Why do I need to see an anaesthetist during my pregnancy?
Information for pregnant women with a high body mass index (BMI)

TAMIL

என் ைடய கர்ப்பத்தின் ேபா நான் ஒ மயக்கம ந்
நி ணைரப் பார்ப்ப ஏன் அவசியமாகிற ?
உயர் உடல் எைட குறி ட்ெடண் (BMI) ெகாண்ட கர்ப்பிணிப்
ெபண்க க்கானத் தகவல்
தங்க ைடய குழந்ைதைய பிரசவிப்பதில்
தல் உதவி ேதைவப்படக்
ம் ெபண்கைள அைடயாளம் காண்ப கர்ப்ப கால
பராமாிப்பின் ேநாக்கங்களில் ஒன்றாகும். இைத ஏற்ப த்தக்
ம் ஒேர விஷயம் உயர் உடல் எைட குறி ட்ெடண் —பிஎம்ஐ
ஆகும். (உடல் எைட குறி ட்ெடண் என்ப உங்கள் உயரத்திற்கும், எைடக்கும் இைடேய உள்ளத் ெதாடர் ஆகும் மற் ம்
நீங்கள் எந்த அள அதிக எைட ெகாண்டவராக உள்ளீர்கள் என்பைத கணக்கீ ெச
ம் ஒ
ைற ஆகும்.) உதாரணமாக,
உங்க ைடய பிஎம்ஐ 35 க்கு ேமல் இ ந்தால், ஒ
சிேசாியன் அ ைவ சிகி ைச (மற் ம் ஒ
மயக்கம ந் )
ேதைவப்ப வதற்கான வா ப் பிஎம்ஐ சாதாரண விகிதமான 20 தல் 25 க்குள் இ க்கும் ெபண்கைளக் காட்
ம் இரண்
மடங்கு அதிகம். (இந்த ஆரா சிைய உள்ளடக்கிய ஆ வறிக்ைக இந்த சிற்ேறட் ன் இ தியில் பட் ய டப்பட் ள்ள )
ெப ம்பாலான நிக
களில், சிேசாியன் அ ைவ சிகி ைசக்கு பகுதி உணர்வகற் ம் மயக்கம ந்ைத (தண் வட ஊசி ஒன்றின்
லம் அல்ல தண் வட ேமல்ச வில் கதீட்டர் லம்) நீங்கள் ெப வ சிறந்த . உட ன் கீ ப் பகுதிைய உணர்விழக்க
ெச ய உங்கள்
கில் ஊசி ேபாடப்ப கிற (உங்கள் தண் வடத்தில் ஊசிம ந் உட்ெச த் வதன் லமாகேவா அல்ல
உங்கள்
கில் ைவக்கப்பட் ள்ள ஒ
குழா
லமாகேவா) என்பேத இதன் ெபா ள் ஆகும். பகுதி உணர்வகற் ம்
மயக்கம ந்தில், அ ைவ சிகி ைசயின் ேபா நீங்கள் விழித்தி ப் ர்கள். விழித்தி ப்பதால் அ ைவ சிகி ைசயின் ேபா ம்,
அதற்கு பின் ம் உங்க க்கும் உங்கள் குழந்ைதக்கும் பல நன்ைமகள் உள்ளன. குழந்ைதைய
ந்தவைர சீக்கிரமாக ெவளியில்
எ க்க ேவண் ய அவசியம் ஏற்ப ம் ேநரங்க ம் இங்கு உள்ளன. பிரசவவ யின் ேபா உங்க க்கு தண் வட ேமல்ச வில்
கதீட்டர் வழியாக மயக்கம ந்
அளிக்கப்பட் , அ
நன்றாக ேவைல ெச
ெகாண்
க்கிற
என்றால், அைத நாம்
சிேசாியன் அ ைவ சிகி ைசக்காக ம் அல்ல உங்கள் குழந்ைதைய ஒ சிறப் க் க விைய உதாரணமாக கத்திாிக்ேகால்கைள
அல்ல ெவற்றிடக்ேகால்கைளப் (உறி
ம் கப்) பயன்ப த்தி ெவளியில் எ க்க ேவண் ய அவசியம் ஏற்ப ம் ேபா ம்
பயன்ப த்த இய ம்.
உங்க க்கு ஒ உயர் உடல் எைட குறி ட்ெடண் இ ந்தால், அ மயக்கம ந் அளிக்கும் ெசயல் ைறகைள மிகுந்த சிரமம்
ெகாண்டதாக ஆக்கலாம்.
மயக்கம ந்ைத அளிப்பதற்கான ஊசிைய உட்ெச த் ம் சாியான இடத்ைத கண் பி ப்ப
க னமாக ம் மற் ம் மயக்கம ந் நி ணர் உடன யாக பணிைய ெதாடங்குவ மிகுந்த சிரமமாக ம் இ க்கக்
ம். ெபா
உணர்வகற் ம் மயக்கம ந் அளித்த ல் அ ைவ சிகி ைசயின் ேபா ம், அதற்குப் பின் ம் உயர் பிஎம்ஐ (BMI) அதிக அள
பிர சிைனகைள விைளவிக்கலாம் (ஒ ெபா உணர்வகற் ம் மயக்கம ந்ைத நீங்கள் ெபற்றால், அ ைவ சிகி ைசயின் ேபா
நீங்கள் க்க நிைலயில் இ ப் ர்கள்).
உங்கள் கர்ப்ப காலத்தின் ேபா மயக்கம ந் நி ணாிடம் ேபச உங்க க்கு ஒ சந்திப் ேநரம் வழங்கப்ப ம். உங்கள் பிரசவத்
ேததிக்கு
ன் உங்கைள பார்த் , பாிேசாதிக்க இந்த சந்திப் எங்கைள அ மதிக்கிற . உங்கள் பிரசவ வ மற் ம் பிரசவம்
ஆகியவற் க்கான வ நிவராணம் மற் ம் மயக்கம ந்
ேதர் கைள திட்டமிட் , அ
குறித்
நாங்கள் உங்கேளா
கலந் ைரயாட
ம். இைத நீங்கள் பிரசவ வ யில் இ க்கும்ேபா
ெச வைத விட இைளப்பா தலான
ற் வட்டாரங்களில் ேமற்ெகாள்வ எளிதாக இ க்கும். பிரசவத்தின் ேபா காாியங்கள் மிக ம் விைரவாக நடக்கக்
ம்
மற் ம் நீங்கள் எ வள தகவல்கைள ெதாிந் ைவத் ள்ளீர்கேளா அந்த அள நீங்கள் தயார்நிைலயில் இ ப் ர்கள்.
இந்தக் கலந் ைரயாட க்குப் பின் பிரசவத்தின் வ
உங்க க்கு பாிந் ைரப்பார்.

நிவாரணத்திற்காக பின்வ ம் திட்டங்களில் ஒன்ைற மயக்கம ந்

நி ணர்

• பிரசவ வ யான ேநர யாக ஏற்படாவிட்டால், தண் வடத்தில் கதீட்டர் லம் மயக்கம ந் அளித்தைல பின்னர் எ த் க்
ெகாள்வைதக் காட்
ம் பிரசவ வ யின் ஆரம்பத்திேலேய எ த் க்ெகாள்ள நீங்கள் நிைனக்க ேவண் ம், ஏெனன்றால்
உங்க க்கு ஒ தண் வட ஊசி லம் அல்ல தண் வட ேமல்ச வில் கதீட்டர் லம் மயக்கம ந் அளிக்க வழக்கமான
ேநரத்ைதக்காட்
ம் அதிக ேநரம் ேதைவப்படக்
ம்.
• பிரசவ வ யின் ேபா நீங்கள் தண் வட ேமல்ச வில் கதீட்டர்
லம் மயக்கம ந் எ த் க் ெகாள்வைத மயக்கம ந்
நி ணர் ஊக்குவிப்பார். எனேவ இதன் லம் உங்க க்கு ஒ சிேசாியன் அ ைவ சிகி ைச ேதைவப்ப ம் ேபா
ெபா
உணர்வகற் ம் மயக்கம ந் அளிக்கப்ப வைத நீங்கள் தவிர்க்கலாம்.
நீங்கள் பிரசவ வார் ல் அ மதிக்கப்ப ம் ேபா , நீங்கள் ஒ மயக்கம ந்
நி ணைரப் பார்த்
விட் ர்கள் என்பைத
மகப்ேப
ெசவி யர்களிடம் தய
ெச
ங்கள். இதன்
லம் பணியில் உள்ள மயக்கம ந்
நி ணர் நீங்கள்
கர்ப்பகாலத்தின் ேபா பார்த்த த்த மயக்கம ந் நி ணர் பாிந் ைரத்த திட்டத்தின் ப ெசயலாற்ற
ம்.
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பிரசவம்
வ ம் நாங்கள் உங்க க்கு அமில எதிர்ப்
மாத்திைர (ேரனிட்
ன் ேபான்றைவ) ஒன்ைற
அளிப்ேபாம். இ உங்கள் வயிற்றில் உள்ள அமிலத்ைதக் குைறக்கிற . நீங்கள் பிரசவ வ யில் இ க்கும் ேபா எந்த திட
அல்ல
ெகா ப் நிைறந்த உணைவ ம் சாப்பிடாமல் இ ப்ப ம் சிறந்த . தண்ணீர் அல்ல
நீர்க்குமிழிகள் இல்லாத
விைளயாட் ப் பானங்கைள (
க்காஃேசட் ஸ்ேபார்ட்™) அ ந் வ பா காப்பான .
நீங்கள் உங்கள் குழந்ைதையப் ெபற்ெற த்த பின் , நாங்கள் உங்க க்கு ெஹப்பாாின் ஊசிம ந் கைள சிலநாட்க க்கு
அளிக்க ேவண் ய அவசியம் ஏற்படலாம். இ இரத்தத்ைத ெம ய ைவத் உங்கள் கால்கள் மற் ம் மார்பில் இரத்த உைற கள்
உ வாகுவைத த க்க
யற்சி ெச
ம். இந்தப் பிர சிைன கர்ப்பத்திற்கு
ன் ம் பின் ம் மிக ம் ெபா வாக
ஏற்படக்
யதாகும் மற் ம் இ உயர் பிஎம்ஐ ெகாண்ட ெபண்க க்கு ஏற்ப ம் வா ப் மிக ம் அதிகம். ஒ நாைளக்கு ஒ
ைற அல்ல இரண்
ைற நாங்கள் உங்க க்கு ெஹப்பாாின் ஊசிம ந் அளிப்ேபாம்.
க்கம்
உங்களின் பிஎம்ஐ (BMI) 35 க்கு ேமல் இ ந்தால், குைறவான பிஎம்ஐ உள்ள யாேர ம் ஒ வேரா ஒப்பி ம் ேபா , உங்கள்
குழந்ைதைய பிரசவிப்பதற்கு சில வைகயான உதவிையப் ெபற ேவண் ய அவசியம் உங்க க்கு அதிகமாக ஏற்படலாம்.
•

ெபா வாக உங்கள் குழந்ைதையப் பிரசவிக்கும் ேபா

நீங்கள் விழித் க்ெகாண்

ப்ப

சிறந்த .

•

உங்க க்கு ெபா உணர்வகற் ம் மயக்கம ந் அளிப்ப குைறந்த பிஎம்ஐ(BMI) ெகாண்ட ெபண்க க்கு மயக்கம ந்
அளிப்பைதக் காட்
ம் அதிக சிரமம் ெகாண்டதாக இ க்கக்
ம் மற் ம் மயக்கம ந்
நி ணர்கள் இதற்காகத்
திட்டமி வ அவசியமாகும்.

•

தண் வட ஊசி லம் மயக்கம ந் அளித்தல் மற் ம் தண் வட ேமல்ச வில் கதீட்டர் வழியாக மயக்கம ந் அளித்தல்
ஆகியைவ மிகுந்த சிரமம் ெகாண்டதாக ம், நீண்ட ேநரம் பி ப்பதாக ம் அைமயலாம். ஒ ேவைள உங்க க்கு ஒ
சிேசாியன் அ ைவ சிகி ைச ேதைவப்பட்டால் அல்ல
உங்கள் குழந்ைதைய கத்திாிக்ேகாைல அல்ல
ெவற்றிடக்ேகாைலப் பயன்ப த்தி விைரவாக ெவளியில் இ க்க ேவண் ய அவசியம் ஏற்பட்டால்,
தண் வட
ேமல்ச வில் கதீட்டர் வழி மயக்கம ந் அளித்தைல பிரசவ வ க்கு பின் எ த் க்ெகாள்வைதக் காட்
ம் வ யின்
ஆரம்பத்திேலேய எ த் க்ெகாள்வ சிறந்ததாக இ க்கக்
ம்.

•

உங்கள் குழந்ைதைய பிரசவிக்க நீங்கள் பிரவச வார் க்குள் ேபாகும்ேபா , பணியில் இ க்கும் மயக்கம ந்
நான் அவசியம் பார்க்கேவண் ம் என உங்கள் மகப்ேப ெசவி யர்களிடம்
ங்கள்.

நி ணைர

நீங்கள் பிரசவ வ யில் இ க்கும் ேபா , எந்த திட அல்ல ெகா ப் நிைறந்த உண கைள ம் சாப்பிடாமல் இ ப்ப
சால சிறந்த .
இந்த சி
த்தகம் ராயல் ெபர்க்ஸயர் ம த் வமைனயில் உள்ள மகப்ேப மயக்கம ந் நி ணர்களால் எ தப்பட்ட . இ
மகப்ேப
மயக்கம ந்
நி ணர்கள் சங்கத்தின் தா மார்க க்கான தகவல்
ைண ெசயற்கு வால் ெதாகுத்
அளிக்கப்பட் ள்ள .
•

ைண ெசயற்கு
•
•
•
•
•
•
•
•

பின்வ ம் நபர்களால் ஆன .

டாக்டர்.ேராசி ேஜான்ஸ் (தைலவர்)
ேசாிஸ் னன்
( ேதசிய குழந்ைத பிறப்
ரஸ் ன்
பிரதிநிதி)
சாகின் ச த்திாி
( கர்ேவார் பிரதிநிதி)
டாக்டர். ெர சல் ெகா ஸ்
டாக்டர். ேரானா கி ஸ் (ராயல் காேலஜ் ஆஃப் ஆப்ஸ்டர் சியன்ஸ் அண்ட் ைகனகாலஜிஸ்ட்ஸ்- ன் பிரதிநிதி)
ெகயில் ஜாண்சன்
(ராயல் காேலஜ் ஆஃப் மிட்ைவப்ஸ்- ன்
பிரதிநிதி)
டாக்டர். ைமக்ேகல் கின்ெசல்லா
டாக்டர். ரத்தினசபாபதி சசிதரன்

ஆதாரம்:
தாயின் உடல்ப மன், க வள ம் காலத்தின் அள , காலம் கடந்த கர்ப்பத்தின் அபாயங்கள் மற் ம் குறிப்பிட்ட காலத்தில்
பிரசவ வ தானாகேவ ெதாடங்குதல். பிாிட்
ஜர்னல் ஆஃப் ஆப்ஸ்டர் க்ஸ் அண்ட் ைகனகாலஜி. மகளிர் ேநா மற் ம்
மகப்ேப ம த் வம் குறித்த ஒ சர்வேதச இத . ெதாகுதி 115, ெவளி
6, ேததி:ேம2008, பக்கங்கள்:720 தல்725.
எப்சி ெடனிசன், ெஜ பிைரஸ், சி கிரஹாம், எஸ் ைவல்ட், டபிள் ஏ ஸ்டன்.
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