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پیاهبر اکرم (ص):

” کل هَلذ یوَلذ علی الفطرُ“
غزیشُ جٌغی ّویؾِ تِ ّوزاُ اًغاى اعت ٍ اس تَلذ تا
هزگ ٍجَد دارد.
حتی در ًَسادی کِ تز فطزت اعت.
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اّویت فعالیت جٌسی:
 در طَل تاریخ ،اًغاى حذاقل تِ هٌظَر تقای ًغل ًیاسهٌذ تِ ًشدیکی ٍ آهیشػ
جٌغی تَدُ اعت.

 توایل جٌغی ٍ ػولکزد جٌغی ارضاکٌٌذُ ،جٌثِ ّای هْوی اس عالهت ػوَهی
یک سى ٍ احغاط اٍ اس رفاُ هی تاؽذ.
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سیکل پاسخ جٌسی:
 پاسخ جٌسی شاهل هراحل زیر است:
 توایل :اًگیشُ تزای ؽَْاًی تَدى
 تْییج :ایجاد احغاعات ؽَْاًی ٍ تغییزات تذًی( افشایؼ ضزتاى قلة ،تٌفظ
عزیغ ،افشایؼ فؾارخَى ،تغییزات ٍاصى ،پغتاًْا ٍ)...
 کفِ ای :ؽذت گزفتي تٌؼ ّای جٌغی ٍ احغاعات ؽَْاًی
 ارگاسن :هزحلِ اٍج لذت جٌغی
 تحلیل :تاسگؾت تغییزات ایجاد ؽذُ در تذى تِ ٍضؼیت اٍلیِ
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فعالیت جٌسی در دٍرُ ّای هختلف زًذگی:
ًَ جَاًی:
در ایي دٍراى توایالت جٌغی در اکثز سًاى کؾف هی ؽَد.

 بسرگسالی:
الگَی جٌغی تثثیت هی ؽَد ،تزخی ػَاهل( سایواى ،ؽیزدّی ،هزاقثت اس کَدک،
اؽتغال) تز ػولکزد جٌغی ایي دٍراى هَثزًذ.
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 هیاًسالی:
تا افشایؼ عي فؼالیت جٌغی کاّؼ هی یاتذ.

 کٌْسالی:
ایي دٍرُ ّوزاُ تا ٍقایؼی ّوچَى یائغگی هزتثط اعت ٍ تا کاّؼ هیل ٍ
فؼالیت جٌغی ّوزاُ اعت.
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فعالیت جٌسی در حاهلگی:
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حاهلگی در تزگیزًذُ تغییزات َّرهًَی ٍ فیشیکی ،فزٌّگی ،اجتواػی ٍ رٍاًی
اعت.
اختالل در رٍاتط جٌغی دٍراى تارداری تز تْذاؽت رٍاًی ٍ رٍاتط جٌغی هیاى
سٍجیي در آیٌذُ ،هَثز اعت.
هتاعفاًِ  %30-55اس سٍج ّا اس ایي تصَر ًادرعت کِ هوکي اعت تَعط جٌیي
دیذُ ؽًَذ ًگزاًٌذ.
تاثیز حاهلگی تز ػولکزد جٌغی هَرد تحث اعت.
کاّؼ توایل جٌغی در حاهلگی ؽایغ ٍلی طثیؼی اعت.

فعالیت جٌسی در حاهلگی:
تغییرات طبیعی هرتبط با فعالیت جٌسی در طی حاهلگی:
 افشایؼ حغاعیت پغتاى
 افشایؼ حغاعیت تِ اًقثاضات رحن در طی ارگاعن
ً اراحتی ػوَهی
 کاّؼ تحزک
 خغتگی
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 سِ هاِّ اٍل حاهلگی
توایل سى تِ فؼالیت جٌغی تغییز ًوی کٌذ یا فقط کوی کاّؼ هی یاتذ.
 سِ هاِّ دٍم حاهلگی:
هیل جٌغی در ایي دٍرُ افشایؼ ًغثی دارد .لگي در ایي دٍرُ پزخَى ٍ هحتقي هی
ؽَد تٌاتز ایي کوزدرد ٍ ًشدیکی دردًاک در ایي دٍرُ ؽایغ هی تاؽٌذ.
 سِ هاِّ سَم حاهلگی:
پضٍّؾگزاى هؼتقذًذ کِ ػولکزد جٌغی در عِ هاِّ عَم کاّؼ هی یاتذ.
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هسایای ًسدیکی در دٍراى حاهلگی:
 تز خالف تزط ّا ٍ تاٍرّای عٌتی حفع رٍاتط جٌغی در طی حاهلگی ،تاػث
تْتز ؽذى ٍضؼیت ػاطفی هیاى سٍجیي هی ؽَد.

هَارد پرّیس از رٍابط جٌسی در طی حاهلگی:
 سًاى در هؼزض خطز سایواى سٍدرط ،عاتقِ عزٍیکظ ًارعا ،جفت عزراّی،
پارگی پیؼ اس هَػذ پزدُ ّای جٌیٌی
 در افزاد طثیؼی ًشدیکی جٌغی تا قثل اس ّ 4فتِ آخز حاهلگی هٌؼی ًذارد.
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ٍضعیت هٌاسب ًسدیکی در طی حاهلگی:
ٍ ضؼیت ّایی اًتخاب گزدد کِ در آى فؾار کوتزی تز سى ٍارد ؽَد.

ٍضعیت ّای تَصیِ شذُ:
 سى در تاال
ٍ ضؼیت پْلَ تِ پْلَ
 دخَل ٍاصیٌال اس پؾت
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فعالیت جٌسی در دٍراى پس از زایواى:
 سایواى تز ػولکزد جٌغی تاثیزگذار اعت.
 در ایي دٍراى هادراى هوکي اعت احغاط ًوایٌذ کِ پزداختي تِ هغائل جٌغی
هوکي اعت عثة غفلت آى ّا اس کَدکؾاى ؽَد.
 در ایي دٍراى هزد هوکي اعت احغاط کٌذ کِ هَرد تی تَجْی سى قزار گزفتِ
اعت.
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فعالیت جٌسی در دٍراى پس از زایواى:
 تغییرات دستگاُ تٌاسلی:
 افت َّرهَى جٌغی اعتزٍصى ٍ کاّؼ تحزیک جٌغی هٌجز تِ ًاسکی دیَارُ
ٍاصى ،کاّؼ در تؼذاد ٍ ؽذت ارگاعن هی ؽَد.
 آتزٍفی (تحلیل رفتي ٍ خؾکی) دعتگاُ تٌاعلی خارجی ٍ ٍاصى
 کاّؼ لغشًذگی ٍاصى
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شرٍع رابطِ جٌسی پس از زایواى:
 اکثزیت سٍج ّا رٍاتط جٌغی خَد را در ّ 6-8فتِ پظ اس سایواى ؽزٍع هی
کٌٌذ.
 رٍاتط جٌغی سٍدٌّگام هی تَاًذ تاػث ایجاد ًاراحتی ٍ درد ًاؽی اس تْثَد
ًاکاهل تزػ اپی سیاتَهی ٍ یا پارگی ّا ؽَد.

 تِ طَر کل هی تَاى گفت کِ سهاى ثاتت ؽذُ ای تزای اس عزگیزی رٍاتط
جٌغی در دٍراى پظ اس سایواى ٍجَد ًذارد ٍ ؽزٍع آى تِ راحتی ٍ توایل سى
تغتگی دارد.
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شیردّی ٍ فعالیت جٌسی:
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ؽیزدّی تز فؼالیت جٌغی تاثیز هٌفی دارد.
هیشاى تاالی َّرهَى پزٍالکتیي (َّرهَى هَثز در ؽیزدّی) تاػث کاّؼ
َّرهَى اعتزٍصى ٍ کاّؼ لغشًذگی ٍ آتزٍفی ٍاصى هی ؽَد.
خغتگی ،تغییز در ًگزػ سى ٍ هزد ًغثت تِ پغتاى تز رٍاتط جٌغی اثز هٌفی
هی گذارد.
تَصیِ هی ؽَد اس صل لَتزیکاًت (لغشًذُ کٌٌذُ ٍاصى ٍ تغْیل کٌٌذُ دخَل)
تزای کاّؼ ًاراحتی ًاؽی اس ًشدیکی اعتفادُ ؽَد.

 در ایي دٍراى ًشدیکی تایذ تِ آراهی اًجام ؽَد.
 ؽیزدّی هٌجز تِ خزٍج ؽیز در طی ارگاعن هی ؽَد.

 لوظ ٍ دعتکاری پغتاى هی تَاًذ تاػث ًؾت ؽیز ٍ ًاراحتی سٍجیي ؽَد.
 تَصیِ هی ؽَد هادر قثل اس فؼالیت جٌغی تِ ًَساد ؽیز دّذ ٍ پغتاى ّای خَد
را تخلیِ ًوایذ.
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درد ٌّگام ًسدیکی (دیسپارًٍی) ٍ فعالیت جٌسی:
 در دٍراى پظ اس سایواى ؽایغ اعت.
 از علل ایي درد هی تَاى بِ هَارد زیر اشارُ کرد:
 صذهات ؽذیذ سایواًی (هْن تزیي ػلت)
 اپی سیاتَهی (تزػ پزیٌِ حیي سایواى جْت تغْیل خزٍج جٌیي)
 سایواى اتشاری (سایواى تا اعتفادُ اس فَرعپظ ٍ ٍاکیَم)
 عشاریي
 عاتقِ دیغپارًٍی
 ػفًَت اخیز عیغتن ادراری -تٌاعلی
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اپی زیاتَهی ٍ فعالیت جٌسی:
 سًاًی کِ تذٍى اپی سیاتَهی سایواى کزدُ اًذ ًغثت تِ سًاًی کِ اپی سیاتَهی
ؽذُ اًذ در ّفتِ ّای  6 ٍ 2 ،1پظ اس سایواى درد تیؾتزی در حیي ًشدیکی
احغاط هی کٌٌذ.

 تٌاتزایي اپی سیاتَهی فقط تایذ در هَاردی کِ ضزٍرت دارد اًجام ؽَد.
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رٍش زایواى ٍ فعالیت جٌسی:
 ارتثاط هؾخصی هیاى فؼالیت جٌغی ٍ ًَع سایواى ٍجَد ًذارد.

 اس لحاظ درد پزیٌِ ،تفاٍتی هیاى سایواى عشاریي ٍ سایواى طثیؼی تذٍى اتشار
(سایواًی کِ در آى اس فَرعپظ ٍ ٍاکیَم جْت خزٍج جٌیي اعتفادُ ًؾذُ تاؽذ)
ٍجَد ًذارد.
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