
ز ‐ Vituity یھوشیب هیگ ترل یھا ن ار در درد کن  ک

 یمعرف

ه ویو نیا در ما ھدف .دیآمد خوش Vituity یھوشیب ب ت نیا دئ ه اس ما ک وک مورد در را ش  درد یھا بل

اع و دورالیاپ ه ،ینخ ب مارانیب ک را اغل اھش یب ار در درد ک ه ،ک ما ب ت نیا ما دیام .دھند یم آموزش ش  اس
ه س ک ا از پ ویو یتماش ما ،ما یدئ تر و ش ما دک ادر ش د ق ود خواھن تر ب را طرح نیبھ  خود درد تیریمد یب

ام در را و ھنگ ودک لیتح ته خود ک ند داش  .باش

ویو نیا ترل یھا روش مورد در دئ ت درد کن ه اس ص ک ما یھوشیب متخص د یم ش ر عالوه توان  یداروھا ب
س اتوم و یتنف ه Lamaze یدرم د .دھد ارائ ما یویدیو از بع رید یوندھایپ ش ا گ ایوبس  دایپ دیمف یتھ

رد دیخواه اوال اما .ک رخ خواھم یم من ، را از یب ه را طیش ما ب م یمعرف ش  .کن

اع واح و نخ االت ین ه مغز از اتص ق ب دن هیب ت ب اع .اس اب و نخ الیس اعص  واژن و رحم از را درد یھا گن

ه ما مغز ب ل ش د یم منتق ت یزیچ ھمان نیا .کنن ه اس ما ک اس ش ار در درد احس اس را ک ن یم احس  .دیک

اع و دورالیاپ یھوشیب م از ینخ اع اطراف در یخون ک اب و نخ را اعص اھش یب تفاده درد ک د یم اس  .کن

زا ک ،آنفلوان ت درد نیتس الش در ما .اس را ت ام یب ار نیا انج را ک ما یب ار طول در ش ت ک ا .اس  ،زا درد ب

ما وان یم ش ات دیت اس را انقباض ن احس ا اما ،دیک اک آنھ تندین دردن ما .س درت ش الن ق الزم یعض را   یب

ار ودک دادن فش ظ را خود ک ن یم حف  .دیک

س یخوابیب یھوشیب تریب اریب ت؛ ش س اس ع در اریب ه ،واق ا ک د یم آنھ دون اتیعمل توانن اس ب  احس
ما درد ام ش تین یزیچ نیا .دھد انج ه س را ما ک ار یب تفاده ک ن یم اس ه ،میک را را آن بلک  C‐Sections یب

ن یم رهیذخ امل نیا .میک   ش

تفاده و یداروھا از اس ر یق د یداروھا از ت ت درد ض  .اس

تون رات س اه) فق ات یگ ه اوق ام ب  (Intrathecal ن
وک ت بل ا اس تفاده ب وزن کی از اس از س را ن رار یب  ق
رک دادن ردن حس یب و درد از یبیت ه دارو ک هیک ب  س
ه اب یدارا ک ت اعص ه اس ه ک ما واژن و رحم ب  .دیآ یم ش

وک ت نیا دورالیاپ بل ه اس ه را دارو ک ا ب  خارج یفض
هیک از اب یحاو س اع عیما و اعص ن وارد ینخ  .دیک

اتتر اف ک ذ انعط اف ریپ ذ انعط ت ریپ ه اس ه ک  ما ب
ا دھد یم اجازه ه ت ک در مداوم طور ب ره یپزش ره قط  قط

را ترل یب ار درد کن  .را خود ک

اه ات یگ ن از ما ،اوق رک یھا کیتک تون یبیت  س
رات تفاده دورالیاپ و فق ن یم اس دون .میک وزن ب  س

ا ت روش دو ھر ب ر پش ته س ده گذاش ت ش  .اس



ص تر کی یھوشیب متخص ت دک س انیم در .اس رید یزھایچ از یاریب ان ما ،گ ت در کارشناس  از مراقب

ه مارانیب ار در ک تند ک د یجراح ای و ھس اه .دارن ات یگ ا ھمراه ما اوق كان ریغ ب  دهید آموزش پزش

د ،رممكنیغ ت مانن دركاران دس ان ای (AA) یھوشیب ان تار متخصص بره یپرس ار (CRNA) خ ن یم ك  .میك

ه نیا دگان ارائ ت دھن ص آموزش تح رار یتخص دیگ یم ق ا رن ه ت ما ب ار طول در ش ش ای ک ک C بخ  کم

د ت میت کی در و کنن ارت تح ار ھا یھوشیب نظ د ک  .کنن

واالت داول س  مت

ت ا یوق حبت مارانیب ب ن یم ص س ،میک ؤاالت از یاریب ابه س ود یم مطرح یمش ایا در .ش خ نج ه پاس  ب

رخ ر جیرا از یب ت آمده ھا نیت  :اس

ار دورالیاپ ایآ .1 ه ک ودک ب اند؟ یم بیآس من ک وک رس ه درد یھا بل ط ک ص توس  یھوشیب متخص

تفاده ود یم اس ال خطر ،ش ه ابت ودک ب ما ک زا را ش م شیاف ع در .دھد ین ن ،واق تفاده یھا کیتک ده اس  ش
ط ص توس دار ،یھوشیب متخص یداروھا مق ه را ي ما ک تیدر ش ن یم اف اھش دیک ابرا و دھد یم ک  نیبن

وزاد ما ن تیدر ش د یم اف ر عالوه .کن ه یزمان از ،نیا ب ر راحت مانیزا طول در ک ود دیخواه ت دن ،ب ما ب  ش

رتبط یھا ھورمون ا م ترس ب ول را اس د یم دیت را نیا .کن ودک یب ما ک تر ش ت بھ  .اس

ار دورالیاپ یھوشیب ایآ .2 ته ک ار آھس ت؟ من ک الھا اس ثر شیپ س ار یھا دورالیاپ اک  را مارانیب ک

اخته د س ابرا ،بودن م نیبن تند ین ت توانس د حرک ان ای کنن اس را احساساتش د احس  ،روزھا نیا .کنن
ا تفاده ب ع یداروھا از اس وان یم ھم ھنوز ما ،فیض دگ طول در میت دون یزن عف ب س ض  را مارانیب ،اریب

ه راحت ت در .میدار نگ ار ھا دورالیاپ جهین م را ک م ک د ین  .کنن

ه چه در .3 ار از یا مرحل ا من ک تیدر را دورالیاپ دیب م؟ اف ر کن ک اگ ما پزش م ش ته میتص د داش ه باش  ک
تانیب در ان مارس ا دیبم ه یزمان ت ودک ک و را خود ک وان یم ،دیا داده لیتح  دورالیاپ زمان ھر در میت

رار ل .میده ق هیا از قب وان نک تیدر را دورالیاپ دیبت ن اف ماره چیه دیک یجادو ش را ي هیا یب ا نک  چه ت

ه حد ا دیدار یا دندان ته وجود دیب د داش ا .باش ر در لطف ته نظ اش داش د ھر دیب ما ،چن ا ش ادر دیب ه ق  ب

ان ع خودت ه و تیموق د طول در دیدار نگ ا 10 ھر از را خود روش .رون هیدق 30 ت د یم طول ق روع .کش  ش

ام ار ،دورالیاپ زودھنگ ما ک والن را ش ر یط د ت رد نخواھ  .ک

ود؟ یم جادیا دورالیاپ بیآس ایآ .4 ل ش رار از قب وزن دادن ق ص ،دورالیاپ س ت یھوشیب متخص  و پوس

ت ا را قیعم یھا باف وزن کی ب س س ک اریب فت کوچ د یم س رآ .کن دیف ج ن ن زدن بین ت ممک م اس  یک

ب بیآس دیب د اما ،ن اس عموما ،آن از بع ار احس ت در فش ما پش اس را ش د یم احس را .کن ثر یب  اک

تیدر مارانیب ه دورالیاپ اف وان ب اک عن ه دردن وان ب رفتن عن ت IV گ  .اس

ه دورالیاپ ایآ .5 م طور ب ه دائ ت ب دیم بیآس من پش ث ای زن ج باع دن فل ود؟ یم ش وزن کی ش را س  یب
رار تفاده دورالیاپ دادن ق ود یم اس ابرا ،ش وان یم نیبن ار دیت ته انتظ اش داش ه دیب ه ک را یا نقط  یب

ه کی تریب ای ھفت ود درد ش والن) مزمن درد .ش ن (مدت یط ت ممک ه اس ار از ،خود یحاملگ لیدل ب  و ک

رآ دیف و ن ودک لیتح د ک ر یاپ .باش ل یت ریگ ث ،ایس والن درد جادیا باع م مدت یط وند ین  .ش

ب بیآس ج ای / و یعص ار یھا دورالیاپ از فل س ک ادر اریب ت ن ا مارانیب .اس رخ ب را یب  خاص طیش
ک ن یپزش ت ممک تریب خطر معرض در اس را یش تن یب م عوارض داش اع ای دورالیاپ از یدائ  نخ



ند ص .باش ان متخص ص و زن ل یھوشیب متخص د و قب تیدر مارانیب نیا از بع  ای و دورالیاپ اف

اع ه راجع ینخ ث مورد را ایمزا و سکیر ب رار بح  .دھد یم ق

ه .6 ه دیدان یم چگون اتتر ک ب محل در ک ت؟ مناس وزن اس ا ما یھا س ردن حس ب تخوان ک را ھا اس  دایپ یب

ردن یجا ک ه ي اھا ک اس و فض ن احس ه رفت ت ب ت ھا باف س .اس رار از پ ت ما ،دورالیاپ دادن ق  یم تس

ن ا میک ن ت و مطمئ ه میش ه ک ت ب ار یدرس د یم ک  .کن

اق چه .7 د یم یاتف ر افت د اگ هیا از بع رار دورالیاپ نک ت ق د ،گرف ب صدمه آن از بع م؟یب اتتر ن  ک

س دورالیاپ رم اریب ت ن د ،اس ته مانن گ رش ه .یفرن درت ب وان یم ن ه را آن ت رید ای طرف کی ب  یگ

اره رد اش ه ،ک ر ک ه منج ل یحس یب ب ود یم کام ر .ش اق نیا اگ را اتف ما یب دیب ش ص ،فت  متخص
ما یھوشیب د یم ش ظ توان ام را خود ماتیتن ال ،دھد انج ش مث اتتر دنیک ه ک ب ب افه ای و عق ردن اض  ک
ه دارو را ،آن ب ما یراحت یب ر .ش ار نیا اگ م ک د ین ص ،کن ما یھوشیب متخص ن ش ت ممک  دورالیاپ اس

ما زیجا را ش د نیگ  .کن

امال را من دورالیاپ ایآ .8 د؟ یم خاموش ک ما کن ات ش اس را انقباض رد دیخواه احس اس اما ،ک گ احس  یخف

د یم ب ،کنن د اغل ار مانن ه ھمانطور .فش ار ک ما ک رفتیپ ش د یم ش ودک و کن ما ک ال ش د کان  را تول

اھش دتر درد و دھد یم ک ود یم ب ن ،ش ت ممک ه اس تریب یداروھا ب ته ازین دورالیاپ در یش اش داش  .دیب
ر ت نیچن اگ پس ،اس ص س ما یھوشیب متخص را را خود دورالیاپ ش ما یب ظ ش د یم میتن  کی ای کن

ه ه دھد یم یا دکم ه ک ما ب ان دھد یم اجازه ش را را خودت ت یب تریب درد از مراقب ش ش  .دیببخ

ردرد دورالیاپ از ایآ .9 ر رم؟یگ یم س وزن اگ هیال دورالیاپ س ت یا  ه اس اع عیما یحاو ک ت ینخ  ،اس

ر ایتق هیھم ب ردرد ش د یم جادیا س اق نیا .کن د کی حدود در اتف ر ص ت در نف ص کی دس  متخص

اق یھوشیب د یم اتف ردرد نیا .افت اک س تین خطرن وال و س د معم د از بع ه روز چن  یم خود یخود ب

د یھا راه .افت را ي ردرد درمان یب اع س ا از یکی .دارد وجود ینخ امل آنھ ت یروش ش ه اس ه ک ام ب اتوژن ن  پ

ت دورالیاپ خون ر .اس اق نیا اگ دیب اتف ک ،فت ما پزش ا ش ما ب ه ش د یم یزیر برنام  .کن

رید خطرات ایآ .10 را یگ تیدر یب ض دارد؟ وجود دورالیاپ اف د ،مادران از یبع راد مانن ه یاف  در ک
ل ده هیتخ تند خون کنن راد و ھس ه یاف را یدارا ک ب خاص طیش تند قل م ،ھس د ین ا توانن  یھوشیب ب

اع ند خطریب دورالیاپ ای ینخ ت .باش س عفون س دورالیاپ از پ ادر اریب ت ن ر .اس اتتر اگ ه ک  طور ب

ادف ود یخون رگ کی وارد یتص ک ،ش د یم دورالیاپ یپزش کالت توان د جادیا مش ص .کن  متخص

ما یھوشیب دامات ش ام را یاطیاحت اق ه از ،داد خواھد انج ام جمل ک شیآزما کی انج را "دارو" کوچ انیاطم یب  ن

اق نیا از م اتف د ین س خارش .افت ا اریب ت؛ عیش ط نیا اس وز در درد یداروھا توس  دورالیاپ ونیانف

ود یم جادیا اه .ش ات یگ ه کی اوق ک منطق د یم یحس یب از کوچ ه دو ای کی توان د طول ھفت  .بکش

ام ایآ .11 ار یھوشیب ھا یھوشیب تم د را ک ام ھمانن ص ھر دھند؟ یم انج ه را یروش یھوشیب متخص  در ک

تانش ه دس تر ب کل نیبھ د یم عمل ش عه ،کن ت داده توس ما .اس ن ش ت ممک اوت اس ک یھا تف  در را کوچ

ردیرو ه ما ک و متوج الش ھمه ما اما ،دیش ن یم ت ا میک تر ت ه نیبھ ه را خدمت تجرب ما ب ده ش  .میب

 



وانم یم ایآ .12 س ت روم؟ دورالیاپ کی از پ ر ب روع از شیپ اگ ه ش ه ب ا برنام ص ب  یھوشیب متخص

پرداز ن ،دیب ت ممک ن راه دورالیاپ» کی اس ته «رفت اش داش ا .دیب ام ،حال نیا ب ه یھنگ ص ک  متخص
نگ یداروھا یھوشیب تریس د یم اداره را ین ا ،کن واب در دیب ان رختخ ا رایز دیبم ما یپاھ ع ش  یم فیض
ود ه .ش ال ب تار ادیز احتم ما پرس د ش هیا از بع را دورالیاپ نک ردن یخال یب الش ادرار ک د یم ت ه کن  لول

ه در را یا رار مثان  .دیده ق

ر .13 ار دورالیاپ کی من اگ ته ک م داش اال ،باش ه احتم زار ب دارد وجود یشواھد دارم؟ ازین نیس ه ن  ک

اب ترل انتخ را درد کن ر مانیزا درد یب انس ب ه ازین ش ش ب أث C بخ ذارد یم ریت  .گ

ر ما ه میھست منتظ ش ک ه از یبخ ار برنام ما یک د ش ر .باش وال اگ ا دیدار یس تار دیده اجازه لطف  پرس
ار و و ک میتح د یم ل ه دان ا دیخواه یم ک ص ب حبت خود یھوشیب متخص ن ص ام ،دیک ه یھنگ  وارد ک

ش و L & D بخ ادر ما .دیش ود میخواه ق ه ب ط را یا برنام را فق ما یب ن یطراح ش  .میک

ت  جهین

ا کر ب ما از تش را ش اب یب ص کی انتخ ر ما .Vituity یھوشیب متخص ور منتظ ما حض  .میھست ش


