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Стадії пологів 
1- я стадія пологів 
Під час 1-ї стадії пологів сутички змушують вашу шийку матки поступово відкриватися 
(розширюватися). Зазвичай це найтриваліша стадія пологів. 

 
На початку пологів шийка матки починає розм'якшуватися, щоб вона могла відкритися. Це називається 
першим періодом пологів і ви можете відчувати нерегулярні сутички. Це може зайняти багато годин або 
навіть днів, перш ніж ви почнете народжувати. 

 
Активна фаза пологів- це коли шийка матки розширилася приблизно до 4 см і регулярні сутички 
відкривають шийку матки. 

 
Під час першого періоду пологів непогано б щось поїсти і випити, тому що вам знадобиться енергія 
під час пологів. 

 
Якщо ваші пологи починаються вночі, постарайтеся почуватися комфортно і розслаблено. Поспіть, якщо 
можете. 

 
Якщо ваші пологи починаються вдень, залишайтеся у вертикальному положенні та обережно 
рухайтеся. Це допомагає вашій дитині опуститися в чашоподібну порожнину та сприяє розширенню 
шийки матки. 

 
Дихальні вправи, масаж та прийняття теплої ванни або душу можуть допомогти полегшити біль на цій 
ранній стадії пологів. 

Коли звертатися до фельдшера-акушера 

Зверніться до своєї акушерської бригади, якщо: 

• ваші сутички регулярні, і у вас приблизно 3 сутички кожні 10 хвилин. 
• ваші води відійшли 
• ваші сутички дуже сильні, і ви відчуваєте, що потребуєте полегшення болю 
• вас щось турбує 

Якщо ви потрапите до лікарні або до акушерського відділення до того, як у вас почнуться пологи, вони 
можуть запропонувати вам знову повернутися додому на деякий час. 

 
Як тільки пологи почнуться, ваш фельдшер-акушер час від часу перевірятиме вас, щоб дізнатися, як у 
вас йдуть справи, і пропонувати вам підтримку, включаючи знеболювання, якщо вам це потрібно. 

 
Ви можете або рухатися, або прийняти позу, в якій вам буде зручно народжувати. 

 
Ваш фельдшер-акушер запропонує вам регулярні вагінальні огляди, для того щоб дізнатися, як 
прогресують ваші пологи. Якщо ви не бажаєте, щоб вас оглядали, ваш фельдшер-акушер може 
обговорити це з вами і пояснити чому вони пропонують ці огляди. 

 
Ваша шийка матки повинна відкритися приблизно на 10 см, щоб ваша дитина могла пройти через неї. 
Це те, що називається повним розширенням. 

 
При перших пологах від початку сутичок до повного розширення зазвичай проходить від 8 до 12 
годин. При 2-й чи 3-й вагітності це часто відбувається швидше (близько 5 годин). 

 
Коли ви досягнете кінця 1-ї стадії пологів, ви можете відчути бажання тужитися. 
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Спостереження за вашою дитиною під час пологів 

Ваш фельдшер-акушер спостерігатиме за вами і вашою дитиною під час пологів, щоб переконатися в 
тому, що ви обоє добре справляєтеся. 

 
Це буде включати в себе використання невеликого портативного пристрою для прослуховування 
серцебиття вашої дитини кожні 15 хвилин. Ви будете вільні пересуватися стільки, скільки захочете. 

 
Ваш фельдшер-акушер може запропонувати електронний моніторинг, якщо є якісь побоювання з 
приводу вас чи вашої дитини, або якщо ви вирішите зробити епідуральну анестезію. 

 
Електронний моніторинг включає в себе прикріплення 2 прокладок до вашого живота. Одна прокладка 
використовується для контролю ваших сутичок, а інша – для контролю серцебиття вашої дитини. Ці 
прокладки прикріплені до монітора, який показує серцебиття вашої дитини та ваші сутички 

 
Іноді натомість до голови дитини можна прикріпити затискач, званий кардіомонітор плоду. Це може дати 
точніший вимір серцебиття вашої дитини. 

 
Ви можете попросити щоб вас контролювати в електронному вигляді, навіть якщо у вас немає жодних 
проблем. Наявність електронного моніторингу може обмежити кількість ваших переміщень. 

 
Якщо у вас є електронний монітор з прокладками на животі, це означає, що є побоювання з приводу 
серцебиття вашої дитини, ви можете відключити монітор, якщо серцебиття вашої дитини буде 
нормальним. 

 
Монітор голови плода зазвичай знімається лише після народження вашої дитини, але не раніше. 

 
Прискорення пологів 

Пологи іноді можуть протікати повільніше. Це може статися, якщо ваші сутички відбуваються 
недостатньо часто, якщо вони недостатньо сильні або якщо ваша дитина перебуває у незручному 
положенні. 

 
Якщо це так, ваш лікар або акушер можуть поговорити з вами про два способи прискорення пологів: 
розрив плодових оболонок або крапельниця з окситоцином. 

Розрив плодових оболонок 

Розриву мембрани, яка містить рідину навколо вашої дитини (ваші води), часто буває достатньо, щоб 
сутички були сильнішими та регулярнішими. Це також відоме як штучний розрив мембран (ШРМ). 

 
Ваш фельдшер-акушер або лікар може зробити це, зробивши невеликий розрив у мембрані під час 
вагінального обстеження. Це може зробити ваші сутички сильнішими та болючішими, тому ваш 
акушер поговорить з вами про полегшення болю. 

Крапельниця окситоцину 

Якщо розрив плодових оболонок не допомагає, ваш лікар або акушер можуть запропонувати 
препарат під назвою окситоцин (також відомий як синтоцинон), щоб посилити ваші сутички. Цей 
препарат надходить через крапельницю, яка вводиться у вену, зазвичай, на зап'ясті або руці. 

 
Окситоцин може зробити ваші сутички сильнішими і регулярнішими і може почати діяти досить 
швидко, тому ваш фельдшер-акушер розповість вам варіанти полегшення болю. 

 
Вам також знадобиться електронний моніторинг, щоб перевірити, чи справляється ваша дитина з 
сутичками, а також регулярні вагінальні огляди, щоб перевірити, чи працює крапельниця. 

2- я стадія пологів 
2-я стадія пологів триває з повного розкриття шийки матки до народження дитини. 
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Відповідне положення під час пологів 

Ваш фельдшер-акушер допоможе вам знайти зручне положення для пологів. Можливо, вам 
захочеться сісти, лягти на бік, встати, опуститися навколішки або присісти навпочіпки, хоча сидіти 
навпочіпки може бути важко, якщо ви до цього не звикли. 

 
Якщо під час пологів у вас сильно болить спина, стояння на четвереньках вам може допомогти. Було 
б добре спробувати деякі з цих позицій, перш ніж ви почнете народжувати. Поговоріть зі своїм 
партнером, щоб він знав, як він може допомогти вам. 

 
Зверніться до свого фельдшера-акушера або лікаря за додатковою інформацією про те, що може 
зробити ваш партнер. 

Потуги 

Коли ваша шийка матки повністю розшириться, ваша дитина рухатиметься далі родовим каналом до 
входу в піхву. У вас може виникнути бажання потужитися , воно схоже на відчуття спорожнення 
кишечника. 

 
Ви можете тужитися під час сутичок щоразу, коли відчуєте позов. Можливо, ви не відразу почнете 
тужитися. Якщо вам робили епідуральну анестезію, ви можете взагалі не відчувати потуги. 

 
Якщо це ваша перша дитина, ця стадія потуг має тривати не більше 3 годин. Якщо ви вже народжували, 
це має тривати не більше 2 годин. 

 
Ця стадія пологів – важка робота, але ваша акушер допоможе та підбадьорить вас. Ваш партнер по 
пологам також може підтримати вас. 

Що відбувається після народження вашої дитини 

Коли головка вашої дитини буде готова вийти, ваш фельдшер-акушер попросить вас припинити 
тужитися і зробити кілька коротких вдихів, видихаючи через рот. 

 
Це робиться для того, щоб головка вашої дитини могла пройти повільно і м'яко, даючи шкірі та м'язам 
в області між вашою піхвою та анусом (промежиною) час розтягнутися. 

 
Іноді ваш фельдшер-акушер чи лікар запропонують епізіотомію, щоб уникнути розриву чи прискорити 
пологи. Це невеликий розріз, зроблений у вашій промежині. 

 
Вам зроблять ін'єкцію місцевого анестетика, щоб знеболити ділянку перед тим, як буде зроблено розріз. 
Як тільки ваша дитина народиться, епізіотомія чи будь-які великі розриви будуть зашиті. 

 
Зверніться до свого фельдшера-акушера або лікаря за додатковою інформацією про ваше тіло після 
пологів, у тому числі про те, що робити зі швами. 

 
Як тільки голова вашої дитини вийшла, більшість важкої роботи вже закінчена. Решта тіла зазвичай 
виходить під час наступних 1 або 2 сутичок. 

 
Зазвичай ви відразу зможете потримати свою дитину на руках і трохи побути разом. 

 
Ви можете годувати свою дитину грудьми, як тільки ви захочете. В ідеалі, ваша дитина отримає свою 
першу годівлю протягом 1 години після пологів. 

 
birth. 

 
Дізнайтеся більше про тілесний контакт та грудне вигодовуванні у перші кілька днів. 

Що відбувається після народження вашої дитини 
Третя стадія пологів відбувається після народження вашої дитини, коли ваша матка скорочується і 
плацента 
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виходить через піхву. 
 
Є 2 способи впоратися із цією стадією пологів: 

• активний – коли призначається лікування, щоб це сталося швидше 
• фізіологічний – коли у вас немає лікування, і ця стадія відбувається природним шляхом 

Ваш фельдшер-акушер пояснить вам обидва способи, поки ви ще вагітні або під час ранніх пологів, щоб 
ви могли вирішити, якому з них ви віддали б перевагу. 

 
Є деякі ситуації, коли фізіологічне лікування є недоцільним. Ваш фельдшер-акушер або лікар можуть 
пояснити, чи це стосується вас. 

Що таке активне управління? 

Ваш акушер зробить вам ін'єкцію окситоцину в стегно під час пологів або незабаром після них. Це 
змушує вашу матку скорочуватись. 

 
Дані свідчать, що краще не перерізати пуповину відразу, тому ваша акушер почекає, щоб зробити це 
від 1 до 5 хвилин після пологів. Це може бути зроблено раніше, якщо є побоювання щодо вас чи вашої 
дитини – наприклад, якщо пуповина туго обмотана навколо шиї вашої дитини. 

 
Як тільки плацента виходить з вашої матки, ваш акушер витягує пуповину, яка прикріплена до 
плаценти, та витягує плаценту через вашу піхву. Зазвичай це відбувається протягом 30 хвилин після 
народження дитини. 

 
Активне ведення прискорює відходження плаценти та знижує ризик сильної кровотечі після пологів 
(післяпологова кровотеча), але збільшує ймовірність того, що ви відчуєте себе погано та 
занедужаєте. Це також може посилити наслідки (болі як при сутичках, але після пологів). 

 
Зверніться до свого фельдшера-акушера або лікаря за додатковою інформацією про запобігання 
сильній кровотечі та про те, що відбувається відразу після пологів. 

Що таке фізіологічне керування? 

Ін'єкції окситоцину не застосовуються і 3-я стадія пологів відбувається природним шляхом. 
 
Пуповина не перерізається доти, поки вона не перестане пульсувати. Це означає, що кров все ще 
надходить від плаценти до вашої дитини. Зазвичай це триває від 2 до 4 хвилин. 

 
Як тільки плацента вийде з вашої матки, ви повинні відчути деякий тиск у нижній частині живота, і вам 
потрібно буде виштовхнути плаценту назовні. Відділення плаценти може зайняти до однієї години, 
але для її виштовхування потрібно всього кілька хвилин. 

 
Якщо плацента не відходить природним шляхом або починається сильна кровотеча, ваш акушер або 
лікар порадять вам перейти до активного управління. Ви можете зробити це будь-коли на 3-й стадії 
пологів. 


