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Protect the life of the mother and newborn 
Support the normal labor and detect and treat complications 
in timely fashion 
Support and respond to needs of the woman, her partner and 
family during labor and childbirth



ارتباط خوب با يک مامای فهيم نياز های مختلف مادر باردار را در حد 
مطلوب بر آورده ساخته و اساس تجربه ای زيبا از اتاق زايمان و نقش 
 .بستن خاطره ای نشاط آور  و فراموش نشدنی در ذهن مادر خواهد شد 



 همراه می تواند همسر ،خواهر و يا يکی از دوستان و يا وابستگان  شما 
باشد کارهای محدودی از نظر عملی وجود دارد که همراه می تواند در 

صورت ضرورت با انجام آنها به شما و عامل زايمان کمک کند که هيچ 
هرگز نمی .يک از آنها به اندازه حضور وی بر بالين شما اهميت ندارد

توان بطور کامل قضاوت نمود که روند زايمان چگونه خواهد بود و 
همراه شما چگونه خواهد توانست به شما کمک کند ولی کليه مسائل در 

طی کالسهای آمادگی دوران بارداری توسط ماما به شما و همراه آموزش 
بنابراين حضور همراهی می تواند برای شما مفيد باشد که .داده خواهد شد 

در طی اين کالسها شما را همراهی نموده باشد در غير ايصورت و بدون 
آگاهی و آموزش کافی حضور همراه در طی زايمان نمی تواندذ مفيد باشد 

و يا نفعی برای شما داشته باشد



 برای بسياری از زوجها در کنار هم بودن در طی زايمان و خوش آمد
گويی به نوزاد بالفاصله پس از تولد بسيار شيرين و خاطره انگيز است 

وهمسرانی که اين تجربه را کسب نموده اند اعالم  می نمايند که احساس 
برخی از بيمارستان ها .می کنند به کودک و مادر تعلق بيشتری دارند

ممکن است شرايطی را فراهم نمايند که همسر شما بتواند در حين 
. زايمان در کنار شما  باشد و از شما حمايت نمايد



:آنچه همراه شما مي تواند در طي زايمان براي شما انجام دهد:

با حضور مداوم در كنار شما زمان طي شده تا زايمان كوتاه تر و بهتر خواهد 
.گذشت

دست شما را بدست مي گيرد،صورت شما را نوازش و در صورت لزوم تر و 
.خشك مي نمايد

.در صورت تشنگي مي تواند به شما آب بدهد و يا لبهايتان را مرطوب كند
.پشت و كمر و شانه هاي شما را ماساژ دهد

به شما كمك خواهد كرد تا در تغير حالت و وضعيت دهيد،راه برويد و يا هر كاري 
.را كه تيم درمان ضرورت مي داند براي شما انجام دهد

روش آرامسازي عضالني و تكنيك هاي تنفسي و زمان انجام آنرا به شما يادآوري 
.مي كند

.در انتخاب روشهاي كاهش درد زايمان به شما كمك مي كند



به شما كمك مي كند تا ماما و ياپزشك بيشتر در جريان نياز ها و خواسته هاي شما 
.قرار بگيند

وقتي نوزاد شما در حال متولد شدن مي باشد مي تواند به شما اطالع دهد كه جه 
.مي دهد.پپديده اي در حال وقوع است و آنچه را نمي توانيد ببينيد به شما گزارش 



براي برخي از بارداريها از ماهها يا سالهاي قبل برنامه ريزي شده است اما 
بارداري همسرتان به معناي مسئوليت جديدي . بعضي از آنها ناخواسته مي باشد

.  است و امكان دارد در هر سني كه باشيد، احساس كنيد كه آمادگي الزم را نداريد
:احساسات شما در مورد بارداري

به احتمال زياد همسرتان نيز مانندشما احساساتي مشابه شما خواهد داشت و اين  
اولين بارداري رويداد و واقعه اي مهم مي باشد كه مي تواند .  امري طبيعي است

زندگي شما را تغيير دهد و اين تغيير حتي اگر منتظر آن هم بوده باشيد مي  تواند 
ممكن است مشكالت مالي مانند درآمد محدود، . ترسناك و هراس انگيز باشد

هزينه هاي اضافي جهت كودك و حقوق پرستار و شهريه مهد کودک؛ شما را 
. دچار استرس و ناراحتي كند



بعضي از مردها تصور مي كنند ك�ه كن�ار گذاش�ته ش�ده اند و ديگ�ر م�ورد 
توجه همسرشان نيستند از طرفي خانم باردار نيز همين گون�ه فك�ر مي كن�د 

. و از شما مي خواهد تا به او توجه خاصي كنيد
ش��ايد ش��ما ت��ا ب��ه ح��ال متوج��ه نش��ده باش��يد ك��ه ت��ا چ��ه ان��دازه ب��ه همس��رتان 
متكي بوده ايد و حاال تصور مي  كنيد كه توج�ه او نس�بت ب�ه ش�ما كمت�ر ش�ده 

اين تنها ماندن، زماني كه همس�رتان . است و شما بطور كامل تنها مانده ايد
ب��ه ش��ما عش��ق نم��ي ورزد ي��ا تم��ايلي ب��ه نزديك��ي ن��دارد؛ بيش��تر احس��اس 

گرچه بعضي از زنان نسبت ب�ه گذش�ته ل�ذت بيش�تري از مقارب�ت   . مي شود
. مي برند كه البته 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 •
حتي ممكن اسـت نيـاز باشـد    . مطمئن شويد كه همسرتان  بهترين وضعيت را دارد•

. وضعيتهاي متفاوت و مختلفي را امتحان كنيد



تغييرات عجيبي در رفتارهاي زنان در حين بارداري رخ مي دهد : حمايت از زن باردار
كه مردان مي توانند با ايجاد رابطة روحي مناسب با آنان نقش موثري در بارداري داشته  

باشند، گرچه برخي از مواقع زنان نياز دارند كه تنها باشند و شما بايد به اين نكته توجه 
.  خاصي داشته باشيد

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

.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
دقت . اگر همسرتان مضطرب است، از او بخواهيد تا دربارة نگرانيش صحبت كند

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

 .از زايمان در مورد چگونگي زايمان و تمايالت وي با هم صحبت كنيد



براي حمايتهاي بيشتر از همسرتان، يك يا دو هفته پس از زايمان مرخصي بگيريد  
. تا در كنار او، بزرگترين حامي وي باشيد

     



: پدر شدن

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

برخي از مردان از تصور اينكه با در آغوش كشيدن . فراموش نخواهيد كرد
اگر شما نيز جزء اين . نوزاد به وي صدمه بزنند، بسيار مضطرب مي باشند

دسته هستيد، نوزاد را محكم به خود بچسبانيد و لطافت سر و صورت وي را با 
. گونه هايتان احساس كنيد



برخي از پدران باكسب 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 بود 

.برخي شبها كمتر بخوابيد
اگر احساساتتان آن قدر برانگيخته است كه قادر  

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

. استراحت كنيد



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
گاهي اوقات كه دور از بستگان و در شهر ديگري زن�دگي مي كني�د؛ بهت�ر اس�ت 
براي كمك به همسرتان يك يا چند هفته مرخص�ي بگيري�د و جه�ت موفقي�ت بيش�تر 

: در اين كار، به نكات ذيل توجه فرماييد



كس��اني ك��ه ب��راي دي��دن ش��ما و فرزن��دتان مي آين��د،  ●
. مي توانند موجب سلب آرامش همسرتان بشوند

از آنه���ا درخواس���ت كني���د ك���ه م���دت مالق���ات را كوت���اه 
كنند، 

يا اينكه در زمانهاي خاص به دي�دنتان بياين�د ت�ا همس�ر 
. شما آمادگي مالقات با اين افراد را داشته 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 كهنه كودك، طريقه استحمام و يا حتي  . بياموزيد

.  بازي كردن با او را فر ا 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





اگر كودك شما با شيشه شير تغذيه مي شود، شيشه ها را بخوبي استريل نماييد و 
.  سعي كنيد، در شيردهي سهيم باشيد

هنگامي كه مرخصي شما به پايان مي رسد و دوباره مشغول به كار مي شويد، ● 
بهتر است براي اوقات فراغت خود برنامه ريزي كنيد تا بتوانيد به همسرتان كمك 

.  كنيد و دقت و توجه بيشتري را به كودك خود، معطوف كنيد
توجه داشته باشيد نياز به مسايل جنسي در همسرتان پس از گذشت ماهها و  ●

بنابراين پيش از اينكه اين آمادگي در وي بوجود بيايد، شما . هفته ها بوجود مي آيند
مي توانيد از راههاي ديگر به او ابراز عشق كنيد تا مادر راحت تر بتواند با فرايند  

. نزديكي كنار بيايد
به ياد داشته باشيد كه دليل عدم آمادگي همسر شما براي مقاربت؛ ترس از وجود 
 .زخمها، شرايط هورموني خاص و نگراني در مورد تغييرات پس از زايمان است



به مبحث افسردگي پس از (برخي از مادران پس از زايمان دچار افسردگي مي شوند : افسردگي
حتي امكان دارد شما نيز دچار افسردگي شده . و نياز به حمايتهاي عاطفي دارند) زايمان توجه كنيد

. باشيد
به ياد داشته باشيد، همسرتان با تغييرات بسياري مواجه شده است ولي اين بدان معنا نيست كه 

براي رفع اين مشكل با دوستان خود صحبت كنيد و به سخنان . شما احساساتتان را ناديده بگيريد
براي مثال مي توانيم . آنان گوش فرا دهيد، با اين كار قدرت تطابق شما با مشكالت افزايش مي يابد

: موارد ذكر شده توسط بعضي از پدران را به اطالع شما برسانيم
.  من فرزندم را خيلي دوست دارم او به مرور جذابتر مي شود•
من از زايمان همسرم و آنچه در پيش رو داريم، نگرانم عالوه بر آن در طول زندگي، هرگز به •

. بيمارستان نرفته ام و اين موضوع اضطراب مرا بيشتر مي كند
.  تصور مي كنم كه تجربه اي جالب در انتظار من و همسرم است•
:برخي از آقايان . اكثر مردان عالقه اي به سؤال كردن ندارند كه اين امر، ايجاد اشكال مي كند•

البته فكر نمي كنم اين واقعة هيجان انگيز . من كمي خسته و تا حدي از آينده مضطرب هستم
. در ضمن احساس خوشحالي وافري هم مي كنم. دوباره در طول زندگي تكرار شود . 
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