تَصیِ ّایی بِ شوا هادر عسیس3
واحد آموزش هب بیمار و خانواده

با آرزٍی سالهتی ٍبْبَدی شوا عسیساى

.1تزس ٍ ّزاس تی هَرد اس سایواى عثیؼی را اس خَد دٍر

تلفي تواس :

..........................................

کٌیذ.

کلیٌیک پرستاری آهَزش سالهت ٍاقع در درهاًگاُ هرکسی

 .2هٌظَر کسة اعالػات تیطتز در هَرد حاهلگی ٍ سایواى ٍ

بیوارستاى قائن (عج) اتاق  41با کادری هجرب رٍزّای زٍج

حل هطکالت خَد تِ افزاد هجزب ٍ آهَسش دیذُ هزاجؼِ ٍ

از ساعت  03:8تا  443:8بصَرت رایگاى آهادُ پاسخگَیی بِ

تا ضزکت در دٍرُ ّای آهادگی سایواى آگاّی خَد را

ع
هش
مرکزآموزشی ژپو ی و ردمانی اقئم( ج)

زایواى طبیعی یا سساریي؟؟
ازکجا بذاًن کذام را اًتخاب کٌن ؟؟

سَاالت شوا هی باشذ.

افشایص دّیذ.
.3تِ پشضک ٍ هاهای خَد اػتواد کٌیذ ٍ تِ اٍ اجاسُ دّیذ در
هَرد ًحَُ سایواى ضوا تصوین تگیزًذ.
.4هادر گزاهی در ایي هزکش کالس ّای آهادگی تزای سایواى
عثیؼی تِ صَرت رایگاى اًجام هی ضَد .

بسرگتریي فایذُ زایواى طبیعی کاّش هرگ
هادر است

هٌابع3
1.https://medlineplus.gov
2.https://www.clinicalkey.com
-3تارداری ٍ سایواى ٍیلیاهش ٍ،یزاست تیست ٍ چْارم تزجوِ
هْزًاس ٍلذاى اًتطارات ارجوٌذ1396

با رٍیكرد آهَزش خَد هراقبتی بِ هذدجَ ٍ خاًَادُ
تاریخ ٍیزایص :دی 99
تاریخ تاسًگزی :دی 1441
کذ تاسًگزی444 :

1

5

هذدجَی گراهی ایي برگِ آهَزشی،حاٍی ًكاتی جْت افسایش
آگاّی شوا در ارتباط با آشٌایی با زایواى طبیعی ٍ رٍشْای
اًجام هی باشذ .اهیذٍارین ً،كات رکر شذُ ،پاسخگَی سَاالت
شوا باشذ.

 .4رضایت تیطتز هادر ٍ لذت تزدى اس حس هادری

عَارض سساریي3

 .5کاّص خغز ػَارض تٌفسی ،سجز جٌیي ،آسن ،تٌگی

 افشایص خغزػفًَت رحن ٍػفًَت ادراری

ًفس گذرا ٍ عَل سهاى تستزی در ًَساد هتَلذ ضذُ
 .6کاّص خغز خًَزیشی ،ػفًَت ٍ هطکالت قلثی ریَی

هقذهِ3
درد اس ّواى اتتذا ی خلقت تا تطز تَدُ است .یکی اس شیریي

تریي ایي دردّا  ،درد زایواى است .زایواى بِ دٍ صَرت طبیعی ٍ

سساریي اًجام هی گیرد کِ سشاریي رٍش غیز عثیؼی است ٍ
تٌْا در هَارد ػذم اهکاى سایواى عثیؼی یا هَاردی کِ سالهت

 هیشاى تاالی خًَزیشی (تقزیثا دٍ تزاتز سایواى عثیؼی )
ٍهزگ در هادر

 .7ضیز دّی سزیغ ٍ تذٍى هطکل ًَساد تَسظ هادر

 تزٍسخغزات ًاضی اس تیَْضی

 .8تاس گطت سزیغ ػضالت تذى تِ فزم عثیؼی

 افشایص احتوال چسثیذى جفت تِ هحل تخیِ ّای رحن ٍ

 .9پیطگیزی اس ػول تزداضتي رحن کِ در سشاریي ّای

در ًتیجِ افشایص خغزتزداضتي رحن تا تاال رفتي تؼذاد

تکزاری تیطتز دیذُ هی ضَد

سشاریي ّا

 .14تزقزاری سٍدٌّگام ّن آغَضی ٍ ارتثاط فَری تاًَساد

 احساس افسزدگی  ،ضکست ٍ ًااهیذی درایي هادراى

ً.11اراحتی جسوی ٍ درد کوتز تؼذ اس سایواى عثیؼی

 افشایص احتوال هطکالت تٌفسی ٍهزگ ٍهیز در ًَساد

هادر یاجٌیي ٍ یا ّزدٍی آًْا در خغز است اًجام هی ضَد.

 تاخیز در ضزٍع ضیزدّی

سایواى عثیؼی یک رًٍذ کاهال عثیؼی ٍرٍضی غیز تْاجوی

 افشایص عَل هذت تستزی در تیوارستاى ٍ افشایص تار

است کِ فقظ ًیاس تِ اقذاهات پیطگیزی ٍ حوایتی داردٍ

هالی خاًَادُ

ًسثت تِ سشاریي دارای هشایای تیطتزی ّن تزای هادر ٍ ّن
تزای جٌیي ٍ ًَساد است .

فَایذ زایواى طبیعی3
.1کاّص افسزدگی در هادراى تا سایواى عثیؼی.
.2افشایص َّش ٍ سغح ایوٌی در کَدکاى هتَلذ ضذُ اس
عزیق سایواى عثیؼی
.3کاّص هذت تستزی در تیوارستاى ٍتِ صزفِ تَدى اس ًظز
اقتصادی تزای خاًَادُ
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