FAQ's – Pain Relief in Labour

زیادہ پوچھے گئے سواالت  -آپریشن کے دوران درد کم کرنا

مریض یا لیبر کیسا محسوس کرے گا؟

جب آپ حمل سے ہوں ،تو آپ اپنے رحم (بچہ دانی) کو وقت کے ساتھ ساتھ کسا ہوا یا سخت محسوس کریں گے اس کو بریکسٹن ہکس تنگی کہتے
ہیں۔ جب آپ آپریشن یا لیبر میں جائے ،تو یہ تنگی محسوس ہوتی ہے باقاعدگی سے اور زیادہ مظبوط ہوتی ہے۔

یہ سختی درد کی وجہ بنتی ہے ،جس سے آپ ایک وقفہ کا درد محسوس کرتے ہیں ،اور آہستہ زیادہ درد دیتا ہے جب آپریشن یا لیبر میں آپ زیادہ
چلے جائیں مختلف عورتیں اس لیبر کے درد کو مختلف طریقوں سے آزماتی ہے یا محسوس کرتی ہے

عام طور ہر آپ کا پہال لیبر زیادہ وقت کے لیے ہوتا ہے

اگر دوائی استعمال کی جائے شوروع کرنے کے لیے (مائل کرنا) یا تیز کیا جائے لیبر کو ،آپ کی تنگی یا دباؤ اور زیادہ درد دیتا ہے

زیادہ عورتیں بہت سارے طریقوں کو استعمال کرتی ہیں ،کہ نمٹا جا سکے لیبر درد سے۔ 1یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ کھلے دماغ سے اور لچکدار
رہنا چاہیے
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پیدائیش کا وقت یا اخراج خون کا عالج خیال رکھنا صحت مند عورت کا اور اس کے بچے کا پیدائش کے دوران قومی تعاون کا مرکز عورتوں اور بچوں کے صحت کے لیے۔ کمیشن کیا ہوا
قومی ادارہ صحت اور کلینک ایکسی لنس کا RCOG Press, London 7002

کیسے تیار ہونا لیبر کے لیے؟

قبل از پیدائش ماں باپ کے لیے تیار ہونے کے لیے کالسس پیدائش کے لیے یہ کالسس دایہ آپ کو دیتی ہے اور دوسرے ادارے جو والدین اور بچے
دینے والے لوگ ان کو مرستہ یا مدد دیتی ہے۔ یہ کالسس آپ کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ لیبر میں کیا ہوگا اور مدد دے گی آپ کو کہ کم فکر
مند یا بے چینی محسوس کریں

قبل از پیدائش کالس میں ،دایہ آپ کو بتائیں گی کہ کیا میسر یا دستیاب ہے کہ لیبر درد کو کم کیا جاسکے۔ اگر آپ کو اور معلومات چاہیے ڈیورا
(ایک انجکشن آپ کے کمر میں کہ سن یا سالیا جاسکے آپ کے کمر کے نچلے آدھے سطح کو) ،دایہ آپ کے لیے انتظام کرے گا کہ بے ہوشی والے
ڈاکٹر سے ملے کہ اس کے بارے میں بات کریں۔ اگر آپ پیدائش سے پہلے والے کالسس کے لیے نا جائے ،آپ اب بھی پوچھ سکتے ہیں دایہ سے کہ
کیا دستیاب ہیں کہ اس درد کا کیسے انتظام یا نمٹا جائے۔ پھر آپ بات کرسکتے ہیں دایہ سے جو آپ کا خیال رکھتے ہیں جب آپ لیبر میں ہوں۔

جہاں آپ منتخب کرتے ہیں بچے کی پیدائش دینا کہ کتنا درد دیتا ہے۔ اگر آپ پیدائش کی جگہ پر اطمینان محسوس کرتے ہیں ،شاید آپ آرام اور کم بے
چینی محسوس کرتے ہوں لیبر میں .7چند عورتوں کے لیے اس کا مطلب یہ ہے جو پیدائش دیتے ہوں گھر میں ،لیں دوسری عورتیں محسوس کرتے
ضمانت یا دوبارہ ہمت جو مدد دی جاتی ہے ہسپتال ٰمیں یا پیدائش کی سنٹر میں۔ بہت سارے پسپتالوں میں لیبر کمرے گھروں جیسے ہوتے ہیں اور
حوصلہ دیتی ہے کہ میوزک کو سنا جاسکے جو آپ کو پسند ہو تاکہ آپ اور آرام محسوس کرسکے۔

اگر آپ کا یہ منصوبہ ہے کہ پیدائش دے ہسپتال میں یا کسی پیدائش سنٹر میں یہ مددگار ہوگا کہ دیکھا جاسکے ارد گرد کہ پایا جاسکے کہ کیا سہولیتں
موجود ہیں

آپ کے ساتھ کسی دوست یا پیدائشی پارٹنر کا ہونا لیبر میں آپ کے لیے مدد گار ہوگا .3یہ اہم ہے کہ بات کیا جاسکے پیدائشی ساتھی کے ساتھ ،متعلق
جو آپ سے تعلق رکھتے ہوں اور آپ کیا چاہتے ہیں ،اور وہ آپ کی مدد کرسکے کہ توجہ دی جائے پیدائش پر۔
 .Waldenstrom U, Nilsson CA .7سامنا کرنا یا تجربہ کرنا پیدائش کا پیدائشی مرکز میں۔ بے ترتیب کنٹرول کا مطالعہ :Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 1994; 73
.774-742

 .Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr GJ, Sakala C .3جاری رہنا واال مدد عورتوں کے لیے بچے کے پیدائش کے دوران۔ Cochrane Database of Systematic Reviews 2003,
 .Issue 3آرٹیکل نمبر  .CD003766جاری کرنے کی تاریخ.CD003766.14871171/10.1007 :

کون سے سادہ طریقے استعمال کرنی چاہیے کہ مجھے مدد دے مقابلہ کرنے میں اس سختی یا تنگی میں؟

 سانس لینا آرام سے آکسیجن کو بڑھا سکتی ہے جو جو فراہم کرتا ہے آپ کے پٹھوں کو ،جس سے شدید درد کم ہوجاتا ہے۔ اور ،سانس لینے پر
توجہ دینے سے آپ کو کم خبردار یا فکرمند کرتی ہے اس سختی یا تنگی سے۔

 یہ مشکل ہے کہ آرام سے رہا جائے جب آپ کو درد ہو ،یہ اچھا ہوگا کہ پریکٹس کیا جائے اس سے پہلے کہ آپ لیبر میں جائیں۔ یہاں
پر بہت سارے طریقے ہیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں آرام کے لیے۔

 اگر کوئی مساج ہو جب آپ لیبر میں ہوں تو یہ بہت ہی آرام دہ اور پرسکوں اور یقین دہ یا دوبارہ ہمت دالنا واال ہوگا

پیدائش والے پول کو کیسے استعمال کیا جائے لیبر کے دوران؟

4

ریسرچ یہ بتاتا ہے اگر آپ کا لیبر پانی میں ہو اس سے آپ کو درد کم ملے گا اور آپ کو کم ڈیور ملے گا درد کو کم کرنے کے لیے .یہاں پر کچھ تعلق رکھنے
والی چیزیں اگر پانی بہت گرم ہو آپ کے بچے پر کچھ نشانیاں پریشانی جیسی ہوں گی اس لیبر کے دوران ،لیکن مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اس میں اب کوئی رسک یا
پریشانی نہیں ہے آپ کو یا آپ کے بچے کو اگر آپ کا لیبر پانی میں ہو یا پانی سے باہر۔ دایہ یہ جاری رکھے گا کہ نظر رکھے اس پروگرس پر اور آپ کے بچے
کے اچھے ہونے کے لیے

زیادہ زچگی یونٹ میں پیدائش والے پول ہوتے ہے ،لیکن یہ میسر نہیں ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ چیک کرنا قابل ہے آپ کے دایہ
کے ساتھ اگر یہاں کوئی پول ہے اور آپ اس قابل ہیں کہ اس کو استعمال کیا جائے۔

 .Cluett ER, Burns E .4ڈباؤ یا غوطہ کرنا پانی میں پیدائش کے دورانCochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. .
][DOI:10.1002/14651858.CD000111.pub3

کون سے تکمیلی یا متمم تھراپی یہاں پر ہیں (یہ دوائی کو استعمال نہیں کرتی) اور یہ کس طرح مدد کرتی ہے؟

کچھ مطالعے یہ بتاتی ہے کہ تکمیلی یا متمم تھراپی مدد دیتی ہے عورتوں کو کہ کنٹرول کریں لیبر کے دوران اور کم دوائی استعمال کریں
درد کو کم کرنے کے لیے 7.اگر آپ سوچتے ہیں کہ اس کو استعمال کیا جائے ،یہ اہم ہے کہ آپ کوئی نصیحت حاصل کرلیں کسی دانائی
بندے سے اسی تھراپی میں کچھ زچگی والے یونٹ یہ سروس فراہم کرتی ہے این ایچ اس  NHSپر  ،پھر آپ کو ضرورت ہوتی کہ ڈھونڈ لیں
کس ماہر تھراپی کو اس سے پہلے کہ آپ لیبر کے لیے جائے۔



اروما تھراپی گھاڑا تیل استعمال کرنے پر مشتمل ہوتا ہے کہ خوف کو کم کیا جاسکے ،بہتر فائدہ دینا اور آپ کو حوصلہ دینا ہوتا ہے



تناو رفع کرنے یا عالج کے طور پر کی جاتی ہے)
پاوں اور سر کے اضطراری اعصابی ُنقاط کی مالِش کا ایک طریقہ جو ذہنی ٴ
رفلکسالوجی (ہاتھ  ،ٴ
اس آئیڈیا ہر مشتمل ہوتا ہے کہ کچھ نقطے ہاتھ اور پاؤں کے جو کچھ نقطوں پر مشتمل ہوتا ہے آپ کے سارے بدن میں سے ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ
کیسے کام کرتا ہے ،لیکن یہ سوزن زئی جیسا طریقہ پر کام کرتا ہے (نیچے دیکھیے) ماہر رفلکسالوجی عام طور پر مساج دیتا ہے آپ کے پاؤں ہر
جو ان حصوں پر موجود ہوتا ہے آپ کے بدن میں جو درد دیتا ہے لیبر میں



ہپنوسس آپ کی توجہ ہٹاتی ہے اس درد سے۔ آپ کو تربیت دی جائے گی کہ ہپنوسس خود کروائے (ہپنوسس خود کرانا) ،اور آپ کو حمل
کے دوران پریکٹس کی ضرورت ہوگی۔ تاہم ،ماہر ہپنوسس آپ کے ساتھ ہوگا جب آپ لیبر میں ہوں۔



سوزن زئی نقطوں پر سوئیاں ڈالنے پر مشتمل ہوتا ہے آپ کے جسم پر جو مدد دیتا ہے درد کو کم کرنے میں ماہر تھراپسٹ کو ضرورت
ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ رہے اس لیبر کے دوران
دوسرے تھراپی مشتمل ہوتا ہے ھومیوپیتھی عالج پر (بہت سے باریک یا پتال اجزاء استعمال کرنے پر جو درد کو کم کرنے میں استعمال ہوتا ہے)
اور جڑی بوٹی حکیمی اجزا (جو پودوں سے لیا جاتا ہے)

 .Smith CA, Collins CT, Cyna AM, Crowther CA .7تکمیلی یا متمم اور متبادل طریقہ عالج درد کے لیے خیال رکھنا لیبر کے دوران۔ Cochrane Database of Systematic
 .Reviews 2006, Issue 4آرٹیکل نمبر  .CD003521جاری کرنے کی تاریخ.CD003521.pub2.14871171/10.1007 :

ٹنز  TENSکیا ہے(جلد میں سے بجلی دینا اور متحرک کرنا رگوں کو)

 ایک نرم بجلی کا کرنٹ چار پیڈز کے زریعے آپ کے کمر سے گزار دیا جاتا ہے۔ اس سے ایک جھنجھنانا یا سنسناہٹ سی محسوس ہوتی ہے آپ
خود کرنٹ کے طاقت کو کنٹرول کرسکتے ہیں۔

 شوروع میں یہ لیبر میں مددگار ہوتا ہے خاص طور پر کمر درد میں اگر آُپ ٹنز مشین لینا چاہتے ہیں ،تو آپ اس کو گھر میں استعمال کرسکتے
ہیں کبھی کبھار ہسپتال بھی یہ آپ کو دے دیتا ہے

 ٹنز مشین آپ کے بچے کو کوئی نقصان نہیں دیتا۔

 ٹنز مشین سے آپ اپنے لیبر کو سنبھال سکتے ہیں ،یہ ایسا ہے کہ آپ کوئی زریعے چاہیے کہ آپ کے درد کو کم کیا جاسکے لیبر کے بعد میں۔

اینٹانکس (گیس اور ہوا) اور میں اس کو کیسے استعمال کروں؟

اینٹانکس ایک گیس ہے جس میں  %70نائٹرس آکسائیڈ اور  %70آکسیجن ہوتا ہے۔ اس کو کبھی کبھار گیس اور ہوا کہتے ہیں

 اس کو سانس یا منہ کے ٹکڑے والو کے زریعے لیتے ہیں۔

 یہ سادہ اور بہت جلد عمل کرتا ہے ،اور اس کو منٹوں میں پہنتے ہیں

 یہ کچھ وقت کے لیے آپ کو تھوڑا سا سر درد یا بیمار کر دیتا ہے

 یہ آپ کے بچے کو نقصان نہیں دیتا اور یہ آپ کو اور آکسجن دیتا ہے ،اور یہ آپ اور آپ کے بچے کے لیے اچھا ہے

 یہ آپ سے درد دور نہیں کرتا مکمل طور پر ،لیکن یہ آپ کی مدد کرے گا

 آپ اس کو لیبر میں کبھی بھی استعمال کرتے ہیں

آپ اینٹانکس کے مقدار کو کنٹرول کرتے ہیں ،لیکن بہتر فائدہ لینے کے لیے یہ اہم ہے کہ صحیح وقت دیا جائے۔ آپ اینٹانکس کو سانس کے لینا
شوروع کرتے ہیں جب آپ تنگی یا سختی کو محسوس کرتے ہیں ،تب آپ پورا فائدہ لیتے ہیں جب درد بہت زیادہ پریشان کرتا ہو آپ اس کو تنگی یا
سختی کے بھیچ میں استعمال نہیں کرسکتے یا لمبے عرصے کے لیے جیسا کہ یہ آپ کو جھنجھناہٹ یا سنسناہت اور چکر آنا محسوس کراتی ہے۔
کچھ ہسپتالوں میں ،کچھ اور مواد استعمال کیا جاتا ہے اس اینٹانکس میں کہ بہتر اثر کرسکے ،لیکن یہ آپ کو نیند یا سال دیتی ہے

اوپئیڈز کیا ہے (مارفین/پیتھڈین/ڈاھیامورفین وغیرہ وغیرہ)؟

اوپئیڈز درد ختم کرنے والی دوائی ہے ،اور یہ ایک جیسا کام کرتا ہے اوپئیڈز کو عام طور پر لیبر وارڈ میں استعمال کیا جاتا ہے جس میں مارفین،
پیتھڈین اور ڈاھیامورفین شامل ہیں (جو کہ انگلینڈ میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے) 2.ریسرچ یہ بتاتا ہے کہ عورتیں جو انجکشن لیتی ہے ڈاھیامورفین
1

کی پٹھوں میں یہ اور مطمئن کرنے کے لیے اس کے انلجیسیا (دَرد کو آرام ُپہَنچَ انے والی دَوا) جب موازنہ کیا جاتا ہے پیتھڈین سے.
اوپئیڈز کی دوسری مثالیں میپٹازینول ،فینٹانیل اور ریمی فینٹالیل ہیں



ایک دایہ عام طور پر اوپئیڈز دیتی ہے انجکشن کے زرعے ایک بڑے پٹھے میں آپ کے بازو یا ٹانگ میں۔



درد میں کمی بہت ہی کم ہوتی ہے۔ آپ محسوس کریں گے اس اثر کو آدھ یا ایک گھنٹہ میں اور چند گنٹھوں تک ہوگا۔



اوپئیڈز کم اثر دیتا ہے لیبر میں درد کو کم کرنے کے لیے اگر موازنہ کیا جائے اینٹانکس سے



اگر چی درد کم کرنا محدود ہوتا ہے ،کچھ عورتیں کہتی ہے کہ اچھا اثر اور آرام دیتی ہے ،اور درد کے بارے فکر مند نہیں ہوتی.



دوسری عورتیں غیر اطمینان ہوتی ہے اوپئیڈز کے اثر سے اپنے درد کے بارے میں اور کہتی ہے کہ کم کنٹرول محسوس کرتی ہے

8

 .Olofsson C, Ekblom A, Ekman-Ordeberg G, Hjelm A, Irestedt L .8انلجیسک کے اثر کی کمی سارے نظام جسمانی ہر اثر انداز جو زیر انتظام ہوتا ہے مارفین یا پیتھڈین کے لیبر درد
میں۔ برٹش جرنل دایہ گیری اور علم امراض نسواں
.927-103:981;1998

 Tuckey JP1, Prout RE, Wee MY .2بیان کرنا پٹھوں کے اوپئیڈز لیبر دَرد کو آرام پُہَنچَ انے والی دَوا مستقل۔لیڈ زچگی کے یونٹس :انگلینڈ سروے کا پریکٹس۔ 7001 .Int J Obstet Anesth
.Epub 2007 Nov 5 .Jan;17(1):3-8
 :Wee MYK, Tuckley JP, Thomas P, Bernard S and Jackson D. The IDvIP trial .1دو سنٹر دوہرے معیار والے اندھے بغیر ترتیب کا کنٹرول موازنہ کرنا  .i.mڈاھیامورفین اور
 .i.mپیتھڈین لیبر کے لیے بین القوامی جرنل دایہ گیری بے حوشی کے لیے .S1) S15(71;7017

کون سے برے اثرات اوپئیڈز کے ہیں (مارفین /ڈاھیامورفین /پیتھڈین)؟



آپ اس سے نیند محسوس کرتے ہیں۔



اس سے آپ بیماری محسوس کرتے ہیں ،لیکن آپ کو بیماری سے بچانے کے لیے دوائی دی جائے گی کہ اس کو روک لیا جائے



معدہ کو خالی کرانے میں دیر لگاتی ہے ،یہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے اگر آپ کو ا جنرل یا عام بے حوشی کی ضرورت ہوگی



شاید سانس لینے میں دشواری یا آہستہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہو ،آپ کو آکسیجن دیا جائے گا چہرے کے ماسک کے زریعے اور آپ کا آکسیجن کے لیول
کو دیکھا جائے گا۔



اس آپ کا بچے پہلی بار سانس لینے میں دقت محسوس کرے گا ،لیکن اپ کے بچے کو اس کے لیے انجکشن دیا جائے



یہ آپ کے بچے کو نیند دالئے گی ،مطلب یہ کہ وہ ان کو خوراک نہین دے سکتے(خاص طور پر اگر آپ کو پیتھڈین دیا جائے)



اگر آپ کو اوپئیڈز دیا گیا ہے اسے سے پہلے کہ آپ بچے کہ پیدائش کر لیں ،اس کا اثر آپ کے بچے پر بہت کم ہے

مریض کی کنٹرول درون وریدی ( )PCIAکیا ہے؟

اوپئیڈز کو براہراست رگ میں دیا جاتا ہے تیز اثر انداز ہونے کے لیے ،ایک پمپ کو استعمال کرنے سے جو آپ خود کنٹرول کرتے ہیں ایک بٹن سے
جو اس پمپ سے لگا ہوتا ہے  PCIAفراہم کیا جاتا ہے کچھ ہسپتالوں میں اگر کوئی ایپڈورل (ایک انجکشن آپ کے کمر میں تاکہ سن کیا جائے کمر
کے نچلے سطح کو) اگر ممکن نہیں ہے یا اگر آپ کوئی چاہتے نہیں ہو

 PCIAآپ کو یہ قابل بناتی ہے کہ چھوٹا سا ڈوز دیا جائے اوپئیڈز کا جب آپ اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ اس اوپئیڈ کا مقدار کنٹرول
کرسکتے ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں حفاظت کے لیے PCIA ،محدود کرتا ہے کہ کتنی جلدی آپ اوپئیڈ لے سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ PCIA
لمبے وقت کے لیے استعمال کریں ،کچھ اوپئیڈز آپ کے جسم پر بنتے ہیں جو زیادہ کرتا ہے نقصانات کو اوپئیڈز کے آپ کے اوپر اور آپ کے بچے
پر۔

چند زچگی یونٹ میں ،آپ کو  PCIAدیا جائے گا ایک اؤپئیڈ کو استعمال کرنے سے اور اس کو ریمی فینٹالیل کہتے ہیں9110۔ آپ کا بدن بہت جلدی
سے ریمی فینٹالیل کو تھوڑ دیتا ہے ،پھر ہر ایک ڈوز کا اثر زیادہ وقت کے لیے نہیں ہوتا۔ اس اوپئیڈ کا درد پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور یہ آپ کے
سانس کو آہستہ بھی کردیتا ہے ،تاہم آپ کے سانس کا معائینہ احتیاط سے کیا جائے گا۔ سو  100میں سے ایک  1عورت ریمی فینٹالیل  PCIAکو
استعمال کرتی کرتی ہے ،اس کو روکنا ہوگا کیونکہ یہ سانس کو بہت آپستہ کر دیتی ہے 11.ے یہ بہت ہی کم ہے سانس لینا آہستہ کیونکہ یہ کبھی کبھار
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بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے.

ریمی فینٹالیل  PCIAکا بہت کم اثر ہوتا ہے آپ کے بچے پر۔

 .Volmanen P, Akural E, Raudaskoski T, Ohtonen P, Alahuhta S 9معائنہ کرانا ریمی فینٹالیل اور نائیٹرس اکسائیڈ کا لیبر انلجیسیہ میںActa Anaesthesiologica .
.471-473 :Scandinavica 2005; 49

 .Volikas I, Butwick A. Maternal and neonatal side effects of remifentanil PCA 10برٹش جنرل بے ہوشی کا .709-704 :97 ;7007

 .Lavand'homme P, Roelants F .11لیبر کے دوران مریض کا درون وریدی بے ہوشی متبادل ایپیڈورل بے ہوشی کے طور پر ،سواالت اوپئیڈ ریمی فینٹالیل کا مختصر ردعمل سروے فرانسیسی
حصہ بیلجیم میں (.17–27 :Acta Anaesthesiologica Belgica 2009; 60 .)Wallonia and Brussels

 Muchatuta NA, Kinsella M. Remifentanil .17لیبر انجیسیہ کے لیے :وقت سانس کی توجہ؟ انستیزیہ 7013
.737–731 :81

ایپیڈورل کیا ہے؟

ایپیڈورل درد کو کم کرنے کا بہت ہی مشکل طریقہ ہے اور ماہر بے ہوشی واال اس کو ڈالتے ہیں۔ ماہر خدر یا بے ہوشی واال ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جس کو
ایک خاص تربیت ہوتی ہے درد کو کم کرنے کے لیے جو آپ کو سال دیتا ہے۔ آپریشن کے دوران درد کو کم کرنے کے لیے آپ کو مہیا کی جاتی ہے
ایک جنرل یا عام انستیزیہ یا بے ہوشی ،ایپیڈورل یا ریڑھ کی ہڈی میں انستیزیہ کا اس قسم کے مزید معلومات کے لیے ایک بڑے آپریشن سکشن کے لیے،
دیکھیے ہمارے سیسارین سیکشن کو زیادہ پوچھے گئے سواالت کو

چند حقائق ایپیڈورل کے لیے:



ایپیڈورل درد کو کم کرنے کا بہت ہی موثر طریقہ ہے۔



ایپیڈورل کے لیے ،ماہر خدر ایک سوئی ڈالتا ہے کمر کے نچلے سطح میں اور استعمال کرتا ہے اس کو کہ ڈال دے ایپیڈورل کیتھٹر کو (ایک باریک
نلکی) آپ کے ریڑھ کے ہڈی کے رگ کے قریب۔ ایپیڈورل کیتھٹر کو چھوڑ دیا جاتا ہے جب سوئی کو باہر کیا جاتا ہے تاہم آپ کو درد کم کرنے والی
دوائی دی جاتی ہے لیبر کے دوران۔ درد کو ختم کرنا شاید مقامی انستیتھٹک یا بے ہوشی ہوگی تاکہ رگوں کو سن کیا جاسکے ،کم ڈوز یا دوائی
اوپئیڈز کی ،یا دونوں کی مالوٹ۔



ایپیڈورل شائد  40منٹ لیں درد کو کم کرنے کے لیے (جس میں شامل ہے کتنا وقت یہ لیتا ہے ایپیڈورل کیتھٹر میں ڈالنے کے لیے اور درد کو ختم
کرنے جب یہ کام شوروع کریں)



ایپیڈورل آپ کو نیند یا بخار نہیں دے گا۔



ایپیڈورل کے زیادہ ہونے سے ایک چانس آپ کے دایہ ڈاکٹر کو ضرورت ہوگی کہ استعمال کرسکیں وینٹوس کو (چوسنے والی ٹوپی آپ کے بچے
کے سر پر) یا سندنش کہ آپ کے بچے کی پیدائش ہو۔



ایک ایپیڈورل کو اوپر لگا دیا جاتا ہے جس سے آپ کا درد کم کیا جاتا ہے اگر آپ کو خال پیدا کر کے کھینچ نِکالنے واال آلہ ۔ زچگی میں ،سندنش یا
بڑے آپریشن سکشن کی ضرورت ہو۔



ایک ایپیڈورل کا آپ کے بچے پر سخت اثر ہو سکتا ہے۔

ریڑہ کی ہڈی اور دونوں کا مجموعہ ریڑہ کی ہڈی۔ایپیڈورل ( )CSEکیا ہے؟

ایپیڈورل کام کرنے میں آہستہ ہوتا ہے ،خاص طور پر اگر لیبر میں کوئی دیر سے ہو اگر درد کوم کرنے والی دوائی خاص طور پر مایہ
بیگ میں دی گئی ہو جو آپ کے کمر کے رگوں کے ارد گرد ہوتی ہے ،یہ بڑی تیزی سے کام کرتا ہے اس کو ریڑہ کی ہڈی یا سپائینل
کہتے ہے ایپیڈورل کی طرح نہیں ،اس میں ایک انجکشن کیتھیٹر کے بغیر دیا جاتا ہے۔ اگر ایپیڈورل کیتھٹر کو ایک ہی وقت میں ڈال دیا
جائے ،اس کو سپائینل۔ایپیڈورل کا مجموعہ کہتے ہیں۔
کچھ ہسپتالوں میں ،دونوں کا مجموعہ سپائینل ۔ ایپیڈورل دیا جاتا ہے بہت ساری عورتوں کو جو مکمل درد کو ختم کرنا چاہتے ہیں بجائے
ایپیڈورل کے دوسری طرف ،دونوں کا مجموعہ سپائینل ۔ ایپیڈورل بہت ہی کم عورتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے

کیا ہر کسی کا ایپیڈورل ہوتا ہے؟

بہت سارے لوگوں کا ایپیڈورل ہوتا ہے ،لیکن کچھ طبی مسائل (مثال کے طور پر ریڑہ میں خالی جگہ یا شگاف رہنا ،یا پہلے سے کیا ہوا
آپریشن آپ کے کمر میں یا خون کا منجمد ہونا) مطلب یہ کہ یہ اپ کے لیے صحیح نہیں ہے اچھا وقت کہ آپ لیبر سے پہلے اس کے
بارے میں معلوم کرلیں اگر آپ کا مشکل یا لمبے وقت کے لیے لیبر ہو رہا ہے ،آپ کا دایہ یا پرسوتی قبالت آپ کو مشورہ دے گا کی آپ
کا ایپیڈورل ہو جیسا کی آپ کی اور بچے کی مدد کرے گا
اگر آپ وزنی ہو ،تو ایپیڈورل مشکل ہوگا اور لمبا وقت لے گا کہ اس کو صحیح جگہ پر ڈال دیا جائے۔ ایک بار جب یہ اندر اور کام کرتا
ہو ،آپ کو سارے فائدے ہوں گے

ایپیڈورل کو ڈالنے کا طریقہ کار کیا ہے؟

پہلے ایک نلکی (ایک پائیدار ٹیوب) رگ میں ڈال دیا جاتا ہے آپ کے بازو یا ہاتھ میں ،اور آپ کو ایک ڈراپ لگا ہوگا (درون وریدی
مادہ) اور وہ بھی چلتا ہے (آپ کو لیبر میں دوسرے وجوہات کے لیے ایک ڈرپ کی ضرورت ہوگی ،جیسا کہ لیبر کو تیز کرنے کے لیے
آپ کو دوائی دی جائے گی یا اگر آپ بیمار ہو تو)۔ آپ کی دایہ آپ کو الٹا ایک طرف ہونے کے لیے کہے گی یا بیٹھ کر موڑ جانا آگے
کی طرف ،اور آپ کا ماہر خدر آپ کی کمر کو انٹی سپٹک سے صاف کر دے گا۔ آپ کا ماہر خدر ڈال دے گا مقامی بے ہوش کرنے واال
انجکشن کو آپ کے چمڑے میں ،ایپیڈورل میں ڈالنے سے یہ آپ کو اتنا تکلیف نہیں دے گا ایپیڈورل کیتھٹر کو آپ کے کمر سپائین میں
رگ کے قریب ڈال دیا جاتا ہے اپ کا ماہر خدر یہ احتیاظ کرے گا کہ مادے والے بیگ کو کہیں پنکچر نہ کریں جو آپ کے سپائینل کارڈ
کے ارد گرد ہوتا ہے ،کیونکہ یہ بعد میں آپ کو سر درد دے گا یہ اہم ہے کہ اس کو رکھا جائے جب ماہر خدر ایپیڈورل کو ڈالے گا،
لیکن بعد ایپیڈورل کیتھٹر کے جگہ پر فکس کرنے سے ٹیپ کے ساتھ آپ آزادی سے حرکت کرسکتے ہیں۔ جب ایپیڈورل کیتھٹر کو رکھا
گیا ،اپ کو درد کم کرنے والی دوائی دی جائے گی
ایپیڈورل اثر کرنے میں کتنا وقت لیتا ہے؟

یہ  70منٹ تک کا ٹائم لیتا ہے ایپیڈورل کو سیٹ اپ کرنے میں اور  70منٹ درد کو کم کرنے میں جب ایپیڈورل کام شوروع کردیتا ہے ،آپ کی دایہ
آپ کا بلڈ پریشر ہر وقت چیک کرے گا آپ کا ماہر خدر ہر وقت چیک کرے گا کہ ایپیڈورل درد کو کم کرنے واال کام کر رہا ہے دائیں رگ میں جو
اس پر ایک برف کا گولہ رکھتا ہے یا کوئی اور ٹھنڈا سپرے ایک کے پیٹ اور ٹانگوں ہر اور تم سے کہتا ہے کہ کتنا ٹھنڈ آپ محسوس کر رہیں ہیں
کچھ وقت کے لی ے ،ایپیڈورل اچھے طریقے سے کام نہیں کرتا اور آپ کا ماہر خدر اس کو ایڈجسٹ کرے گا یا پھر ایپیڈورل کیتھٹر کو باہر کر دے گا
اور پھر سے ڈال دے گا

جب ایپیڈورل کو ڈال دیا جائے تو کیا کرنا ہوگا کہ یہ کام کریں

لیبر کے دوران ،آپ کو زاتی ڈوزز یا دوائی درد کو کم کرنے کے لیے دی جائے گی ایپیڈورل کیتھٹر کے زریعے کسی جلدی انجکشن سے (اوپر
سے) ،آہستہ ،آہستہ بہنے والے پمپ کو استعمال کرنے سے ،یا مریض کنٹرول کرنے والے ایپیڈورل انلجسیہ ( )PCEAپمپ سے مریض۔کنٹرول
ایپیڈورل انلجسیہ ،آپ اپنے آپ کو درد کم کرنے والی دوائی دے سکتے ہیں ایک بٹن کے دبانے سے جب آپ کو اس کی ضرورت ہو جو پمپ کے
ساتھ لگا ہوتا ہے۔
ہر ایک ہسپتال میں صرف ایک ہی ہوگا ،یا ممکن ہے دو ،اسی طریقے سے ایپیڈورل رکھنے سے درد کم ہوتا رہتا ہے

ہر ایک ایپیڈورل کے رکھنے کے بعد دایہ آپ کا بلڈ پریشر ہر وقت لے لے گا وہی طریقے سے جب ایپیڈورل شوروع ہوا تھا

موبائیل ایپیڈورل کیا ہے?

موبائیل ایپیڈورل جہاں لیبر کا درد کم ہوتا ہے بغیر کہ آپ کے کمر کے نچلے والے سطح سن رہتا ہے یا محسوس کرنا اپنے ٹانگوں کو کمزور
ایپیڈورل کو صحیح طریقے سے ایڈجسٹ نہیں کیا جا سکتا ،تاہم اگر آپ کچھ احساس چاہتے ہیں جب آپ کا بچہ پیدا ہو ،تو یہاں پر زیادہ مواقع ہے کہ
آپ اتنا آرام محسوس نہ کریں لیبر کے دوران

ایپیڈورل میرے بچے پر کیسے اثر انداز ہوگا؟
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آپ کے ایپیڈورل کے ساتھ آپ کا بچہ اثر انداز نہیں ہوگا جب وہ پیدا ہوگا1

ہاں حقیقت میں نیا پیدا ہونے واال بچہ کے خون میں تیزابیت کم ہوتی

17

ہے 14.ایپیڈورل سے دودھ پالنا مشکل نہیں ہوتا .

Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, .Anim-Somuah M, Smyth R, Howell C. Epidural versus non-epidural or no analgesia in labour .13
 .Issue 4آرٹیکل نمبر  .CD000331جاری کرنے کی تاریخ.CD000331.pub2.14871171/10.1007 :
Reynolds F, Sharma S, Seed PT. Analgesia in labour and funic acid-base balance: a meta-analysis comparing epidural with systemic opioid 14
 .analgesiaبرٹش جرنل دایہ گیری اور علم امراض نسواں .1373-1344 109 7007
Wilson MJA, MacArthur C, Cooper, GM, Bick D, Moore PAS, Shennan A. Epidural Analgesia and breastfeeding: a randomised controlled trial of .17
.173-147 .Telephone: +44 (0)20 7631 4352 .epidural techniques with and without fentanyl and a non-epidural comparison group

ایپیڈورل کو آپریشن کے دوران کیسے استعمال کیا جائے کہ جس سے مجھے آرام حاصل ہو؟

اگر آپ کو بڑے آپریشن سکشن کی ضرورت ہو ،ایپیڈورل کو استعمال کیا جاتا بصورت جنرل یا عام بےہوشی کے ایک مضبوط مقامی
بے ہوشی واال انجکشن آپ کے ایپیڈورل کیتھٹر میں ڈال دیا جاتا ہے ،جس سے اپ کا نچال بدن سن ہوجاتا ہے آپریشن کے لیے یہ عام
بے ہوشی سے بہتر ہے آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے بعض اوقات ایپیڈورل اچھے طریقے سے کام نہیں کرتا جو بڑے اپریشن
کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ایک سے بیس لوگوں میں ہوسکتا ہے اگر ایسا آپ کے ساتھ ہو ،آپ کو ایک دوسرے انستھیٹک کی ضرورت
ہوگی سپائینل میں یا جنرل انستھیٹک کی
اگر آپ کو بڑے سکشن کی ضرورت ہے اور آپ کا پہلے سے ایپیڈورل نہیں ہوا ہے ،تو سپائینل کو استعمال کیا جائے گا ایک بڑے دوز
سے مقامی انستھیٹک کے لیے بجائے اس ڈوز کے جو سپائینل کے لیے لیبر میں ہو

انستیزیہ کا اس قسم کے مزید معلومات کے لیے ایک بڑے آپریشن سکشن کے لیے ،دیکھیے ہمارے سیسارین سیکشن کے لیے زیادہ پوچھے گئے
سواالت کو۔

ایپیڈورل کے ہونے سے جو مجھے قابل بناتا ہے کہ مجھے سیسارین سکشن کی ضرورت ہے یا بعد میں کمر درد ہوگا؟

ایپیڈورل سے ،آپ کے اتنے زیادہ چانسز نہیں ہے کہ ضرورت ہو بڑے اپریشن سکشن کی۔
اس میں کوئی کمر درد ممکن نہیں لمبے عرصے کے لیے حمل میں کمر درد ایک عام سے بات ہے ،اور بعد میں جاری رہتا ہے آپ کے کمر میں
ایک ٹینڈر سپات ہوتا ہے ایپیڈورل کے بعد ،جو بہت کم ،شائد مہینوں تک ،یہاں پھر ممکن نہیں کمر درد لمبے عرصے کے لیے
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ایپیڈورل کے ہونے سے کون سے خطرات ہیں؟



ایک سے سو میں سے کے درمیان اور ایک سے دو سو میں سے کے درمیان جس کا ایپیڈورل اس کو سر درد ہوسکتا ہے (لنک)



مستقل طور پر رگ کا نقصان ایپیڈورل سے بہت کم ہوتا ہے (رگ کو نقصان ہونا زیادہ پوچھے گئے سواالت کا لنک) تقریبا 1:741000



لیبر درد کو کم کرنے کے لیے ایپیڈورل صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا آپ کو دوسے طریقے سے اپنے
درد کو کم کرنا ہوگا ،آٹھ میں سے ایک



آپ کو زیادہ طور پر سندنش ڈیلیوری ہوگی اگر اپ کا ایپیڈورل ہے



ایپیڈورل سے ،لیبر کا دوسرا مرحلہ (جب آپ کے گردن میں پھیالؤ ہو) زیادہ وقت کا ہوتا ہے اور آپ کو دوائی (آکسیٹوسین) کی ضرورت ہوتی
ہے سنکچن یا دباؤ کو مضبوط کریں



امکانات زیادہ ہوتے ہے کم بلڈ پرشر کے۔



آپ ٹانگوں کو کمزور محسوس کرتے ہیں جب ایپیڈورل کام کر رہا ہو



پیشاب کرنے میں دقت محسوس ہوگی ہاں آپ کو ضرور ایک ٹیوب دیا جائے گا بلیڈر سے (بلیڈر کیتھیٹر) کہ پیشاب کا نکاس کیا جائے۔



آپ کو کھجلی یا خارش محسوس ہوگی



آپ کو ہلکا سا بخار ہوگا

ایپیڈورل کے ہونے سے یہ مجھے کیسے سر درد دے سکتا ہے؟
سو عورتوں میں سے صرف ایک عورت میں جس کا ایپیڈورل ہو مادہ کا وہ بیگ جو اس کے سپائینل کارڈ کے ارد گرد ہو کو پنکچر کیا جاتا ہے
ایپیڈورل سوئی سے (اس کو ڈورل پنکچر کہتے ہیں) اگر ایسا آپ کے ساتھ ہو ،آپ کو ایک شدید سر درد ہوگا جو دونوں یا ہفتوں تک جاری رہے گا
اگر اس کا عالج نہ ہو سکا اگر آپ کو شدرد سر درد ہوگا ،آپ کا ماہر خدر آپ سے بات کرے گا اور آپ کو نصیحت دے گا عالج کے بارے میں جو
آپ کو کرنا چاہیے (زیادہ تفصیل کے لیے دیکھیے ’پوسٹ ڈورل پنکچر‘ صفحے کو۔)
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یہ زیادہ پوچھے گئے سواالت لکھے ہیں معلومات ماؤں کے لیے سب کمیٹی ابسٹیٹک انستھیٹک اسوسیئشن نے.

یہ سب کمیٹی نیچے لوگوں نے بنائی ہے۔
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)Dr Ian Wrench (secretary
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)Gail Johnson (Royal College of Midwives representative
)Dr Hilary Swales (consultant anaesthetist
)Mrs Smriti Singh (lay member

ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پہلے بنی ہوئی کمیٹی ممبرز کے کام کے لیے جو انھوں نے پہلے ایڈیشن میں کیا تھا



مزید معلومات انستیزیہ بڑے اپریشن کے لیے ہمارے ویب سائیڈ پر موجود ہے ،بہت سارے ترجمانی جملوں کے کارڈ کے ساتھ مختلف زبانوں
کے لیے



آپ لیبر میں درد کو کم کرنے کے مزید معلومات بھی حاصل کرسکتے ہے
 National Childbirth Trust website at www.nct.org.ukیا
دایہ معلومات اور ریسرچ سروس ( )MIDIRSویب سائیڈ .www.infochoice.org



 Royal College of Anaesthetistsکے ساتھ ،ہم نے اور بہت سارے معلومات ایپیڈورل کے بارے میں دی ہے ،جس میں سر درد ایپیڈورل
کے بعد ہونا یا سپائینل انستھٹک ،اور رگ کو نقصان ہونا جو منسل ہوتا ہے سپائینل یا ایپیڈورل انجکشن سے آپ اس کو کمپوٹر پہ ڈاؤن لوڈ
کرسکتے اس ویب سائیڈ پہ .www.rcoa.ac.uk/docs/hesa.pdf or www.rcoa.ac.uk/docs/nerve-spinal.pdf
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ہم بہت شکر گزار ہیں  Translators without Bordersکے جو ہمیں یہ ترجمہ فراہم کرتے ہیں۔

ایپیڈورل یا سپائینل کے ہونے سے کون سے خطرات ہیں جو لیبر کے درد کو کم کرتا ہے؟

خطرے کی اقسام

یہ ویسے ہوتا کب ہے؟

یہ عام کتنا ہے؟

کھجلی یا خارش

 3سے  10عورتوں تک
صرف ایک عورت میں جو
انحصار کرتا ہے دوائی اور
دوائی لینے کے استعمال پر

عام باتیں

بلڈ پریشر کا کم ہونا

صرف ہر ایک  70عورتوں
میں سے

کبھی کبھار

صرف ایک  1سے 10
لیبر درد کو کم کرنے کے لیے
صحیح طریقے سے کام نہیں کرے عورتوں میں
گا آپ کو دوسرے طریقے سے
اپنے درد کو کم کرنا ہوگا۔

عام باتیں

صرف ایک  70عورتوں میں
بڑے آپریشن سکشن کے لیے
صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا ،سے
کبھی کبھار
تاہم آپ کو ایک جنرل یا عام
انستھٹک کی ضرورت ہوگی
شدید سر درد

ایک  100عورتوں میں
سے(ایپیڈورل)

جو عام نہیں

ایک  700عورتوں میں
سے(سپائینل)
رگ کو نقصان
ٹانگ پر پیوند کا سن ہو جانا یا

عارضی ۔ایک  1.000سے
 7،000عورتوں میں

بہت ہی کم

پاؤں ،یا ٹانگ کا کمزور ہونا)

اثر جو 8۔مہینوں تک جاری ہو

مستقل ۔ صرف ایک
 74،000عورتوں میں سے

کم

گردن توڑ بخار

ایک  1001000عورتوں میں بہت ہی کم
سے

پیپ بھرا (اینفکشن) سپائن میں
جہاں سوئی ڈالی گئی تھی سپائینل
یا ایپیڈورل کے لیے

ایک  701000عورتوں میں
سے

بہت ہی کم

خون کا گومڑ (خون کا جمنا)
سپائن میں جہاں سوئی ڈالی گئی
تھی سپائینل یا ایپیڈورل کے لیے

پیپ بھرا یا خون کا گومڑ وجہ
بنتی شدید زخم کا جس میں
معزوری (آدھے دھڑ کا فالج)
شامل ہے
بڑے مقدار میں مقامی بے ہوشی
غلطی سے ڈال دیا گیا سپائن کے
رگ میں

ایک  1811000عورتوں میں بہت ہی کم
سے

ایک  1001000عورتوں میں بہت ہی کم
سے
ایک  1001000عورتوں میں بہت کم
سے

بڑے مقدار میں مقامی بے ہوشی
غلطی سے ڈال دیا گیا سپائنل کارڈ
کے مادہ میں جس سے سانس لینا ایک  71000عورتوں میں
سے
مشکل ہوتا ہے اور بہت کم بے
ہوشی ہوتی ہے

بہت ہی کم

نشر کیے ہوئے ڈاکومنٹس سے جو معلومات ہے یہ صحیح ہندسہ نہیں بتاتی ان تمام خطرات کے لیے اوپر جو ہندسے دکھائے گئے ہیں وہ
صرف اندازہ ہے ،اور مختلف ہسپتالوں میں مختلف ہوتے ہیں

