
می توانید پالن وضع حمل نوزادتان در خانھ را 
 داشتھ باشید اگر خانھ شما:

با آمبوالنس تا  یزماناز لحاظ دقیقھ  30بھ فاصلھ کمتر از  <
 شفاخانھ مربوطھ باشد

خط تیلفون  قابل اعتماد باشد: یک دارای سامان ارتباطات <
 " داشتھ باشدآنتن معمولی یا موبایل کھ "پوشش

 در صورت ضرورت بھ آمبوالنس دسترسی آسان میسر باشد <
 دارای برق و آب نل شھری باشد <
 نظیف باشد <
بھ طور امن حیوانات را دور از بتوان جایی داشتھ باشد کھ  <

 محل زایمان نگھ داری کرد
اطفال  یا افراد تحت ھمچنین باید اطمینان حاصل کنید کھ سایر 

تکفل شما توسط نفری غیر از خود شما مواظبت شوند و شما ھم 
ساعت اول پس از وضع حمل کمک  24در خانھ، بخصوص در 

 داشتھ باشید .

ممکن است ضرورت باشد، قبل یا بعد از زایمان 
 بھ شفاخانھ انتقال یابید اگر:

 نرود مدت درد زایمان شما آن طور کھ قابلھ توقع دارد پیش <
ھر پیچیدگی دیگری کھ در دوران درد زایمان، در موقع تولد  <

 نوزاد یا فوری پس از زایمان پیش آید
برای سالمتی نوزادتان نگرانی ھایی در دوران درد زایمان،  <

 در موقع تولد نوزاد یا پس از زایمان پیش آید
شما باید آماده باشید کھ اگر قابلھ فکر کرد ضرورت دارد بھ  <

شفاخانھ منتقل شوید، ھرچھ او گفت گوش کنید. دالیل این را 
از پیش باید قابلھ بھ شما گفتھ باشد و فھرستی از آن در امریھ 

 Planned Birth at Home)بالینی پالن زایمان در خانھ 
Clinical Directive) .نوشتھ شده است 

 

در صورت داشتن ھمۀ شرایط ذیل می توانید در 
 خانھ وضع حمل کنید:

 ) حاملھ باشید 1فقط  یگانھ ( <
 دلیل طبی کھ مانع زایمان در خانھ باشد نداشتھ باشید <
کیلوگرم یا کمتر بوده و شاخص وزنی بدنی  100وزن شما  <

)BMI(  بع یا کمتر باشدرمتر م کیلوگرم / 35شما 
 نشده باشیددر زایمان قبلی سزارین  <
تکلیف عمده ای در وضع حمل قبلی نداشتھ باشید (مثالً  <

 خونریزی بیش از یک لیتر پس از وضع حمل)
در دوران حاملگی با تست عمومی (غربالگری) برای  <

مرض شکر شده اید و ضرورتی بھ دوا برای میزان شکر 
 باال و غیر قابل کنترل نداشتھ باشید

اولتراساوند) شده اید و اسی سونوگرافی (نشما برای شکل ش <
 پیچیدگی مشاھده نشده استنوع بروز ھیچ 

 شما حاملگی طبیعی و بدون پیچیدگی داشتھ اید  <
 ھفتھ حاملھ اید  42ھفتھ و کمتر از  37شما بیش از  <
قبل از اینکھ درد زایمان شروع شود، سر نوزاد بھ طرف  <

 پایین آمده باشد
 ندارید دردگولی تسکین برای درد زایمان خود نیاز بھ  <
برای نوزاد تولد نیافتھ تان ھیچ نگرانی راجع بھ محافظت  <

 جنین وجود ندارد
شما حاضر ھستید کھ در صورت لزوم، مصارف آمبوالنس   <

 را برای انتقال بھ شفاخانھ پرداخت کنید
بھ شما راجع بھ امریھ بالینی پالن وضع حمل در خانھ  <

ده و فورم ا قابلھ  صحبت کرشمبا و معلومات داده اند، 
 رضایت خط را برای پالن زایمان در خانھ امضاء کرده اید

 تحقیقات نشان می دھد کھ

ھنگامی کھ زنان مشابھ با احتمال خطر پیچیدگی اندک  
با ھم مقایسھ شوند: زنانی کھ ترجیح می دھند برای 

  وضع حمل (زایمان) در منزل باشند تا شفاخانھ: 
  85طبیعی داشتھ باشند و بیشتر احتمال دارد کھ وضع حمل  <

  فیصد زنان زایمان طبیعی خواھند داشت 90الی 
کمتر احتمال دارد کھ درد زایمان  و مداخالتی از قبیل گولی  <

"تسریع جریان" وضع حمل، بی حسی با پیچکاری کمر، 
فرج، کمک بھ وضع حمل با سامان ھایی از قبیل  بریدگی

 فورسپس و/ یا عمل سزارین داشتھ باشند
تر احتمال دارد کھ پس از زایمان صدمھ بھ فرج یا کم <

 خونریزی پیدا کنند
بیشتر احتمال دارد شیر دادن با پستان را زودتر شروع کرده  <

 بدھند خود را بھ نوزاد و برای مدت بیشتری شیر
 

 نوزادان آنھا:
 کمتر احتمال دارد در بخش نوزادان شفاخانھ بستری شوند <
احتمال نوزاد مرده زاییدن یا نوزادشان پس از تولد فوت کند  <

  ھم ھمان اندازه است 
 

 انتقال بھ شفاخانھ
اگر اولین زایمان شما باشد، بیشتر احتمال دارد کھ ضرورت 

زایمان یا پس از  انتقال شما بھ شفاخانھ در دوران حاملگی، درد
د. برای زنانی کھ زایمان دوم و یابیشتر آن ھا وضع حمل باش
فیصد). نوزاد  10قیصد در مقام مقایسھ با  30باشد (قریب بھ 

شما ممکن است  پیچیدگی ھایی را در نتیجھ آن پیدا کند. ولی 
 احتمال خطر کلی معموالً کمتر است.



 

 

 چرا وضع حمل در خانھ باشد؟

خصوصی است کھ باید نزد  تولد فرزند تجربھ ای لذت بخش و 
بھ شما باشد. بنا بر این، جای تعجب نیست کھ  افرادنزدیک ترین 

مانند برخی از زنان، شما ھم بخواھید کھ در محل راحت و 
 خصوصی خانھ تان وضع حمل نمایید. 

زنانی کھ در خانھ وضع حملی داشتھ اند، احساس خود مختاری و 
ھا  آنو محیط  شتنددااحساس مھار بیشتر جریان وضع حمل  

عاری از فشار  و محدودیت ھایی است کھ برخی از اوقات در 
مورد زایمان در شفاخانھ حس می شود. زنان اشاره می کنند کھ 

رھنمون  کامیابیاین موضوع بھ احساس توانمندی  و احساس 
می شود، کھ این بھ نوبۀ خود رضایت از تجربھ وضع حمل و بھ 

 را بھبود می بخشد. طور کلی خوشبختی روانی 

زنان ھمچنین می گویند کھ چطور حضور و دخالت ھمسرشان  
و/ یا خانواده  یا دوستان آسان تر کار را تسھیل می کند، وقتی 
 آنھا اطمینان بخشی و حمایت را در حد اعال فراھم می نمایند.

عوامل متعددی است کھ باید ھنگام پالن ریزی برای وضع حمل 
درخانھ  در نظر داشت، برخی از آن ھا شخصی و برخی دیگر 

 South(طبق مقررات وزارت صحت و رفاه  استرالیای جنوبی 
Australian Department for Health and Wellbeing( 

نھ . قابلھ ھای رسمی ایالتی کھ در کار وضع حمل در خااست
دخالت دارند باید طبق امریھ بالینی وزارت صحت استرالیای 

 SA Health Plannedجنوبی برای وضع حمل در خانھ (
Birth at Home Clinical Directive و سایر پالیسی ھا (بھ (

طور مثال، امریۀ بالینی مرحلۀ اول درد زایمان و وضع حمل در 
 First Stage Labour and Birth in Water -خانھ 

Clinical Directive.عمل نمایند ( 
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