
مرکز آموزشی مهارتهای  آمادگی  جهت  

 ترویج  زایمان طبیعی بیمارستان عسلی

 قابل توجه مادران باردار

 کالسهای آمادگی برای زایمان

بصورت رایکان در بیمارستان عسلی  9هر روز صبح ساعت 

 برگزار میشود.

   اصول کالسهای آمادگی برای زایمان:

زایمان و پس -بارداریآشنایی با مراقبتهای دوران -1

 از زایمان

 غلبه براضطراب و ترس و نگرانی از زایمان -2

افزایش تحمل نسبت به درد زایمان و کنترل  و کاهش -3

                                                                                                                                     درد زایمان و جلوگیری از عوارض زایمان   

-  کنترل عضالت -یادگیری تکنیک های ریلکسیشن -4

 ماساز-وتن آرامیتکنیک تنفس -تمرینات کششی

  مادرمحیط آرام و حمایت کننده از  ایجاد یک -5

 

 

 روان شناختیه از نظر فیزیولوژیک و چون مادر حامل

در دوران حاملگی دچار تغییراتی می شود لذا برای 

روانی  -تطابق مادر با این تغییرات و حمایت روحی 

ی مادر برای سازش با این تغییرات یکسری آموزشها برا



تغذیه صحیح و اصولی و  مادر داده می شود که شامل 

و نرمشی سبک  حرکات ورزشی - بهداشت فردی در بارداری

لمس و ماساژ  -فسینیک های تنتک-مخصوص  بارداری

گوارشی و قلبی -تنفسی-عضالنی-مشکالت اسکلتیدرمانی که 

عروقی مادر را حل می نمایند و مادر را بدون استرس -

د. ترس آمادهء پروسهء زایمان می کننو اضطراب و 

همچنین این تکنیکها به کنتل درد و کاهش درد زایمان 

 کمک بسیار زیادی میکنند.

 

 

 

 

 

 

 

 یکفیزیولوژای آمادگی برای زایمان هکالس

هفتگی شروع  2۲کالسهای آمادگی برای زایمان آسان از 

که تا جلسهء سوم خود  است ساعته 2جلسهء  و۸می شود 

دلسوز در ادامه  جلسهء چهارم حضور یک همراهمادر واز 

 است. کالس  همراه با مادر الزامی 



 : لیست جلسات کالسهای آمادگی برای زایمان آسان

 جلسهء اول:آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی  -1

 در بارداری و اصالح حرکاتبه زبان ساده 

 جلسهء دوم:بهداشت فردی + تنفس شکمی-2

+ نیمی اصولی و صحیح در بارداری جلسهء سوم:تغذیه -3

 مخصوص بارداریاز ورزش های 

 تمرین ریلکسیشن   جلسهء چهارم:بهداشت روان-4

ی عالیم خطر دوران بارداری + کل ورزشهاجلسهءپنجم: -5

 مخصوص دوران بارداری

روشهای کنترل +  جلسهء ششم:انواع روشهای زایمانی -۶

 زمان زایمان  درد 

+ تمرین مراقبتهای بعد از زایمان  جلسهء هفتم:-۷

 با همراهان  زایمان های کنترل دردو روش ماساژ

ای مراقبته +فیلم نوزادمراقبتهای جلسهء هشتم:-۸

 +ریلکسیشننوزادی

 

 

 

 

 زایمان فیزیولوژیک

زایمان فیزیولوژیک و ایمن به معنی زایمان طبیعی 

بدون مداخله، بدون استفاده از دارو و بدون انجام 

 .روتین در بیمارستان می باشد اقدامات



مادران بزرگوار می توانند در زمان حضور در زایشگاه 

جهت امر زایمان راه بروند و تحرک آنها کمک خواهد 

کرد که زایمان راحت تری داشته باشند. هنچنین نوشیدن 

مایعات و خوردن مواد غذایی انرژی زا مثل خرما، 

 شکالت، موز و ... اشکالی ندارد. 

حرک انقباضات در زایمان فیزیولوژیک مصرف داروی م

رحمی  زایمان الزم نیست. چون در طول بارداری و با 

اموزشهای کالسهای دوران بارداری بدن به تریج امادگی  

پیدا میکند و در اکثر مواقع درد الزم جهت زایمان را 

بنابراین  زایمان بصورت خودبخودی شروع میشود.

همانگونه که مصرف دارو در دوران بارداری مضر می 

این نکته تا انتهای دوران زایمان باید مورد  باشد،

توجه قرار گیرد. مـــادران محترم می توانند در هر 

وضعیتی که خود انتخاب می کنند و در آن وضعیت احساس 

راحتی بیشتری می کنند قرار گرفته و زایمـــان 

نمایند. در پایان این زایمان نوزاد در آغوش مادر 

کامال مشهود است. چنانچه  قرار می گیرد و رضایت مادر

امکان حضور همراه یا همسر وجود داشته باشد این 

زایمان با حمایت همراه یا همسر سریعتر و راحت تر 

انجام خواهد شد. توجه به خواسته های مادر با تاکید 

.  .بر امکانات آن مرکز باید مورد نظر قرار گیرد

در دارویی  که انواع روشهای کاهش درد زایمان غیر 

نه تنها  ,کالس آمادگی برای زایمان آموزش داده میشوند

میزان احساس درد مادر را کاهش می دهد بلکه سرعت 

زایمـــان و رضایت مادر را افزایش می دهد و سالمت 

كامل جنین را تضمین مي كند. به امید سالمتي مادران 

 .ونوزادان این مرزو بوم

 

 

 



 بارداریدر دوران های  الزم احتیاط  -

 موارد زیر را به یاد داشته باشید

 .از بلند کردن اجسام سنگین بپرهیزید 

  داروهای ممنوع را مصرف نکنید و رژیم غذایی

 دوران بارداری را رعایت نمایید.

   به پزشک یا کوچکترین تغییرات غیر عادی را

 گزارش کنید.مامای خود یا مراکز درمانی 

 کاهش حرکت جنین  یا ابریزش  یاار خونریزی اگر دچ

 شدید سریع به مراکز درمانی مراجعه کنید.

  تورم بیش از اندازه که با دفع پروتئین نیز

همراه باشد خطرناک است و ممکن است نشانه ای از 

مسمومیت بارداری باشد الزم است که به این نکته 

 توجه داشته باشید.

  به یک زایمان آرام و بدون استرس فکر کنید و

دوران بارداری را کنار بگذارید به  نگرانی های

یاد داشته باشید که همواره انرژی مثبت شما به 

 جنین منتقل خواهد شد.

خانم هایی که زایمان طبیعی را پشت سر گذاشته 

اند، اعتماد به نفس بسیار بیشتری دارند و 

 نیرومندتر هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 



 عوارض سزارین-فواید زایمان طبیعی

احتمال مرگ و میر مادر نسبت به  در زایمان طبیعی-1

 سزارین کمتر است.

عفونت رحم بعد از سزارین نسبتا شایع است ولی در -2

 زایمان طبیعی شایع نیست.

میزان خونریزی در زایمان طبیعی نسبت به سزارین -3

 کمتر است ودر سزارین دو برابر است.

عفونت محل زخم در زایمان طبیعی وجود ندارد ولی -4

 بدلیل جراحی دیده میشود. ندر سزاری

در زایمان طبیعی درد قبل از زایمان وجود دارد که -5

با روشهای کاهش درد قابل تحمل است و با انجام 

زایمان خاتمه می یابد ولی در سزارین پس از عمل 

تازه درد شروع میشودکه غیر قابل تحمل است و حتما 

 جهت کنترل ان مسکن نیاز است

در بیمارستان در زایمان طبیعی میزان بستری شدن -۶

 کمتر  است و در سزارین دو برابر است.

مادر بعد از زایمان طبیعی خیلی زود به زندگی -۷

روزانه خود برمی گرددو میتواند از نوزاد خود 

نگهداری کند ولی در سزارین مادر مدت طوالنی احساس 

درد و ناراحتی و محدودیت حرکت دارد و به کمک 

ستان نیاز دارد و نمیتواند از نوزاد خانواده و دو

 خود نگهداری کند.

در زایمان طبیعی خطر پارگی مثانه وجود ندارد ولی -۸

در سزارین به دلیل جراحی خطر پارگی مثانه و مشکالت 

 ادراری وجود دارد.

عوارض بی هوشی فقط در سزارین وجود دارد و در -9

 زایمان طبیعی وجود ندارد.

و مشکالت تنفسی در خانمهایی که  کم خونی و دیابت-1۲

زایمان طبیعی کرده ان کمترودر سزارینی ها بیشتر 

 هستند.



 

 

 


