
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی_درمانی

 استان قزوین

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان

 بیمارستان شفا

 کالس  های آمادگی برای زایمان
 

زایمان آمادگی کالس فواید  
کودک نگهداری و زایمان بارداری، مورد در اطالعات افزایش-  
زایمان و بارداری در دارو مصرف کاهش-  
مادر درد و رنج کاهش-  
هیجان و استرس کاهش-  
درد با مقابله برای مهارت کسب-  
خانواده اعضای پدر و مادر، کردن آماده-  
خوشایند تجربه کسب برای والدین به کمک-  
نفس به اعتماد افزایش و توانمندسازی-  

 
دقیقه است  90جلسه ادامه پیدا میکند. هر جلسه  8طی  میشود و در ( شروع 21کالس های آمادگی برای زایمان از نیمه دوم بارداری )هفته 

بارداری، تکنیک تنفسی صحیح، اصالح وضعیت، تن آرامی، ماساژ درمانی، های دوران دقیقه ورزش  45دقیقه مباحث تئوری و  45که شامل 

است.محل زایشگاه نمایش های فیلم های آموزشی و بازدید   

مادر انتخاب میکند تا در کالس شرکت نموده، مطالب و فردی است که شرکت در این کالس ها میتواند با یک همراه صورت گیرد. همراه 

 مهارت ها را بیاموزد و در تمام  مراحل زایمان کنار وی باشد.

   .در جلسات سوم و هشتم بهتر است عالوه بر همراه همسر نیز حضور داشته باشد.



جلسه اول:آشنایی با اهداف و اصول کالس های آمادگی 
برای زایمان، تغییرات آناتومی و فیزیولوؤیکی در بارداری و 
بهداشت فردی با تاکید بر تغییرات دوران بارداری، راهنمایی 

جهت سازگار شدن با تغییرات دوران بارداری، اصالح 
وضعیت در بارداری، تمرینات اسکلتی و عضالنی، تمرینات 

 تنفسی و تن آرامی

جلسه دوم: تغذیه دوران بارداری با 

تکید بر چگونگی مصرف مواد 

 غذایی و توضیح هرم مواد غذایی

جلسه سوم: بهداشت روان، نقش همسر، 

تغییرات خلق و خو در بارداری و رشد و 

 تکامل جنین، نحوه ارتباط با جنین
جلسه چهارم: عالئم هشدار، 

تشخیص دردهای طبیعی و غیر 

 طبیعی دوران بارداری،

جلسه پنجم: برنامه ریزی برای زایمان، انتخاب نوع 

زایمان، انواع روشهای بی دردی و کم دردی در فرایند 

زایمان، انتخاب محل زایمان و وسایل برای زایمان، 

 بازدید از اتاق زایمان یک بیمارستان

جلسه هفتم: بهداشت و مراقبت بعد از 

زایمان،عالئم هشدار پس از زایمان، اندوه و 

افسردگی پس از زایمان، آموزش شیر دهی، 

 ورزش های پس از زایمان

جلسه ششم: آشنایی با فرایند و عالیم درد زایمان،آشنایی با 

مرحله اول و دوم و سوم و چگونگی خود مراقبتی در هر 

یک از مراحل، نقش هورمون های بارداری در مراحل 

زایمان،سازگار شدن شدن با درد زایمان، نمایش فیلم یا 

 انیمیشن زایمان

جلسه هشتم: بهداشت نوزاد با تاکید بر خصوصیات 

عمومی نوزاد هنگام تولد و دوران نوزادی، مراقبت از 

نوزاد، آموزش شیر دهی، عالئم خطر برای نوزاد، 

 نمایش فیلم شیر دهی و فیلم مراقبت از نوزاد


