
 زایمان طبیعی یا سزارین؟

ین و تنها در صورتی سزاردر گذشته خانم هاي باردار به طور طبیعی زایمان می کردند 
سالهاي اخیر در حالی معرض خطر باشد.در  می دادند که سالمت مادر و جنین درانجام 

ر باکه شرایط کامال مناسبی براي زایمان طبیعی وجود دارد بسیاري از خانم هاي باردا  

مان صالحدید شخصی خود یا توصیه اطرافیان سزارین را ترجیح می دهند.این روزها زای 
زایمان طبیعی یا سزارین در میان مادران باردار به عنوان یک مسئله در آمده است .

نم با عمل جراحی و بیهوشی انجام می شود .تقریبا همه خا طبیعی درد دارد اما سزارین
یی که بارداري اول را تجربه می کنند ، از همان روزي که نهاآهاي باردار ،به خصوص 

هتر نوع زایمانی ب متوجه بارداري می شوند این سوال در ذهن شان شکل می گیرد که چه
فاق ولی این ات متخصص یا ماما براي نظارت و وضع حمل مراجعه نمایند؟ است و نزد کدام

طبیعی همان طور که از نامش نظر در همه پزشکان و متخصصان وجود دارد که زایمان 
د ست با طبیعت انسان گره خورده و اگر واقعا مشکلی براي خانم باردار وجومشخص ا

درصد خانم ها می 80-70حدود .نداشته باشد این روند جذاب را به دست طبیعت سپرد
.امروزه  اشته باشند ،پس زایمان طبیعی بر سزارین برتري داردتوانند زایمان طبیعی د

 با شروع دردهايزایمان طبیعی در همه بیمارستان ها و مراکز درمانی انجام می گیرد.
ظارت شود و ماماي اتاق زایمان شرایط را ن نم  باردار در بیمارستان بستري میزایمانی ،خا

املی عو وقت به خوبی پیش نمی رود و گاه همی کند تا کودك متولد شود، اما شرایط هم
رقابل غیر قابل پیش بینی وجود دارند که حضور متخصصان زنان را الزامی می کند .غی

اي پیش بینی بودن زایمان باید هشداري باشد براي خانم هاي باردار تا با شروع درده
اق عمل وجود زایمانی حتما خود را به مرکز مجهزي که در آن ماما ، متخصص زنان و ات

 دارد ،برسانند.



ولد نوزاد زمان زیادي وجود در مواقعی که روند زایمان دچار اختالل شده یا تا زمان ت
 از مرگ ناگهانی جنین ،چاره اي جز خارج کردن جنین از طریقبراي پیشگیري  دارد ،

 بیماري ها،سابقه سزارین هاي قبلی روش سزارین نیست .گرچه وجود برخی از
ین لزوم ی،تطابق نداشتن سرجنین با لگن مادر وبی نظمی در ضربان قلب جن،چندقلوی

 انجام سزارین را فراهم می نماید.

زنان با زایمان طبیعی مخالف اند؟ چرا برخی از  

د سال اخیر با دستورالعملی که از سوي وزارت بهداشت رسیده ،همه خانمها بای3-4طی 
راي علت خاصی زایمان طبیعی خطري ب زایمان طبیعی داشته باشند ،مگر اینکه به

سالمت مادر و جنین محسوب شود.درد زایمان بسیار شدید و غیرقابل تحمل براي 
ضطراب خانمهاست ولی علت اصلی نپذیرفتن زایمان طبیعی ،اضطراب است.براي کاهش ا

هایی براي خانم هاي باردار برگزار می شود که در مورد بارداري و فیزیولوژي کالس ،
السها .در این کمان توضیح داده می شود تا مادران آینده را با روند زایمان آشنا کنند زای

روش هاي آرام سازي و تنفس عمیق حین زایمان آموزش داده می شود تا خانم  باردار 
 حین بارداري نظارت زایمان را به دست بگیرد و بتواند درد را کاهش دهد.

 زایمان طبیعی ،شرکت در کالسهاي آمادگی برايیکی از راهکارهاي افزایش اطالع از 
یزان یافته ، امروزه اعتقاد بر این است که از م ه.در تمام کشورهاي توسعزایمان می باشد

.مداخالت پزشکی در حین بارداري و زایمان کاسته شود  

اتی که در بارداري و زایمان یک فرایند طبیعی فیزیولوژیک است ولی با توجه به تغییر 
 باید تحت حمایت قرار گیرد .اگر مادر حمایتتار جسمی و روانی مادر رخ می دهد ساخ

ک مادر از نشود این تغییرات می تواند اثر نامطلوب بر روي مادر و جنین بگذارد ،تجربه ی



ر و است.توانمندسازي مادران باردادوران بارداري و تولد فرزندش داراي اهمیت بسیاري 
 اهم نمودن شرایط برگزاري کالسهاي آمادگی دوران بارداري میخانواده هاي آنها به فر

 تواند راه حل مناسبی براي این معضل باشد.

شود  از این رو مراقبتهاي دوران بارداري به انجام معاینه،آزمایش و سونوگرافی ختم نمی
ه بر هدف نهایی این کالسها بهبود سبک زندگی در بارداري ،حین زایمان و تولد است ک.
ها منجر ایه حفظ حقوق طبیعی مادر و جنین استوار است .بنابراین شرکت در این کالسپ

 به از بین رفتن درد زایمان نخواهد شد زیرا طبیعت زایمان ،درد است .مادرانی که می
ه خواهند در این دوره مهم از زندگیشان (دوران بارداري) بهترین باشند براي رسیدن ب

 ادگی براي زایمان در حال حاضر هر روزه در مرکز بهداشتآن تالش کنند .کالسهاي آم
بارداري شروع می شود 20جلسه از هفته 8شهرستان لنگرود تشکیل میشود.کالسها در 

و شامل بیان تغییرات و سازگاري هاي بدن در بارداري ،روش مقابله با تغییرات و 
، انجام ایمان مشکالت بارداري ،عالیم خطر در بارداري و روش هاي کاهش درد ز
رت کا همراه و دادنتمرینات بدنی ،تکنیک هاي تنفسی و تن آرامی  ،تمرکز و آموزش 

ا می باشد که این کارت این امکان رموزش کالسها توسط مربی آهمراه به مادر باردار ، 
مهیا می کند تا همراه مادر باردار در هنگام شروع درد هاي فعال زایمانی اجازه داشته 

در کنار ایشان در بخش زایمان حضور داشته باشد.باشد تا   

 برخی مزایاي زایمان طبیعی نسبت به سزارین:

شیردهی در زایمان طبیعی زودتر آغاز می شود   

 درد پس از زایمان با روش زایمان طبیعی کمتر از سزارین است



انواده و خهزینه زایمان طبیعی نسبت به سزارین کمتر است لذا از نظر اقتصادي به نفع 
 جامعه است

بیعی طمیزان خونریزي در عمل سزارین بیشتر بوده و در نتیجه کم خونی پس از زایمان 
 ،کمتر است 

 در زایمان طبیعی درد ناشی از چسبندگی احشاء شکم و لگن وجود ندارد

ی از آن در زایمان طبیعی خطر ایجاد لخته خون در عروق (ترومبوز) و عوارض ناش
ین کمتر است.،نسبت به سزار  

 در زایمان طبیعی عوارض بیهوشی وجود ندارد

مثانه و  نبوده و در نتیجه عوارض ناشی از التهابدر زایمان طبیعی نیاز به سونداژ مثانه 
 عفونت ادراري وجود ندارد

برابر کمتر از سزارین است20احتمال بروز عفونت پس از زایمان طبیعی   

تبا روش زایمان طبیعی کمتر از سزارین اس در بیماران قلبی خطر نارسایی قلبی  

ن کمتر مشکالت تنفسی در نوزاد متولد شده به طریق زایمان طبیعی نسبت به سزاری
 است 

 خطر حاملگی خارج رحمی ،پس از زایمان طبیعی کمتر است

 در زایمان طبیعی ،خطر جفت سرراهی و عوارض ناشی از آن کمتر است

عی به علت عوارض ناشی از زایمان در زایمان طبی خطر هیسترکتومی (برداشتن رحم)
  .کمتر است



ی طول مدت بستري و نقاهت پس از زایمان طبیعی و احتمال بروز کمر درد ناشی از ب
 حرکتی نسبت به سزارین  کمتر است.

اق باید توجه داشت سابقه اعمال جراحی قبلی در ناحیه شکم ،سیاتیک ،واریس ،شق
اشد.توجیهی جهت انجام سزارین نمی ب،همورویید ،فیستول مقعد و برخی از بیماریها   
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