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NVD(NORMAL VAGINAL DELIVERY) 

 زايمان طبيعي 

 تعريف

زايمان طراايدافطرعويوژوكيارطتوطدوژافطدوزاتطا ط ان ااافط طزايمان طبيعي ط طط

ادقينضنتطوحم طادظمطوطغعاطاواتيطكهطادجاط هطوووتطاحصوالتطحنالگ ط هط

طا طگاتتط وطخاوجطآ طكندنلطزايمن ط

طخاوجطكنالطجدعنطوجفتطازطكندنلطزايمن ططوضعطحملط ط

 عالئم شروع زايمان :

 خارج شدن مقدار كمي از ترشحات به همراه خون از كانال زایمان   -1

 شروع دردهاي حقیقي  -2

 پاره شدن كیسه آب دور جنین  -3

 طمراحل زايمان : 

سدددانتي مترا: از شدددروع   4) میزان باز شددددن دهانه رحا تا   فاز نهفته : -1

 نشانه هاي زایمان تا منظا شدن انقباضات رحمي  

سدانتي متر ا : از شروع    10-4)میزان باز شددن دهانه رحا از   فاز فعال : -2

 دردهاي منظا رحمي تا باز شدن كامل دهانه رحا 

در اتاق درد زائو درمراحل فاز نهفتده در ودددورتي كه زایمدان  بیعي باشدددد 

حضور دارد . در وورت زایمان فیزیولوژیك به اتفاق همراه و زایمان بدون 

درد در فاز فعال به اتاق زایمان منتقل میشود و تا انتهاي زایمان در آن اتاق 

مي باشددد .در زایمان  بیعي در وددورت باز شدددن كامل دهانه رحا زائو به 

وه پس از زایمان زائو به اتاق پس اتاق زایمان منتقل میشددود ودر هردو  ر

سداتا وبیشدتر تحا   2از زایمان منتقل مي شدود كه بر اسداو وضدعیا زائو  

 نظر با چك خونریزي و تالئا  بیعي مي باشد .

شدددف هفته اول پس از زایمان دوره نقاها پس از زایمان ) نفاو ا نامیده 

كندان مي شدددود . در این مددت ازت اسدددا مدادر در چندد نوبدا توسددد  كدار

بهداشدددتي مرا با شدددود . آشدددنائي مادران با مرا بتهاي پس از زایمان به 

ایشدددان كمك مي كند تا دوران نقاها پس از زایمان را به دور از هر  ونه  

 خطري سپري نمایند .  
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 فعاليتهاي ورزشي : 

بیمار میتواند بر اساو راحا بودن خود به   

هفته   2الي   1فعالیتهاي بر ردد . پیاده روي  

تقویا   ورزشهاي  انجات  و  زایمان  از  پس 

زایمان شروع    3تضالت شكا   از  هفته پس 

و   میكنند  ورزش  كه  كساني  در  میشود. 

به   وزن  بر شا  دارند  مناسبي  شیردهي 

یمان  ماه پس از زا  6میزان  بل از بارداري  تا  

خستگي   بروز  وورت  در   . افتد  مي  اتفاق 

 ورزش استراحا نمایید . هنگات 

 عالئم خطر پس از زايمان :   
 تب و لرز  -

 سردرد ، سر یجه و رنگ پرید ي  -

شدید بیف از  اتد ي درهفته   يخونریز  -

 اول و دوت  

تدت    - یا  ادراركردن  هنگات  درد  و  سوزش 

 دفع ادرار و مدفوع  

مهبل   - از  بدبو  چركي  ترشحات  خروج 

 )واژنا 

 درد ، تورت و سفتي پستانها   -

 درد و ورت یك  رفه ساق و ران  -
 

 مراقبتهاي پس از زايمان طبيعي در منزل :   

مددفوع از خوردن ذدياهداي  در روزهداي پس از زایمدان تدا زمدان بر راري دفع    تغديیده :

؛حبوبدات ؛سدددبزیجدات خدات م دل كلا و آب میوه هداي ذیر  بیعي مدانندد  نفدا  ) شدددیر

 ساندیس ا استفاده نشود .

در هفتده هداي اول پس از زایمدان براي جبران خون از دسدددا رفتده و كا خوني در رژیا ذديائي 

داشددته باشددد و م ددر   و مرغ آب بز ا وجود ن فراوان ) كباب ؛ جوجه ؛  وشددا  یمادر پروتئ

مداه ادامده یدابدد. براي جلو یري از یبوسدددا و كداهف توار     3 رص آهن و مولتي ویتدامین تدا  

روده اي ،راه رفتن در اولین فرودددا و اسدددتفاده از ذياهاي ملین )روذن زیتون ،انجیر و آلوي  

 آب خیس خورده ،سدبزیجات پتته شدده م ل هوی، ،كدو ،سدیب زمیني و اناناو و....او م در   

   .به میزان كافي توویه مي شود

  مراقبتهاي بهداشتي  

نداحیده تنداسدددلي پس از هر بدار دفع ادرار و اجدابدا مزاج بده ویمه در  ول مددت 

خونریزي با آب شدددسدددته شدددود ) در ودددورت تورت محل بتیه با سدددرت نمكي  

مت دوص شدسدتشدو محل بتیه را بشدوئید ا و پس از آن محل بتیه ها را خشدك  

نوبا در روز هر نوبا به   3از چراغ مطالعه با رتایا فاوددله مناسددب ،نمایید .  

 د یقه جها ترمیا زودتر بتیه ها استهاده كنید .  20مدت 

به كشدیدن ندارد و خود به خود جيب   بتیه محل پرینه در زایمان  بیعي نیازي

 مي شدود .با تعوی  لباو زیر و نوار بهداشدتي در فواودل كوتاه و خشدك نمودن

لباسددهاي زیر در معر  آفتاب ویا به وسددیله اتو از بروز تفونا در محل بتیه 

سدداتا پس از زایمان  بیعي دوش  6ها جلو یري كنید . بهتراسددا  از حدود  

د در روزهاي بعد تكرار شدود. ترشدحات در انایسدتاده  رفته و حمات كردن میتو

كا رنگ تر میشود  روز  4الي   3ل پس از زایمان  رمز رنگ وبعد از  وچند روز ا

هفته ممكن اسدا ادامه یابد . در ودورت خونریزي شددید بیف از  اتد ي    4وتا 

همراه با تكه هاي بزرگ لتته یا در كمتر از یك سدداتا نوار بهداشددتي كامال به 

 خون آذشته  ردد به پزشك یا نزدكترین واحد درماني مراجعه كنید .

 ت وص بعد از زایمان توویه میشود.استفاده از باندهاي فشاري یا جوراب هاي م

جها تسدریع بهبودي ،در سداتات خواب نوزاد شدما نیز اسدتراحا داشدته و از 

 .بیدار ماندن تا دیر و ا بپرهیزید

جنسدددي را میتوان پس از متو د شددددن  ترشدددحدات و   فعدالیدا هدايتنظیا خدانواده:   

هفتده پس از زایمدان  انجدات داد . در مورد جلو یري از بدارداري بدا   6الي    4خونریزي  

پزشدك خود  بل از ترخی  ودر ویزیا پس از زایمان ودحبا شدود یا به نزدیكترین 

 مراكز بهداشتي مراجعه نمایید .

 


