ثظوَ تعبلی

آیب هیذاًیذ فْایذ کالص
سایوبى چیظت؟

آهبدگی

هقذهَ:

ّیژگی آهْسع گیزًذگبى:
توبهی سًبى ثبردار صزف ًظز اس

ُذف ًِبیی ایي کالص ُب ثِجْد طجک

طي،طْادً،خظت سا یب چٌذ سا

ثبرداری ّ سایوبى دّ پذیذٍ کبهال

سًذگی درثبرداری ،حیي سایوبى ّ تْلذ

ثْدى،طبثقَ قجلی سایوبى عجیعی یب

عجیعی اطت کَ ثیغ اس ایٌکَ ًیبسهٌذ

ًْساد اطت.آهْسع ُب ثَ هبدر کوک

طشاریي قجلی هی تْاًٌذ در کالطِب

هذاخلَ ی عجی ثبػذ حوبیت ّ ُوزاُی

هیکٌذ تب ثبرداری طبلن تز ّ ثب

ػزکت کٌٌذ.در جلظبت آهْسػی،هبدر

هبدر را هی علجذ.

عبرضَ کوتزی داػتَ ثبػذ.آگبُی هبدر

هی تْاًذ یک ًفز را ثَ عٌْاى ُوزاٍ

در هْرد تْاًبیی ُبی ثذًغ ثزای

اًتخبة کٌذُ.وزاٍ فزدی طت کَ هبدر

اًجبم سایوبى عجیعی،ثَ اّ کوک

اًتخبة هی کٌذ تب در توبم هزاحل

هی کٌذ تب سایوبى را ُذایت کزدٍ ّ

سایوبى در کٌبر ّی ثبػذ.

ثز درد ّ تزص ّ ًگزاًی خْد غلجَ

همراه هیتْاًذ یک فزد ثَ اًتخبة

ًوبیذ.

هبدرُ،وظز یب یک هبهبی ُوزاٍ ثبػذ.

دّراى ثبرداری ثَ اًجبم

ثب ػزکت در کالص ّ ثب دیذى فیلن

عْل دّرٍ آهْسع:

هعبیٌَ،آسهبیغ ّ طًْْگزافی ختن ًوی

آهْسػی،آهبدگی السم ثزای رّیبرّیی ثب

ػْد.ػزکت در ایي کالص ُب،کبهل کٌٌذٍ

ایي دّراى را پیذا هی کٌذ ّ عالٍّ ثز

کالطِب اسُفتَ

هزاقجت ُبی هعوْل دّراى ثبرداری

آى هیتْاًذ در اًجبم سایوبى ًقغ

جلظَ ثزگشار هیؼْد.سهبى ُز جلظَ

اطت.

فعبل ّ هْثز داػتَ ثبػذ.

تْاًوٌذطبسی هبدراى ثبردار ّ
خبًْادٍ ُبی آًِب ثب فزاُن ًوْدى
ػزایظ ثزگشاری کالص ُبی آهبدگی دّراى
ثبرداری هیتْاًذ راٍ حل هٌبطجی ثزای
ایي هعضل ثبػذ.اس ایي رّ هزاقجت ُبی

حذّدا
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8

 90دقیقَ اطت.در ُز جلظَ

اثتذا هغبلت ػفبُی ّ طپض هِبرت ُب
ایي

هِبرت ُب ػبهل اصالح ّضعیت

ثَ صْرت عولی آهْسع دادٍ

ُب،توزیي ُبی کؼؼی،تي آراهی،هبطبژ ّ

هیؼْد.ثِتزاطت هبدراى در ُفتَ ُبی

الگُْبی تٌفظی در سایوبى ّ پض اس

23-21کالطِبی آهْسػی را ػزّع کٌٌذ.در

سایوبى اطت.ایي آهْختَ ُب ًَ تٌِب

صْرتیکَ اّلیي هزاجعَ هبدر در ُفتَ

تحول سى ثبردار را ًظجت ثَ درد

ُبی ثبالتز ثبرداری ثْد هی تْاًذ ثب
8جلظَ آهْسػی را ثب

سایوبى افشایغ هی دُذ ثلکَ اس ثزّس

ُوبٌُگی هزثی

ثزخی عْارض ًبػی اس سایوبى ًیش

فْاصل کوتز عی کٌذ.

جلْگیزی هی کٌٌذ.
3
2

رّع کبر:


جِت ػزکت در ایي کالص ُب داػتي
گْاُی طالهت اسهحلی کَ هبدر


هزاقجت ُب را دریبفت

صْرت گزُّی در کالص اجزا

هیکٌذ،الشاهی طت.


در ُز کالص حذاکثز

هیؼْد.

 10خبًن

ثبردارّ ُوزاُغ ػزکت هیکٌذ.


ِئْری ّتوزیٌبت عولی ثَ
هغبلت ت



در ثزخی اس جلظبت ًیش ثَ

در ُزجلظَ اس کالص یک هغلت

هٌظْر درک ثِتز هغبلت علوی،

علوی ػبهل:ثِذاػت فزدی ّ

فیلن آهْسػی یبپْطتز هزثْط ثَ

آگبُی اس ّضعیت لگي ،تغذیَ،

ُوبى جلظَ ًوبیغ دادٍ هیؼْد.

ثِذاػت رّاى،عالین ُؼذار دٌُذٍ



ثب تْجَ ثَ ایي کَ آهْسع ُوظز

ّ رّع ُبی کبُغ درد سایوبى،

ثزای حوبیت هبدر در عْل

ثزًبهَ ریشی ّ اًتخبة رّع

ثبرداری،سایوبى ّ پض اس

هٌبطت سایوبى ،هزاحل سایوبًی،

سایوبى هْثز اطت،ثِتز اطت ّی

دّرٍ پض اس سایوبى ّ رّع ُبی

در جلظبت طْم ّ ُؼتن ثَ ُوزاٍ

جلْگیزی هٌبطت،ثِذاػت ًْساد ّ

هبدر در کالص ُب ػزکت ًوبیذ.

ػیزدُی،راٌُوبیی در جِت
ِئَ خْاُذ
اًتخبة ثیوبرطتبى ارا
ػذ.


توزیٌبت اطکلتی ّعضالًی ثَ
هٌظْرتقْیت ّ آهبدگی هبدر ّ
جلْگیزی اس ثعضی اس عْارض
ثبرداری هثل طْسع طزدل،
یجْطت ،ثْاطیزّ ،اریض ّ...
اًجبم هیگزدد( .درصْرت داػتي

در صْرت توبیل جِت
ػزکت در کالص آهبدگی
سایوبى ثَ ًشدیکتزیي
ّاحذثِذاػتی هحل
طکًْت خْد هزاجعَ
فزهبییذ.

ُز ًْع ثیوبری هْضْع را ثبیذ
ثب هزثی کالص هغزح کزد).
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ػجکَ ثِذاػت ّ درهبى لٌجبى

5

آمادگی برای زایمان

اعالعبت توبص:

سریي ػِز

–خیبثبى طجبد-جٌت

فزٌُگظزای ثِوي-هزکش ػوبرٍ 1
ػوبرٍ توبص52222637:

فْالدػِز-خیبثبى ارص-هزکش ػوبرٍ 2
ػوبرٍ توبص52648091:

