
 

كه بـه علـت اضـطراب    ها تسريع بعضي از زايمان  -
 طوالني مي شود، اضطراب مادر موجـب آزاد شـدن  

ين و نـوراپي  اي استرس به نـام اپـي نفـر   هورمون ه
ش هموجـب كـا   هـا ورمون هنفرين مي شودكه اين 

  .انقباض رحم و افزايش طول زمان زايمان مي گردد
ن ش درد زايماهبرخي از مطالعات نشان داده كه كا -

  .سبب اكسيژن رساني بيشتر به كودك مي گردد
تواند  مادر در حين زايمان هوشيار است و مي -

انقباضات رحم خود را بدون درد زايمان حس كند و 
  .لحظه به دنيا آمدن نوزاد خود را به خوبي درك كند

ترس از درد زايمان علت اصلي گرايش مادران به  -
كشوري مانند اگر اين روش در . انجام سزارين است

ايران كه آمار زايمان سزارين بااليي دارد همه گير 
شود هم به نفع مادران است و هم به نفع نوزادان و 
در كل سالمت مادر و كودك را تا حد زيادي ارتقا 

اگر مادران بدانند كه زايمان طبيعي نيز . بخشد مي
بدون درد امكان پذير است، بسياري از مادراني كه 

از درد طبيعي به سراغ سزارين  به علت فرار
  .آورند روند، به اين روش روي مي مي

  
  

  : معايب استفاده از روش هاي بي حسي
  پاينالساپيدورال و ا

شـود و   ثر واقع نميوگاهي استفاده از اين داروها م -
شـود و تـا    هايي از شكم مادر بي حس مي تنها بخش

 حدود يك در هـر (حدي درد زايمان طبيعي را دارند 
مـي  در اين صورت متخصص بي هوشـي  ). هشت نفر

  .دوز دارو را افزايش دهد تواند
ـ  - اد شـود كـه   ممكن است حس خارش در فرد ايج

  .باشد معموال شديد نمي
  .ست فرد احسـاس لـرزش داشـته باشـد    ممكن ا -
سردرد گذرا وجود دارد كه با مصـرف  احتمال بروز -

 داروهـاي داراي كـافئين قابـل پيشـگيري     غذا ها و
  .است ودرمان

ممكن اسـت پاهـاي فـرد احسـاس ضـعف و يـا        -
   .كه گذرا مي باشدسنگيني پيدا كند 

بروز كمـردرد درايـن روش افـزايش نمـي يابـد و      -
برخالف عقيده عمومي هيچ ارتباطي ميان اسـتفاده  

  از اين روش و كمردرد وجود ندارد
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  زايمان طبيعي بي درد
  معاونت درمان 

  دانشگاه علوم پزشكي كاشان



 

  بي درد دارويي طبيعيزايمان 

  

ها بر اين باورند درد زايمان، دردي  سياري از خانمب
غيرقابل تحمل است و با نزديك شدن به روزهاي 

شود البته  آخر بارداري، طبيعتا اين ترس تشديد مي
درد   هاي كم هاي زيادي براي زايمان اين روزها روش

در جامعه رواج پيدا كرده كه هركدام معايب و 
از آنها  و يكي محاسن خاص خودشان را دارد

  .مي باشد  از بي دردي دارويياستفاده 

 .دارد را زايمان دردي بي روش درخواست حق مادر هر

  .است داوطلبانه درد بي زايمان انتخاب�
 متخصصزنان، متخصص شامل درد بي زايمان تيم�

 بايستمي كه تكنسين بيهوشي است بيهوشي، ماما،
 هماهنگ هم با درد بي زايمان سازي فراهم براي
  .شوند

 متخصص توسط درد بي زايمان انجام درخواست

 .گردد ثبت پرونده در زايمان و زنان

 متخصص توسط دردي بي مناسب روش انتخاب�

  .شود مي انجام بيمار نظر با و بيهوشي

  : زايمان بي درد به روش اپيدورال و اسپاينال

ا متخصص بيهوشي، پشت مادر باردار ه در اين روش
از يك كند و سپس  دعفوني ميرا با مواد خاص ض
را ي حس ، داروي بي)لوله اي نازك( سوزن استاندارد
در  شود هاي ستون فقرات تزريق مي به فواصل مهره

در قسمت تحتاني  دردحس اين نوع بي حسي ها ، 
دهد كه  امكان را به فرد مي و اين شدهسركوب بدن 

را احساس نكند و با هوشياري كامل تنها درد 
روند،  دردي را كه از نخاع به طرف مغز ميهاي  پيام

  .دسركوب كن

  

توان از بي حسي اپي دورال و اسپاينال  چه زماني مي
  در طي زايمان طبيعي استفاده كرد؟

تواند در هر مرحله از مراحل  هر خانم بارداري مي
داشته دردي دارويي را  زايمان خود درخواست بي

ان شديد شده درد زايم باشد ولي معموال زماني كه 
سانتي مترباز  5تا4است و دهانه رحم معموال بين 

 .باشد اين روش توصيه مي شود شده

  :فوائد و مزاياي استفاده از روش هاي بي حسي
  اپيدورال و اسپاينال

 كه هدف اصلي كاهش درد در حين زايمان طبيعي -
  .باشد اين روش مي

  كاهش استرس مادر حين زايمان -
  رفتن در طول مراحل زايمانامكان تحرك و راه  -
  بي خطرترين روش براي سالمتي نوزاد -
اگر زن بارداري داراي فشار خون باال باشد، معموالً  -

 .شـود  براي انجام زايمان طبيعي با مشكل روبرو مـي 
اما اين روش با كاهش ميزان استرس و اضطراب، بـه  

 .ش فشار خون مادر كمك مي كندهكا


