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 د لنګون د درد او زېږون مرحلې

 مرحله ۱د لنګون د درد 

مرحلې په ترڅ کې چړيکي د رحم خوله په کراره کراه پرانيزي )پراخه کوي(. عموما دا د لنګون د دردونو  ۱د لنګون د 

 تر ټولو اوږده مرحله وي.

د زېږون )لنګون( د دردونو په لومړيو کې ستاسو رحم نرمېږي تر څو چې پرانستل شي. دې ته پټه مرحله ويل کېږي او  

کېدای شي په دې وخت کې تاسو غيرمنظمي چړيکي احساس کړئ. ترڅو چې تاسو لنګون )زېږون( ته برابرېږئ، 

 کېدای شي دا مرحله څو ساعته يا هم څو ورځي وخت ونيسي.

سانتي متره پراخ شي او ستاسو په رحم  ۴)لنګون( اصلي وخت هغه مهال رارسېږي چې ستاسو رحم شاوخوا  د زېږون

 کې منظم دردونه راپورته شي.

ښه خبره داده چې د دردونو په دې پټه مرحله کې )هغه مهال چې منظم دردونه ال نه وي پيل شوي( څه شی وڅيښئ يا 

 ي وخت تاسو انرژي ته اړتيا لرئ.يې وخورئ ځکه د زېږون )لنګون( پر اصل

که ستاسو د زېږون )لنګون( دردونه په شپه کې راپورته شي، نو هڅه وکړئ چې ځان ارام او مستريح کړئ. که کېدای  

 شوای ويده شئ.

که ستاسو د زېږون دردونه په ورځ کې راپورته شي، نو نېغ او په مستقيم شکل ودرېږئ او خپل فعاليتونه په ارامه 

کړئ. دا ستاسو د ماشوم سره مرسته کوي چې الندي ستاسو حوصلې )کونغري( ته راکښته شي او ستاسو د رحم ترسره 

 په پراخېدو کې کومک کوي. 

د ساه اخيستلو تمرينونه، مالش )مساج( کول او په ګرمو اوبو حمام يا شاور کول کوالی شي د زيږون د لومړيو مرحلو د 

 درد په کمولو کې مرسته وکړي. 

 قابلې سره څه وخت بايد اړيکه ونيول شي د 

 په الندي حاالتو کې د خپلي قابلې سره اړيکه ونيسئ: 

ځلي د درد چړيکي  ۳دقيقو کې  ۱۰کله چې ستاسو د لنګون )زېږون( دردونه په منظم شکل پيل شي او په هرو  •

 راپورته کېږي 

 چې د بدن اوبه مو توی شي •

 رامولو درملو ته اړتيا ولرئچې ستاسو دردونه ډېر شديد وي او د درد آ •

 د يو شي په اړه اندېښنه درته پيدا شي •

که تاسو د زېږون )لنګون( د اصلي وخت رارسېدو وړاندي روغتون يا زېږنتون ته ورشئ، کېدای شي هغوی تاسو ته  

 وړانديز وکړي چې د څه وخت لپاره بېرته کور ته الړ شئ. 

راورسېږي، ستاسو قابله به شېبه په شېبه تاسو ګوري تر څو وګوري چې پروسه  کله چې د زېږون )لنګون( اصلي وخت 

څومره مخ ته روانه ده او څنګه مرستي ته اړتيا لرئ، همدار راز که د درد آرامولو درملو ته اړتيا وه هم به مرسته 

 درسره وکړي.
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و پرمهال ځان راحته احساس  تاسو کوالی شئ شاوخوا وګرځئ يا داسې وضعيت ترسره کړئ چې د زېږون د دردون

 کړئ.

قابله به تاسو ته مهبلي منظم معاينات وړانديز کړي ترڅو وګوري چې ستاسو کار څنګه روان دی. که تاسو نه غواړئ 

قابله کوالی شي له تاسو سره په دې بحث وکړي چې ولي  -چې دا معاينات ترسره کړئ، مجبور نه ياست چې ويې کړئ 

 رته کېږي. ددې معايناتو وړانديز د

سانتي متره خالصه شي ترڅو د همدې الري ستاسو ماشوم ووځي. دې ته د رحم   ۱۰ستاسو د رحم خوله بايد شاوخوا 

 بشپړ خالصېدل ويل کېږي. 

د زېږون د لومړيو دردونو څخه بيا د زېږون يا لنګون تر اصلي وخت پوري چې رحم په بشپړ توګه خالصېږي معموال  

م حمل کې د لنګون د درد موده لنډه وي )شاوخوا  ۳م يا ۲پوري وخت نيسي. اکثره وخت په  ساعتونو ۱۲څخه تر  ۸له 

 ساعته وخت نيسي(.  ۵

کله چې ستاسو د زېږون )لنګون( د درد لومړی پړاو پای ته ورسيږئ، تاسو ممکن د ماشوم ته د فشار ورکولو اړتيا  

 احساس کړئ.

 د زېږون پر مهال ستاسو د ماشوم څارنه 

پر مهال به قابله ستاسو او ستاسو د ماشوم څارنه کوي، ترڅو ډاډه شي چې تاسو او ماشوم دواړه په سم شکل د زېږون 

 پر مخ روان ياست.

دقيقو کې ستاسو د ماشوم زړه ته غوږ نيسي. تاسو ته اجازه شته،   ۱۵قابله د يوې کوچنۍ آلې په مرسته په هرو 

 هرڅومره چې تاسو غواړئ حرکت وکړئ. 

)د زېږون پر مهال بېهوښه کول( انتخاب   غټه نشهتاسو يا ستاسو د ماشوم په اړه کومه انديښنه وي، يا که مو که چيرې س

 کړئ وۍ، کېدای شي قابله د بريښنايی څارنې وړانديز وکړي.

لې وتړل شي. يوه آله به ستاسو دردونه او د رحم د خولې پرانستل په برېښنايي څارنه کې به ستاسو پر نس باندي دوې آ

څاري او بله آله به د ماشوم د زړه ضربان څاري. دا دواړي آلې د يو سيسټم سره وصل دي چې ستاسو د زېږون دردونه 

 او د ماشوم د زړه ضربان مالوموي.

ړه ضربان څاري هم د ماشوم د سر سره نښلول وختونه يو کليپ چې د جنين )د مور په نس کې د ماشوم( د زځينې 

 کېږي. دا کوالی شي ستاسو د ماشوم د زړه ضربان په ډير دقيق ډول اندازه کړي. 

که ستاسو په اړه کومه اندېښنه نه وي، هم کوالی شئ د برېښنايي څارني غوښتنه وکړئ. ځيني وختونه برېښنايي څارنه  

 کېدای شي ستاسو حرکتونه محدود کړي.

اسو د ماشوم د زړه د ضربان په اړه اندېښنه وي او له همدې امله مو د برېښنايي څارني آلې پر نس نښلول شوي  که ست

وي، کوالی شئ په هغه صورت کې چې د ماشوم د زړه ضربان عادي او نارمل وي همدا آلې له خپل نس څخه ليري 

 کړئ.

د هغه پر سر باندي نښلول شوې وي، يواځي هغه مهال هغه آله چې د جنين )د مور په نس کې ماشوم( د څارني لپاره 

 ليري کوالی شئ چې ماشوم وزېږې، له دې مخکې يې نه شئ ليري کوالی. 

 د زېږون چټکېدل 

https://www.nhs.uk/conditions/epidural/
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ځيني وختونه د توقع خالف د ماشوم زېږون ډېر ورو او کرار وي. دا هغه مهال پېښېږي چې ستاسو د زېږون دردونه په  

يا مو دردونه په پوره اندازه قوي نه وي او يا هم په هغه وخت کې چې ستاسو ماشوم په   کافي اندازه نه وي راپوته شوي

 خراب وضعيت کې وي. 

الرو په اړه خبرې  ۲که داسي حالت رامنځ ته شي نو ډاکټر يا قابله به کېدای شي ستاسو سره د زېږون د چټکولو لپاره د 

 بله دا چې ستاسو بدن ته اکسيټوسين پېچکاري کړی.وکړي: يو دا چې د ستاسو د بدن اوبه ايله کړي او 

 د بدن د اوبو ايله کول 

اکثره وخت د زېږون د دردونو د ډېرولو او منظمولو لپاره د اوبو د هغه کڅوړي چې ستاسو ماشوم پکې خوندي وي  

ويل  ( ARMپرې کول ))ستاسو اوبه( را ايله کول ښه کار کوي. دې کار ته په مصنوعي ډول د اوبو د کڅوړي )پردې( 

 کېږي. 

قابله يا ډاکټر کوالی شي د مهبل )فرج( د معاينې پر مهال د اوبو دا کڅوره)پرده( پرې کړي. چې په دې سره به ستاسو د 

زېږون دردونه ډېر قوي شي او تاسو به د ډېر درد احساس کوئ، په همدې خاطر به قابله ستاسو سره د درد آرامونکو 

 ړي.درملو په اړه خبرې وک

 د اکسيټوسين څاڅکي

که د بدن د اوبو ايله کولو کار ونه کړ، نو ډاکټر يا قابله کېدای شي تاسو ته د اکسيټوسين په نوم درمل )چې سينټوسينون 

هم ورته ويل کېږي( استفاده کولو سپارښتنه وکړي، دا درمل ددې لپاره ورکول کېږي چې د زېږون دردونه قوي کړي.  

 و د مړوند يا موټي له الري په رګ کې لګول کېږي. اکسيټوسين عموما ستاس 

ددې لپاره چې د زېږون پروسه لږ چټکه شي، همدا اکسيټوسين ستاسو د زېږون )لنګون( دردونه قوي کوي او په منظم  

  ډول دردونه راپورته کوي، نو په همدې اساس به قابله له تاسو سره د درد آرامولو درملو په هکله خبري وکړي.

بريښنايی څارنې ته هم اړتيا ولرئ ترڅو وکتل شي چې ستاسو ماشوم د زېږون د دردونو پر مهال څه ډول  تاسو به

تعامل کوي او همدارنګه د مهبل )فرج( منظم معاينات به هم ترسره کېږي ترڅو وکتل شي چې ايا اکسيټوسين ډراپ کار 

 کوي که څنګه. 

 مه مرحله ۲د زېږون 

ه پيلېږي چې ستاسو رحم په بشپړه توګه خالصيږي بيا د ماشوم تر زېږېدلو پوري دوام مه مرحله له هغه وخت۲د زيږون 

 کوي.

 د ماشوم زېږولو پر مهال بايد څه ډول وضعيت ولرئ 

قابله به ستاسو سره مرسته کوي ترڅو خپل ماشوم په ارام ډول وزېږوئ. کېدای شي تاسو غواړئ چې بايد کښېنئ، پر  

ګونډو شئ يا هم دپښو پر ګوتو كښېنئ که څه هم د پښو پر ګوتو کښېناستل د هغه کسانو لپاره  اړخ پرېوځئ، ودرېږئ، پر 

 سخت وي چې ورسره عادت نه وي.

که د زېږون پر مهال مو پر مال ډېر درد وي، نو پر ګونډو کېدل )پرڅلورو کېدل( ستاسو سره د درد په آرامولو کې 

لنګون( د وخت رارسېدو مخکې دغه څو ډوله حرکتونه تمرين کړئ. د مرسته کوالی شئ. ښه خبره داده چې د زېږون )

هغه کس سره چې د زېږون پر مهال درسره همکار وي خبري وکړئ ترڅو هغه پوه شي چې څنګه مرسته درسره 

 وکړي.
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دا چې ستاسو د زېږون همکار کس څه ډول مرسته درسره کوالی شي، په دې اړه د قابلې يا ډاکټر څخه مالومات 

 اړئ. وغو

 د خپل ماشوم بهر خواته پوري وهل 

کله چې ستاسو د رحم خوله په بشپړه توګه پرانستل شي، ماشوم به د زېږون د کانال له الري ستاسو د مهبل )فرج(  

خواته حرکت وکړي. په دې وخت کې به تاسو لکه څنګه چې ابزار )غټ پېشاب( کوئ په همدې شکله به ماشوم ته د 

 وهلو اړتيا احساس کړئ.فشار ورکولو يا پوري 

که اړتيا وي، تاسو کوالی شئ  چې د زېږون د دردونو پر مهال هم خپل ماشوم ته فشار ورکړئ، ترڅو بهر راووځي.  

کېدای شي تاسو سمدستي د ماشوم پوري وهلو ته اړتيا احساس نه کړئ. که تاسو ته د بېهوښئ درمل درکول شوي وي، 

 ولو هيڅ اړتيا نه ليدل کېږي.په دې وخت کې ماشوم ته د فشار ورک

ساعتونو زيات دوام ونه کړي. که تاسو له دې   ۳که دا ستاسو لومړی ماشوم وي، نو د فشار ورکولو دا مرحله به تر 

 ساعتونو ډېره ونه غځېږي. ۲مخکې بل ماشوم هم زېږولی وي، نو دا مرحله به تر 

ه به ستاسو سره مرسته کوي او تاسو به هڅوي. د زېږون پر د زېږون )لنګون( دا مرحله ډېره سخته وي، خو بيا هم قابل

 مهال ستاسو سره همکار شخص هم ستاسو مرسته کوالی شي. 

 د ماشوم زېږېدلو پر مهال څه پېښېږي 

کله چې د ماشوم سر تقريبا پر راوتلو وي، په دې وخت کې به قابله له تاسو څخه وغواړي چې فشار ودروئ او يو څو  

 ګاني )تنفس( واخلئ.لنډي ساه 

دا د دې لپاره چې ستاسو د ماشوم سر ورو ورو او په ارام شکل سره راووځي، او په دې وخت کې به ستاسو د مهبل او  

 مقعد تر منځ ساحه )حوصله( کې پوستکي او عضالت نور هم سره پراخ او ازاد شي. 

مقعد ترمنځ ساحه( لږ پرې کړل شي ترڅو د مهبل   ځيني وخت ډاکټر يا قابله وړانديز کوي چې بايد د عيجان )د فرج او

 )فرج( د ډېر څيري کېدو مخه ونيول شي او يا هم دې ته اړتيا وي چې ماشوم بايد ژر وزېږول شي.

مخکې له دې چې دا ساحه پرې کړل شي، تاسو ته به د پېچکارۍ له الري نيمه نشه )د بېهوښۍ درمل چې هغه مشخصه  

 . کله چې ستاسو ماشوم وزېږي، د مهبل )فرج( يا هر بل زخم به وګنډل شي.ساحه بې حسه کړي( درکړل شي

دا چې له زېږون وروسته به ستاسو بدن څنګه وي او د زخم سره څه وکړئ، په دې اړه د خپلي قابلې يا ډاکټر څخه 

 مالومات واخلئ.

  ۲يا  ۱د بدن پاتي برخه به په کله چې ستاسو د ماشوم سر راووځي، نور نو سخته مرحله پای ته ورسېدل. د ماشوم 

 نورو دردونو سره راووځي. 

 تاسو کوالی شئ چې د زېږون وروسته سمدستي خپل ماشوم واخلئ او پر خپل بدن باندي يې ونښولئ.

که غواړئ هرڅومره ژر کوالی شئ چې ماشوم ته خپلې شېدې ورکړئ. په عين وخت کې به ستاسو ماشوم به د زيږون 

 خپله لومړنۍ غذا ترالسه کړي. ساعت کې  ۱څخه په 
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د زېږون ورسته ماشوم پر بدن نښلولو او په لومړيو ورځو کې ماشوم ته د مور د شيدو ورکولو په هکله نور مالومات  

 وګورئ. 

 مه مرحله ۳د زېږون 

ا( مو له مه مرحله د ماشوم د زېږېدلو وروسته پيلېږي چې کله ستاسو رحم انقباض وکړي او د نو تار )پالسينټ۳د زېږون 

 مهبل )فرج( څخه راووځئ. 

 الري شته: ۲ډغه مرحلې د تنظيمولو لپاره 

 چې تاسو يې د درملني له الري ژر ترسره کړئ -فعال •

 چې تاسو يې درملنه ونه کړئ او دا مرحله په طبيعي ډول رامنځ ته شي -فزيولوژيکي  •

ال په نس وي يا هم د زېږون په لومړيو کي، بيا   قابله به هغه مهال ستاسو سره په دې اړه خبري وکړي چې ستاسو ماشوم

 نو تاسو خپل انتخاب لرئ چې د خپلي خوښي مطابق کومه الر غوره کوئ. 

په ځينو حاالتو کې په فيزيالوژيکي ډول ددې مرحلې د تنظيمولو مشوره نه ورکول کېږي. قابله يا ډاکټر به ستاسو سره  

 ښه ده. په دې اړه خبري وکړي ستاسو لپاره کومه الره

 په فعال ډول د نمونې )پالنټيسټا( را ايستل څه شی دی؟ 

د زېږون پر مهال يا له هغه څخه سمدستي وروسته به قابله ستاسو په ورون )کوناټي( کې يوه پېچکارۍ يا اکسايټون 

 ولګوي. په دې سره ستاسو رحم انقباض پيدا کوي. 

موندني دا ښيي چې ښه خبره داده چې د زېږون وروسته دي سمدستي نمونه )نرۍ غده يا نو( نه پرې کېږي، نو له همدې 

دقيقو پورې انتظار ورته وکړي. خو که چيري ستاسو د ماشوم په اړه  ۵څخه تر  ۱امله قابله به د زيږون وروسته د  

ه غاړه کې را پېچل شوې وي، نو په دې صورت کې ژر پرې مثال د نو تار يا نرۍ غده يې پ -اندېښنه موجوده وه 

 کېږي. 

کله چې نمونه )پالنسټا( ستاسو له رحم څخه ليرې شي، قابله به هغه تار چې په نمونه يا پالننسټا پوري تړلی وي 

لو څخه وروسته او نمونه يا پالسنټا به ستاسو د مهبل يا فرج له الري را وايستل شي. دا عموما د ماشوم زېږېد -راوباسي 

 دقيقو کې ترسره کېږي.  ۳۰په 

په فعال ډول ددې مرحلې د تنظيم چاري د نمونې يا پالسينټا د راوتلو پروسته چټکوي او له زيږون څخه وروسته د  

ډېري وينې بهيدنې )د زيږون وروسته خونريزي( خطر کموي، خو د ناروغه کيدو چانس هم ډيروي. دا کوالی شي چې 

 )د زيږون وروسته د انقباض په څير دردونه( ال ډېرکړي. وروسته دردونه 

دا چې د شديدي ويني بهېدني )خونريزۍ( مخه څنګه ونيول شي او د زېږون سمدستي وروسته څه پېښېږي، په دې هکله 

 د خپلي قابلې يا ډاکټر څخه مالومات وغواړئ.

 په فزيالوژيکي ډول د نمونې پالسينټا تنظيم څه ته وايي؟ 

مي مرحلې د بشپړولو لپاره اکسيټوسين پيچکارۍ نه ورکول کېږي بلکي په طبعي شکل ۳په دې طريقه کې د زېږون د 

 نمونه يا پالنيسټا راوځي. 
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د نمونې )نو( تار تر هغه وخته پورې نه پرې کيږي چې نبض يې بند شوی نه وي. دا په دې مانا ده چې ستاسو ماشوم ته  

 دقيقو پوري وخت نيسي.  ۴څخه تر  ۲ه الري وينه ور روانه وي. معموال دا له الهم د نمونې يا پالسنټا ل

کله چې نمونه يا )پالسنټا( ستاسو له رحم څخه را ليرې شي، تاسو به د بدن په الندې برخه کې يو څه فشار احساس کړئ  

کېدای شي له يوه ساعت څخه زيات او تاسو به په همدې فشار سره نمونه )پالسنټا( بهر وباسئ. د نمونې )پالسنټا( ايستل 

 وخت ونيسي، خو معموال د نمونې )پالسنټا( ايستل يواځي څو دقيقې وخت نيسي.

که چيرې نمونه )پالسنټا( په طبعي توګه ونه وځي يا ستاسو څخه په زياته اندازه وينه روانه شي، په دې صورت کې به 

له الري نمونه )پالسنټا( و ايستل شي. دا پروسه تاسو کوالی شئ   قابله يا ډاکټر تاسو ته مشوره درکړي چې د فعال تنظيم

 مي مرحلې په هر وخت کې ترسره کړئ.۳د زېږون د 

NHS  ې څخه معلومات ویب
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