ�ைரவாக�ம் ெசயல்படக் ��ய� ஒ�

ெநா�ய�ல் வலி மாய்ந்�வ��ம்.

• இ� சில ேநரங்கள�ல் உங்கl�க்� கி�கி�ப்� அல்ல� ெகாஞ்ச
ேநரத்�க்� �கவனம்
�
ஏற்ப�த்தலாம்
• இ� உங்கள் �ழந்ைதக்� த�ங்� ஏற்ப�த்தா� ேம�ம் இதன்�லம்
உட�க்� ��தல் ஆக்சிஜன் கிைடக்கிற�. இ� உங்க�க்�ம்
�ழந்ைதக்�ம் நல்ல�.
• இ� ��வ�மாக வலிையப் ேபாக்கிவ�டா� ஆனால் உதவ� ெசய்�ம்.

• இதைனப் ப�ரசவத்தின்ேபா� எந்த ேவைளய��ம் ந�ங்கள்
பயன்ப�த்தலாம்.
ந�ங்கள் பயன்ப�த்�ம் என்ேடானாக்ஸ் அளைவக் கட்�ப்ப�த்தலாம்,
ஆனால் நல்ல பலைனப் ெப�வதற்� ச�யான ேநரத்ைதத் ெத��
ெசய்வ� �க்கியம்.
ந�ங்கள் ஒ� இ�க்கம் வரவ��ப்பைத உண�ம்ெபா�� என்ேடானாக்ைச
�வாசிக்க ஆரம்ப�க்க ேவண்�ம், ஆகேவ வலி மிக ேமாசமைட�ம்
த�ணத்தில் இதன் ��ப் பலைன�ம் ெபறலாம். இ� கி�கி�ப்ைப�ம்
�ச்சத்ைத�ம்

உ�வாக்�ம் என்பதால்

ந�ங்கள் இதைன இ�க்கங்க�க்�

இைடய�ல் பயன்ப�த்தக் �டா� அல்ல� ந�ண்ட ேநரம் பயன்ப�த்தக்
�டா�. சில ம�த்�வமைனகள�ல் என்ேடானாக்�டன் சில ெபா�ட்கைளச்
ேசர்த்� த�கிறார்கள், இ� உங்கைள �க்கத்�க்� இட்�ச் ெசல்�ம்.
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ஒப�யாட்கள் என்றால் என்ன (மார்ப�ன்/ெபத�ன்/டயமார்ப�ன்
மற்�ம் இதர)?
ஒப�யாட்கள் என்பைவ வலி நிவாரண�கள். அைவ அைனத்�ம் ஒேர
வைகய�ல் ேவைல ெசய்கின்றன. ப�ரசவ வார்�கள�ல் ெபா�வாகப்
பயன்ப�த்தப்ப�ம் ஒப�யாட்கள�ல் மார்ப�ன் ெபத்த�ன் டயமார்ப�ன்
ஆகியைவ உள்ளடங்�ம். (இைவ ப��ட்டன�ல் ேம�ம் ேம�ம் பயன்
ப�த்தப் ப�கின்றன). 7 ெபத��டன் ஒப்ப�ட்�ப் பார்க்�ம் ெபா��
டயமார்ப�ன் ம�ந்ைத ஊசி �லம் தைசய�ல் ெப�ம் ெபண்கள் வலி
நிவாரணத்தில் அதிகம் தி�ப்தியைடவதாக ஆய்� ���கள்
ெத�வ�க்கின்றன.8
ேமப்டஜினால்,ெபண்டாைனல், ெரமிெபண்டாைனல் ஆகியைவ இதர
ஒப�யாட்க�க்� உதாரணங்களா�ம்.
•

ஒ� ம�த்�வச்சி வழக்கமாக ஒப�யாட் ம�ந்ைத உங்கள் உடலில்
�ஜத்திேலா அல்ல� காலிேலா ெப�ய தைசய�ல் ஊசி �லம்
ெச�த்�வார்.

•

வலி நிவாரணம் ெப�ம்பா�ம் வைரயைறக்�ட்பட்ட�. இதன் பலைன
அைர மண� ேநரத்�க்�ப் ப�ன் ந�ங்கள் உணர்வர்கள்,
�
சில மண� ேநரங்கள்
வைர இைவ பயன் த�ம்.

•

என்ேடானாக்ைசக் காட்��ம் இைவ �ைறந்த சக்தி உைடயைவ.

•

வலி நிவாரணம் வைரயைரக்�ட்பட்டதானா�ம் சில ெபண்கள் இ�
தங்க�க்� வலிையப் பற்றிய கவைலையக் �ைறத்� மிக நிம்மதியாக
இ�க்க ைவக்கிற� என்� ��கிறார்கள்.6

•

இதர ெபண்கள் ஒப�யாட்கள�ன் வ�ைளவ�னால் தங்கள் வலிய�ல் அைட�ம்
பயன�ல் ஏமாற்றம் அைடந்�ள்ளார்கள், கட்�ப்ப�தல் �ைறவாகேவ
உள்ள� என்� ��கிறார்கள்

•

6. Olofsson C, Ekblom A, Ekman-Ordeberg G, Hjelm A, Irestedt L. Lack of analgesic effect of systemically
administered morphine or pethidine on labour pain. British Journal of Obstetrics and Gynaecology
1996;103:968-972.
7. Tuckey JP1, Prout RE, Wee MY Prescribing intramuscular opioids for labour analgesia in consultant-led
maternity units: a survey of UK practice. Int J Obstet Anesth. 2008 Jan;17(1):3-8. Epub 2007 Nov 5.
8. Wee MYK, Tuckley JP, Thomas P, Bernard S and Jackson D. The IDvIP trial: A two centre double blind
randomised controlled tril comparing i.m. diamorphine and i.m. pethidine for labour. International Journal of
Obstetric Anaesthesia. 2012;21(S1) S15.
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ஒப�யாட்கள் என்ன பக்க வ�ைள�கைளக் ெகாண்�ள்ள�
(மார்ப�ன்/ெபத�ன்/டயமார்ப�ன்)?

•

உங்கைளத் �ங்கி வழியச் ெசய்�ம்.

•

ந�ங்கள் ேநாய்வாய் பட்ட� ேபால உணர்வர்கள்
�
ஆனால் அைத
த�ப்பதற்� உங்க�க்� மாற்� ம�ந்� ெகா�க்கப்ப�ம்

•

.

உங்கள் வய�� காலியாவைத தாமதப் ப�த்�ம் ந�ங்கள் ஒ� ெபா�
மயக்க ம�ந்� ேதைவெயன்� எ�த்�க் ெகாண்டால் இ� ஒ�
ப�ரச்சிைனயா�ம்.

•

இைவ உங்கள் �வாசிக்�ம் ேவகத்ைதக் �ைறக்�ம். அவ்வா� ஆனால்
உங்க�க்� �கக்கவசம் வழிேய ஆக்சிஜன் தரப்ப�ம் மற்�ம் ஆக்சிஜன்
அள� கண்காண�க்கப் ப�ம்.

•

அைவ ஊங்கள் �ழந்ைத �தல் �ச்� எ�ப்பைத �ணக்கம் ெசய்�ம்
ஆனால் உங்கள் �ழந்ைதக்� இதில் உதவ ஊசி ம�ந்� தரலாம்.

•

உங்கள் �ழந்ைதைய கண்ணயர்வான நிைலய�ல் ைவத்தி�க்�ம், இதன்
ெபா�ள் என்னெவன்றால் சாதாரணக் �ழந்ைதகைளப் ேபால இவர்க�க்�
உணவள�க்க ��யா� (�றிப்பாக உங்க�க்� ெபத்த�ன் ெகா�க்கப்
பட்��ந்தால்)

•

�ழந்ைத ப�றப்பதற்� சற்� �ன் உங்க�க்� ஒப�யாட் ெகா�க்கப்
பட்��ந்தால் �ழந்ைதய�ன் ம� � அதன் வ�ைள� மிகக் �ைற�.
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ேநாயாள�யால் கட்�ப்ப�த்தப் ப�ம் நரம்�வழி
வலிநிவாரணம் (PCIA) என்றால் என்ன?

வ�ைரவான பல�க்� ஒப�யாட்கைள ேந�ைடயாக நரம்� வழியாக�ம்
ெச�த்தலாம். ந�ங்கேள

கட்�ப் ப�த்தக் ��ய ஒ� பம்ப்ைப

உபேயாகித்� பம்ப் உடன் இைணக்கப் பட்�ள்ள ஒ� பட்டைன
அ�த்�வதன் �லம் இதைனச் ெசய்யலாம். எப�ட்�ரல்ஸ் (உடலின் கீ ழ்
ப�திைய மரத்�ப் ேபாகச் ெசய்ய ��கில் தரப் ப�ம்

ஒ� ஊசி ம�ந்�)

ந�ங்கள் ேவண்டாம் என்� ெசான்னாேலா அல்ல� அ� உங்க�க்�
த�வதற்� சாத்தியம் இல்லாமல் ேபானாேலா சில ம�த்�வமைனகள�ல்
PCIA கிைடக்�ம்
உங்க�க்� ேதைவ என்� ந�ங்கள் உணர்ந்தால் ந�ங்கேள சி� அள�க்�
எ�த்�க்ெகாள்ள PCIA அ�மதிக்கிற�. ந�ங்கள் எ�த்�க்ெகாள்�ம்
ஒப�யாட் ம�ந்தின்
காரணங்க�க்காக

அள� உங்கள் கட்�ப்பாட்�ல் உள்ள�. பா�காப்�
எவ்வள� வ�ைரவாக ந�ங்கள் ஒப�யாட் எ�த்�க்

ெகாள்வ� என்பைத PCIA வைரயைற ெசய்கிற�. இ�ப்ப��ம் ந�ங்கள்
PCIA ஐ ந�ண்ட ேநரம் பயன் ப�த்தினால் சில ஒப�யாட்கள் உங்கள்
உட�க்�ள் ப��ம் அதனால் உங்கள் உடலி�ம் �ழந்ைதய�ன் உடலி�ம்
ஒப�யாட்கள�ன் பக்க வ�ைள�கள் அதிக�க்கக் ��ம்.

சில மகப்ேப� ைமயங்கள�ல் உங்க�க்� ெரமிெபண்டன�ல் என்ற
ஒப�யாட் உபேயாகித்� PCIA அள�க்கப் படலாம்.9,10. உங்கள் உடல்
ெரமிெபண்டான�ல் –ஐ வ�ைரவ�ல் சிைதத்� வ��ம். எனேவ ம�ந்தின்
பலன் ெவ� ேநரம் ந��க்கா�. இந்த ஒப�யாட் வலிக்� நல்ல பலன் த�ம்,
ஆனால் இ� உங்கள் �வாசத்ைத �ணக்கமைடயச் ெசய்�ம் எனேவ
�வாசமான� கவனமாகக்

கண்காண�க்கப் பட ேவண்�ம். ஏறக்�ைறய

ெரமிெபண்டான�ல் PCIA பயன்ப�த்�ம்

�� ெபண்கள�ல் ஒ�வ�க்�

�ச்� வ��வதில் அதிக �ணக்கம் ஏற்ப�வதால் இைதப்
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பயன்ப�த்�வைத நி�த்த ேவண்��ள்ள�.11 அ� கவைலக்கிடமா�ம்
அள�க்� �ணக்கமைடவ� என்ப� மிக�ம் அ�தான�.12

உங்கள் �ழந்ைத ம� � ெரமிெபண்டான�ல் PCIA மிகச்சிறிய பாதிப்ைபேய
வ�ைளவ�க்�ம்.

9 Volmanen P, Akural E, Raudaskoski T, Ohtonen P, Alahuhta S. Comparison of remifentanil and nitrous oxide in
labour analgesia. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2005; 49: 453-458.

10 Volikas I, Butwick A. Maternal and neonatal side effects of remifentanil PCA. British Journal of Anaesthesia
2005; 95: 504-509.

11. Lavand'homme P, Roelants F. Patient-controlled intravenous analgesia as an alternative to epidural analgesia
during labor: questioning the use of the short-acting opioid remifentanil. Survey in the French part of Belgium
(Wallonia and Brussels). Acta Anaesthesiologica Belgica 2009; 60: 75–82

12. Muchatuta NA, Kinsella M. Remifentanil for labour analgesia: time to draw breath? Anaesthesia 2013;
68: 231–235.
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எப�ட்�ரல்ஸ் என்றால் என்ன?

எப�ட்�ரல்ஸ் மிக�ம் சிக்கலான வலி நிவாரண வழி�ைறயா�ம் ேம�ம்
இ� மயக்கவ�யல் ம�த்�வரால் அள�க்கப் ப�ம். மயக்கவ�யல் ம�த்�வர்
என்பவர் வலி நிவாரணத்தி�ம் உங்கைள �ங்க ைவக்�ம் ம�ந்�கள��ம்
சிறப்பாக பய�ற்சி ெபற்ற ஒ� டாக்டர். அ�ைவச் சிகிச்ைசய�ன்ேபா� ெபா�
அேநஸ்திசியா, எப�ட்�ரல்ஸ் அல்ல� ஸ்ைபனல்ஸ் பயன்ப�த்தி வலி
நிவாரணத்ைத த�கிறார். சிேச�யன் �ைறப்

ப�ரசவத்திற்�

வைகயான அேநஸ்திசியா பயன்ப�த்�வ� பற்றிய
எங்க�ைடய “சிேச�யன் �ைறப்

இந்த

ேம�ம் தகவல்க�க்�

ப�ரசவம், அ�க்க� ேகட்கப் ப�ம்

ேகள்வ�கள்” ப�திையப் பார்க்க�ம்

எப�ட்�ரல்ஸ்

•

பற்றிய சில உண்ைமகள்:

எப�ட்�ரல்ஸ் வலிநிவாரனத்திற்� மிக�ம் பலன் தரக் ��ய
வழியா�ம்.

•

ஒ� எப�ட்�ர�க்� மயக்க ம�ந்� ம�த்�வர் உங்கள் ��கின் கீ ழ்ப்
ப�திய�ல் ஒ� ஊசிைய ெச�த்�வார் ேம�ம்

அதன் வழிேய ஒ�

எப�ட்�ரல் வ��ழாைய ���த்தண்� நரம்�க்க�கில் ைவப்பார்.(ஒ�
மிக ெமல்லிய �ழாய்). ஊசி ெவள�ேய எ�க்கப் ப�ம் இடத்தில்
எப�ட்�ரல் வ��ழாய் வ�ட்� ைவக்கப் ப�ம். இதன் �லம் வலி
நிவாரண ம�ந்� ப�ரசவ வலிய�ன் ேபா� தரலாம். வலி நிவாரண� என்ப�
உங்கள் நரம்�கைள ம�ங்க ைவக்�ம் ெபா� அேநஸ்திசியா, சி�
அளவ�லான ஒப�யாட்கள் அல்ல� இைவ இரண்�ன் கலைவ.

•

ஒ� எப�ட்�ரல் வலிையப் ேபாக்�வதற்�

40 நிமிடங்கள் வைர ேநரம்

எ�த்�க்ெகாள்�ம். (எப�ட்�ரல் வ��ழையப் ெபா�த்�வதற்கான
ேநர�ம் வலி நிவாரண�

ேவைல ெசய்ய எ�த்�க்ெகாள்�ம் ேநர�ம்

ேசர்த்�)
•

எப�ட்�ரல் உங்கைள கிறக்க நிைலக்ேகா அல்ல� �கவனமான
�
நிைலக்ேகா ெகாண்� ெசல்லக் �டா�.
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•

எப�ட்�ரல் எ�த்�க் ெகாள்வ� உங்கள� மகப்ேப� ம�த்�வர்
ெவண்�ஸ் (உங்கள் �ழந்ைதய�ன் தைலய�ல் ைவக்கக் ��ய ஒ�
ெவள�ய�ல் இ�க்�ம் க�வ�) பயன்ப�த்�வதற்கான வாய்ப்ைப
அதிக�க்�ம்.

•

உங்க�க்� ெவன்�ஸ், இ�க்கி அல்ல� சிேச�யன் சிகிச்ைச
ேதைவப்பட்டால் வலி நிவாரணத்திற்� வழக்கமாக ஒ� எப�ட்�ரல்
��ைமயாக அள�க்கப்ப�ம்.

•

ஒ� எப�ட்�ரல் உங்கள் உடலில் எந்த ேவ� வ�ைள�கைள�ம்
ஏற்ப�த்தா�.
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ஸ்ைபனல்ஸ் மற்�ம் ஸ்ைபனல்ஸ் எப�ட்�ரல்ஸ் �ட்�
(CSE) என்ப� என்ன?
எப�ட்�ரல்கள் ேவைல ெசய்ய சற்� தாமதமா�ம், �றிப்பாக ந�ங்கள்
தாமதமாக ப�ரசவத்�க்� வந்தால் வலி நிவாரணம் தாமதமா�ம். வலி
நிவாரண�கைள உங்கள் ��கில் உள்ள நரம்�கைளச் �ற்றி�ள்ள திரவப்
ப�திய�ல் ேந�ைடயாக ெச�த்தினால் அைவ மிக வ�ைரவாகச்
ெசயல்ப�ம். இ�ேவ ஸ்ைபனல்ஸ் எனப்ப�ம். எப�ட்�ரல்கள் ேபால்
அல்லா� இ� வ��ழாய் இல்லாமல் ஒேர ஊசி �லமாக
ெகா�க்கப்ப�ம். அெத ேநரத்தில் எப�ட்�ரல் வ��ழா�ம்

ைவக்கப்

பட்டால் இ�ேவ ஸ்ைபனல்ஸ் எப�ட்�ரல்ஸ் �ட்� என்பதா�ம்.

சில ம�த்�வமைனகள�ல்
சிகிச்ைசயான�

.

ஸ்ைபனல்ஸ் எப�ட்�ரல்ஸ் �ட்�

எப�ட்�ரல்ஸ் சிகிச்ைசக்�ப் பதிலாக சக்தி வாய்ந்த வலி

நிவாரணம் ேதைவப்ப�ம் ெபண்கள�ல் ஏறக்�ைறய

அைனவ�க்�ம் தரப்

ப�கிற�. மற்றவர்கள�ல் ஒ� சிறிய அளவ�லான ெபண்க�க்� மட்�ேம
ஸ்ைபனல்ஸ் எப�ட்�ரல்ஸ் �ட்� சிகிச்ைச அள�க்கப் ப�கிற�.
எல்ேலா�ேம எப�ட்�ரல்ஸ் எ�த்�க் ெகாள்ளலாமா?
ெப�ம்பாலானவர்கள் எப�ட்�ரல்ஸ் எ�த்�க் ெகாள்ளலாம் ,ஆனால் சில
ம�த்�வப் ப�ரச்சிைனகள் (ஸ்ைபனா ப�ப�டா, உங்கள் ��கின் ஏற்கனேவ
ஒ� அ�ைவச் சிகிச்ைச, ரத்தம் உைறவதில் ப�ரச்சிைன) இ�ப்ப�ன்
உங்க�க்� இ� ெபா�த்தமாக இ�க்கா�. இைதக் கண்டறிவதற்� சிறந்த
ேநரம் உங்க�க்� ப�ரசவம்

வ�வதற்� �ன்�ள்ள சமயமா�ம்.

உங்க�க்� ஒ� சிக்கலான ந�ண்ட ேநர ப�ரசவம் அைமத்தால் உங்கள்
ம�த்�வச்சி அல்ல� மகப்ேப� ம�த்�வர் உங்க�க்�ம் உங்கள்
�ழந்ைதக்�ம் உதவக் ��ய எப�ட்�ரல் ெகா�க்கச் ெசால்�வார்.
ந�ங்கள் அதிக எைட உள்ளவெரன�ல் உங்க�க்� எப�ட்�ரல் த�வ�
சிரமமாக இ�க்�ம், ேம�ம் அதைன ச�யான இடத்தில்
ெபா�த்�வதற்� ந�ண்ட ேநரம் ப��க்�ம். அ� ெபா�ந்தி வ�ட்டால்
உங்க�க்� எல்லா பலன்க�ம் கிைடக்�ம்
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