
و روش های کاهش درد غیردارویی



تعریف زایمان فیزیولوژیک: 
زایمان فیزیولوژیک یعنی بهره مندی 
مــادر از حداکثر امکانات و داشــتن 
آزادی عمل در اتــاق زایمان و حضور 
همراهــی کــه در کنار مادر باشــد.
همچنین فراهم آوردن شرایطی است 
که به حفظ حریم و حرمت مادری که 
در حال زایمان است منجر بشودودر 
این روند هیچ مداخله ای صورت نمی 
گیرد و به شکل فیزیولوژیک و طبیعی 

انجام می شود  .
وجود همــراه زایمان )معموال 
همسر یا مامای همراه( نیز از اصول 

زایمان فیزیولوژیک است.
زایمان فیزیولوژیک یعنی طی 
شــدن روند طبیعی زایمان،  بدون 

هر گونه دخالت دارویی و پزشکی !
بهتر است بدانید ، چهار هورمون اصلی  در زایمان نقش دارند که عبارتند از :

اکسی توســین )هورمون عشــق( ، اندورفین )هورمون خشــنودی وآرامش( ، اپی نفرین ، نوراپی نفرین 
)هورمون هیجان و استرس( ، پروالکتین )هورمون شیر(

چهار هورمون فوق با هم ســمفونی زیبایی را در بدن اجرا می کننــد و هماهنگی جالبی با هم دارند . این 
سیســتم در بدن همه پســتانداران وجود دارد و به عنوان سیســم لیمبیک یا مرکز عاطفی مغز 

شناخته شده است که در قسمت میانی مغز قرار دارد .
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برای این که روند زایمان بتواند با بیشترین پتانسیل طبیعی خود  پیش برود ، این قسمت 
از مغز)سیســتم لیمبیک(باید بر قسمت منطقی مغز برتری  یابد . برای برقراری این وضعیت 
باید محیط و فضایی آرام و خصوصی با نور مالیم و کم صدا فراهم بیاوریم و هیچ انتظار منطقی 
از زن زائو نداشته باشیم . در چنین فضایی زن به طور ذاتی شروع به حرکت کرده و صداهایی از 
خود در می آورد، به گونه ای نفس می کشد و وضعیتی به خود می گیرد که زایمان را راحت تر 
می ســازد)بطور غریزی و خودبخود( .  این عملکرد و هماهنگی هورمونی توســط مداخالت 
روتین مانند اینداکشــن )سرم فشــار(  ، تجویز ضد دردها ، جلوگیری از حرکت مادراز روی 

تخت ، ناشتا نگه داشتن مادر و ..... آسیب می بیند.
متاسفانه تالش برای ختم سریع زایمان به دالیل مختلف و انجام مداخالت غیر ضروری 
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برای این منظور منجر به افزایش 3ـ4 برابر آمار سزارین 
نسبت به حد مجاز آن در کشورمان شده است .

خانم باردار باید در کالس هاي آمادگي زایمان 
شرکت کند تا مهارتهاي الزم  جهت زایمان راکسب 
کند. حضور همراه)ترجیحا همســر بیمار( در این 
کالسها توصیه مي شــود. در این جلسات آموزش 
مراقبت هاي بــارداري، تغییــرات فیزیولوژیک 
بــارداري و زایمان، مشــکالت بــارداري، تغذیه، 
مراحل زایمان، شــیر دهــي و مراقبــت از فرزند 
،عوامل خطر و ســایر مواردبه مــادر آموزش داده 
مي شــود ســپس در آخر تن آرامــي جهت کاهش 
اســترس و اضطراب دوران بارداري انجام مي شــود تا 
باعث افزایــش اعتماد به نفس مادر باردار شــود.در این 
جلســات که از ماه ســوم بارداري آغاز مي شود ورزشهاي 
ویژه بارداري جهت حفظ کشــش عضالني و پیشگیري از درد 
هاي عضالني و استخواني که در بارداري وجود دارد مانند کمر درد 
و افتادگي رحم و مثانه انجام مي شــود. ایــن ورزش ها کمک مي کنند 

مشکالت گوارشي  و مواردي مانند بو اسیر کمتر ایجاد شوند.
مداخالت متعدد در حین زایمان مشــکالت متعددي از جملــه افزایش زایمان به روش 
ســزارین، جدایي مادر و نوزاد در بدو تولد، نبــود حمایت کافي و روحي و رواني از مــادر و عوارض مداخالت 
پزشکي و داروهاي مصرفي )مانند اکسي توسین( و عفونت هاي ناشي از مداخالت زایمان را افزایش مي دهد.

هدف از انجام زایمان فیزیولوژیک کاهش زایمان سزارین و کاهش مداخالت و عوارض ناشي از مداخالت 
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 مي باشــد در این زایمان ســرم تراپــي و تنقیه و خوابیدن مــادر در بســتر و معاینات مکرر 
و اپي زیاتومي به صورت روتین انجام نمي شود و هر اقدام فقط در صورت لزوم انجام مي شود.

زایمــان فیزیولوژیک بــه معني انجام زایمان کــم درد و طبیعي و ایمــن با حفظ حریم 
خصوصي زائو مي باشــد.در زایمان فیزیولوژیک داروي محرك انقباضات رحمي اســتفاده 
نمي شود . ضددرد مانند مخدر ها در طي لیبر الزم نیست .مادر مي تواند در هر وضیعتي که در 

آن احساس آرامش و راحتي مي کند زایمان نماید.
حضور همراه و ترجیحا همسر زایمان را سریع تر و راحت تر مي کند.

تفاوت  زایمان طبیعی با زایمان فیزیولوژیک
غالبا در رونــد  زایمان طبیعی انواع دخالت های پزشــکی و دارویی انجــام می گیرد .  

بخصوص در کشــور ما در دو دهه  
اخیر ایــن دخالتها بــی رویه بوده 
و عوارضــی را نیز به دنبال داشــته 
کــه باعث تخریب جلــوه ی زایمان 
طبیعی در برخی موارد شــده است. 
القای زایمان بصــورت روتین برای 
همه با سرم اکسی توسین ، که همه 
خانمها بــا وحشــت از آن به عنوان 
»سرم فشار« یاد می کنند، نمونه ای 
از این مداخالت اســت. اگرچه منکر 



مزیت های این مداخالت نیســتیم ، اما بهتر اســت این مداخالت فقط و فقط در موارد ضروری انجام شوند تا 
شاهد عوارض ناخواسته نباشیم. 

انواع روش هاي کاهش درد غیر دارویي
این روشــها نه تنها درد را کاهش مي دهد بلکه ســرعت زایمــان  را نیز افزایش مي دهنــد .مادران عزیز 
مي توانند در زمان حضور در بیمارســتان راه بروند و تحرك آنها زایمان راحتتري را به دنبال خواهد داشــت.

آموزش تکنیک خاص تنفس با افزایش خون رساني رحم   شدت درد را کاهش مي دهد .این روش ها شامل:
تمرین هاي کششي ، مهارتهاي تنفسي و تن آرامي مي باشد.

موزيك درماني:  صداي خوش و موسیقي مالیم و مورد عالقه مادر  توجه مادر به درد را کاهش مي دهد.
رايحه درماني : اســتفاده از رایحه خوشــبو مورد عالقه با افزایش تولید هورمــون آندرفین حس درد را 

کاهش مي دهد.
آب درماني : حضور مادر در وان آب گرم ادراك درد را کاهش مي دهد.

حمايت روحي )حضور همراه براي مادر(
حضور یک شخص همراه به خصوص همســر در کنار مادر اعتماد به نفس او را افزایش مي دهد و درد او را 

کاهش مي دهد. 
تحريك الکتريکی عصب از راه پوست: یک دستگاه الکتریکی مخصوص بر روی کمر نصب می شود و 
با فرســتادن امواج موجب کاهش درد هنگام انقباضات رحم می گردد. مادر در حین انقباضات می تواند میزان 

تحریک دستگاه را کنترل کند. 
 گرما / سرما :استفاده از گرما  و سرما در نقاطي که مادر درد دارد باعث مي شود مادر درد کمتري حس کند.

طب فشاری: در این روش ایجاد فشــار عمیق با دست بر روی نقاط مشخصی از بدن موجب کاهش درد  
می شود. معموال این فشار با بند انتهایی انگشت شست و سایر انگشتان وارد می شود. نقاط طب فشاری شامل 
شانه ها، پایین و پشت لگن، قوزك پا، ناخن های کوچک انگشتان پا و کف پا و ... توسط همراه آموزش دیده در 

هنگام دردهای زایمان استفاده می شود.
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نوشيدن مايعات و خوردن مواد غذايي كم حجم مانند خرما ،شکالت و موز اشکال 
ندارد و مانع کم آبي بدن مادر و کاهش قند خون مي شــود ،خســتگي را کاهش مي دهد و در 

نتیجه احساس درد را کاهش مي دهد.
ماساژ تراپي : لمس و ماساژ مادر توسط همراهان باعث احساس آرامش مادر مي شود.

زایمان تجربه ای بی نظیر در زندگی مادر است
 امیدواریم این تجربه به خاطره ای به یادماندنی
در زندگی شما تبدیل شود
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