
 بارداريتان مبارك

هدف از برگزاري كالس هاي آمادگي زايمامان      

افزايش آگاهي مادران از روند زاياان و كماهمش   

.  اضطراب و نگراني مادران گرامي ممي بما مد       

مادران گرامي  اا با  ركت در اين كالس ها   با 

عالکرد اندام هاي خود و روند طبیعي زايمامان   

بدين ترتیب بر درد و تمرس و      .  آ نا مي  ويد

نگراني  غلبه ناوده و با اعتااد بر بمدن خمود       

زاياان خود تان را هدايت ناوده و عوارض نا ي 

از زاياان را به حداقل رسانده و خاطره اي دلپذير 

 .از تولد فرزندتان را كسب مي كنید

 واحد آموزش سالمت

  هريار(ع)بیاارستان امام سجاد

 دانشگاه علوم پز کي وخدمات بهدا تي 

 ودرماني ايران 

 

 

 كالس هاي آمادگي زاياان

 ۸هاي آمادگي براي زاياان آسمان در       كالس 

.  مود  جلسه از هفته بیستم بارداري  روع مي

در .  ساعت اسمت  2مدت زمان هر جلسه حدود 

ها  هر جلسه ابتدا مطالب  فاهي و سپس مهارت

الزم بمه    .  ود به صورت عالي آموزش داده مي

هايي است  ها مکال مراقبت ذكر است اين كالس

كه به طور معاول در بارداري بايد براي  ماما     

 .انجام  ود

توانید يك نفر از بستگان  خانواده يما      اا مي 

دوستان خود را انتخاب كنید و بمه كمالس         

اين فرد هازمان با  اا ممطمالمب و        .  بیاوريد

تواند به  ماما در        آموزد و مي ها را مي مهارت

 .ها كاك كند انجام تارين

 22تا     2۲در اين جلسه كه در هفته  : جلسه اول

 ود   اا با دستگاه تولیمد  بارداري تشکیل مي

مثل زنانه و نام و عالکرد برخي اعضاء كمه در    

روند بارداري و زاياان دخیل هستند  آ منما        

هاچنین با  کايات  ايع و نحوه بمر  .  مي  ويد

هاي كشمشمي     خورد با آن آ نا  ده و تارين

 .مربوط به اين جلسه را انجام خواهید داد



بارداري  22تا  22در اين جلسه كه در هفته :  جلسه دوم

هماي   ود  مطالبي در مورد اهایت مراقبمت تشکیل مي

هماي  بارداري  عالئم خطر  بهدا ت فردي و تمامريمن   

 .گرددكششي و تن آرامي  ارائه مي

بمارداري     22تما     2۸اين جلسه در هفته :  جلسه سوم

 اا و هاسرتان در اين جلمسمه بما      .   ودتشکیل مي

بهدا ت رواني  تغذيه در دوران باردارى آ نا خواهیمد  

 . د

بمارداري     23تا   2۲اين جلسه در هفته :  جلسه چهارم

در اين جلسه  اا با  حفظ يك رژيمم  .   ودتشکیل مي

هما  زايمامان و        غذايي مناسب  نحوه مصرف مکامل 

هاي كششي  تمنمفمس و          هاي كاهش درد  تارينروش

 ويد و پس از پمايمان جملمسمه         تن آرامي آ نا مي

 .ها را انجام دهیدتوانید تارينمي

بمارداري     22-22اين جلسه در هفتمه    :  جلسه پنجم

 ود و  اا با مراحل زايامان  ممداخمالت      تشکیل مي

هاي كششي ضروري حین زاياان  عالئم زاياان و تارين

هما  و تن آرامي آ نا  خواهید  د و قادر به انجام تارين

 .خواهید بود

بفرردار   53-53اين جلسه در هفتف فه        :  جلسه ششم

 در اين جلسه شمر قردر به طراحي  يك . شودتشكيل مي

با اهمامیمت    .  برنامه صحیح براي زاياانتان خواهید  د 

زاياان طبیعي آ نا خواهید  د و هاراه  اا نیز قمادر  

 .خواهد بود  نقش خود را در انتهاي جلسه بیان كند

بارداري تشکمیمل    23اين جلسه در هفته :  جلسه هفتم

در اين جلسه  اا با دوران نفاس و تغیمیمرات   .  مي  ود

مختلف بدن و مراقبت هاي مورد نیاز براي بازگشت بمه  

هاچنیمن ممادر     . دوره قبل از بارداري  آ نا  مي  ويد

قادر به نشان دادن وضعیت هاي مختلف  میمردهمي      

خواهد بود و مي تواند ورزش هاي كششي و تن آراممي  

 .را انجام دهد

بارداري تشکیمل   22اين جلسه در هفته :  جلسه هشتم

در اين جلسه آموزش هاي مختلمف  ماممل      . مي  ود

مممراقممبممت همماي اولممیممه از نمموزاد روش همماي           

به  اا و هاسرتان ارائمه     ...  یردهي واكسیناسیون و 

 .مي  ود

 :تارينات عالي

اين تارينات كه در نیم ساعت آخر هر جلسه انمجمام       

مي  ود   امل تارين هاي كششي  تن آرامي  ماساژ و 

الگوهاي تنفسي است و به  اا كاك ممي كمنمد بما         

هااهنگ ناودن دن خود با تغییرات دوران بمارداري      

مشکالت احتاالي نا ي از اين تغییرات را به حمداقمل     

 .برسانید


