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معلومات و ورزش های مندرج این کتابچه برای راحتی و تندرست نگهداشنت شما در دوران
حاملگی تهیه شده است تا بدن شما را برای والدت آماده سازد .بعد از والدت ،این ورزش ها
به شما کمک خواهد کرد تا بدن تان به شکل سابق برگردد و از وقوع مشکالت آینده نیز
پیشگیری مناید .هیچ یک از این ورزش ها نباید برای شما موجب درد شود .اگر احساس درد
کردید و یا سوالی درباره معلومات این کتابچه دارید ،لطفاٌ با فیزیوتراپ ،قابله و یا داکتر خود
متاس بگیرید.

ورزش های مصؤن در دوران
حاملگی

ورزش برای همه بشمول خامن های حامله مفید است .در
صورتیکه حاملگی شما بدون مشکل باشد ،همین حاال
زمان مناسبی برای شروع ورزش است .درصورت داشنت
هرگونه نگرانی ،لطفا ً با داکتر خویش مشورت کنید .برخی
از رهنمود های عمومی قرار ذیل اند:
• به آرامی شروع کنید .در صورت احساس درد یا ناراحتی
بیمورد ،ورزش را قطع و با یک فرد مسلکی مشورت
کنید
• اجنام دادن ورزش های مندرج این کتابچه در متام دوران
حاملگی بدون ضرر می باشد.
• پیاده روی ،آب بازی ،ماشین ورزش بایسکل رانی و یا
صنوف ورزش های ضربتی سبک نیز از جمله ورزش
های مناسب هستند .بیشتر روزها در حدود  30دقیقه
ورزش کنید.
• لباس سرد ،راحت و بوت های استقامت دار بپوشید و
آب برای نوشیدن با خود داشته باشید.
• همیشه پیش از شروع ورزش ،بدن خود را گرم و در پایان
آن سرد کنید.
• به شدت متوسط ورزش کنید طوریکه به نفس زدن
بیافتید اما هنوز قادر به صحبت کردن باشید.
• در هنگام ورزش کردن از احتیاط کار بگیرید ،مخصوصا ً
زمانیکه خطر افتادن وجود داشته باشد .بهتر است از
ورزش های متاسی خودداری کنید.
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ورزش بعد از والدت
•

•
•

•

•

•
•
•

2

شروع کردن ورزش های سبک مندرج این کتابچه بعد
از والدت بدون خطر است .کوشش کنید در صورت
دسترسی ،در صنوف بعد از والدت شرکت کنید و یا با
فیزیوتراپ خود مشورت کنید.
پیاده روی نیز یک ورزش مناسب برای اوایل دوران بعد از
والدت است.
به آهستگی مقدار عادی ورزش خود را دوباره آغاز منوده و
بصورت تدریجی و در حد توان تان و بادرنظرداشت میزان
راحتی و خستگی بدن خویش ،آنرا افزایش دهید.
ورزش در آب را میتوان بعد از التیام یافنت کوک ها و
پایان یافنت افرازات مهبلی شروع کرد ( اکثرا ً در حدود 6
هفته).
ورزش سنگین تر مانند صنوف ورزش های ضربتی
سبک را معموالً میتوان در حدود  6هفته بعد از والدت
آغاز کرد (بعد از والدت سزارینی ممکن کمی دیرتر).
بیشتر روزها 30 ،دقیقه ورزش با شدت متوسط را
هدف خود قرار دهید.
همیشه قبل از شروع کردن ورزش بدن خود را گرم و در
پایان آن سرد کنید و بردن آب را با خود فراموش نکنید.
از ورزشی که موجب درد و یا فشار بر عضالت و
مفاصل می شود خودداری کنید .ورزش های ضربتی
سنگین مانند دویدن و نت بال را صرف زمانی میتوان
دوباره آغاز کرد که کمر و کف لگن خاصره شما قدرت
شانرا باز یافته باشند .این امر ممکن است چند ماه
طول بکشد.

ورزش های گردن
نرمش چرخشی
•
•

سر خود را بطرف شانه چپ بچرخانید تا حدی که
در گردن خود احساس کشیدگی مالیم کنید.
این حرکت را بطرف شانه راست تان تکرار کنید

نرمش جانبی /پهلویی
•

•

سر خود را به سمت شانه چپ تان خم کنید تا در
گردن خود کشیدگی مالیم را احساس کنید.
این حرکت را به سمت شانه راست تان تکرار کنید

به داخل کشیدن زنخ
•

سر خود را راست نگهدارید ،زنخ خود را به سمت
داخل بکشید و برای مدت کوتاه این حالت را
نگهدارید و سپس به حالت عادی برگردید

نرمش های قسمت باالیی کمر
به حالت راست ایستاده شوید یا طوری بنشینید که کمر
تان تکیه گاه مناسب داشته باشد ،هر نرمش را برای 10
ثانیه نگهدارید.
•

یکدست خود را بسوی سقف باال ببرید در حالیکه
دست دیگر تانرا بسوی زمین دراز کنید .به آرامی
از کمر به طرف راست خم شوید .این حرکت را به
طرف چپ تکرار کنید
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•

با دستهای بهم قالب شده ،هر دو بازوی خود را
به جلو دراز کنید .به سمت جلو فشار بیاورید تا
در قسمت باالیی کمر خود احساس کشیدگی
کنید.

•

دستهایتان را در پشت خود به هم قالب کنید.
شانه هایتان را به سمت عقب و پایین فشار دهید
طوریکه استخوانهای بیلک شانه تان بهم فشار
بیاورند.

•

طوری بنشینید که کمر تان تکیه گاه مناسب
داشته باشد .با دست مقابل پشت چوکی را
محکم گرفته و قسمت باالئی بدن خود را بطرف
چپ بچرخانید تا قسمت وسطی و باالیی کمرتان
کشیده شود .این حرکت را به سمت راست هم
اجنام بدهید.

جدایی عضله شکم
عضالت شکم شما از چند الیه تشکیل شده است که
مانند  ٢ورقه از قبرغه ها تا لگن خاصره تانرا پوشانیده
و در وسط شکم بهم وصل میشوند .در دوران حاملگی
انساج شکم کشیده شده و اغلب از هم جدا می
شوند تا جا برای رشد طفل فراهم شود.
اگر این جدا شدن زیاد باشد میتواند به درد لگن خاصره
و کمر منجر شود .بعد از والدت ،عضالت شکم شما
معموالً بشکل جدا شده میباشد .ورزش های مناسب
ممکن است عضالت تانرا کمک کند تا دوباره بشکل
سخت تر و هموار تر بهم پیوست شوند .این امر میتواند
چندین هفته و یا ماه طول بکشد.

چگونه میتوان جدایی عضله
شکم را اندازه گیری کرد
•
•
•
•

•

یک بالشت را زیر سرتان گذاشته و با زانوهای قات
شده به پشت بخوابید.
انگشتان خود را یک طرفه (برای اندازه گیری عرض) در
باالی ناف تان قرار دهید.
سر و شانه های خود را به آرامی از روی بالشت بلند
کنید.
انگشتان خود را به داخل فرو ببرید و فاصله جدایی
عضالت شکم تانرا اندازه بگیرید .بطور مثال به عرض
 2انگشت از هم جدا.
اگر اندازه جدایی زیاد باشد (بیشتر از  3 - 2انگشت)،
ممکن است به شما توصیه شود که از شکم بند
غرض تقویه و حفاظت کمر تان الی دوباره بحالت
عادی برگشنت عضالت تان ،استفاده کنید.
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ورزش های شکم

فرو بردن شکم (تقویت بخشیدن)
•
•
•
•
•

دستهای خود را در قسمت پائینی شکم تان ،درست روی
استخوانهای سرین تان بگذارید.
بطور عادی نفس کشیدن را ادامه دهید و به آرامی شکم
خود را به داخل بکشید تا از انگشتان تان فاصله بگیرد.
شکم خود را اینطور برای چند ثانیه به داخل نگهدارید و
سپس رها کنید.
شما می توانید این ورزش را در حالت ایستاده ،نشسته،
خوابیده و یا چهاردست و پا اجنام دهید.
سعی کنید که این ورزش را بصورت منظم در طول روز اجنام
دهید ،مخصوصا ً هنگام اجنام دادن فعالیت هائیکه موجب
فشار آوردن باالی
شکم و یا کمرتان
مانند ،رفنت به و
یا بلند شدن از
تختخواب ،کارهای
منزل و بلند کردن
اشیا ،میشود.

تاب دادن لگن خاصره
•
•
•
•
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با پاهای کمی از هم باز و زانوهای کمی قات کرده ایستاده
شوید.
یکدست تانرا روی قسمت پائین شکم و دست دیگر تانرا در
قسمت پائین کمر تان قراردهید.
در حا لیکه لگن خاصره خود را کمی خم و کمر خود را
راست میکنید ،شکم خود را به داخل بکشید.
این ورزش را در حالت خوابیده ،نشسته و یا چهاردست و پا
میتوان اجنام داد.

ورزش های کمر

متام این ورزش ها در حالت چهار دست و پا اجنام داده می شوند.

نرمش پشکی
•

•

عضالت شکم خود را سخت نگهداشته و
به آرامی کمر خود را به طرف باال بکشید.
این حالت را برای  10ثانیه نگهدارید و سپس
آن رها کنید.

باال بردن دست
•

•

عضالت شکم خود را سخت نگهداشته و
یک دست تانرا به آرامی تا جائیکه میتوانید
به طرف جلو دراز کنید.
این حرکت را روی دست دیگر تان تکرار کنید.

باال بردن پا
•

•
•

عضالت شکم خود را کش نگهداشته و یک
پای تانرا با زانوی قات کرده به آرامی به طرف
عقب باال ببرید.
این حرکت را روی پای دیگر تان تکرار کنید.
هنگامیکه در این مترین پیشرفت حاصل
کردید ،میتوانید یک پای خود با زانوی راست
شده به طرف عقب دراز کنید.
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نرمش وسط کمر
•

•

عضالت شکم خود را کش نگهداشته و
یکدست خود را به سمت سقف باال ببرید و
سپس آن را پائین آورده و به پشت بازوی دیگر
ببرید .سر خود را به طرف آن باز و بچرخانید.
به این حالت خامته داده و با دست دیگر تان این
حرکت را تکرارکنید.

ورزش های پا

نرمش عضله ساق پا

•

•

•
•
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ایستاده شوید طوریکه یک پای تانرا کمی به
عقب برده و زانوی تانرا راست نگهداشته و
کری پای تانرا روی زمین نگهدارید.
زانوی پای جلو تانرا آرام خم کرده و همه
وزن خود را روی پای جلو بیاندازید تا زمانیکه
درعضله ساق پای عقب تان احساس
کشیدگی کنید.
این حالت را برای  10ثانیه نگهدارید و سپس
آن رها کنید.
این حرکت را برای سمت دیگر تان تکرار
کنید.

ورزش های عضله
لگن خاصره

ورزش دادن عضالت کف لگن خاصره در دوران حاملگی ،و ادامه
دادن این ورزش ها بعد از تولد طفل تان بسیار مهم است.
عضالت کف لگن خاصره مجرای پیشاب ( مجرای جلوی)،
مهبل و مقعد ( مجرای عقبی) را احاطه منوده و این اعضا را
حفاظت و کمک میکند .این عضالت بشکل یک تسمه که
در قسمت جلو از استخوان لگن خاصره شروع و الی دمغوره
در قسمت عقب بدن ادامه دارد .اگر این عضالت ضعیف
شود ،امکان دارد که کنترول دفع ادرار و مدفوع را از دست
بدهید ،یا احساس اینکه «چیزی در حال افتادن» به داخل
مهبل بشما دست دهد و یا متایالت جنسی در شما کم شود.

چگونه میتوان عضالت کف لگن خاصره را
ورزش داد.
•

•

•

•

•

ورزش کف لگن خاصره عبارت از فشردن و باال کشیدن
عضالت کف لگن خاصره میباشد ،درست مانند
موقعیکه بخواهید جلو باد و یا «پیشاب» را بگیرید.
قبل از تولد طفل تان ،ممکن است بتوانید عضالت تانرا
الی مدت  10ثانیه کش نگهدارید اما بعد از والدت ،ممکن
است متوجه شوید که عضالت تانرا صرف برای 3 - 2
ثانیه نگهداشته میتوانید.
طی چند روز اول ،سعی کنید که بطور متداوم چند
فشار محدود و آرام باالی عضالت لگن خاصره تان وارد
کنید تا درد را کمتر احساس کرده و زود تر بهبود یابید.
زمانیکه احساس راحتی کردید ،سعی منائید که تا حد
ممکن به عضالت تان فشار آورده و هرچه طوالنی تر این
حالت را نگهدارید .همزمان با این ورزش سخت کردن شکم
را نیز اجنام دهید زیرا این عضالت با هم یکجا کار میکنند.
هر چند باری که می توانید این حرکت را تکرار کنید .بین
هر فشار چند ثانیه استراحت کنید.
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•

•

•

•

•

هربار که این ورزش ها را اجنام می دهید ،سعی منائید
که به همان تعداد ورزش های عضالت کف لگن
خاصره را نیز بطور پیهم اجنام دهید .همچنین سعی
کنید که تعداد مساوی فشار های سریع و آهسته را
نیز اجنام دهید.
این حرکت را حداقل  3بار در روز در هر حالتی که
هستید اجنام دهید ،اما توجه کنید که نفس خود را
بند نکنید.
بتدریج ورزش های تانرا بیشتر کنید ،هدف هرمترین تان
 10بار به مدت  10ثانیه باید باشد به اضافه تعداد
زیاد فشارهای سریع .هنگامیکه عضالت شما قوی
شد و کنترول مثانه تانرا کامالً بدست آوردید ،سپس
میتوانید هدف تانرا به یکبار در روز تغیر دهید.
قبل از سرفه کردن ،عطسه زدن ،بلندکردن اشیا و
یا به تعویق انداخنت رفع حاجت ،فراموش نکنید که
به عضالت کف لگن خاصر خویش فشار بیاورید و
عضالت شکم تانرا کش نگهدارید.
در صورت احساس هرنوع مشکالت ،لطفا ً با فیزیوتراپ
والدی خویش در شفاخانه متاس بگیرید.

روده

ماهیچه
های کف
لگن خاصره
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ر َحِ م
مثانه

عادت های مفید برای دفع ادرار و
مدفوع
•

•

•

•

•
•

هر روز در حدود  2لیتر ( 8 - 6گیالس) مایعات بنوشید،
اگر به کودک خود با پستان شیر میدهید  2.5لیتر (10
گیالس).
میزان مصرف نوشیدنی های کافین دار مانند چای،
قهوه یا نوشابه گازدار را محدود کنید چون اینگونه
نوشیدنی ها موجب حتریک کردن مثانه و از دست دادن
آب بدن می شوند .آب بهترین نوشابه است.
مثانه خود را بخاطر « مبادا که »...خالی نکنید ،بلکه
صبر کنید تا مثانه تان به اندازه کافی پر شود (به
استثنا وقت خوابیدن).
از قبضیت و فشارآوردن به بدن خود درهنگام رفع
حاجت اجتناب کنید چون این عمل میتواند باعث
صدمه زدن عضالت کف لگن خاصره شده و به
ضعیف شدن آنها منجر گردد.
در هنگام ضرورت به رفع حاجت ،معده خود را خالی
کنید .آن را به تعویق نیاندازید.
غذای پوست دار مانند میوه جات ،سبزیجات ،نان
سبوس دار و حبوبات زیاد بخورید.

شکل 1

چگونه باید روی کمود نشست
•
•
•

•

همیشه روی کمود بنشینید  -روی کمود باال نشوید.
پاها یتان را ازهم جدا و بسمت جلو خم شوید ،اما
کمر تانرا راست نگهدارید( .شکل )1
هنگام رفع حاجت ،پاهای تانرا بلند نگهدارید و یا با
گذاشنت زیرپایی در زیر پایتان زانوهایتان را از سرین تان
باالتر نگهدارید( .شکل )2
به خود فشار نیاورید  -به جای آن شکم تانرا مانند
توپ باسکتبال پیش بکشید زیرا با این کار عضالت
کف لگن خاصره تانرا در حالت استراحت قرار میدهد.

شکل 2
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مراقبت از کمر

در دوران حاملگی ،کمر و لگن خاصره شما به سبب
تغییرات هورمونی ایکه شما را برای والدت آماده
میسازد ،مقاومت عادی خود را ندارد .تاثیرات این هورمون
ها اکثرا ً برای مدت چند ماه بعد از والدت در بدن شما
باقی میماند .درد کمر یکی از رایج ترین ناراحتی های
این دوره است ،اما میتوان با رعایت کردن طرز نشسنت
و ایستادن مناسب و توجه کردن به روش صحیح خم
شدن و بلند کردن اشیا از آن جلوگیری کرد.

راست ایستاده شده و قسمت
پائین شکم خود را کمی کش
بگیرید .به آرامی شانه های
تانرا به سمت پائین و عقب
بکشید .اگر نیاز به حرکت
دادن بدن خود دارید ،بجای تکان
خوردن به راست و چپ به جلو و
عقب تکان بخورید.

هنگام نشسنت،
چوکی ایرا انتخاب
کنید که برای
کمر تان تکیه گاه
محکمی فراهم
کند .سرین خود
را تا آخر چوکی به
عقب بکشید و یک
روی پاک لوله شده
را در قسمت قوس
کمر تان قرار دهید تا از خمیدگی طبیعی پشت تان
محافظت کند .هنگام شیردادن ،از یک زیرپایی کوچک
استفاده کنید و بازوی تان را روی یک بالشت بگذارید تا
از عدم خمیدگی کمرتان اطمینان حاصل منائید.
هنگام برخاسنت از چوکی ،عضالت شکم خود را کش
بگیرید ،با سرین به جلو خم شوید ،کمر خود را راست
نگهدارید ،و باالی ران های تان به سمت باال فشار
بیاورید.
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در دوران حاملگی و اوایل دوران بعد از والدت از بلند کردن
چیزهای سنگین و نامناسب خودداری کنید .هنگام بلند
کردن اشیا زانوهایتانرا خم کنید نه کمر تانرا .شی مورد نظر
را نزدیک به بدن خود بگیرید ،عضالت کف لگن خاصره و
شکم خود را کش گرفته و با فشار به روی پاها بلند شوید.
هنگام کار منزل و مراقبت از کودک تان ،مواظب کمر خود
باشید ،بطور مثال ،در وقت آویزان کردن لباس های شسته
شده روی طناب ،سبد لباس را روی سطح بلندی بگذارید و
توجه کنید که ارتفاع سطح یا میز به اندازه کمر تان باشد.
اگر مجبورید که جارو کنید کمر تانرا راست نگهداشته و
زانوهایتانرا خم کنید .برای حمل کردن کودک بجای سبد
طفل از ریکشا یا کیسه حمل نوزاد استفاده کنید و بند
کیسه را طوری تنظیم کنید که کمر تان راست باشد.
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هنگام خوابیدن و بلند شدن از تختخواب ،زانوهایتانرا خم
کرده و به یک پهلو بچرخید .سپس پاهایتانرا از تختخواب پائین
کرده و با فشار روی آرجن هایتان خود را درحالت نشسنت قرار
دهید .رعایت منودن این روش برای خامنهائیکه والدت سزارینی را
سپری کرده اند ،خیلی مهم میباشد .فراموش نکنید هنگام
حرکت کردن عضالت شکم خود را کش بگیرید.
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مراقبت بعد از والدت
سزارینی

با وجودیکه بعد از والدت سزارینی احساس درد خواهید
داشت ،مهم است که هرچه زودتر از بستر بیرون آمده و
شروع به حرکت کنید .زمانیکه هنوز در بستر هستید،
برای کمک کردن به گردش خون خویش ،ورزش های آرام پا را
اجنام دهید.
وقتیکه میخواهید سرفه کنید ،زانوهای تان را به سمت
باال خم کرده و محل جراحی را با دست هایتان ،یک روی پاک
قات شده و یا یک بالشت پوشانیده و تقویت بخشید.
هنگام برخاسنت ازتختخواب به یک پهلو بچرخید تا باالی
زخم تان فشار نیاورید ( .به صفحه  14مراجعه کنید).
دو ورزش های آرام و بدون خطر در روزهای اولیه برای شما
عبارتند از:
• فرو بردن شکم ( به صفحه  6مراجعه کنید)
• ورزش های کف لگن خاصره (به صفحه 9
مراجعه کنید)
بتدریج ورزش های دیگر مانند ورزش های مندرج این کتابچه
و راه رفنت را شروع کنید .بعد از  8 – 6هفته اینگونه ورزش،
میتوانید ورزش های سنگین تر را شروع کنید اما از ورزش
های ضربتی (مانند دویدن ،ایروبیک) تا وقت صحت یابی
مجدد کمر و کف لگن خاصره تان ،خودداری کنید .این امر
ممکن است چندین ماه طول بکشد.
ازهر فعالیت ایکه امکان فشارآوردن باالی زخم تانرا دارد
مانند برداشنت چیزهای سنگین ،جارو کردن و گرفنت اشیا از
جاهای بلند ،برای مدت حد اقل  6هفته خودداری کنید.
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رانندگی برای بسیاری از خامنها در طول  3 – 2هفته اول
بعد از والدت سزارینی دشوار است .باوجودیکه هیچگونه
محدودیتی از جانب اداره  RTAمبنی بر رانندگی وضع نشده
است ،به تعویق انداخنت رانندگی الی زمانیکه بتوانید
اشترنگ موتر را براحتی کنترول و با پایتان محکم و بدون
درد ب ِرک زده بتوانید ،مطمئن تر خواهد بود.
سعی اعظمی بخرج دهید تا در یک صنف فیزیوتراپی بعد
از والدت شرکت کنید و یا قبل از ترک کردن شفاخانه با
یک فیزیوتراپ مشورت کنید ،بخصوص اگر کمر تان درد
میکند و یا نگران ضعف عضالت شکم خود هستید.
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استراحت و آرامش

استراحت در زمان حاملگی و اوایل دوران بعد از والدت
بسیارمهم است .در دوران حاملگی از خوابیدن به پشت
خودداری کنید .بهتراست که به پهلو بخوابید و یا از چند
بالشت استفاده کنید.
بعد از والدت ،یک حالت مناسب برای خوابیدن عبارت از
خوابیدن روی شکم با قراردادن بالشت/بالشتها در زیر
شکم میباشد .این حالت بخصوص برای کمر و کف لگن
خاصره شما مفید میباشد .پس از والدت سزارینی برای
خوابیدن به این شکل مدتی صبر کنید تا جای عملیات
بهتر التیام یابد.

یک سرویس مراقبت صحی مجانی و محرمانه ترجمانی
بطور  34ساعته و  7روز در هفته در خدمت شما قرار دارد.
از کارمندان بخواهید که برای شما ترجمان فراهم کنند.
ترجمان ( AUSLANزبان اشاره استرالیا) نیز
موجود میباشد.
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اگر هرگونه سوال و یا مشکلی دارید ،لطفا ً با فیزیوتراپ والدی
در شفاخانه محل تان متاس بگیرید.
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