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طبيعت زايمان درد است و علت اصلي درد 

باز و نرم   زايمان، انقباضات رحم است كه باعث

شدن دهانه رحم مي شود تا جنين بتواند از آن به 

 .داخل مهبل وارد و سپس از اين مجرا خارج شود

واكنش مادر نسبت به درد زايمان متفاوت است  

و تحت تأثير عوامل زيادي مانند فرهنگ، 

احساس ترس و نگراني، تجربه زايمان قبلي، 

ميزان آمادگي براي بچه دار شدن و حمايت 

محل و ميزان درد برحسب . همسر مي باشد

مرحله باز شدن دهانه )مراحل مختلف زايمان 

كانال زايمان، زمان رحم، مرحله عبور جنين از 

ايجاد برش بر روي پرينه و ترميم آن و مرحله 

متفاوت است و معموالً در نواحي ( جمع شدن رحم

زير شكم، كمر، مياندوراه و پاها احساس مي 

 .شود

 زايمان با شكوه ترين نعمت الهي و به ياد 

ماندني ترين لحظه زندگي يك زن است كه 

ان زايمان بدنبال تحمل دردهاي زايماني ناگه

انجام شده و دردهاي شديد خاتمه مي يابد و 

 .ماه از وجود مادر برداشته مي شود 9سنگيني 

هاي زايماني و ايجاد خاطره  براي تحمل بهتر درد

د اندني مي توان از روشهاي كاهش دراي به ياد م

 .استفاده كرد

 
 

 :تمرينهاي كششي و تن آرامي
با تمرينات كششي مي توان از بروز عوارضي 

درد مفاصل ؛كمردرد، مشكالت در سيستم : مانند

گوارشي ،ادراري ، شل شدن عضالت كف لگن و 

اين تمرينات نه تنها باعث  .جلوگيري كرد... 

 به همراه تن آرامي وتوانايي ذهن مي شود بلكه 

هماهنگي   مهارتهاي تنفسي موجب بر قراري

 . قواي جسمي ،ذهني و رواني مي گردد
 

 :آوا يا موسيقي
شنيدن موسيقي دلخواه يا آواي قرآن مي تواند  

در هنگام انقباض و درد شرايط مطلوبي براي مادر 

اين روش موجب تن آرامي و كاهش . ايجاد كند

 . احساس درد مي گردد
 

 :ماساژ درماني
كند تا مواد ضد درد  ماساژ بدن را تحريك مي

طبيعي بنام اندورفين از داخل بدن ترشح شود؛ 

هاي طبيعي كه حوصله و وضع روحي خوب  مسكن

 . گردانند را به شما باز مي

ماساژ نواحي دست، كمر، باسن و نوازش اطمينان 

بخش دوستانه قسمت گونه ها و موها و در آغوش 

وسط همراه مي تواند موجب كاهش درد گرفتن ت

 . زايمان و تسكين مادر مي شود



 
 
 
 
 

 

تأثير اين روش در كاهش درد  :گرماي سطحي

بطري آب گرم، حوله )با استفاده از اشياء گرم 

هاي  ، آغشته كردن قسمت(مرطوب و گرم

( كمر شكم، كشاله ران، مياندوراه و)تحتاني بدن 

با ژلهاي گرم كننده، كشيدن پتوي گرم بر روي 

تمام بدن و دوش گرفتن با آب گرم امكان پذير 

ريان خون در منطقه گرما باعث افزايش ج. است

استعمال گرما در درد ناشي از  .دردناك مي شود

 .خستگي نيز موثر است

تحريك الكتريكي عصب از راه پوست 

(TENS:)  در اين روش يك دستگاه الكتريكي

مخصوصي بر روي كمر نصب مي شود و با 

فرستادن امواج موجب كاهش درد هنگام 

ود مادر در حين خ. انقباضات رحم مي گردد

د ميزان تحريك دستگاه را انقباضات مي توان

 .كنترل كند

 :آروماتراپي
: استفاده از روغن هاي مخصوص مانند 

ي وس، بابونه، پونه و مريم گلي برااسطوخود

تقويت سالمت و افزايش آرامش و كاهش 

طريقه مصرف اين مواد . است اضطراب موثر

بخور يا بو كردن دستمال آغشته به : عبارتند از

كمر به همراه روغن  ماساژ پشت و  معطر ، مواد

هاي پايه آغشته به اين مواد، گذاردن پاها در 

 .درون آب آغشته به آن مفيد است 

  

قرار گرفتن در وضيعت هاي مختلف در 

 :زمان درد
تغيير وضعيت موجب رفع خستگي، راحتي  

شما مي . بيشتر و گردش خون بهتر مي شود

توانيد به دلخواه خود، هر حالتي كه راحت تر 

نشسته ، ايستاده، خوابيده، دراز : مانند)هستيد 

آزادي در . را انتخاب كنيد ( كشيده و يا راه رفتن

موجب مي شود تا توانايي  ،انتخاب وضعيت

مل درد زايمان افزايش يابد و تح  خانم براي

  .احساس رضايت و خشنودي كند
 

 استفاده از گاز انتونكس
و گاز اكسيژن و نايتروس دانتونكس مخلوط 

بوده و از طريق ماسك به زن ( N۲o)اكسايد 

هنگامي كه او طي مراحل . شود باردار تجويز مي

زايماني انقباص رحم را بصورت درد حس ميكند 

روي صورت خود گذاشته  ، ماسك مخصوصي را

     .و از داخل آن نفس عميق ميكشد

انتونكس اثر سويي روي مادر و جنين نداشته و 

البته در . در امر زايمان اختالل ايجاد نمي كند

از بين نرود   بعضي افراد ممكن است درد كامال

ولي قطعا شدت آن به حد قابل تحملي كاهش 

 . مي يابد

ماه تمام سختي و  ۹بنابراين مادران باردار كه 

مشقت زيادي را به جان خريده اند با اندكي 

انتخاب زايمان بدون درد  صبر و تحمل و نهايتا

ثمره انتظار خود را به سالمت بدنيا ميتوانند 

آورند و نبايد با درخواست سزارين بي مورد 

 .شان را به خطر اندازند  جان خود و نوزاد عزيز

 
 

 


