
طبيعي زايمان مراحل

طبيعي :زايمان
مورد در مادران تازه براي مفيد مواردي مطلب اين طبيعيدر پايانزايمان تا آغاز از آن مراحل و

ايم .آورده
مي صورت مرحله چند طي در طبيعي باردازايمان زنان كه است بهتر و آنهاپذيرد همسران و ر

يا آگاهي آن روند از زايمان از دهندبندپيش نشان خود از درستي واكنش زايمان طول در بتوانند .تا
شروع عاليم درباره پيش مطلب طبيعيدر درزايمان شد، آورده مطالبي زايمان فرآيند مراحل و

پردازيمادامه مي ديگر موارد :به
دنياميهب سربه با نوزاد طبيعي البته.آيدطور
وميجنين صورت باسن، پاها، با (حالتيتواند ابرو

نيز صورت) و سر لگنبين بگيرددر قرار .مادر
حالت ترين طبيعي،مطلوب زايمان گرفتنبراي قرار

است مادر لگن در جنين سرسر مختلف حالتهاي از و
باشد، مادر پشت به رو جنين صورت كه وضعيتي

حالتهاست بقيه از بهتر و .شايعتر
نوزاد پاهازايمان رادرصد3تقريباً)بريچ(با ها زايمان ميكل حالتالبته.دهدتشكيل اين در
طوالني مشكلزايمان و بودتر خواهد كمر(تر درد در.)مخصوصاً طبيعي براياينزايمان هم حالت

ترش مشكل هم پزشكتان يا ماما براي البته و خطرتر پر جنين براي هم بود، خواهد دردناكتر در.ما
حاضر حالتهايحال ميجنينهايبيشتر راسزارين در(كنندبريچ دومهامخصوصاً شكم و اولها .)شكم

نوزاد :تولد
كودك تولد انجام را،براي زايمانزائو تخت و زايمان اتاق مبه تناسلي.دهنديانتقال هباوناحية

مي تميز و شسته كننده عفوني ضد مواد باوسيله پاها و شكم روي و پوشاندههايارچهپگردد استريل
.شودمي

باز از دهانهشدنپس سانتيمتركامل ده اندازه به كافيرحم ميزان به جنين سر آمدن پايين و
مي كهتوصيه هگردد بابيمار آهمراه بازدم بزندستهيك ازاستبهتروزور بيشتر نفس5-6كه ثانيه

نگردد مي.حبس پيشنهاد نگرفت قرار خروج وضعيت در جنين ساعت نيم از بعد كهگرددچنانچه
ب درهشخص نشستن پا سر ب.آيدحالت و زدن زور كمك به زايماني كانال در جنين آمدن هپايين

ديافراگ و رحم هاي ماهيچه انقباضات سينه(مهمراه قفسه كف مي)عضله چند.گيردصورت طولهر
حدوداين ممكن10مجرا ولي نيست بيشتر بينسانتيمتر تا20است بدقيقه ساعت طولهدو

د.بيانجام
نوزادهبه تولد روشنگام وبه بعد شانة سپس و شانه يك سر، ابتدا معموال فيزيولوژيك زايمان

مي بيرون و خورده ليز بيرون به بدن بقيه آن از سختپس قسمت كه خروجآيد مرحله سرزايمان
.باشدمي

نوزاد آمدن بيرون از پس مي،بالفاصه تميز پوآر توسط نوزاد بيني و هنگامدهان اين در و شود
اول براي راشخص خود فرزند گريه صداي بار است!ميين زايمان مرحلة انگيزترين هيجان كه شنود
از اكنون مادرنوزاد به ناف بند استطريق آنسپس.متصل انتهاي و ابتدا پزشك يا وسيلههبراماما

مي ميپنس سپس و فاصلة.چيندبندد در پالستيكي گيرة يك نوزاد،2-3سپس شكم متري سانتي
رو ميبر ناف بند راي آن بقية و .چيندميبندد

دوم اولمرحله مرحله



دردها نوزاد، تولد از مادرپس ميي بين دراز را مادر وجود سرتاسر آرامش و ميروند .گيردبر
دندان يك مدت اندازة به شايد طبيعي زايمان كننده ناراحت دردهاي مدت كل كه داريد توجه البته

متأسفانه ولي باشد! ساده نقلاداستانهاييدرد ها آن مدت و شدت و زايماني دردهاي استز هكشده
جوان مادران وحشت است.باعث گرديده

جفت طبيعيخروج زايمان سوم :مرحلة
اندامي درجفت كه متصلاست رحم ديوارة به بارداري ازبودهدوران جنينو به ناف بند طريق

مي وشودوصل جنين به رساني اكسيژن و تغذيه مسئوليت جنينو ضايعات داردهبرادفع .عهده
از رحميبعد انقباضات نوزاد، ميتولد بين دوباره.روداز دقيقه ازچند بعد منقبضرحماما

و.شودمي كرده جدا رحم ديوارة از را جفت انقباضات اين
مي بيرون تازهراندآنرابه خون مقداري خروج با معموالً كه
مي همراه .باشدنيز
خ از اقدامبعد نياز صورت در پزشك يا ماما جفت، روج

اپيزياتومي ترميم .كندميبه
مي بررسي سالمت و وزن و قد لحاظ از ونوزاد شود

مي داده قرار مادر سينه ماماروي يا پرستار توسط شودو
دهي شير مادرنحوه ميبه داده .شودآموزش

تا معموال نظرشخص تحت زايشگاه در ساعت دو
مينگهدا رحميري خونريزي و ميويشود صورتي.شودكنترل خونريزيدر و شد منقبض رحم كه
ميشدكنترل منتقل بخش به را نوزاد و مادر معموال، و مرخص24طيكنند كودك و مادر ساعت
.گردندمي

سوم مرحله
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