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Sivikkirina êşa 
epîdural piştî 
emeliyatê 
Ev belavok rave dike ku hûn çi hêvî dikin ku hûn ji bo sivikkirina êşê 
di dema emeliyata xwe û piştî wê de hilbijêrin epîdural hebe. Ew ji 
alîyên anestazîker bêhestkirinê, nexweş û nûnerên nexweşan ku bi 
hevre dixebitin hatîye nivîsandin. 

Epîdural çi ye? 
Epîdural lûleyek hûrik û nermik e ku di piştê de li nêzikî demarên ku ji mejî têne danîn, ku 
bi navgîniya wê dermanên sivikkirina êşê têne dayîn da ku êşê kêm bikin. 
Ew di dema neştergerîyê de (bi fêranî ji bilî penca giştî), piştî emeliyatê ji bo kontrolkirina 
êneştergerîyşê, an jî herduyan tê bikar anîn. 
Penca bêşî, û carinan dermanên din ên sivikkirina êşê, bi katetera epîdural ve têne 
danîn. Ev nêzîkî demarên di pişta te de ye. Wekî encamek, peyamên demarê têne 
asteng kirin. Ev yek sivikkirina êşê dide we, ku li gorî miqdar û corê dermanê hatî dayîn 
diguhere. Penca bêşî dibe ku bibe sedema hin bêhêzî û qelsiyê û her weha sivikkirina 
êşê. 
Pompeke epîdural ji bo dermanên ku êşê dikişînin bi rêya katetera epîdural her tim tê 
bikaranîn. Hinek pompeyên epidural jî bişkovek heye ku hûn pê bixin da ku sivikkirina 
êşê xwe radest bikin. Van pompeyan sînorên bername kiri ewlehiyê di nav de hene da 
ku hûn şansê ku hûn zêde derman bidin xwe kêm bikin. 
Heya ku pomp dixebite, sivikkirina êşê berdewam dike. Dema ku ew were rewestandin, 
hemû heste dê di nav çend demjimêran de vegere. 

Feydeyên epîdural çi ne? 
Ger epîdurala we baş bixebite, piştî neştergerîya we hûn ê ji rêbazên din çêtir êş rehet 
bibin, bi taybetî dema ku hûn henesek kûr distînin, kuxînin an di nav nivînan de 
tevbigerin. 
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Divê ku hûn hewceyê dermanê sivikkirina êşê ya bihêz a alternatîf kêmtir bikin. Ev tê 
wateyê ku henase dê çêtir be, divê kêm levbûn û vereşandin hebe, û dibe ku hûn bêtir 
hişyar bin. 
Hin delîl hene ku dibe ku pirsgirêkên din ên neştergerîyê kêm bibin, di nav de kêmbûna 
talûke meyînên xwînê di lingan de an derbasîa pişik û sîngê. Di heman demê de hin 
delîl hene ku hûn dikarin bi epîduralek kêmtir xwînê winda bikin, ku ev yek dê şansê 
weya hewcedariya xwînguhaztin kêm bike. 

Çi dibe ger ez epîdural nebe? 
Ev Hilbijartina we ye. Anestazîkerê we dê ji we re bêje ka ew bi taybetî epiduralek 
pêşniyar dikin, û çi alternatîf hebin. 
Rêbazên din ên sivikkirina êşê morfîn an dermanên mîna wan bikar tînin. Van dermanên 
sivikkirina êşê yên bi hêz in lê dikarin karîgera rexekî yên ku di nav levbûn û zikgîrî de ne 
hebin. Hin kes dema ku morfînê bikar tînin tevlihev dibin. 
Wekî din, dibe ku rêyên din jî hebin ku penca bêşî dikare were dayîn - mînakî, 
astengkera demarî. 

Gelo kes dikare bibe xwediyê epîduralekê? 
Na. epîdural ji bo hin kesan ne gengaz e. Ger hewce bê Anestazîkerê we vê yekê bi we 
re gotûbêj bike. Dibe ku epîdural ji we re ne gengaz be heke: 
■ hûn dermanên rijandina xwînê, wek warfarin dixwin 
■ xwîna we bi rêkûpêk nagire 
■ hûn hestîyarin ji local penca bêşî 
■ we şêwandinek xeternak a stûnê heye 
■ di pişta we de enfeksiyonek heye 
■ we berê neştergerîy li ser pişta xwe bi metalkirina pişta xwe kiribû 
■ we di demên berê de bi anesteziya piştî an epîdural re pirsgirêkên we hebûn. 
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Epîdural çawa tê kirin? 
Epîdural dikare bên danîn: 
■ gava ku hûn bi tevahî hişyar in 
■ bi hedarbûn (dermanên ku we xew û rehet dikin). 
Anestazîkerê we dê bi we re biaxive ka kîjan ji we re çêtirîn be. Gavên ji bo epîdural ev 
in: 
1 ji bo dayîna şilekê derzî kanûleyek (dilop) di damarek destê we de tê danîn 
2 dê ji we were xwestin ku hûn rûnin an li kêleka xwe xwa dirêj bikin. Hûn ê ji we re bibin 

alîkar ku hûn bi pêş ve xwe xwar bikin, pişta xwe bi qasî ku hûn dikarin xwar bikin(li 
wêneya rûpela berê binêre) 

3 Anestazîker dê pişta we bi antîseptîk paqij bike 
4 derzîkirinek biçûk a penca bêşî tê dayîn da ku çerm bêhesiyar bike 
5 derzî ji bo bicihkirina katetereke plastîk a zirav (lûlek) li cihê epîdural tê bikaranîn  

li pişta we. Derzî tê rakirin, tenê kateter di pişta we de dimîne. 

Ev dê çawa hîs bike? 
Derziya penca bêşî ya di çerm dê bi kurtasî bistrê. Dê wê hingê hesta pêxistinê hebe, lê 
bi gelemperî ji ber ku derzî û kateter tê xistin ji nerehetiyê wêdetir tune ye. 
Carinan, hestek tûj, mîna şokeka elektrîkê, tê hîs kirin. Ger ev yek çêbibe, ew ê ji bo 
anestazîkerê we diyar be. Ew dikarin ji we bipirsin ku we ew li ku hîs kir. 
Piştî ku penca bêşîî tê dayîn, hêdî hêdî hesteke germbûn û bêhêzi çêdibe. Ji bo hin 
cureyên epîduralê, dibe ku lingên we giran bibin û barkirina wê zehmet bibe. 
Bi tevayî, gelek mirov van hestan ne xweş nabînin, ew tenê wan hinekî xerîb dibînin. 
Dema ku epîdural were rawestandin hest û tevger dê vegere rewşa asayî. 

Têgihîştina talûkeyê 
Talûka pirsgirêkên divê li hember feydeyan were hevseng kirin û bi rêbazên alternatîf ên 
sivikkirina êşê re were berhev kirin. Anestazîkerê we dikare bêtir agahdarî bide we û ji 
we re bibe alîkar ku hûn talûken têkildar fêm bikin. 
xelk cêwaz in di awayê şirovekirina peyv û hejmaran de. Ev pîvan ji bo alîkariyê tête 
peydakirin. 

 

 

Gelekî berbelav Berbelav Ne berbelav Kêm Pir kêm 

1 ji 10'an 

Yek kes 
di malbata we 

de 

1 ji 100 

Yek kes 
li kolanekê 

1 ji 1,000 

Yek kes 
li gundekî 

1 ji 10,000 

kesek li bajarekî 
piçûk 

1 ji 100,000 

kesek li bajarekî 
mezin 
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Gelek berbelav karîgera rexekî 
xwînpestine kêm 
Di dema epiduralê de xwînpestin hinekî dakeve asayî dibe. Anestazîkerê we dê şil û 
dermanan bikar bîne da ku wê rast bike. 

Nekarîna mîzê derkeve 
Demarên mîzdankê bi epîdurale bandor dibin. Kateterek (lûlek) tê xistin nav mîzdankê 
da ku mîzê jê derkeve. Ev gelek caran piştî neştergerîya mezin bi an j bê epîdural 
pêwiste. 

xurîn 
Ev karîgera rexekî a dermanên sivikkirina êşê ye ku carinan di epîduralê de têne bikar 
anîn. Dibe ku dermanên dije-histamîn alîkariyê bikin, an jî dermanê di epîduralê de 
dikare were guhartin. 

Nexweş hestkirin 
Ev bi epîduralêk ji rêbazên din ên sivikkirina êşê kêmtir berbelav e. Ew dikare bi dijî 
nexweşiyê re bibe alîkar. 

sivikkirina êşê kême 
Dibe ku epîdural hemî êşa we sivik neke. Anestazîkerê we an jî hemşîreyên sivikkirina êşê 
yên ku ji we re mijûl dibin dê biryarê bidin ka ew dikare were baştir kirin an divê hûn 
veguherînin rêbazek din a analjeziyê. 

Berbelav karîgera rexekî 
Serêş 
Serêş piştî neştergerîyê pir berbelav e. Dibê ku piştî epîdural serêşiyek girantir û domdar 
peyda bibe. Ev bi qasî carekê di her sed epîduralê da pêk dihê. Ev çêdibe ger derziya 
ku ji bo danîna epîdural an katetera epîdural tê bikar anîn bêhemdî kîsika şilavê ya ku 
dorgirtî ê mêjiyê piştê qut bike. Mîqdareke kem şilek derdike, dibe sedema serêşê. Ew 
dibe sedema serêşên giran ên ku heke hûn rûnin xirabtir dibin û Bi razana li ser pişt 
winda dibe. Serêş carinan bi vexwarina pir av û sivikkirina êşê xilas dibe. Karmendên ku 
lênihêrîna we dikin divê tîmê pencê agahdar bikin ji ber ku divê ew ji hêla wan ve were 
vekolîn kirin berî ku hûn werin derxistin. Heke êşa serî giran be an jî bimîne, ji bo êşa serî 
dibe ku pêdivîya we bi tedawîyeka taybet hebe. Serêş dibe ku li gel wendakirina 
bihîstinê an dengnebihîstinê an jî astengkirina bihistînê çêbe.  
Ji bo bêtir agahdarî, ji kerema xwe belavoka me bixwînin Serêşî piştî derzîkirina piştî an a 
epîdural ku dikare li ser malpera me were dîtin: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/kurmanji 

Neberbelav karîgera rexekî û pirsgirêkên 
Henaseya hêdî 
Hin dermanên ku di epîduralê de têne bikar anîn dikarin bibin sedema henaseya hêdî 
an xewê, ku hewceyê dermankirinê ye. 
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Zirara demarê: demkî 
Ne berbelav, derzî an katetera epîdural dikare zirarê bide demarên. Ev dibe sedema 
windabûna hest an tevgerê di laşê jêrîn a mezin an piçûk de. Di piraniya mirovan de ev 
paşî çend roj, hefte an mehan baştir dibe. 

Kêm an pirsgirêkên ku bi pir kêmanî tên dîtin 
Zirara demarê: herdem 
Zirara herdemî ya demarê bi derzî an kateter kêm e: 
■ zirara domdar di 1 ji 23,500 heta 50,500 derzîkirinên piştî an epîdural çêdibe 
■ fecbûn an mirin di 1 ji 54,500 heta 1 ji 141,500 derzîkirinên piştî an epîdural çêdibe. 
Hûn dikarin di derbarê vê yekê de bêtir agahdarî ji belavoka me Zirarbûna demaran ji 
ber derzîkirina piştî an a epîdural ye ku li ser malpera me heye bibînin: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/kurmanji 

Infeksiyona kateterê 
Carinan enfeksiyonek dikare li dora katetera epîdural çêdibe. Ger ev bibe, dê were 
rakirin. Kêm e ku enfeksiyon ji çerm kûrtir belav bibe. Dibe ku antîbiyotîk hewce be an jî 
kêm caran neştergerîya piştê ya lezgîn be. Rakirina zirara nervê ya ji ber kûlek epîdural 
pir kêm e. 

Pirsgirêkên din 
Milavêtin (lêhat), zehmetiya nefesê ya giran, fecbûna herdemî (wendabûna bikaranîna 
yek an çend dest û lingan) an mirin pir kêm in. 

Pirsên ku hûn dikarin bixwazin ji pizîşkê Anestazîkera xwe bipirsin 
■ Çima hûn ji min re epîdural pêşniyar dikin? 
■ Bandorên Erênî û bandorên neyînî epîduralê ji bo min çi ne? 
■ Li ser alternatîfan çi ye? 
■ Kî dê epiduralê min bike? 
■ Metirsîyên min ên taybet hene? 
■ Gelo ez ê paşê çawa bihesim? 
■ Ger piştînebe ez ê paşê çawa hîs bikim? 
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Destjêkişandin 
Em gelek hewl didin da ku agahiya li vê namilkeyê durist lidar bixin û nûvejen bikin, lê 
em nikarin li vê ewlehî bikin. Em guman nakin ku ev agahîya gelemper bibe bersivên 
hemû pirsên we yên gengaz an jî bibe çareserîya her tiştên ji bo we girîng. Bi riya 
bikaranîna vê namilkeya ku wek pêşber, divê hûn bi tîma bijîjkî ra li ser bijarîyên û 
metirsîyên xwe bikevin niqaşê. Divê ev namilkeya xwe bi xwe wek şêwirek neyê 
bidesthilgirtin. Ev ji bo armancek bazarî an jî karî nayê bikaranîn. Ji bo redandina 
berpisriyarîyê, ji kerema xwe ra li vir bitîkînin 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/kurmanji). 
 
Hemû wergeran ji alî wergervanên ji civaka Translators Without Borders (Wergervanên 
Bêsînor) tên çêkirin. Çawanîya van wergeran ji bo duristîya van heta ji dest tê tên 
venihartin, lê xetere heye ku hin agahîyan nedurist bin û çewt hatibin wergerandin. 
 

Ji me re bêje ku we çi difikirin 
Em pêşwaziya pêşniyarên ji bo baştirkirina vê belavokê dikin.  
Ger şîroveyên we hene ku hûn dixwazin bikin, ji kerema xwe ji wan re bi e-nameyê re 
bişînin: pacientiinformation@rcoa.ac.uk 

Royal College of Anesthetists 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
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