
  
 

صال  نوع تسكین األلم   معلومات إضافیة  المخاطر  المزایا  ُملخَّ

ھنالك العدید من الخیارات   تسكین األلم طبیعیًا دون أدویة
ونحن نقترح كل من .المتاحة

تقنیات التنفس والموسیقى 
والعالج بالروائح والضمادات 
الدافئة وتغییر وضعیة الجسد 

وكرة الوالدة وممارسة المشي 
حوض (والمعالجة المائیة 

وحطاطات الماء ) االستحمام
  .الُمعقَّم والتنویم المغناطیسي

إذ أن جمیع ھذه الخیارات من 
 شأنھا أن تُساعدِك على تھدئة

ز  عقلك وإرخاء جسدك، مما یُعّزِ
ل األلم وقد .قدرتِك على تحمُّ

استخدمت معظمھا آلالف 
  !السنین

غیر أنھا قد ال !منعدمة المخاطر
تكون كافیة، وذلك استنادًا إلى 

  .مدى ِشدَّة األلم واستمراره

ویُسَمح لِك بإحضار 
الموسیقى أو الروائح 

العالجیة التي 
لینھا وربما .تُفّضِ
للمالحظة  تخضعین

أثناء تواجدِك في 
حوض االستحمام 

واستخدام دواء 
إذا لزم " بیتوسین"

  .األمر

ب   شخص داعم أو رفیقة والدة رفیقة الوالدة ھي شخص ُمدرَّ
بشكٍل ُمسَبق لمساعدتك أثناء 

حیث تُزودِك ھؤالء بما .الوالدة
ینھ من دعٍم عاطفي تحتاج

وإرشاد وتوعیة فضالً عن تدلیك 
كما یُعَھد إلى العدید منھم .الجسد

بمساعدتِك أیًضا في الرضاعة 
الطبیعیة ویأتون لزیاراتك 

  .بالمنزل عقب الوالدة

وقد أبدى العدید من مرضانا 
تعلیقات إیجابیة مفادھا أنھم 
رون خدمات رفیقة الوالد كما .یُقدِّ

رفیقات الوالدة ثَبُت أن تواجد 
یُقلِّص من ُمعدَّل الوالدة 

  .القیصریة

علًما بأنھ قد یكون !(منعدمة المخاطر
ھناك تكلفة نظیر استئجار رفیقة 

  ).والدة

ولعلِك مؤھلةً لتلقي خدمات 
رفیقة والدة تابعة لمجتمعات 

]: CHA[كامبریدج الصحیة 
استشري طبیبك أو ممرضتِك 

  .في ھذا الشأن
علًما بأن رفیقات الوالدة 
لدى مجتمعات كامبریدج 

یتحدَّثن ] CHA[الصحیة 
  .لغة مختلفة 14

نات األلم  نات أفیونیة(ُمسّكِ قد نعطیِك أدویة قویة وفعَّالة   )ُمسّكِ
  .لأللم، مثل المورفین

وتعمل ھذه األدویة على تسكین 
ولكن لیس (األلم بشكٍل جید 

وستعجلِك ) ٪100بنسبة 
وھذا من شأنھ .تشعرین باالرتیاح

ُمساعدتِك على النوم لبضع 
  .ساعات

وقد تُشِعرِك تلك األدویة بالحكة 
ونحن ال .أو النعاس أو الغثیان

نستخدمھا إذا كان موِعد والدتِك 
ا قد تُؤثِّر وشیًكا للغایة نظًرا ألنھ

على تنفس الجنین كما تُسّبِب 
توتر في عضالتھ عقب والدتھ 

  .مباشرةً 

ر  ولكنھا عادةً ما تُستخدم في وقٍت ُمبّكِ
  .من مرحلة المخاض

تستنشقین ھذا الغاز باستخدام   غاز أكسید النیتروز
القناع على حیث تضعین .قناع

وجھِك أثناء شعورِك 
باالنقباضات والتقلُّصات 

ْحِمیَّة ویتمیز ھذا الغاز بأنھ .الرَّ
  .عدیم الرائحة والطعم

كما تستطیعین التحكم في عملیة 
ویمكن كذلك .استنشاقھ بنفسكِ 

استخدامھ لفترة وجیزة لیساعدِك 
ن األلم .على االسترخاء فھو یُسّكِ

ف لھ.بشكٍل ملحوظ أي  وال تُعرَّ
  .آثار ضارة على صحة الجنین

وقد تشعرین في بعض األحیان 
بغثیان أو دوخة أو ینتابِك 

عند استنشاق ھذا " شعور سيء"
غیر أن تلك اآلثار الجانبیة .الغاز

د التوقف  سرعان ما تتبدَّد بُمجرَّ
  .عن استنشاق الغاز

ویُصنَّف ھذا الغاز باعتباره 
أحدث أدویة التسكین المستخدمة 

  الیات المتحدةبالو
غیر أنھ ُمستخدم في أوروبا منذ  

  .سنوات عدیدة

یُعطى ھذا الدواء من خالل   التخدیر فوق الجافیة
أنبوب یُوَضع أسفل 

ویعمل على تسكین .ظھركِ 
وتخفیف األلم والذي یكون 
مصحوبًا بتنمیل بسیط من 

  .فما أسفل الخصر

ن ُمعَظم آالم  وھو یُسّكِ
كما أنھ لن یتسبب في .الوالدة

إفقادِك الوعي بحیث تظلین 
ُمستیقظة وقادرة على دفع 

یُمِكن إضافة مزید من .الجنین
األدویة كما یُمِكن إیقاف بعضھا 

ف لھ أي .إذا لزم األمر وال تُعرَّ
  .آثار ضارة على صحة الجنین

إذ أن .سیتعین علیك مالزمة الفراش
تعاطي ھذا الدواء قد یُسبِّب انخفاض 

ویُحتَمل بنسبة ضئیلة أن .ضغط الدم
والذي (یُسبِّب كذلك صداع النخاع 

  ). یمكن عالجھ
وربما یُسبِّب أیًضا خطًرا على 

أعصابك، غیر أن ذلك ال یحدث إال 
  .بشكٍل نادر للغایة

ولعل ھذا الدواء ھو النوع األكثر 
أثناء مرحلة شیوًعا لتسكین اآلالم 

ولم .المخاض بالوالیات المتحدة
تُظِھر الدراسات أن التخدیر فوق 

الجافیة یُسبِّب أي ألم ُمزِمن في 
  .الظھر

  
 

 
 

 
 

GR22_248 

(Arabic) 

(Pain Relief During Labor) 

  تسكین األلم أثناء الوالدة


