اپيزيوتومي چيست و چرا انجام مي شود ؟

آيا برش اپيزيوتومي دردناك است ؟

حفظ آرامش و استفاده از ژل لوبريكانت را توصيه مي كنيم.

اپيزيوتومي يك برش جراحي در ناحيه پرينه يا مياندوراه

اكثر زنان اظهار مي كنند كه برش اپيزيوتومي را هنگام زايمان

سعي كنيد قبل از رفتن به بستر دوش آب گرم بگيريد و زمان

(ناحيه عضالني بين واژن و مقعد) است و قبل از انجام برش

احساس نكرده اند .چون بافتهاي اطراف واژن در هنگام زايمان

زيادي را به ابراز احساسات اختصاص دهيد .در موقع انجام

بيحسي موضعي داده مي شود .

به شدت كشيده شده و برش به سادگي انجام مي شود ،اما

اين برش جراحي كوچك در صورتي كه نوزاد تحت استرس

ممكن است روند بهبود آن دردناك باشد.

رايجترين جراحي مامايي

باشد و نياز به تولد سريع داشته باشد انجام مي شود .اگر ماما

براي التيام درد اين نكات مفيد است:

اپيزياتومي يا برش جراحي در ناحيه پرينه (ناحيه تناسلي

تشخيص دهد كه نياز به گشاد كردن واژن به وسيله برش

كيسه يخ و يا كيسه هاي ژله اي سرد مي تواند محل بخيه را

زنان) شايعترين عمل جراحي مامايي به شمار ميآيد .به

وجود دارد ،اين كار را انجام مي دهد .در غير اين صورت

بي حس كرده و تورم را كمتر كند .اين روش از قديم براي

طوري كه استفاده از آن در  01تا  01درصد زايمانهاي

احتمال پارگي شديد واژن وجود خواهد داشت .برخي از

التيام درد استفاده مي شده است .

متخصصين معتقدند كه برش اپيزيوتومي بهتر از پارگي اتفاقي

دوش آب گرم بسيار مفيد است .با اين حال تحقيقات نشان

اپيزياتومي برشي است كه در بافت بين دهانه واژن و ناحيه

واژن ترميم مي شود .در عين حال اين روش در بيشتر زنان

مي دهد كه افزودن نمك به آب وان حمام هيچ تاثيري در

مقعد حين زايمان انجام ميشود .اگرچه اپيزياتومي جزيي از

باعث مشكالتي چون درد ،بي اختياري ادرار و مدفوع و

بهبود ترميم ندارد .بخيه ها را بعد از حمام با حوله نرم و تميز

كارهاي معمول زايمان طبيعي است اما در برخي موارد هم

بهبودي دير هنگام شده است .بنابراين اپيزيوتومي فقط بايد

به آرامي خشك كنيد .

انجام نميشود .از آنجا كه اپيزياتومي داراي آثار فيزيولوژيك،

براي مادراني كه از آن نفع مي برند استفاده شود .پارگي هاي

محل بخيه ها را در معرض هوا قرار دهيد .حداقل روزي 01

روانشناختي و اقتصادي -اجتماعي بر زنان است ،بنابراين نه

خود به خود درد كمتري داشته و حداقل در روزهاي بعد از

دقيقه لباسهاي زير را در آورده و روي حوله تميز استراحت

تنها تصميم به انجام آن بلكه چگونگي انجام اين تكنيك و

زايمان درد ندارند در حالي كه پارگي اپيزيوتومي دردناك

كنيد .

كيفيت مراقبت بعدي از آن نيز داراي اهميت است .در ايران

است .بررسي ها نشان داده است زناني كه برش اپيزيوتومي

به ميزان الزم پياده روي كنيد .ورزشهاي مخصوص عضالت

آمار دقيقي از ميزان اپيزياتومي در دسترس نيست ،اما با توجه

براي آنها داده مي شود ،زناني كه پارگي خودبخودي پيدا مي

كف لگن را انجام دهيد تا گردش خون تحريك شده و ترميم

به ميزان باالي مواليد احتماال اپيزياتومي در ايران نيز از

كنند ،و همچنين زناني كه هيچ آسيبي نمي بينند ،همگي مي

زخم تسريع شود .

توانند با انجام ورزشهاي الزم  3ماه بعداز زايمان از قدرت
مناسب عضالت كف لگن برخوردار شوند.
آيا من قادر به انتخاب روش هستم؟
اگر شما فكر مي كنيد كه روش اپيزيوتومي را نمي پسنديد،
بايد موضوع را با ماما يا پزشك خود در يكي از ويزيت هاي
پيش از زايمان در ميان بگذاريد .در كالسهاي مخصوصي كه
پيش از زايمان در آن شركت مي كنيد و براي دوران بارداري و
زايمان آما مي شويد ،حفظ آرامش و استفاده از وضعيت هاي
مختلف براي اجتناب از اپيزيوتومي آموزش داده مي شوند .

عمل جنسي ،وضعيت راحتي را براي خود انتخاب كنيد.

طبيعي گزارش شده است...

فراواني بااليي برخوردار است.

چه زماني مي توانم آميزش جنسي داشته باشم؟

اپيزياتومي از قديم تا امروز

بهبود بخيه ها نبايد بيش از  0ماه طول بكشد و بسياري از

در گذشته عقيده داشتند كه استفاده روتين از اپيزياتومي

پزشكان تا هفته ششم بعد از زايمان براي شما ممنوعيت در

مزيتهاي متعددي براي مادر و نوزاد دارد از آن جمله ميتوان

نظر مي گيرند .معموال بعد از اين زمان و در صورت تمايل،

به پيشگيري از آسيب كف لگن ،بياختياري ادرار ،پارگي

ايراد ندارد .اگر شك داريد كه بخيه هاي شما به خوبي بهبود

اسفنكتر آنال(دريچه مقعد) ،خونريزي داخل جمجمهاي نوزاد

يافته يا خير ،به پزشك خود مراجعه كنيد و يا تا موعد ويزيت

و پارگيهاي شديد پرينه(مياندوراه) اشاره كرد اما طي 01

هفته ششم بعد از زايمان صبر كنيد.

سال گذشته مقالههاي متعددي به چاپ رسيده كه در آن بر

وقتي براي اولين بار بعد از زايمان رابطه جنسي داريد امكان

استفاده انتخابي از اپيزياتومي تاكيد شده است .اين مقالهها

دارد در ابتدا تنگي واژن و درد را احساس كنيد .در اينصورت

گزارش كردند كه برخالف تصور ،اپيزياتومي روتين نه تنها از

عوارض فوق جلوگيري نميكند بلكه ميزان پارگيهاي درجه 3

همسرتان هم ميتواند به شما كمك كند .احساس سوزش و

و  ،4عفونت ،خونريزي و درد را افزايش داده و تاثير منفي بر

كمي ناراحتي امري طبيعي است اما اگر درد شديدي احساس

عملكرد جنسي دارد.

كرديد ،اين كار را قطع كنيد.

تحقيقها نشان ميدهد نيازي به انجام روتين و معمول

عوارض اپيزياتومي

اپيزياتومي نيست .اما در برخي موارد نياز به اپيزياتومي وجود

اپيزياتومي نيز مانند هر برش ديگر جراحي خطرهايي را در بر

دارد .پزشك در اين  3مورد ممكن استانجام اپيزياتومي را الزم

دارد كه از جمله آنها ميتوان به موارد زير اشاره كرد :درد و

بداند:
•احتمال پارگي شديد واژن
•وضعيت غيرطبيعي نوزاد در رحم
•اگر الزم باشد نوزاد سريعا خارج شود.

ناراحتي مياندوراه ،خونريزي،عفونت ،آبسه ،هماتوم ،صدمه به
اسفنكتر مقعد و مخاط مقعد ،باز شدن زخم و گسترش پارگي.
با آنكه اغلب اين عوارض تهديدكننده حيات نيستند ،اما اين
مشكلها تعداد زيادي از زنان را تحت ثاثير قرار ميدهند.

اگر الزم باشد كه براي شما به عنوان مادر باردار اپيزياتومي

عفونت زخم مياندوراه اگرچه نادر است،معموال در روز  3يا 4

انجام شود ،يك بيحسي موضعي به صورت تزريقي دريافت

بعد از زايمان ايجاد ميشود.

ميكنيد تا بافت كمي بيحس شود .شما هنگام انجام اين برش

انواع برش اپي زياتومي:

يا دوختن آن هيچچيز متوجه نميشويد.

برش را ميتوان در خط وسط (اپي زياتومي مديان) ايجاد نمود

نقش ماساژ بافت

يا آنرا از خط وسط شروع كرد و به طرف جانبي و پايين و دور

براي نرم شدن بافت واژن براي زايمان ،برخي پزشكان پيشنهاد

از ركتوم جهت داد (اپي زياتومي مديولترال)

ميكنند كه سطح بين دهانه واژن و مقعد در هفته آخر

اقدامات پرستاري براي کاهش درد پس از اپي

بارداري ماساژ داده شود .اين به نام ماساژ ناحيه پرينه خوانده
ميشود .اگر چه هيچ تضميني وجود ندارد و زنان باردار مجبور
نيستند اين كار را انجام دهند ،اما ايجاد كمي كشش ممكن
است وارد آمدن ضربهها را حين زايمان در واژن كاهش دهد.
براي اين كار با شستوشوي دستها شروع كنيد .مطمئن
شويد كه ناخنهايتان كامال كوتاه است .سپس با استفاده از
يك ژل لوبريكانت ،دستتان را آغشته به ژل كنيد .ژل را به
ناحيه داخلي واژن ماليده و بعد به طرف عقب و سمت ركتوم
ادامه دهيد .به مدت 0تا  0دقيقه اين عمل را تكرار كنيد.
سپس به آرامي ماساژ دهيد .اين حركت ماساژ را 0بار در روز
به مدت  01دقيقه تكرار كنيد تا زمان زايمان شما فرا برسد.

بيمارستان دکتر فرهمندفر

شناسنامه بروشور آموزشی
عنوان

اپی زیاتومی

تهیه و تنظیم

فرزانه بابایی

زياتومي:

سمت

سوپروایزر آموزشی

تایید کننده

دکتر آذین مهر -متخصص زنان و زایمان

استفاده از كيسه يخ باعث كاهش تورم و ناراحتي ميشود

سال تهیه
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بازبینی

استفاده از اسپري هاي حاوي مواد بي حسي موضعي نيز در
مواردي كمك كننده است
داروهاي ضددرد هم استفاده ميشود.
كمپرس گرم و ماساژ پرينه موجب نرمي و كشيدگي عضالت
پرينه شده و ممكن است نياز به انجام اپي زياتومي را كاهش
دهد.
توصيه به فرد حهت انجام ورزش كگل جهت برگشت تون
عضالني تشويق مي شود.
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