
 مراقبت بعد از والدت 

 مراقبت های بعد از والدت بخاطر شناسایی  عالیم خطر نزد طفل ومادر 

مرتبه مطابق تقسیم اوقات ذیل به مرکز صحی مراجعه نماید .4بهتر است که تمام خانم ها بعد ازوالدت   

 ساعت 24الی 10-مالقات اول  .1

 ساعت روز سوم72الی48 -مالقات دوم .2

 روز14الی7روز  -مالقات سوم  .3

 هفته بعد از والدت 6-مالقات چهارم .4

 عد از والدت خدمات ذیل اجرا کردد.درجریان مالقات ب

 طفل. و معاینه جهت ارزیابی وضیعت عمومی مادر-1

 .قد .وزن وغیراندازه گیری فشار.نبض.درجه حرارت -2

 معاینه بخاطربرسی خونریزی.-3

 معاینه بخاطربرسی عالیم التهاب ومکروبی شدن . -4

 معاینه تقلصات رحمی وندازه ارتفاع رحمی.-5

 معاینه عمومی پستان وآغازتغذیه با شیر  مادر-6

 فاصله دهی میان والدت ها .-7

 مراقبت مادرانی که بعدازوالدت وعالیم خطر دارند .-8

 درنظافت شخصی .مشوره دهی در مورد استراحت مادروتغذیه باشیر ما-9

 مراقبت های روز مره درجریان مرحله بعد از والدت 

 بدن ونواحی تناسلی درپاک نگهداشتن دستمال کوتکس تانرادرصورت ضرورتبدیل کند

 تغذیه بعدازوالدت

 استفاده نماید.  Folic acidتاسه ماه بعد ازوالدت ازتابلیت کم خونی -1

گوشت مرغ ماهی تخم مرغ لبنیات شیر قیماق  غذاهای متنوع از قبیل گوشت بدون چربی -2

چرب ویروسی شده کمتر  فاده نماید و از نمک وغذاهای مسکه پنیر ماست چکه قروت است

 استفاده کند.

بشتر استراحت کرده و مایعات بشتر بنوشد و از نوشیدن نوشابه های شیرین شده گازدار  -3

 اجتناب کند.

نید، انجیر استفاده کنید، مایعات زیاد و آب میوه خانگی دوبار در هفته از ماهی استفاده ک -4

 بنوشید، بر سالد روغن زیتون بریزید.

 عالیم خطرناک بعد از والدت:

 خونریزی  .1

 آمدن چرکی بدبو .2

 پندیدگی روی دست ها، پاه ها، سردردی و شخی و لج شدن دست و پاها.  .3



4.  

 داشتن تب بیشتر از دو روز .5

 پندیدگی سرخی و درد پستان .6

 ردگی بعد از والدتافس .7

 خارج شدن غیر ارادی مواد غایطع و ادرار از مهبل .8

 مواجه شدن با عالیم فوق به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایید. نکته: در صورت

بخیه: در زایمان طبیعی ممکن است ناحیه پرینه را تا حدود دو سانتی متر به اندازه بخیه سزارین عمیق 

 روز خوب می شود 10زمان کوتاه جوش میخوره، به مرور یک هفته تا  نیست به همین دلیل در مدت

 نکات نگهداری برای بخیه

 ن نشینیدتا روی بخیه های .1

 برای جلوگیری از باز شدن بخیه بهتر است تا شدن زخم روی یک بالیش طبیعی حلقوی بنشیند. .2

 برای شستشو زخم از آب گرم و بورکس استفاده کنید .3

 محلول آب و پایودین در لکنی بنشنید. روز اول چند دقیقه در .4

 ساعتی در روز بدون لباس زیر دراز بی کشیدتا زخم تان هوا بخورد. .5

 در روزهای اول سری دو تا نشنید. .6

 زخم را دستگاری نکنید و بدون اجازه داکتر روی آن پماد یا واسلین نزنید. .7

 


