
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در مواردي نزول سر جنين در كانال زايمان به كندي پيش 

نياز به استفاده از ابزاري به نام واكيوم  ،در اين موارد .رودمي

 باشد. مي

باشد كه نياز به گاهي نيز روند انقباضات رحم مختل مي

رم و تزريق آمپول استفاده از سزمان و خواهد بودرم در س .

به تشخيص پزشك و ماما است. در  ،نحوه مداخله در زايمان

برخي مواقع نيز شرايط مادر يا جنين براي زايمان طبيعي 

مناسب نيست. در اين موارد پزشك تصميم به سزارين 

 .گيردمي

اما تمامي عوارض  ،سزارين يك عمل جراحي ايمن است

اعمال جراحي را داراست. بنابراين تا زماني كه براي زايمان 

بهتر است سزارين انجام نشود. اما  ،طبيعي مانعي وجود ندارد

انجام  ،درصورتي كه احتمال آسيب به مادر يا نوزاد وجود دارد

 سزارين ضروري  است. 

 

 

 

 يك امر طبيعي است. »زايمان طبيعي«

براي  ،بهترين روش زايمانشك بي

 مادر و نوزاد مي باشد.

 

قدم زدن و نشستن يا ايستادن و 

خوردن مايعات، به پيشرفت زايمان 

 كمك مي نمايد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سالمت واحد آموزش

 شهريار امام سجاد (ع) بيمارستان
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 دردزايمان بي

ديگر ترس از درد  ،دردهاي زايمان بيبا توجه به وجود روش

 حين زايمان طبيعي موردي ندارد. 

 بنا ،دردي تنفسي و تزريقيهاي بيدر اين بيمارستان از روش

شود. به درخواست مادر و تشخيص ماما و پزشك استفاده مي

مادر بايد به  ،شودزماني كه از روش تنفسي استفاده مي

عمل نمايد. اين  ،درديهاي الزم جهت استفاده از بيآموزش

شروع  ،دردي از زماني كه زايمان وارد مرحله فعال شدنوع بي

  امكان پذير نمي باشد. ،مي شود. زودتر از آن

تواند در بعضي روش ها نظير تغيير وضعيت مادر نيز مي

 احساس راحتي بيشتر موثر باشد. 

 

 

 

 تماس پوست به پوست مادر و نوزاد

ر روي شكم مادر قرار داده المقدور نوزاد دمتيح ،بعد از زايمان

 ،روي قفسه سينه ،شود و بعد از بريدن بندنافخشك مي ،شده

 شود. هاي مادر قرار داده ميبين سينه

اين عمل سبب حفظ دماي بدن نوزاد، تقويت رابطه عاطفي بين 

 نمايد. به شروع اولين تغذيه نوزاد مي مادر و نوزاد، كمك

 

 

 

 شروع تغذيه نوزاد

شروع شود. تغذيه بهتر است تغذيه نوزاد از ساعت اول تولد 

پيشگيري از افت قند خون نوزاد شده و ادامه نوزاد موجب 

نمايد. شيردهي به انقباض رحم و كاهش خونريزي كمك مي

شود. آغوز مايع غليظ آغوز ناميده مي ،شير روزهاي اول

زردرنگي است كه موجب پوشش جدار روده نوزاد و حفاظت 

آغوز همانند واكسن عمل كرده و از بسياري از  .شوداز آن مي

كند. آغوز داراي ويتامين و روبي محافظت ميعوامل ميك

لين عمل كرده و سبب دفع پروتئين بيشتري بوده و بصورت م

 نمايد. اولين مدفوع شده و از زردي پيشگيري مي

 .باشداما با حجم معده نوزاد متناسب مي ،مقدار آغوز كم بوده

نبايد به نوزاد موارد قندي يا ساير  ،به دليل حجم كم آغوز

 د داده شود.موار

 


