
NHS Stages of Labour and Birth – Dari  1 

 مراحل زایمان و تولد

 مرحلۀ اول زایمان

این مرحله معموالً   تدریج باز شود )گشاد شود(.شوند دهانۀ رحم به ها باعث میطی مرحلۀ اول زایمان، انقباض
 ترین مرحلۀ زایمان است.طوالنی

شود اول، فاز نهفته نامیده میشروع مرحلۀ  کند تا بتواند باز شود.در شروع زایمان، دهانۀ رحم شروع به نرم شدن می 
این فاز ممکن است چندین ساعت یا حتی روزها  های نامنظمی را احساس کنید.و ممکن است طی این فاز انقباض

 طول بکشد تا اینکه شما وارد مرحلۀ زایمان اصلی شوید. 

های منظم، دهانۀ و انقباضسانتی متر گشاد شده باشد  ۴مرحلۀ زایمان اصلی زمانی است که دهانۀ رحم شما تا حدود  
 رحم شما را باز کند. 

شود به انرژی  طی فاز نهفته، خوب است چیزی بخورید و بیاشامید، زیرا برای زمانی که زایمان اصلی شروع می
 نیاز دارید.

 توانید بخوابید.اگر هم می  شود، سعی کنید راحت و آرام باشید.اگر زایمان شما شب هنگام شروع می

کند به این کار به طفل ما کمک می شود، صاف بایستید و کمی فعالیت کنید.شما در طول روز شروع می اگر زایمان
 کند. سمت پایین لگن شما حرکت کند و به گشاد شدن دهانه رحم شما نیز کمک می

 کمک کند. توانند به کاهش درد طی این مرحلۀ اولیه زایمان شماتمرینات تنفسی، ماساژ و حمام یا دوش آب گرم می

 چه زمانی به قابله مراجعه کنیم؟ 

 به قابلۀ خود مراجعه کنید اگر:

 انقباض دارید ۳ای حدود  دقیقه  ۱۰های شما منظم است و در هر دوره انقباض •

 کیسۀ آب شما پاره شده است •

 کنید نیاز به مسکن دارید های شما بسیار قوی است و احساس میانقباض •

 نگران هستید شما در مورد هر چیزی  •

اگر پیش از شروع زایمان به شفاخانه یا زایشگاه مراجعه کنید، ممکن است از شما بخواهند برای مدتی دوباره به خانه  
 بروید.

زند تا چگونگی پیشرفت شما را بررسی و در صورت نیاز  هنگام شروع زایمان، هر از گاهی قابله شما به شما سر می 
 به کمک به شما مسکن دهد.

 تری داشته باشید. وانید در اطراف قدم بزنید یا در موقعیتی قرار گیرید که زایمان راحتتمی

در صورت عدم تمایل به   کند.طور منظم معاینه میقابله جهت بررسی چگونگی پیشرفت کار شما واژینال شما را به
 این کار، در مورد دالیل انجام این معاینات با شما گفتگو خواهد کرد.
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 شود. به این پدیده اتساع کامل گفته می متر باز شود تا طفل شما از آن عبور کند.سانتی ۱۰م شما باید حدود  دهانه رح

این  کشد.ساعت طول می ۱۲تا  ۸مرحلۀ اول زایمان، یعنی از زمان شروع زایمان تا اتساع کامل دهانۀ رحم معموالً 
 ساعت( است. ۵تر )حدود های دوم یا سوم کوتاهزمان اغلب در حاملگی

 رسید، ممکن است تمایل به زور زدن داشته باشید.هنگامیکه به پایان مرحله اول زایمان می

 نظارت بر طفل در حال زایمان

 گیرد. تان را حین زایمان زیر نظر می قابله جهت اطمینان از شرایط بهینه مادر و طفل، شما و طفل

شما  دقیقه است. ۱۵ی جهت شنیدن صدای قلب طفل شما در هر  این کار مستلزم استفاده از یک دستگاه کوچک دست
 خواهید در اطراف حرکت کنید.آزاد خواهید بود هر چه قدر که می

دارید، قابله ممکن  اپیدورالحسی تان یا اگر تصمیم به انجام بیدر صورت وجود هرگونه نگرانی در مورد شما یا طفل
 است به شما نظارت الکترونیکی را پیشنهاد دهد.

های شما و دیگری یکی از آنها برای نظارت بر انقباض پد به مچ دست شما است. ۲نظارت الکترونیکی شامل بستن 
طفل و  شوند که ضربان قلب این پدها به مانیتوری متصل می برای نظارت بر ضربان قلب طفل ما استفاده می شود.

 های شما را نشان می دهند.انقباض

توان  با این کار می ای را که مانیتور قلب جنین نامیده می شود به سر نوزاد وصل کرد.توان گیرهگاهی اوقات می
 تری از ضربان قلب طفل خود بدست آورد. گیری دقیقاندازه

د درخواست کنید شما را تحت نظارت الکترونیکی  توانید از قابلۀ خوای وجود نداشته باشد، می حتی اگر هیچ نگرانی
 تواند میزان حرکت شما را به اطراف محدود کند.داشتن نظارت الکترونیکی گاهی اوقات می قرار دهد.

اگر به دلیل نگرانی در مورد ضربان قلب طفل خود، مانیتور الکترونیکی با پدها بر روی مچ دست خود دارید، در  
 توانید مانیتور را خاموش کنید. شما طبیعی بود، می صورتیکه ضربان قلب طفل

 مانیتور پوست سر جنین معموالً فقط هنگام تولد نوزاد برداشته می شود، نه قبل از آن. 

 تسریع در زایمان 

های شما به اندازه  و این در صورتی است که انقباض گاهی اوقات ممکن است مدت زمان زایمان بیشتر طول بکشد.
 زیاد نباشند یا به اندازه کافی قوی نباشند یا طفل شما در وضعیت نامناسبی قرار داشته باشد.کافی 

راه جهت تسریع در زایمان با شما گفتگو کنند: پاره کردن  ۲توانند در مورد در این صورت، پزشک یا قابلۀ شما می
 کیسه آب یا قطره اکسی توسین.

 پاره کردن کیسۀ آب شما 

های تر کردن انقباضتر و منظمای که حاوی مایع اطراف طفل شما )آب شما( است جهت قویکردن پوسته اغلب پاره 
 شود. ( نیز نامیده میARMاین کار همچنین پارگی مصنوعی کیسۀ آب ) کافی است.

https://www.nhs.uk/conditions/epidural/
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این کار   دهند. توانند این کار را با ایجاد یک شکاف کوچک در پوستۀ طی معاینه واژینال انجامقابله یا داکتر شما می
 تر کند، بنابراین قابله در مورد تسکین درد با شما صحبت خواهد کرد. تر و دردناکهای شما را قویمی تواند انقباض

 قطرۀ اکسی توسین 

توانند جهت تقویت انقباضات شما استفاده از دارویی به نام  اگر پاره کردن کیسه آب شما کارساز نبود، داکتر یا قابله می
تزریق این دارو داخل   شود( را به شما پیشنهاد کنند.عنوان سنتوسینون نیز شناخته میوسین )که همچنین بهاکسی ت

 شود.وریدی و معموالً در مچ دست یا بازو انجام می

تواند اثربخشی خیلی سریعی داشته باشد.  تر کند و نیز میتر و منظمهای شما را قوی تواند انقباضاکسی توسین می
  این، قابله در مورد راه کارهای تسکین درد با شما گفتگو خواهد کرد.بنابر

تان با شما عالوه بر معاینات منظم واژینال جهت بررسی عملکرد این دارو، جهت بررسی نحوه کنار آمدن طفل 
 های به نظارت الکترونیکی نیز نیاز دارید.انقباض

 مرحلۀ دوم زایمان 

 طور کامل گشاد شده است تا زمان تولد طفل ادامه دارد. هانۀ رحم به مرحلۀ دوم زایمان از زمانی که د

 یافتن موقعیت برای زایمان 

کند تا موقعیت مناسبی برای زایمان پیدا کنید. ممکن است بخواهید بنشینید، به پهلو دراز بکشید، قابله به شما کمک می
 اتمه زدن ممکن است دشوار باشد. بایستید، زانو بزنید یا چمباتمه بزنید. اگر عادت ندارید، چمب

ایده خوبی  کننده باشد.تواند کمکاید، زانو زدن روی چهار دست و پا میاگر در حین زایمان کمردرد زیادی داشته 
تان صحبت کنید تا او بداند با شریک زندگی ها را قبل از شروع زایمان امتحان کنید.است که برخی از این موقعیت

 به شما چیست.بهترین راه کمک 

 تواند انجام دهد. تان میاز قابله یا داکتر خود بخواهید معلومات بیشتری در مورد کارهایی که شریک زندگی

 تان به بیرون هل دادن طفل 

تان بیشتر از کانال زایمان به سمت ورودی واژن  هنگامی که دهانۀ رحم شما به طور کامل گشاد شده است، طفل
تان مانند نیاز به دفع مدفوع احساس کنید که نیاز دارید زور بزنید و این احساس کمی برای  ممکن است کند.حرکت می

 باشد.

ممکن است بالفاصله احساس نیاز به زور   کنید زور بزنید.ها هر زمان که احساس نیاز می توانید در طول انقباضمی
 چ وجه تمایلی برای زور زدن نداشته باشید.اید، ممکن است به هیاگر اپیدورال انجام داده  زدن نداشته باشید.

دار  اگر قبالً بچه  ساعت طول بکشد. ۳آورید، این مرحلۀ زور زدن نباید بیش از اگر اولین نوزاد خود را به دنیا می
 ساعت طول بکشد. ۲اید، نباید بیش از شده

 کند. تان هم به شما کمک میزندگی شریک کند.این مرحله از زایمان کار سختی است، اما قابله به شما را کمک می
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 افتد آید چه اتفاقی می تان به دنیا می وقتی طفل 

خواهد که زور زدن را متوقف کنید و چند نفس  تان تقریباً آماده بیرون آمدن است، قابله از شما میهنگامی که سر طفل
 کوتاه بکشید و از طریق دهان بازدم کنید.

های ناحیه بین واژن و  تدریج بیرون آید و به پوست و ماهیچهآهستگی و بهتان بهسر طفلاین کار به این دلیل است که 
 مقعد )پرینیوم( زمان بدهد تا کشیده شوند.

این یک  کند. گاهی اوقات قابله یا داکتر برای جلوگیری از پارگی یا تسریع در زایمان، اپیزیوتومی را پیشنهاد می
 شود.نیوم شما ایجاد میبرش کوچک است که در ناحیۀ پری

پس از تولد طفل،   شود.حس کردن ناحیه به شما تزریق میحسی موضعی برای بیقبل از ایجاد برش، یک بی 
 شوند.های بزرگ بخیه زده میاپیزیوتومی یا برش

برخورد با  تان پس از زایمان از جمله نحوۀاز قابله یا داکتر خود بخواهید که معلومات بیشتری در مورد وضعیت بدن
 ها به شما ارائه دهد. بخیه

یا  ۱بقیه بدن طفل معموالً در طی  شود، بخش اعظم کار سخت به پایان رسیده است.تان متولد میهنگامی که سر طفل
 آید.انقباض بعدی بیرون می ۲

 تان با پوست او لذت ببرید. توانید بالفاصله طفل خود را در آغوش بگیرید و برای مدتی از لمس پوست تنمعموالً می

تان اولین وعدۀ شیر خود را ظرف  آل، طفل در حالت ایده توانید هر وقت تمایل داشته باشید به طفل خود شیر بدهید.می
 خورد.ساعت پس از تولد می  ۱

 ست به پوست و شیردهی در چند روز تخست مطالب بیشتری بخوانید.دربارۀ تماس پو

 مرحلۀ سوم زایمان 

که رحم شما منقبض و جفت از طریق واژن شما خارج افتد، یعنی زمانیمرحله سوم زایمان پس از تولد نوزاد اتفاق می
 شود.می

 دو راه جهت مدیریت این مرحله از زایمان وجود دارد: 

 کند انی دارید که انجام این مرحله را سریعتر میکه درمزمانی  –فعال  •

 افتد طور طبیعی اتفاق میکه هیچ درمانی ندارید و این مرحله به زمانی –فیزیولوژیکی  •

دهد، بنابراین شما که هنوز حامله یا در اوایل زایمان خود هستید به شما توضیح میقابله هر دو روش را زمانی 
 گیری کنید. تصمیم  توانید در مورد اولویت خودمی

توانند به شما توضیح دهند که آیا این روش قابله یا داکتر شما می شود.برخی مواقع مدیریت فیزیولوژیکی توصیه نمی
 برای شما کارساز هست یا خیر.

 مدیریت فعال چیست؟
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این کار موجب انقباض رحم  کند.میقابله هنگام زایمان یا بالفاصله پس از آن، اکسی توسین را به ران شما تزریق 
 شود.شما می

دقیقه پس از تولد   ۵تا   ۱دهند بهتر است بند ناف را فوراً قطع نکنید، بنابراین قابله بین ها و شواهد نشان می بررسی
ف به طور مثال اگر بند ناتان، به هایی در مورد شما یا طفلدر صورت بروز نگرانی کند.برای انجام این کار صبر می

 شدت دور گردن طفل ما پیچیده شده باشد، ممکن است این کار زودتر انجام شود. 

کشد و بنابراین، جفت را از  می -که به جفت متصل است-هنگامیکه جفت از رحم شما خارج شد، قابله بند ناف را 
 افتد.اتفاق می دقیقه پس از تولد طفل شما ۳۰این کار معموالً در فاصله   کشد.طریق واژن شما بیرون می

ریزی پس از زایمان( را  کند و خطر خونریزی شدید پس از زایمان )خون مدیریت فعال، خروج جفت را تسریع می
تواند دردهای پس از تولد )دردهای  همچنین می دهد.دهد. ولی احتمال احساس و بروز بیماری را افزایش میکاهش می

 کند.انقباضی مانند پس از تولد( را تشدید 

از قابله یا داکتر خود بخواهید اطالعات بیشتری در مورد جلوگیری از خونریزی شدید و آنچه بالفاصله پس از زایمان  
 افتد، در اختیار شما قرار دهد. اتفاق می

 مدیریت فیزیولوژیکی چیست؟

 افتد. فاق میطور طبیعی اتشود و مرحله سوم زایمان بهدر این روش هیچ تزریق اکسی توسینی انجام نمی

بدین معنی که هنوز خون از جفت به جنین شما  شود.بند ناف تا زمانی که ضربان نوزاد متوقف نشود قطع نمی
 کشد.دقیقه طول می  ۴تا  ۲این کار معموالً  رسد.می

مکن  م که جفت از رحم شما خارج شد، باید کمی فشار در نشیمن خود احساس و جفت را به بیرون فشار دهید.هنگامی
 کشد.است خروج جفت از رحم تا یک ساعت طول بکشد، ولی معموالً خروج آن تنها چند دقیقه طول می

کند روش طور طبیعی خارج نشد یا شروع به خونریزی شدید کردید، قابله یا داکتر به شما توصیه میاگر جفت به
 ه سوم زایمان انجام دهید.توانید این کار را هر زمانی طی مرحلمی مدیریت فعال را بکار گیرید.

وب   The NHSمعلومات اخذ شده از 
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