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Regional Anaesthetic for Caesarean Section Information Card

سوانی مرضیات بے ہوش کرنے واال ادارہ
பகுதிக்கான மயக்கமருந்து

சிசசரியன் சசக்சனுக்கானது (சிஎஸ்)
- தகவல் அட்டை

பகுதிக்கான மயக்க மருந்து என்பது (தண்டுவைம் அல்லது முதுகுத்தண்டில் அளிக்கப்படும் மயக்கமருந்து)
ஒரு வடகயான வலி நிவாரணி ஆகும்; உங்களின் கீ ழ்முதுகில் பகுதி மயக்கமருந்டத ஊசி மூலம்
அளிப்பதன் வாயிலாக சநஞ்சுப்பகுதிக்கு கீ சே உள்ள உைற்பகுதிகடள முழுவதும் மரத்துப் சபாகச் சசய்யும்.
உங்கள் கால்களும் கூை மரத்துப் சபாகும் என்பதுைன் உங்கள் நகர முடியாது.

மயக்க மருந்தின் தாக்கம்

முழுவதுமாக சசயல்பை சபாதுவாக 10 முதல் 20 நிமிைங்கள் பிடிக்கும்.

மயக்க மருந்டத அளிப்பதற்காக தயார் சசய்தல்

•

முதலில், உங்கள் டகயில் அல்லது புஜத்தில் டவக்கப்படும் நரம்புவேி
வடிகுோய் எனப்படும் ஒரு ஊசி மூலம் சசாட்டுமருந்து அளிப்பான் (டிரிப்)
ஒன்று இடணக்கப்படும்.

•

மயக்க மருந்து சகாடுக்கும் மருத்துவர் ஒருவர் பகுதி மயக்க மருந்டத

உங்கள் முதுகின் கீ ழ்ப்பகுதிக்குள் ஊசி மூலம் சசலுத்துவார்.
•

உங்கள் சிறுநீர்ப்டபயிலிருப்படத சவளிசயற்றுவதற்காக கதீட்ைர் எனப்படும்

குோய் ஒன்று அதனுள் சசலுத்தப்படும்.
•

உங்கள் இரத்த அழுத்தமும் பிராணவாயு நிடலகளும் அடிக்கடி

சரிபார்க்கப்படும்.
பிரசவத்தின் சபாது உங்களுைன் இருக்கப்சபாகிறவடர இந்த சசயல்முடறயின்
சபாது உைனிருக்க சில மருத்துவமடனகள் அனுமதிக்கும், ஆனால் மற்றடவ
அவடர அல்லது அவடள பிறகு வரசவ அனுமதிக்கும்.
பகுதிக்கான மயக்கமருந்தின் அனுகூலங்கள்
உங்களுக்கு சிசசரியன் சசக்சன் சசய்யப்பை சவண்டுசமன்றால், அதற்கான மிகப்
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பாதுகாப்பான வேி இதுதான். பிள்டளப் சபற்றின் சபாது உங்கடள விேித்திருக்க
டவத்திருக்கும் என்பதுைன், முழு உைலுக்கான மயக்கமருந்து எடுத்துக் சகாண்ை
பின் ஏற்படும் வலி நிவாரணத்டத விை பகுதிக்கான மயக்க மருந்துைன் ஏற்படும்
வலி நிவாரணம் சமலும் சிறப்பானது.

பகுதிக்கான மயக்கமருந்தினால் ஏற்பைச் சாத்தியமுள்ள பிரச்சடனகள்
•

அறுடவசிகிச்டச சதாைங்கும் முன், நீங்கள் உணர்ச்சியற்ற நிடலயில்
இருக்கிறீர்கள்

என்படத

மயக்கமருந்தளிக்கும்

மருத்துவர்

பரிசசாதித்து

உறுதிசசய்து சகாள்வார். இந்தப் பரிசசாதடனகள் 100% நம்பக்கூடியடவ
அல்ல என்பதுைன், அறுடவசிகிச்டசயின் சபாது நீங்கள் விரும்பத்தகாத
உணர்வுகடள அனுபவிக்கக்கூடும்.
•

உங்கள் வயிற்றினுள் இழுப்பது மற்றும் தள்ளூவது சபான்ற உணர்வுகள்
ஏற்பைக்கூடும், அடதக் கண்டு நீங்கள் கலங்கக்கூைாது. சில சமயம் ஒரு
சலசான வலி சதான்றக்கூடும்;

அதற்கு சிகிச்டசயளிக்க டிரிப் மூலம்

வலிநிவாரணி அளிக்கப்பைலாம், அல்லது முகமூடி அல்லது வாய்வேிக்
கருவி மூலம் மூச்சிழுக்கப்பைலாம். எப்சபாழுதாவது கடுடமயான வலிடய
நீங்கள் உணரக்கூடும். இது நிகழ்ந்தால், மருத்துவர் உைனடியாக உங்களுக்கு
உைல் முழுடமக்குமான மயக்க மருந்து அளிக்கக்கூடும். இது உங்கடளத்
தூங்க டவக்கும்.
•

மயக்க மருந்து சபாதுவாக உங்கள் இரத்த அழுத்தத்டத குடறக்கும். இதன்
காரணமாக
ஏற்பைலாம்.

உங்களுக்கு
இது

சுகமில்லாமல்

நிகழ்ந்தால்,

சபாகலாம்

உைனடியாக

அல்லது

மயக்கம்

சிகிச்டசயளிக்க

உங்கள்

மருத்துவர் உங்களுக்கு மருந்து அளிப்பார். சில சமயம், இந்த அறிகுறிகள்
உங்களுக்குத் சதான்றுவதற்கு முன்பாகசவ மருந்து சகாடுக்கப்படும்.
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பகுதி மயக்க மருந்தின் அபாயங்கள் மற்றும் பக்கவிடளவுகள்
சாத்தியமான பிரச்சிடன

இந்தப் பிரச்சிடன எவ்வளவு சபாதுவானது

அரிப்பு

சபாதுவானது - 3 முதல் 10 நபர்களில் சுமார் 1 நபருக்கு
ஏற்படும்,

மருந்து மற்றும் மருந்தளடவப் சபாறுத்து
இரத்த அழுத்தத்தில் குறிப்பிைத்தக்க குடறவு

முதுகுத்தண்டு:

சபாதுவானது - சுமார் 5இல் 1
வால்பகுதி தண்டுவைம்:
எப்சபாழுதாவது - 50இல் சுமார் 1

பிள்டளப்சபற்றின் சபாது தண்டுவைத்தில் சகாடுக்கப்பட்ை
மயக்கமருந்து சிறப்பாகச் சசயல்பைவில்டல

அதனால் அதன் அளடவ உயர்த்துவடத விை, சிசசரியன்

சபாதுவானது - சுமார் 8 முதல் 10இல் 1
முதுகுத்தண்டு:

சசக்சன் சசய்ய மற்சறாரு மயக்க மருந்து அளித்தல்

எப்சபாழுதாவது - 20இல் சுமார் 1

மயக்க மருந்து சபாதுமான அளவு சரியாக

சபாதுவானது - சுமார் 7இல் 1

வால்பகுதி தண்டுவைம்:

சசயல்பைவில்டல, அறுடவ சிகிச்டசயின் சபாது
வலிக்கு உதவ சமலும் சில மருந்துகள் சதடவ

முதுகுத்தண்டு:
எப்சபாழுதாவது - 50இல் சுமார் 1

சிசசரியன் சசக்சன் சசயல்பாட்டுக்கு பகுதிக்கான மயக்க
மருந்து சபாதவில்டல, முழு உைல் மயக்க மருந்து

வால்பகுதி தண்டுவைம்:
எப்சபாழுதாவது - 20இல் சுமார் 1

சதடவப்படுகிறது

கடுடமயான தடலவலி

வால்பகுதி தண்டுவைம்:

சபாதுவானது அல்ல - சுமார் 100இல் 1
முதுகுத்தண்டு:
சபாதுவானது அல்ல - சுமார் 500இல் 1

நரம்பு பாதிப்பு

(உதாரணமாக, கால் அல்லது பாதத்தில்
உணர்விேந்த பகுதி, கால் பலவனம்)
ீ

விடளவுகள் ஆறு மாதத்துக்குக் குடறவான காலம்
நீடிக்கும்:

ஓரளவு அரிது - சுமார் 1,000 முதல் 2,000இல் 1
விடளவுகள் ஆறு மாதத்துக்கு சமலான காலம்
நீடிக்கும்: அரிது - சுமார் 24,000இல் 1

சமனிஞ்டசடிஸ் (மூடளக்காய்ச்சல்)

மிக அரிது - சுமார் 100,000இல் 1

முதுகுத்தண்டு அல்லது தண்டுவைத்தில் மயக்கமருந்து

மிக அரிது - சுமார் 50,000இல் 1

அளிக்கப்பட்ை இைத்தில்

முதுகுத்தண்டு கட்டி (சதாற்று)
முதுகுத்தண்டு அல்லது தண்டுவைத்தில் மயக்கமருந்து

மிக அரிது - சுமார் 168,000இல் 1

அள ீக்கப்பட்ை இைத்தில் இரத்தக்கட்டு (ஹிமசைாமா)
கட்டி அல்லது இரத்தக்கட்டு கடுடமயான காயத்டத

மிக அரிது - சுமார் 100,000இல் 1

விடளவிக்கும், பக்கவாதம் (கீ ேங்கவாதம்) உள்பை
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தண்டுவைத்துைன்:
முதுகுத்தண்டிலுள்ள நரம்பில் சபரிய அளவிலான
பகுதி மயக்கமருந்து தவறுதலாக

மிக அரிது - சுமார் 100,000இல் 1

உட்சசலுத்தப்படுதல்

முதுகுத்தண்டு திரவத்தினுள் சபரிய அளவிலான பகுதி
மயக்கமருந்து தவறுதலாக உட்சசலுத்தப்படுதல், இதன்
காரணமாக சுவாசத்தில் சிரமம் மற்றும் மிக அரிதாக

ஓரளவு அரிது - சுமார் 2,000இல் 1

சுயநிடனவிேப்பு ஏற்பைக்கூடும்
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இந்த அபாயங்கள் மற்றும் பக்க விடளவுகள் எல்லாவற்றுக்குமான துல்லியமான
தரவுகள் கிடைக்கவில்டல. இந்த தரவுகள் சதாராயமானடவ மற்றும் ஒரு
மருத்துவமடனயிலிருந்து மற்சறான்றுக்கு சவறுபடும்.

இந்த அட்டை ஒரு சுருக்கம் ஆகும். www.labourpains.com என்ற வடலத்தளத்தில்
சமலும் விவரங்கடளக் காணலாம்
உங்களுக்கு இது குறித்து கவடல ஏதுமிருந்தால், உங்களுக்கு மயக்க மருந்தளிக்கும்
மருத்துவருைன் தயவுசசய்து சபசவும்.

OAAவுக்காக இடத சமாேிசபயர்த்தளித்த Translators without Borders என்ற சதாண்டு
நிறுவனத்துக்கு எங்கள் நன்றி.
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