
NHS Induction of Labour Information – Dari 1 

 القای زایمان

زایمان در انگلستان به   ۱زایمان،    ۵هر سال، از هر  گردد.زایمان القاشده، زایمانی است که به صورت مصنوعی آغاز می 

 گیرد.صورت القاشده صورت می

توان از میگاهی اوقات، اگر از زمان به دنیا آمدن طفل گذشته باشد یا هر گونه خطری، صحه شما یا طفلتان را تهدید کند، 

 زایمان القاشده استفاده کرد.

 این خطر ممکن است ناشی از یک مشکل صحی مثل فشار خون بلند یا رشد نکردن طفلتان باشد.

ها و ضررها با داکتر و قابله خود گپ بزنید و بفهمید چرا می توانید درباره مزیت شود.ریزی میالقا معموالً از پیش برنامه

 ای زایمان انجام شود.به نظر آنها باید الق

 گیرید که زایمان القا شود یا خیر.این شما هستید که تصمیم می

هفته طول بکشد و تصمیم بگیرید که زایمان القا نشود، باید برای بررسی صحه طفلتان،   ۴۲اگر حاملگی شما بیش از 

 نظارت بیشتری روی شما صورت گیرد. 

 دالیل القای زایمان 

 شداز زمان والدت گذشته با •

 کیسه آب شما پاره شده باشد  •

 شما یا طفلتان یک مشکل صحی دارید  •

 از زمان والدت گذشته باشد 

شود زیرا خطر مرگ نوزاد ، وارد مرحله وضع حمل نشوید، القای زایمان به شما پیشنهاد می۴۲اگر به طور طبیعی تا هفته 

 یابد.یا مشکالت دیگر برای طفل افزایش می

 شده باشد کیسه آب شما پاره 

 یابد. ساعت قبل از آغاز وضع حمل پاره شود، شانس عفونت در شما و طفلتان افزایش می ۲۴اگر کیسه آب شما بیش از 

توانید بین القای زایمان یا قرار گرفتن تحت نظارت دقیق، یک گزینه را هفتگی پاره شود، می ۳۴اگر کیسه آب شما بعد از 

 انتخاب کنید. 

ت دقیق یعنی متخصصان صحی، وضعیت شما و صحه طفلتان را تحت نظر قرار دهند و حاملگی قرار گرفتن تحت نظار

 خطر است، سیر طبیعی خود را سپری کند.شما تا زمانی که برای هر دوی شما بی

 های موجود با شما گپ بزنند. قابله یا داکتر شما باید قبل از این که تصمیمی بگیرید، درباره گزینه

 رسانی کنند. ید به شما درباره امکانات شفاخانه مراقبت ویژه نوزادان در منطقه شما، به شما اطالعآنها همچنین با

  پذیر شوند.هفتگی به دنیا بیاید، ممکن است در برابر مشکالت ناشی از نارس بودن، آسیب ۳۷اگر طفلتان زودتر از 

گردد که فاکتورهای دیگری القای زایمان به شما پیشنهاد میهفتگی پاره شد، فقط در صورتی  ۳۴اگر کیسه آب شما قبل از 

 دهد این گزینه برای شما و طفلتان بهترین انتخاب است. نیز وجود داشته باشد که نشان می

 کند اگر یک مشکل صحی دارید یا طفلتان رشد نمی

که به خاطر آن، زودتر به دنیا آمدن   کولستاز کبدی حاملگی داشته باشید یافشار خون بلند  ،دیابتاگر یک مشکل صحی مثل 

 خطرتر باشد، القای زایمان به شما پیشنهاد خواهد شد.طفل، بی
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های موجود را برای شما توضیح خواهد داد تا بتوانید تصمیم بگیرید که زایمان القا در این صورت، داکتر و قابله شما گزینه

 شده داشته باشید یا خیر. 

 چاک دادن غشا 

شود که تحت عنوان چاک دادن عنق زایمان، برای آغاز شدن وضع حمل، چاک دادن غشا به شما پیشنهاد می قبل از القای

 شود. رحم نیز شناخته می

 دهد.برای چاک دادن غشا، قابله یا داکتر شما انگشت خود را در طول یک معاینه داخلی، دور عنق رحم حرکت می

ها این جداشدگی باعث افراز شدن هورمون شود.ما از عنق رحم جدا میبا این عمل، غشای کیسه آمنیوتیک دور طفل ش

 شود که ممکن است باعث آغاز وضع حمل گردد.)پروستاگالندین( می

 چاک دادن غشا درد ندارد اما باید انتظار کمی احساس نارحتی یا خونریزی خفیف بعد از آن را داشته باشید.

 شود. نشود، القای زایمان به شما پیشنهاد میاگر زایمان بعد از چاک دادن غشا آغاز 

ها از شما مراقبت خواهند کرد و در صورت نیاز به کمک،  قابله  شود.القا همیشه در بخش نسایی و والدی شفاخانه انجام می

 داکتران نیز حضور خواهند داشت.

 شود زایمان چگونه القا می

 اخانه منتقل خواهید شداگر زایمان شما القا شود، به بخش نسایی و والدی شف

 شود.ها با وارد کردن یک تابلیت )پساری( یا ژل داخل واژن شما، آغاز میانقباض

القای زایمان ممکن است مدتی طول بکشد مخصوصاً اگر الزم باشد عنق رحم )دهانه یا گردن رحم( با پساری یا ژل، نرم 

 شود.  

 به شما اجازه داده شود که به خانه بروید تا منتظر بمانید که اثر کند.  در صورت استفاده از تابلیت یا ژل واژن، ممکن است

 در موارد زیر باید با قابله یا داکتر نسایی خود تماس بگیرید: 

 های شمادر صورت آغاز شدن انقباض •

 ساعت هیچ گونه انقباضی نداشته باشید ۶بعد از  •

 تابلیت یا ژل دیگر به شما ارائه گردد. ساعت انقباضی نداشتید، ممکن است یک  ۶اگر پس از 

ساعت   ۲۴اگر یک پساری را که افراز شدن آن تحت کنترل است، داخل واژن خود گذاشته باشید، ممکن است اثرگذاری آن 

 ساعت انقباضی نداشتید، ممکن است یک دوز دیگر به شما ارائه شود. ۲۴اگر بعد از  طول بکشد. 

با شروع زایمان، والدت سیر طبیعی خود   شود.هورمون به صورت سرم به شما زرق می گاهی اوقات برای تسریع زایمان،

 ساعت طول بکشد. ۴۸تا  ۲۴کند، اما ممکن است وارد شدن به مرحله وضع حمل،  را طی می

 زایمان القا شده چه حسی دارد 

شاید بهتر باشد که درخواست بیحسی  شود وتر از زایمانی است که خود به خود آغاز می زایمان القاشده معموالً دردناک

 اپیدورال داشته باشید.

های کاهش درد که معموالً در  به همه گزینه .شودکاهش درد در طول وضع حمل با القای زایمان، محدود نمی هایگزینه

 بخش نسایی و والدی موجود است، دسترسی خواهید داشت.

یا وسنتوز ساکشن برای  وسایل کمکی افزایش خواهد یافت که در آن از فورسپساگر زایمان شما القا شود، شانس زایمان با 

 .شودکمک به بیرون آوردن طفل استفاده می
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 اگر القای زایمان اثر نکند 

 آمیز نیست و ممکن است وضع حمل آغاز نشود.القای زایمان همیشه موفقیت

ی خواهد کرد و ممکن است یک القای دیگر یا عملیات  داکتر نسایی و قابله شما وضعیت شما و صحه طفلتان را ارزیاب

 سزارین به شما پیشنهاد شود.

 های موجود با شما گپ خواهند زد.قابله و داکتر شما درباره همه گزینه

 میتودهای طبیعی آغاز وضع حمل

 ای برا ی آغاز وضع حمل توسط خودتان در خانه وجود ندارد.شدههیچ میتود اثبات

های گیاهی و داشتن رابطه جنسی ممکن است والدت را تحریک کند، اما هیج ید که بعضی موارد مثل مکملشاید شنیده باش

 شواهدی وجود ندارد که این موارد اثرگذار هستند.

هومیوپاتی، وان آب داغ، روغن کستر و  ،طب سوزنیکند عبارتند از سایر میتودهایی که شواهد علمی از آنها پشتیبانی نمی

 .تنقیه

تان پاره شده باشد، نباید رابطه جنسی داشته باشید زیرا شانس خطر  اشتن رابطه جنسی هیچ ضرری ندارد اما اگر کیسه آبد

 یابد. عفونت افزایش می

   .برای عموم ارائه شده بخوانید NICEمربوط به القای زایمان را که توسط   توانید معلوماتبرای کسب معلومات بیشتر، می

 . پیدا کنید NHSهای توانید در کتابخانه اپلیکیشنها و ابزار حاملگی و طفل را میاپلیکیشن

وب سایت   The NHSمعلومات اخذ شده از  

 - NHS (www.nhs.uk) 
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