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PHYSIOLOGICAL DELIVERY 

 زايمان فيزيولوژيك 
 تعريف

زایماني استتك  ب  ا اقا م اقات پ شزيتتاي  ا  ق  زایمان فیزیولوژیک 

 .  رضایتمنقي اادر انجام ایگرددافزایش  

 مزايای زايمان فيزيولوژيک

افزایش   -تحایم شیونق عاطفي  یشتر اادر و نوزاد  -دلپذیرتر يقن رونق زایمان 

 - اشار ك اادر در اار زایمان  –ارتباط اادر  ا ارا بك  ننقه  ا در طول زایمان  

 .  احقود ناردن اادر جهك تحرك و آسانتر يقن رونق زایمان 

 ممنوعيت انجام زايمان فيزيولوژيک 

  زایمان طبیعي واژینال وجود نقايتب  ايق، زایمانطور لي اگر اااان  ب

توان انجام داد. در صورپ وجود  ر  قام از اوارد فیزیولوژیک را نیز نمي

 يود: زیر، زایمان فیزیولوژیک انجام نمي

 نین جريق يقیق اتت الپ   ▪ تونریزي يقیق اادر  اردار ا ت   ب ▪

در  غیرطبیعي جنین رارگیري  ▪ تناسليفعال تبخال   ▪

 رام

 جفك سررا ي یا   جفك چسبنقه ▪ چنق  لویي ارداري  ▪

 اسموایك  ارداري  ▪  یماري  لبي یا ریوي اادر  ▪

 های کاهش درد زايمان فيزيولوژيک روش 

درد  زایمان فیزیولوژیک نیز ااننق زایمان  ا درد ایي  مراه اسك.  راي  ا ش

 اي  توان از روشيود و اياستفاده ايي  متري زایمان فیزیولوژیک از دارو

فیزیوژیک را  ا ش داد.  غیردارویي  ا تأثیراپ رواي و رواني، درد زایمان 

  ا ياام اوارد زیر اسك: رتي از این روش

 

 

 

 
 

 

 

شرسنم زایشگاه یا اااا در ا تقا تود را  : آااده  ردن يرایط رواني اادر

 ننق یک جو آرام را  ب وجود آورنق.   ب زن  اردار اعرفي و سعي اي

 يود. این آينایي  اعث ایجاد اعتماد زن  اردار  ب اااا اي

 ا این  عضي از  یمارستان   ننقه در  نار اادر:اضور یک  مراه امایك 

  .د نق  ب  مسر يما  نگام زایمان اضور دايتب  اينقاااان را اي
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های تنفسی شامل  تكنیك   : های تنفسی تكنيک  

تنفس پاك، تنفس آرام، تنفس گام به گام متغیر،  

شده است. این تنفس گام به گام الگویی یا اصالح

کالستكنیك  در  معموالً  زایمان  ها  آمادگی  های 

نمیآموزش   تكنیك داده  باعث  شود. چنین  هایی 

میحواس درد  از  باردار  مادر  او  پرتی  به  و  شود 

 کمك خواهد کرد تا انقباضات خود را کنترل کند.

شده یا زنده، ریتم تنفسی  موسیقی ضبط   :موزيک 

کند و طی زایمان آرامش بیشتری ایجاد را آرام می

خواهد کرد. در نتیجه اضطراب، استرس و درد را 

 دهد.اهش میک

شنا، آب   : درمانی   آب حوضچۀ  شامل  درمانی 

گرم   آب  از  آنها  در  که  است  جكوزی  و  حمام 

می یا  استفاده  وان  حمام،  از  استفاده  برای  شود 

می  توصیه  باشد، جكوزی  فعال  فاز  طی  که  شود 

زیرا استفاده از این روش طی فاز نهفته باعث کند  

شدن انقباضات مؤثر و گاهی متوقف شدن آنها به 

باید  شود.  صورت موقتی می درجۀ    ۳۷دمای آب 

درصورتی سانتی باشد.  کمتر  یا  از گراد  که 

میآب استفاده  زایمان  طی  مادر  درمانی  شود، 

می کند.  باردار  مایعات  نوشیدن  به  شروع  تواند 

تواند باعث ایجاد درمانی میاستفاده از روش آب 

نیز  را  او  آرامش مادر شود و درد پشت و شكم 

 کاهش دهد.

  

 اي اادر را تغییر توان وضعیك  راي  ا ش درد اي : اي اادر در زایمانوضعیك 

  اي زیر  رار  گیرد: توانق  ب يام داد. اادر  اردار اي

 اي تود را  ب دیوار تایب ده دسك در االك ایستا ایستاده:

د یق و وزن تود را  ب جلو وارد  نیق. در این االك، وزن  

 يود نب  ب لگن وارد ايجنین  یشتر  ب  مر 

شا ا را از   ب صورپ  رعاس روي صنقلي  نشینیق و نشستب: 

 سمك زانو  ب جلو  یاوریق. از ااااي  مراه  خوا یق  ب ااساژ 

 ششك را انجام د ق 

اسك، طوري        زااني  ب د انۀ رام  اام  از نشقه سجقه:

روي شا ایتان  نشینیق  ب زانو ا و سر يما شایین  رار  گیرد  

 و در وضعیتي اشا ب سجقه  رار  گیریق.

در طول  توا یقن  ب شهلوي چپ،  هترین وضعیك توا یقه: 

يود. در  رساني  ب جنین  هتر انجام ايزایمان اسك و تون

توان زیر سر و زانوي تود  الش  رار د یق تا  این االك اي

 . ااساس آرااش  نیق

 
 
 
 
 
 

 

 

 مراه   انگیز در  ا ش درد اسك  ب توسط  مسر یا اااااین یک روش يگفك :ااساژ

ااساژ را  ا اققار  مي روغن گیا ي انجام داد. ااساژ  ب توان  يود. ايانجام اي)دوال ( 

  نق. ا ش درد و آرااش يما  مک زیادي اي

 ننقه و  مپرس گرم، وان آب گرم، دوش گرم یا  استفاده از شتو اي گرم  ار رد گراا:

توانق در طول زایمان درد را  ا ش د ق.  ار گراا این  استفاده از شق گرم و ارطوب اي

يود.   نق و  اعث آرااش و رااتي ايریان تون آن انطقب را زیاد اياسك  ب ج

  مچنین گراا  اعث تساین درد  مر نايي از تستگي توا ق يق. 

 ا  ب جاي ایناب داد و فریاد  ننق و  نترل درديان را در روش الااز تانم  :روش الااز

انقباضاپ رامي را ضعیف جلوه از دسك  ق نق،  ا يم  ردن عض پ و الگوي تنفسي، 

د نق. این استراتژي  مچنین ياام تمر ز روي یک نقطۀ ار زي اثم تا لوي اورد اي

 اي عصبي اشغول يونق و  ب درد  يود  ب راه ع  ب و زیبایي اسك. این تمر ز  اعث اي

 گیرد اادااي  ب یک گروه ازشاسخ نق نق.  نگام انجام این روش، تانم  اردار یاد اي

 .  نق، عض پ دیگر را يم  نقعض پ ویژۀ تود را انقبض اي

يود. در  روش  رادلي، اعموالً زایمان  ب وسیلۀ امایك  مسر ناایقه اي :روش  رادلي 

این روش روي  ب  ار  ردن  ما نگ  قن، استفاده از  نترل تنفسي، تنفس يامي و 

يود و يو ر، نقش فعالي را در  مک  ردن تشویق  ب يم  ردن عمواي  قن تأ یق اي 

 اي تنفسي  ر عهقه  راي يم  ردن  قن و استفادۀ صحیح از تانیک  ب  مسر  اردارش  

 گیرد.اي

 ا در اتاق روش تمر ز اواس و انحر   ردن اواس از درد، تانیاي  راي تساین درد اسك.  عضي از تانم  : اي تجسم ت قتانیک 

  ننق.آن جسم اي ننق و طي انقباضاپ، توجب تود را اعطو   ب يان فار ايزایمان  ب وسایم اورد ع  ب 

 


