
 راثطّ جُظی در دٔراٌ ثبرداری

  

  

  

ٌ ْب غبنجًب ایٍ طٕال را يطزح يی کُُذ کّ آیب راثطّ جُظی  سَبٌ ثبردار ٔ ًْظزاٌ آ

در دٔراٌ ثبرداری يجبس اطت ٔ اَجبو فؼبنیت ْبی جُظی چّ ػٕاقجی يی تٕاَذ در پی 

 داػتّ ثبػذ؟ آیب يی تٕاٌ اس راثطّ جُظی جٓت انقبی سایًبٌ اطتفبدِ کزد

 دکتز فبمًّ يحًذی



دردٔراٌ ثبرداریػٕايم يٕثز ثز فؼبنیت جُظی   

خٕاطتّ یب َبخٕاطتّ ثٕدٌ ثبرداری حبكز 

ٔكؼیت ػًٕيی سٌ در دٔراٌ ثبرداری 

يؼکالت ٔػٕارف پشػکی تجزثّ ػذِ تٕطن سٌ در دٔراٌ ثبرداری 

تٕؿیّ ْبی يزاقجیٍ ثٓذاػتی َظجت ثّ ٔكؼیت سٌ ثبردار 

 ارتجبم جُظی ٔراحتی ٔتٕاَبیی سٔج  درثزقزاری پیغ اس ثبرداری کّ ػبيم تؼذاد

 .اطت ...دفؼبت َشدیکی ٔركبیت جُظی ٔ

 دکتز فبمًّ يحًذی



 فؼبنیت جُظی در دٔراٌ ثبرداری

 سَبٌ در مٕل دٔراٌ ثبرداری  جُظیاکثز يطبنؼبت َؼبٌ دُْذِ آَظت کّ تًبیم

 .دارای تُٕع دٔرِ ای اطت

 سَبٌ در مٕل ثبرداری ، تحت تبثیز انگْٕبی  جُظیثزاطبص پژْٔؼٓب فؼبنیت

در  جُظیآَٓب پیغ اس ثبرداری ثٕدِ ٔ اغهت آَٓب ثب کبْغ در يیشاٌ فؼبنیت  جُظی

ثب افشایغ طٍ ثبرداری ، يؼًٕال تؼذاد َشدیکی ْب . دٔراٌ ثبرداری رٔثزٔ يی ػَٕذ

ايب در تحقیقبت يختهف ، ْیچ ارتجبمی ثیٍ يقبرثت يکزر ٔ .ثؼذت کبْغ يی یبثذ

 .سایًبٌ پیغ اس يٕػذ ثّ دطت َیبيذ

 دکتز فبمًّ يحًذی
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ػزاین يحذٔدیت فؼبنیت جُظی در دٔراٌ 

 ثبرداری

 ّطقنطبثقّ تٓذیذ ث 

 ٌسٔدرصطبثقّ سایًب 

 پبییٍجفتی کّ در  )ٔجٕد جفت طز راْی 

 (. رحى قزار گزفتّ اطت

 ٔقتی مٕل آٌ در  )َبرطبیی گزدٌ رحى

طبَتی يتز گشارع  3اس  کًتزطَٕٕگزافی 

ػٕدٔ گزدٌ رحى سٔدتز اس يٕػذ آيبدِ 

 (. سایًبٌ گزدد

 ٔاژیُبلاَقجبف سٔدرص رحًی ٔ خَٕزیشی 

 (ثبرداری  5ثیغ اس  )طبثقّ سایًبَٓبی سیبد 

 ٌٕثبردارییبفتّ در اثز  افشایغطبثقّ فؼبر خ 

 جُیٍپبرگی سٔدرص پزدِ ْب ی دٔر 

 ٔجٕد ثیًبریٓبی آيیشػی در ًْظز ٔ یب ػک

 (اطتفبدِ اس کبَذٔو )ثّ آٌ

4ّاخز ثبرداری ْفت 

 دکتز فبمًّ يحًذی



يٕاَغ فزُْگی يذْجی ٔفؼبنیت جُظی در دٔراٌ 

 ثبرداری

 در دٔراٌ ثبرداری ٔجٕد  جُظیدر ثظیبری اس فزُْگٓب، يًُٕػیتی ثزای فؼبنیت

را ثزای نغشَذِ َگّ  جُظیثظیبری اس آيزیکبییٓبی يکشیکی تجبر، فؼبنیتٓبی .َذارد

را در  جُظیاس طٕی دیگز ثزخی فؼبنیت . داػتٍ ٔاژٌ در می ثبرداری السو يی داَُذ

 .تًبو مٕل ثبرداری يُغ کزدِ ٔ آٌ را ثزای يبدر ٔ جُیٍ خطز َبک يی داَُذ

 در می ثبرداری يُغ ػذِ  جُظیدر ثزخی فزقّ ْب يبَُذ ُْذٔییظى، َیش افزاد اس فؼبنیت

در دٔراٌ ثبرداری يجبس ثٕدِ ٔ نذت ثزدٌ  جُظیاَذ ايب در ػزع يقذص اطالو فؼبنیت 

 اس ایٍ ايز اس حقٕق ْز سٔجی يحظٕة يی ػٕد

 دکتز فبمًّ يحًذی
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فؼبنیت جُظی در دٔرِ ْبی يختهف 

 ثبرداری

 طّ يبّْ أل ثبرداری1)

 طّ يبّْ دٔو ثبرداری2)

 طّ يبّْ طٕو ثبرداری3)

 دکتز فبمًّ يحًذی



 طّ يبّْ أل ثبرداری

ثبرداری آغبس يی ػٕد، در ایٍ دٔراٌ  6تٕٓع ٔ اطتفزاؽ دٔراٌ ثبرداری اس ْفتّ 

ٔ یب حتی تـٕر آٌ َیش يًکٍ اطت يٕجت ثزٔس حبنت تٕٓع در سَبٌ  جُظیرٔاثن 

اغهت سَبٌ حض يی کُُذ ثٕیبیی ػبٌ تقٕیت ػذِ ٔ ْز ثٕیی ثّ َظزػبٌ . ثبردار ػٕد

ثزٔس حظبطیت طیُّ ْب ثٕیژِ در طّ يبّْ أل در سَبٌ چُذ سا . تٕٓع آٔر يی رطذ

.  يی تٕاَذ دردَبک ثبػذ جُظیػبیغ اطت ٔتحزیک طیُّ ْب در ُْگبو ثزاَگیختگی 

 .ثُبثزایٍ ثبیذ يتٕقف ٔ یب يحذٔد گزدد

 دکتز فبمًّ يحًذی
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 اقذايبت السو درطّ يبّْ أل

ایٍ خظتگی فیشیکی ثّ دنیم .در ؿٕرت خظتگی ،سيبٌ آيیشع ثبیذ کٕتبْتز ػٕد

در ثؼلی  جُظیتغییزات ْٕريَٕی ایجبد يی ػٕد ٔ يی تٕاَذ يُجز ثّ تٕقف فؼبنیت 

ثّ ًْظزتبٌ اجبسِ دْیذ تب احظبطبت ػًب را در يٕرد ايیشع ٔ نًض . اس خبًَٓب ػٕد

 .ثّ أ امًیُبٌ دْیذ کّ ُْٕس دٔطتغ داریذ. طیُّ ْب درک کُذ

 ثظیبری اس خبًَٓب در می طّ يبّْ أل ثبرداری اس سیز دل درد ٔ کزايپٓب ٔکًز درد

يبطبژ کًز در ایٍ دٔرِ ػالِٔ ثز يفیذ ثٕدٌ احظبص .پض اس ارگبطى ػکبیت يی کُُذ

ثُبثزایٍ يی تٕاَیذ اس ًْظزتبٌ . خٕػبیُذی را َیش ثزای سَبٌ ثبردار فزاْى يی ًَبیذ

 .ثخٕاْیذ يحجتغ را ثب يبطبژ دادٌ، در آغٕع گزفتٍ ٔ ثٕطیذٌ ثّ ػًب اثزاس کُذ

 دکتز فبمًّ يحًذی
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 طّ يبّْ دٔو ثبرداری 

 ثبفتٓبی داخم ٔ امزاف ٔاژٌ در ایٍ دٔرِ دچبر احتقبٌ يی ػَٕذ کّ ایٍ پزخَٕی َبػی

ثبفتٓب يتٕرو ٔ قزيش يبیم .اس افشایغ ػزٔق خَٕی ٔ خَٕزطبَی در دٔرِ ثبرداری اطت

ثّ ارغٕاَی يی ػَٕذ ٔ در تًبو سيبٌ ثبقیًبَذِ اس ثبرداری ًْیٍ حبنت را حفظ يی 

ایٍ . کُُذ، ثُبثزایٍ سَبٌ ثبردار در حبنت ثزاَگیختگی فیشیٕنٕژیک ثّ طز يی ثزَذ

در ایٍ دٔرِ ثبسگؼت ثّ . حبنت ثزاَگیختگی يی تٕاَذ يُجز ثّ نغشَذِ ػذٌ ٔاژٌ ثؼٕد

حبنت ػبدی پض اس ارگبطى ، َیبسيُذ ٔقت ثیؼتزی ثٕدِ ٔ ْیچگبِ ثـٕرت کبيم اَجبو 

ایٍ حبنت ثّ ًْزاِ پزخَٕی نگٍ يی تٕاَذ يُجز ثّ ثزٔس کزايپٓب ٔ کًزدرد .ًَی ػٕد

 .ػٕد

 

 دکتز فبمًّ يحًذی



 اقذايبت السو در طّ يبّْ دٔو

 ٌدر می طّ يبّْ دٔو ثبرداری، ثذٌ سٌ ثبردار ٔیژگیٓبی حبيهگی را ثیؼتز َؼب

ثُبثزایٍ قزار گزفتٍ در ثؼلی اس ٔكؼیتٓب اس .دادِ ٔ ػکى َیش ثشرگتز يی ػٕد

جًهّ پٕسیؼٍ رٔ در رٔ کّ يزد در ثبال قزار گزفتّ؛ يی تٕاَذ يٕجت ثزٔس 

.  َبرحتی در سَبٌ گزدد، سیزا ایجبد ْز فؼبری ثز طیُّ ْب ٔ ػکى دردَبک اطت

ثُبثزایٍ يی تٕاَیذ اسٔكؼیتٓبیی اطتفبدِ کُیذ کّ ، کّ فؼبر کًتزی ثز رٔی طیُّ ٔ 

قزار گزفتٍ در ٔكؼیت پٓهٕ،ٔكؼیت ثٓتزی ثزای ایٍ . ػکى ػًب ٔارد ثیبٔرَذ

 .دٔرِ اس ثبرداری اطت

 دکتز فبمًّ يحًذی



 اقذايبت السو در طّ يبّْ دٔو

 درثؼلی اس خبًَٓب گزدد جُظیحزکت جُیٍ َیش يی تٕاَذ يٕجت کبْغ يیم .

احظبص گُبِ کزدِ  جُظیثظیبری اسخبًَٓب، ثب احظبص حزکت جُیٍ در می فؼبنیت 

در حبنی کّ ایٍ َگزاَی کبيال ثی . ٔ تـٕر يی کُُذ جُیٍ در حبل يؼبْذِ آَٓبطت

 يٕرد اطت 

 را  جُظیثظیبری اس خبًَٓب در ایٍ دٔراٌ ٔ آغبس طّ يبّْ طٕو افشایغ فؼبنیت

سَبٌ ٔ کبْغ تزص  جُظیایٍ ايز را يی تٕاٌ ثّ افشایغ يیم . گشارع کزدِ اَذ

 .اس طقن جُیٍ درمی ایٍ دٔرِ اس ثبرداری َظجت داد

 دکتز فبمًّ يحًذی
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 طّ يبّْ طٕو ثبرداری

 طّ يبّْ طٕو ثبرداری ثب يؼکالت گٕارػی ٔ طٕسع طزدل، اغهت يٕجت آسار خبَى

.  ثبردار يی ػٕد ٔ اگز ُْگبو َشدیکی سیز ًْظز قزار گیزد، يؼکم ػذیذتز يی ػٕد

 ػٕدایٍ حبنت يی تٕاَذ ثب َشدیکی اس پٓهٕ کّ ثّ اَزژی کًتزی احتیبج دارد ثزمزف 

ثٕیژِ  )رحى َیش يًکٍ اطت ثّ دَجبل َشدیکی دچبر اَقجبكی يذأو ٔ مٕالَی يذت گزدد

ثزای ثؼلی اس سَبٌ ایٍ احظبص خٕػبیُذ  (.اگز ارگبطى یک دقیقّ یب ثیؼتز مٕل ثکؼذ

ٔ نذت ثخغ ثٕدِ ٔ ثزای دیگز سَبٌ يٕجت ثزٔس تزص ٔ ٔحؼت يی ػٕد سیزا 

در حبنی کّ . َگزاَُذ کّ اکظیژٌ ثّ جُیٍ َزطذ یب أ در می اَقجبكبت رحى ؿذيّ ثجیُذ

 ایٍ تزص ثیٕٓدِ اطت ٔ َجبیذ َگزاٌ ثٕد

 دکتز فبمًّ يحًذی



 اقذايبت السو در طّ يبّْ طٕو 

 ایٍ . در می َشدیکی یب ارگبطى ػکبیت دارَذ جُظیثظیبری اس سَبٌ اس ػذو اركبی

فقن يی تٕاَیذ در ؿٕرت تًبیم، يذت يؼبػقّ پیغ اس ايیشع را . حبنت َیش مجیؼی اطت

 .کًی مٕالَی تز کُیذ

 ثّ يحق احظبص فؼبر ٔ اَقجبف رحى، ثّ پٓهٕی چپ دراس کؼیذِ ٔ يذتی اطتزاحت

گزچّ كزثبٌ قهت جُیٍ کًی کبْغ يی یبثذ، ايب ْیچ يذرکی يجُی ثز خطز آفزیٍ .کُیذ

در ایٍ دٔراٌ، فبس ثبسگؼت َیش پض اس ارگبطى َبقؾ ثٕدِ ٔ . ثٕدٌ ایٍ حبنت يٕجٕد َیظت

ثُبثزایٍ يذت يؼبػقّ پض اس ايیشع را کًی . احظبص ثزاَگیختگی در سٌ، ادايّ يی یبثذ

 .مٕالَی تز کُیذ تب ایٍ يذت ثّ خٕثی می ػٕد

 دکتز فبمًّ يحًذی
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 اقذايبت السو در طّ يبّْ طٕو

 ٌثبسگؼت احظبص خظتگی در طّ يبّْ طٕو ثبرداری ثزای ثظیبری اس سَب

ثّ .  (ثّ دنیم کًجٕد خٕاة ٔ تحًم ٔسٌ سیبد ػکى). اسار دُْذِ اطت

يحق احظبص خظتگی، ٔكؼیتتبٌ را تغییز دْیذ ٔ یب ثّ پٓهٕی چپ 

يبطبس کًز ػالِٔ ثز کبْغ درد ٔ گزفتگی يی تٕاَذ . اطتزاحت کُیذ

اس ًْظزتبٌ ثخٕاْیذ . خٕػبیُذ ثٕدِ ٔ ارتجبم ػًب را ثب ًْظزتبٌ حفظ کُیذ

ثب جُیٍ، حزف ثشَذ ایٍ کبر يی تٕاَذ احظبص َشدیکی ثیؼتزی را ثیٍ 

 .ػًب،ًْظزتبٌ ٔ جُیٍ ایجبد کُذ

 

 دکتز فبمًّ يحًذی



چَ ّضعیتِبیی ثشای یک صّج ثبسداس هٌبعت ّ 

 ساحت تش اعت؟

 يًکٍ اطت ثب پیؼزفت ثبرداری يتٕجّ ػٕیذ کّ اَتخبة ٔكؼیت ْبی جذیذ ثزای

يًکٍ اطت ػکى ػًب ثبػث ػٕد اَتخبة ثزخی ٔكؼیت . آيیشع جُظی كزٔری اطت

 )ْفتگی  16ثّ ػالِٔ، تٕؿیّ يی ػٕد کّ اس حذٔد . ْب ثزای ػًب َبراحت کُُذِ ثبػذ

چزا کّ در ایٍ   خٕدداری كُیذ  (تبقجبس  )اس خٕاثیذٌ ثّ پؼت  (يبْگی  چٓبرَشدیك ثّ 

حبنت؛ يًكٍ اطت فؼبر َبػی اس ٔسٌ رحى ثز رٔی ػزٔق اؿهی نگٍ يٕجت اختالل 

ثٓتز اطت ثزای آيیشع جُظی یب ثّ پٓهٕی خٕد . در گزدع خٌٕ ایٍ َبحیّ ػٕد

 .گیزیذ ثخٕاثیذ ٔ یب ثبال قزار 

 دکتز فبمًّ يحًذی



بسیاری از زيجُا در طی بارداری، تغییراتی را در ريابط خًد تجربٍ  

اکثر آوُا وسدیکی عاطفی ي تعُد بیشتری وسبت بٍ َم . می کىىد

حس می کىىد يلی عدٌ ای َم ممکه است تصاد ي کشمکش 

 .بیشتری احساس کىىد

 

زيجُایی کٍ در ديران پیش از بارداری مشکالتی را در ريابط خًد 

تجربٍ کردٌ ي مسائل آوُا تا پیش از بارداری حل وشدٌ است، 

زواوی کٍ از وظر عاطفی .احتماال با تضاد بیشتری مًاجٍ می شًود

احساس تىُایی می کىىد، ممکه است وسبت بٍ َمسر خًد احساس 

صحبت ي َمدردی در ایه زمان از اَمیت يیژٌ ای . اوسجار کىىد 

 برخًردار است

 دکتز فبمًّ يحًذی



 چّ سيبَی ثبیذ ثب پشػک تًبص ثگیزیى 

در می ثبرداری ثزای ػًب  جُظیاگز يطًئٍ َیظتیذ کّ فؼبنیت 

ثی كزر اطت حتًب ثب پشػک یب يبيب تًبص ثگیزیذ ٔ یب در 

ٔ یب اگز پض اس . يالقبت حلٕری يٕكٕع را ثب أ يطزح کُیذ

آيیشع، درد، خَٕزیشی، تزػحبت غیز مجیؼی ٔ اَقجبكبتی را 

حتًب ثب پشػک در ایٍ . تجزثّ کزدیذ کّ يذتی مٕل يی کؼُذ

 .کُیذيٕرد ؿحجت 
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 ُن خْاثگی ثب صًبى ثبسداس اص دیذ قشاى 
 دلیل فشهْدٍ خذاًّذ هتعبل  : 

ْا الٌَِّغبَْء فِْي ( ْْ َْ أَرًي، فَبعتَِضلُ ًََک َعِي الَوِحْیِض قُْل ُُ ْْ یَْغئَلُ َّ

ُُيَّ ِهْي َحْیُث  ْْ ُُيَّ َحتَّي یَْطُِْشَى، فَإَرْا تَطََِّْشَى فَأتُ ْْ َّ اْلتَْقَشثُ الَوِحْیِض 

 (222: ثقشٍ ) )أَهَشُکُن هللاُ 

 هي پشعٌذ ثگْ  (آهیضػ ثب صًبى ٌُگبم حیض)اص تْ دثبسح  :

ثب  (ُوجغتشي)صیبى ّ ضشس اعت پظ دس حبلت قبعذگي اص 

صًبى کٌبسٍ گیشي ًوبییذ ّ ثب ایشبى ًضدیکي ًکٌیذ، تب آًگبٍ کَ 

پبک هي شًْذ، ٌُگبهي کَ پبک شذًذ اص جبیي کَ خذا ثَ شوب 

ّ ساٍ طجیعي صًبشْیي ّ ّعیلخ حفظ ًغل )فشهبى دادٍ اعت 

 .«ثب آًبى ًضدیکي کٌیذ (اعت
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 ُن خْاثگی ثب صًبى ثبسداس اص دیذ پیبهجش 

ُوخْاثگي ّ جوبع ثب صى حبهلَ هٌع ششعي ًذاسد ثجض ایٌکَ 

خْى ثعذ اص ّضع )ثعذ اص صایوبى ًجبیغتي تب پبیبى ًفبط 

 .یب جوبع شْد  ّ ثعذ اصغغل ثب صى ًضدیکي( حول

ّ ًفبط ًیض حکن حیض سا داسد ّ لزا جوبع دس دّسٍ ي ًفبط 

حشام اعت اهب شُْش هي تْاًذ ثجض دخْل اص طشیق دیگشي ثب 

صى خْد ُوخْاثگي ًوبیذ ثَ دلیل فشهْدٍ پیبهجش صلي هللا 

ُشکبسي غیش اص »( إصٌعْا کل شي إالالٌکبح: )  علیَ ّعلن

 .«آهیضػ، ثب آًِب اًجبم دُیذ
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 چٌذ تْصیَ 
تُٓب ثّ  جُظیثّ خبمز داػتّ ثبػیذ فؼبنیت 

يفٕٓو دخٕل ثّ ٔاژٌ َیظت، ثٕطیذٌ، 

َٕاسع کزدٌ ٔ در آغٕع گزفتٍ ، ًّْ يی 

خٕػبیُذی ثبػُذ کّ  جُظیتٕاَُذ فؼبنیتٓبی 

جبیگشیٍ رٔاثن ًْزاِ ثب دخٕل يی 

 !ًْیؼّ کیفیت يًٓتز اس کًیت اطت.ػَٕذ
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 تٕؿیّ ْبی پشػکی 

 ثب ًْظزتبٌ يطزح کُیذ، ثزای ایٍ  جُظیاحظبطبتتبٌ را در يٕرد فؼبنیت

کبر ثبیذ جبیی ثّ غیز اس اتبق خٕاة اَتخبة کُیذ يثال در می یک پیبدِ رٔی 

ٔ یب ٔقتی ثزای ػبو ثب ْى ثّ یک رطتٕراٌ رفتّ ایذ ٔ یب در ْز سيبَی کّ يی 

اس اػبرات ٔ ٔاژِ ْبی يخـٕؽ ثّ . تٕاَیذ خهٕتی ثزای خٕدتبٌ فزاْى کُیذ

 جُظیخٕدتبٌ کّ فقن ًْظزتبٌ يی داَذ ،ثزای مزح يجبحثی کّ ثّ يظبئم 

 ثجزیذاػبرِ دارَذ اطتفبدِ کُیذ ٔاس ایٍ کبر نذت 
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 هٌبثع کتبة
  دکتز )درطُبيّ اختالالت جُظی

ػبیظتّ جٓبَفز ٔ دکتز يیتزا يٕالیی 

 (َژاد 

 ٍکتبة حهیّ انًتقی 

 دکتز )اسدٔاج يکتت اَظبٌ  طبسی

 (پبک َژاد 
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