
1تولد نوزاد • مراحل زایمان

تولد نوزاد

بهترین فرصت نوزاد

فاز فعال مرحله اول زایمان:

چهاتفاقیرخمیدهد:

دهانهرحمتا8تا9سانتیمتربازمیشود •

سرنوزادهمچنانبهسمتپایینلگنشمادر •
حرکتاست.

ممکناست»نمایش«بسیارسنگین،تیرهوخونیباشد •

ارائهدهندهمراقبتبهداشتیهر15تا30دقیقهبه •
صدایقلبجنینگوشمیکند

شماممکناستچهحسیداشتهباشید:

انقباضاتقویترهر3تا5دقیقهکهبرای45تا •
60ثانیهادامهدارند

شکداریدکهآیامیتوانیداینانقباضاتراتحملکنید •
یانه

تمرکزآرامرویخودتانوزایمانتان •

چهکاریمیتوانیدانجامدهید:

ازتکنیکهایآرامشبخشاستفادهکنید •

رویتنفستمرکزکنید •

هربارروییکانقباضتمرکزکنید •

بینانقباضات،بهحرکتخودادامهبدهیدومایعات •
بنوشیدیاقالبیخبمکید

زیادادرارکنید •

درحالیکهروییکصندلینشستهایدیابههمسرتان •
تکیهدادید،زیردوشآبگرمبروید

فاز گذار مرحله اول زایمان:

مرحله اول زایمان

مرحلهاولزایمانطوالنیترینمرحلهاستوبینچندساعتتاچندروزطولمیکشد.اینمرحلهاز3فازتشکیلشدهاست:ابتدایی،فعال–معموال12ًساعتیاکمتر–وگذار.با

انقباضاتجزئیآغازمیشودودرانتهایآندهانهرحمکامالًبازاست.

چهاتفاقیرخمیدهد:

دهانهرحمبهطورکاملوتا10سانتیمتربازمیشود •

جنینبیشتربهسمتپایینوداخللگنشما •
حرکتمیکند

ارائهدهندهمراقبتبهداشتیهر15تا30دقیقهبه •
صدایقلبجنینگوشمیکند

شماممکناستچهحسیداشتهباشید:

فشاربهباسن •

انقباضاتقویهر2تا3دقیقهکهبرای60ثانیه •
ادامهدارند

لحظاتوحشتوسردرگمی •

ناراحتیشدید،بهسختیمیتوانیدبگوییدبهچهچیزی •
نیازدارید

تهوع،استفراغ •

لرزشدستهاوپاها،گرفتگیپاها •

گرماوسرمایناگهانی،تعرقرویصورت •

ناراحتیمداوم •

میلشدیدبهفشاردادن •

چهکاریمیتوانیدانجامدهید:

تصورکنیددهانهرحموبدنشمادرحالبازشدناست •
تانوزادبتواندخارجشود

اگرمیخواهیدفشاربیاورید،بهیکنفربگویید •

اگرمیلبهفشارآوردنپیشازبازشدنکاملدهانه •
رحماست،نفسهایسریعبکشید

فاز ابتدایی مرحله اول زایمان:

چهاتفاقیرخمیدهد:

دهانهرحمنرممیشودتا3تا4سانتیمتربازشود •

سرنوزادبهسمتپایینلگنشمامیآید. •

ممکناستدچاراسهالشوید •

پالگهایمخاطیازرحمبیرونمیریزد؛ممکناست •
ترشحاتصورتیداشتهباشند)»نمایش«(

ممکناستساکآمنیوتیک)»کیسهآب«(نشت •
داشتهباشدیاپارهشود.

شماممکناستچهحسیداشتهباشید:

کمردردوفشارلگنی •

ناراحتیدررانها،لگنیاشکم •

انقباضاتیکهاحساسیشبیهگرفتگیعضالتدارند، •
20تا45ثانیهطولمیکشند،هر10تا20دقیقهتجربه

میشوند

احساسچکهکردنیاریزشناگهانیآب •

چهکاریمیتوانیدانجامدهید:

فعالیتهایروزمرهخودراادامهبدهید،پیادهرویکنید •
یاسعیکنیدبخوابیدواستراحتکنید

تازمانیکهباشروعانقباضاتدیگرقادربهصحبتکردن •
نیستید،عادینفسبکشید،سپسباتنفسآرامآغازکنید

یکوعدهغذاییسبکبخوریدومایعاتبنوشید •

دوشبگیرید)حمامنکنید،اینکارمیتواندانقباضات •
شمادرفازابتداییزایمانراآرامکند(

ازپدهایبهداشتیاستفادهکنیدواگرکیسهآبتانپاره •
شد،باپزشکتانتماسبگیرید

مراحلزایمان
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مرحله دوم زایمان

مرحلهدومبابازشدنکاملدهانهرحمآغازمیشودوباتولدفرزندتانبهاتماممیرسد.اینمرحلهممکناستازچنددقیقه

تا2یا3ساعتطولبکشد.

چهاتفاقیرخمیدهد:

درصورتلزوم،ارائهدهندهمراقبتبهداشتیکیسهآب •
شماراپارهمیکند

ارائهدهندهمراقبتبهداشتیهر5دقیقهبهصدایقلب •
جنینگوشمیکند

سرجنینبهسمتپایینوداخلقسمتتناسلیشما •
فشارواردمیکند،ممکناستاینقسمتکمیپاره

شودیاپزشکبرایایجادفضایبیشتر،بخشکوچکیاز

آنرابرشبزند)»اپیزیوتومی«(

واژنکشیدهمیشود •

ممکناستهمزمانبافشارآوردن،مدفوعکنید •

بامشاهدهسر،ممکناستمخاطداخلبینیودهان •
نوزادتخلیهشود

شماممکناستچهحسیداشتهباشید:

انقباضاتبسیارقویهر2تا3دقیقهکهبرای60تا •
90ثانیهادامهدارند

میلشدیدبهفشاردادن •

احساسپارهشدنوسوزششدیددرپایینتنه •

سرنوزاددرفاصلهبینانقباضاتبهعقبسرمیخورد •

احساساتی،شگفتزده،بهشدتپریشان،مضطرب •
یاوحشتزده

بسیارخستهاماباهجومناگهانیانرژی •

چهکاریمیتوانیدانجامدهید:

پایینتنهخودراآزادکنیدوبهمیلتانبرایفشاردادن •
عملکنید؛همانماهیچههاییرابهکاربگیریدکهبرای

مدفوعکردناستفادهمیکنید

ازتکنیکهایتنفسیاستفادهکنید؛چانهخودرابه •
سمتسینهپایینببریدوزبانتانراشلکنید

درصورتنیازوضعیتخودراتغییربدهید •

بینانقباضاتازتکنیکهایآرامشبخشاستفادهکنید •

اگرازشماخواستهشدفشارندهید،ازتنفسسریع •
استفادهکنید

وقتیسرفرزندتانخارجشد،آنرالمسکنید •

بهپاییننگاهکنیدوبرایمشاهدهتولدفرزندتانازیک •
آینهاستفادهکنید

وقتی با ارائه دهنده مراقبت بهداشتی تماس 

بگیرید که:

انقباضاتشمامنظمودردناکهستند،30تا60 •
ثانیهطولمیکشندوهر5دقیقهیاکمتربه

سراغتانمیآیند

کیسهآبشماپارهشدهاست •

خونریزیواژنداریدیاترشحاتصورتی)»نمایش«( •
مشاهدهمیکنید

شکداریدونگرانهستید •

ارائهدهندهمراقبتبهداشتیازشماخواستهاست •
زودتماسبگیرید

بهدنبالمراقبتباشید

اگرکیسهآبشماپارهشدهاست

ومایعآنسبزیاقهوهایرنگاست،کودک

شمامدفوعکردهاست.ایناتفاقمیتواند

بهاینمعناباشدکهاسترسداردیادر

وضعیتبریچاست.بهبیمارستانبروید.

نظارت روی جنین چیست؟

گوشدادنبهضربانقلبفرزندشمادرطول

زایمانفعالبرایبررسیاینکهآیاانقباضاتروی

اواثرگذاشتهاستیاخیر.معموالًبایکگوشی

پزشکیانجاممیشود.درصورتنیازممکن

استیکدستگاهنظارتالکترونیکرویشکم

شماقراربگیردیابهسرنوزادکلیپشود

»همسران«
شما می توانید چه کار کنید

درطولانقباضات،بهچشمان

همسرتاننگاهکنیدوبهاوکمککنیدروی

تنفسشتمرکزکند.بینانقباضات،پیشانیاو

رابایکپارچهخنکپاککنیدوبهاونوشیدنی

بدهید.کنارهمسرتانبمانیدوخونسرد،با

اعتمادبهنفسومشوقباشید.
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مرحله سوم زایمان

درمرحلهسوم،رحممنقبضوجفتجنینخارجمیشود.اینمرحله5تا30دقیقهیابیشترطولمیکشد.

مرحله چهارم زایمان

مرحلهچهارمبه2تا3ساعتابتداییپسازتولد

مربوطمیشود.

چهاتفاقیرخمیدهد:

بدنبازسازیخودراآغازمیکند •

میتوانیدبهنوزادتانشیربدهیدیااورارویپستانتان •
بگذارید

شماممکناستچهحسیداشتهباشید:

خستگیشدید،سرگیچه،لرز،سرما •

بهدلیلتورمایجادشده،بهسختیمیتوانیدادرارکنید •

ناراحتی •

چهکاریمیتوانیدانجامدهید:

تماسپوستبهپوستبانوزادراتازمانتمامشدن •
اولیهتغذیهوپسازآنتاهرزمانکهمایلهستید،

ادامهبدهید

برایکاهشورم،یککمپرسیخبینپاهایتانقراربدهید •

مایعاتبنوشیدویکوعدهغذاییسبکبخورید •

اگربرایبلندشدنبهکمکنیازدارید،ازیکنفر •
کمکبگیرید

شماممکناستچهحسیداشتهباشید:

گرفتگیعضالتوریزشناگهانیخونباخارجشدن •
جفتجنین

راحتشدید،شکرگذارهستید،خوشحالیدو •
احساساتینیستید

خسته،لرزان،سرد،گرسنه،تشنه •

چهکاریمیتوانیدانجامدهید:

نوزادتانراباتماسپوستبهپوسترویسینهدر •
آغوشبگیرید

نوزادرابهسمتپستانتانببریدوببینیدکهآیاآماده •
مکیدنهستیانه

چهاتفاقیرخمیدهد:

بندنافبریدهوگیرهزدهمیشود •

ارائهدهندهمراقبتبهداشتینوزادرابررسیمیکند •

جفتجنینازدیوارهرحمجداشدهوازواژنبهخارج •
هلدادهمیشود

رحمدرداخلشکمباالمیرود؛بهاندازهوشکلیک •
گریپفروتدرمیآید

بارگیهایاجایاپیزیوتومیبخیهزدهمیشود •

آیامیدانستید

اگرپسازتولدنوزادتانبرایاولینحمام

12ساعتیابیشترصبرکنید،دمای
بدناوثابتمیماندوباعثمیشودشیردهیبا

شیرمادربهخوبیوبدونمشکلآغازشود.

مراقب باشید

اگراحساسخوابآلودگیدارید،از

یکنفربخواهیدزمانیکهفرزندتانراباتماس

پوستبهپوستبغلکردید،درکنارتانمراقب

شماباشد.


