
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هنگام راحت موقعيت يك در گرفتن قرار -4

 طبيعي زايمان

 هايي حالت است ممكن راحت هايموقعيت و ها حالت اين

 ياد به. باشد معمولي نشستن يا و كردن سجده موقعيت مانند

 چگونگي مورد در نبايد مادر ،شرايط اين در كه باشيد داشته

 .باشد نگران، او به نسبت ديگران نگاه

 بزنيد حرف، طبيعي زايمان درد از ترس مورد در -5

 يك يا و اعتماد مورد دوست يك با باردار مادر كردن صحبت

 براي ميتواند، طبيعي زايمان از خودش ترس مورد در آگاه فرد

 باردار مادر وقتي كه باشيد داشته ياد به. باشد بخش آرامش او

 با، اعتمادكند او به تواندمي كه كسي براي را خود هاينگراني

 از بسياري ميتواند روش اين با دهد توضيح بلند صداي

 .كند حل را خود مشكالت

 هايآگاهي طبيعي زايمان مراحل مورد در -6

 كنيد كسب بيشتري

، ها سايت وب، ها فيلم، مجالت، هاكتاب به كردن نگاه با

 رفع مورد در حتي و كرده بررسي را طبيعي زايمان مراحل

 تماس معالجتان پزشك با حتماً ،خود سواالت و اشكاالت

 .بگيريد

 طبيعي زايمان حين تنفس درست تكنيك -7
 جاي به رحمي انقباضات هنگام در عميق تنفس از كنيد سعي

 انجام كه باشيد داشته ياد به هميشه نيز و كنيد استفاده ناله

 زايمان امر در شما به زيادي كمك، موقع به و درست بازدم

 .كرد خواهد طبيعي

  ساده هاي روش رعايت با توانيدمي باردار زن يك عنوان به شما

 آغوش در را خود نوزاد  و برده لذت خود طبيعي زايمان از راحتي به

 :بگيريد

 طبيعي زايمان حين آرامش حفظ -1

 باشيد خاطرداشته به. بود خواهيد ونگراني وحشت دچار شما اغلب

 بر تمركز و باردار مادر در تنفس درست هايتكنيك دانستن كه

 زيادي كمك بيشتر آرامش احساس با شكم و رحم انقباضات روي

 .نمود خواهد زايمان روال راحتي در ها آن به

 حين سرد آب كيسه يك يا آبگرم بطري از استفاده -2

 طبيعي زايمان

 مي، هستيد طبيعي زايمان درحال كه خانم يك عنوان به شما

 با را خود درد كمر حتي و پاها و ها دست درد، زايمان درد توانيد

 اين روي بر سرد آب كيسه يك يا و آبگرم بطري يك گذاشتن

 توانيد مي شما كه نكنيد فراموش. دهيد كاهش بسيار، مواضع

 راحتي به طبيعي حل راه اين با هم را خود عضالت گرفتگي

 .نماييد برطرف

 طبيعي زايمان حين مادر دادن ماساژ -3

 كمك باردار مادر بدن آهسته دادن ماساژ كه باشيد داشته خاطر به

 دست درد، است طبيعي زايمان حال در او كه زماني تا كرد خواهد

 .يابد كاهش رحم عضالت و پاها، ها

 

 

 

هاي آموزشي كاهش درد روش

 هنگام زايمان

 

 

 

 

 

 

  سالمت واحد آموزش

 شهريار امام سجاد (ع) بيمارستان
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 :دارد وجود زايمان درد كاهش براي زيادي هايراه

) N2O( اكسايد نايتروس و اكسيژن گاز دو مخلوط انتونكس

 . شودمي تجويز باردار زن به ماسك طريق از و بوده

 مراكز بر تاثير با آنجا در و شده مغز سپس و هاريه وارد گاز

 تنها نه ترتيب بدين. شودمي درد احساس كاهش باعث درد

 و روياگونه حالت يك در مادر بلكه، رودمي بين از زايمان درد

 .نمايدمي زايمان، خواب شبيه

 است مادر هر طبيعي حق طبيعي زايمان كه است اين بر اعتقاد

 .شود گرفته او از نبايد كه

 از باردار زنان كه است شده فراهم دليل اين به شرايط اين

 سزارين زيرا، كنند خودداري دليل بدون سزارين درخواست

 و مادر براي هم زيادي بسيار خطرات و عوارض ،غيرضروري

 به نسبت طبيعي زايمان ،ديگر طرف از. دارد جنين براي هم

 خواهد همراه به نوزادش و مادر براي را فراواني فوايد سزارين

 .شود آن جايگزين تواندنمي چيز هيچ كه داشت

 

 

 

 

 

 سزارين و زايمان طبيعيتفاوت 

 بستري الي چند روز است. مدت مدت بستري در سزارين يك

 .يك روز است حداكثر ،در زايمان طبيعي

 مي شود و روزها و گاهي درد سزارين بعد از عمل شروع

 .رسدتولد بچه به پايان مي زايمان با ها ادامه دارد. دردفتهه

شود. انجام مينوزاد با تأخير  شيردهي مادر و شيرخوردن

 تواند كودكش را بغل كرده ومادر مي ،الفاصله پس از تولدب

 تحريك شيردهي دهد و اين به اش را در دهان او قرارسينه

خونريزي در  .نمايدمي ها و مكيدن كودك كمكسينه

عفونت زخم عمل  خطر .زايمان طبيعي است سزارين دو برابر

  .وجود داردسزارين  در هاي پس از عملوچسبندگي

زيادي را  ماه تمام سختي و مشقت9بنابراين مادران باردار كه 

انتخاب  اندكي صبر و تحمل و نهايتاً با ،اندبه جان خريده

سالمت  انتظار خود را به توانند ثمرهمي، زايمان بدون درد

خود و  جان، درخواست سزارين بي مورد بدنيا آورند و نبايد با

  .خطر اندازندبه  نوزاد عزيزشان را


