
از  درصد   15 10تا  تنها 
کشوری  هر  در  زایمان ها 
باید به روش سزارین انجام 
شود در حالی که در کشور 
ما، آمار سزارین 4تا 5 برابر استانداردهای جهانی 
است و حتی در برخی از بیمارستان های دولتی 
حدود 90 درصد زایمان ها به روش سزارین 
انجام می گیرد. این آمارها از نظر مسووالن 
بهداشتی نگران کننده است ولی نگرانی اصلی 
برای خانم ها، زایمان طبیعی است. هر چند 
مادر بعد از عمل سزارین نیز باید درد زیادی 
را تحمل کند ولی ترس از درد زایمان طبیعی 
یکی از مهم ترین علت هایی است که خانم ها 
سزارین را ترجیح می دهند. اخیرا در برخی 
از بیمارستان های خصوصی برای اینکه مادر 
بعد از عمل سزارین درد بسیار کمی را تحمل 
کند به او پیشنهاد می دهند از پمپ درد استفاده 
کند. این پمپ بعد از عمل سزارین همراه بیمار 
خواهد بود و با ترکیبات مخدری که دارد 
باعث می شود درد مادر کمتر شود. البته همیشه 
بعد از عمل سزارین برای کاهش درد مادر به 
او مسکن تزریق می شد، اما پمپ درد دیگر 
نیاز به تزریق های متوالی ندارد بلکه ترکیبات 
ضددرد به صورت مداوم تا زمانی که مادر 
در بیمارستان است در خون او تزریق می شود 
و دردهای بعد از عمل او را کاهش می دهد. 
البته این ظاهر قضیه است و آنچه که اهمیت 
دارد عملکرد آن در بدن و عوارض آن است. 
برای اینکه اطالعات بیشتری در مورد پمپ 
درد به دست بیاوریم سراغ دکتر مهراندخت 
عابدینی، متخصص زنان و کارشناس اداره 

سالمت مادران وزارت بهداشت رفتیم.

: پمپ درد چگونه باعث می شود 
درد مادر بعد از سزارین تا این حد کاهش 

پیدا کند؟
پمپ درد ترکیبات مخدر است که در پمپ 
می ریزند و این ترکیبات آرام آرام در رگ جریان 
پیدا می کند و باعث بی دردی می شود. این روش 

کنترل درد تا حدی دست خود بیمار است چون 
بیمار در مواقعی که دردش بیشتر است، می تواند 
پمپ را بیشتر فشار دهد تا داروی بیشتری 
وارد خونش شود. ترکیبات ضددردی که در 
این پمپ ها به کار می رود معموال از داروهایی 

مثل مورفین است.

: عملکرد پمپ درد چه تفاوتی با 
روش های معمول کاهش درد دارد؟

داروهایی که برای کاهش درد بعد از اعمال 
جراحی به ویژه سزارین تجویز می شود چند نوع 
است؛ یک گروه از داروها به صورت تزریقی 
با فاصله های مشخص به بیمار تزریق می شود 

به صورت  این داروها  میزان  به صورتی که 
تک دوزی یکباره در خون باال می رود و بعد 
کم کم مقدارش در خون کاهش پیدا می کند. 
عملکرد پمپ به این صورت است که یک 
سطح ثابت و متعادل از دارو وارد خون می شود 
که اثربخشی بیشتری دارد. یک نوع دیگر از 

داروهای بی دردی مربوط به تزریقات اپیدورال 
است که از طریق پمپ اپیدورال انجام می شود.

از  درد  پمپ  اینکه  به  توجه  با   :
آیا می تواند  ترکیبات مخدر درست شده، 

عوارضی برای مادر ایجاد کند؟
پرسش،  این  به  پاسخ  برای  باشد  بهتر  شاید 
مسکن های مخدر و غیرمخدر را با هم مقایسه 
کنیم. بین مسکن هایی که مخدر هستند پمپ، 
بهتر از تزریق با فاصله های زمانی مشخص است. 
در حقیقت پمپ درد چون یک سطح ثابت و 
متعادلی از دارو را در بدن ایجاد می کند هم آثار 
سوء کمتری دارد و هم اثربخشی افزایش پیدا 
می کند. در واقع، پمپ درد بهتر از این است که 
ما در فواصل معین به بیمار یک داروی ضددرد 
مخدر تزریق کنیم اما بین داروهای بی درد مخدر 
و غیرمخدر، ارجحیت با داروهای غیرمخدر 
است چون عوارض کمتری دارند. مشکلی که 
داروهای مخدر می توانند ایجاد کنند، این است 
که ممکن است درد، ناشی از یک مشکل در 
معمولی  مسکن های  اگر  که  باشد  مادر  بدن 
نمی رفت  بین  از  را دریافت می کرد، دردش 
ولی وقتی از پمپ درد استفاده می شود درد 
ساکت خواهد شد در حالی که مشکل بیمار 
به قوت خودش باقی است و ممکن است طی 
زمان حادتر هم شود. به طور مثال پیش آمده 
بیمار هماتوم )تجمع خون در ناحیه ای از بدن 
خارج از رگ ها( داشته و دردش با مسکن های 
معمولی ساکت نمی شده ولی اگر با مخدرها 
آن را کنترل کنیم دردش ممکن است ساکت 
شود در صورتی که این توده خونی در حال 

بزرگ تر شدن است.
: دکتر عابدینی! لطفا بیشتر در مورد 

عوارض پمپ درد توضیح دهید.
حسنش  دارد.  معایبی  و  محاسن  درد  پمپ 
با استفاده از این داروی  این است که چون 
بی دردی درد مادر کم می شود، می تواند راحت 
بنشیند و بلند شود و راحت تر به بچه اش شیر 
بدهد و حتی راحت تر راه برود ولی مشکلی 
است  این  کند  ایجاد  می تواند  درد  پمپ  که 

که زمان بی تحرکی روده ها را بیشتر می کند و 
کارکرد روده را به تعویق می اندازد. همچنین 
روی سیستم تنفسی بیمار تاثیر می گذارد. به 
همین دلیل بسیاری از پزشکان از روش های 
دیگر بی دردی مثل شیاف دیکلوفناک و تزریق 

استامینوفن استفاده می کنند.
: آیا در کشورهای پیشرفته نیز از 

پمپ درد استفاده می شود؟
بی دردی بعد از عمل جراحی در همه جای 
باعث  دنیا یک توصیه است چون درد زیاد 
می شود مادر زمان زیادی در بستر بماند و در 
بستر ماندن امکان لخته شدن خون را باال می برد. 
همچنین وقتی درد مادر کم شود، استرس های 
بعد از زایمانش هم کم می شود و امکان اینکه به 
افسردگی بعد از زایمان مبتال شود، کمتر است. 
عالوه بر این، راحت تر می تواند به نوزادش شیر 
دهد اما این بدان معنی نیست که برای کاهش 
درد مادر باید حتما از داروهای بی دردی مخدر 

استفاده کنیم.
: آیا شما خودتان برای بیمارانتان بعد 
از عمل سزارین پمپ درد را تجویز می کنید؟

نه، به اعتقاد من بیمار باید بپذیرد که حدی 
از درد را تحمل کند و برای کاهش درد بهتر 

است از مسکن های غیردارویی استفاده کند.
: یک نگرانی مهم این است که آیا 
استفاده از پمپ درد می تواند وارد شیر شود 

و برای نوزاد مشکلی به وجود بیاورد؟
وارد  درصد  یک  مسکن  داروهای  این 
و  بی حالی  باعث  می توانند  و  می شوند  شیر 

خواب آلودگی نوزاد شوند.
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کاهش درد با پمپ درد
 مهدیه 
آقازمانی

این پمپ بعد از 
عمل سزارین همراه 
بیمار خواهد بود و با 
ترکیبات مخدری که 
دارد، باعث می شود 
مادر درد کمتری  احساس کند

چند نوع پمپ درد داریم؟
پمپ درد 2 نوع کلی دارد؛ یک نوع 
آن الکترونیکی است که معموال در 
مراکز درمانی و بیمارستان ها استفاده 
می شود و امکان کنترل دقیق دارو را 
یک  از  دستگاه  این  می کند.  فراهم 
پمپ و یک کیسه نگهدارنده دارو 
تشکیل شده و در زمان های الزم مقدار 
تعیین شده ای از دارو را به بیمار تزریق 
می کند. نوع دوم مکانیکی و یکبار 
مصرف است. محفظه های  هر 2 نوع 
با داروهای مخدر، آرامبخش، مسکن 
یا ترکیبی از آنها پر می شوند و مقدار 
تزریق دارو در هر دوی آنها قابل تنظیم 
است. درجه های پمپ های مکانیکی 
فقط  ما  و  هستند  تعیین شده  قبل  از 
قابلیت انتخاب یکی از آنها را داریم 
الکترونیکی  پمپ های  تنظیمات  اما 
دقیق تر است. برای استفاده از پمپ 
درد نیز 2 روش وجود دارد؛ روش 
اول این است که بعد از بیهوش شدن 
بیمار و قبل از شروع جراحی، پمپ 
به بدن وصل می شود که این روش 
رایج تر  اپیدورال  بی حسی  مورد  در 
است. در روش دوم پمپ در پایان 
عمل قبل از به هوش آمدن، به بیمار 
وصل می شود. در هر 2 روش زمانی که 
بیمار از حالت بیهوشی خارج می شود 

دردی نخواهد داشت.
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