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 :زایمان طبیعی
به معنای شروع خود به خود و كم خطر  زایمان طبیعی

زایمان طبیعی با خروج طبیعی سر جنین و  درد زایمان است.

و بعد از شود میحاملگی انجام  ۲۴تا  ۷۳بدون كمك در هفته 

 زایمان، مادر و نوزاد وضعیت خوبی دارند.

لی زایمان یك واقعه مهم در زندگی یك زن به طور ك 

و زایمان طبیعی و به دنبال آن در آغوش شود میمحسوب 

كشیدن نوزاد، تاثیرات بسیار شگرفی را برای مادر به همراه 

دارد. مطالعات نشان می دهد، درد زایمان و زایمان طبیعی، 

بین مادر و نوزاد كه از الزامات شیردهی موفق  بهبود رابطهدر 

  ست، بسیار موثر است.ا

 

 

 

 

 

 



 سزارین:
سزارین یك عمل جراحی برای انجام زایمان است و  

كه زایمان طبیعی، خطرساز یا شود میهنگامی انجام 

یا  غیرممكن باشد. عمل سزارین با بیهوشی عمومی

 و در اتاق عمل انجام می شود. موضعی

عمل سزارین نسبت به زایمان طبیعی، ناتوان 

ست و مدت اقامت در بیمارستان را افزایش تر اكننده

دهد. سزارین در بسیاری از مادران غیرضروری است و می

از آنجا كه این مادران از لذت در آغوش كشیدن نوزادشان در بازوان خود بعد از به دنیا آمدن محروم شده 

دی كه عمل سزارین همواره به عنوان یك خاطره تلخ از این موضوع یاد می كنند. برخی از موار ،اند

 از:ند عبارتضروری است، 

 باشد. حم به صورت معكوس و یا عرضی( وضعیت قرارگیری جنین در ر۱

 ( بیماری یا ناهنجاری برای جنین تشخیص داده شده باشد.۴

 پذیر نباشد.( لگن مادر آسیب دیده و یا كوچك باشد به طوری كه زایمان طبیعی امكان۷ 

 سزارین داشته باشد. ( مادر سابقه چندین بار۲

( مادر مبتال به عفونتی باشد كه امكان سرایت آن از طریق زایمان طبیعی به جنین وجود داشته ۵ 

 باشد.

 
  

 :سزارین و طبیعی زایمان مقایسه

  مدت بستری شدن برای به دست آوردن توانایی بازگشت به كارهای عادی و روزمره بعد از زایمان

باز اند زودتر به خانواده خود و مادرانی كه زایمان طبیعی داشتهطبیعی خیلی كمتر از سزارین است 

نصف یك عمل سزارین حجم خونی كه مادر طی زایمان طبیعی از دست می دهد تقریبا  .گردندمی

است. لذا خطر خونریزی و كم خونی، در یك زایمان طبیعی خیلی كمتر از زایمان به روش سزارین 



خطرات بیهوشی برای زایمان طبیعی وجود ندارد، در حالی كه برای مادرانی كه به روش سزارین  است.

 زایمان می كنند، این خطرات اجتناب ناپذیر است.

 از نظر اقتصادی نیز زایمان طبیعی به نفع مادر، بیمارستان و جامعه است.  

  درصد ابتال به عفونت در بین مادران سزارین شده بیشتر از مادرانی است كه به صورت طبیعی

 زایمان كرده اند.

  اند، در دادن آغوز )مایع مادرانی كه زایمان طبیعی داشته

فق تر هستند، چرا كه خوردن اولیه شیر مادر( به نوزاد خود مو

آغوز به عنوان اولین واكسن برای كودك منافع بسیاری دارد. 

مادرانی كه زایمان طبیعی را تجربه كرده اند در امر شیردهی به 

تر از مادرانی هستند كه به طریق سزارین نوزاد نوزاد خود موفق

 خود را به دنیا آورده اند.

 نجام ورزشهای مناسب، به مراتب سریع تر از زمانی كه سزارین پس از زایمان طبیعی، مادران با ا

 شوند، می توانند تناسب اندام خود را به دست آورند.می

  بعضی از خانم ها دوست دارند در طول مدت زایمان خود كامال هوشیار بوده و به طور كامل در

ز بیهوشی عمومی استفاده جریان روند زایمان قرار گیرند. در مدت انجام عمل سزارین ممكن است ا

 افتد.شود، در نتیجه تماس اولیه نوزاد با مادر و شروع شیردهی به نوزاد به تاخیر می

  برابر بیشتر از زایمان طبیعی است و عوارض زیادی از قبیل مشكالت  ۱۱مرگ و میر در سزارین تا

است در آن روی  مربوط به بیهوشی، عفونت محل عمل، لخته شدن خون داخل عروق و غیره ممكن

 دهد.

  احتمال چسبندگی جفت به به محل برش سزارین قبلی رحم در حاملگی بعدی خیلی زیاد است كه

ممكن است باعث خونریزی های بسیار شدید حین حاملگی و یا زایمان شود كه جان مادر و جنین را به 

رین حالت مادر زنده می ماند شدت به خطر می اندازد و در صورت بروز این  عارضه )جفت اكرتا( در بهت

 ولی احتمال هیستركتومی )خارج كردن رحم از طریق جراحی( برای حفظ جان مادر بسیار باالست.
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