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تاثیر فعالیت فیزیکی بر زنان در دوران بارداری ،زایمان و پس از زایمان
زهره سلیمانی منفرد ،1زهرا اکبرزاده2
 .1زهره سلیمانی منفرد دانشجوی کارشناسی مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 .2زهرا اکبرزاده دانشجوی کارشناسی مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،عضو هیأت علمی گروه مامایی
چکیده :هدف:بارداری ،زایمان و پس از آن دوران های خاصی در زندگی زنان هستند که به طور طبیعی آنان را در معرض کاهش فعالیت فیزیکی قرار
می دهد .شواهد زیادی نشان می دهند که فعالیت فیزیکی به عنوان یک روش موثر برای کاهش عوارض در بارداری وپس از آن می باشد .هدف از این
مطالعه تعیین ثاثیرات فعالیت فیزیکی در دوران بارداری ،زایمان و پس از آن است.
مواد و روش ها :این مرور سیستماتیک از طریق جستجو در پایگاه داده های مانند  ،PubMedگوگل اسکوالر و  SIDانجام شدو 11مقاله در طول
 2111-2111منتشر شده در ایران در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها :علیرغم نگرانی خانم های باردار درباره ی فعالیت فیزیکی توافق عمومی وجود دارد که بیشتر خانم های باردار بدون نگرانی از خطر آسیب
دیدن خود و جنین می توانند ورزش کنند .فعالیت فیزیکی در بارداری اثراتی هم چون کاهش کمردرد ،اضطراب ،اختالالت خواب و ...دارد.هم چنین
انجام فعالیت فیزیکی در طی  21هفته اول بارداری یک عامل مهم در پیشگیری از فشارخون است.فعالیت فیزیکی طول مرحله فعال زایمان را کوتاه تر می
کند و باعث کاهش میزان سزارین و مکونیومی بودن مایع آمنیوتیک و زجر جنینی می شود و درد های زایمان را قابل تحمل تر می کند .در برخی
مطالعات ارتباطی بین امتیاز باالی آپگار و ورزش در بارداری وجود داشته است .درمورد ارتباط بین ورزش و وزن هنگام تولد نوزاد نتایج متفاوتی به
دست آمده است .تاثیرات فعالیت فیزیکی پس از زایمان شامل بهبود فعالیت قلبی عروقی ،کاهش موارد افسردگی و اضطراب ،بهبود خلق و خو ،کاهش
وزن و حفظ توده استخوانی در دوران شیردهی می باشد .در مقایسه با فعالیت در محیط خشک ،فعالیت های هوازی آبی منافع بیش تری دارد.
نتیجه :نتایج این مطالعه نشان می دهد که فعالیت فیزیکی به عنوان یک روش متمم باعث کاهش عوارض احتمالی در دوران بارداری و پس ازآن می
شود .بنابراین توصیه می شود زنان بارداردر این دوران فعالیت های فیزیکی مناسب داشته باشند.
کلیدواژه :فعالیت فیزیکی ،بارداری ،زایمان
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