زایمان فیسیًلًشیک چیست ؟
 صایوبى فیضیَلَطیه یؼٌی ؼی ضذى سًٍذ
ؼجیؼی صایوبى ،ثذٍى ّشگًَِ دخبلت داسٍیی
ٍپضضىی .
 دس صایوبى فیضیَلَطیه  ،خبًن ثبسداس ثب
دسدّبی وبهال ؼجیؼی خَد هشاخؼِ هیىٌذ اهب
دیگش اص ٍصل وشدى سشم ٍ خَاثیذى سٍی
تخت ٍ غزا ًخَسدى ٍ ...خجشی ًیست !
 دس صایوبى فیضیَلَطیه ّوِ وس ٍ ّوِ چیض دس اختیبس هبدس ثبسداس لشاس داسد وِ
فمػ ساحت ثبضذ  .احسبس غشیجی ًىٌذ ٍ.خَد ّوشاُ صایوبى (هؼوَال ّوسش یب
هبهبی ّوشاُ) ًیض اص اصَل صایوبى فیضیَلَصیه است .
 هبدساى ػضیضی وِ صایوبى فیضیَلَطیه سا اًتخبة وشدُ اًذ  ،هی تَاًٌذ دس صهبى
حعَس دس صایطگبُ خْت اهش صایوبى ساُ ثشًٍذ ٍ تحشن ثِ آًْب ووه خَاّذ وشد
وِ صایوبى ساحت تشی داضتِ ثبضٌذّ .وچٌیي ًَضیذى هبیؼبت ٍ خَسدى هَاد غزایی
اًشطی صا هثل خشهب ،ضىالت ،هَص ٍ  ...اضىبلی ًذاسد .دس ایي ًَع صایوبى سشم
تشاپی ،اًوب ،خَاثیذى هبدس دس ثستش ،هؼبیٌبت هىـشس تطخیصی ٍ  ...دس صَست لضٍم
اًدبم هی ضَد.
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هبدس هی تَاًذ هبیؼبت ٍ غزاّبی سجه استفبدُ وٌذ  .لضٍهی ّن ثِ دساص وطیذى سٍی
تخت ٍ تىبى ًخَسى ًیست ! اتفبلب دس صایوبى فیضیَلَطیه سؼی هیىٌین اص ًیشٍّبی
ؼجیؼی ضىن ٍ لگي ثشای پیطشفت صایوبى استفبدُ وٌین.
دس صایوبى فیضیَلَطیه هصشف داسٍی هحشن اًمجبظبت سحوی هثل آهپَل فطبس یب
داسٍی تسىیي دٌّذُ ٍ  ...دس ؼی دسدّبی صایوبًی ٍ صایوبى الصم ًیست .ثٌبثشایي
ّوبًگًَِ وِ هصشف داسٍ دس دٍساى ثبسداسی هعش هی ثبضذ ،ایي ًىتِ تب اًتْبی دٍساى
صایوبى ثبیذ هَسد تَخِ لشاس گیشد.
هـــبدساى ثبسداس دس سًٍذ صایوبى فیضیَلَطیه هی تَاًٌذ دس ّش ٍظؼیتی وِ خَد
اًتخبة هی وٌٌذ ٍ دس آى ٍظؼیت احسبس ساحتی ثیطتشی هی وٌٌذ لشاس ثگیشًذ ٍ
صایوـــبى وٌٌذ .
صایوبى فیضیَلَطیه ثب هطبسوت وبهل هبدس دس فشآیٌذ صایوبى صَست هی گیشد .ایي
صایوبى دس ٍظؼیت ّبی هختلف هبدس هثل ایستبدُ ،سٍی صاًَ ،چْبس دست ٍ پب ،
چوجبتوِ ً،طستِ هتوبیل ثِ خلَ  ،دس ٍاى آة گشم ٍ  ...اًدبم هی ضَد ٍ آگبّی هبدس
اص سًٍذ ایي پذیذُ خبسق الؼبدُ ثسیبس اّویت داسد .
دس پبیبى ایي صایوبىًَ ،صاد دس آغَش هبدس لشاس هی گیشد ٍ لحظِ ای ٍصف ًبپزیش ٍ
فشاهَش ًطذًی سلن هی خَسد! .چٌبًچِ اهىبى حعَس ّوشاُ یب ّوسش ٍخَد داضتِ
ثبضذ ایي صایوبى ثب حوبیت ّوشاُ یب ّوسش سشیؼتش ٍ ساحت تش اًدبم خَاّذ ضذ .
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آیب خْت اًدبم صایوبى فیضیَلَطیه ضشایػ خبصی الصم است ؟
ثلِ  ،دس دسخِ اٍل ّ ،یچ هٌؼی خْت صایوبى ؼجیؼی ًجبیذ داضتِ ثبضذ.
ظوٌب خبًن ثبسداس ثْتش است ؼی دٍساى ثبسداسی والس ّبی آهبدگی صایوبى سا ثگزاسًذ
تب هْبست ّبی الصم سا خْت حعَس دس ایي ًَع صایوبى وست وٌذ ّ ،وچٌیي ّوشاُ
ٍی ( تشخیحبً ّوسش ) ثبیستی دسچٌذ خلسِ اص والس ّب ضشوت ًوبیذ .ایي والسْب دس
هشاوض هطبٍسُ هبهبیی ٍ ثیوبسستبى ّب ثصَست گشٍّی هی ثبضذ ایي والسْب اص ّفتِ 02
تب  77ثبسداسی ٍ ؼی  8خلسِ ثشگضاس هیطَد ٍ دس ّش خلسِ اثتذا هؽبلت ضفبّی ٍ
سپس هْبستْب ثصَست ػولی آهَصش دادُ هیطَد.
والس ّبی اهبدگی ثشای صایوبى :

خلسِّ:1فتِ  07-02خلسِ ّ:0فتِ 07-02خلسِّ:7فتِ  09-08خلسِّ:2فتِ 71-72
خلسِ ّ :5فتِ  77-70خلسِ ّ6فتِ  75-72خلسِ ّ 7فتِ  76:خلسِ ّ:8فتِ77
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ريش َای کاَص درد در زایمان فیسیًلًشیک عثارتىد از:
ٍ -1سصش ّبی هشثَؼِ -0استفبدُ اص سٍغي ّب ٍ اسبًس ّب ٍ هَاد هؼؽش
(سایحِ دسهبًی) -7لوس ٍ هبسبط -2ؼت فطبسی -5آٍا ٍ هَسیمی
يرزش َای ديران تارداری ي زایمان فیسیًلًشیک :
ایي ٍسصش ّب هوٌَع است :
اًدبم ٍسصشّبی استمبهتی ٍ سٌگیي دس ایي دٍساى هوٌَع است .ػالٍُ ثش ایي،
ٍسصشّبی سصهی ،ضیشخِ صدى ٍ استدٍاًی ٍ هبًٌذ ایٌْب ثِ ّیچػٌَاى تَصیِ ًویضَد
دٍچشخِسَاسی ثشای ثیطتشافشادهطىلی ایدبدًویوٌذاهباگشدسدٍساى ثبسداسی خفت
سشساّی داضتِ ثبضیذ ،ثْتشاست ایي ٍسصش سااًدبم ًذّیذصیشاتىبى خَسدى ضىن ثبػث
خًَشیضی خَاّذ ضذّ .وچٌیي ثبگزضت صهبى ٍثبال سفتي هبُّبی ثبسداسی ثِخصَظ
سِ هبِّ سَم وِ حفظ تؼبدل وبس هطىلی است ،دٍچشخِسَاسی تَصیِ ًویضَد.
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هٌبستتشیي ٍسصش ثشای توبم خبًنّبی ثبسداس وِ دس ایي دٍساى هطىل هبهبیی ًذاسًذ،
پیادٌريی است .الجتِ ضذت ٍ هذت ایي فؼبلیت ثشاسبس ًیبص خبًنّب هتفبٍت است.
پیبدُسٍی فؼبلیتی آسبى ثشای توبهی وسبًی است وِ تب ثِ حبل ٍسصش ًىشدُاًذ ٍ
ّوچٌیي خبیگضیي هٌبسجی ثشای افشادی است وِ لجال ٍسصضىبس ثَدُاًذ.
لجل اص ضشٍع ّش توشیي ٍسصضی ثْتش است ثب چشخبًذى ثبصٍّب ٍ هچ پبّب ٍ اًدبم
حشوبت وططی دس ًبحیِ ػعالت پب ،ثذى خَد سا گشم وٌیذ ٍ ثؼذ اص اًدبم پیبدُسٍی
ًیض ثشای  5دلیمِ حشوبت وططی اًدبم دّیذ .فشاهَش ًىٌیذ وِ حتوب ثشای ٍسصش
وشدى فعبیی سا اًتخبة وٌیذ وِ آلَدگی َّا ٍخَد ًذاضتِ ثبضذ.
فشاهَش ًىٌیذ ّوبًؽَس وِ خسن ضوب ًیبص ثِ ٍسصش داسد رٌّتبى ّن ثِ ٍسصش ًیبصهٌذ
است  .تٌظین فطبس ٍ لٌذ خَى دس ثبسداسی ،خَىسسبًی ثْتش ٍ دس ًتیدِ سضذ سبلنتش
خٌیي ،تمَیت ػعالت سحن ٍ ضىن ٍ وف لگي ثشای تحول چٌذ هبُ ثبسداسی ،ون
وشدى ػَاسض ثؼذ اص ثبسداسی ٍ ساحتتش وشدى صایوبى ٍ ثْجَد ثؼذ اص آىّ ،وگی ثب
ّویي ًین سبػت ٍسصش دس سٍص ثِ دست هیآیٌذ.

تًجٍ :
جُت استفادٌ از ایه ريش َا ي يرزضُا  ،اتتدا تا
ماما ي پسضک خًد مطًرت کىید ي تعد از آمًزش در
کالس َا  ،آوُا را اوجام دَید .
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يرزش درآب
ثْتشیي ٍسصش ثشای یه خبًن ثبسداس ضىا در آب است .آة ثِ خبؼش خبصیت ثیٍصًی
وِ دس ثذى ایدبد هیوٌذ ،هبًغ فطبسّبی هؼوَل ثش ووش ٍ صاًَ هیضَد ٍ ثِ ّویي دلیل
ثْتشیي ٍسصش ثشای خبًنّبیی است وِ دچبس ووشدسدّبی دٍساى ثبسداسی ٍ ثِ
خصَظ دیسه ووش ضذُاًذ
وکتٍ :استخشّبی ضلَؽ ٍ وثیف اصال هٌبست ضوب ًیستٌذ .یه استخش وبهال تویض سا
اًتخبة وٌیذ ٍ اٍلیي سبًس صجح سا ثِ استخش ثشٍیذ وِ آة دس تویضتشیي حبلت هوىي
است .ثؼذ اص استخش ثِ خَثی خَد سا ضستٍضَ دّیذّ .شگض اص ثتبدیي ثشای ظذػفًَی
وشدى خَد استفبدُ ًىٌیذ وِ دس ثبسداسی هوٌَع است .دس ؼَل ضٌب گبّی استشاحت
وٌیذ ٍ آة ٍ هَاد لٌذی ثخَسیذ .اخبصُ ًذّیذ ًجطتبى خیلی ثبال ثشٍد.
هیتَاًیذ ضٌب سا ثب ًین سبػت دس سٍص ضشٍع وٌیذ ٍ ثِ  0سبػت ثشسبًیذ  .هَاظت
ثبضیذ خیلی خستِ ًطَیذ .
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ورمصَای کگل
حتی اگش ّیچ ٍسصش دیگشی ّن ًویوٌیذ یب ضشایػ آى سا ًذاسیذ (هثال دس استشاحت
هؽلك ّستیذ) ایي ًشهص سا هیتَاًیذ اًدبم دّیذً .شهصّبی وگل ،ػول اًمجبض
ػعالت ًبحیِ ٍاطى است .ثشای ضٌبختي ایي ػعالت هیتَاًیذ تصَس وٌیذ وِ اگش
ٌّگبم دفغ ادساس ثخَاّیذ هبًغ آى ضَیذ ،چِ ػعالتی سا ثبیذ سفت وٌیذٍ .لتی ایي
ػعالت سا ضٌبختیذ ،هیتَاًیذ ّش صهبى ٍ ّش خب آى سا اًدبم ثذّیذ .ػعالت ایي ًبحیِ
سِ خشٍخی اصلی سا وٌتشل هیوٌٌذ ،خشٍخی ادساسٍ ،اطى ٍ همؼذ .توشیي وٌیذ تب ایي
ػعالت سا یىی یىی ثطٌبسیذ ٍ ّش وذام سا خذاگبًِ هٌمجط وٌیذ .ػعالت سا سفت
ثگیشیذ ٍ تب  12ثطوبسیذ ٍ ٍل وٌیذ .هوىي است دس اثتذا ایي وبس سخت یب غیشهوىي
ثِ ًظش ثشسذ ،اهب ثب توشیي صیبد هیتَاًیذ ته ته ػعالت سا ثطٌبسیذ ٍ هٌمجط ٍ
هٌجسػ وٌیذ .
وکتٍ :ایي ٍسصش سا پس اص صایوبى ّن اداهِ ثذّیذ ٍ تب یه سبل ثِ صَست هستوش
اًدبم دّیذ .هیتَاًیذ صهبى ضیش دادى ثِ وَدن سا ثشای ایي ٍسصش اًتخبة وٌیذ.
اّویت اًدبم ایي ٍسصش ثؼذ اص صایوبى ثیطتش اص لجل اص آى است.
هیتَاًیذ  7ثبس دس سٍص ٍ ّش ثبس  12هشتجِ ایي ًشهص سا اًدبم دّیذ .ثب ایي حبل ثیطتش
وشدى تؼذاد آى اصال هبًؼی ًذاسد.
اغلت ػَاسض ًبساحت وٌٌذُ ثبسداسی هثل افتبدگی سحن ٍ هثبًِّ ،وَسٍئیذ ٍ
ثیاختیبسی ادساس ثِ خبؼش ضل ضذى ػعالت وف لگي سخ هیدٌّذ .ایي ػعالت ثِ
دلیل ایيوِ چٌذ هبُ تحت فطبس ضذیذی ثَدُاًذ ،ضىل اٍلیِ خَد سا اص دست هیدٌّذ
ٍ هستؼذ افتبدگی ّستٌذً .شهصّبی وگل ثْتشیي ساُ ثشای ثشگشداًذى ایي ػعالت ثِ
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فشم لجل اص ثبسداسی ّستٌذ .هْن ًیست وِ ضوب ؼجیؼی صایوبى وشدُایذ یب سضاسیي
ضذُایذ؛ ًشهصّبی وگل ثِ ضوب ووه هیوٌٌذ ػَاسض ثبسداسی سا وبّص دّیذ .
پیادٌريی
ثؼذ اص ضٌب ،ثْتشیي ٍسصش دٍساى ثبسداسی  ،پیبدُ سٍی است؛ ٍسصضی هالین ٍ پیَستِ
وِ ّن هَخت چشخیذى سش ثچِ دس خْت دسست (ثِ سوت پبییي) هیضَد ٍ ّن
ػعالت لگي سا تمَیت هیوٌذ .هیتَاًیذ ثب ّوسشتبى لشاس ضجبًِ داضتِ ثبضیذ ٍ ّش
ضت سبػتی سا دٍس خبًِتبى پیبدُسٍی وٌیذ .اگش َّا سشد است ،داخل خبًِ ثِ صَست
پیَستِ ساُ ثشٍیذ .یبدتبى ثبضذ یه پیبدُسٍی ًین سبػتِ ّش سٍصُ  ،ثْتش اص ایي است وِ
ّش خوؼِ  7سبػت پیبدُسٍی وٌیذ .
ًىتِّ :ش ٍلت حس وشدیذ ًجطتبى خیلی ضذیذ ضذُ یب فطبستبى افت وشدُ ،استشاحت
وٌیذ.
هؼوَال تَصیِ هیوٌٌذ پیبدُسٍی سا اص ًین سبػت دس سٍص ضشٍع وٌیذ ٍ دس هبُّبی آخش
ثِ دٍ سبػت دس سٍص ثشسبًیذ .دس یىی دٍ ّفتِ هبًذُ ثِ صایوبى هیتَاًیذ ایي هذت سا
ثیطتش ّن ثىٌیذ تب سش ثچِ پبییي ثیبیذ.
تمَیت ػعالت پب ٍ لگي اص هْنتشیي اثشات آى است .گشدش خَى سا ّن تٌظین ٍ
خَىسسبًی ثِ خٌیي سا ثْتش هیوٌذ.
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حرکت پرياوٍ
چْبسصاًَ ثٌطیٌیذ .وف پبّبیتبى سا ثِ ّن ثچسجبًیذ ٍ تب خبیی وِ هوىي است آىّب سا
ثِ خَدتبى ًضدیه وٌیذ .دستّبیتبى سا سٍی صاًَّب ثگزاسیذ ٍ ووی فطبس ثذّیذ ،تب
خبیی وِ ػعالت داخلی ساى پبیتبى ووی (فمػ ووی!) دسد ثگیشد .ثؼذ سّبیضبى وٌیذ
تب ثِ خبی لجلی ثشگشدًذ .ایي حشوت سا پطت سش ّن تىشاس وٌیذ.
ًىتِ :ووشتبى سا وبهال ساست ًگِ داسیذ ٍ سٍثِسٍ سا ًگبُ وٌیذ .سٍی صهیي سفت
ثٌطیٌیذ.
چمذس اًدبهص ثذّین؟ سٍصی  7ثبسّ ،ش ثبس  72حشوت
چِ افشادی ًجبیذ آى سا اًدبم ثذٌّذ؟ خبًنّبیی وِ دچبس هطىل دیسه ووش ّستٌذ،
ثْتش است ایي حشوت سا اًدبم ًذٌّذ.
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حرکت چمثا تمٍ
وف پب سا سٍی صهیي هحىن وٌیذ ٍ ثٌطیٌیذ ،ؼَسی وِ ثبسي ثب صهیي توبس پیذا ًىٌذ.
پبّب سا ووی ثبص ثگزاسیذ تب ثِ ضىنتبى فطبس ًیبیذ .ووش سا وبهال ساست ثگیشیذ ٍ
آسًحّب سا سٍی صاًَّب تىیِ دّیذّ .ش چٌذ دلیمِ وِ هیتَاًیذ دس ّویي حبلت ثوبًیذ.
ًىتِ :اگش ووشدسد داسیذ یب ایي ٍسصش هَخت احسبس دسد دس ووشتبى هیضَدٍ ،سصش
سا ثِ ووه یه صٌذلی اًدبم دّیذ  .سٍ ثِ یه صٌذلی یب چْبسپبیِ ثٌطیٌیذ ٍ لجِ آى سا
ثگیشیذ ٍ ووشتبى سا ساست ًگِ داسیذ .
ووش ،ػعالت لگي ٍ ػعالت پبّ .وچٌیي هَخت ووه ثِ ثبص ضذى استخَاىّبی
لگي ٍ پبییي آهذى سش ثچِ هیضَد وِ ثشای صایوبى ؼجیؼی ثسیبس هفیذ است.
حرکت قیچی
ثِ پْلَ ثخَاثیذ ٍ دستتبى سا صیش سشتبى ثضًیذ .سؼی وٌیذ سش ،ووش ٍ پبّبیتبى وبهال
ساست ٍ دس اهتذاد ّن ثبضٌذ .پبی سٍیی سا ثِ صَست وطیذُ ٍ آسام تب خبیی وِ
هیتَاًیذ ثبال ثجشیذً .گِ داسیذ تب ٍلتی وِ خستِ ضَیذ .پب سا ّوبى ؼَس آسام ثِ خبی
لجلی ثشگشداًیذً .فس ػویك ثىطیذ ٍ دٍثبسُ پب سا ثبال ثجشیذ .دفؼِ ثؼذ ثِ پْلَی دیگش
ثخَاثیذ .
تؼذاد :سٍصی  7ثبسّ ،ش ثبس  12هشتجِ ثشای ّش پب
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حرکت گرتٍ
صاًَ ثضًیذ ٍ وف دستّبیتبى سا سٍی صهیي ثگزاسیذ .ووشتبى سا صبف وٌیذ ٍ
گشدىتبى سا دس اهتذاد ووش ثگیشیذً .فستبى سا حجس وٌیذ ،ػعالت ضىن سا سفت وٌیذ
ٍ ووش سا ثِ سوت ثبال هٌحٌی وٌیذّ .ش چمذس وِ ثشایتبى هوىي است ،ووش ٍ ضىن سا
دس ایي حبلت ًگِ داسیذ .ثؼذ ثب سّب وشدى ًفس ،ضىن ٍ ووش سا ضل وٌیذ ٍ اًحٌبی
ووش سا ثِ سوت پبییي ثذّیذً .فس ثگیشیذ ٍ دٍثبسُ ایي حشوت سا اًدبم دّیذ.
وکتٍ :ثْتش است اٍایل ایي حشوت سا همبثل آیٌِ اًدبم ثذّیذ تب اص دسستی اًحٌبی ووش
ٍ ساستبی گشدى هؽوئي ضَیذ.
سٍصی  7ثبسّ ،ش ثبس  12حشوت
اگش ووشدسد داسیذ ،ایي ٍسصش ثشای ضوب ثسیبس هٌبست است .اًدبم دادى آى صیش دٍش
آة گشم ثِ تسىیي ووشدسد ووه هیوٌذ.
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حرکت دست تٍ سیىٍ
دستّبیتبى سا سٍثِسٍیتبى ثگیشیذ .ثؼذ ّش دٍ سا اص آسًح ثِ سوت یىذیگش خن وٌیذ
ٍ ثب اًگطتّبی ّش دست ،سبػذ دست همبثل سا ثگیشیذ .ثب یه حشوت ًبگْبًی
دستّب سا ثِ سوت ّن ّل ثذّیذ ٍ پیص اص سسیذى دست ثِ آسًح همبثل ًبگْبى آى سا
هتَلف وٌیذ .ثب ایي وبس ثبیذ ػعالت سیٌِتبى ًبگْبى سفت ضًَذ .ایي حشوت سا پطت
سش ّن تىشاس وٌیذ.
وکتٍ :ثشای ایٌىِ اص دسستی حشوتتبى هؽوئي ضَیذ ،ایي وبس سا ثذٍى لجبس خلَی
آیٌِ اًدبم دّیذ .ثؼذ اص یبدگیشی حشوت ،آى سا هیتَاًیذ دس ّش صهبًی اًدبم ثذّیذ.
حتی دس حبل دیذى تلَیضیَى.
دس دٍساى ثبسداسی ثشای خلَگیشی اص ضل ضذى ٍ افتبدگی سیٌِ ٍ تشن خَسدى آىّب دس
دٍساى ضیشدّی ٍ ثؼذ اص پبیبى ضیشدّی ثشای سفت وشدى سیٌِّبیی وِ اص ضیش خبلی
ضذُاًذ ،ثسیبس هٌبست است.
تمریىات کططی
چٌذ ٍسصش سبدُای وِ دس ایي خب آهذُ ،ثْتشیي ًشهصّبیی ّستٌذ وِ دس والسّبی
ثبسداسی ثِ هبدساى پیطٌْبد هیضَد .یبدتبى ثبضذ اًدبم یه ًشهص وَچه سٍصاًِ ،اص
ٍسصشّبی سٌگیٌی وِگبُ ثِگبُ اًدبم هیدّیذ ٍسّبیطبى هیوٌیذ ،خیلی ثْتش است.
حتی اگش ایي ٍسصش سا دس تختخَاةتبى اًدبم ثذّیذ .پس اص ثیي ایي ٍسصشّب آىّبیی
سا وِ ثب ضشایػ ضوب تٌبست داسًذ اًتخبة وٌیذ ٍ تب پس اص صایوبى ّن آىّب سا اداهِ
دّیذ.
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تمریىات کططی سر ي گردن
ّش توشیي سا  5تب  12ثبس ثِ آساهی اًدبم دّیذ .دس ٌّگبم اًدبم ایي توشیٌبت ضوب ًجبیذ
احسبس ًبساحتی وٌیذّ .وچٌیي حتوبً دس ٌّگبم اًدبم ایي توشیٌبت دس هَلؼیت ثذًی
هٌبست ثبضیذ .
 - 1سشتبى سا ثِ آساهی تىبى دّیذ .دس اثتذا ثِ آساهی سشتبى سا ثِ یه ؼشف خن وٌیذ .
ایي توشیي سا دس خْت دیگش اًدبم دّیذ .
 – 0سشساثِ آساهی ثِ پطت خن وٌیذٍهدذداًثِ حبلت اٍل ثشگشداًیذ .
 – 7سشسا ثِ ؼشف چپ ٍساست ثچشخبًیذ .
ورمطی ترای مفصل دست
دس حبلت ساحتی دس حبلی وِ دس حبلت چْبس صاًَ ّستیذ ٍ پطتتبى وطیذُ است
ثٌطیٌیذ ،دس حبلی وِ سشتبى سا ثِ آساهی هستمین ًگبُ داضتِایذ ًفستبى سا ثیشٍى دّیذ ٍ
ثبال تٌِ سا ثِ آساهی ثِ سوت ساست ثچشخبًیذ .دس ّویي ٌّگبم دست ساست خَد سا دس
پطت خَد لشاس دّیذ .ایي توشیي سا ثب دست چپ ٍ ثِ ؼشف چپ ًیض اًدبم دّیذ .ثشای
وبّص خستگی هفصل دست هیتَاًیذ آى سا ثِ آساهی دس حبلت وطیذُ لشاس دّیذ.
هؽبثك ضىل ثشای وٌتشل هیضاى وطیذگی ،دست خَد سا هیتَاًیذ سٍی صاًَ لشاس دّیذ.
يرزضی ترای تُثًد گردش خًن
هستمین ثٌطیٌیذ ٍ دستّب سا دس پطت حبیل وٌیذ .پبیتبى سا اص صهیي ثلٌذ وٌیذ ٍ آى سا
ثِ ؼشف داخل ثِ حبلت وطیذُ سفت وٌیذ .سپس ثب حشوت هفصل لَصن دس َّا یه
دایشُ سسن وٌیذ .ثشای سفغ خستگی هیتَاًیذ وف پب سا ثِ خبسج هتوبیل وٌیذ.
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ورمطی ترای تازيَا ي ضاوٍَا
سٍی صاًَّبیتبى ثٌطیٌیذ .دست ساستتبى سا ثِ آساهی ثِ ؼشف ثبال ثىطیذ .سپس آى سا
ثِ پطت خن وٌیذ ٍ دست چپتبى سا هؽبثك ضىل ثِ دست ساست لالة وٌیذ .سپس
هؽبثك ضىل ثِ تشتیت دست ساست ٍ سپس دست چپ خَد سا ثِ صَست آٍیضاى
ثشای ثبًیِ ًگبّذاسیذ .دست دیگشتبى ساسٍی آسًح لشاسدّیذٍثِ آساهی دست دیگشساثِ
ؼشف پبییي فطبسدّیذ .سپس دستّب سا دس حبلت ساحت لشاس دّیذ  .دس صَستی وِ
ًویتَاًیذ ایي توشیي سا اًدبم دّیذً ،بساحت ًجبضیذ .
تمریه ساق ي کف پا
سٍی صهیي ثٌطیٌیذ .دسحبلی وِ ثذًتبى وبهالًوطیذُ ٍپبّبثِ ؼشف خلَدساصضذُ است،
دستّبسادسپطتسٍی صهیي ًضدیه هفصل سشاستخَاى ساى لشاس دّیذ تب ثتَاًذ دس
تحول ٍصى ثِ ضوب ووه وٌذ .صاًَ سا خن وٌیذ .سپس آى سا دس حبلت وطیذُ لشاس
دّیذ .ایي وبس سا ثب پبی دیگش تىشاس وٌیذ .ایي حشوت ثبػث تمَیت ػعالت سبق پب ٍ
ساى هیضَد.
ترای تقًیت عضالت کف لگه
ثِ پطت دساص ثىطیذ .دس حبلی وِ دستّبیتبى دس وٌبس ثذى است وف پب سا ثِ صهیي
فطبس دّیذ ٍ لگي سا تب استفبػی وِ هیتَاًیذ اص صهیي ثلٌذ وٌیذ .سپس ثِ آساهی ثِ
ؼشف پبییي ثشگشدیذ .دس ایي حیي ثِ آساهی ٍ ػویك تٌفس وٌیذ.
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ترای کطص ستًن مُرٌَا
ثِ پطت دساصثىطیذ ٍ دستّبسا اصّن ثبصوٌیذ ٍدسحبلی وِ ًفس تبى ساثیشٍى هیدّیذ،
ثِ آساهی صاًَ سا ثِ ؼشف چپ ٍ سش سا ثِ ساست ثچشخبًیذ .ایي حشوت هَخت گشدش
آسام ستَى هْشُّب هیضَد .دس ایي حبلت ثشای چٌذ ثبًیِ وَتبُ ثوبًیذ ٍ ثِ حبلت اٍل
ثبصگشدیذ ٍ ایي وبس سا دس خْت هخبلف تىشاس وٌیذ.
ريغه َا ي اساوس َا

سٍغي ّبی هؼؽش ثب سٍغي ّبی ؼجیؼی
هبًٌذ سٍغي ثبدام سلیك ضذُ ٍ ثب هبسبط
دادى سٍی پَست سجت وبّص دسد ٍ
ًبساحتی فشد ٍ ثبػث سیلىسیطي دس فشد هیطًَذ (دس صَست حسبسیت سٍغي صیتَى).
ثشخی اصصًبى توبیل ثِ لوس ٍهبسبطثِ ّشسٍش دسحیي صایوبى ًذاسًذٍّوچٌیي اصاثشات
هبًذگبسی سٍغي یباسبًس سٍی پَست احسبس خَثی ًذاسًذ .دسایٌصَست هیتَاى:
یه یب دٍ لؽشُ اص سٍغي هؼؽش یب اسبًس هَاد روش ضذُ سا دس  12هیلی لیتش( سی سی )
آة سیختِ ٍ دس یه ثؽشی اسپشی تویض ٍ وَچه سیختِ ٍ ثِ خَثی تىبى دّیذ ٍ تب
سٍص صایوبى داخل یخچبل ًگْذاسیذ .تؼذاد لؽشات سا ثش حست توبیل  1یب  0لؽشُ هی
تَاى اظبفِ ًوَد .
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اگشخبًن خبصُ ثِ گشفتٌذٍش حیي صایوبى داضتِ ثبضذ هیتَاى ایي اسبًس ساخْت
تسىیي ٍآساهص ثِ آة حوبم اظبفِ ًوَد.
ريغه َای اساوسی دیگر:
گل ضوؼذاًی  :داسای اثش تسىیي دٌّذُ ٍ آسام وٌٌذُ است ،تب اًمجبض هبّیچِ ّب ٍ
توشوض ثش تىٌیه ّبی صایوبى هؤثشتش ثبضذ.
گل یبس  :وبّص دسد ،ووه ثِ ضل وشدى ػعالت گشدى ٍ ایدبد اًمجبظبت لَی.
سٌجل  :ووه ثِ وبّص دسد  -تمَیت اًمجبظبت سحن.
ثبثًَِ هخلَغ ثب سٍغي ثبدام  :پَست سا اًؼؽبف پزیش ًگِ هی داسد ٍ احتوبل وطص
پَست سا وبّص هی دّذ.
گل سص  :ووه ثِ آسام ضذى هبدس وِ ثبػث ضل ضذى ػعالت ٍحفظ توشوض ٍ
َّضیبسی هبدس ضذُ ٍ دس تسىیي دسد ًیض ًمص داسد.
ًیشٍل  :سٍغي پشتمبل دس ووه ثِ وبّص دسد ًبضی اصاًمجبظبت سحن ًمص داسد.
سٍغي اسؽَخَدٍس  :ثِ صَست ظوبد هَظؼی دس وبّص دسدّبی پس اص صایوبى دس
سِ تب پٌح سٍص پس اص صایوبى هَثش است.
ًؼٌبع  :خْت ایدبد احسبس تبصگی ،خٌىی ٍتویضی دسپبّب وعىاع اًتخبة خَثی است
سٍغي وشچه :ثب ضشٍع دسد صایوبى ًصف استىبى سٍغي وشچه ثب ؼؼن هیَُ ّبی
هختلف ثخَسیذ وِ دفغ صیبد هیطَد ٍ تخلیِ سٍدُ ّب ثبػث پبییي آهذى سش ثچِ ،
صٍسصدى ساحتتش ٍ ثبصضذى دّبًِ سحوی هیطَد .
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رایحٍ درماوی
 ثب ضشٍع دسد صایوبى استفبدُ ضَد چَى هحشن ثبص ضذى دّبًِ سحن است .
 ػَد استبلذٍس سا اص ّ 76فتِ ثِ ثؼذ ّن هیتَاى استفبدُ وشد
لمس يماساش
ثبػث آساهص ثیي هبدس ٍ هبسبط دٌّذُ هی ضَد ٍ هبدس آساهص هیگیشد ٍ َّسهَى
سشتًَیي دس خَى افضایص پیذا هیىٌذ ٍ چَى گشدش خَى صیبد هیطَد دسد ّبی هبدس
خَد ثِ خَد ون هیطَد .
ًَاصش اؼویٌبى ثخص ٍ دٍستبًِ  ،دس آغَش گشفتي ،هبسبط ًَاحی ضبًِ ّب ٍ ووش ٍ
پْلَ ّب ٍ لگي ٍضىن ًَ ،احی داخلی ٍ خبسخی دست ّب ٍ پب ّب ثب سٍغي ّبی سٌتی
حذالل سٍصی یىجبس 02دلیمِ  .دس هَلغ دسّبی صایوبًی خیلی هَثشاست .
کمپرسًر آب گرم
یب ثبیه ثؽشی آة گشم ًَ ،احی ضىن صیش ضىن ساى ّبٍگَدی ووشٍهیبًذٍساُ (ثیي
هدشای ادساسی ٍهمؼذ) سا گشم وٌیذ .
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طة فطاری
دس ثذى ّش خبًن ًمبؼی ٍخَد داسد وِ اگش فطبس دادُ ضَد ثبػث تشضح َّسهَى
اوسی تَسیي هیطَد وِ هؼشٍف ثِ آهپَل فطبس( آهپَل صٍس ) دس صایطگبُ است .الجتِ
ایي داسٍ هصٌَػی است ٍدسد سا صیبد هیىٌذ ٍلی چیضی وِ دسثذى خَدتَى ؼجیؼی
ٍخَد داسد سشػت ثِ صایوبى هیذّذ ٍلی دسد سا صیبد ًویىٌذ .
ًمبغ ًَ :احی وِ ػصت ّبی سحوی سد ضذُ ٍ ٍلتی فطبس ثجیٌذ اثش هی گضاسد سٍی
دّبًِ سحن ٍ صٍدتش ثبص هی ضَد .
اصّفتِ  77ثِ ثؼذ هشتت تحشیه ضَد هخصَصب ٍلتی دسد صایوبى داسیذ .
ً -1مؽِ وف پب

 -0دٍ ًمؽِ سٍی لگي

ً - 7مؽِ وٌبس لَصن داخلی پب

ً -2بخي اًگطت پب غیش اص ضصت
تحریک وًک پستان
اص ّفتِ  77ثِ ثؼذ  ،سشسش سیٌِ سا هبضبط ثذّیذ وِ ثبػث ثبص ضذى دّبًِ سحن
هیطَد ٍثبػث هی ضَد سحن آهبدُ صایوبى ضَد .
آيا یا مًسیقی ته آرامی
چٌبًچِ خبًن ثب هَسیمی وِ یه خبؼشُ خَثی سا ثِ یبد آٍسد ٍ رّي ضوب سا ثِ سوتی
هیجشد وِ لزت دس ثذى ضوب اٍج هی گیشد ضجیِ سشٍتًَیي ػول هیىٌذ وِ ّن تسىیي
دٌّذُ است ٍ ّن سشػت صایوبى سا افضایص هیذّذ .
18

