
  

 

 بخص اٍرشاًس هبهبیی

 رسزایوبى زٍد

ام  37بِ زایوبى پیص از ّفتِ : تعریف 

ببرداری ،زایوبى زٍدرس گفتِ هیطَد کِ 

هیتَاًذ عَاقب ًبراحت کٌٌذُ ای بِ 

دًببل داضتِ ببضذ زیرا بذى ٍارکبًْبی 

ًکردُ اًذ داخلی ًَزاد بطَر کبهل رضذ 

ٍهوکي است ًتَاًذ در فضبی بیرٍى از 

برای ... رحن خیلی دٍام بیبٍرد ٍتٌفس ٍ

 .اٍ ًبهوکي ضَد

 

رٍی  36تب  20زایوبى زٍدرس عوَهب در ّفتِ ّبی 

درصذ زایوبًْب را ضبهل  12تب  11یذٌّذ ٍ حذٍد م

 هیطًَذ 

 :دالیل زایوبى زٍد رس 

ضبیذ یکی از دالیل زایوبى زٍدرس ،ببردار ضذى در 

البتِ در بیطتر هَارد دلیل ایي اهر . سي پبییي ببضذ 

ًبهطخص است اهب بطَر کلی زایوبى ّبی پیص از 

 هَعذ در ضرایط زیر بَجَد هی آیٌذ

 چٌذ قلَ بَدى جٌیيدٍ قلَ یب -

 ضکل ًبهعوَل رحن-

 هصرف دخبًیبت

 بیوبری تیرٍییذ درهبى ًطذُ هبدر

 –بیوبری ّبی هسهي هبدر ّوچَى فطبرخَى ببال 

 دیببت  یب بیوبری ّبی کلیَی

 عفًَت ّب

هعوَال جفت در ًیوِ ببالیی رحن :جفت سر راّی 

قرار دارد اهب گبّی جفت در قسوت تحتبًی رحن قرار 

 ّبًِ رحن را هسذٍد هیکٌذهیگیرد ٍد

 جذا ضذى ًبگْبًی جفت از رحن

 

برخالف اعتقبد عوَم ضربِ ّبی 

احسبسی یب فیسیکی ضذیذ ّوچَى 

افتبدى از ارتفبع دالیل رایج زایوبى 

 زٍدرس ًیستٌذ

اگر هبدر در یک ببرداری خَد زایوبى 

درصذ  25پیص از هَعذ داضتِ ببضذ ،

احتوبل دارد زایوبى بعذی اٍ ًیس 

 زٍدرس ببضذ 

 :خطرات زایوبى زٍدرس 

زایوبى پیص از هَعذ یکی از خطرات 

ایي است کِ ضبیذ جٌیي ًتَاًذ در 

در بسیبری .خبرج از رحن هبدر زًذُ بوبًذ 

از هَارد ضبیذ ریِ ًَزاد بطَر کبهل 

یب هوکي است .ضکل ًگرفتِ ببضذ 

ًَزاد بسیبر کَچک ٍبب ٍزى پبییي ببضذ 

 ًٍتَاًذ زًذُ بوبًذ

 



 

دارٍّبی ببزدارًذُ دردّبی زایوبى 

بیطتر برای هبدراًی هٌبسب است 

 4کِ دّبًِ رحن آًْب بیطتر از 

اگر .سبًتی هتر ببز ًطذُ ببضذ

سبًتی هتر ببز ضذُ ببضذ 4بیص از 

الش ّب برای جلَگیری از ّوِ ت

زایوبى بی ًتیجِ خَاّذ هبًذ 

ًٍَزاد ًبرس بِ دًیب خَاّذ آهذ 

بِ ّویي علت بسیبر هْن است .

کِ بب ضرٍع اٍلیي اًقببضبت 

،ّرچِ سریعتر بِ پسضک هراجعِ 

 .ًوبئیذ

 

اگر بعذ از بستری ضذى هبدردر 

بیوبرستبى ،درد ّبی زایوبًی اٍاز 

دٍ تب سِ هیبى رفت ،اٍرا بِ هذت 

رٍز در بیوبرستبى ًگِ هیذارًذ تب 

هطو ِِئي ضًَذ دٍببرُ دچبر درد 

 ٍاًقببض ًویطَد

 

 :درهبى زایوبى زٍدرس 

ببرداری دردّبی  37اگر قبل از ّفتِ 

زایوبًی ضرٍع ضذ ببیذ ًسد پسضک 

هتخصص برٍیذ تب ضذت دردّبی 

زایوبًی را کٌترل کٌذ ٍبب هعبیٌِ 

دّبًِ رحن دّبًِ رحن هیساى ببز ضذى 

 هطخص ضَد

بستِ بِ ٍضعیت  دردّبی زایوبًی 

ٍسي ببرداری ٍببز یب بستِ بَدى دّبًِ 

رحن ، پسضک برای دادى  دارٍ ٍ 

استراحت در هٌسل یب بستری ضذى هبدر 

 تصوین گیری هیٌوبیذ

پسضکبى عوَهب در ایي ضرایط بِ هبدر 

تَصیِ هیکٌٌذ فعبلیت فیسیکی زیبدی 

اى استراحت ًذاضتِ ببضذ ٍتب حذ اهک

 کٌذ


