
 

 زایمان و روش های کاهش درد زایمان 

 رجخا امجر ینا از شپس ه هارد موبل خلدا به آن از ندابڀه ڀا جنین دصه می حمر وانهد نصد زبا ه منر باعث كه شڀا حمر ڀنقباضاا آن، صلیا علڀ ه شڀا درد نیمازا طبیعڀ

 .دصه

 عصبی يوا صڀهر. باصد می بعصاا نفرما ڀحڀ مهنواوهر ین ا ڀرصح. دارد نیمازا ندره بر نیاهافر ڀاثیر كه دصه می ڀرصح نبد در مهنواییروه ن،یمازا يوادرد هزبر ونگام

 داد. كاوش مغز به را حس ینا لنڀقاا انڀه می مخڀلف يصواره از دهشڀفاا با هزهمركه ا نددار نقش مغز به درد حس لنڀقاا در ومچنین

 نیمازا درد کاهش یشهارو 

 : از ڀندرعبا صواره ینا كه صهند می مهجب زن رڀموا از دهشڀفاا با ه حشی بی يواداره از دهشڀفاا هنبد كه صواییره(لفا

 ڀنفشی يڀوارموا ه آراي ڀن ،كصصی يڀمرینوا. 1

 سحشاا ه یابد یشافزا درد ڀحمل در هي ناییاڀه ڀا دصه می باعثكه  (فڀنر راه یا ه هكصید دراز ه دهیشڀاا ،نصشڀه) مانند. درد نماز در مخڀلف يوا ضعیڀه در گرفڀن ارقر. 2

 .میكند يبیصڀر ديخصنه ه ضایڀر

 یهنڀلهیز يڀماصا ،ڀنفس ڀڀمرینا منجاا ،یكزمه نصنید ،عكس به دنكر هنگا دن،كر عاد مانند: فكر افنحرا ه قخال ڀجشم ،ڀمركز. 3

 آنقر آهاي یا اهلخهد مهشیقی نصنید ،مهشیقی یا آها. 4

 هدهر نمیا یا كمر ،صكم حیانه در بمرطه ه مگر حهلهاردادنقر: شطحی يگرما. 5

 مقعد ناحیه در دشر آب با هصد خیس يوا حهله یا یخ كیشه صڀناگذ: شطحی يشرما. 6

 . یابد می ڀشكین وایشدرد ه كند می اپید خهبی حس درما رهش ینا در: نیمازا هان از دهشڀفاا ه مانیدر آب. 7

 مهوا ه باشن ه كمر حیانه سماشا ،شڀا مهثر وادرد  دنكر آرام ايبر:  لمس ه سماشا. 8

 نیزشه طب. 9



 آغصڀه لشڀماد دنكر به یا ربخه رڀصه به گلی مریم – پهنه – بابهنه – دهسشطهخها: مانند صمخصه يغنواره از دهشڀفاا: پیاڀر ماآره. 11

 . دصه می مغز به درد لنڀقاا مانع بیحشی يواداره نهعی یقرڀز با كه صواییره(ب

 روهصیا ه اربید لیه كند نمی سحشاا را درد زن رهش ینا در. دصه می یقرڀز عنخا افطرا در ه اڀفقر نشڀه يفضا در حشی بی دارهي:  هرالپیدا یا نخاعی حشی بی .1

 .شڀا

 دوان ه بینی رهي بر ماشك اردنگذ طریق از: دردي بی دارهي قشڀنصاا.  .2

 

 قعیها يوادرد ذبكا يوا درد

 .شڀا منظم( وادرد) حمر نقباضواا فاصله شڀا منظم نا( وادرد) حمر يوا ضنقباا فاصله

 .دصه می كم وادرد بین فاصله .دصه نمی كم( وادرد) نقباضواا بین فاصله

 .شڀا صكم ه كمر ناحیه در درد .شڀا صكم پائین در بیصڀر درد

 .دصه می بیصڀر( وادرد) نقباضواا ڀصد )كند نمی ڀغییر( نقباضواا ڀصد

 

 جعهامر نشڀاربیما به باید نواآ همصاود با كه شڀا ئمیعالیگرد از نیز ناگوانی نصد خیس ه نخه به غصڀهآ مخاطی ڀڀرصحا هجخر. شڀا نیمازا عالئم از یكی درد هزبر

 .دكر

 شه در یندآفر ینا. دصه می نیمازا لكانا از جنین هجخرن ه ندرا پایین شپس ه حمر وانهد نصد منر ه زبا مهجب ابڀدا كه شڀا حمر ڀنقباضاا نوما یمانیزا يوادرد

 .دصه می منجاا نیمازا مرحله

  حمر وانهد كامل نصد زبا ڀا یمانیزا قعیها يوادرد هعصر از: اهل مرحله 

 .دصه می رجخا حمر از كامالً وا دهپر ه جفڀ شڀا زادنه كامل هجخر ڀا حمر وانهد كامل نصد زبا نماز از: دهم مرحله 

 دصه داده عطالا ماما یا پزصك به نفخ سحشاا یا ه آب كیشه گیرپا یا شبریزآ ي،خهنریز رڀصه در :ڀهصیه

 .باصد داصڀه ارقر یرز یطاصر از یكی در شڀا ممكن رداربا زن ماما یا پزصك معاینه از پس نشڀاربیما به جعهامر ونگام

 شانڀی مڀر نصده باصد. ممكن اشڀ اجازه دوند به منزل برگردد ه یا در بیمارشڀان قدم بزند.  4الف( دوانه رحم ونهز 

 در این حالڀ زن باردار بشڀري می صهد ه در این مرحله ڀمریناڀ هرزصی الزم داده می صهد. .شانڀی مڀر باز صده باصد  4ب( دوانه رحم 

 

 



  زایمان:تمرینات مناسب در اتاق 

 راه رفڀن ه ایشڀاده  -چمباڀمه به پوله -هضعیڀ چوار دشڀ ه پا

 شزارین بر ده نهع اشڀ.

 انڀخابی 

 اهرسانشی 

 : مشکالت زایمان سساریه 

 طبیعی نیمازا با مقایشه در نشڀاربیما در يبشڀر دهران نصد النیطه

 طهالنی صدن دهره نقاوڀ در مقایشه با زایمان طبیعی

 زادنه ه درما لیهاه بطرها دیجاا در لیهاه ڀاخیر لیلد به زادنه ه درما عاطفی طڀباار معد از ناصی ڀمصكال

 طبیعی نیمازا با مقایشه در عفهنڀ  ینارشز محل از يخهنریز هزبر لحڀماا
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