PERSIAN – Managing pain following your caesarean
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درد ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﯾﻦ

ﮐﻧﺗرل ﻣﻧﺎﺳب درد ﻣﮭم اﺳت .اﺳﺗﻔﺎده ﺻﺣﯾﺢ از دارو ﺑﮫ ﮐﺎھش درد ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣرﺧص ﻣﯽ
ﺷوﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﯾش از ﯾﮏ دارو ﺑرای دردﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﺷود.
اﯾن داروھﺎ ﺑﮫ روﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ در ﻣورد درد ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺳﮫ ﻧوع داروی ﻣﺳﮑن وﺟود دارﻧد.
 oﭘﺎراﺳﺗﺎﻣول ﻣﺎﻧﻧد ﭘﻧﺎدول ﯾﺎ ﭘﻧﺎﻣﮑس
 oﺿد اﻟﺗﮭﺎب ھﺎ )اﯾﺑوﭘروﻓن ،ﻧوروﻓن ،ادوﯾل ﯾﺎ ھرون ،دﯾﮑﻠوﻓﻧﺎک ،وﻟﺗﺎرﯾن(
ﻣﻣﮑن اﺳت داروھﺎی ﺿد اﻟﺗﮭﺎب ﻣﻌده را اذﯾت ﮐﻧﻧد ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ھﻣراه ﻏذا ﻣﺻرف ﺷوﻧد .ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ
آﻧﮭﺎ را ﻣﺻرف ﻧﮑﻧﯾد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ دﮐﺗرﺗﺎن ﻏﯾر از اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ﮐرده ﺑﺎﺷد.
 oاﮔر ﺑدﻧﺗﺎن دﭼﺎر ﮐم آﺑﯽ ﺷد ،دﭼﺎر ﺑرﮔﺷت اﺳﯾد ﻣﻌده ﯾﺎ ﺳوزش ﺳر دل ﺷدﯾد ﻣﺻرف آﻧﮭﺎ را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد.
 oاﮔر دﭼﺎر زﺧم ﻣﻌده ﯾﺎ ﻣﺷﮑل ﮐﻠﯾوی ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ ﺑوده اﯾد داروھﺎی ﺿد اﻟﺗﮭﺎب را ﻣﺻرف ﻧﮑﻧﯾد.
 oاﮔر دﭼﺎر آﺳم ھﺳﺗﯾد داروھﺎی ﺿد اﻟﺗﮭﺎب را ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
 oداروھﺎی اﻓﯾوﻧﯽ )اﮐﺳﯽ ﮐدوﺋﯾن ﯾﺎ ﺗراﻣﺎدول( ﻣﺳﮑن ھﺎی ﻗوی ھﺳﺗﻧد .آﻧﮭﺎ را ﻓﻘط ﺑرای ﭼﻧد روز اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﭼﮫ ﻣوﻗﻊ ﺑﺎﯾد ﻣﺳﮑن ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد
ﻣﺻرف ﻣﻧظم ﭘﺎراﺳﺗﺎﻣول و داروھﺎی ﺿد اﻟﺗﮭﺎب ﺑﮫ ﺗﺳﮑﯾن درد ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻣﺗر از داروھﺎی اﻓﯾوﻧﯽ ﻧﯾز ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .داروھﺎی اﻓﯾوﻧﯽ ﻓﻘط زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﺷوﻧد ﮐﮫ
ﺑﻌد از اﺳﺗﻔﺎده از داروھﺎی دﯾﮕر ھﻣﭼﻧﺎن درد دارﯾد.
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ﺑرﭼﺳب روی دارو را ﺑﺧواﻧﯾد
ﻟطﻔﺎ ً ﭘﺎراﺳﺗﺎﻣول و داروھﺎی ﺿد اﻟﺗﮭﺎب را ﻗﺑل از ﺗرﺧﯾص از ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن از داروﺧﺎﻧﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﺗﺎن
ﺧرﯾداری ﮐﻧﯾد.
ﻣﺻرف ﺑﯾش از اﻧدازه ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺿر و ﯾﺎ ﻣرگ آور ﺑﺎﺷد.
ﭘﺎراﺳﺗﺎﻣول ،داروھﺎی ﺿد اﻟﺗﮭﺎب و ﻣﺳﮑن ھﺎی اﻓﯾوﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرای ﮐﺎھش دردھﺎی ﺷدﯾد ﺑﺎ ھم
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﺻﺑر ﻧﮑﻧﯾد ﺗﺎ دردﺗﺎن ﺷدﯾد ﺷود و ﺳﭘس ﻣﺳﮑن ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﺳواﻟﯽ در ﻣورد داروی ﺧود دارﯾد ،آن را از دﮐﺗر ،دﮐﺗر داروﺳﺎز ،ﭘرﺳﺗﺎر ﯾﺎ ﻣﺎﻣﺎ ﺑﭘرﺳﯾد.
اﮔر از ﺳﯾﻧﮫ ﺷﯾر ﻣﯽ دھﯾد ،دﮐﺗر ﺷﻣﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ دارو ﺑرای ﻧوزاد ﺷﻣﺎ اﯾﻣن ﺧواھد
ﺑود .ﻣﻘدار ﮐﻣﯽ از دارو وارد ﺷﯾرﺗﺎن ﻣﯽ ﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮫ ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ آن ﻣﺎﻧﻧد ﺧواب آﻟودﮔﯽ و ﮐم
اﺷﺗﮭﺎﯾﯽ در ﻧوزادﺗﺎن ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد.

اﮔر ﻣﯽ داﻧﯾد ﺑرﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد دوش ﮔرﻓﺗن دردﻧﺎک ﺧواھﻧد ﺑود ،ﺟﮭت ﮐﺎھش درد ﺑﯾن 30دﻗﯾﻘﮫ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﻗﺑل از
آن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺳﮑن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
اﮔر دردﺗﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ﻗﺎﺑل ﮐﻧﺗرل ﻧﺑود ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد
اﮔر ﺑﮫ داروی ﺑﯾﺷﺗری ﻧﯾﺎز داﺷﺗﯾد ﯾﺎ ﮐﻧﺗرل دردﺗﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺧت ﺑود ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﺧود ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
اﮔر دردﺗﺎن در ﺣﺎل اﻓزاﯾش ﯾﺎ ﺷدﯾد ﺑود و ﻣﺳﮑن روی آن اﺛری ﻧداﺷت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﺧود و ﯾﺎ ﺑﺧش اورژاﻧس
ﻧزدﯾﮏ ﺗرﯾن ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺻرف ﻣﺳﮑن را ﻗطﻊ ﮐﻧﯾد
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ﻗطﻊ ﻣﺻرف ﻣﺳﮑن را ﺑﺎ ﮐم ﮐردن آن ﺑﮫ آھﺳﺗﮕﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﺑﮫ اﯾن ﺻورت درد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﺷود.
 -1ﺗﻌداد دﻓﻌﺎت ﻣﺻرف ﻣﺳﮑن ھﺎی اﻓﯾوﻧﯽ را ﮐﺎھش دھﯾد و ﺳﭘس آﻧﮭﺎ را ﻗطﻊ ﮐﻧﯾد.
 -2اﮔر درد ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﺷود ،ﺗﻌداد دﻓﻌﺎت ﻣﺻرف داروھﺎی ﺿد اﻟﺗﮭﺎب را ﮐﺎھش دھﯾد .ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل از ﺳﮫ ﺑﺎر در روز ﺑﮫ دوﺑﺎر و ﯾﮏ ﺑﺎر در روز ﮐﺎھش داده و ﺳﭘس ﻣﺻرف آﻧﮭﺎ را ﻗطﻊ ﮐﻧﯾد.
 -3در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ داروھﺎی ﺿد اﻟﺗﮭﺎب اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺗﻌداد دﻓﻌﺎت ﻣﺻرف ﭘﺎراﺳﺗﺎﻣول را ﮐﺎھش دھﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی
ﻣﺻرف ﻣﻧظم ،ﻓﻘط در ﺻورت ﻧﯾﺎز از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ
اﻏﻠب اﯾن ﻋوارض ،ﺧﻔﯾف و ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑل ﻣدﯾرﯾت ھﺳﺗﻧد .ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺷﺎﯾﻊ در ﻣورد ﻣﺻرف ﻣﺳﮑن ھﺎی
اﻓﯾوﻧﯽ ﻣوارد زﯾر ھﺳﺗﻧد :ﺧواب آﻟودﮔﯽ ،ﯾﺑوﺳت ،ﺗﮭوع ﯾﺎ اﺳﺗﻔراغ ،ﺧﺷﮑﯽ دھﺎن ﯾﺎ ﺳرﮔﯾﺟﮫ .ھﻧﮕﺎم ﻣﺻرف
داروھﺎی اﻓﯾوﻧﯽ ،اﻟﮑل ﻧﻧوﺷﯾد.
ﺧواب آﻟودﮔﯽ
داروھﺎی اﻓﯾوﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ را ﺧواب آﻟوده و ﺳرﻋت واﮐﻧش ﺷﻣﺎ را ﮐﻧد ﮐﻧﻧد .ﻗﺑل از اﻧﺟﺎم ھر ﮐﺎری ﻣﺎﻧﻧد
راﻧﻧدﮔﯽ ﺻﺑر ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺗﺎﺛﯾر دارو را ﺑﺑﯾﻧﯾد.
ﺗﮭوع ﯾﺎ اﺳﺗﻔراغ
اﮔر ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع دارﯾد ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد دارو را ﺑﮫ ھﻣراه ﻏذا و آب ﻓراوان ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد .ﭘزﺷﮏ ﺷﻣﺎ ھم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای
رﻓﻊ اﯾن ﻣوﺿوع دارو ﺗﺟوﯾز ﮐﻧد.
ﯾﺑوﺳت
ﻓﻌﺎل ﺑودن ،ﻧوﺷﯾدن آب و ﻣﺻرف ﻓﯾﺑر در رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﺑﮫ ﮐم ﮐردن ﯾﺑوﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﻣﮑن اﺳت دﮐﺗر ﺷﻣﺎ
ﺑﮫ ھﻣراه اﺳﺗﻔﺎده از داروھﺎی اﻓﯾوﻧﯽ ،ﻣﻠﯾن ﻧﯾز ﺗﺟوﯾز ﮐﻧد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﻠﯾن را ﺑدون ﻧﺳﺧﮫ ،از داروﺧﺎﻧﮫ ﻣﺣل
ﺧود ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد .ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی داروھﺎی ﻣﻠﯾن :ﻻﮐﺗوﻟوز /ﮐوﻟوﮐﺳﯾل ،ﺳﻧﺎ  /ﮐﻠوﮐﺳﯾل  /ﻣووﯾﮑول
-

ﭘﺎراﺳﺗﺎﻣول و داروھﺎی ﺿد اﻟﺗﮭﺎب اﻋﺗﯾﺎد آور ﻧﯾﺳﺗﻧد.
اﺣﺗﻣﺎل اﻋﺗﯾﺎد ﺑﮫ داروھﺎی اﻓﯾوﻧﯽ اﮔر ﻓﻘط ﺑرای ﭼﻧد روز ﺑﻌد از ﺳزارﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﺷوﻧد ،ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﯾﯾن اﺳت.
اﮔر ﺑﮫ ھر ﮐدام از اﯾن داروھﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾت دارﯾد آﻧﮭﺎ را ﻣﺻرف ﻧﮑﻧﯾد .در ﻣورد ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﺑﺎ دﮐﺗر
ﺧود ﯾﺎ دﮐﺗر داروﺳﺎز ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.

اﮔر ﺳوال دﯾﮕری دارﯾد ﯾﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ ﺷوﯾد ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ دﮐﺗر ،دﮐﺗر داروﺳﺎز ﯾﺎ ﭘرﺳﺗﺎر/ﻣﺎﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
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