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از مالیدن پماد،الکل سفیدوبتادین  به بند ناف خودداری کرده و  - 3

 مراجعه به پزشک رصورت پیدایش التهاب،چرک وقرمزی .

تزریق نوبت اول واکسن  نوزاد ، هنگام ترخیص در بیماارساتاان -4

 ودریافت کارت واکسن . 

انجام آزمایش تیرویید نوزاد ، به نزدیکترین مرکز بهداشتی،  در  -5

 تولد. 5تا 3روز 

 انجام غربالگری نوزاد از لحاظ شنوایی سنجی را در هفته اول .-6 

مراجعه به نزدیکترین پایگاه بهداشتی برای تشاکایال پاروناده  -7

 مادرونوزاد  پس از ترخیص .

 درصورت مشاهده این عالیم سریعا به پزشک مراجعه کنید:

.سرگیجه،تنفس تند،سردرد و سردی اندام ها و رنگ پریدگی -1  

 

 

 

 درد شدید ودرد در ناحیه بخیه .  -2

 هرگونه  اختالل در دفع ادرار  و اجابت مزاج . -3

 هرگونه درد،قرمزی ،تورم پستان ها ودرد زیر دل . -4

 تب و لرز یا ترشح بدبو از ناحیه آلت  تناسلی .  -5

خونریزی واژینال بیش از حد به خصوص بعد از ده روزاول  وپس  -6

 از زایمان .

 درد ساق پا .-7

 

در صورت داشتن سوال یا مشکل در خصوص شایاردهای و 

مشکالت پس از زایاماان باا شامااره تالافان زیار تاماا  

 11116141172:بگیرید

ماهنامه ی پیشگیری وارتقای ساالمات گایارنادگاان خادمات : منبع 

 .1316،خردادماه  27وجامعه،شماره 

میدان انتظام ، جنب  -شهرستان صومعه سرانشانی تدوین کننده : 

 پارک ابریشم ، بیمارستان امام خمینی )ره( 

 11344323141شماره تما  : 

 :سایت بیمارستان

http://www.gums.ac.ir/imamh 

 
 
 

 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن     

          بیمارستان امام خمینی صومعه سرا 

 P -PH-062کد پمفلت:

 توصیه ها و مراقبت بعد از زایمان طبیعی 
 

 

 

 

 

 مادران باردارگروه هدف: 

زیر نظر واحد آموزش سالمت همگانی و بیمار با 

 همکاری کارشناسان مامایی

بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا    

 8931آذر  

 

 زایمان طبیعی  آری 

 سزارین نه 



1 2 
3 

 ساعت اول بعد زایمان  .4حرکت وفعالیت در  -4

 دوش سرپایی روزانه بعد از ترخیص از بیمارستان  . -5

مصرف داروی  مسکن برای تسکین درد ،  طبق نظار پازشاک   -6 

 معالج ومراجعه به پزشک معالج  در صورت درد شدید . 

مصرف سبزی و میوه و مایعات به مقدار زیادبرای  نرم شدن روده  -7

 ها  . 

هفته بعد زایاماان 2مراجعه به  پزشک در صورتیکه ،  در عرض  -8

 ترشحات بدبوو خونریزی داشتید .

 مصرف نسخه دارویی طبق نظر پزشک در هنگام ترخیص . -1

مراجعه به پزشک در صورت مشاهده ترشحات چرکی ویا تب  -11

 وخونریزی شدید و اژینال  .

ماه   و عادم  2خودداری از بلند کردن اجسام سنگین به مدت  -11

 روز .  41نزدیکی به مدت 

عدم مصرف  غذاهای سنگین  وبه جای آن از  آب ،ماایاعاات  -12

 ومیوه و سبزی استفاده کنید . 

شستن دست ها قبل  از هر بار شیردهی با آب و صاباون  ودر  -13

 آخر ریختن قطره ای از شیر را روی نوک پستان  . 

 تعویض مرتب لبا  های زیر و پد خود .  -14

عدم استفاده از صابون برای تمیز کردن نوک پستان به علت  -15

 خشک شدن نوک پستان واستفاده از آب برای تمیز نگه دا شتن .

 شیر دادن مداوم برای پیشگیری از عفونت پستان . -16

هفته  بعداز تولد ناوزاد  6الی   4مراجعه به مرکز بهداشت  -17

 برای  انتخاب روش پیشگیری از بارداری  .

 مراقبت از  نوزاد:

 شروع تغذیه نوزاد بالفاصله بعد از تولد . -1

ماه بعد تولد برحسب میل و تاقاایاای شایارخاوار   6الی  4   -2

 شیردهی نوزاد را فقط با شیر خود  انجام دهید.

 

 

 

 

 

 

 به نام خدا

 زایمان طبیعی

دوران بعد زایمان دوران بسیار حساسی است و مادر در این دوران 

در معرض خطرات احتمالی است بنابراین مراقبت از مادر در ایان 

دوران باید جدی گرفته شود. ده روز اول بعد زایمان مرحله حساسی 

است بنابراین مادر باید یک بار در روز دهم ویکبار قابال از روز 

چهلم برای تکمیل مراقبت ها و مشاوره  برای پیشگیری از بارداری و 

فاصله گذاری بین زایمان ها به مراکز بهداشتی و درمانی ماراجاعاه 

 کند .

 توصیه های دوران بعد از زایمان:

شستشوی ناحیه تناسلی با آب در هربار اجابات مازاج و دفاع  -1

ادرار،از جلو به عقب باشد و ناحیه پرینه خشک نگه داشتن تابهبودی 

 پرینه . 

 شستشوی محل بخیه ها ، با بتادین رقیق شده . -2
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