
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هزاقجت اس هحل ثخیِ ّب:

 استحوبم ثصَرت ایستبدُ 

ثبر در رٍس ٍثِ  6استفبدُ اس لگي آة ٍ ثتبدیي) 

 (دقیقِ 59هذت 

خطک کزدى هحل ثخیِ ّب ثب حزارت هالین  

 هطبلؼِسطَار ٍیب چزاؽ 

در هؼزض َّا قزار دادى ثخیِ ّب ٍ ػذم استفبدُ  

 اس لجبس سیز 

 پَضیذى داهي 

 تؼَیط هکزر ًَار ثْذاضتی 

 خلَگیزی اس سٍر سدى ٌّگبم اخبثت هشاج 

 استفذُ اس تَالت فزًگی 

 رٍس پس اس سایوبى 84ػذم ًشدیکی تب  

استفبدُ اس غذاّبی هلیي خْت خلَ گیزی اس  

 یجَست

یب یخ پیچیذُ دریک پبرچِ استفبدُ اس کیسِ یخ  

 قبثل ضستطَ

استفبدُ اس یک ثبلص ًزم ٌّگبم ًطستي خْت  

 خلَگیزی اس فطبر ثز هحل ثخیِ 
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   ورزش:

پس اس حبهلگی ػعالت خذار ضکن ٍ کف لگي ثِ 

هی ضًَذ  لَصی خبظ دٍرُ حبهلگی ضلَدلیل فیشی

پس اس ثْجَد اٍلیِ اًدبم حزکبت ٍرسضی در خْت 

تقَیت ایي ػعالت ثِ ثزگزداًذى فیشیک هٌبست 

 ثذى ٍ پیطگیزی اس ػَارض ثؼذی کوک ضَد.

حزکبتی کِ ثِ ػعالت ضکن قذرت هی ثخطذ  

 ،حزکبتی ّستٌذ کِ در حبلت طبق ثبس اًدبم  هی

ثلٌذ ضًَذ ٍ فزد ثبالتٌِ ٍیب پبّبی خَد را اس سهیي 

کٌذ .ثزای تقَیت ػعالت کف لگي ،فزد هی  هی

تَاًذ ثِ ٌّگبم ادرار کزدى ثِ طَر ارادی خلَی 

رّب کٌذ ٍیب ایٌکِ  اًخزیبى ادرار را ثگیزد ٍ هدذد

ػعالت اطزاف هقؼذ را هٌقجط کٌذ.                   

                                               

   ب ثب آرسٍی سالهتی ضو     

   

                                                 

شٍُ هفاد آهَسضی بخص سایواى هٌابع :ج  
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 مراقبت های پس از زایمان

 

زایمان  بخش:   

  مادران باردار  گروه هذف:

  تهیه کننذه : کارشناسان خبره بخش زایمان 
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 هادر عشیش سالم لذم ًَرسیذُ هبارک

درصورت داشته عالئم زیر حتما به پسشک مراجعه 

 :کنیذ

 خًَزیشی بیص اس حذ لاعذگی در ّفتِ اٍل 

 تَرم ٍسَسش ٍ تزضح اس هحل بخیِ 

 ادرار کزدى ٍیا عذم دفع ادراردرد ٍسَسش ٌّگام  

 تطٌج ٍ یا تٌفس هطکل 

 خزٍج تزضحات بذ بَ اس هْبل 

 تب ٍ لزس ٍ درد پْلَ ٍضکن 

 ٍرم یک طزفِ ساق ٍ راى 

 درد ٍسفتی پستاى ّا  

 احساس اًذٍُ پس اس سایواى 

 بْذاضت فزدی ،هیشاى فعالیت ٍ تغذیِ پس اس سایواى:

ٍ پس اس ّز بار  بار در رٍس 6-7ضستطَی ًاحیِ  فزج بِ دفعات 

اجابت هشاج کِ ایي ًظافت با استفادُ اس پارچِ ًخی استزیل ٍ 

ضذُ هبًٌذ هحلَل ثتبدیي در آة  رلیك ُ کٌٌذ هَاد ضذ عفًَی

 . ضَد اس خلَ ثِ ػقت اًدبم هی ٍ

     

سبػت پس  :-56سبػت پس اس سایوبى طجیؼی ٍ  6-8حذٍد

ٍ فؼبلیت است. اس سشاریي سهبى هٌبسجی ثزای ضزٍع تحزک  

سبػت پس اس سشاریي ٍ  8ثالفبصلِ پس اس سایوبى طجیؼی ٍ 

الجتِ ثب ًظز پشضک هؼبلح ،سائَ هی تَاًذ اس راُ دّبى تغذیِ 

 داضتِ ثبضذ.

کلسین ٍ پزٍتئیي   حبٍی  رصین غذایی پس اس سایوبى ثبیذ

. فزاٍاى  ثبضذ  

 دفع ادرار و مدفوع:

پس اس سایوبى هبدر ثبیذ سؼی در دفغ ادرار داضتِ ثبضذ ٍ 

اًدبم کبرّبیی هبًٌذ ًطستي در لگي آة گزم ثِ تحزیک 

هثبًِ ٍ خزٍج ادرار کوک کٌذ . ثسیبری اس سًبى در دٍرُ 

ًفبس یجَست دارًذ کِ تَصیِ ثِ هصزف هبیؼبت فزاٍاى 

)گالثی ، ،داضتي تحزک ،هصزف هیَُ خبت ٍ سجشیدبت 

ٍدر صَرت ػذم دهی ضَس خَردُ ، رٍغي سیتَى اًدیز خی

 دارٍ ّبی هلیي هصزف ضَد. ًظز پشضک ثْجَدی ثب

 

 پس درد ها:

طی چٌذ رٍس اٍل پس اس سایوبى ثِ خصَظ ٌّگبم ضیزدّی 

ثب هی ضَد کِ   ثِ ًَساد اًقجبظبت رحن سجت ایدبد درد 

  کبستِ  هی ضَد . هسکي ّب اس ضذت درد  هصزف

 احتقان پستان :

ًْب کِ ثِ دلیل  ػجبرتست اس سفت ٍ دردًبک ضذى پستب

پزضیز ضذى ٍ تدوغ ضیز در پستبى ّب ثِ خصَظ در 

رٍسّبی اٍل پس اس سایوبى ایدبد هی ضَد ٍ ثب  اداهِ ضیز 

دُ اس باستفدّی دٍضیذى هکزر پستبى ّب سیز دٍش آة گزم 

 کزست سفت ،کیسِ یخ ٍ هصزف هسکي ثْجَد هی یبثذ.

 سهبى اًدبم هقبرثت ٍ رٍش پیطگیزی اس ثبرداری:

هقبرثت پس اس تزهین سخن ًبحیِ فزج ٍدر صَرتی کِ اًدبم 

ًشدیکی ثذٍى ًبراحتی ثبضذ قبثل اًدبم است ٍلی ثْتز اسست 

ٍش رٍس پس اس سایوبى  هقبرثت اًدبم ًطَد. چٌذیي ر 84تب 

ثزای پیطگیزی اس ثبرداری  در دٍرُ ضیزدّی ٍخَد داردکِ 

ػجبرتٌذ اس: آیَ دی ،قزظ ّبی الیٌستزًَل یب قزظ ضیز 

تحت ًظز پشضک یب پبیگبُ سالهت ٍ   آهپَل  م ٍ دّی،کبًذٍ

  .ثْذاضت 

 

 

6 7 8 


