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ورزش های دوران بارداری 

ٍرزش ٍ حرکات تذًی در کٌار رػایت اصَل تْذاضتی در دٍراى تارداری ًِ تٌْا ترای هادراى هفیذ است، تلکِ تر سالهت 

 .جٌیي ًیس آثار خَتی دارد

 تٌظین فطار ٍ قٌذ خَى در تارداری، خَى رساًی تْتر ٍ در ًتیجِ رضذ .ٍرزش کردى در دٍراى تارداری، ّسار ٍ یک فایذُ دارد

سالن تر جٌیي، تقَیت ػعالت رحن ٍ ضکن ٍ کف لگي ترای تحول چٌذ هاُ تارداری، کن کردى ػَارض تؼذ از تارداری ٍ 

 .راحت تر کردى زایواى ٍ تْثَد تؼذ از آى، ّوگی تا ّویي ًین ساػت ٍرزش در رٍز تِ دست هی آیٌذ

 نرمش های کگل 

ایي ًرهص را هی تَاًیذ  (هثالً در استراحت هطلق ّستیذ)حتی اگر ّیچ ٍرزش دیگری ّن ًوی کٌیذ یا ضرایط آى را ًذاریذ 

. اًجام دّیذ

ترای ضٌاختي ایي ػعالت هی تَاًیذ تصَر کٌیذ کِ اگر ٌّگام دفغ .  ًرهص ّای کگل، ػول اًقثاض ػعالت ًاحیِ ٍاشى است

ٍقتی ایي ػعالت را ضٌاختیذ، هی تَاًیذ ّر زهاى ٍ ّر جا آى را . ادرار تخَاّیذ هاًغ آى ضَیذ، چِ ػعالتی را تایذ سفت کٌیذ

توریي کٌیذ تا ایي ػعالت .  خرٍجی اصلی را کٌترل هی کٌٌذ، خرٍجی ادرار، ٍاشى ٍ هقؼذ3ػعالت ایي ًاحیِ . اًجام تذّیذ

. را یکی یکی تطٌاسیذ ٍ ّر کذام را جذاگاًِ هٌقثط کٌیذ

هوکي .  تطواریذ ٍ ٍل کٌیذ۱۰را سفت تگیریذ ٍ تا  دٍر ٍاشى ٍ هقؼذ خَد ػعالت چگونه این نرمش را انجام دهم؟

است در اتتذا ایي کار سخت یا غیرهوکي تِ ًظر ترسذ، اها تا توریي زیاد هی تَاًیذ تک تک ػعالت را تطٌاسیذ ٍ هٌقثط ٍ 

.  هٌثسط کٌیذ

 

 داًطگاُ ػلَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی تْراى

   هذیریت اهَر پرستاری–هؼاًٍت درهاى 

(عج) يلیعصربیمارستان  
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هی تَاًیذ زهاى ضیر دادى تِ . ایي ٍرزش را پس از زایواى ّن اداهِ تذّیذ ٍ تا یک سال تِ صَرت هستور اًجام دّیذ :تًجه

 .اّویت اًجام ایي ٍرزش تؼذ از زایواى تیطتر از قثل از آى است. کَدک را ترای ایي ٍرزش اًتخاب کٌیذ

تا ایي حال تیطتر کردى تؼذاد آى .  هرتثِ ایي ًرهص را اًجام دّیذ۱۰ تار در رٍز ٍ ّر تار 3 تَاًیذ هی جقدر انجامش دهیم؟

. اصالً هاًؼی ًذارد

اغلة ػَارض ًاراحت کٌٌذُ تارداری هثل افتادگی رحن ٍ هثاًِ، ّوَرٍئیذ ٍ تی اختیاری  این ورزش چه فایده ای دارد؟

ُ اًذ، . ادرار تِ خاطر ضل ضذى ػعالت کف لگي رخ هی دٌّذ ایي ػعالت تِ دلیل ایي کِ چٌذ هاُ تحت فطار ضذیذی تَد

ًرهص ّای کگل تْتریي راُ ترای ترگرداًذى ایي ػعالت تِ فرم . ضکل اٍلیِ خَد را از دست هی دٌّذ ٍ هستؼذ افتادگی ّستٌذ

ُ ایذ؛ ًرهص ّای کگل تِ ضوا کوک هی کٌٌذ . قثل از تارداری ّستٌذ ُ ایذ یا سساریي ضذ هْن ًیست کِ ضوا طثیؼی زایواى کرد

 .ػَارض تارداری را کاّص دّیذ

 

 

 

 

 

: ورزش در آب 

آب تِ خاطر خاصیت تی ٍزًی کِ در تذى ایجاد هی کٌذ، هاًغ فطارّای . تْتریي ٍرزش ترای یک خاًن تاردار ضٌا در آب است

هؼوَل تر کور ٍ زاًَ هی ضَد ٍ تِ ّویي دلیل تْتریي ٍرزش ترای خاًن ّایی است کِ دچار کوردردّای دٍراى تارداری ٍ تِ 

ُ اًذ . خصَظ دیسک کور ضذ
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اگر . ، پادٍچرخِ زدى در آب ّن تسیار هفیذ است(کرال یا پرٍاًِ) اگر در ضٌا تثحر داریذ، تْتریي ٍرزش، ضٌا تِ پطت است 

ُ رٍی کٌیذ ُ رٍی رٍی زهیي خیلی تْتر است. ضٌای تاى خَب ًیست، کافی است در آب پیاد .  از پیاد

: در صًرت استخر رفته به وکات زیر تًجه فرماییذ

 یک استخر کاهالً تویس را اًتخاب کٌیذ. ستخرّای ضلَؽ ٍ کثیف اصالً هٌاسة ضوا ًیستٌذا. 

 اٍلیي ساًس صثح را تِ استخر ترٍیذ کِ آب در تویس تریي حالت هوکي است  .

 تؼذ از استخر تِ خَتی خَد را ضست ٍضَ دّیذ .

 ّرگس از تتادیي ترای ظذػفًَی کردى خَد استفادُ ًکٌیذ کِ در تارداری هوٌَع است  .

 در طَل ضٌا گاّی استراحت کٌیذ ٍ آب ٍ هَاد قٌذی تخَریذ  .

 اجازُ ًذّیذ ًثط تاى خیلی تاال ترٍد. 

تر اساس تَاًایی خَدتاى .  ساػت ترساًیذ2هی تَاًیذ ضٌا را تا ًین ساػت در رٍز ضرٍع کٌیذ ٍ تِ  چقدر انجامش دهیم؟

 ػول کٌیذ ٍ هَاظة تاضیذ خیلی خستِ ًطَیذ

: پیاده روی 

تِ )تؼذ از ضٌا، تْتریي ٍرزش دٍراى تارداری است؛ ٍرزضی هالین ٍ پیَستِ کِ ّن هَجة چرخیذى سر تچِ در جْت درست 

هی تَاًیذ تا ّوسرتاى قرار ضثاًِ داضتِ تاضیذ ٍ ّر ضة ساػتی را . هی ضَد ٍ ّن ػعالت لگي را تقَیت هی کٌذ (سوت پاییي

ُ رٍی کٌیذ ِ تاى پیاد ُ رٍی ًین ساػتِ . اگر َّا سرد است، داخل خاًِ تِ صَرت پیَستِ راُ ترٍیذ. دٍر خاً یادتاى تاضذ یک پیاد

ُ رٍی کٌیذ3ّر رٍزُ، تْتر از ایي است کِ ّر جوؼِ  .  ساػت پیاد

 .  ٍقت حس کردیذ ًثط تاى خیلی ضذیذ ضذُ یا فطارتاى افت کردُ، استراحت کٌیذ  ّر:تًجه

ُ ّای آخر تِ دٍ ساػت  مچقدر انجامش دهیم؟ ُ رٍی را از ًین ساػت در رٍز ضرٍع کٌیذ ٍ در ها ػوَالً تَصیِ هی کٌٌذ پیاد

. در یکی دٍ ّفتِ هاًذُ تِ زایواى هی تَاًیذ ایي هذت را تیطتر ّن تکٌیذ تا سر تچِ پاییي تیایذ. در رٍز ترساًیذ

گردش خَى را ّن تٌظین ٍ . تقَیت ػعالت پا ٍ لگي از هْن تریي اثرات آى است این ورزش چه فایده ای دارد؟

 .خَى رساًی تِ جٌیي را تْتر هی کٌذ
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 :مادر عسیس هىگام يرزش به وکات زیر تًجه وماییذ

 از خن ضذى کاهل، پرش یا جْص ٍ دراز ًطست کاهل خَدداری کٌیذ .

 ایذ، خَدداری کٌیذ ُ  .پس از سِ هاِّ اٍل، از ٍرزش کردى در حالی کِ رٍی پطت خَد دراز کطیذ

 از ٍرزش یا توریي تیص از حذ خَدداری کٌیذ. 

 اگر احساس ًاراحتی، سرگیجِ یا درد کردیذ، ٍرزش را هتَقف کٌیذ. 

 پیص از ٍرزش، در حیي آى ٍ پس از اًجام توریٌات، هقادیر کافی آب تٌَضیذ .

 در صَرتی کِ رٍی زهیي ًطستِ یا دراز کطیذُ ایذ، تِ آراهی از زهیي تلٌذ ضَیذ .

 در َّای خیلی گرم ٍ یا تسیار هرطَب، از ٍرزش در َّای آزاد خَدداری کٌیذ .

 گرم کردى اتتذایی ٍ سرد کردى پایاًی ٍرزش را فراهَش ًکٌیذ .

 ٍرزش را در یک هکاى آرام ضرٍع کٌیذ .

 قثل از ّر توریي چٌذ ًفس ػویق تکطیذ .

 در صَرت ترٍز ایي . اگر در حیي توریي دچار درد، گرفتگی ػعالًی ٍ تٌگی ًفس ضذیذ، توریٌات را قطغ کٌیذ

. حالت تِ آراهی استراحت کٌیذ

 رٍی زهیي ّوَار ٍ هسطح ٍرزش کٌیذ .

 سؼی کٌیذ ّوَارُ تاالتٌِ ضوا راست ٍ هستقین تاضذ  .

 در صَرت ًیاز تِ کوک یا احساس ػذم تؼادل، فَری تِ دیَار تکیِ دّیذ .

 ًرهص ّا را تِ آراهی ضرٍع کٌیذ ٍ تِ آراهی اداهِ دّیذ .

 از ٍرزش ّای سخت ٍ ضذیذ ٍ ٍرزش در هحیط ّای تستِ تذٍى تَْیِ هٌاسة خَدداری کٌیذ. 

 


