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 چیست؟ فیزیولوژیک زایمان

 !پزشکی و دارویی دخالت گونه هر بدون زایمان، طبیعی روند شدن طی یعنی فیزیولوژیک زایمان

 بستری پرونده و کندمی مراجعه خود طبیعی کامال دردهای با باردار خانم فیزیولوژیک، زایمان در

 و... نخوردن غذا و تخت روی خوابیدن و سرم کردن وصل از دیگر اما دوشمی تشکیل زایمان بلوک در

 و کس همه کند. راحتی احساس فرد که است این بر سعی تمام فیزیولوزیک زایمان در نیست! خبری

 همراه وجود نکند. غریبی احساس و باشد راحت فقط که دارد قرار باردار مادر اختیار در چیز همه

 عنو این در است. یکژفیزیولو زایمان اصول از نیز راه(هم مامای یا همسر )معموال دیده آموزش زایمان

 "لزوم" صورت در فقط و فقط چیز همه است. ممنوع و... آنژیوکت و اجباری درمانی سرم زایمان،

 روی کشیدن دراز به هم لزومی کند. استفاده سبک غذاهای و مایعات تواند می مادر شود. می انجام

 و شکم طبیعی نیروهای از شودمی سعی فیزیولوژیک زایمان در اتفاقا ت!نیس نخورن تکان و تخت

 .گردد استفاده زایمان پیشرفت برای لگن

 

 :فیزیولوژیک زایمان روند

 بدون و طبیعی ،ایمن زایمان انجام معنی به فیزیولوژیک زایمان

 همراه نارک در زائو خصوصی حریم رعایت با پزشکی مداخالت

  باشد.می آشامیدن و خوردن  منع و تحرک منع بدون آرام و امن حیطیم در همسر ترجیحاً



 رحمی انقباضات محرک داروی مصرف فیزیولوژیک زایمان در 

 در ...و پتیدین مثل درد دهنده تسکین داروی یا توسین اکسی مثل

 دوران در دارو مصرف که همانگونه بنابراین نیست. الزم زایمان طی

 مورد باید زایمان دوران انتهای تا نکته این باشد، می مضر بارداری

 می ولوژیکیفیز زایمان روند در باردار مـــادران گیرد. قرار توجه

 وضعیت آن در و کنند می انتخاب خود که وضعیتی هر در توانند

 در کنند. زایمان و بگیرند قرار کنند می بیشتری راحتی احساس

 رقم نشدنی فراموش و ناپذیر وصف ای لحظه و گیرد می ارقر مادر آغوش در نوزاد زایمان این پایان

 یا همراه حمایت با زایمان این باشد داشته وجود همسر یا همراه حضور امکان چنانچه خورد! می

 مرکز آن امکانات بر تاکید با مادر های خواسته به توجه شد. خواهد انجام تر راحت و سریعتر همسر

 .گیرد قرار نظر مورد باید

 در زایمان این گیرد.می صورت زایمان فرآیند در مادر کامل مشارکت با فیزیولوژیک یمانزا 

 و لیتاتومی چمباتمه، پا، و دست چهار زانو، روی نشسته ایستاده، مثل مادر مختلف های وضعیت

 خارق پدیده این روند از مادر آگاهی و شود می انجام ...و گرم آب وان در جلو، به متمایل نشسته

 آروماتراپی، ماساژتراپی، مثل "غیردارویی" زایمان درد کاهش روشهای انواع دارد. اهمیت بسیار لعادها

 های تکنیک آرامی، تن کسولوژی،رفل درمانی، موسیقی فشارِی، طب سرمادرمانی، گرمادرمانی،

 را مادر رضایت و زایمان سرعت بلکه دنده می کاهش را مادر درد احساس میزان تنها نه .. و. تنفسی

 .دنکنمی تضمین را جنین کامل سالمت و دنده می افزایش

 کرده انتخاب را فیزیولوژیک زایمان که عزیزی مادران

 زایمان امر جهت گاهزایش در حضور زمان در توانند می اند،

 راحت زایمان که کرد خواهد کمک آنها تحرک و بروند راه

 مواد خوردن و عاتمای نوشیدن چنینمه باشند. داشته تری

 در ندارد. اشکالی ...و موز شکالت، خرما، مثل زا انرژی غذایی

 به زیاتومی اپی و تشخیصی مکرر معاینات بستر، در مادر خوابیدن ،تنقیه ،درمانی سرم زایمان نوع این

 .شود می انجام لزوم صورت در فقط اقدامی هر و شودنمی انجام معمول صورت



 ک:فیزیولوژی زایمان انجام شرایط 

 نباید طبیعی زایمان جهت منعی هیچ باردار خانم -1

  سرراهی. فتج مثال برای باشد داشته

 های مهارت تا بگذارند را زایمان آمادگی های کالس بارداری دوران طی است بهتر باردار خانم -2

 اشدب می همسر ترجیحاً که وی همراه همچنین کند، کسب زایمان نوع این در حضور جهت را الزم

 گروهی بصورت مامایی مشاوره مراکز در کالسها این نماید. شرکت ها کالس از جلسه چند در بایستی

  کنند. می برگزار را کاسها خصوصی صورت هب مطب داخل مدرک، دارای ماماهای باشد. می

 که شود می برگزار جلسه 11 طی حداقل و حاملگی سوم ماه از معموالً زایمان آمادگی کالسهای

 باشد: می زیر های آموزش شامل و انجامد می طول به ساعت نیم و یک جلسه هر

 دردهای از پیشگیری و عضالنی کشش حفظ جهت بارداری ویژه ورزشی های برنامه ارائه -الف

 مثانه، افتادگی و رحمی پروالپس از پیشگیری کمردرد، مانند بارداری دوران استخوانی و عضالنی

  بواسیر. و گوارشی مشکالت کنترل و بارداری از قبل مشابه نز های اندام حفظ همچنین

 ایجاد به منجر که زایمان و بارداری دوران اضطراب و استرس کاهش جهت تنی آرام های برنامه -ب

 زائو نفس به اعتماد افزایش باعث و شده استرس و نگرانی از دور آرام، زایمانی و نشاط با بارداری

  گردد.می

 و مشکالت آموزش زایمان، و بارداری فیزیولوژیک تغییرات بارداری، دوران های قبتمرا آموزش -ج

  خانواده. هیجانات کنترل و زایمان مراحل آموزش و تغذیه و بارداری اجتناب قابل غیر عوارض

 دوران آمادگی کالسهای فواید از تواند می زایمانش مورد در تصمیمی هر با باردار، مادر هر

 .شود می متولد سالم و شاد کودکی سالم و شاد مادر یک از گردد. مند بهره یمانزا و بارداری

 به نسبت مادر واکنش است. رحم انقباضات زایمان درد اصلی علت و است درد زایمان طبیعت

 تجربه نگرانی، و ترس احساس فرهنگ، مانند زیادی عوامل تاثیر تحت و است متفاوت زایمان درد

 زایمان روش در .باشد می همسر حمایت و شدن دار بچه برای آمادگی میزان قبلی، زایمان

 رایحه ،مادر تحرک ،فشاری طب مانند ییروشها از استفاده و مناسب شرایط ایجاد با فیزیولوژیک

 بسیاری حذف با و کرده کنترل زیادی میزان به ار مادر درد و... ،تمرکز و تنفسی های تکنیک ،درمانی

  گردد.می ایجاد دردی کم شرایط زایمان درد بر موثر عوامل از
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