
 

 

  .دشڻ جعۀاڱر ڱاڻیدر شتیابہد حدڻا ہر یا ںستاربیڱا بۀ یا ڻ دشڻ گرفتۀ ستڱا ڱاڱا یا پزشک با راًفڻ یرز عالئڱ از یک ہر ۀڱشاہد با

 ہفتۀ اڻڳ در لاعدگی حد از بیش يخڻڻریز 

 زڳرڻ تب 

 ڱہبڳ از چرکی ڻ بڻ بد تترشحا ڻجخر 

 راں ڻ قسا ڻرڱ ڻ درد 

 شدید گیدفسرا 

 پہڳڻہا یا شکڱ درد 

 دںکر ادرار ڱہڻگا درد ڻ زشسڻ 

 پستاڻہا رڱتڻ ڻ درد  

 ہا بخیۀ ڱحڳ از ترشح ڻ زشسڻ ڻ درد 

 ترشحات رحم 

 در چڻد رڻز اڻڳ بعد از زایڱاں ترشحات رحڱ زیاد ڻ خڻڻی است. 

 . دارد سیربر بۀ زڻیا حد از بیش يخڻڻریز اڻڱتد. دشڻ ڱی تر کڱرڻگ رڻز 01 از پس ڻ ۀشد کڱتر رڻز 4 یا 3 از بعد

  :بۀ بررسی دارد . زڻیا درد یا زشسڻ ڱاڻڻد دںکر ادرار در ڱشکڳ عڻڻ ہر اڻڱتد. دشڻ تخڳیۀ ڱثاڻۀ ڱرتب رطڻ بۀ ستا زڱالڱثاڻۀ 

 زدں زڻر از فعد سحساا دڻبڻ رتصڻ در کڻد ڱی یبڻست فعر بۀ کڱک (دارفیبر ادڱڻ ڻ  تڱایعا فڱصر ) ستا طبیعی ںیڱازا از پس اڻڳ رڻز 2 تا عڱدفڻ فعد ڱعد:  ہا رڻدۀ 

 . کڻید بجتڻاا

 در زادڻڻ از لبتاڱر ردڱڻ در ڻیاڻگر ڻ ںیڱاڻزا رداريبا ںہیجا ڻ ستر از ڻاشی ڻیرڻا يہا رفشا ڳیڳد بۀ ستا ڱڱکں درڱا ںیڱازا بعد اڻڳ رڻز چڻد در: ںیڱازا از پس ڻۀڻدا 

 . ستا راگذ ڻ طبیعی ڱعڱڻالً کۀ دشڻ ڱی دیجاا گاہی درڱا در عاللگی بی سحساا بیابیخڻ ڻ دںکر گریۀ ڱاڻڻد رفتارخڻ  ڻ خڳك اتتغییر. دشڻ ڱی ہگیںڻڻدا رڻز از ساعاتی

 سڻشڻارڻا یا پزشک با باید زادڻڻ بۀ آزار ڻ کشیدخڻ بۀ تڱایڳ ڱاڻڻد عالئڱی ڻزبر یا ڻ عالئڱ یںا ںشد طڻالڻی رتصڻ در. دشڻ يبیشتر ڱحبت ڻ تڻجۀ درڱا بۀ باید تڱد یںا در

 .ددگر ڻرۀڱشا

 

 نیمازا از پس خطر ئمعال
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0398ساڳ -اڻتشارات پژڻاک -کتاب آڱڻزش ہاي دڻراں بارداري ڻ آڱادگی براي زایڱاں  


