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حله دوم ميتواند مرحله دوم زمانی آؼاز می شود که عنق رحم کاملا باز گردد و زمانی خاتمه می يابد که طفل تولد شود مر

 .ساعت وقت را دربر گيرد 2چند دقيقه يا طوالنی حدود  کوتاه به اندازۀ

 

. به آن توجه نمائيدوالدت دوم  اط برجسته ايرا ميدهد که درمرحلۀليم خطر برای شما نقعاين لست عليم صحتمندی و

 ممکن بدان معنی باشد که تشويش هاييعليم خطر . عليم صحتمندی نشان ميدهد که مرحلهء دوم خوب پيش ميرود 

دريافت می نمائيد دفعتاا به صفحه ايکه شماره آن در پيشروی همان علمه خطر را  اگر شما يک علمۀ. ود خواهد بودموج

 .خطر نوشته شده است رفته و دريابيد که چه کاری را بعداا انجام دهيد

 :عاليم صحتمندی

 مادرخوب زورميزند. 

 (.اگر قبلا اينکار نشده باشد) پاره  ميشود( آبله)  خريطه ء آب 

 بيشتر ديده شده وبعداا تاجگذاری ميشود درجريان هر تقلص سر طفل بيشتر و. 

 پوست سر طفل چين خوردگی پيدا می نمايد. 

 طرؾ ران مادر شودخورد تا رويش ببعداا دور می ( اکثرأ رويش بطرؾ پائين)سرطفل تولد می شود. 

 دنتولد ميشو ،شانه ها وبدن طفل دريک يا دو تقلص بعد از والدت سر طفل. 

  

 :د بوده اما نارمل می باشنداين عاليم ممکن ناخوش آين

 مادر ممکن است دراستخوان دمؽازه زمانيکه سر طفل داخل مهبل پائين ميشود، احساس درد نمايد. 

 ممکن درهنگام خارج شدن سر طفل از سبب کشيده گی جلد، مادر احساس سوزش نمايد. 

 

 

 

 

 

00 
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 :عاليم خطر

  ؛(253صفحه ) تولد نشودطفل يک تا دو ساعت بعد از تقلصات شديد و زور زدن خوب طفل 

 ؛(257صفحه ) قبل از تولد طفل، خون به بيرون سيلن نمايد 

 ؛(258صفحه ) ی، زرد يا سبز باشدآب نصوار 

  ؛(259صفحه ) ضربان فی دقيقه باشد 94يا کمتر از  164ضربان قلب طفل بيشتر از 

 ؛(259صفحه ) پيدا شدن گرفتگی درقسمت شانه های طفل 

 ؛(262صفحه ) می باشد( ه پاب) ت بريچطفل به وضعي 

  ؛(266صفحه )ظاهر شدن دوگانگی بصورت ؼير مترقبه 

 (269صفحه ) تولد شده باشد هفته قبل از ميعاد 5يا بيشتر از  طفل بسيار خورد بوده و، 

 

 

مادر ميتواند . ذيل را می يابيد، مرحله دوم ممکن است نزديک بوده يا شروع گرديده باشد اگر شما دو يا بيشتر از عليم

 .زدن بنمايد تا طفل خارج گردد درينصورت شروع به زور

 اما باز هم تقلصات قوی بوده يا قوی تر . تر ميايدرتقلصات که بسيار قوی وپيهم بوده است، از هم فاصله گرفته و دي
 .می شود

 گاهی حتی بدون اينکه بفهمد به زورزدن شروع می نمايد. قوی را برای زور زدن احساس می نمايد گيزۀمادر يک ان. 
حتی اگر ) که درجريان تقلص مادر نفس خود را بند می نمايد يا ناله می نمايد حالت شما ميتوانيد ملحظه نمائيددرين 

 می شود، اگر خانم واقعاا درمرحلۀ بی احساسمادر احساس نمايد که زور زدن ضرورت نيست بازهم زور زدن بخو
 (.دوم باشد

 ماده گی بيشتری را احساس می نمايدمادر دفعتاا آ. 
  قسمت خارجی ناحيه تناسلی درهنگام تقلصات برجستگی پيدا

 .می کند
  مادر احساس مينمايد که سر طفل شروع به حرکت بداخل

 .مهبل نموده است
 

عنق رحم باز شده است، معاينه يگانه طريقه ايکه معين می نمايد 

مگر بخاطر داشته باشيد که معاينه مهبلی ميتواند . مهبلی می باشد

 (.289صفحه ) خطرناک باشد

فته خواهيد باداشتن تجربه، بدون اينکه معاينه مهبلی نمائيد اکثراا گ

 . ماده استآبرای زور زدن  رتوانست که چه وقت ماد

 

 

 !من بايد زور بزنم

 !من بايد زور بزنم
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 .ٍبدٓ استآرا ٍطَئِ سبسيذ کٔ َٕٔ چيشپبک ٗ  خ٘د .1

را تعقيم ننموده  تناسلی مادر را پاک نکرده ووسايل خود اگر شما قبلا ناحيۀ

 (. 156 -154صفحه ) فعلا اينکار را انجام دهيديد، باش

زمانيکه والدت نزديک باشد، وسايل خودرا دريک جای پاک که دسترسی به آن 

 به را اگر شما يک همکار يا معاون نداريد، وسايل خود. موار نمائيدسان باشد هآ

بعداا آنها خواهند توانست چيزی را . والدت خواهد بود تشريح نمائيد کسی که در

 .که ضرورت  داريد، بدست شما بدهند

ه تناسلی مادر يا به بدن نوزاد و حبل سروی يحوهرکسی که ممکن است به وسايل، ناقابله 

صفحه ) ند، بايد دست های خودرا بشوينددست بز

159).  

ه تناسلی مادر را بادقت ومهربانی پاک نمائيد، ازآب پاک يا جوش داده شده يحنا

پاک کردن را از مهبل بطرؾ  (.161صفحه ) که سرد شده باشد استفاده نمائيد

 . مقعد انجام دهيد، تا مواد کثيؾ داخل مهبل نشود

 

 

مادر بگذاريد ويک تکه پاک ديگر را يک تکه پاک را زير پای 

اگر . درنزديکی مادر، که ممکن درزمان والدت به آن ضرورت افتد

در هنگام زور زدن يکمقدار مواد ؼايطه خارج شده، آنرا با يک تکهء 

درصورت ) پاک برطرؾ نموده، دستکش های خودرا تبديل نمائيد

نداشته اگر وقت . يدا مهربانی بشوئناحيه مقعد مادر را دوباره ب (.امکان

 را پاک روی آن تا مواد ؼايطه را بر طرؾ نمائيد، با يک تکۀ باشيد

را مطمئن سازيد که قسمت خروجی مهبل پاک می  بپوشانيد و خود

 . باشد

 

 

ميتوانيد خودرا كمي بلند 

كنيد تا من اين تكه  پاك 

را زير جان شما هموار 

 . نمايم

اگر شما ويا معاون تان ؼير از ناحيه تناسلی مادر و . دست های پاک برای مدت طوالنی پاک نمی ماند :اشت دياد

ور مثال، اگر ط. لوازم به هرچيز ديگر تماس می نمائيد، ضرورت خواهد بود تا دست شستن را دوباره انجام دهيد

ا ميگيريد که تازه شسته نشده باشد، ضرورت خواهيد داشت ی زنيد ويا چيزی ررا دست م شما موی ها يا لباس خود

 .تا دست شستن را دوباره انجام دهيد
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 :ٍؼبئْ فشيکی ٍبدر ٗطفو .2

 : عاليم فزيکی مادر

عاقلنه خواهد بود که فشار خون ونبض مادر را 

 حدود درجريان مرحلۀ عت ويا درهمينهر نيم سا

دوم بيشتر  اگر مرحلۀ. مائيددوم والدت معاينه ن

از يک ساعت برای خانم چندم بار و بيشتر از دو 

ساعت برای خانم اول بار طول کشيد، فشار خون 

دقيقه معاينه نمائيد و هر  15و نبض وی را هر 

 .مرتبه درجه و تعداد آنرا بنويسيد

ا بلند تر باشد ي 94بر  144اگر فشار خون مادر 

درجه از شماره پائينی  15ويا دفعتاا بيشتر از 

 .ديده شود 246و  243نمايد، صفحات  سقوط

ضربان دقيقه  144اگر نبض خانم بيشتر از 

ديده  248درفاصله بين تقلصات باشد صفحه 

 .شود

 :عاليم فزيکی طفل

اين ضربان درقسمت پائينی شکم نزديک  زيرا اکثراا . رحله دوم والدت مشکل تر استشنيدن ضربان قلب طفل درم

 .تشويش ننمائيد اگر نتوانستيد ضربان قلب طفل را پيدا کنيد. يت ميداشته باشدعاستخوان عانه موق

پائين آمدن  .بسيار ماهر با وسايل خوب ممکن بتواند قلب طفل را خصوصاا در فاصله بين تقلصات پيدا نمايد يک قابلۀ

از  مگر بايد اين ضربان بزودی بعد. ضربان فی دقيقه نارمل می باشد 74تا  هتيله کنند ضربان قلب درزمان يک تقلص

 .ضربان دريک دقيقه بلند برود 94والدت رفع تقلص تا 

را  يت خودعاز مادربخواهيد تا وض. اگر ضربان قلب طفل تا يک دقيقه دوباره بلند نرفت، ممکن کدام مشکلی موجود باشد

 .ديده شود 259 ، صفحۀاگر هنوز پائين باشد. دوباره ضربان قلب طفل را احساس نمائيد ،(ديده شودصفحه بعدی ) دهدتؽير
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 .ت ها برای زور زدن خوب انديعاين وض

 :وضيعت های دارای مفاد خاص ميباشنداين 

 .سان می سازدآبرای قابله هدايت نمودن والدت سر طفل را  بيشتر راحت بوده و يتعاين وض: نشسته يا نيمه نشسته

ايد، خوب می ت زمانيکه مادر دردهای والدت را درکمر خود احساس می نميعاين وض: ها وزانوها افتادن باالی دست

  .(259صفحه ) ت زمانيکه شانه های طفل گير نموده باشد، ميتواند کمک نمايديعباشد، همچنان اين وض

ی رود، ميتواند پائين رفتن ت ها درزمانيکه والدت بسيار به آهستگی پيش ميعاين وض: و پا يا ايستادهنشستن روی هرد

 .کمک نمايد طفل را

 .بوده و از پاره شدن جلد جلوگيری می نمايد ت رخاوت آوريعاين وض: خوابيدن به پهلوی چپ

 ايستــــــاده 

 نيم نشسته 

 خوابيده به پهلو چپ
 نشسته رويي هر دو پا 

 افتاده باالي دست ها و زانو ها 
 نشستن بر چوكي والدي 

 .تی را که ميخواهد انتخاب نمايديبرود، مادر را اجازه بدهيد که خودش وضعاگر همه چيز خوب پيش  :اشت دياد
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ار خوابيدن سبب فشار باالی همو. اکثراا خوابيدن تخته به پشت درجريان يک والدت نورمال برای مادر خوب نمی باشد

اما اگر . ا برای طفل ومادر انتقال ميدهند وهمچنان زور زدن را برای مادر مشکل می سازدمی شود که خون ر اوعيه اي

 .طفل بسيار سريع خارج می شود، خوب خواهد بود تا مادر به پشت دراز بکشد

 

سه طريقه زور زدن درست را تشريح می  321 صفحۀ

 :مادر ميتواند. نمايد

 ر هوچندين مرتبه کوتاه وقوی درجريان  نفس کشيده
 ؛(نفس کشيدن وزور زدن)  تقلص زور بزند

 النی بزندوس عميق گرفته و يک زور قوی وطنف 
اين ممکن است  .(زورزدن با ناله يا خرناس)

درزمانيکه طفل به آهستگی خارج ميگردد بهترين 
 .روش باشد

 
درتمام اين روش ها درزمان زور زدن مادر بايد دهن 

ن حالت رخاوت نگهداشته، زنخ اش پائيپاهای خودرا باز و بو

 .وروی سينه بوده وقسمت پائين سرين روی زمين باشد

اين کارها ممکن کمک  اگر مادر قسمت پائين سرين خودرا محکم نموده ودررابطه به زور زدن صحيح مشکلت دارد،

 :کننده باشند

 يير از مادر بخواهيد که وضعيت خود را تؽ
 .دهد

  از مادربخواهيد تا درحاليکه دهن آن باز و
 .فک آن سست وپيش برآمده است زور بزند

 پاک، تر و گرم را درناحيه تناسلی خانم  تکۀ

 !خانم را نسوزانيد، (187صفحه ) بگذاريد

 يکه دست شما با دستکش پوشيده درحال
با انگشتان خود درناحيه تناسلی خانم  است،

خانم ازان خفيفاا فشار آورده ودرعين زم
 .بخواهيد تا بطرؾ انگشتان شما زور بزند

 

 

اين مادر سرين  !بلي

خود را پائين گرفته و 

 زور ميزند

اين مادر سرين  !نه

خود را بلند گرفته 

 .است

بعضي واقعات عاجل طبي وجود دارد كه در آن حالت مادر بايد تخته به پشت بخوابد تا داكتر بتواند  :اشت دياد

نارمل تخته به پشت  تمام مادران را حتي در والدت هاي –اما بسياري داكتران . روش الزمه را انجام دهد

اينكار ممكن است سبب سهولت براي داكتران شود، مگر اكثراا سبب مشكل شدن والدت براي مادر . ميخوابانند

ما عقيده داريم كه تخته به پشت خواباندن مادران در جريان يك والدت نارمل يك روش عصري . وطفل ميگردد

 .مضر است

 

 آه ه ه ه ر



185 
 

هرگاه مادر دررابطه به زور زدن قوی مشکل دارد ويا نميتواند 

بر انگيختن يا . بدرستی زور بزند، اورا سرزنش و تهديد ننمائيد

درعوض برايش . ترساندن خانم ممکن است والدت را آهسته تر سازد

درصورت . که چگونه ميتواند بدرستی زور بزند توضيح دهيد

ضرورت اورا بار بار وادار نمائيد تا به سختی زور بزند و اورا 

 .که می نمايد، تحسين کنيد هائی بخاطر کوشش

تناسلی اش شما ميتوانيد مادر را با صحبت کردن درزمانيکه ناحيه 

که اين ش تشريح نمائيد براي. برجستگی پيدا می نمايد، تشويق کنيد

زمانيکه شما سر طفل را ديديد . بدان معنی است که طفل پائين می آيد

ش کمک خواهد کرد هيد تا آنرا لمس نمايد اينکار برايبه مادر اجازه د

 .تا بهتر زور بزند

 :قضبٗت درٍ٘رد سزػت ٗالدت. 3

ر طفل داخل کانال والدی زمانيکه درمورد سرعت والدت قضاوت می نمائيد، شما داوری ميکنيد که به چه سرعتی س

 .طفل ميتواند به سرعت زياد، متوسط يا بسيار آهسته حرکت نمايد. حرکت می نمايد

اگر شما بعد از يک يا دو زور زدن سر طفل را ديده ميتوانيد، بدان معنی است که طفل بسيار سريع پيش می  :والدت سريع

وی ملحظه می نمائيد، از او بخواهيد ه حالت زور زدن را در زمانيک. دهداز مادر بخواهيد که زور زدن را توقؾ . رود

 .(321صفحه ) را خارج ساخته و يانفس بکشد تا نفس خود

اگر بعد از چند زور زدن محدود و خوب ناحيه تناسلی برجستگی پيدا نموده وبعداا به آهستگی اين  :والدت متوازن

بعد از تقريباا نيم ساعت شما . ل به سرعت متوازن خارج ميگرددبدان معنی است که طف. برجستگی بيشتر و بيشتر گرديد

بود ( Crown) زمانيکه سر نزديک به حالت تاجگذاری. يک اندازه کمی از سر طفل را درهنگام يک زورزدن بايد ببينيد

 .به مادر بگوئيد تا زور زدن را توقؾ دهد

ه تناسلی مادر را که بيشتر وبيشتر يحقوی برجستگی نا د از زور زدن هایاگر شما نيم ساعت بع :والدت بسيار آهسته
در ايستاده شده ويا روی پاهای خود اممکن است ضرورت باشد تا م. شود، ديده نتوانيد، خارج شدن طفل بسيار بطی ميباشد

 .(321صفحه ) م گرفتن تنفس را برای زور زدن استفاده نمايدكر بزند وروش محوبنشيند وز

قوت ومادر ( حتی اگر بسيار آهسته باشد) به خارج شدن ادامه ميدهددرتمام مدتيکه طفل 
مادر بايد به زور زدن الی تاجگذاری شدن سر طفل ادامه  .دارد، همه چيز ممکن خوب باشد

پر سبب  يک مثانۀ. رکردن خانم ادامه داردرا مطمئن سازيد که نوشيدن و ادرا خود. دهد
 .بطی شدن والدت می گردد

د ويا اگر برجستگی خفيؾ ازدياد اياز زور زدن قوی برجستگی بوجود ني بعد اگر نيم ساعت
اگر به هر صورت طفل از يک ساعت زور زدن پائين  .ممکن است سرپائين نشود. ايدني

 .(256-253صفحات ) خطر خواهد بود يک علمۀنشود، اين 

زور بزن زور 

من ! ن مقبولك بز

ميتوانم سر طفل 

 را ببينم 

با اينکار ممکن است شما باعث پاره شدن . مادر برای خارج ساختن طفل خطرناک استتيله کردن شکم   احتياط

  (.245صفحه ء ) رحم يا تخريبات ديگر  شويد
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ت ٗالدی خ٘ة قزار ييک ٗضؼسٍبّيکٔ سز طفو ّشديک ثٔ تبجگذاری است ثٔ خبٌّ کَک َّبئيذ تب در. 5

 .گيزد

 اين چهار وضيعت، وضيعت های والدی خوب اند

 دست و زانو 
 

 

 خودرا مطمئن سازد که قسمت پائين سرين مادر باالی چيزی ) نيمه نشسته، نشسته
  (.تا قابله بتواند بزودی زمانيکه سر تولد شد، طفل را بگيرد. بلندتر باشد

 

 

  (اتمهچمب)نشستن روی دو پا 
 

 

 

 (کسی ديگری باشد که پای راست مادر را بلند بگيرد درصورتيكه)  خوابيدن به پهلوی چپ. 
 

 :کَک ثزای جي٘گيزی اس پبرٓ ضذگی اطزاف ف٘حٔ خزٗجی ٍٖجو. 6
اين واقعه دراول باری ها، خانم  .بعضی اوقات تولد سر طفل سبب ايجاد پاره شد گی درفوحه خروجی مهبل مادر ميگردد

شما ميتوانيد با مساژ دادن فوحه  .ستيکيت کمتر دارند ويا خانم هائيکه ختنه شده باشند، بيشتر معمول استهائيکه اال
 ل ويا درصورت ضرورت برداشتن ندبۀخروجی مهبلی با استفاده از يک تکه، بسيار گرم، بطی ساختن والدت سر طف

 .(446صفحه ) ختنه از پاره شدن فوحه خروجی مهبل جلوگيری نمائيد

 

 :برای مساژ دادن فوحه خروجی مهبل بايد

 (159صفحه )شستن دست ها را قبل از تماس به مادر انجام دهيد .1
 اگر شما با وجوديکه دستکش معقم .(اگرداشته باشيد) دستکش معقم بپوشيد .2

خريطه های پلستيکی را پوشيده و تنها جلد  نداريد بايد مساژ را انجام دهيد،
 .ارجی را مساژ دهيدخ

باالی انگشت های خود ( که استفاده نشده باشد) يک کمی روؼن نباتی پاک .3
 .بريزيد

 
تنها در صورتيکه دستکش معقم داشته ) دو انگشت خود را داخل مهبل نمائيد .4

 .را باالی جلد خارجی بگذاريد خود( شصت)انگشت کلن ( باشيد
مهربانی مگر با سختی جلد را به پائين از باال شروع نموده و با انگشتان خود با  .5

کوشش نمائيد تا عضلت مادر بحالت رخاوت و کش شده . و خارج کش نمائيد
 .باشند
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زمانيکه سر شروع به تاجگذاری نمود، شما قسمت پائينی، دورتر از فوحه ،  .6

اگر شما ظهور يک خط سفيد را . خروجی مهبل را با انگشتان چرب، مالش دهيد
ئينی فوحه خروجی مهبل می بينيد، اين بدان معنی است که جلد بسيار درقسمت پا

با مهربانی کوشش نمائيد تا جلد را بطرؾ پائين . کشيده شده و نازک شده است
 .حرکت دهيد

 
 :استفاده از تکه های بسيار گرم

جلد جريان پيدا کرده و آنرا استفاده از تکه های گرم دراطراؾ دريچه خروجی مهبل کمک مينمايد تا مقدار بيشتر خون در

  .بيشتر نرم و االستيکی بسازد

امکان  درصورت. پاک را استفاده نمائيدتنها آب جوشانده شده و يا بسيار  .1
 (.مانند آيودين يا بيتادين) کمی از مواد ضد ميکروبی به آن علوه نمائيد

ه تک. پاک يا معقم را به آب داخل نموده ودربيرون آنرا بفشاريد يک تکۀ .2
 .رابه ساعد خود تماس دهيد تا بسيار داغ نباشد

احتياط کنيد که مادر را  .رامی روی ناحيه تناسلی مادر بگذاريدتکه را به آ .3
  .نسوزانيد

 
همچنان شما ميتوانيد با تقويت جلد مادر توسط يک تکهء گرم درهنگاميکه سر طفل خارج می شود، از پاره شدن آن 

 .جلوگيری نمائيد

اگر سر طفل به آهستگی تولد شود، جلد مادر وقت بيشتری خواهد داشت تا خوب کش شود وامکان پارگی آن کمتر می 

 .برای بطی ساختن والدت سر طفل، به مادر کمک نمائيد تا زور زدن را توقؾ دهد. شود

 

ن ميايد، مادر دفعتاا زور زدن را توقؾ دهد اگر طفل بسيار به سرعت پائي

 .درؼير آن سر طفل جلد مادر را به يک فشار پاره خواهد کرد

  اگر طفل به سرعت متوازن پائين ميايد، مادر بايد فقط قبل از
 .زور زدن را توقؾ دهد ،تاجگذاری سر طفل

  اگر طفل بسيار به آهستگی پائين می آيد، مادر بايد تا زمان تاجگذاری
 .شدن سر طفل به زور زدن ادامه بدهد

در بايد زور زدن را توقف دهد، سر طفل نزديك اين ما 

 .به تاجگذاري ميباشد

 

با انگشتان چرب بطرؾ پائين 

 كش نماييد

اگر مادر به شما ميگويد که مساژ دادن شما اورا نارحت نموده، بدان  :اشت دياد

مساژ بسيار سخت گرفتگی مادر را . مساژ ميدهيدمعنی است که شما بسيار به سختی 

اگر خانم نمی خواهد که مساژ بدهيد، . بيشتر نموده و شانس پارگی را افزايش ميدهد

 .شما اينکار را انجام ندهيد
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بسيار خوب . هميشه برای مادر آسان نيست که زور زدن را توقؾ دهد اضرورت به زورزدن ميتواند بسيار قوی باشد، لذ

 (.ديده شود 322صفحه ) است که قبل از والدت به مادر درمورد طرز توقؾ زور زدن تدريس شود

برايش مشکل خواهد بود که درعين ) ، برايش بگوئيد که به سختی وبه سرعت پؾ نمايدبرای جلوگيری از زورزدن مادر

ويا اگر سر طفل خارج نشده باشد و مادر بتواند زور زدن خود را کنترول نمايد، از او ( زمان هم پؾ نمايد وهم زور بزند

هرزور . اين کار به جلد وی وقت ميدهد تاکشش پيدا نمايد. وبعداا توقؾ نموده و پؾ نمايد بخواهيد که يک زور آهسته بزند

 :يک سانتی متر به اين اندازه است .ز يک سانتی متر بخارج مادر براندزدن کوتاه نبايد سر طفل را بيشتر ا

 .بعد از آنکه قسمت بيشتر سر طفل خارج شد متباقی سر بدون زور زدن خارج خواهد شد

 

! پؾ كن زور نزن ، 

 . پؾ كن! پؾ كن 

خوب كمي زور بزن بسيار 

 ...خوب

با مليمت خوب 

 !خوب

كافي است زور نزن و پؾ 

به  پؾ كردن ادامه ! كن 

 ! بده

خوب  يكبار ديگر به آرامي زور 

 !بزن

حاال در فاصله بين . بلي سر تقريباا تولد شد

 . تقلصات كمي زور بزن

 

 خوب  است تنفس 

خارج ! ي بل! با مليمت 

 . زور نزن! ميشود 

 ! و اين  است سر طفل

 !چقدر مقبول است

 .....واوو

 ...اووو

 :والدت سر طفل را بطی نسازيد اگر  احتياط

 (شود ديده 257صفحه ) سيلن خون قبل از والدت موجود باشد. 

 شما دليلی داشته باشيد که نشاندهد طفل دريک حالت مشکل قرار دارد. 
 (ديده شود 254صفحه ) ط حبل سروی موجود باشدوسق. 
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 :ختنه نمودن ندبۀقطع 

ا وبعضی قسمت های مصر وؼرب افريقا بسياری خانم ل افريقا، جنوب آسيدربسياری قسمت های جهان به خصوص شما

 .ختنه نمودن سبب ايجاد ندبه شده که ممکن است به اندازه کافی کش شده نتواند تا سر طفل خارج گردد. ها ختنه می شوند

دوم والدت،  تران توصيه می نمايند که درمرحلۀودرد شديد خانمهای ختنه شده، بيشتر داک برای جلوگيری از پاره شدگی

 .(446صفحه )ختنه قطع گردد  ل از شروع تاجگذاری سر طفل، ندبۀقب

ج است، کوشش نمائيد تا از کسانيکه دررابطه به والدت دادن گی مينمائيد ، ختنه کردن زنان راياگر درجائيکه شما زنده 

 .ختنه شده تجربه دارند بياموزيد که چطور والدت انجام شودزنان 

 :ٍؼبئْ ثخبطز اٍکبُ ٍ٘ج٘ديت حجو سزٗی ثذٗر گزدُ طفو .7

کوتاه استراحت بين تولد سر طفل و تولد شانه ها موجود  اؼلباا يک مرحلۀ

معاينه نموده ببينيد که آيا حبل سروی بدور گردن طفل تدور نموده . است

آنرا از باالي ل سروی بدور گردن طفل موجود باشد، اگر تدور حب. است 

زاد نموده يا سر و شانه هاي طفل زمانيكه اين قسمت ها والدت يافت، آ

 .بلؽزانيد

م بوده ويا ديده شود که بيشتر از يک دفعه بدور كاگر حبل سروی بسيار مح

 .ديده شود 258گردن طفل تدور نموده باشد صفحه 

  :درص٘رت ضزٗرتپبک َّ٘دُ ثيْی ٗدِٕ طفو  .8

بعضاا بنام سرنج گوش ياد ) اگر دهن وبينی طفل توسط مايع يا مخاط مسدود شده باشد، شما ميتوانيد آنرا با يک سرنج مکنده

 .ومخاط کش قبل از آن که استفاده می شوند بايد تعقيم گردند سرنج مکنده. مخاط کش پاک نمائيد ويا( ميشود

 .يک سرنج مکنده استفاده گردد اين تصاوير نشان ميدهد که چگونه

 

 .و تنفس به راحتي صورت گيرد شما بايد تا زمانی اين کار را انجام دهيد که دهن وبينی پاک شود

يك سرنج مكنده 

 به اين شكل است 

سرنج را فشار 

 دهيد 

سرنج را در بيني و گلوي 

 طفل قرار دهيد

فشار را برطرؾ نماييد 

كه در اين زمان مخاط 

 بداخل سرنج كش ميشود

با فشار دادن ، مخاط را 

 . دور بريـــــــزيد

اكثرا ميتوانيد با مليمت حبل سروي را در 

 هنگام والدت از روي شانه هاي طفل بلؽزانيد
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برای ساختن يک مخاط کش شما به يک بوتل شيشه ئی دهن باز، يکدانه کارک ويک . مخاط کش بهتر از سرنج می باشد 

درکارک دو سوراخ ايجاد نمائيد، يک تيوب . ی پاک شده بتوانند ضرورت داريداندازه تيوب های نرم و نازک که به آسان

را ازيک سوراخ کارک داخل بوتل شيشه ئی نموده تا اينکه به پائين بوتل تماس نمايد و تيوب ديگر را از سوراخ دوم 

 .کارک داخل نموده تا زير کارک درقسمت بلند بوتل برسد

آن به سطح پائين بوتل رسيده است داخل  برای استفاده تيوبی را که نهايت

(. داخل نگردد انچ 3سانتی متر يا  7شتر از بي)بينی يا دهن طفل نمائيد 

درزمانيکه شما تيوب را می مکيد . تيوب ديگر را دردهن خود قرار دهيد

تيوب داخل بينی يا دهن طفل را حرکت دهيد مايعات داخل دهن ويا بينی 

اگر شما . يزدداخل بوتل می ر اخل شود بهطفل بدون آنکه بدهن شما د

نداشته باشيد، ميتوانيد با ( سکشن)ويا مخاط کش (سرنج پيازی) سرنج مکنده

پاک  با انگشت خود درحاليکه با يک تکۀمهربانی دهن وبينی طفل را 

  .پوشيده شده است، پاک نمائيد

 

  :ٗالدت ضبّٔ ٕبی طفو. 9

از مادر بخواهيد . بطرؾ ران مادر شد، برای شروع تقلص بعدی انتظار بکشيدبعد از آنکه سر دور خورده و روی طفل 

 .زمانيکه تقلص شروع گرديد به آرامی زور بزنيد

 

خواهد بود که دريک  برای جلوگيری از پاره شدن جلد، اکثراا خوب

باالئی  برای والدت دادن شانۀ. داده شود طفل والدت زمان يک شانۀ

انی بطرؾ استخوان دمؽازه مادر حرکت طفل، سر طفل را با مهرب

 .دهيد

 

پائينی، با مهربانی سر طفل را بطرؾ شکم  برای والدت دادن شانۀ

ديده  259اگر شانه ها گير کرده باشند صفحه . مادر حرکت دهيد

  .شود

 

 

 

 

اگر بخاطر مشکلی الزم باشد که . طفل را کش نکنيدسر . گردن طفل را بسيار زياد ويا بشدت کج ننمائيد  احتياط

 .طفل بسرعت خارج گردد، از مادر بخواهيد تا محکمتر زور بزند
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  :ٗالدت ثذُ طفو ٗسپزدُ آُ ثذست ٍبدر. 11

ن اکثرأ بدون مشکل به خارج می بد انه ها والدت داده شد، باقيماندۀنکه شآبعد از 

احتياط کنيد که طفل را . لؽزنده اند و بخاطر داشته باشيد که اطفال نوزاد، تر. لؽزد

 .نياندازيد

شما مجبور نيستيد که . اگر همه چيز خوب بود، طفل را مستقيماا به پستان مادر بگذاريد

ر هوای اتاق سرد باشد اگ. ددرانتظار بکشيد تا پلسنتا خارج شده يا حبل سروی قطع گ

 .گرم بماند اطفل را دريک پتوی پاک بپيچانيد ت

 

  .قطغ َّ٘دُ حجو سزٗی سٍبّيکٔ رّگ آُ سفيذ ضذٓ ٗ ّجضبُ آُ ٍت٘قف گزدد. 11

اگر انگشت . ضخيم و آبي رنگ استحبل سروی  زمانيکه طفل تولد می شود،

بدان معني است  اين. خود را باالي آن بگذاريد نبضان را احساس خواهيد كرد

 .كه طفل هنوز اكسيجن را از مادر ميگيرد

نازک وسفيد شده نبضان زمانيكه پلسنتار از جدار رحم جدا گردد،حبل سروي 

دربعضی ) .درين وقت ميتوان حبل سروی را قطع نمود. آن متوقؾ می گردد

مناطق رواج است که تا پلستنأ خارج نشود حبل سروی را قطع نمی نمايند، 

 .(يکه کدام واقعه عاجل نباشد، اين رسم ورواج مضر نمی باشدزمان

  :چگونه حبل سروی قطع گردد

دو انگشت باالتر از ناؾ طفل با يک تار پاک يا با يک پنس  .1
هر قدر که حبل . معقم حبل سروی را محکم بسته نمائيد

سروی از ناؾ طفل دورتر قطع گردد شانس مصابيت به 
گره مربع طوريکه دررسم  يک. تيتانوس بيشتر می شود

 .نشانداده شده بزنيد

با يک تار يا پنس معقم ديگر اندکی باالتر از گره اولی حبل  .2
 .سروی را بسته نمائيد

حبل سروی را بين دوتار يا پنس يا يک کارد، تيػ ريش  .3
هر چيزيکه به اندازه، )تراشی ويا قيچی معقم قطع نمائيد

قطع نمايد، بشرطيکه  کافی تيز باشد تا بتواند حبل سروی را

تيػ . دقيقه جوش داده شده باشد، کار خواهد داد 24برای 

ريش جديد که از پوش اصلی آن خارج نشده باشد ضرورت 
 .به جوش دادن ندارد

حبل سروي از ناؾ طفل تارگره زده يا پنس را تا زمانيکه  .4
 .می افتد، باز ننمائيد جدا شده و

حبل سروي را در دو محل پيش از قطع 

 نمودن بسته كنيد 

گره اول و دوم را به 

 اين شكل بزنيد

 قطع شده ميتواند ار بكشيدانتظ

برای جلوگيری از تيتانوس، ايدز و انتانات ديگر، حبل سروی وهرچيزيکه به تماس آن ميايد بايد بسيار   احتياط

 .ل سروی قطع شده نياندازيدحيوانی راباالی حب اک باشد، هيچگاه کثافات يا فاضلۀپ


