
ਿਵਿਵਉਟੀ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ - ਲੇਬਰ ਪੇਡ ਕੰਟਰੋਲ ਿਵਕਲਪ 

ਜਾਣ ਪਛਾਣ 

ਿਵਤੀਟੀ ਐਨ� ਸਥੀਸੀਆ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਿਵਚ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਐਪੀਿਡਊਲ ਅਤ ੇਰੀੜ% ਦੀ ਹੱਡੀ ਦ ੇਦਰਦ ਦ ੇਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਿਸਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼+ ਨੰੂ ਲੇਬਰ ਦ ੇਦਰਦ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪ.ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤ/ ਬਾਅਦ, ਤੁਸ0 

ਅਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡ ੇਦਰਦ ਦਾ ਪ.ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤ/ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ 

ਹੋਣਗੇ. 

ਦਰਦ ਿਨਯੰਤ.ਣ ਦ ੇਢੰਗ+ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਭਾ6ਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੱਸਥੀਆਲੋਿਜਸਟ ਲ7ਜੇਸ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤ ੇਨਾੜੀ ਨੁਸਖ਼ਾ ਤ/ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਪੇ6 ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵੀਡੀਓ ਦ ੇਬਾਅਦ, ਤਸੁ0 ਹੋਰ ਮਦਦਗਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ+ ਦ ੇਿਲੰਕ ਲੱਭ ਸਕਦ ੇਹੋ ਪਰ ਪਿਹਲ+, ਮ7 ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ 6ਰਤ+ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹ+. 

ਰੀੜ% ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤ ੇਨਾੜੀ ਸਰੀਰ ਦ ੇਬਾਕੀ ਿਹੱਸੇ ਤੱਕ ਿਦਮਾਗ ਦ ੇਸਬੰਧ ਹਨ. ਰੀੜ% ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤ ੇਨਾੜੀਆ ਂਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅਤ ੇਯੋਨੀ ਤ/ ਤੁਹਾਡ ੇ

ਿਦਮਾਗ ਤੱਕ ਦਰਦ ਦ ੇਸੰਕੇਤ+ ਨੰੂ ਪੇ6 ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ. ਇਸ ਤਰ%+ ਤੁਸ0 ਿਮਹਨਤ ਦ ੇਦਰਦ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹੋ. ਐਪੀਡੁਅਲ ਅਤ ੇਸਪਾਈਨਲ 

ਐਨ; ਸਥੀਿਸਏਨ ਦਰਦ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੀੜ% ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤ ੇਨਾੜੀਆ ਂਦ ੇਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੱੁਜਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤ/ ਕਰਦ ੇਹਨ. 

ਅਨਲਸੀਸੀਆ ਦਰਦ ਤ/ ਰਾਹਤ ਹੈ. ਅਸ0 ਿਮਹਨਤ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ66 ਕਰਦ ੇਹ+ ਐਨਲਜਸੀਆ ਦ ੇਨਾਲ, ਤੁਸ0 ਸੰੁਗੜਾਅ 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਦਨਾਕ ਨਹ0 ਹਨ. ਤੁਸ0 ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਸ-ਕਾਜ ਦੀ 6ਕਤੀ ਰੱਖੋ. 

ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰੁਨ ਹੈ; ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਤ/ 

ਬਗੈਰ ਤੁਸ0 ਦਰਦ ਹੋਣ ਤ/ ਿਬਨ+ ਆਪਰੇ6ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦ ੇਹੋ. 

ਇਹ ਉਹ ਨਹ0 ਹੈ ਜੋ ਅਸ0 ਿਮਹਨਤ ਲਈ ਵਰਤਦ ੇਹ+, ਪਰ ਸੀ-

ਸੈਕ6ਨ+ ਲਈ ਇਸਨੰੂ ਿਰਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀਏ. ਇਸ ਿਵਚ analgesia 

ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵਚ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਵਰਤ/ ਕਰਨਾ 

6ਾਮਲ ਹੈ. 

ਸਪਾਈਨਲ, (ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਟਰੈਥੈੱਕਲ ਿਕਹਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ) ਬਲਾਕ 

ਸੈਕ ਿਵਚ ਦਰਦ ਅਤ ੇਨੱਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ 

ਪਤਲੀ ਸੂਈ ਦੀ ਵਰਤ/ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਗਰੱਭਾ6ਯ ਅਤ ੇ

ਯੋਨੀ ਨੰੂ ਜ+ਦੀ ਹੈ. 

ਐਪੀਡੋਰਲ ਬਲਾਕ, ਨੱੁਕਰ+ ਅਤ ੇਰੀੜ% ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਲੀ ਤਰਲ 

ਵਾਲੀ ਿਪੰਡ ੇਦ ੇਬਾਹਰ ਜਗ%ਾ ਿਵੱਚ ਦਵਾਈ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਇੱਕ 

ਪਤਲੀ ਲਚਕੀਲਾ ਕੈਥੀਟਰ ਿਪੱਛ ੇਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ+ ਿਕ 

ਅਸ0 ਆਪਣੀਆ ਂਮਜ਼ਦੂਰ+ ਦ ੇਦਰਦ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 



ਦਵਾਈ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡ.ਾਪ ਕਰ ਸਕੀਏ. 

ਕਈ ਵਾਰ, ਅਸ0 ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਪਾਈਨਲ ਅਤ ੇਏਪੀਡਰੁਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤ/ ਕਰਦ ੇਹ+. ਤਕਨੀਕ ਦ ੇਨਾਲ ਕੋਈ ਸੂਈਆ ਂਿਪੱਛ ੇਨਹ0 ਛੱਿਡਆ ਜ+ਦਾ. 

ਅਨੱਸਥੀਸੀਆਲੋਿਜਸਟ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਹੋਰ ਚੀਜ਼+ ਦ ੇਿਵੱਚ, ਅਸ0 ਉਨ% + ਮਰੀਜ਼+ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਾਿਹਰ ਹ+ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 

ਿਵੱਚ ਹਨ ਜ+ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਕਈ ਵਾਰ ਅਸ0 ਿਵ6ੇ6 ਤੌਰ 'ਤ ੇਿਸਖਲਾਈ ਪ.ਾਪਤ ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰ+ ਿਜਵ> ਐਨ; ਸਥੀਸੀਆ ਅਿਸਸਟ7ਟਸ (ਏ.ਏ.) ਜ+ 

ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਨਰਸ ਐਨਸਥੇਿਟਸਟ+ (CRNA) ਦ ੇਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹ+. ਇਹ ਪ.ਦਾਤਾਵ+ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜ+ ਸੀ-ਸੈਕ6ਨ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ.ਦਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈ6ਿਲਟੀ ਟ.ੇਿਨੰਗ ਤ/ ਬਾਅਦ ਆਈਆ ਂਹਨ ਅਤ ੇਐਨ; ਸਟੈ6ੀਓਲੋਿਜਸਟਸ ਦੁਆਰਾ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਿਜਹੀ ਟੀਮ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇ

ਹਨ. 

ਆਮ ਪੱੁਛ ੇਜ+ਦ ੇਪ.6ਨ 

ਜਦ/ ਅਸ0 ਮਰੀਜ਼+ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦ ੇਹ+ ਤ+ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ.6ਨ @ਠਦ ੇਹਨ. ਇੱਥ ੇਕੁਝ ਆਮ ਸਵਾਲ+ ਦ ੇਜਵਾਬ ਹਨ: 

1. ਕੀ ਇਕ ਲੇਬਰ ਐਪੀਡੋਰਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਏਗਾ? ਤੁਹਾਡ ੇਅਨੱਸਥੀਸੀਆਲੋਿਜਸਟ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤ ੇਗਏ ਦਰਦ ਦ ੇਬਲਾਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇ

ਦੁਆਰਾ ਖਤਰਾ ਤਕ ਨਹ0 ਵਧਣਗੇ ਵਾਸਤਵ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡ ੇਅਨੱਸਥੀਸੀਆਲੋਿਜਸਟ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਤਕਨੀਕ+ ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈ ਦੀ 

ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਪ.ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਤ/ ਇਲਾਵਾ, ਜਦ/ ਤੁਸ0 ਿਮਹਨਤ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਹੋਵੋਗੇ, 

ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਘੱਟ ਤਣਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ. ਇਹ ਤਹੁਾਡ ੇਬੱਚ ੇਲਈ ਿਬਹਤਰ ਹੈ 

2. ਕੀ ਇਕ ਲੇਬਰ ਐਪੀਡੋਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਮੇਰੇ ਲੇਬਰ ਨੰੂ ਹੌਲੀ ਕਰੇਗੀ? ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲ+, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੇਬਰ ਐਪੀਦੁਰਲ+ ਨ;  ਮਰੀਜ਼+ ਨੰੂ 

ਬਣਾਇਆ ਤ+ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਲੱਤ+ ਨੰੂ ਨਹ0 ਿਹਲਾ ਸਕਣ ਜ+ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ. ਇਹ ਿਦਨ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਵਰਤ/ ਕਰਕ,ੇ ਅਸ0 ਅਜੇ 

ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤ/ ਿਬਨ+ ਮਜ਼ਦੂਰ+ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼+ ਨੰੂ ਸੁਸਤੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦ ੇਹ+. ਨਤੀਜੇ ਵਜ/ ਐਪੀਿ◌ਡੁਰਲਜ਼ ਿਕਰਤ ਨੰੂ ਹੌਲੀ ਨਹ0 ਕਰਦ.ੇ 

3. ਿਕਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਇੱਕ ਐਪੀਿ◌ਡਊਲਲ ਪ.ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਡਾਕਟਰ ਨ;  ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ0 ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਹੀ ਰਹੇਗੇ ਜਦ 

ਤਕ ਤੁਸ0 ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਜਨਮ ਨਹ0 ਿਦੰਦ ੇਹੋ, ਅਸ0 ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ> ਐਪੀਿ◌ਡੁਰਰ ਰੱਖ ਸਕਦ ੇਹ+. ਐਪੀਿ◌ਡਊਰਲ ਪ.ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ/ ਪਿਹਲ+ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਿਕੰਨੀ ਦੂਰ ਤਕ ਫੈਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਦ ੂਨੰਬਰ ਨਹ0 ਹੈ. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਮਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ ਿਕ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ.ਿਕਿਰਆ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਆਪਣ ੇ

ਆਪ ਨੰੂ ਸਿਥਤੀ ਦੇਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਅਜੇ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪ.ਿਕਿਰਆ ਆਪ 10 ਤ/ 30 ਿਮੰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਜ+ਦੀ ਹੈ. ਐਪੀਡੋਰਲ 6ੁਰੂ 

ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਮਹਨਤ ਨੰੂ ਲੰਬ ੇਸਮ> ਤੱਕ ਨਹ0 ਬਣਾਏਗਾ. 

4. ਕੀ ਐਪੀਿ◌ਡਊਰਲ ਨੰੂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਪੀਡਰੂਰ ਸੂਈ ਲਗਾਉਣ ਤ/ ਪਿਹਲ+, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੱਸਥੀਆਲੋਿਜਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਸੂਈ ਨਾਲ ਚਮੜੀ 

ਅਤ ੇਡੂੰ ਘ ੇਿਟ6ੂ ਨੰੂ ਸੰੁਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਸੰੁਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪ.ਿਕਿਰਆ ਥੋੜੀ ਨੰੂ ਠ; ਸ ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤ/ ਬਾਅਦ ਇਹ ਿਜਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਿਵੱਚ 

ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼+ ਨੰੂ ਐਪੀਿ◌ਡ.ਲ ਪ.ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ IV ਪ.ਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਦਰਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. 

5. ਕੀ ਐਪੀਿ◌ਡਊਰਲ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤ ੇਮੇਰੀ ਿਪੱਠ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜ+ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ? ਐਪੀਿ◌ਡਊਰਲ ਨੰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੀ 

ਵਰਤ/ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸ0 ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸਪਤਾਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤ ੇਜ+ ਇਸ ਤ/ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵ.ੇ ਸੈਿਕੰਡ (ਲੰਬ ੇਸਮ> ਤ/ ਚੱਲਣ 

ਵਾਲਾ) ਿਪੱਠ ਦਰਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕ,ੇ ਬੱਚ ੇਤ/ ਅਤ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਸDਪਣ ਦੀ ਪ.ਿਕਿਰਆ ਤ/ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਪਣ ੇਆਪ ਐਪੀਿ◌ਡੁਰਲਜ਼, ਲੰਬ ੇਸਮ> ਲਈ 

ਿਪੱਠ ਦਰਦ ਦ ੇਕਾਰਨ ਨਹ0 ਬਣਦ.ੇ 



ਿਕਰਤ ਐਪੀਡੁਰਲਸ ਤ/ ਨਸ+ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤ ੇ/ ਜ+ ਅਧਰੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਿਕਸੇ ਿਵ6ੇ6 ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਾਤ+ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਐਪੀਿ◌ਿਡਉਰਲ 

ਜ+ ਰੀੜ% ਦੀ ਹੱਡੀ ਤ/ ਸਥਾਈ ਜਿਟਲਤਾ ਹੋਣ ਦ ੇ@ਚ ਖਤਰੇ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ. ਇਨ% + ਮਰੀਜ਼+ ਨੰੂ ਐਪੀਡੋਰਲ ਅਤ ੇ/ ਜ+ ਰੀੜ% ਦੀ ਹੱਡੀ ਪ.ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ/ 

ਪਿਹਲ+ ਓਬਸਟਟੈ.ੀ6ੀਅਨ ਅਤ ੇਐਨ; ਥੀ6ੀਓਲੋਿਜਸਟ ਖਤਰੇ ਅਤ ੇਲਾਭ+ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ. 

6. ਜੇ ਕੈਥੇਟਰ ਸਹੀ ਜਗ%ਾ 'ਤ ੇਹੈ ਤ+ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਵ> ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਅਸ0 ਆਪਣੀ ਸੂਈਆ ਂਨੰੂ ਇਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੱਡੀਆ ਂਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹ+ ਿਕ 

ਸਪੇਸ ਿਕੱਥ ੇਹਨ, ਅਤ ੇਿਟ6ੂ ਤ/ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ. ਜਦ/ ਅਸ0 ਐਪੀਡੁਅਲ ਰੱਖ ਲ7ਦ ੇਹ+, ਅਸ0 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ+ਚ ਕਰਦ ੇਹ+ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ 

ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

7. ਜੇ ਐਪੀਿ◌ਡਊਰਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤ+ ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਐਪੀਡਊਅਰ ਕੈਥੀਟਰ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ> ਿਕ ਨੂਡਲ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ 

ਘੱਟ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜ+ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਇ6ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਧੂਰਾ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ+ ਤੁਹਾਡਾ 

ਅਨੱਸਥੀਆਲੋਿਜਸਟ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਅਡਜੱਸਟਮ7ਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ> ਿਕ ਕੈਥੀਟਰ ਨੰੂ ਥੋੜਾ ਿਪੱਛ ੇਿਖੱਚਣਾ ਜ+ ਇਸ ਿਵਚ ਹੋਰ ਦਵਾਈ 6ਾਮਲ ਕਰਨਾ, 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ. ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹ0 ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ+ ਤੁਹਾਡਾ ਐਥਂੀਸਥੀਓਲੋਿਜਸਟ ਤੁਹਾਡ ੇਐਪੀਿ◌ਡੁਰਰ ਦੀ ਥ+ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

8. ਕੀ ਏਪੀਿ◌ਡਊਲਲ ਮੈਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ%+ ਸੰੁਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਤੁਸ0 ਸੰੁਗੜਾਅ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਲਕ ੇਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਿਜਵ> ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ 

ਦਬਾਅ. ਿਜਵ> ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਨਿਹਰ ਨੰੂ ਘੁਮਾEਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਦਰਦ ਹੋਰ ਿਵਗੜਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਐਪੀਿ◌ਡ.ਲ 

ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਤ+ ਿਫਰ ਐਨਾਸਥੀਿਸਓਲੋਿਜਸਟ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਆਪਣ ੇਐਪੀਿਡਊਲਲ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜ+ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਬਟਨ ਦੇਵਗੇਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਰਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ. 

9. ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਐਪੀਿ◌ਡੁਰਲ ਤ/ ਿਸਰ ਦਰਦ ਿਮਲੇਗਾ? ਜੇ ਐਪੀਿ◌ਦਰ6ਨ ਸੂਈਨ ਉਸ ਪਥਰ ਤ ੇਪਾਕ ਲਗਾEਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਪਾਈਨਲ ਤਰਲ ਪਾਈ 

ਜ+ਦੀ ਹੈ, ਤ+ ਇਸ ਨਾਲ ਿਸਰ ਦਰਦ ਲੱਗ ਜ+ਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਐਨ; ਥੀਆਲੋਿਜਸਟ ਦ ੇਹੱਥ+ ਿਵੱਚ ਸੌ ਮਰੀਜ਼+ ਿਵੱਚ/ ਇੱਕ ਦ ੇਵਾਪਰਦਾ ਹੈ. 

ਇਹ ਿਸਰ ਦਰਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹ0 ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕਈ ਿਦਨ+ ਤ/ ਆਪਣ ੇਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜ+ਦਾ ਹੈ. ਿਸਰ ਦੀ ਿਸਰ ਦਰਦ ਦ ੇਇਲਾਜ ਦ ੇ

ਤਰੀਕ ੇਹਨ; ਉਨ% + ਿਵਚ/ ਇਕ ਿਵਚ ਇਕ ਪ.ਿਕਿਰਆ 6ਾਮਲ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਐਪੀਡਰਲ ਖ਼ੂਨ ਪੈਚ ਿਕਹਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ+ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ 

ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵਗੇਾ. 

10. ਕੀ ਐਪੀਿ◌ਡਊਰਲ ਪ.ਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਹੋਰ ਜੋਖਮ ਹਨ? ਕੁਝ ਮਾਵ+, ਿਜਵ> ਲਹੂ ਦ ੇਪਤਲੇ ਪਦਾਰਥ+ ਵਾਲੇ ਅਤ ੇਿਦਲ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ+ ਵਾਲੇ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਸਰ ਅਤ ੇਐਪੀਡੋਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਪ.ਾਪਤ ਨਹ0 ਕਰ ਸਕਦ ੇਐਪੀਡੁਰਲ ਦ ੇਬਾਅਦ ਲਾਗ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਹਨ. ਜੇ ਕੈਥੀਟਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ 

ਖੂਨ ਦੀਆ ਂਨਾੜੀਆ ਂਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ+ ਐਪੀਿ◌ਡ.ਲ ਦਵਾਈ ਸਮੱਿਸਆਵ+ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਨਹ0 

ਹੰੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੱਸਥੀਿਸਓਲੌਿਜਸਟ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ "ਟੈਸਟ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ" ਦਾ ਪ.ਬੰਧਨ 6ਾਮਲ ਹੈ. ਖੁਜਲੀ 

ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੰੁਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਐਪੀਡਰੋਲ ਿਨਵੇ6 ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦ ੇਕਾਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਖੇਤਰ ਇਕ ਜ+ ਦ ੋਹਫ਼ਤ ੇ

ਤਕ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

11. ਕੀ ਸਾਰੇ ਐਨਾਸਥੀਆਲੋਿਜਸਟਜ਼ ਲੇਬਰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਨੰੂ ਉਸੇ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਪ.ਬੰਿਧਤ ਕਰਦ ੇਹਨ? ਹਰ ਐਨਸਥੀਸੀਆਲੋਿਜਸਟ ਨ;  ਇਹ ਤਕਨੀਕ 

ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣ ੇਹੱਥ+ ਿਵੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸ0 ਸਾਡੀ ਪਹੰੁਚ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ੇਅੰਤਰ ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਪਰ ਅਸ0 ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਤ/ 

ਵਧੀਆ ਿਬਰਤ+ਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਣੇ ਦੀ ਕੋਿ66 ਕਰਦ ੇਹ+. 

 



12. ਕੀ ਐਪੀਿ◌ਡੁਰਲ ਪ.ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ/ ਬਾਅਦ ਮ7 ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹ+? ਜੇ ਤੁਸ0 6ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ/ ਪਿਹਲ+ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆਲੋਿਜਸਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ 

ਬਣਾEਦ ੇਹੋ, ਤ+ "ਪੈਦਲ ਐਪੀਿ◌ਡੁਰਲ" ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਹਾਲ+ਿਕ, ਅਨੱਸਥੀਆਲੋਿਜਸਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੱਕ ਦੀ ਦਵਾਈਆ ਂਦਾ ਪ.ਬੰਧ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਮੰਜੇ 'ਤ ੇਰਿਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕEਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਪੈਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡ ੇਮੂਤਰ ਿਵੱਚ ਇਕ ਨਲੀ 

ਪਾਵੇਗੀ ਜਦ/ ਐਪੀਿ◌ਡ.ਰਲ ਤੁਹਾਡ ੇਿਪ6ਾਬ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ. 

13. ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਲੇਬਰ ਐਪੀਡੋਰਲ ਹੈ, ਤ+ ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕ6ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹ0 ਹੈ ਿਕ 

ਲੇਬਰ ਦ ੇਦਰਦ ਦ ੇਲਈ ਦਰਦ ਿਨਯੰਤ.ਣ ਦੀ ਚਣੋ ਇੱਕ ਸੀ-ਸੈਕ6ਨ ਦੀ ਲੋF ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਪ.ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. 

ਅਸ0 ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦ ੇਹ+ ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਈ ਪ.6ਨ ਹੋਣ ਤ+ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੀ ਿਕਰਤ ਅਤ ੇਡਿਲਵਰੀ ਨਰਸ 

ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਜਦ/ ਤੁਸ0 ਐਲ ਐਡਂ ਡੀ ਯੂਿਨਟ ਤ ੇਪਹੰੁਚ ੇਤ+ ਤੁਸ0 ਆਪਣ ੇਅਨੱਸਥੀਿਸਿਜ਼ਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ. ਅਸ0 ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ 

ਪਲਾਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਵ+ਗੇ 

ਿਸੱਟਾ 

Vituity Anesthesiologist ਚੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸ0 ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ @ਥ ੇਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦ ੇਹ+ 


