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 :زایمان طبیعی

و مراحل آن از آغاز تا پایان  زایمان طبیعی در این مطلب مواردی مفید برای تازه مادران در مورد

 .آورده ایم

ر و همسران آنها پذیرد و بهتر است که زنان باردازایمان طبیعی در طی چند مرحله صورت می

 .تا بتوانند در طول زایمان واکنش درستی از خود نشان دهند بندپیش از زایمان از روند آن آگاهی یا

و مراحل فرآیند زایمان مطالبی آورده شد، در  زایمان طبیعی در مطلب پیش درباره عالیم شروع

 :به موارد دیگر می پردازیمادامه 

 البته .آید طور طبیعی نوزاد با سربه دنیامیه ب

ابرو )حالتی تواند با پاها، باسن، صورت و میجنین 

 .مادر قرار بگیرد در لگن بین سر و صورت( نیز

قرار گرفتن  برای زایمان طبیعی،مطلوب ترین حالت 

 و از حالتهای مختلف سر سر جنین در لگن مادر است

وضعیتی که صورت جنین رو به پشت مادر باشد، 

 .شایعتر و بهتر از بقیه حالتهاست

 در این حالت البته .دهدتشکیل می کل زایمان ها را درصد  ۳تقریباً  (بریچ)با پاها  زایمان نوزاد

حالت هم برای  این زایمان طبیعی در .(مخصوصاً درد کمر)تر خواهد بود تر و مشکلزایمان طوالنی

در  .ما دردناکتر خواهد بود، هم برای جنین پر خطرتر و البته برای ماما یا پزشکتان هم مشکل ترش

 .(شکم اولها و شکم دومها مخصوصاً در)کنند بریچ راسزارین میجنینهای  بیشتر حالتهایحال حاضر 
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 :تولد نوزاد

ه ب او ناحیۀ تناسلی  .دهندیانتقال مبه اتاق زایمان و تخت زایمان  زائو را ،برای انجام تولد کودک

استریل پوشانده های ارچهپ گردد و روی شکم و پاها باوسیله مواد ضد عفونی کننده شسته و تمیز می

 .شودمی

و پایین آمدن سر جنین به میزان کافی رحم به اندازه ده سانتیمتر کامل دهانه شدن  پس از باز

ثانیه نفس  ۵-۶که بیشتر از است بهتر و زور بزندسته یک بازدم آه مراه بابیمار هگردد که توصیه می

که  گرددچنانچه بعد از نیم ساعت جنین در وضعیت خروج قرار نگرفت پیشنهاد می .حبس نگردد

ه پایین آمدن جنین در کانال زایمانی به کمک زور زدن و ب .آید حالت سر پا نشستن دره شخص ب

طول هر چند  .گیردصورت می (عضله کف قفسه سینه)م همراه انقباضات ماهیچه های رحم و دیافراگ

طول ه دو ساعت ب دقیقه تا ۰۱است بینسانتیمتر بیشتر نیست ولی ممکن  ۰۱مجرا حدود  این

 د.بیانجام

زایمان فیزیولوژیک معموال ابتدا سر، یک شانه و سپس شانۀ بعد و به روش نگام تولد نوزاد ه به

سر زایمان مرحله خروج  آید که قسمت سختپس از آن بقیه بدن به بیرون لیز خورده و بیرون می

 .باشدمی

شود و در این هنگام دهان و بینی نوزاد توسط پوآر تمیز می، بالفاصه پس از بیرون آمدن نوزاد

شنود که هیجان انگیزترین مرحلۀ زایمان است! می ین بار صدای گریه فرزند خود راشخص برای اول

وسیله ه ب را ماما یا پزشک ابتدا و انتهای آن سپس .متصل است طریق بند ناف به مادر نوزاد اکنون از

سانتی متری شکم نوزاد،  ۰-۳سپس یک گیرۀ پالستیکی در فاصلۀ  .چیندبندد و سپس میپنس می

 .چیندمی بندد و بقیۀ آن رای بند ناف میبر رو
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 .گیردبر می روند و آرامش سرتاسر وجود مادر را دراز بین می ی مادرپس از تولد نوزاد، دردها

البته توجه دارید که کل مدت دردهای ناراحت کننده زایمان طبیعی شاید به اندازۀ مدت یک دندان 

ه ک شده است ز دردهای زایمانی و شدت و مدت آن ها نقلاداستانهایی درد ساده باشد! ولی متأسفانه 

 گردیده است.باعث وحشت مادران جوان 

 

 :مرحلۀ سوم زایمان طبیعی خروج جفت
طریق بند ناف به جنین  و ازبوده دوران بارداری به دیوارۀ رحم متصل  است که در جفت اندامی

 .عهده دارده ب را دفع ضایعات جنینو مسئولیت تغذیه و اکسیژن رسانی به جنین و  شودوصل می

منقبض  رحم اما بعد ازچند دقیقه دوباره .روداز بین می تولد نوزاد، انقباضات رحمی بعد از

این انقباضات جفت را از دیوارۀ رحم جدا کرده و  .شودمی

که معموالً با خروج مقداری خون تازه  راندآنرابه بیرون می

 .باشدنیز همراه می

روج جفت، ماما یا پزشک در صورت نیاز اقدام بعد از خ

 .کندمی به ترمیم اپیزیاتومی

شود و نوزاد از لحاظ قد و وزن و سالمت بررسی می

شودو توسط پرستار یا ماما روی سینه مادر قرار داده می

 .شودآموزش داده می به مادرنحوه شیر دهی 

دو ساعت در زایشگاه تحت نظر  شخص معموال تا

که رحم منقبض شد و خونریزی  در صورتی .شودکنترل می وی شود و خونریزی رحمیری مینگهدا

ساعت مادر و کودک مرخص  ۰۲ طی کنند و معموال، مادر و نوزاد را به بخش منتقل میشدکنترل 

 .گردندمی
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