ثزرطی سایوبىّ ،ظغ حول ّ ًفبص غجیؼی خِت آػٌبیی سًبى ثبردار

* عالئن شروع زایواى عبارتند از:
درد ًبحیَ سیز ػکن ّ یب کوز کَ ثَ تذریح غْل هذت درد ثیؼتز ّ فبصلَ ثیي آى کْتبٍ تز هیؼْد.
ثزّس ُز ًْع تزػح خًْی اس ّاژى یب هِجل
آثزیشع اس هِجل یب ّاژى

* فزآیٌذ سایوبى هؼوْال ً ثَ طَ هزحل تمظین هی ػْد :
هزحلۀ اّل  :اس سهبى ػزّع دردُبی سایوبًی تب ثبس ػذى کبهل دُبًۀ رحن هی ثبػذ .
هزحلۀ دّم  :اس ثبس ػذى کبهل دُبًۀ رحن تب خزّج ًْساد هی ثبػذ .
هزحلۀ طْم  :اس خزّج ًْساد تب خزّج خفت هی ثبػذ .

* هرحله اول:
هزحلَ اّل ًیش طَ لظوت دارد  :دردُبی اثتذایی ،دردُبی فؼبل  ،هزحلۀ اًتمبلی  .توبهی هزحلۀ اّل هوکي اطت
 ۱۲-۱۴طبػت ثزای ػکن اّلِب ّ  ۵-۶طبػت ثزای هبدراًی کَ لجال ً ُن سایوبى کزدٍ اًذ غْل ثکؼذ ً .یزّی اًمجبظبت
رحوی  ،دُبًۀ رحن را ثبس هی کٌذ ّ هیشاى ایي ثبس ػذى هؼوْال ً ثب طبًتیوتز ثیبى هی ػْد کَ در هؼبیتۀ داخلی کَ ثب
یک یب دّ اًگؼت صْرت هیگیزد  ،تؼییي هی ػْد  .ثبس ػذى کبهل دُبًۀ رحن ۱۰طبًتی هتز هی ثبػذ .

دردُبی اثتذایی  :اس ػزّع اًمجبظبت ّالؼی سایوبًی تب ٌُگبهی کَ دُبًۀ رحن
ثبػذ .

 ۴طبًتی هتز ثبس ػذٍ ثبػذ هی

دُبًۀ رحن ػالٍّ ثز ثبس ػذى ً ،بسک ُن ػذٍ اطت  .ایي لظوت هؼوْال ً اس ُوۀ هزاحل لبثل تحول تز هی ثبػذ ّ .
اس آًدبیی کَ ایي لظوت اس هزحلۀ اّل حذّد

 ۶طبػت غْل هیکؼذ  ،ثظیبری اس خبًن ُب تزخیح هی دٌُذ ایي

هزحلَ را در هٌشل ثَ طز ثجزًذ  .ثبس ػذى دُبًۀ رحن در ایي هزحلَ ثظیبر کٌذتز اس هزحلۀ ثؼذی اطت  .ثزای هثبل
ثزای ػجْر  ۲طبًتی هتز ثَ  ۴طبًتی هتز سهبى ثظیبر ثیؼتزی هی ثزد تب ایي کَ اس
ثزّیذ ُ ،ز چٌذ کَ در ُز دّ  ۲ ،طبًتی هتز پیؼزفت کزدٍ ایذ.

 ۶طبًتی هتز ثَ  ۸طبًتی هتز

درد ُبی فؼبل  :اس سهبًیظت کَ دُبًۀ رحن  ۴طبًتی هتز ثبس ػذٍ تب ٌُگبهی کَ ثَ  ۷طبًتی هتز ثزطذ ّ .لتی کَ
دُبًۀ رحن  ۶طبًتی هتز ثبس ػذ  ،اًمجبظبت ثظیبر لْی تز گزدیذٍ اًذ ّ دفؼبت آًِب ًیش ثتذریح افشایغ هی یبثٌذ ّ
سهبى ثیؼتزی ثَ غْل هی اًدبهٌذ  .ثزای هثبل ُز دّ دلیمَ یک اًمجبض

۶۰ثبًیَ ای هوکي اطت رخ دُذ  .در ایي

هزحلَ احتوبال ًاحظبص گزهی هی کٌیذ  ،دُبًتبى خؼک هی ػْد  ،کوی خظتَ هی ػْیذ ّ کوزتبى ًیش درد هی
گیزد  .ثِتز اطت هزتت تغییز ّظؼیت ثذُیذ ّلی ثَ پؼت ًخْاثیذ  .هزتت ادرار کٌیذ( طبػتی یکجبر ) ّ در صْرت
اهکبى حْلۀ گزهی ثَ کوزتبى ثگذاریذ  .صْرتتبى را ثؼْییذ ( ثزای رفغ احظبص گزهب ) ّ ًفظِبی ػویك ثکؼیذ .

هزحلۀ اًتمبلی  :سهبًی اطت کَ دُبًۀ رحن  ۸طبًتی هتز ثبس ػذ تب ّلتی کَ ثَ  ۱۰طبًتی هتز ثزطذ  .ایي هزحلَ
ثَ ػمیذۀ ثظیبری سًبى  ،دردًبک تزیي هزحلَ اطت ّ الجتَ خْػجختبًَ کْتبٍ تزیي هزحلَ ( هؼوْال ً  ۹۰-۲۰دلیمَ غْل
هی کؼذ ) در ایي هزحلَ احظبص دفغ هذفْع ثؼوب دطت هی دُذ ّ ایي ًؼبى هی دُذ کَ طز خٌیي ثَ راطت
رّدۀ ػوب فؼبر هی آّرد ّ ًشدیک سایوبى ُظتیذ .

طبیز ػالهتِبی ایي هزحلَ ػجبرتٌذ اس  :تحزیک پذیزی ً ،ؼبًۀ خًْی  ،لزس  ،تِْع ّ اطتفزاؽ  ،گزفتگی پب ّ تؼزیك (
الجتَ هوکي اطت ُیچ یک اس ایي ػالهتِب را ًذاػتَ ثبػیذ ) .طؼی کٌیذ ثذًتبى را ػل کٌیذ ّ ًفظِبیتبى را طزیغ
تز کٌیذ  .اگز احظبص گیدی هی کٌیذ  ،درّى دطتِبی ثظتَ تبى تٌفض کٌیذ  .هزتت تغییز ّظؼیت دُیذ ّ در صْرت
ًیبس ُیچ اػکبلی ًذارد کَ طز ّ صذا کٌیذ ًبگِبى یک احظبص کبهال ً هتفبّتی ثَ ػوب دطت هی دُذ  .ػوب یک
فؼبری در لگٌتبى حض هی کٌیذ ّ یک توبیل غیز لبثل کٌتزل ثزای سّر سدى ثَ ػوب دطت هی دُذ  .اهب اگز دُبًۀ
رحوتبى  ۱۰طبًتی هتز ثبس ًؼذٍ ثبػذ ًجبیذ سّر ثشًیذ چزا کَ ثبػث صذهَ سدى ثَ دُبًۀ رحن خْد هی ػْیذ ثب
فؼبرُبی ػوب ّ اًمجبظبت رحوی  ،طز خٌیي پبییي تز هی آیذ ّ ثَ کف لگي فؼبر ّارد هی کٌذ ثطْری کَ ثب ػعالت
خبرخی ایي ًبحیۀ لگي  ،ثٌبم پزیٌَ  ،هوبص هی گزدد ُ .وچٌبًکَ طز خٌیي ثَ آراهی پزیٌَ را هتظغ هی طبسد ،
ػوب ُن یک احظبص ًبراحت کٌٌذٍ کؼیذگی ّ طْسع در ایي هٌطمَ هی کٌیذ  .خْػجختبًَ ایي احظبص فمػ
لحظَ ای اطت چًْکَ فؼبر طز خٌیي ثَ پزًیَ یک ًْع ثی حظی غجیؼی ایدبد هی کٌذ  .ایي هزحلَ یک هزحلۀ
ثظیبر ثحزاًی ثزای خٌیي ػوب هی ثبػذ  .الجتَ ایٌدب آخز کبر ًیظت هوکي اطت ایي هزحلَ غْالًی ػْد ّ تب خزّج
کبهل خٌیي  ۹۰دلیمَ غْل ثکؼذ ّلی هؼوْال ً کْتبٍ تز اطت هخصْصبً اگز در ایي هزحلَ ػول چیذى پزًیَ (
اپیشیبتْهی ) تْطػ هبهب یب پشػک صْرت گیزد کَ ثبػث هی ػْد هزحلۀ دّم طزیغ تز اًدبم ػْد ّ فؼبر کوتزی ثَ
طز خٌیي ّارد گزدد ّ اس پبرگی احتوبلی ػعالت ایي ًبحیَ ( کَ تزهین آى ُب ًیش هؼکل تز هی ثبػذ ) خلْگیزی کٌذ
ثؼذ اس اتوبم هزحلۀ طْم  ،ثب اًدبم چٌذ ثخیَ اپیشیبتْهی تزهین هی ػْد  .هؼوْال ً در ُوۀ ػکن اّلِب ایي الذام (
اپیشیبتْهی ) صْرت هی گیزد ّ اکثز ػکن دّم ُب ًیش ثی ثِزٍ ًیظتٌذ ّلی ػکن طْم ُب ثَ ثؼذ هؼوْال ً احتیبخی ثَ
ایي ػول ًذارًذ چزا کَ ػعالت پزًیَ ػل تز ػذٍ اًذ ّ همبّهت چٌذاًی در همبثل ػجْر خٌیي ًؼبى ًوی دٌُذ ّ
هزحلۀ خْد ثَ خْد طزیغ تز صْرت هی گیزد .

* خٌیي در ایي هزحلَ چگًَْ اطت ؟
ثب ػزّع ّ پیؼزفت دردُبی سایوبًی  ،طز خٌیي ( کَ در رّسُب یب ُفتَ ُبی آخز ثبرداری ّارد لگي ػذٍ ثْد ) ثَ
ػزیط تزیي لظوت لگي حزکت هی کٌذ ّ در ایي حیي هزتت تغییز ّظؼیت هی دُذ ّ هی چزخذ ّ الجتَ ثَ هثبًَ ّ
راطت رّدۀ ػوب ثیؼتز فؼبر ّارد هی ػْد

در غی سایوبى ّ ثیؼتز در هزحلۀ دّم  ،خودوۀ خٌیي تحت فؼبر ثذى ػوب لزار هی گیزد ّ ثطْر هزتت تغییز ػکل
هی دُذ  .ثَ ُویي ػلت اگز طز ًْسادتبى کؼیذٍ ثَ ًظز هی رطذ ّ یب لظوتی اس آى ثَ ًظز تغییز ػکل یبفتَ هی
رطذ ً ،گزاى ًجبػیذ چْى ایي حبلت ثَ ػلت ُویي فؼبرُبی لگي ثَ طز خٌیي ایدبد ػذٍ اطت ّ ثؼذ اس یکی دّ
رّس کبهال ً ثزغزف هی ػْد  .اطتخْاى ُبی خودوۀ خٌیي در ُوَ خب کبهال ً طفت ًؼذٍ اًذ ّ ًمبغ ًزهی ثٌبم
فًْتبًل ّ یب هالج در خلْ ّ پؼت طز ًْساد ّخْد دارًذ  .ایي ًمبغ ًزم ثَ اطتخْاى ُبی خودوَ اخبسٍ هی دٌُذ کَ
ثزخی ًمبغ ثز رّی ُن ثخْاثٌذ ّ در هدزای سایوبًی ثِتز خبی گیزًذ .
ثطْر غجیؼی ًْساد ثب طز ثَ دًجب هی آیذ  .الجتَ هی تْاًذ ثب پبُب  ،ثبطي  ،صْرت ّ اثزّ ( حبلتی ثیي طز ّ صْرت ) ًیش
ثَ دًیب ثیبیذ ّلی هطلْة تزیي حبلت ُوبى حبلت طز هی ثبػذ ّ اس حبلتِبی هختلف طز  ،حبلتی ثِتز ّ ػبیغ تز اس
ثمیَ اطت کَ صْرت ثَ پؼت هبدر ثبػذ .
سایوبى ًْساد ثب پبُب ( ثزیچ ) تمزیجبً
هؼکل تز خْاُذ ثْد ( هخصْصبً درد کوز )  .سایوبى غجیؼی در ایي حبلت ُن ثزای ػوب دردًبک تز خْاُذ ثْد ُ ،ن
 ۳%کل سایوبى ُب را تؼکیل هی دُذ  .در ایي حبلت الجتَ سایوبى غْالًی تز ّ

ثزای خٌیي پز خطزتز ّ الجتَ ثزای هبهب یب پشػکتبى ُن هؼکل تز  .ثیؼتز حبلتِبی ثزیچ را طشاریي هی کٌٌذ (
هخصْصبً در ػکن اّل ُب ّ ػکن دّم ُب ) .
* هرحلۀ دوم  :تولد نوزاد
ثزای سایوبى احتوبال ً ػوب را ثَ اتبق سایوبى ّ تخت سایوبى راٌُوبیی هی کٌٌذ ( گبُی ثب ثزاًکبرد هی ثزًذ )  .احتوبال ً
تخت سایوبًی را در هطت هبهب یب پشػکتبى دیذٍ ایذ  ،ثیؼتز ػجیَ ثَ صٌذلی ثشرگ ّ ثلٌذی اطت کَ دّ پبیَ در اًتِب
دارد کَ پبُبی ػوب را رّی آًِب لزار هی دٌُذ ً .بحیۀ تٌبطلی ػوب ثب هْاد ظذ ػفًْی کٌٌذٍ ػظتَ هی ػْد ّ
رّی ػکن ّ پبُبیتبى پبرچَ ُبی اطتزیلی پِي هی گزدد .

ٌُگبهی کَ دُبًۀ رحوتبى  ۱۰طبًتی هتز ثبس ػذ  ،هبهب یب پشػکتبى ثَ ػوب هی گْیذ کَ هی تْاًیذ ثَ غزف پبییي
سّر ثشًیذ ( هؼوْال ً ثطْر ًبخْد آگبٍ چٌیي احظبطی را خْاُیذ داػت )  .ثِتز اطت سّر سدى ػوب ُوزاٍ ثب یک ثبسدم
آُظتَ ثبػذ  .ثغ اس  ۶-۵ثبًیَ ًفظتبى را حجض ًکٌیذ  .در صْرتی کَ پض اس  ۳۰دلیمَ پیؼزفتی ًکزدٍ ایذ ّ خٌیي
ًشّل ًکزدٍ اطت ( پبییي ًیبهذٍ اطت ) ّ ،ظؼیت طز پب ًؼظتي ًیش هی تْاًذ کوک کٌذ ً .شّل خٌیي در هدزای
سایوبًی ثَ کوک فؼبرُبی ػوب ّ اًمجبظبت هبُیچَ ُبی ػکوی ّ دیبفزاگن ( ػعلَ کف لفظَ طیٌَ ) صْرت هی
پذیزد ُ .ز چٌذ ایي هدزا حذّد  ۱۰طبًتی هتز ثیؼتز ًیظت ّلی هوکي اطت  ۲۰دلیمَ تب دّ طبػت ( در سایوبى
ُبی هؼکل ) غْل ثکؼذ تب اّ ایي هظیز را غی کٌذ ٌُ.گبهی کَ طز خٌیي کبهال ً پبییي آهذ ّ ثَ پزًیَ فؼبر آّرد ،
اپیشیبتْهی هی تْاًذ اًدبم گیزد  .آخزیي اًمجبض لجل اس سایوبى طز  ،احتوبال ً ثبػث یک احظبص طْسع ّ کؼیذگی
هی ػْد  .ثؼذ اس تْلذ طز  ،یک ػبًَ ّ طپض ػبًۀ ثؼذ ّ ثالفبصلَ ثمیَ ثذى ثَ دًیب هی آیذ  .لظوت هؼکل
سایوبى در درخۀ اّل ُوبى طز هی ثبػذ  .سایوبى ػبًۀ اّل ًیش همذاری ایدبد درد هی کٌذ اهب ثمیۀ ثذى تمزیجبً ثَ
ثیزّى لیش هی خْرد .هؼوْال ً دُبى ّ ثیٌی ًْساد تویش هی ػْد ّ ػوب ثزای اّلیي ثبر صذای گزیۀ اّ را هی ػٌْیذ ( کَ
ُیدبى اًگیشتزیي هزحلۀ سایوبى ّ حتی ػوزتبى هی ثبػذ !) در ایي هزحلَ ًْساد ٌُْس اس غزیك ثٌذ ًبف ثَ ػوب هتصل
اطت  .هبهب یب پشػکتبى ثٌذ ًبف را در دطت هی گیزد ّ ٌُگبهی کَ ظزثبى آى توبم ػذ اّل ثب دّ پٌض آى را هی ثٌذد
ّ طپض هی چیٌذ  .طپض یک گیزۀ پالطتیکی در فبصلۀ  ۳-۲طبًتی هتزی ػکن ًْساد  ،ثز رّی ثٌذ ًبف هی ثٌذد ّ
ثمیۀ آى را هی چیٌذ .

اس ػدبیت خلمت اطت کَ پض اس آى ُوَ طختی ّ درد ّ خظتگی ّ احتوبال ً ثی خْاثی  ،ثب تْلذ ًْساد  ،تمزیجبً ُوۀ
دردُب اس ثیي هی رًّذ  .ثخصْؽ ٌُگبهی کَ ًْساد کْچک ّ لؼٌگ تبى را ( کَ

 ۹هبٍ در اًتظبر دیذارع ثْدیذ ) هی

ثیٌیذ ُ ،وۀ درُب حتی فزاهْع هی ػًْذ !الجتَ تْخَ داریذ کَ کل هذت دردُبی ًبراحت کٌٌذٍ سایوبى غجیؼی ػبیذ
ثَ اًذاسۀ هذت یک دًذاى درد طبدٍ ثبػذ ! ّلی هتأطفبًَ ُویؼَ آى چٌبى اس دردُبی سایوبًی ّ ػذت ّ هذت آى ُب
ًمل ػذٍ اطت کَ ثبػث ّحؼت هبدراى خْاى هی گزدد.

* هرحلۀ سوم  :خروج جفت
خفت ػعْی اطت کَ در غْل حبهلگی ثَ دیْارۀ رحن هتصل اطت ّ اس غزیك ثٌذ ًبف ثَ خٌیي ّصل هی ثبػذ .
هظئْلیت تغذیَ ّ اکظیشى رطبًی ثَ خٌیي ّ دفغ ظبیؼبت خٌیي ثَ ػِذٍ خفت هی ثبػذ .
پض اس تْلذ ًْساد  ،اًمجبض رحن هتْلف هی ػْد ّ هی تْاًذ پض اس آى ُوَ فؼبلیت کوی اطتزاحت کٌذ  .پض اس چٌذ
دلیمَ دّثبرٍ هٌمجط هی ػْد .ایي اًمجبظبت خفت را اس دیْارۀ رحن خذا کزدٍ ّ آى را ثَ ثیزّى ُذایت هی کٌٌذ کَ
هؼوْال ً ثب خزّج همذاری خْى ًیش ُوزاٍ هی ثبػذ .
پض اس خزّج خفت  ،هبهب یب پشػکتبى الذام ثَ تزهین اپیشیبتْهی هی کٌذ ( در صْرتی کَ اًدبم ػذٍ ثبػذ ) ثخیَ ُب
را ثب ًخِبی لبثل خذة اًدبم هی دٌُذ کَ در ػزض  ۲۰-۱۵رّس خذة هی ػًْذ ًْ .سادتبى کبهال ً ثزرطی هی ػْد ّ
ثَ ػوب دادٍ هی ػْد  .ثِتز اطت ُز چَ سّدتز اّ را ػیز دُیذ  .ایي کبر ُن ارتجبغ ػبغفی ًْساد ّ هبدر را تمْیت
هی کٌذ ُ ،ن خزیبى ػیز سّدتز ثزلزار هی ػْد ّ ُن رحن سّدتز ثَ حبلت اّلیَ ثز هی گزدد ( ثَ ػلت ُْرهْى ُبی
هتزػحَ در اثز هکیذى پظتبى ) .
حذالل تب دّ طبػت در سایؼگبٍ خْاُیذ هبًذ ّ هبهب یب پزطتبر آى ثخغ ،خًْزیشی رحوی ػوب را کٌتزل هی کٌذ  .در
صْرتی کَ رحن ػوب هٌمجط ػذ ّ خًْزیشی تبى کٌتزل گؼت  ،ػوب را ثَ اتبلتبى در ثخغ هٌتمل هی کٌٌذ .
ُز چٌذ پض اس آى ُوَ تالع احظبص خظتگی هی کٌیذ ّلی احتوبال ً ثزای خْاثیذى ثیغ اس اًذاسٍ ُیدبى سدٍ
ُظتیذ ّ ثؼذ اس خجز دادى ثَ فبهیل ّ آػٌبیبى حتوبً ثیؼتز اس ُز کبری توبیل داریذ ػعْ خذیذ خبًْادٍ تبى ًگبٍ کٌیذ ّ
اّ را تدلیل ًوبییذ ّ الجتَ ُز کظی ُن ثَ دًجبل ػجبُت تبسٍ ّارد ػشیش ثب خْد هی ثبػذ .

هرور وقایع زایواى :
هزحلَ اّل یب دردُبی سایوبًی
در ایي هزحلَ ثب ػزّع اًمجبظبت رحوی ،گزدى رحن تذریدب ًزم ّ هٌجظػ هی ػْد تب ثَ  cm ۱۰ثزطذ .ایي هزحلَ خْد
ثَ هزاحل طَ گبًَ فبس اثتذایی ،فبس اکتیْ ّ فبس اًتمبلی تمظین هی ػْد.

فبس اثتذایی
فبس اثتذایی فبسی اطت کَ در آى رحن ثَ صْرت هٌظن هٌمجط هی ػْد .ایي اًمجبظبت ثز خالف اًمجبظبت ثزاکظتْى
ُیکش کَ ًب هٌظن ّ ثی درد ُظتٌذ ،ثَ تذریح دردًبک هی ػًْذ.
ریتن ّ طزػت سایوبى در ُز خبًن ثبردار هوکي اطت خصْصیبت هخصْؽ ثَ خْد را داػتَ ثبػذ .ثؼعی ُب حتی
هتْخَ اًمجبظبت اّلیَ ًیش ًوی ػًْذ در حبلیکَ دُبًَ رحن چٌذیي طبًتیوتز ثبس ػذٍ اطتّ .لتی کَ گزدى رحن
ػزّع ثَ ثبس ػذى هی کٌذّ ،ظؼیت آى در لگي تغییز هی کٌذ ّ ثَ طوت خلْ آهذٍ ّ ًزم هی ػْد .ثزای ایٌکَ
ثتْاًیذ تفبّت ایي دّ را ثِتز درک کٌیذ ًْک ثیٌی خْد را لوض کٌیذ ،طفت ّ ػعالًی اطت؛ حبال لجِبی خْد را لوض
کٌیذً ،زم ّ ػل اطت .طزّیکض یب گزدى رحن اس حبلت طفت ثَ حبلت ػل در هی آیذ.
چَ هی تْاى کزد؟
ػوب هی تْاًیذ در خبًَ چزخی ثشًیذ ،ثزای لذم سدى ثیزّى رّیذ ،یک فیلن توبػب کٌیذ ،یک حوبم گزم ثگیزیذ .چزت
ثشًیذ یب اطتزاحت کٌیذ ..تٌمالت هیل کٌیذ؛ خْراکی ُبی غٌی اس کزثُْیذرات ثِتزیي اًتخبة ُظتٌذ .اگز اًمجبظبت
دردًبک اطت ،هبطبژ ّ تکٌیک ُبی آراهغ ثخؼی ّ دّع آة گزم هفیذ ّالغ هی ػًْذ.
فبس فؼبل
هبهب ُب ّ پشػکبى فبس فؼبل را هزحلَ ای هی داًٌذ کَ در آى طزّیکض ثبس ػذٍ ّ اًمجبظبت ػوب ًشدیک ثَ ُن ّ لْی
تز ػذٍ اًذ .طزاًدبم فْاصل طَ یب چِبر دلیمَ ای ثَ فْاصل  ۶۰تب  ۹۰ثبًیَ هی رطٌذ ّ اًمجبظبت ػذیذ هی ػًْذ.
چَ هی تْاى کزد؟
سهبًی کَ رفتي ثَ ثیوبرطتبى یب سایؼگبٍ اس هبًذى در خبًَ ثِتز ثَ ًظز هی رطذ ،هْلغ ػشیوت اطت .اگز در خبًَ
سایوبى هی کٌیذ ثَ هبهبی خْد اغالع دُیذ .اًمجبظبت پؼت طز ُن هی آیٌذّ ،ظؼیت ُبی هختلف را اهتحبى کٌیذ تب
ثجیٌیذ در چَ ّظؼیتی احظبص راحتی ثیؼتزی هی کٌیذ .توزیي تٌفض ّ تکٌیکِبی آراهغ ثخؼی در ایي هْالغ
هفیذًذ.
تْخَ کٌیذ کَ هی تْاًیذ یک دّع آة گزم ثگیزیذ کَ ثزای کبُغ درد ثظیبر هفیذ اطت ّ ُوچٌیي سایوبى را طزػت
هی ثخؼذ .حتی هی تْاًیذ سایوبى در ّاى آة را اًتخبة کٌیذ.
گبُی اتفبق هی افتذ کَ در غی سایوبى ثبس ػذى طزّیکض کٌذ ػذٍ یب هتْلف هی ػْد .در ایي ٌُگبم لذم سدى،
هبطبژ ّ حتی گزیَ کزدى کوک هی کٌذ کَ اظطزاة ػبغفی اس ثیي رفتَ ّ خزیبى سایوبى طزیغ تز ػْد .اگز کیظَ اة
پبرٍ ًؼذٍ ثبػذ ،هبهب ثب پبرٍ کزدى کیظَ آة ،پزّطَ سایوبى را طزػت هی ثخؼذ .هی تْاى اس هظکي ُب ّ ثی
حظی ُبی ًخبػی ُن اطتفبدٍ کزد.

فبس اًتمبلی یب هزحلَ گذر
غی ایي فبس طزّیکض اس  ۸تب  ۱۰طبًتیوتز ثبس هی ػْدُ .ز ثبر کَ اًمجبض سایوبًی ػزّع هی ػْد
دلیمَ ثَ غْل هی اًدبهذ ّ تمزیجب ُز
اطت.

 ۱تب یک ّ ًین

 ۳دلیمَ تکزار هی ػًْذ .ایي هزحلَ هؼوْال دّرٍ طختی اس هزاحل سایوبًی

چَ هی تْاى کزد؟
سایوبى ثظیبر ًشدیک اطتّ .ظؼیت راحتی را ثزای خْد اًتخبة کٌیذ .در فْاصل اًمجبظبت آرام ثبػیذ .تٌفض خْد را
هٌظن کٌیذ ،اس ثیٌی ًفض ثکؼیذ ّ اس دُبى ثیزّى دُیذ .اػکبلی ًذارد اگز ثخْاُیذ ثزای تحول ثِتز درد فزیبد ثشًیذ.
هزحلَ دّم یب تْلذ ًْساد
در ایي فبس رحن ًْساد را ثَ ثیزّى هی راًذ تب اس کبًبل سایوبًی یب ُوبى ّاژى ثَ دًیبی ثیزّى ثیبیذ .در ایي ٌُگبم ُوزاٍ
اًمجبظبت ،ػوب طز ًْساد را ثیي پبُبی خْد حض هی کٌیذ .در اثتذای اًمجبضًْ ،ساد ثَ ثیزّى راًذٍ ػذٍ ّ اًتِبی
اًمجبض کوی ثَ داخل کؼیذٍ هی ػْدّ .لتی طز ًْساد در ّاژى لزار هی گیزد ،هبهب اس ػوب هی خْاُذ کَ کوتز
فؼبر ثیبّریذ تب ًْساد ثَ آراهی ثیزّى آیذ ّ ریظک پبرگی در ػوب کوتز ػْد .اگز ػوب لجال سایوبى کزدٍ ثبػیذ ایي فبس
ثزای ػوب  ۵تب  ۱۰دلیمَ غْل هی کؼذ .اگز سایوبى اّل ػوب ثبػذ ایي فبس هوکي اطت طبػتِب غْل ثکؼذ.
چَ هی تْاى کزد؟
ثَ ثذى خْد تْخَ کٌیذّ .لتی لذرت داریذ سّر ثشًیذ .طؼی کٌیذ ٌُگبم فؼبر آّردى ًفض خْد را حجض ًکٌیذ .در ُز
اًمجبض چٌذیي ثبر سّر ثشًیذ .اس کؼغ سهیي اطتفبدٍ کٌیذ ،ایظتبدٍ یب در حبلت چوجبتوَ لزار ثگیزیذ .اگز خیلی
خظتَ ػذٍ ایذ ،ثَ پِلْی چپ ثخْاثیذ .اگز ثی حظی ًخبػی داریذ ،هبهب ثَ ػوب هی گْیذ کَ چَ سهبًی سّر ثشًیذ.
احتوبال ّی تْصیَ خْاُذ کزد تب سهبى دیذٍ ػذى طز ًْساد سّر ًشًیذ.
هزحلَ طْم یب خزّج خفت
ػزّع ایي فبس اس سهبًی اطت کَ ًْساد ثطْر کبهل ثیزّى آهذٍ ّ در ایي فبس خفت ثیزّى هی آیذ .خفت طیظتن حوبیتی
خٌیي اطت کَ هظئْل رطبًذى هْاد هغذی ثَ خٌیي ّ دفغ هْاد سائذ اس آى هی ثبػذ .پض اس اتوبم هزحلَ تْلذ ًْساد،
اًمجبظبت تب هذت کوی اداهَ هی یبثذ  .خزّج کبهل خفت ّ ظوبئن ثیغ اس  ۵تب  ۱۰دلیمَ غْل هی کؼذ.
چَ هی تْاى کزد؟
ػوب احتوبال ایي فبس را حض ًوی کٌیذ چْى توبم تْخَ ػوب ثَ ًْساد هؼطْف اطت .گذاػتي ًْساد رّی لفظَ طیٌَ
طجت تزػح ُْرهًِْبیی هی ػْد کَ ثَ خذا ػذى خفت اس رحن کوک هی کٌٌذ .در ایي ٌُگبم ػوب یب ثظیبر ظؼف
داػتَ ّ یب ثظیبر ُیدبى سدٍ ُظتیذ .ثؼعی اس هبدراى ثَ ػلت سایوبى غْالًی ّ دردًبک لبدر ثَ تْخَ کبفی ثَ ًْساد
ًیظتٌذ .ثیؼتز خبًوِب در ایي هزحلَ ًیبس ثَ اطتزاحت ّ تغذیَ هٌبطت دارًذ.
حبل ًْساد خْد را تحظیي هی کٌیذ .دطتِب ّ پبُبی اّ را ثزرطی هی کٌیذ .اّ را در ثغل هی گیزیذ .اگز هی خْاُیذ
ًْساد را ثب ػیز خْد تغذیَ کٌیذ اس ُویي االى ػزّع کٌیذ .تؼدت ًکٌیذ اگز ًْساد توبیلی ًؼبى ًوی دُذ .اگز حتی اّ
را ثَ طیٌَ تبى ثفؼبریذ کبفیظت ّ اّ خیلی سّد ثَ خْردى ػیز توبیل پیذا هی کٌذ.

