
 

  

 

 

 

 

ثؼذ اس ایي کِ خبًن ثبردار سایوبى طجیؼی را ثب 

هَفقیت پطت سز گذراًذ ٍارد ثخص هزاقجت 

ّبی ثؼذ اس سایوبى هی ضَد . در ایي  ثخص 

کلیِ  اقذاهبت السم ثؼذ اس سایوبى در هَرد سائَ 

غَرت هی گیزد . ایي جشٍُ حبٍی ًکبت 

هختػزی راجغ ثِ هزاقجت ّبی ثْذاضتی 

 بى هی ثبضذ .السم ثؼذ اس سایو

آشنایی با برخی اقذامات که در 

  :بذو ورود به بخش انجام می شود

 

 الف ( هبسبص رحوی: 

یکی اس اقذاهبتی کِ در اکثز هَاقغ در هَرد سائَ 

غَرت هی گیزد هبسبص رحوی است کِ ّذف اس ایي 

کبر ارسیبثی هیشاى جوغ ضذگی رحن هی ثبضذ در 

ی جوغ ًطَد غَرتی کِ رحن ثؼذ اس سایوبى ثِ خَث

هٌجز ثِ خًَزیشی ضذیذ ضذُ ٍ ػَاقت خطزًبکی را 

ثِ دًجبل دارد . الجتِ اًجبم ایي اقذام هوکي است 

  .کوی دردًبک ثبضذ ٍلی  اقذاهی السم ٍ ؾزٍری است

 ة (کٌتزل ػالین حیبتی: 

ثؼذ اس سایوبى در چٌذ ًَثت ًجؽ ؛ فطبر خَى ؛  درجِ 

 حزارت ٍ تٌفس ثیوبر کٌتزل هی گزدد .

 درد ثؼذ اس سایوبى:

دردّبی ثؼذ اس سایوبى طجیؼی هزثَط ثِ ثزش ثخیِ 

ًبحیِ تٌبسلی ) اپیشیبتَهی ( است ٍ درثزخی هَارد ثِ 

ٌّگبم ٍ ثؼذ اس ضیزدّی هزثَط ثِ تزضح َّرهَى 

ّبی خبغی کِ رٍی رحن تبثیز داضتِ ٍ هَجت سفتی 

آى هی ضَد ٍ یب هزثَط ثِ پس دردّبی ثؼذ اس سایوبى 

هوکي است تب دٍ ّفتِ ثؼذ اس سایوبى اداهِ است کِ 

 داضتِ ثبضذ .

 ثزای هقبثلِ ثب درد چِ کٌین؟

/ در غَرت درد حتوب ثِ پزستبر هزثَطِ اطالع  1

دّیذ تب در غَرت لشٍم ٍ غالحذیذ پشضک هسکي 

 دریبفت کٌیذ .

سبػت اٍل ثؼذ اس سایوبى ثزای کبّص  24/ در  2

بتَهی( هی تَاى اس دادى درد ًبحیِ ثخیِ سایوبى )اپیشی

کیسِ ی یخ ) کوپزس سزد ( در ایي ًبحیِ استفبدُ 

 کزد .

سبػت اٍل هی تَاى ثب استفبدُ اس  24/ ثؼذ اس  3

گزهبی هزطَة هثل ًطستي در آة گزم ٍ ٍلزم ثِ 

 تخفیف درد کوک کزد .
 آغبس ضیز دّی  ثالفبغلِ ثؼذ اس سایوبى:

ضذُ  هبدر گزاهی السم است  ثذاًیذ کِ اهزٍسُ ثبثت

ضیزدّی ثالفبغلِ ثؼذ اس سایوبى ٍ ایٌکِ هبدر در 

گیزد اثزات اٍلیي فزغت ًَساد خَد را در آغَش ث

. ، رٍاًی ٍ ثْذاضتی فزاٍاًی در هبدر ٍ ًَساد داردرٍحی

اٍلیي قطزُ ّبی ضیز هبدر ثؼذ اس سایوبى کِ آغَس 

ًبهیذُ هی ضَد ػلیزغن ایٌکِ هقذار آى ثسیبر کن 

ظ ٍ حبٍی پزٍتئیي ٍ هَاد هؼذًی است اهب  ثسیبر غلی

فزاٍاًی هی ثبضذ . ایي ضیز سجت هقبٍهت ًَساد در 

 ثزاثز ثیوبری ّبی ػفًَی  هی گزدد .

 رصین غذایی ثؼذ اس سایوبى: 

سبػت ًجبیذ چیشی  2خبًن سائَ ثؼذ اس سایوبى تب 

ثخَرد ٍ ثؼذ اس ایي سبػت هی تَاًذ رصین هؼوَلی را 

 آغبس ًوبیذ .

 َ هی تَاًذ اس تخت ثزخیشد؟چِ ٌّگبهی سائ

ثؼذ اس ایي کِ سائَ در ثخص اٍلیي ضیزدّی ًَساد را 

آغبس کزد ٍ رصین غذایی خَد را ضزٍع ًوَد در غَرتی 

کِ ثی حبل ًجَدُ ٍ سز گیجِ ًذاضتِ ثبضذ هی تَاًذ 

ثؼذ اس خَردى هقذاری هبیؼبت ضیزیي ثب کوک ّوزاُ 

یذ  ثب اس تخت خبرج ضَد . اٍلیي ثزخبستي اس تخت ثب

دقت ٍ حَغلِ اًجبم ضَد چَى هوکي است ثیوبر 

ؾؼف ًوبیذ کِ الجتِ اهزی طجیؼی است . در غَرت 

ایجبد ؾؼف ثؼذ اس ثزخبستي اس تخت ثیوبر ثبیذ ثِ 

تخت خَد ثبس گزدد ٍ ثؼذ اس خَردى هقذاری هبیؼبت 

 ضیزیي هجذداً اس تخت خبرج ضَد .

 اّویت دفغ ادرار ثؼذ اس سایوبى: 

سبػت ثؼذ اس سایوبى حتوب ادرار  4سائَ ثبیذ در فبغلِ 

داضتِ ثبضذ ٍ در غَرتی کِ ًتَاًست در ایي فبغلِ 

ثؼذ اس سایوبى ادرار کٌذ حتوب ثبیذ ثِ پزستبر ثخص 

اطالع دّذ تب اقذاهبت السم  در هَرد ایطبى اًجبم 

 ضَد .

 رٍش ّبی کن کزدى خستگی ثؼذ اس سایوبى:

 ثب حذاقل اؾطزاة فزاّن کزدى هحیطی آرام .1

 کزدى ػیبدت کٌٌذگبى ٍ غذای تلفي کن .2

  .خَاثیذى ًَساد ،هبدر ّن ثخَاثذ ثب .3



 

  

  تطذیذ ّوَرٍئیذ ٍ یجَست ثؼذ اس سایوبى:

ثؼذ اس  سایوبى کسبًی کِ اس قجل ّوَرٍئیذ ٍ یجَست  

داضتِ اًذ ثِ ػلت فطبرّبی  سایوبًی  هوکي است 

                                                            هطکالت آًْب تطذیذ یبثذ .              

 درد ًبضی اس ّوَرٍئیذ: صجْت کبّ

خَردى خَراکی ّبی هلیي ًظیز اًگَر ؛ گالثی؛ -1 

 کوپَت گالثی ٍ ...                           

 راُ رفتي در حذ تحول-2

درغَرت ػذم اجبثت هشاج استفبدُ اسضیبف ٍ -3 

ًبهِ غحیح غذایی درهٌشل اس جولِ داضتي یک ثز

خَردى غذاّبی پزفیجز هبًٌذ سجشیْبی تبسُ ؛ سبالد 

کبَّ ثب رٍغي سیتَى ؛ هیَُ ّبی تبسُ در غَرتی کِ 

سائَ هطکل هؼذُ ًذاضتِ ثبضذ . در غیز ایي غَرت 

هی تَاى اس آلَ یب اًجیز خیس خَردُ یب ّز رٍضی کِ 

رفغ  ثطَرتجزثی ثِ هبدراى ثبثت ضذُ کــِ ثزای

 یجَست هفیذ هی ثبضذ استفبدُ کٌٌذ .    

                                                                                       
                                             : تَغیِ ّبی خَد هزاقجتی پس اس تزخیع

 ّفتِ ثؼذ اس 6الی  4ػذم اًجبم ًشدیکی ثِ هذت  -1

 سایوبى .

هزاجؼِ ثِ پشضک در غَرت ثزٍس خًَزیشی  -2

ضذیذ ؛  ایجبد تت ٍ لزس ؛ تٌگی ًفس ثب درد قفسِ 

 سیٌِ ؛ درد سبق پب ٍ ...

اًجبم حزکبت خبظ ٍرسضی دٍ ّفتِ پس اس  -3

 سایوبى در ایي هَرد هَثز است .

ّفتِ  ثؼذ اس 2اٍلیي ٍیشیت ثؼذ اس سایوبى  -4

 تزخیع هی ثبضذ.  

 قبػذگی خبًوی کِ ثهِ ضیز ًوی دّذ در هؼوَال -5

ّفتِ ثز هی گزدد ٍ در سًبى ضیز دُ ؛  8-6ػزؼ 

ضزٍع اٍلیي قبػذگی اس هبُ دٍم تب ّجذّن ثؼذ اس 

 سایوبى هتغیز است .

جْت جلَگیزی اس ػفًَت ًبحیِ تٌبسلی ؛ در  -6

غَرت داضتي ثخیِ ؛ ثؼذ اس ّز ثبر اجبثت هشاج هی 

 دُ کزد . تَاى اس لگي ثتبدیي استفب

ثخیِ ّب خَد ثِ خَد  جذة هی ضًَذ ٍ جْت  -7

ثْجَد سزیؼتز آى هی تَاى اس جزیبى َّای گزم 

دقیقِ  15-10سطَار یب ًَر چزاؽ هطبلؼِ ثِ هذت 

 ثبر در رٍس استفبدُ کزد . 2-1طی 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                                                            

 
                  

 هَسسِ خذهبت درهبًی الجزس                    

 

 

 با آرزوي سالمت روز افسون براي شما        

 

 

  پوفلت آهَسضی

 بعد از  هاي مراقبت

 زایمان طبیعی

 
 

 

 سًبى ٍ سایوبىثخص  تْیِ کٌٌذُ :
 96 ثبسًگزی: اردیجْطت

 

 

 

 
 

 

 تٌظین: ٍاحذ آهَسش


