
 فروزان الفتی

هیئت علمی داوشگبي علوم پسشکی 

 قسویه



روضهاي دارويي و غيردارويي كاهص  
 درد زايمان  

 

 روش های دارویی 
  

  روش های غیر دارویی 



روضهاي دارويي  
و غيردارويي  
كاهص درد 

 زايمان 

 : بقراط
 

 ، انسانهاست ابذی مطغله درد با مبارزه
 بایذ .است فایذه بی درد علیه ضورش

 آن وجود ضرورت و درد نقص کنیم سعی
  هطذار خاصیت بذون زیرا ، کنیم درک را

 وجود ای زنذه موجود بسا چه درد دهنذه
  . باضذ نذاضته



 خصوصیات درد زایمان 

 دسد صایواى تِ دًثال آسیة تافتی یا تیواسی تَجَد ًوی آیذ. 

 صًاى چٌذ هاُ قثل اص صایواى خَد سا تشای کٌتشل ٍ دسهاى دسد آهادُ هی کٌٌذ. 

 دسد صایواى خَدتخَد هحذٍد ضًَذُ است ٍ تؼذ اص تَلذ کاّص هی یاتذ. 

دسد صایواى یک ّذف ٍ ًتیجِ هطلَب سا تِ دًثال داسد. 

 دسد صایواى اًؼکاس فشآیٌذ پیچیذُ فیضیَلَطیک ٍ سٍاًی است. 

 است ( احطایی ، کالثذی ) دسد صایواى ضاهل دٍ ًَع دسد . 

 دسد صایواى هتٌاٍب است  . 



 عوامل موثر بر درد زایمان 

 تشس ، اضطشاب ، ضخػیت هادس ، ػَاهل فشٌّگی ، ) اجتماعی  –عوامل روانی
اًتظاسات ، تجشتِ قثلی ، سیستوْای حوایتی ، هکاًیسوْای تحول دسد ، سٍضْای  

 (آساهساصی ، ػَاهل ػاطفی ، ًگشش ، سطح آگاّی ، اػتقادات 

 

 سي ٍتؼذاد صایواى هادس ، ضکل لگي هادس ، آهادگی سشٍیکس ، ) عوامل فیسیکی
 (ٍضؼیت جٌیي ، ٍضؼیت هادس ، طَل هذت صایواى ، هحیط 



 آثار درد زایمان 

 آثبر ریوی و تىفسی 

 آثبر قلبی و عروقی 

 آثبر متببولیک 

آثبر گوارشی 

 آثبر وورو اودوکریىولوژی 

 آثبر رواوی 

اثر بر فعبلیت رحمی 

 اثر بر جىیه 



 روش هاي دارويي

داروهای موضعی 
 ثیحسی ًبحیِ ای ٍ پبساسشٍیکبل  - 
 سٍش اپی دٍسال ٍ اسپبیٌبل -
 سبیش سٍضْبی ثیحسی ًبحیِ ای-
  
داروهای سیستمیک   
 اپَئیذّب  -
 هسکي ّب ٍ آسام ثخص ّب -
 
  داروهای ضد درد تنفسی 
 اًتًََكس   -

 



  چرا روشهاي داروئي نه؟

ليبر طوالني تر 

مداخالت جراحي 

نوزاد-تاخير در تماس مادر 

خواب آلودگي مادر 

کاهش رفلکس مکيدن 

 کاهش شيرخوردن نوزاد سبب افزايش زردي،هايپوگليسمي و کاهش
 وزن گيري مي شود

 



 روش هاي غير دارويي

 :ازندس ضهايی كه گیرنده های حسی محیطی را فعال میرو
حشاست ٍ سشهبی سطحی  
 غَطِ خَسدى دسآة ٌّگبم لیجش ٍ صایوبى 
 لوس ٍ هبسبط 
 طت فطبسیطت سَصًی ٍ 
تحشیك الکتشیکی اعصبة عجَس كٌٌذُ اص پَست 
تضسیك داخل جلذی آة استشیل 
آسٍهبتشاپی 

 



 ادامه روش هاي غير دارويي

 :روضهايی كه فیدبک محیطی به درد را كاهص می دهند 
 
 تجسن خالقحَاسكشدى توشكض ٍ هٌحشف ،  

  ّیپٌَتیض 

ٍ اصطشیك ضٌَایی آٍاهَسیمی 

ثیَفیذثك 

 



 ادامه روش هاي غير دارويي

 :می دهند روضهايی كه محركهای دردآور را كاهص
 
ٍضعیت حشكت هبدس ٍتغییش 

 فطبس هتمبثل 

  

 



 حرارت سطحي

 حَلِ هشطَب داؽ، تالطتک گشهایی، کیسِ سیلیکًَی )استفادُ اص یک ٍسیلِ گشم
سٍی قسوت تحتاًی ضکن، قلِ سحن، کطالِ  ( حاٍی طل گشم ضذُ، کیسِ آب گشم

 ساى، کوش، ضاًِ ّا ٍ پشیٌِ 
  استفادُ اص پتَی گشم کٌٌذُ تشای پَضاًذى توام تذى 
استفادُ اص پذ هشطَب گشم دس ًاحیِ پشیٌِ دس غَست توایل هادس 
استفادُ اص دٍش آب گشم تِ طَس هَضؼی دس ًاحیِ دسدًاک 
استفادُ اص ٍاى آب گشم تشای کاّص دسد ٍ افضایص سشػت صایواى   

 
ِثعذ (هشاحل اٍل ٍ دٍم ٍ سَم صایوبى)ایي سٍش هی تَاًذ ثِ طَس هتٌبٍة دس طَل صایوبى: ًکت ،

 . اص صایوبى ثِ جض دس ًبحیِ پشیٌِ ٍ سحن ٍ ثِ دسخَاست هبدس اًجبم ضَد



 سرماي سطحي

ُقطؼات اص پش پالستیکی دستکص طل، تستِ یخ، کیسِ) سشد ٍسیلِ یک اص استفاد 
 قسوتی ّش یا ٍ ضکن گلَ، سش، ًاحیِ دس (یخ حاٍی پالستیکی تطشی یخ، ضذُ خشد
 داسد توایل هادس کِ

سٍی یخ داسای پالستیکی ظشف یا ٍ الیِ دٍ پاسچِ دس صدُ یخ طل تستِ گزاسدى  
   صایواى دٍم هشحلِ دس دسدًاک تَاسیش دسدّای کاّص تشای هقؼذ

سشهادُ جسن ٍ پَست تیي هػشف تاس یک پاسچِ الیِ دٍ یا یک اص استفادُ :نکته  
  ایجاد پَست تا سشها هستقین تواس اثش دس کِ ًاگْاًی ًاساحتی اص جلَگیشی تشای
 .ضَد هی

هشاحل )ایي سٍش هی تَاًذ ثِ طَس هتٌبٍة ثب سٍش گشهبدسهبًی دس طَل لیجش، هشاحل صایوبى س
ٍ ثِ (  دس هحل سحن ٍ پشیٌِ ثشای پیطگیشی اص خًَشیضی )، ثعذ اص صایوبى (اٍل ٍ دٍم صایوبى

 . دسخَاست هبدس اًجبم ضَد



 
 

 غًطه خًردن درآب هىگام ليبر ي زايمان

 
استفبدُ اص دٍش ّبی دستی ثشای سیختي آة سٍی ضکن ٍ كوش 

 
 ِپبضَی 

 
 دٍش گشفتي 

 
  استفبدُ اص ٍاى صایوبى دس آة 

 
(هشحلِ اٍل)گزساًذى طَل لیجش دس آة 
  (هشحلِ دٍم )اًجبم صایوبى دسآة 

 
 
 



 طة سًزوي

است اًجبم لبثل صایوبى اص پس ٍ صایوبى صایوبى، اص لجل هشحلِ دس. 
5/12 تب 25/1 طَل ثِ صًگ ضذ ٍ فَالد جٌس اص ّبیی سَصى  

 ثِ ّب سَصى لطش تبصگی ثِ ) 34 تب 26 ّبی ضوبسُ ٍ سبًتیوتش
 اكَپبًچش ًمبط دس (است ضذُ تْیِ سبًتیوتش 45/0هَ تبس ثبسیکی

  ّش چشخبًذى ثب سَصًْب ٍسٍد اص ثعذ .ضًَذ هی ٍاسد (ًمطِ 200)
 هَلعیت گشفتگی، ثشق یب ٍ جضجض احسبس هَسد دس هبدس ثیبى ٍ پبیِ

 .ضَد هی ّذایت دسهبًی
 ضَد هی ایجبد خَاة حتی ٍ عویك آساهص احسبس سٍش ایي دس.  

  ثِ ًیبص سٍش ایي .ثوبًذ ثبلی سبعت چٌذ تب است هوکي آى تأثیش
 ایي ثب .داسد دلیمِ 60 تب 30 هذت ثِ جلسِ ّش ٍ جلسِ چٌذ دس اًجبم

   .داسًذ ثیطتشی استشاحت ثِ ًیبص ثبسداس صًبى سٍش،



 لمس ي ماساش

هاساط هی تَاًذ اص حالت ًَاصش تا فطاس هحکن تش ًاحیِ هَسد ًظش اًجام ضَد  . 
 
 حاالت هختلف هاساط ػثاستست اص: 
 ایجاد لشصش(vibration)   
ضشتِ هالین(knocking) 
 ػویق  فطاس چشخطی(deep circular pressure) 
  فطاس هحکن ٍ هذاٍم(continual steady pressure) 
 ِهالص پیَست( joined manipulation)  
 اًجام ( تِ غَست چشخص، لشصش ٍ فطاس)اًجام ایي سٍضْا تا ًَک اًگطتاى، کف دست ٍ یا اتضاسّای هخػَظ هاساط

 .هی گیشد
 ضشٍع هی ضَد ٍ تِ طَس هتٌاٍب تیطتش هی ( ثاًیِ 40تا  30حذاقل اص )هاساط تِ طَس هطخع حیي اًقثاضات سحن

هؼوَالً فطاس هحکن ٍ هذاٍم دس طَل اًقثاؼ ٍ هاساط هالین تِ غَست ًَاصش دس تیي اًقثاضات استفادُ هی . ضَد
 .تشای اًجام هاساط ٍجَد داسد( غیش اص ػاهل صایواى)دس پاسُ ای اص هَاسد، ًیاص تِ کوک فشد دیگش. ضَد

 
تشای جلَگیشی اص اغطکاک تا . دستاى هاساط دٌّذُ تایذ تذٍى صخن ٍ صیَسآالت تَدُ ٍ ًاخي ّا کَتاُ تاضٌذ: نکته

 .سٍغي هخػَظ چشب ضَد



 طب فطاري

 فشبر ،گرمب يب سرمب در نقبط طب سوزنيTSUBOS 
 نبخن موچل   قوزك پب، شبنه هب،پبئين پشت ،لگن ،: نقبط طب فشبري شبمل

 انگشتبن پب، مف پب ، سبمرال

 اين نقبط دانسيته افسايش يبفته اي از رسپتورهبي عصبي دارد و هدايت
 النتريني بباليي دارد

به تئوري منترل دروازه اي و افسايش اندورفين هب نسبت داده مي شود 
  فشبر بب بند انتهبيي انگشت شست و سبير انگشتبن 

 



 تحریك الکتریکی اعصاب عبور کننذه از پوست
TENS 

داس ضشثبى خفیف الکتشیکی جشیبى ٍتَلیذ پَست ثِ الکتشٍد ٍصل 
 
فیضیَلَطیکی ٍ هکبًیکی سٍحی، اثشات ثب هبسبط هطبثِ دسد كبّص 

 
تئَسی اسبس ثش gate control ، هحیطی -عصجی فیجشّبی تحشیك ثب 

   .ثٌذد هی سا دسد ّبی دسٍاصُ ثضسگ،
 
گیشًذ هی لشاس فمشات ستَى طشف دٍ دس هَاصی طَس ثِ هعوَالً الکتشٍدّب. 

  كوشی هْشُ اٍلیي تب تَساسیك هْشُ دّویي ثیي الکتشٍدّب جفت اٍلیي
((T10- L1 چْبسم تب دٍم هْشُ ثیي الکتشٍدّب جفت دٍهیي .گیشد هی لشاس 

   .گیشد هی لشاس (S2-S4) سبكشال
 
ثبال هتٌبٍة جشیبى اص جشیبى ضذت (high frequency) هتٌبٍة جشیبى تب 

  .كٌذ هی ایجبد سا دسد ثْجَد حذاكثش (low frequency)پبییي



 
 تسریق داخل جلذی آب استریل

لَهثَساکشال ًقطِ چْاس دس هقطش آب گشم هیلی 1/0 تضسیق 

 

ٍایلیاک خاسّای خلفی  -تاالیی تخص دس اٍل ًقطِ د   

 

داخل طشف تِ هتش ساًتی 1  ٍ تش پاییي هتش ساًتی 3 تؼذی، تضسیق دٍ هحل.   

داخل اًسَلیي سشًگ تا هقطش آب سی سی یک  تضسیق کشدى، ضذػفًَی اص پس،  
  جلذی

دقیقِ 90 تا 60 تا تسکیٌی اثش ٍ دقیقِ 2 هذت دس سٍش تاثیش  



 
 

 
 

 آروماتراپی

ُضفاتخص گیاّاى ٍ ّا ػلف ّا، گل دسختاى، اص ضذُ تقطیش ّای سٍغي اص استفاد  
 تْثَدی ایجاد ٍ خَضایٌذ احساس ٍ سالهتی تقَیت تشای

 
یاسوي گلی،سص، هشین ، ضوؼذاًی اسطَخَدٍس، قثیل اص گیاّاًی ّای اساًس ٍ ...   

 
ای، پاسچِ ًَاسّای سٍی  ،استطوام ،اسپشی ،هاساط تذى سٍی تش خیس ّای کوپشس  

   حوام ،دٍش ،پاضَیِ سش صیش تالص



 ، تجسم خالقحواسكردن تمركس و منحرف 

  ثثت یک تحشیک دس سلَلْای ساقِ هغض تِ ػٌَاى دسد 

 

  توشکض سٍی ضی یا ػول خاظ 

 

ُیاد آٍسی غحٌِ خَش آیٌذ تِ کوک ّوشا 



 
 
 
 
 
 

 ته آرامي ي تمرکس  -تکىيک هاي تىفسي

 

 

دسد سیگٌبل اًتمبل كبّص ثبعث فکش اًحشاف افضایص طشیك اص سٍش ایي ٍ 
 ضَد هی هغض تَسط آى دسیبفت

 
 لیجش، ٌّگبم دس .ضَد اًجبم تَاًذ هی آهَصش هبدس، هشاجعِ صهبى ثشحست 

 .گیشد صَست اٍل هشحلِ اثتذای ٍ ًْفتِ فبص دس آهَصش
 
 است آگبّبًِ تٌفس ٍ تٌفس كٌتشل :تٌفسی تکٌیك ّذف. 
اًشطی كست ثشای (رٌّی ٍ جسوی) ثذى ٍاًْبدگی ٍ آساهص :سبصی ضل ّذف   



 مهيپنوتيس

دسایي .کٌذ هی تَلیذ آلفا اهَاج کِ َّضیاس هغض تا ػویق فیضیکی سستی اص حالتی 
 ٍ َّضیاسی تیي ًاخَدآگاُ دسک ٍ افتذ هی کاس اص هَقتاً رٌّی ًیشٍّای حالت

 .آیذ هی تَجَد تش ٍساحت صٍدتش تیَْضی

تذى فیضیَلَطی تغییش تِ قادس رٌّی تػَیش   

گستشدُ سٍاًی ٍ جسوی آساهص حالت ایجاد 
 

 ده درصد می توانند از اين روش استفاده كنند



 ازطريق ضنوايي آواموسيقي و

هی ایجاد تذى دس خاظ تغییشات هٌظن، آٍاّای اص استفادُ تا کِ است آٍادسهاًی ًَػی  
 هثثت اثشات تِ هٌجش کِ ضذُ ّا آًذسٍفیي تَلیذ تاػث (قشآى) آٍا ٍ هَصیک .ضَد

  .ضَد هی تذى دس احساسی -سٍحی -جسوی
 

هذت .است استفادُ قاتل صایواى اص پس ٍ لیثش فؼال فاص ٍ صایواى تاسداسی، دس سٍش ایي 
   .هادس اًتخاب تِ تَجِ تا هتٌاٍب غَست تِ دقیقِ 30تا 20سٍش اًجام



 بيوفيدبك  

 یکی اص تکٌیکْای سیلکسیطي 

 

تطخیع سیگٌالْای فیضیکی 

 

 اص طشیق دیذاسی یا ضٌیذاسی اطالػاتی دس هَسد ػولکشد خَدکاس فیضیَلَطیک تذى
 کسة هی کٌذ



 وضعیت ها
 

 :upright وضعیت های

 standing ،walking،,swaying ,lunging ,rocking ,lateral (side 
lying), (semi-recumbent) forward leaning , squatting 

kneeling   
مسايا: 
- كبّص طَل هشحلِ اٍل ٍ دٍم صایوبى 
-  اًمجبضبت هَثشتش سحوی 
-  استفبدُ اص ًیشٍی جبرثِ صهیي 
-  كبّص ًیبص ثِ هسکي 
-  تسْیل حشكبت هفبصل لگٌی 
- كبّص احسبس دسد ثِ خصَظ دسدّبی كوشی 
-  جفتی  –ثْجَد گشدش خَى سحوی 
- كوك ثِ چشخص جٌیي ٍ ًضٍل سش 
-  كبّص پبسگی پشیٌِ ٍ ٍاطى 
-  كبّص عفًَت ثعذ اص صایوبى ثِ علت هعبیٌِ كوتش ٍاطیٌبل 
-  (  استفبدُ اص دٍ سٍش كبّص دسد ثِ طَس ّوضهبى)اهکبى اًجبم هبسبط 



 حركت كردن مادر حيه ليبر

     دس اکثش سٍش ّای صایواى سٌتی حشکت فؼال صًااى دس کااّص دسد ٍ تساْیل اهاش

 .صایواى تسیاس اّویت داضتِ ٍداسد

    حشکت فؼال حیي لیثش تاػث هی ضَد هادس تتَاًذ سٍش ّای تٌفسای ٍ ضال کاشدى

 .ػضالت حیي اًقثاضات سا تْتش اًجام دّذ

 تغییشٍضؼیت ٍ قشاس گیشی دس ٍضؼیت هٌاسة ّش هشحلاِ اص صایوااى تاػاث    , حشکت

 .کاّص ّیپشلَسدٍص ٍدس ًتیجِ اغالح اًحٌای لگي هی ضَد

َدقطش قسوت فَقاًی لگي تشای قشاسگیشی جٌیي پْي تش هیط 
 



 ادامه 

هاًغ چشخص غیش طثیؼی جٌیي هی ضَد 

ًیشٍی ثقل افضایص هی یاتذ 

اًقثاضات قَی تش ٍ هَثشتش هیطَد 

  حشکت ٍ تغییش ٍضؼیت تاػث کاّص خستگی ، تْثَد ٍضؼیت جسواًی ٍ گشدش
 .خَى هی ضَد

قذم صدى حیي لیثش تاػث تغییش اتؼاد لگي هی ضَد 

  ٍصى سٍی پاّا فطاس آٍسدُ ٍ هَجة تغییش ضکل لگي هیطَد تٌاتشایي چشخص ٍ ًضٍل
 .جٌیي تِ خَتی غَست هی گیشد

 



 فطار متقابل
 COUNTER PRESSURE 

هحشک هؼکَس احساس فطاس داخلی دسد 

 

فطاس یکٌَاخت تا هطت یا پاضٌِ دست دس ًاحیِ ساکشال 

 

فطاس سٍی لگي ، ساى ّا، ضاًِ ّا ٍ دستْا 

 

دس اٍایل لیثشتاثیش گزاس است   “ هؼوَال 



 همراه 

می توانذ همسر یا فرد هم جنس به انتخاب مادرباضذ 

 

سٍاًی ٍ سٍحی حوایت   

یادآٍسی تکٌیک ّای آهَصش دادُ ضذُ دس دٍساى تاسداسی 

تطَیق هادس 

  هشاقثت اص هادس 

کوک تِ ػاهل صایواى تشای افضایص ّوکاسی هادس 



 

The Message 
 

We’re very good… 
 

…but we could be so much 
better!! 
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Thank  You 

Very  Much 

For  

Your Attention 
 
 


