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العجان
المنطقة التي تقع بين فتحة المهبل وبين فتحة الشرج

شّق العجان



دودة أثناء الوالدة، عندما يظهر رأس الطفل في فتحة المهبل، تكون المنطقة مش•
جًدا ويمكن أن تتمزق في بعض األحيان



يّةعجانوجدت الكثير من الدراسات أن تدليك منطقة العجان قبل الوالدة يقلّل من فرص حدوث صدمات •
.  ويساعد في تجنّب شّق العجان خالل الوالدة



في هذا العرض سنقوم بإرشادك حول كيفيّة عمل التدليك 
.شريكك/بنفسك أو بمساعدة زوجك



فوائد التدليك
طقة يزيد التدليك من ليونة من

العجان، ويساعدك أن تكوني

د أكثر جاهزيّة لشعور التمدّ 

الذي من المتوقع أن يحصل

للجلد أثناء الوالدة 

يقلل من احتمال تعّرض

المنطقة لصدمة بعضالت

العجان خالل الوالدة ومن 

الحاجة الى بضع الفرج 

(.شّق المنطقة)

يقلل من األوجاع في منطقة 

.العجان بعد الوالدة

قة يساعد التدليك بتعويد المنط

على االسترخاء في الوقت 

المتطقةالذي تتعّرض فيه 

للضغط خالل الوالدة
على شعور تمّدد التعّرف 

الجلد

قليل قد يساعد التدليك في ت

األلم والشعور بالحرقة 

.أثناء خروج الطفل



متى يمكنك البدء بالتدليك؟

.من الحمل35من المستحسن أن يبدأ التدليك في األسبوع •



كيف تقومين بالتدليك؟



.اختاري مكانًا هادئًا ويمنحك الخصوصية•

. قى هادئةوسادات، إضاءة، موسي: قومي بتجهيز البيئة ليسّهل عليك عملية التدليك •



.هبل والعجانقومي بقص أظافرك وبتعقيم يديك لكي تحافظي على سالمة الطبقة الرقيقة في الم•



.قومي بإفراغ المثانة•



ة قبل حمام دافئ أو كمادات دافئة على العجان لبضع دقائق قد يساعدون على استرخاء المنطق•
.البدء بالتدليك



.(Cزيت اللوز، فيتامين )قومي بتحضير بضعًا من الزيت •



لوس على الج: قومي بإيجاد وضعيّة مناسبة ومريحة لك وتسّهل عليك الوصول لمنطقة المهبل•
، كرسي او كرسي المرحاض، الجلوس في السرير ورجليك ممتدتان، التمدد على جانبك

.الوقوف ورجل واحدة على كرسي



ول إلى قومي بالتنفس بعمق وتمّرني على على شد ورخّي عضالت الحوض حتى الوص•
.استرخاء تام للعضالت



.اغمسي أصبعك في الزيت وضعيه في فتحة المهبل•

.سم داخل المهبل5-3قومي بإدخال إبهاميك حوالي •

.  يمكنك االستعانة بمرآة•



ن هناك قومي بشد العجان ببطء وبنعومة إلى األسفل باتجاه فتحة الشرج وم•
.ستشعرين بوخز  ٬"U"إلى الجوانب، وعودةً إلى األعلى بنمط حرف 

.ال ينبغي للتدليك أن يؤلمك-انتبهي•



ن استمري بالشد لمدة دقيقتين، حتى تشعري أ
.المنطقة أكثر ليونة وأن شعور الوخز قد خفّ 

استمري بالتنفّس ببطء وبعمق أثناء 
.االسترخاء

بعد الراحة يمكنك تكرار هذه التقنية مرةً 
.أخرى



بعض النصائح

، وأن ال انتبهي أن ال تقومي بغمس األصابع مرةً أخرى في الّزيت•
.تقومي بإرجاع الزيت إلى الوعاء أو القنينة

.امتنعي عن لمس فتحة الشرج وبعدها لمس المهبل•



كم مّرة يفّضل القيام بالتدليك؟

دقائق في كّل مرة، وليس 5-4يمكنك أن تقومي بزيادة وقت التدليك تدريجيًا حتى •
.دقائق في اليوم، حتى الوالدة10أكثر من 

مّرات باألسبوع ويوميًا في 4في البداية، من المستحسن أن تقومي بالتدليك حتى •
.  األسبوعين ما قبل الوالدة

•



هل يمكنك االستعانة بشريك ؟

ك يمكنك كلما تقّدم الحمل، يصبح من الصعب أن تقومي بتدليك العجان بنفسك، ولذل•
.الحصول على مساعدة من شريكك

.يمكنك االستعانة بشريكك فقط اذا كان األمر مريًحا لك•

.األمر ليس اجباريًّا•



.قومي باالسترخاء والتمدد على السرير وظهرك مسنوٌد بوسادات•

قومي بفتح رجليك بينما شريكك يجلس على مقعد منخفض•

. قومي بنفس الخطوات التي سبق ذكرها•

.  ام بالتدليكالفرق الوحيد هو أن شريكك سيقوم باستخدام أصابع السبابة بداًل من االبهام للقي•
تقليل حّدة قومي بمشاركته بشعورك خالل التدليك ووجهيه إذا كان بإمكانه الضغط بقوة أكبر أو

.الضغط

خطوات التدليك بمساعدة شريكك



متى يجب االمتناع عن التدليك؟

.في حال وجود فطريّات أو التهاب في المهبل•

.في حال وجود هربس مهبلي نشط•

.في حال كان هنالك اشتباه لنزيف أو نزول مياه الرأس•



هل لديك أسئلة؟

.كقومي بالتوّجه للمعالجة الطبيعية المتخصصة بعالج قاع الحوض في منطقت•



!بالنجاح


