
   انر،   کررد    سزارین  که  ضایعات پستانی: چون ترشح شیر در مادرانی
افت،  بنابراین ضایعات پستانی همچون زخم شر،ن     دیرتر اتفاق می

 .در آنها بیشتر دی،  می شود التهاب پستان هانوک پستان ها یا 

  افسردگی و احتمال بسیار کم ناباروری ثانویه 

  عوارض برای نوزاد 
 های ویژ   ع،م  عواقب کوتا  م،ت: کم وزنی  نیاز بیشتر به مراقبت

 و اختالل تنفسی زردیتکامل دستگا  گوارش  
   شرون، و   عوارض درازم،ت: بیشتر به آسم  دیابت و چاقی مبتال می

عروقری و انروا      �خود چاقی زمینه ساز بروز بیمراری هرای قیربی         
 .ها خواه، بودسرطان

  مزایا 
 شود  اما در زایمان طبیعی درد پیش از زایمان و پس از آن دی،  می

شود و به درد سزارین عم،تا پس از زایمان در محل برش حس می
 .کمک داروهای مسکن تزریقی و خوراکی می توان آن را رفع کرد

 میزان استرس کم است 

شهرك غرب، تقاطع   آدرس: تهران،

 بلوار فرحزادی و شهيد دادمان

 12728تلفن بيمارستان: 

 11018088فاكس بيمارستان: 

سایت بيمارستان: 
www.atiehhospital.ir 

 طراحي و چاپ: 

 روابط عمومي بيمارستان آتيه

             بیهوشی: ممکن است مادر نسبت به داروهرای بیهوشری از خرود
حساسیت نشان ده، و مشکالت ریوی و تنفسی پی،ا کنر،. حتری         

 .احتمال دارد دچار سردردهای ش،ی، شود

 فشار خون باال 

 در صورت وجود این مشکل  در سرزارین بعر،ی      چسبن،گی جفت :
وقتی پزشک مادر را تحت عمل جراحی قرار می ده،  جنین خارج  
می شود اما جفت نه؛ چرا که جفت داخل عضالت رحم فرو رفتره     
است. به همین عیت پزشرک مببرور مری شرود رحرم را بررای                  

 .جیوگیری از مرگ مادر  از شکم خارج کن،

           ص،مه به احشای داخل شکم مادر مثرل مثانره و رود  در هنگرام
 سزارین

  این لخته همرا  با قرمزی و ورم  :در عروق پاها لخته خونتشکیل
است و عوارض ریوی ایباد می کن،. اگر این لخته درمران نرشود     

. شرود موجب انس،اد عروق ریوی می   وارد جریان خون مادر ش،  و 
هرا  در آمبولی ریه هم بیمار دچار تنگی نفس می شود و در خرانم        

بسیار کشن،  است. این لخته در خرانم هرای چراق  کرسانی کره            
 .زایمان سزارین داشته یا زیاد در بستر می خوابن،  دی،  می شود

   ارتباط کم نوزاد و مادر و ع،م موفقیت در شیردهی و گرفتن سرینه
 مادر توسط نوزاد 

  عوارض بلند مدت 
 دارد.   مختیفری   عیرل   و  اسرت   بیرشتر   سزارین  در  رحم:  ش،ن  جمع  دیرتر

 هایی  خانم های رحمی فیبروماستفاد  از داروهای بیهوشی  داشتن  

انر، و   ان، یا دوقیو یا چنر، قیرو براردار برود          جنین درشت داشته  که
 .ان،کرد  سزارین

 ترشح  و است ش،  پار  آب کیسه که عفونت محل سزارین: در کسانی
و خرروج     ترورم   ب، بوی واژان دارن، و یا عالئمی مثل تب  قرمرزی  

 ترشحات چرکی از محل برش دارن،.

 مزایا و معایب

 زایمان طبیعی و سزارین    
اگر شما هم گیج شده اید و نمی دانید روش طبیعی را برای زایمان خود 

انتخاب کنید و یا عمل جراحی سزارین را، این مطلب را بخوانید تا با معایب 

و مزایای هر کدام از این دو روش آشنا شوید و با چشم باز نوع زایمان 

  .خود را انتخاب کنید

 تهيه كننده: واحد آموزش

 تأیيد كننده: مدیر گروه زنان

 818797987تاریخ تدوین: 

 8198098تاریخ آخرین بازنگری: 

 8898098تاریخ بازنگری بعدی: 

 08ویرایش: 

 سایت اطالعات پزشكي-منبع: مرجع مامایي )ویليامز(

 ATH-ED/ED – 35كد: 
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  زایمان طبيعي و عوارض كوتاه مدت 

 انقباض های رحم در حین زایمان مادر 

  جنین ضربان قیبنامرتب ش،ن 

  تحت فشار قرار گرفتن بن، ناف نوزاد در حین زایمان )در این حالت
 ممکن است ضربان قیب افت کن،(

  ،سی سی طبیعی است. اگر میزان خونریرزی        055خونریزی: تا ح
زیاد باش، و مادر دیر به پزشک مراجعه کن،  احتمال این که جانش  

 .را از دست ب،ه، وجود دارد

        تغییر فرم دستگا  تناسیی: افتادگی مثانه یا پارگی قسمت انتهایری
واژن  عم،تاً در خانم هایی که زایمان های طبیعی متع،د داشته ان، 

 .و یا جنین درشت دارن،  دی،  می شود

  عفونت و فشار خون باال 
   ،مشکل بی اختیاری دفع ادرار در زنانی که زایمان طبیعی داشته ان

 به دلیل افتادگی مثانه شایع تر است 
     درد ش،ی،: یکی از روش های کنترل درد  تزریق عرضالنی داروی

مسکن است. روش دوم استفاد  از گازهرای تنفرسی اسرت و درد          
 کن،. روش کاهش پی،ا می    زایمان مادر با تنفس این گاز تا ح،ودی

طریق اپی،ورال در ناحیه کمر اسرت. داروی     از حسیسوم  ایباد بی
میان ستون فقرات مادر بره         سوزن باریکی از  با استفاد  از  حسیبی

 در  موضرعی   بیهوشری   دچار  فضای اپی،ورال تزریق ش،  و مادر داخل

 توان، عوارضی را داشته باش،.شود که این خود میمی کمر ناحیه

 بری   داروی  حسی: تزریقتزریق داروی بی اثر تول، دیررس نوزاد در-
حسی در فضای اپی،ورال  زایمان را به تاخیر می ان،ازد  یعنی اگرر     
قرار است نوزاد در طول شش ساعت به دنیا بیای،  ایرن زمران بره      

 .هشت ساعت تغییر پی،ا می کن،

          ناتوانی مادر در زور زدن: با تزریق داروی بی حسی ممکرن اسرت
مادر تروان الزم بررای زور زدن را ن،اشرته باشر، و پزشرکان از                    

  .فورسپس یا واکیوم برای خارج کردن نوزاد استفاد  کنن،

  عوارض بلند مدت 

   آسریب هرای      از  استرس زیاد برای تول، به موقع نوزاد و جیوگریری
 بع،ی به بچه 

  خونریزی های دیررس: یعنی ممکن است بع، از زایمان مق،اری از 

جفررت درون رحررم باقرری      
مان،  باش، و مرادر بعر، از         
چنر، روز دچررار خونریررزی     

 .ش،  و عفونت کن،

        افتادگی  شل ش،گی و براز
شررر،ن واژن: خرررانم هرررا     
بیشترین شکایت را از ایرن       

 مورد دارن،.

 : ترر اسرت. عر،م      شایع ع،م کنترل ادرار  ع،م کنترل ادرار و م،فو
کنترل م،فو  در مادرانی دی،  می شود که   ماهیچه های اسفنکتر 

  .مقع،شان در موقع زایمان آسیب دی،  باش،

  عوارض نوزاد 
  مرگ جنین در داخل رحم: اگر نوزاد به موقع متول، نشود  یا ص،ای

ضرربه در دقیقره برسر، و           025قیب جنین افت کن، و به کمتر از  
دقیقره    00الری     05پزشک معالج این احتمال را ب،ه، که بچه ترا   

آین،  به دنیا نخواه، آم،  در این صورت برا مررگ داخرل رحمری        
 .جنین روبرو خواهیم ش،

     خونریزی و شکستگی جمبمه نوزاد: وقتی خروج جنین با مرشکل
مواجه شود  پزشکان با استفاد  از یک وسییه به نام فورسرپس یرا        
دستگا  مکش  نوزاد را از شکم خارج می کنن،. افراد غیرمتخصص  
نبای، از این وسییه استفاد  کنن،  چرا که گاهی باعث به وجود آم،ن 
آسیب هایی به مغز و جمبمه بچه و همچنین پار  ش،ن مبررای       

  .زایمانی مادر می شود

  مزایا 
  جمع ش،ن سریع رحم 
        را  افتادن: اگر مادر بع، از زایمان طبیعی در قسمت انتهرایی واژن

برش وبخیره ن،اشرته      
باش،  یکی دو سراعت    
بع، می توان، بنرشین،.      
در صورتی کره بررش     
وبخیه داشته باش،  برا    
اسررررتفاد  از داروی     
مررسکن در کمررتر از      

های روزمر  اش را   توان، فعالیتتوان، را  برود  اما نمیمی  ساعت  شش
 .داشته باش،

    ارتباط بهتر نوزاد با مادر: در زایمان طبیعی چون نوزاد بالفاصیه در
آغوش مادر قرار می گیرد  نوزاد از اولین شیر مادر کره بره نوعری       

  .واکسن هم هست  تغذیه کرد  و تکامل بهتری پی،ا می کن،
      عالو  بر این ها مادر هر چه زودتر نوزادش را در آغوشش بگریرد

 .خونریزی پس از زایمانش کمتر خواه، بود

  سزارین 
نوعی عمل جراحی است که در آن با برش دادن بخرشی از پوسرت           
شکم  رحم باز ش،  و بع، از این که مادر تحت بیهوشی عمومی قررار   

 .آیر، گیرد و یا از ناحیه کمر بی حس می شود  نوزاد به دنیرا مری        می
افتر،   ان،  دیرتر اتفاق میچون ترشح شیر در مادرانی که سزارین کرد 

ها یا التهراب  بنابراین ضایعات پستانی همچون زخم ش،ن نوک پستان
 ها در آنها بیشتر دی،  می شود. پستان

  عوارض كوتاه مدت 
         خونریزی زیاد: هزار و حتی دو هزار سی سی. در خانم هرایی کره

 افت،. باردار بود  ان،  خونریزی بیشتر اتفاق می دوقیو یا چن، قیو
       عفونت: در سزارین نسبت به زایمان طبیعی به دلیل وجرود محرل

 برش در زیر شکم  احتمال بروز عفونت بیشتر می باش،. 

 زایمان طبيعي زایمان سزارین

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=111941
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=299031
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=233992

