
با فرا رسیدن هفته های آخر بارداری ، در بدن تغییراتی             

روی می دهد که زن باردار و جنین رابرای زایمان آماده           

می کند. طبیعت زایمان درد است و علت اصلی درد               

زایمان ، انقباضات رحم است که باعث باز و نرم شدن              

دهانه رحم می شود تا جنین بتواند از آن به داخل مهبل              

 وارد شود و سپس از این مجرا خارج شود.

واکنش زن باردار نسبت به درد زایمان متفاوت است و            

تحت تاثیر عوامل زیادی مانند فرهنگ ، احساس ترس و        

نگرانی ، تجربه زایمان قبلی ، میزان آمادگی برای بچه             

 دار شدن و حمایت همسر می باشد.

 زایمان به سه مرحله کلی تقسیم می شود : 

که دردهای زایمانی شروع شده و پیشرفت         مرحله اول    

 می کند تا رحم آماده خروج نوزاد شود.

 که در آن خروج نوزاد و تولد اتفاق می افتد.مرحله دوم 

که جفت خارج می شود و رحم مادر جمع          مرحله سوم   

 می گردد.

زایمان یک فرآیند طبیعی است و بدن زن با اآن سازگار                

می باشد. تنها درصد معدودی از زایمان ها منجر به زایمان             

غیر طبیعی  می شوند و اکثر خانم ها می توانند یک زایمان              

 طبیعی داشته باشند.

 مزایای زایمان طبیعی : 
بعد از انجام زایمان طبیعی باز توانی و بازگشت به                   -1

فعالیت های روزمره بسیار سریعتر از سزارین صورت می             

 گیرد. 

بعد از زایمان طبیعی مدت اقامت مادران در بیمارستان             -  2

 کمتر است.

 زایمان طبیعی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است. -3

حجم خونی که در زایمان طبیعی از دست داده می شود             -4

بسیار کمتر از حجم خونی است که در سزارین از دست                

 داده می شود.

درصد ابتال به عفونت در زایمان طبیعی کمتر از سزارین            -5

 است.

خانمهایی که به طریق طبیعی زایمان می کنند در                    -6

 روزهای اول بعد از زایمان شیردهی موفق تری دارند.

ناراحتی جسمی و درد بعد از زایمان طبیعی به مراتب                -7

 کمتر از درد پس از سزارین است.

مادرانی که زایمان طبیعی دارند نسبت به کسانی که              -8

سزارین شده اند در دادن آغوز )مواد ایمنی زا و                     

محافظت کننده شیرخوار است و به عنوان اولین واکسن          

برای نوزاد محسوب   می شود( به نوزاد خود موفق تر                

 هستند.

امکان انجام ورزش بالفاصله بعد از زایمان طبیعی              -9

وجود دارد. در حالیکه  بعد از سزارین بعلت درد ناحیه              

 عمل تا چندین روز این امکان وجود ندارد.

 

 مراقبتهای پس از زایمان طبیعی: 

                شستشوی ناحیه تناسلی با آب در هر بار اجابت

مزاج و دفع ادرار از جلو به عقب و خشک نمودن             

 ناحیه. 

 شستشوی محل بخیه ها با سرم شستشو 

                تعویض لباس های زیر و نوارهای بهداشتی در

فواصل کوتاه و شستشو و خشک نمودن آن در نور           

 آفتاب یا به وسیله اتو



  6-3 .هفته از نزدیکی خودداری نمایید 

 4             در صورت توصیه پزشک از شکم بند استفاده

 نمایید.

            از خوردن غذاهای نفاخ پرهیز نمایید و در عوض

 آب و مایعات و سبزیجات مصرف نمایید.

                   به مدت سه ماه قرص آهن و مولتی ویتامین

مصرف نمایید و در صورت مصرف ناکافی لبنیات         

 ، قرص کلسیم توصیه می شود.

 11    روز پس از ترخیص ،        42تا    31روز و     15تا

جهت مراقبت ) تنظیم خانواده ، انجام آزمایش             

پس از زایمان و ... ( به مراکز  6دهانه رحم در هفته 

 بهداشت یا درمان مراجعه نمایید.

  ، بند ناف باید همیشه خشک و تمیز نگه داشته شود

از ناف بند استفاده نشود ف در داخل پوشک قرار           

نگیرد و از به کار بردن هر گونه ماده ضدعفونی              

کننده مانند الکل یا بتادین روی بند ناف ف                  

 خودداری کنید.

 

هفته از ایستادن     6نکته مهم : بعد از زایمان تا          

-طوالنی مدت ، حمل اشیاء سنگین ، دویدن          

پریدن ، ورزش های سنگین ، بلند کردن               

همزمان دو پا در وضعیت طاقباز یا به پهلو و              

 صاف نشستن با پاهای کشیده اجتناب شود.

در صورت وجود هر یک از عالئم خطر           

 زیر، سریعاٌ به پزشک مراجعه نمایید:
خونریزی شدید یا افزایش ناگهانی خونریزی ،          

تب یا احساس داغی ، سردرد شدید و تاری دید ،           

ترشح بودار ، احتباس ادرار ، درد شدید ناحیه             

عمل ، تنفس مشکل ، درد شدید شکم ، تشنج ، درد            

 پشت زانو با یا بدون تورم ، احساس فشار به مقعد
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