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 حقوق خدمات بهداشتی مصرف کنندگان
که در  را داریدعنوان یک "مصرف کننده خدمات بهداشتی" این حق شما به 

 . کنیددرمان پزشکی خود و یا خانواده تان  مشارکت   موردتصمیم گیری در
حصول اطمینان از استفاده از آنها به  ات خود واطالعدسترسی به شما حق 

شما حق ارایه نظرات و پیشنهادات، از جمله را دارید.   منظور مورد نظر
طرح شکایات و اطمینان از استفاده سازنده ازاین نظرات و پیشنهادات را 

 دارید. 
ahealth.sa.gov.au/yourrightsandresponsibilitieswww.s 

 منابع مفید دیگر

  از زایمان ایالت استرالیای جنوبی یشپ  طرز عملراهنمای 

www.health.sa.gov.au/ppg 

  بهداشت ایالت استرالیای جنوبی وزارتوبسایت بارداری 

www.health.sa.gov.au/pregnancy 

 موسسه ملی بهداشت و کیفیت برتر بالینی 

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

Farsi 

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


 

  سالمتی خاصی دارند، از جمله فشار  تمشکالزنانی که

 .خون باال یا بیماری قند

  استطول کشیده هفته  41دوره بارداری بیشتر از.  

 .نوزاد عالیم وجود مشکالتی را نشان می دهد 

  آغازکیسه آب پاره شده است اما زایمان بطور طبیعی 

 نشده است.

 

 داشتن حق انتخاب  (3

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

 نآ مراقبت های بهداشتی خود سهیم باشید. پیش از در موردگیری 

 در یا ماما پزشککه شما در مورد القای زایمان تصمیم بگیرید، 

 مورد موارد زیر برایتان توضیح می دهد:

  بالقوه آندلیل توصیه القای زایمان برای شما و مزایای 

 بارداری شما خطرات احتمالی درصورت ادامه 

 خطرات احتمالی انجام القای زایمان 

 انجام  بت هایی که هنگام القای زایمانروش ها و مراق    

 دنمی شو

 
قای زایمان متفاوت است. آگاهی از زمان دقیق  به الواکنش هر فرد 

 و یا تولد نوزاد شما امکان پذیر نیست.  شروع درد زایمان

شد، شما برای  همانطور که توسط پزشک یا ماما به شما توضیح داده 

به منظور القای زایمان رضایت داده اید. اطالعات  مراجعه به بیمارستان

ارایه شده در این جزوه برای کمک به پاسخگویی به برخی از سواالت 

با ماما یا پزشک خود  لطفاشماست. چنانچه سواالت بیشتری دارید، 

 مشورت کنید. 

 القای زایمان چیست؟ (1

طبیعی آغاز هفته به طور  37در اکثر بارداری ها، درد زایمان پس از 

شود و نتیجه آن تولد نوزاد است، با شروع درد زایمان چندین تغییر  می

 در بدن شما صورت می گیرد.

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

 )گشاد می شود(.  شدن می کند

  کیسه غشایی مملو از مایعات که نوزاد شما را احاطه کرده

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

  شود. خارجرحم منقبض می گردد تا نوزاد شما 

 

بطور ماماها ا شده" تلقی می گردد که پزشکان و "الق زایمان زمانی

 یند زایمان را آغاز می کنند. آمصنوعی فر

 القای زایمان چه زمانی توصیه می گردد؟  (2

گیرند. شایع ترین حدود یک پنجم از زنان تحت القای زایمان قرارمی 

 عبارتند از:  آن دالیل

 فهرست مطالب 

 القای زایمان چیست؟ (1

 القای زایمان چه زمانی توصیه می شود؟ (2

 حق انتخاب داشتن   (3

به من توصیه پزشکی چنانچه بنابردالیل  (4

بستری باشم چه یک شب باشد شده 

 ؟ باشدکسی می تواند همراه من 

 ؟چه زمانی و به کجا مراجعه کنم (5

 چگونه القا می شود؟زایمان  (6

I.  سوند بالون دار" آماده سازی دهانه رحم" 

II. ژل پروستاگالندین 

III.  غشا ) مصنوعیپاره کردنARM پاره( )

 کردن کیسه آب شما(

IV. اکسی توسین 



 خطرات و مواردی که باید از آنها آگاه باشید:

  زایمان، القای زایمان  سوئیت بودنشلوغ در صورت

 شما ممکن است با تاخیر صورت گیرد. 

 

  ،چنانچه برای سوند بالون دار واژنی وقت گرفته باشید

 دیرو یمواژن به خانه  در قرار گرفتهیک شب با سوند 

که  یدر موارد مگر، مراجعه می کنیدو صبح روز بعد 

را  که شب باشدشده  هیبه شما توص یپزشک لیبنابر دال

 . دیذرانبگ مارستانیدر ب

 

 

  القای زایمان به دالیلی غیر از بارداری طوالنی مدت

 سزارین را افزایش دهد. عمل ممکن است احتمال نیاز به

  

 از حد متوسط پس از تولد  بیش احتمال تجربه خونریزی

 نوزاد و مداخالتی مانند استفاده از پنس و ونتوس

 برای تسکین درد  و تزریق اپیدورال )زایمان ابزاری(

   برای زنانی که القای زایمان داشته اند، بیشتر است.

 چگونه القا می شود؟زایمان  (6 

د، الزم نآنجایی که روش های مختلفی برای القای زایمان وجود دار از

را یک پزشک یا ماما وضعیت دهانه رحم )گردن رحم( شما تا است 

چند دقیقه طول واژن ارزیابی کند. این معاینه پیش از شروع فرایند 

احتی کنید. معاینه نار درد و و ممکن است کمی احساس خواهد کشید

 ایجبر اساس نت پزشک یا ماما سرپایی انجام می شود و واژن در کلینیک

توصیه می کند. در این  را برای شما مناسب ترین روش القا معاینه،

ارو غشایی ) جارو دهانه رحم( را جزمان، پزشک یا ماما ممکن است 

نیاز  زجلوگیری امزیت بالقوه توصیه کند. این یک روش پیش القایی با 

ه اینغشایی هنگام مع یجارواز  . منظورمی باشدزایمان رسمی به القای 

  .از قسمت تحتانی رحم است ییواژن جدا شدن کیسه غشا

 

 روشهای القای زایمان ارزیابی

  ستین بازدهانه رحم نرم و 
 .است نشدهو کیسه آب پاره 

  آماده سازی دهانه رحم" سوند
یا ژل  "دار بالون

 پروستاگالندین

  دهانه رحم نرم و باز است
 نشده اما کیسه آب پاره

 .است

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

ده از صورت نیاز به استفا
 سرم(

  دهانه رحم نرم و باز است
 .پاره شده استو کیسه آب 

 سرم هورمون اکسی توسین 

 

 

 

 

    

چنانچه بنابر دالیل پزشکی به من توصیه شده  (4

           باشد که یک شب بستری بمانم چه کسی 

    د؟باشمی تواند همراه من 

 

 . مهم استشریک زندگی/فرد پشتیبان می تواند شما را همراهی کند

آن شب خواب خوبی در  تان /فرد پشتیبانکه شما و شریک زندگی

ظر نیک نفر با شما در داشته باشید. تسهیالتی برای اقامت شبانه 

 کی گرفته شده است. لطفا در صورت تمایل به ماندن در بیمارستان 

 خواب تاشو همراهاستفاده از تخت کیسه خواب یا پتو و بالش برای

نی برای شریک بیاورید. همچنین بهتر است مقداری غذا و نوشید

 داشته باشید. همراه خود  دگی/ فرد پشتیبانزن

 چه زمانی و به کجا مراجعه کنم؟ (5

 (Delivery Suiteلطفا به اتاق زایمان )دوشنبه تا جمعه روزهای 

آخر روزهای  ، و درQueen Victoriaدر طبقه سوم ساختمان 

 در تاریخ و ساعت مشخص شده به بخش خدمات ارزیابیهفته 

(Assessment Service مراجعه کنید. لطفا مثل همیشه غذا )

مواردی که تاکید  مگر در) یا صبحانهبخورید، به عنوان مثال شام 

 شده باشد از خوردن و آشامیدن اجتناب کنید(.

 

 

 
که باید برای خود و نوزادتان همراه بیاورید  وسایلیجهت اطالع از 

 به جزوه تولد نوزادتان در بیمارستان زنان و کودکان مراجعه کنید. 



و در  می آورندبالون های باد شده به آرامی به دهانه رحم فشار 

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

باز شدن دهانه رحم می  ن ها باعثوفشار بسیار کم مکانیکی بال

 شوند.

 ساعت طول بکشد. 12این فرآیند تدریجی است و ممکن است تا 

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

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

به محض باز بعدی مراقبت خود باز می گردید.  مرحله انجامبرای 

از آن ، سوند بالون دار ممکن است به اندازه کافی هانه رحمدشدن 

از دهانه رحم خارج نشده سوند  . اگر تا صبح روز بعدخارج شود

 .می شودراحتی خارج  باد بالون ها خالی شده و سوند به باشد،

خواهد شد. سپس پزشک یا ماما  در صورت  تکرار CTG نظارت

)"کیسه آب شما را پاره می  یی را پاره می کندغشاکیسه امکان 

 ند"( ک

 

 :که باید از آنها آگاه باشید مواردیخطرات/

  آماه سازی دهانه رحم با سوند بالون دار روشی است که

و ممکن است برای برای زنانی که قبال سزارین شده اند 

باشند، توصیه می شود. در این  واجد شرایطالقای زایمان 

روش  برای تحریک رحم از داروهایی که می توانند برای 

  ایجاد کنند، استفاده  زنانی که قبال سزارین شده اند مشکل

 .نمی شود

 

  به دالیل مختلف، گاهی اوقات امکان وارد کردن بالون

سوند دار از طریق دهانه رحم وجود ندارد. در صورت 

این اتفاق، پزشک یا ماما به منظور تنظیم برنامه  بروز

د القای زایمان، با شما صحبت خواه ای برای مراحل بعدی

  کرد.

 

 

 

 

 

 

 

پس از قرار دادن سوند در محل، آب به آرامی از طریق سوند وارد می  

گردد تا بالون ها باد شوند. چندین سانتی متراز لوله پالستیکی خارج از 

 ماند و ممکن است با نوار چسب به قسمت داخلی رانواژن باقی می 

 )تصویر را مشاهده کنید(. متصل گردد شما

 

( برای شما CTG نظارت) رحم اتضربان قلب جنین وانقباض کنترل

دقیقه بعد  20دقیقه قبل و  20دقیقه ) 40برای مدت تقریبا و نوزادتان 

از قرار گرفتن سوند( انجام می شود. در صورتی که بنابر دالیل پزشکی 

 که در بیمارستان بمانید، ممکن است الزم باشد باشدبه شما توصیه شده 

 این نظارت در طول شب تکرار شود.   که

 

همراه  ناراحتی کمیبا  ،یرمانند آزمایش پاپ اسم ،قرار دادن سوند

دقیقه طول بکشد.  5خواهد بود؛ با این حال کل این فرآیند نباید بیشتر از 

هنگام ممکن است  گرفتن سوند در محل، برخی از زنانپس از قرار 

عضله  گرفتگی ناشی از دردباز شدن دهانه رحم خود دچار ناراحتی و 

 شوند. 

 

 I. رحم" آماده سازی "سوند بالون دار 

آماده سازی دهانه رحم با استفاده از سوند بالون دار چگونه انجام 

 می شود؟ 

کانیکی مانند سوند های م وشدهانه رحم را می توان با استفاده از ر

قرار داده )یا دهانه رحم( رحم گردن  ورودیداخل که  بالون دار نرم

 الستیکی نرم است که در قسمتپمی شود، باز کرد. سوند یک لوله 

 .انتهایی آن دو بالون کوچک تعبیه شده است

 

از این نوع سوند جهت آماده سازی  بر اساس شواهد موجود استفاده

از القای زایمان، کارآمد و نسبتا بی خطر است. نتایج  قبلرحم دهانه 

که در مقایسه با روش  نشان می دهدحاصل از یک بررسی انجام شده 

 پروستاگالندین آماده سازی دهانه رحم، زنان هنگام استفاده

 ریغ. کنندمی  گزارشحتی کمتری را انار درد واز سوند بالون دار 

 یروش برا نیا که باشند دهیعق نیبرا ماما ای پزشککه  یاز موارد

 دهانه رحم  یآماه ساز یروش برا نیاستفاده از ا ست،یشما مناسب ن

   .گردد یم هیتوص زنان به

 

که  جایی ،به بیمارستان مراجعه کنید قرار دادن سوند شما باید برای

روع به باز پزشک یا ماما برای بررسی اینکه آیا دهانه رحم شما ش

شدن کرده است یا خیر، واژن شما را معاینه می کند. در صورت 

 شده "آماده سازی  دهانه رحم" سوند به داخل واژن شما وارد  بهنیاز 

 .رحم قرار داده می شوددرون و نوک آن در مدخل گردن رحم و 

 

 

 



 

 

III. پاره کردن مصنوعی ( غشاARM) 

 )"پاره کردن کیسه آب شما"(

اما کیسه آب پاره نشده باشد،  دچنانچه دهانه رحم نرم و باز باش

مان زای برای کمک به فرآیند ممکن است توصیه شود تا کیسه آب

واژن شما را معاینه کار پزشک یا ماما  انجام اینبرای پاره شود. 

و با استفاده از یک وسیله کوچک سوراخی در کیسه غشایی  کرده

ت این شما ایجاد می کند تا مایعات داخل آن خارج شود. گاهی اوقا

کار برای کمک به شروع زایمان کافی است. با این حال، در مدت 

تزریق  ی از زنان برای شروع انقباضات بهت بعد بسیاراساع

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

   داده شده است( هم نیاز دارند.  

 خطرات/مواردی که باید از آنها آگاه باشید: 

  ضروری است این روش برای انجامکه معاینه واژن 

 و باعث ناراحتی شما شود. ممکن است دردناک بوده

  ،اگر چه پاره کردن کیسه آب معموال کاری ساده است

 اما می تواند خطر خونریزی وعفونت یا افتادگی بند ناف

)درحالتی که بند ناف پیش از سر نوزاد خارج شود( را 

افزایش دهد. در بعضی موارد ممکن است پیش از زمان 

   الزم برای شروع زایمان به عمل سزارین نیاز باشد.  

 خطرات و مواردی که باید از آنها آگاه باشید:  

  ژل پروستاگالندین گاهی اوقات باعث درد واژن می شود. با

یچگونه شواهدی مبنی بر اینکه القای زایمان با این حال، ه

استفاده از ژل پروستاگالندین دردناک تر از زایمانی است که 

 بطور طبیعی آغاز شده است، وجود ندارد. 

 

 به ژل  ییها تعداد کمی از زنان ممکن است واکنش

 احساس تهوع، استفراغ یا اسهال از جمله ،پروستاگالندین

 تجربه کنند.  را

 

  می تواند باعث انقباض  پروستاگالندین، ژل ینادر موارددر

ضربان قلب الگوی بیش از حد رحم شود که ممکن است بر 

چنین اتفاقی از  بروزنوزاد شما تاثیر بگذارد. در صورت 

شما خواسته می شود که روی پهلوی چپ خود دراز بکشید. 

داده شود دارویی برای آرام سازی رحم  به شما ممکن است

  تخلیه گردد.  پروستاگالندین باقی مانده در واژن ژلو 

 II. ژل پروستاگالندین 

پروستاگالندین یک هورمون طبیعی است که بدن شما را برای زایمان 

مصنوعی از این هورمون برای کپی کردن  نوعآماده می کند. یک 

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

  االی واژن شما قرار داده می شود.ژل در قسمت ب

 40( به مدت (CTG رحم اتضربان قلب جنین و انقباضنظارت بر

دقیقه پس ازقراردادن پروستاگالندین( انجام  20دقیقه قبل و 20) دقیقه

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

 . کردخواهید  اقامتزایمان بیمارستان  بخش

مجددا تکرار می شود. سپس یک پزشک  CTGساعت بعد  12تا  8

کرده و در صورت امکان کیسه آب شما یا ماما واژن شما را معاینه 

 را پاره می کند. 

چنانچه دهانه رحم شما به اندازه کافی باز نشده باشد، ممکن است 

برای دریافت دوز دوم ژل پروستاگالدین واجد شرایط باشید و برای 

قرار بگیرید. پزشک  CTGدقیقه دیگر تحت نظارت  20مدت زمان 

کیسه  برای پاره کردن ساعت پس از دوز دوم مجددا 6یا ماما حدود 

 پزشک ،آب شما تالش می کند. اگر این امر هنوز امکان پذیر نباشد

 د کرد. گزینه های دیگر با شما صحبت خواهیا ماما در مورد 

 

 

 

 

 



 

 

    IV. اکسی توسین 

                     توسین یک هورمون طبیعی است که باعث انقباض  یاکس

( در IVنوع مصنوعی آن از طریق سرم وریدی )سرم  می شود.

ا سرم باین می شود.  تزریقبه شما بازو برای تحریک انقباضات 

خوبی که  و دوز کم شروع می شود و تا زمان ایجاد انقباضات منظم 

 جا افزایش می یابد. منجر به باز شدن تدریجی دهانه رحم شود، تدری

و به محض شروع  طول بکشدند ممکن است چندین ساعت ین فرآیا

 CTGباید بطور مداوم از طریق  رحم نوزاد شما و انقباضات ،آن

، شما در CTGبا وجود متصل بودن به سرم و نمایشگر کنترل شود.

صورت تمایل می توانید همچنان در اطراف قدم بزنید و زایمان فعالی 

 داشته باشید.  

 خطرات/مواردی که باید از آنها آگاه باشید: 

  باعث انقباض مکرر  توسین می تواند یاکسگاهی اوقات

ضربان قلب نوزاد شما  رحم شود که ممکن است برالگوی

تاثیر بگذارد. در صورت رخ دادن چنین اتفاقی از شما 

خواسته می شود که روی پهلوی چپ خود دراز بکشید و 

 کم کردن میزان تزریق سرم وریدی برای  سرعت

ممکن است از داروی دیگری می یابد. کاهش انقباضات 

 .برای مقابله با اثرات اکسی توسین استفاده شود

 


