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PAINLESS SKILLS 

كاهش درد در زايمان مهارت هاي    
زایمان با شککه ت ینین نتما ای و و بی یاامانینو ینین یه ی زنی و یز زن ا،ککا   

بینیا آمین جنین بی نا  ان   نانب اینین هییی خیاونی بی زن کی خاص او،ککال یه ی  

ماهی از وج ا ماار بنااشکهی مو شک ا   9ارا های شکییی خایمی مو یابی و ،کننینو بار 

و همزمان  نیی ن زاای ار ایاق زایمان طنین مو افهنیل یمام این یه ات صکهنی یز  

ایاق زایمکان ا،کککال زایمکان آناکیر با شکککه ت و ماکید ا،کککا کی رییمو ین ها بن این 

انکی ککی انکانهکی هننکام زایمکان زنو نیکا کنکی  بکیون شکککز بنآورات خ اهکی  عایکیت ب ات

 شیل انا کی ی یی جنین هننام  ش ات شین ارهای نتما و رحما خیاونی ا،ال

: برخی از روشهای کاهش درد زايمان    

 تمرين های کششی، تن آرامی : - 1

ع ارضو   بنوز  از  میه ان  کششو  یمنینات  با  ینفسو:  مفصلو   م اری ای  ارا  ماننی: 

ت کف ینن وللل کنال این  الت ،یسهم   ارشو  ااراری  شل شین عض الکمنارا  مشه

م اری ای  و  آرامو  ین  همنات  بی  بلهی  ی انایو ذهن مو ش ا  باعث  ین ا  نی  یمنینات 

 ینفسو م جب بنرناری هماهننو ر ای جسمو  ذهنو و روانو مو  ناال  

 آوا يا موسيقی:- 2

م ،یاو ایخ ات یا آوای رنان مو ی انی ار هننام اناباض و ارا  شنیین 

 شنایط مطل بو بنای ماار ایجاا کنیل 

 آب درمانی و استفاده از وان زايمان: -3

ت  کاهش اضکطنا،  ارا و یهنیز زایمان الشکل شکین عضک ج ا  این روش  

مفیی ا،ککا این روش م جب احسککاد راحهو و ین آرامو حین اناباضککات مو 

   م ش های مخهلف آ، ارمانو شکامل: ا،کهفاات از وان یا اوش آ،  نشک ال رو

ا،کهفاات از اوش ا،کهو بنای ریخهن آ، روی شکهم و کمن ا،کهخن زایمان و 

جه زی مو بکاشکککیل زایمکان ار آ، یهو از روش هکای ککاهش ارا زایمکان مو 

باشککیل ماار مو ی انی بنای کاهش ارا زایمان از وان زایمان ار آ، ا،ککهفاات  

بکا عکامکل زایمکان کنکی   بکایکی  و ار م را ان ننو انجکام زایمکان ار وان حهمکا 

 مش رت کنیل  
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 ENTONEX: انتونکس -9

مخل طو از  از و ه ا مو باشی کی از طنیق اهان  

و با ما،کز بنای کاهش شکیت ارا   یج یز مو  

شکک ال ماار این  ازی را کی ا،ککهنشککاق مو کنی   

یهنوژن ا،کال ا نای این  نینکیبو از اکسکینن و 

بین   از  زایمکان را  ی انکی همکی ارا  نمو  ینکیکب 

ببنا  امکا یکا حکیی مو ی انکی منجن بکی ککاهش ارا  

انابکاضکککات زایمکان شککک ا و آن را رکابکل    ار حین

یهمکل کنکیلاین  از از طنیق ما،کککز و طو عمکل 

کمو ربکل از ینفس  وارا اهکان فنا مو شککک ا و  

مو شکک ا  و   ا،ککهفااتاناباضککات رحمو   شککنو 

ثکانیکی  س از مصکککن   یکا حکیی    20یکا   15حکیوا  

  افزایش   بنایل  اهکی  مو  ککاهش   اراهکای مکاار را

ا،ا یتیاا نفس کشیین را کم  ب هن   از  این اثن

 کنیی و ار ع ض عمیق و آهسهی نفس بهشییل

 :زايمان اپيدورال-10

این ککار بکایکی ار بیمکار،کککهکان انجکام بنینا و مکاار  

بایی یها ن ن یز مهخصککب بو ه شککو حاذق  

رنار ااات شککک ال ار زایمکان ا یکیورار  ااروی بو  

حسککو از رسککما  شککا کمن یبو حسککو نخا    

شککک ا یکا مکاار ارای را حین زایمکان  یزریق مو  

 –یکب    -: افکا فشکککارخ نع ارض  احسکککاد نهنکی ل

افزایش نیاز   –ط النو شین منحلی اور و اوم زایمان 

 بی میاخالت مامایو

گرمای سطحی:   -    4 

روی    بنار این روش اشیای  نمو ماننی بطنی آ،  نم  ح یی منط ، و  نم را  

و کمن   رنار مو اهنیل  نما باعث افزایش    رسما یههانو بین ی شهم  کشایی ران

جنیان خ ن  کاهش ارا و خسهنو میش ال ژر های  نم کننیت  کشیین  ه  بن 

 کننیت ا،الروی یمام بین و اوش  نفهن با آ،  نم نیز کمز 

 لمس و ماساژ: - 5

این روش راهو بنای آرام کنان مو باشیل میارکو اار بن انهاار اننژی از طنیق   

ار   م ها   و  ها  رسما   نی  او،هانی  بخش  اطمینان  ن ازش  ا،ال  م ج ا  یمس 

آغ ش  نفهن  ما،اژ ن احو ا،ا  کمن  با،ن و ،این رسما های بین ی ،ط   

 ارا و یسهین ماار ش ال همنات مو ی انی م جب کاهش  

 طب فشاری:-6

ار این روش با ایجاا فشار عمیق با ا،ا بن روی نااط مشخصو از بین م جب   

کاهش ارا مو ش ال متم ال این فشار با بنی انه ایو اننشا شسا و ،این  

اننشهان وارا مو آییل نااط طب فشاری شامل: شانی ها   ایین  شا  ینن  ر زک 

اننشهان  ا و کف  ا مو باشی کی ی ،ط همنات آم زش   ا  ناخن های ک از 

 اییت ار هننام اراهای زایمان ا،هفاات مو ش ال 

 (TENSتحريک الکتريکی عصب از راه پوست: )- 7

ار این روش یز ا،کهنات ایههنیهو مخصک صکو بن روی کمن نصکب مو شک ا و با فن،کهاان  

 ناال خ ا ماار ار حین اناباضککات ام اج م جب کاهش ارا هننام اناباضککات رحم مو  

 مو ی انیی میزان یهنیز ا،هنات را کنهنر کنیل

هسکککهنی     ار طو منحلی فتار زایمان یزمانو کی اناباضکککات ط النو ین  ر ی ین و بیشکککهن

بیشکککهنین یکاثین را اارا و بکا ا،کککهفکاات از آن ار مناحکل اوییکی زایمکان  بسکککیکاری از زنکان  

 نیلکمنارا کمهنی را یجنبی مو کن

ار بین  یانیورفین   ار این روش ،ککتو مو شکک ا یا با یهنیز بین  مسککهن های طبیتو 

ی ییی شک ا یا از این طنیق یتیاای از ،کیننار های ارا کی ی ،کط نخا  بی ماز ار،کار مو 

یا کن ن هیچ اثن جانبو بنای ماار و یا ن زاا بی اییل ا،کککهفاات از  شککک ا  کاهش  ییا کنیل

 ا،الاین روش  زارش نشیت 

 آروماتراپی: - 8

ا،هفاات از روغن های مخص ص ماننی: ا،ط خ اود  باب نی    نی و منیم  لو  

بنای افزایش آرامش و کاهش اضطنا، م ثن ا،ال طنیای مصن  این م اا 

عبارینی از: بخ ر یا ب کنان ا،همار آغشهی بی م اا متطن  ما،اژ  شا و کمن بی  

ارون آ، آغشهی بی   همنات روغن های  ایی آغشهی بی این م اا   ذاران  اها ار

 آن مفیی ا،ال  

 


