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"#�$� ���� 

 

��در (س از زا	��ن ط�	$" آ�وز�" راھ���ی  

 

 �را*�ت �$د از زا	��ن ط�	$":

� طول �� ��د ��  �۶دا�ل . دوران �س از زا���ن ��� از �را�ل ����ر �م در ز
د	� ��در �� ���د��ھ
آ�
��� ��دران �� �را��ت ھ�ی �س از زا���ن ��#  .�ر	ردد�دن ��� �� ��!ت او!�� و ��ل از ��رداری 

ا��دوار�م ا�ن راھ
�� ���%&وی . �� �
د �� دوران �س از زا���ن را �� دور از ھر %طری ��ری 
���د
.��� ��در 'ز�ز ���د  

:�+�ت �
م  

از زا���ن ���ن ا�ت %و
ر�زی در �د ���ل �و,� و,ود دا��� ���د و!� �� �در�+ ��'ت �س ��٢۴  - ١
.�ر���ت واژن ���ن ا�ت �� �# ��ه د�ده �ود. از �-دار %و
ر�زی ����� �� �ود  

� : �و�0� ھ�ی �دا��� �س از زا���ن  -٢
�3و�ض ��رر 
وار �دا��� و !��س ز�ر ، ����وی روزا

���4 و ا�����م �� ����

���4 از ,4و �� '-ب ، 
���ن در !&ن آب 	رم � ����
� ، ����وی 
ر�ب روزا

 ��� �ر��م ���ل ) . �رای �ر��م �ر�9 ��ل �%�� ( ، ا����ده از �رارت ��وار �� �8پ �و��ده �� ��ر6
 �
�  �3�۴��۶و8 ) �ر�ود(��'د	�. از �-�ر�ت %ودداری �ود) روز �س از زا���ن  �٢٠دا�ل ( �ر���ھ
.از زا���ن �روع �� �ود�س   

ت ,4و	�ری از ��و�ت و ,4و	�ری از زور زدن از رو=ن ز��ون و ا
,�ر و آ!وی %�س �ده  -٣,
آب �� �-دار ز��د �
و��د 6ون �� ر<9 ��و�ت ��# �� �
د و از طر<� �� '4ت ��ردھ� و . ا����ده �
�د

.%و
ر�زی �� ����3ت ����ری 
��ز دار�د  

.و�ط �ز�# ��3!+ %ود را ط�ق د��ور �0رف �
�دداروھ�ی �,و�ز �ده � -۴  

:.-	م ,طر (س از زا	��ن  

� اول، درد و �وزش و �ر�A از ��ل �%�� ھ� ، درد ��م و �4و ، ��%و
ر�زی ��ش از �د ��'د	� در ھ
ا<�رد	� �د�د و ,
ون �س از زا���ن ، �وزش �� درد ھ
&�م ادرار �ردن، درد و �ورم و ���� ����ن 

رز، درد و ورم �# طر<� ��ق و رانھ�، �ب و !  

در��
� �را,3�  -در 0ورت �روز ھر �دام از '�Cم %طر ��8 �ر�9 �� ����ر���ن �� �ر�ز �دا���

�د�.  
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�	ردھ" �� �وزاد:  


وزاد %ود ��ر . ���� در �# ��'ت اول �و!د 
وزاد %ود را ��ر دھ�د �� �
�3 �
�د از ھر دو ���
� روز �دا�ل .�دھ�د
�رای ا<زا�ش ��ر %ود �� ��زان <راوان  .��ر 
وزاد %ود را ��ر �دھ�د ١٢-٨در ���

� را �� آب و!رم ��و��د.آب �
و��د
.��ل و �3د از ھر ��ر ��ردھ� 
وک ��  

:�� �ر�ز �
دا��" در���" 	م ,طر �وزاد و �را!$� /وری.-  

�
�� ���� �ردن / �و���ده �دن �!�
ا���راغ ��رر ��ر �� ا���راغ / ر
F �ر�د	� �د�د �� ��ودی / 
ا��ل و د<9 �ذ<وع آ��� �� / ��
+ / �� ��!� و %واب آ!ود	� / ��رک ���ر از �د ��3ول / 0�راوی 

%روج �ر���ت 6ر�� از �6م و �ورم �4# / �ر�زی اطراف �6م / ��ر در روز  �٨,م ز��د ��ش از 
��-راری و ��ر�# �ذ�ری / ��'ت اول  ٢۴'دم د<9 ادرار در / ��'ت اول  ۴٨'دم د<9 �د<وع در / ھ� 
,وش ھ�ی 6ر�� �
��ر در �و�ت / �ر���ت 6ر�� 
�ف �� �ر�زی اطراف 
�ف / %وب ��ر 
%وردن / 
.��'ت اول ٢۴زردی / �ب �� �رد �دن ا
دام ھ�ی �دن/ �� ��ول 6ر�� ) 'دد �� ����ر  ١٠(   

:�+�ت �را*�ت از �وزاد  


�ک �� %
# �رار �
. ��'ت اول �س از �و!د ���م 
دھ�د ۶
وزاد را �دا�ل ��  .
دھ�د
وزاد را در ��ل 

وزاد د�ت. 
وزاد را در �3رض ���ش ���-�م 
ور %ور��د �رار 
دھ�د �ھ�  ھ���� ��ل از د�ت زدن �


وزاد را در ز�ر �
د 
�ف ��
د�د. را ��و��د �
ا	ر 
�ف آ!وده �د �� آب ���ز و ����و �6� ��و��د و �� . �
�� ��ر ا�ت  .
وزاد را �� ��م 
%وا��
�د .ھ�J ��ده �� دارو�� روی 
�ف 
&ذار�د. �ز %�# �
�د��ر6�

4و �� ��ت �%وا��
�د� �
د �ر�� �� ھ�J دارو�� �دون �,و�ز �ز�# �رای  .
وزاد را �
از ھ�J ��ده ��
.�6م ا����ده 
�ود  

:�ز �
دا��"از��ن �را*�ت ھ�ی �$�و#" �وزاد در �ر  


وزاد در ھ��ن ز��ن ( روز �س از زا���ن ۵-٣: �را��ت اول �� �
)ا
,�م �� �ود	ر<�ن %ون ���  

روز	� 
وزاد ١۵-١۴: �را��ت دوم  

روز	� 
وزاد ۴۵-٣٠: �را��ت �وم  

"��:�را*�ت ھ�ی (س از زا	��ن ��در در �را�ز �
دا  

�س از زا���ن ١��۵در روزھ�ی : �را��ت اول  

�س از زا���ن ١۵-١٠در روزھ�ی : �را��ت دوم  

روز �س از زا���ن ۴٢-٣٠در روزھ�ی : �را��ت �وم  


