
 

 
 

 

 

 

 
  
 

 

 

انديشيدن درباره زاميان طبيعی بعد از عمل سزارين

تصميم گيری در مورد انتخاب درست روش زاميان

اگر قبالً عمل سزارين اجنام داده ايد، مامای شما در مورد گزينه های تان برای زاميان در اين دوران بارداری با شما 
صحبت خواهد کرد. اين جزوه راهنما به شما کمک ميکند تا درباره تصميم گيری خود بيانديشيد و با ماما، شريک زندگی، 

خانواده و دوستانتان صحبت کنيد. 

بعد از يک عمل سزارين قبلی چه گزينه هايی خواهم داشت؟

اکثر زنان يکی از روشهای زير را انتخاب و برنامه ريزی خواهند کرد:

سزارين مجدد
زاميان طبيعی بعد از عمل سزارين 

(VBAC)

برخی از زنان ترجيح ميدهند که دوباره 

سزارين شوند و برای برخی از آنها  

ممکن است يک عمل سزارين از قبل پيش 

بينی شده روشی امن تر باشد. 

VBAC برای اکثر زنانی که عمل سزارين اجنام داده اند، انتخاب درست و 
بی خطری است. بسياری از زنانی که در گذشته عمل سزارين اجنام داده اند، 

هنوز هم قادر به زاميان طبيعی (از طريق واژن) خواهند بود. برخی از زنانی 
که قصد زاميان از طريق VBAC دارند، در آخر سر مجدداً سزارين ميشوند. 

چقدر امکان دارد که من از روش VBAC استفاده کنم؟ 

اکثر VBAC ها  بر اساس برنامه ريزی پيش ميروند.

حدس زدن  امکان اجنام VBAC در مورد هر زن ، دشوار است.

برخی از عوامل درباره سابقه سالمتی شما و جتربه قبلی زاميانتان 

ممکن است احتمال زاميان طبيعی شما را بيشتريا  کمتر سازد. 

احتمال VBAC شما بـيـشـتـر ميشود، اگر:

• قبالً زاميان طبيعی داشته ايد. 
• اين بار، علت عمل سزارين قبلی شما عامل مهمی به شمارمنيرود 

  (به عنوان مثال، به خاطر اينکه در عمل سزارين قبلی، کودکتان از پا   

  متولد شده و اين بار سر کودکتان پايني است). 

احتمال VBAC شما کـمـتـر ميشود، اگر:

• برای حتريک (شروع) زاميان يا تشديد (افزايش توان و سرعت)  درد  
  زاميان به شما دارو داده شود .

• شاخص توده بدنی (BMI-Body Mass Index مقايسه وزن و قد)
  شما بيش از 25 تا 30  باشد. 

• سن ش� 35 سال یا بیشرت باشد. 

اگر يک يا تعداد بيشتری از عوامل فوق در مورد شما صدق کند، احتمال VBACشدن شما بيشتر يا کمتر ميشود. اما هيچ 
راهی برای دانسنت اينکه قطعاً  شما VBAC خواهيد شد يا نه، وجود ندارد. حتقيقات نشان ميدهد حتی اگر احتمال 

VBAC شدن شما کمتر باشد، هنوز هم بيش از%50 شانس زاميان طبيعی را خواهيد داشت. 

طبق حتقيقات به عمل آمده 

اگر 100 زن قصد اجنام 

VBAC را داشته باشند:

75%
VBAC 

 خواهند شد 

%25 مجدداً 
سزارين خواهند شد

اين جزوه بر اساس دستورالعمل شماره 14 آموزش بالينی اجنمن مامايی انتاريو، اطالعات مشتری پسند ارائه ميدهد: زاميان واژنی بعد از عمل سزارين قبلی در بخش پايينی. اين 

برنامه برای کمک به شما در درک بهتر برخی از مطالب و گزينش هايی طراحی شده است  که ممکن است در حني دريافت کمک و مراقبت از طرف ماما با آنها مواجه شويد، اما 

جايگزين تصميمات آگاهانه ای که شما و مامايتان اتخاذ خواهيد کرد، نخواهد شد. اگر بعد از مطالعه اين جزوه سوال، ابهام يا ايده ای داريد، لطفاً با مامای خود ر ميان بگذاريد.
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برخی از تفاوتهای VBAC و عمل سزارين کدامند؟

طبق مطالعات اجنام شده، زاميان هم از طريق VBAC و هم سزارين  برنامه ريزی شده ،  هر دو بسياربی خطرهستند. با 

اين حال، هميشه  در زاميان احتمال بروز مشکالت وجود دارد و فرقی منيکند   شما چه روش زاميانی داشته باشيد. 

VBAC برخی از خطرات

پارگی رحم: 

• پارگی رحم زمانی رخ ميدهد که ديواره رحم در طول  
  بارداری يا زاميان شکاف بر دارد. اين امر معموالً در محل    

  جای زخم  عمل سزارين قبلی رخ ميدهد. 

• پارگی رحم به عمل جراحی اضطراری نياز دارد.

اين نوع نتايج در کمتر از %5 از موارد پارگی رحم ناشی ميشوند. 

 VBAC از آجنا که پارگی به ندرت اتفاق ميافتد، احتمال اينکه اجنام
برای مادر يا کودک مشکل ايجاد کند، بسيار کم است. 

مسلماً هيچ روشی برای آگاهی از اينکه چه کسانی دچار پارگی رحم ميشوند، وجود ندارد. موارد زير احتمال ابتال به پارگی 

رحم را بيشتر ميسازند: 

پارگی رحم در حدود %0.5 از متام زاميانهای VBAC رخ 

ميدهد. يعنی برای هر 200 زنی که قصد اجنام VBAC را 

داشته باشند، انتظار ميرود که يک مورد پارگی رحم اتفاق بيافتد.

اکثر مادران و کودکان بعد از پارگی رحم به طور کامل بهبود 

مييابند. در مواقع نادر، پارگی رحم ميتواند اين تاثيرات جدی  را 

در بر داشته باشد:

• مادر: خونريزی بيش از حد  يا درآوردن رحم 
  (برداشنت کامل رحم - هيسترکتومی) 

• کودک: آسيب مغزی يا مرگ

• عمل سزارين قبلی را کمتر از دو سال پيش اجنام داده ايد، يا
• اين بار، برای حتريک (شروع) زاميان يا تشديد (افزايش توان و سرعت)  درد زاميان،  به شما دارو داده ميشود.

داشنت يکی از اين عوامل بدين معنا نيست که قصد اجنام VBAC خطرناک باشد – تنها بدين معناست که احتمال پارگی رحم 

کمی بيشتر است، اما هنوز هم کم پيش ميايد. 

اجنام عمل سزارين بطور اضطراری:

 VBAC را برنامه ريزی ميکنند، به عمل سزارين احتياج پيدا ميکنند. از هر 4 زنی که در نظر دارد VBACبرخی از زنانی که

اجنام دهد،  يک نفر سزارين  ميشود. 

برخی از خطرات ناشی از اجنام عمل سزارين مجدد 

مشکالت مربوط به عمل جراحی: 

• همانند هر عمل جراحی مهم، عمل سزارين مجدد نيز ميتواند مشکالت مربوط به عمل جراحی را به دنبال داشته باشد  
  که عبارتند از: تب، عفونت، آسيب به روده، مثانه يا خلته شدن خون. 

مشکالت تنفسی در نوزادان:

• زاميان واژنی باعث ميشود که مايع با فشار از ريه کودک شما خارج شود. به همني علت  احتمال بروز مشکالت تنفسی 
  در کودکانی که از طريق عمل سزارين متولد ميشوند، در مقايسه با کودکانی که طبيعی به دنيا می آيند، بيشتر ميباشد.

• ماماها و بيمارستانها به خوبی برای مقابله با مشکالت تنفسی نوزادان آمادگی دارند.  اکثر اوقات اين مشکالت بسيار 
  جزئی هستند و کودکان به سرعت  بهبود مييابند.

• مشکالت تنفسی يعنی اينکه ممکن است کودک شما به پذيرش در قسمت ويژه مراقبت از نوزادان يا بخش مراقبتهای 
  ويژه نوزادان (NICU) برای نظارت يا درمان نياز داشته باشد. اين بدين معناست که شما از فرزندتان جدا خواهيد بود. 

 VBAC برای هر 200 زنی که قصد اجنام 

را داشته باشند، انتظار ميرود که يک مورد 

پارگی رحم اتفاق بيافتد.



مشکالت جفت در بارداريهای آينده:

• جای زخم از سزارين های قبلی ميتواند در مورد نحوه چسبندگی جفت به رحم در بارداريهای آينده  (جفت سرراهی و چسبندگی
  جفت به داخل رحم) مشکل ساز باشد. اين مشکالت ميتوانند باعث خونريزی شديد و در مواقع نادر منجر به  مرگ  شوند.  

• خطر مشکالت جفت با هر عمل سزارين مجدد، افزايش مييابد. 
  

چگونه ميتوامن بهترين تصميمات را در مورد خودم اتخاذ کنم؟ 

ممکن است انديشيدن درباره برخی از داليل متداولی که زنان يکی از اين دو روش را انتخاب ميکنند، مفيد بدانيد. روش VBAC و 

عمل سزارين مجدد نيز همانند هر جنبه ديگر زاميان، هر يک دارای مشکالت و همچنني فوايد مربوط به خود ميباشند. انديشيدن در 

مورد مهمترين فوايد و خطرات ناشی از اين امر برای شخص شما، ميتواند به تصميم گيری شما در برنامه ريزی برای اجنام عمل 

VBAC و يا سزارين مجدد، کمک کند. 

شما ميتوانيد با عالمت زدن در جدول زير داليلی را که برايتان مهم هستند،  مشخص کنيد. لطفاً داليل ديگری را هم که برايتان مهم 

هستند، اضافه کنيد. به مواردی که بيشترين تعدادعالمت  را دارند توجه کنيد – شايد مايل باشيد بيشتر درباره آن داليل فکر کنيد.

☑ ☐ ☐
☑☑ ☐

☑☑☑

فقط کمی

تا حدودی مهم است

بسيار زياد مهم است

چقدر اين موضوع برای شما اهميت دارد؟

برخی از داليلی که ممکن است روش VBAC را انتخاب کنيد عبارتند از:

• 
☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

• 
☐ ☐ ☐

• 
☐ ☐ ☐

• 
☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐

به احتمال زياد اقامت شما در بيمارستان کوتاهتر و بهبودی سريعتر خواهد بود. 

اين بدين معناست که شما ميتوانيد زودتر به فعاليتهای عادی روزانه خود باز گرديد.

احتمال بروز مشکالت مربوط به عمل جراحی برای شما کمترخواهد بود 

به احتمال زياد ميتوانيد زودتر فرزتدتان را بغل کنيد و به او شير بدهيد

اين امر به طور کامل صورت منی گيرد، زيرا  احتمال بيشتری وجود دارد  کودکانی که از طريق عمل 

سزارين متولد ميشوند، به علت  مشکالت تنفسی در قسمت مراقبت از نوزادان يا بخش مراقبتهای ويژه 

نوزادان (NICU) بستری شوند. 

بعد از اين بارداری مايليد بازهم باردار شويد و فرزندان بيشتری داشته باشيد

اگر قصد داريد بيشتر از دو بچه داشته باشيد، احتماالً برنامه ريزی برای VBACبی خطرترين روش 

برای شما ميباشد. هر چقدر تعداد عمل سزارين شما بيشتر شود، بيشتر احتمال دارد که در آينده دچار 

مشکالت جفت شويد.

به احتمال زياد يک جتربه مثبت از زاميان خود خواهيد داشت

بر اساس يک پژوهش وسيع کانادايی، زنانی که از روش VBAC استفاده کرده اند، جتربه زاميان خود 

را مثبت تر و مطمئن تر از زنانی که عمل سزارين مجدد اجنام داده اند، ارزيابی کرده اند. 

داليل ديگر 

☐ ☐ ☐

• 
☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐

برخی از داليلی که ممکن است شما عمل سزارين مجدد را انتخاب کنيد عبارتند از:

احتمال پارگی رحم در شما کمتر است. 

از خطر عمل سزارين اضطراری جلوگيری ميکنيد

برخی از زنانی که برای VBAC برنامه ريزی ميکنند، بازهم عمل سزارين ميشوند. اين امر برای يک زن  

از هر 4 زن اتفاق ميافتد. اجنام عمل سزارين بعد از شروع درد زاميان، نسبت به سزارين قبل از شروع 

درد، با احتمال خطرات بيشتری (مثل عفونت رحمی)، همراه است.  

از زمان تولد فرزندتان اطالع خواهيد داشت. 

از آنچه که در طی عمل جراحی اتفاق خواهد افتاد، آگاهی خواهيد داشت. 

داليل ديگر 



اگر قصد اجنام VBAC را داشته باشم، آيا هنوز ميتوامن در خانه زاميان کنم؟ 

اجنام عمل سزارين در گذشته، ممکن است در انتخاب محل زاميان شما تاثير داشته باشد. بسياری از عوامل مختلف وجود دارند 

که بايد در نظر داشته باشيد و مامای شما به خوبی در مورد بررسی گزينه هايتان و تصميم گيری به شما کمک خواهد کرد.

يکی از چالشهای تصميم گيری اينست که برای کمک به ما در دانسنت اينکه آيا اجنام روش VBAC در خانه از اجنام آن در 

بيمارستان خطرناکتر است، اطالعات و حتقيقات کمی در دسترس ميباشد. يکی از مطالعات اجنام شده در مورد زنان انتاريو که 

از سال 2003 تا 2008 حتت  مراقبت ماما بوده اند، نشان ميدهد وضعيت سالمتی کودکانی که از طريق VBAC در خانه 

متولد شده اند، بدتر از کودکانی که در بيمارستان از همني طريق بدنيا آمده اند،  نبوده است.

چه کسی در اين تصميم گيری به شما کمک ميکند؟

آيا افراد ديگری در زندگی شما هستند که حمايت يا راهنمايی آنها برای شما مهم است؟ شريک زندگيتان؟ خانواده؟ دوستان؟ 

در صورت در ميان گذاشنت اين اطالعات با آنها، ممکن است به آنها نيز کمک شود تا از راههای موجود برای شما باخبر شده و 

وادار شوند که درباره مهمترين مزايا و خطراتی که برای شخص خودشان اهميت دارد فکر کنند. اگر شما از قبل تصميم گرفته 

ايد و مايليد آنها دليل شما را برای ترجيح اين روش بر ديگری درک کنند، در اين مورد  نيز ميتواند موثر باشد.  

ساير منابع

منابع بسيار مفيدی برای زنانی که درفکر اجنام VBAC هستند توسط دو تيم در بريتيش کلمبيا، انتشار يافته اند.  

optimalbirthbc.ca :BC• زاميان بهينه در
powertopush.ca :BC• قدرت تالش بر اساس کمپني، در بيمارستان زنان 

icancanada.ca• شبکه بین املللی آگاهی از عمل سزارین:

همچنني منابع آمريکايی نيز وجود دارند که زنان ممکن است آنها را مفيد بيابند:

• ارتباط تولد کودک: يک سازمان غير انتفاعی در اياالت متحده آمريکا است که از سال 1918 به منظور بهبود کيفيت 
childbirthconnection.org  مراقبت از مادران، کودکان و خانواده های آنها تالش کرده است: 

• راهنمای زنان برای VBAC: يک راهنمای آنالين توسعه يافته  توسط Lamaze International که به مسائل و 
dence.org�givingbirthwithcon  سواالت در مورد VBAC اشاره ميکند:  

سازمان: 

من هنوز به اطالعات بيشتری برای کمک درتصميم گيری نياز دارم. 

مامای شما ميتواند برای کمک به تصميم گيری منابع بيشتری در اختيار شما قرار دهد. در صورت داشنت هر گونه سوال 

مشخصی، لطفاً آنها را در جای خالی زير بنويسيد و اين ورقه را در قرار مالقات بعدی با خود بياوريد. 

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

 

گسترش و ترويج اين جزوه بطور سخاومتندانه ای 

توسط موسسات پژوهشهای بهداشت و درمان 

کانادا تامني (مالی) شده است.


