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 What to expect in pregnancy and birth

Common concerns people have during pregnancy
Is the right time for me to be  pregnant?
Will I be a good mother?
How will I cope with child birth?
Will I have  healthy baby?
What impact will this have on our lives?



 Pregnancy can be stressful time
 Filling a little down or stressed
 Have symptom of depression or anxiety

 Perinatal depression
 Antenatal
 Postnatal

 Factors:
 Physical
 Biological
 hormonal



 400(مردم جهان %25طبق آمار سازمان بهداشت جهاني امروزه 
–عصبي –دچار يكي از اختالالت رواني )ميليون نفر در هر لحظه 

رفتاري هستند و بررسي ها نشان داده است كه بيماري هاي رواني به 
عنوان مهمترين مسائل بهداشتي كشورهاي پيشرفته و در حال  

. توسعه خواهند بود



 نفر اختالل رواني   1نفر مراجع به سيستم بهداشتي حداقل  4از هر
.دارند

  زنان دو برابر مردان دچار اين اختالل مي شوندكه عوامل استرس
زايي چون زايمان ،آثار هورمون هاي جنسي و مهارت هاي ناكافي  

. اجتماعي را در بروز آن دخيل مي دانند  



  حاملگي  را مي توان به عنوان دوران گذر و انتقال كه مي تواند
همراه با آشفتگي هاي عاطفي مثبت و يا منفي همراه باشد ،در  

.نظر داشت
  زايمان به عنوان حياتي ترين بحران هاي زندگي زنان مطرح

شده  و استرس هاي رواني ،هيجاني و فيزيكي در آن اجتناب  
.ناپذير است 





آبشار سميرم



 ،يكي ديگر از مشكالت رواني كه ممكن است بعد از زايمان رخ دهد
اختالل استرس بعد از تروما    مي باشد كه در گروه اختالالت  

.  اضطرابي بعد از زايمان قرار مي گيرد 
 اختالل استرس بعد از تروما اصطالحي است كه روانپزشكان از آن

براي توصيف آشفتگي رواني در فرد به دنبال مواجهه با وقايع  
. تروماتيك استفاده مي كنند



  بنابر اين كاركنان حرف پزشكي به ويژه ماماها بايد از امكان بروز
اختالالت رواني بدنبال يك زايمان تروماتيك  و عوامل مستعد 

كننده آن آگاه باشند و اقدامات مداخله اي و پيشگيري كننده را در  
سطوح مختلف انجام داده و در صورت لزوم آنها را به پزشك  

.متخصص ارجاع دهند
  ماماها براي ايفاي نقش خود در جهت  پيشگيري و شناخت

تروماهاي رواني طي دوران زايمان ،بايد درك دقيقي از جنبه هاي 
.روانشناختي  دوران بارداري ،زايمان و بعد از زايمان داشته باشند



اختالل در رشد فيزيكي،شناختي،عقلي و عاطفي جنين
 زايمان زودرس ياPost date   يا دفع مكونيوم
ايجاد حلقه معيوب در روند ليبر
افسردگي بعد از زايمان
اختالل در ايفاي نقش مادري و دلبستگي مادر وكودك



 High oxytocin levels > Efficiency

 High levels of Endorphin > comfort

 Low levels of Adrenaline > Faster Labor

OXYTOCIN 

كارايي و اثربخشي مطلوب رحم

ENDORPHIN

راحتي و آسايش

ADRENALIN

زايمان سريعتر



مكانسيم اضطراب در ليبر

 بي قراري مادر

 افزايش سرعت تنفس

 ها گشادشدن مردمك چشم

 احساس لرز و سرما

 افزايش فشار خون و نبض

اضطراب

درد زايمان

دردي حسي و بي استفاده از داروهاي بي

آدرنالين سرم انقباضات رحمي

طول مدت زايمان

نمره آپگار



STRESS AND RELAXATION



 Getting organized
 Getting support
 Staying healthy
 Learning to manage stress
 Taking time out
 Considering your own needs
 Being good to yourself



توكل بر خداوند
خوش بين بودن
افزايش اعتماد به نفس
استراحت كافي
حمايت خانوادگي اجتماعي
تغذيه مناسب
  فعاليت جسماني
 تن آرامي(مهارت هاي تنش زدايي(



 relaxationاثرات  
كاهش تعداد حركات تنفسي و ضربان قلب
گشاد شدن برونش هاي متوسط وكوچك در ريه ها
كاهش فشار خون
كاهش تر شحات اسيدي معده
كاهش ترشحات استرس هورمون ها در خون
افزايش چشمگيرC WB در خون

افزايش فعاليت سيستم پاراسمپاتيك در بدن
 افزايش سطح امواجα مغز
كاهش انقباض و گرفتگي عضالت  

RELAXATION



:اهداف
كمك به ذخيره انرژي و كاهش تنش ها در بارداري1)
كمك به ذخيره انرژي و افزايش قدرت مادردرمشاركت فعال وي در  2)

امر زايمان  
كاهش فشارهاي هيجاني و از بين بردن ترس و اضطراب3)
كمك ،كنترل و كاهش درد زايماني و در نتيجه زايمان راحت تر4)
كمك به افزايش مهارت فرد در مبارزه با وضعيت هاي تنش زا در  5)

طول زندگي



سهولت جريان خون رحم و بهبود اكسيژن رساني
افزايش كيفيت انقباضات رحمي
ذهن عميقا آرام است
كاهش اسپاسم عضالني
)اسپاسم عضالني باعث افزايش ادراك درد و كاهش قدرت تحمل مي شود(  
سرعت در نزول جنين ، كاهش زمان زايمان
بهبود عملكرد ايمنو لوژيكي ،عصبي ،هورموني
 افزايش قدرت تحمل–كاهش خستگي و نگراني ذهني ، حفظ و ذخيره انرژي
افزايش اثر ساير  روش هاي غير دارويي
 كاهش احساس درد ،سرعت ضربان قلب ، تنفس ،فشار خون وسطح كاتكول آمين ها از طريق افزايش

فعاليت مهار كننده هاي نزولي اعصاب حسي در مراكز باالتر مغز     كاهش تحريكات سمپاتيك
سالمت نوزاد



شل سازي آگاهانه عضالت به طور مستقيم 
موجب اتساع دهانه رحم نمي شود بلكه رحم را 

قادر مي سازد تا بدون هيچ گونه مانعي به فعاليت 
طبيعي خود ادامه دهد



كاهش ضربان قلب  
كاهش تعداد تنفس

O2كاهش مصرف 

كاهش الكتات خون
افزايش عمق تنفس
افزايش امواج آلفا

كاهش تنش عضالني



افزايش وجد وخرسندي
مقاومت در برابر استرس
كاهش اضطراب
 احساسات منفي انباشته در قلب از

بين ميرود
افزايش قدرت تصميم گيري
خالقيت
افزايش توجه و تمركز
افزايش انرژي
پرورش آگاهي



 پذيرش خود و ديگران
 بلوغ اخالقي و خود شكوفايي
 افزايش مهارت هاي ارتباطي و همدلي
 افزايش خود انگيختگي و استقالل
 افزايش روحيه معنوي



 توصيه مي شود ( آموزش و تمرين حين بارداري(
استفاده از بالش ( وضعيت قرارگيري مادر(
تنفس بايد مطابق با نيازهاي (شيوه تنفس و تمركز بر تنفس

)فيزيولوژيك مادر هدايت شود
محيط آرام
يا تكرار آرام  / تصورات هدايت شده جهت بستن دريچه هاي ذهن و

كلمه يا جمله دعا

از طريق بستن دروازه و ممانعت از عبور تحريكات دردناك به  
مراكز مغزو ترشح اندورفين

عوامل موثر جهت دستيابي به تن آرامي در ليبر



وضعيت فيزيكي محيط و مادر

  –لباس راحت  –تهويه مطبوع  –محيط آرام ( 
)وضعيت نشسته و تنفس آرام

موضوع مناسب براي توجه و افزايش تمركز

نگرش غير فعال و بي قضاوت بودن

تجسم-تنفس-چرخش آگاهي



 Active relaxation=body-mind

 Passive relaxation=mind-body



تكنيك هاي          عضله به ذهن
 Jacobson

فيزيولوژي آن بر اين اساس است كه بدنبال يك انقباض عضالني ، ريالكسيشني معادل  
..عضله ايجاد شود.در همان 

.به طور فعاالنه گروهي از عضالت را منقبض سپس بعد از چند ثانيه رها مي كند  

 Muscle setting
اهميت آكاه ماندن از ( انقباض و رهايي بطور جداگانه و به ترتيب در عضالت ايجاد ميشود

)احساس انقباض عضالني و شل شدن 
 Disassociation technique = selective tension

يك قسمت بدن منقبض و قسمت ديگر بدن رها ميشود



 Tension Relaxation    
تقليد از    انقباضات رحم حين ( شل سازي فعاالنه عضالت در پاسخ به يك تحريك دردناك   

).ليبر با گذاشتن تكه يخ يا فشار بر روي يك عضله

 Touch relaxation (Mitchell= physiological reciprocal 
relaxation)

از طريق ارتباط حسي الزم بر اساس لمس منطقه تحت تانسيون برقرار مي شود   
.تركيبي از لمس و ماساژ همراه با آگاهي از تنفس و شل سازي فعاالنه عضالت است   

.



تكنيك هاي    ذهن به عضله
  شبيه سازي ذهني(Guided imaginery) mental imaginary
.بهتر است بعد از شل شدن عضالت استفاده شود.تكنيك ذهني براي دستيابي به آرامش روح و روان است 

 ها تمرينات تنفسي ، تمركز  دم و بازدم با شمردن نفس= تنفس

Relaxation  انواع

.تكنيك ها ي ذهن به عضله در هنگام  ليبر به طور وسيعي مورد استفاده قرار مي گيرد

.تصاوير ذهني مي توانند موجب تغيرات فيزيولوژيكي در بدن و تعديل مدت زايمان شود

ماما مي تواند به ايجاد يك صحنه آرامش بخش در ذهن مادر كمك كند تا وي را از جنبه هاي : نقش ماما
.دردناك زايمان جدا كند





تجسم و پيام استفاده شده توسط مربي مهم است
تجسم و پيام بايد بار عاطفي داشته باشد

تجسم و پيام بايد قاطع باشد
در دراز مدت پيام ها وارد نيمه خودآگاه سپس وارد ناخودآگاه ميشود 

             



افسردگي 
 

صرع



فراموش نكنيم كه مداخالت غيرضروري همه ي آرامش مادر را  از بين مي  
برد

تكنيك ها بايد در جهت تقويت ذهن و جسم شود تا مادر در طول ليبر  
. فعال بماند



تصوير ذهني ما فيزيولوژي بدن ما را تغيير ميدهد.

زماني كه خواست و اراده در مقابل تجسم وتصوير ذهني قرار  
.بگيرد هميشه تصوير ذهني است كه برنده ميشود



تكنيك تنفس در ليبر



تنفس اهميت

 سال در تنفس فيزيوروانشناسي المللي بين ساليانه سمپوزيوم

  پايه را تنفس كنترل زمينه در دقيق مطالعات و شد تاسيس1970

  توسط شده كنترل تنفس اثرات اخير هاي دهه در . كرد گذاري

. شد بررسي مختلف هاي زمينه در متخصصان



كاهش تنش
كاهش انتقال ايمپالس هاي درد به مغز
افزايش آگاهي و روشن بيني
تعادل گازهاي خوني مادر و جنين

كمك در نزول جنين
اصطحكاك رحم با ديواره شكم كاهش مييابد



:بر شمرده شد 1983اهداف كنترل تنفس اولين بار توسط هايبر در سال 

حفظ اكسيژن رساني كافي به مادر و جنين •

افزايش آرامش جسم و روح و كاهش درد و اضطراب مادر   •

افزايش باز نگه داشتن راه هاي هوايي از طريق الگوهاي تنفسي آرام  •

محدود كردن استفاده نادرست از عضالت تنفسي  •

وسيله اي براي جلب تمركز•

.كنترل نمودار تنفسي ناكافي كه از نشانه هاي درد و استرس است •



 عضالت كار شدت بر عالوه زايمان زمان در مادري اسيدوز سطح

 دريافت  ميزان و ليبر طول ، ايزومتريك انقباض  درجه ،

 مرتبط نيز مادر نگراني و تنش ميزان با ، مادر توسط اكسيژن

. است

 استفاده هايي تكنيك از زايمان زمان در بتوانيم ما اگر بنابراين

 ترس ، جنين و مادر به كافي اكسيژن رساندن بر عالوه كه كنيم

  ، كنيم ايجاد را آرامش او در و دهيم كاهش را مادر اضطراب و

 پيامد بهبود و جنين و مادر وضعيت شدن بهتر به توانيم مي

 هاي تكنيك از استفاده روشها اين جمله از . كنيم كمك زايمان





شواهد زيادي وجود دارد كه نشان مي دهد تنفس عميق آرام سبب افزايش 

، و   zenدر يوگا .آنچه كه در زمان خواب رخ مي دهدآرامش مي شود مانند

در  . ساير روش هاي آرام سازي ،كنترل تنفس بين ذهن و بدن انجام مي شود

اين روش ها امواج آلفاي مغز مرتبط با احساس خوب بودن است افزايش مي  

تعدادي از مطالعات فيزيولوژي و سايكولوژيك ارتباط بين تنفس عميق . يابد

اين تنفس بايد به شيوه اي انجام  . آرام و كاهش ترس و اظطراب رانشان دادند

شود كه براي فرد آرام بخش باشد و اكسيژن رساني  را نيز براي اودر زمان  

  



آگاهي از تنفس
 و شكمي رامآتنفس
تنفس منظم
  تا كيد بر بازدم
عوامل محيطي



 تنفس پل ارتباطي جسم و ذهن است
 تنفس آرام = ذهن آرام

 جاده بين ذهن و تنفس دو طرفه است



انواع تنفس مرحله اول زايما ن

پا ك كننده

كنترل شده آرام 

كنترل شده الگو دار



لغت پاك كننده ريشه در تمارين يوگا و ساير اصول شرقي كه از 
تنفس براي آرام سازي استفاده مي كنند دارد و در اين جا به معناي  

پاك كردن ذهن است و مادر حامله تشويق مي شود كه ناراحتي و  
. نگراني خود را كنار زند

تنفس پاك كننده بايد بدون تالش و تا عمقي كه سبب راحتي  
مادر است انجام شود و نبايد به حدي عميق باشد كه گيرنده هاي 

كششي را در عضالت بين دنده اي تحريك كند زيرا ديگر تاثير  
.آرامش بخشي ندارد و سبب ناراحتي مادر مي شود 



slow) ( آرام شده كنترل تنفس paced breathing

  دو هر يا و شكم سينه، قفسه از اساساً است ممكن تنفس اين اجراي در

  حفظ ما هدف اولين زيرا است نادرست حركات كردن محدود .كند استفاده

 نبايد نيز )كردن فوت( شديد هاي بازدم ديگر طرف از .است بخشي آرام

 به . شود مي عضالت انقباض و گلو صورت، به فشار سبب يرا شود،ز استفاده

  كه است دقيقه در تنفس 6-9 زنان در نرمال تنفس نصف باليني صورت

  كه تنفسي تكنيك هر با محققان .است زايمان تنفسي هاي تفكيك با سازگار

  تهويه با زيرا كنند مي مخالفت است نرمال تنفس نصف از كمتر آن تعداد

.است تضاد در الوئولي كافي



الگودار شده كنترل تنفس

 انحراف و فرد تمركز افزايش در كه است ريتميك تنفس يك ، تنفس اين

.گيرد مي قرار استفاده مورد زايمان درد از او ذهن

  فرد كه است معني اين به است 1-4 الگوي تنفس اين در الكو تريتن متداول

  را آن آرام بازدم يك آن بازدم در و شده انجام دم صورت به سطحي تنفس 4

كند مي خارج

  الگودار تنفس براي متفاوتي الگوهاي مختلف افراد توسط زمان طول در

-6 و  1-1 ( : مانند شده استفاده اعداد تغيير از آنها همه در كه شده پيشنهاد

)...و 6 -4  و 6-5  و 1-2  و 1-3 . 1-4  و 1-5  و 1



: تا زمانيكه كه تعجيل در امر خروج كودك نداريم
 زور بايد توسط مادر خودبه خودي باشد و با گلوت باز

: مثال
 با بازدم مثل باد كردن بادكنك يا جيغ ناشي از رهايي 



مانور والسالواي طوالني

تالش عضالني

جذب اكسيژن

متابوليسم بي هوازي

يون هيدروژن

فشار داخل قفسه سينه

و شكم

برون ده قلبي

انقباض عروق

فشار داخل رحمي

pH خون مادر 

جريان خونخون فضاي بين سلولي

pH -

Po2

PCo2

دسترس جنيني

نوزاد با 

اسيدوز

آپگار

عواقب



 تكنيك هاي تنفسي يكي از مهارت ها بود  1995-1994در سال هاي 
و اعتقاد داشتند كه آموزش مدل هاي خاص تنفس موجب احساس  

بهتر در مادر ميشود



در حال حاضر الگو هاي تنفسي كمك كننده است اما 
:نكته در نظر گرفته شود 2بايد 

الگوها باعث هايپر وانتيالسيون و تغيير گازهاي خوني نشود

باعث سردرگمي و اضطراب مادر نشود كه نفس كشيدن خودش را نيز 
!!!فراموش كند

 



آمادگي جسم كه معبدي مقدس است

و

آمادگي روح كه جزئي از خداست و

  شايسته عشق و احترام 



با سپاس از توجه شما
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