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 زایمان طبیعی در برابر سزارین:مزایا و معایب

هدف کلی از زایمان اطمینان از سالمت او و مادرش است. زایمان یک رقابت نیست اما اگر 

 می خواهید گزینه های موجود را سبک و سنگین کنید در ادامه با ما همراه شوید.

 

 مزایای زایمان طبیعی:

ممکن است وحشتناک باشد اما واقعیت این است که موارد مثبت زیادی در  زایمان طبیعی

 این مورد وجود دارد. در ادامه برخی از مزایای زایمان طبیعی را بیان خواهیم کرد.

 مدت زمان اندک بستری در بیمارستان: ۱٫

م شده درد زایمان می تواند زیاد و خسته کننده باشد اما وقتی به پایان رسید همه چیز تما

است. یکی از بزرگترین مزایای زایمان طبیعی این است که نیازی به بستری شدن طوالنی 

 مدت در بیمارستان و ریکاوری چند روزه وجود ندارد.

 نیازی به جراحی بزرگ نیست: ۲٫

همانطور که در بخش های قبلی مقاله ذکر کردیم، سزارین یک عمل جراحی بزرگ است. 

کودک خود را به صورت طبیعی به دنیا بیاورید می توانید از خطرات جراحی بنابراین اگر بتوانید 

 همچون خونریزی شدید، زخم، عفونت و واکنش به مواد بیهوشی و درد در امان باشید.

 رابطه بهتر با شیردهی: ۳٫

خانم هایی که زایمان طبیعی انجام می دهند در هنگام شیردهی نوزاد، راحت تر می توانند با 

 ارتباط برقرار کنند. نوزاد

 پیوند سریع تر:۴٫

تماس پوست مادر با پوست نوزاد بهترین راه برای ایجاد پیوند بین آن ها است. در زایمان 

طبیعی، مادر نوزاد را راحت تر در آغوش می گیرد و سریع تر پیوند احساسی بین آن ها برقرار 

 می شود.

 احتمال پایین تر مشکالت ریوی:۵٫

طول زایمان طبیعی جنین را به بیرون هل می دهند. این فشار باعث می شود  ماهیچه ها در

مایعات نیز از ریه های جنین خارج شود. به همین دلیل نوزادی که به صورت طبیعی به دنیا 

 می آید کمتر از مشکالت تنفسی رنج می برد.

 

 

 



 تقویت سیستم ایمنی بدن نوزاد:۶٫

ی برای سیستم ایمنی بدن نوزاد می باشد؟ جنین در آیا می دانستید زایمان طبیعی مزیت

هنگام زایمان طبیعی و حرکت در طول کانال تولد باکتری های خوبی جذب می کند که از 

 سیستم ایمنی بدن او و سیستم گوارشی محافظت می کند.

 

 

 

 معایب زایمان طبیعی:

 

 پارگی واژن:

عالوه بر درد زایمان، شکاف و پارگی واژن است. در واقع  یکی از بزرگترین ترس های خانم ها در هنگام زایمان،

ترس آن ها بی اساس نیست. بیشتر خانم ها در طول زایمان از پارگی واژن رنج می برند. برخی خیلی شدید 

 است و نیاز به بخیه دارد.

 درد پرینه:

 اژن و مقعد می باشد.بیشتر خانم ها از درد طوالنی مدت پرینه شکایت می کنند. پرینه منطقه ای بین و

 

 مزایای زایمان سزارین:

 راحت بودن:

یکی از بزرگ ترین مزایای سزارین راحت بودن آن است. شما می توانید زمان سزارین را با 

توجه به شرایط خودتان برنامه ریزی کنید. اما به این نکته توجه کنید سزارین فقط زمانی که به 

 آن نیاز دارید معنی پیدا می کند.

 بدون درد زایمان:

این یکی از واضح ترین مزایای زایمان سزارین است. برای خانم هایی که تحمل درد آن ها کم 

 است سزارین نجات دهنده است.

 

 معایب زایمان سزارین:

 بستری طوالنی در بیمارستان:

 خانمی که زایمان سزارین انجام می دهد باید دو تا چهار روز در بیمارستان بماند.

 یش زمان بهبود:افزا

خانم ها پس از زایمان سزارین مدت زمان بیشتری نیاز دارند تا بهبود یابند. گاهی دو ماه طول 

 می کشد تا خانم به شرایط پیش از سزارین برسد.

 درد مزمن:

 بیشتر خانم ها درد مزمن را در شکاف های سزارین تجربه می کنند.



 از دست دادن خون:

 بزرگی است و خطر از دست دادن خون در آن زیاد است. زایمان سزارین عمل جراحی

 خطر عفونت:

 زایمان سزارین احتمال عفونت را در مادر افزایش می دهد.

 احتمال جراحت:

 بیشتر خانم ها پس از عمل جراحی سزارین، دچار جراحت بر روی شکم یا مثانه می شوند.

 

 مشکالت شیردهی:

 بیشتر در معرض مشکالت شیردهی قرار می گیرند.خانم هایی که سزارین انجام می دهند 

 تکرار سزارین:

 خانمی که زایمان سزارین انجام می دهد در آینده نیز نیاز به تکرار این عمل جراحی دارد.

 مرگ:

 براساس مطالعات، خانم ها در زایمان سزارین سه برابر زایمان طبیعی می میرند.

 مشکالت برای نوزاد:

نوزاد نیز مشکل ایجاد می کند. نوزادی که از طریق سزارین به دنیا می زایمان سزارین برای 

 آید بیشتر از مشکالت تنفسی، چاقی و جراحت رنج می کشد.
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