
بنام خدا

مراقبتھای پس از زایمان

)مربی مامایی( سیده مدیحھ مصباح: تھیھ و تنظیم



ھفتھ پس از زایمان رحم ،دوره اي است كھ طي آن تغییرات ناشي از بارداري در اعضاي مختلف 6معموال 
بدن مانند رحم بتدریج بھ حالت قبل از بارداری برمیگردد ممکن است این برگشت پذیری در برخی موارد 

.مانند افزایش وزن مادر تا ماه ھا بھ طول انجامد

)دوره نفاس(تعریف دوره پس از زایمان 



بعد ھب سوم ھفتھ واز است جمع و ترازناف،سفت پایین رحم اول ھفتھ در:رحم تغییرات 
 ھفتھ چھار از پس رحم اندازه نیست لمس قابل شکم روی واز برمیگردد لگن حفره داخل بھ

است بارداری از قبل زمان برابراندازه تقریبا

ولی میشود مشخص قاعدگی شروع با گذاری تخمک مجدد شروع:قاعدگی برگشت 
 بارداری و گذاری تخمک امکان اما نشود قاعده سال یک تا مادر است ممکن اوقات گاھی

 بھ واگر ھفتھ6 معموال دھد شیر خود فرزند بھ مرتب طور بھ مادر اگر دارد وجود وی
 از استفاده پس دارد وجود مجدد بارداری احتمال زایمان از پس ھفتھ3 ندھد شیر خود نوزاد
میشود توصیھ زمان این در بارداری از پیشگیری روش یک

بدن زنو وجفت جنین وخروج رحم تخلیھ اثر در زایمان از پس فاصلھ بال:وزن تغییرات 
 از قبل وزن حدود بھ زایمان از پس ماه6 معموال. یابد می کاھش کیلوگرم 6تا5 حدود

 یشترب قبلی وزن بھ برگشت امکان میدھد شیر خود نوزاد بھ مادر میگردداگر بر بارداری
است



ایمن مواد بیشتر تئین پرو حاوی کھ آغوز بنام رنگ زرد ای ،ماده اول روز5در:پستان تغییرات 
.میشود تبدیل شیر بھ شود،سپس می خارج ھا پستان از است واکسن مشابھ سازی

میکشد طول ھفتھ6 تقریبا ماند می باقی وشل نرم ھفتھ2تا شکم دیواره عضالت:شکم دیواره تغییرات 
گردد باز اولیھ حالت بھ عضالت کشش توانایی تا

فشارھای دلیل بھ مادر است ممکن)روز6-3( زایمان از پس اول روز درچند:وخو خلق وضعیت 
 خانواده،خستگی در ایجادشده وتغییرات نوزاد ،ورود وزایمان بارداری وھیجان ترس از ناشی روانی
 اندوھگین روز از ساعاتی ،در نوزاد از مراقبت مورد در ونگرانی بارداری اواخر خوابی کم از ناشی

 گریھ املش کھ دارد وسیعی طیف ورفتار خو و خلق گویندتغییرات زایمان از پس اندوه آن بھ کھ شود می
 خستگی، وزن تغییرات خوابی، پر یا خوابی ،بی فعالیت ھر بھ نسبت عالقگی ،بی خود بھ خود کردن

 در یابد می ادامھ دھم روز وتا شروع زایمان از پس اول ھفتھ طی عالیم این است انرژی وکاھش
 آن ھب کند بروز وآزارنوزاد خودکشی بھ تمایل مانند عالئمی ویا شود طوالنی عالیم این کھ صورتی
گویند می شدید افسردگی



بھ کھ میشود کردن ادرار ھنگام در درد احساس موجب نیز زیاتومی اپی گاھی:ادرار دفع 
 ھر تداوم ونیز زایمان از پس اول ساعت4ادرارتا خروج عدم صورت در یابد می بھبود تدریج

 ھب نیاز ادرار اختیاری وبی کردن ادرار یادردھنگام سوزش مانند کردن ادرار در مشکل نوع
دارد فوری ارجاع

حین ھا روده فعالیت کاھش علت بھ زایمان از پس روزاول2 تا مدفوع دفع عدم:مدفوع دفع 
میباشد طبیعی زایمان



  زایمان از پس معمول ھای مالقات حداقل:زایمان از پس مراقبت دفعات

 60تا42 سوم وبار 15تا10 روزھای در دوم اول،بار روز3 در اول بار کھ شده باردرنظرگرفتھ3

. است زایمان از پس روز

 رنظ از مادر ابتدا نیز زایمان از پس زمان ،در بارداری معمول مراقبتھای ھمانند داشت توجھ باید

 ورتص در وسپس بررسی)مشکل ھوشیاری،تنفس تشنج،شوک،اختالل( فوری خطر عالئم وجود

: شود انجام معمول مراقبتھای عالئم آن نبود



تمراقب ھر در مادر حیاتی عالئم بارداری دوران ھای مراقبت مطابق:حیاتی عالئم کنترل 

میشود گیری اندازه

 وسپس دهخوابی حالت در ابتدا او نبض وتعداد خون فشار.دارد شکایت سرگیجھ از مادر صورتیکھ در

 میزان بھ ھنشست بھ خوابیده حالت از ماکزیمم خون فشار میزان اگر شود گیری اندازه نشستھ حالت در

 یابد بارافزایش20 حداقل نشستھ بھ خوابیده حالت از نبض وتعداد یابد کاھش جیوه متر میلی20 حداقل

شود فوری بایدارجاع مادر



بدن حرارت جھ ،در زایمان از پس روز10 تا اول ساعت 24 بعداز اگر:زایمان از پس تب 
است نتعفو اصلی نشانھ تب گویند زایمان از پس تب آن بھ برسد بیشتر یا درجھ 38 بھ مادر

اهھمر بھ ملتحمھ مخاط بودن رنگ کم شود بررسی ملتحمھ رنگ ھرمالقات در:چشم معاینه 
.است»شدید پریدگی رنگ« دست کف ویا ھا ناخن بستر بودن رنگ کم

جرم نظروجود از ودندان ،دھان زایمان از پس سوم مالقات در:ودندان دھان معاینه 
 مادر ندندا شدید ودرد وآبسھ دندانی عفونت صورت در .شود می معاینھ لثھ ،پوسیدگی،التھاب

 شود فوری غیر ارجاع



در روز سوم تا پنجم پس از زایمان ،بھ دلیل افزایش حجم شیر،پستانھا محتقن می شود در این :احتقان پستان
حالت پستانھا حساس ،متورم،گرم وسفت میشود بھترین راه پیشگیری از بروز این مشکل آن است کھ نوزاد 

 بالفاصلھ بعداز تولد،تغذیھ از پستان را شروع نمایددر دردرمان احتقان پستان استفاده از کمپرس آب گرم وداروھای
ضد درد ویا قرار دادن برگ کلم پیچ شستھ وخنک شده روی پستانھاموثر میباشد



ترك خوردن نوك پستان و سوزش شدید بھ دلیل شیوه نادرست در آغوش :شقاق پستان
گرفتن نوزاد و گرفتن نوك پستان ،شستشوي مكرر پستان با الكل وصابون است

بستھ شدن مجاري شیردر پستان کھ با تب ولرز ،گرمی ودرد یکطرفھ پستان :ماستیت
یکی از مھمترین اقدامات برای درمان ماستیت ،تخلیھ مکررشیر از پستان است .ھمراه است

وع زیرا در اثرماندن شیر در پستان ،عفونت تشدید میشود بھتر است تغذیھ از پستان سالم شر
وبعدازاینکھ شیر جاری شد از پستان مبتال ادامھ دادچون مادر نیاز بھ مصرف آنتی بیوتیک 

نیز دارد بنابراین باید بھ پزشک ارجاع شود

عالوه بر عالئم ماستیت ،توده مواج ودردناک نیز در پستان لمس می :آبسه پستان
درمان آبسھ نیز مانند ماستیت است ھر چند ممکن است برای تخلیھ چرک نیاز بھ .شود

دارد شکافتن آبسھ باشد تغذیھ شیرخوار با شیر مادردرموارد بروز آبسھ از پستان مبتال منعی ن
در صورت بروزآبسھ مادرباید سریعا ارجاع .مگر اینکھ آبسھ بھ مجرای شیرسرباز کرده باشد

شود

 



درھرمالقات الزم است ارتفاع رحم ازروی شکم :بررسی وضعیت رحم ومیزان خونریزی
بررسی شوددر صورتیکھ اندازه رحم بیشتر از اندازه طبیعی باشد ،عالمت خطر است ونیاز بھ 

ارجاع فوری دارد
اگر در مالقات اول ودوم تداوم خونریزی بیش از حدقاعدگی ،دفع لختھ ،ترشحات چرکی وبدبو 
وجود داشت مادر نیاز بھ ارجاع فوری داردودر صورتیکھ در مالقات سوم ،خونریزی در حد 

قاعدگی بود عالمت خطر است

ترمیم میشودومحل برش  ھفتھ3محل برش اپی زیاتومی معموال پس از :بررسی محل بخیه
روزپس ازعمل نیاز بھ کشیدن بخیھ توسط پزشک دارد لمس توده 10تا7سزارین در مدت 

دردناک یا خروج ترشحات چرکی وتورم در محل برش نیاز بھ ارجاع فوری داردولی اگر فقط 
محل برش دردناک است بھ مادرتوصیھ کنید با پارچھ گرم تمیزی برروی محل درد را کمپرس 

کند

ر ھر مالقات اندام ھای تحتانی از نظر وجود ورم ومحل درد بررسی شود د:معاینه اندام ھا
در صورت ورم ودرد یک طرفھ ساق وران ،مادر باید ارجاع شود



اگر مادر ارھاش منفی ونوزادوی ارھاش مثبت است،در صورتیکھ ھنگام :تزریق آمپول رگام
ساعت اول پس از زایمان باید بھ مادر آمپول بھ 72زایمان آمپول رگام دریافت نکرده است،تا 

.صورت عضالنی تزریق شود

دروس مراقبت دوم پس از زایمان،مادر باید در مورد انتخاب  در:مشاوره تنظیم خانواده
پیشگیری از بارداری برای زمان پس از زایمان مشاوره شوددر صورت تمایل ھمسر وی نیز می 

.تواند در جلسھ مشاوره حضور یابد



شامل بھداشت فردی ،بھداشت روانی،مراقبت از :آموزش ھای بھداشتی پس از زایمان

دخانیات،فعالیت واستراحت،تمرین ھای -سیگار-پستانھا،اجتناب از مصرف خودسرانھ دارو

ورزشی،تغذیھ،مصرف مکملھای غذایی،ومقاربت میباشد



در این دوران ممکن است مادراز خستگی :شکایت ھای شایع دردوره پس از زایمان
 در صورتیکھ عالئم حیاتی طبیعی باشد،این موارد گذاراست وبھ تدریج کاھش.،سردرد،کمردردویبوست شکایت کند

می یابد 

گاھی درد وانقباض ھایی در رحم مانند زمان غیر از قاعدگی وجود دارد کھ اصطالحا بھ آن پس درد :پس درد
می گویند این دردھا در زمانی کھ مادر بھ نوزاد شیر می دھد بیشتر می شود معموال در روز سوم پس از زایمان 

،از شدت دردھا کاستھ می شود
با گرم نگھداشتن ،شل کردن عضالت ،تنفس عمیق ومصرف مسکن می توان درد ناشی از انقباض را کاھش داد در 

کسانی کھ اپی زیاتومی شده اند ،استفاده از کیسھ یخ برروی محل بخیھ ھا در چند ساعت اول پس از زایمان ،حمام 
ھ ساعت اول پس از زایمان،نشستن در لگن آب گرم،قرار گرفتن بھ پھلو،استفاده از بالش ھنگام نشستن ب24آب گرم 

کاھش درد وبھبود سریع آن کمک میکند



در صورت مشاھده ھر یک از عالئم زیر در معاینھ اول ودوم پس از :عالئم خطر پس از زایمان
:زایمان ، مادر بایدبھ مرکز بھدئاشتی درمانی ارجاع فوری شود

خونریزی بیش از قاعدگی در ھفتھ اول یا دفع لختھ-
تب ولرز-
افسردگی شدید-
خروج ترشحات بدبو وچرکی از مھبل-
درد وورم یکطرفھ ساق وران -
ساعت اول پس از زایمان4عدم دفع ادرار در -
بی اختیاری ادرار ومدفوع-
احساس دفع سریع ادرار-
مدفوع خونی-
درد شکم یا پھلوھا-
سوزش یا درد ھنگام ادرارکردن-
آبسھ پستان-

ماستیت
یا بیشتر140/90فشارخون-
بزرگی رحم-
لمس توده درد ناک یا خروج ترشحات چرکی از محل بخیھ ھا-
ورم ودرد یک طرفھ ساق وران-
سرگیجھ با افت فشار خون سیستولیک وافزایش نبض از حالت خوابیده بھ نشستھ-



اگر در معاینه اول ودوم پس از زایمان ھر یک از عالئم زیر مشاھده شد،مادر به مرکز 
:بھداشتی درمانی ارجاع غیر فوری شود

بیماری زمینھ ای-
بواسیر-
خلق افسرده-
بی عالقگی یا عود بیماری روانی-
رنگ پریدگی شدید-
عفونت ودرد شدید دندان-



:عالئم خطر نوزادی
:درصورت بروز یا مشاھده ھریک از عالئم زیر در نوزاد،باید سریعا ارجاع شود

ساعت اول24زردی در-
توکشیده شدن قفسھ سینھ-
نالھ کردن -
رنگ پریدگی شدید یا کبودی اندام ھا-
استفراغ مکررشیر-

بی قراری وتحریک پذیری
ترشحات چرکی ناف ویا قرمزی اطراف ناف-
قرمزی اطراف چشم،خروج ترشحات از چشم وتورم پلک ھا-
خوب شیر نخوردن-
تب یا سرد شدن اندام ھا وبدن-
تحرک کمتر از حد معمول وبیحالی-
ساعت اول24ساعت اول وعدم دفع ادرار در 48عدم دفع مدفوع در-
وجود جوش ھای چرکی منتشر درپوست-



خدا قوت


