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 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دانشکده پرستاری و مامایی

 

«آموزش مراقبتهای بعد از زایمان   »  

 

 مراقبتهای مربوط به مادر

 مراقبتهای مربوط به نوزاد

 )دارای بارداری و زایمان طبیعی کم خطر وسالم(

 

 نگارنده : 

 نسرین کریمی

 استاد راهنما :

  سرکار خانم شهناز گلیان تهرانی

 

 مربوط به پایان نامه دانشجویی کارشناسی ارشد مامایی
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 به نام خدا

 

 مراقبتهای نوزادی
 

 آموزش والدین در زمینه معاینات دوره ای و غربالگری نوزاد پس از ترخیص :-1

 پس از زایمان 5تا  3مراقبت اول :روزهای  -**

 پس از زایمان 45تا  41مراقبت دوم: روزهای 

 پس از زایمان 15تا  33مراقبت سوم: روزهای -

 

از مدت حضورشان در بیمارستان ، باید روز سوم تا پنجم پس از تولد ، توسط پزشک مورد معاینه  کلیه نوزادان  صرف نظر-*

 روزگی است و معاینه بعدی در یک ماهگی است . 45تا  41قرار گیرند، معاینه بعدی در 

 

الگی است و پس از ماهگی و دو س41ماهگی ، 42ماهگی ، 9ماهگی ، 7ماهگی ،  6ماهگی ،  1ماهگی ،  2مراجعات بعدی در  -

 دو سالگی ، هر شش ماه یکبار میباشد.

 

 ماهگی و... در مراکز بهداشتی خواهد بود .2نوبت اول واکسیناسیون در بدو تولد در بیمارستان  و نوبت بعدی در  -

 با واکسیناسیون به موقع ، سالمت کودک تضمین می شود. -

 

، کارت مراقبت کودک را همراه داشته باشید.این کارت مربوط به  در هر مراجعه به مرکز بهداشتی درمانی یا مطب -*

 واکسیناسیون و تغذیه و پایش رشد کودک است.

 

 عالئم هشدار دهنده مربوط به نوزاد -2

 که باید فورا به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی مراجعه نمود:

 تنفس مشکل** -4

در هر نفس کشیدن ، عضالت سمت تحتانی قفسه سینه اش ، فرو می رود( ، ناله کردن یا تو کشیده شدن قفسه سینه )        

 بار در دقیقه  است ، سرفه می کند. 63تعداد تنفس  بیشتر از 

 

 تشنج** -2

 

 دهان نوزاد خشک است؛مالج او فرو رفته یا برجسته است .** -3
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 تعداد پوشکهای خیس او خیلی کم و یا ادرارش زرد پررنگ است.** -1

ادرارش تیره  پوشک مرطوب  ، که حداقل یک نوبت آن کامال خیس باشد ، نداشته باشد و یا  6به بعد ، اگر نوزاد  1از روز         

 ساعت داشته باشد ) بعد از ماه اول این تعداد دفعات مدفوع طبیعی است (.      21بار مدفوع  در  3باشد و کمتر از 

 

 دفوع خونی دارد.**استفراغ مکررمی کند یا اسهال و م -5

 استفراغ مکرر شیر یا استفراغ صفراوی            

 بار در روز(   1اسهال)دفع مدفوع آبکی با حجم زیاد بیش از         

 

خوب شیر نخوردن**؛ مکیدنش  ضعیف شده است.نمی تواند پستان را بگیرد و آن را بعد از گرفتن رها می کند ، مخصوصا  -6

 خوب می گرفته است. به محض اینکه پستان را می گیرد ، به خواب می رود و شیر نمی خورد.اگر قبال پستان را 

 وزن از دست می دهد. ** --7

 هفتگی ، هنوز به وزن زمان تولدش نرسیده است.     2بعد از          

 

 تب دارد**. -1

 

 درجه سانتی گراد( 5/37)حرارت زیر بغل بیشتر از        

 مها و بدن** سرد شدن اندا– 9

 باشد(  1/36حرارت بدنش کمتر از حد طبیعی است. ) حرارت زیر بغل کمتر از         

 

 پوست بدن  و چشمهایش  زرد است.** -43

 

 رنگ پریدگی شدید یا کبودی** -44

 لبها و زبانش کبود هستند.          

 

 عدد یا بیشتر(یا تاول چرکی** 43جوشهای چرکی منتشر در پوست)  -42

 

 ترشحات چرکی ناف ، قرمزی اطراف ناف** -43

 بیقراری و تحریک پذیری،** -41

 همیشه بی قراری می کند  حتی اگر بغل شود.         

 

 بیحالی و خواب آلودگی ؛** -45

 تحرک کمتر ازحد معمول؛ بدنش  شل است. - 

 خیلی می خوابد و سخت بیدار می شود. -
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 ساعت ( به مرکز بهداشتی مراجعه کند:** 22که باید در اولین فرصت ) طی  

 ساعت 21بار در  5مشکل شیردهی نوزاد ؛ تغذیه نوزاد با شیر مادر کمتر از  -46

 برفک دهان -47

 عفونت خفیف چشم) خروج ترشحات چرکی بدون تورم پلکها(-41

 عدد( 43عفونت خفیف پوست) وجود جوشهای چرکی کمتر از -49

 ر چرکی و خونابه از ناف(عفونت خفیف ناف)ترشح غی-23

 

 صرفا جهت آگاهی والدین نه برای اندازه گیری مرتب توسط آنها ( )عالئم حیاتی نوزاد : 

 ضربان قلب نوزاد :

 ضربه در دقیقه 463تا  443حدود  -*

 ضربه کاهش ودر زمان گریه کردن مختصری افزایش یابد  که  طبیعی است . 15ممکن است در هنگام خواب تا  - 

 

 عداد تنفس :ت

 تنفس در دقیقه است. ) بیش از بزرگساالن ( 63کمتر از  -*

 تنفس طبیعی نوزاد بدون ناله است  -*

 ثانیه ای ، سپس تنفس تند چند ثانیه ای بعد از آن 43تا  5تنفس نوزاد  بصورت دوره ای است، یعنی یک توقف  -

 

 درجه حرارت:

 درجه سانتی گراد است. 5/37ا ت 5/36درجه حرارت طبیعی بدن نوزاد ، بین  -

 دقیقه ، در زیر بغل نوزاد گذاشت. 3برای اندازه گیری درجه حرارت بدن نوزاد ، بایستی دماسنج  را به مدت   -*

 

 *برای جلوگیری از کاهش حرارت بدن نوزاد و سرد شدن وی ، می بایست :

 نی تر تماس پوست با پوست مادر و نوزاد ،هر چه سریعتر و به مدت طوال -

 درجه سانتی گراد 27تا  25گرمای اتاق بین  -

 استفاده از پوشش مناسب فصل برای نوزاد -

 تغذیه مکرر از پستان مادر -

خودداری از گذاردن نوزاد روی سطوح سرد و کنار پنجره و یا در معرض جریان هوا  برای تعویض پوشک و یا لباس خیس  -

 نوزاد

 س نوزادتعویض سریعتر پوشک و لباس خی -

 پوشاندن سر نوزاد  با کاله و در هفته اول زندگی ، استفاده از جوراب برای گرم نگه داشتن پاها -*

 نوزاد یک الیه لباس بیشتر از بالغین نیاز دارد. -*

 در خالل روز نوزاد را بپوشاند. -
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 در شب نوزاد با مادرش بخوابد یا در دسترس او باشد تا به راحتی شیر بخورد. -

 وزاد را در محل نمناک یا خنک قرار ندهد.ن-

 نوزاد را در معرض تابش مستقیم نور خورشید یا کوران هوا قرار ندهد.-

 

 ظاهر پوست نوزاد :

 

 همیشه قبل از دست زدن به نوزاد ، دستها را بشوید.-**

ک یدگی و یا زردی ، فورا به پزشپوست نوزاد طبیعی ، صورتی مایل به قرمز است ، در صورت کبودی پوست صورت و یا رنگ پر -

 مراجعه شود.

پوست نوزاد سالم  با پوشش چرب و سفید رنگ ) ورنیکس (  پوشیده شده است که محافظت کننده پوست و طبیعی است  -**

 و بتدریج محو می شود و نباید آن را از بین برد.

 نیاز به چرب کردن ندارد. در صورتی که پوست چروکیده و همراه پوسته ریزی باشد ، طبیعی است و -

 هفته ، از بین می رود. 2تا  4پوست بدن نوزادان توسط موهای نرمی پوشیده شده که بعد از  -

در برخی نوزادان وجود مویرگهای برجسته و صورتی رنگ در بعضی نقاط پوست ، نظیر وسط پیشانی ، پشت گردن و روی  -

 ال به تدریج  محو می شود.پلک فوقانی ) همانژیوم (،  طبیعی است و معمو

روز اول تولد ، بثورات نوزادی به شکل جوشهای قرمز رنگ یا برجستگی های سفید مایل به زرد ،  در وسط  3تا  2در طی  -

روی پوست نوزادان شایع بوده و در اکثر نقاط بدن ، بجز کف دست و پا  ظاهر می شوند و بتدریج در طی یک هفته ، خودبخود 

 وند، در صورتی که  این بثورات چرکی شوند باید به پزشک مراجعه نمود.از بین می ر

عرق جوشها ، به صورت جوشهای برجسته اند که ممکن است شفاف یا شیری رنگ باشند که براثر پوشش زیاد و گرمای بیش  -

 از حد ، بوجود می آیند و با استحمام و مراقبت از پوست و پوشش مناسب ، برطرف می شوند.

س المسه نوزاد  ، از ابتدای تولد وجود دارد ، به همین علت نوزاد با تماس پوست به پوست با والدین آرام می شود و به ح -

 تحریکات دردناک پاسخ می دهد.

پوست نوزاد باید همیشه خشک و تمیز نگه داشته شود و نیازی به مصرف روغن یا کرم خاصی ، برای چرب کردن پوست او  -

 موارد استثنایی ، یا در هنگام ماساژ نوزاد یا طبق توصیه پزشک( نیست.)مگر در

برای درمان راشها یا جوشهای ریز و قرمزی که بین رانهای نوزاد ظاهر می شود ، همواره باید این نواحی را تمیز و خشک  -*

 ر خورشید  قرار داد.نگه داشت؛  برای تسریع در بهبودی بهتر است این نواحی را در معرض هوا ودر صورت امکان نو

 

 سر نوزاد :

بدنبال زایمان طبیعی ، سر حالت کشیده دارد که در اثر تجمع مقداری مایع ، در زیر پوست سر در هنگام زایمان  "گاها -**

 طبیعی  است و طی روزهای بعد از تولد با جذب مایع ، این تورم از بین می رود. "رخ می دهد  که  کامال
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 چشم نوزاد :

زاد تازه متولد شده  ، دارای قدرت بینایی است و بیش از هر چیز به مادرش خیره می شود ، در صورتی که شیئی را جلوی نو -

 چشم او حرکت دهیم ، چشمهایش آن شیء را  اندکی دنبال می کند.

    شک شود.خودداری از دست زدن به چشم نوزاد و در صورت مشاهده ترشح چرکی و یا اشک ریزش ، مراجعه به پز -*

تورم پلک نوزاد هنگام تولد ، شایع است و ممکن است همراه با ترشحات مخاطی باشد ، در صورتی که در اولین روز زندگی  -

خودبخود بهبود می یابد ، در صورت تورم و قرمزی پلکها همراه با ترشحات چرکی ،  "دیده شود ، جای نگرانی نیست ، معموال

 مراجعه به پزشک شود.

 دم استفاده ازهرگونه ماده مانند سرمه یا دارو بدون تجویز پزشک برای چشم.ع-**

 عدم کشیدن سورمه به چشم نوزاد ، به هیچ عنوان -*

 عدم ریختن هرگونه قطره و یا مایعاتی نظیر چای درون چشم نوزاد -

 

 ولد خودبخود بهبود می یابد.هفته اول بعد از ت 2تا  4رگه های خونی ملتحمه چشم نوزاد ، طبیعی است و در عرض  -

ماهگی از بین  6تا  5بعضی مواقع ممکن است در موقع تمرکز ، یک چشم انحراف پیدا کند ، این حالت موقتی است و بعد از  -

 می رود .

ماهگی ادامه یابد ، چشمان کودک باید  6اگر انحراف چشم ) لوچی ( در موقع متمرکز کردن دو چشم بر یک شیء ، بعد از  -

 توسط چشم پزشک معاینه گردد.

 

 بینی نوزاد :

حس بویایی نوزاد در زمان تولد ، فعال است و قدرت بویایی بیشتری دارد ، به همین علت بوی مادر ، پدر و شیر مادر را به  -

 خوبی احساس می کند.

 بینی تنفس می کند.باز بودن مسیر بینی نوزاد برای امکان تغذیه نوزاد ، الزامی است زیرا نوزاد از طریق  -

در صورت گرفتگی بینی نوزاد ، با استفاده از چکاندن قطره بینی ) حتما با تجویز پزشک( برای رفع گرفتگی بینی نوزاد ،  -*

 اقدام گردد.

 

 دهان نوزاد :

 دیده است اگر در هنگام گریه کردن ، یک طرف دهان نوزاد ، بیشتر از طرف دیگر حرکت کند ، احتماال اعصاب صورت صدمه -

 و باید مراجعه به پزشک شود .

برفک ، یکی از شایع ترین بیماریهای دهان نوزاد است ، این عارضه بصورت ترشحات سفید و پنیری ، بر روی زبان ، سقف  -*

 دهان و سطح داخلی گونه ها  دیده میشود ، در صورت مشاهده برفک ، به پزشک مراجعه گردد.

تغذیه با پستان ، بهترین روش تغذیه ای است و با انگشت شست مادر ، شکاف را باید پر کرد  ،  لب شکری ، اگر وسیع نباشد -

 در غیر این صورت نیاز به گذاشتن پروتزهای مخصوص برای پرکردن شکاف دهان نوزاد  و ادامه تغذیه با شیر مادر می باشد.
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 گوش نوزاد :

 وفی نشده ، به راحتی خم می شود و به حالت اول برمی گردد.در هنگام تولد بدلیل آنکه الله گوش ،کامال غضر -

 نوزاد از دوران جنینی، قادر به شنیدن است و بایستی محیطی آرام و با کمترین سر و صدا برای وی فراهم شود. -

 **غربالگری از نظر شنوایی، در روز اول تولد انجام میشود. -

 ماهگی باشد و در دوران نوزادی نباشد. 6از سوراخ کردن گوش نوزاد دختر، بهتر است بعد  -

 

 سینه و شکم نوزادان:

پستان بعضی نوزادان اعم از دختر یا پسر، ممکن است مقداری برجسته بوده و یا ترشح داشته باشد که طبیعی و  -*

ن نوزاد و یا مالیدن ناشی از هورمونهای مادری است که خودبخود  ،بعد از چند روز برطرف می شود؛ بنابراین از فشردن پستا

 هرگونه دارو و یا ماده ضدعفونی کننده بر روی آن خودداری شود.

هنگام تولد ، بعلت وجود چین های حاوی ذخایر چربی در گردن، رانها و بازوها ، نوزاد چاق و گوشتالو بنظر می رسد  -

 که طبیعی است.

م و انحنای کم ستون فقرات وی به جلو است ، نیز شکم بزرگ و نفاخ نوزاد که علت آن نرم و شل بودن عضالت شک -

 کامال طبیعی است.

 

 دستها و پاهای نوزاد :

 چروکیده بودن دستهای نوزاد و رنگ متمایل به آبی ، طبیعی است. -

مشت و خمیده نگه داشتن دستها ، طبیعی است و به مرور، رفع خواهد شد که بدلیل وضعیتی است که داخل رحم مادر بوده  -

 ت.اس

چرخش خفیف انگشتان پا به سمت داخل ) پا چنبری (، بسیار شایع و ناشی از وضعیت نامناسب جنین در رحم مادر است که  -

طی چند روز خودبخود بهتر می شود ، اما اگر علت مشکل در استخوان پا باشد بررسی الزم توسط پزشک می شود که معموال 

 ف می گردد.با ورزش دادن و یا گچ گرفتن پاها ، برطر

دررفتگی مفصل ران که شاید اصطالح نارس بودن مفصل ران ، صحیح تر باشد در بعضی نوزادان مخصوصا دختران ، شایع و  -

 با تشخیص زودهنگام و اقدامات درمانی مناسب و به موقع ، اکثرا  قابل درمان و اصالح  می باشد.

 

 اندام تناسلی نوزاد :

کن است بیضه ها وارد کیسه بیضه نشده باشند ، جای نگرانی نیست ، نوزاد بعد از ترخیص از در بعضی نوزادان پسر ، مم  -

بیمارستان ، باید در دفعات توصیه شده توسط پزشک معالج ، معاینه گردد ، بعد از مدتی وارد کیسه بیضه خواهند شد؛ ولی در 

 امی است.صورت عدم نزول بیضه  تا سن یکسالگی در هر کدام ، عمل جراحی الز

 ترشحات ناحیه تناسلی دختران و احیانا مختصر خونریزی از آن طبیعی است ، آن را دستکاری نکند.-

در برخی نوزادان دختر ، ممکن است از دستگاه تناسلی ترشحاتی همراه با رگه های خونی خارج گردد که طبیعی است و بعلت   

 دن نیست ، بعد از چند روز خودبخود، قطع خواهد شد.قطع هورمونهای زنانگی مادر است و نیازی به پاک کر
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 ختنه نوزاد پسر :

 در اولین فرصات ممکن برای ختنه نوزاد پسر اقدام کند. -

توصیه می شود ختنه نوزاد پسر ، در ماه اول و ترجیحا قبل ترخیص نوزاد و توسط پزشک صورت پذیرد ؛  نوزادانی که ختنه می 

 دچار عفونت ادراری می شوند. شوند در سال اول تولد کمتر

برای مراقبت از محل ختنه  از استعمال ترکیبات خانگی و مواد سنتی و یا گیاهی و یا هرگونه دارو  بدون دستور پزشک  -

 خودداری شود.

 خشک و تمیز نگه داشتن محل ختنه ، مهمترین نحوه مراقبت از محل ختنه است. -

م است تا زخم آن بهبود یابد و در طی این مدت ممکن است نوک آلت ، زرد رنگ بنظر روز ، زمان الز 43تا  7معموال بین  -

 برسد که طبیعی است.

 بنفش بودن سر آلت پس از ختنه نوزاد ، ناشی از تحریک و پرخونی سر آلت و کامال طبیعی است. -

 د :در صورت بروز مشکالت زیر با پزشک یا  نزدیک ترین مرکز درمانی  تماس گرفته شو -

 خونریزی مداوم از محل ختنه-4

 قرمزی اطراف نوک آلت بیشتر شود.-2

 تب نوزاد-3

 ترشح چرکی سر آلت -1

 ساعت بعد ختنه ، ادرار نکند. 1تا  6اگر نوزاد  -5

 

 زمان استفاده از مکمل  برای نوزاد:-3

)  د ضروری است -ویتامین و یا آنوزاد نیاز به مصرف هیچگونه ماده غذایی و حتی آب ندارد البته مصرف قطره مولتی 

 قطره( و در شرایط بیماری مصرف دارو بدستور پزشک انجام می شود. 25ماهگی روزانه  21روزگی تا  45از 

 

 مراقبت از بند ناف :-2

 پیش و پس از دست زدن به ناف، دستها را بشوید. -*

 هیچ ماده یا دارویی روی ناف نگذارد.-**

هرگونه ماده ضدعفونی کننده مانند الکل یا بتادین و مواد سنتی ، زیرا سبب تازه شدن بند ناف شده خودداری از بکار بردن  -*

 و افتادن آن را به تاخیر می اندازد.

 شکم یا ناف را بانداژ نکند-*

 بند ناف همیشه باید خشک ، تمیز و باز نگه داشته شود ، پس نباید از ناف بند استفاده کرد. - 

 را زیر بندناف بپیچد. کهنه نوزاد -**

 پوشک را باید طوری بست که بندناف ، داخل پوشک  قرار نگیرد  تا به ادرار آغشته نشود. -
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 اگر ناف آلوده شد، با آب تمیز و صابون بشوید و با پارچه تمیز خشک کند.-*

 در مدت زمانی که بندناف نیفتاده است، حمام کردن مانعی ندارد؛ -*

تصور غلط را دارند که  تا زمانی که بندناف نیفتاده است نباید نوزاد را استحمام کرد ، در حالی که استحمام بعضی مادران این  -

 نوزاد ، مخصوصا تمیز کردن اطراف ناف، در زودتر افتادن بند ناف موثر است.

 د.در صورت قرمزی اطراف بند ناف ، بوی بد و یا ترشح از بند ناف ، فورا به پزشک مراجعه شو -*

 بندناف از نظر خونریزی احتمالی ، حداقل روزی یکبار مشاهده شود. -*

 ناف را دستکاری نکند.  -**

هفته اول تولد می  2بند ناف بتدریج خشک و چروکیده شده و از روز دوم تا سوم ، شروع به تیره شدن میکند و معموال طی  -*

 افتد.

ادر در ارتباط است که در زمان تولد قطع و به انتهای آن ، گیره یا کالمپ وصل در دوران بارداری ، جنین از طریق بندناف با م -

 می شود.

 فتق نافی ) بیرون زدگی ناف ( نسبتا شایع است و نیاز به درمان ندارد. -

 

 میزان وزن گیری نوزاد والگوی دفع ادرار و مدفوع نوزاد :-5

 میزان کفایت شیر مادر ، مطمئن نماید. این مساله مهمی است چراکه می تواند مادر را در شناخت

وزن  %7روز اول (مقداری از وزن خود را از دست می دهند ؛ کاهش وزن  اگر بیش از  5اکثر نوزادان در چند روز اول تولد ) تا  -

 تولد باشد ، باید پیگیری شود.  5بدن نوزاد،  تا روز 

 زن موقع تولد می رسد.، به و 41تا   43در صورت تغذیه خوب ، نوزاد در روز  -

در روزهای اول تولد ، مدفوع )مکونیوم( ماده غلیظ سیاهرنگ یا سبز تیره است که قبل از تولد در روده های جنین وجود دارد  -

 و باید قبل از شروع عمل هضم دفع گردد.

افت کافی شیر و تغذیه مناسب بار دفع مدفوع ، نشان دهنده دری 3کهنه مرطوب و  6هفتگی اول تولد ،  6روزگی تا  6از  -*

 است.

 ساعت اول تولد ، اطالع به پزشک داده شود. 21در صورت عدم دفع ادرار طی  -*

 ساعت اول تولد ، مراجعه به پزشک شود. 11در صورت عدم دفع مدفوع در طی  -*

دفع کریستاهای آمورف است  گاها در روزهای اول شیردهی ، بدلیل حجم کم شیر ،ادرار غلیظ و صورتی رنگ است که علت ، -

 و امری طبیعی است.

 مدفوع نوزادان شیر مادر خوار نسبت به شیر خشک خوران ، رقیق تر و با دفعات بیشتر است که طبیعی است . -*

 در صورتی که مدفوع نوزاد ، سفت و خیلی خشک ) گلوله گلوله ( باشد ، مشورت با پزشک شود. -

 

 شک :تعویض کهنه پارچه ای یا پو -6

 جهت پوشاندن کهنه ، پس از تمیز کردن نوزاد ، کهنه و مشمع بصورت مستطیل یا سه گوش تا شود. -

 پاهای نوزاد را باال آورده و کهنه زیر ران و باسن ، قرارداده شود. -

 ده شود.باال آورسپس لبه کهنه  طوری باال کشیده شود که تای جلوی آن ، برای دختربچه ها کمتر و برای پسربچه ها بیشتر  -
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 بعد از اینکه مادر دوپای نوزاد را پایین آورده و بهم نزدیک کرد ، دو طرف کهنه بهم وصل شود. -

 دقت شود هر بار که نوزاد ، کهنه خود را خیس یا کثیف می کند بالفاصله عوض شود. -

وختگی و جوش ، موثر است ؛ کمترین بی کهنه ها هرچه زودتر باید شستشو شود که این امر در محافظت پاهای نوزاد از س -

 دقتی در نظافت کهنه باعث ایجاد حساسیت در بدن نوزاد می شود.

کهنه ها را باید با صابونهای مخصوص شستشوی کهنه بچه شست و پس از شستشوی دقیق و آبکشی مکرر در آفتاب آویزان  -

 کرد و بعد اطو کشید.

مادر مقعد و دستگاه تناسلی نوزاد را با آب گرم بشوید ، همیشه دختران از جلو به  پس از مدفوع و حتی ادرار کردن ، باید -*

 عقب شستشو شوند.

پس از شستن ، پوست را به دقت خشک کرد بویژه در قسمتهای چین دار مثل کشاله ران ؛ نیازی به استفاده از پودر بچه  -

 نیست.

بستن کهنه باید بیضه های او را باال آورد تا الی پاها نماند و سر آلت در صورتی که نوزاد پسر است ،هنگام پوشک کردن یا  -*

 را به سمت پایین قرار داد تا در هنگام ادرار کردن ، ادرار نشت نکند.

 تا زمانی که بند ناف نیفتاده، باید پوشک یا کهنه و مشمع طوری بسته شود که بند ناف از آن بیرون بماند. -*

ستفاده از یک نوع پوشک ، عالیم قرمزی یا جوش روی پوست نوزاد ایجاد شود ،به احتمال زیاد ، در صورتی که بعد از ا -

 حساسیت به آن نوع پوشک شده و باید نوع پوشک را عوض یا از کهنه پارچه ای استفاده کرد.

 بعد از هر بار تعویض ، دستها با آب و صابون شسته شود. -

در تمیز کردن جای ادرار و مدفوع نوزاد ، نیاز به شستشوی کامل بدن و استحمام نوزاد تعویض سریع کهنه خیس نوزاد و دقت  -

 را کاهش می دهد.

 

 

 لباس ، رختخواب و وضعیت خوابیدن نوزاد : -7

 لباس نوزاد باید از جنس پنبه ای و نرم باشد ، شامل زیرپوش ، شورت، شلوار ، بلوز و کاله -

 جنس کتان یا نخ ،  تمیز، گرم و خشک باشد.مالفه های پتوی نوزاد  نیز از  -

پوشش نوزاد ، مناسب فصل و موقعیت آب و هوایی ، در نظر گرفته شود ؛ در صورت سردی هوا ، از چند پوشش نرم از جنس  -

 پنبه و در هوای گرم ، از یک پوشش نخی یا پنبه ای خنک استفاده گردد.

درجه سانتی گراد و بهتر است گردش هوا وجود داشته باشد اما  27تا  25مناسب به دما و تهویه اتاق نوزاد دقت شود ، دمای  -

 نوزاد در معرض کوران قرار نگیرد.

 محیط نوزاد عاری از دود بخصوص دود سیگار و قلیان باشد. -

 نوزاد را با حیوانت خانگی تنها نگذارد.-

 سرو صدا و در کنار مادر باشد.جای خواب نوزاد باید خشک ، گرم ، امن و در محل کم نور و بی  -

 نوزاد را در جاهای بلند مانند میز و صندلی تنها نگذارد. -

 ساک حمل نوزاد را از زیر بگیرد. -*

 نوزاد را در تخت یا گهواره بدون حفاظ تنها نگذارد.-
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لوگیری شود یا نوزاد سمت دیوار اگر از تخت استفاده می شود ، حتما باید لبه داشته و استاندارد باشد تا از افتادن نوزاد ج -

 خوابانیده شود.

تخت خواب نوزاد باید از مواد مناسب و سالم تولید شده و رنگهای سمی در آن بکار نرفته باشد و لبه های فلزی و برنده نداشته  -

 .سانتی متر  نباشد  زیرا که ممکن است سر نوزاد الی آن گیر کند 6باشد ، فاصله نرده های تخت بیش از 

تشک نوزاد ، بیش از حد نرم نباشد و لحاف و پتوی نوزاد متناسب با فصل و درجه حرارت محیط زندگی  باشد و بطور کلی  -

 سبک و گرم باشد ولی نه آنقدر گرم  که موجب عرق کردن نوزاد شود.

 **نوزاد را به شکم نخواباند

 ه یک طرف باشد.بهتر است نوزاد به پهلو خوابانیده شود ویا به پشت و سرش ب -

 زیر سر نوزاد از بالش استفاده نشود. -*

درجه با سطح افق  داشته باشد، به نحوی که سر باالتر و پاها  33بهتر است برای خوابانیدن نوزاد ، بستر او زاویه ای حدود   -

 پایین تر قرار بگیرد.

ی ایجاد این شیب می توان زیر بستر نوزاد در ناحیه سر دقت شود سر نوزاد خم نشود ، نیازی به استفاده از بالش نیست و برا -*

 ، یک پتو یا حوله کوچک تا شده قرار داد.

بهتر است در طول شب ، برای تغذیه یا تعویض کهنه نوزاد از روشن کردن چراغ یا طول دادن زمان تعویض کهنه ، خودداری  -

 شود.

 یم و در طی شب نیز از چراغ خواب با نور کم استفاده شود. جهت برقراری آرامش ، بهتر است نور اتاق نوزاد ، مال -

ساعت در شبانه روز می خوابد و ممکن است هر بار خوابیدن او بدون توجه به شب یا روز بودن  41تا  46نوزاد بطور متوسط  -*

 ساعت طول بکشد. 3دقیقه تا  23بین 

، استفاده از موزیک مالیم یا الالیی و در آغوش گرفتن نوزاد به او  قبل از خواب نوزاد ، استحمام ، ماساژ، کم نور کردن اتاق -

کمک می کند تا با آرامش بخوابد و در ماههای بعد نیز آرامش داشته باشد و پیام شب هنگام ، برای خوابیدن در وی تقویت 

 شود.

ی کشد تا مغز به اندازه تکامل جهت رسیدن ماه  طول م 6تا  3از ابتدای تولد ، نمی توان خوابیدن را به نوزاد آموزش داد و  -

 الگوی منظم بویژه در شبها برسد .

 

 حمام کردن نوزاد : -8

درجه سانتی گراد ، بهتر است اولین استحمام نوزاد ، حداقل   1/36تا  5/36در صورت ثابت بودن درجه حرارت بدن نوزاد بین 

 ساعت پس از تولد  باشد. 6

 بار در هفته ، انجام  داد. 2ا می توان بصورت یک روز در میان یا بطور معمول حمام نوزاد ر -*

 بسیار دقت شود که بالفاصله پس از شیر دادن ، بعلت احتمال برگرداندن شیر، از حمام دادن نوزاد خودداری شود. -**

درجه سانتی گراد برای  31تا  37درجه سانتی گراد باشد و از آب با دمای  21تا  25دمای محل استحمام نوزاد بهتر است  -

 استحمام نوزاد استفاده نمود.

 برای اطمینان از ولرم بودن آب ، آرنج را داخل آب فرو کرده ، آب باید قدری گرم تر از درجه حرارت بدن فرد باشد. -**

 برای شستشوی نوزاد از صابون و یا شامپوی مخصوص نوزاد ) مالیم و غیر قلیایی( استفاده شود. -*
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اه نوزاد را زیر دوش نبرد ، ابتدا سرو گردن نوزاد را شسته و خشک کرده و با کاله بپوشاند و سپس تنه و نهایتا اندامها هیچگ -*

 را لخت کرده و بشوید.

 

 استحمام نوزاد در صورتی که بند ناف نیفتاده باشد :  

 در این زمان می توان نوزاد را با اسفنج یا پارچه نخی نم دار ، تمیز کرد. -

نوزاد را باید روی کف اتاق یا تخت خوابانید و زیر او یک پتو یا حوله نرم گذاشت و از عدم افتادن و آسیب رسیدن به او بدلیل  -

 غلتهای ناگهانی مطمئن شد.

 نوزاد را باید در یک حوله پیچید و فقط قسمتی راکه قرار است تمیز شود ، از حوله بیرون گذاشت. -

د ، اسفنج را باید کامال تمیز و آب کشید  بطوری که صابون در آن نماند ، بعد با آب ولرم و نه داغ ، قبل از شستشوی نوزا -

 قسمت به قسمت بدن نوزاد را از حوله بیرون آورده و به آرامی شستشو داد.

 وی چینهایشستن بدن نوزاد را از سر و صورت شروع کرده  و سپس دستها و پاها ، شکم و پشت وی شسته شود ؛ شستش -

 زیر گردن ، زیر بغل و کشاله ران  حتما انجام شود.) می توان این قسمتها را هر روز نظافت کرد(

شستشوی دستگاه تناسلی نوزاد آخر از همه انجام می شود ؛  در نوزادان دختر ناحیه تناسلی از جلو به عقب شسته شود تا  -*

 ر نوزادان پسر نیز کیسه بیضه ، بایستی کامال تمیز شود.آلودگی مدفوع ، به مجرای ادراری  منتقل نشود، د

 از پاک کردن چربی روی پوست نوزاد) ورنیکس( خودداری شود.  -*

 پس از شستشو ، نوزاد را کامال خشک کرده و لباس گرم و تمیز به او پوشانیده شود. -

 

 

 در صورتی که بندناف افتاده باشد :

ز در میان یا هفته ای دوبار استحمام در سال اول ، کافی است و استحمام زیاد سبب خشکی بعد از افتادن بند ناف ، یک رو -*

 پوست وی می شود. 

 می توان او را  در وان بچه یا لگن شستشو داد ؛  -

 اولین استحمام نوزاد  باید با مالیمت و کوتاه مدت باشد تا منجر به  نا آرامی نوزاد نشود.  -

احتی کرد میتوان تا یکی دو هفته دیگر از روش اسفنج  ، برای حمام دادن او استفاده کرد تا کمی بزرگتر اگر نوزاد احساس نار -

 شود.

 نوزاد را نباید زیر دوش برد، بلکه از لگن و یا وان بچه استفاده کرد. -

 رطوبت و بخار به حدی نباشد تا تنفس نوزاد را مشکل کند. -

ه است ، بهتر است به پوست سر او قبل از استحمام ، کمی روغن زیتون مالید  و بعد با اگر سر نوزاد ، پوسته پوسته شد -*

 صابون بچه یا شامپو بچه شستشو شود تا همه پوسته ها از بین برود.

ت  ن دسدر هنگام شستشو با دو دست ، زیر بغلهای نوزاد را گرفته و آرام آرام ، او را وارد وان یا لگن کرده ، دقت شود که از میا -

سر نخورد) می توان از دستکش نخی استفاده کرد ( چون بدن نرم و لطیف و لغزنده نوزاد وقتی مرطوب و خیس می شود احتمال 

 سر خوردن زیاد می شود.
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در صورت عدم وجود وان یا لگن ، برای اینکه نوزاد از دست مادر نیفتد ، مادر در حمام روی زمین یا چهارپایه خیلی کوتاه  -

یند  سپس حوله ای که با آب گرم  خیس شده ، روی پای خود بیندازد و نوزاد را روی آن بخواباند ؛ ابتدا سطح روی بدن او بنش

شسته و آب بکشد بعد سطح روی دستها و سپس پاها را بشوید ، هر قسمت را که شست آب بکشد و در آخر همان حالت دمر ، 

 سر را شامپو زده و آبکشی نماید.

دن گوش نوزاد پس از استحمام خودداری شود و برای خارج نمودن آب از گوش نوزاد ، خم کردن سر او بطرف راست و از مکی -

 چپ و خشک کردن گوشها با دستمال نرم کفایت می کند.

 ، باید هیچ وقت نوزاد را در حمام ، یک لحظه هم نباید تنها گذاشت و تمام وسایل مورد نیاز برای حمام و خشک کردن نوزاد -*

 از قبل آماده شده باشد.

 د   استفاده کرد. -در صورت خشک بودن پوست نوزاد  می توان از یک الیه نازک  وازلین  یا  پماد  آ -

 تجربه حمام در صبح ، برای بعضی نوزادان دلپذیرتر و در ماههای سوم به بعد ، در شب آرام بخش تر است. -

حمام کردن برای نوزاد باید یک تجربه لذت بخش باشد و از آب نترسد ، با بزرگتر شدن او می توان از اسباب بازی هم در  -

 حمام برای سرگرم کردن او استفاده کرد. 

 

 کوتاه کردن ناخن : -9

نگام تکان دادن دستها و کوتاه کردن ناخنها ، برای سالمتی شیرخواران و بخصوص نوزادان مهم است ، چراکه آنها در ه -

 پاهایشان می توانند به پوستشان آسیب برسانند و آن را زخمی کنند.

بار در هفته نیاز به  2تا  4بار در ماه و ناخن های دست  2تا  4ناخن ها به سرعت رشد می کنند، بطوری که ناخن های پا ،  -*

 کوتاه کردن دارند.

ر ،هنگام خواب او است ، زمانی که وی خوابیده است با یک دست خود ، دست او بهترین زمان برای گرفتن ناخن شیرخوا -**

 را گرفته و انگشتان اورا صاف نگه داشته و با دست دیگر ناخن ها را کوتاه کرد.

 برای گرفتن ناخن شیرخوار بهتر است از یک قیچی مخصوص که سر آن گرد است استفاده کرد. -*

گیر ، بریدگی در دست نوزاد پیش آید و خونریزی اتفاق افتد ، جای نگرانی نیست ، فقط با یک اگر در حین استفاده از ناخن  -

دستمال تمیز باید محل خونریزی را به آرامی فشار داده تا خونریزی قطع شود، نیاز به پانسمان نمودن و یا چسیاندن چسب 

مکیدن انگشتانش پانسمان یا چسب را بمکد ، باید  زخم  ، به محل بریدگی نیست ، زیرا که ممکن است شیرخوار در هنگام

 اجازه داد زخم در معرض هوا خشک شده و بهبود یابد.

 

 ماساژنوزاد:

 ماساژ یکی از موثرترین شیوه های برقراری ارتباط عاطفی بین والدین و نوزاد است. -

 ماساژ را می توان از روز اول تولد  شروع کرد. -*

 تغذیه با شیر مادر:

 احساس کرد که نوزاد آماده است اورا به پستان بگذارد عالئم آمادگی عبارتند از:وقتی 

 نوزاد اطراف را نگاه می کند و یا حرکت دارد.-

 دهان خود را باز می کند. -



 

14 
 

 جستجو می کند.-

)آب ،آب قند،شیر ماه اول بطور انحصاری با شیر مادر تغذیه شود یعنی بجز شیر مادر هیچ ماده خوراکی  6شیرخوار باید در -

 بار در شبانه روز انجام شود. 1مصنوعی و شیر دام(داده نشود و شیردهی باید بر حسب میل و تقاضای شیرخوار حداقل 

 یک نوزاد رسیده ممکن است در روز اول پس از یک تغذیه خوب ساعات بیشتری بخوابد.-

 به استفاده از داروهایی که منع شیردهی دارد توجه کند. -

 حیح بغل کردن و پستان گرفتن نوزادطرز ص

 بدن و سر نوزاد در امتداد هم باشد.-

 صورت نوزاد مقابل پستان باشد.-

 نوزاد چسبیده به مادر باشد.-

 تمام بدن نوزاد و نه فقط گردن و شانه ها با دست حمایت شود.-

 نوک پستان با لب نوزاد تماس پیدا کند.-

 کند. صبر کند تا نوزاد دهانش را خوب باز-

سریع او را بطرف پستان بیاورد بطوری که نوک و قسمت بیشتری از هاله پستان در دهان نوزاد باشد و لب تحتانی بخوبی زیر -

 پستان قرار گیرد.

 اجازه دهد نوزاد پستان اول را رها کند و سپس پستان دوم را به او بدهد.-

 وشیده شده را با فنجان، قاشق یا سرنگ به نوزاد بدهد.اگر مادر حضور ندارد شیرش را بدوشد و فرد دیگری شیر د-

 نوزاد را برای گرفتن پستان مجبور نکند.-

 قبل از آنکه نوزاد پستان را رها کند او را جدا نکند.-

 از شیشه شیر و گول زنک) پستانک( استفاده نکند. -

 

 رشد و تکامل نوزاد : -11

رات آن کمی است؛ نمو یا تکامل ، رشد کیفی را نشان میدهد و شامل افزایش رشد یعنی افزایش وزن و اندازه بدن ، که تغیی

 توانایی ها و مهارت  در انجام اعمال حرکتی و تظاهرات اعمال ذهنی و حواس می شود.

حساس ترین زمان رشدطبیعی ، سه سال اول زندگی است و تغذیه مناسب و مراقبت مداوم در این دوران در سرنوشت آینده 

 نقش به سزایی دارد. کودک ،
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 روند تکامل نوزاد تا پایان ماه اول :

 الف( تکامل حرکتی در انتهای ماه اول

 دستها را در محدوده چشمها و دهان ، حرکت می دهد. -

 در حالی که در حالت خوابیده به شکم است ، سر را از یک سمت به سمت دیگر و یا باال می برد. -

 شتن سر ، سر به عقب می افتد.در صورت عدم نگه دا -

 انگشتان دست را  درحالت مشت کرده  نگه می دارد. -

 حرکات رفلکسی ) واکنشی (  قوی دارد. -

 

 ب ( تکامل بینایی در انتهای ماه اول 

 در هنگام شیرخوردن به مادر نگاه می کند. -

گاه کرده و آنها را دنبال می کند ، مثل اسباب بازیهای سانتی متری صورتش ، قرار دارد ، ن 25تا  45اشیائی را که در فاصله  -

 چرخان با رنگهای مختلف

 چشم ها  سر گردان و گاهی لوچ  هستند. -

 اشیاء  پر رنگ و یا سیاه و سفید  را ترجیح می دهد. -

 از بین تمام اشکال  ، صورت انسان  را ترجیح می دهد. -

 

 پ( تکامل شنوایی در انتهای ماه اول 

 ایی ، کامال تکامل یافته است.شنو -

 تعدادی از صداها را کامال تشخیص می دهد. -

 به صدا واکنش نشان می دهد و حتی سرش را به منبع صدا می چرخاند . -

 

 ج ( تکامل بویایی و المسه در پایان ماه اول 

 بوهای خوش را ترجیح می دهد. -

 از بوهای تند یا اسیدی خوشش نمی آید. -

 مادر خود را تشخیص می دهد. بوی پستان -

 تماسهای ناگهانی و خشن را دوست ندارد ) مثل کشیدن گونه ، بوسه محکم ( -

 با افراد خانواده احساس راحتی می کند. -

 

 د ( عالئم هشداردهنده تاخیر تکامل عصبی در ماه اول :

 ئم زیر مشاهده شد باید با پزشک مشورت نمود :چنانچه در خالل هفته های دوم ، سوم  و چهارم زندگی نوزاد ، هرکدام از عال

 مکیدن او ضعیف باشد. -
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 چشم ها را در هنگام مشاهده نور شدید نمی بندد. -

 بر روی شئ نزدیک  که از سمتی به سمت دیگر حرکت می کند ، تمرکز نمی کند. -

 دستها و پاها را به ندرت حرکت می دهد. -

 ه شل یا سفت است.دستها و پاها  بنظر بیش از انداز -

 حتی وقتی که گریه  نمی کند و یا هیجانزده نیست ، فک پایین دائما می لرزد. -

 به صداهای بلند پاسخ نمی دهد. -

 

 پیگیری وضعیت تکاملی کودک:

 سنجش الگوی تکاملی کودک ، با تکمیل پرسشنامه ای توسط پزشک  یا والدین  از دوران نوزادی به بعد  مشخص می شود.
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 مراقبتهای مادری

 

 پس از زایمان 3تا1مالقات اول: مالقات با مادر در یکی از روزهای 

 پس از زایمان 15تا11مالقات دوم:در یکی از روزهای 

 پس از زایمان 61تا  22مالقات سوم:در یکی از روزهای 

 

  مشکالت شایع پستانی پس از زایمان مربوط به شیردهی  -11

 د با احساس درد ،همراه باشد ؛**شیر دادن نبای

در روزهای اول شیردهی ، نوک پستانها  قدری حساس است که این احساس درد اولیه ، ظرف چند روز ، برطرف و شیردادن  

راحتتر می شود ، ولی اگر شیردادن آنقدر دردناک باشد که مادر از گذاشتن پستان در دهان نوزاد ، واهمه داشته یا نوک پستان 

 خم و شقاق باشد ،غیر طبیعی است .دچار ز

دردی که در شروع شیردهی ایجاد ولی با ادامه تغذیه نوزاد برطرف می شود ، به  احتمال زیاد مربوط به نحوه نادرست پستان  -

 گرفتن نوزاد است .

ران معموال آن را به فرو دردی که در طی شیر خوردن نوزاد ، بدتر می شود و پس از پایان شیردهی نیز هنوز ادامه دارد و ماد -

 رفتن خنجر تشبیه می کنند ، به احتمال زیاد مربوط به عفونت است .

 شقاق پستان:

  شایع ترین علت زخم نوک پستان ، وضعیت نادرست شیردهی است ؛ -**

 *علت بروز شقاق :*

 درست نگرفتن پستان توسط نوزاد و یا آغوش گرفتن نادرست -

 اد ، بدون قطع مکش و یا ضربه به نوک پستان و یا فشار ناشی از گاز گرفتن با لثه نوزادکشیدن پستان از دهان نوز -

 دستگاه شیردوشی که قدرت مکش زیاد دارد و سبب کشیدگی بیش از حد نوک پستان یا سائیدگی نوک پستان می شود . -

 شستشوی مرتب پستان با آب و صابون یا تمیز کردن آن با الکل -

 ستمال کاغذی یا حوله برای خشک کردن پستاناستفاده از د -

 اگر شیرخوار به خوبی پستان بگیرد و مکرر تغذیه شود اکثر مادران دچار زخم نوک پستان نمی شوند.
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 احتقان پستان :

 وقتی پستان از شیر تخلیه نمی شود ، مجاری شیری ، تحت فشار قرار میگیرند و جریان شیر متوقف می شود ، در این حالت -*

 بعلت هجوم خون ، لنف و شیر به پستان ، پستانها ، متورم و دردناک شده و پوست پستان براق می شود.

بعلت کشیدگی پوست پستان و هاله ، نوزاد نمی تواند  نوک پستان را بدرستی و راحتی در دهان بگیرد و پستانها حساس،  -

 متورم و گرم و سفت می شوند.

تا پنجم  و گاهی تا  روزهفتم پس از زایمان ، بروز می کند و برخی از مادران ممکن است درجاتی  این حالت بیشتر از روز سوم -

 از تب و سردرد داشته باشند.

علت احتقان معموال تاخیر در شروع تغذیه بالفاصله پس از تولد  یا محدود نمودن طول مدت تغذیه و غفلت از تغذیه شبانه  -*

 نوزاد است.

 

 عی پستان و احتقان چیست ؟*فرق پر بودن طبی

وقتی )معموال روز سوم به بعد ( شیر به پستان می آید، به موازات تولید شیر بیشتر ، خون بیشتر هم در پستان  جریان می یابد 

 ، سپس پستانها  گرم ، پر و سنگین می شوند ولی جریان شیر ، طبیعی و مجاری شیر، باز هستند.

رر تغذیه و مابین وعده های غذایی ، پستان را  کمپرس سرد  نمود ، ظرف چند روز پستانها متناسب برای رفع پری، باید نوزاد  مک

 با نیاز نوزاد ، تولید شیر خواهند کرد.

در صورت مشکالتی همچون نوک فرو رفته ، صاف ، دراز  و مجاری بسته و شقاق باید آنها را به مراکز بهداشتی درمانی اعالم  -

 کرد.

 ت پستان قرمز، براق ،خارش دار و پوسته پوسته و گاه  کم رنگ باشد ، اغلب بدلیل قارچ است .اگر پوس -*

 مشابه سایر قسمتهای بدن ، پستان هم می تواند به اگزما و دیگر مشکالت پوستی مبتال شود. -

 

 *-12*عالیم خطر مربوط به مادر:

 افزایش درجه حرارت و بروز تب و لرز -4    

 میزان خونریزی افزایش -2    

 تغییر میزان درد ،میزان و بوی ترشحات واژینال -3    

 سردرد و تاری دید -1    

 تهوع و استفراغ -5    

 درد شدید شکم -6    

 ریوی )تنگی نفس ،تپش قلب و درد قفسه سینه( –عالئم قلبی  -7    

 درد و تورم اندام تحتانی -1    

 مشکل در دفع ادرار و مدفوع -9    

 احتقان پستان ،ماستیت و آبسه پستان -43   

 مشکالت روحی و عالئم افسردگی-44   
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 میزان خونریزی و ترشحات طبیعی و غیر طبیعی مادر -13

 لوشیا-ب

 در چند روز اول بعد از زایمان ،ترشحات رحم زیاد و خونی است. -

 نی مهبل کاسته شده و کم رنگتر می شود.معموال در روزهای پس از زایمان به تدریج از مقدار ترشحات خو -**

هفته طول  6تا   1روز کم رنگتر می شود و معموال خروج ترشحات   43روز ترشحات خون آلود کمتر و پس از  1تا  3بعد از  -

 میکشد.

 تداوم خونریزی بیش از حد قاعدگی ، پس از هفته اول ، نیاز به بررسی دارد. -**

 

  

 خم و بخیه ها:مراقبت صحیح از محل ز -12

 :مراقبت از پرینه-

ناحیه تناسلی از جلو به عقب شسته شود و همیشه خشک شود و تا زمان کاهش ترشحات ، نوار بهداشتی ، مرتب عوض  -**

 شود.

جهت مراقبت از زخم و محل بخیه ها ،نشستن در لگن آب گرم ، استفاده از حرارت سشوار یا المپ پوشیده با پارچه توصیه  -*

 ود.می ش

 هفته ترمیم می شود. 3ناحیه برش معموال بدون درد و التهاب است؛ محل برش اپی زیاتومی معموال پس از  -

 تا ترمیم کامل پرینه ، از مقاربت جلوگیری شود. -

 

 

 بهداشت جنسی)مسائل جنسی،تنظیم خانواده،پاپ اسمیر(: -15

 6تا1پی زیاتومی شده اند تا ترمیم کامل محل برش  که معموال هفته و اگر ا 3خانم ها بعلت خطر عفونت و خونریزی تا  -**

 هفته ،  طول می کشد از مقاربت اجتناب و پس از این مدت ، در صورت تمایل و راحتی نزدیکی کنند.

 کاهش میل جنسی ، موقتی است و می تواند ناشی از خستگی نگهداری نوزاد باشد. -

 شود که می توان از کرم نرم کننده استفاده کرد.)لوبریکانت(تغییرات هورمونی ، باعث خشکی واژن می -

 

 تنظیم خانواده:

هفته از زایمان می تواند منجربه بارداری  3در صورت عدم تغذیه انحصاری نوزاد با شیر مادر ، تماسهای جنسی پس از گذشت  -

 بارداری انتخاب کرد. گردد.؛ بنابر این باید در سریع ترین زمان ، روش مناسبی را برای پیشگیری از

 ( باید مشاوره زمان مناسب بارداری بعدی و انتخاب روش پیشگیری شود.45-43در مالقات دوم )روز  -**

سال  3در صورت تمایل مادر یا همسر وی به فرزند بیشتر ، جهت شیردهی موفق و حفظ سالمت مادر بهتر است فاصله حداقل -

 بین بارداری ها رعایت شود.
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ب برای پیشگیری از بارداری پس از زایمان ، به نحوه تغذیه شیرخوار ) تغذیه انحصاری یا نسبی با شیر مادر( بستگی زمان مناس

 دارد.

هفته از زایمان روش مناسبی را برای  3در صورت عدم تغذیه انحصاری با شیر مادر، در صورت تماس های جنسی پس از گذشت 

 ایی مراقبین بهداشتی باید انتخاب کرد.پیشگیری از بارداری با مشاوره و راهنم

تغذیه انحصاری با شیر مادر یعنی کودک به جز شیر مادر با هیچ چیز دیگری تغذیه نشود، در نیمه شب نیز از شیر مادر تغذیه 

ی شود مکند و دفعات شیردهی مطابق با نیاز کودک باشد ؛ اگرچه تغذیه با شیر مادر بعنوان روش پیشگیری از بارداری توصیه ن

( از بارداری پیشگیری %93ماه به میزان موثری ) بیش از  6ولی با رعایت موارد فوق و در صورتی که قاعدگی برنگشته باشد تا 

 می کند.

 توصیه های الزم برای بستن لوله های رحمی )نیاز به آموزش نیست( :

برای بستن لوله های رحمی اقدام کند؛ بهترین زمان طی مادر بالفاصله بعد از زایمان ودر صورت نبود عالئم عفونت می تواند  -

 -هفته است 6هفته اول پس از زایمان یا پس از 

 در محلی زایمان کند که امکان انجامش باشد. -

 وجود رضایت نامه -

 روشهای قابل استفاده برای مادران شیرده:

 بالفاصله پس از زایمان: کاندوم و وازکتومی و تی ال

 ایمان: الینسترنول ، وازکتومی ،آیودی، تی ال، دی ام پی آهفته پس از ز 6

 ماه پس از زایمان: قرصها و آمپولهای ترکیبی پیشگیری از بارداری و روشهای فوق بجز الینسترنول6

 روشهای قابل استفاده برای مادران غیر شیرده: 

 ه پس از زایمان(بالفاصله پس از زایمان:وازکتومی ،کاندوم، دی ام پی آ، تی ال)تا یک هفت

 هفته پس از زایمان: قرصها و آمپولهای ترکیبی پیشگیری از بارداری وازکتومی، کاندوم و دی ام پی آ3

 هفته پس از زایمان: آیودی+روشهای فوق 6

 ماه پس از زایمان در مادر شیرده منع مصرف مطلق دارد. 6استفاده از قرصها و آمپولهای ترکیبی پیشگیری از بارداری تا 

 

 پاپ اسمیر:
روز پس از زایمان( به شرطی که مادر لک بینی نداشته باشد نمونه گیری از دهانه رحم جهت انجام  63تا 12در مالقات سوم) -*

 آزمایش غربالگری سرطان دهانه رحم انجام میشود.

 سال 65تا  23در خانمهایی که حداقل یکبار ازدواج کرده  -

 اکز بهداشتی درمانی مشخص می شودفواصل انجام پاپ اسمیر توسط مر -

نتیجه منفی پاپ اسمیر در فواصل یک سال را ندارد و در معرض خطر ابتال به سرطان  3در مورد خانمی که سابقه حداقل  -

 سال پاپ اسمیر انجام دهد. 3سرویک هم نیست باید سالی یک بار تا 

، تعداد دفعات و فواصل انجام پاپ اسمیر بر اساس نظر پزشک در مورد خانمی که در معرض خطر ابتال به سرطان سرویکس باشد 

 خواهد بود.

 زنان در معرض خطر:
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 زنانی که در سنین پایین ازدواج می کنند. -

زنانی که همسرشان ختنه نشده اند و یا بیش از یک شریک جنسی دارند و یا قبل همسر مبتال به سرطان دهانه رحم داشته  -

 است.

 بار ازدواج کرده اند و یا بیش از یک شریک جنسی دارندزنانی که چندین  -

 زنانی که دخانیات مصرف می کنند  -

 ( میشود.6توصیه جهت انجام پاپ اسمیر در مراجعه بعدی)هفته 45-43در مالقات روز 

 

 :)بدون بیماری زمینه ای(استفاده از داروها و مکمل ها برای مادر -16

 

ماه پس از زایمان  3رص آهن و یک عدد قرص یا کپسول مولتی ویتامین مینرال یا ساده تا **مکمل های دارویی: روزانه یک ق

 میلی گرمی کلسیم توصیه می شود. 533تجویز شود.در صورت مصرف ناکافی لبنیات در طول روز یک قرص 

 

 درد ساعت در صورت احساس 1مسکن : شامل کپسول مفنامیک اسید یا بروفن یا ژلوفن یا استامینوفن هر 

 ساعت  6آنتی بیوتیک  شامل کپسول سفالکسین هر 

 72روگام) در صورت نیاز( :در مادرارهاش منفی با نوزاد ارهاش مثبت در صورتی که هنگام زایمان دریافت نکرده باشد طی 

 ساعت اول پس اززایمان بصورت عضالنی تزریق می شود. 

 

دوران همانند  دوران بارداری فقط با تجویز پزشک و یا کارشناس مامایی  تجویز و تزریق سایر داروهای مورد نیاز مادر در این

 انجام می شود.

 

از آنجا که اقدامات درمانی بر روی مادر میتواند بصورت غیر مستقیم بر شیر خوار وی اثر بگذارد و دارویی که مادربه هر دلیلی 

میتواند  برای شیرخوار بسیار خطرناک باشد پس اگر مادر به مصرف می کند می تواند از طریق شیر به شیرخوار منتقل شود که 

هر دلیلی و بروز هر ناخوشی و بیماری که به پزشک و مراکز درمانی مراجعه  کند باید قبل از تجویز هرگونه دارو و اقدام درمانی 

 در هر مراجعه ، شیرده بودن خود را اعالم کند .

 ع میشود:در برخی مواقع با دستور پزشک شیردهی من-

 مادر مجبور به استفاده مستمر بیش از یک ماه از برخی داروها )با دستور پزشک( است. -

 مادر معتاد به مواد مخدر -

 مواد رادیو اکتیو در مدت درمان با نظر پزشک معالج -

 شود. برخی داروها نیز که بر شیردهی تاثیر گذار است و پزشک توصیه می کند از داروهای جایگزین استفاده 
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 تغذیه صحیح مادر: -17

 تغذیه :
 مصرف مایعات ، سبزیجات و میوه ها برای پیشگیری از یبوست ضروری می باشد.  -**

 برای رفع تشنگی خود ، آب یا سایر مایعات بنوشد ولی نوشیدن بیش از حد مایعات ، شیر را زیاد نمی کند. -

 ( خودداری کند.از مصرف زیاد نوشیدنیهای محرک )قهوه ،چای،... -

 سعی کند از غذاهای مانده و کنسرو شده ، شور و پر ادویه استفاده نکند. -

حبوبات )بدلیل نفخ آن( ، خوردن خیارو کدو )در اصطالح سرد بودن( و یا کلم و سیر) بخاطر بوی آن( منعی ندارد و استفاده  -

 در حد متوسط ، در صورت عالقه ، مشکلی ندارد.

 یی چرب و شیرین را کاهش دهد.مصرف مواد غذا -

 مصرف مواد غذایی حاوی پروتئین ، کلسیم ،امالح و ویتامینها را افزایش دهد. -

میزان مصرف مواد غذایی در دوران شیردهی ، کمی بیشتر از زمان بارداری است و الزم است رژیم غذایی شامل تمام  -**

 گروههای غذایی باشد.

 شیدنی خاصی توصیه نمی شود.در دوران شیردهی ، غذا یا نو -

 بطور کلی مادر پرهیز غذایی ندارد و هرچیزی  را که قبال مصرف می کرده است، می تواند ادامه دهد. -*

 

 کاهش وزن:

ماه بعد زایمان  6کیلوگرم کاهش می یابد که معموال تا  6تا  5بالفاصله پس از زایمان ، در اثر تخلیه رحم ، وزن مادر حدود  -

 وزن قبل از بارداری خود برمی گردد. ،مادر به

 در صورت شیردهی ، امکان برگشت به وزن قبلی بیشتر است. -**

 نحوه تغذیه و فعالیت بدنی ، در میزان کاهش وزن و مدت زمان الزم برای کاهش وزن موثر است. -*

 

 عملکرد روده ها:

 تمالی و کاهش فعالیت روده ها حین زایمان، طبیعی است.روز اول پس از زایمان ،بعلت تخلیه اح 2عدم دفع مدفوع  ، تا  -*

اصالح رژیم غذایی )مصرف مایعات و مواد فیبر دار( ،تحرک زود هنگام و تمرینات کششی، از یبوست و در نتیجه بروز عوارض  -*

 آن ، جلوگیری می کند.

 توصیه میشود در صورت نبود احساس دفع ، از زور زدن اجتناب شود. -

 

 ثانه:عملکرد م

در مادرانی که اپی زیاتومی شده اند، درد به تدریج بهبود می یابد، تداوم هرگونه مشکل در ادرار کردن مانند سوزش یا درد ،  -

 نیاز به بررسی دارد.

 الزم است بطور مرتب ، مثانه مادر تخلیه شود. -**
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 بهداشت فردی مادر: -18

 ی شود.استحمام روزانه و ترجیحا ایستاده ، توصیه م -*

 

ناحیه تناسلی از جلو به عقب شسته شود و همیشه خشک شود و تا زمان کاهش ترشحات ، نوار بهداشتی ، مرتب عوض  -**

 شود.

 

 بهداشت دهان و دندان:

جرم دندانی : چنانچه پالک میکروبی به وسیله مسواک زدن یا نخ کشیدن از سطح دندانها پاک نگردد و مدت طوالنی روی دندان 

 بماند به الیه ای سفت به رنگ زرد یا قهوه ای تبدیل می گردد.باقی 

 التهاب لثه: مانند متورم و پرخون و قرمز شدن لثه

پوسیدگی دندان: تخریب ساختمان دندان بدنبال فعالیت میکروبهای پوسیدگی زای دهان که عالئم آن عبارتند از : تغییر رنگ 

 مینای دندان به رنگ قهوه ای یا سیاه

 شدن دندان سوراخ

 حساس بودن یا درد گرفتن دندان هنگام مصرف غذاهای سرد و گرم یا ترش و شیرین

 حساس بودن یا درد گرفتن دندان هنگام فشردن دندانها بر همدیگر

عفونت دندانی و آبسه ودرد شدید: از فوریتهای شایع دندانپزشکی است؛ پیشرفت شدید پوسیدگی و عفونت دندان معموال با 

شبانه  شدید و مداوم و خودبخودی همراه است که می تواند باعث تورم صورت و لثه ها )آبسه( شده و گاهی با فیستول)  دردهای

 دهانه خروجی چرک آبسه دندان( همراه شود.

 

 بهداشت روانی مادر: -19

 اندوه پس از زایمان:
رس و هیجان بارداری و زایمان، ورود نوزاد و تغییرات در چند روز اول پس از زایمان ، مادر بدلیل فشارهای روانی ناشی از ت -

ایجاد شده در خانواده ،خستگی ناشی از کم خوابی اواخر بارداری و نگرانی در مورد مراقبت از نوزاد ، در ساعاتی از روز، اندوهگین 

 است.

وابی به هر فعالیت ، بیخوابی یا پرختغییرات خلق و خو و رفتار،طیف وسیعی دارد؛ شامل گریه خودبخود ،بی عالقه گی نسبت  -*

 ، تغییرات وزن ، خستگی و کاهش انرژی است.

 این حاالت معموال طی هفته اول پس از زایمان ، مشاهده و تا روز دهم ، بهبود می یابد و طبیعی و گذرا است. -**

وزاد  ، باید با پزشک روانشناس مشاوره در صورت طوالنی شدن این عالیم و یا بروز عالئمی مانند تمایل به خودکشی یا آزار ن-

 کرد.
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 جنون پس از زایمان:
 دوره پس اززایمان ، دوره پرخطری از نظر عود بیماری روانی قبلی و یا بروز بیماری روانی جدید است. -

رت و بیماری بصو اگر عالئم طوالنی و شدید تر شود مانند تمایل به خودکشی و آزار به نوزاد ، جنون پس از زایمان مطرح است-

بی خوابی ، بیقراری ، تغییرات سریع خلق و خو خود را نشان میدهد؛بنابراین اگر سابقه جنون پس از زایمان در مادر و یا خانواده 

 او و یا سایر عوامل خطر وجود دارد ویزیت روان پزشکی الزامی است و مادر باید ارجاع شود.

ه خودکشی، تحریک پذیری و پرخاشگری شدید، فرار از منزل، امتناع از خوردن ، پرفعالیتی عالئم خطر فوری روانی:افکار یا اقدام ب

 ، توهم و هذیان با محتوای آسیب رساندن به خود و دیگران

عالئم در معرض خطر روانی:روحیه افسرده، انرژی کم، کم حوصلگی، عصبانیت، بی قراری ، اختالل در خواب و اشتها) پرخوابی، 

 راشتهایی، کم اشتهایی(توهم وهذیان با محتوای غیر آسیب رسان به خود و دیگرانکم خوابی،پ

 

 همسرآزاری:
 در صورت وجود همسرآزاری ، آن را به مراقبین بهداشتی خود اطالع دهید.-

همسرآزاری:هر رفتار خشن وابسته به جنسیتی است که موجب آسیب شده یا با احتمال آسیب جسمی ، روانی و یا رنجش 

همراه گردد؛ چنین رفتاری می تواند با تهدید ، اجبار یا سلب مطلق آزادی و اختیار صورت گرفته و در جمع یا در خفا  زن

 رخ دهد.

خشونت جسمی: هرگونه اقدام عمدی از سوی شوهر که منجر به وارد شدن آسیب بدنی به همسرش گردد مانند مشت زدن 

 ها ، اقدام به خفه کردن ، ضربه زدن با چاقو، سیلی زدن و لگد زدن ، هل دادن، کشیدن مو

خشونت روانی: رفتار خشونت آمیزی است که شرافت ، آبرو و اعتماد بنفس زن را خدشه دار می کند؛ این رفتار بصورت 

 انتقاد ناروا ، تحقیر، بددهانی، تمسخر، توهین، فحاشی ، متلک و تهدیدهای مداوم اعمال می شود.

 

 بعد از زایمان: فعالیت و ورزشهای -21

 دیواره شکم:
پس از زایمان ، عضالت دیواره شکم ،نرم و شل باقی می ماند و چند هفته طول می کشد تا توانایی کششی عضالت به حالت  -

 اولیه باز گردد.

 با انجام تمرینات کششی ، میتوان به جمع شدن سریع تر و بهتر عضالت شکم کمک کرد. -

 ه تنهایی موثر نیست.استفاده از شکم بند ، ب -*

 فعالیت :
 مادر می تواند فعالیتهای معمول و روزانه خود را بتدریج شروع کرده و افزایش دهد. -

 هفته،  باید از انجام موارد زیر خودداری گردد: 6بعد از زایمان تا  -*

 ایستادن طوالنی مدت  -  

 جابجا کردن اشیاء سنگین -  
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 پریدن–دویدن  -  

 نگینورزشهای س -  

 بلند کردن کردن همزمان دو پا در وضعیت طاق باز یا به پهلو -  

 صاف نشستن با پاهای کشیده -  

 

 تمرینهای پس از زایمان:

مادر باید پس از زایمان ، زمانی را به خود اختصاص دهد؛ تمرینها به وی کمک می کند تا به خستگی و دردهای این دوران غلبه 

 د ایجاد نماید.کرده و احساس بهتری در خو

چند ساعت پس از زایمان و با نظر عامل زایمان می تواند از بستر برخیزد؛ اوایل ممکن است شیوه ایستادن و راه رفتن بدلیل  -*

زایمان درست نباشد، بنابراین توصیه میشود بر روی تخت دراز کشیده و یک بالش زیر سر قرار داده و همزمان سر را به باالی 

ا به پایین تخت بکشد ، بدین ترتیب انحنای ستون فقرات اصالح می شود؛ بعد از چند بار تمرین این کار را در تخت و پاها ر

 حالت ایستاده نیز می تواند انجام دهد.

 بر روی شکم خوابیدن بعد از زایمان ، مجاز است ولی بهتر است سر، شانه ها و شکم ، توسط بالش حمایت شود. -

 گن ، باید بعد از زایمان ادامه یابد.تقویت عضالت کف ل -*

 تقویت عضالت شکم  نیز بایدادامه یابد ، این تمرین کمک می کند تا عضالت شکم دوباره به هم نزدیک شود. -

قبل از انجام تمرینات مربوط به عضالت شکم ، باید تست جداشدگی عضالت راست شکمی، توسط ماما یا پزشک انجام شود،  -

 تدا تمرینهای اصالحی عضالت شکمی صورت گیرد تا از عوارض درازمدت اجتناب گردد.در صورت لزوم اب

جریان خون در اندامهای انتهایی باید بهبود یابد؛ در تختخواب عضالت مچ پا را منقبض و منبسط کند ، انگشتان پا را حرکت -*

 داده به سمت خود کشیده و از همراه بخواهد پاها را ماساژ دهد.

 ضالت گردن و شانه و پشت نیز ادامه یابد.تقویت ع -

 نمونه ای از تمرینات پس از زایمان

 تمرین اول :

به پشت خوابیده، زانوها خم ،ابتدا همراه دم عمیق ، شکم را منبسط کرده و با بازدم آرام ولی با فشار ، عضالت شکم و پرینه را 

 بار( 43ثانیه منقبض و سپس رها شود. ) 5تا  3
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 :تمرین دوم 

به پشت خوابیده ،زانوها خم،بدون حرکت شانه ها یک دم عمیق انجام داده و با بازدم ،زانوها را به سمت چپ چرخانده و به زمین 

 بار( 43برساند ،چند ثانیه در این وضعیت باقی مانده و سپس حرکت را به همین ترتیب ، به سمت راست انجام دهد.) 

 تمرین سوم :

را در دو طرف بدن و زانوها را خم کرده ، در این حالت باید کف پا بر روی زمین قرار گیرد، در هنگام  به پشت خوابیده ، دستها

 بار( 43دم ، باسن و کمر را از روی زمین بلند کرده و عضالت باسن ، پرینه و شکم منقبض شود.)

 تمرین چهارم :

به همراه دم ، پای راست را از زانو خم کرده و با بازدم ، پای  به پشت خوابیده ، پاها کشیده و دستها در طرفین بدن قرار گیرد ،

خم شده را از باسن بلند کرده و از روی پای چپ گذرانده و بر روی زمین قرار دهد ، سپس این حرکت برای پای چپ نیز تکرار 

 بار( 43شود.)

 در این تمرین نباید سر و شانه ها از زمین بلند شود.

 تمرین پنجم :

وابیده،دستها را در امتداد شانه ها قرار داده ، به همراه دم ، دستها باال برده شود ؛ کشش باید در عضالت پشت ، شانه به پشت خ

 بار( 43و دستها احساس شود ، سپس با بازدم عمیق ، دستها آرام در طرفین بدن و دور از هم قرار داده شود . )

 م و پرینه در هنگام بازدم ، فراموش نشود.توجه : در تمام مراحل انجام تمرین ، انقباض شک

 *بعضی از تمرینات را بالفاصله پس از زایمان ،می توان شروع کرد اما بعضی از تمرینات را باید به تاخیر انداخت.

 

 

 

 


