جلسه هفتم
دوران نقاهت پس از زايمان (دوره نفاس)

معموال  6هفته پس از زايمان دوره اي است كه كه طي آن تغييرات ناشي از بارداري در اعضاء مختلف بدن به
تدريج به حالت قبل از بارداري بر مي گردد  .ممكن است اين برگشت پذيري تا ماهها به طول انجامد  .تغييرات
اعضاء مختلف بدن به شرح زير است :
رحم :
بالفاصله پس از زايمان  ،رحم شروع به كوچك شدن مي كند به طوريكه در عرض دو هفته به داخل حفره لگن بر
مي گردد  ،اندازه رحم پس از 4تا  6هفته تقريبا برابر اندازه زمان قبل از بارداري است  .گاهي درد و انقباضهايي در
رحم مانند زمان قاعدگي وجود دارد كه اصطالحا به آن پس درد مي گويند آين دردها در زمان شيردهي بيشتر
مي شود  .با گرم نگه داشتن  ،شل كردن عضالت  ،تنفس عميق  ،مصرف مسكن (با نظر پزشك يا ماما)  ،مي توان
درد ناشي از انقباض را كاهش داد .
ترشحات رحم :
در چند روز اول بعد از زايمان ترشحات رحم خوني و زياد است بعد از  3يا  4روز ترشحات خون آلود كمتر و پس
از  01روز كم رنگتر مي شود .

تدوام خون ريزي بيش از حد قاعدگي پس از هفته اول  ،نياز به بررسي دارد  .معموال خروج ترشحات  4تا  6هفته
طول مي كشد .
برگشت قاعدگي :
معموال شروع مجدد تخمك گذاري  ،با شروع قاعدگي مشخص مي شود  .گاهي اوقات ممكن است مادر تا يكسال
بعد از زايمان قاعده نشود  ،اما بايستي بداند كه امكان تخمك گذاري و بارداري وجود دارد .
عملكرد مثانه :
الزم است به طور مرتب مثانه تخليه شود  .گاهي ممكن است به علت اپي زياتومي احساس درد هنگام تخليه ادرار
به وجود آيد كه به تدريج بهبود مي يابد  .تداوم هر نوع مشكل در ادرار كردن مانند سوزش و يا درد نياز به بررسي
دارد .
عملكرد روده :
عدم دفع مدفوع تا دو روز اول پس از زايمان به علت تخليه احتمالي و كاهش فعاليت روده ها حين زايمان طبيعي
است .
ديوار ه شكم :

عضالت ديواره شكم پس از زايمان نرم و شل باقي مي ماند و چند هفته طول مي كشد تا توانايي كشش عضالت به
حالت اوليه باز گردد .
پستان :
مراقبت از پستانها نقش ارزنده اي در تدوام شيردهي دارد  .اگر مادر به نوزاد خود شير مي دهد بايستي پستانها را
تميز نگاه دارد  .مشكالتي كه به طور معمول ممكن است در شيردهي اتفاق بيافتد شامل :
احتقان پستان :
در روز سوم تا پنجم پس از زايمان به دليل افزايش حجم شير  ،پستانها دچار احتقان مي شود  .در اين حالت
پستان ها حساس  ،متورم  ،گرم و سفت مي شود  .برخي از مادران ممكن است درجاتي از تب و سردرد نيز داشته
باشند .
ترك نوك پستان :
احساس ناراحتي خفيف نوك پستان در اوايل شيردهي طبيعي است ولي ترك خوردن  ،زخم شدن و سوزش شديد
نوك پستان اغلب به دليل شيوه نادرست در آغوش گرفتن نوزاد و گرفتن نوك پستان است .
كاهش وزن :

بالفاصله پس از زايمان در اثر تخليه رحم و خروج جنين و جفت  ،وزن بدن مادر حدود  5تا  6كيلوگرم كاهش مي
يابد  .كه معموال  6ماه بعد از زايمان به حدود وزن قبل از بارداري خود بر مي گردد .
اندوه پس از زايمان :
در چند روز اول بعد از زايمان  ،ممكن است مادر به دليل فشار هاي رواني ناشي از ترس و هيجان بارداري و
زايمان  ،ورود نوزاد و تغييرات ايجاد شده در خانواده  ،خستگي ناشي از كم خوابي اواخر بارداري و نگراني در مورد
مراقبت از نوزاد در ساعاتي از روز اندوهگين شود  ،تغييرات خلق و خو و رفتار  ،طيف وسيعي دارد كه شامل گريه
كردن خودبه خود  ،بي عالقگي نسبت به هر فعاليت  ،بي خوابي يا پر خوابي  ،تغييرات وزن  ،خستگي و كاهش
انرژي است .
فعاليت و استراحت :
به دليل طوالني بودن زمان زايمان  ،تاثير داروي بيهوشي  ،شيردهي و بي خوابي و نگهداري از نوزاد  ،خستگي پس
از زايمان بسيار شايع است .
تغذيه :

تغذيه خوب و داشتن ذخاير كافي از دوران بارداري هم تامين كننده سالمت مادر و هم موثر در شيردهي است  .در
دوران شيردهي  ،غذا يا نوشيدني خاصي توصيه نمي شود .الزم است رژيم غذايي شامل تمام گروههاي غذايي باشد
.
چند توصيه :
 مادر بايستي مصرف قرص آهن و مولتي ويتامين را تا سه ماه پس از زايمان ادامه دهد .
 مواد غذايي حاوي پروتئين  ،كلسيم  ،يد و ويتامين به ميزان بيشتر مصرف كند .
 مصرف مواد غذايي چرب و شيرين را كاهش دهد .
 از مصرف زياد نوشيدني هاي محرك (قهوه  ،چاي و )..خودداري كند .
مقاربت :
الزم است خانم به علت خطر عفونت و خونريزي  ،تا سه هفته و اگر اپي زياتومي شده تا ترميم كامل محل برش كه
معموال  4تا  6هفته طول مي كشد از مقاربت اجتناب كند .
عالئم خطر پس از زايمان :
با مشاهده هريك از عالئم زير به بيمارستان يا هر واحد بهداشتي درماني مراجعه شود :

 خونريزي بيش از حد قاعدگي در هفته اول
 تب و لرز
 خروج ترشحات بد بو و چركي از مهبل
 درد و ورم يكطرفه ساق و ران
 افسردگي شديد
 درد شكم يا پهلوها
 سوزش يا درد هنگام ادرار كردن
 درد و تورم و سفتي پستان ها
 درد و سوزش و ترشح از محل بخيه ها
مراقبت از نوزاد :

زندگي داخل و خارج رحمي نوزاد و رشد و تكامل وي تحت تاثير عوامل بسياري از جمله عوامل ژنتيكي ،
اجتماعي و اقتصادي و محيطي قرار دارد  .مثال اگر مادري در دوره بارداري دچار بيماري قند يا مسمويت حاملگي
شود  ،جنين داخل رحم وي نيز تحت تاثير قرار گرفته و دچار بزرگي جثه و يا كاهش رشد در داخل رحم مي شود
در زايمان طبيعي برقراري ارتباط پوستي و عاطفي نوزاد و مادر و جريان شيردهي سريعتر از زايمان با سزارين
است  .و بهتر است اين تماس بالفاصله پس از تولد و در اتاق زايمان باشد  .تماس پوست با پوست به مادر و نوزاد
مي تواند بسياري از مشكالت رفتاري نوزاد مانند پرخاشگري  ،بزهكاري و  ...را در آينده كاهش دهد .
رعايت نكات بهداشتي و شستشوي دست ها :
دست ها مهمترين منبع انتقال ميكروب به بدن نوزاد هستند بنابراين الزم است قبل از هرگونه تماس با نوزاد حتما
دستها را با آب و صابون شستشو داد  .شستشوي دستها مي بايست براي اولين تماس با نوزاد به مدت  3دقيقه و
سپس در طول روز هر بار به مدت  05-01ثانيه صورت گيرد .
مشخصات نوزاد :
پوست نوزاد :

پوست نوزاد بايد هميشه خشك و تميز نگه داشته شود و نياز به مصرف روغن يا كرم خاصي براي چرب كردن
پوست او نيست (مگر در موارد استثنائي طبق توصيه پزشك و يا هنگام ماساژ) حس المسه نوزاد از بدو تولد وجود
دارد و به همين علت نوزادان با تماس پوست به پوست با والدين آرام مي شوند و به تحريكات دردناك پاسخ مي
دهند  .در روزهاي اول تولد ممكن است پوست نوزاد  ،قرمز  ،صورتي و يا ارغواني رنگ باشد  .در صورت زردي ،
كبودي و رنگ پريدگي پوست نوزاد با پزشك مشورت شود .
ضربان قلب :
تعداد ضربان قلب نوزاد حدود  001تا  061ضربه در دقيقه است .
تعداد تنفس :
تعداد تنفس طبيعي نوزاد كمتر از 61تنفس در دقيقه است .
درجه حرارت :
درجه حرارت طبيعي بدن نوزاد  3665درجه سانتي گراد است .
سر نوزاد :

سر نوزاد گاهي به دنبال زايمان طبيعي ممكن است حالت كشيده داشته باشد و يا مقداري مايع در زير پوست سر
جمع شود كه امر طبيعي است و طي روزهاي اول بعد از تولد به حالت اوليه بر مي گردد .
چشم نوزاد :
چشمان نوزاد تازه متولد شده بالفاصله بعد از تولد داراي قدرت بينايي مي باشد .
*** از ريخت هر گونه قطره و يا مايعاتي نظير چاي  ،درون چشم نوزاد خود داري شود***
بيني نوزاد :
حس بويايي نوزاد در زمان تولد فعال بوده و قدرت بويايي نوزاد بيشتر از بزرگساالن است  .در صورت گرفتگي
بيني نوزاد  ،از چكاندن شير مادر در داخل بيني نوزاد به منظور باز نمودن بيني خودداري شود .
دهان نوزاد :
اگر در هنگام گريه كردن يك طرف دهان نوزاد بيشتر از طرف ديگر حركت كند  ،احتمال اعصاب صورت صدمه
ديده اند و بايد به پزشك مراجعه شود .
گوش نوزاد :

در هنگام تولد به دليل اينكه الله گوش به طور كامل غضروفي نشده است به راحتي خم مي شود و به حالت اول بر
مي گردد .
پستان نوزاد :
پستان بعضي از نوزادان اعم از دختر يا پسر ممكن است مقداري برجسته بوده و يا از آن ترشح خارج شود  .اين امر
نيز طبيعي بوده و خود به خود بعد از چند روز برطرف مي شود .
بند ناف نوزاد :
بند ناف بايد هميشه خشك و تميز نگهداشته شود  .از ناف بند استفاده نشود و پوشك را طوري ببنديد كه بند
ناف داخل پوشك قرار نگيرد  .از آغشته شدن بند ناف به مدفوع يا ادرار جلوگيري شود  .از به كار بردن هرگونه
ماده ضد عفوني مانند  :الكل يا بتادين روي بند ناف خودداري گردد .
پاي نوزاد :
در رفتگي مفصل ران در بعضي از نوزادان به خصوص نوزادان دختر ديده مي شود كه علت خاصي ندارد اما با
تشخيص و اقدامات درماني به موقع اكثرا قابل درمان و اصالح مي باشد .
غربالگري نوزاد :

توصيه مي شود در روز  3-5بعد از تولد  ،آزمايشات غربالگري به منظور اطمينان از عدم ابتالي نوزاد به بعضي از
بيماريهاي قابل پيشگيري (در صورت تشخيص زود رس) انجام شود .
ماساژ نوزاد :
ماساژ نوزاد يكي از موثر ترين شيوه هاي برقراري ارتباط عاطفي مادر و نوزاد است و مي توان آن را از روز اول تولد
شروع كرد .
ماساژ موجب مي شود كودك احساس ارزشمندي و دوست داشته شدن كند .
مراجعه به پزشك :
بعد از ترخيص نوزاد و مادر از بيمارستان توصيه مي شود در صورت نداشتن مشكل اولين مراجعه به پزشك بين
روز  3-5بعد از تولد باشد و مراجعه دوم روز  05بعد از تولد و مراجعه سوم يكماهگي خواهد بود  .مراجعات بعدي
با نظر پزشك تعيين مي گردد .

عالئم خطر در نوزادان :
در صورت مشاهده هر يك از عالئم زير در نوزاد  ،سريعا به پزشك  ،ماما و يا مراكز بهداشتي درماني مراجعه شود .
 زردي
 خوب شير نخوردن و بي اشتهايي
 تو كشيده شدن قفسه سينه
 تب يا سرد شدن اندامها و بدن نوزاد
 ناله كردن و تنفس مشكل يا تنفس خيلي سريع و يا خيلي آهسته
 تشنج
 رنگ پريدگي شديد يا كبودي
 اسهال
 تحرك كمتر از معمول و بي حالي
 استفراغ مكرر شير
 عدم دفع مدفوع و ادرار در روزهاي اول

 بيقراري و تحريك پذيري
 وجود جوشهاي چركي در پوست
 ترشحات چركي ناف و يا قرمزي اطراف ناف
 قرمزي اطراف چشم و خروج ترشحات چركي و تورم پلكها

