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 نقش حركت و پوزیشن مناسب درلیبروزایمان

 مانع چرخش غیر طبیعي جنین مي شود•

 نیروي ثقل افزایش مي یابد•

 انقباضات قوي تر و موثرتر میشود•

حركت و تغییر وضعیت باعث كاهش خستگي ، بهبود وضعیت •

 .جسماني و گردش خون مادرمي شود

 قدم زدن حین لیبر باعث تغییر ابعاد لگن مي شود•

وزن روي پاها فشار آورده و موجب تغییر شكل لگن میشود بنابراین •

 .چرخش و نزول جنین به خوبي صورت مي گیرد
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:اصل مهم این است   

 ولگن كمر زاویه تيیوضع هر در    •

 خمیده مادر ، باشد درجه90 از كمتر

 جنین تا كند ایجاد كشش خود در و نباشد

 گیرد قرار لگن محور موازات به
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 لیبر و تقسیم بندي آن و رابطه آن با اصالح وضعیت

 پرپیچ جاده این از گذر براي كننده كمك مهم عوامل از یكي•

 .است مرحله هر در درست وضعیت وخم

 

 :لگن باالیي درتنگه قرارگیري براي   

 در بتواند تا قرارنگیرد خالء در جنین كه است این مهم اصل•

 مادر در كه وضعیتي هر بنابراین كند نزول لگن محور موازات

 كمتر(طرف یك یا دوطرف)كمر-ران نكندوزاویه ایجاد خمیدگي

 .باشد درجه90 از
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 مثال

 یكي از پاها روي پلكان: ایستاده•

 چهار زانو،چمباتمه،سجده: نشسته•
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 مثال

 به پهلوزانوان به سمت سینه: خوابیده•

باقراردادن پاي رویي باالتر از پاي زیرین :خوابیده به پهلو•

 با استفاده از بالش
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 نكته

عیت هاي ایستاده توصیه ضاگر كیسه آب پاره شده است و 

 نمي شود
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 براي قرار گيري در تنگه مياني

در این تنگه جنین تغییر مسیر داده و به سمت مهرره هراي پرایین •

 كمري و خاجي نزول مي كند

 :در این مرحله كه طوالني ترین مرحله محسوب مي شود•

از هر فشاري به پشرت بره خصروه مهرره هراي پرایین كمرري و    

 خاجي امتناع كرد

هر وضعیتي كه مانع نزول جنین به سمت عقب مي شود امتناع •

برره پشررت خوابیرردن ، نشسررتن وتكیرره دادن برره تخررت یررا : كرررد ماننررد

 صندلي
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 قرار گیري در تنگه میاني

در عوض هر وضعیتي كه باعث ایجاد فاصله بین استخوان •

هاي نشیمنگاه و آزاد شدن مهره هاي كمري گردد زمان این 

مرحله را كوتاهتر مي كند و جنین با مانع كمتري این مسیر 

 را طي مي كند
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 قرار گیري در تنگه میاني

خوابیرررده بررره پهلرررو برررا قررررار دادن پررراي •

رویي باالتر از پاي زیرین برا اسرتفاده 

 از بالش

 

 چهار دست وپا•

نشسته كشیده به سرمت جلرو برا اسرتفاده از 

 یك تكیه گاه یا وضعیت سجده
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قرار گیري در تنگه پاییني   

سرررررریع تررررررین مرحلررررره ” معمررررروال•

سرر جنرین تنگره . محسوب مي شود

پرراییني را میگذرانررد، بررراي خرررو  

بررره سرررمت بررراال تغییرررر مسررریر مررري 

 :در این مرحله میتوان.دهد

از وضعیت هاي مربوط به مرحله •

 دوم

از وضعیت هراي چمباتمره و معلر  •

 استفاده كرد
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 قرار گيري در تنگه پاييني

 از وضعيت ژنيكولوژيك با حفظ شرايط فيزيولوژيك•
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 قرار گيري در تنگه پاييني
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 قرار گيري در تنگه پاييني
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 قرار گيري در تنگه پاييني
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 قرار گيري در تنگه پاييني
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 قرار گيري در تنگه پاييني
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 نكته

 نتیجه باید دهد رخ ي تاخیر اي مرحله هر در هرگاه•
 تغییر حل راه بهترین دارد وجود مانعي كه گرفت

 .است وضعیت

 

 احساس كه است گرفته قرار وضعیتي در مادر اگر•
 مي وارد فشار بدنش عضالت به و كند نمي راحتي
 .شود
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 نكته

 از گیري پیش و لگن كف عضالت نگهداري و حفظ•

 كف صدمات از ناشي ودرازمدت مدت كوتاه عوارض

 انجام واسطه به بارداري دوران در تنها نه لگن

 است، شدني مناسب هاي وضعیت رعایت و تمرینات

 حفظ با آخر مرحله خصوه به زایمان زمان در بلكه

 نه ) موقع به زدن وزور شده توصیه هاي وضعیت

 براي رحم به وارده فشارهاي از اجتناب و !(زودرس

 .است پذیر امكان !زایمان تسریع
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Benefits of different positions 
 

Increased comfort  

Reduced pain, distraction 

Change the shape and size of the pelvis 

Helps the baby’s head move to the optimal 
position during first stage labor 

Helps the baby with rotation and descent 
during the second stage 
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help with the frequency, length, and efficiency 
of contractions 
 

The effects of gravity can help the baby move 
down more quickly 
 

Changing positions helps to ensure a 
continuous oxygen supply to the fetus 
 

Benefits of different positions 
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Benefits of different positions 

Changing position can reduce the length of 
labor.  

  Mendez-Bauer and Newton state:  

   duration of labor from 3 to 10 cm cervical dilation was 
about 50% shorter in patients who alternated supine and 
standing, standing and sitting positions. 
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Swaying 
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Leaning forward  
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Lunging  

 •    help enlarge the pelvis 
on one side, and change 
the shape of the pelvis, 
which helps the baby 
find the best position 
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Sitting with one foot up  
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Kneeling  
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Squatting  
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Semi sitting  
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On hands and knees  

 

 

• back pain 

• help a posterior baby 
rotate 

• allows easy access for 
backrubs, massage 

• sway side to side  

• pelvic tilts to aid rotation  

•  increase comfort 
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Lying on your side  

    Side-lying, try placing 
pillows between 
knees for comfort. 
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Occiput posterior / Asynclitism in first stage 

• Time / maintenance  

 Rotate baby:                                           

     - Knee–chest position 

     - Hands and Knee 

     - Pelvic rock 

     - Lunge 

     -  Walk/movement 

     -  Avoid pushing 
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What this Position does .....  

    - Side lying Positions 
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Asymmetrical Position and Movements  

 This may allow more space where it is needed for rotation 

 If the baby is OP, the woman should lunge in the direction of the occiput 
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Positions for tired women 
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Presistent Cervical lip or a Swollen Cervix 
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 An ideal position for second stage  

 open the pelvic outlet as widely as possible 
provide a smooth path for the baby to 
descend through the birth canal 

 use the advantages of gravity to help the 
baby move down 

 give the mother a sense of being safe and in 
control of the process. 
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Upper leg supported by partner 

Good for fast second stage  

May be a comfort position for mom.  

 An ideal position for second stage  
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Kneeling              
Good for reducing tears and episiotomies.  

May be restful for mom.  
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Hands and knees  

Great for back labor  

Big babies 

Posterior babies  

Many find it most comfortable  
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Sitting  

Opens pelvis 

Gravity enhancing 

Natural pushing position  
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Dangle  

 Gravity 

 No external pressure on perineum / pelvis  

 Feeling of being well-supported  

 May be difficult for mom to see or touch baby during birth.  
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Squatting / Supported Squat  

 Opens pelvis 

 Gravity enhancing 

 Sense of control for mom  

 During squatting, the average pelvic outlet is 28% greater than in the 
supine position Stand, or sit back to relax in between contractions 
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Squatting Position: Advantages 

 .مدت زمان زورزدن مادرراکاهش می دهد•

 .ميزان استفاده از فورسپس را کاهش می دهد•

 .ميزان نياز به اپی زیوتومی را کم می کند•

 .عمق لگن را کوتاه می کند•

 .اقطار لگن را افزایش می دهد% 28•

درحاليکه شدت دردها را زیاد می کند فشارراازروی کمر •
 .وپشت برمی دارد

 .گردش خون جنين رابهتر می کند•

 .از قدرت جاذبه زمين در پروسه زایمان استفاده می کند•
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