
در طول روز از پوشك  يا نوار بهداشتي كاماًل تميز )در            -

 فواصل منظم تعويض شود( استفاده نماييد.

بخيه ها نياز به كشيدن ندارد و خودبه خود در عرض            -

 روز    جذب مي شوند. 12

پس از زايمان بعنوان ورزش به حالت سجده قرار             -

 بار اين حركت را انجام دهيد. 12گرفته و تا 

هنگام رفتن به دستشويي حين ادرار كردن ادرار خود         -

 را قطع   كرده و عضالت خود را سفت بگيريد. 

اين تمرين به شما كمك مي كند عضالت مثانه و ركتوم           

 به حالت   طبيعي برگردند.

براي انجام آزمايش غربالگري نوزاد جهت كم كاري          - 

 تيروئيد  

 .پس از تولد به آزمايشگاه  مراجعه نمايند 5تا  3از روز 

جهت اداي فرايض ديني پس از ده  روز غسل  نفاس             -

 انجام دهيد و براي  

اقامه نماز در صورت داشتن خونريزي احكام استحاضه را طبق          

 رساله  رعايت فرماييد.

در هنگام ترخيص، نوبت اول واكسن را در واحد                     -

 . واكسيناسيون بيمارستان انجام داده و سپس خارج شويد

توجه داشته باشيد كه بندناف نوزاد خشك، تميز و بيرون از            -

 پوشك   نگهداري شود.

روز پس از ترخيص براي تشكيل پرونده مادر و نوزاد             5تا    3-

 به نزديكترين پايگاه سالمت مراجعه نماييد.
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 2022تاريخ بازنگري بعدي:  پاييز 

مراقبتهاي پس از زايمان و عالئم خطر پس از 

 زايمان

 )ويژه آموزش بيماران(



 عالئم پرخطر پس از زايمان

مادر گرامي در صورت داشتن در يكي از عالئم زير           

 به نزديكترين مركز بهداشتي مراجعه فرماييد.

خونريزي بيشتر از حد قاعدگي در هفته اول تا            -

 روز پس از زايمان. 24

 درد، سوزش و ترشح از محل بخيه.-

التهاب پستان، درد يكطرفه پستان، لرز، كسالت،         -

 تب، قرمزي، تورم بخشي از پستان.

 درد شكم و پهلوها.-

 خروج ترشحات چركي و بدبو از واژن .-

 درد و ورم يكطرفه ساق و ران.-

 سرگيجه و رنگ پريدگي.-

 بي اختياري دفع ادرار و مدفوع.-

 افسردگي شديد .-

 .332بروز تب باالي -

مادران عزيز در مراقبت خود پس از زايمان به نكات زير توصيه        

 فرماييد:

ناحيه اي كه ترميم پارگي يا برش زايمان طبيعي انجام شده            -

است را از جلو به پشت تميز كنيد)در صورت انجام معكوس             

اين عمل بقاياي مدفوع بر روي پرينه باعث عفونت محل بخيه            

 ها خواهد شد(.

در ناحيه بخيه شده از كيسه يخ استفاده كنيد)چند قطعه يخ           -

داخل كيسه فريزر قرار داده و بر روي محل بخيه ها قرار                

  دهيد(.

در چند روز اول پس از زايمان در صورت داشتن درد                 -

 مسكنهايي مانند

 مفتاميك اسيد و استامينوفن ساده استفاده كنيد. 

 ماه پس از زايمان مصرف شود. 3قرص آهن تا -

 روز پس از زايمان به تاخير انداخته شود. 02نزديكي تا -

جهت ويزيت حمل بخيه ها پس از ده روز به               -

 متخصص زنان مراجعه كنيد.

در دوران شيردهي غذاهاي با كالري و پروتئين           -

 بيشتر استفاده كنيد.

از آب ولرم و سرم شستشو جهت ضدعفوني محل         -

 بخيه ها استفاده كنيد.

چهل روز پس از زايمان به نزديكترين مركز              -

بهداشت مراجعه كنيد و يكي از روش هاي                

 پيشگيري از بارداري  

 را انتخاب كنيد. 

 55جهت تسريع ترميم زخم از سشوار با فاصله           -

بار در روز به      3-2سانتي متر از محل  بخيه ها و          

 دقيقه   استفاده كنيد. 45مدت 


