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 مراقبت از نوزاد :

 بعداز هوشیاری بالفاصله تغذیه نوزاد را شروع کنید. -1

ماه بعد تولد برحسب میل و تقاقایقای شقیقر قوار   6الی  2-4

 شیردهی نوزاد را فاط با شیر  ود  انجام دهید.

نوزاد  ود را  یک روز درمیان حمام کنید و بند ناف نوزاد  - 3

  شک نگه داشته و بیرون پوشک بگذارید.

از مالیدن پماد،الکل سفیدوبتادین  به بند نقاف  قودداری  - 4

کرده درصورت پیدایش التهاب،چرک وقرمقیی بقه پقیشقک 

 مراجعه کنید.

در هنگام تر یص نوبت اول واکسن دربیمارستان انجام می  -.5

 شود و کارت واکسن را دریافت کنید.  دریافت نمایید.

تولد برای انجام  آزمایش  تیرویید نوزاد را به  5تا 3در روز  -6

 نیدیکترین مرکی بهداشتی درمانی ببرید.

شنوایی سنجی نوزادرا در هفته اول تولد انجام دهید.  -7  

پس از تر یص از بیمارستان برای تشکیل پرونده مادرونوزاد  -8

 به نیدیکترین پایگاه بهداشتی مراجعه نمایید.
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سرگیجه،تب ولرز ،تنفس تند،سردرد ، سردی انقدام 

ها و رنگ پریدگی، درد شدید ودرد در ناحیه بخیه ، 

 ونرییی واژینال بیش از حد به  صوص بقعقد ده 

روزاول  بعد زایمان ،هرگونه درد،قرمیی ،تورم پستان 

 ها ودرد زیر دل ودرد ساق پا را جدی بگیرید
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پاهای  ودرا مرتب در تخت حرکت دهید تا از ایجاد لقخقتقه  -3

  ون در رگ ها جلوگیری کنید .

با استفاده از بتادین رقیق شده در مدتی که سوند دارید ناحیقه  -4

 تناسلی  ود را شستشو دهید.

بعد از اینکه سوند وسرم شما کشیده شدابتدا مایعات مصقرف  -5

کنید )ترجیحا مایعات شیرین(سپس با کمک هقمقراه در تقخقت 

دقیاه از  15الی 13بنشینید  بعد از چند دقیاه پاهای  ود را به مدت 

تخت آوییان کرده ودر صورتی که سرگیجه نداشتید با کقمقک 

 همراه از تخت  ارج شوید.

 مراقبت در منیل : 

بعد از تر یص  در روز سوم  حمام کنید و بهتراسقت بقرقور  -1

 سرپایی دوش بگیرید واز نشستن بمدت طوالنی دوری کنید.

از مالیدن مواد چربی و غیره در ناحیه عمل و ط بقخقیقه هقا  -2

 ودداری کنید و تنها  باکمی کف صابون ناحیه عمل راشستقشقو 

 دهید و آبکشی نمایید.

از انجام پانسمان غیر بهداشتی  روی ناحیه  عقمقل  قودداری  -3

کنیددر صورت مشاهده ترشحات چرکی  و  ونی ناحیه عمل ویا 

 تب و ونرییی شدید و اژینال  به پیشک  ود مراجعه کنید.

 

ماه  ودداری کنید و به  2از بلند کردن اجسام سنگین به مدت  -4

 روز نیدیکی نداشته باشید. 43مدت 

ورزش های مربوط به شکم  را از هفته دوم بقعقداز عقمقل بقه  -5

 صورت آرام شروع کنید.

روز هشتم بعدعمل برای کشیدن بخیه و معاینه نید پیشک  معالج  -6

 مراجعه نمایید.

از  وردن غذاهای سنگین پرهیی نمایید و به جای  آب ،مایعات،  -7

 میوه و سبیی استفاده  کنید .

از شکم بندهای طبی استفاده نمایید بروری که محل بخیه حتما  -8

  ارج از شکم بند باشد.

قبل  از هر بار شیردهی دست هایتان را با آب و صابون بشویید  -3

 ودر آ ر قرره ای از شیر را روی نوک پستان  برییید .

در هنگام تر یص  در صورتی که نسخه دارویی به شما داده  -13

 شده باید دارو  را طبق دستور پیشک استفاده کنید.

برای  جلوگیری از عفونت پستان شیر دادن را برور مداوم انجام  -14

 دهید.

هفته ی بعد زایمان برای  انتخاب روش پیشگیری از  6الی  4  -15

 بارداری به نیدیکترین مرکی بهداشت مراجعه کنید.

 به نام  دا

 سیارین 

به  روج جنین از محل برش جدار شکم ودیواره رحم سیاریقن  

 می گویند.

 مراقبت های پس از سیارین: 

بعد از عمل شما باید سرفه های موثر ی داشته باشید بنابراین با  -8

گذاشتن  دست بر روی بخیه ها وفشار مختصری به آن ها ابقتقدا 

 نفس عمیق  بکشید و سپس سرفه کنید .

در صورت داشتن درد ابتدا سعی کنید با منحرف کردن فکر و  -2

صحبت کردن با دیگران  ویا کشیدن نفس های عمقیقق و شقل 

کردن عضالت از درد  ود کم کنید  ودر صورتی کقه بقاایقن 

اقدامات  درد شما کم نشد به مامای مربوط اطالع  دهقیقدتقا در 

 صورت تجویی پیشک برای شما مسکن تیریق کند .

 

 


