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Γιαηί είναι ζημανηικό να μιλήζω με έναν αναιζθηζιολόγο καηά ηην
διάρκεια ηης εγκσμοζύνης;
Πιεξνθνξίεο γηα κεηέξεο κε απμεκέλν δείθηε ζσκαηηθήο κάδαο (ΓΜ)
(παρπζαξθία)
Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα εκάο λα αλαθαιύςνπκε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο ηηο
γπλαίθεο πνπ είλαη πην πηζαλόλ λα ρξεηαζηνύλ βνήζεηα θαηά ηνλ ηνθεηό. Γπλαίθεο κε πςειό
δείθηε ζσκαηηθήο κάδαο (παρπζαξθία) είλαη πνιύ πηζαλόλ λα ρξεηαζηνύλ ηελ βνήζεηα ηνπ
αλαηζζεζηνιόγνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ.
(ΓΜ-δείθηεο ζσκαηηθήο κάδαο, είλαη ε ζρέζε κεηαμύ ην ύςνο θαη ην βάξνο ζνπ, θαη είλαη κηα
κέζνδνο λα ππνινγίδεηο πόζν ππέξβαξνο είζαη) .
Π.ρ., εάλ ην ΓΜ είλαη πάλσ από 35, ε πηζαλόηεηα λα ρξεηαζηείο κηα Kαηζαξηθή ηνκή (θαη άξα
αλαηζζεζία) δηπιαζηάδεηαη ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ έλα ΓΜ 20-25.(ε επηζηεκνληθή
εξγαζία πνπ ην απνδεηθλίεη αλαθέξεηαη ζην ηέινο ηνπ θπιιαδίνπ).
ε πεξίπησζε Καηζαξηθήο ηνκήο, ε πεξηνρηθή αλαηζζεζία (ξαρηαία ε επηζθιεξίδηνο) είλαη
πξνηηκόηεξε.
Απηό ζεκαίλεη όηη ζα ζνπ ρνξεγεζεί αλαηζζεζία ζηε πιάηε, (είηε ζαλ έλεζε ζηε ζπνλδπιηθή ζνπ
ζηήιε ε κέζν ελόο ζσιήλαθη ηνπνζεηεκέλν ζηε πιάηε) γηα λα κνπδηάδεη ην θάησ κέξνο ηνπ
ζώκαηνο ζνπ.
Με ηελ πεξηνρηθή αλαηζζεζία ζα είζαη μύπληα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγρείξεζεο. Σν λα είζαη
μύπληα έρεη πνιιά πξνηεξήκαηα γηα ζέλα θαη ην παηδί θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ εγρείξεζε.
Μεξηθέο θνξέο ην κσξό πξέπεη λα γελλεζεί όζν ην δπλαηόλ πην γξήγνξα. Δάλ έρεηο έλα
επηζθιεξίδην θαζεηήξα γηα ηνλ ηνθεηό ν νπνίνο δνπιεύεη θαιά, απηό κπνξεη λα ρξεζηκνπνηήζεη
ζαλ αλαηζζεζία αλ ρξεηαζηείο κία Καηζαξηθή ηνκή ή εκβξπνπιθία (απηό ζεκαίλεη λα ηξαβήμνπκε
ην κσξό έμσ ρξεζηκνπνηώληαο εηδηθά εξγαιεία πνπ κνηάδνπλ κε «θνπηάιεο» ε «βεληνύδα»).
Δάλ έρεηο απμεκέλν ΓΜ, κπνξεί λα είλαη πην δύζθνιν γηα εκάο λα επηηπγράλνπκε θαηάιιειε
αλαηζζεζία. Απηό ζπκβαίλεη εηηε επεηδί είλαη δύζθνιόηεξν λα βξνύκε ην θαηάιιειν ζεκείν γηα
ηελ έλεζε, εηηε ην αλαηζζεηηθό δελ ιεηηνπξγεη θαιά. Απμεκέλν ΓΜ κπνξεί επίζεο λα
δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα θαη κε ηελ γεληθή αλαηζζεζία, ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγρείξεζεο,
αιιά θαη κεηά (γεληθή αλαηζζεζία ζεκαίλεη νηη ζα είζαη θνηκεζκέλε γηα ηελ εγρείξεζε.)
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο είλαη πηζαλόλ λα ζπλάληεζείο κε έλαλ αλαηζζεζηνιόγν.
Απηό ζα καο επηηξέπεη λα ζε δνύκε θαη λα ζε εμεηάζνπκε πξηλ ηνλ ηνθεηό. Μπνξνύκε λα
ζπδεηήζνπκε θαη λα ζρεδηάζνπκε καδί ηελ αλαιγεζία (αλαθνύθεζε από ηνλ πόλν) θαη ηελ
αλαηζζεζία γηα ηνλ ηνθεηό θαη ηελ γέλλα. Δίλαη θαιύηεξα λα ην θάλνπκε απηό ζε έλα ήξεκν
πεξηβάιινλ παξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ. Οξηζκέλεο θνξέο ηα πξάγκαηα κπνξεί λα
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ζπκβνύλ πνιύ γξήγνξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ, θαη όζεο πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο
έρεηο, ηόζν πην έηνηκε ζα είζαη.
Μεηά ηελ ζπδήηεζε, ν αλαηζζεζηνιόγνο ζα ζνπ πξνηείλεη έλα από ηα επόκελα ζρέδηα γηα ηελ
αλαιγεζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ



Δάλ ν ηνθεηόο δελ πξνρσξάεη εύθνια, ζα ήηαλ θαιήηεξα λα ζθεθηεηο ηελ πηζαλόηεηα ελόο
επηζθιεξηδίνπ θαζεηήξα λσξίο ζηνλ ηνθεηό, δηόηη κπνξεί λα πάξεη πεξηζζόηεξν από όηη
ζπλήζσο λα ζνπ ρνξεγεζεί ξαρηαία ε επηζθιεξίδηνο αλαηζζεζία.
Ο αλαηζζεζηνιόγνο κπνξεί λα ζε ζπκβνπιέςεη λα θάλεηο επηζθιεξίδην αλαιγεζία θαηά
ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ ώζηε λα απνθύγεηο κηα γεληθή αλαηζζεζία εάλ ρξεηαζηείο
επείγνπζα θαηζαξηθή ηνκή.

ε παξαθαινύκε νηαλ έξρεζαη ζην καηεπηήξην λα ελεκεξώζεηο ηελ καία ζνπ όηη έρεηο κηιήζεη κε
έλαλ αλαηζζεζηνιόγν. Έηζη ν αλαηζζεζηνιόγνο πνπ εθεκεξεύεη κπνξεί λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά
κε ην ζρέδην πνπ έρεηε ζπκθσλήζεη κε ηνλ αλαηζζεζηνιόγν πνπ ζε είδε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
εγθπκνζύλεο.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ ζα ζνπ δώζνπκε έλα αληηόμπλν ραπάθη,(π.ρ.Ranitidine) πνπ
κεηώλεη ηελ νμύηεηα ηνπ ζηνκαρηθνύ πγξνύ. Αλάινγα δελ ζα ζνπ επηηξαπεί λα θάο ιηπαξά
θαγεηά. Δίλαη πην αζθαιέο λα πείο κόλν λεξό ε εηδηθά κε αλζξαθνύρα πνηά ( π.ρ. Lucozade
Sport).
Μεηά ηελ γέλλα κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ζνπ ρνξεγεζεί ππαξήλε γηα κεξηθέο κέξεο. Απηό ζα θάλεη
ην αίκα ζνπ πην ξεπζηό θαη ζα βνεζήζεη πξνθπιάζζσληαο από ζξόκβν ζηα πόδηα ε ζηνπο
πλεύκνλεο. Απηό ην πξόβιεκα είλαη πηζαλό λα ζπκβεί θαηά ηελ δηάξθεηα θαη ακέζνο κεηά ηελ
εγθπκνζύλε θαη είλαη πην ζπρλό ζηηο γπλαίθεο κε απμεκέλν ΓΜ. Η ππαξήλε ζα ζνπ ρνξεγεζεί
κία ε δύν θνξέο ηελ εκέξα.
Περίληψη
Δάλ ν δηθόο ζνπ Γείθηε σκαηηθήο Μάδαο είλαη πάλσ από 35, ε πηζαλόηεηα λα ρξεηαζηείο
θάπνην είδνο βνήζεηαο γηα ηελ γέλλεζε ηνπ παηδηνύ ζνπ είλαη κεγαιύηεξε από ησλ γπλαηθώλ κε
ρακειό βάξνο.
 ε γεληθέο γξακκέο, είλαη θαιύηεξα λα είζαη μύπληα γηα ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνύ ζνπ.
 Η γεληθή αλαηζζεζία κπνξεί λα είλαη πην δύζθνιε θαη ν αλαηζζεζηνιόγνο πξέπεη λα ηελ
ζρεδηάδεη από πξηλ.
 Η ξαρηαία ε/θαη ε επηζθιεξίδηνο αλαηζζεζία κπνξεί επίζεο λα είλαη πην δύζθνια λα
επηηεπρζεί.
 Καηα ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ, ζα ήηαλ θαιύηεξα λα ζνπ ρνξεγεζεί επηζθιεξίδηνο
αλαιγεζία όζν λσξίηεξα γίλεηαη, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηείο θαηζαξηθή ηνκή ή
ρξεηαζηείο εκβξπνπιθία ή θνπηάιεο .
 Όηαλ ζα θζάζεηο ζηελ αίζνπζα ηνθεηνύ, δήηεζε λα κηιήζεηο κε ηνλ αλαηζζεζηνιόγν πνπ
εθεκεξέπεη.
 Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ είλαη θαιύηεξα λα κελ θαηαλαιώζεηο ζηεξεά ε ιηπαξά
θαγεηά.
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Απηό ην θπιιάδην είλαη γξακκέλν από κηα νκάδα αλαηζζεζηνιόγσλ κε εηδηθόηεηα ζηελ καηεπηηθή
αλαηζζεζία από ην Βαζηιηθό Ννζνθνκείν ηνπ Μπέξθζαηξ ζην Ρέληηλγθ.
Έρεη εθδνζεί από ηελ ππνεπηηξνπή γηα ηελ πιεξνθόξεζε ησλ κεηέξσλ ηεο Μαηεπηηθήο
Αλαηζζεζηνινγηθήο Δηαηξείαο.
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