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  آزمايشگاهمقررات 

و حضور در در تابلوی اعالنات نصب می شود توجه به ساعت دقیق برگزاری کالسها و گروه بندی ها  برنامه کالسها (1

 ضروری است.گروه مربوطه 

 شد. جلوگیری خواهد   حضور اساتید  ود به کالس بعد ازاز وردانشجو باید به موقع در کالس حضور داشته باشد و  (2

دانشجو باید در تمام جلسات مربوط به هر درس حضور داشته باشد. ساعت غیبت مجاز در کالس های عملی و  (3

تجاوز کند در صورت وجود گواهی دال بر غیبت موجه درس حذف و در غیر اینصورت  17/2آزمایشگاهی نباید از 

 نمره صفر منظور خواهد شد.

 تجسمی از محیط بیمارستان است. لذا رعایت قوانین حرفه ای الزامی است. ه مهارت های بالینیآزمایشگا (4

 .ضروری استها جهت حضور در کالس و اتیکت مخصوص  تعیین شدهاستفاده از یونیفرم  (5

 ، کفش سفید پرستاریشلوار سورمه ایو مانتو سفید، مقنعه دانشجویان پرستاری : یونیفرم  (6

 مشکی، کفش تیرهشلوار و مانتو سفید، مقنعه ن پزشکی و مامایی: دانشجویایونیفرم  (7

 جلوگیری خواهد شد.آزمایشگاه در صورت نداشتن یونیفرم تعیین شده، از ورود دانشجو به  (8

 .می باشدممنوع  آزمایشگاهدر و الک ناخن بلند  ،داشتن زیور آالت  (9

 رعایت ادب ، صبر و دقت در کالس عملی ضروری است. (10

تحویل وسایل به مسئول  ه صحیح از مانکن ها و موالژها و وسایل آزمایشگاه حداکثر دقت را داشته باشید.در استفاد (11

 آزمایشگاه جزء وظایف دانشجویان می باشد.

به هیچ وجه از تلفن همراه در کالس های عملی استفاده نفرمایید در صورت استفاده مطابق مقررات برخورد خواهد  (12

 شد.

 عملی ممنوع است، می توانید مطالب مهم را یادداشت کنید. های در کالس هرگونه فیلمبرداری (13

نمایش داده می شود. دانشجو موظف  نکن یا موالژدر کالس های عملی مبحث درس توسط استاد مربوطه بر روی ما (14

شده که  است با دقت به مراحل و چگونگی انجام تکنیک توجه کند ساعاتی نیز برای تمرین تکنیک ها در نظر گرفته

 مهارتهای آموخته شده را تمرین کند.هماهنگی با مسئول آزمایشگاه، دانشجو با 
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 رئوس مطالب

  -)ریالکسیشن، تکنیکهای ریالکسیشنروشهای غیر دارویی کاهش درد در زایمان فیزیولوژیک:  عنوان مبحث جلسه اول

 گیاه درمانی( -آروماتوتراپی  –هیپنوتیزم 

 هداف: ا

 از فراگیران انتظار می رود در پایان این جلسه: 

 نحوه انجام تکنیک تن آرامی را شرح دهد و تکنیک تن آرامی را به طور عملی در کالس اجرا نماید. -

 .انواع رایحه های تسکین دهنده درد را درمحیط ازمایشگاه و بر روی موالژ بکار گیرد -

 .هده نمایدبا نحوه انجام هیپنوتیزم را مشا -

 .طریقه استفاده از گیاهان دارویی در تسکین درد لیبر را مشاهده و به تنهایی انجام دهد -

 وسايل و تجهيزات مورد نياز:

 –تشک یا صندلی راحت دسته دار  -مقداری پنبه یا گاز -دستکش-و........( س ، بهارنارنجانواع اسانس معطر)اسانس اسطوخدو

 ان دارویی موثر.انواع گیاه-چند عدد متکی

 نحوه اجرا: 

تن آرامی برخورد فیزیولوژیک پاسخ به استرس است. تن آرامی به معنای هماهنگی واکنش های تن آرامي يا ريلکسيشن : 

روانی فیزیولوژیکی است که در هیپوتاالموس اتفاق می افتد و منجر به کاهش تحریک سیستم اعصاب مرکزی می شود. در 

ی، سطح آدرنالین در خون باال می رود که با استفاده از تن آرامی می توان با این افزایش مقابله کرده و مواقع استرس و نگران

باعث تنظیم تنفس، ضربان قلب، فشار خون، و متابولیسم بدن می شود. عملکرد نیم کره راست مغز باعث فعال شدن سیستم 

می شود و تن آرامی یکی از عواملی است که می تواند باعث  پاراسمپاتیک در بدن و در نتیجه فعال شدن عملکرد کلی بدن

فعال شدن نیم کره راست مغز شود.در طی لیبر و زایمان ترس و اضطراب باعث افزایش سفتی عضالت و بخصوص عضالت 

می  دیواره شکم و رحم می شود و این سفتی عالوه بر کاهش کارایی انقباضات رحمی، اکسیژن رسانی به جفت و جنین کاهش

یابد. سفتی در  عضالت باعث افزایش اسید الکتیک در آنها شده، گیرنده های درد را تحت تاثیر قرار داده و خستگی را افزایش 

می دهد. از آنجایی که عضالت سفت و منقبض ، خستگی و درد را بیشتر درک می کند، خستگی حاصل از این مرحله باعث 

درد از طرف مادر می شود. در نهایت توانایی مادر برای ذخیره سازی انرژی جهت  کاهش آستانه درد و افزایش مجدد ادراک

مرحله دوم زایمان کاهش می یابد. سفتی عضالت لگن در مرحله دوم زایمان درد را بیشتر می کند و در این حالت حس 

فتی عضالت می گردد و روند اعتماد به نفس و کنترل  فرد بر خود به شدت کاهش می یابد. تن آرامی باعث برطرف شدن س

 فوق از بین می رود. 

  روش هاي انجام تن آرامي:
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 یکی از روش های ساده برای انجام تن آرامی در زیر آورده شده است:

در وضعیت راحتی به آرامی بنشینید و چشم های خود را ببندید. سپس عضالت بدن خود را شل کنید. برای این کار از 

تا عضالت صورت یکی یکی آنها را شل کنید و سعی کنید آنها را شل نگه دارید. با بینی تنفس کنید عضالت پا شروع کرده و 

که البته بهتر است از دیافراگم کمک بگیریدوتنفس شکمی انجام دهید.سعی کنید با آگاهی و راحت و معمولی نفس بکشید و 

 .  "یک "تنها هر بار که بازدم انجام می دهید بشمارید

 .  "یک "، دم ....بازدم"یک "م... بازدممانند: د

دقیقه انجام دهید ولی با نگاه کردن مرتب به زمان تمرکز خود را از بین نبرید. پس از اتمام آن، 20-الی10این کار را به مدت 

ین صورت که چشم ها را باز کنید و چند دقیقه ساکت بنشینید. وقتی موج افکار به شما حمله می کند از آنها پرهیز کنید به ا

متمرکز کنید. پس از چندبار تمرین موفق به راندن افکار می شوید. این  "یک "به سادگی فکر خود را روی شمارش عدد 

 بار انجام دهید.  2الی 1تمرین را روزی 

 تذکر: تا دو ساعت بعد از غذا تمرین نکنید زیرا روند هضم غذا، باعث اختالل در روند تن آرامی می گردد.

مادر گروهی از عضالت مختلف را ابتدا منقبض کرده و سپس آنها را به صورت آگاهانه منبسط می نماید. سازي تدريجي:آرام 

این تکنیک به مادر کمک می کند که فشار عضالنی را از شلی عضالت تشخیص دهد. مادر می تواند فشار عضالنی را در بدن 

 خود ارزیابی کرده و سپس این عضالت را شل نماید.

مادر درحالی که گروهی از عضالت را به شدت منقبض کرده، به صوررت تفکيك عصبي عضالني) آرام سازي افتراقي(:

آگاهانه سایر عضالت بدن را منبسط می نماید. ماما عضالت مادر را بررسی می کند تا فشار و انقباض عضالنی ناخواسته را در 

هد. این عمل به مادر کمک می کند که در هنگام انقباض رحم  سایر گروه عضالنی که قاعدتا باید شل باشند تشخیص د

عضالت بدن را شل نماید. در صورتی که مادر این تکنیک را قبل از فرارسیدن زمان لیبر تمرین کند تاثیر آن بسیار بیشتر 

 خواهد بود.

کردن عضالت اجرا می شود.  این روش توسط ادموند جاکوبسن ابداع شد و به صورت سفت وشلروش تن آرامي پيشرفته:

ثانیه عضالت را در حالت شل و رها  30ثانیه کامال سفت و منقبض کنید و سپس به مدت 5هر گروه از عضالت را به مدت 

قراردهید. درپایان چند لحظه چشمها را بسته و کمی استراحت کنید. سپس با یک نفس عمیق انگشتان دست را به حالت 

 نفس عمیق بکشید و بدن را کامال کشش دهید. با نفس عمیق بعدی چشمها را باز کنید.بازی حرکت دهید. سپس یک 

با عصاره گیاهان  کاربرد ویـژهای در  رایحه درمانیامروزه استفاده از روشهای جایگزین از جمله رايحه درماني )آروماتراپي(:

که رایحه است که از خاصیت اسـانسهـای روغنـی فـرار مامـایی و پزشکی یافته است. آروماتراپی در لغت به معنای درمـان بـا 

رایحه درمانی یک درمان مکمل است که حـواس را از طریق بو تحت تأثیر قرار  .دارای ترکیبات پیچیده هستند استفاده میشود

ایحه درمانی میدهد. گرچـه تحقیقـات علمـی این موضوع را به طور صد در صد ثابت نکردهاند ولی عقیده بر این است که ر

. استفاده از اسانس های روغنی مشتق از گیاهان آروماتیک در میتواند اثری همانند داروهـا بر مغز و سیستم عصبی ایجاد کند

. وقتی اسانس های اضطراب و کمک به تن آرامی استکاهش درد زایمان موثر می باشد. یکی از مزایای آنها کاهش استرس و 

می شود و توسط ریه ها بین انقباضات رحمی تنفس می شوند ، آندورفین در بدن تولید شده و روغنی گیاهان در هوا پخش 
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آروماتراپی به صورت استنشاق ، استشمام ، حمام آروماتراپی ، ماساژ و دوده در جریان زایمان قابل  هش درد می شود.موجب کا

اده در لیبر برای مادران و مکانیسم تاثیر آنها پرداخته شده استفاده می باشد. در ادامه به توضیح اسانس های رایج و قابل استف

 است. 

 و آن شـبختذـل رـعط لـلید به که ستا نهامدیترحوزه  از اهیــگی دوسطوخوــسا:  1اسطوخودوس يا الوندر

 تــجه ردــنوال پیااترــمارو در. داد لاــنتقا رــیگد طاـنق هـب را آن ،هـناحی آن از دمرـم تاجرـمه آن، پزشکیاترـثا

نتایج حاصل از اکثریت مطالعات انجام شده در سراسر .  دوـمیش دهستفاا درد و بیابیخو ،نیتواژ ره،منوا ،گیدفسرا   ناــمدر

 دنیا نشان داده است که استفاده از این اسانس منجر به کاهش شدت درد زایمان خواهد شد.

 نگر بی ،ایعـم انسـسا نـیا. دـیآ  یـم تـسده ب هگیازهتا یها  شاخهسراسانس نعناع فلفلی از تقطیر گل و : 2نعناع فلفلي

 در عنعنا سانسا ت.ـسا لـمنتی تتاـسا ن،وـمنت ل،وـمنت لـمث ادیمو شاملهک تند طعم و بو با سبز به مایلگاهی  کم زرد یا

 تحرکا تنظیم و فصاتالـعض راـمه بـموج و دهرـک لـش را یمر تحتانی سفنکترا ، دهوـوثربـم کمیـش یاـپهـماکر دبهبو

نیز موثر می  موثر نکولو سپاسما رمها در است. هکنند هضم و نفخ ضد اتثرا دارای  همچنین. دشو می ارشگو هستگاد

 و کند،ی م بلوک و مهار را درد گنالیس انتقال و کرده اثر  دیوئیکاپااپ یها رندهیگ یرو بر یفلفل نعناع در موجود منتول.باشد.

 یی باعث تاثیر برایبو یرهایمس کیتحر با درمانی حهیرا ن،یا بر عالوه شودی م درد احساس کاهش به منجر قیطر نیبد

 از نیکوتروپیآدرنوکورت ترشح زانیم آن یپ در که شودی م نیکوتروپیکورت کننده آزاد هورمون ترشح کاهش و پوتاالموسیه

. مطالعات انجام شده نشان داده اند شودی م اضطراب کاهش و لآدرنا غده از زولیکورت ترشح کاهش باعث و شده کم زیپوفیه

 که استفاده از نعناع فلفلی منجر به کاهش درد لیبر و کاهش اضطراب مادران در لیبر می شود.

 ، عصاره از اوژنول. است خکیمدرمانی استفاده می شود  حهیرا در آن اسانس از که گرید ییدارو اهانیگ جمله از: 3ميخك 

مطالعات نشان  .باشد یم یکش کروبیم و التهاب ضد درد، ضد دان،یاکس یآنت اثرات یدارا که دی ایم دست به خکیم درخت

 داده اند استفاده از این رایحه در روند زایمان منجر به افزایش رضایت مندی مادران و کاهش درد زایمان می شود. 

 زهتا خسر یگلها تقطیر وردستاد از که ستا یمحمد گل از هشد اجستخرا سانسا ب،گال:  4گالب و اسانس گل محمدي 

 یشافزا معد قلاحد یا درد کاهش به منجر ندامیتو یمحمد گل یسانسهاا سایر و بگالاستخراج می شود.  آب با هشد هچید

 منتقل بیکلیم هستگاد به را بویایی مپیا و دهکر تحریک نددار اربویایی قر زپیا درکه  راهایی رسپتور یحههارا. ددگر درد

تونین ترشح وسر و فینورندا ،نکفالینا ، سسترا به پاسخ در ندامیتو ست کهامغز در سحساا سیستم لیمبیک مرکز .میکنند

از این طریق به کاهش درد کمک کند.مطالعات انجام شده نشان داده اند که استفاده  و مش مؤثر باشدآرا حس دیجاا در وکند 

 جب کاهش اضطراب مادران در لیبر  و کاهش درد زایمان می شود.از اسانس گل محمدی در لیبر مو

 و بوده دهنده قوت و کننده میترم دهنده، انبساط کننده، نرم کننده، گرم کنجد روغن یسنت طب منظر از: 5روغن كنجد

 امر در لیدخ جوارح و اعضاء انبساط لیتسه و باال قدرت و توان به ازین که مانیزا امر یبرا باردار زن یجسم کردن آماده جهت

 مورد هیاول روغن عنوان به ،(مکمل طب)از شاخه های 6 ورودایآ طب در کنجد روغنمی گیرد.قرار استفاده مورد دارد، مانیزا

 به .است یمتعدد یدرمان خواص یدارا و شودی م استفاده ماساژ جهت و است شده گرفته نظر در یسالمت یبرا استفاده

.مطالعات انجام شده  نشان است شده افتی یدرد نیتسک تیخاص یدارا جزء هفت حداقل کنجد، نروغ زیآنال در که یطور

                                                           
1 Lavender 
2 Mentha-piperita 
3 Carnation 
4Damask rose  
5 Sesame Oil 
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داده اند که ماساژ با روغن کنجد در نواحی پشت ، ساکروم و دوطرف ستون فقرات منجر به کاهش درد زایمان و کاهش طول 

 مراحل زایمان شده است. 

 هکنند هضم ر،مد هگیا ینا مانیدر اصخو جمله از.  باشد  سیب یبو با کوچک یها گلبابونه گیاهی معطر ، به معنی : 6بابونه

 دتعا یهادرد هدـهند   کینـتس درد، هدـهند کینـتس،  رـب بـت ده، یرـش درانمادر یرـش حـترش هدـهندیشازـفا ، اغذ

 یمان می شود.باشد. رایحه درمانی با اسانس گل بابونه منجر به کاهش درد زامی  عفونت نمادر و ماهیانه

 

 نظر از اسپند. باشدی م رانیا کشور در یسنت اهانیگ جزء وزیگو پیال  رهیت از کرک بدون و ایپا یاهیگ اسپند:    7اسپند 

و  ب آور ، تعریق کننده ، سقط کننده جنین و قاعده آورخوا جمله از یمختلف خواص یدارا وو خشک می باشد  گرم یمزاج

 یباورها اساس بر که است یاهانیگ از اسپند می باشد. یمنیا ستمیس محرکو  سرطان ضد ، رچقا ضد ، انگل و یباکترضد 

 زنان لیدل نیهم به باشدی م مادر ریش دهنده شیافزا و مانیزا کیتحر چونی خواص یدارا خوزستان استان مردم یسنت

 یاراد ریغ انقباضات شیافزا موجب اسپند .کنندی م استفاده مانیزا درد شروع جهت اسپند دوددادن از استان نیا ، باردار

میومتر می شود. استفاده از دوده  گیاه اسپند منجر به رسیدگی سرویکس ، کاهش طول  مخطط یاه چهیماه و رحم موزون

 . و کاهش نیاز به مسکن می شود  مراحل زایمان

 

. هستند ادفرا ایبر شناآ و سسترد در ،خوشایند یها یحهازرا نیاشمعداسانس پرتقال و :  9و شمعداني 8اسانس پرتقال

 فطر از.ستا نخورفشا هکاهند و بلتهااضد هکنند شل ،مسکن ،مبخشآرا و یمرکز عصبی سیستم محرک ، لپرتقا سانسا

 همچنین ستا هشد کرذ کنندگی شل و تیکریود ،سپتیک نتیآ یکراژهمو نتیآ ب،لتهااضد اصخو نیاشمعد ایبر ، یگرد

می شود.. استفاده از اسانس نا زو درد و یائسگی حین یهادرد ،سینه قفسه درد هشکابر نیاشمعد اثیرت ههندد ننشا تمطالعا

 .پرتقال و شمعدانی  بر روی ذهن مادران در طول لیبر موثر هستند و منجر به کاهش درد زایمان می شوند

 ضد ،گیدفسرا ضد اصخو جدوا غنرو ینا. ستا یپاماترآرو  در دهستفاا ردمو یغنهارو از یکی نجرناربها غنرو :  10بهار نارنج 

 در خاصی جانبی ضۀرعا هشدمنجاا تمطالعا در و ستا مالیم بخشآرام یک و جنسی میل ةیندافزا ،سپاسما ضد ه،کنند عفونی

 دموجو لیمونن ست.ا زمجا نیمازا از پس و نیمازا ،حاملگی دوران در آن فمصر همچنین. ستا هنشد ارشگز آن دبررکا مینۀز

این طریق موجب  از و هشد ستاگالندینهاوپر فعالیت مانع دو و یک زکسیژناا سیکلو ینزیمهاآ رمها با نجرناربها سانسا در

  کاهش درد زایمان می شود. استفاده از اسانس بهار نارنج موجب کاهش درد زایمان در مرحله اول زایمان می شود.

 انعنو به دیمتما یسالها ،میکند شدر نیز انیرا در و دهبو نهامدیتر زهوح یهارکشو بومیکه گیاهی  گلی مریم:  11مريم گلي 

 دشو می فمصر دهکر دم ربطو که میباشد هگیا یبرگها ده،ستفاا ردمو یقسمتها. ستا دهبو دهستفاا ردمو گیاهی موثر داروی

 ه،هندد تسکین ،تشنج ضد ،شیر کاهش ،خمهاز شتندا نگه تمیز و یخونریز توقف جمله از دیمتعد ییدارو یها خاصیت.

و افزایش دهنده درد زایمان و کاهش دهنده شدت درد   انکسیدا نتیآ و بیوتیک نتیآ ، سپتیک نتیآ ،یکدسپاسموا نتیآ

زایمان برای آن گزارش شده است.مصرف اسانس مریم گلی در سه ماهه سوم حاملگی ، شیردهی ، افراد مبتال به صرع و آسم 

 ستفاده از بخور مریم گلی موجب کاهش شدت درد زایمان می شود.تنفسی ممنوع می باشد. ا

                                                           
6 Chamomile 
7 Spind 
8 Orange 
9 Pelargonium 
1 0 Citrus aurantium 
1 1 Salvia officinalis 
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و تجدید قوای مادران کمک استفاده از اسطوخودوس و مریم گلی به صورت کمپرکس سرد روی پیشانی می تواند به خستگی  

 کند.

 

می شود. از آنجایی که  هیپنوتیزم یا خواب مصنوعی حالتی شبیه به خواب است که در نتیجه تلقین روانی ایجادهيپنوتيزم :

برای هیپنوتیزم نیاز به آرامش و تمرکز طرفین است لذا باید زائو سعی کند که قبل از شروع هیپنوتیزم به آرامش جهت تمرکز 

 .دن استفاده می شودت ریلکس کربرسد. از تکنیک هیپنوتیزم در لیبر جه

تاریخ دارد و همواره یکی از پایه های اصلی  مکاتب رایج در  گیاه درمانی دانشی کهنسال است که ریشه در اعماقگياه درماني:

تمدن های باستانی مصر ، هند ، آشور ، بابل ، چین ، یونان ، ایران و نیز طب اسالمی بوده است.کاربرد گیاهان دارویی از دیرباز 

دارویی با توجه به مقتضیات زمان در ایران و دیگر کشورها بین مردم رایج بوده و در زمان های مختلف میزان مصرف گیاهان 

دستخوش تغییرات زیادی شده است.در سالهای اخیر استفاده از گیاهان دارویی به شدت افزایش یافته است. در مطالعات 

مختلف نشان داده شده است که شکل خوراکی گیاهان دارویی بر شروع انقباضات رحمی و درد زایمان ، طول مراحل زایمان و 

 ان موثر می باشد.  شدت درد زایم

 یم ادی بخش آرام و آور نشاط یدارو کی عنوان به زعفران از "قانون"بوعلی سینا در کتاب زعفران يا  كراكوس ساتيوس : 

 استفاده مانیزا لیتسه جهت بردند یم رنج مانیزا درد از که یزنان یبرا یخوراک ،  صورت به زعفران که دارد یم انیب و کند

 ضد تیخاص.باشد یم آن دانیاکس یآنت تیخاص به مربوطزعفران  درد کاهش یها سمیمکان از یکی نیابرابن.  است شده یم

. اثر زعفران  است شده مشاهده زین امروزی مطالعات مختلف و یسنت طب کتبدر   در زعفران یعضالن یکنندگ شل و اسپاسم

 .دارد یعضالن یکنندگ شل و مسکن ، اضطراب، ضد اثر،  به عنوان یک بنزودیازپین ازپامید مانند اثر دیازپام است. هیشب

 لیهاو ثرا که ستا فصا عضله هکنند یکتحریک د،میشو اجستخرا کرچکهگیایهاز دانها که کرچک غنروروغن كرچك:  

 که هستند دارویی گیاهان جمله از قرمز تمشک برگ و پامچالروغن کرچک ، روغن میباشد. روده فصا تعضال تحریک اش

 شروع در کرچک روغن کننده تحریکگیرد.اثر می قرار استفاده مورد رحم دهانه سازی آماده و زایمان تسریع و ریکتح جهت

 باشد.می و تقویت انقباضات رحمیپروستاگلندینها  سنتز تقویت زایمان درد

 می پرورشی و شیـوح رتوـص به انیرا در جمله از دنیا مناطق اکثر در که است نیاچتر خانواده از شویدگیاه تخم شويد:  

کاروون  ،کتون ،لیمونن ؛ از شکلــمت رارـف روغنی انسـاس کـی و یـرزین ادهـم یک ،تانن  ؛ شامل شوید تخم ترکیبات  . روید

 فنل پلی  گروه از اغلب ها تانن. دارد   ودـوج ولـآنت آن انسـاس در و درنـفالن آن ی اـه برگ در. شندبا چرب می ماده یک و

 روریــض ایــه نــروغ از سیاریــب لیــاص ازندهــس ولــآنت. دنـباش یــم یــانقباض خاصیت دارای هـک دهستن ها

 سکینــت لــمث فــمختل ایــه تــموقعی  در رادــاف انــدرم رایــب هــک تــاس اهیــگی ایــداروهاز دهــش شتقــم

 د.میگیرنر اقر استفاده مورد گوارشی مشکالت درمان و طرابــاض ،درد

که به صورت خودرو و در ست اشب(  بو)نچلیپائیا ادهخانو از و ساله دو یا ساله یکعلفی  خاکشیر گیاهی دارویخاكشير:  

 و سنتی طب کتب در هم و فعر در هم که ستا گیاهی یهادارو از یکی ،خاکشیر اماکن غیر زراعی و نسبتا مرطوب می روید.

 ،خاکشیراز لبتها سهیل کننده درد زایمان نام برده می شود و در حاملگی هیچ ضرری ندارد.و ت وعشر انعنو به آن از گیاهی

 بدلیل بگال مانند . خاکشیر ندا دهبر منا  هم  هاضمه ءسو هکنند نمادر رمک ضد ،شتهاا هکنند زباملین ،  ،بر تب انبعنو
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 بر دخو غنیرو سانسا در دموجو سولفید دی علت به و هشد نیمازا تسهیل و جنسی میل یشافزا باعث سیانید تترکیبا

 . دارد ملین خاصیت و شتهاگذ ثرا روده فصا تعضال

 ارزشيابي تکويني:

 نحوه اجرای صحیح هر کدام از تکنیک های تن آرامی و آروماتراپی، گیاه درمانی در مراحل مختلف زایمان
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 رئوس مطالب

دارویی کاهش درد در زایمان فیزیولوژیک)تکنیک های تنفس در لیبر و حین  : روشهای غیر عنوان مبحث جلسه دوم

 استعمال گرما و سرما( -ماساژ  -زایمان

 اهداف: 

 از فراگیران انتظار می رود در پایان این جلسه: 

 نماید. نحوه انجام تکنیک تنفسی در لیبر و زایمان را شرح دهد و تکنیک های تنفسی را به طور عملی در کالس اجرا -

 انواع ماساژ را درمحیط ازمایشگاه و بر روی موالژ بکار گیرد. -

 انواع روش های گرما درمانی و سرما درمانی را درمحیط ازمایشگاه و بر روی موالژ بکار گیرد. -

 وسايل و تجهيزات مورد نياز:

 ایس بگ -کیسه آب گرم-چند عدد متکی-دستکش –روغن کنجد -چند عدد تشک یا چند عدد صندلی راحت دسته دار

 نحوه اجرا:

پایه واساس تمام الگوهای تنفسی، آرام سازی است. تکنیک های تنفسی در هنگام زایمان باعث آرام تکنيك هاي تنفسي :

سازی مادر و کاهش درد ناشی از انقباضات رحم و اکسیژن رسانی بهتر می گردد. این روش از طریق افزایش انحراف فکر باعث 

ود. برحسب زمان مراجعه مادر، آموزش می تواند انجام شود. در ال سیگنال درد و دریافت آن توسط مغز می شکاهش انتق

هنگام لیبر،آموزش در فاز نهفته و ابتدای مرحله اول صورت گیرد. هدف از انجام تکنیک های تنفسی کنترل تنفس و تنفس 

وانی مادر، اکسیژن رسانی کافی به مادر و جنین و  تمرکز توجه افزایش آرامش جسمی و رآگاهانه است که در نهایت منجر به 

 مادر می شود.

 تنفس در مرحله ي اول زايمان:

در مراحل اولیه لیبر ، خانم باردار از تکنیک تنفسی آهسته و عمیق استفاده می کندکه باعث افزایش  تنفس آهسته موزون :

ل از زایمان ندارد و معموال زمانی که مادر هنوز توانایی سخن گفتن آرامش وی می شود. این نوع تنفس نیازی به آموزش قب

دارد به کار برده می شود و در واقع تنفسی راحت، عمیق و منظم و عالمتی از تن آرامی است. در این الگوی تنفسی مادر ابتدا 

تنفس می نماید و میزان آن در یک تنفس عمیق و پاک کننده داشته و سپس به آرامی مانند هنگامی که فرد در خواب است، 

سانتی متر تعداد تنفس ها به  7-4تنفس است  و در دیالتاسیون  9الی 6سانتی متر( 3-0شروع انقباضات رحمی)دیالتاسیون 

تنفس افزایش می یابد و به صورت تنفس شکمی مورد تایید است ولی تعداد نباید از نصف میزان طبیعی تنفس در حالت 16

در پایان انقباض نیز یک تنفس عمیق و پاک کننده ی دیگر انجام می دهد. تنفس های آرام و عمقی در لیبر  عادی کمتر باشد.

 باعث بهبود تهویه ریوی و افزایش دریافت اکسیژن و خروج دی اکسید کربن  می شود.
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 . 

می شود و نیاز به آموزش و  از این روش در مرحله ی آخر دیالتاسیون سرویکس استفادهتنفس طرح دار موزون يا الگويي: 

تمرین قبلی دارد و به دلیل تمرکز بر انجام الگوی تنفس موجب از بین رفتن گرفتگی عضالت و ایجاد آرامش مادر می شود. 

روش انجام آن به این صورت است که مادر ابتدا یک تنفس پاک کننده انجام می دهد و سپس به ازای هر سه تنفس، یک 

نجام میدهد: دم از طریق دهان و بازدم که نسبت به تنفس های قبلی مقداری قوی تر است  به حالت تنفس به صورت زیر ا

( و یا دمیدن ) همانند حالت لب غنچه کردن، و یا فوت کردن( انجام می شود. این روش در هنگام بازدم بیشتر از HOWهو)

سانتی متر یا همان مرحله ترنزیشنال می توان 10-8 نفس کشیدن باعث تمرکز می شود. با پیشرفت لیبر  و در دیالتاسیون

( و 8/1( و یا هشت دم یک بازدم)6/1(، شش دم یک بازدم)4/1تعداد تنفس را افزایش داد و به صورت چهار دم یک بازدم)

د، باید از او بدون احتباس دم آن را انجام داد داد. اگر مادر قبل از دیالتاسیون کامل سرویکس، احساس اجبار در زور زدن نمای

 خواست تا یک دوره دمیدن مالیم انجام دهد تا به این وسیله بتواند با تمایل به زور زدن مقابله نماید.
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تکنیک تنفسی در این مرحله به این صورت است که ابتدا باید یک تنفس در مرحله دوم زايمان) تنفس بيرون راننده(:

ثانیه به سمت پایین فشار بیاورد) با روش 7الی 5یک دم عمیق، در هنگام بازدم به مدت  تنفس عمیق انجام دهدو پس از انجام

گلوت باز(. هنگام زور زدن چشمان مادر باز باشد و زور زدن با گلوت نسبتا باز باشد یعنی افزایش فشار داخل شکمی به حدی 

سته همانند مانور والسالوا موجب افزایش فشار باشد که چشم ها بسته نشود.زور زدن با حبس کردن تنفس از طریق گلوت ب

داخل قفسه سینه شده و احتماال هیپوکسی جنینی را به دنبال دارد در حالی که زور زدن با گلوت باز برگشت خون وریدی به 

د، قلب را متوقف نکرده  و موجب اختالل در جریان خون جنین نمی شود. در صورتی که خانم باردار تنفس خود را حبس کن

ثانیه بوده و به دنبال آن یک تنفس عمیق باید انجام شود. ماما برای ایجاد حس زور زدن در  6این عمل باید حداکثر به مدت 

مادر می تواند سر و شانه های وی را به سمت جلو خم کرده و به این ترتیب بر روی دیافراگم فشار آورد. عالوه بر این ممکن 

 درجه دراز بکشد.45ویه است مادر ترجیح دهد که با زا

 ماساژ:

 در ماساژ مکانیزم زمینه در های مختلفی تئوری ماساژ است. باشد مؤثر زایمان کاهش درد در تواند می که هایی روش از یکی

 تعدیل طریق از و محیطی عصبی تحریک سیستم طریق از ماساژ مثال عنوان به .است شده زایمان مطرح درد کاهش

 تحریک موضعی و قطور عصبی تارهای شود ماساژ با تحریک می فیزیولوژیک های شاخص تغییر عثبا عملکردهای احشایی

 درمانی شود.ماساژ می با درد سازگاری و نگری مثبت مندی، رضایت حس باعث افزایش و شده درد انتقال مانع ها آندروفین

 یک زائو در زایمان روند شود تا می باعث و داده کاهش را درد ضد داروهای به مصرف نیاز زایمان، دردهای کاهش ضمن

حاالت  شود.ماساژ می تواند از حالت نوازش تا فشار محکم بر ناحیه مورد نظر انجام شود. بخش تبدیل لذت و خوشایند رویداد

 . می باشد مالش پیوسته ، فشار محکم و مداوم فشار چرخشی عمیق  ، ،  ، ضربه مالیم ایجاد لرزش شامل ، مختلف ماساژ 

 نحوه انجام انواع ماساژ در ليبر و زايمان:

انجام این روشها با نوک انگشتان، کف دست و یا ابزارهای مخصوص ماساژ )به صورت چرخش، لرزش و فشار( انجام می گیرد. 

ثانیه( شروع می شود و به طور متناوب بیشتر می شود.  40تا  30ماساژ به طور مشخص حین انقباضات رحم )حداقل از 
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عموالً فشار محکم و مداوم در طول انقباض و ماساژ مالیم به صورت نوازش در بین انقباضات استفاده می شود. در پاره ای از م

موارد، نیاز به کمک فرد دیگر)غیر از عامل زایمان( برای انجام ماساژ وجود دارد.دستان ماساژ دهنده باید بدون زخم و زیورآالت 

د. برای جلوگیری از اصطکاک با روغن مخصوص چرب شود. ماساژ در جریان زایمان  منجر به تطابق بوده و ناخن ها کوتاه باشن

بهتر و بیشتر مادر با درد زایمان در حین انقباضات و آرامش و کاهش درد زایمان می شود. همچنین اینکه مادر احساس نماید 

نماید و به نیاز های او توجه می کند خود می تواند باعث  در جریان زایمان کسی در کنار او قرار گرفته و از او حمایت می

،  شکل(Bحمایت و آرامش روانی در مادر شود. انواع ماساژ در جریان زایمان شامل ماساژناحیه پشت ) ماساژقلبی شکل یا 

 ماساژ شانه ها ، ماساژپاها و ران ها ، ماساژ فشاری ساکروم می باشد

 

 شکل(Bشکل یا (ماساژناحیه پشت ) ماساژقلبی 1

 
 ماساژ قلبی شکل

 

 (ماساژ شانه ها2
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 (ماساژپاها و ران ها 3

 
 ماساژ ران ها و پاها 

 

 (ماساژ فشاری ساکروم4

 
 ماساژ فشاری ساکروم

 شود.گرما درمانی به عنوان یک روش غیردارویی تسکین درد ، باعث کاهش درد و افزایش سازگاری با درد می گرمادرماني: 

 آبگرم ازکیسه استفاده با خشک گرمای: از عبارتند گرما از استفاده روشهای انواع نحوه انجام گرمادرماني در ليبر و زايمان:

 یک برای آب حرارت گرم آب دوش و استریل و گرم کمپرس گرم، آب در یاپا دست دادن قرار گاهی، نشمین حمام چراغ، و

 نباید هستند عروقی اختالف دچار که بیمارانی و فلج افراد ، سالمندان اطفال، برای و گراد سانتی درجه 52 از طبیعی بالغ فرد

 اعضاءلگن درد و التهاب کردن کم صورت به لگن ناحیه در گرما درمانی اثرات.  باشد بیشتر گراد سانتی درجه 46تا 5/40 از

 دسترس در ارزان آسان، متنوع، وسایل با لیبر طی نانز برای گرما کاربرد است بهبودی تسریع و شحات تر کردن نرم خاصره،

. یکی از روش های رایج استفاده از گرما درمانی در زایمان دارد اندکی جانبی عوارض گردد، استفاده درستی به اگر و است

سیستم سمپاتیک استفاده از دوش آب گرم و وان آب گرم می باشد. استفاده از اب گرم در روند زایمان منجر به کاهش فعالیت 

و کاهش سطح کاتکول آمین ها می شود درنتیجه منجر به آرامش و تسکین درد در مادر می گردد. همچنین با استفاده از 

گرمای موضعی افزایش جریان خون در سطح پوست و سیستم مرکزی مادر دیده می شود که این خود می تواند منجر به 

زایش سطح اکسی توسین و آندورفین  خود می تواند منجر به تسریع روند زایمان کاهش درد مادر شود. این روش منجر به اف
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ه باعث پیشرفت زایمان می گردد. استفاده از وان آب گرم نیز منجر به کاهش احساس فشار وزن رحم بر بدن مادر شده ، ک

 . گردد

 نحوه اجرا گرمادرمانی در لیبر و زایمان:

 طوب داغ، بالشتک گرمایی، کیسه سیلیکونی حاوی ژل گرم شده، بسته برنج گرم استفاده از یک وسیله گرم )حوله مر

 شده و کیسه آب گرم( روی قسمت تحتانی شکم، قله رحم، کشاله ران، کمر، شانه ها و پرینه 

  استفاده از پتوی گرم کننده برای پوشاندن تمام بدن 

 راستفاده از پد مرطوب گرم در ناحیه پرینه در صورت تمایل ماد 

 استفاده از دوش آب گرم به طور موضعی در ناحیه دردناک 

 استفاده از وان آب گرم برای کاهش درد و افزایش سرعت زایمان  

به جز در نکته: اين روش مي تواند به طور متناوب در طول زايمان)مراحل اول و دوم و سوم زايمان(، بعد از زايمان 

  م شود.و به درخواست مادر انجا و رحم ناحيه پرينه

 

می  فیزیولوژیکی تغییرات باعث عضالنی و داخل سطحی های بافت روی بر کنندگی خنک اثرات با اغلب سرماسرما درماني:

 چه اگر .باشد می درد کاهش حس و التهاب و عضالنی گرفتگی متابولیسم، کاهش و عروقی شامل انقباض تغییرات این .شود

طریق  از سلول متابولیسم سریع کاهش باعث درمانی سرما اما نشده، کامل شناخته طور به سرما اثر از ناشی سلولی حوادث

 شود. می دما کاهش

در روند زایمان بنا به خواسته مادر می توان از روش های گرما درمانی و سرما  نحوه انجام سرمادرماني در ليبر و زايمان:

ه یخ، بسته ژل، دستکش پالستیکی پر از قطعات خرد شده یخ، درمانی به طور متناوب استفاده نمود. از یک وسیله سرد )کیس

کیسه برنج و بطری پالستیکی حاوی یخ( در ناحیه سر، گلو، شکم و یا هر قسمتی که مادر تمایل دارد ، می توان استفاده 

ی بواسیر دردناک کرد.گذاردن بسته ژل یخ زده در پارچه دو الیه و یا ظرف پالستیکی دارای یخ روی مقعد برای کاهش دردها

از یک یا دو الیه پارچه یک بار مصرف بین  در مرحله دوم زایمان می تواند بسیار مفید باشد. باید توجه داشته باشید حتما

، استفاده  پوست و جسم سرماده برای جلوگیری از ناراحتی ناگهانی که در اثر تماس مستقیم سرما با پوست ایجاد می شود

یخ در ناحیه ساکروم و یک پارچه خنک و سرد بر روی سر و پیشانی نیز در مرحله اول زایمان نیز بسیار  شود. استفاده از کیسه

 مفید می باشد.

 

 ارزشيابي تکويني:

 در مراحل مختلف زایمان ، انواع ماساژ و گرما درمانی و سرمادرمانیتکنیک های تنفسی نحوه اجرای صحیح هر کدام از 
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 رئوس مطالب

آب   -طب سوزنی -: طب فشاری: روشهای غیر دارویی کاهش درد در زایمان فیزیولوژیک) مبحث جلسه سوم عنوان

 موسیقی درمانی( –تنس  -درمانی

 اهداف: 

 از فراگیران انتظار می رود در پایان این جلسه: 

 ا نماید.لی در کالس اجررا به طور عم ا شرح دهد و انواع نقاط طب فشاری موثر در زایماننحوه انجام طب فشاری ر -

 نحوه انجام طب سوزنی را شرح دهد . -

 ی موالژ بکار گیرد.روش تنس را درمحیط ازمایشگاه و بر رو -

 را مشاهده و به تنهایی انجام دهد. آب درمانی -

 هد.دموسیقی درمانی را مشاهده و به تنهایی انجام  -

 وسايل و تجهيزات مورد نياز:

 داصدستگاه پخش کننده -یچند عدد متک –ک یا صندلی راحت دسته دار تش -تکشدس-وان آب گرم 

 نحوه اجرا: 

سال قبل در  500طب فشاری از روش های طب سنتی می باشد ، که یک هنر التیام بخش کهن است که از طب فشاري:

جهت درمان  آسیا گسترش یافته است.  نقاط رفلکسی مشخص شده بر روی بدن هم در طب سوزنی و هم در طب فشاری

مورد استفاده قرار می گیرد. در طب فشاری با فشار بر روی نقطه خاص با استفاده از انگشت و باند مخصوص تحریک مریدین 

ها و افزایش انرژی حیاتی صورت می گیرد. طب فشاری در واقع همان طب سوزنی است ولی عوارض طب سوزنی مانند غش ، 

د. هدف اصلی طب سنتی برقراری تعادل در میان دو جریان متضاد و حیاتی بدن یعنی را ندار 12عفونت ، خونریزی و هپاتیت

yin  وyang   کانال انرژی در تمام بدن همانند رودخانهای وجود دارند. این کانال ها  12می باشد. طب سنتی متعقد است که

کرده و سبب کاهش یا افزایش انرژی در بخش مریدین نامیده می شوند ، هر گونه اختالل ، در این رودخانه ها شبیه سد عمل 

هایی از بدن می شود که می تواند در نهایت منجر به بروز اختالل و یا بیماری شود. عقیده براین است که در طول زایمان در 

می  مریدین ها گرفتگی پیش آمده و منجر به بروز درد در این دوران می شود . تحریک  نقاط فشاری در امتداد مریدین ها

تواند گرفتگی را برطرف کرده و مریدین را دوباره به سالمت برگرداند . برخی دانشمندان معتقدند که دلیل تخفیف درد ، به 

 13دنبال تحریک نقاط فشاری این است که این عمل از انتقال محرک درد جلوگیری نموده و احتماال سطح هورمون آندورفین

فشاری بر روی شانه ها،پائین پشت ،لگن ،قوزک پا،ناخن کوچک انگشتان پا، کف پا و را در خون  افزایش می دهد. نقاط طب 

 ساکرال  قرار دارند.

                                                           
1 2Hepatitis 
1 3Andorphine 
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 :    14يا سانينجيائو 6SP نقطه 

یا سانینجیائو یا طحالی شش مهمترین نقطه طب فشاری استفاده شده در کاهش درد است و به طور گسترده در   SP6نقطه 

ان استفاده می شود . این نقطه چهار انگشت باالتر از قوزک داخلی پا و در لبه خلفی استخوان و زایم 15اختالالت ژنیکولوژی

در جریان زایمان  و کاهش درد زایمان خواهد  16تیبیا قرار دارد. فشار بر روی این نقاطه باعث افزایش دیالتاسیون سرویکس

 شد. فشار بر روی این نقطه در طول دوران بارداری ممنوع است.

 

 
 

 SP6محل نقطه 

 

 4LIيا 17نقطه هوگو 

 18یکی از نقاط مهم مریدین روده بزرگ است. این نقطه پشت دست بین اولین و دومین استخوان متاکارپ4LIنقطه هوگو یا 

قرار دارد. این نقطه در درمان یبوست ، سرماخوردگی ، بهبود احتقان پستان و شیر دهی ، کاهش درد زایمان و نزول سرجنین 

 می باشد. فشار بر روی این نقطه در طول دوران بارداری ممنوع استموثر 

 
 LI4محل نقطه 

  1921GBنقطه

                                                           
1 4Saninjiao 
1 5Geneology 
1 6Cervical dilatation 
1 7Hugo 
1 8Metakarp 
1 9Gallbladder 
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د . این نقطه گردن به باالترین بخش شانه متصل می شو7واقع در وسط خط فرضی که از مهره  21یا صفراوی   GB21نقطه

ود مانی و بهبای زایمراحل زایمان ، تقویت درده در کاهش درد زایمان ، گرفتگی شانه ها ، نزول بهتر و موثر سر جنین در

 وضعیت شیردهی موثر می باشد.فشار بر روی این نقطه در دوران بارداری ممنوع می باشد.

 
 

 GB21محل نقطه 

  2032BLنقطه 

این بنابر اشد.بمان می واقع در زیر کمر روی سوراخ دوم ساکروم قرار دارد . این نقطه تحریک کننده درد های زای BL32نقطه 

 توصیه نمی شود  38تحریک این نقطه قبل از هفته 

 

 

 
 BL32محل نقطه 

 

 Buttock Pointيا  30GB21 نقطه 

نده درد حریک کنبر روی لوب فوقانی و خارجی باتکس قرار دارد )همان محل تزریق عضالنی(. این نقطه نیز ت GB30نقطه 

 می باشد.زایمان و کاهش دهنده درد زایمان در جریان زایمان 

                                                           
2 0Bladder 
2 1Gallbladder 
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 GB30محل نقطه 

 

  67BL22نقطه 

های نامناسب جنین مثل  23واقع در وسط لبه بیرونی انگشت کوچک پا می باشد.این نقطه در تغییر پوزیشن 67BLنقطه 

بریچ و لیبر های سخت کاربرد دارد.تحریک این نقطه منجربه افزایش حرکات جنین شده و با کمک نیروی جاذبه زمین ،  سر 

 می شود. 25به سفالیک 24از همه جای جنین سنگین تر است می چرخد و باعث تغییر پوزیشن بریچجنین که 

 

BL67 

طب سوزنی یکی از روش های کاهش دهنده  غیردارویی درد زایمان می باشد که این استفاده ازاین روش : 26طب سوزني

ط رفلکسی مشخص شده بر روی بدن که در طب نیازمند به یک نیروی انسانی متخصص و متبحر در این زمینه می باشد. نقا

از اشکال، طب چینی بوده که قرن هاست برای  طب سوزنیفشاری بیان شد ، در طب سوزنی  مورد استفاده قرار می گیرد. 

در داخل و بیرون انرژی درمان مشکالت مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. طب سوزنی براساس این نظریه استوار شده که 

کانالهای انرژی می گویند جریان دارد. طب سوزنی شامل فروکردن سوزن های بسیار نازک در  درون راههای که به آنها بدن و

                                                           
2 2Bladder 
2 3position 
2 4 Breech 
2 5Cephalic 
2 6 Acupuncture 
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پزشکان طب .پوست و برروی نقاط استراتژیکی و حیاتی بدن می شود و بیشتر برای درمان درد مورد استفاده قرار می گیرد

چیزی مسیر حرکت انرژی را بلوکه کرده و یا تعادل آن را برهم زده باشد. سوزنی کار معتقدند زمانی فرد بیمار می شود که 

آنها معتقدند طب سوزنی کمک می کند که مسیر بلوکه شده برداشته شود و یا تعادل انرژی در بدن به شکل اول برگردد. 

تحریک اعصاب، ماهیچه ها و برخالف این نظر، بیشتر پزشکان غربی معتقداند که طب سوزنی با فشار برروی نقاط خاص باعث 

همچنین افزایش جریان خون در  بافت های همبند می شود. این تحریک ها باعث افزایش ترشح مسکن های طبیعی بدن و 

 بدن می شود

استفاده می شود. در  5/25تا 5/12معموال درطب سوزنی از سوزن های فوالدی و ضد زنگ با طول نحوه انجام طب سوزني :

شار سر سوزن  بر روی نقطه خاص باند مخصوص تحریک مریدین ها و افزایش انرژی حیاتی صورت می گیرد طب سوزنی با ف

ومعموال مادر آنرا به صورت احساس برق گرفتگی و گزگز احساس می کند. عقیده براین است که در طول زایمان در مریدین 

تحریک  نقاط سوزن خور در امتداد مریدین ها می تواند  ها گرفتگی پیش آمده و منجر به بروز درد در این دوران می شود .

گرفتگی را برطرف کرده و مریدین را دوباره به سالمت برگرداند . برخی دانشمندان معتقدند که دلیل تخفیف درد به دنبال 

را در خون  تحریک نقاط سوزن خور این است که این عمل از انتقال محرک درد جلوگیری نموده و احتماال سطح آندورفین 

(. نقاط طب سوزنی که می توانند درد زایمان را کاهش دهند روی دست ها ، پاها و گوش ها قرار 12افزایش می دهد)

 (.19دارند)

 

 طب سوزنی 

 آب درماني :

 از سالیان متوالی از غوطه ور شدن در آب در طول زایمان برای تسکین درد استفاده شده است.اعتقاد براین است که آب به

دلیل برطرف کردن اسپاسم عضالت منجر به کاهش درد می شود.همچنین آب اثرات نیروی جاذبه زمین و ناراحتی و 

کشیدگی لگن را تعدیل می کند.در اکثریت مطالعات انجام شده در این زمینه نشان داده شده است که غوطه ور بودن در آب 

از بی دردی ها ی دارویی و بی حسی ها، کاهش احساس نگرانی مادر و  منجر به کوتاه شده مدت لیبر ، کاهش نیاز به استفاده

 .کاهش درد مادران شده است

 :برای مادر آب درمانی مزایای فیزیولوژیک 

 کاهش چشمگیر درد-

 افزایش انقباضات موثر-
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 رسانی رحمافزایش گردش خون و اکسیژن-

 های استرسکاهش هورمون-

 کاهش تحریکات حسی-

 تومیااپیزی نیاز کمتر به-

 کاهش مداخالت پزشکی از جمله سزارین-

 ها و ضد دردهاکاهش نیاز به مسکن-

 توجه طول مدت زایمانکاهش قابل-

 افزایش آستانه درد-

 ذخیره انرژی و جلوگیری از هدررفتن انرژی مادر جهت مرحله دوم زایمان-

 کاهش خفیف فشارخون-

 ورید اجوفکاهش فشار بر -

 :آب برای مادر  مزایای روانشناختی

 های مختلفوزنی و شناوری و توانایی تحرک بیشتر و قابلیت قرارگرفتن در وضعیت احساس سبک -

 نتجربه مثبت و مفید زایما - 

 افزایش قدرت تسلط بر خویش و استقالل -

 مشارکت فعال در روند زایمان -

 کاهش ترس و خشم و اضطراب -

 حین زایمان افزایش سطح خودآگاهی و هوشیاری در -

 افزایش حس پذیرش نوزاد -

 بخش آببخش و لذتبخش، اطمینانآثار آرام -

 افزایش ارتباط متقابل مادر و کودک -

 توانایی باالتر تمرکز در آب-

 :27تنس)تحريك الکتريکي عصب از طريق پوست(

های عصبی قرار گرفته در سطح رشتهطریق پوست به  های الکتریکی ازاست برای کاهش درد، با تکیه بر انتقال پالس روشی

)پد( متصل به های شود از طریق الکترودمیهای الکتریکی مالیم به وسیله دستگاهی کهتنسنامیده پوست. در این روش پالس

 .شودمیاین دستگاه به پوست منتقل 

اس درد شده و در عین حال با مکانیسم عمل خود باعث کاهش احس تنس دستگاهنحوه انجام روش تنس درليبر و زايمان:

یکی از پرکاربردترین موارد استفاده از .شودمیهای عصبی ضدالتهابی باعث کاهش درد با تحریک ترشح انتقال دهنده

در این روش دو جفت .شودمیهای زایمانی مادران باردار استفاده های زایمان است که برای کاهش درددستگاهتنسدر اتاق

قفسه سینه یادو طرف ناحیه خاجی نخاعی قرار داده می شود.این الکترودها جریان الکتریکی مداوم  الکترود روی دو طرف

وحقیقی متوسطی را از یک باطری به بدن منتقل می کنند در خالل یک انقباض ایمپالس های درد تولید شده وتوسط اعصاب 
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ند.مادر با هر انقباض دکمه کنترل را فشار داده ودرد را منتقل می شوند با استفاده از این روش این ایمپالس ها بلوک می شو

عملکرد این روش به  به صورت سوزش ویا وزوز احساس می کند.ویا حتی ممکن است که دردش کامال تسکین پیدا کند.

 استفاده از این روش هیچ خطری برای مادر وجنینصورت تحریک ترشح آندورفین و انکفالین در پاسخ به محرک درد است.

و دو الکترود L1-T10طولی در دو طرف زواید خاری مهره های محل قرار گیری الکترودها بر روی پوست ، دو الکترود ندارد.

در می باشد. موارد منع استفاده از دستگاه تنس شامل ، S2-S4پایین تر به صورت طولی در طرفین سگمان های دیگر ، 

 زنان باردار ،  28پیس میکراستفاده کنندگان از  ، موارد عفونی ، رطان وبیماری سلافراد مبتال به س ، مواردی که بیمار تب دارد

افراد عقب مانده و  اطفال،افراد مسن،  بیماری های قلبی،  انواع خونریزی ها ، در موارد زخم وجراحات پوستی،  طول قاعدگی، 

 می باشد. ذهنی

تواند به عنوان رود. موسیقی مینی به شمار میدرد موسیقی درماهای غیر دارویی برای کاهش کی از روشیموسيقي درماني: 

درمانی یک  که موسیقیاست های فیزیولوژیکی و روانی در شنونده عمل نماید. نتایج نشان داده یک محرک برای ایجاد پاسخ

نهایی، بهبود خلق و پذیری، کاهش احساس تخطر بر روی مشکالت بیماران از جمله کاهش استرس، تحریکمداخله مؤثر و بی

وش در رمان است. این این روش یک راه حل مناسب برای سرگرم کردن و کاستن آشفتگی حین زایباشد. تعدیل هیجانات می

ها، موسیقی روح ترین موسیقیترین و طبیعیترین، جذابکی از زیباترین، دلنشینمرحله اول زایمان بسیار موثر می باشد.ی

ترین غده در مغز انسان، دهد که غده تاالموس به عنوان مهمهای انجام شده نشان میباشد. پژوهشمی افزای تالوت قرآن کریم

دهد. غده هیپوفیز نیز ها پاسخ میهای عصبی دریافت و در کنار حافظه و تخیل به آنهای صوتی را به وسیله سیستممحرک

شود که نتیجه آن دهد و موجب بروز ترشحاتی میپاسخ می های صوتیکند به محرککه از غده تاالموس فرمان دریافت می

ترین اثر ماده مزبور، تسکین درد در انسان است به که مهمبخشی به نام آندروفین خواهد بود. با توجه به اینآزادسازی ماده آرام

ای که سازد. همان مادهاهم میتوان به ارزش قرآن درمانی پی برد که عمال موجبات آزادسازی ماده آندروفین را فرسادگی می

ز های صوتی با فراشود. ثابت شده که سیستم اعصاب انسان به محرکعالوه بر تسکین درد باعث انبساط و شادی در انسان می

 .عال استفدهد. قرآن درمانی یک فرآیند و فرودهای منظم، پاسخ مثبت می

 ارزشيابي تکويني:

یقی ی، موس)آب درمانی،طب فشاری و طب سوزنای غیردارویی کاهش درد زایماننحوه اجرای صحیح هر کدام از تکنیک ه

 درمانی و روش تنس(
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 رئوس مطالب

 اصالح وضعیت در طی دوران بارداری -بیومکانیک لگن  عنوان مبحث جلسه چهارم:

 اهداف: 

 از فراگیران انتظار می رود در پایان این جلسه: 

 استخوانها و مفاصل لگن را بر روی موالژ مشخص نشان دهند. آناتومی لگن را تشریح نموده و  -

 محدوده صفحات فرضی لگن را بر روی موالژ مشخص نمایند. -

 .آناتومی عضالت شکم را تشریح نموده و بر روی موالژ نشان دهد -

 قادر به تشریح بیومکانیک لگن )نوتیشن و کانتر نوتیشن( بر روی موالژ لگن باشند. -

 .یف کرده و بر روی موالژ نشان دهدحرکات لگن را توص -

 وضعیت های درست و نادرست در دوران بارداری را توضیح دهد و هر یک از انها را انجام دهد. -

 وسايل و تجهيزات مورد نياز:

سالن مجهز به تشک تاتومی و  -چند عدد متکی –صندلی راحت دسته دار  -تشک  -موالژ عضالت شکم  -موالژ لگن 

 ده بر دیوارآینه قدی نصب ش

 نحوه اجرا:  

یـا لگــن خاصـره یـک ســاختمان حلقـوی شــکل اسـت کـه در پــایین تنـه قـرار گرفتــه و ارتبـاط انــدامهای  Pelvisپلـویس 

 .میشود مفصل استخوان های ران ن بهپایی در و ستون فقرات تحتانی را با تنه برقرار میکند. لگن از باال به

ــع نشســتن،  ــانی اســت. همچنــین در موق ــدام هــای تحت ــه هــر دو ان ــع انتقــال نیروهــای وزن از تنــه ب وظیفــه لگــن در واق

ن همچنـین حـاوی ارگـان هـای گوارشـی و تولیـد مثـل نیروی وزن تنه مستقیما از طریق لگـن بـه زمـین وارد میشـود. لگـ

 بوده و عروق و اعصاب مهمی از آن عبور کرده و از تنه به اندام تحتانی میروند.

 استابولوم و لگن استخوان آناتومی

 نــام بــه دایــره نــیم شــکل بــه و قرینــه ولــی شــکل هــم کــامال اســتخوان دو. اســت شــده تشــکیل اســتخوان ســه از پلــویس

 حلقـوی سـاختمان ایـن اعظـم قسـمت تـا انـد گرفتـه قـرار یکـدیگر کنـار در Innominate bone نـام بـی استخوانهای

 .دهند تشکیل را

 پـوبیس سـمفیز آن بـه کـه میدهنـد تشـکیل را مفصـل یـک و شـده نزدیـک یکـدیگر بـه جلـو قسـمت در استخوان دو این

Pubic symphysis میگویند. 

https://www.iranorthoped.com/fa/news/192
https://www.iranorthoped.com/fa/news/192
https://www.iranorthoped.com/fa/news/1556
https://www.iranorthoped.com/fa/news/1556
https://www.iranorthoped.com/fa/news/1332
https://www.iranorthoped.com/fa/news/1332
https://www.iranorthoped.com/fa/news/1335
https://www.iranorthoped.com/fa/news/1335
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 است شده درست پوبیس و ایسکیوم ایلیوم، استخوان سه گرفتن قرار هم کنار از استابولوم هحفر

 

 تشـکیل Pubis پـوبیس و Ischium ایسـکیوم ، Ilium ایلیـوم هـای نـام بـه قسـمت سـه از خـود نـام بـی اسـتخوان هر

 بــین در و گرفتــه قــرار هــم کنــار در کــه هســتند جــدا اســتخوان ســه واقــع در هــا بچــه در قســمت ســه ایــن. اســت شــده

 .است رفتهگ قرار رشد صفحه آنها

 اسـتخوان. میکننـد درسـت را نـام بـی اسـتخوان یـک و میچسـبند یکـدیگر بـه کـامال لگـن استخوان سه این بلوغ زمان در 

 .است شده درست( تحتانی راموس و فوقانی راموس)  قسمت دو از و گرفته قرار قدام یا جلو در پوبیس

. اسـت نـام بـی اسـتخوان پـایین در ایسـکیوم قسـمت و اسـت نـام بـی اسـتخوان عقبـی یـا پشـتی قسـمت ایلیوم استخوان 

 .است ایسکیوم دارد تماس زمین با که قسمتی نشستن، موقع در

 گرفتــه قــرار Sacrum ســاکروم یــا خــاجی اســتخوان نــام بــه شــکل مثلثــی اســتخوانی دو، ایــن بــین پشــت قســمت در 

 .اند کرده درست را استخوان یک و چسبده یکدیگر به که هستند مهره پنج واقع در ساکروم استخوان. است

 متصـل کمـری پـنجم مهـره بـه بـاال از سـاکروم اسـتخوان. اسـت شـده مفصـل آن بـه دنبالچـه استخوان ساکروم، پایین در 

 .دارد قرار آنها بین در ای مهره بین دیسک یک و میشود

https://www.iranorthoped.com/fa/news/709
https://www.iranorthoped.com/fa/news/1310
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ــتخوان ــ اس ــرف دو در اکرومس ــا ط ــمت ب ــاک قس ــتخوان ایلی ــی اس ــام ب ــل ن ــود مفص ــه. میش ــن ب ــل، دو ای ــل مفص  مفاص

ــاکروایلیاک ــد Sacroiliac joint  س ــل. میگوین ــاکروایلیاک مفص ــوع از س ــی ن ــال آمف ــوده آرترودی ــت و ب ــیار حرک  بس

 .دارد کمی

 غضــروف هــا، خــانم در بــارداری آخــر ماههــای در. دارد کمــی بســیار حرکــت و بــوده آرترودیــال آمفــی نــوع از مفصــل ایــن 

 حـین در بچـه عبـور بـرای خاصـره لگـن حلقـه تـا میگیرنـد فاصـله هـم از بیشـتر پـوبیس اسـتخوان دو و شـده شل سمفیز

 .شود گشادتر زایمان

 درســت را ران مفصــل ران، اســتخوان ســر بــه شــدن نزدیــک بــا کــه اســت نــام بــی اســتخوان از قســمتی اســتابولوم حفــره

ــویس ران مفصــل. میکنــد ــه را پل ــدام ب ــانی ان ــره. میکنــد متصــل تحت  قســمت ســه اتصــال محــل در دقیقــا اســتابولوم حف

 .دارد قرار نام بی استخوان بوبیس و ایسکیوم ایلیوم،

 .شود مي تقسيم بخش دو به Linea Terminalis خط وسيله به لگن 

 False Pelvis  بکاذ  لگن    -1

 True Pelvis حقیقی لگن    -2

 رحــم از بــارداری ســوم مــاه از پــس و میگیــرد بــر در را شــکم محتویــات و بــوده شــکلی حفــره از بخشــی  :كننا ب لگننن

 .نماید می کمک حقیقی لگن طرف به جنین حرکات به کاذب لگن,  زایمان ابتدایی مراحل در.  کند می حمایت

 بــه پــایین در و( عانــه)بیسپو اســتخوان فوقــانی هــای کنــاره و گرفتــه قــرار ترمینــال خــط پــایین در کــه : حقيقنني لگننن

 : تنگه ورود، لگن میانی ، تنگه خروجاست قسمت سه دارای حقیقی لگن.  است شده محصور لگن خروجی وسیله

 :لگن اقطار     

 ایــن از یــک هــر بــرای .میشــوند گیــری انــدازه(لگن تحتــانی دهانــه و لگــن لگن،حفــره فوقــانی دهانه)ســطح3در لگــن اقطــار

 .میگیرد قرار توجه مورد(مایل/عرضی/خلفی -قدامی)قطر3 معموال نیز سطوح

 (لگن ورودی)لگن فوقانی اقطاردهانه

ــف ــدامی -ال ــه:خلفی-قطرق ــر 3 دارای ورودی دهان ــدامی قط ــی ق ــا خلف ــام ب ــای ن ــه ه ــی، کنژوگ ــایی، حقیق ــال مام  دیاگون

 و ، پـوبیس مفیزیسسـ میانـه تـا سـاکروم پرومونتوریـوم وسـط نقطـه بـین ی فاصـله از اسـت عبـارت مامـایی قطر است،که

 انـدازه قابـل کـه اسـت بیشـتر یـا متـر سـانتی 10 طبیعـی بطـور قطـر ایـن. اسـت بیشـتری اهمیـت دارای مامـایی طب در

 حاشـیه فاصـله: دیاگونـال کنژوگـه .آیـد مـی بدسـت دیاگونـال کنژوگـه از متـر سـانتی 5/1 کـردن کـم با ولی نیست گیری

 (.است گیری اندازه قابل الینیب بصورت)ساکروم دماغه تا پوبیس سمفیز تحتانی

 .کند می قطع را مامایی ساکروم،کنژوگه دماغه جلوی متر سانتی 4 حدود عرضی قطر: قطرعرضی-ب
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ــل.ج ــر: قطرمای ــک ه ــر دو از ی ــل قط ــی از مای ــل از یک ــاکروایلیاک مفاص ــا س ــدگی ت ــال برآم ــمت در ایلیوپکتینئ ــل س  مقاب

 .است متر سانتی 13 کمتراز متوسط بطور قطر هر یابد،که می گسترش

 :میانی لگن

ــاد ــن ابع ــانی لگ ــطح در می ــای س ــکیال خاره ــل ایس ــدازه قاب ــری ان ــت گی ــر. اس ــین قط ــاری ب ــانتی 10) خ ــر س ــا مت  ی

 سـانتی 5/11 حـداقل طبیعـی بطـور ایسـکیال خارهـای سـطح در خلفـی قـدامی قطـر. اسـت لگـن قطـر کوچکترین(بیشتر

 .است متر

خلفـی  قـدامی سـاژیتال-متـر  و ج سـانتی11:عرضـی قطـر-ب  5/11:لفـیخ قـدامی قطـر -شـامل  الـف :لگـن اقطارخروجی

 میباشد 

بطــور طبیعــی تنهــا قطــری کــه در دهانــه ورودی لگــن قابــل انــدازه گیــری اســت :inlet(نکــات معاینــات اقطــار لگــن الــف

کـه  قطرقدامی خلفـی مـی باشـدکه فاصـله حاشـیه تحتـانی سـمفیز پـوبیس تـا دماغـه سـاکروم مـی باشـد 1،قطر دیاگونال 

سانتی متـر از کنژوگـه دیاگونال،کنژوگـه مامـایی بدسـت مـی آیـد کـه در طـب مامـایی از اهمیـت ویـژه 2-5/1با کم کردن 

  سانتی متر یا بیشتر است 10این قطر)مامایی( بطور طبیعی  .ای برخوردار است

 

 

ــای  : Midpelvic(ب ــن ه ــد.)در لگ ــته باش ــادی داش ــد برجســتگی زی ــای ایســکیال: نبای ــار لمــس خاره مناســب دو خ

ــوند ــی ش ــم لمــس نم ــا ه ــان ب ــکیال همزم ــداقل  - (ایس ــا ح ــین خاره ــله ب ــد 10cmفاص -Anterio .1 .باش

posteriorobstetricaleconjugate -  ــه ــرار دارد ب ــه در واژن ق ــردن دســتی ک ــارج ک ــای لگــن: حــین خ ــواره ه دی

)بـه طـور ذهنـی( بـه زانـو برسـد،  وضعیت همگرایـی دیـواره هـا توجـه میکنـیم. در صـورتی کـه امتـداد دیـواره هـای لگـن

دیــواره لگــن همگرایــی مناســب ودر مــواردی کــه ایــن امتــداد حــدودا بــه کشــاله هــای ران خــتم شــود،همگرایی شــدید در 

مهـره انتهـایی سـاکروم لمـس شـود و قـوس  2- 3مهـره هـای سـاکروم: سـعی شـود حتـی االمکـان  - .نظر گرفتـه میشـود

ــتقی ــا مس ــب( وی ــر تقعر)مناس ــاکروم از نظ ــرددس ــی گ ــب( بررس ــرک - .م بودن)نامناس ــار  :Coccyxتح ــکل از چه متش

اســتخوان بهــم چســبیده و مثلــث شــکلی اســت کــه در انتهــای ســاکروم قــرار دارد و در معاینــه حالــت متحــرک و در لیبــر 

قــوام پرینــه: بــه طــور طبیعــی کمــی ریلکــس میباشــد )البتــه در مــولتی پارهــا  - .کمــی بــه ســمت عقــب متمایــل اســت

دو انگشــت را زیــر غضــروفی کــه دو اســتخوان پــوبیس را بهــم متصــل میکنــد قــرار داده و  :Outlet (جســت( ریلکــس ترا

مشــخص میکنــیم. بــه طــور طبیعــی دو انگشــت Outlet ارک پــوبیس بــه عنــوان یکــی از معیارهــای ارزیــابی - 2زاویــه را 
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درجــه 90صــورت )زوایــای کمتــر از درجــه(، در غیــر ایــن 90-100معاینــه کننــده بــه راحتــی در محــل قــرار میگیرد)زاویــه 

توبروزیتـه ایسـکیوم: در ایـن مرحلـه دسـت از واژن خـارج شـده ، بعـد از  - .سـانتی گراد(نامناسـب در نظـر گرفتـه میشـود

لمــس توبروزیتــه هــای ایســکیوم مشــت را بــین دو توبروزیتــه قــرار داده، در حالــت مناســب ایــن فاصــله بــه انــدازه مشــت 

ــا پلــویمتر فاصــله دو توبروزیتــه ایســکیوم را انــدازه گیــری کــرد( ))میباشــد بســته   5cm/8بــه طــور دقیــق مــی تــوان ب

بررسـی میشـود بـه ایـن  ،پرینـه( طـول )مقعـد کوتـاه یـا بلنـد بـودن فاصـله بـین مجـرای خروجـی واژن تـا  - .(طبیعـی<

پرینـه از  - .یتـوان پیشـگویی کـردحـین خـروج نـوزاد را م 4و3ترتیب نیاز بـه اپیزیوتـومی یـا احتمـال پـارگی هـای درجـه 

 .نظر ادم، واریس، زخم، اریتم بررسی میشود

 اناتومی عضالت شکم 

   یخارج لیما،  Internal Oblique ی    داخل لیما،  Transverseترانسورس عضالت شکم از عمق به سطح شامل : 

External Oblique (میکن بیکه در ج یدر جهت دست  ) ،است(   ) تکه تکهیشکم راستRectus Abdominus  

 قرار گرفته است. Aponeurosis امیعضالت ن نیا یرو،

 

 

 نقش عضالت شکم:

  به هنگام بلند کردن اجسام سنگین از طریق انقباض عضالت شکمی حفره توراکوابدومینال تبدیل به یک سلیندر

وارد بر دیسکهای بین مهره ای می محکم شده وباعث توزیع نیروهای وارده بر ستون فقرات در نتیجه کاهش فشار 

 شود

 ایجاد وضعیت طبیعی لگن نسبت به تنه واندام تحتانی و حفظ پوسچر صحیح 

 ساپورت احشای شکمی و محافظت از جنین 

 انجام حرکات فلکشن ، فلکشن جانبی و چرخش تنه 

 دوم عمل بازدم اجباری و عمیق جهت تخلیه مدفوع، ادرار،استفراغ و تسهیل زایمان در مرحله 
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 حمایت از ناحیه اینگوینال در مقابل فتق احتمالی در اثر کشیدگی یا تحمل فشارهای اوبلیک 

 بيومکانيك لگن با توجه به تغييرات دوران بارداري

 استخوان لگن: 

طور مساوی به طوریکه نیروی وزن بدن ازطریق مفاصل ساکروایلیاک ب نیروها را ازستون فقرات به اندام تحتانی منتقل می کند

 تقسیم شده و به طرف اندام تحتانی منتقل می شود

 )ریتم لگنی (   Nutation & Counter nutation        تئوری کالسیک در مورد حرکات مفصل ساکرو ایلیاک

Nutation: 

به سمت هر گاه نیرویی از باالی بدن وارد میشود ، روی استخوان سطح ساکرم میشکند، ساکروم به سمت جلو و کوکسی 

در نتیجه  استخوان ایلیوم به سمت جلو وداخل و ایسکیون ها به سمت خارج متمایل میشود. عقب متمایل میشود .

outlet  ابعاد بیشتری پیدا میکند 

Counter Nutaion: 

خل و ایلیوم تحت تاثیر نیرو از طرف پایین ) جاذبه زمین( ، نیرو به سطح استخوان ساکرم منتقل شده، ایسکیون ها به سمت دا

فضای   Inletساکرم به طرف خارج و کوکسی به سمت داخل متمایل میشود. درنتیجه به سمت خارج متمایل میشود. 

 نتیجه کلی : استخوانهای لگن حرکت دارند و میتوانند در روند کلی زایمان تاثیر بگذارند بیشتری پیدا میکند. 

 

 تاثیر وزن بدن بر روی حرکات لگن: •

( بچرخاند وباعث تیلت قدامی لگن شود N1( تمایل دارد که ساکروم را در جهت حرکت نوتیشن )Pلشوزن تنه )ف •

 ساکرو اسپاینوس و ساکروتوبروس محدود میشود.” این حرکت توسط لیگامانهای ساکرو ایلیاک قدامی و مخصوصا
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موجب تیلت خلفی لگن ( توسط استخوان ران ومفصل ران منتقل شده و Rدر همین زمان عکس العمل زمین )فلش •

(N2می شود این مکانیسم یکی از عوامل ایجاد تعادل لگن می باشد ) 

 

مفاصل ساکروایلیاک و سیمفیزیس پوبیس دراتباط با هم بوده و همچنین پلویس ممکن است نسبت به مفاصل ران به 

)قدامی( نامیده می  تیلت جلویی طرف جلو یا عقب چرخش یابد . چرخش لگن به جلو، حول محور مفاصل ران به عنوان

 اگر لگن به طرف عقب بچرخد، تیلت پشتی )خلفی( گفته می شود. شود.

 اصالح وضعيت در بارداري :

لیه طورکلی بدن انسان چه در حال حرکت و چه در حال سکون باید در وضعیت مناسبی قرار گیرد. این مسئله برای کبه

شود. چراکه طی دوران ها مصداق دارد. اما در بارداری و حتی چندین ماه پس از زایمان این امر حائز اهمیت زیادتری میانسان

مدت کمر و عوارض ناشی از فشارهای وارده شوند. برای پیشگیری از مشکالت طوالنیپذیر میمذکور کمر و عضالت لگن آسیب

های روزمره شغلی برای ایستادن، راه رفتن، نشستن، برداشتن اجسام و جهت انجام فعالیت به عضالت تحت کشش در بارداری،

شود. قرار عنوان اصول اصالح وضعیت در دوران بارداری نامیده میو زندگی باید اصول خاصی را رعایت کرد که این اصول به

شود. چراکه طی این امر حائز اهمیت زیادتری میدادن بدن در وضعیت مناسب در بارداری و حتی چندین ماه پس از زایمان 

 .شوندپذیر میدوران مذکور کمر و عضالت لگن آسیب

 عوارض بدنی ناشی از بارداری

 وضعیت نامناسب سر 

 خم شدن گردن به سمت جلو 

 افتادن چانه به سمت جلو و پایین 

 حالت افتادگی کل بدن 

http://barzkar2.blogfa.com/
http://barzkar2.blogfa.com/


30 
 

 شودو تنگی نفس می ای که موجب انقباض قفسه سینهافتادگی کمربند شانه. 

 چرخش بازوها به سمت داخل 

 شلی عضالت شکم 

 گودی کمر 

 چرخش قدامی لگن 

 شودفشار کمر موجب راندن لگن به سمت جلو میمفاصل زانو تحت. 

 شودفشار وزن روی قسمت داخلی پاها موجب کشش ناحیه قوس پا می. 

 اصالح وضعیت بدن

 وضعیت صحیح ایستادن

ها به سمت باال و دارید و بدن را در یک خط مستقیم قرار دهید. شانهصورت افقی نگهچانه خود را بهسرتان را صاف بگیرید و 

خواهید شکم و باسن را به عقب کشیده شود. عضالت باسن به سمت جلو کشیده شود تا پشت صاف شود همانند حالتی که می

 .طور مساوی بین دوپا تقسیم شودهم نزدیک کنید و وزن بدن به

 

 نشستن بر روی صندلی

رفته تا تدریج عقبسته صندلی قرار داده و روی صندلی بنشینید و بههای خود را بر روی دنزدیک صندلی قرارگرفته، دست

کاماًل به پشتی صندلی تکیه کنید. از یک ملحفه تاشده یا بالش کوچک )کوسن( برای پر کردن فضای خالی کمر استفاده 

توانید پاها را بر روی یک چهارپایه یا زیر پایی قرار دهید. از پا روی پا انداختن ز آویزان ماندن پاها مینمایید. برای جلوگیری ا

آرامی خود را به لبه صندلی رسانده و با منقبض کردن اجتناب کنید. برای بلند شدن از صندلی، دسته صندلی را گرفته و به
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که صندلی بدون دسته باشد با قرار دادن کف ندلی بلند شوید. درصورتیزمان با بازدم از روی صعضالت کف لگن و شکم هم

 .ها، روی صندلی بنشینید و یا بلند شویدها بر روی راندست

 

 نشستن بر روی زمین

رعایت این نکته ضروری است که ستون فقرات باید کامالً صاف باشد و گودی کمر توسط بالش کوچک تحت حمایت قرار گیرد 

ها و مدت، پاها را کمی باالتر از سطح زمین قرار دهید. برای بلند شدن از زمین باید روی دستنشستن طوالنیو در صورت 

که دست خود را بر روی یک زانو بفشارید و از دست مخالف برای حمایت طوریوپا( بهزانوها برخیزید )به حالت چهاردست

 .استفاده کنید. سپس پاها را صاف کرده و بلند شوید

 

 برداشتن شئ از روی زمین

ابتدا به وضعیت نشسته روی زانو قرار بگیرید. پشت را صاف کنید و برای به حداقل رسانیدن خمیدگی عضالت پشت کمر از 

عضالت پا استفاده کنید. برای بلند کردن اجسام از هر دودست کمک بگیرید. بهتر است بار سنگین حمل نکنید و در صورت 

 .ئ را بین دودست تقسیم نماییدلزوم وزن بار یا ش
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 خوابیدن

رسانی بهتر به جفت، از صاف دراز که برای خونطوریبعد از ماه چهارم بارداری وضعیت خوابیدن اهمیت بسیاری دارد به

شود. خوابیدن به پهلو بر روی یک تشک سفت مناسب است. پای رویی خمیده و بر روی باز( منع میکشیدن به پشت )طاق

توانید بازوی کند. در صورت تمایل میالش کوچک قرار بگیرد. استفاده از ملحفه تاشده زیر شکم احساس راحتی ایجاد مییک ب

شده رویی را خمیده و بر روی یک بالش کوچک قرار دهید. برای جابجا شدن از یک پهلو به پهلوی دیگر ابتدا هر دو زانوی خم

ن زانوها با کل بدن به آهستگی تغییر وضعیت دهید )کف پاها در تماس با تشک زمارا به هم نزدیک کرده و با چرخش هم

کنیم. برای برخاستن از رختخواب در حالت است(. دوش آب گرم و نوشیدن یک لیوان شیر گرم قبل از خواب را توصیه می

بنشینید. سپس پاها را از کنار تخت آویزان بر روی دست و آرنج، خوابیده به پهلو، پاها را خمیده در کنار هم قرار داده و با تکیه

 .کرده و به آهستگی بایستید
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ماندن در یک وضعیت ثابت به مدت طوالنی )نشستن، ایستادن و ...( توصیه نشده و بهتر است هر از چند گاهی تغییر وضعیت  

 .داده شود

عضالت کف لگن و شکم همراه با بازدم را  زمانشود انقباض همدر هر شرایط و تغییر وضعیتی که به شکم فشار وارد می

آرامی صورت گیرد و از حرکات سریع و ناگهانی )تغییر حالت خوابیده به نشسته یا نشسته به فراموش نکنید. تغییر وضعیت به

   .ایستاده( پرهیز کنید

 ارزشيابي تکويني:

 ی موالژ نشان دادن فضاهای لگنی بر روی موالژ و حرکات تیلت قدامی و خلفی بر رو

 وضعیت های نشستن ایستادن خوابیدن بلند کردن اجسام توسط دانشجو نحوه اجرای صحیح هر کدام از 
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 رئوس مطالب

 ورزشهای دوران بارداری عنوان مبحث جلسه پنجم :

  اهداف:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان این جلسه: 

 هدتمرینات مربوط به سر و گردن را بدرستی انجام د

 تمرینات مربوط به دست ها را بدرستی انجام دهد

 تمرینات مربوط به عضالت شانه و سینه را بدرستی انجام دهد

 تمرین مربوط به پیشگیری از سوزش سر دل را بدرستی انجام دهد

 تمرینات مربوط به پیشگیری از یبوست را بدرستی انجام دهد

 ستی انجام دهدتمرینات مربوط به پیشگیری از هموروئید را بدر

 تمرینات مربوط به تقویت عضالت لگن و پرینه را بدرستی انجام دهد

 تمرینات مربوط به کاهش درد در ناحیه کمر را بدرستی انجام دهد

 وسايل و تجهيزات مورد نياز:

 سالن مجهز به تشک تاتومی و آینه قدی نصب شده بر دیوار

 در این جلسه حضور داشته باشند کلیه دانشجویان میبایست با لباس ورزشی مناسب 

 نحوه اجرا:

 ورزش حرکت عضالنی با هدفی خاص است: تفاوت بین ورزش و فعالیت فیزیکی چیست؟

 انقباض عضله: قطرعضله کوتاه یا بلند می شود. قدرتی: 

 کششی: انعطاف پذیری: طول عضله زیاد می شود، بدون انقباض 

 ورزشهای راکتی وتوپی -شنا  -مثال هوازی: پیاده روی  همه عضالت بزرگ بدن دخیل هستند. هوازی: 

 نحوه انجام :

 مثانه را خالی کنید.  - 1

 لباس و شلوار راحت بپوشید. - 2
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 از زیورآالت استفاده نکنید. - 3

 با معده خالی یا پر تمرین نکنید. - 4

 در حین تمرین ها نفس خود را حبس نکنید.  - 5

 اجتناب کنید.از زور زدن هنگام تمرین  - 6

 حرکات کششی را به طور صحیح و در هر دو طرف انجام دهید.   - 7

 محیط آرام باشد و آلوده به گرد و خاک نباشد. - 8

 حرکات را آرام و ریتمیک انجام دهید. - 9

 حركات مربوط به سر و گردن : 
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 رکات مربوط به دست و مچ دست:ح
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 ن کشیده به سمت جلوپشت کامال صاف ، بازوا

 بار با تنفس عادی5چرخش مشت های بسته به سمت داخل و خارج 

 باز کردن مشت ها با فشار انگشتان

 هدف: رفع خستگی دست ها و بازوان، کاهش ورم انگشتان، کاهش مورمور شدن و خواب رفتگی و بیحسی انگشتان

ازدم شکمی انجام شود و دست ها جهت استراحت عضالت نکته: در پایان هر تمرین و قبل از شروع تمرین بعدی دم و ب

 شل شود.
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 شانه  حركات مربوط به

 پشت کامال صاف، سر در محور پشت و دست ها در امتداد بدن باشند.

 چرخش شانه راست به عقب

 چرخش شانه چپ به عقب

 چرخش شانه راست به جلو

 چرخش شانه چپ به جلو

 بچرخش با هر دو شانه به عق

 چرخش با هر دو شانه به جلو

 هدف: کاهش فشار ناحیه گردن وشانه و تقویت عضالت شانه و قسمت باالی پشت

 

 

 

 حركت مربوط به قفسه سينه: 
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پشت کامال صاف نگه داشته شود.با دست راست، دست چپ وبا دست چپ، دست راست پایین ارنج نگاه داشته شود. 

 ست به سمت ارنج کشیده شود.سپس بدون حرکت دست ها، عضالت ساق د

 این حرکت برای تقویت عضالت سینه بکار میرود.

 

 حركت شاخ گاو براي كاهش سوزش سر دل

 .دهیدها را به حالت صاف و کشیده کنار بدن قرار دست -

 .ها رو به باال قرار داشته باشدد به صورتی که کف دستیها را رو به باال بگیردست -

 .دیو همزمان با بازدم دست راست را از باالی سرشانه به سمت پشت ببر دییک دم عمیق بگیر -

دو دست را  یدباید تالش کند. یدوباره یک دم عمیق گرفته و همزمان با بازدم، دست چپ را از پایین به سمت پشت بدن ببر -

کشش را در قفسه سینه و  باید ان به هم نرسید مشکلی نیست و تنهاتهاید. اگر دستیدر پشت کمر به همدیگر برسان

 .دیان حفظ کنتشکم

این د چون در این وضعیت تنفس جاری است بنابریبار کمی در حالت کششی بماند. اما اینیاین حرکت را دوباره تکرار کن

م ت را باید با دست چپ ه. این حرکیدد و سپس به حالت عادی برگردیثانیه در این وضعیت بمان 5تا  4. یدتنفس معمولی دار

های باردار سوزش سر دل د. هدف از این ورزش این است که کمی بین معده و قفسه سینه فاصله ایجاد شود تا خانمیانجام ده

 .را کمتر حس کنند

 



41 
 

 

 

 حركاتي براي كاهش يبوست:

را با کشش  دست چپ را روی کمر قرار داده، دم گرفته با بازدم دست راستباشد.  کشش در پهلو: پشت کامال صاف و کشیده

 پهلوی راست از روی سر رد کرده طوریکه کشش کامل پهلوی راست ایجاد شود سپس دستها عوض شود. 

هدف از انجام این ورزش انحنای ستون فقرات، تقویت و انعطاف پذیری عضالت کمر و دنده ها، افزایش حرکات دودی روده و 

 کاهش یبوست. 
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 حرکات تاب دادن: 

 دست راست روی زانوی چپ ودست چپ مقابل باسن، عضالت قسمت مرکزی شکم کمی منقبضپشت کامال صاف، 

دم گرفته سپس با بازدم دنده ها به سمت چپ چرخش داده، نگاه به سمت شانه چپ سپس به حالت اول برگشته و 

ا به سمت راست دست چپ را روی زانو راست و دست راست در مقابل باسن قرار داده دم گرفته سپس با بازدم دنده ه

 چرخش داده ، نگاه به سمت شانه راست.

 بار می تواند تکرار شود.5این حرکت 

 سعی شود از عضالت پهلو استفاده شود و فقط محدود به چرخش گردن نباشد.

 هدف: تقویت و انعطاف پذیری عضالت کمر و دنده ها،افزایش حرکات دودی روده و کاهش یبوست است.
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 رازکش:تمرین در وضعیت د

حرکت اول: به پشت دراز کشیده، پاها از هم باز و کف پا روی زمین قرار داده، دم گرفته و سپس باسن را از زمین کمی 

باحمایت دست ها در زیر لگن ، کشش در باسن به قسمت بیرون وجهت  بلند کرده با بازدم عضالت باسن منقبض شود.

 سن شل وپشت ارام به روی زمین قرار می گیرد.مخالف شانه ایجاد شود.سپس دم گرفته عضالت با

 هدف: تقویت و افزایش قدرت عضالت شکم وکمر، اصالح انحنا و قوس کمر،کاهش کمر درد و تقویت لگن
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حرکت دوم: به پهلو سمت چپ دراز کشیده و پای راست را از زمین کمی بلند کرده، پنجه پا را کشیده و مچ پارا به طرف 

ش داده،سپس انگشتان پا به سمت داخل کشیده و کشش در ناحیه ساق پا ایجاد می شود.این حرکت داخل و خارج چرخ

 در حالت دراز کش به پهلوی سمت راست و پای چپ نیز تکرار شود.

هدف: کاهش درد در ناحیه اندام تحتانی، کاهش گرفتگی عضالت پا، کاهش ورم، تسهیل گردش خون وپیشگیری از 

 واریس

 

به پهلو سمت چپ دراز کشیده و پای راست از زمین با حالت کشش بلند شود بطوریکه کشش در ناحیه حرکت سوم: 

کشاله ران احساس شود. مجددا به حالت اولیه برگشته سپس پا کمی باال برده می شودوبه سمت چپ و راست چرخانده 

 شود.این حرکت با پهلوسمت راست و با پای چپ تکرار شود.

 ناحیه کشاله ران، تقویت عضالت پرینه و لگنهدف:کاهش درد در 
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 حرکت چهار دست و پا:

 

 حرکت گربه:

در وضعیت چهار دست و پا قرار گرفته ، دستها در امتداد شانه و زانوها به اندازه عرض شانه باز شود، وزن بدن به سمت باسن 

 داده شود. عضالت شکم کمی منقبض شود.

پایین ، بطوریکه از ابتدا تا انتهای کمر کشش احساس شود) همراه با بازدم چرخش آرام کمر، خم کردن سر به  -

 شکمی(

 بار( 5برگشت آرام سر به باال و شل کردن عضالت کمر و شکم همراه با دم شکمی)  -
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 حرکت سجده:

 ثانیه( 20ی )فشردن باسن روی پاشنه ها و قرار گرفتن به حالت سجده با دستان کشیده به سمت جلوهمراه با تنفس عاد
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تذکر: در این وضعیت باید زانوها کمی از هم باز شودتا فشار از روی شکم برداشته شود. چنانچه در حین سجدهدرد شکمی 

 ایجاد شدباید باسن را کمی باالتر امورد.

ر ضمن جنین از هیچ نکته : حرکات چهار دست و پا برای برداشته شدن فشار از روی عروق اصلی شکم بسیار مناسب است و د

 طرف تحت فشار قرار نمیگیرد.

 هدف: کاهش درد در ناحیه کمر و تقویت ستون فقرات و عضالت شکم
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 كشش در ناحيه كشاله ران:

 حرکت پروانه:

 در وضعیت چهار زانو قرار گرفته ، کف پاها مقابل یکدیگر، ران ها به سمت بیرون و پشت کامال صاف:

ثانیه( باسن به پاشنه پا نزدیک شود. سپس زانو ها همراه با  20داده و همراه با تنفس عادی) دست ها روی پنجه پاها قرار

 ثانیه( به ارامی به سمت زمین برده شود. 20تنفس عادی )

 هدف: کشش ناحیه کشاله ران و ستون فقرات ، کاهش درد ناحیه کشاله ران ، تقویت عضالت پشت و پرینه، مفاصل لگن

 

 حرکت االکلنگ: 

 در وضعیت چهار زانو قرار گرفته ، کف پاها مقابل یکدیگر، ران ها به سمت بیرون و پشت کامال صاف:

زانوی راست کامال زمین را ثانیه( باسن به پاشنه پا نزدیک شود. 20دست ها روی پنجه پاها قرار داده و همراه با تنفس عادی)

 ند. این حرکت برای پیشگیری از هموروئید مناسب است.لمس میکند و بعد زانوی چپ بطور کامل زمین را لمس میک
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 تمرینات عضالت کف لگن:

انجام تمرین های کف لگن در بارداری، بعد از زایمان و حتی دیگر مراحل زندگی توصیه می شود.این تمرین ها می تواند 

 زانو و یا چهار دست وپا.در هر وضعیتی انجام شود:خوابیده به پشت با زانوهای خمیده، نشسته به حالت چهار

تمرین اول: عضالتی را که از دفع ادرار یا گاز جلوگیری می کنند)عضالت کف لگن( منقبض شود، سپس عضالت شل 

 بار انجام شود. 80-30شود این تمرین هر روز 

دگی رحم هدف: انجام صحیح این تمرین ها باعث تقویت عضالت کف لگن و افزایش انعطاف پذیری عضالت می شود.افتا

و مثانه، بواسیر، تکرر ادرار و دفع ناگهانی ادرار را کاهش می دهد.همچنین از کاهش لذت جنسی پیشگیری می کند و در 

 ترمیم سریع محل اپی زیاتومی نیز موثر است.

پنجم تمرین دوم: واژن اسانسوری تصور شود که از طبقه اول به پنجم می رود.عضالت واژن به ترتیب از عضالت اول تا 

 منقبض و پس از چند لحظه تحمل، از طبقه پنجم به اول به تدریج شل شود.این تمرین چند بار در روز انجام شود.

هدف: مانند تمرین اول است.همچنین به زن باردار کمک می کند تا متوجه شود در اخرین مرحله زایمان به چه ناحیه ای 

 باید فشار وارد کند.

ثانیه عضالت را منقبض نگه داشت، این امر طبیعی است وبا تمرین های مداوم می  2ش از در شروع ممکن است نشود بی

 توان زمان انقباض را افزایش داد.

 ارزشيابي تکويني: 

نفره تقسیم کرده از دانشجویان خواسته میشود به صورت گروهی ورزشهای دوران بارداری را  7دانشجویان را به گروههای 

اشکاالت یکدیگر را بیان و اصالح کنند و سپس به مربی گزارش کنند. و در انتها مربی از هر دانشجو  انجام داده و نقایص و

 میخواهد دو ورزش دوران بارداری را انجام دهد. 
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 رئوس مطالب

آشنایی با تغییرات پرینه در طی  -انواع پوزیشن ها و وضعیت های مختلف درلیبر و زایمان جلسه ششم:عنوان مبحث 

 ی و زایمانباردار

 اهداف: 

 از فراگیران انتظار می رود در پایان این جلسه: 

نحوه تشخیص تنگی لگن میانی در لیبر را شرح دهد و پوزیشن های موثر در رفع تنگی لگن میانی را شرح دهد و به طور   -

 عملی در کالس اجرا نماید.

ای موثر در رفع تنگی لگن میانی را شرح دهد و به طور نحوه تشخیص تنگی لگن خروجی در لیبر را شرح دهد و پوزیشن ه  -

 عملی در کالس اجرا نماید.

نحوه تشخیص پوزیشن خلفی سر جنین در لیبر را شرح دهد و پوزیشن های موثر در رفع و چرخش این پوزیشن را شرح   -

 دهد و به طور عملی در کالس اجرا نماید.

دهد و پوزیشن های موثر در رفع آسینکلیتیسم را شرح دهد و به طور عملی  نحوه تشخیص آسینکلیتیسم در لیبر را شرح  -

 در کالس اجرا نماید.

 پوزیشن های موثر در رفع موارد ضعف تونیسته عضالت شکمی در لیبر را شرح دهد وبه طورعملی در کالس اجرا نماید.  -

 دهد وبه طورعملی در کالس اجرا نماید. پوزیشن های موثر در رفع ادم لبه های سرویکس در مراحل لیبر را شرح-

 فواید پوزیشن های مختلف در لیبر را شرح دهد و آنها را به طورعملی در کالس اجرا نماید. -

فواید استفاده از توپ زایمان در مراحل مختلف زایمان را شرح دهد ونحوه قرار گیری مادر بر روی توپ زایمان را به طور  -

 د.عملی در کالس اجرا نمای

 نحوه اجرا ورزش و ماساژ پرینه راشرح دهد و آن را درمحیط ازمایشگاه و بر روی موالژ بکار گیرد. 

 سايل و تجهيزات مورد نياز:و

 طناب-توپ زایمان-چند عدد متکی-چند عدد صندلی راحت دسته دار-چند عدد تشک

 نحوه اجرا: 

 در موارد تنگی لگن میانی: 

  داده و به سمت مهره های پایین کمری و خاجی نزول می کنددر این تنگه جنین تغییر مسیر 

 :در این مرحله که طوالنی ترین مرحله محسوب می شود 
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 از هر فشاری به پشت به خصوص مهره های پایین کمری و خاجی امتناع کرد   

 :هر وضعیتی که باعث نزول جنین به سمت عقب می شود امتناع کرد مانند 

  وتکیه دادن به تخت یا صندلی به پشت خوابیدن ، نشستن 

 تک تک این پوزیشن در کالس به طور عملی با فراگیران تمرین خواهد شد.

 

 در موارد تنگی لگن خروجی این پوزیشن ها توصیه می گردد:

 

 

 انواع پوزيشن هاي  و وضعيت هاي مختلف در مرحله اول زايمان:
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 وضعیت ایستاده

 

 مضرات  فواید 

 اکسیژن رسانی بهتر به جنین

 استفاده از قدرت جاذبه زمین

موثر تر بودن انقباضاتو تسریع پیشرفت زایمان)درصورت توقف 

 زایمان(

 احساس زورزدن راحت تر برای مادر

 انجام بهتر مانور فشارکفلها برای کاهش درد

 استفاده راحت تر از کمربند گرما و سرما

 دراحساس درد کمتر برای ما

غیر قابل استفاده بودن در صورت 

 بی دردی اپیدورال

غیر قابل استفاده بودن در صورت 

 فشار خون باال

 راه رفتن                            

 مضرات فواید

غیر قابل استفاده بودن در صورت بی دردی  احساس درد کمتر ناشی از انقباضات
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 افزایش شدت و قدرت انقباضات

 قرار گرفتن جنین در راستای مناسب

 انپیشرفت سریع تر زایم

 بهترین وضعیت برای اکسی پوت خلفی پایدار

 تسهیل نزول جنین

 استفاده راحت تر از کمربند سرما و گرما

 

 اپیدورال

غیر قابل استفاده بودن در صورت فشار خون 

 باال

 مشکل بودن مانیتورینگ قلب جنین.

 

                                             باال رفتن از پله                   

 مضرات فواید

غیر قابل استفاده بودن در صورت بی دردی  ایجاد تغییر در شکل لگن و چرخش سر جنین

 اپیدورال

 مشکل بودن مانیتورینگ قلب جنین.

 

 وضعیت نشسته                          

 مضرات فواید

غیر قابل استفاده بودن در صورت فشار  استفاده از قدرت جاذبه

 خون باال



54 
 

 مانیتورینگ دائمی قلب جنینامکان 

 امکان استفاده از توپ زایمانی

 قابل استفاده بر روی تخت بیمارستان

 دستیابی راحتتر به قلب جنین

پیشرفت سریع تر زایمان نسبت به حالت 

 خوابیده

 

 

 وضعیت لم دادن به جلو

 مضرات فواید

 نکمک به چرخش جنی

 انقاباضات موثر تر

 احساس درد کمتر در طول انقباضات

 ایجاد رابطه نزدیک با همسر

 موثر در رفع وضعیت اکسی پوت خلفی پایدار

 ثبت آسان تر انقباضات

 استفاده راحتتر از مانیتورینگ دائمی جنین

 قرار گرفتن جنین در راستای مناسب تر

 امکان انجام مانور فشار کفل ها برای کاهش درد

 استفاده راحتتر از کمربند گرما وسرما

غیر قابل استفاده در صورت فشار خون 

 باال
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 پیشرفت بهتر زایمان

 

 

 وضعیت دراز کشیده به پهلو

 مضرات فواید

 اکسیژن رسانی بهتر به جنین

 استراحت بهتر مادر

بهترین وضعیت برای مادران مبتال به فشار 

 خون باال

دی اپیدورال و قابل استفاده در موارد بی در

 اینتراتکال

 تسهیل پیشرفت زایمان

قابل اجرا بودن مانور فشار زانو برای کاهش 

 درد

امکان پذیر بودن استفاده از کمربند گرما و 

 سرما

مشکل بودن مانیتورینگ قلب جنین در  

صورت دراز کشیدن مادر به همان سمتی که پشت 

 جنین قرار دارد.

 

 چهار دست و پا یا گربه

 

 مضرات یدفوا
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 مفید در مواقع برادی کاردی جنین

موثر بودن در تغییر وضعیت اکسی پوت خلفی 

 پایدار

 موثر در کاهش درد پشت

 برداشته شدن فشار از روی وریدهای هموروئید

 امکان پذیر بودن ثبت انقباضات

 امکان انجام مانور فشار کفل ها به هر دوصورت

 اغلب باعث خستگی مادر می شود

 29باالبردن یک پا، النژوضعیت 

 مضرات فواید

 افزایش اقطار لگن به صورت غیر قرینه

چرخش سر جنین در موارد آسینکلیتیسم یا 

 اکسی پوت خلفی

 عدم نیاز به زور زدن زیاد مادر

 راحتتر بودن نزول جنین

 قابل استفاده نبودن در موارد اپیدورال

 خسته کننده برای مادر

 

 يمانوضعيت هاي مرحله دوم زا

ه در زیر کختلفی مدر این مرحله برای کاهش درد مادر، می توان عالوه بر وضعیت های مرحله اول ، از وضعیت های 

 آمده است نیز استفاده کرد:

                                                           
2 9Lunging 
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 وضعیت ایستاده                              

 مضرات فواید

 کمک به مادر جهت زور زدن بهتر

 نزول بهتر به کمک قدرت جاذبه

 طر خروجی لگنافزایش ق

 چرخش وضعیت اکسی پوت خلفی پایدار

 

 

 کنترل مشکل تر زایمان

مشکل بودن ایجاد تصویر ذهنی از نزول 

 جنین

 

 

 وضعیت نشسته                                 

 مضرات فواید

مناسب نبودن در مادران دارای قوس  نزول بهتر به کمک قدرت جاذبه
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 نزول بیشتر جنین

ا یل قابل استفاده در مادرانی که بی دردی اپیدورا

 اینتراتکال گرفته اند

 استراحت بیشتر مادر

 

 پوبیس مسطح

 

 وضعیت نشستن روی توالت                          

 مضرات فواید

ن مادزانوها را خوب از هم جدا می کند و فشار لگ

 در این ناحیه حداکثر می شود

 می شوددر اثر فشار به پرینه ادم ایجاد 

 

 

 

 

 وضعیت نیمه نشسته

 مضرات فواید
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 مشاهده بهتر وضع حمل توسط مادر

 دستیابی راحت تر به قلب جنین

 قابل اجرا بودن روی تخت بیمارستان

وضعیت مناسب در مادران دارای قئس پوبیس 

 مسطح

 دستیابی کمتر به پرینه

 اعمال فشار زیاد به پرینه

 وضعیت لیتاتومی

 مضرات فواید 

 ضعیت بسیار مناسب در موارد اپی دورال عمیقو

 مناسب در مادران دارای قوس پوبیس مسطح

 اعمال فشار زیاد برروی  وریدهای اصلی

 نامناسب بودن زاویه خروجی جنین

 وضعیت زشت و ناپسند از نظر مادر

 احتمال بیشتر پارگی پرینه

احتمال بیشتر آسیب به پرینه در اثر کشیده 

نوها به عقب  در موارد بی دردی شدن بیش از حد زا

 اپیدورال

 نکته: از وضعیت لیتوتومی پرهیز کنید مگر اینکه هیچ وضعیت بهتری برای مادر وجود نداشته باشد.

 وضعیت دراز کشیده  به پهلو            
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 مضرات فواید

 اکسیژن رسانی بهتر به جنین

شل و ریلکس شدن بدن در بین 

 انقباضات

 از به اپی زیوتومیکاهش احتمال نی

 کاهش احتمال پارگی پرینه

 دستیابی بسیار آسان به پرینه

 امکان کمک همسر در امر زایمان 

 ضرورت حضور فرد دیگر برای نگه داشتن پای مادر

 

 مادر احساس می کند که در زایمان غیر فعال است

 وضعیت چمباتمه                    

 مضرات فواید

 به جنیناکسیژن رسانی عالی 

 تسهیل نزول جنین

 سانتی متر 2افزایش اقطار لگن تا 

 کمک به چرخش جنین

حفظ راستای بدن جنین در راستای 

 مناسب در لگن

 نیاز بیشتر به زور زدن و فشار به پایین

امکان استفاده از توپ زایمانی برای حفظ 

 تعادل مادر

 خسته شدن زودهنگام مادر

 مشکل بودن سمع صدای قلب جنین

 بل استفاده نبودن در موارد بی دردی اپیدورالقا

قابل استفاده نبودن در موارد مادران مبتال به فشار خون 

 باال

مشکل سازبودن چمباتمه کامل در ابتال مادر به واریس، بیماری 

 عروقی

مشکل ساز بودن چمباتمه کامل در صورت ابتال مادر به 

 درد یا مشکالت زانو
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               وضعیت نیمه چمباتمه     

 مضرات فواید

وضعیت مفید در زمانی که مادر برای چمباتمه 

 زدن خیلی خسته است

 استفاده از قدرت جاذبه زمین

 استراحت مادر در بین انقباضات

 عدم نیاز به زور زدن زیاد مادر

 نزول راحت تر جنین

 اعمال فشار طبیعی از باالی شکم روی فوندوس

 تر مادراحساس امنیت و آرامش بیش

 خسته کننده برای همراه یا مراقب مادر

 

 وضعیت چهار دست و پا                 

 مضرات فواید

 مفید در موارد برادیکاردی جنین

آسان بودن مشاهده پرینه و پیشرفت زایمان 

عدم امکان مشاهده روند زایمان توسط 

 مادر
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 برای ماما

در صورت استفاده از توپ زایمان این وضعیت 

 خیلی مفیدتر خواهد بود

 ز روی پرینهبرداشته شدن فشار ا

 بهترین وضعیت برای اجتناب از اپی زیاتومی

 بهترین وضعیت برای وضع حمل جنین درشت

 بهترین وضعیت برای زایمان دیستوشی شانه

 امکان کمتر ارتباط چشم به چشم با مادر

 عبور جنین از میان پاهای مادر

برای اداره  امکان عدم مهارت کافی ماما

 زایمان در این وضعیت

 وضعیت نیمه دمر             

 مضرات فواید

چرخش سر جنین در موارد آسینکلیتیسم یا 

 اکسی پوت خلفی 

 ایجاد خستگی کمتر برای مادر

 اکسیژن رسانی بهتر به جنین

آرامش بیشتر مادر در بین انقباضات و 

 استراحت وی

غیر  اغلب مادر احساس می کند که خیلی

 فعال است

 

 وضعیت سجده با پاهای بسته             

 مضرات فواید



63 
 

درجه 90زانو و رانها خمیده و با زاویه کمتراز 

 زیر شکم و دوراز هم قرار می گیرد

 کاهش درد پشت

برطرف شدن مشکالت احتمالی ضربان قلب 

 جنین

 افزایش اقطار لگن

کاهش ادم سرویکس به علت عدم فشار روی 

 رحمدهانه 

در بعضی مواقع ایجاد تنگی نفس و اختالالت 

 گوارشی

 خسته کننده برای مادر

 

 وضعیت سجده با زانوی باز            

 مضرات فواید

درجه 90زانوها و رانها خمیده و با زاویه بیشتر از 

 و باسن باالتر از سینه قرار می گیرد

 مفید در موارد پروالپس بند ناف

چرخش سر جنین و اصاح امکان اجازه حرکت و 

 وضعیت های نامناسب

 رفع مشکالت احتمالی ضربان قلب جنین

 کاهش درد پشت

 فشار کمتر بر وریدهای هموروئید

وضعیت مناسب در مواردی که الزم است که 

 مادر زور نزند

 برای مادر خسته کننده است
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 آویزان شدن

 مضرات فواید

 فراهم کردن اثرات نیروی جاذبه

 بهبود آسینکلیتیسمامکان 

امکان بیشتر حرکات مفصل لگن نسبت به 

 سایر وضعیت ها

موثر در تغییر  وضعیت اکسی پوت خلفی 

 پایدار و آسینکلیتیسم

 وضعیت عالی برای کاهش درد پشت

برداشته شدن فشار از روی وریدهای 

 هموروئید

مشکل بودن انجام آن تا حدی برای همراه 

 مادر 

 تغيير پوزيشن

جام زایمان مشارکت سه محور اصلی یعنی جنین، نیروی انقباضی رحم و کانال زایمانی ضروری است. انقباضات موثر جهت ان

در شرایطی که مادر احساس امنیت کند و ترس او کنترل شود حاصل می گردد. هم چنین اقطار لگنی و چرخش های جنین 

گیری مادر است. تغییر پوزیشن مادر و اصالح وضعیت وی، عالوه و پوزیشن و نزول جنین نیز به شدت تحت تاثیر وضعیت قرار 

 بر کمک به چرخش و نزول جنین باعث کاهش درد مادر و تسریع در زایمان می شود.
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 وضعيت اكسي پوت خلفي:

در مواردی که اکسی پوت خلفی  سر جنین به سمت ساکروم مادر قرار گیرد وضعیت اکسی پوت خلفی ایجاد می شود که 

درصد است و در بیشتر موارد 30-15پیشرفت زایمان غیر طبیعی خواهد بود. احتمال این وضعیت در شروع زایمان اغلب 

جنین خود به خود می چرخد  و به وضعیت قدامی تبدیل می شود. به دلیل اینکه بیشتر فشار سر در این وضعیت بر روی 

را در قسمت کمر احساس می کند لذا پوزیشن هایی که این ساکروم است مادر حتی در دیالتاسیون های پایین درد شدیدی 

فشار را از روی ساکروم بردارند برای کاهش این درد بسیار موثر خواهند بود. نشستن با تکیه بر جلو تاحد زیادی این درد را 

اید تمام تالش کاهش می دهد. ضروری است که اگر هنگام زایمان مادری به وضعیت اکسی پوت خلفی ثابت برخورد کردید ب

خود را به کار ببندید تا این وضعیت اصالح شود. پوزیشن های زیر برای اصالح وضعیت اکسی پوت خلفی کمک کننده می 

 باشد:
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 توصيه هاي الزم براي كمك به برقراري وضعيت اكسي پوت قدامي جنين در طول ليبر:

کار فضای کافی جهت چرخش سر جنین فراهم میشود.از  از زدن کیسه آب تا جایی که ممکن است خودداری شود. با این

پوزیشن چمباتمه در شروع لیبر در مواقع پوزیشن خلفی خودداری شود زیرا در این  حالت جنین قبل از اینکه فرصت کافی 

برای چرخش داشته باشد به طور عمیق وارد لگن شده و امکان تغییر وضعیت کاهش می یابد.در صورت تشخیص اکسی پوت 

راست در طول لیبر، مادر باید به طرف پهلوی راست دراز بکشد . در این حالت نیروی جاذبه زمین قسمت حجیم تر و سنگین 

تر سر) اکسی پوت( را به طرف پایین کشیده و کمک می کند تا سر به طرف وضعیت عرضی متمایل شود. بعد از مدتی از مادر 

عیت لم دادن به طرف جلو قرار گیرد. در این حالت چرخش به طرف قدام از حالت بخواهید تا به حالت ایستاده یا نشسته و وض

عرضی راحت تر انجام خواهد شد.در وضعیت اکسی پوت خلفی چپ مادر باید به پهلوی چپ دراز بکشد. برای اصالح اکسی 

لت اگر جنین اکسی پوت خلفی پوت خلفی مادر می تواند در طی لیبر به صورت نیمه خوابیده به شکم قرار گیرد. در این حا

راست است، مادر باید به طرف چپ در حالی که پشت جنین به طرف سقف قرار دارد بخوابد و اگر اکسی پوت چپ است، به 

طرف راست قرار گیرد. دراین وضعیت نیروی جاذبه کمک می کند تا قسمت سنگین تر سر یعنی اکسی پوت به طرف پایین 

 ده و به اصالح وضعیت جنین کمک شود.)اکسی پوت قدامی( کشیده ش
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از توپ زایمان ، فشار کفل ها ، سرما و گرما، آب درمانی ، فشار با غلتک ، فشار متقابل ، رقص آرام، قدم زدن، باال رفتن از پله، 

 حرکت لگن، بلند کردن شکم برای کاهش درد و پیشرفت زایمان استفاده شود.

 آسنکليتيسم:

 آسینکلیتیسم در زیر به صورت شماتیک نشان داده شده است:   تعریف سینکلیتیسم و
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 اشد:وضعیت های مناسب جهت کمک به اصالح اکسی پوت خلفی و آسنکلیتیسم و کاهش درد لیبر به شرح زیر می ب

 :30وضعيت سجده با زانوي باز

ن تر وارد لگد و بهوضعیتش را تغییر ده در این وضعیت سر جنین فرصت می یابد که قبل از ثابت شدن در لگن، یک بار دیگر

 شود. این وضعیت به خصوص در موارد آسنکلیتیسم و اکسی پوت خلفی بسیار مفید است.

، قفسه  دور هستند از هم ابتدا به مادر بگویید که روی کف دستها و زانوها قرار بگیرد. سپس در حالی که زانوها تا حد امکان

رجه باشد. در این وضعیت د90زوها تکیه داده شده و زاویه ران با ساق پا مساوی یا بیشتر از سینه روی زانوها خم، سر روی با

ن حرکت و ن امکالگن به حد کافی به جلو خم شده و سر جنین بار دیگر از لگن خارج می شود و در اثر نیروی جاذبه زمی

 دقیقه در این وضعیت بماند.30چرخش پیدا می کند . مادر باید حدود 

 31يت لم دادن به جلووضع

ت را عنی پشیاین پوزیشن می تواند به چرخش جنین کمک کند. در این حالت نیروی جاذبه زمین قسمت سنگین بدن جنین 

ختلف رایط متحت تاثیر قرار داده و به چرخش قدامی پشت و اکسی پوت جنین کمک می کند. لم دادن به طرف جلو در ش

 می تواند انجام شود.

 :32ست و پاوضعيت چهار د

ایین طرف پ این وضعیت یکی از بهترین شرایط قرار گری جنین است. نیروی جاذبه زمین قسمت سنگین پشت جنین را به

گردش  پا به وکشیده و اورا در پوزیشن اکسی پوت قدامی قرار می دهد. در شرایط اکسی پوت خلفی ، وضعیت چهار دست 

 د.اکسی پوت به طرف عرض و سپس قدام کمک می کن

 :33وضعيت چمباتمه

در نقباض ، مااشروع  درموارد آسنکلیتیسم سر جنین یا عدم نزول سر جنین به لگن، می توان از این وضعیت استفاده کرد. با

ی ان وضع باقدر هم چهار دست و پا در اتاق حرکت می کند و وقتی به اوج انقباض رسید چمباتمه می زند و تا آخر  انقباض

ایش قطر اعث افزچهار دست و پا راه رفتن وضعیت جنین در لگن عوض می شود، از طرفی چمباتمه زدن بمی ماند . در اثر 

ج ر بار دراوهمادر  ولگن و نزول بهتر جنین می شود. این حرکت را در مرحله دوم زایمان به شکل دیگری میتوان انجام داد 

 انقباض در وضعیت چمباتمه زور می زند.

 

                                                           
3 0open knee-Chest position 
3 1Forward- Leaning 
3 2Hand and Knee 
3 3Stomp-Squate 
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 توپ زايمان:

ین توپ یک وسیله فیزیوتراپی است که به مادر کمک می کند به راحتی در وضعیت فیزیولوزیک مطلوب بدن قرار بگیرد. این ا

در  سوئیس ساخته شدند و  به جای الستیک از پلی وینیل کلراید ساخته شده و وزنی معادل  1963توپ ها اولین بار در سال 

زایمان این توپ مرکز ثقل را روی بدن مادر طوری تنظیم می کند که ضمن  کیلوگرم را می تواند تحمل کند. هنگام440

حمایت ، باعث فعال شدن عضالت پا ، ران ها ، کفل ها و ستون مهره ها می شود تا بتوانند تعادل خود را حفظ کنند.اندازه 

 65cmتوپ cm 175-170و قد  53cmاز توپ   170cmتوپها بر اساس قد مادر متفاوت است. مثال خانم هایی با قد کمتر از 

استفاده می کنند. باد توپ باید طوری تنظیم شود که هم راحت بغلتد و هم ساکن بماند .  75cmتوپ   175cmو قد بیش از 

جنس توپ ها طوری است که امکان شست و شو با آب و صابون و مواد شوینده وجود دارد. این توپ ها در مقابل پارگی مقاوم 
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ستفاده از توپ بهتر است مادر کفش یا  دمپایی به پا نداشته باشد. هر سه ماه یکبار باد توپ باید تنظیم شود. بهتر اند. هنگام ا

 خورشید قرار بگیرد. انتیگراد و دور از تابش مستقیمس 26,6است توپ در دمای کمتر از 

تی که قبال انجام نداده است را می تواند وقتی که مادر روی توپ می نشیند و حرکت می کند خود به خود حرکانحوه اجرا: 

درجه باشد. صاف نشستن روی توپ ، 90انجام دهد. هنگام نشستن باید زاویه زانوها و کفل ها ، همچنین زاویه زانو  و مچ پا 

 بهترین وضعیت برای جنین در رحم مادر است. به مادر بگویید هرگز هنگامی که روی توپ نشسته است به جایی تکیه ندهد

زیرا ضمن عدم ثبات کافی ، باعث ایجاد وضعیت خلفی در جنین می شود. بهتر است مادر در حالی که کف پاها چسبیده به 

سانتی متر از یکدیگر قرار گرفته اند ، کامال صاف روی توپ بنشیند و با دستهایش توپ را بگیرد که 70-60زمین و به فاصله 

دم تعادل است بهتر است فرد همراه یا همسرش در پشت او قرار بگیرد تا امنیت تعادلش بهتر حفظ شود. اگر مادر نگران ع

بیشتری احساس کند . موقع استفاده از توپ از مانیتورینگ داخلی و خارجی می توان استفاده کرد.هنگام استفاده از توپ 

. سنگینی بدن را به هر طرف که زایمان امکان تحرک لگن بیشتر می شود و مادر به راحتی می تواند وضعیتش را عوض کند

می خواهد ببرد و به راحتی لگن را به جلو و عقب حرکت دهد. با این توپ عضالت لگن شل و ریلکس می شنود و پرینه در 

مقابل هر فشار بی موردی حفاظت می شود. توپ زایمان در وضعیت گیری مناسب جنین هم بسیار مفید است و هرگونه 

به جنین را امکان پذیر می سازد. هنگام لیبر مادر کامال صاف روی توپ می نشیند و نیروی جاذبه حرکت ریتمیک برای کمک 

زمین باعث نزول جنین می شود. در این حالت جنین در راستای مناسبی درون لگن قرار می گیرد. مادر کامال راحت می  

ر غیر معمول می شود. استفاده همزمان از حوله نشیند و این باعث شل شدن عضالت لگن و حفاظت پرینه در مقابل هر فشا

 گرم هم در زیر مادر در آرامش عضالت پرینه موثر است.

 

وقتی که مادر روی توپ می نشیند حرکات ریتمیک موجی به طرفین یا عقب و جلو باعث آرامش مادر می شود. حتی زمانی 

لگن را تکان دهد.در حالی که روی صندلی چنین امکانی  که مادر روی تخت نشسته بر روی توپ لم داده است هم می تواند

وجود ندارد. وقتی مادر روی توپ لم داده است جاذبه زمین کمک می کند که جنین در بهترین وضعیت ممکن قرار بگیرد. 

شود و  حتی لم دادن روی توپ در حالت ایستاده هم خیلی بهتر از ایستادن تنهاست چرا که هم از جاذبه زمین استفاده می

هم مادر کمتر احساس خستگی می کند. در وضعیت چمباتمه هم می توان از توپ به عنوان وسیله حمایت مادر استفاده نمود. 

در حالت چمباتمه ابعاد لگن وسیعتر شده و نزول جنین بهتر انجام می شود. از طرفی توپ به مادر کمک میکند که کمتر 

 ت باشد.خسته می شود و ادامه وضعیت برایش راح
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اگر الزم است مادر بی دردی اپیدورال بگیرد با کمک توپ به راحتی می تواند وضعیت مناسب تزریق را در مادر ایجاد کرد. یک 

سانتیمتر انتخاب کنید و به مادر بگویید که آن را در آغوش بگیرد طوری که پشتش کامال قوس دار شود . در این  53توپ 

ام می شود.احتماال ارزشمند ترین مورد مصرف توپ زایمانی کمک به تغییر وضعیت خلفی جنین حالت بی دردی به راحتی انج

است . وقتی مادر روی توپ تکیه می دهد لگن بیشتر تحرک دارد و  جاذبه زمین هم کمک می کند که بزرگترین و سنگین 

چرخش قدامی جنین موثر است. از طرفی ترین بخش بدن جنین به جلو بچرخد. زانوزدن روی زمین و لم دادن روی توپ در 

چون بیشتر وزن مادر را توپ تحمل می کند مادر مدت بیشتری می تواند روی دست ها و زانوهایش قرار بگیرد. بدون اینکه 

خسته شود. در حالت عادی و عدم استفاده از توپ، مادر بعد از مدت کوتاهی که روی دست ها قرار می گیرد به علت هایی 

ندروم تونل کارپ و فشار وزن روی کمر و زانوها خسته می شود و این وضعیت برای مادر بسیار خسته کننده است. مانند س

استفاده از توپ زایمان مادران زیادی را از سزارین به دلیل عدم پیشرفت نجات داده است.امروزه توپ هایی با اشکال متفاوت 

وعی از این توپ ها به شکل زین اسب است و مادر بهتر می تواند تعدلش را برای کاربرد های بیشتر تولید شده است. مثال ن

روی آن حفظ کند . مضرف آنها برای انجام تمرینات پس از ایمان و یا حتی آرام کردن بچه وقتی که خیلی بی قرار است رایج 

پ ر ا حرکت می دهد. بعضی است. بدین صورت که مادر روی توپ می نشیند و در حالی که آرام به پشت بچه می زند تو

مادران می گویند که در مواقع کولیک کودک را رو به شکم روی توپ می خوابانند و حرکت می دهند . به نظر می رسد که 

 فشار توپ روی شکم بچه باعث آرامش درد کولیکی در کودک می شود.

 النژ: 

 

 

لگن را بیابد. این وضعیت در اصالح موارد آسینکلیتیسم النژ روشی است که به بدن کمک می کند تا جنین امکان چرخش در 

و اکسی پوت خلفی مفید است. در وضعیت النژ مادر یک پا را که از زانو خم و متمایل به طرف جلو قرار می دهد و با چرخش 

ارد و سپس استراحت بشم 8زانو از داخل به خارج ، کف پارا در لبه تخت یا چهار پایه قرار می دهد. در این وضعیت تا شماره 
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کند. این حرکت باید در حین یا بعد از انقباض انجام شود. این کار باعث می شود لگن مادر در همان طرفی که پا حالت النژ به 

خود گرفته است وسیعتر گردد. در واقع پا مانند اهرم در مفصل ران عمل و در حرکت ان کمک می کند . در ابتدا ماما از 

ولد باید پشت جنین را تعیین کند و مادر پای همان طرف را در حالت النژ قرار دهد. اگر وضعیت قرار گیری طریق مانور لئوپ

جنین نامعلوم باشد مادر باید هر دو پار ا امتحان کند و در هر طرف که احساس راحتی بیشری می کند آن را ادامه دهد. اگر 

سر جنین اقدام نمود . یعنی با معاینه واژینال وضعیت سر در  وضعیت جنین اکسی پوت خلفی است باید براساس پوزیشن

کانال زایمان تعیین می شود و مثال اگر سر اکسی پوت خلفی راست است مادر باید پای راست را بلند کند . قرارگیری مادر در 

 حالت النژ به دلیل تغییرات شکل لگن ممکن است به تسریع زایمان کمک کند.

 :34آويختن

 

فاوت که تا این بیت بسیار شبیه چمباتمه زدن است و به جنین کمک می کند که به راحتی به درون لگن نزول کند این وضع

ند می بتا بلدر این حالت  مقاومت عضالت شکم هرگز به وجود نمی آید.در این وضعیت، همراه مادر روی یک صندلی نس

مادر  غاز می شودنقباض آهمراه بین پاهای او می ایستد. وقتی که انشیند و پهایش را کامال از هم باز می کند. مادر پشت به 

 دست و بازوهایش را روی ران همراه می گذارد و با همه وزن خود را آویزان می کند.

دو تخت  اده ازاین روش ضمن شل و ریلکس کردن عضالت کف لگن، باعث نزول جنین بهدرون لگن می شود. این کار با استف

نجام ام می توان یمانی هسطح آنها باالتر از حد معمول باشد هم امکان پذیر است. وضعیت آویختن را با توپ زادر کنار هم که 

ت بغل و را از پشایرد و داد. کافیست که مادر روی توپ بنشیند و دستها را در جلو قرار دهد. همراه مادر در پشتش قرار می گ

 .م مفید استهر زدن د می کند. این روش در مرحله دوم زایمان  و هنگام زومی کند و هنگام اویختن او را از روی توپ بلن

 :  35كشيدن حوله

این روش بیشتر در مادرانی مفید است که بی دردی اپیدورال گرفته اند، چون اغلب تن عضالت لگن در این زنان به علت بی 

ثرات بی دردی الزم است که به مادر مرتب دردی کاهش می یابد و مانع چرخش  سر جنین می شود. هم چنین به خاطر ا

آموزش داده شود که چگونه زور بزند. این وضعیت به مادر کمک می کند زور بزند و از عضات لگن استفاده کند.یک سر حوله 

                                                           
3 4Dangle 
3 5Towel-Pull 
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به دور  را همراه و سر دیگر را مادر در دست می گیرد و مادر تا جایی که می تواند آن را می کشد. البته می توانید یک حوله را

 میله تخت هم حلقه کنید و هر دو سر را به دست مادر بدهید تا بکشد.

 :36بلند كردن شکم

 

ست. اای پاندولی درصد از موارد اکسی پوت خلفی پایدار مفید است ، بلند کردن شکم در شکم ه25روش دیگری که در حدود 

له یا به وسی دست و د. در حین انقباضات رحمی مادر بااین کار باعث هم راستا شدن محور بدن جنین و کانال زایمان می شو

 شال پارچه ای و کمک همراه، شکم را بلند کرده و در راستای کانال زایمانی قرار می دهد.

 :37فشار متقابل

 

ر فشا همراه مادر، این روش برای کاهش درد به ویژه در مادرانی است که جنین آنها در وضعیت اکسی پوت خلفی قرار دارد.

اری از شدت فش . شایدمداوم را روی منطقه ساکروم و پایین کمر اعمال می کند. شدت فشار وارده با نظر مادر تنظیم می شود

د فشار می وان خوتکه مادر تقاضا می کند تعجب کنید. هرگاه مادر فشار بیشتری خواست به او اطمینان دهید که با تمام 

 سرما یا گرما به کار گرفت.دهید. این روش را میتوان هم زمان با 

 :38فشار زانوها 

                                                           
3 6Abdominal lift 
3 7Pressure – counte 
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باعث  صل هیپیک روش مفید دیگر برای کاهش درد پشت ، فشار زانوهاست. فشار مستقیم از طریق استخوان ران روی مفا

ین ای شود. متغییر شکل لگن و کاهش درد پشت می شود. با این فشار مفاصل ساکرو ایلیاک کمی شل شده و درد کمتر  

وابیده به پهلو خ ه مادرمی توان در حالی که مادر روی صندلی نشسته و به تکیه گاه محکمی اتکا دارد و نیز هنگامی ک روش را

 دهید . در و قرارا، اجرا کرد. مادر را روی یک صندلی بنشانید طوری که به پشتی صندلی تکیه دهد ویک بالشتک نرم پشت 

ود خار از وزن عمال فشاران و رو به عقب به زانوها اعمال کنید. بهتر است برای حین انقباض با دو دست ، فشاری در راستای 

شود.  متر میکاستفاده کنید تا کمتر خسته شوید. با این کار مادر احساس می کند که پشت وکمرش کمی شل شده و درد 

ید و در ن را خم کنید و آمادر قرار ده وقتی که مادر به پهلو دراز کشیده است هم می توانید ابتدا یک بالش زیر زانوی باالی

 حین انقباض ، زانو را درراستای استخوان فمور رو به عقب فشار دهید.

 :                                                           39فشار لگن

 

در لگن است. وقت که دو این تکنیک روش موثری در افزایش اقطار خروجی لگن، وسعت لگن میانی و رفع توقف عرضی عمقی 

کرست ایلیاک محکم به طرف مقابل هم فشار داده می شوند ایسکیوم ها از هم دور و ابعاد خروجی لگن وسیع تر می شود. 

فشار باید در حین انقباض اعمال شود و هم زمان کم یا زیاد بودن شدت فشار از مادر پرسیده شود. در طول مدت انقباض و 

فشار را اعمال کنید. سپس وضعیت را ارزیابی کنید و اگر الزم شد یک یا دوبار دیگر هم این کار را  حداقل در پنج انقباض

انجام دهید با این کار بخش پایینی لگن کامال پهن و باز می شود. اگر سر جنین در موقعیت قدامی باشد از مادر بخواهید که 

را فشار دهید. در این صورت امکان استفاده از حداکثر فضای لگن به حالت چمباتمه نشسته و زور بزند و هم زمان شما لگن 

                                                                                                                                                                                     
3 8Knee press 
3 9Pelvic press 
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فراهم می شود و ظرف چند انقباض متوجه تغییر محسوسی در نزول جنین یا پرخش سر خواهید شد. توجه کنید اگر هنگام 

 فشار مادر از درد مفاصل لگن شکایت می کند آن را متوقف کنید.

 : 40فشار كفل ها

 

ه شدن جهت کاهش درد پشت وکمر در هنگام زایمان فشار کفل هاست. در این تکنیک با کوتایک روش بسیار موثر 

هم می  ایلیاکلیگامنهای پایین پشت ، تنش و گرفتگی در آنها رفع می شود. این روش باعث کاهش کشیدگی مفاصل ساکرو

در ذهن  ی شود.زی باعث کاهش درد مگردد. هرچند انجام آن کمی سخت است اما ارزش دارد زیرا اغلب به طور شگفت انگی

ا قرار رستتان از کرست ایلیاک به کوکسیکس و سپس به کرست ایلیاک طرف دیگر رسم کنید. نقطه ای که باید د Vخود یک 

 در هر طرف می باشد. Vدهید پایین و بیرون خط وسط  

قا کند و دقی تر می دار فشار دردش را آرامهنگام انقباض فشاری عمیق وروبه باال اعمال کنید. از مادر بپرسید که چه مق

کاهش درد  ی برایدستتان را کجا بگذارید. فشار هر دو کفل باهم شاید برای کسی که انجام می دهد خسته کننده باشد ول

 مادر بسیار مفید است.

 ارزشيابي تکويني:

 پوزیشن ها در مراحل مختلف زایماننحوه اجرای صحیح هر کدام از 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 0Double hip squeeze 
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 مطالب رئوس

 توانبخشی بعد از زایمان   –ورزشهای بعد از زایمان  عنوان مبحث جلسه هفتم:

 اهداف: 

 از فراگیران انتظار می رود در پایان این جلسه: 

 اهداف تمرینات پس از زایمان را بیان کند. -

 را انجام دهد. بهبود جریان خون و برگشت وریدیورزشهای  -

 ستی انجام دهد.شکم را بدر عضله ترانسورستمرینات  -

 تمرینات عضالت کف لگن را بدرستی انجام دهد. -

 تمرینات تعادل ستون فقرات را بدرستی انجام دهد. -

 با بررسی شکم قادر به تشخیص دیازتازیس رکتی گردد. -

 وسایل و تجهیزات مورد نیاز: -

 سالن مجهز به تشک تاتومی و آینه قدی نصب شده بر دیوار -

 لباس ورزشی مناسب در این جلسه حضور داشته باشند کلیه دانشجویان میبایست با  -

 نحوه اجرا:

مادر باید پس از زایمان، زمانی را به خود اختصاص دهد. تمرین ها به وی کمک می کند تا به خستگی و درد های این 

است شیوه  دوران غلبه کند. چند ساعت پس از زایمان و با نظر عامل زایمان می تواند از بستر برخیزد. اوایل ممکن

ایستادن و راه رفتن به دلیل زایمان درست نباشد. بنابراین توصیه می شود بر روی تخت دراز کشیده، یک بالش زیر سر 

قرار داده، همزمان سر را به باالی تخت وپاها را به پایین تخت بکشید. بدین ترتیب انحنای ستون فقرات اصالح می شود. 

 در حالت ایستاده نیز می تواند انجام دهد. بعد از چند بار تمرین این کار را

ورزش ،  پریدن-دویدن، حمل اشیا سنگین، ایستادن طوالنی مدت هفته موارد زیر نباید انجام شود: 6بعد از زایمان تا 

 های سنگین

 تمرین اول: بهبود جریان خون و برگشت وریدی در اندامهای تحتانی 

 چ پا را خم و صاف کنید با تاکید بر خم کردن سپس مچ پا را بچرخانیدبه پشت دراز بکشید و پاها کشیده باشد، م

 بار( 12) 
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 تمرينات روز اول

 انقباض رانهاتمرين دوم: 

 به پشت دراز بکشید یا بنشینید (1

 هر دو پا را به طرف مچ بکشید و پشت زانو را به زمین بچسبانید (2

 ثانیه در این وضعیت بمانید 5برای  (3

 شیدتنفس عادی داشته با (4

 بار( 10سپس به حالت اول برگردید) (5

 تنفس عميقتمرين سوم: 

 تنفس دیافراگماتیک به برگشت خون وریدی کمک می کند (1

 تا زمانیکه مادر کامال راه نیافتاده باید چندین بار در روز انجام شود (2

 بار )نه بیشتر ( تنفس عمیق  برای باز شدن  3-4در هر وضعیتی  (3

 ریه ها داشته باشید (4
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 ن چهارم: تمرينات عضله ترانسورستمري

 (روز اولعضالت شکم ، کمک به استحکام لگن)تقویت  هدف:

 به پشت دراز بکشید زانوها خم و کف پا روی زمین باشد (1

 دستها را زیر شکم و جلوی استخوان لگن قرار دهید (2

 دم بگیرید و با بازدم، شکم )زیر ناف( را به داخل بکشید (3

 (بار 10)در این حالت بمانیدتا ده شماره با تنفس عادی  (4

 

 تمرین پنجم: تمرینات لگن

 به پشت دراز بکشید زانو ها خم و کف پا روی زمین باشد. (1

 عضالت شکم را به داخل بکشید. (2

 عضالت باسن را منقبض کنید. (3

 سعی کنید قوس کمر را به زمین بچسبانید. (4

 شماره در این وضعیت با تنفس عادی بمانید. 5 (5

 (بار افزایش دهید 10بار و سپس به  5ابتدا ) رگردید.سپس به حالت اول ب (6



79 
 

 

 

 تمرین ششم: تمرین تعادل ستون فقرات

 روی صندلی بنشینید. (1

 کف پا روی زمین و دستها زیر شکم باشد. (2

 سانتی متر از زمین باال ببرید. 5یک پا را تا حدود  (3

 بار تکرار کنید. 5پا  برای هر ثانیه نگه دارید مطمئن شوید لگن و ستون فقرات حرکت نکند. 5 (4

 

 تقویت ستون فقراتتمرین هفتم: 

 به پهلو دراز بکشید.  (1
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 پاها را از زانو خم کنید. (2

 زانو را با چرخش استخوان هیپ به بیرون بلند کنید.  (3

 پاشنه های پا به هم چسبیده باشد. (4

 ثانیه نگه دارید. 5 (5

 (بار 5برای هر پا )مطمئن شوید ستون فقرات یا لگن نچرخد. (6

 

 

 تمرین هشتم: تقویت ستون فقرات

 به پهلو دراز بکشید و یک بالش زیر سر بگذارید (1

 زانوی زیری خم باشد (2

 عضله زیر شکم کشیده و پا را به سمت سقف در راستای بدن باال ببرید (3

 ثانیه نگه دارید 5 (4

 (بار برای هر پا 5)  پشت و لگن حرکت نکند (5
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 تمرین نهم: 

 ف پا زمین باشدبه پشت بخوابید زانوها خم و ک .1

 دستهایتان را روی هیپ زیر شکم قرار دهید .2

 اجازه دهید زانوی راست به آرامی به زمین نزدیک شود .3

 کمر صاف و لگن ثابت باشد. .4

 (بار برای هر پا 5)آرام به وضعیت اول برگردید. .5

 

 تمرین دهم: 

 به پشت دراز بکشید زانوها خم و کف پا روی زمین باشد. (1

 عضله زیر شکم را به آرمی به داخل بکشید دستها روی هیپ باشد (2

 پاشنه یک پا را روی زمین بلغزانید. (3

 کمر صاف و لگن حرکت نکند. (4

 به آرامی به حالت اول برگردید. (5

 (بار برای هر پا 5)دقت کنید: اگر لگن شروع به حرکت کرد تمرین را متوقف کنید. (6

 

 غلتک زانو تمرین یازدهم:
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بر روی زیر انداز یا یک پد ورزشی به پشت دراز بکشید زانوها را خم کنید و کف پاها را روی زمین بگذارید و دست ها را در  

 پشت و پهلو در که جایی تا بیندازید راست سمت به آرامی به و هم با را زانوها.کنید نگاه باال به و زمین بگذاریدکنار بدن روی 

ثانیه در همین حالت بمانید و سپس بآرامی به حالت اول باز گردید و زانوها را به سمت چپ  5. کنید کشش احساس

 .بار متناوی انجام دهید 10بیندازید.این تمرین را 

 

 تمرین دوازدهم : حرکت غلطک زانو یکطرفه

 

 : باال بردن بازو زدهمیمرین ست
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 تمرین چهاردهم: ورزش شکم 

 

 

 بررسی و تشخیص دیازتازیس رکتی :

 سه روز اول پس از زایمان چک شود

برای ارزیابی بیمار به صورت طاقباز دراز کشیده و زانوهای خود را خم می کند. سپس فرد متخصص روی عضله رکتوس 

شکمی و اطراف ناف دست گذاری نموده و از بیمار می خواهد تا به آرامی سر و شانه های خود را باال بیاورد. در صورت وجود 

ی ناشی از باال آمدن شانه و قسمتی از تنه، بین عضالت رکتوس فرد فرو می دیاستزیس رکتی، انگشتان در داخل فاصله ایجاد

 .روند و یا برآمدگی قابل رویت بین عضله رکتوس قابل لمس می شود

  
 اقدامات :

 هنگام تغییر وضعیت و انجام تمرینات بدنی عضله ی پایین شکم را مرتب منقبض کنید.-1

 از تمرینات به صورت چهار زانو یا نشست و برخاست و تمرینات شکمی جدا پرهیز کنید.-2

 پوشاند استفاده کنید. از گن هایی که به صورت تور مانند است و از لگن تا جناغ سینه را می-3

 هنگام برخاست ابتدا کف پا روی زمین سپس شانه و زانو با هم بچرخد . -4
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 تمرین عضالت کف لگن فراموش نشود . -5 

 تمرین پیشگیری و اصالح دیاستاز را هم در بارداری و به خصوص بعد از زایمان انجام دهید. -6 

 

 

 ارزشيابي تکويني: 

را  بعد از زایماننفره تقسیم کرده از دانشجویان خواسته میشود به صورت گروهی ورزشهای  7دانشجویان را به گروههای 

اشکاالت یکدیگر را بیان و اصالح کنند و سپس به مربی گزارش کنند. و در انتها مربی از هر دانشجو  انجام داده و نقایص و

 میخواهد دو ورزش دوران بارداری را انجام دهد. 
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 مطالبرئوس 

  رای کالسهای آمادگی برای زایمان اج:  هشتمعنوان مبحث جلسه 

 هداف: ا

 از فراگیران انتظار می رود در پایان این جلسه: 

 و بتواند به سواالت فراگیران پاسخ دهد.کالس آمادگی زایمان باشد  و اداره قادر به برگزاری

 وسايل و تجهيزات مورد نياز:

 موالژهای مربوط به هر جلسه اموزش –برد ایت و –کالس درس مجهز به ویدیو پروژکتور 

  اموزش به مادرانهدف ازنحوه اجرا: 

 اطمینان دادن به مادر در مورد توانایی وی در تولد فرزند (1

 توانایی پیدا کردن شرایط راحت در مراحل زایمان (2

 برخورداری از حمایت خانواده، دوستان و متخصصان   (3

 مادر و همراه( یبرا یو عمل یجلسات )نظر یمحتوو زمان

بر  یاهداف کالس ، نحوه برگزاری کالس، معارفه مادران، بهداشت فردمقدمه در مورد     20-23  هفته: یک جلسه

 عیشا اتیاساس  تغییرات آناتومیک و فیزیولوژیک، شکا

 های کششی، تنفسی و تن آرامی تمرین

 تغذیه دوران بارداری 24-27  هفته :دو جلسه

 های کششی، تنفسی و تن آرامی تمرین

 )آموزش همسران( ن،یتکامل جن بهداشت روانی، رشد و 28-29  هفته :سه جلسه

 های کششی، تنفسی و تن آرامی تمرین

 یئم هشدار در بادارعال 30-31  هفته :چهار جلسه

 های کششی،  تنفسی و تن آرامی تمرین

 مان،یو کاهش درد زا یدرد یب یروشها ن،یو مشکالت زایمان طبیعی و سزار دیفوا 32-33 هفته :پنج جلسه

 مانیزا یبرا یزیبرنامه ر مان،یانتخاب روش زا
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 های کششی،  تنفسی و تن آرامی، بازدید از مراکز زایمانی )در صورت امکان( تمرین

مختلف زایمان، مداخالت ضروری حین  یها تیآشنایی با مراحل زایمان و وضع 34-35  هفته :شش جلسه

 یعیطب مانیزا لمیف شیزایمان، نقش همراه ، نما

 کاهش درد یروشها لمیف شین، نماهای کششی، تنفسی و ت تمرین

و  یردهیخانواده، آموزش ش میتنظ مان،یمراقبت پس از زایمان و عالئم خطر پس از زا 36 هفته :هفت جلسه

 نمایش فیلم آن

 های کششی، تنفسی و تن آرامی تمرین

 آمادگی سایر اعضای خانواده ،یردهیخطر نوزاد، ش میمراقبت از نوزاد و عال 37هفته :هشت جلسه

 های کششی،  تنفسی و تن آرامی مرینت

 برگزار (role playing)کالس اموزشی به صورت ایفای نقش ،مربوط به هر جلسه تئوری مباحثبر اساس محتوی هر جلسه و 

 میشود.

 ارزشيابي تکويني: 

    . اجرا نمایدبرای دانشجویان یکی از جلسات هشت گانه را در حضور مربی از دانشجو خواسته میشود 


