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 جتخش 

براي اينكه يك طفل والدت شود، وجود مادر بايد يك كار مشكلي را انجام دهد تا طفل از داخل رحم به جهان خارج 

 .جريان والدت مي گوئيم  ما به اين جريان كار،. حركت نمايد

 :ه در وجود چه واقع ميشود به پنج صفحه تقسيم ميكنيمداشت اينكما جريان والدت را با در نظر

 زماني ختم  و !وع به باز نمودن عنق رحم مينمايدشر( تقلصات)ؼاز ميشود كه دردهاي والدت آزماني  –اول  ۀصفح
مگر اندازۀ وقت نظر به . صفحۀ اول اكثراا طوالني ترين صفحه ميباشد. باز شده باشد  ميشود كه عنق رحم كاملا 

. زمان صفحه اول والدت ميتواند كمتر از يك ساعت يا حدود يك شبانه روز باشد. ت هاي مختلؾ فرق مي نمايدوالد
 .اول باري ها معموالا طوالني ترين وقت را ميگيرند، مگر نه هميشه

 

 دوم  ۀصفح. ت مي يابد ادامه پيدا ميكنداز باز شدن كامل عنق رحم شروع شده و تازمانيكه طفل والد –دوم  ۀصفح
 .ميتواند از چند دقيقۀ كوتاه تا دو ساعت طول بكشد

 

 سوم اكثراا كمتر از  ۀصفح. خاتمه مي يابد( پلسنتا)از والدت طفل شروع شده و با خارج شدن همراه  –سوم  ۀصفح
 .يك ساعت را در بر ميگيرد

 

 2  درين . ساعت دوام مي نمايد 6تا  2اين مرحله از خارج شدن پلسنتا آؼاز يافته و  -ساعت اول بعد از والدت 6تا
 .مدت رحم سخت ميشود تا خونريزي كاهش يابد

 

  در جريان اين مرحله رحم مادر سخت شده رفته و كوچكتر ميشود –دو هفتۀ اول بعد از والدت. 
 

فصل هاي ذيل تشريح خواهد كرد كه در جريان والدت در وجود مادر چه واقع مي شود و چطور ميتوانيد وي را 

 :نمائيد تا والدت صحي داشته باشد كمك

  (8فصل )انجام ميدهد؟ را بدن در جريان والدت چه كاري 

  (9فصل )مواظبت هاي خوب در جريان والدت 

 (10فصل )انجام شود؟  يدر صفحۀ اول والدت چه كارهاي 

  (11فصل )در صفحۀ دوم والدت چه كارهايي انجام شود؟ 

 (12فصل )ود؟ در صفحۀ سوم والدت چه كارهايي انجام ش 

  (13فصل )ساعت اول بعد از والدت انجام شود؟  6تا  2چه كارهايي در 

  (14فصل )هفته اول بعداز والدت انجام شود؟  2چه كارهايي در 
 

 


