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کن  اونننم   ,در افرادی از این  رش  اتنانهنمد  ون   نشد
 زایوم  طبیع  برای اش شجشد دا ا  بم د .

از ومدر برای انجمم زاینونم  بن  درد رتنمینه نهنم نمنن   
هرفا  و   شد . اناخمب بنینونمر انشتنط انینم ونان ننن  از 

 واخصص زنم  ش واخصص بیهش   صشره ویگیرد.

 فواید زایمان بی درد:
 
  ب  دردی در اومم دشر  زاینونم  ون  انشانند اینجنمد

  شد.
  شقدره دارش   نشع,واخصص بیهش   ویاشاند بم وقدار

 اثر ب  دردی را کنار  کند.
  ومدر در طش  زایوم  کموال بیدار ش  نش نینمراتنه

ش در حی  انقبمتمه رحم ش ه مد  د  د من  رحم 
اتاراحه وینند ش و  انشانند بنرای زونم  خنرش  

 نشزاد انرژی کمف  ذخیر  کند.
   اهنننر ز  بنننمرداری داری ف نننمر خنننش  بنننم

وعوش  برای انجمم زایوم  طبیع   بم و ننن  ,بم د

اوم ای  رش  و  اشاند ب  کنم ن  ,رشبرش و   شد

 کند.ف مر خش  ومدر کوک  
 

 مزایای زایمان طبیعی نسبت به سزارین:
 
   وده زوم  بتاری  د  در بیومرتام  ش انشاننمین

بمزه ه ب  کمر می عمدی ش رشزور  در زاینونم  
 طبیع  خیل  کوار از تزاری  اته.

 
  حجم خشن  ک  ومدر در زایوم  طنبنینعن  از دتنه

 و  د د اقریبم نصف تزاری  اته.
 
   خطراه ش ریتک بینهنش ن  در زاینونم  طنبنینعن

 شجشد ندارد.

 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان 

  بیمارستان معتمدی گرمسار
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  از نظر اقاصمدی زایوم  طبیع  ب  نهع ومدر
 بیومرتام  ش جموع  اته.

  درصد اباال ب  عهشنه در زایوم  طبیع  کوار از
 تزاری  اته.

 
 

ترویج زایمان بدون درد میی تیوانید نیایطیه امیییدی 
برای کاهش سیزاریین و افیزاییش رمیبیت میادران 

 برای زایمان طبیعی باشد.
 
 

 
 قم  رتش  هللا)صل  هللا علی  ش نل (:

 
 ومخلق هللا اعمل  داء ا  ش خلق ل  دشاء

 
 )خدای واعم   ر دردی  ک  نفرید درومن  را نیز بیمفرید.(

 
 
 

 
 بی دردی حق شماست 

 
 کافی است آن را انتخاب کنید             
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 زایمان بی درد



    
 

 

 
زایوم  بم  نش  اری  نعوه اله  ش ب  ینمد ونمنندنن  انر  

 لحظ  زنده  یک ز  اته.
هرانبهماری   دی  خداشند ب  ز  ک  خمص اشتنه لنحنظن   

 ب  دنیم نود  فرزند اته.
ونمنیتم انجمم زایوم  یک فرایند خشدبخشدی ش بدش  نیمز 
ب  وداخل  و  بم د ک  تملهمی تم  بم تیر طنبنینعن  خنشد 

 انجمم  د  اته .
نامیج در بررت   می انجمم  د  ن م  ون  د ند ابنهنمم ش 

نم نهم   ومدرا  بمردار در وشرد وحمت  زاینونم   ,اردید 
طننبننیننعنن , اننکننیننیننر در تننبننک زننندهنن  , افننزاینن  تنن  
ازدشا ,کوبشد اونمنمه زایوم  طبنینعن  در کنننمر بنرخن  
عمداه ش  بمشر می غلط از د ی  عوند  هنراین  ونمدرا  

 ب  تزاری  و  بم د.
 

 
زایوم  ونجر ب  درد  دید بنرای بتنینمری از زننم  ون  

  شد.
شقا  ومدر احه وراقبه یک پز ک اتنه در حنملنیننن  
اونم  وداخل  ایو  شجشد دارد , یچ جمی  برای انجنربن  

 درد  دید شجشد ندارد.
 لذا ای  حق ومدر اته ک  زایوم  بدش  درد  دا ا  بم د.

. 

 زایمان طبیعی بدون درد چیست؟
 زایوم  طبیع   بدش  درد ب  دش رش  انجمم ویگیرد.

 :وش داروییر
  رش همی داخ  شریدی ش  اتان مق 
  رش ننهننمی بنن  حتنن  ونننننطننقنن  ای)اتننپننمینننننم  ش

 اپیدشرا (
 

 روش میر دارویی:
 اتاهمد  از  یپنشایزم 
 ومتمژ 
 اورکز 
 وشزیک 
  هیم  درومن 
 تمینشلشژیک 
  طب تشزن 
  شرز 
 هروم 
 زایوم  در نب 
  انرژی درومن 
 

 
)در این مرکز از روش اپیییدوراو و اسیپیایینیاو 

 استفاده می شود.(
 
 
 
 
 
 
 

 
 روش اپیدوراو و اسپایناو:

 
دارشی تد درد از طریق لشل  ای نمزک ب  قتوه نخمع 

 ومدر ازریق و   شد.
ای  نشع ب  حت  درد قتوه احامن  بد  را از بین  ون  
برد.ومدر  ش یمر شبنیندار اتنه زونم  دقنینق اننجنمم بن  
حت  اپیدشرا  اشتط واخصص بیهش ن  ش ونانخنصنص 
زنم  بم بررت   رایط ومدر ش نشزاد ش  رایط پین نرفنه 

 زایوم  اعیی  و  هردد.
 

در رش  اپیدشرا  یک کنمانانر در  نونم  ونحن  انزرینق 
اعبی  و   شد ک  در صشره طش  ک ید  زاینونم  دارش 
ازطریق  ای  کماار ب  ومدر ازریق  شد ش ونمدر درد را 

 احتمس  ننند.
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