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Pampamanhid 
pagkatapos ng 
operasyon 
Ang leaflet na ito ay nagpapaliwanag kung ano ang aasahan 
kung pipiliin mong magkaroon ng epidural para sa pagtanggal 
ng pananakit habang at pagkatapos ng iyong operasyon. 
Isinulat ito ng mga anesthetist, pasyente at kinatawan ng 
pasyente, na nagtutulungan. 

Ano ang isang epidural? 
Ang epidural ay isang pinong, nababaluktot na tubo na inilagay sa likod malapit sa 
mga ugat na nagmumula sa utak ng gulugod, kung saan maaaring magbigay ng mga 
gamot na pampawala ng sakit upang mapawi ang sakit. 
Ginagamit ito sa panahon ng operasyon (kadalasan bilang karagdagan sa isang 
pangkalahatang pampamanhid), pagkatapos ng operasyon para sa pagkontrol ng 
sakit, o pareho. 
Ang lokal na pampamanhid, at kung minsan ay iba pang mga gamot na 
nakakapagpawala ng sakit, ay inilalagay sa pamamagitan ng epidural catheter. Ito ay 
malapit sa mga ugat sa iyong likod. Bilang resulta, ang mga mensahe ng ugat ay 
naharang. Nagbibigay ito sa iyo ng lunas sa pananakit, na nag-iiba sa lawak ayon sa 
dami at uri ng gamot na ibinigay. Ang lokal na pampamanhid ay maaaring maging 
sanhi ng ilang pamamanhid at panghihina pati na rin ang pag-alis ng sakit. 
Ang isang epidural pump ay ginagamit upang patuloy na magbigay ng mga gamot 
na nakakapagpawala ng sakit sa pamamagitan ng epidural catheter. Ang ilang 
epidural pump ay mayroon ding push button para pindutin mo para maihatid ang sarili 
mong pain relief. Ang mga bombang ito ay may mga limitasyon sa kaligtasan na 
nakaprograma upang mabawasan ang pagkakataong bigyan mo ang iyong sarili ng 
labis na gamot. 
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Ang pag-alis ng sakit ay tumatagal hangga't tumatakbo ang bomba. Kapag ito ay 
tumigil, ang buong pakiramdam ay babalik sa loob ng ilang oras. 

Ano ang mga benepisyo ng isang epidural? 
Kung ang iyong epidural ay gumagana nang maayos, pagkatapos ng iyong 
operasyon ay magkakaroon ka ng mas mahusay na pag-alis ng sakit kaysa sa iba 
pang mga pamamaraan, lalo na kapag huminga ka ng malalim, umubo o gumalaw 
sa kama. 
Kailangan mo ng mas kaunting alternatibong gamot na pampaginhawa sa pananakit. 
Nangangahulugan ito na magiging mas mahusay ang iyong paghinga, dapat ay mas 
mababa ang pagduduwal at pagsusuka, at malamang na ikaw ay maging mas 
alerto. 
Mayroong ilang katibayan na ang iba pang mga komplikasyon ng operasyon ay 
maaaring mabawasan, kabilang ang pinababang panganib ng mga namuong dugo 
sa mga binti o impeksyon sa baga at dibdib. Mayroon ding ilang katibayan na maaari 
kang mawalan ng mas kaunting dugo sa isang epidural, na makakabawas sa iyong 
pagkakataon na kailanganin ng pagsasalin ng dugo. 

Paano kung wala akong epidural? 
Nasa iyo nakasalalay kung pipiliin mo ito. Sasabihin sa iyo ng iyong anaesthetist kung 
partikular nilang inirerekomenda ang isang epidural, at kung anong mga alternatibo 
ang maaaring mayroon. 
Ang iba pang paraan ng pag-alis ng pananakit ay gumagamit ng morpina o mga 
katulad na gamot. Ang mga ito ay matapang na gamot na pampaginhawa sa 
pananakit ngunit maaaring magkaroon ng mga side effect na kinabibilangan ng 
pagduduwal at paninigas ng dumi. Ang ilang mga tao ay nalilito kapag gumagamit 
ng morpina. 
Bilang kahalili, maaaring may iba pang mga paraan na maaaring magbigay ng lokal 
na pampamanhid - halimbawa, isang nerve block. 

Maaari bang magkaroon ng epidural ang sinuman? 
Hindi. Ang isang epidural ay hindi posible para sa ilang mga tao. Tatalakayin ito sa iyo 
ng iyong anaesthetist kung kinakailangan. Maaaring hindi posible ang isang epidural 
para sa iyo kung: 
■ umiinom ka ng mga gamot na nagpapababa ng dugo, tulad ng warfarin 
■ hindi namumuo ng maayos ang dugo mo 
■ hindi ka hiyang sa lokal na pampanhid 
■ mayroon kang makabuluhang depormidad ng gulugod 
■ mayroon kang impeksiyon sa iyong likod 
■ ikaw ay nagkaroon ng nakaraang operasyon sa gulugod na may metalwork sa 

iyong likod 
■ nagkaroon ka ng mga problema sa spinal anaesthetic o epidural sa nakaraan. 
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Paano ginagawa ang isang epidural? 
Ang mga epidural ay maaaring ilagay sa: 
■ kapag ikaw ay ganap na gising 
■ na may sedation (mga gamot na nagpapaantok at nakakarelaks). 
Kakausapin ka ng iyong anaesthetist tungkol sa kung alin ang pinakamainam para sa 
iyo. Ang mga hakbang para sa pagkakaroon ng epidural ay: 
1 isang cannula (drip) ay inilalagay sa isang ugat sa iyong braso para sa pagbibigay 

ng likido 
2 hihilingin sa iyo na umupo o humiga sa iyong tabi. Tutulungan kang yumuko 

pasulong, ikurba ang iyong likod hangga't kaya mo (tingnan ang larawan sa 
nakaraang pahina) 

3 lilinisin ng anesthetist ang iyong likod ng antiseptic 
4 ang isang maliit na iniksyon ng lokal na pampamanhid ay ibinibigay upang manhid 

ang balat 
5 ang isang karayom ay ginagamit upang maglagay ng manipis na plastik na 

catheter (tube) sa epidural space  
sa likod mo. Ang karayom ay tinanggal, na nag-iiwan lamang ng catheter sa iyong 
likod. 

Ano ang mararamdaman nito? 
Ang lokal na anesthetic na iniksyon sa balat ay makakasakit saglit. Magkakaroon ng 
pakiramdam ng pagtulak, ngunit kadalasan ay hindi hihigit sa kakulangan sa ginhawa 
habang ipinapasok ang karayom at catheter. 
Paminsan-minsan, ang isang matalim na pakiramdam, tulad ng isang electric shock, ay 
nararamdaman. Kung mangyari ito, magiging halata sa iyong anaesthetist. Maaaring 
tanungin ka nila kung saan mo ito naramdaman. 
Ang isang pakiramdam ng init at pamamanhid ay unti-unting nabubuo pagkatapos 
maibigay ang lokal na pampamanhid. Para sa ilang uri ng epidural, ang iyong mga 
binti ay maaaring mabigat at maging mahirap igalaw. 
Sa pangkalahatan, hindi nakikita ng karamihan sa mga tao na hindi kasiya-siya ang 
mga sensasyong ito, medyo kakaiba. Babalik sa normal ang pakiramdam at paggalaw 
kapag itinigil ang epidural. 
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Pag-unawa sa panganib 
Ang panganib ng mga komplikasyon ay dapat na balanse laban sa mga benepisyo at 
ihambing sa mga alternatibong paraan ng pag-alis ng sakit. Ang iyong anesthetist ay 
maaaring magbigay sa iyo ng higit pang impormasyon at tulungan kang maunawaan 
ang mga kaugnay na panganib. 
Bawat tao ay iba iba ang pagbibigay ng kahulugan sa mga salita at numero Ang 
sukatang ito ay ibinigay upang makatulong. 
 

 

Napaka-
pangkaraniwan 

Karaniwan  Hindi karaniwan Bihira Napakabihira 

1 sa 10 
Isang tao 

sa iyong pamilya 

1 sa 100 
Isang tao 

sa isang kalye 

1 sa 1,000 
Isang tao 
sa isang 

barangay 

1 sa 10,000 
Isang tao sa 

isang maliit na 
bayan 

1 sa 100,000 
Isang tao sa 

isang malaking 
bayan 

Napakakaraniwang epekto 
Mababang presyon ng dugo 
Normal lang na bumaba ng kaunti ang presyon ng dugo kapag mayroon kang 
epidural. Ang iyong anaesthetist ay gagamit ng mga likido at gamot para itama ito. 

Kawalan ng kakayahan sa pag-ihi 
Ang mga ugat sa pantog ay apektado ng epidural. Ang isang catheter (tubo) ay 
ipinapasok sa pantog upang maalis ang ihi. Ito ay madalas na kailangan pagkatapos 
ng malaking operasyon na mayroon o walang epidural. 

Pangangati 
Ito ay isang side effect ng mga pain relief na gamot na kung minsan ay ginagamit sa 
isang epidural. Maaaring makatulong ang mga anti-histamine na gamot, o maaaring 
baguhin ang gamot sa epidural. 

Masama ang pakiramdam 
Ito ay hindi gaanong karaniwan sa isang epidural kaysa sa iba pang mga paraan ng 
pag-alis ng sakit. Maaaring matulungan ito ng mga gamot laban sa sakit. 

Hindi sapat na lunas sa sakit 
Maaaring hindi mapawi ng epidural ang lahat ng iyong sakit. Ang iyong anesthetist o 
ang mga nars na nag-aalaga sa iyo ay magpapasya kung maaari itong mapabuti o 
kung kailangan mong lumipat sa ibang paraan ng pag-alis ng sakit. 

Karaniwang epekto 
Pananakit ng ulo 
Ang pananakit ng ulo ay karaniwan pagkatapos ng operasyon. Posibleng magkaroon 
ng mas malubha, patuloy na pananakit ng ulo pagkatapos magkaroon ng epidural. 
Nangyayari ito sa karaniwan halos isang beses sa bawat daang epidural. Nangyayari 
ito kung ang karayom na ginamit para ilagay ang epidural o ang epidural catheter ay 
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hindi sinasadyang mabutas ang bag ng likido na naliligo sa utak ng gulugod Ang isang 
maliit na halaga ng likido ay tumagas, na nagiging sanhi ng sakit ng ulo. Maaari itong 
magdulot ng matinding sakit ng ulo na mas malala kung uupo ka at naibsan sa 
pamamagitan ng paghiga ng patag. Ang sakit ng ulo kung minsan ay mawawala sa 
sarili nitong may magandang hydration at pain relief. Dapat alertuhan ng mga 
tauhang nagbabantay sa iyo ang anaesthetic team dahil ito ay kailangang suriin ng 
mga ito bago ka paalisin. Kung ang sakit ng ulo ay malubha o nananatili, maaaring 
kailangan mo ng partikular na paggamot para sa sakit ng ulo. Maaaring may kasama 
ang sakit ng ulo na pagkawala ng pandinig o baradong pandinig o magulong 
pandinig.  
Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring basahin ang aming leaflet Pananakit 
ng ulo pagkatapos ng spinal o epidural injection na makikita sa aming website: [link na 
idadagdag ng RCoA – mangyaring huwag isalin] 

Mga side effect at komplikasyon 
Mabagal na paghinga 
Ang ilang mga gamot na ginagamit sa epidural ay maaaring maging sanhi ng 
mabagal na paghinga o pag-aantok, na nangangailangan ng paggamot. 

Pinsala ng nerbiyo: pansamantala 
Hindi karaniwan, ang karayom o epidural catheter ay maaaring makapinsala sa mga 
ugat. Maaari itong magbigay ng pagkawala ng pakiramdam o paggalaw sa isang 
malaki o maliit na bahagi ng ibabang bahagi ng katawan. Sa karamihan ng mga tao 
ito ay nagiging mas mabuti pagkatapos ng ilang araw, linggo o buwan. 

Bihirang o napakabihirang komplikasyon 
Pinsala ng nerbiyo: permanente 
Ang permanenteng pinsala sa nerbiyo sa pamamagitan ng karayom o ng catheter ay 
bihira: 
■ ang permanenteng pinsala ay nangyayari sa 1 sa 23,500 hanggang 50,500 spinal o 

epidural injection 
■ Ang paraplegia o kamatayan ay nangyayari sa 1 sa 54,500 hanggang 1 sa 141,500 

spinal o epidural injection. 
Makakahanap ka ng higit pang impormasyon tungkol dito mula sa aming leaflet 
Pagkasira ng nerbiyo na nauugnay sa spinal o epidural injection na matatagpuan sa 
aming website: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tagalog 

Impeksyon sa catheter 
Ang isang impeksiyon ay maaaring mabuo paminsan-minsan sa paligid ng epidural 
catheter. Kung mangyari ito, ito ay aalisin. Bihira sa impeksyon na kumalat nang mas 
malalim kaysa sa balat. Maaaring kailanganin ang mga antibiotic o, bihira, emergency 
na operasyon sa likod. Ang hindi pagpapagana ng pinsala sa ugat dahil sa isang 
epidural abscess ay napakabihira. 

  



 6 

Iba pang mga komplikasyon 
Ang mga kombulsyon (hindi makontrol na panginginig), matinding kahirapan sa 
paghinga, permanenteng paraplegia (pagkawala ng paggamit ng isa o higit pang 
mga biyas) o kamatayan ay napakabihira. 

Mga katanungan maaaring itanong sa iyong anesthetist 
■ Bakit mo inirerekumenda ang isang epidural para sa akin? 
■ Ano ang mga pakinabang at kawalan ng isang epidural para sa akin? 
■ Paano ang mga alternatibo? 
■ Sino ang gagawa ng aking epidural? 
■ Mayroon bang mga komplikasyong partikular sa akin? 
■ Ano ang mararamdaman ko pagkatapos? 
■ Ano ang mararamdaman ko pagkatapos kung wala akong epidural? 
 

Disclaimer 
Sinisikap naming tiyaking tumpak at napapanahon ang impormasyon sa polyetong ito, 
ngunit hindi namin ito magagarantiya. Hindi namin inaasahan na masasagot ng 
pangkalahatang impormasyon na ito ang lahat ng posibleng tanong mo o na 
matatalakay nito ang lahat ng maaaring mahalaga para sa iyo. Dapat mong 
talakayin ang iyong mga desisyon at anumang alalahanin mo sa iyong medikal na 
team, gamit ang polyetong ito bilang gabay. Hindi dapat ituring na payo ang 
polyetong ito. Hindi ito maaaring gamitin para sa anumang layuning komersyal o 
pangnegosyo. Para mabasa ang buong disclaimer, mag-click dito 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/tagalog). 

Gawa ang lahat ng pagsasalin ng komunidad ng mga tagasalin ng Translators Without 
Borders. Sinusuri ang kalidad ng mga pagsasaling ito para masigurong tumpak 
hangga’t maaari ang mga salin, ngunit maaaring magkaroon ng mga hindi tumpak na 
salin at maling pagpapakahulugan sa ilang impormasyon. 
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Iparating sa amin ang inyong saloobin 
Tumatanggap kami ng mga suhestyon para mapaganda ang polyetong ito.  
Kung mayroon kang anumang mga puna na nais mong gawin, mangyaring i-email 
ang mga ito sa: patientinformation@rcoa.ac.uk  

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

www.rcoa.ac.uk 
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