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8
 .1طفو ثٔ پبئيِ سق٘ط ٍي َّبيذ:
طفل اول اؼلبا ا حدود دو هفته قبل از والدت به پائين شكم سقوط مي نمايد.
زمانيكه اين كار واقع شد مادر براي تنفس نمودن احساس راحت مينمايد .در
صورتيكه اول باري نبوده و مادر قبلا نيز والدت كرده باشد ،ممكن است
سقوط طفل تا شروع درد هاي والدت صورت نگيرد.

 .2تقيصبت تَزيْي ق٘ي تز ضذٓ ٗ ثيطتز ٍيط٘د:
در جريان حاملگي و والدت ،رحم بعضي اوقات فشرده شده و سخت ميگردد .به اين حالت تقلص گفته ميشود زيرا رحم
تقلص مي كند و يا خوردتر ميشود.
دو نوع تقلص وجود دارد:
تقلصات تمريني كه در جريان حاملگي صورت مي گيرد .اينها اكثراا در قسمت باالئي شكم احساس ميشود (يا درتمام شكم)،
خفيؾ بوده و ؼير منظم مي باشند .بسياري خانم ها حتي نمي توانند بگويند كه چه وقت واقع شده است.
تقلصات والدتي در زمان نزديك والدت آؼاز ميشود (صفحه  )139اين تقلصات اكثراا در پائين شكم يا پشت احساس شده و
از تقلصات تمريني بسيار قوي تر خواهد بود.
يادداشت  :ما كلمۀ تقلص را بعوض درد استفاده ميكنيم .در بسياري نقاط جهان مردم براي تشريح تقلصات والدت كلمۀ
درد را به كار ميبرند .اين بخاطريست كه تقلصات اؼلبا ا بسيار دردناك است .مگر تقلصات جريان والدت هميشه دردناك
نيست .يكتعداد كم خانمها والدت هاي را دارند كه قوي بوده مگر بي درد است .كلمات با قدرت ميباشند .اگر ما كلمه درد
را استفاده مي نمائيم ،مادر انتظار درد را ميكشد ،اين ميتواند سبب ناراحتي و ترس بيشتر آن گردد و والدت حتي ممكن
است دردناك شود .اگر كلمات ديگري بكار مي رود ،مادر ممكن است از درد كمتري رنج ببرد.

براي فهميدن اينكه چطور تقلصات عمل مي نمايند ،فكر نمائيد زمانيكه شما بازوي خود را قبض مينمائيد چه رخ ميدهد.

قبل از قبض بازوی شما به حالت
رخوت بوده عضلت آن طوالنی و
نرم است.

زمانيکه بازو را قبض مينمائيد،
عضلت محکم شده ضخنيم وسخت
ميکدد
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رحم بيك طريقۀ مشابه تقلص مينمايد .شما ميتوانيد آنرا مثل رسم ذيل ببينيد.

تقلصات تمريني چند روز قبل از اينكه تقلصات والدت شروع گردد ،قويتر شده و بيشتر ميگردد .تقلصات تمريني چندين
مرتبه ممكن است شروع شده و توقؾ نمايد .اين ها ممكن است در صورتيكه مادر كاري را كه انجام ميدهد تؽيير دهد
برطرؾ گردد ،طور مثال اگر مادر از قدم زدن توقؾ كرده و استراحت نمايد ،تقلصات تمريني نيز توقؾ خواهد نمود.

 .3ظبٕز ضذُ ّطبّٔ:
در جريان اكثر حاملگي ها سوراخ كوچك
عنق رحم با مخاط بسته ميباشد .درروز
هاي اخير حاملگي عنق رحم نرمتر و
نازكتر شده شروع به باز شدن مي نمايد.
بعد ازين نشانه ممكن است در ظرؾ يك
يا دو روز والدت شروع شود.

رحم
عنق رحم

در روز های اخير حاملگی
عنق رحم شروع به باز شدن
می نمايد .درين وقت گاهی
مخاط و چند قطره خون خارج
ميشود اينرا نشانه ميگويند

عنق

رحم مطمئن باشيد كه اين نشانه با افرازات (ترشدن از مهبل) كه بسياري خانم ها در دو هفتۀ قبل
بايد
ا
از والدت دارند مؽالطه نشود .اين افرازات اكثرامخاط روشن بوده وبا خون رنگ شده اند.

عنق رحم

 .4پبرٓ ضذُ آثئ يب خزيطۀآة:
خريطۀ آبيكه اطراؾ طفل را گرفته است اكثراا بعد از شروع تقلصات
والدت پاره ميشود .اگر خريطه پيش از شروع والدت پاره شود ،اكثراا
بدان معني است كه والدت در همين چند ساعت شروع خواهد شد ،درين حالت خطر انتان موجود
است شما ممكن است بخواهيد كاري را انجام دهيد تا والدت آؼاز شود
(صفحه )377

 .5تغييزات ٍ٘اد غبيطٔ:
بسياري خانم ها قبل از شروع تقلصات والدي مواد ؼايطه آبگين (اسهال) پيدا ميكنند .اين
كمك مي نمايد تا وجود پاك شده و در جريان والدت خانم احساس آرامش نمايد.
مگر بعضي اوقات برعكس خانم ها مواد ؼايطه سخت (قبضيت) پيدا مي كنند .اگر اين حالت
واقع شود ،مادر ممكن است زمانيكه تقلصات والدت شروع ميشود ضرورت به اماله (كه
سبب پاك شدن بدن از مواد ؼايطه ميگردد) ،داشته باشد( .صفحه )174
138

 .6احسبسبت ٍختيف ٍبدر:
بعضي اوقات يك خانم ميتواند احساس كند كه والدت نزديك است.
او ممكن است در رويا ها بوده ،بسيار خاموش و باخبر از جسم
خود باشد .يا ممكن است خانم بسادگي فكر كند و قويا ا اصرار
داشته باشد كه در خانه باقيمانده و انتظار بكشد .تمام اين احساسات
نارمل اند .بعضي اوقات خانم ها احساس مينمايند كه قويا ا علقه
دارند تا خانه هاي خود را پاك و تنظيم نمايند حتي اگر نصؾ شب
هم باشد .اين علقمندي ها خطرناك نمي باشد -در صورتيكه خانم
بسيار كار ثقيل را انجام ندهد .از آنجائيكه والدتش ممكن است هر
لحظه شروع شود او ضرورت دارد تا قواي خود را حفظ كند.
خانواده اش ميتوانند او را در كارهاي خانه كمك نمايند تا وي
استراحت نمايد.

 .1صفحۀ اٗه -ثبس ضذُ ػْق رحٌ:
عنق رحم در جريان حاملگي طوالني و مانند يك انگشت كلن پا است .همچنان
مانند يك عضله منقبض شده سخت است .اكثراا چيزي داخل يا خارج رحم شده نمي
تواند زيرا سوراخ كوچك عنق رحم با كتلۀ مخاطي بسته شده ميباشد .از آن جائيكه
عنق رحم ،طفل را از مهبل جدا ميسازد پس بايد در هنگام تولد طفل عنق باز
گردد ،هر قدر كه بطرؾ خاتمۀ حاملگي ميرويم ،تقلصات تمريني سبب كوتاه شدن
و نرم شدن عنق رحم ميشود (به خاطريكه به آساني بتواند باز شود) .ممكن است
عنق رحم اندكي باز شده و كتلۀ
مخاطي خارج گردد.

رحم

عنق رحم

زمانيكه تقلصات والدت شروع شود
دوكار را انجام ميدهد:
درينجا عنق رحم نرمتر و کوتاهتر
شده لذا طفل ميتواند خارج شود

 .1تقلصات والدت سر طفل را
بطرؾ پائين عنق رحم به
سختي تيله ميكند .اين كمك ميكند تا عنق رحم باز گردد.

درينجا عنق رحم شروع به کوتاه شدن
ونرم شدن شروع نموده است

 .2تقلصات والدت به آهستگي عنق رحم را باز مي نمايد .درهر مرتبه تقلص
يك اندازه كمي عنق رحم را بطرؾ باال خارج از مهبل و بطرؾ خود
كش مي نمايد .در فاصلۀ بين تقلصات عنق رحم دوباره بحالت رخوت
آمده و بيشتر همان قسمت كش شده (مگرنه تمام آن) دوباره داخل مهبل
ميشود .اين پروسه ادامه مي يابد (اكثراا بسيار آهسته) تا اينكه كاملا عنق
رحم باز گردد.
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درينجا عنق رحم طوالنی و سخت
است.

سوراخ عنق رحم در جريان حاملگی به اين
شکل ميباشد

سوراخ عنق رحم بايد به اين اندازه
بزرگ شود تا طفل تولد شده بتواند

تقلصات بايد بسيار شديد شود تا عنق رحم را كاملا باز نمايد .سوراخ كوچك عنق رحم بايد تا حدود  10سانتي متر و يا 4
انچ باز شود تا اينكه طفل با آن تثبيت شده بتواند.
چگونه صفحۀ اول والدت پيشرفت مينمايد.
صفحه اول والدت به سه مرحله تقسيم ميشود ،خفيؾ ،فعال و
صفحۀ موخر والدت .در صفحۀ خفيؾ والدت تقلصات اكثراا
كوتاه (حدود  30ثانيه) بوده و هر  15تا  20دقيقه تكرار
ميشود .تقلصات اكثراا بسيار خفيؾ اند اينها اكثراا در قسمت
پائين شكم احساس ميشوند ممكن در قدام يا خلؾ .تقلصات
ممكن است اندكي دردناك باشند .مانند گرفتگي هاي زمان
عادت ماهوار ويا اسهاالت خفيؾ .ويا ممكن است تقلصات
كاملا دردناك نباشند .اينها ممكن است بيشتر مشابه احساس
فشار يا گرفتگي باشند .مادر اكثراا ميتواند در جريان اين
تقلصات قدم بزند ،صحبت نموده و حتي كار كند.

در صورت که روی طفل به
طرؾ پشت يا يک پهلوی مادر
باشد درد ها اکثرأ در پيش روی
احساس ميشود

در صورتيکه روی طفل به طرؾ
پيش روی مادر باشد در ها در پائين
کمر احساس خواهد شد

همانطوريكه والدت ادامه مي يابد تقلصات طوالني تر ،قويتر
و نزديكتر به همديگر ميشوند .اين مرحله والدت فعال گفته
ميشود .براي بسيار خانم ها والدت بسيار دردناك ميشود .مادر اكثراا ضرورت خواهد داشت كه همه چيز را بگذارد و در
جريان يك تقلص توجه كامل به آن داشته باشد .ممكن خانم بخواهد كه حركت نمايد .بين تقلصات بسيار خسته بوده و
ضرورت داشته باشد كه كاملا خاموش و آرام باشد .در مرحله موخر والدت تقلصات تا  1.5دقيقه دوام كرده و تنها  2تا 3
دقيقه بين آن ها فاصله خواهد بود .بعضي اوقات مادران طوري احساس مي نمايند كه تقلصات هيچ توقؾ نمي نمايد .اما
اگر شما دست خود را باالي شكم خانم بگذاريد ميتوانيد احساس كنيد كه رحم نرم شده و بعد دوباره سخت ميشود.
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طرح هاي والدت:
والدت ها ميتوانند با وجوديكه نارمل باشند طرح هاي مختلؾ را تعقيب نمايند.






بعضي والدت ها با تقلصات ضعيؾ شروع شده و در ظرؾ چندين ساعت بصورت آهسته و ثابت قويتر شده ميرود.
بعضي والدت ها به آهستگي شروع شده و دفعتا ا شدت مي يابند.
بعضي والدت ها با قوت شروع شده بعداا ضعيفتر شده وبعد دوباره قوي ميشوند.
بعضي والدت ها براي  2تا  3روز بسيار خفيؾ بوده بعداا دفعتا ا شديد شده و طفل والدت ميشود.
بعضي والدت ها طرح هاي ديگري را تعقيب مي نمايند.

تمام اين والدت ها اگر به اندازۀ قوي باشند كه عنق رحم را كاملا باز نمايند نارمل ميباشند.

 .2صفحۀ  -2طفو ثطزف خبرج تيئ ٍيط٘د.
زمانيكه عنق رحم باز گرديد تقلصات ميتوانند سبب تيله شدن طفل به خارج و بداخل مهبل شوند .همچنان مادر ميتواند كمك
نمايد تا طفل بطرؾ خارج تيله شود.
هر تقلص جديد (با زور زدن مادر) سر طفل را اندكي بطرؾ پائين حركت ميدهد دربين تقلصات رحم مادر بحالت رخاوت
آمده و اندكي سرطفل را دوباره به باال ميكشاند (مگر نه به اندازه ايكه قبل از تقلص بوده است).

صفحه دوم چگونه معلوم ميشود.
در شروع زمانيكه طفل هنوز در قسمت بااليي مهبل ميباشد
تنها شما ميتوانيد در ناحيه تناسلي خانم در هنگام تقلص يك
برجستگي را ببينيد.
مقعد خانم نيز اندكي باز خواهد شد .دربين تقلصات شما
ميتوانيد ناحيه تناسلي را به حالت رخاوت ببينيد.

رخاوت ناحيه
تناسلی در بين
تقلصات

برجستگی ناحيه
تناسلی در
هنگام تقلص

بعد از چند لحظه شما يك اندازۀ كمي از سرطفل را هنگاميكه به خارج تيله مي شود در جريان تقلصات خواهيد ديد .در
فاصله بين تقلصات سر دوباره داخل بدن مادر خواهد شد .هر تقلص اندكي بيشتر از سرطفل را نمايان مي سازد.

شروع نمايان شدن سر
طفل

داخل شدن دوباره سر
طفل

نمايان شدن بيشتر سر
طفل با هر تيله شدن
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سر طفل در فاصله
بين تقلصات

زمانيكه سر طفل فوحه خارجي مهبل را به اندازه كؾ دست شما باز نمود ،سر
حتي در بين تقلصات نيز در آنجا باقي ميماند .به اين حالت تاجگذاري
( )Crowningگفته ميشود .در اين زمان بايد مادر زور نزند (ويا با مليمت
زور بزند) تا سر طفل بتواند به آهستگي خارج شود .اينكار ميتواند از پاره شدن
ناحيۀ تناسلي جلوگيري نمايد.
زمانيكه سر تولد شد ،قسمت باقيماندۀ بدن طفل اكثراا به آساني با يك يا دو تقلص
ديگر بيرون مي لؽزد .در واقعات نادر ممكن است يك مشكلي در قسمت شانه ها
نيز موجود باشد (صفحه .)259
زمانيکه سر تاجگذاری شد فوحه
خروجی به اندازهء کؾ دست شما
خواهد بود

چگّ٘ٔ طفو اس طزيق ٍٖجو حزمت ٍي َّبيذ:
اطفال همانطوريكه از طريق مهبل حركت مينمايند وضعيت آنها تؽيير مينمايد .بيشتر اطفال طور ذيل حركت مي نمايند:

2

7

اين چيزی است
که در خارج ديده
ميشود

اين چيزی
است که در
داخل واقع
ميشود

-2سرطفل زمانيکه داخل استخوان های لگن خاصره مادر می
شود فشرده شده و شکل خود را تؽيير ميدهد طفل روی خود را
بطرؾ عقب مادر  ،دور ميدهد

-1در ابتدا طفل سر خود را پائين مينمايد طوريکه ذنخ طفل
به سينه آن می چسپد .اينکار تثبيت شدن سر را بداخل
استخوان های لگن خاطره مادر آسان می سازد

4

3

-3زمانيکه طفل نزديک به فوحهء خروجی مهبل رسيد
شروع به بلند نمودن زنخ خود می نمايد .به اين کار بسز
دادن گفته می شود.

-4زمانيکه سرتاجگذاری شد ،طفل بيشتر زنخ خود
را بلند می نمايد
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6

5

-6طفل تا زمان والدت سر  ،به بلند کردن زنخ خود ادامه
ميدهد .در اول سر طفل هنوز از گردن تدور داشته و رويش
بطرؾ پشت مادر است

-5همانطوريکه سر طفل خارج ميشود طفل به بلند کردن
زنخ خود ادامه ميدهد يه اين طريق سر به نرمی تولد ميشود

8

7

-7بزودی سر طفل بطرؾ پای مادر دور می خورد .
حاال روی طفل با شانه اش بيک خط قرار ميگيرد

-8تمام بدن طفل در داخل وجود مادر دور ميخورد  ،شانه های طفل مستقيم
از باالبه پائين قرار داد  .روی طفل بصرؾ ران مادر است.

9
يادداشت  :بسياري اطفال به اين طريق حركت
مي نمايند ،مگر يكتعداد به اين شكل حركت نمي
نمايند .براي اطفالي كه روي شان بطرؾ قدام مادر
است صفحۀ  240ديده شود.
براي يك طفل بريچ (به پا) صفحۀ  262ديده شود.

-9قسمت باقی ماندهء بدن طفل با
آسانی به بيرون می لؽزد
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 .3صفحۀ سً٘ – تيئ ضذُ پالسْتب (َٕزآ) ثٔ خبرج:
زمانيكه طفل والدت يافت ،حبل سروي آن هنوز به پلسنتا (همراه)
در داخل رحم مادر اتصال دارد .حبل سروي ضخيم ،آبي و نبضان
دار ديده خواهد شد .بخاطري كه هنوز طفل از پلسنتا خون ميگيرد.
اين چند دقيقه را در بر ميگيرد تا طفل بياموزد كه تنفس نمايد.

مگر بزودي طفل خودش شروع به تنفس نموده و بيشتر به پلسنتا
ضرورت نخواهد داشت ،حاال پلسنتا بايد دو عمل را انجام دهد:
 جدا شدن از جدار رحم مادر. -خارج شدن از طريق مجراي مهبل.

 .1پلسنتا چند دقيقه بعد از والدت جدا ميشود .درين قسمت اؼلبا ا يك جريان كم خون از مهبل موجود خواهد بود .حبل
سروي نازك و سفيد شده ،نبضان آن توقؾ مي نمايد (اين بدان معني است كه طفل بيشتر ازين اكسيجن مورد
ضرورت خود را از مادر نميگيرد ،همچنان حبل سروي اندكي طوالني تر ميشود زمانيكه حبل سروي نازك و سفيد
شد ميتواند قطع گردد.
 .2پلسنتا ممكن است درهمين وقت خارج شود يا يك مدت زماني را در بر گيرد .تقلصات مادر (كه تا يك مدتي بعد از
والدت نيز ادامه مي يابد) ممكن كمك نمايد تا پلسنتا به خارج تيله شود .يا ممكن است ضرورت باشد كه مادر روي
هر دوپا بنشيند و اندكي زور بزند اؼلبا ا يك مقدار علقات خون نيز خارج ميگردد .مادر اكثراا زمانيكه پلسنتا خارج
ميشود ،درد زيادي احساس نمي نمايد.

حبل سروی ضخيم آبی و نبضانی
ميباشد پلستنا هنوز به جدار رحم
اتصال دارد.

حبل سروی نازک ،سفيد و بدون
نبضان می باشد .پلستنا از جدار
رحم جدا شده است.
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پلسنتای خارج شده است

 .4دٗ تب ضص سبػت اٗه ثؼذ اس ٗالدت – رحٌ سخت ٍيط٘د.
جائيكه پلسنتا به جدار رحم التصاق دارد بنام موقعيت پلسنتا ياد ميشود .بعد از خارج شدن پلسنتا موقعيت پلسنتا در
داخل عضويت مادر مانند يك زخم باز مي باشد .حاال اين موقعيت پلسنتا بايد بسته شود ،در ؼير آن مادر خونريزي
خواهد داشت.
تقلصاتي كه بعد از تولد مي آيد (بعضي اوقات پس درد گفته ميشود) ،كمك مينمايد كه با كش شدن و سخت شدن رحم زخم
آن بسته شود .مادران اولبار اؼلبا ا اين درد ها را احساس نمي نمايند ،ديگر مادران اكثراا اين درد هارا دارند.

محل پلسنتا

تقلصات بعد از والد ت کمک
می نمايد تا خونريزی کمتر شود

محل پلسنتا مانند يك زخم باز
است كه خون ميدهد

 .5دٗ ٕفتٔ اٗه ثؼذ اس ٗالدت – خ٘رد ضذُ رحٌ:
در يك يا دو روز اول بعد از والدت مادر به اندازه يك عادت ماهوار شديد،
خونريزي خواهد داشت .در يك تا دو هفته بعدي خونريزي كم شده رفته و بعداا كاملا
خاتمه مي يابد.
رحم مادر در جريان اين دو هفته به آهستگي خورد شده ميرود و رحم اكثراا به
اندازۀ اي كه قبل از حاملگي بوده است كوچك ميشود.

رحم دوباره کوچک شده است
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