
  

  آنچه باید درمورد زایمان طبيعی و سزارین بدانيم

    

  : مادر گرامی آیا می دانيد که   

سزارین یک عمل جراحی برای زایمان است و هنگامی ا نجام می شود که زایمان طبيعی خطـر سـاز یـا غيـر ممکـن            
  .باشد 

آمار و ارقام نشان می دهد تعداد قابل توجهی از سزارین ها به دالیل غير منطقی چون تـرس مـادر از زایمـان طبيعـی           
  .می باشد 

مشکالت مربوط بـه بيهوشـی ، لختـه شـدن خـون      ، سزارین دارای عوارض زیادی از قبيل خونریزی ، عفونت محل عمل    
  .می باشد ... داخل عروق و 

ن نسبت به زایمان طبيعی ناتوان کننده تر و دردناکتر بوده ، مدت اقامت مادر در بيمارستان را افزایش می عمل سزاری      
  .دهد 

  .از نظر اقتصادی زایمان طبيعی به نفع مادر ، بيمارستان و جامعه می باشد       

  .برابر بيشتر از زایمان طبيعی می باشد  ١٠مرگ و مير مادران در سزارین       

  .مشکالت تنفسی در نوزادانی که از طریق سزارین به دنيا می آیند بيشتر است       

مادرانی که زایمان طبيعی نموده اند در امر شير دهی بـه نـوزاد خـود موفـق تـر از مـادرانی مـی باشـند کـه بـه طریـق               
  .سزارین نوزاد خود را به دنيا اورده اند 

  .ودتر مادر و نوزاد می گردد و رشد روانی و سيستم ایمنی نوزاد مطلوبتر خواهد بود زایمان طبيعی موجب ارتباط ز      

   

  : دانستنهایی در مورد  

  مراقبتهای دوران بارداری و پس از زایمان

   

   

  : مادر گرامی توصيه ميشود 

  در دوره پيش از بارداری 

برای شروع یک بارداری موفق ، با مراجعه به پزشک یـا کارکنـان بهداشـتی و انجـام ازمایشـات و معاینـات از سـالمت              
  .خود مطمئن شوید 



برای پيشگيری از اختالالت لوله عصبی جنين، مصرف روزانه اسيد فوليک به مدت سه ماه قبل از شروع باردرای توصيه    
  در دوره باردرای می شود 

و در روسـتا   صورت اطمينان از باردار بودن در کوتاهترین زمان در شهر به مراکز بهداشتی درمانی یا پایگاه بهداشـتی  در   
  . ها به خانه های بهداشت جهت تشکيل پرونده مراقبت بارداری مراجعه نمایيد 

وصـيه پزشـک یـا کارکنـان     مصرف قرص هـای اسـيد فوليـک ، آهـن و کپسـول مـولتی ویتـامين در دوران بـارداری طبـق ت            
  .بهداشتی ضروری است 

شامل عدس، لوبيـا، نخـود   ( در برنامه غذایی روزانه از مواد غذایی حاوی آهن مانند گوشت، مرغ، ماهی، جگر،حبوبات    
  .و سبزیجاتی مانند اسفناج و جعفری استفاده شود ) 

  .در صورت بروز هر گونه عالئم غير عادی به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی مراجعه نمایيد       

  ر دوره پس از زایمان د

  .مراقبت های بعد از زایمان می توانددر تشخيص و درمان به موقع عوارض بعد از زایمان موثر باشد       

و مالقـات سـوم در    ١٥تـا   ١٠، مالقـات دوم در روزهـای    ٣تـا   ١هـای  مادران پس از زایمان ، سه بار ، مالقات اول در روز   
در شهرها به مراکز بهداشتی درمـانی یـا پایگـاه بهداشـتی و      پس از زایمان جهت تکميل مراقبت ها ٦٠تا  ٤٢روزهای 

  .در روستاها به خانه بهداشت مراجعه نمایند 

  .مت مادر و نوزاد است شير دهی بالفاصله پس از زایمان ، تضمين کننده سال      

برای برگشت سریعتر بدن به وضعيت جسمانی قبل از بارداری ، تمرینات بدنی مناسب طبق توصيه پزشک یا کارکنـان     
  .بهداشتی انجام شود 

  . رژم غذایی مادران شيرده بعد از زایمان در مقایسه با غذای زنان باردار نياز به کالری و پروتئين بيشتری دارد      

برای جلوگيری از کم خونی و کمبود ویتامين ها ، مصرف روزانه یک قرص آهن و یک قرص مـولتی ویتـامين تـا سـه مـاه         
  .بعد از زایمان ضروری است 

  .در صورت مشاهده هرگونه عالئم غير عادی به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه نمایيد       

   

   

  واحد سالمت مادران بهداشت خانواده –شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندر انزلی                 

 


