
 عوارض پس از: عنوان 
 زايمان

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کوهدشت

کوهدشت)ره ( بيمارستان امام خمينی   

 :نام و نام خانوادگي 
 پروين فروغی راد
 کارشناس ارشدمامايی

89زمستان     

ه           :  شير دهی   -11 افی و تغذي ماذر شيرده بايد خواب ک
د و از               ته باش راوان داش ات ف صرف مايع مناسب و م
ی و                بب گيج را س ود زي يز ش افئين پره صرف ک م

 .خستگی نوزاد شود
ا گرفتگی مجاری شير را                  -12 ان ي درد سينه يا احتق

يدن                رم و دوش پرس آب گ ا کم اژ ي ا ماس وان ب ميت
 برطرف کرد

 : در موارد زير بايد با پزشک يا ماما تماس بگيريد        
درجه يا باال تر در دو 38در صورت وجود تب   -1

 .هفته اول 
نوار بهداشتی در يک ساعت يا 1استفاده بيش از  -2

 . افزايش مقدار خونريزی
در صورت سزارين يا داشتن بخيه  اگر جای   -3

بخيه ها ملتهب يا قرمز شود يا از آن ها چرک خارج 
 شود

 ايجاد درد جديد  ورم يا حساسيت در پاها -4
احساس گرما  سوزش ، قرمزی يا زخم در سينه -5

 .ها يا خونريزی از نوک سينه ها
 .ايجاد بوی بد از ترشحات واژينال -6
دردناک بودن ادرار يا عدم کنترل ادرار بطور  -7

 .ناگهانی 
 .افزايش درد در اطراف واژن  -8
افزايش سرفه يا درد قفسه سينه ، تهوع و  -9

 استفراغ 
 بروز افسردگی پيشرونده، توهم، ميل -10        
 .به خودکشی  و پوچی       

 



 

 مشكالت بعد از زايمان

بواسطه احتقان دردناك  ׃احساس سفتي يا درد پستان  -1
 است نوك سينه ها ممكن است زخم شود

اولين دفع بعد از زايمان با تاخير صـورت ميگـيرد    ׃يبوست  -2
بواسيرو بخيه ي  .  روز بعد از زايمان انجام شود 4-3حتي ميتواند 

 .عضالت آسيب ديده دفع را دردناك ميكند

درصورت پارگي بخيه ها ممكن است هنگام راه رفتن يا :بخيه-3
 .نشستن دردناك باشند كه بعد از چند روز بهبود ميابد

تغيـيرات هورمـني و     :  گرگرفتگي يا احساس سـرما   -4
 .جريان خون ميتواند در دماي داخلي بدن تغييراتي ايجاد كند

كشش عـضالت در    :  بي اختياري ادراري يا مدفوع    -5
حين زايمان ميتواند سبب عبور ادرار در هنگام سرفه يا عطسه يـا     
خنديدن شود و كنترل آن مشكل باشد بخصوص در  موارد زايمان    

 .طبيعي

جمع شدن رحم بعد از زايمان    :  پس درد هاي زايماني   -6
ميتواند سبب انقباضاتي شود كه دردناك است بخصوص هنگامي كه  

 .بچه شير ميخورد

به زحمت ميشود گفت بيشتر از مقـدار   ):  ترشحات(لوشيا  -7

وسپس پريود است اغلب شامل لخته هايي است كه بعد كم كم زرد   
ماه ترشحات سفيد هم تبديل بـه  2حد اكثر طي .  سفيد ميشود

 .ترشحات طبيعي واژن مي شود
 

زنان كج خلقي ناراحتي گريه %80حدود:  تغييرات خلقي  -8
و عصبي بودن را در روز هاي اوليه يا حتي هفته هاي اول بعـد از   
زايمان تجربه ميكنند اين تغييرات هورموني و عدم داشتن تجارب    
تولد است يا عدم توانايي تطابق با زندگي جديد و تغييرات آن در  

 .زنان اول زا بيشتر ديده ميشود 
افسردگي بعد از زايمان خيلي جدي تر از مرحله قبل اسـت          -9

زنان را شامل ميشود و ممكن اسـت       %  20�10اين وضعيت حدود 
 .تغييرات شديد خلق و خو را در بر داشته باشد 

 سايكوزبعد از زايمان خيلي نادر است  -10

 .كيلو گرم  كم ميشود 5وزن بعد از زايمان حدودا  : وزن  -11 
 

 موارد مشاوره بعد از زايمان 
چه در سزارين و چه در  :در صورت التهاب يا قرمزي بخيه ها 

بخصوص اگر همراه با درد يـا خـروج     (ناحيه بخيه ها 
 .به پزشك مراجعه شود) ترشحات باشد

 مراقبت هاي بعد از زايمان
 
قدم زدن با كمـك در     (هر چه سريع تر آغاز شود:  ورزش-

 ......مراحل اوليه  خم و راست زانو ها و 
ليوان آب    8-10براي بهبودي سريعتر و جلو گيري از يبوست      -

 روزانه صرف شود 
 

رم           ..از بخيه ها مراقبت شود - ه وسيله نشستن در آب گ ب
ع ادرار شستشوی کامل                 ار اجابت مزاج و دف بعد از هر ب
خ                پرينه و خشک کردن آن ناحيه  در صورت التهاب از ي

 .استفاده شود 
د و يبوست    - خ         :  هموروئي سه ي ا کي رم ي نشستن در آب گ

يز کمک                بزيجات ن وه و س صرف مي ده است م کمک کنن
 .کننده است

 4-6بدن نياز به بهبودی دارد بهتر است     : ارتباط جنسی -
هفته از مقاربت جلو گيری شود تا خطر عفونت و افزايش   

 .خونريزی کاهش يابد 
رای خود                    - د ب ادر باي ده م وزاد خوابي ه ن ايی ک در زمان ه

 وقت استراحت و خوابيدن در نظر گيرد
    

داقل روزی      - ا           15ح د ت رف بزن سرش ح ا هم ه ب دقيق
 آرامش داشته باشد

 روزانه دوش گرفته شود-
 
 
 
انواده     - م خ ود           :  تنظي روع پري ل از ش تی قب ح

ان وجود دارد         د از زايم احتمال بارداری در زن بع

در صورتی که تغذيه فقط با شير مادر باشد و بچه 

ميتوان اطمينان داشت    %90ماه باشد   6کمتر از 

وان                 زوم ميت شود در صورت ل ار دار نمي که فرد ب

دوم                ا کان ی ي ير ده صوص ش ای مخ رص ه از ق

 ميتوان استفاده کرد


