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 «برنامه ریزی برای زایمان» 

  

 



 

 سزارين : 

در برخي موارد زن باردار شرايط الزم براي زايمان طبيعي را ندارد و بايد سزارين شود . در اين شرايط بايد 

به نظر پزشك اطمينان كرده و به آن عمل كرده . سزارين به خروج جنين از راه برش جراحي روي شكم و 

 شود سي اپيدورال و يا نخاعي انجام ميمي گويند كه در اتاق عمل و تحت بيهوشي عمومي و يا بي حرحم 

 سزارين بر دو نوع است : 

 سزاريني است كه بدون نياز پزشكي و با انتخاب خود فرد انجام مي شود . سزارين انتخابي :

سزاريني است كه با تشخيص پزشك يا ماما و براي نجات جان مادر و يا نوزاد انجام مي سزارين اورژانس : 

 . شود 

 تفاوت زايمان طبيعي و سزارين : 

    عوارض زايمان سزارين:



 

، احتمال تزريق خون، صدمه به اعضاي ديگر، عوارض از محل عمل  خونريزي ايست قلبي ،عفونت،

دوره نقاهت در مقايسه با زايمان طبيعي ،طوالني شدن دوران طوالني شدن وعوارض رواني، بيهوشي

بستري در بيمارستان در مقايسه با زايمان طبيعي ، افزايش احتمال مرگ نوزادي حاصل از سزارين به 

باشد احتمال  درصورتي كه بيمار سابقه جراحي لگن يا سزارين قبلي داشته نسبت زايمان طبيعي ،

حالب، خطر به وجود امدن جفت  ج نمودن رحم و يا تخمدانها، اسيب بهچسبندگي درناحيه لگن، خار

ناباروري و حاملگي خارج رحمي، تاخير ارتباط بين مادر و نوزاد  سرراهي درحاملگي بعد، احتمال افزايش

  و احتمال بروزمشكالت تنفسي در نوزاد

  عوارض زايمان طبيعي:

همراه باشد، وضعيت  با عوارض و يا اسيب هاي جنيني زايمان طول كشيده و يا زايمان سريع مي تواند

مداخله جراحي داشته باشد، پارگيهاي رحم،  غيرطبيعي جنين مثل زايمان با پا و... يا اندام ها كه نيازبه

 . اسيب ناحيه پرينه



 

 در زايمان طبيعي ميزان افتادگي رحم و مثانه بيشتر است . 

افتادگي به خاطر بارداري است كه علت آن فشار وزن جنين بر روي عضالت كف لگن مي باشد ، در 

 كالسهاي زايمان به مادران تقويت عضالت آموزش داده مي شود. 

افتادگي در خانم ها به مرور زمان با افزايش سن زيادتر مي شود . سبك زندگي فرد )استفاده از توالت 

مدت ي )هرچه تعداد حاملگي افزايش مي يابد احتمال افتادگي بيشتر مي شود( ، تعداد حاملگ، ايراني( 

و در صورتيكه در زايمان از ابزار )وكيوم و فورسپس(  ( هر چه زمان زايمان طوالني تر شودزمان زايمان )

 .  احتمال افتادگي زيادتر مي شود، استفاده شود 

  درد زايمان:

باعث باز و نرم شدن دهانه  اصلي درد زايمان انقباضات رحمي است كهطبيعت زايمان درد است و علت 

رحم مي شود تا جنين بتواند از ان به داخل مهبل وارد و سپس از اين مجرا خارج شود. واكنش زن 



 

متفاوت است و تحت تاثير عوامل زيادي مثل فرهنگ، احساس ترس و  باردار نسبت به درد زايمان

  لي، ميزان امادگي براي بچه دارشدن و حمايت همسر مي باشد.نگراني،تجربه زايمان قب

 

 

 

 

 

 

 



 

 روشهاي كاهش درد : 

 
  روشهاي غيردارويي:

  تمرینهای کششی تن ارامی ومهارت های تنفسی:-۱

اين تمرينات نه تنها باعث توانايي ذهن مي شود بلكه به همراه تن ارامي ومهارتهاي تنفسي موجب 

  جسمي و رواني ميگردد.برقراري هماهنگي هاي قواي 



 

  قرارگرفتن دروضعیتهای مختلف درزمان درد:-۲

زن باردار مي تواند به  تغيير وضعيت موجب رفع خستگي ، راحتي بيشتر وگردش خون بهتر مي شود.

 تر است را انتخاب كند. دلخواه خود هرحالتي كه راحت

  توانايي وي براي تحمل درد بيشترمي شود و احساس رضايت ميكند.



 

 



 

  فشارمخالف:-۳

كمر وارد مي شود. اين  در اين روش فشاري مداوم و قوي با مشت، پاشنه دست و يا شي سخت بر پايين

  دارد. اين روش با كمك همراه انجام ميشود. تسكين بخشفشار در مرحله اول شروع درد زايمان اثر 

  تمرکز، تجسم خالق و انحراف فکر:-۴

 با متمركز كردن حواس و فكر خود به شرايطي غير از شرايط زايماني مانند

دعاكردن ، نگاه كردن به يك عكس، به ياداوردن خاطرات خوب، راه رفتن، تماشاي تلويزيون، شنيدن، 

كاهش  انجام صحيح تمرينهاي تنفسي  مي تواند بهلمس كردن،   درد كمك كند.

  آوا یا موسیقی:-۵

انقباض و درد شرايط  شنيدن موسيقي دلخواه يا آواي قران مي تواند در هنگام 



 

  مطلوبي براي وي ايجادكند. اين روش موجب تن ارامي وكاهش درد مي گردد.

  هیپنوتیزم:-۶

  قدرت تلقين مي شود. ي همراه با بيهوشي مي باشدكه موجب افزايشبصورت ايجاد تغييرات موقت مغز

  گرمای سطحی:-۷

قسمت هاي كشاله ران،  در اين روش اشياي گرمي مانند بطري اب گرم حوله مرطوب وگرم را بر روي

خون كاهش درد و خستگي مي شود. ژل هاي  شكم، كمر قرار مي دهند.گرما باعث افزايش جريان

  دوش گرفتن با ابگرم نيزكمك كننده است.گرم كننده و 

 

 

 



 

  سرمای سطحی:-۸

بر روي كمر توصيه  دراين روش استفاده از كيسه اب يخ تكه هاي يخ و حوله خيس شده با اب سرد

  وكاهش گرفتگي ان باعث كاهش درد ميشود. ميشود. سرما از طريق كم كردن درجه حرارت عضله



 

 لمس وماساژ:-۹

يكي از راههاي ارام كردن و انرژي دادن است. نوازش اطمينان بخش و دوستانه قسمت گونه و موها، در 

درد وتسكين زن  اغوش گرفتن ماساژ نواحي دست، كمر و باسن توسط همراه مي تواند موجب كاهش

  باردار شود.

  طب فشاری:-۱0

دست بر روي نقاط مشخصي از بدن موجب كاهش درد ميشود. معموال اين فشار با نوک  فشارعميق با

انگشت شست و ساير انگشتان وارد ميشود. اين نقاط شامل: شانه ها، پايين پشت، لگن،قوزک پا، 

  د.ناخنهاي كوچك انگشتان پا وكف پا ميباش



 

  



 

 



 

  تحریک الکتریکی عصب ازراه پوست :-۱۲

كوچكي متصل است  دو جفت بالشتك الكتريكي بر روي كمر نصب ميشود. اين بالشتكها به دستگاه

  يست كه موجب كاهش درد ميشود. كه در دست زن باردار قرارمي گيرد. وظيفه دستگاه توليدامواج

  اروماتراپی:-۱۳

تقويت سالمت و  استفاده از روغنهاي مخصوص مانند اسطوخودوس، بابونه، پونه ومريم گلي براي

  افزايش ارامش وكاهش اضطراب موثر است .

  روشهاي دارويي:

  بی حسی نخاعی و یا اپیدورال :-۱

دراين روش زن درد را داروي بي حسي درفضاي ستون فقرات و در اطراف يا داخل نخاع تزريق ميشود. 

  احساس نميكند ولي بيدار و هشيار است.



 

  استنشاق داروی بی دردی:-۲

داروي بي حسي ازطريق گذاردن ماسك بر روي بيني و دهان به بدن زن منتقل شده ودردهاي وي را تا 

 حدي كاهش ميدهد. 

 تزریق داروی بی دردی: -۳

  دردي مي تواند دركم كردن درد موثرباشد.در بعضي مواقع با تشخيص پزشك تزريق داروي بي 

  
  برنامه ريزي براي زايمان:

الزم است در مورد كارهايي كه بايد قبل و بعد از زايمان انجام شود از پيش فكركرده  و براي ان مانند 

كارهاي شتابزده نگراني  هر موقعيت ديگري در زندگي برنامه ريزي شود. نا اگاهي، دستپاچگي و انجام

و تشويش را افزايش ميدهد. در واقع با شركت دركالس امادگي پيش از زايمان و انتخاب همراه اولين 

قدم مثبت براي زايمان برداشته شده است. برنامه ريزي زن باردار و همسرش را براي رويارويي با 

ع زايمان و روش كاهش درد يا بي دردي زايمان اماده ميكند و نگرانيها را كاهش ميدهد. الزم است نو



 

  با كمك مربي كالس از قبل مشخص شود.

  وسايل مورد نياز اماده شود. ۸۲بهتر است از اواخر هفته 

 

 وسایل مورد نیاز مادر : 

  لباس گشاد و راحت 

  دستمال كاغذي و نوار بهداشتي 

  لباس زير 

  لواز شخصي 

  شماره  تلفنهاي ضروري 

  مدارک پزشكي 

 

 

 



 

 وسايل مورد نياز نوزاد : 

  لباس مناسب فصل 

  پتوي نوزاد 

  پوشك 

  ساک حمل نوزاد 

 

 تامين وسيله نقليه  ، فاصله منزل تا محل زايمان و مدت زمان آن مورد توجه قرار گيرد . 


