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از مالیدن پماد،الکل سفیدوبتادین  به بند ناا  وادددا    - 3

کرده و مراجعه به پزشک  صد ت پیدایا  الاتا،ااک، ار  

 وقرمز  .

تز یق ندبت اول واکسن  ندزاد ، هنگام ترویص د  بیما ستان -4

 ود یافت کا ت واکسن . 

انجام آزمای  تیرویید ندزاد ، به نزدیکترین مرکز ب،داشتی،   -5

 تدلد. 5تا 3د   وز 

انجام غربالگر  ندزاد از لحاظ شندایی سنجی  ا د  هافاتاه -6 

 اول .

مراجعه به نزدیکترین پایگاه ب،داشتی برا  تشکیل پاروناده  -7

 ماد وندزاد  پس از ترویص .

 د صد ت مشاهده این عالیم سریعا به پزشک مراجعه کنید:

.سرگیجه،تنفس تند،سرد د و سرد  اندام ها و  نگ پریدگی -1  

 

 

 

 د د شدید ود د د  ناحیه بخیه .  -2

 هرگدنه  اوتالل د  دفع اد ا   و اجابت مزاج . -3

 هرگدنه د د،قرمز  ،تد م پستان ها ود د زیر دل . -4

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

ودنریز  واژینال بی  از حد به وصدص بعد از ده  وزاول   -6

 وپس از زایمان .

 د د ساق پا .-7

ماهنامه   پیشگیر  وا تقا  سالمت گیرندگان وادمات : منبع 

 .1336،وردادماه  27وجامعه،شما ه 

میدان انتظام ،  -ش،رستان صدمعه سرانشانی تدوین کننده : 

 جنب پا   ابریشم ، بیما ستان امام ومینی ) ه( 

 31344323341شما ه تماس : 

 :سایت بیما ستان

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

 
 
 

 
 دانشگاه علدم پزشکی و ودمات ب،داشتی گیالن     

          بیما ستان امام ومینی صدمعه سرا 

 

 زایمان طبیعیمراقبت ها  پس از  
 

 

 

 

 

 

 ماد ان با دا گروه هد : 

زیر نظر واحد آمدزش به بیما  با همکا   کا شناسان 

 مامایی بیما ستان امام ومینی ) ه( صدمعه سرا 

 8931خرداد   

 

 زایمان طبیعی  آ   

 سزا ین نه 



1 2 
3 

 ساعت اول بعد زایمان  .4حرکت وفعالیت د   -4

 دوش سرپایی  وزانه بعد از ترویص از بیما ستان  . -5

مصر  دا و   مسکن برا  تسکین د د ،  طبق نظر پزشک   -6 

 معالج ومراجعه به پزشک معالج  د  صد ت د د شدید . 

مصر  سبز  و میده و مایعات به مقدا  زیادبرا   نرم شادن  -7

  وده ها  . 

هفته بعد زایمان 2مراجعه به  پزشک د  صد تیکه ،  د  عرض  -8

 ترشحات بدبدو ودنریز  داشتید .

 مصر  نسخه دا ویی طبق نظر پزشک د  هنگام ترویص . -3

مراجعه به پزشک د  صد ت مشاهده ترشحات  رکی ویاا  -13

 تب وودنریز  شدید و اژینال  .

ماه   و عدم  2ودددا   از بلند کردن اجسام سنگین به مدت  -11

  وز .  43نزدیکی به مدت 

عدم مصر   غذاها  سنگین  وبه جا  آن از  آک ،مایعات  -12

 ومیده و سبز  استفاده کنید . 

شستن دست ها قبل  از هر با  شیردهی با آک و صابدن  ود   -13

 آور  یختن قطره ا  از شیر  ا  و  ند  پستان  . 

 تعدیض مرتب لباس ها  زیر و پد ودد .  -14

عدم استفاده از صابدن برا  تمیز کردن ند  پستان به علت  -15

 وشک شدن ند  پستان واستفاده از آک برا  تمیز نگه دا شتن .

 شیر دادن مداوم برا  پیشگیر  از عفدنت پستان . -16

هفته  بعداز تدلد نادزاد  6الی   4مراجعه به مرکز ب،داشت  -17

 برا   انتخاک  وش پیشگیر  از با دا    .

 مراقبت از  ندزاد:

 شروع تغذیه ندزاد بالفاصله بعد از تدلد . -1

ماه بعد تدلد برحسب میل و تاقاایاا  شایاروادا    6الی  4   -2

 شیردهی ندزاد  ا فقط با شیر ودد  انجام دهید.

 

 

 

 

 

 

 به نام ودا

 زایمان طبیعی

دو ان بعد زایمان دو ان بسیا  حساسی است و ماد  د  ایان 

دو ان د  معرض وطرات احتمالی است بنابراین مراقبت از ماد  

د  این دو ان باید جد  گرفته شدد. ده  وز اول بعد زایاماان 

مرحله حساسی است بنابراین ماد  باید یک با  د   وز دهام 

ویکبا  قبل از  وز  ،لم برا  تکمیل مراقبت ها و مشاو ه  برا  

پیشگیر  از با دا   و فاصله گذا   بین زایمان ها به مراکاز 

 ب،داشتی و د مانی مراجعه کند .

 تدصیه ها  دو ان بعد از زایمان:

شستشد  ناحیه تناسلی با آک د  هربا  اجابت مزاج و دفع  -1

اد ا ،از جلد به عقب باشد و ناحیه پرینه وشک نگاه داشاتان 

 تاب،بدد  پرینه . 

 شستشد  محل بخیه ها ، با بتادین  قیق شده . -2


