
Modulul I 

Nașterea 

      



SEMNELE CARE ANUNȚĂ 

NAȘTEREA 

• Durerea de spate, asemănătoare cu cea de la 

menstruație 

• Pierderea dopului gelatinos 

• Presiune pelviană 

• Fisurarea sau ruperea membranelor 

• Contracții uterine care la inceput sunt 

neregulate apoi devin mai dese și mai 

puternice transformându-se în contracții 

regulate 

• Tuse sau voma 

• Diaree sau constipație 

 



CE PREGĂTIM PENTRU INTERNARE? 

• Actul de identitate 

• Card sănătate + BT 

• Cartea gravidei cu toate analizele efectuate 
în timpul sarcinii 

• Camasa de noapte lejera din bumbac, halat, 
papuci, prosop 

• Lichide si hrana usoara 

• Obiecte care va pot face sederea mai placuta 
in spital: carti, radio, fotografii, etc. 



CÂND MERGI LA SPITAL? 

• Dacă s-au rupt membranele  

 

• Dacă apar contracții regulate 

 

• Dacă prezintă sângerări sau dureri 

foarte puternice   

 

• Dacă nu mai simte mișcările fetale 

foarte active 

 

• Dacă apar tulburări de vedere, durere 

în epigastru, vărsături 

 



CE SE ÎNTÂMPLĂ LA SPITAL? 

• Vei fi consultată de către medicul de 
gardă care va stabili în ce fază a 
travaliului esti 

• Se completează foaia de internare și vei fi 
condusă la sală de nașteri sau obstetrică 

• Vei fi supravegheată de moașă pe toată 
perioada travaliului 

• Se vor măsura periodic: TA, BCF,  pulsul 

• Posibil examinată din când în când, pentru 
aprecierea dilatației colului 

• Posibil să ți se monteze o perfuzie, pentru 
a te hidrata și pentru administrarea 
medicamentelor dacă este necesar 

• Moașa va supraveghea ritmul contracțiilor 
și va anunța medicul când este necesar 

 
 



FAZELE TRAVALIULUI 

• Ștergerea și dilatarea colului 

 

• Expulzia 

 

• Eliminarea placentei 

 

• Lăuzia imediată 

 



ȘTERGEREA ȘI DILATAREA COLULUI 

• Este cel mai lung stadiu (durează în medie 12 ore) 

• Faza inițială sau de latență în care colul se șterge și se 
dilată până la 3-4 cm (durează 6-8 ore).  

• Contracțiile în această fază sunt rare și puțin 
dureroase, asemănătoare crampelor menstruale. În 
aceasta faza relaxeaza-te și respiră adânc în timpul 
contracției, misca-te, bea lichide pentru evitarea 
deshidratării, urinează frecvent pentru a evita 
destinderea vezicii care poate încetini travaliul. 

• Faza a doua sau travaliul activ durează în medie 2-4 
ore. În această fază colul se dilată de la 4-8 cm. 
Contracțiile sunt mai dese (la 3 minute) și mai 
puternice, mai lungi. Acum se pot rupe spontan 
membranele sau se pot rupe artificial de către medic 
sau de moașă. 

• În această fază se monitorizează BCF, contracțiile 
uterine și progresiunea dilatației.  

• Gravida se poate simți obosită, agitată, prezintă 
grețuri și vărsături, pot să apară amețeală, crampe 
musculare (cârcei). 

 



CE TREBUIE SĂ FACI ÎN PRIMA FAZĂ A 

TRAVALIULUI ? 
 

 Respiră în timpul CUD și relaxează-te între contracții 

 

 Nu te screme! Respiră adânc și rar! 

 

 Nu te încorda! Mușchii încordați dor mai mult și obosesc mai repede 

decât cei relaxați. Oboseală musculară duce rapid la epuizare fizică și 

mentală și scade puterea de a face față 

 

 Dacă nu te relaxezi între CUD, nu vei putea să te refaci pentru 

următoarea contracție! 

 

 Mișcarea în timpul travaliului ajută la progresul dilatației, fiind 

influențată și de gravitație 

 

 Schimbă poziția în pat frecvent după cum te simți mai bine 

 

 Urinează la fiecare ora, chiar dacă nu simți nevoia 
 

 

 



EXPULZIA FĂTULUI = NAȘTEREA 
 

 

 Începe când colul este dilatat complet (10cm) și se termină cu nașterea 

copilului 

 

 Durează maxim 1 ora la prima naștere și 30-50 minute la următoarele nașteri 

 CUD sunt la interval de 1-2 minute, puternice însoțite de senzația de screamat 

 

 În această faza are loc coborârea copilului prin pelvis și apoi expulzia sub 

influență CUD și al efortului de împingere al mamei sub îndrumarea moașei 

care o susține și o învață cum să facă 

 

 Gravidă este așezată în poziție ginecologică și după pregătirea celor necesare 

se face anestezia perineului pentru a ușura expulzia 

 

 Dacă este necesar, medicul practică epiziotomia - o mică tăietură a perineului 

pentru a preveni ruperea lui și pentru a ușura scoaterea fătului 

 

 Datorită efortului de screamăt, mama nu mai percepe contracțiile că fiind 

dureroase 

 

 După naștere copilul poate deja să respire și să țipe 

 

 După ce a ieșit copilul, se taie cordonul ombilical și este predat 

asistent/medicului neonatolog care îi acordă primele îngrijiri 

 

 

 



CE TREBUIE SĂ FACEȚI ÎN 

EXPULZIE ? 

 În acest stadiu corpul dictează și mama execută 

 

 Împingeți numai în timpul contracției, după ce ați insipirat 

adânc și vă țineți respirația 

 

 Trebuie să ascultați mesajele moașei, să vă concentrați și să 

răspundeți adecvat 

 

 Screamatul în timpul contracției ușurează senzația dureroasă  

 

 Între contracții să vă relaxați 

 

 Când simțiți capul copilului la nivelul vulvei, să va scremeți 

puternic de câteva ori, acesta urmând să iasă rapid 
 

 

 



ELIMINAREA PLACENTEI 
 

 

 Durează ~20-40 minute maxim 

 Această perioadă cuprinde fenomenele ce se petrec de la 

expulzia fătului până la eliminarea placentei și a 

membranelor 

 Pulsațiile din cordon se opresc în câteva minute și acesta 

se taie și se pensează între două pense 

 Imediat după naștere mama este liniștită, într-o stare 

bună deși epuizată 

 Uterul se contracta și placentă începe să se dezlipească de 

pereții uterului și alunecă în vagin 

 Contracțiile uterului și screamatul ușor al mamei vor 

împinge placentă în afară împreună cu sacul membranos în 

care a stat fătul 

 Placentă și membranele vor fi apoi examinate de medic 

sau moașă pentru a vedea dacă sunt integre 

 Se examinează apoi colul, vaginul, perineul pentru a 

descoperi eventualele rupturi produse în timpul expulziei 

 Acestea vor fi suturate , pentru a preveni pierderea 

excesivă de sânge și pentru a asigura o bună cicatrizare 

 

 



LĂUZIA  IMEDIATĂ 
 
 Este perioada imediat după naștere și durează ~ 4 ore 

 
 Este o perioada extrem de fragilă din cauza posibilității apariției unor 

hemoragii 

 
 Lăuza este sfătuită să nu doarmă (în primele 2 ore), să bea lichide și să își 

maseze uterul 

 
 Uterul trebuie să fie contractat, că un glob (numit “glob de siguranță”) 

 
 Sângerarea este moderată și va fi supravegheată de moașă 

 
 În această perioadă, lăuza posibil să frisoneze. Este un proces fiziologic produs 

de relaxarea organismului după efortul depus. De regulă nu necesită 

tratament. 

 
 Dacă este nevoie, lauza va fi perfuzata în continuare 1-2 ore 

 
 Se măsoară TA, pulsul, se supravegeaza temperatura și culoarea tegumentului 

 
 Apoi lăuza poate merge pe secția de lauzie unde poate atașa NN la sân, 

alăptatul ajutând mama prin eliberarea de oxitocină (se eliberează în timpul 

suptului și produce contracții uterine) la oprirea sângerării și revenirea 

uterului la dimensiunile anterioare sarcinii  

 

 

 



FALS TRAVALIU 
 

 

 Contracții neregulate și neprogresive = nu devin mai 

puternice, mai lungi, nu cresc în intensitate 

 

 Nu produc modificări la nivelul colului 

 

 Se simt mai ales în partea inferioară a abdomenului 

 

 Se simt mai mult că o presiune decât că durere 

 

 Scad în intensitate cu schimbarea poziției sau la mers 

 

 Scad în poziția culcat (în repaus) sau sub un dus cald 
 

 

 



TRAVALIUL ACTIV 

 
 Începe când CUD sunt regulate și progresive = devin mai 

puternice, mai lungi, mai dureroase, mai frecvente 

 
 Sunt simțite în abdomenul inferior și iradiază în partea de 

 jos a spatelui 

 
 Nu diminuează prin schimbarea poziției și pot fi 

intensificate prin mers 

 

 Începe când colulul este dilatat 2 cm 
 

 

 



DUREREA LA NASTERE 
 

 

     Travaliul se asociază cu durerea, descrisă uneori drept crampe menstruale severe, alteori                               

că dureri de spate 

 

 

 Pe măsură ce se intensifica devin un val de senzații neplăcute care apoi dispar 

 

 

 Durerile de naștere se datorează în special întinderii colului, a vaginului și a țesuturilor 

din jur, pe măsură ce iese copilul 

 

 

 De obicei contracțiile nu produc durere așa cum s-a crezut. Mușchiul uterin, că și ceilalți 

mușchi, nu doare când este contractat, dacă nu este obosit și tensionat 

 

 

 Contracțiile uterine  subțiază și dilată colul, astfel încât capul copilului să fie împins prin 

el. Mișcarea se aseamănă cu cea a tragerii pe cap a unui pulover cu guler înalt 

 

 

 Întinderea colului produce senzații puternice interpretate că durere mai ales dacă 

mușchii din jur sunt încordați 

 

 

 Fiecare gravidă simte durerea în mod diferit: ceea ce pentru una este o “senzație” , 

pentru altă este durere  

 

 

 Cu cât gravidă este mai informată și mai pregătită , cu atât îi va fi mai puțin frică și 

nașterea va fi mai puțin dureroasă. 
 

 

 



CALMAREA DURERII DE NAȘTERE 

FĂRĂ MEDICAMENTE 

 
 Trebuie aleasă cea mai confortabilă poziție 

 
 Masajul în regiunea spatelui poate calmă durerile mai ales la 

începutul travaliului 

 
 Ascultarea muzicii preferate micșorează tensiunea nervoasă 

scăzând durerea 

 
 Mișcarea în timpul travaliului poate ajută 

 
 Încrederea în propriile forțe și stăpânirea de sine sunt foarte utile 

 
 O informare cât mai bună asupra fenomenului nașterii 

 
 Respectarea indicațiilor și sfaturilor moașei care supraveghează 

travaliul 

 

 

 



CALMAREA MEDICAMENTOASĂ A 

DURERILOR NAȘTERII   

 

 Dacă durerea este atât de intensă, încât împiedică progresul travaliului se 

recurge la medicamente 

 

 

 Medicamentele sunt un adaos binevenit, dar nu un înlocuitor al metodelor 

naturale proprii de scădere a durerii  

 

 

 Medicamentele au și efecte nedorite asupra mamei că somnolență, 

amețeli, greață, chiar vărsături; cele mai multe medicamente trec prin 

placentă influențând și copilul 

 

 

 Se folosesc substanțe analgetice că mialginul, care se pot injecta 

intramuscular sau intravenos. Acestea nu pot oferi un travaliu lipsit de 

durere dar îl fac mai ușor de suportat 

 

 

 Anestezia peridurală este singură care elimina durerea fără a influență 

sensibil evoluția travaliului. Este efectuată de medicul anestezist și are 

avantajul menținerii unui cateter permanent (pe durata travaliului) prin 

care se va injecta din ora în ora câte o doză de anestezic până la naștere. 

Această anestezie nu se face însă decât în timpul travaliului activ ,la o 

dilatație a colului de 4-5 cm, gravidă având contracții regulate și 

puternice.  
 

 

 



OPERAȚIA CEZARIANĂ 
 Este o intervenție chirurgicală ce presupune incizia peretelui abdominal și a uterului 

pentru extragerea fătului la termen 
 

 

 Se practică de regulă când nașterea pe cale naturală nu poate avea loc punând în pericol 

viață fătului sau/și a mamei 
 

 

 Pregătirea preoperatorie constă în: efectuarea anamnezei de către echipa medicală; în 

ziua operației nu consumă alimente și lichide, toaletă vaginală, montarea unei sonde 

vezicale, montarea unei perfuzii, toaletă regiunii abdominale  prealabil, cu apă și săpun. 
 

 

 După operație lauza se mobilizează la 6-8 h pentru prevenirea complicațiilor pulmonare și 

trombotice 
 

 

 Se administrează calmante pt. combaterea durerilor postoperatorii (intramuscular sau 

intravenos) 
 

 

 Se administrează timp de trei zile heparina subcutanat pt. prevenirea trombozelor 
 

 

 Lauza operată va fi perfuzata și urmărită permanent, va consumă numai lichide în prima 

zi, în funcție de recomandările medicului în 2-3 zile - alimentație normală 
 

 

 Lactatia se va declanșa ceva mai târziu (2-3zile) față de lăuzele care nasc pe cale 

naturală și atașează mai rapid n n la san  
 

 

 Pansamentul de regulă se îndepărtează a două zi și lauza poate face dus 
 

 

 



SEMNELE TIMPURII ALE NAȘTERII 

PREMATURE 

 Crampe asemănătoare celor menstruale 

 

 Dureri de spate joase 

 

 Presiune pelvină 

 

 Secreție vaginală crescută cu/fără eliminarea dopului gelatinos 

 

 Poliurie 

 

 Sângerare vaginală 

 

 

 



SEMNELE NAȘTERII PREMATURE 
 
 CUD regulate la 10 minute la o gravidă cu sarcina între 28-37 

săptămîni care apoi (cu/fără tratament) cresc în intensitate și 

frecvența 

 

 Prezentație coborâtă 

 
 Modificări la nivelul colului: scurtare, ștergere și apoi dilatația 

colului 

 

 Ruperea sau fisurarea membranelor  

 

 Sângerare vaginală indiferent de cantitate 

 

 

 



MODALITĂTI DE OPRIRE A NAȘTERII  

PREMATURE 

 Gravida se prezintă urgent la spital 

 

 Repaos absolut la pat 

 

 Hidratare intravenoasă  

 

 Sedare și folosirea de medicamente tocolitice 

 

 

 

 



VĂ MULȚUMESC !!! 


