يكي از داليلي كه مادران روش سزارين را به زايمان

مزاياي

طبيعي ترجيح مي دهند ترس از درد زايماني است

زايمان

.تحقيقات نشان ميدهد مادراني كه مراحل زايمان

طبيعي

طبيعي را پشت سر گذاشته اند و در هوشياري كامل
متوجه به دنيا آمدن نوزادشان شده اند و حتي اولين
گريه نوزاد را شنيده اند از آن به عنوان تجربه اي
بسيار شيرين و غير قابل وصف ياد كرده اند و آنرا
مرحله سختي از زندگي كه توانسته اند با موفقيت
پشت سر بگذرانند دانسته اند كه اين تجربه باعث
افزايش اعتماد به نفس ايشان شده و توانسته در

هرگز به دليل ترس از درد زايمان كه امري
طبيعي است داوطلب سزارين نمي شوم.

شيردهي و بعدها در تربيت كودكانشان به مادران
كمك كند.

“شما شايسته بهترين هستيد"
مارولون

بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي بعثت
تهيه و تنظيم:
مائده مصلي نژاد (مسئول بهبود كيفيت)

محصول مشترك شركت داروسازي ابوريحان و ارگانون هلند،
مورد تاييد  FDAآمريكا و نخستين قرص مدرن جلوگيري
از بارداري در ايران ،بدون عوارض

ندا اشك تراب (سوپروايزر آموزشي)
سال 4931

مقدمه

زايمان طبيعي نسبت به سزارين مزاياي
فراواني براي مادران و نوزادانشان دارد:

زايمان يك امر طبيعي است كه بر اساس يك

مزاياي مادري:

سري تغييرات منظم كه خود به خود انجام

 مدت بستري شدن و بازيابي توانايي

ميشود شروع شده و با همكاري مادر و فرد انجام
دهنده زايمان به راحتي انجام ميشود.
شما به عنوان يك مادر باردار حتما تا به حال در
مورد زايمان و نحوه انجام آن فكر كرده ايد ،
حتما از خود پرسيده ايد كجا و چگونه زايمان
كنم ؟
كدام روش زايمان براي من مناسب تر است ؟
همانطور كه مي دانيد زايمان به دو روش صورت
مي گيرد:
 .1طبيعي
 .2سزارين

مزاياي نوزادي:
مادراني كه زايمان طبيعي مي كنند در
شيردهي و دادن آغوز به نوزاد خود موفق تر

بازگشت به كارهاي عادي و روزمره بعد از

هستند زيرا مادر بالفاصله پس از زايمان نوزاد

زايمان طبيعي خيلي كمتر از سزارين

خود را در آغوش مي گيرد و ارتباط مستقيم با

است.
 حجم خوني كه مادر طي زايمان طبيعي

پوست مادر برقرار شده و اين امر در ايجاد

از دست ميدهد تقريبا نصف يك عمل

رابطه عميق عاطفي بين مادر و نوزاد و

سزارين است.

همچنين كمك به برقراري سريعتر شيردهي

 زايمان طبيعي عوارض و خطرات بيهوشي
زايمان به طريق سزارين را ندارد.
 درصد ابتال به عفونت در بين مادران
سزارين شده بيشتر از مادراني است كه

كمك مي كند .اين در حالي است كه در
مادراني كه سزارين مي شوند نوزاد تا چندين
ساعت از مادر دور مي ماند.

زايمان طبيعي داشته اند.
 زايمان طبيعي از نظر اقتصادي به نفع
خانواده و جامعه است.
 در زايمان طبيعي  ،خانمها تناسب اندام
خود را با انجام ورزشهاي مناسب سريعتر
از مادران سزارين شده بدست مي آورند.

اكثر خانمها مي توانند زايمان را به روش
طبيعي انجام دهند و فقط معدودي از
زايمانها نياز به انجام سزارين دارند.

