
 

  

 مراقبتهای پس از زایمان
دانید به چه زمانی دوران پس از آیا می

 شود؟زایمان گفته می

دوران پس از زایمان شش ساعت اول تا شش 

هفته پس از زایمان به مراکز بهداشتی درمانی و 

 یا مطب پزشک یا ماما مراجعه نمایید.

 سوممراقبت اول: روز اول تا 

 مراقبت دوم: روز دهم تا پانزدهم

 مراقبت سوم: روزهای چهل و دوم تا شصتم

طورمعمول در بیمارستان نكته: مراقبت اول به

 شود.انجام می

 

 

1 2 3 

در صورت وجود هریک از عالئم زیر به پزشک یا 

 ماما مراجعه نمایید.

 لكه بینی و خونریزی 

 خروج ترشحات بدبو از مهبل 

 تكرر و سوزش ادرار 

 تهوع و استفراغ 

 سوزش و خارش ناحیه تناسلی 

  حساسیت شكم و پهلودرد و 

 اختیاری دفع مدفوع یا ادراربی 

 ورم درد یک طرق ساق و ران 

 پریدگیرنگ 

 سرگیجه 

 قراریتنگی نفس، تنفس تند وبی 

 پستان

دهنده تواند نشانهای زیر میوجود عالمت 

مشكالت پستانی )آبسه، ماستیت، احتقاق، شقاق( 

باشد لذا در صورت وجود هر یک از عالئم و 

 های زیر به پزشک یا ماما مراجعه فرمایید.نشانه

 تورم، قرمزی و گرمی و درد پستان 

 وجود توده مواد و دردناک در پستان 

 تب و لرز 

  نوک پستانزخم و درد 

ممكن است در بعضی افراد حالت فیزیولوژیک 

پستان )نوک، فرورفته، صاف، دراز و مجاری بسته( 

باعث ایجاد مشكالتی در زمینه شیردهی شود که 

در صورت وجود این مشكالت کارکنان بهداشتی 

های الزم به توانند، با ارائه آموزشیا پزشكان می

 برقراری شیردهی کمک نمایند.

است عمل جراحی تحت بیهوشی عمومی یا ممكن 

 حسی نخاعی برای شما انجام شود.بی

 

 عالئم خطر پس از زایمان
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گراد یا باالتر درجه سانتی 83تب به دمای باالی 

تواند به علت شود. تب میبدن اطالق می

های پستان، عفونت محل سزارین یا بخیه بیماری

زایمان، عفونت کلیه یا مجاری اداری و یا رحم 

رای تب بباشد؛ بنابراین الزم است در صورت بروز 

 بررسی به پزشک یا ماما مراجعه نمایید.

 تب پس از زایمان

 
رعایت نكات زیر در دوران پس از زایمان ترمیم 

 بخشد.ها را سرعت میبخیه

 رزیتعویض مكرر نوار بهداشتی و لباس 

 ناحیه تناسلی از جلو به  شستشوی روزانه

 عقب

 هاداشتن محل بخیهخشک نگه 

 نشستن در لگن آب گرم 

  استفاده از حرارت سشوار یا المپ برای

داشتن محل بخیه و گرم و خشک نگه

 هاتسریع در ترمیم آن

 مقاربت 

  با توجه به خطر عفونت و خونریزی انجام

 6تا  4هفته پس از سزارین و  8نزدیكی 

مان طبیعی با بخیه هفته پس از زای

 بالمانع است.

 بهداشت فردی

 

افسردگی پس از زایمان بین روزهای سوم تا ششم 

شده و حداکثر تا روز چهاردهم پس از شروع

 یابد.زایمان ادامه می

 

 افسردگی پس از زایمان

 

عالئم افسردگی پس از زایمان عبارت است 

 از:

 عصبانیت 

  گریهتمایل به 

 قراریخواب، اضطراب و بیبی 

 خود بهبود این عالئم طی دوهفتم خودبه

 یابد.می

  در صورت تشدید عالئم بیماری یا تداوم

ها بعد از دوهفتم باید به پزشک یا ماما آن

 مراجعه نمایید.

 

 های داروییمکمل

  روزانه یک عدد قرص آهن و یک عدد

رال مینویتامین قرص یا کپسول مولتی

یا ساده تا سه ماه پس از زایمان تجویز 

 شود.می

 پاپ اسمیر 

  پس  44-66در مراقبت سوم )روزهای

از زایمان( و آزمایش پاپ اسمیر انجام 

 شود.می

 



 تغذیه

میزان مصرف مواد غذایی در دوران شیردهی 

معادل زمان بارداری است و الزم است از تمام 

 های غذایی استفاده شود.گروه

 چند توصیه:

مواد غذایی حاوی پروتئین، کلسیم و ویتامین به 

میزان بیشتر مصرف کنید. مصرف مواد غذایی 

 3تا  6پرچرب و شیرین را کاهش دهید. به میزان 

ات در روز بنوشید. از مصرف زیاد لیوان مایع

های محرک )قهوه، چای و ...( خودداری نوشیدنی

 فرمایید.
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در چند روز اول بعد از زایمان ترشحات رحم زیاد 

آلود روز ترشحات خون 4یا  8و خونی است. بعد از 

شود، تداوم رنگ میروز بی 06تر پس از رنگکم

ازحد قاعدگی و پس از هفته اول، خونریزی بیش

نیاز به برسی و مراجعه به پزشک دارد، 

 کشد.هفته طول می 4-6طورمعمول به

 

 های حرکتیتوصیه

هفته موارد  6بعد از زایمان طبیعی یا سزارین تا 

 زیر نباید انجام شود.

 ایستادن طوالنی 

 حمل اشیاء سنگین 

 دویدن و پریدن 

 های سنگینورزش 

  بلند کردن همزمان دو پا در وضعیت

 باز یا به پهلوطاق

 

 سازیایمن

منفی که  RHهای آمپول روگام برای خانم 

 24مثبت دارند در  RHهمسران با گروه خون 

صورت عضالنی تزریق ساعت اول پس از زایمان به

 شود.می

 ها پس از زایمان طبیعی و سزارینبخیه

های زایمان طبیعی، سه هفته بعد از عمل بخیه

شود و نیاز به کشیدن ندارد ولی ترمیم می

روز  06تا  2های مربوط به عمل سزارین باید بخیه

 پس از زایمان کشیده شود.

 وضعیت رحم پس از زایمان

تدریج به داخل لگن پس از زایمان، رحم به

تر از ناف، گردد، در هفته اول رحم پایینبازمی

سفت و جمع است و از هفته سوم به بعد از روی 

در  هاییلمس نیست، گاهی درد انقباضشكم قابل

اصطالح رحم مانند زمان قاعدگی وجود دارد که به

ند و با شیر دادن به نوزاد گویدرد میبه آن پس

داشتن شكم، شل یابد. با گرم نگهافزایش می

کردن عضالت، تنفس عمیق و مصرف مسكن )با 

توانید دردها را کاهش دهید. نظر پزشک( می

 شود.طورمعمول در روز سوم از دردها کاسته میبه

 

بالفاصله پس از زایمان، ترشحات رحم و خروج 

کیلوگرم  6تا  5جنین و جفت، وزن بدن حدود 

عد از زایمان ماه ب 6طورمعمول یابد و بهکاهش می

گردد. در به حدود وزن قبل از بارداری خود برمی

صورت شیردهی به نوزاد امكان برگشت به وزن 

قبلی بیشتر است. فعالیت بدنی و نحوه تغذیه بر 

 میزان کاهش وزن مؤثر است.

 

 کاهش وزن
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 ترشحات رحم
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 پس از زایمانورزش 

از زایمان بهتر است زیر نظر های پس تمرین

پزشک یا ماما هر چه زودتر آغاز شود. جهت 

ها از پزشک یا مامای خود سؤال آگاهی از تمرین

 ی تنظیم خانوادهتوبفرمایید.

هفته پس از زایمان در صورت  8تماس جنسی 

تواند منجر به بارداری شود، شروع قاعدگی می

ممكن روش ترین زمان بنابراین باید در سریع

ها به پیشگیری از بارداری انتخاب شود. خانم

 IUDتوانند از آمپول ترتیب اولویت می

DMPA قرص شیردهی، کاندوم استفاده ،

 نمایید.

در صورت عدم شروع قاعدگی به دلیل شیردهی 

های هفته پس از زایمان استفاده از روش 6از 

 گردد.پیشگیری از بارداری توصیه می

 

 

 آموزشی( بابادی نیا )سوپرایزر -ف کننده:تهیه

دکتر نیال طبسی )متخصص زنان و  تائید کننده:

 زایمان(

 اینترنتی دانشگاه علوم پزشكی تهران تیسا منبع:
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