


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زایًاٌ فیسیٕنٕژیک
 

 يذاخهّطبیعی ٔ بذٌٔ   

 

 دکتر زینت جورابچی
 استادیار دانشکده پرستاری و مامایی

 قسویندانشگاه علوم پسشکی 



زایًاٌ 
 فیسیٕنٕژیک

 

 زايًاٌ فیسيٕنٕژيك يعُي بٓرِ يُذي
يادر از حذاكثر ايكاَات ٔ  آزادي عًم 
در اتاق زايًاٌ ٔ حضٕر ًْراْي كّ 

 .در كُار يادر باشذ



زايًاٌ فیسيٕنٕژيك بّ 
يعُي فراْى آٔردٌ 

شرايطي است كّ بّ 
حفظ حريى ٔ حريت 

يادري كّ در حال زايًاٌ 
 .است يُجر بشٕد



 زايمان فيسيولوژيك بً زايمان كم درد
غيردارويي اطالق مي شود كً با رعايت 

حرمت مادر حذاقل مذاخالت زايماوي صورت 
 مي گيرد، 

 مادر پيش از زايمان در كالش ٌاي آمادگي
براي زايمان شركت مي كىذ و با روش ٌاي 
مختلف زايمان آشىا مي شود، آزاداوً مجاز 

بً اوتخاب شيوي زايماوي است و در ايه 
روش مادر با ٌمراي بً اتاق زايمان وارد 

 . مي شود



     رَٔذ زايًاٌ فیسيٕنٕژيك در
ًْراِ زٌ باردار كُار أست ٔ يادر 

اجازِ راِ رفتٍ، حركت كردٌ، 
خٕردٌ ٔ َٕشیذٌ را دارد ٔ زايًاٌ 

در فضا ٔ اتاقي اَجاو يي شٕد كّ 
يادر احساش خٕشايُذي دارد ٔ 

 .درتًاو يراحم آزادي عًم دارد



  فضاي اتاق زايًاٌ يحیطي آراو
شبیّ يُسل، در كُار استفادِ از 

تٕپٓاي يخصٕص زايًاٌ، دٔش ٔ 
ٔاٌ با تختٓاي راحت در يٕقعیت 
ْاي ايستادِ، َشستّ ٔ بّ پٓهٕ 

 . يي باشذ



 



 
 
  



 تٕسظ کّ کشٕری دستٕرانعًم در
 بٓذاشت ٔزارت يادراٌ ساليت ادارِ
ٌ ْای برای  يادر دٔستذار بیًارستا

 کّ است شذِ يطرح شذِ، تُظیى
ّ ْای از ْرچّ  کّ طبیعی غیر يذاخه

 حانت از)َیست آَٓا اَجاو بّ ضرٔرتی
 زایًاٌ يرز بّ گردد، خارج (رٔتیٍ

  .شذ خٕاْیى َسدیکتر فیسیٕنٕژیک



چگَّٕ زایًاٌ فیسیٕنٕژیک ٔ 
 بذٌٔ يذاخهّ اَجاو دْیى؟



 سازهاى جْاًی تْذاضت

 زرصس 5-15آهار قاتل قثَل تزای سشاریي 
 
 زرصس 85هیشاى سایواًْای کن ذطز 

 
اًجام هساذالت ٌّگام ضزٍرت ًِ رٍتیي 

 
استفازُ اس پارتَگزاف 
 
تْیِ راٌّواّای تالیٌی 

 



 وکات مهم برای عاملیه زایمان

 
 ؟(تلی یا ذیز)رٍتیي اقساهات 
 
 ؟استکسام اقسام هَثز 

 

 گذارز؟کسام اقسام تزای هازر ذاطزُ ذَش تِ جا هی 



 هذاخالت غیر ضرٍری رٍتیي

  Sudation سًَس هثاًِ
 Inductionایٌساکطي 

 Augmentation 
 فطار رٍی قلِ رحن

  Lithotomyلیتاتَهی
 Episiotomyاپیشیاتَهی

 هؼایٌِ هکزر ٍاصیٌال

  عدم آموسش به مادر

  وبی خبز گذاضته مادر   
 پیطزفت لیبز همزاهان اس 

 
 
 

   Shave ضیَ
  Enemaاًوا

 هازرتؼَیض لثاس 
  NPOًاضتا تَزى

  تستزی زر ترت لیثز
 رگ گزفتي
 کززىسزم ٍصل 

تی تَجْی تِ زفغ ازرار ٍ 
 هسفَع هازر 

استفازُ اس تیسرزی، تیحسی یا 
  تیَْضی

 



Enema 
تز اساس ضَاّس ػلوی ًیست. 
هَجة کاّص ػفًَت زر هازر ًٍَساز ًوی ضَز. 
تفاٍتی زر طَل لیثز گشارش ًطسُ است. 
هوکي است سثة تزٍها ضَز. 
ًاراحت کٌٌسُ تزای هازر است. 
سثة ذزٍج هسفَع زر حیي لیثز ٍ سایواى هیطَز. 
هی ضَز  تاػث تز ّن ذَرزى تؼازل َّرهًَْای تَلس. 
فلَر طثیؼی پزیٌِ را تِ ّن هی سًس! 
  ٍجَز هیکزٍب ّای طثیؼی زر ًاحیِ پزیٌِ ٍ تواس ًَساز

ٌّگام سایواى تا ایي هیکزٍتْا اس ًظز فیشیَلَصیک ٍ طثیؼت  
 .تزای ًَساز هْن است

ًیاس تِ ًیزٍی اًساًی زارز. 



 اًذیکاسیَى اًوا

 درخَاست هادر
 (تِ ػلت ترس از دفغ هذفَع ٌّگام زایواى) 



Shave 
  ضَاّس ػلوی هثٌی تز فَایس آى تزای هازر ٍ ًَساز زر زست

 .ًیست
  ضَاّسی هثٌی تز افشایص کلًَیشاسیَى تاکتزی ّای گزم هٌفی

 .زر هازراًیکِ ضیَ هی ضًَس ٍجَز زارز
زذالت زر ذلَت هازر هی تاضس. 
ًاراحت کٌٌسُ است ٍ هَجة اضطزاب هی ضَز. 
 هازر فکز هیکٌس تسٍى کوک زیگزاى تَاًایی تسًیا آٍرزى فزسًس

 .را ًسارز
پس اس سایواى هَجة احساس ذارش زر هحل سذن هی ضَز. 
 اًجام ضیَ هٌسَخ ضسُ است 1974اس سال . 
حتی تزای سشاریي ّن پَست را ًوی تزاضٌس فقط هَّا را کَتاُ هی کٌٌس  . 



 واشتا بودن حیه لیبر

تزاساس ضَاّس ػلوی هَجة کاّص 
 .اسپیزاسیَى ًوی ضَز

 .هَجة زّیسراتاسیَى هازر هی ضَز
 .تزای هازر ًاراحت کٌٌسُ است

 .حزکت زر لیثز هطکل است



  رگ گرفتي

زریافت هایؼات اضافی 
ػسم حزکت هازر 
 افشایص اضطزاب هازر 
ػسم راحتی هازر 
 افشایص زرز 
تِ ّن ذَرزى تؼازل َّرهًَی   
ًیاس تِ ٍسیلِ ٍ ًیزٍی اًساًی 



Induction 

 ضَاّس ًطاى هی زّس کِ ًیوی اس سًاى تا رٍسEDC سایواى هی کٌٌس . 

 زرصس اس سًاى تؼس اس ایي تارید 50تٌاتزایيEDCسایواى هیکٌٌس. 

  ُاجاسُ تسّیس زرز سایواى ذَزترَز ضزٍع ضَز ایي ًطاًسٌّس
 .آهازُ تَزى هازر ٍ ًَساز هی تاضس

تٌْا تز اساس اًسیکاسیَى ایٌساکطي کٌیس. 
 ّفتِ توام   41تؼس اس 
زیاتت تارزاری ٍ تزم 
پزُ اکالهپسی هتَسط ٍ ضسیس 
 ساػت 96پارگی کیسِ آب تؼس اس 

…….. 



Augmentation 

هیطَز  هَجة تز ّن ذَرزى تؼازل َّرهًَْای تَلس. 
 
سثة ػسم حزکت هازر زر لیثز ٍ سایواى است. 

 
سثة زرز تیطتز ٍ ػسم تحول تِ زرز است . 

 
ًیزٍی اًساًی هاّز تزای کٌتزل هازر ٍ جٌیي ًیاس هی تاضس. 

 
ٍسایل ٍ تجْیشات تیطتز هَرز استفازُ قزار هیگیزز. 



Vaginal examination 

 .هَجة زذالت زر ذلَت هازر هی گززز●
 .زر ساػات اٍل لیثز ًیاسی ًوی تاضس●
 .تزای هازر ًاراحت کٌٌسُ است●
 .ًیاس تِ هْارت زارز●
 .ًتیجِ هؼایٌِ ّز فزز تا فزز زیگز تفاٍت زارز●

 .تٌْا رٍش تطریصی تزای پیطزفت لیثز ًوی تاضس:ًکتِ



The paradox of vaginal 

examination practice during 

normal childbirth! 

VE during childbirth should be conducted 

only when necessary, and if possible, by the 

same provider. This will decrease the 

laboring women's unnecessary suffering 

from pain and discomfort. (Reproductive 

Health 2012) 



 Amniotic Sac During Pregnancy 

The amniotic sac protects and prepares baby by: 

Cushioning any bumps to the abdomen.  

Maintaining a constant temperature.  

 Allowing movement to aid muscle development.  

Creating space for growth.  

 Protecting against infection – the membranes 

provide a barrier + the fluid contains antimicrobial 

peptides.  

 Assisting lung development – baby breathes fluid in 

and out of the lungs.  

 Taste and smell – the smell of amniotic fluid has 

been found to have a calming effect on newborns 

 



20  ِهکًَیَم دفغ هی کٌٌذ کِ  40درصذ جٌیي ّای تؼذ از ّفت
 .تِ ػلت رسیذى رٍدُ ّاست ٍ ػالهت دیسترس جٌیٌی ًیست

 
90-80 درصذ هادراى تا کیسِ آب سالن ٍارد لیثر هی ضًَذ. 

 

 تٕجّ



 کىترل فعال زایمان

 .هی تاضس 1960ایي پزٍتکل هزتَط تِ ایزلٌس ٍ زِّ
«National Maternity Hospital in Dublin» 

 .ضَاّسی اس ًظز کاّص هزگ هازراى گشارش ًطسُ است
 .ضَاّسی اس ًظز تْثَز ٍضؼیت هازر ٍ ًَساز زیسُ ًطسُ است

 .رضایتوٌسی هازر را ًسارز
 .هَجة هساذلِ زر َّرهًَْای طثیؼی تسى هی ضَز



 ػذم حرکت هادر در لیثر

  ضَاّسی هثٌی تز فَایس تستزی ضسى زر ترت ٍجَز
 .ًسارز

  هَجة فطار رٍی ػزٍق هی گززز ٍ کاّص جزیاى ذَى
 .جفتی ٍ رحوی هی گززز

 اًقثاضات کوتز هَثزًس ٍ تاػث طَالًی ضسى لیثز هی
 .گززز

زرز تیطتز احساس هی ضَز. 
ًاراحت کٌٌسُ است. 





 اپی زیاتَهی

هطالؼات ّیچگًَِ هشایایی را ًطاى ًسازُ است. 
تزٍها تِ پزیٌِ تیطتز ٍ تریِ سزى تیطتزاست. 
  ِتیطتزاست 4ٍ 3پارگی زرج. 
ػسم کارآیی تزای جلَگیزی اس افتازگی زارز. 
اًسیکاسیَى هؼسٍز تزای اًجام آى ٍجَز زارز. 
ارتثاط هازر تا ًَساز را هحسٍز هیکٌس. 
احتوال ػفًَت را تاال هی تزز. 
 زرصس است 30زرصس هجاس تزای تیوارستاًْا! 



 پَزیطي لیتاتَهی در هرحلِ دٍم زایواى

افشایص استفازُ اس فَرسپس ٍ ٍکیَم 
ًِافشایص زیستَضی ضا 
افشایص ًیاس تِ اپی سیاتَهی 
افشایص طَل هزحلِ زٍم سایواى 

 تِ جش ٍضؼیت لیتاتَهی ٍضؼیتْایupright 28هَجة 
 زرصس افشایص زر اتؼاز لگي هی گززًس

 

 .ایه پوزیشه  برای عامل زایمان راحت است 





 هراقثتْای هَثر در لیثر ٍ زایواى

 رٍضْای کاّص استرس ٍ اضطراب 
 در زهاى لیثر ٍ زایواى



 هراقثتْای هَثر در لیثر ٍ زایواى

 هراقثت یک تِ یک -1

ترقراری ارتثاط چطوی، کالهی ٍ ػاطفی هٌاسة تا   -2
 هادر

 راٌّوایی هادر در تذٍ ٍرٍد ٍ هؼرفی پرسٌل ٍ هاهای  -3
 هرتَطِ تِ هادر

ترقراری اهکاى پَضص هَرد ًظر هادر ٍ اًتخاب رًگ  -4
 هَرد ًظر لثاس تَسط هادر

 تسییي تخص زایواى طثق خَاستِ هادر -5



 

 هادر تا حذ اهکاى Privacyحفظ  -6
 

 کاّص هذاخالت غیر ضرٍری در زهاى لیثر ٍ زایواى -7
 

 آهَزش ٍ ترغیة هطارکت هادر در زایواى  -8
 

 آهَزش هختصر رًٍذ زایواى تِ هادر -9
 

ترقراری اهکاى ًَضیذى ٍ خَردى خَراکی ٍ تَجِ تِ  -10
 ػذم لسٍم سرم تراپی  



 

 ترقراری اهکاى راُ رفتي هادر در زهاى زایواى -11
 

ترقراری اهکاى داضتي پَزیطي ّای هختلف طثق   -12
 خَاستِ هادر ٍ تَجِ تِ راحتی اٍ در زهاى زایواى

 
در  Relaxationیادآٍری تکٌیک ّای تٌفس ٍ  -13

 صَرت آهَزش قثلی در دٍراى تارداری
 

 



 
 ترقراری اهکاى ضیردّی هادر تالفاصلِ پس از زایواى -14

 
 ترقراری اهکاى ارتثاط پَستی ًَزاد تا هادر -15

 
ٍ تقیِ ( هثل ترالی احیاء)قرار دادى ٍسایل اٍرشاًس  -16

در قفسِ ای کِ دیذ ًذاضتِ ) ٍسایل دٍر از دیذ هادر 
 .(تاضذ





 



 



 



 



 









FACTS 



:حقایق  
هی شَد ٍ فاصلِ  بشرگتز دس صَست خن شذى تِ جلَ فضای لگي

 .  سوفیض پَتیس ٍ ساکشٍم افضایش هی یاتذ
تِ فضای   درصد 28 دس صَست ایستادى سٍی صاًَ ٍ تاص کشدى پاّا

 .لگي افضٍدُ هی شَد
 دس صَست فشاس ٍاسد آٍسدى تِ تشجستگیْای ایسکیال تِ صَست

هی   فشایصا عوَدی، ساکشٍم تِ عقة هتوایل شذُ ٍ فضای لگي
ٍ  OPایي فشاس دس صَست طَالًی شذى هشحلِ دٍم،تشای  . یاتذ
OT هفیذ است. 

 دس صَست آصاد گزاشتي هادس دس اًتخاب پَصیشي، اکثش هادساى
 .ٍ گاّی قشاس گشفتي سٍی صاًَ سا اًتخاب هی کٌٌذ یستادهاپَصیشي 



:حقایق  

 :دارد وجود کلینیکی عمده مشکل دو پشت به خوابیده درپوزیشن

 
 تِ هتٌاٍب طَس تِ سا آى سش، اکستاًسیَى سٍی جارتِ تاثیش -1

 .ساًذ هی  عقة
 Supine Hypotension تشٍص -2

 



:حقایق  

 دس صایواى طثیعی تذٍى هذاخلِ اٍلیي دستی کِ ًَصاد سا
 .استدست مادر لوس هی کٌذ 

 حوله ای با آب تشای جلَگیشی اص آسیة پشیٌِ هی تَاى
خیس کشد ٍ سٍی پشیٌِ گزاشت ٍ تذٍى ّیچ فشاسی   گزم

 .آى سا گشم ٍ هشطَب ًگِ داشت
حفظ Privacy  هادس ًقش تِ سضایی دس پیششفت هٌاسة

 .  صایواى داسد ٍ اٍ سا دس اداسُ صایواًش تَاًوٌذتش هی ساصد



 

 THE LESS YOU DO, 
THE MORE YOU 

GIVE. 



 ًتیجِ
 هازر حیي لیثز فؼال تاضس ًِ ػاهل سایواى1.

 اقساهات تز اساس اًسیکاسیَى تاضس ًِ رٍتیي2.

 هزاقثت هَثز هْن است ًِ طَل هست لیثز3.

 ....تِ رضایتوٌسی هازر اّویت زّین ًِ 4.

 
 



 

 زایًاٌ  فیسیٕنٕژیک را فرايٕش َکُیى


