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زایمان با بی حسی 

 اپیدورال
69مهر ماه : تاریخ بازنگری   

 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

ام را در        آغازين راحت شدم و خوابيده بودم و سر بچهچ      

گفتند زور بچن    کردم و هر وقت مي ناحي  نشيمن حس مي

خيلي لذت داشت کچ  وچولچد        .  قادر بودم اين کار را بکنم 

شد ک  زايما  ومام شد و او اال   ام را ديدم و باورم نمي به 

ن  درد کشيدم نچ  بچيچ چو        !  هاي دکتر است  روي دست

شچوي و     من ب  هم  آن ا ک  گفتند چرا سنارين نمي.  شدم 

هاست ک  طبيعي زايما  کنيم و ما را    گ مگر زما  مادربنر

گويم اوفاقا اال  در هچمچ     کالس يا متحجر خواندند ، مي بي

ها بچ    روند و هم  خانم دنيا براي زايما  کالس آموزشي مي

غير از آ  ها ک  بيماري دارند يا مسچالچ  خچابچي بچراي            

من وچوسچ    .  کنند  جنينشا  پيش بيايد طبيعي زايما  مي

کند ، وشويق شدم ک   يکي از اقوامم ک  در اروپا زندگي مي

ام و بچ  دوسچتچانچم          اال  هم راضي.  اين راه را وجرب  کنم 

از هم  فوايد  کچ  بچگچذريچم ، ارز              .  کنم  ووبي  مي

 . رزد  ا بوسيد  نوزاد پس از وولد ب  يك دنيا مي

 :گفت  ساله ديگري بعد از اين تجربه مي 72خانم 

ها برايما  ووضيح داده بودند اما بچاز     با اينک  قبال در کالس

براي همين ورس ، پس از اپچيچدوراب بچ       .  ورسيدم  هم مي

شويي نياز پيدا کردم و ب  راحتي خودم قچدم زدم و       دست

حين زايما  هم با ماما و دکچتچر گچ         .  شويي  رفتم دست

زدم و خوشحاب بودم حتي همسرم اجازه داشت ب  اوچا    مي

 !درست مانند کشور هاي خارجي و فيلم ها  .زايما  بيايد 
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بايد ب  بورت اضطراري انجچام   سنارين در مواردي ک  زايما 

شود يا زماني ک  مادر با مشکالت انعقادي خو  مواج  اسچت  

امکا  پذير نمي باشد ممکن است در يچك       ، انجام اپيدوراب

درد خچفچيچر در        .  طرف بد  بيشتر از طرف مقابل اثر کند 

عليرغم ايچنچکچ       .  محل ونريق و خار  ممکن است رخ دهد 

بين عام  مردم شايع شده ک  انجام اپيدوراب همراه با ايچجچاد   

سردرد و کمردرد مي باشد الزم ب  ذکر است ک  بروز کچمچر     

ب  علت وغيير در انحچنچاي   )  درد خود از عوارض بارداري بوده 

و (  ستو  فقرات و نين فشار حابل از وز  رحم و جچنچيچن        

در مورد سردرد هم بايچد  .  ربطي ب  اپيدوراب و اسپيناب ندارد 

عنوا  نمود ک  انجام اپيدوراب در شراي  عادي هيهچگچاه بچا      

بروز سردرد همراه نبوده و فق  در موارد نادر ک  خود بيچمچار   

دچار ناهنجاري ستو  م ره ها باشد احتماب سچردرد وجچود     

 .دارد 

 :نظر يک خانم درباره اين روش زايمان

درد را      هايي ک  با رو  اپيدوراب زايما  بچدو     يکي از خانم

من ب  محض :  طور گفت  اين(  سال  23خانم )وجرب  کرده بود 

اينک  چند لحظ  منتظر ماندم و حس ورس داشتم کچ  اال     

برند ، بدو  هيچ احسچاسچي ،      اين سوز  را در نخاعم فرو مي

 دقيق  بعد ، از دست آ  درد  8وا  7دقيقا . گفتند ومام شد 
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هچا      رساني غل  است ک  بعضي اين هم ب  خاطر هما  اطالع

 دوراب ، حتي  ما پس از  اپي! کنند فلج خواهند شد وصور مي

آوريم وا قدم بننند و وکنيك ونفسي  آن ا را از وخت پايين مي

اند، انجچام دهچنچد يچا          هاي زايما  فراگرفت  را ک  در کالس

 .ورز  ماليمي انجام دهند 

 روش کار در بي حسي اپیدورال

قبل از زايما  از فرد خواست  مي شود با پشت خميچده، بچ      

ماده بي حسي موضچعچي   .  يك طرف دراز بکشد و يا بنشيند 

فضچاي  ) براي بي حسي کمر ، در فضاي بيرو  طناب نخاعي 

دقچيچقچ  طچوب       31وا  01حدود .  ونريق مي شود (  اپيدوراب

سوند در طوب زما  زايچمچا      .  خواهد کشيد وا دارو اثر کند 

باقي مي ماند وا در بورت نياز ، مقدار بيشتري از بي حسچي  

 .منتقل شود 

 مزاياي بي حسي اپیدورال 

با استفاده از اين رو  مقدار کمتري داروي مسکن استفچاده  

مي شود مقدار و نوع دارويي ک  نياز داريد ، بر حسب مرحل  

درد شما ونظيم مي شود اخيرا اپيدوراب هاي قابل راه رفتچن  

رايج شده ک  بيمارا  را محدود ب  وخت نمي کند اپچيچدوراب   

بسيار رايج است زيرا شما مي ووانيد در طچوب     سنارين براي

 .زايما  هوشيار باشيد 

 عوارض بي حسي اپیدورال

همانند ومامي اعمالي ک  در پنشکي انجام مچي شچود بچي          

حسي اپيدوراب نين ممکن است با عوارضي همراه باشچد کچ      

 . در مقايس  با مناياي آ  کامال قابل چشم پوشي است 

اپيچدوراب را بچلچو           درد قسمت فوقاني شکم يا هما  ناحي 

خواهيم در حالتي نشست  و  کنيم و براي اين کار از فرد مي مي

حرکت قرار بگيرد و قبل از انجام بلو  ، پچوسچت را        کامال بي

سپس سوز  مخصوبچي  .  کنيم  حس مي ضدعفوني و کمي بي

قچرار  (  ک  فضايي خارج از نخچاع اسچت    ) را در فضاي اپيدوراب 

داده و کاوتر را در جاي مچنچاسچب گچذاشچتچ  و سچوز  را                

کنيم و    داروها را از راه لول  ناز  کاوتر وجوين مي.  داريم  برمي

شچونچد ، درد کچاهچش              دهنده بلو  مي چو  اعصاب انتقاب

 011وچا       81دقيق  دقيق  بعد اثر بچلچو       01-01 .يابد   مي

ووا  وچا هچر        بلو  اپيدوراب را مي.  کاهد  دربد از درد را مي

وقت نياز بود ادام  داد و پس از زايما  کاوتر را خارج کرد وچا    

دقيق  بعد از ونريق آخرين دارو حس شما ب  حالچت   31حدود 

دهچد در       اي ب  شما اجازه مچي  حسي ناحي  بي.  عادي برگردد 

( مرحل  باز شچد  دهچانچ  رحچم          ) ورين زما  زايما   طوالني

استراحت کنيد و سپس وقتي دهان  رحم کامال باز شد انچريي  

وحقيقچات فچراوا  ثچابچت         .  کافي براي زور زد  داشت  باشيد 

مچا  .  خطر اسچت  دردي براي مادرا  کامال بي اند ک  اين بي کرده

عالوه بر مواردي ک  خود مادرا  درخواست زايما  بدو  درد   

دارند ، در مواقع خاص مانند بيمارا  شديد ريچوي ، قچلچبچي         

عروقي ، فشار باالي بارداري ، برع و مواردي ک  بچيچ چوشچي       

عمومي ب  خاطر حساسيت ب  دارو منع دارد ، از ايچن رو         

 .  کنيم  استفاده مي

هاست ، آ   مسال  م مي ک  وجود دارد و سواب رايج اکثر خانم

است ک  پس از انجام بلو  اپيدوراب و قبل از زايمچا  ، آيچا       

 قادر ب  راه رفتن هستند يا ن ؟  

هاي زندگي هچر     ورين وجرب  ورين و م يج قطعا يکي از جذاب

اي ک  بچ  دردنچا  بچود  ،           وجرب   خانمي ، زايما  اوست ؛

ووا  آ  را طوري وس يل کرد ک  در عين  معروف است اما مي

حالي ک  بدو  درد است ، فرد مجبور نشود وچن بچ  وچيچ            

رو  اپچيچدوراب     .  سنارين و عوارض بي وشي عمومي بسپچارد 

يکي از رو  هاي مرسوم براي زايما  است ک  مادر در حين 

وولد نوزاد هيچ دردي را حس نمي کند و در عين حچاب در       

 .هوشياري کامل ب  سر مي برد 

دربد زنچا      11دربد و در آمريکا  81امروزه در اروپا حدود 

دردي حين زايما  را دارند اما در ايچرا  چچو       درخواست بي

اطالع هسچتچنچد رو بچ  سچناريچن              ها از اين موضوع بي خانم

ممکن است اپيدوراب در هر بيمارستانچي مچقچدور        .آورند  مي

نباشد زيرا نياز ب  يك متخصص بي چوشچي دوره ديچده در          

ايچن رو  در      .  گذاشتن سوند اپيدوراب ج ت بيحسي دارد 

ومام زايما  هاي طبيعي بدو  درد مثل هيپنووينم زايچمچا      

در آب استفاده مي شود و در زايما  سنارين هم مي ووا  از   

 . اين رو  ب ره برد  

دردي  حق هر انساني است ک  در دنياي مدر  طب امروز، بي

را طلب کند و براي همين است ک  بيمارا  نين از کشيد  و   

پرکرد  دندا  وا سردرد و درد زايما  را بچا حچداقچل درد            

استفاده از رو  اپيدوراب، برخالف وصور عوام ،   .  خواهند  مي

وچکچنچيچك طچاليچي         ن  ون ا و اجمي نيست ؛ بلک  ب  عنوا  

 ما فق  براي دقايقي حس . استاندارد دنيا معرفي شده است 


