
   

  

  در صورتیکه پس از اقدامات فوق ، درد شدید

مددجو بهبود نیافته باشد ، جهت بررسی و 

اقدامات الزمه به پزشک معالج اطالع داده می 

  شود. 

   کنترل دردهاي زایمانی  

براي کاهش دردهاي زایمانی ، روشهاي زیر  

  توسط ماما استفاده می شود:

  تغییر پوزیشن : بطور کلی انتخاب وضعیت بر

طبق تمایل مادراست و بهتر است مادر از قرار 

گرفتن در یک وضعیت خاص بطورمداوم 

یت عدقیقه  وض 30تا  20خودداري کرده و هر 

 خودرا تغییر دهد.

  ماساژ:در صورت وجود کمردرد ، ماساژ

چرخشی و محکم ناحیه لومبو ساکرال کمک 

کننده است . ماساژ پاها و شکم نیز در کاهش 

  موثر است . دردهاي زایمانی

  

  تن آرامی و تنفس آگاهانه : شل سازي و رها  

سازي عضالت از ناحیه سر تا پا ، تصویر سازي و 

تجسم مثبت ، دم و بازدم آرام و طوالنی نیز در 

 کاهش دردهاي زایمانی موثر است . 

   موسیقی و آوا : اجازه استفاده از آواهاي مذهبی

و یا  موسیقی مورد عالقه مادر ، حفظ حریم 

و برقراري محیط آرام و ساکت و در  شخصی مادر

صورتیکه امکان کنترل صداهاي خارجی نیست  ، 

مادر می تواند از گوشی براي شنیدن آواي مورد 

  عالثه خود استفاده نماید.

  

  
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی 

  زنجان

  مرکزآموزشی درمانی آیت ا.. موسوي
 

 مدیریت درد در مامایی
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حد آموزش همگانی و بیماروا

  



   
  

  تعریف درد      

  درد یک حس ذهنی است که میتوان شدت ،          

  مدت ، موضع و کیفیت آن را ارزیابی کرد.           

  شدت درد مهمترین پارامتري است که           

  شود ، زیرا میزان ناراحتی را بهترکنترل می          

  منعکس می کند.         

  شدت درد را می توان با استفاده از روش درجه        

  بیان کرد.   10تا  0بندي از         

  

  

  

  

  کنترل دردهاي غیر زایمانی 

را بطور  مددجو ماما  ،جهت ارزیابی علت درد  -1

کامل معاینه نموده و کلیه اتصاالت از نظرانسداد،  

  فلبیت یا جابجایی را بررسی می کند. 

در ارزیابی درد ، ماما به نشانه هاي غیر کالمی  -2

  نیز توجه می کند.   مددجو

ه جهت مددجو محیط آرام و ساکت فراهم نمود-3

  . تامین می شودو حریم خصوصی  وي 

  براي تسکین دردهاي خفیف  مددجو از روشهاي

غیر دارویی مثل تغییر پوزیشن /کمپرس سرد ، 

 تفاده می شود.حمایت روانی /انحراف فکر و ... اس

  براي تسکین دردهاي متوسط مددجو ، با اطالع و

 مسکن غیربراساس دستور پزشک از داروهاي 

  مخدر بصورت خورراکی/ رکتالی یا تزریقی 

  

  استفاده میشود.    

  براي تسکین دردهاي شدید  مددجو براساس

دستور پزشک از داروهاي مسکن مخدرتزریقی 

 استفاده می شود.

  پس از انجام مداخالت ، مجددا وضعیت درد

مددجو توسط ماما ارزیابی و اقدامات مورد نیاز به 

  شرح زیر انجام می شود: 

  بهبود نیافته و یا بدتر خفیف در صورتیکه درد

با اطالع و براساس دستور پزشک از  شده باشد ،

مخدر بصورت خورراکی/  داروهاي مسکن غیر

  میشود.رکتالی یا تزریقی استفاده 

  در صورتیکه درد متوسط بیمار بهبود نیافته و یا

بدتر شده باشد ، با اطالع و طبق دستور پزشک 

از داروهاي مسکن مخدرتزریقی استفاده می 

 شود.


