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 همصرف کنند صحیحقوق خدمات 
که در تصمیم  داریدحق  استفاده کننده خدمات صحی"یک "  منحیثشما 

شما حق  .اشتراک نمائید خود و یا خانواده تان راجع به تداوی طبیگیری 
 مورد قصدماطمینان از استفاده از آنها به  کسبخود و معلوماتدسترسی به 

بشمول مطرح ساختن ه نظرات و پیشنهادات، ئشما حق ارا نظر را دارید.
دارا می شکایات و اطمینان از استفاده سازنده ازاین نظرات و پیشنهادات را 

 . باشید
www.sahealth.sa.gov.au/yourrightsandresponsibilities 

 دیگر مفیدمنابع 

 از زایمان ایالت استرالیای جنوبیقبل   عمل رهنمودهای طریقه 

www.health.sa.gov.au/ppg 

 ایالت استرالیای جنوبی صحت وزارت حاملگیسایت  بیو 

www.health.sa.gov.au/pregnancy 

  صریریو کیفیت برتر صحتموسسه ملی 

www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/CG70publicinfo.pdf 

Dari 

http://www.wch.sa.gov.au/
http://www.sahealth.sa.gov.au/yourrightsandresponsibilities
http://www.health.sa.gov.au/ppg
http://www.health.sa.gov.au/pregnancy
http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/CG70publicinfo.pdf


 

 فرط  بطورمثال،خاصی دارند،  صحی تزنانی که مشکال

 مرض شکرفشار خون یا 

  هفته شده است ۴۱دوره حاملگی بیشتر از 

  وجود مشکالتی را نشان می دهد. عالئمنوزاد 

 شروع نورمالکیسه آب پاره شده است اما زایمان بطور 

 نشده است.

 

 داشتن حق انتخاب  (3

شما حق دارید بطور کامل در جریان امور قرار گرفته و در تصمیم 

 نآاز قبل. راجع به مراقبت های صحی خود اشتراک نمائیدگیری 

یا  ترداکزایمان تصمیم بگیرید،  مصنوعی القای نسبت بهکه شما 

 برایتان توضیح می دهد: ذیلموارد راجع به  قابله

  بالقوه آن فوایددلیل توصیه القای زایمان برای شما و 

 شما حاملگی خطرات احتمالی درصورت ادامه 

 خطرات احتمالی انجام القای زایمان 

 انجام  القای زایمان موقعبت هایی که و مراق روش ها 

 دنمی شو

 
 .مختلف می باشدقای زایمان ال نسبت به عکس العمل هر شخص

ممکن نمی  والدت نوزادو یا  زایمان شروع ان دقیقاز زم آگاهی

 . باشد

ه ب رجوعشد، شما برای  توضیح داده قابلهیا  داکترهمانطور که توسط  

. معلومات ارائه رضایت داده اید زایمان مصنوعی القایشفاخانه جهت 

کمک به جوابگویی به بعضی از سواالت شما  برای شده در این کتابچه

 هد مشورخو قابله یا داکتربا  لطفاسواالت بیشتری دارید،  می باشد. اگر

 . نمائید

 ؟زایمان چه می باشدالقای مصنوعی  (1

شروع  نورمالهفته به طور  37از  بعد، درد زایمان در اکثر حاملگی ها

، با شروع درد زایمان چندین و نتیجه آن والدت نوزاد می باشد می گردد

 .بدن شما رخ می دهدتغییر در

 رحم )گردن رحم( نرم و کوتاه می شود و شروع به باز  عنق

 (. توسع می نماید) نمایدشدن می 

 است  ز مایعات که نوزاد شما را احاطه نمودهمملو ا غشاء

 (پاره می شود. )" کیسه آب شما پاره می شود"

  شود. خارج تا نوزادتان انقباض می یابدرحم 

 

 بطورها قابله و  شده" تلقی می گردد که داکتران ءازایمان زمانی "الق

 . نمایند شروع زایمان را  مصنوعی پروسه

 توصیه می گردد؟  وقتیالقای زایمان چه  (2

 . شایع ترینواقع می شوندیک پنجم از زنان تحت القای زایمان  قریب

 عبارتند از:  آن دالیل

 مطالب  

 ؟چه می باشدالقای زایمان  (1

 ؟وقتی توصیه می گردد القای زایمان چه (2

 حق انتخاب داشتن   (3

  شدهبه من توصیه  اگر به دالیل طبی (4

بستری باشم چه کسی می تواند یک شب 

 ؟ باشدمن پایواز 

 نمایم زمانی و به کجا رجوعچه  (5

می ی مصنوعی زایمان چطور انجام القا (6

 ؟گردد

I. رحم  عنق ساختندار" آماده  "سوند بالن 

II. ژل پروستاگالندین 

III. ءغشا مصنوعی پاره نمودن (ARM )

 کیسه آب شما( )پاره نمودن

IV. اکسی توسین 



 باشید: مطلعخطرات و مواردی که باید از آنها 

  زایمان، القای  های اتاق بودن مصروفدر صورت

 . انجام شودزایمان شما ممکن است با تاخیر 

 

 وقت گرفته باشید، یک  اگر برای سوند بالن دار مهبلی

و  دیرو یمبه خانه  مهبل در قرار گرفتهشب با سوند 

 بهکه  یموارد از ریغ، رجوع می نمائیدصبح روز بعد 

 نهشفاخا درکه شب  باشدشده  هیبه شما توص یطب لیدال

  .دیبمان

 

 

  طوالنی حاملگیدالیلی غیر از  زایمان بهمصنوعی القای 

سزارین را  عملیات به ضرورتممکن است احتمال 

 .بیشتر نماید

  

  از  بعد خونریزی بیشتر از حد متوسطاحتمال تجربه

و  فورسپس استفاده از مثلنوزاد و مداخالتی والدت 

برای برای تسکین درد  اپیدورال پیچکاریو  ونتوس

   .القای زایمان داشته اند، بیشتر می باشدزنانی که 

 ؟ء می گرددالقا از چه طریقی زایمان (6 

 ،موجود می باشندکه روش های مختلفی برای القای زایمان  از آنجائی

 رحم )گردن رحم( عنقوضعیت  قابلهیا  داکتریک  قبل از شروع باید

 و چند دقیقه طول خواهد کشیدمهبل . این معاینه بررسی نمایدشما را 

در  مهبل. معاینه یدئنمااحتی نار درد و ممکن است کمی احساس

 قابلها ی با توجه به نتایج معاینه داکتر وسرپایی انجام می شود  کلینیک

. در توصیه می نماید را برای شما ی زایمانالقا روشمناسب ترین 

عنق  ی)جارو ی غشاءجاروممکن است  داکتر یا قابلهاین زمان، 

بالقوه  فایده. این یک روش پیش القایی با رحم( را توصیه نماید

از  مطلب. می باشدزایمان رسمی به القای  ضرورتجلوگیری از

ء از قسمت جدا شدن کیسه غشا مهبلاینه ومع ی غشاء هنگامجارو

 .می باشدرحم  تحتانی

 

 های القای زایمان روش ارزیابی

 ینمرحم نرم و باز  عنق 
 هنشدو کیسه آب پاره  باشد
 .است

 سوند  رحم آماده سازی عنق"
 یا ژل "دار بالن

 پروستاگالندین

 باشد میرحم نرم و باز عنق 
 نشدهاما کیسه آب پاره 

 .است

 ( پاره کردن کیسه آبARM )
کسی توسین در )و هورمون ا

 ده ازبه استفا احتیاجصورت 
 سرم(

 می رحم نرم و باز  عنق
و کیسه آب پاره شده  باشد
 .است

 سرم هورمون اکسی توسین 

 

 

 

 

     

 یک شب به من توصیه شده اگر به دالیل طبی (4

من  پایوازچه کسی می تواند  بستری باشم

    د؟باش

 

است  . مهمپایواز شما باشدمی تواند  حمایت کنندهشریک زندگی/ فرد 

آن شب خواب خوبی داشته  حمایت کننده /فردکه شما و شریک زندگی

فته شده نظر گریک نفر با شما در باشید. تسهیالتی برای اقامت شبانه 

کیسه خواب  یک اقامت در شفاخانهاست. لطفا در صورت تمایل به 

اورید. یخود ب خواب تاشو همراهتخت استفاده از برای تو بالش لپکمیا 

نی برای شریک زندگی/ و نوشید همچنین بهتراست مقداری خوراک

 داشته باشید. همراه خود  حمایت کنندهفرد 

 ؟و به کجا رجوع نمایم زمانیچه  (5

، Queen Victoria سوم عمارت منزلدوشنبه تا جمعه های روز

شده به بخش خدمات  تعییندر تاریخ و ساعت آخر هفته و درروزهای 

حسب . لطفا رجوع نمائید (Assessment Service) ارزیابی

غیراز یا صبحانه ) چاشت شبمثال  بخورید، بطور معمول خوراک

شده باشد از خوردن و آشامیدن پرهیز  توصیهبه شما مواردی که 

 (.نمائید

 

 

 
که باید برای خود و نوزادتان همراه بیاورید  اقالمیجهت اطالع از 

  .اطفال رجوع نمائیدزنان و  شفاخانهنوزادتان در  کتابچه والدتبه 



 و در عنق رحم فشار وارد می نمایندباد شده به آرامی به  بالن های

این هورمون ها و  نتیجه باعث ترشح هورمون در بدن می شوند.

 فشار مکانیکی خفیف باعث باز شدن عنق رحم می گردند. 

 

ساعت طول  12تا  امکان داردو  ین پروسه تدریجی می باشدا

در صورت دارا بودن شرایط، شما در حالیکه سوند همچنان  بکشد.

در محل خود قرار گرفته است شب به خانه می روید و صبح روز 

به محض باز . رجوع می نمائیدبعدی مراقبت خود  مرحلهبعد برای 

ا . اگر تخارج شود دار سوند بالنممکن است ، رحم عنقشدن کافی 

ها  باد بالن رحم خارج نشده باشد، عنقاز سوند  صبح روز بعد

 تکرار CTG نظارتمی گردد. خارج  آسانی شده و سوند به تخلیه

 ء را پارهدر صورت امکان غشا قابلهیا  بعد از آن داکترخواهد شد. 

 ."(نماید)" کیسه آب شما را پاره می  می نماید

 

 :باشیدمطلع که باید از آنها  مواردی / خطرات

 رحم با سوند بالن دار روشی است که عنق  آماه نمودن

ن و ممکسزارین شده اند عملیات  برای زنانی که در گذشته

 .گردداست برای القای زایمان مناسب باشند، توصیه می 

که برای زنانی  دواهاییبرای تحریک رحم از  در این روش

 کرده  ایجاد سزارین شده اند مشکلدر گذشته که 

 .دنمی گرد ، استفادهمی توانند

 

  ،سوند دار  نبال داخل نمودنبعضی مواقع به دالیل مختلف

 رخداد. در صورت ممکن نمی باشدرحم  عنقاز طریق 

حل مراپالنی برای تنظیم برای  قابلهیا  این اتفاق، داکتر

  .می نمایدالقای زایمان، با شما صحبت  بعدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طریق سوند وارد  سوند در محل، آب به آرامی از گرفتنبعد از قرار  

ی خارج پالستیک تیوبها باد شوند. چندین سانتی متراز  می گردد تا بالن

 شما به قسمت داخلی ران تیپباقی می ماند و ممکن است با  مهبلاز 

 (.متصل گردد )تصویر را مشاهده نمائید

 

( CTG نظارت) رحم (تقلصاتانقباضات ) ضربان قلب جنین و کنترول

 20دقیقه قبل و  20دقیقه )  40 قریببرای مدت برای شما و نوزادتان 

شما  به طبیدالیل  اگر به. می گرددسوند( انجام  دقیقه بعد از قرار دادن

باقی بمانید، ممکن است الزم باشد این  شفاخانهتوصیه شده است که در 

 نظارت در طول شب تکرار شود.  

 

 پاپ اسمیر، ممکن است با احساس درد و مثل معاینه ،سوند قرار دادن 

دقیقه  5اید بیشتر از نب پروسهکل این  حالبا این  .باشد ناراحتی همراه

ممکن  گرفتن سوند در محل، برخی از زناناز قرار  طول بکشد. بعد

 ناشی از رحم خود دچار ناراحتی و درد عنق باز شدنهنگام است 

 شوند.  ماهیچهگرفتگی 

 

 I. رحم " آماده نمودندار "سوند بالن 

انجام می  رحم با استفاده از سوند بالن دار چطور عنق آماده نمودن

 شود؟ 

مثل سوند کانیکی های م وشرحم را می توان با استفاده از ر عنق

 قرار داده )یا دهانه رحم( رحم  عنق داخل ابتدایکه  نرم بالن دار

در ه ک باشد میالستیکی نرم پ تیوب. سوند یک نمودمی شود، باز 

  گردیده است. نصبقسمت انتهایی آن دو بالن خرد 

 

 عنق نوع سوند برای آماده نمودناز این  شواهد موجود استفاده طبق

 . نتایجاز القای زایمان، موثر و نسبتا بی خطر می باشد قبلرحم 

که در مقایسه با روش  نشان می دهداز یک بررسی انجام شده  هحاصل

 ز سوندا استفادهنمودن عنق رحم، زنان موقع پروستاگالندین آماده 

 یاز موارد ریغ. راپور می نمایندحتی کمتری را انار درد و بالن دار

 ،باشد ینمشما مناسب  یروش برا نیا که دارد دهیعق قابله ای داکترکه 

 یم هیتوص زنان بهرحم  عنق نمودن آماه یبرا روش نیا از ستفادها

   .گردد

 

 جایی که ،شفاخانه رجوع نمائیدبه  قرار دادن سوند شما باید برای

ز شدن روع به بارحم شما ش عنقبرای بررسی اینکه آیا  داکتر یا قابله

 مهبل شما را معاینه می نماید. در صورت احتیاج، نهاست یا  نموده

و نوک  شدهشما وارد  مهبلرحم" سوند به داخل  نمودن عنق"آماده  به

 .رحم قرار داده می شوددرون رحم و  عنقآن در مدخل 

 

 

 



 

III. ءغشا پاره کردن مصنوعی (ARM) 

 )"پاره کردن کیسه آب شما"(

اما کیسه آب پاره نشده باشد، ممکن  درحم نرم و باز باش عنق اگر

 زایمان پاره پروسهبرای کمک به  است توصیه شود تا کیسه آب

قابله مهبل شما را معاینه نموده یا  کار داکتر انجام اینبرای شود. 

شما ایجاد می  خرد سوراخی در غشاءو با استفاده از یک وسیله 

این کار برای  بعضی مواقعد. نتا مایعات داخل آن خارج شو نماید

. با این حال، در مدت چند می باشدکمک به شروع زایمان کافی 

 پیچکاری به انقباضاتی از زنان برای شروع ساعت بعد بسیار

ذیل توضیح )هورمون اکسی توسین که در هورمون از طریق سرم 

   دارند.   داده شده است( هم ضرورت

 باشید:  مطلعخطرات/ مواردی که باید از آنها 

  این روش ممکن است  برای انجام ل ضروریمهبمعاینه

 و باعث ناراحتی شما شود. دردناک بوده

 کاری ساده  حسب معمول آب کیسه چه پاره نمودن اگر

، اما می تواند خطر خونریزی وعفونت یا می باشد

 زاداز سر نو قبلکه بند ناف زمانی ) افتادگی بند ناف

بعضی موارد ممکن خارج شود( را افزایش دهد. در 

 یاتاز زمان الزم برای شروع زایمان به عمل قبلاست 

   باشد.  ضرورت سزارین 

 باشید: مطلع خطرات و مواردی که باید از آنها  

  گرددمی  لبمهباعث درد  بعضی مواقعژل پروستاگالندین. 

شواهدی مبنی بر اینکه القای زایمان  وجود، هیچ نوع با این 

 مانی استبا استفاده از ژل پروستاگالندین دردناک تر از زای

 . شروع شده است، موجود نمی باشد که بطور نورمال

 

  دلبدییی مثل عکس العمل هاتعداد کمی از زنان ممکن است، 

 تجربه ژل پروستاگالندین نسبت به را استفراغ یا اسهال

 نمایند

 

 بیش از  انقباضباعث  پروستاگالندین، ژل ینادر در موارد

الگوی  باالی ممکن استکه  شده می تواندرحم  اندازه

 چنین رخدادضربان قلب نوزاد شما تاثیر بگذارد. در صورت 

پهلوی چپ خود  باالیاتفاقی از شما خواسته می شود که 

 نمودنبرای آرام  دوایی به شما دراز بکشید. ممکن است

تخلیه  لبمهو پروستاگالندین باقی مانده در داده شود رحم 

  گردد. 

 II. ژل پروستاگالندین 

مان شما را برای زای که بدن طبیعی می باشد یهورمونتاگالندین پروس

 نمودن مصنوعی از این هورمون برای کوپی نوع. یک آماده می نماید

به صورت  اثر این هورمون ساخته شده است. این هورمون مصنوعی

  شما قرار داده می شود. مهبلژل در قسمت باالی 

 40( به مدت (CTG رحم اتانقباضضربان قلب جنین و نظارت بر

ازقرار دادن پروستاگالندین (  بعددقیقه  20دقیقه قبل و  20) دقیقه

شما آن شب برای خواب در بخش قبل از زایمان  انجام خواهد شد. و 

 . می نمائیداقامت  شفاخانهیا زایمان 

یک  بعد از آن. دوباره تکرار می گردد CTGساعت بعد  12تا  8

 امکان کیسه آبکرده و در صورت شما را معاینه قابله مهبل یا  داکتر

 . شما را پاره می نماید

رحم شما به اندازه کافی باز نشده باشد، ممکن است برای  اگر عنق

دریافت دوز دوم ژل پروستاگالدین واجد شرایط باشید و برای مدت 

قرار بگیرید. داکتر یا قابله  CTGدقیقه دیگر تحت نظارت  20زمان 

کیسه آب  دوباره برای پاره نمودن از دوز دوم ساعت بعد 6 قریب

 ابلهقیا  داکتر ،ممکن نباشد کار همچنانشما تالش می کند. اگر این 

 . می نمایدگزینه های دیگر با شما صحبت  راجع به

 

 

 

 

 

 



 

    IV. اکسی توسین 

می  انقباضکه باعث  می باشداکس توسین یک هورمون طبیعی 

( در بازو IVنوع مصنوعی آن از طریق سرم وریدی )سرم  .گردد

م سرم با دوز کاین . می گردد تزریقبه شما  انقباضاتبرای تحریک 

از ب خوبی که باعثو منظم انقباضاتموقع ایجاد شروع می شود و تا 

 افزایش می یابد.  ، به آهستگیگرددرحم  عنق شدن تدریجی

و به محض شروع  ممکن است چندین ساعت طول بکشد پروسهین ا

ل وکنتر CTGداوم از طریق تباید بطور م رحم انقباضاتو  نوزاد آن

، شما در صورت CTGمانیتوربا وجود متصل بودن به سرم و  د.نشو

و زایمان فعالی داشته  راه برویدتمایل می توانید همچنان در اطراف 

 باشید.  

 باشید:  مطلعخطرات/ مواردی که باید از آنها 

 هشد رحممکرر  انقباض باعث نیتوس اکس مواقع یبعض 

 ضربان قلب نوزاد یالگو یباالکه ممکن است  تواند یم

ا از شم یاتفاق نیچن رخداد صورت در. باشد داشته ریتاث

 و دیچپ خود دراز بکش یپهلو یباالشود که  یخواسته م

  زانیم کردن کم یبرا یدیورسرم  قیتزر سرعت

 یگرید ی. ممکن است از دواابدی یم کاهش انقباضات

 .شود استفاده نیتوس یاکس ثراتمقابله با ا یبرا

 


