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 های پرینیوماپیزیوتومی و پارگی 

 گاهی اوقات ضرورت دارد داکتر یا قابله در طول زایمان، یک برش در قسمت بین واژن و مقعد )پرینیوم( ایجاد کند.

 این برش، اپیزیوتومی نام دارد.

 تر از آن بیرون بیاید. شود دهانه واژن کمی بزرگتر شود تا طفل راحتاپیزیوتومی باعث می

ها، اپیزیوتومی  در بعضی از زایمان گاهی اوقات ممکن است ناحیه پرینیوم یک زن در حین بیرون آمدن طفل پاره شود.

تواند از یک پارگی شدید جلوگیری کند یا اگر الزم است که طفل خیلی سریع به دنیا بیاید، سرعت زایمان را افزایش  می

 دهد.می

ند که در حین زایمان به یک اپیزیوتومی ضرورت دارید، درباره این موضوع با شما  اگر داکتر یا قابله به این نتیجه برس

 شود.در انگلستان، اپیزیوتومی به طور روتین انجام نمی گپ خواهند زد.

اگر اپیزیوتومی یا پارگی داشتید و موارد زیر را    غیرایمرجنسی: مشوره

 کنید:کنید، به قابله یا داکتر خود تیلفون تجربه می 

 شودهایتان بیشتر میاگر درد بخیه •

 اگر ترشح بدبو دارید •

توانید برای نگاه کردن به آن ناحیه، از یک آینه  می –اگر پوست دور بریدگی یا پارگی، قرمز و متورم است  •

 استفاده کنید

 هر کدام از این عالئم ممکن است نشانه عفونت در شما باشد. 

زایمان اول خود که والدت عادی بوده است، تا حدی دچار پارگی، خراشیدگی یا  زن در  ۹زن، حداکثر  ۱۰از هر 

 شوند. اپیزیوتومی می

 کند که در موارد زیر اپیزیوتومی انجام شود:( توصیه میNICEانستیتیوت ملی صحت و مراقبت )

 در صورتی که طفل تحت فشار و دچار دیسترس است و باید سریع به دنیا بیاید، یا  •

 که فورسپس یا وکیوم )ونتوز( الزم شود، یا  در صورتی •

 خطر پارگی مقعد وجود داشته باشد •

 شود.زایمان از اپیزیوتومی استفاده می ۱زایمان، در  ۷در انگلستان  از هر 

های قابل جذب از بخیه اگر پارگی یا اپیزیوتومی داشتید، به احتمال زیاد برای ترمیم آن به بخیه ضرورت خواهید داشت.

 اده خواهد شد بنابراین نیازی نیست برای کشیدن بخیه به شفاخانه بازگردید.استف

 چرا ممکن است به اپیزیوتومی ضرورت داشته باشید

اپیزیوتومی ممکن است در صورتی توصیه شود که طفل دچار مشکلی به نام دیسترس جنینی شود که در آن ضربان  

 .  یابدقلب طفل قبل از زایمان، افزایش یا کاهش می
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مرگ   این یعنی طفل شما ممکن است اکسیژن کافی دریافت نکند و برای جلوگیری از خطر آسیب در حین والدت یا

  .نوزاد باید سریع به دنیا بیاید

باز شود تا بتوان برای کمک به زایمان، از یک دلیل دیگر برای انجام اپیزیوتومی این است که الزم است دهانه واژن 

 ابزاری مثل فورسپس یا ساکشن ونتوز استفاده کرد.  

 این امر در موارد زیر ممکن است الزم باشد:

 آید  در صورتی که طفلتان در وضعیت بریچ قرار دارد یعنی طفل از سمت لگن یا پا به دنیا می •

 عد از زور زدن خسته شدیدکنید و بها است که برای زایمان تالش میساعت •

شود که والدت تا جای ممکن سریعتر انجام شود تا یک مشکل صحی جدی مثل بیماری قلبی دارید و توصیه می •

 خطرات صحی دیگر کاهش یابد.

ها، به ویژه در زایمان با کمک فورسپس، اپیزیوتومی ممکن است مانع  دهد که در بعضی از زایمان تحقیقات نشان می

 های قسمت عضله مقعد )پارگی درجه سه( شود. پارگی

 نحوه انجام اپیزیوتومی

شود برای بیحس کردن ناحیه دور واژن، از بیحسی موضعی به کار گرفته می اپیزیوتومی معموالً یک عمل ساده است.

 قبل از برش، افزایش داد. توان دوز اپیدورال را اگر قبالً بیحسی اپیدورال اخذ کرده باشید، می تا دردی احساس نکنید.

هر وقت امکان آن فراهم شد، داکتر یا قابله، یک برش مورب از پشت واژن به سمت پایین و به سمت بغل ایجاد خواهد 

 شود. های قابل جذب، این بریدگی بخیه زده میبعد از والدت، با استفاده از بخیه کرد.

 بهبودی پس از اپیزیوتومی  

اوایل ممکن است این برش خیلی  شوند.الً ظرف یک ساعت پس از والدت ترمیم میهای اپیزیوتومی معموبرش

 شود. خونریزی کند اما با فشار دادن و استفاده از بخیه، از خونریزی جلوگیری می

  با قابله یا داکتر زنان خود گپ بزنید تا بفهمید در طول دوره بهبودی یابند.ماه پس از والدت بهبود می ۱ها ظرف بخیه

 هایی باید دوری کنید.از چه فعالیت

 کاهش درد 

 درد پس از اپیزیوتومی، رایج است.

خطر  توانند به کاهش درد کمک کنند و استفاده از آنها در طول دوران شیردهی نیز بیهایی مثل پاراستامول میمسکن

 است.

 اول با داکتر خود گپ بزنید. خطر است، اما رود که مصرف ایبوپروفن نیز در طول دوران شیردهی بیباور می

اگر مطمئن نیستید که از  شود زیرا ممکن است از طریق شیر مادر به طفلتان منتقل شود.مصرف آسپرین توصیه نمی

 تان شما را راهنمایی خواهد کرد.چه مسکنی استفاده کنید، قابله

 نسخه داکتر دارند، تداوی کرد.تری مثل کدئین که نیاز به های قویشاید الزم باشد درد شدید را با مسکن

https://www.nhs.uk/conditions/stillbirth/
https://www.nhs.uk/conditions/stillbirth/
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تواند شما تان میداکتر یا قابله  با این حال، دواهایی که نیاز به نسخه دارند ممکن است روی شیردهی شما اثر بگذارند.

 را در این مورد راهنمایی کند.

 برای کاهش درد موارد زیر را امتحان کنید:

یخ را مستقیماً روی پوست   روی محل برش قرار دهید.های قرار گرفته در یک حوله را یک کمپرس یخ یا یخ •

 خود نگذارید زیرا این کار ممکن است باعث ایجاد آسیب شود.

توانید یک یا دو بار در روز، لباس می ها را در معرض هوای تازه قرار دهید تا سرعت روند بهبودی افزایش یابد. بخیه

 حوله در بستر خود دراز بکشید.دقیقه روی یک  ۱۰زیر خود را دربیاورید و حدود 

اگر درد بیشتر از این مدت طول کشید، با یک   هفته طول بکشد. ۳تا  ۲بعید است که درد بعد از اپیزیوتومی بیشتر از 

 داکتر، بازدیدکننده صحی یا یک متخصص دیگر گپ بزنید.

 دستشویی رفتن 

بعد از دستشویی رفتن، برای شست و شو،  ه دارید.برای جلوگیری از عفونت، محل برش و ناحیه اطراف آن را تمیز نگ 

 آب گرم روی ناحیه واژن خود بریزید.

 تواند به کاهش درد کمک کند.ریختن آب گرم روی ناحیه بیرونی واژن در حین ادرار کردن نیز می

 . چمباتمه زدن روی توالت به جای نشستن روی آن ممکن است باعث کاهش حس سوزش در حین ادرار کردن شود

این کار کمک   در صورت مدفوع کردن، بهتر است یک پد تمیز را روی محل برش قرار دهید و به آرامی فشار دهید. 

 کند از فشار وارده به محل برش، کاسته شود.می

این کار از تجمع باکتری در   هنگام پاک کردن پشت خود بعد از مدفوع، دقت کنید که دستمال را از جلو به پشت بکشید.

 کند. و ایجاد عفونت در محل برش و بافت اطراف آن جلوگیری می مقعد

از این نوع دواها معموالً برای درمان  اگر مدفوع کردن برای شما دردناک است، مصرف ملین ممکن است کمک کند.

 کند.تر میتر و دفع آن را راحت شود و مدفوع را شل یبوست استفاده می

 اوی یبوست، از قابله یا داکتر خود پرسان کنید. برای کسب معلومات بیشتر درباره تد

 درد در حین رابطه جنسی 

 درباره زمان شروع برقراری رابطه جنسی بعد از والدت، هیچ قانون و قاعده خاصی وجود ندارد.

در چند هفته اول بعد از والدت، اکثر زنان احساس درد و خستگی دارند، صرف نظر از این که اپیزیوتومی کرده یا  

 اگر رابطه جنسی دردناک باشد، لذت بخش نخواهد بود.  عجله نکنید. رده باشند.نک 

اید یا اپیزیوتومی برای شما انجام شده باشد، درد در طول رابطه جنسی در چند ماه اول، امری اگر دچار پارگی شده

 عادی است. 
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ز خوب است در حالی که این طور  اگر وانمود کنید که همه چی اگر دخول دردناک است، این موضوع را مطرح کنید.

آور ببینید و نه یک امر لذت بخش، و این موضوع  نیست، ممکن است کم کم رابطه جنسی را به حیث یک امر عذاب

  کند.تان نمیکمکی به شما یا شریک زندگی

 توانید بدون دخول، مثالً با خودارضایی متقابل، نزدیکی داشته باشید.همچنان می

کننده(  توانید از یک لوبریکانت )روانبرای کمک به حل این مشکل می با خشکی واژن مرتبط است. درد گاهی اوقات

 ها قابل تهیه است.مبتنی بر آب استفاده کنید که از داروخانه

کننده استفاده نکنید زیرا ممکن است باعث تحریک شدن کننده مبتنی بر چربی مثل وازلین یا لوسیون مرطوباز روان 

 واژن و آسیب به کاندوم یا دیافراگم التکس شود. 

 دهید یا قاعدگی شما هنوز شروع نشده باشد. توانید باردار شوید، حتی اگر شیر میهفته بعد از زایمان می ۳

بعد از زایمان، هر بار که رابطه جنسی دارید، از جمله دفعه اول، از یک میتود پیشگیری از حاملگی استفاده کنید )مگر 

 که بخواهید دوباره حامله شوید(. این

قبل از ترک شفاخانه )اگر طفل خود را در شفاخانه به دنیا آورده باشید( و در ویزیت بعد از زایمان، فرصت خواهید  

 های پیشگیری از حاملگی گپ بزنید.داشت درباره میتود

هر زمان به یک کلینیک پیشگیری از حاملگی   توانید با یک داکتر، قابله یا بازدیدکننده صحی گپ بزنید یا درهمچنین می

 بروید. 

 برای کسب معلومات بیشتر درباره خدمات صحه جنسی، از داکتر، قابله یا بازدیدکننده صحی خود پرسان کنید. 

 عفونت 

 ها عبارتند از:به هر نشانه مربوط به عفونت محل برش یا بافت اطراف آن دقت کنید. این نشانه

 متورم پوست قرمز و   •

 ترشح چرک یا مایع از محل بریدگی •

 درد مزمن •

 بوی غیرعادی  •

در اسرع وقت درباره هر گونه نشانه احتمالی عفونت با داکتر، قابله یا بازدیدکننده صحی خود گپ بزنید تا آنها مطمئن  

 کنید. شوند که تداوی الزم را اخذ می

 ورزش 

تواند به بهبودی کمک کند و از فشار وارده بر  های لگن میمقاوم کردن عضالت اطراف واژن و مقعد با انجام ورزش

 کاهد.محل برش و بافت اطراف آن می

خواهید  ورزش لگن بدین صورت است که عضالت ناحیه واژن و مقعد خود را باید سفت کنید طوری که انگار می

 جلوی دستشویی رفتن یا دفع باد را بگیرید. 
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های لگن از قابله یا  برای کسب معلومات بیشتر درباره ورزش رزش را توضیح دهد.تواند نحوه انجام این ویک قابله می

 داکتر خود پرسان کنید. 

 بافت زخم 

در تعداد کمی از زنان ممکن است بافت زخم اضافه، برآمده یا همراه با خارش در اطراف محل پارگی یا محل انجام 

 در شما شد، به داکتر خود بگویید. اگر بافت زخم باعث ایجاد مشکل اپیزیوتومی ایجاد شود.

 جلوگیری از پارگی پرینیوم 

  شود، از پارگی در حین زایمان جلوگیری کند.تواند به شما کمک کند وقتی سر طفل نمایان مییک قابله می

 کنید. قابله از شما خواهد خواست که دیگر زور نزنید و تند تند و کوتاه نفس بکشید و هوا را از دهان خود خارج 

انجام این کار به این دلیل است که سر طفلتان به آهستگی و آرامی بیرون بیاید و به پوست و عضالت ناحیه پرینیوم  

 دهد تا بدون پارگی، کش بیایند. زمان می

 آید اما ممکن است دچار پارگی شود، به ویژه در زنانی که برای بار اولپوست ناحیه پرینیوم معموالً به خوبی کش می

  کنند.زایمان می

 تواند احتمال انجام اپیزیوتومی در طول زایمان را کاهش دهد. ماساژ ناحیه پرینیوم در چند هفته آخر حاملگی می

انگشت وارد  ۲یا  ۱در اکثر این ماساژها باید   نوع و تعداد دفعات ماساژ پرینیوم در تحقیقات مختلف، متفاوت است.

 حرکت از یک سمت به سمت دیگر، روی ناحیه پرینیوم فشار وارد شود.واژن شود و به سمت پایین یا با  

 زنانی که هر روز این ماساژ را تکرار کردند شاهد بیشترین تاثیر آن بودند.

 NHS- وب سایت معلومات اخذ شده از  
NHS (www.nhs.uk) 
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