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 (س)بیمارستان  و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه ییللبببی

 ییللبببییییییی

 :مرحله سوم یا خروج جفت 

شروع این فاز از زمانی است كه نوزاد بطور كامل بیریرو    

جفت سرسیمی    .  آمده و در این فاز جفت بررو  می آید 

حمایمی جنرن است كه مسئول رساند  مواد مغذی بیه    

پس از اتیمیا        .  جنرن و دفع مواد زائد از آ  می باشد 

مرحله تولد نوزاد ، انقباضات تا مدت كمی ادامیه میی       

دقیریقیه     61تا  5خروج كامل جفت و ضمائ  برش از . یابد 

 . طول می كشد 

 چه می توان كرد ؟

شما احمماال این فاز را حس نمی كنرد چو  تما  تیوجیه   

گذاشمن نوزاد روی قیفیسیه    .  شما به نوزاد معطوف است 

سرنه سبب ترشح هورمونهایی می شود كه به جدا شید   

در این هنگا  شما یا بسرار .  جفت از رح  كمك می كنند 

بعیییی از     .  ضعف داشمه و یا بسرار هرجا  زده هسمرد 

مادرا  به علت زایما  طوالنی و دردناك قادر به تیوجیه     

برشمر خانمها در این مرحله نریاز  .  كافی به نوزاد نرسمند 

 .به اسمراحت و تغذیه مناسب دارند 

دسمها و پاهای او را .  حال نوزاد خود را تحسرن می كنرد 

اگر می خواهرد .  او را در بغل می گررید .  بررسی می كنرد 

نوزاد را با شرر خود تغذیه كنرد از همرین اال  شیروع       

اگر .  تعجب نكنرد اگر نوزاد تمایلی نشا  نمی دهد .  كنرد 

حمی او را به سرنه تا  بفشارید كافرست و او خرلی زود   

 .به خورد  شرر تمایل پردا می كند 

 zahrayemarziye@: كانال تلگرا  برمارسما  *
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 :مرحله دوم یا تولد نوزاد 

در این فاز رح  نوزاد را به بررو  می راند تا از كانال زایمانی 

در این هنگا  هیمیراه   .  یا هما  واژ  به دنرای بررو  براید 

. انقباضات ، شما سر نوزاد را برن پاهای خود حس می كنرد 

در ابمدای انقباض ، نوزاد به بررو  رانده شده و انیمیهیای      

وقمی سر نوزاد در   .  انقباض كمی به داخل كشرده می شود 

واژ  قرار می گررد ، ماما از شما می خواهد كه كممر فشیار  

براورید تا نوزاد به آرامی بررو  آید و ریسك پارگی در شما 

اگر شما قبال زایما  كرده باشرد این فاز بیرای    .  كممر شود 

اگر زایما  اول شما باشد .  دقرقه طول می كشد  61تا  5شما 

 . این فاز ممكن است ساعمها طول بكشد 

 چه می توان كرد ؟

. وقمی قدرت دارید زور بزنیرید     .  به بد  خود توجه كنرد 

. سعی كنرد هنگا  فشار آورد  نفس خود را حبس نكنرد   

از كشش زمرن اسمفاده . در هر انقباض چندین بار زور بزنرد 

اگر خرلی .  ایسماده یا در حالت چمباتمه قرار بگررید .  كنرد

اگر بیی حسیی     .  خسمه شده اید ، به پهلوی چپ بخوابرد 

نخاعی دارید ، ماما به شما می گوید كه چه زمیانیی زور       

احمماال وی توصره خواهد كرد تا زما  دیده شید     .  بزنرد 

 . سر نوزاد زور نزنرد 
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 چه می توان كرد ؟

زمانی كه رفمن به برمارسما  یا زایشگاه از ماند  در خانیه  

انقباضات پشت .  بهمر به نظر می رسد ، موقع عزیمت است 

سر ه  می آیند ، وضعرت های مخملف را اممحا  كنرد تیا  

. ببرنرد در چه وضعرمی احساس راحمی برشمری  می كنرد 

تمرین تنفس و تكنركهای آرامش بخشی در این میواقیع     

توجه كنرد كه می توانرد یك دوش آب گیر         .  مفردند 

بگررید كه برای كاهش درد بسرار مفرد است و همچنیرین   

حمی می توانرد زایما  در وا  . زایما  را سرعت می بخشد 

 .آب را انمخاب كنرد 

 61تا  8سرویكس از انتقالی یا مرحله گذر  در طی فاز   -9 

هر بار كه انقباض زایمانی شیروع    .   سانمرممر باز می شود 

تا یك و نر  دقرقه به طول می انجامد  و  تقریبا  6می شود 

   این مرحله معموال دوره سخمی. دقرقه تكرار می شود  9هر 

. زایما  بسرار نیزدییك اسیت        .  از مراحل زایمانی است 

در فیواصیل     .  وضعرت راحمی را برای خود انمخاب كنرد   

تنفس خود را منظ  كنرد ، از برنیی  .  انقباضات آرا  باشرد 

اشكالی نیدارد اگیر     .  نفس بكشرد و از دها  بررو  دهرد 

 . بخواهرد برای تحمل بهمر درد فریاد بزنرد 

بعیی ها حمی مموجه انقباضات اولره نرز نمی شیونید در       

وقمی كه .  حالركه دهانه رح  چندین سانمرممر باز شده است 

گرد  رح  شروع به باز شد  می كند ، وضعرت آ  در لگین  

بیرای  .  تغررر می كند و به سمت جلو آمده و نر  می شیود    

اینكه بموانرد تفاوت این دو را بهمر درك كنرد نوك بیرینیی    

خود را لمس كنرد ، سفت و عیالنی است ؛ حاال لبهای خیود  

سرویكس یا گرد  رح  از   .  را لمس كنرد ، نر  و شل است 

 .حالت سفت به حالت شل در می آید 

 چه می توان كرد ؟ 

شما می توانرد در خانه چرخی بزنرد ، برای قد  زد  بریرو   

چیرت  .  روید، یك فرل  تماشا كنرد ، یك حما  گر  بگررید 

تنقالت مرل كنرد ؛ خوراكی هیای    .  بزنرد یا اسمراحت كنرد 

اگر انقباضیات  .  غنی از كربوهردرات بهمرین انمخاب هسمند 

دردناك است ، ماساژ و تكنرك های آرامش بخشی و دوش   

 .  آب گر  مفرد واقع می شوند 

را مرحله ای می دانند كه در   فاز فعال ماما ها و پزشكا    -2

آ  سرویكس باز شده و انقباضات شما نزدیك به ه  و قیوی  

سرانجا  فواصل سه یا چهار دقرقه ای به فواصل .  تر شده اند 

 .  ثانره می رسند و انقباضات شدید می شوند  31تا  11

پذیرد و بهمیر   زایما  طبرعی در طی چند مرحله صورت می

ها پرش از زایما  از روند  است كه زنا  باردار و همسرا  آ 

آ  آگاهی یافمه تا بموانند در طول زایما  واكنش درسمی از 

 . خود نشا  دهند 

 :عالئم شروع زایمان طبیعی عبارت است از

دردهای پریودی ناحره زیر شك  و كمر كه به تدریج طول   -

تر مرشودو در ابمیدا   مدت درد برشمر و فاصله برن آ  كوتاه

 .باشد  معموالً شبره دردهای عادت ماهرانه می

 . ایجاد ترشح آب یا ترشحات خونی از واژ    -

 :مراحل فرآیند زایمان 

 از زما  شروع دردهای زایمانی تا باز شد :  مرحلۀ اول  

 كامل دهانۀ رح  

 از باز شد  كامل دهانۀ رح  تا خروج نوزاد:  مرحلۀ دو   

 از خروج نوزاد تا خروج جفت : مرحلۀ سو   

در مرحله اول با شروع انقباضات رحمی، گرد  رح  تدریجا 

این مرحله خیود  .  برسد  cm  61نر  و منبسط می شود تا به

به مراحل سه گانه فاز ابمدایی ، فاز اكمرو و فاز انیمیقیالیی     

 .تقسر  می شود 

فازی است كه در آ  رح  به صورت منظی   فاز ابتدایی   -6

ریم  و سرعت زایما  در هر خان  بیاردار  .  منقبض می شود 

 .ممكن است خصوصرات مخصوص به خود را داشمه باشد  


