
 

 احتقان پستان

-زنان كه شيردهي ندارند احتقان پستان را تجربه مي

هاي كند دراين صورت محافظت پستان توسط كرست

اما اسـتـفـاده از داروهـاي         .  منسب توصيه مي شود

 .هورموني جهت قطع ترشح شير توصيه نمي گردد

 

 مراقبت بعدي پس از ترخيص 

زمـان    در  انـد داده  زناني كه زايمان طبيعـي انـجـام     

حمام كردن،   توانند بيشتر فعاليت ها چونترخيص مي

 6  تـا   رانندگي وكارهاي منزل را انجا دهند و بسيـاري 

هفته بعد از زايمان به كار و وظايف عادي خود باز مـي  

 3  گردند و معموالً اولين ويزيت بعد از زايمان ظـرف   

 .هفته پس از زايمان ترتيب داده مي شود

پس از زايمان بستن شكم الزم نيست ولي اگـر بـه     

طور غير عادي آويزان و شل باشد كمربند معـمـولـي    

 .كفايت مي كند

ورزش هر زمان بعد از زايمان واژينال و بالفاصله بعـد  

اسـت    از كاهش درد شكم در زايمان سزارين مـجـاز  

ولي باز لطفا ًدر اين مورد با پزشك معالج خود حتـمـاً   

 .مشاوره نمائيد

 

 مقاربت

مـجـدداٌ     تـوان زمان مشخصي بعد از زايمان كه مـي   

نزديكي را از سر گرفت وجود ندارد ولي حدوداٌ زمـان  

از   هـفـتـه   2ولي در كل بعد از     .  هفته است 5متوسط

زايمان بر حسب ميل و راحتي بيمار مي توان از سـر    

گرفت مگر اينكه مادر بخيه ناحيه واژن داشته بـاشـد   

 .هفته مي توان از سر گرفت 4كه بعد از 
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 دستگاه ادراري

معموالً است و  تكرر ادرار در اين دوره پديده اي طبيعي

 از  اتساع بيـش .  دهد روز بعد از زايمان رخ مي 5تا  2

افزايش احتمال عفونت   و تخليه ناكامل مثانه باعث  حد

 .شودمي

 

 تغييرات وزن

محيط كاهش وزن ناشي از  5-6در اين دوره  عالوه بر

كيلوگرم كاهش 2-3تخليه رحم و از دست رفتن خون

ولي بـه طـور       .  وزن هم به دليل تكرر ادرار مي شود

 .كيلوگرم اضافه وزن باقي مي ماند 1/5متوسط 

 

 جلوگيري از بارداري

در سه هفته اول بعد از زايمان نياز به جلوگيري نيست 

شـدت    و  فـرد   بـدنـي    پس از آن بر حسب شـرايـط  

شيردهي، تخمك گذاري به طورغير قابل پيش بيـنـي   

روش انتخابي در اين دوره . در  زن شيرده رخ مي دهد

هاي شيردهي است كه حجم شير را تغيـيـر   قرص

 .دهدنمي

 

 تغييرات پستان

روز بـعـد از          5تا  3نشست شير و درد پستان در  

تخـلـيـه    .  زايمان از نشانه هاي  احتقان پستان است

مداوم سينه ها به جلوگيري از اين امر كمك مي كند و 

هـا  در صورت بروز آن حتماٌ با وجود درد ،بايستي سينه

ساعت 24تا12تخليه شود و گذاشتن كيسه يخ براي 

 .نيز سبب بهبود درد مي شود

 تغييرات رحمي

تغييرات رحمي دوران بارداري از جمله بزرگ شـدن    

رحم و افزايش قابل توجه در جريان خون رحم بعد از 

زايمان در طي اين دوره پس از زايمان  شـروع بـه       

 .بازگشت به حالت قبل مي كند 

شود روز از زايمان شروع مي 2جمع شدن رحم بعد از 

به .  هفته به اندازه قبل از بارداري بر مي گردد4و ظرف 

همين دليل در طي اين دوره شما دچار پس دردهايـي  

متناوب رحمي   و  شويد كه به صورت انقباضات قويمي

 .       است

 

 خونريزي

خوني است  ترشحات واژن هم در چند روز اول زايمان

روز  10روز مرتباً كم رنگ مي شود و بعد از  4و ظرف 

ادامـه    هـفـتـه    4به رنگ سفيد و زرد در مي آيد كه تا 

به همين دليل در صورت خونريزي شديد و يـا    .  دارد

طوالني شدن خونريزي هاي نامنظم نياز به پيگـيـري   

پسرفت محل جفت و از بين رفتن كـامـل   .  خواهد بود

هفته طول مي كشد و اگر با نقص انـجـام    6اثر آن تا 

 .  شود ممكن باعث خونريزي ديررس مامائي  شود

بعد از  اين دوره به معناي دوره حين و بالفاصله

هفته بعد از  6دقيق آن زايمان است و معناي 

 .باشدزايمان مي


