Regional anaesthesia for Caesarean section Information Card

مقامی حصے کو بے ہوش کرنے والی بڑا آپریشن کرنے واال سکشن – معلوماتی کارڈ

مقامی بے ہوش کرنے والی (ڈیور کے اوپر یا َبیرُونی یا ریڑھ کی ہڈی کو بے ہوش کرنا) ایک قسم کا درد ہے جہاں آپ کو
انجکشن دیا جاتا ہے مقامی حصے کو بے ہوش کرنے والی آپ کے نچلے کمر کے حصے کو جس سے آپ کے سینے کے نچلے
واال حصہ مکمل طور پر سن ہو جاتا ہے۔ آپ کی ٹانگیں بھی سن ہوجاتی ہے اور آپ اس کو حرکت نہیں دے سکتے مکمل اثر
لینے میں اس کو دس سے بیس مینٹ لگتے ہیں بے ہوش کرنے کے لیے.
بے ہوش کرنے کا عمل

آپ کو پہلے ایک ڈراپ لگا دیا جاتا ہے ایک انجکشن سے جس کو نلکی نما اندرونی ورید کہا جاتا پے ،آپ کے بازو میں لگا
دیا جاتا ہے
ایک بے ہوش کرنے واال ڈاکٹر ایک مقامی بے ہوش کرنے والی انجکشن کو آپ کے کمر کے نچلے والے حصے میں ڈال دے
گا
آپ کو ایک نلکی بھی دی جاتی ہے جسے پیشاب کی سالئی کہتے ہے ڈال دیا جاتا ہے جو مثانہ کو خالی کرتی ہے
آپ کے بلڈ پریشر اور آکسیجن کو بار بار کنٹرول یا چیک کیا جاتا ہے
کچھ ہسپتالوں میں آپ کے ساتھی کو اجازت ہوتی ہے کہ آ پ کے ساتھ رہے اس عمل کے دوران ،لیکن دوسرے اس کو چھوڑ
دیتے ہیں یا بعد میں آ جائیں
مقامی حصہ کو بے ہوش کرنے کے فائدے
قامی حصہ کو بے ہوش کرنے ک
یہ ایک محفوظ عمل ہے اگر آپ کو ایک بڑے آپریشن کی ضرورت ہے یہ آپ کو اس قابل یا اھل بناتی ہے جب بچے کی پیدائش
ہوتی ہے اور درد کم ہوجاتا ہے مقامی بے ہوش ہونے والے حصہ بہت مؤثر ہوتا ہے بنسبت ان کے جنرل بے ہوش ہونے والے
حصہ
جنرل یا پورا حصہ کو بے ہوش کرنے کے ممکن مسائل
مقامی حصہ کو بے ہوش کرنے کے ساتھ
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بے ہوش کرنے واال ڈاکٹر آپ کو چیک کرے گا کہ آپ بے ہوش ہے اس سے پہلے کہ آپریشن شروع کیا جائے یہ
چیک سو فیصد قابل اعتعماد نہیں ہیں اور آپ کو محصوص ہوگا ایک ناخوش گوار احصاص آپریشن کے دوران



یہ عام بات ہے کہ محصوص کریں پیٹ میں دھکا اور کینچھنے کے عمل کو ،اور آپ کو یہ محصوص نہیں ہوگا کچھ
لمحوں کے لیئے یہاں پر ہلکا سا درد بھی ہوگا جس کا عالج درد مٹانی والی دوائی سے کیا جاتا ہے جو ڈراپ میں دیا
جاتا ہے یا سانس لیا جائے ایک ماسک کے زریعے یا منہ پر لگانے والے ٹکڑے سے کبھی کبھار شدید درد بھی

محصوص ہوگا اگر ایسا ہوگا ،تو بے ہوش کرنے واال ڈاکٹر آپ کو پورا بے ہوش کرنے والی دوائی بہت جلدی دے
دے گا یہ آپ کو سال دے گا
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یہ بے ہوش ہونے میں عام ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر گر جائے یہ آپ کو بخار دے گا یا بیہوش کر دے گا آپ کا بے
ہوش کرنے واال ڈاکٹر آپ کو دوائی دے گا کہ عالج کرسکے پہلے کہ یہ واقع ہو آپ کے ساتھ کبھی کبھار دوائی ایسی
عالمات نمودار ہونے سے پہلے دی جاتی ہے

پورے بے ہوش کرنے کے خطرات اور مضر اثرات
ممکنہ مسائل

مسئلہ کتنا عام ہے

خارش یا کھجلی

عام ہوتی ہے ۔ ایک میں  3سے  10لوگوں تک
منحصر ہوتی ہے دوائی کی مقدار لینے میں
ریڑھ کی ہڈی:
عام ہوتی ہے ۔ ایک میں  5سے

بلڈ پریشر کا کم ہونا یا گرنا

ڈیُور کام کرنے کے دوران موثر نہیں ہوتا
کافی ہوگا اوپر تاکہ اگر دوسرا بار بےہوش کرنے کی ضرورت پڑے،
بڑے اپریشن کے لیے
بے ہوشی اگر نہ ہو تو اور دوائی کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ درد کو
کم کیا جا سکے اپریشن کے دوران
مقامی حصے کو بیہوش کرنا ،کام نہیں کرتی ایک بڑے اپریشن میں،
اور ایک جنرل یا پورا بیہوش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے

شدید سر درد

اعصاب کا نقصان
(مثال کے طور پر ،ٹانگ میں کسی پیچ کا سن ہونا یا پاؤں
میں ،یا کمزور ہونا ٹانگ کا)
گردن توڑ بخار یا ریڑھ کی ہڈی کی سوزش

ڈیور کے اوپر یا بیرونی:
کبھی کبھار ۔ ایک میں  50سے
عام ہوتی ہے ۔ ایک میں  8سے  10لوگوں تک

ریڑھ کی ہڈی:
کبھی کبھار ۔ ایک میں  20سے
ڈیور کے اوپر یا بیرونی:
عام ہوتی ہے ۔ ایک میں  7سے
ریڑھ کی ہڈی:
کبھی کبھار ۔ ایک میں  50سے
ڈیور کے اوپر یا بیرونی:
کبھی کبھار ۔ ایک میں  20سے
ڈیور کے اوپر یا بیرونی:
عام نہیں ہوتی ہے ۔ ایک سے  100میں
ریڑھ کی ہڈی:
عام نہیں ہوتی ہے ۔ ایک سے  500میں
اثر ہونا آخری  6مہینوں سے:
بہت ہی کم ہوتی ہے ۔ ایک میں  1,000سے 2,000
تک
اثر ہونا آخری  6مہینوں سے :بہت ہی کم ہوتی ہے
ایکہیمیں
تک 1سے  100,000تک
24,000میں
سےہے ۔ ایک
کم 1ہوتی
۔بہت

پھوڑا ( انفکشن یا جراثیم پھیلنا) ریڑھ میں کی طرف
ریڑھ کی ہڈی یا ڈیور کے:

بہت ہی کم ہوتی ہے ۔ ایک میں  50,000تک

خون کا گومڑ (خون کا جمنا) ریڑھ میں ،ریڑھ کی ہڈی میں یا ڈیور
میں

بہت ہی کم ہوتی ہے ۔ ایک میں  168,000تک

پھوڑا یا خون کا گومڑ شدید زخم کا باعث بنتی ہے ،جس میں فالج
کا اثر ہونا ( آدھے دھڑ کا فالج) شامل ہیں

بہت ہی کم ہوتی ہے ۔ ایک میں  1سے  100,000تک

ڈیور کے اوپر یا بیرونی کے ساتھ:
بہت ہی بڑی مقدار میں مقامی حصے کو بیہوش کرنی والی
انجکشن دیا جاتا ہے ریڑھ کی ہڈی کے ایک رگ میں

بہت ہی کم ہوتی ہے ۔ ایک میں  1سے  100,000تک

بہت ہی بڑی مقدار میں مقامی حصے کو بیہوش کرنی والی انجکشن دیا
جاتا ہے ریڑھ کی ہڈی کے مایہ میں دیا گیا ہے جو سبب بنتی ہے جس بہت ہی کم ہوتی ہے ۔ ایک میں  1سے  2,000تک
سے تکلیف ہوتی ہے سانس لینے میں ،بہت ہی کم ،کبھی کبھار
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صحیح ہندسہ دستیاب یا میسر نہیں ہے ان سارے خطرات یا غیر متوقع عمل کا ہندسوں کا صرف اندازہ ہے اور تبدیل ہوتی رہتی ہے
ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال تک

یہ کارڈ ایک خالصہ ہے ویب سایڈ پر اور بہت سارے معلومات ہیں جو کہ یہ ہے www.labourpains.com

اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو برائے مہروبانی اپنے ماہر خدر یا بیہوش کرنے والے ڈاکٹر سے طلب کریں

ہم بہت شکر گزار ہے اپنے عطیہ دینے والے بغیر بارڈر ترجمانوں کا جو ہمیں یہ ترجمہ مہیہ کرتے ہیں او او اے ( )OAAکے لیے
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