


وظايف همسر در دوران بارداري



 Expecting a child is one of the most exciting 
experiences of a married couple's life. It can also be 
extremely stressful. 



 The physical, hormonal and emotional changes that 
come with pregnancy can be quite overwhelming. 



 بارداري همسرتان به معناي مسئوليت جديدي است و امكان دارد در هر
.  سني كه باشيد، احساس كنيد كه آمادگي الزم را نداريد



 بعضي از مردها تصور مي كنند كه كنار گذاشته شده اند و ديگر مورد توجه
همسرشان نيستند 

  خانم باردار نيز همين گونه فكر مي كند و از شما مي خواهد تا به او توجـه
. خاصي كنيد



 متكي بودن به همسر
تصور كاهش توجه نسبت به شما
احساس  تنها ماندن

اين تنها ماندن، زماني كه همسرتان به شما عشق نمي ورزد يا تمايلي به  
.  روابط زناشويي ندارد؛ بيشتر احساس مي شود



او كمي حساس و حتي بداخالق شده است و در مورد : در هفته هاي اول● 
.  كوچكترين مسئله حساسيت خاصي از خود نشان مي دهند

بوها و مزه هاي خاصي موجب حالت تهوع در مادر باردار خواهد شد و او تمايل به 
.تنها ماندن دارد



انرژي مادر باردار در اين دوران بيش از سه ماهة اول خواهد : سه ماهة دوم بارداري ●
.  بود و دوست ندارد كه مثل ظرف چيني با او رفتار كنيد

افزايش وزن اضافي، موجب كاهش تحرك مادر و بازگشت احساس : اواخر بارداري ●
در ضمن ترس از زايمان نيز مادر را تحريك . خستگي و افزايش حساسيت مادر مي گردد

. مي كند و موجب از بين رفتن آرامش روحي او خواهد شد



روابط زناشويي؟؟

. احساس هر فردي نسبت به فرد ديگر متفاوت است

گاهي اوقات داليل غير پزشكي ذيل، همسرتان را جهت امتناع ازروابـط زناشـويي،   
: ترغيب مي كند

سينه هاي او در هفته هاي اول بارداري فوق العاده حساس و دردناك مي باشد؛•
). در صورت بروز درد يا خونريزي از مقاربت اجتناب كنيد(ترس از خونريزي •
. مطمئن شويد كه همسرتان  بهترين وضعيت را دارد•

. وضعيتهاي متفاوت و مختلفي را امتحان كنيد•



More than ever, your wife will need your loving support. 
Consider a few important tips about how to be a good 
husband to your expectant wife as the two of you 
experience this challenging, but amazing, time in your 
life together.



 Listen to your wife's concerns. Even if your wife is 
thrilled to be expecting, she may also be scared, 
nervous or uncertain. Be her sounding board. 
Encourage her to share her thoughts and feelings with 
you. She needs to know that you are available to her.



 اگر همسرتان مضطرب است، از او بخواهيد تا دربارة نگرانيش صحبت
.  كند
 دقت داشته باشيد، بيشتر زنان دوست دارند به حرفهايشان

.  گوش داده شود تا اينكه خودشان شنونده باشند
 حمايت از زنان در اين شرايط دشوار، موجب بهبود رابطة عاطفي بين

با حضور فعال در كنار او، بيشتر از پيش وي را  . زن و شوهر مي گردد
.حمايت نماييد



 Take over some of her domestic responsibilities. 
Pregnant women frequently have to cope with morning 
sickness and exhaustion. Picking up a few of the chores 
is a simple thing to do, but it means a lot to a woman 
who has spent the whole day feeling nauseated and 
tired. 



 Take a parenting class together. Learn how to change 
diapers, fix bottles, install a car seat properly, and baby 
proof your house alongside your wife. She needs to feel 
like you are her partner in this process, not merely an 
interested observer.



 Accompany your wife to her doctor appointments. Be 
aware of your wife's birth plan so you'll know how best 
to help her through her labor. Do not wait until you're 
at the hospital, with your wife on the verge of giving 
birth, to ask her whether she's planning on natural 
childbirth. Discuss the options with your physician 
ahead of time so you can focus all of your attention on 
your wife.



 With all of the physical changes the body undergoes, it 
is not unusual for a woman to feel unattractive and 
undesirable. One of the most important things you can 
do to be a good husband is to tell your wife often that 
you think she's beautiful and you are lucky to have her 
in your life.



رژيم شما تاثير زيادي روي انتخاب موادغذايي همسرتان هم دارد  .
 رعايت اين رژيم غذايي براي سالمت همسر باردارتان و فرزند در حال رشد

خودتان هم رژيم غذايي سالمي را انتخاب . شما بسيار مفيد خواهد بود
كنيد چرا كه رژيم براي شما كه به تازگي صاحب فرزند شده ايد، مفيد 

.است



 در مورد مصرف داروهاي گياهي و مكمل ها هم با پزشك مشورت كنيد و
. هرگز بدون مشورت پزشك دارويي را به همسرتان ندهيد

  مصرف داروهاي بدون نسخه تاثير بدي روي سالمت مادر و جنين دارد و
.حتي ممكن است به نوزاد صدمه بزند



 ،رفتار پدر در دوران بارداري همسرش تحت تاثير باورهاي فرهنگي
. اعتقادات و احساسات اوست

 خاطرات هر مرد از پدرش، تجربيات دوران كودكي اش و ادراك وي از پدر
.  بودن، به او در انتخاب وظايف و مسوليت هايش كمك مي كند



ارتباط پدر . ارتباط پدر با جنين به همان قوت ارتباط مادر و جنين است
ممكن است به صورت بوسيدن يا لمس كردن شكم زن باردار، اشتياق براي 

. شنيدن صداي قلب جنين، حرف زدن و يا لمس حركات او باشد



سن بارداري
عاليم خطر
عاليم زايمان
 بهتر است، پيش از زايمان در مورد چگونگي زايمان و تمايالت وي

.با هم صحبت كنيد
زمان مراجعه به بيمارستان
 زمان بستري
زايمان
پس از زايمان



نقش اصلي همراه زايمان پشتيباني و حمايت مادر براي حفظ آرامش و 
متانت ، تامين حريم خصوصي و محيط زايمان مادر و تقويت روحيه 

.او براي گذار از مراحل زايمان است



همراه زايمان مي تواند هر شخص برگزيده ي شما باشد .
همراه هنگام زايمان و تولد نزد مادر مي ماند.
كاهش مداخالت پزشكي



اين فرد . همراه بايد كسي باشد كه با او احساس راحتي مي كنيد
بايد معتمد باشد تا در آسيب پذيرترين و حساس ترين لحظات 

.همراهي تان كند
  بايد فردي باشد كه شما را قضاوت نكند يا در طول زايمان به شما

فرمان ندهد، اما به شما كمك كند تا با چالش هاي جسمي و 
.احساسي همراه با زايمان و تولد نوزاد كنار بياييد



 به توانايي خود و مادر اعتماد كنيد رفتار مثبتي در  :رفتار مثبت داشته باشيد
.طول زايمان داشته باشيد

-  حضور در كالس هاي بارداري به شما كمك مي كند تا درك  :ياد بگيريد
به اين ترتيب ، بدون هيچ واهمه اي براي  . روشني از زايمان و تولد نوزاد بيابيد

به دوري از درد ) براي مادر ( شما آشكار خواهد شد كه چرا برخي از وضعيت ها 
از طريق آموزش  . كمك مي كند و يا گاه ديگران مانع روند زايمان مي شوند

متوجه رفتارهايي خواهيد شد كه بانوان در زايمان انجام مي دهند و ياد مي  
.گيريد كه اين رفتارها در طبيعت زايمان است

- با گفتن كلمات تشويقي به مادر كمك كنيد تا   : جمالت مناسب بگوييد
بگوييد كه اين سخت ترين كاري است كه تا . اعتماد به نفس خود را حفظ كند

.دائم بگوييد كه تا چه اندازه به او افتخار مي كنيد. كنون انجام داده است



مدت ها پيش از . مادر واقعاً به شما نياز دارد :نقش خود را جدي بگيريد
.  موعد زايمان درباره ي گزينه هاي تان حرف بزنيد

-  درباره ي زايمان و تولد نوزاد هيچ  :روشن فكر و انعطاف پذير باشيد
اگر اوضاع تغيير كرد يا از مسير خارج شد و   –چيز پيش بيني پذير نيست

زايمان به نتيجه ي متفاوتي انجاميد، همكاري كنيد
-  حدود توانايي هاي خود را بشناسيد:



- هرگز مادر را تنها نگذاريد.
-  دلخور نشويد ، اگر مادر ترجيح مي دهد كه او را لمس نكنيد ، ناراحت

.نشويد
- همه ي ما به شكل  . احساس درد و ناراحتي مادر را هرگز كم جلوه ندهيد

.هاي متفاوتي درد را احساس مي كنيم



: پدر شدن

نگاه كردن به نوزادي كه تازه متولد شده است، تجربه اي باور نكردني 
زماني كه ماما نوزاد را به شما مي دهد تا او را در آغوش بگيريد، . است

. هرگز فراموش نخواهيد كرد
برخي از مردان از تصور اينكه با در آغوش كشيدن نوزاد به وي صدمه 

. بزنند، بسيار مضطرب مي باشند
نوزاد را محكم به خود بچسبانيد و لطافت سر و صورت وي را با 

. گونه هايتان احساس كنيد



  برخي از پدران با كسب چنين تجربه اي گريه مي كنند و نمي توانند به
منزل بروند و استراحت كنند ولي سعي كنيد به منزل برويد و استراحت 

كنيد زيرا هنگامي كه كودك از بيمارستان به منزل بيايد، مجبور خواهيد  
اگر احساساتتان آن قدر برانگيخته است . بود برخي شبها كمتر بخوابيد

كه قادر نيستيد بخوابيد، با كسي در مورد تولد كودك و احساساتتان  
.  صحبت كنيد تا آرامش بيابيد و بتوانيد استراحت كنيد



    گاهي اوقات كه دور از بستگان و در شهر ديگري زندگي مـي كنيـد؛ بهتـر
است براي كمك به همسرتان يك يا چند هفته مرخصـي بگيريـد و جهـت    

: موفقيت بيشتر در اين كار، به نكات ذيل توجه فرماييد
      كساني كه براي ديدن شما و فرزندتان به ديـدنتان مـي آينـد، مـي تواننـد

از آنهـا درخواسـت كنيـد كـه مـدت      . موجب سلب آرامش همسرتان بشوند
مالقات را كوتاه كنند، يا اينكه در زمانهاي خاص به ديدنتان بيايند تا همسر 

. شما آمادگي مالقات با اين افراد را داشته باشد



مي تواني��د از دوس��تان و آش��نايان بخواهي��د ت��ا در روزه��اي : ورود ن��وزاد ب��ه من��زل
اول ورود ن��وزاد ب��ه من��زل ي��اري كنن��د، ت��ا همس��رتان ق��ادر باش��د زم��ان بيش��تري را 
جهت استراحت در اختيار داشته باشد بطور حتم با اين كار، بزرگترين كمك را ب�ه 

. وي مي كنيد؛ به خصوص اگر همسر شما زايماني سخت را سپري كرده باشد



سعي كنيد، وقتي همسرتان در حال استراحت است؛ مراقبت از كودك را خود بر  ●
.  عهده بگيريد تا او قادر باشد با آرامش بيشتري استراحت كند

اگر در خانواده كسي نيست كه شما و همسرتان را ياري دهد و امكان داشتن   ●
پرستار كودك يا مستخدم برايتان مهياست مي توانيد يك خدمتكار استخدام كنيد ولي اين  

.نكته را در نظر داشته باشيد كه او نمي تواند تمام كارها را بتنهايي انجام دهد

سعي كنيد، وقتي خدمتكار مشغول به كار است؛ مسايل مربوط به كودك را از او  ●
بعنوان مثال طرز تعويض پوشك يا كهنة كودك، طريقة استحمام و يا حتي  . بياموزيد

.  بازي كردن با او را فرا بگيريد

. 



دقت كنيد در زماني كه همسرتان مشغول شيردهي مي باشد، 
مي توانيد براي او نوشيدني بياوريد تا به نوعي همسرتان را در 

.امر شيردهي ياري كرده باشيد
.شانه هايش را با ماليمت ماساژ دهيد

.  در آرام نمودن نوزاد بيقرار با وي همراه شويد



افسردگي پس از زايمان
سايكوز يا افسردگي شديد



80 درصد مادران در سراسر دنيا، دچار اندوه پس از زايمان مي شوند .
احساس غمگيني و اندوه پس از زايمان در حدود روز سوم و چهارم پس از   

از عاليم اين بيماري، احساس اضطراب شديد در مورد . زايمان آغاز مي شود
بدون هيچ –مسايل كوچك يا بزرگ و يا تغيير وضعيت از خنده به گريه 

.  مي باشد–دليل خاصي 



  اندوه پس از زايمان ناشي از تغييرات هورموني، خستگي، مشكالت زايماني
.  مانند بخيه هاي دردناك ،زايمان به روش سزارين و يا ترس از آينده باشد



 اين عاليم فروكش  –يا بيشتر –خوشبختانه بالفاصله پس از يك روز
اگر احساس مي كنيد نياز به گريستن دارد، اجازه دهيد تا به آرامي  . مي كند

. گريه كند و سعي كنيد كه در صورت امكان استراحت كرده و بخوابد
  بهترين كمك و ياري همسر يا نزديكان در اين مورد اين است كه به

حرفهاي مادر گوش فرا دهند، به او اطمينان دهند كه حامي وي خواهند بود 
و در صورت لزوم بخوبي از كودك مراقبت خواهند كرد تا مادر استراحت 

. كند و فرصت الزم براي خواب داشته باشد



 اگر اين احساسات در مادر از بين نرفت، شايد به اين دليل است كه ذهنيت
.خوبي نسبت به خود ندارد

سعي كنيد به خودش اعتماد و اطمينان كند .
  كمك كنيد تا اوقات فراغتي داشته باشد حتي بسيار كوتاه مانند:
 استحمام كردن و يا غذا خوردن با همسرتان كه نقش بسيار مؤثري را در

.  درمان وي ايفا خواهد نمود



 آنها . درصد مادران به سمت افسردگي شديد پيش مي روند 10متأسفانه
احساس نااميدي شديد، عصبانيت ،ناتواني و خستگي مفرط و يا عدم توانايي  

.  انجام امور كودك و منزل، مي كنند
 اگر  چنين احساساتي داشت مي توانيد از ماما يا پزشك كمك بگيريد و از

چگونگي احساسات مادران در اين دوره زماني خاص مطلع شويد و در 
.شويدصورت نياز جهت بررسيهاي بيشتر به متخصص روانپزشكي ارجاع 

تأخير در درمان مادر مبتال به افسردگي شديد پس از زايمان ممكن است  
منجر به  عواقبي نظير آسيب و صدمه رساندن به خود يا نوزاد توسط مادر 

.بيمار شود



آگاهي از تغييرات جسمي و روحي همسر
در مورد روند بارداري، زايمان و بعد از زايمان مطالعه كنند
فشارهاي عصبي و نگراني همسرشان را كاهش دهند
در كارهاي منزل به وي كمك كنند
شرايط استراحت همسر را فراهم كنند
سيگار نكشند
 در صورت امكان در كالسهاي آمادگي پيش از زايمان به اتفاق همسر

.شركت كنند
براي زمان زايمان از قبل آمادگي داشته باشند  .
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