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 السيطرة على األلم بعد الوالدة القيصرية

_______________________________________________________________________________ 
 
 
 

إلى المنزل  نيعندما تعود .األلم السيطرة علىصحيح يساعد في الشكل الب مسكناتالتناول إن . لك   لسيطرة الجيدة على األلم مهمةا
 .األلمتسكين على أكثر من دواء واحد للمساعدة في  ني، قد تحصللمستشفىا بعد خروجك من

 .األلم بطرق مختلفة تسكينتساعد هذه األدوية في 

 

 أللم.ل المسكنةهناك ثالثة أنواع من األدوية 
 

  Panamax®أو باناماكس  Panadol® على سبيل المثال بانادول باراسيتامول .1
 

،   Herron® هيرون أو   Advil® ، أدفيل Nurofen®  وروفيني، نprofenIbu)ايبوبروفين  مضادات االلتهاب .2
 ( Voltaren®، فولتارين Diclofenacديكلوفيناك 

أكثر من أسبوع ما لم  ي المسكنات لمدةيجب تناولها مع الطعام. ال تأخذلذا المعدة و تهيج يمكن لمضادات االلتهاب أن
 بذلك. ينصح طبيبك

 انأو حرق ارتجاع حمضي في المرئمن  نتعاني بالجفاف أو كنت   اللتهاب إذا أصبت  عن تناول مضادات ا يتوقف •
 .في المعدة

)أو سبق أن عانيت( من قرحة في المعدة، أو ضعف في وظائف  نتعاني مضادات االلتهاب إذا كنت   يال تتناول •
 .الكلى

 .من الربو نتعاني إذا كنت   حرصمضادات االلتهاب ب ياستخدم •
 

 اهيأللم. استخدمل مسكنات قويةهي و( tramadol أو ترامادول oxycodone أوكسيكودونمثل ) فيونيةالمواد األ   .3
 .لبضعة أيام فقط

 أدوية تسكين اآلالم ينمتى تتناول

 األلم. تسكينلباراسيتامول واألدوية المضادة لاللتهابات في ل المنتظم تناولاليساعد  •

 زلت   ما يجب استخدام المواد األفيونية فقط إذا كنت  ومن األدوية األفيونية.  في تناول كميات أقل ا  هذا أيض كيساعد وقد •
، ، مثل االستحماما  ما سيكون مؤلم ا  أن نشاط نيتعلم ذا كنت  إ األخرى. المسكناتمن األلم أثناء تناول أقراص  نتعاني
 .لمتوقَّعا األلم لتسكينوذلك  ،دقيقة إلى ساعة 30 بـالنشاط  قبل سكنا  م ا  قرص يفتناول

 
 المنزل فيفي األلم إذا لم يتم التحكم  نيماذا تفعل

بزيارة طبيبك العام  وميفي المنزل، فق لمألا التحكم فيأو إذا كان من الصعب  ،ألدويةبحاجة إلى المزيد من ا ذا كنت  إ •
(GP). 

 بيبك أو أقرب قسم طوارئ.زيارة ط ، فيجب عليك  إلى المسكناتال يستجيب  ،أو متزايدمن ألم شديد  نذا كنت تعانيإ •

 

 .الملصق الموجود على أقراصك ياقرأ •

 إلى المنزل.رجى شراء الباراسيتامول ومضادات االلتهاب من الصيدلية المحلية قبل العودة ي   •

فكثر مما تناول كمية من األدوية أ • ص   .ا  أو مميت ا  لك يمكن أن يكون ضار و 

 شديد.األلم ال تسكينللمساعدة في  ا  يمكن تناول الباراسيتامول ومضادات االلتهاب والمواد األفيونية مع •

 ه.األدوية المسكنة ل يتناولت أن قبل شديدا  حتى يصبح األلم  يال تنتظر •

 .أي أسئلة حول أدويتك الممرضة إذا كان لديك   أوك أو الصيدلي أو القابلة اسألي طبيب •

ها آمنة لطفلك. قد تنتقل ي، فسوف يتأكد طبيبك من أن مسكنات األلم التي تتناولذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعيةإ •
نبية مثل النعاس أو سوء أي آثار جا فيما يخص، يجب مراقبة طفلك من األدوية إلى حليب الثدي. لذلككميات صغيرة 

 التغذية.
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بشأن صحتك، فعليك طلب  ا  من ممارس مؤهل. إذا كنت قلق لك  ةالمقدم  محل المشورة الصحيةيوفر هذا المستند معلومات عامة فقط وال يُقصد به أن يحل 

 المشورة من ممارس مؤهل.

 
 

 تناول مسكنات األلم تُوقفينكيف 
  ؛ اتبعي اآلتي:هذا يضمن بقاء األلم تحت السيطرةف ،التدريجب ي منهااأللم، قلل مسكناتللتوقف عن تناول 

 ي عنها.ثم توقف ،فيها أي أدوية أفيونية نيعدد المرات التي تتناول يقلل .1
 المثال، فيها أي أدوية مضادة لاللتهابات. على سبيل نيعدد المرات التي تتناول يقلل إذا كان األلم ال يزال تحت السيطرة، .2

 .ي عنهاثم توقف ،، إلى مرتين في اليوم، إلى مرة في اليوممن ثالث مرات في اليوم قلليها
، أو اسيتامولعدد مرات تناول البار ابدئي في تقليلتناول أي أدوية مضادة لاللتهابات،  الوصول إلى التوقف عنعند  .3

 ه بانتظام.يتناولأن ته عند الحاجة فقط بدال  من يتناول
 

 اآلثار الجانبية المحتملة
ألدوية األفيونية: النعاس، واإلمساك، لتشمل اآلثار الجانبية الشائعة وبسهولة.  التحكم فيهاخفيفة ويمكن تكون معظم اآلثار الجانبية 

 الكحول أثناء تناول المواد األفيونية. يال تشرب ، والدوخة.والغثيان أو القيء، وجفاف الفم

 
 النعاس
الدواء عليك قبل محاولة  تأثير وراقبي يانتظرف. ود أفعالكرد من تؤخرقد بالنعاس و نيتجعلك األدوية األفيونية تشعر قد

 .قيادةالبمهام مثل  القيام

 الغثيان أو القيء
 .ذلكلعالج أدوية  لك   أن يصف ا  أيضالطعام والكثير من الماء. يمكن لطبيبك مع تناول دوائك  ي، فحاولغثيانبال ذا شعرت  إ

 مساكاإل
 في تقليل اإلمساك. ،الغذائي شرب الماء وتناول األلياف في نظامك  مع  نشاط حالةالبقاء في ساعد ييمكن أن 

بدون وصفة طبية من  ملينةشراء أدوية يمكنك كما أثناء تناولك لألدوية األفيونية.  لينةأدوية م ا  طبيبك أيض قد يصف لك  
 /  Coloxyl and Senna®// كولوكسيل وسينا Lactulose ولوزي: الكتليناتدلية المحلية. أمثلة على المالصي

 .Movicol® / موفيكول Coloxyl® كولوكسيل

ي أو الممرضة.رجى سؤال طبيبك أو الصيدل، ي  هينأي أسئلة أخرى أو إذا كان هناك شيء ال تفهم إذا كان لديك  

 

 للمزيد من المعلومات:
رجى في   المعلومات،أي أسئلة بخصوص هذه  إذا كانت لديك  
 االتصال بـ:
 قسم الصيدلة
 الميرسي للنساءمستشفى 
 4675 8458 03هاتف: 
 ويربيبميرسي المستشفى 
 3541 8754 03هاتف: 

 شكر وتقدير:
 بفيكتوريا صيدليات مستشفيات الميرسي: صدارإ

 2020 مايو: صداراإلتاريخ 
 2020 يونيوتاريخ آخر مراجعة: 
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 .، ال تسبب اإلدماناألدوية المضادة لاللتهاباتولباراسيتامول ا •

 ألدوية األفيونية عند استخدامها لبضعة أيام بعد الوالدة القيصرية.ل أن يحدث إدمانمن غير المحتمل  •

إلى طبيبك أو الصيدلي عن الخيارات  يها. تحدثيمن حساسية تجاه أي من هذه األدوية، فال تتناول نإذا كنت تعاني •
 األخرى.

 

 

 

 


