ﺗﻔرﯾﻎ ﻣﺛﺎﻧﺗك ﺑﻌد اﻟوﻻدة
ﻗد ﺗواﺟﮭﯾن ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻔرﯾﻎ ﻣﺛﺎﻧﺗك ﺑﻌد وﻻدة طﻔﻠك أو ﻗد ﺗﺗﻌرﺿﯾن إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرﻏﺑﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺑّول.
وإذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺛﺎﻧﺔ ﻻ ﺗ ُﻔِّرغ ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ ﻓﺈن اﻟﺑول اﻟذي ﯾﺑﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎﻧﺔ ﻗد ﯾﺗراﻛم ﻣﻊ اﻟوﻗت وھذا ﻣﺎ ﯾُﻌرف ﺑﺈﺣﺗﺑﺎس
اﻟﺑول )وﺑﻘﺎؤه داﺧل اﻟﻣﺛﺎﻧﺔ(.
ﻗد ﺗؤدي ﻋﻣﻠﯾﺔ وﻻدة اﻟطﻔل إﻟﻰ اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛﺎﻧﺔ وﻗﺎع
اﻟﺣوض ،ﻣﺎ ﻗد ﯾﺳ ِﺑّب ﺗوﱡرًﻣﺎ وﻛدﻣﺎت و/أو أﻟًﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﺣوض وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟرى اﻟﺑول .وﻗد ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ
ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺑّول واﺣﺗﺑﺎس اﻟﺑول داﺧل اﻟﻣﺛﺎﻧﺔ.
إن اﺣﺗﺑﺎس اﻟﺑول ﻗد ﯾﺗﺳﺑّب ﻓﻲ اﻹﻓراط ﻓﻲ ﺗﻣدﱡد اﻟﻣﺛﺎﻧﺔ
وإﻟﺣﺎق اﻷذى ﺑﮭﺎ.

• اﺟﻠﺳﻲ ﻣﺳﺗرﺧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺣﺎض؛ دﻋﻲ أﻧﻔﺎﺳك ﺗﺳﺗرﺧﻲ.
• أﺗﯾﺣﻲ ﻟﻧﻔﺳك اﻟوﻗت وﻻ ﺗﺳﺗﻌﺟﻠﻲ .

اﻟﺷﻌور اﻟذي ﻗد ﯾﺳﺑﺑﮫ اﺣﺗﺑﺎس اﻟﺑول

•
•
•
•
•
•
•

أﻟم ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎﻧﺔ أو ﺷﻌور ﺑﺎﻹﻧزﻋﺎج.
ﻋدم اﻟﺷﻌور ﺑﺄي رﻏﺑﺔ أو داﻓﻊ ﻟﺗﻔرﯾﻎ اﻟﻣﺛﺎﻧﺔ.
ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺑّول.
اﺣﺳﺎس ﺑﻌدم اﻟﺗﻔرﯾﻎ اﻟﺗﺎم ﻟﻠﻣﺛﺎﻧﺔ.
ﺑطء ﺗدﻓّق اﻟﺑول أو ﻛﺛرة ﺑدء وﺗوﻗُف ﺗدﻓق اﻟﺑول.
ﺑذل ﺟﮭد ﻟﻠﺗﻣﻛّن ﻣن اﻟﺗﺑّول
ﺗﺳﱡرب اﻟﺑول اﻟﻣﺣﺻور ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎﻧﺔ

ﻛﯾف ﺗﺣﺎﻓظﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺛﺎﻧﺗك ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﺟﯾدة
ﻋﻠﯾك ﺑﺷرب اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺳواﺋل
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﻣﮭﺎت اﻟﺟدد ﺷرب ﻣﺎ ﺑﯾن ﻟﯾﺗر وﻧﺻف إﻟﻰ ﻟﯾﺗرﯾن ﻣن
اﻟﺳواﺋل ﻛل ﯾوم ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺷرﺑﻲ ھذه اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻧﮭﺎر ﻛﻲ
ﻻ ﺗﺗﺳﺑﺑﻲ ﻓﺟﺄة ﻓﻲ اﻹﻓراط ﻓﻲ ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣﺛﺎﻧﺔ .إن ﻋدم ﺷرب ﻛﻣﯾﺔ
ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﺳواﺋل ﻗد ﯾُﺳ ِﺑّب ﻓﻲ ﺗﮭﯾﱡﺞ اﻟﻣﺛﺎﻧﺔ وزﯾﺎدة اﻷﻋراض
ﺳوءاً.
ﺗﺟﻧﺑﻲ ﺗﻧﺎول اﻟﺷﺎي واﻟﻘﮭوة واﻟﻛوﻻ وذﻟك ﻷن اﻟﻛﺎﻓﯾﯾن ﻓﻲ ھذه
ﺿﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗُم
اﻟﻣﺷروﺑﺎت ﯾزﻋﺞ وﯾﮭﯾﺞ اﻟﻣﺛﺎﻧﺔ وﻗد ﯾﺗﺳﺑﱠب أﯾ ً
اﻷﻋراض ﻟدﯾك.

ﺣﺎوﻟﻲ ﺗﻔرﯾﻎ اﻟﻣﺛﺎﻧﺔ ﻣرﺗﯾن
ت أن ﻣﺛﺎﻧﺗك ﻟم ﺗﻔرغ ﺑﺷﻛل ﺗﺎم ،ﺣِّرﻛﻲ ﺣوﺿك ﻧﺣو
• إذا ﺷﻌر ِ
اﻟﺧﻠف وإﻟﻰ اﻷﻣﺎم أﺛﻧﺎء ﺟﻠوﺳك ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌد اﻟﻣرﺣﺎض ﺛم ﺣﺎوﻟﻲ
ﺗﻔرﯾﻎ ﻣﺛﺎﻧﺗك ﻣرة أﺧرى أو ﻗﻔﻲ ﺛم اﺟﻠﺳﻲ ﺛﺎﻧﯾﺔ ،ﺣِّرﻛﻲ ﺣوﺿك
ﻧﺣو اﻟﺧﻠف واﻷﻣﺎم ﺛم أﺟﻠﺳﻲ وﺣﺎوﻟﻲ ﻣرة أﺧرى.

ﺑﻌض اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﻔرﯾﻎ ﻣﺛﺎﻧﺗك
•
•
•
•

اﺿﻐطﻲ ﺑﻠطف أﻋﻠﻰ ﻋظﻣﺔ اﻟﺣوض ﻓوق ﻣﺛﺎﻧﺗك.
ﺗﺑوﻟﻲ أﺛﻧﺎء اﻻﺳﺗﺣﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟداﻓﻰء.
اﻓﺗﺣﻲ ﻣﺎء اﻟﺻﻧﺑور )اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ( ﻛﻲ ﺗﺳﻣﻌﯾﮭﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺑﱡل.
ﺿﻌﻲ ﯾدك ﻓﻲ اﻟﻣﺎء اﻟﺑﺎرد أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺑﱡول.

أطﻠﺑﻲ ﻣن ﻗﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗوﻟﯾد أو اﻟطﺑﯾب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻛّن ﻟﻸﻟم إذا ﻛﺎن
اﻷﻟم ﯾﻣﻧﻌك ﻣن ﺗﻔرﯾﻎ ﻣﺛﺎﻧﺗك وﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻣﺎرﯾن ﻗﺎع اﻟﺣوض.
إن ﻋﺿﻼت ﻗﺎع اﻟﺣوض ھﺎﻣﺔ ﻟﻛﻲ ﺗؤدي اﻟﻣﺛﺎﻧﺔ وظﯾﻔﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل
ﺻﺣﻲ .ﻋﻠﯾك اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻣﺎرﯾن ﻋﺿﻼت اﻟﺣوض ﻛل ﯾوم ،وإﺣرﺻﻲ
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗﻣﻛّﻧﻲ ﻣن اﻟﺷﻌور ﺑﺎﺳﺗرﺧﺎء ﻋﺿﻼت ﻗﺎع اﻟﺣوض ﺑﻌد
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻛل ﺗﻣرﯾن.

ﻋﻠﯾك ﺑﺎﻹﻛﺛﺎر ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣرﺣﺎض
ﻟﺗﺟﻧﱡب ﻓرط إﻣﺗﻼء اﻟﻣﺛﺎﻧﺔ ،ﻋﻠﯾِك اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣرﺣﺎض ﻣرة ﻛل
ﺳﺎﻋﺗﯾن أو ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت وﻻ ﺗﺟﮭدي ﻧﻔﺳك ﻋﻧد ﺗﻔرﯾﻎ اﻟﻣﺛﺎﻧﺔ
واﻷﻣﻌﺎء.

ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺗﻣﺎرﯾن ﻋﺿﻼت ﻗﺎع اﻟﺣوض راﺟﻌﻲ
ﻧﺷرة اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻟدﯾﻧﺎ ﺑﻌﻧوان ﺗﻣﺎرﯾن ﻋﺿﻼت ﻗﺎع اﻟﺣوض.

إن أﻓﺿل وﺿﻌﯾﺔ ﻟﻠﺟﻠوس ﻋﻠﻰ ﻛرﺳﻲ اﻟﻣرﺣﺎض ھﻲ:

ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ

•
•
•
•

اﺟﻠﺳﻲ ﻣﻧﺣﻧﯾﺔ ﻧﺣو اﻷﻣﺎم وﻗدﻣﺎك ﻣﺳطﺣﺗﺎن ﻋﻠﻰ اﻷرض.
اﻓﺗﺣﻲ ﺳﺎﻗﯾك واﺑﻌدﯾﮭﻣﺎ ﻋن ﺑﻌﺿﮭﻣﺎ وﺿﻌﻲ ﻣرﻓﻘﯾك ﻋﻠﻰ
ﻓﺧذﯾك.
دﻋﻲ ﺑطﻧك ﯾﻧﺗﻔﺦ وﯾﺳﺗرﺧﻲ ﻧﺣو اﻷﻣﺎم.
اﺟﻠﺳﻲ داﺋًﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻛرﺳﻲ وﻻ ﺗﻘﻔﻲ ﺑوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟﻠوس ﻓوﻗﮫ.

داﺋرة اﻟﻌﻼج اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﻲ
اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻣﻠﻛﻲ ﻟﻠﻧﺳﺎء
ھﺎﺗف(03) 8345 3160 :
اﻹﺛﻧﯾن إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  ٨:٣٠ﺻﺑﺎًﺣﺎ ــ  ٥:٠٠ﻣﺳﺎًء
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