
  
                      
                      
                      
                      
                      
              

 

  کاشاندانشگاه علوم پزشکی 

  بیمارستان شھیدرجایی
  شھرستان اران وبیدگل

 

   ن ـزاریـس   

  ا ـی

  طبیعی  زایمان

 

  

  

  

  

  

  

  

  

زارین بعلت ضربه و ـال عفونتهاي ادراري در سـاحتم –٧

ستم ادراري در حین عمل وارد می شود صدمه ایکه به سی

  بیشتر است .

  

مال ایجاد یبوست بعلت استفاده از داروهاي ـاحت – 8

  وکم تحرکی ( بعلت دردهاي پس از سزارین )  بیهوشی

  در این مادران بیشتر است . 

  

این مادران بعلت حالت بیهوشی و دردهاي پس از   -  9  

  د بود کهـهنعمل قادر به شروع شیردهی به موقع نخوا

  این امر باعث می شود طول مدت شیردهی کاهش یابد .  

  

  

ن نوزادان ـعوارض عصبی (  مثل فلج بازو) در  ای - 10

  بیشتر مشاهده می شود .

  

  

ه به ـاحتمال ایجاد مشکالت تنفسی در نوزادانیک -11

طریق سزارین متولد شده اند نسبت به نوزادان متولد 

  شده به روش زایمان طبیعی بیشتر است

 

  

  

  

  رد داردـی کاربـزارین تنها در موقعـس

  ادر و جنینی براي مـان طبیعـکه زایم

با خطر همراه باشد .در این موارد بایستی 

معالج  ايـامـتوصیه هاي پزشک و م به

ر این صورت ـخویش عمل نمود .در غی

تمامی مادران قادرند یک زایمان کامال 

  ند.ــته باشـن داشــعی و ایمـبیط

  

  

  

  

در صورت کنترل سزارین نا بجا در 

کشور ، می توان از مرگ مادران و 

 . نوزادان به میزان قابل توجهی کاست

 :  نکته



 

                                      

  

زایمان امري است طبیعی و معموال بـا همکـاري مـادر و فـرد     

  .   کمک کننده به زایمان انجام می شود

  

  .انجام می شود  زایمان به دو روش طبیعی و  سزارین

  

  

سزارین یک عمل جراحی بزرگ محسوب مـی شـود و ماننـد    

نوزاد روش سایر اعمال جراحی نیاز به اتاق عمل دارد . در این 

جراحی که بر روي شکم و رحم داده مـی شـود   برش  طریق از

  متولد می گردد .  

  

  

  

  در حین زایمان مادر کامال هوشیار است و در جریان

 .روند زایمان قرار می گیرد 

 

 ادر سـریعا از سـالمت نـوزاد    پس از زایمان طبیعی م

میشـود زیـرا مـادر هوشـیار اسـت و       خود مطمئن

 بالفاصله نوزاد را می بیند .

  

  طبیعی چون فاصله بین زایمان و شروع  در زایمان

اولین شیردهی کوتاهتر می باشد مادران در تداوم 

  شیردهی موفق ترند .

  

  

 

 
 

  ق ترفمو برقراري ارتباط عاطفی با نوزاد خویشدر 

  از مادران سزارینی هستند .       

 

 تـعی از دسـی که مادر در زایمان طبیـحجم خون 

 ین است .می دهد تقریبا نصف سزار      

 

  درصد ابتال مادران به عفونت خیلی کمتر از سزارین

 .  است

 

  خطرات عمل و عوارض بیهوشی در زایمان طبیعی

  .  وجود ندارد

 

 ره  ـل مدت بستري و بازگشت به کارهاي روزموط

ت و مادرانی که زایمان ـخیلی کمتر از سزارین اس

 از ـط خانواده بـد به محیوی دارند خیلی زـطبیع

 می گردند .        

  

  ، از نظر اقتصادي زایمان طبیعی به نفع مادر ، خانواده

  بیمارستان و جامعه می باشد .

  

 بعد از زایمان ناسب اندام خود را با انجام ورزشهاي ت

 .د نیلی سریعتر از مادران سزارینی بدست می آورخ

  

  

  

  

  

 

  

  

  

در خانمهاي سزارینی ، احتمال سزارینهاي بعدي   - 1

  افزایش می یابد .

  

          ن اختالالت خلقی مادر مثل افسردگی در این مادرا -2

  مان ـی زایـتر از مادرانی است که به صورت طبیعـبیش

  داشته اند . 

  

     در این  ی بعديـاحساس ترس و نگرانی از حاملگ - 3

ی ـی است که به صورت طبیعـمادران بیشتر از مادران

  زایمان داشته اند . 

  

  این مادران نمی توانند یک ارتباط عاطفی مناسب -4 

ت ـنوزادشان داشته باشند ( بعلت حال و زود هنگام با 

  .یهوشی و درد زیاد بعد از عمل ) ب

  

  تگی ، ـاس خسـث احسـی باعـاي بیهوشـداروه  -5

خواب آلودگی به مدت طوالنی تري در مادران سزارینی 

  ی مدتـی طوالنـشده و همچنین این داروها در بیهوش

  بر روي جنین نیز عوارضی دارد .   

  

زارینی ستري در بیمارستان در مادران طول مدت بس  - 6

  ادي بیشتري دارد .ـت در نتیجه هزینه اقتصـبیشتر اس

  

 عوارض سزارین     
 زایمان:

   ایمان به روش سزارین :ز

 

  زایاي زایمان طبیعی :م


