مزاقبت اس بخیوىا

ة
نحوه تغذیو

*رٗس طً٘ پبّظَبُ رٗی سخٌ را ثزداریذ ٗ پض اس
* ثزای خي٘گیزی اس کَج٘د إِٓ ٗ مَج٘د ٗیتبٍیِ ٕب،
ٍصزف رٗسأّ یل ػذد قزص إِٓ ٗ یل ػذد قزص
ٍ٘ىتی ٗیتبٍیِ تب طٔ ٍبٓ پض اس سایَبُ ثزای ٍبدر
ضزٗری اطت .
* ثٖتز اطت در سٍبُ شیزدٕی اس ٍصزف غذإبی
ّفبش ٗ زظبطیت سا ٍبّْذ گ٘خٔ فزّگی  ،پیبس ،ميٌ،
شنالت ٗ ادٗیٔ ٍ،ی٘ٓ خبً ،آة ٍی٘ٓ خبً ،آة ٍی٘ٓ
ٕبی کبرخبّٔ ای ،ت٘ت فزّگی خ٘دداری ش٘د.
* غذإبیی چُ٘ کجبة ،خ٘خٔ کجبة ،گ٘شت یب ٍزؽ
آة پش ٗ طجشیدبت پختٔ ٍثو ٕ٘یح ،کذٗ ،طیت سٍیْی
ٗ آة رقیق کَپ٘ت  ،ثزگٔ سردآى٘ ،ػذص ،سردٓ تخٌ
ٍ.زؽ ٍْبطت تزّذ.

یک دٗع ک٘تبٓ ٗ ایظتبدٓ سخٌ

شبٍپ٘ تزخیسب شبٍپ٘ ثچٔ ثش٘ییذ ٗ ثب طش٘ار خشک
کْیذ .اس ایِ ثٔ ثؼذ ثبیذ رٗسأّ سخٌ شظتٔ ٗ خشک
گزدد.
*ثیِ رٗسٕبی  7تب  10پض اس ػَو ثٔ پششک
ٍؼبىح خ٘د خٖت دیذُ ثخیٕٔب ٍزاخؼٔ کْیذ .
* اس اّدبً کبرٕبی طْکیِ ٗ ثزداشتِ ثبرطْگیِ تب
دٗ ٍبٓ پض اس ػَو خ٘دداری کْیذ.
*ثؼذ ثزداشتِ پبّظَبُ ثخیٔ ٕب ّیبس ثٔ پبّظَبُ ٍدذد

* در ص٘رت یج٘طت اس رٗغِ سیتُ٘ ،آى٘خشک ٗ
.اّدیزخشک خیض کزدٓ اطتفبدٓ ش٘د

ّیظت.

* طؼی کْیذ آة ثٔ ٍیشاُ کبفی ٍصزف َّبییذ ،چزا
کٔ ثٔ رفغ یج٘طت کَک ٍی کْذ .اس طزفی ثٔ ػيت
شیزدٕی ٗ خّ٘زیشی ّیش ثٔ خبیگشیْی ٍبیؼبت ثذُ
داری
د
ّ.یبس

نشانوىای خطز:

* اس ٍ٘اد غذایی ٍبّْذ قّٖ٘ٓ ،ظکبفٔ ،چبی کٌ رّگ ٗ
کبفئیِ دار سیبدتز اطتفبدٓ کْیذ.

ٍسو ػَو را ثب

التهاب ،قرمسی ،خروج ترشحات
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حذ روزهای اول قاعذگی
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تنظیم خانواده
سٍبُ شزٗع اطتفبدٓ اس رٗع خي٘گیزی اس
ثبرداری ،ثزای ٍبدراُ شیزدٓ ٗ غیز شیزدٓ ٍتفبٗت
اطتٍ .بدراّی مٔ فقط ثب شیز خ٘د ّ٘سادشبُ را
تغذیٔ ٍی مْْذ 40 ،رٗس پض اس سایَبُ(چُ٘ تب 40
رٗس ازتَبه زبٍيگی مَتز اطت) ٗ ٍبدراّی مٔ
اصالً شیز خ٘د را ثٔ ّ٘ساد َّی دْٕذ یب اس شیز
مَلی اطتفبدٓ ٍی مْْذ ،دٗ ٕفتٔ پض اس سایَبٍُ ،ی
ت٘اّْذ اطتفبدٓ اس رٗع پیشگیزی را آغبس کْْذ .

تغذیو نوساد
تغذیٔ ّ٘ساد ثب شیز ٍبدر ثظیبر إَیت دارد ،سیزا
شیز ٍبدر ػالٗٓ ثز ٍشایبی سیبدی مٔ دارد،
ازتیبخبت تغذیٔای ّ٘ساد را در 4تب ٍ6بٓ اٗه سّذگی
ةرطزف ٍی مْذ  .ثؼذ اس ٕز ثبر شیزدٕی گزفتِ ثبد
گي٘(آرٗؽ ّ٘ساد ) ضزٗری اطت.
ٍبدرشیزدٓ ثبیذ ّ٘ك پظتبُٕب را مبٍالً تَیش ّگٔ دارد
ٗ ثذُٗ اطتفبدٓ اس ٍ٘اد شیَیبیی ٗ آرایشی ٗ فقط ثب
چْذ قطزٓ اس شیز خ٘د ،آُ را چزة کْذ.

نشدیکی بعذ اس سایمان :
درایِ دٗراُ ثظیبری اس ٍبدراُ ثٔ ػيت درد ّبشی

افسزدگی بعذ اس سایمان
ثزخی ٍبدراُ ٍَکِ اطت در رٗسٕبی  3تب ٗ 6
زذاکثز تب رٗس  14پض اس سایَبُ دچبر افظزدگی
خفیف ٗ گذرا(اّذٗٓ پض اس سایَبُ )شّ٘ذ کٔ ػالیٌ آُ
ثٔ ص٘رت گزیٔ ٗ ثی قزاری ،اختاله در خ٘اة ٗ
اشتٖب ٗ ازظبص غَگیْی تظبٕز ٍی کْذ .
دٗرٓ پض اس سایَبُ ،دٗرٓ پزخطزی اس ّظز ػ٘د
ثیَبری رٗاّی قجيی ٗ یب ثزٗس ثیَبری رٗاّی خذیذ
اطت .ثْبثزایِ چْبّچٔ ػ٘اٍو خطز ثیَبری رٗاّی
ٍبّْذ طبثقٔ ثیَبری ،در ٍبدر ٗخ٘د دارد ٗ در زبه
زبضز ثب ػالیٌ اّذٗٓ پض اس سایَبُ ثزگشتٔ اطت،
ثبیذ تست ّظز گزفتٔ ش٘د .چْبّچٔ ایِ زبىت ط٘الّی
ٗ ٍذاًٗ ش٘دٍ ،ش٘رت ثب پششک السً اطت .در ایِ
ٍ٘قغٍ ،بدراُ ثبیذ ازظبطبت خ٘د را ثب َٕظزشبُ در
ٍیبُ ثگذارّذ.

اس ثخیٔ ،تَبیو ثٔ ّشدیکی ّذارّذ تب سٍبّی کٔ

چزا بعذ اس سایمان درد وجود دارد؟

خّ٘زیشی ادأٍ دارد ٗ ثخیٔ ٕب کبٍالً تزٍیٌ ّشذٓ

ثٔ ػيت اّقجبض رزٌ ثزای خزٗج ىختٔ ٕبی خُ٘
ثبقی ٍبّذٓ ،گبٕی در رٗسٕبی اٗه پض اس سایَبُ،
دردٕبیی شجیٔ ثٔ درد قبػذگی ٗخ٘د دارد مٔ ثٔ پض
درد ٍ٘طً٘ اطت .ایِ درد ثب شیزدٕی ثیشتز ٍی ش٘د
مٔ ػيت آُ ٗخ٘د ٕ٘رٍّ٘ی اطت مٔ در شیزدٕی
تزشر شذٓ ٗ ثبػث اّقجبض رزٌ ٍی ش٘د .

اگز ػالیٌ ط٘الّی ٗ شذیذتز ش٘دٍ ،بّْذ تَبیو ثٔ
خ٘دکشی ٗ آسار ثٔ ّ٘ساد ،رٗاُ پزیشی پض اس
ة ص٘رت
سایَبُ ٍطزذ اطت کٔ در ٍزازو اٗىیٔٓ ،
ثی خ٘اثی ،ثی قزاری ٗ تغییزات طزیغ خيق ٗ خ٘،
خ٘د را ّشبُ ٍی دٕذ .

اگز درد شذیذ ٗ ٍذاًٗ ٗ َٕزآ ثب تت یب خُ٘ ریشی
ثبشذ ،ثبیذ ف٘را ثٔ پششل ٍزاخؼٔ ش٘د.

ثْبثزایِ اگز طبثقٔ ثیَبری رٗاّی در ٍبدر ٗ یب
خبّ٘ادٓ اٗ ٗ یب طبیز ػ٘اٍو خطز ٗخ٘د دارد،
ٍزاخؼٔ ثٔ رٗاُ پششک اىشاٍی اطت.

،داشتِ ّشدیکی صالذ ّیظت ٍ .ؼَ٘الً ثٖج٘د ٍسو
ثخیٔ ٕبی ّبزیٔ تْبطيی زذٗد  ۲۰رٗس ط٘ه ٍیکشذ
ت٘صیٔ ٍیش٘د تب سٍبّی کٔ ٍبدر ازظبص رازتی
ّکزدٓ ٗ تَبیو ثٔ ّشدیکی ّذارد ،اس آُ ثپزٕیشد .

