
 جلوگیري از بارداري
در سه هفته اول بعد از زایمان نیاز به جلوگیري نیست، پس از آن بر حسب            
شرایط بدنی فرد و میزان  شیردهی، تخمک گذاري به طورغیر قابل پیـش              

بینی در  زن شیرده رخ می دهد. روش انتخابی در این دوره      
 دهد.

 تغییرات پستان
روز بعد از زایمان از نشانه هاي  احتقـان   5تا  3نشت شیر و درد پستان در   

پستان است. تخلیه مداوم سینه ها به جلوگیري از این امر کمک می کند و               
ها تخلیـه شـونـد و         با وجود درد ،بایستی سینه    ”  در صورت بروز آن حتما      
 ساعت نیز سبب بهبود درد می شود.24تا12گذاشتن کیسه یخ براي 

 احتقان پستان
کنند درایـن صـورت      زنانی که شیردهی ندارند احتقان پستان را تجربه می        

هاي مناسب توصیه می شود. اما استفاده از          محافظت پستان توسط کرست   
 داروهاي هورمونی جهت قطع ترشح شیر توصیه نمی گردد.

 مراقبت بعدي پس از ترخیص 
توانند بـیـشـتـر      اند در زمان ترخیص می    زنانی که زایمان طبیعی انجام داده     

فعالیت هایی چون حمام کردن، رانندگی وکارهاي منزل را انجام دهـنـد و        
 هفته بعد از زایمان به کار و وظایف عادي خود باز می گردند.  6بسیاري تا 

 شود.انجام می هفته پس از زایمان 3 بعد از زایمان ظرف معموالً اولین ویزیت 
پس از زایمان بستن شکم الزم نیست ولی اگر به طور غیر عادي آویزان و               

 شل باشد کمربند معمولی کفایت می کند.
هفته) و زایـمـان         6ورزش هر زمان بعد از زایمان واژینال یا طبیعی(بعد از      

سزارین مجاز است ولی باز لطفا ًدر این مورد با پزشک معالج خود حـتـمـاً                
 مشاوره نمائید.

 مقاربت
توان مجدداً نزدیکی را از سر گـرفـت     زمان مشخصی بعد از زایمان که می    
هفته 2هفته است. ولی در کل بعد از           5وجود ندارد ولی حدوداً زمان متوسط     

اینکه  می توان از سر گرفت مگرپس از زایمان بر حسب میل و راحتی بیمار 
 هفته می توان از سر گرفت. 4مادر بخیه ناحیه واژن داشته باشد که بعد از 
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معناي   دوره به معناي حین و بالفاصله بعد از زایمان است و          این  
 باشد.هفته بعد از زایمان می 6دقیق آن 

 تغییرات رحمی
تغییرات رحمی دوران بارداري از جمله بزرگ شدن رحم و افـزایـش قـابـل            

توجه در جریان خون رحم ، بعد از زایمان در طی این دوره پس از زایـمـان                 
 شروع به بازگشت به حالت قبل می کند .

هفته به اندازه   4شود و ظرف    روز  بعد از زایمان شروع می        2جمع شدن رحم    
قبل از بارداري بر می گردد. به همین دلیل در طی این دوره شما دچار پـس                 

 شوید که به صورت انقباضات قوي و متناوب رحمی است.       دردهایی می
 خونریزي

روز مرتـبـاً    4ترشحات واژن هم در چند روز اول زایمان خونی است و ظرف    
 4روز به رنگ سفید و زرد در می آید که تـا            10کم رنگ می شود و بعد از        

هفته ادامه دارد. به همین دلیل در صورت خونریزي شدید و یا طوالنی شدن     
خونریزي هاي نامنظم نیاز به پیگیري خواهد بود. پسرفت محل جفت و از                

هفته طول می کشد و اگر با نقص انجـام شـود      6بین رفتن کامل اثر آن تا  
 ممکن است باعث خونریزي دیررس مامائی  شود.  

 دستگاه ادراري
روز بـعـد از        5تا  2معموالً تکرر ادرار در این دوره پدیده اي طبیعی است و           

دهد. اتساع بیش از حد و تخلیه ناکامل مثانه باعث افـزایـش              زایمان رخ می  
 شود.احتمال عفونت می
 تغییرات وزن

کیلو کاهش وزن ناشی از تخلیه رحم و از دسـت       5-6در این دوره  عالوه بر     
یابد. ولی به طـور       کیلوگرم خون و نیز تکرر ادرار وزن کاهش می        2-3رفتن  

 کیلوگرم اضافه وزن باقی می ماند. 1/5متوسط 
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