
 :زایمان طبیعی

با فرا رسیدن هفته های آخر بارداری، در بدن تغییراتی   

مان آماده روی م  دهد که زن باردار و جنین را برای زای

در این زمان جنین قادر است به زندگ  خود در . م  کند

زایمان یک روند فیزیولوژییک  . خارج از رحم ادامه دهد

م  باشد که باعث ایجاد تغییرات فیزیولوژیک گسترده 

در مادر م  شود و وضع حمل جنین را از طریق مجیرای  

 .زایمان  میسر م  سازد

ای مادران و نوزادان زایمان طبیع  از بسیاری جهات بر

فواییدی از لایاپ شزشی  ، جسیمان ،     . مفید م  باشد

 . روان  و مال 

 
 :مزایای زایمان طبیعی

   در زایمان طبیع  درد قبل از وضع حمل است ضیمن

این که درد زایمان طبیعی  ویون متنیاوس اسیت بیین      

 .فواصل درد برای فرد ام ان استراحت است

  مبیول  و کیاهش   کاهش احتمال عفونت و کیاهش آ

 مصرف آنت  بیوتیک

   بازگشت سریع تر به مایط خانواده و شروع زندگ

 عادی

 مدت بستری شدن بعد از زایمان طبیع  کمتر است. 

 از نظر اقتصادی نیز، زایمان طبیع  به نفع مادر است 

 خطرات بیهوش  برای زایمان طبیع  وجود ندارد. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ادامه مزایای زایمان طبیعی
که مادر ط  زایمان طبیع  از دست می   خون   حجم

لیاا خطیر   . دهد تقریبا نصف یک عمل سیزارین اسیت  

خونریزی و کم خون ، در یک زایمان طبیع  خیل  کمتر 

 .از زایمان به طریق سزارین است

   شس از زایمان طبیع ، مادران با انجام ورزش هیای

مناسب، به مراتب سریع تر از زمان  کیه سیزارین می     

 .د م  توانند تناسب اندام خود را به دست آورندشون

   مادر در طول مدت زایمان خود کامال هوشیار بیوده و

 .به طور کامل در جریان روند زایمان قرار م  گیرد

 :فواید روانی زایمان طبیعی
  احساس خوشایند از توانای  در زایمان طبیع 

 احساس مشارکت در زایمان و درک ناوه تولد نوزاد 

 احساس تسلط و حاکم بودن بر اتفاقات حین زایمان 

   برقراری ارتباط فوری و شیوند احساس  با نوزاد شیس

 از وضع حمل

  احساس رضایت از شایرفتن مسئولیت های مادرانه و

 مراقبت از نوزاد

 :فواید زایمان طبیعی برای نوزاد
   زنان  که زایمان طبیع  می نند در تماس اولیه نیوزاد

با مادر و تغایه با شیر مادر بالفاصله بعد از تولید نیوزاد   

 .موفق ترند

    در زایمان طبیع   انقباض های رحم  سیبب خیروج

مایع از ریه های نوزاد م  شود و به نیوزاد فرصیت می     

 .دهد بتدریج خود را با مایط خارج از رحم تطبیق دهد

  تاقیقات جدی نشان م  دهد نوزادان متولد شده به

 .روش زایمان طبیع ، با هوش ترند

 : سـزاریــن

 

سزارین عبارتست از زایمان جنین از طریق 

ایجاد برش های  در دیواره قدام  ش م و 

 .رحم

 :سزارین دو نوع است

  سزارین انتخاب 

  سزارین اورژانس 

از آنجای  که سزارین اورژانس  م  تواند 

ریات نجات جان مادر و نوزاد ی   از ضرو

باشد، در مورد ضرورت انجام آن باث  وجود 

ول  مش الت ناش  از افزایش ب  . ندارد

رویه موارد سزارین انتخاب  ب  شمار م  

 .باشد
 

 



 
 
 
 

 

 :معایــب سزاریـن

طوالن  شدن دوره بستری در بیمارستان در مقایسه بیا  *

 زایمن طبیع 

 الن  شدن دوره نقاهت در مقایسه با زایمان طبیع طو* 

احتمال بروز عوارض  مانند ایست قلبی ، خیونریزی از   * 

مال سزارین، عفونت، عوارض بیهوش ، ترومبوآمبیول ،  

، احتمیال آسییب دییدن    (خارج کردن رحم)هیسترکتوم  

 .روده ها و اختمال آسیب دیدن مثانه

دلییل از دسیت   بیه   ، احتمال کم خون  شس از سزارین* 

 .دادن خون دو برابر نسبت به زایمان طبیع 

افزایش احتمال افسردگ ، احساس ش ست، نا امیدی * 

 .و دلسردی مادر شس از زایمان

عدم ام ان تماس مادر و نیوزاد در سیاعت اول تولید    * 

 .نوزاد و به تعویق افتادن شیرده 

مش الت ناش  از عدم ارتباط عاطف  مادر و نوزاد بیه  * 

 لیل تاخیر اولیه در ایجاد روابط اولیه مادر و نوزادد

افزایش احتمیال میرن نیوزاد متولید شیده از طرییق       * 

 .سزارین به نسبت زایمان طبیع 

جانب  جراحی  سیزارین بیرای     هعارض خطرناک ترین* 

 .نوزاد، احتمال نارس  است

افزایش خطر عوارض تنفس  در نوزاد متولید شیده از   * 

زجر جنیین،  )ایسه با زایمان طبیع  طریق سزارین در مق

 (تنگ  نفس گارا و افزایش زمان بستری

متاسفانه داروی ب ار رفته برای بیهوش  مادر از طریق * 

در این صورت گیاه  نیوزاد   . جفت به بدن نوزاد م  رسد

 .شل و فاقد واکنش های الزم به دنیا م  آید

سزارین برای حاملگی بعدی نیز ممکن است 

 :باعث بروز عوارضی به شرح زیر می گردد

   افزایش خطر وسبندگ  جفت  که مم ین

را ( خیارج کیردن رحیم   )است هیسیترکتوم   

 .الزام  کند

 افزایش خطر شارگ  رحم در طول بارداری 

      در صورت نیاز به عمیل جراحی  شی م

تعیدد،  مم ن است به علت وسبندگ  هیای م 

 .آسیب جدی به مثانه و وروده وی وارد شود

      شس از یک ییا دو سیزارین، در حیاملگ

های بعد، احتمال ایجاد جفت سرراه  بیشیتر  

 .خواهد بود

 نازای  بعد از سزارین بیشتر است احتمای 
 

 

 

 

 

 مزایای زایمان طبیع  

 و

 معایب سزارین
 

 
 

 :تهیه و تنظیم 

 سیده طاهره قاسمی نژاد

 (کارشناس ارشد پرستاری) 
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