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 واحد آموزش به بيمار

 موارد آموزشي بعد از زايمان

اگر ديابت قبل از دوران بارداري وجود  داشته است دارو با دوز قبلي( قبل از ديابت و پيگيري آن جهت درمان بعد از زايمان: 
 حاملگي) ادامه مي يابد و توصيه مي گردد بعد ترخيص به درمانگاه غدد مراجعه فرمايد.

كنترل  GTTمان هفته بعد زاي 6بعد از زايمان درمان قطع مي گردد و توصيه مي شود ديابتي كه با رژيم كنترل شده است: 
  گردد و به درمانگاه غدد مراجعه نمايد.

در  از زايمان ها بعد بعد از زايمان دارو قطع مي شود و در صورتي كه قندديابتي كه با انسولين يا متفورمين كنترل مي شود: 
  ايد.نمد ترخيص مراجع ه درمانگاه غدد بعكنترل گردد و اگر نرمال نبود توصيه مي شود ب GTTان هفته بعد زايم 6بخش نرمال بود 

قبل ترخيص مشاوره قلب انجام شود و بعد زايمان نيز به درمانگاه قلب مراجعه  افرادي كه قبل از بارداري فشارخون داشته اند:
 نمايند.

يا سيستول و دياستول به تنهايي باال بود  90/140مساوي يا بيشتر  از در صورتي كه در بخش فشار خون فشار خون بارداري: 
 ثبتروز بعد ترخيص به درمانگاه زنان يا فالواپ مراجعه نمايد.در منزل  3الي  2قبل ترخيص مشاوره قلب انجام مي شود و 

وبيني، درد سر دل، ضربان نبض دار سردرد، سرگيجه، د به باال، 90/140فشار خون باالي  فشارخون انجام شود و در صورت داشتن
 شقيقه ها فوري به بيمارستان مراجعه فرماييد.

استحمام روزانه مشكلي ندارد و شستشوي زخم با شامپو بچه انجام شود و با حوله تميز ، خشك و تميز  آموزش مراقبت از زخم:
و براي موارد  زايمان طبيعي همراه با بخيه از روز دوم لگن  نگهداري شود.ناحيه عمل نياز به پانسمان ندارد .از بتادين استفاده نشود.

مالحظه زخم روزانه توسط بيمار انجام شود و تميز حاوي آب جوشيده ولرم تهيه و روزانه به مدت ده دقيقه داخل آن بنشينند.
و ترشح به اورژانس بيمارستان مراجعه كند.مي درصورت بروز قرمزي، تورم، گر  

بيمار هنگام ترخيص برداشته مي شود و ديگر نياز به پانسمان نيست و محل بخيه بايد خشك و تميز نگه پانسمان پانسمان: 
 داشته شود.

.نيستراي حمام كردن بدر زايمان طبيعي از روز اول منعي .روزانه مشكلي نداردحمام ساعت  48بعد در زايمان سزارين استحمام:   

 واند انجاممي ت انماز دو هفته تا يك ماه بستگي به راحتي خان طبيعي بدون بخيه در سزارين و زايمنزديكي بعد از زايمان: 
  شود.البته در زايمان طبيعي داراي بخيه نزديكي تا يك ماه انجام نشود.

نمايند. در صورت خونريزي بيشتر از يك پريودي عادي و يا دفع لخته به اورژانس مراجعه خونريزي بعد از زايمان:  

دم استفاده از پرپروتيين( گوشت قرمز، مرغ، ماهي،تخم مرغ) پر فيبر(ميوه، سبزي)، مايعات فراوان خصوصا آب و ع رژيم غذايي :
 آب ميوه هاي صنعتي و عدم استفاده از غذاهاي نفاخ مانند حبوبات.

مطابق با دستورات خالصه پروندهاستفاده از دارو ها بعد از زايمان:   
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روز بعد ترخيص و خانم هايي كه فشار خون دوران بارداري داشته اند و در بخش  10الي   7:مراجعه بعد ترخيص به درمانگاه
روز بعد ترخيص به درمانگاه زنان يا  3الي  2  سيستول و دياستول به تنهايي باال بوديا   90/140فشار هاي مساوي يا بيشتر  از 

به درمانگاه اطفال مراجعه نماييد و جهت بررسي رشد و تكامل  ساعت بعد ترخيص 48الي  24جهت نوزاد  فالواپ مراجعه نمايد.
 نوزاد در ماه اول و تشخيص تاخير در تكامل عصبي نوزاد حتما به مركز بهداشت نزديك منزل در ماه اول مراجعه فرماييد.

.ا جذبي است يه هبخيه ها در خانم هاي سزاريني كشيده مي شود ولي در زايمان طبيعي بخ روز بعد ترخيص 10كشيدن بخيه:  

و  بعد از ترخيص، خشك و تميز نگه داشتن زخم ساعت 48 كوتاه نگه داشتن ناخن مادر و نوزاد، استحمام روزانهبهداشت فردي: 
.و عدم استفاده از پماد و الكل و بتادين براي بند ناف نوزاد بند ناف نوزاد خشك و تميز نگه داشتن و  محل بخيه مادر  

          انجام شود. تعويض به موقع پوشك جهت جلوگيري از سوختگي و قرمزي پاي نوزادتعويض پوشك نوزاد: 

روز بعد ترخيص  15پيگيري پاتولوژي:    

انجام صحيح شيردهي جهت جلوگيري از زخم سينه، تخليه كامل هر دو سينه با شيردهي منظم به نوزاد، مراقبت از سينه مادر: 
به مركز  مي توانيد بودن نوزاد دوشيدن هر دو سينه و در صورت بروز مشكل و وجود درد و قرمزي و سفتي درصورت بستري

.  مراجعه فرماييد در بيمارستان 13 – 12مشاوره شيردهي همه روزه   

اعت در روزسبه صورت روزانه حداقل يك  مراقبت آغوشيانجام  مراقبت آغوشي مادر و نوزاد: ،  استراحت نسبيفعاليت:   

سردرد، سرگيجه، دوبيني، درد سر دل، ضربان نبض دار شقيقه ها ، عدم اجابت مزاج، ورم شكم، تب، عدم توانايي عالئم هشدار:  
و ترشح در دفع ادرار به طور كامل و هرگونه مشكل ادراري نظير تكرر ادرار، سوزش در موقع ادرار، وجود قرمزي و گرما و سوزش 

همچنين در مورد نوزاد در صورت زردي، كم شيرخوردن، بيحالي، استفراغ، تب، تند تند نفس زخم جزء عالئم خطر و هشدار است. 
بسيار  كم شدن ميزان ادرار و نداشتن مدفوع همراه با عدم دفع گاز، لرزش نوزاد كه با نگه داشتن نوزاد متوقف نشود ،كشيدن، ناله
صورت وجود عالئم هشدار فوري به بيمارستان مراجعه فرماييد.در مهم است و   

ون مراجعه شود و نوبت بعد ترخيص با كارت نوزاد جهت واكسن ب ث ژ و قطره فلج اطفال به درمانگاه واكسيناسي واكسيناسيون:
 بعدي واكسيناسيون دو ماهگي نوزاد است.

.ده از الكل و بتادينو عدم استفا و خشك و تميز نگه داشتن بند ناف بودن بند ناف از پوشك نوزاد بيرونمراقبت از بند ناف:   

در شش ماه اول زندگي نوزاد شير مادر به تنهايي كفايت مي كند و مطابق نياز نوزاد (هر وقت نوزاد خواست) شيردهي و بادگلو: 
و بعد  بار در روز ادرار كند 6كه حداقل شيردهي صورت گيرد. براي بررسي اينكه شير شما كافي است به ادرار نوزاد توجه فرماييد 

ردهي حتما باد گلوي نوزاد گرفته شود.يش  

ترجيحا يك سالگي به بعد  سوراخ كردن گوش: بعد يك ماهگي نوزاد انجام شود. نه نوزاد:خت  

كاله و دستكش)،يك پوشش اضافه  (استفاده از درجه، پوشاندن مناسب نوزاد 28-26حفظ دماي اتاق بين حفظ دماي بدن نوزاد: 
و باد مستقيم كولر. تر از پوشش خانواده ، عدم قرار گيري نوزاد در معرض هواي مستقيم بخاري  
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خون از كف پا) انجام  چند قطره بعد زايمان با مراجعه به نزديكترين مركز بهداشت غربالگري نوزاد( گرفتن 5تا  3روز  غربالگري:
 شود.

ماييد.در صورت تميز بودن پوشك و گرسنه نبودن نوزاد و گريه هاي مداوم به پزشك اطفال مراجعه نگريه نوزاد:   


