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 آموزشهای دوران بارداری و آمادگی آآ

 برای زایمان

 اصلی در عمل جنسی و بارداری

 

 واحد سالمت خانواده جمعیت و مدارس معاونت بهداشتی 

 سالمت مادران

 که در روند باردرای و زایاین قا نام و و زایمان محسوب میشود در 

 

 

 



 

اصلی در عمل جنسی و بارداری و زایمان محسوب میشود در این ستگاه تناسلی یا تولید مثل زنانه از اعضای د

قسمت با نام و کار برخی از اعضای که در روند باردرای و زایمان دخیل هستند ، اشنا میشوید. بخشی از آن در 

حفره استخوانی لگن قراردارد که قابل مشاهده نیست و بخش دیگر در بیرون از بدن قرار میگیرد که میتوان آن 

 .    دید را

 

 بخش خارجی دستگاه تولید مثل

 :شود می قسمت چند شامل بخش این

 

 کوچک و بزرگ های لب -١

 واژن یا مهبل دهانه و بکارت پرده -٢

 واژن یا مهبل -٣

 پرینه یا دوراه میان -۴

 

 :کوچک و بزرگ های لب

 

 پایین متس به عانه برجستگی از که است مو از پوشیده و مخاطی یا چربی بافت از گرد چین دو: بزرگ های لب

 . میگیرد قرار کوچک های لب روی و شده کشیده عقب و

 از نانز خی بر در که است مو فاقد و مخاطی غشاء مشابه قرمز رنگ به صاف بافتی چین دو:  کوچک های لب 

 .است زده بیرون بزرگ های لب میان

 

 (:واژن) مهبل دهانه و بکارت پرده

 

 قطر و است حلقوی یا هاللی معموال پرده این سوراخ. دارد متقاوت اشکال و است ارتجاعی بافت بکارت پرده

 پرده. میشود خارج سوراخ این از قاعدگی خون. است متقاوت انگشت یک نوک تا سنجاق ته اندازه از آن



 ان کلش حسب بر خونریزی و پارگی میزان که میشود پاره بعدی های مقاربت یا مقاربت اولین با ، بکارت

 در. است شده احاطه بکارت پرده توسط که قرارگرفته ادرار مجرای پایین قسمت در مهبل دهانه.  است متفاوت

 .میکند مخفی را مهبل دهانه و خوابیده هم روی کوچک های لب باکره زنان

 

 

 (: واژن)  مهبل

 

 هبلم.  دارد امتداد رحم دهانه تا تناسلی ناحیه خارجی سطح از که است شکل ای لوله عضالنی ساختمان مهبل

 ترشحات آن راه از و است رحم دفعی مجرای. دارد بسیاری وظایف عضو این قرارداد روده راست و مثانه بین

 . میشود محسوب نیز زایمان مجرای از بخشی و است زنان در مقاربت عضو.میشود خارج قاعدگی خون و رحم

 .است متر سانتی 10 تا 7 بین متوسط بطور آن طول

 

 ( :پرینه) راه دو میان

 

 .میگویند راه دو میان ا ر مقعد و تناسلی ناحیه بین فاصله

 

 : رحم

 در. است گرم 70 تا 50 حدود ان وزن و سانتیمتر 8 تا 6 حدود طول با شکل گالبی و عضالنی عضوی رحم

 آن ابعاد و است جنین نگهداری محل رحم. افتد می اتفاق رحم دیواره از قاعدگی خونریزی ، بارداری غیر زمان

 لمس قابل شکم روی از و شده خارج لگن حفره از بارداری 12 هفته از. یابد می افزایش بارداری در بتدریج

 .است

 

 سرویکس یا رحم دهانه

 



 درطول هک شده تشکیل ارتجاعی بافت از رحم دهانه.میشود متصل مهبل به که است رحم از قسمتی سرویکس

 .میشود نرم و باز زایمان

 :رحم های لوله

 

 های لوله آنها به که دارد وجود سانتیمتر 14 تا8 طول به عضالنی و شکل ای لوله اعضای رحم دوطرف در

 .است رحم داخل به شده بارور تخمک انتقال ، انها کار مهمترین میشود گفته رحمی

 :ها تخمدان

 

 های لوله نزدیکی در و رحم طرف ود در که هستند سانتیمتر 5 تا 2.5 طول به شکل بادامی اعضای تخمدانها

 .است زنانه هورمونهای ترشح و ساخت و گذاری تخمک ، تخمدان وظیفه. قراردارند رحم

 

 

 بارداری در بدن ناسازگاریهای و تغییرات

 

 یراتتغی این. است جدید وضعیت با سازگاری منظور به که میدهد روی تغییراتی ، بدن در بارداری دوران در

 ترشح علت به تغییرات این. یابد می ادامه بارداری طول در و شده شروع رحم در تخم جایگزینی از پس

 انیدبد باید.میشود باردار زن ناراحتی جب مو گاهی که است بدن اعضای سایر روی بر رحم فشار و ها هورمون

 .میگردد باز اولیه حالت به وشیردهی زایمان از پس ، انها از وبسیاری است طبیعی تغییرات این

 پوست

 

 پستان ، کمش پوست روی بر ترکهایی ، هورمونی تغییرات اثر در باردرای دوم نیمه در باردار زنان اکثر در تقریبا

 نبی از هرگز ولی. میشود کمتر زایمان از پس  و است ارثی معموال ها ترک این وجود. میشود ایجاد ها ران و ها

 ماسک " ان به که میشود ظاهر گردن و صورت پوست روی بر رنگ ای قهوه های لکه نیز گاهی. نمیرود

 لکه رایب آفتاب ضد های کرم از استفاده ولی ندارد وجود خاصی درمان ، تغییرات این برای.میگویند " حاملگی



 ریفض میشود توصیه.باشد کننده کمک میتواند پوست های ترک برای کننده چرب های کرم و صورت های

 .نباشد30 از بیشتر آفتاب ضد کرم حفاظتی

 

 

 :مو

 تر پشت پر موهایشان ، بارداری طول در که میکنند اظهار خانمها و یابد می کاهش باردرای در مو ریزش معموال

 ماه سه در است بهتر.ریزد می بارداری غیر دوران از کمتر بلکه. نمیشود اضافه موها تعداد واقع در ولی میشود

 و طبیعی ، زایمان از پس مو ریزش احتمال.نشود استفاده موها برای شیمیایی داروهای و رنگ از ، باردرای اول

 .میگردد بر قبل حالت به زمان گذشت با و است هورمونی تغییرات از ناشی

 : وزن

 زایشاف این. داست خواهد مطلوبی وزن افزایش ، باشد مناسب و کافی باردرای دوران در تغذیه که صورتی در

 رباردا زن. است چربی ذخایر و خون حجم افزایش و رحم و ها پستان اندازه جفت، ، جنین رشد به مربوط وزن

 بطوری ،است متفاوت وزن افزایش میزان ولی باشد داشته وزن افزایش باید( ،چاق طبیعی ، الغر) شرایطی هر در

 داربار زن وزن افزایش اگر. دارد نیاز ی کمتر وزن افزایش به چاق زن و بیشتر وزن افزایش به الغر زن که

 می سترسد قابل غذایی مواد از صحیح استفاده این بنابر.کاستهمیشود وزن کم نوزادان تولد از باشد متناسب

 بر و.ستنی یکسان باردار زنان همه برای بارداری دوران در مطلوب وزن افزایش میزان. باشد ارزشمند بسیار تواند

 . میشود محاسبه بارداری از قبل به مربوط بدنی توده شاخص اساس

 : تنفس دستگاه

 ممکن بارداری به مربوط های وتاثیرهورمون ها ریه پایین قسمت به فشارآن وافزایش رحم شدن بزرگ علت به

 به گرفتنقرار و ها زیرسروشانه در بالش چند تنفس،گذاشتن تنگی درصورت. شود وتند سطحی تنفس است

 التعض نگهداشتن صاف و خوابیدن و خوردن زمان بین ادن د فاصله ، پرخوری از پرهیز ، نشسته نیمه حالت

 ایمانز برای آمادگی های کالس در تنفس صحیح الگوی.  است کننده کمک نشستن هنگام در بدن پشت

 .میشود داده آموزش

 : نکته

 ایه توصیه با نفس تنگی بهبود عدم یا و آور خلط های سرفه ، سینه خس خس ، دردناک تنفس درصورت

 .شود مشورت پزشک با حتما بایستی فوق



 :  ادراری دستگاه

 ثانهم روی بر آن فشار و رحم شدن بزرگ علت به باردرای اواخر و هورمونی تغییرات علت به بارداری اوایل در

 ، اشدنب همراه کردن ادرار هنگام سوزش و درد با که صورتی در عالمت این.  میشود بیشتر ادرارکردن دفعات ،

 تخلیه منظور هب. میکند کمک وضعیت این بهبود به شبانه خواب از قبل مایعات مصرف کردن کم.  است طبیعی

 . میشود توصیه جلو طرف به شدن خم ، کردن ادرار هنگام در مثانه کامل

 :  نکته

 ورتمش ماما یا پزشک با بایستی ، شوود پیدا کردن ادرار هنگام در درد و سوزش ، ادرار تکرار بر عالوه اگر

 .شود

 

 : عروقی – قلبی دستگاه

)  ارداریب دوم نیمه در. میشود ایجاد خون حجم افزایش و قلب ضربان تعداد افزایش مانند تغییراتی بارداری در

 و کرده وارد فشار ها رگ و شده بزرگ رحم تا میشود سبب پشت به خوابیدن ،( بعد به بارداری 20 هفته

 .میشود توصیه پهلو به خوابیدن دلیل همین به دهد کاهش را جنین به خونرسانی

 ماما یا پزشک اب بایستی معمولی فعالیت با نفس تنگی و قلب تپش ، سینه قفسه درد احساس صورت در:  نکته

 .شود مشورت

 : گوارش دستگاه

 یراتیتغی گوارش دستگاه در معده، روی بر فشارآن و رحم تدریجی شدن بزرگ و هورمونی تغییرات علت به 

(  یبوست) رورده حرکات شدن کند ، شکم نفخ ، دل سر سوزش بصورت آن شایع عالئم که آید می بوجود

  است

 

 : شامل میکنند شکایت آنها از شایع بطور باردار زن که تغییراتی و ها ناراحتی سایر

 : صبحگاهی استفراغ و تهوع

 ارب چند است ممکن که میشود ایجاد استفراغ بدون یا با  تهوع حالت بارداری 6 تا 4 هفته در زنان دراکثر تقریبا

 بیسکویت و برشته نان تکه خوردن.  دارد ادامه بارداری 12 هفته تا معموال حالت این. افتد اتفاق روز طول در

 دنخور از پرهیز ، وعده درهر کمتر حجم با اما بیشتر های وعده در غذا مصرف ، رختخواب از برخاستن از قبل

 .میشود توصیه( قرص جز به مختلف اشکال به) زنجبیل ،مصرف کرده سرخ و چرب غذاهای



 :  نکته

 .شود داده شستشو آب با دهان حتما استفراغ داشتن صورت در

 :درد پشت و کمردرد

 بزرگ رحم و همورمونها اثر تحت.  دارند شکایت درد پشت و کمردرد از بارداری دوران در خانمها از برخی 

 به وابیدنخ از است بهتر.  میکند ایجاد را مشکل این و شده بیشتر بارداری اواخر در فقرات ستون انحنای ه، شد

 از ستفادها همچنین. شود پرهیز اجسام برداشتن هنگام نکمر کرد خم بلند، پاشنه های کفش ن پوشید ، پشت

 تننشس هنگام در کمر گودی در بالش گذاشتن و پشت عضالت نگهداشت صاف ، محکم و سفت تشک

 .است موثر درد تسکین برای مناسب تمرینهای وانجام

 با هک میشود ایجاد ران کشاله ناحیه در دردر ، رحم نگهدارنده رباطهای کشیدگی علت به نیز زنان برخی در

  یابد می کاهش درد این مناسب های تمرین انجام

 تا عموالم حالت این. کنند می شکایت زیاد خواب به مایل و خستگی از زنان اگثر ، بارداری اوایل در:  خستگی

 ندارد خاصی اهمیت و میشود طرف بر بخود خود ماهگیرچها

 ( :واژن) مهبل ترشحات افزایش

 تغییر.  است طبیعی ، بو بی و رنگ بی ترشحات.  یابد می افزایش واژن ترشحات میزان معموال بادرار زنان در 

 رددا درمان به نیاز شودکه کردن ادرار هنگام درد و سوزی ، خارش مانند عالئمی بروز و ترشحات بوی و رنگ

 .میشود توصیه آن کردن خشک و آب با تناسلی ناحیه مرتب شستشوی ، زیر لباس روزانه تعویض. 

 :  ورم

 سطح زا باالتر کمی پاها نگهداشتن و  استراحت با حالت این.  میکند ورم باردار زنان پای قوزک معمول بطور

 .شود تمشور ماما یا پزشک با  بایستی شد، ظاهر بدن تمام یا ها دست و صورت در ورم اگر میشود برطرف بدن

 : پاها گرفتگی

. یشودم ناراحتی این باعث خون فسفر افزایش یا سیمکل میزان وکاهش تحتانی اندامهای روی بر رحم فشار

 .ندک کمک وضعیت این بهبود به تواند می ولبنیات شیر مصرف و گرفته عضله کردن وگرم ماساژدادن

 : ویار

 ، گچ) غذایی غیر مواد و...(  و نشاسته ، یخچال برفک)  غیرعادی خوراکیهای خوردن به بارداری در زنان برخی



.  شوندمی ناراحت افراد بوی یا و گل ، صابون بوی مانند ها بو بعضی از و  میکنند پیدا تمایل...(  و ،مهر خاک

 .یابد می کاهش بتدریج حاملگی پیشرفت با وضعیت این

 :  نکته

 یا کپزش با صورت این در است بهتر. باشد بدن آهن کمبود نشانه تواند می...  ، خاک ، گچ خوردن به تمایل

 .شود مشورت ماما

 

 :بارداری مراقبتهای اهميت

 .شود مراقبت معین های زمان در و مرتب طور به بارداری طول در باید باردار زن

 آزمایشات انجام و اسیدفولیک قرص دریافت پرونده تشکیل جهت◄۶- ١٠ هفته در بار اولین◄اول مراجعه

 اولیه

 ... و فشارخون وزن، کنترل بررسی جهت◄ ٢٠ هفته - ١۶◄دوم مراجعه

 26-30هفته◄سوم مراجعه

  ٣١ -٣۴ هفته◄چهارم مراجعه

 ٣۵- ٣٧هفته ◄پنجم مراجعه

 ٣٨ هفته◄ششم مراجعه

   ٣٩هفته◄هفتم مراجعه

 ۴٠ هفته◄هشتم مراجعه

 : یاربارد های مراقبت

 زیر موارد ها مراقبت این.  شود مراقبت معین های زمان در و مرتب طور به باردرای طول در باید باردار زن

 :است

 بیماری به ابتال یا سابقه ، قبلی زایمان و بارداری سوابق مورد در وی از ماما یا پزشک:  معاینه و حال شرح گرفتن

 تمامی به است الزم.  میکند معاینه را بدن مختلف اعضای و سوال باردرای فعلی ،وضعیت دارو مصرف ،

 موثر یرغ درمان نتیجه در و ماما یا پزشک گمراهی موجب حقایق نکردن بیان. شود داده صحیح پاسخ سئواالت

 فاعارت و تنفس ، نبض حرارت، درجه ، خون فشار. میشود بررسی وی سالمت ضعیت و مراقبت هر در میشود

 .میشود شنیده جنین قلب صدای و گیری اندازه رحم



 :  بارداری معمول های آزمایش

 

 ، عفونت ، خونی کم مانند بیماریهایی وجود نظر از ادرار و خون آزمایش انجام با ، بارداری دوم و اول درنیمه

 در هک میگردد تعیین ارهاش و خونی گروه همچنین. میشود بررسی( دیابت) قند بیماری و کلیوی بیماری

 میگردد درخواست مربوطه های آزمایش سایر و همسر ارهاش هاش ار بودن منفی صورت

 : سونوگرافی

 اردرایب دوم و اول نیمه ، نوبت دو در معمول بطور که است جنین وضعیت بررسی برای ابزاری سونوگرافی 

 .است خاص وضعیت و ماما یا پزشک نظر اساس بر سونوگرافی بیشتر دفعات. میشود انجام

 .نمایید مراجعه بیمارستان به یا گرفته، تماس ماما یا پزشک با فوراً زیر عالیم از هریک مشاهده با

 خونریزی یا بینی لکه •

 جنین حرکات نداشتن یا کاهش •

 ناگهانی شدن خیس یا آبریزش •

 دید تاری سردرد، •

 لرز و تب •

 دل سر درد یا و پهلو و شکم درد •

 کردن ادرار هنگام درد یا و سوزش •

 قلب تپش و نفس تنگی •

 بدن تمام یا و صورت و ها دست ورم •

 خونی یا مداوم یا و شدید استفراغ •

 ران و ساق یکطرفه ورم و درد •

 دندان شدید درد و آبسه عفونت، •

 (هفته در بیشتر یاکیلوگرم 1)وزن ناگهانی افزایش•

 فردی بهداشت  

 بتمراق این با را شما زیر مطالب. شود انجام دوران این در باید که است کارهایی ترین مهم از بهداشت رعایت

 .میکند آشنا ها

 :استحمام



 ،سنگینی بارداری اخر های هفته در.  ندارد جود و آن از پس یا بارداری دوران در کردن حمام برای محدودیتی

 دلیل مینه به.  میکند بیشتر را وان در افتادن و خوردن لیز احتمال و میزند برهم را بدن تعادل ، شکم بزرگی و

 .نمیشود توصیه باردرای اواخر در وان از استفاده

 ودآبمیش توصیه بنابراین. شود جنین حرارت درجه افزایش باعث تواند می حمام محیط زیاد رطوبت و گرما

 .باشد کوتاه کردن حمام زمان و ولرم

 : لباس پوشیدن

 از اه پستان شدن دردناک و حجم افزایش علت به. شود پوشیده گشاد و راحت ،لباس بارداری در است بهتر

 دلیل به تتخ کامال یا(  متر سانتی 5 از بیش) بلند پاشنه کفش پوشیدن. شود استفاده مناسب بندهای سینه

 نمیشود توصیه تنگ جوراب و شلوار پوشیدن همچنین و بدن تعادل زدن برهم و کمر انحنای افزایش

 مراقبت از دندان: 

 ستگیخ و حوصلگی کم دلیل به و دارد ترش یا شیرین غذایی مواد خوردن به بیشتری تمایل زن بارداری در

. میشود یشترب لثه بیماری و دندان پوسیدگی احتمال بنابراین ، میکند صرف دندان از مراقبت برای کمتری وقت

 .است بارداری دوم ماه سه زمان بهترین ولی ندارد منعی بارداری در دندان و دهان های درمان انجام

 توصیه:

 .شود استفاده فلوراید حاوی دندان خمیر از

 .شود استفاده دندان نخ از مسواک بر عالوه دندانها کردن تمیز برای

 شود مصرف تازه های سبزی و میوه ، قندی مواد جای به است بهتر

 مایعات از غذا خوردن از پس و سرد مایعات و غذا نوشیدن و خوردن از ، گرم مایعات و غذا خوردن از پس

 شود خودداری گرم مایعات و غذا نوشیدن و خوردن از ، سرد

 تداوم درصورت و شسته نمک آب با دهان زدن مسواک از پس است ،بهتر دارد وجود لثه از خونریزی اگر

 شود مراجعه پزشک دندان به خونریزی

 :کار

 خود کار به زایمانی دردهای شروع تا تواند می ، ندارد عارضه خود بارداری در و است شاغل باردار زن اگر

 ردهک میشود،پرهیز زیاد کردن عرق و قلب ضربان افزایش موجب که سنگین کار انجام از است بهتر. دهد ادامه

 .نماید احت استر کافی حد به و



 افراد که لمیمع ، ،فروشندگی ،دندانپزشکی ایشگری آر مانند ایستا مشاغل. میشود تقسیم گروه سه به مشاغل

 رفتن راه الدرح پیوسته که خدماتی و یابی بازار ، پزشکی مانند فعال مشاغل. ایستند می ساعت 3 از بیش روزانه

 از کمتر وزانهر که ،خیاطی بافی قالی ، گری منشی ، نویسی ،ماشین کتابداری مانند تحرک بدون مشاغل. هستند

 از است بهتر این بنابر.  است بیشتر زودرس زایمان احتمال ، دارند ایستا شغل که زنانی در.ایستند می ساعت یک

 راه متناوب طور به االمکان حتی کار زمانی در.  بپرهیزند( ساعت 3 از بیش) مدت طوالنی نشستن یا ایستادن

 .  قراردهند خود پای زیر در چهارپایه یک نشستن هنگام در و بروند

 رعایت را یمنیا نکات ،باید هستند شیمیایی یامواد و ایکس اشعه ، رادیواکتیو تشعشعات معرض در که کسانی

 .کنند

 : مسافرت

 

 با تماح سفرکند،باید بارداری آخر های هفته در بخواهد اگر ولی ندارد منعی ، سالم  باردار زن ای بر مسافرت 

 .نماید مشورت خود مامای یا پزشک

. ندنک فراموش را ایمنی بند کمر بستن.  برود راه کمی یکبار ساعت 2 هر حداقل باید ، زمینی سفرهای طول در

 روی و شکم رزی از آن محیطی قسمت و ه سین بین از باید کمربند ای شانه قسمت ایمنی کمربند از استفاده برای

 .شود رد رانها

 .است اربارد زن برای ومناسب کافی امکانات نبود دسترس در ، هوایی سفرهای خصوص به مسافرت خطر علت

 :استراحت

 

 شعیتو بهترین. باشد داشته وجود بارداری اواخر در خصوصا احت استر برای مشخص برنامه یک است بهتر

 تغییر.یشودم جنین به بهتر رسانی اکسیژن و رسانی خون سبب امر این.  است پهلو به خوابیدن ، استراحت برای

 انرژی مانزای در که انجایی از. گیرد صورت آرامی به باید شدن بلند یا و دیگر پهلوی به پهلو یک از وضعیت

 تناباج(  تکانی خانه مانند) خانه سنگین های فعالیت انجام از بارداری آخر های هفته در میشود مصرف زیادی

 .شود

 هیاب و کیسه داخل اشیاء نیاز صورت در و شود خودداری بارداری طول در سنگین اجسام حمل از است بهتر

 میشود احساس کمتر اجسام سنگینی حالت این در.شود ،حمل نگهداشت را آن زیر از بتوان که ای بسته شکل

 که ای هبگون شود استفاده پا عضالت از و صاف پشت ، زده چمباتمه ابتدا زمین روی از اجسام برداشتن برای



 برسد حداقل به وکمر پشت عضالت خمیدگی

 کیهت دیوار به و داده قرار باالتر زمین سطح از را پاها ، کشیده دراز زمین روی بر میشود پاها ورم کاهش برای

 . قرارگیرد باسن زیر در بالش یک و سر زیر در بالش یک است بهتر. داد

 :ورزش

 

 سابقه هک کسانی ولی ، دهند کاهش را آن دفعات باید میکردند ورزش مرتب طور به بارداری از قبل که زنانی

 .کنند شروع ای حرفه صورت به را کردن ورزش بارداری در ،نباید اند نداشته

 هپیاد. نمیشود توصیه بارداری در رزمی های ورزش و ،شیرجه نوردی ،کوه ،اسکی تنیس مانند هایی ورزش

 به پزشکی دالیل به که صورتی در.  است مناسب بارداری در کششی های تمرین و دوچرخه ،شنا، روی

 .شود مشورت ماما یا و پزشک با ها تمرین دفعات و نوع مورد در است نیاز بیشتر استراحت

 : جنسی روابط

 و شکم راتتغیی و بزرگی ، سرگیجه ، ،تهوع لگن ،پرخونی ها پستان شدن بزرگ مانند باردرای دوران تغییرات

 ارداریب اول نیمه طی جنسی تمایالت گرچه.  میگذارد تاثیر شدن وارضا جنسی های فعالیت روی بر پرینه

 .میشود بیشتر دوم نیمه در اغلب ولی یابد می کاهش

.  ندارد انعیم ، باشد نداشته پزشکی نظر از یاممنوعیتی و نکند ناراحتی احساس باردار زن که زمانی تا مقاربت

 .دارد قرار آب کیسه درون و رحم داخل در جنین زیرا نمیکند ایجاد مشکلی نیز جنین برای مقاربت

 و شکم روی کمتر فشار و انرژی مصرف برای میشود ،توصیه آخر های ماه در بخصوص بارداری دروان در

 این در.شود هاستفاد مقاربت برای باال در باردار زن قرارگرفتن یا پهلو به پهلو مانند مناسبی های وضعیت از رحم

 درد بارداری اول درنیمه چندزا خانمهای برخی.شود مشورت ماما و پزشک یا کالس مربی با بایستی مورد

. شود وارد ها رسینهب کمتری فشار شودکه استفاده مقاربت درهنگام ازوضعیتی است بهتر.میکنند تجربه را پستانها

 .میگردد برطرف اول ماهه سه از پس معموال و است دردموقتی این

 ، دنماساژدا با معموال میشوندکه کمر یا دل زیر درد دچار سوم یا اول ماهه درسه ازنزدیکی پس خانمها از بعضی

 ودش مشورت پزشک با ، نیافت ماساژبهبود با دل زیر درد سوم ماهه سه در اگر.  میشود کمتر ناحیه آن درد

 :شود توجه زیر نکات به است الزم شد گفته آنچه بر عالوه

 با ار جنسی روابط به مربوط مسایل و کنند صحبت بارداری در بدن تغییرات مورد در بایستی وشوهر زن

 .بگذارند میان در یکدیگر با صراحت



 باشد تر راحت دو هر برای که کنند انتخاب مقاربت برای را وضعیتی

  کنند مراجعه ماما یا پزشک به ، مقاربت هنگام درد یا خونریزی صورت در

 .شودمی توصیه دارد وجود تناسلی ناحیه عفونتهای انتقال احتمال که درمواری دربارداری ازکاندوم استفاده

 

 : الکل مصرف و دخانیات سایر و سیگار ،کشیدن اعتیاد

 و گارسی.شود خودداری جدا الکل مصرف و دخانیات سایر و سیگار ازکشیدن که است این توصیه بهترین

 تاخیر باعث الکل مصرف همچنین. میشود وی مرگ وحتی نوزاد وزنی کم زودرس زایمان موجب دخانیات

 .میگردد جنین در عصبی اختالل و صورت ناهنجاریهای ، رشد

 شود مراقبت متخصص پزشک نظر زیر باید باردار زن ولی.نمیشود توصیه بارداری در اعتیاد ترک

 :دارو مصرف

 دداریخو دارو خودسرانه مصرف از.  میرسد جنین به جفت طریق از میکند مصرف باردار زن که داروهایی اکثر

 ستفادها به مجبور باردار خانم بارداری اوایل در یا و میشده مصرف دارو بیماری علت به باردرای از قبل اگر.شود

 .کند مطلع خود دارو مصرف از را ماما یا پزشک ،باید است دارو از

 .نمایید مطلع خود بارداری از را پزشک حتما ، پزشک به مراجعه و بیماری صورت در

 زشکپ به را خود باردار خانم است ،الزم است خطرناک جنین سالمت برای لوژی رادیو اشعه اینکه به توجه با

 .دهد اطالع

 آبله دمانن) عفونی بیماری دچار یا و میشوند درمانی شیمی که افرادی با مالقات از قبل باردار خانم است الزم

 .نماید مشورت ماما یا پزشک با هستند... (  و مرغان

 :خطر عالئم

 زن متسال آن به نسبت غفلت و اعتنایی بی است ممکن گاهی اما ، یابد می خاتمه سالمت به بارداری معموال

 یباردار از ناشی عوارض هنگام زود تشخیص موجب ها مراقبت موقع به انجام. اندازد خطر به را جنین و باردار

 . میشود آن موقع به درمان نتیجه در و

 : روان بهداشت



 و خانوادگی ،روابط ،روحیات خو و ،خلق باردرای دوران در.است زندگی مهم مراحل از شدن مادر و پدر

 شوداحساسمی متولد نوزاد که زمانی.  است متفاوت آنها سازگاری نحوه و میکند تغییر مادر و پدر های مسئولیت

 آید. می بوجود شدن ومادر پدر واقعی

 بارداری دوران تغذیه

 ؟ بارداری دوران در تغذیه از

 دانیم؟ می چه

 .دارد کلیدی نقش جنین و مادر سالمت در بارداری دوران در تغذیه

   بیاوریم؟ دنیا به سالم فرزندی تا بخوریم چه

 : تغذیه

 از دارد انسان جسمی و ذهنی های توانمندی و جسم تکامل در که نقشی علت به زندگی مراحل تمامی در

 ازنی مورد غذایی مواد تامین و مادر سالمت ، بارداری در تغذیه به جه تو علت.  است برخوردار ای ویژه اهمیت

 مادر خون از را خود نیاز مورد غذایی مواد جفت و ناف بند طریق از جنین. باشد می  جنین ونمو رشد برای

 .میگیرد

 اشنایی. ابدمی افزایش معدنی ومواد چربی ، پروتیئن ، ها ویتامین ، کربوهیدرات به روزانه نیاز میزان ، بارداری در

 را ودخ روزانه نیاز مورد غذایی مواد ، مالی توان به توجه با بتواند تا کند می کمک وی به غذایی گروههای با

 .  کند انتخاب

 داشتن برای.  است روزانه برنامه در مقدار و تعادل و تنوع رعایت ، دارد اهمیت باردار زن تغذیه در که آنچه

 :شود استفاده غذایی اصلی گروه چهار از روزانه است الزم ، متنوع و متعادل غذایی رژیم

 :  غالت و نان گروه

 سهم 11 تا 7 شده توصیه مقدار. میباشد ،ذرت جو ، گندم ، رشته ، ماکارونی ، ،برنج نان انواع شامل گروه این

 ابربریی تافتون یا سنگگ نان از برش یک:  است مقادیر این از یکی معادل سهم یک هر مثال بطور است روز در

 یا لواش نان برش 4 یا(  گرم 30 حدد یا مربع متر سانتی 10*10 درابعاد نان تکه) دست کف یک اندازه به

 .خام غالت لیوان نصف یا پخته غالت لیوان یک

 : نکته چند

 .شود استفاده بربری و سنگک مانند دار سبوس های نان  از میشود توصیه*



 .شود مصرف کته بصورت برنج است بهتر* 

 .شود رفمص...(  و نان با عدسی پلو، لوبیا پلو، ،نخود پلو عدس) حبوبات با گروه این غذایی مواد است بهتر* 

 : سبزی و میوه گروه

 این از یکی معادل مثال بطور سهم یک هر که باشد می سهم 4 تا 3 روز در میوه شده توصیه مقدار(  الف

 زرد عدد 3 ، پخته میوه یا کمپوت لیوان ،نصف متوسط موز یا پرتقال عدد یک ، سیب عدد یک:  است مقادیر

 ترش مولی آب لیوان سهم ،یک میوه آب لیوان نصف ، متوسط طالبی چهارم یک ، انگور حبه لیوان نصف ، آلو

 . برگه یا خشک میوه غذاخوری قاشق 2 ،

 : نکته چند

 .شود استفاده وعده میان در متنوع و تازه های میوه از

 .شود مصرف تازه میوه آب ، گازدار های نوشابه جای به

 .شود میل میوه ، صبحانه صرف هنگام است بهتر

 بطور و ی،زمین ،سیب ،کدو فرنگی گوجه ، هویج ، برگی سبزیهای شامل سبزی انواع از شده توصیه مقدار(  ب

 ،ساالد دار برگ خام سبزی لیوان یک:  معادل مثال بطور سهم هریک که است روز در سهم 5 تا 4 متوسط

 است پخته سبزی لیوان نصف یا و سبزیجات

 : نکته چند                     

 .شود استفاده تیره سبز برگ با سبزی از*

 .شود عفونی ضد و شسته دقت با ها سبزی* 

 خارپزب ترجیحا و پخته بالفاصله کردن خرد از پس و شده مصرف تازه ها سبزی ، غذایی ارزش حفظ برای* 

 .شود

 شودو استفاده نیز آن آب از و پخته کم آب با را ها سبزی* 

 . باشد بسته درظرف ، ها سبزی پختن هنگام* 

 .شود خودداری طوالنی مدت به پختن و خورشید نور یا هوا معرض در ها سبزی قراردادن از*  

  مغزها و حبوبات ، مرغ تخم ، گوشت گروه

 و ،لوبیا ،نخود عدس)  حبوبات ، مرغ تخم ، جگر و ،دل ماهی قرمز، و سفید های گوشت انواع شامل گروه این

 سهم یک هر که است روز در سهم 3 حدودا شده توصیه مقدار است...  و بادام ، گردو ، پسته مثل مغزها و...( 



 یا خام حبوبات لیوان نصف ، مرغ یا ماهی یا قرمز گوشت گرم 60:  باشد مقادیر این از یکی میتواند مثال بطور

 مغزها از لیوان نصف یا مرغ تخم عدد یک ، پخته حبوبات لیوان یک

 : نکته چند

 .شود میل سبزیجات و برنج با همراه پز آب یا پخته جوجه ، مرغ* 

 .شود خودداری پز نیم یا خام بصورت آن زرده مصرف از و کرده سفت و ابپز ترجیحا را مرغ تخم* 

 نمیشود توصیه جیوه جود و علت به(  گرم 300) هفته در ماهی وعده دو از بیش* 

 (ماهی کوسه)نمیشود توصیه نیز دارند باال جیوه که هایی ماهی خوردن* 

 .شود پخت مغز کامال که نموده دقت گوشت انواع پختن در*

 شود طبخ سپس و خیس آب در مصرف از قبل ساعت 6-8 حبوبات است بهتر نفخ از پیشگیری برای* 

 .شود استفاده وعده میان صورت به و(  دارد کمتری نمک) خام بصورت ترجیحا مغزها انواع از* 

 لبنیات و شیر گروه

 

 توصیه روز در سهم 4 تا 3 حداقل مصرف است کشک و دوغ بستنی، پنیر، ، ماست ، شیر شامل گروه این

 پنیر گرم 60 تا 45 ، ماست لیوان یک ، شیر لیوان یک:  است مقادیر این از یکی معادل سهم هریک. میشود

 . بستنی لیوان 1.5 یا و کشک لیوان یک ،( کبریت قوطی دو ه انداز به)  چرب کم

 :  نکته چند

 .جوشاند را آن بایستی دقیقه 10 تا 5 حداقل کشک مصرف از شود،قبل مصرف پاستورزه لبنیات* 

 .شود ستفادها ماست یا پنیر از آن معادل است بهتر ،. میکند گوارشی یامشکالت و نفخ ایجاد شیر مصرف اگر* 

 .شود استفاده چرب کم ماست یا پنیر ، شیر از است بهتر* 

 ( ها نوشیدنی ، شیرینی ، روغن)  متفرقه گروه

 مهخا ، کره ، روغن ، شیرینی انواع شامل که د دار وجود نیز متفرقه گروه یک ، اصلی گروه چهار از غیر به

 هتوصی مقدار حداقل در مواد این مصرف کلی بطور. است ها نوشیدنی و ها چاشنی ، شکالت ، نمک ، ،شکر

 .میشود

 : غذا صحیح تهیه برای توصیه چند

 .شود نگهداری خشک و تمیز آشپزخانه*

 شود شسته دقت به دستها ، غذا  تهیه از قبل* 



 شود مصرف تازه غذای المقدور حتی* 

 .شود مصرف سپس و ه کرد خارج زده یخ حالت از ، مصرف از قبل را فریزی غذای* 

 .نشود استفاده گذشته آنها مصرف تاریخ که غذاهایی از* 

 رهیزپ کالباس و ،سوسیس ماهی کنسرو مانند ، شیمیایی افزودنیهای یا نگهدارنده مواد حاوی غذاهای مصرف از

 .شود

 غذایی رفتارهای و عادات اصالح

 :شود رعایت زیر نکات پرخوری از پیشگیری و اشتها کنترل برای

 شود خورده خاص مکان یک در و نشسته حالت در غذا*

 .شود نوشیده آب لیوان یک ، شام یا ناهار صرف از قبل ساعت نیم* 

 .شود میل ساالد غذا صرف از قبل* 

 نگردد حذف(  شام ، ،ناهار صبحانه) غذا اصلی های وعده شود سعی* 

 شود میل غذا نوع یک از تنها غذا صرف هنگام در*  

  شود استفاده وعده میان عنوان به تازه های سبزی و ها میوه از* 

 شود کشیده کوچک ظرف در غذا* 

 نباشند دید معرض در تا شود نگهداری جایی در غذایی مواد از* 

 .شود خورده آرامش در و آهسته غذا* 

 دریافت کنند، دریافت فراوانی انرژی باید بارداری دوران در کنند می فکر که افراد از خیلی تصور خالف بر

 تاس ممکن که چند هر. باشد کردید، می مصرف بارداری از قبل که آنچه از بیش کالری ٣٠٠ باید شما کالری

 لیمتعاد رژیم کنید سعی اما کند، ایجاد مشکالتیشما  برای استفراغ و تهوع حالت بارداری اول های ماه در

 .نمایید دریافت را بارداری دوران نیاز مورد های ویتامین و باشید داشته

 :  ها مکمل مصرف

 ی غذیهت نیازهای تمام میتواند غذایی مختلف گروههای از استفاده با متنوع و متعادل غذایی برنامه یک اجرای

 غذیی ایه مکمل دریافت طریف از باید که اهن و فولیک اسید به نیاز بجز نماید تامین را وی جنین و باردار زن

 تامینوی مولتی و آهن ، فولیک  اسید:  شامل میشود توصیه باردرا زنان به که غذایی های مکمل. شود جبران

 .است

 :فولیک اسید



.  دارد قشن جنین عصبی لوله مادرزادی نقص از پیشگیری در ، باردرای از پیش ماه یک از فولیک اسید مصرف

 های سبزی ، ،حبوبات جگر ، ماهی ، گوشت.  میشود توصیه زایمان از پس ماه سه تا فولیک اسید مقدار این

 است فولیک اسید حاوی پرتقال مانند هایی میوه و اسفناج مانند تیره برگ

 : آهن

 16 هفته شروع از(  گرم میلی 60) قرص یک روزانه مصرف و دارد نقش باردار زن خونی کم از پیشگیری در

 ،حبوبات ،جگر مرغ ، گوشت:  شامل آهن حاوی غذایی منابع. میشود توصیه زایمان از پس ماه 3 تا بارداری

 توت ، هبرگ مانند خشکبار انواع ، بادام و گردو مانند مغزها ،انواع اسفناج و جعفری مانند تیره سبز های ،سبزی

 .باشد می خرما و کشمش ، خشک

 :  ها توصیه

 و دهستن ث ویتامیت حاوی مواد این. شود میل میوه و ،ساالد تازه سبزی ، آن از بعد و غذا همراه به است بهتر

 .میدهند افزایش را آهن جذب

 زیرا شود پرهیز غذا از پس ساعت دو و غذا از قبل ساعت یک گیاهی های کرده دم و قهوه ، چای مصرف از

 . میدهند کاهش را آهن جذب

 .شود مصرف خواب از قبل یا و غذا از پس آهن قرص ، بهتر جذب و گوارشی اختالالت کاهش برای

 و است موقتی معموال یبوست یا اسهال ، تهوع ، معده درد مانند آهن قرص مصرف از ناشی گوارشی اختالالت

 .شود قطع دالیل این به قرص مصرق نباید

 : ویتامین مولتی

 که صورتی در. میشود توصیه زایمان از پس ماه 3 تا بارداری 16 هفته شروع از قرص یک  روزانه مصرف

 به فولیک سیدا دادن به نیاز شود تجویز فولیک فر قرص یا دارد فولیک اسید ویتامین مولتی کپسول یا قرص

 .نیست بارداری پایان تا جداگانه صورت

 :کنند اجتناب ها آن از باردار زنان باید که غذاهایی

 

 وزن و مادرزادی های نقص ذهنی، رشد عدم زودرس، زایمان با الکل مصرف. کنید اجتناب الکل مصرف از* 

 .باشد می مرتبط تولد هنگام کم

 ودوج کافئین ،نوشابه درقهوه،شکالت،چای.نمایید روزمحدود در گرم میلی ٣٠٠ از کمتر به را کافئین مصرف* 

 .دارد



 ردهک عبور جفت از تواند می زیرا گردد، می منع شدیدا بارداری طول در( مصنوعی قند) ساخارین از استفاده* 

 .بماند باقی جنین های بافت در و

 .دهید کاهش روزانه کالری کل از کمتر یا درصد ٣٠ به را رژیم چربی کل میزان* 

 .کنید محدود روز در کمتر یا گرم میلی ٣٠٠ به را کلسترول دریافت* 

 توانید می اما. گردند عفونت سبب است ممکن زیرا کنید، خودداری نیستند پاستوریزه که پنیرهایی مصرف از* 

 .نمایید استفاده ماست یا و شده فرآوری و پاستوریزه پنیرهای از

 .کنید اجتناب میگو خصوص به خام دریایی غذاهای مصرف از* 

 زیرا کنید، مشورت خود پزشک با حتما هستند، زیادی مقدار دارای که هویج آب و جگر مصرف مورد در

 .باشد درارتباط جنینی های ناهنجاری با است ممکن روز در المللی بین واحد ١٠٠٠ از بیشمصرف 

 جنين ونمو رشد

 جنین نمو و رشد

 شروع سلول این آید می بوجود تخم سلول ،(  تخمک) ماده جنسی سلول و(  اسپرم) نر جنسی سلول ترکیب از

 جداگانه الیه دو در سلولها سپس.میشود دیده سلولی توده یک بصورت هفته یک از بعد و نموده نمو و رشد به

 از جنین و اربارد زن بین ای تغذیه ارتباط. میسازد را جنین داخلی الیه و جفت خارجی الیه که شده بندی تقسیم

 .برقرارمیشود ناف بند و جفت طریق

 

 :بارداری 4 هفته پایان در

 .میشود تشکیل نیز وی بدن اعضای ، رحم در جنین نمو و رشد با بتدریج 

 

 : هفتگی 12 در

 ناخن همراه به پا و دست انگشتان و میرسد متر سانتی 7تا 6 به جنین طول ، میکند پیدا را کامل انسان یک شکل

 را ینجن قلب ضربان جود.  است شنیدن قابل ، دستگاه با جنین قلب ،صدای زمان این در. میشوند مشخص ها

 . کرد مشاهده گرافی سنو با زمان این از زودتر میتوان

 

 :بارداری 16 هفته در

 .میشود تشخیص قابل جنین جنسیت زمان این در.  است گرم 110 آن وزن و متر سانتی 12 جنین طول



 : 20 هفته اواخر در

 چربی ماده و مانند کرک موهای از بدن و گرم 300 حدود جنین وزن میرسد، پایان به باردرای اول نیمه که 

 .است شده پوشیده رنگ سفید

 

 : هفتگی 24 در

 ریه.ودمیش ظاهر ها مژه و ابروها هفته این پایان در.  است بزرگتر بدن به نسبت سر و گرم 63 حدود جنین وزن 

 تا 20 های هفته در جنین. دارد قرار آن زیر در چربی و بوده چروک مشخصی طور به پوست و یافته تکامل ها

 جنین حرکات ، سن این در.میشود تنظیم جنین بیداری و خواب ساعات، 26 تا 23 های هفته بین.میشنود 24

 .دارد رحم در متوالی های چرخش و شده زیاد

 

 :  باردرای 28 هفته در

 

 و.میشود ظاهر چشمها مردمک هفته این پایان در و. دارد وزن گرم 1100 حدود قدو متر سانتی 25 جنین

 را ودخ شصت انگشت همچنین ، کند گریه دهد، نشان واکنش نور به و بازکرده را ها پلک است قادر جنین

 . بمکد

 : بارداری 32 هفته در

 جنین زمان این ر. است چروکیده و قرمز هنوز پوست و گرم 1800 حدود وزنش و متر سانتی 28 جنین قد 

 بارداری طی در باردار زن اگر و بشنود را تلویزیون صدای مانند باردار زن شکم از خارج صداهای است قادر

 هترب. میدهد نشان العمل عکس موسیقی آن به نوزاد ، تولد از بعد ، دهد گوش خاصی موسیقی به مداوم بطور

 راهمف ناهنجار صداهای بدون و ارام محیط و کنند صحبت خود جنین با والدین ، ارتباط برقراری برای است

 .نمایند

 : باردرای 36 درهفته

 و چین ، پوست زیر های چربی تجمع علت به.  است گرم 2500 حدود وزنش و متر سانتی 32 جنین قد 

 و سیدهر نهایی رشد به بدن اعضای اغلب زمان این در و میرسد بنظر رنگ صورتی جنین میشودو کمتر چروک

 .میشود آماده تولد از پس شرایط با تطبیق برای

 حرکات زایمان زمانی تا 37 هفته پایان از.میکند اشغال را رحم حفره تمام و میرسد اندازه بزرگترین به جنین



.  است متر سانتی 40 از بیش قدش و گرم کیلو 3.5 تا 3 متوسط طور به جنین وزن.میشود کم بتدریج جنین

 ، تولد از عدب معموال که یابد می تجمع جنین های روده در میشود نامیده مکنیوم که ه تیر سبز رنگ به لزجی ماده

 . میگردد دفع کم کم

 :شود می قسمت سه شامل بارداری دوران معموال

 اول ماهه ٣

 دوم ماهه ٣

 .است شده اماده رحم از خارج زندگی برای جنین مغز و ها ریه ، بدن که میشود شروع سوم زمانی ماهه ٣

    

 زایمان مختلف هایوضعيت  و زایمان بامراحل آشنایی

 عزیز مادر

 ودخ زایمان در میتوانید و کنید می پیدا را دوران این با رویارویی برای الزم آمادگی ها، کالس در شرکت با

 .باشید مؤثرداشته و فعال نقش

 بزرگ روز

 نرم و شدن باز موجب که است رحم انقباضات همان زایمان دردهای.  است زایمان عالیم از یکی درد بروز

 .شود می زایمان کانال از جنین خروج و آمدن پایین سپس و رحم دهانه شدن

 واقعی دردهای     کاذب دردهای

 است منظم رحمی انقباضات فاصله  است نامنظم رحمی انقباضات فاصله

 شود می کم انقباضات فاصله   شود نمی کم انقباضات فاصله

 است شکم و کمر ناحیه در درد   است شکم پایین در دردبیشتر

 شود می بیشتر انقباضات شدت   کند نمی تغییر انقباضات شدت

 یشودولیم تبدیل واقعی به کاذب دردهای که است ،زمانی بیمارستان به مراجعه زمان بهترین طبیعی حالت در

 با هک صورتی در درد شروع با است ،بهتر باشد مشکل یکدیگر از دردها این تفکیک که است ممکن چون

 به ، زنیا رد مو وسایل داشتن هرماه و استحمام از پس معالج پزشک یا ماما با تماس ضمن نشد بهتر استراحت

 شود مراجعه شده گرفته نظر در قبل از که بیمارستانی



 طبيعی زايمان مراحل

 .است رحم دهانه کامل شدن باز تا زایمان واقعی دردهای شروع از: اول مرحله

 .است نوزاد کامل خروج تا رحم دهانه کامل شدن باز زمان از: دوم مرحله

 .شود می خارج رحم از کامل طور به ها پرده و جفت: سوم مرحله

 این یشودم بیشتر انقباض هر وشدت کم ها انقباض بین فاصله بتدریج و شده منظم رحم های انقباض: اول مرحله

 جنین سر تا شود باز متر سانتی10 باید رحم دهانه. شود باز و نرم بتدریج رحم دهانه که میشود باعث حالت

 سانتی 4 حداقل رحم دهانه که میگیرد صورت زمانی بیمارستان در شدن بستری معموالً کند عبور آن از بتواند

 در است نممک باردار زن ماما، یا پزشک معاینه از پس بیمارستان به مراجعه هنگام بنابراین. باشد شده باز متر

 :باشد قرارداشته زیر شرایط از یکی

 از اطمینان با است ممکن ماما یا پزشک صورت این در است نشده باز متر سانتی 4 هنوز رحم دهانه(  الف

 دهند زهاجا جنین قلب صدای شنیدن و وی حیاتی عالئم کنترل طریق از جنین و باردار زن وضعیت بودن خوب

 باشد لیمح در باید موقعیت این در باردار زن ترجیحا)بزند قدم بیمارستان محوطه در یا و گردد باز منزل به وی

 یا و ردهاد تشدید با باید برگشت خانه به باردار زن اگر( باشد فراهم ماما یا پزشک توسط مراقبت امکان که

 یغذاها خوردن از زمان این در است بهتر کند مراجعه بیمارستان به سریعا آبریزش و خونریزی عالئم وقوع

 .شود اجتناب حجم پر و جامد

 .شود می بستری باردار زن حالت این در. است شده باز بیشتر یا متر سانتی 4 رحم دهانه(  ب

 میشود انجام زیر کارهای پذیرش زمان در

 یازایمان درد اتاق در بستری و پرونده تشکیل

 ( بیمارستان مقررات اساس بر) تمیز لباس پوشیدن و لباس تعویض

 حیاتی عالئم ل ،کنتر بیماری ،سابقه حال شرح گرفتن

 نیاز مورد های آزمایش انجام

 جنین حرکات کنترل و جنین قلب صدای شنیدن

 داخلی معاینه

 نیاز د مور سرم تزریق و رگ گرفتن



 درجه تنفس، نبض، خون، فشار)حیاتی عالئم مشخص زمانی فواصل ،در لیبر یا درد اتاق در بستری از پس

 نیز زایمان تپیشرف بررسی منظور به داخلی معاینه. شود شنیده جنین قلب صدای و گیری اندازه بایستی( حرارت

 .کند تخلیه را خود مثانه یکبار ساعت 2 میشود توصیه مرحله این در باردار زن به.  میشود انجام

 : توصیه

 .شود داده اطالع زایمان عامل به دفع، احساس یا و آب کیسه پارگی یا ،آبریزش خونریزی صورت در

 طبیعی زایمان در مختلف های وضعیت

 :گیرد قرار  زیر مناسب های وضعیت از هریک در دلخواه به راحتی احساس برای میتواند باردار زن

 :اول مرحله

 ایستاده، حالت در. بکشد جلو سمت به را بدن ولی زانو چهار حالت به یا بنشیند، چمباتمه حالت به توند می او

 شده مخ زانو از رویی پای ، پلو به خوابیده حالت در. دهد قرار خمیده صورت به بلندی یا پله روی بر را پا یک

 اسنب طرف به ا ر بدن سنگینی پا، و دست چهار حالت در. دهد قرار بالش یک حمایت با زیرین پای روی بر و

 .کند منتقل

 تحرک مهبل دهانه طرف به و آمده پایین زایمان کانال داخل جنین سر رحم، دهانه شدن نرم و باز با بتدریج

 کمتری فشار هک بگیرد قرار حالتی در باید زمان این در. میشود زایمان کانال وارد سر جنین طبیعی طور به. میکند

 و اپ و دست چهار سجده، پهلو، به خوابیده مانند هایی وضعیت بنابراین. میشود وارد کمر آخر های مهره به

 پیشرفت و ونخ گردش بهبود خستگی، کاهش موجب وضعیت مکرر تغییر کلی طور به. میشود توصیه چمباتمه

 .میشود زایمان

 

 ولی برود راه ای گیرد قرار ایستاده وضعیت در بیشتر دارد تمایل باردار زن. شود لگن وارد جنین اینکه از قبل تا

 ها توضعی دیگر از تواند می و میشود مشکل باردار زن رفتن راه و ایستاده حالتشد  لگن وارد جنین وقتی

 .کند استفاده

 :دوم مرحله

 وضعیت میتواند باردار زن نیز زمان این در. میشود آغاز زایمان دوم مرحله رحم، دهانه کامل شدن باز از پس

 ایستاده نشسته، نیمه چمباتمه،: مانند هایی وضعیت انتخاب کند انتخاب است دیده آموزش که را مختلفی های

 ضعیتیو حتما. میکند کمک جنین تر راحت خروج به افزایش این و میشود لگن خروجی اقطار افزایش باعث

 عامل ککم با تواند می میکند ناراحتی احساس وضعیتی در چنانچه شود انتخاب است تر راحت باردار زن که



 احتیر احساس باردار زن که هایی وضعیت به کمک برای مخصوص تختهای. دهد راتغییر خود وضعیت زایمان

 یتوضع از استفاده. کرد تنظیم را تخت است مایل وی که طور هر توان می و است موجود زایمان اتاق در کند

 انتخاب طوری زایمان مخصوص های تخت. است تر راحت بسیار دیده آموزش همراه کمک با مختلف های

 ر هایحمایت. کند انتخاب را مختلف وضعیتهای تخت روی باردار زن با میتواند دیده آموزش همراه که اند شده

 .است کننده کمک بسیار مرحله این در همراه توسط فیزیکی و روانی وحی،

  بر را اهاپ و گرفته قرار نشسته نیمه حالت در زایمان تخت روی بر باردار زن که میشود خواسته مواقع بعضی

 بیعیط زایمان انجام برای بیمارستان در معمول بطور وضعیت این حاضر حال در) بگذارد مخصوص رکاب روی

 (میشود گرفته بکار

 

 دن قرار میگیرد که میتوان آن را دید.

 نکته: .

 قتزری از معموال شرایط این در. کند مداخله بایست می زایمان عامل و شده مختل رحم های انقباض روند گاهی

 به زایمان در مداخله نحوه و زمان. میشود استفاده ها انقباض بهبود و تحریک برای باردار زن سرم و دارو

 .دارد بستگی ماما یا پزشک تشخیص

 معموال. باشد یاواکیوم و فورسپس نام به ابزارهایی از استفاده به نیاز طبیعی زایمان  انجام برای است ممکن گاهی

 معرض رد جنین یا و آید می پایین کندی به زایمان کانال در جنین سر که میشود استفاده زمانی ابزارها این از

 .است  خطر

 را باردار زن زایمان عامل باشد، خاص وضعیت در یاقرارگرفتن و مانورها انجام به نیاز زایمان حین چنانچه

 به آن دنش نزدیک و جنین سر آمدن پایین با. میشود کنترل نیز جنین قلب صدای زمان این در. میکند راهنمایی

 و دباش آرام باید او. میکند پیدا مدفوع دفع یا زدن زور سوزش، احساس باردار زن زایمان، کانال از خروج محل

 نفس ستا گرفته یاد آموزشی فیلم از یا کالسها در که همانگونه باید کند گوش زایمان عامل های راهنمایی به

 باشروع .بکشد نفس چگونه و بزند زور موقع چه میکند یادآوری وی به زایمان عامل بزند زور موقع به و بکشد

 بیرون هب جنین خروج باهدف شکم عضالت کردن جمع با همزمان را بازدم و کشیده عمیق دم بایستی انقباض

 کند خالی

 نینج بدن و دارد مناسبی انحنای جنین خروج مجرای. شود خارج آرامی به جنین سر تا میشود باعث حالت این

 در عالف بطور باردار زن که است الزم مرحله این در. میشود منطبق آن شکل با خروج هنگام در طبیعی طور به



 عضالت کردن شل و تنفسی مهارتهای از استفاده نماید همکاری زایمان عامل با و کند شرکت خود زایمان

 . یابد کاهش زایمان زمان مدت میکند کمک

 و وردمیخ لیز خود به خود نوزاد بدن های قسمت سایر. میشود خارج ها شانه بعدی انقباض با سر، خروج از پس

 باشد مبارک:  گفت زائو به بایستی مهم کار این از بعد. میشود خارج

 :سوم مرحله

 و دهان کردن تمیز از پس مرحله این در قدم اولین. میشود شروع زایمان سوم مرحله نوزاد، کامل خروج از پس

 این در. است همراه خونریزی با معموال و دارد زمان به نیاز جفت خروج و ناف بند کردن قطع نوزاد، بینی

 روجخ با. میکند آماده مادر پستان مکیدن برای را او و داده انجام را نوزاد اولیه مراقبتهای زایمان عامل  فاصله،

 انزایم عامل است الزم سوم، مرحله پایان با. یابد می خاتمه زایمان سوم مرحله جنینی های پرده و جفت کامل

 به نتقالا برای مادر و شده داده شستشو تناسلی ناحیه سپس. کند بررسی پارگی وجود نظر از را زایمان مجرای

 .میشود آماده زایمان از پس اتاق

 یب داروی موضعی تزریق از پس تا است الزم جنین سر خروج برای زایمان عامل تشخیص به زنان برخی در

 جفت خروج از پس برش این. گویند می زیاتو اپی آن به که شود زده میاندوراه ناحیه در کوچکی برش حسی

 و ستا جذب قابل بخیه نخ. است متفاوت برش اندازه و محل برحسب بخیه تعداد. میشود ترمیم الیه چند در

 .نیست نخ کشیدن به نیازی

 تذکر:

. شود زایمان وان وارد باردار زن میدهد تشخیص زایمان عامل که زمانی از میتوان آب در زایمان انجام برای

 احساس زمانیکه هر و قرارگیرد آب در باردار زن ساعت یک حداقل که است نیاز زایمان درد کاهش برای

 نییع)  زایمان دوم مرحله زایمان عامل تشخیص با میتواند باردار زن. شود خارج آب از میتواند نداشت خوبی

 آب از را نوزاد زایمان عامل نوزاد، خروج از پس هنگام این در. دهد انجام آب در نیز را(  جنین  خروج مرحله

 مرحله این از بعد شود دقت. میکند گوشزد وی به را الزم های توصیه و قرارمیدهد مادر آغوش در و گرفته

 آب از خارج باید حتماً زایمان بعدی مراحل. شود خارج آب از باردار زن یا شود خالی وان آب باید حتما

 .گیرد صورت

 طبیعی زایمان اهمیت



 یک ادنوز آمدن دنیا به و زایمان عمل. است سازگار آن با زن بدن و است سرشتی و طبیعی فرآیند یک زایمان

 .اعجازاست

 .گردد می انجام سزارین از بهتر طبیعی زایمان از پس دقایق اولین مادردر شیر با کودک تغذیه

 راهمف بهتر شرایط در را نوزاد و مادر عاطفی ارتباط و پوست با پوست تماس برقراری امکان طبیعی زایمان

 .میکند

 .است سزارین سریعتراز طبیعی زایمان از پس بارداری در شده ایجاد تغییرات برگشت

 :تولد های هورمون

 سازگار آن با زن بدن و است فرآیندطبیعی یک زایمان. خلقتند انگیز شگفت و زیبا پدیده دو زایمان و بارداری

 این آمدن دنیا به و زایمان عمل است، معجزه مادر بدن در جنین نمو و رشد و لقاح عمل که همانگونه.  است

 و تاس شده طراحی دقیق بسیار زایمان و لیبر عمل برای زن یک بدن. است دیگری اعجاز نیز کوچک موجود

 بر فرآیند در هورمونی سیستم و عصبی سیستم. هستند همکاری و تعامل در یکدیگر با بدن مختلف دستگاههای

 انقباض که میشود هورمونی ترشح باعث طرف یک از زایمان زمان در زن نگرانی و ترس دارد زایمان روند

 همچنین عصبی های رشته. هستند اعصاب فرمان تحت هاهورمون این ترشح. میدهد افزایش را درد و عضالت

 به ار حس این انتقال توان می مختلف های روش از استفاده با امروزه که دارند نقش مغز به درد حس انتقال در

 .داد کاهش مغز

 زايمان هورمونهای

 ( عشق هورمون) توسین اکسی

 (برتری و خشنودی هورمون) اندورفین

 (برانگیختگی و تهییج هورمون)آدرنالین

 پروالکتین

 

 باردار زن دربدن توسين اکسی نقش

 .میرسد حداکثر به بارداری زمان در آن میزان و میشود تولید بدن در بارداری ابتدای از توسین اکسی



 .میشود بارداری محصوالت حفظ باعث رحم انقباضات با     بارداری زمان

 .میشود نوزاد خروج موجب زایمان درد ایجاد با     اواخربارداری 

  ازخونریزی جلوگیری    اززایمان پس

 زایمان پیشرفت عدم    زایمان در توسین تولیداکسی توقف

 ترس   توسین اکسی کاهش عامل مهمترین

 ایجاد و ورمونه این بیشتر ترشح موجب شیرخوردن و پوست با پوست تماس شکل به نوزاد و مادر سریع ارتباط

 (مادری هورمون)پروالکتین.میگردد مادری مهر

 : آدرنالين

 برای .میگیرد قرار خطر و ترس وضعیت در فردی که موقعی. است معروف گریز و جنگ هورمون به آدرنالین

 و ستد سمت به خون جریان علت همین به دارد اندامها سریع فعالیت به نیاز امن محل کردن پیدا و خطر از فرار

 هب کمتری خون و میرود اندامها به خون جریان باشد، داشته واضطراب ترس زایمان هنگام مادر اگر. میرود پا

 ترشح کاهش با همچنین و دارد وجود جنین وضعیت در اختالل احتمال حالت این در میرسد جنین به رحم

 .میشود زایمان کند پیشرفت موجب توسین اکسی میزان

 اتاق کردن گرم موقع این در. میکند لرز و سرما احساس مادر آدرنالین زیاد ترشح علت به زایمان از پس

 وجبم و است الزم کودک خروج مرحله در آدرنالین ترشح. باشد موثر بهبودی در تواندمی پتو از واستفاده

 عالم به رحم عالم از گذر واقع در. دارد نقش مادری غریزه احساس در و میشود کودک هوشیاری افزایش

 .میشود آماده مادر با برخورد اولین برای نوزاد واقع در. میکند تر پسندیده کودک برای را خشکی

 آدرنالين زياد ترشح عاليم

 قلب ضربان افزایش •

 تنفس تعداد افزایش •

 فشارخون افزایش •

 خون قند افزایش •

 خیره نگاه •



 وچسبناک سرد پوست •

 دهان خشکی •

 اندروفين:

کند.از اوایل بارداری تولید می شود و اندروفین هورمون ضد درد طبیعی بدن است و به کاهش درد کمک می 

در زمان زایمان به حداکثر می رسد. این افزایش ترشح موجب می شود مادر درهنگام زایمان درد کمتری را 

.در واقع طراحی زیبا خلقت به گونه ای است که اگر احساس کند و تحمل وی را نسبت به درد افزایش دهد

هم دراختیار مادر قرار می گیرد،مصرف ضد دردها و مخدرها حین طبیعت زایمان درد است،ضد درد طبیعی 

 زایمان از ترشح این هورمون جلوگیری می کند.

اندروفین به همراه اکسی توسین موجب افزایش ارتباط مادر و نوزاد و احساس سرخوشی در مادر می گردد 

دلیل پذیرش بارداری بعدی را همچنینن اندروفین موجب فراموشی خاطرات حین زایمان می گردد به همین 

 سبب می شود.

 :پروالکتين

 می زایشاف آن تولید جفت خروج با زایمان از پس بالفاصله است شیردهی برای هورمون مهمترین پروالکتین

 حین پروالکتین ترشح. میشود بیشتر تولید سبب نوزاد توسط مادر پستان مکیدن و مادر با نوزاد بدن تماس.  یابد

 .میکند اهمفر و آماده موفق شیردهی یک برای را شرایط بلکه میشود مادر استقامت افزایش باعث تنها نه زایمان

 یترضا که میشود نوزاد با صمیمی ارتباط برقراری و مادر آرامش موجب توسین اکسی همراه به هورمون این

 .بردارد در را نوزاد روانی و فیزیکی سالمت مادر،

 

 برای.  یابد قدمت مغز منطقی برقسمت عاطفی قسمت باید برود پیش طبیعی بتواند زایمان فرایند اینکه برای

  نتظارا نباید زایمان زمان در. است صدا کم و مالیم نور با وخصوصی آرام محیط به نیاز وضعیت این برقراری

 درآوردن زدن، قدم و کردن حرکت مانند رفتارهایی ذاتی  طور به مادر زیرا. داشت مادر از منطقی رفتار

 .میشود درد با سازگاری سبب که دهد می انجام  ر تنفس الگوی تغییر ناله، شبیه صداهایی

 تجویز توسین، اکسی با زایمان دردهای القای مانند ضروری غیر اقدامات توسط ها هورمون هماهنگ عملکرد

 .بیند می آسیب و شده دار خدشه شیردهی عدم و نوزاد و مادر جدایی مادر، حرکت از جلوگیری دردها، ضد



 خوردن، ،تنفس مانند بدن فیزیولوژیک عملکردهای سایر با همراه فیزیولوژیک صورت به زایمان و بارداری لذا

 میرهخ جزء حقیقت در و میشود متولد بشر با دیگر اعمال سایر و بلوغ عروق، در خون یافتن جریان غذا، هضم

 ایمانز روند مسلماً است متفاوت مختلف، افراد در بلوغ مانند بدن داخلی اعمال که همچنان و است انسان ذاتی

 .است اختالفات همین تابع نیز افراد در

 دنبو نزدیک نشانه دردها این است ممکن میدهدولی تشخیص را زایمان قوع و دردها شروع با باردار زن معموال

 .نیستند زایمان واقعی ،دردهای دردها این گاهی زیرا نباشد زایمان زمان

 ردیگ از نیز ناگهانی شدن خیس و خون به آغشته مخاطی ترشح خروج است زایمان عالئم از یکی درد بروز

 شود مراجعه بیمارستان به باید آنها بامشاهده که است عالئمی

 

 دردهای واقعی دردهای کاذب

 )دردها( منظم استفاصله انقباض های رحم  فاصله انقباض های رحم )دردها( نامنظم است

 ها )دردها( کم می شود فاصله بین انقباض ها )دردها( کم نمی شود فاصله بین انقباض

 درد در ناحیه کمر و شکم است درد بیشتر در پایین شکن است

 شدت امقباض ها )دردها( بیشتر می شود شدت انقباض ها )دردها( تغییر نمی کند

 

 زایمان درد کاهش روشهای

 :شوند می تقسیم دسته دو به زایمان درد کاهش روشهای

 از هاستفاد با و حسی بی داروی از استفاده بدون که روشهایی: بیحسی داروی از استفاده بدون روشهای -١

 است قادر باردار زن ، حالت این در. کند هدایت آگاهانه را خود زایمان بتواند وی که میشود موجب زن مهارت

 . برساند حداقل به را زایمان درد احساس که



 به ردد حس انتقال مانع بیحسی داروی نوعی تزریق با که روشهایی: شود می استفاده دارو از که روشهایی -٢

 . میشود مغز

 دارو از استفاده بدون زايمان درد کاهش های روش

 تنفسی های مهارت و آرامی تن ، کششی تمرینهای -١

 درد زمان در مختلف های وضعیت در گرفتن قرار -٢

 مخالف فشار -٣

 فکر انحراف و خالق تجسم ، تمرکز -۴

 موسیقی و آوا -۵

 سطحی گرمای -۶

 سطحی سرمای -٧

 درمانی آب -٨

 وماساژ لمس -٩

 

 

 

 

 :تنفسی های مهارت آرامی، تن کششی، های تمرین

  شی،گوار سیستم در مشکالت درد، کمر مفاصل، درد: مانند عوارضی بروز از توان می کششی تمرینات با 

 به بلکه میشود ذهن توانایی باعث تنها نه تمرینات این. کرد جلوگیری...  و لگن کف عضالت شدن شل ادراری،

 . میگردد وروانی ذهنی و  جسمی قوای هماهنگی برقراری موجب تنفسی های ومهارت آرامی تن همراه

 وگردش ربیشت راحتی خستگی، رفع موجب وضعیت تغییر: درد زمان در مختلف های وضعیت در قرارگرفتن

 اده،ایست نشسته،:  مانند) است تر راحت که حالتی هر خود، دلخواه به تواند می باردار زن. میشود بهتر خون



 وی یتوانای تا میشود موجب وضعیت انتخاب در آزادی. کند انتخاب را(  رفتن یاراه و کشیده، دراز خوابیده،

 .کند خشنودی و رضایت احساس و یابد افزایش زایمان درد تحمل برای

 این .میشود وارد کمر پایین بر سخت شئ یا و دست پاشنه مشت، با قوی و مداوم روش این در: مخالف فشار

 فشار هک سایرمناطقی.  شود تحمل تر راحت کمر پایین در درد و داخلی فشار احساس تا میکند کمک فشار

 فشار ینا. باشدمی دستها و ها شانه پاها، رانها، لگن،: شامل. باشد داشته زیادی بخشی آرام اثر تواندمی آنها روی

 در هم همراه. میشود انجام( همراه) کمک با روش این. دارد بخش تسکین اثر زایمان درد شروع اول مرحله در

 .میشود اشنا آن انجام صحیح روش با آموزشی فیلم دیدن ازطریق یا زایمان برای آمادگی کالس

 رایطش از غیر شرایطی به خود فکر و حواس کردن متمرکز با باردار زن: فکر انحراف و خالق تمرکز،تجسم

 یون،تلویز تماشای رفتن، راه خوب، خاطرات آوردن یاد به عکس، یک به کردن نگاه دعاکردن، مانند زایمانی

 روش این واقع در. کند کمک درد کاهش به تواند می تنفسی های تمرین صحیح انجام کردن، لمس شینیدن،

 به میرح انقباضات حین در تواند می طریق این از وی. است ذهن در گرایی مثبت و تجسم تخیل، دادن پرورش

 .برساند حداقل به تمرکز و فکر انحراف طریق از را درد احساس نتیجه در. برسد درونی تمرکز یک

 وی رایب مطلوبی شرایط درد و انقباض درهنگام تواند می قران آوای یا دلخواه موسیقی شنیدن: موسیقی یا آوا

 .میگردد درد احساس کاهش و آرامی تن موجب روش این. کند ایجاد

 قدرت افزایش موجب که میباشد بیهوشی با همراه مغزی موقت تغییرات ایجاد بصورت روش این: هیپنوتیزم 

 فشارخون نترلک در توانایی ایجاد وحتی تمرکز افزایش فکری، و جسمی آرامش باعث هیپنوتیزم میشود تلقین

 .دارد نیاز زایمان عامل و مهارت و دانش به روش این. میشود درد کاهش همچنین و قلب ،ضربان

 قسمت روی بر را گرم و مرطوب حوله گرم، آب بطری مانند گرمی اشیای روش این در:  سطحی گرمای

 و ردد کاهش خون، جریان افزایش باعث گرما. میدهند قرار( کمر و دوراه میان ران، م،کشاله شک) بدن تحتانی

 کننده مکک نیز گرم آب با گرفتن دوش و بدن تمام روی بر پتو ،کشیدن کننده گرم ژلهای. میشود خستگی

 .است

 کمر، روی بر سرد آب با شده خیس حوله و یخ های ،تکه یخ با کیسه از استفاده روش این در: سطحی سرمای

 میتواند کخن لباسهای از استفاده میکند گرما احساس باردار زن اگر خصوص به میشود توصیه مقعد و میاندوراه

 باعث آن  گرفتگی کاهش و عضله حرارت درجه کردن کم طریق از سرما. گردد وی شدن تر راحت باعث

 .میشود درد کاهش



 زایمان تحریک و ،در اضطراب ،کاهش عضالت شدن شل برای روش این: زایمان وان از استفاده و درمانی آب

 یدرمان آب مختلف روشهای. میشود انقباضات حین آرامی تن و راحتی احساس موجب روش این.  است مفید

 وکمر،استخر شکم روی آب ریختن برای دستی دوش از ،استفاده گرم آب دوش یا وان از استفاده:  شامل

 میباشد جکوزی و زایمان

 و وان از زایمان درد کاهش برای میتواند باردار زن. میباشد زایمان درد کاهش روشهای از یکی آب در زایمان

 شود مشورت زایمان عامل با حتما آب در زایمان انجام چگونگی مورد در. کند استفاده آب در زایمان

 دوستانه و بخش اطمینان نوازش است ماساژ و لمس دادن، انرژی و کردن آرام های اه ر از یکی: ماساژ و لمس

( راههم)توسط بدن های قسمت سایر و باسن کمر، دست، نواحی ماساژ گرفتن، آغوش در موها، و گونه قسمت

 شود باردار زن تسکین و درد کاهش موجب تواند می

 مهارت به روش این. میشود وارد فشار بدن از مشخصی نقاط روی بر سوزن با درد، کاهش برای: سوزنی طب

 .دارد نیاز زایمان عامل

. دمیشو درد کاهش موجب بدن از مشخصی نقاط برروی دست با عمیق فشار ایجاد روش این در:  فشاری طب

 پایین ا،ه شانه:  شامل فشاری طب نقاط. میشود وارد انگشتان سایر و شست انگشت نوک با فشار این معموال

 هنگام رد دیده آموزش همراه توسط که. میباشد پا کف و پا انگشتان کوچک های ناخن پا، قوزک لگن، پشت،

 .میشود استفاده زایمان دردهای

 برروی مخصوص الکتریکی بالشت جفت دو روش این در: (TENS) پوست راه از عصب الکتریکی تحریک

 وظیفه. ردقرارمیگی باردار زن ستد در که است متصل کوچکی دستگاه به ها بالشتک این میشود نصب کمر

 در آن لکنتر و امواج تولید میزان. میشود انقباض هنگام در درد کاهش موجب که است امواجی تولید دستگاه،

 .است باردار خانم اختیار

 و المتس تقویت برای گلی مریم و پونه بابونه، اسطوخودوس، مانند مخصوص های روغن از استفاده: آرماتراپی

 عطرم مواد به آغشته دستمال کردن بو یا بخور طریق از مواد این. است موثر اضطراب کاهش و آرامش افزایش

...  و آن به آغشته آب درون در پاها گذاردن مواد، این به آغشته پایه های روغن همراه به کمر و پشت ماساژ

 .میشود مصرف

 :میشود مغز به درد حس انتقال مانع بیحسی داروی نوعی تزریق با که روشهایی



 قتزری نخاع یاداخل اطراف در و فقرات ستون فضای در بیحسی داروی:  اپیدورال یا و نخاعی حسی بی -1

 است وهوشیار بیدار ولی نمیکند احساس را درد زن روش یان در. میشود

 تقلمن زن بدن به دهان و بینی روی بر ماسک گذاردن طریق از بیحسی داروی: دردی بی داروی استنشاق  -2

 .میدهد کاهش تاحدی را وی دردهای و شده

 مدرک تواند می دردی بی داروی پزشک،تزریق تشخیص با و مواقع بعضی در: دردی بی داروی تزریق -3

 .باشد موثر درد کردن

 

 

 زایمان برای ریزی برنامه

 : کنید ریزی برنامه و کرده فکر موارد این مورد در

 وی به زایمان احتمالی تاریخ کردن گوشزد و مناسب همراه انتخاب •

 دردی بی یا درد کاهش روش و زایمان نوع انتخاب •

 واطفال زنان پزشک انتخاب •

 زایمان محل انتخاب •

 نقلیه وسیله تامین •

 ونوزاد خود نیاز مورد وسایل کردن آماده •

 :زائو نیاز  مورد وسایل

  راحت و گشاد لباس

 نواربهداشتی کاغذی، دستمال

 زیر لباس

 ...( و دمپایی آرایشی، لوازم سر، برس خمیردندان، و مسواک شامپو، صابون،)شخصی لوازم

 ضروری های تلفن شماره



 ...( شتی،بهدا پرونده سونوگرافی، ها، آزمایش جواب بیمه، دفترچه) فعلی حاملگی به مربوط پزشکی مدارک

 :نوزاد نیاز مورد وسایل

 (رو لباس شلوار، پوش، زیر جوراب، کاله،)فصل مناسب لباس

 نوزاد پتوی

 پوشک

 نوزاد حمل ساک

 

 

 

 زايمان مراحل در همراه نقش

 زایمان اول مرحله در

 .کند یادداشت را آن زمان مدت و دار بار زن های انقباض شروع زمان

 .کند راحفظ خود خونسردی و کند شل را بدنش و بکشد عمیق نفس که کند آوری یاد باردار زن به

 .نماید ذخیره را خود انرژی و کند استراحت بیشتر دردها شروع در بخواهد باردار زن از

 .کند هماهنگ را بیمارستان به رفتن برنامه

 .کند فراهم را نقلیه وسیله

  دردها شروع هنگام در

 .کند حمایت را مادر روحی نظر از

 .کند توجه میخواهد مادر آنچه به

 .دهد یاری مادر به فراگرفته که هایی تمرین انجام در

 .کند مراقبت وی از و بگذارد احترام مادر رفتار تغییر به



 .کند عمل زایمان عامل های گفته با هماهنگ و نکند دخالت پزشکی امور در

 عامل توسط مرحله این در که هایی مراقبت و است حساسی و مهم لحظات زایمان از پس اول ساعت چند

 :از عبارتند میشود انجام وی به کننده کمک فرد یا زایمان

 حیاتی عالئم کنترل

  خونریزی کنترل منظور به شکم روی از رحم ماسای

 دارو تجویز

  نوزاد معاینه

 میزان و بودن جمع نظر از رحم وضعیت و حیاتی عالدم منظم فواصل در ، زایمان از پس بستری طور در

 .بنوشد مایعات زایمان عامل اجازه با میتواند مادر زمان این در میشود بررسی خونریزی

 زایمان از پس

( دباش شده جمع خون مادر باسن درزیر که طوری به) قاعدگی حد از بیش خونریزی یا لخته دفع صورت در

 موقع به اقدام و عالئم این به توجه.  دهد اطالع زایمان عامل به فورا  نفس، تنگی و هوشیاری کاهش سرگیجه،

 دارد اهمیت بسیار مادر سالمت حفظ برای

 .دهد یاری مادر به زایمان از پس بالفاصله نوزاد به دادن شیر در

 .کند تخلیه را خود ادرار ، زایمان از پس اولیه ساعات در تا کند تشویق را مادر

 اگهانین برخاستن. برود راه و برخاسته رختخواب از بتدریج زایمان، از پس ساعت چند تا کند کمک مادر به

 .شود مادر رفتن هوش از و فشارخون افت موجب است ممکن زایمان از پس بار اولین برای خصوصاً

 .میشود داده زیر شرح به هایی آموزش مادر به ترخیص هنگام در

 زایمان از پس های مراقبت دریافت برای مراجعه

 خانواده تنظیم و شیردهی فردی، بهداشت خطر، عالئم

 نوزادی خطر عالئم و نوزاد از مراقبت



 سزارین در و ساعت 24 از پس طبیعی زایمان در نوزاد و مادر ، عمومی حال بودن مساعد درصورت معموال

 .میشوند مرخص بیمارستان از ساعت 48 از پس

 سزارين

 بیهوشی تحت و عمل اتاق در که میگویند رحم و شکم روی جراحی برش راه از جنین خروج به سزارین

 .میشود انجام نخاعی یا اپیدورال بیحسی یا و عمومی

 :است نوع دو بر سزارین

 .میشود انجام فرد خود انتخاب با و پزشکی نیاز بدون که است سزارینی: انتخابی سزارین

 .یشودم انجام یانوزاد و مادر جان نجات برای و ماما یا پزشک تشخیص با که است سزارینی: اورژانسی سزارین

 سزارین و طبیعی زایمان تفاوت

 و ولیترمبوآمب بیهوشی، عوارض عفونت، سزارین، محل از خونریزی قلبی، ایست مانند عوارضی بروز احتمال

  طبیعی زایمان با مقایسه در هیسترکتومی

 طبیعی زایمان با مقایسه در بیمارستان در بستری دوران شدن طوالنی

 طبیعی زایمان با مقایسه در نقاهت دوره شدن طوالنی

 دهی شیر افتادن تعویق به و نوزاد اول ساعت در نوزاد و مادر تماس امکان عدم

 نوزاد و مادر اولیه روابط ایجاد در اولیه تاخیر دلیل به ونوزاد مادر عاطفی ارتباط عدم از ناشی مشکالت

 گذرا فسن تنگی جنین، زجر)طبیعی زایمان با مقایسه در سزارین ماحصل نوزاد در تنفسی عوارض خطر افزایش

  بستری زمان افزایش و

 طبیعی زایمان نسبت به سزارین از حاصل نوزادی مرگ احتمال افزایش

 .سزارین به نسبت طبیعی زایمان در دربارداری، شده ایجاد ظاهری تغییرات تر سریع برگشت

 :گردد زیر شرح به عوارضی بروز باعث است ممکن نیز بعدی حاملگی برای سزارین

 .کند الزامی را(  رحم برداشتن) هیسترکتومی است ممکن که جفتی چسبندگی خطر = افزایش1

 .دارد وجود رحم پارگی خطر افزایش احتمال-2



 و همثان به جدی آسیب متعدد های چسبندگی علت به است ممکن شکمی جراحی عمل به نیاز درصورت-3

 .شود وارد روده

 

 (نفاس دوره) زایمان از پس نقاهت دوارن

 بدن مختلف اعضای در بارداری از ناشی تغییرات آن طی که است ای دوره ، زایمان از پس هفته 6 معموال

 .انجامد طول به ها ماه تا پذیری برگشت این است ممکن. میگردد بر بارداری از قبل حالت به بتدریج

 آن نياز مورد های مراقبت و بدن مختلف اعضای تغييرات

 :رحم

 بر لگن حفره داخل به هفته 2 درعرض که بطوری. میکند شدن کوچک به شروع رحم زایمان، از پس بالفاصله

 اییه انقباض و درد گاهی است بارداری از قبل زمان اندازه برابر تقریبا هفته 6 تا 4 از پس رحم اندازه. میگردد

 تربیش شیردهی زمان در دردها این. میگویند درد پس آن به اصطالحا که دارد وجود قاعدگی زمان مانند رحم در

 درد یتوانم ماما، یا پزشک بانظر مسکن مصرف و عمیق تنفس عضالت، کردن شل نگهداشتن، گرم با میشود

 زیاتومی اپی که کسانی در. میشود کاسته دردها شدت از سوم روز در معموال. داد کاهش را انقباض از ناشی

 24 در گرم آب حمام زایمان، از پس اول ساعت چند در ها بخیه محل روی بر یخ کیسه از استفاده اند، شده

 به بمناس های تمرین انجام و نشستن هنگام بالش از استفاده پهلو، به قرارگرفتن زایمان، از پس اول ساعت

 .میکند کمک آن سریع بهبود و درد کاهش

 :رحم ترشحات

 کمتر آلود خونی ترشحات روز 4 یا 3 از بعد است خونی و زیاد رحم ترشحات زایمان، از بعد اول وز چندر در

 یبررس به نیاز اول، هفته از پس قاعدگی حد از بیش خونریزی تدوام. میشود تر رنگ کم روز 10 از پس و

 .میکشد طول هفته 6 تا 4 ترشحات خروج معموال. دارد

 و دهش شسته عقب به جلو از تناسلی ناحیه است الزم. دارد اهمیت بسیار زمان این در فردی بهداشت رعایت

 ترجیحاً و روزانه استحمام. شود عوض مرتب بهداشتی نوار ترشحات، کاهش زمان تا. شود خشک همیشه

 است مفید ایستاده

 : قاعدگی برگشت



 تا مادر است ممکن اوقات گاهی. میشود مشخص قاعدگی شروع با گذاری، تخمک مجدد شروع معموالً 

 به یو اگر. دارد وجود بارداری و گذاری تخمک امکان که بداند بایستی اما. نشود قاعده زایمان از بعد یکسال

  مجدد باردرای احتمال زایمان، از پس هفته 3 ندهد شیر واگر هفته 6 معموال دهد شیر خود فرزند به مرتب طور

 .دارد وجود

 : مثانه عملکرد 

 ادرار خلیهت هنگام درد احساس زیاتومی اپی عبت به است ممکن گاهی. شود تخلیه مثانه مرتب بطور است الزم

 به زنیا درد یا و سوزش مانند کردن ادرار در مشکل نوع هر تدوام. یابد می بهبود بتدریج که آید می بوجود

 .دارد بررسی

 :ها روده عملکرد

 عیطبی زایمان، حین ها روده فعالیت وکاهش احتمالی تخلیه علت به زایمان از پس اول روز 3 تا مدفوع دفع عدم

 وستیب از کششی، های تمرین و هنگام زود تحرک( دار فیبر مواد و مایعات مصرف) غذایی رژیم اصالح. است

 .شود تناباج زدن زور از دفع احساس نبود صورت در میشود توصیه. کند می جلوگیری بواسیر بروز نتیجه در و

 :شکم دیواره

 عضالت کشش توانایی تا شکد می طول هفته چند و میماند باقی شل و نرم زایمان، از پس شکم دیواره عضالت

 کمک کمش عضالت بهتر و سریعتر شدن جمع به توان می کششی های تمرین انجام با گردد باز اولیه حالت به

 .است موثر شکم شدن کوچک و عضالت شدن جمع برای بند شکم از استفاده. کرد

 :پستان

 ها تانپس بایستی دهد می شیر خود نوزاد به مادر اگر. دارد شیردهی دوام در ای ارزنده نقش هاپستان از مراقبت

. ودش خودداری ها پستان مکرر یاشستشوی و کننده ضدعفونی مواد صابون، مصرف از. دارد نگاه تمیز را

 :افتد اتفاق دهی شیر در است ممکن معمول طور به که مشکالتی

 : پستان احتقان

 پستان تحال این در. میشود احتقان دچار پستانها شیر، حجم افزایش دلیل به زایمان، از پس پنجم تا سوم روز در

. ندباش داشته نیز سردرد و تب از درجاتی است ممکن مادران از برخی. میشود سفت و متورم،گرم حساس، ها

 گرم آب کیسه درد،گذاشتن ضد داروهای از استفاده ها، پستان مالیم ماساژ و( یکبار ساعت 2 هر) مکرر تخلیه



 روی بر ده،ش شسته پیچ کلم برگ قراردادن یا و شیردهی از پس( حوله در پیچیده) یخ کیسه و شیردهی از قبل

 تقاضای به ناب است بهتر پستان، احتقان از پیشگیری برای. باشد موثر التهاب و درد کاهش در میتواند پستانها

 .دهد شیر خود نوزاد به پستان دو هر از شبها حتی و نوزاد

 پستان نوک ترک

 شسوز و شدن زخم خوردن، ترک ولی است طبیعی شیردهی اوایل در پستان نوک خفیف ناراحتی احساس

 نحوه اصالح. است پستان نوک گرفتن و نوزاد گرفتن آغوش در نادرست شیوه دلیل به اغلب پستان نوک شدید

 چهپار با نوزاد بزاق از پستان نوک کردن پاک نوزاد، مکیدن از قبل دقیقه 3 تا 2 یخ کیسه گذاشتن شیردهی،

 اهشک برای میتواند آزاد، هوای در ان شدن خشک و پستان نوک روی بر شیر از قطره یک مالیدن نخی، تمیز

 .باشد موثر خوردن ترک از ناشی درد

 :وزن کاهش

 کاهش گرم کیلو 6 تا 5 حدود مادر بدن ،وزن جفت و جنین خروج و رحم تخلیه اثر در زایمان از پس بالفاصله

 نوزادش به مادر اگر. برمیگردد خود باردرای از قبل وزن حدود به مادر زایمان از بعد ماه 6 معموال که. یابد می

 از پس زنو کاهش میزان در تغذیه نحوه و بدنی فعالیت. است بیشتر قبلی وزن به برگشت امکان بدهد شیر

 .است موثر وزن کاهش برای الزم زمان مدت و زایمان

 :زایمان از پس اندوه

 و بارداری هیجان و ترس از ناشی روانی فشارهای دلیل به مادر است، ممکن زایمان، از بعد اول روز چند در

 رد نگرانی و بارداری اواخر خوابی کم از ناشی خستگی درخانواده، شده ایجاد تغییرات و نوزاد ورود زایمان،

 .شود اندوهگین روز از ساعاتی در نوزاد، از مراقبت مورد

 هر هب نسبت عالقگی بی خود، به خود کردن گریه شامل که دارد وسیعی طیف رفتار، خو و خلق تغییرات

 پس اول تههف طی معوالً حاالت این. است انرژی کاهش و خستگی وزن، تغییرات پرخوابی، یا بیخوابی فعالیت،

 عیتوض این بهبود در مهمی بسیار نقش اطرافیان و همسر. یابد می بهبود دهم روز تا میشودو مشاهده زایمان از

 و وجهت مادر به مدت این در است الزم و است گذرا و طبیعی مادر در روحی تغییرات که بدانند باید آنان. دارند

 نوزاد زارآ و خودکشی به تمایل مانند عالئمی بروز ویا عالئم این شدن طوالنی صورت در. شود بیشتری محبت

 .کرد مشاوره رواشناس پزشک با باید

 : استراحت و فعالیت



 پس تگیخس نوزاد، از نگهدای و بیخوابی و شیردهی بیهوشی، داروهای تاثیر زایمان، زمان یودن طوالنی دلیل به

 و تراحتاس اول، روزهای در بتواند وی که کنند ایجاد را شرایطی باید مادر اطرافیان. است شایع بسیار زایمان از

 اروزه این در ها بازدید و دید کردن کم نیز و راحت و آرام محیط کردن فراهم. باشد داشته بیشتری خواب

 .دهد افزایش بتدریج را خود روزانه معمول فعالیتهای میتواند مادر. است ضروری

 :تغذیه

. است شیردهی در موثر هم و مادر سالمت کننده تامین هم بارداری دروان از کافی ذخایر داشتن خوب تغذیه

 ناسبم غذایی مواد مصرف طریق از بیشتری انرژی باید میدهد شیر که ومادر دارد انرژی به نیاز شیر تولید

 دوران این در غذایی مواد مصرف میزان. نمیشود توصیه خاصی یانوشیدنی غذا شیردهی دوران در. کند دریافت

 .باشد غذایی گروههای تمام شامل غذایی رژیم است الزم و است بارداری زمان از بیشتر کمی

 :توصیه چند

 .دهد ادامه زایمان از پس ماه 3 تا را ویتامین مولتی و آهن قرص مصرف بایستی مادر

 .کند مصرف بیشتر میزان به ویتامین و ید پروتئین،کلسیم، حاوی غذایی مواد

 .درهد کاهش را شیرین و چرب غذایی مواد مصرف

 .بنوشد مایعات روز در لیوان 8 تا 6 میزان به

 .کند خودداری...( و قهوه،چای) محرک های نوشیدنی زیاد مصرف از

 :مقاربت

 برش محل کامل ترمیم تا شده، می زیاتو اپی اگر و هفته 3 تا خونریزی، و عفونت خطر علت به خانم است الزم

 و تمایل صورت در میتواند مدت این از پس. کند اجتناب مقاربت از میکشد، طول هفته 6 تا 3 معموال که

 از یناش خستگی. باشند نداشته مقاربت زایمان از پس هفته 6 تا میدهند ترجیح خانمها اکثرا. کند نزدیکی راحتی

 تغییرات .میابد بهبود بتدریج و است موقتی حالت این که دهد کاهش را جنسی میل است ممکن نوزاد نگهداری

 .کرد استفاده کننده نرم کرم از میتوان صورت این در میشود(  واژن) مهبل خشکی باعث هورمونی

 :زايمان از پس خطر عالئم

 درمانی تیبهداش واحد هر یا بیمارستان به یا و گرفته تماس ماما یا پزشک با فورا زیر عالئم از یک هر مشاهده با

 .شود مراجعه



 اول درهفته قاعدگی حد از بیش خونریزی

 لرز و تب

 مهبل از چرکی و بدبود ترشحات خروج

  ران و ساق یکطرف ورم و درد

 شدید افسردگی

 پهلوها یا شکم درد

 ادرارکردن هنگام درد یا سوزش

 ها پستان سفتی و تورم و درد

 ها بخیه محل از ترشح و سوزش و درد

 زایمان از پس معاینه

 در دوم بار اول، روز 3 در اول بار که شده گرفته نظر در بار 3 زایمان از پس معمول های مالقات حداقل

 انجام ها مالقات این در که هایی مراقبت. است زایمان از پس 42 تا30 روزهای و سوم بار و 15تا 10 روزهای

 ،خونریزی ومیزان رحم وضعیت بررسی تنفس، و نبض حرارت، درجه فشارخون، گیری اندازه: شامل میشود

 این ادتعد. است(  سوم مراقبت در فقط)اسمیر پاپ انجام و خانواده تنظیم مشاوره بهداشتی، های توصیه ارائه

 و خود یسالمت از اطمینان برای مادر است الزم بنابراین کند تغییر زایمان عامل نظر حسب بر میتواند ها مالقات

 .کند مراجع ماما یا ،پزشک درمانی بهداشتی مراکز به زایمان از پس مراقبتهای دریافت و فرزندش

 روگام آمپول تزریق

 مثبت نبود مثبت صورت در و میشود گفته منفی ارهاش اصطالحا که باشد منفی خونی گروه که مادرانی در

 روگام امپول دوز اولین ماما یا پزشک نظر با 34 تا 28 هفته بین حاملگی طی در نوزاد پدر خونی گروه بودن

 .میشود تزریق مادر برای

 مثبت اگر ماا نیست مادر روگام تزریق به نیاز بودن منفی درصورت میگردد تعیین نوزاد خونی گروه تولد از بعد

 .میشود تزریق تولد از بعد ساعت 72 تا حداکثر پزشک بانظر دیگر روگام آمپول یک مادر به باشد

 .دباش می بعدی حاملگی در نوزاد زردی احتمالی کاهش نوزاد تولد از بعد مادر به روگام آمپول تزریق علت



 شیردهی آموزش

 است عبادت دادن شیر

 :شیردهی

 ایدب زندگی دوره درهر کودک غذایی نیازهای. است شیرخوارگی دوران تولد، از بعد رشد مرحله سریعترین

 رشد و است شیرخوار نیازهای با منطبق کامال ماهگی 6تا شیرمادر ترکیب. باشد او ونمو رشد با هماهنگ

 شیرمادر ،اول روزهای در. شود شروع نوزاد تولد از بعد بالفاصله باید شیرمادر با تغذیه. میکند تامین را کودک

 ولی دارد کمی حجم مایع این. میگویند کلستروم یا آغوز آن به که است رنگی زرد و غلیظ مایع صورت به

 باال را ادنوز بدن ایمنی سطح که است( بادی آنتی) موادی از غنی آغوز. است ضروری بسیار و کافی نوزاد برای

 آغوز میکشد طول روز10 حدود. دارد کامل شیر از کمتر قند و چربی و بیشتر پروتیئن و معدنی مواد و برد می

 موجب زئیج اشکاالت نباید و باشند داشته موفق شیردهی قادرند مادران همه تقریبا. شود تبدیل کامل شیر به

 طی در کررم و خوبی به باید سالم نوزاد.کند مختل را شیر شدن جاری میتواند نگرانی و تشویش. شود نگرانی

 .شودمی تولید تر تازه شیر باشد بیشتر ها شب در بخصوص شیردهی تعداد هرچه بخورد شیر روز شبانه

 :شیرمادر با کودک تغذیه در نکته چند

 غذایی دهما هیچ و دهید شیر شبها حتی و نوزاد تقاضای به بنا یعنی.دهید شیر کودک به منحصرا ماه 6 مدت به

 .ندهید نوزاد به قند آب و آب حتی

 .شود شیر ترشح تحریک موجب تا دهید شیر نوزاد به پستان دو هر از تغذیه وعده هر در اول های هفته در

 باشد شیرخوار دلخواه و میل مطابق باید شیردهی فواصل و شیرخوردن مدت طول

 .بشویید صابون و آب با را خود ها دست شیردادن، از قبل

 پستان کنو روی بر شیر قطره یک است بهتر پستان نوک به صدمه از جلوگیری برای شیردادن خاتمه از بعد

 .بگذارید

 .یشودم شیر طعم تغییر سبب زیرا شود استفاده کمتر ادویه و سیر پیاز، کلم، حاوی غذاهای از است بهتر

 : شیردهی روشهای



 کشش لیتقاب مهم مسئول. دارد آمادگی مکیدن و پستان جستجوی برای میشود تولد موقع به و سالم که نوزادی

 هاله از بیشتری قسمت آنکه شرط به ندارد خوردن شیر وضعیت در چندانی نقش آن نوک و است پستان نسج

 .قرارگیرد شیرخوار دهان در پستان

 ( است نوزاد گرفتن بغل شیردادن، روش ین تر معمولی: )اول روش

 پستان پایین رد انگشتان سایر و باال در شست انگشت که طوری به گرفته را پستان دست یک با حالت این در

 این در .بازکند را دهانش نوزاد تا بمالید نوزاد لب و گونه به را آن نوک و ارگیرد قر( انگلیسی   C حرف شکل)

. باشد شاهدهم قابل باال در هاله از بیشتری قسمت و نوزاد پایین لب سطح هم پستان هاله تحتانی لبه باید حالت

 .بچسبد پستان به چانه و باز کامال نیز نوزاد دهان

 : دوم روش

 .میکند کمک شیردهی به اند شده سزارین که خانمهایی در وضعیت این. پهلوست به خوابیده حالت در

 :سوم روش

 و غلب زیر را او پای و بدن و داشته نگه را نوزاد راست دست با مثال نشسته وضعیت در. بازوست زیر روش

 .میدهید قرار خود بازوی

 : تذکر

 مادران زا حمایت منظور به کارفرمایان.میکنند ادغام مادری وظیفه با را اجتماعی وفعالیت کار زنان، از بسیاری

 ماه 6 واندمیت مادر قانون این اساس بر. کنند رعایت را مادر شیر با تغذیه ترویج قانون موظفند شیردهی دوران در

 ماه 24 تا شیردهی ادامه صورت در کار به بازگشت از پس و کند استفاده( فرزند 3 تا) زایمان مرخصی از

 پایان زا پس باید مادران شغلی امنیت. بگیرد(  استحقاقی مرخصی از کسر بدون) مرخصی ساعت یک روزانه

 .شود تامین شیردهی حین و زایمان مرخصی

 

 زایمان برای ریزی برنامه

 شود آماده بیمارستان به مراجعه برای نوزادش و باردار زن نیاز مورد وسایل هفتم ماه اواخر از است بهتر

 :زائو نیاز  مورد وسایل



  راحت و گشاد لباس

 نواربهداشتی کاغذی، دستمال

 زیر لباس

 ...( و دمپایی آرایشی، لوازم سر، برس خمیردندان، و مسواک شامپو، صابون،)شخصی لوازم

 ضروری های تلفن شماره

 ...( شتی،بهدا پرونده سونوگرافی، ها، آزمایش جواب بیمه، دفترچه) فعلی حاملگی به مربوط پزشکی مدارک

 :نوزاد نیاز مورد وسایل

 (رو لباس شلوار، پوش، زیر جوراب، کاله،)فصل مناسب لباس

 نوزاد پتوی

 پوشک

 نوزاد حمل ساک

 

 طفالا متخصص پزشک بستگان، و دوستان حتی یا و ماما پزشک، مشورت با و باردرای دوران در است بهتر

 .شود انتخاب نیز نظر مورد

 . شود تعیین زایمان محل ماما، یا پزشک مشورت با زایمان، زمان شدن نزدیک از قبل

 .قرارگیرد توجه مورد آن زمان مدت و زایمان محل تا منزل فاصله نقلیه، وسیله تامین

 .شود گفته( همراه) به زایمان احتمالی تاریخ

 تنظیم خانواده

 بر یلیدل امر این ولی باشند نداشته ماهانه خونریزی است ممکن میدهند شیر خود کودک به که مادران از برخی

 پس ارداریب از پیشگیری وسایل ی، درمان بهداشتی مراکز از بسیاری در نیست بارداری برای آنان توانایی عدم

 یچگونگ باردرای، از پیشگیری های روش انواع مورد در مشاوره در میگیرد قرار زوجین  اختیار در مشاوره از

 .میشود گفته زوجین با مراجعات زمان و آنها مشکالت و مصرف منع موارد از استفاده



 صادی،اقت فرهنگی، وضعیت گرفتن نظر در با و آگاهانه که میکند فراهم زوجین برای را امکان این مشاوره

 از یریپیشگ های قرص. کنند انتخاب را مناسب پیشگیری روش یک خود، روانی و جسمی شرایط و اجتماعی

 دوران در( DMPA) تزریقی های امپول وم کاندوم ،(رحمی داخل دستگاه) آیودی ،(الینسترول) بارداری

 فقط ماهگی 6 تا نوزاد که صورتی در ترکیبی بارداری ضد های قرص از استفاده. است استفاده قابل شیردهی

 .نمیشود توصیه کند، تغذیه مادر شیر

 نوزاد از مراقبت

 ژنتیکی، عوامل جمله از بسیاری عوامل تاثیر تحت وی تکامل و رشد و نوزاد رحمی خارج و داخل زندگی

 مسمویت یا قند بیماری دچار درای بار دوره در مادری اگر مثال.  دارد قرار محیطی و اقتصادی اجتماعی،

 حمر داخل در رشد کاهش جثه بزرگی دچار و قرارگرفته تاثیر تحت نیز وی رحم داخل جنین شود حاملگی

 .میشود

 است زارینس زایمان از سریعتر شیردهی جریان و مادر و نوزاد عاطفی و پوستی ارتباط برقراری طبیعی زایمان در

 از یاریبس میتواند مادر پوست با تماس. باشد زایمان دراتاق و تولد از پس بالفاصله تماس این است بهتر و

 و یعاطف مراقبت با بنابراین. دهد کاهش آینده در...  و بزهکاری پرخاشگری مانند نوزاد رفتاری مشکالت

 روانی و یاقتصاد اجتماعی، بار توجهی قابل میزان به میتوان خانواده توسط نوزاد و مادر از وحمایت بیشتر روانی

 .کرد کم را جامعه و ها خانواده

 :تولد از بعد بالفاصله نوزاد از الزم های مراقبت

 .نگهداشت گرم و نموده خشک تمیز باحوله را نوزاد تولد از بعد بالفاصله بایست می

 از اطمینان هتج. باشد صورتی وی بدن رنگ و نماید گریه یا و تنفس به شروع باید نوزاد تولد از بعد بالفاصله

 و نیعضال قدرت پوست، رنگ تنفس، تعداد قلب، ضریان تعداد نظر از را نوزاد پزشک، یا ماما نوزاد، سالمت

 .قراردهد ارزیابی مورد ها رفلکس به پاسخ

 رقراریب جهت و خشک تولد از بعد بالفاصله نوزاد بایستی نوزاد، و مادر بین عاطفی ارتباط برقراری جهت

 .گیرد قرار مادر سینه یا شکم روی مادر با پوست به پوست تماس

 .میشود تزریق هپاتیت و K ویتامین نوزادان به زایمان اتاق در



 کمتر آنها تولد زمان وزن یا و آیند می بدنیا حاملگی 40 هفته از قبل که نوزادانی خصوصا نوزادان از بعضی

 .باشند داشته حمایتی های مراقبت به نیاز است ممکن است گرم 4000 از بیشتر یا و گرم 2500از

 :دستها شستشوی و بهداشتی نکات رعایت

 حتما نوزاد با تماس هرگونه  از قبل است الزم بنابراین. هستند نوزاد بدن به میکروب انتقال منبع مهمترین دستها

 و دقیقه 3 تمد به نوزاد با تماس اولین برای بایست می دستها شستشوی. داد شتسشو صابون و باآب را ها دست

 .گیرد صورت ثانیه 15 تا 10 مدت به بار هر روز طول در سپس

 :نوزاد مشخصات

 ستپو گاهی باشد رنگ ارغوانی یا و صورتی قرمز، نوزاد پوست ممکن تولد اول روزهای در: نوزاد پوست -1 

 اولین با و دمینمای محافظت پوست از که شده پوشیده ورنیکس نام به رنگی سفید و چرب پوشش توسط نوزاد

 .شود مشورت پزشک با نوزاد پوست پریدگی رنگ و کبودی زردی، صورت در. میشود پاک شستشو

 از بعد هک آنهایی بویژه نوزادان از بعضی در و میباشد نرم نارس نوزادان خصوصا نوزادان از بعضی بدن پوست

 کردن چرب به نیازی و بوده طبیعی که است ریزی پوسته با همراه چروکیده آیند می بدنیا باردرای 30 هفته

 .میرود بین از هفته 2 تا 1 از بعد که است شده پوشیده النکو نام به نرمی موهای توسط نوزادان پوست. ندارد

 ممکن قانیفو پلک روی و گردن پشت پیشانی، وسط نظیر پوست نقاط از بعضی های مویرگ نوزادان برخی در

 سال طی معموال و بوده طبیعی که میشود گفته همانژیوم اصطالحا آنها به که باشد رنگ صورتی و برجسته است

 .میشود محو تدریج به زندگی اول

 بوده ایعش نوزادان پوست روی رنگ سفید های برجستگی شکل به نوزادی بثورات تولد اول روز 3 تا 2 طی در

 اما. میروند بین از بخود خود هفته یک طی در بتدریج  و میشوند ظاهر پا و دست کف جز به بدن نقاط اکثر در و

 .نمود مراجعه پزشک به بایست می شود چرکی یا و قرمز بثورات این که صورتی در

 رامآ والدین با پوست به پوست تماس با نوزادان علت همین به و دارد وجود تولد ابتدای از نوزاد المسه حس

 .میدهند پاسخ دردناک تحریکات به و. میشوند

 ربچ برای خاصی کرم یا روغن مصرف به نیازی و.شود داشته نگه تمیز و خشک همیشه باید نوزاد پوست

 . نیست او پوست کردن



 و خشک و تمیز را نواحی این باید میشود ظاهر نوزاد رانهای بین که قرمزی و ریز جوشهای یا راش درمان برای

 .قرارداد هوا معرض در

 :نوزاد قلب ضربان -2

 در ضربه 160 تا 110 حدود و بزرگساالن قلب ضربان طبیعی تعداد از بیشتر نوزاد قلب بان ضر طبیعی تعداد

 درهنگام ضمنا. یابد کاهش دقیقه در ضربه 85 تا قلب ضربان تعداد خواب هنگام در است ممکن. میباشد دقیقه

 .است طبیعی که میابد افزایش مختصری قلب ضربان تعداد کردن گریه

 :نوزاد تنفس تعداد -3

 می االنبزرگس نفس ت  تعداد از بیشتر تعداد این که است دقیقه در تنفس 60 از کمتر نوزاد طبیعی تنفس تعداد

 .باشد ناله بدون باید طبیعی تنفس. باشد

 :نوزاد حرارت درجه -4

 بایست بغل زیر از حرارت درجه تعیین جهت.  میباشد گراد سانتی درجه 5/36 نوزاد بدن طبیعی حرارت درجه

 جلوگیری برای میباشد درجه 37 تا 36 طبیعی حالت در که شود گزاشته بغل زیر در دقیقه 5 مدت به را دماسنج

 :میبایست وی شدن سرد و نوزاد بدن حرارت کاهش از

 .شود تر طوالنی نوزاد و مادر پوست با پوست تماس

 .شود حفظ گراد سانتی درجه 25 تا 28 بین اتاق گرمای

 .شود استفاده نوزاد برای مناسب پوشش از

 .مینماید جلوگیری نوزاد شدن سرد از مکرر طور به مادر پستان تغذیه

 و شود خودداری نوزاد خیس لباس یا و پوشک تعویض جهت پنجره کنار و سرد سطوح روی نوزاد گذاردن از

 .گردد تعویض سریعتر هرچه نوزاد خیس لباس و پوشک

 .شود پوشانده کاله با نوزاد سر

 نوزاد رشد معیارهای

  سر دور و وزن قد، اندازه

 .میوشد انجام تولد از بعد زایمان اتاق در سر دور و وزن قد، های گیری اندازه بار اولین



 میدهند دست از وزن مختصری اول هفته در نوزادان. است گرم 4000 تا  2500 بین طبیعی بطور نیز نوزاد وزن

 تولد زمان برابر دو شیرخواران وزن ماهگی 5 در. میرسد تولد زمان وزن به و شده جبران روزگی10 تا که

 .میباشد تولدش زمان وزن برابر سه طبیعی شیرخوار وزن سالگی یک در و میشود

 .است متر سانتی 37 تا 33 بین طبیعی طور به سر دور

 .دارد بستگی نیز هوایی و آب و محیطی شرایط و تغذیه مادر، و پدر قد و جثه ژنتیک، به معیارها این البته

 نوزاد سر

 متناسب نوزاد رشد با که است بزرگتر سینه دور یا شکم مانند اندامها سایر با مقایسه در طبیعی طور به نوزاد سر

 سر پوست رزی در مایع مقداری یا و. باشد داشته کشیده سرحالت است ممکن طبیعی زایمان بدنبال گاهی میشود

 .برمیگردد اولیه حالت به تولد از بعد اول روزهای طی و است طبیعی امری که شود جمع

 نوزاد چشم

 .است بینائی قدرت دارای تولد از بعد بالفاصله شده متولد تازه نوزاد چشمان

 : توجه

 اب همراه است ممکن و است شایع تولد هنگام در نوزاد پلک تورم. شود داری خود نوزاد چشم به زدن دست از

 ودخ به خود معموال و نیست نگرانی جای شد دیده زندگی روز اولین حالت این اگر باشد مخاطی ترشحات

 .دشو مشورت پزشک با ریزش اشک یا و چرکی ترشح ها، پلک قرمزی تورم، صورت در.  یابد می بهبود

 چشم ملتحمه خونی های رگه. شود خودداری نوزاد چشم درون چای نظیر مایعاتی یا قطره هرگونه ریخت از

 .میابد بهبود بخود خود تولد از بعد اول هفته 2 تا 1 عرض در و بوده طبیعی نوزاد

 :نوزاد بینی

 بوی علت همین به و است بزگساالن از بیشتر نوزاد بویایی قدرت و بوده فعال تولد زمان در نوزاد بویایی حس

 .میکند احساس بخوبی را مادر شیر و پدر مادر،

 اقدام بینی رفتگیگ رفع برای( پزشک مجوز با) بینی قطره چکاندن از استفاده با نوزاد، بینی گرفتگی صورت در

 کنمم زیرا. گردد خودداری باید او بینی نمودن باز بمنظور نوزاد بینی داخل در مادر شیر چکاندن از و. شود

 .شود ریه و بینی عفونت ایجاد و میکروبها رشد سبب و شده نوزاد ریه وارد مادر شیر است



 : نوزاد دهان

 امک یا دهان کف یا و لثه روی کیستهایی یا و نیافته تکامل های دندان نوزادان درهان در است ممکن گاهی

 .ندارند درمان به نیازی و روند می بین از بخود خود ضایعات این. شود دیده نوزاد

 تصور اعصاب احتماال کند حرکت دیگر طرف از بیشتر نوزاد دهان طرف یک کردن گریه هنگام در اگر

 .شود مراجه پزشک به باید و اند دیده صدمه

 روی بر یریپن و سفید ترشحات صورت به عارضه این میباشد نوزاد دهان بیماریهای شایعترین از یکی برفک

 .دگرد مراجعه پزشک به دهان برفک رویت درصورت. میشود دیده ها گونه داخلی سطح و دهان سقف زبان،

 :نوزاد گوش

 اول تحال به و میشود خم راحتی به است نشده غضروفی کامل بطور گوش الله آنکه بدلیل تولد هنگام در

 . برمیگردد

 .شود انجام بهداشتی کامال شرایط در تمیز و استریل وسایل با باید دختر نوزاد گوش کردن سوراخ

 :نوزاد پستان

 این ودش خارج ترشح آن از یا و بوده برجسته مقداری است ممکن پسر یا دختر از اعم نوزادان از بعضی پستان

 دازمیشو برطرف روز چند از بعد خود به خود که است مادری هورمونهای رابطه قطع علت به و طبیعی نیز امر

 .شود خودداری آن روی بر عفونی ضد ماده یا دارو هرگونه مالیدن یا نوزاد پستان ماساژ

 :نوزاد ناف بند

 طریق این از را غذایی مواد و اکسیژن و است ارتباط در مادر با ناف بند طریق از بارداری دوران در جنین

 و شکخ بتدریج ناف بند. میشود وصل آن انتهای به ای گیره و قطع ناف بند زایمان، از پس. نماید می دریافت

 ناف بند. افتد می تولد اول هفته 2 طی معموال و میکند شدن سیاه به شروع سوم تا دوم روز از شده، چروکیده

 داخل ناف بند که ببندید طوری را پوشک و نشود استفاده بند ناف از. شود نگهداشته تمیز و خشک همیشه باید

 ندب اطراف قرمزی درصورت. شود جلوگیری ادرار یا مدفوع به ناف بند شدن آغشته از. نگیرد قرار پوشک

 توجه تمالیاح خونریزی نظر از ناف بند به. شود مراجعه پزشک به فورا باید ناف بند از ترشح یا و بد بوی ناف،

 .شود



 شدن ازهت سبب زیرا گردد خودداری ناف بند روی بتادین یا الکل مانند ضدعفونی ماده هرگونه کاربردن به از

 .اندازد می بتاخیر را آن افتادن و شده ناف بند

 بخود ودخ زندگی اول سالهای در اغلب و ندارد درمان به نیازی و بود شایع نسبتا(  ناف زدگی بیرون) نافی فتق

 .یابد می بهبود

 :نوزاد تناسلی اندام

 مدتی از بعد و نیست نگرانی جای که باشد نشده بیضه کیسه وارد ها بیضه است ممکن پسر نوزادان از بعضی در

 تحت تانبیمارس از ترخیص از بعد نوزاد است نیاز بیضه یکطرفه نزول صورت در. شد خواهد بیضه کیسه وارد

 خونی ایه رگه با همراه ترشح تناسلی دستگاه از است ممکن دختر نوزادان از بعضی در. قرارگیرد پزشک نظر

 در نوزاد بارداری، طی در که باشد می مادر زنانگی هورمونهای قطه علت به و بوده طبیعی که شود خارج

 این روز چند از بعد. نمود آنها نمودن پاک در سعی یا زد دست ترشحات این به نباید. است بوده آن معرض

 .شد خواهد قطع خودبخود ترشحات

 :نوزاد پای

 روز چند طی در که است مادر رحم در جنین نامناسب وضعیت از ناشی و شایع بسیار وضعیتی بودن چنبری پا

 الزم های یبررس پزشک توسط بایستی می باشد پا استخوان مشکل آن علت اگر اما یابد می بهبود بخود خود

 .بود خواهد زیاد بهبودی شانس جراحی عمل به نیاز صورت در. گیرد صورت

 اما داردن خاصی علت که شود می دیده دختر نوزادان خصوص به نوزادان از بعضی در نیز ران مفصل رفتگی در

 .باشند می واصالح درمان قابل ا اکثر بموقع درمانی اقدامات و تشخیص با

 :پسر نوزاد ختنه

 باید را ختنه محل و گیرد صورت تولد اول روزهای در ترجیحا و اول هفته در پسر نوزاد ختنه میشود توصیه

. گردد یخوددار پزشک دستور بدون دارو گونه هر یا خانگی ترکیبات استعمال از و داشت نگه تمیز و خشک

 .گردد مراجعه پزشک به ترشح هرگونه و قرمزی یا و ختنه محل از خونریزی صورت در

 قبل و درمانی مراکز در صالحیت واجد پزشک توسط ختنه پزشکی، موانع وجود عدم صورت در میشود توصیه

 .گیرد صورت بیمارستان از ترخیص از

 نوزادان غربالگری



 عضیب به نوزاد ابتال عدم از اطمینان بمنظور زیر غربالگری آزمایشات تولد، از بعد 5الی 3 درروز میشود توصیه

 .شود انجام( زودرس تشخیص درصورت) پیشگیری قابل بیماریهای از

 : شامل نظر مورد های بیماری 

 در یتواندم که نوزاد بدن در آنزیمی نقص) کتونوری فنیل( هیپوتیروئیدیسم) نوزاد تیروئید غده کاری کم

 اویستمف و گاالکتوزمی و افرا شربت بیماری( شود نوزاد ذهنی ماندگی عقب سبب دادن تشخیص دیر صورت

 از املک طور به توان می موقع به تشخیص صورت در که هستند آنزیمی نقایص از نیز(  G6PD آنزیم کمبود)

 ررسیب شنوایی نظر از نوزاد ماهگی، یک از قبل است بهتر. کاست آن شدت از ویا کرده جلوگیری آن عوارض

 در ستا ممکن بررسی این میشود انجام شنوائی غربالگری برنامه که درمانی مراکز از بسیاری در البته شود

 ای مشکالت با رابطه در خاصی فامیلی سابقه که نوزادانی ر د.شود انجام نوزاد بالین در تولد اول روزهای

 .میشود انجام نوزاد بینایی بررسی دارند، بینایی سیستم بیماریهای

 : نوزاد ادرار دفع

. اردد پزشک توسط بررسی به نیاز ادرار دفع عدم درصورت میکند دفع ادرار تولد اول ساعت 24 طی در نوزاد

 ادرار مواقع بعضی. میشود خیس ساعت 24 در کهنه 6 تا 4 تقریبی بطور شیربخورد کافی میزان به نوزاد اگر

 .است طبیعی امری که میباشد بدن اوره دفع آن علت که دارد صورتی رنگ نوزاد

 :مدفوع دفع

 نیاز مدت این طی در مدفوع دفع عدم صورت در و دارند مدفوع دفع تولد اول ساعت 48 طی در نوزادان تمام

 سوراخ نشدن تشکیل یا بودن بسته عمر اول ساعت 48 در مدفوع دفع علل از یکی دارد پزشک توسط بررسی به

 .است مقعد

 و تر رقیق ندمیشو تغذیه خشک شیر با که نوزادانی با مقایسه در میشوند تغذیه مادر شیر با که نوزادانی مدفوع

 ..نمیکند ایجاد مشکلی و بوده طبیعی امر این است بیشتر آن تعداد

 : استحمام

 اولین حداقل است بهتر سانتیگراد درجه 8/36تا 5/36 بین نوزاد بدن حرارت درجه بودن ثابت صورت در

 .شود انجام زایمان از پس ساعت 6 نوزاد استحمام

 .شود خودداری میشود گفته ورنیکس آن به که نوزاد پوست روی چربی کردن پاک از



 .دارد انجام هفته در بار 3 حداکثر میتوان را نوزاد بعدی استحمام

 .شود خودداری نوزاد دادن حمام از شیر برگرداندن احتمال علت به تغذیه از بعد بالفاصله

 گراد سانتی درجه 38 تا 37 دمای با آب از. باشد سانتیگراد درجه 25 است بهتر نوزاد استحمام حمام دمای

 .شود استفاده نوزاد استحمام جهت

 .شود خودداری وان آب در نوزاد بردن فرو از است نیفتاده ناف بند که زمانی تا

. شود شسته وی پشت و شکم پاها، و دستها سپس و کرده شروع صورت و سر از را نوزاد بدن شستشوی

 و همه از رآخ نوزاد تناسلی دستگاه. نشود فراموش رانها کشاله و نوزاد بغل زیر گردن، زیر های چین شستشوی

 رایمج به مدفوع آلودگی تا شود شسته( مقعد) عقب به( ادار مجرای) جلو از را تناسلی ناحیه دختر نوزاد در

 .شود شسته تمیز بیضه کیسه زیر نیز پسر نوزاد در. نشود منتقل ادراری

 .شود استفاده( قلیایی  غیر و مالیم) نوزاد مخصوص شامپوی یا صابون از نوزاد شستشوی برای

 .است شده داده توضیح "مبارک نورسیده قدم " کتابفیلم در استحمام صحیح انجام روش

 :نوزاد زندگی محيط

 .باشد آلودگی از دوره ب و آور زیان مواد از عاری بایست می نوزاد زندگی محیط

 در اختالل باعث است ممکن مداوم نور و نمیدهد را کردن نگاه و ها چشم کردن باز اجازه نوزاد به زیاد نور

 رمنظو بدین دارد مالیم نور به نیاز نوزاد آرامش، برقراری جهت. گردد نوزاد روانی و روحی طبیعی وضعیت

 .نمود خاموش را آن خواب طی و  کرده کم را نوزاد اتاق نور است بهتر

 هشداردهنده صدهای. شود بسته و باز آرامی به را ها پنجره و درب نوزاد زندگی محیط در آرامش حفظ برای

 .نمایند صحبت آرام نوزاد زندگی محیط در بخواهید افراد از و کرده کم را تلفن زنگ مثل

 سانتی درجه 25تا 22 روی وی محیط مناسب درجه و قرارگیرد نوزاد تخت درکنار سنجی دما میشود توصیه

 .شود تنظیم گراد

 .است ممنوع نوزاد زندگی محیط و خانه در دودزا وسیله هرگونه از استفاده و سیگار کشیدن

 ونوزاد مادر عاطفی ارتباط



 وزادن گونه به را خود گونه حداقل یا و بگیرد آغوش در را خود نوزاد مادر تولد، از بعد بالفاصله است بهتر

 .شود تر حترا نوزاد تغذیه و شده بهتر نوزاد و مادر عاطفی ارتباط تا میشود سبب امر این. ببوسد اورا و چسبانده

 ،وی گریه به پاسخ در نوزاد گرفتن آغوش در او برای آواز و الالیی خواندن و نوزاد با مادر کردن صحبت

 در و هبود موثر بسیار نوزاد و مادر عاطفی رشد و امنیت ایجاد در نوزاد با کردن بازی و کردن نوازش بوسیدن،

 .است مفید کودک شخصیت گیری شکل

 او گیدلبست و آرامش و میگردد نوزاد برای پرتنش شرایط ایجاد سبب پدر و مادر از نوزاد جدایی مانند عواملی

 اردچ آینده در را نوزاد صورت درآن که میکند مختل را وی عاطفی رشد نتیجه در و کرده کم پدر و مادر به

 .نماید می جسمانی حتی و شخصیتی  رفتاری هیجانی، روحی، اختالالت

 ادرم زایمان از بعد افسردگی از برقرارگردد بهتر و زودتر نوزاد و مادر عاطفی ارتباط هرچه دیگر سویی از

 مادر روانی و عاطفی درحمایت نیز پدر نقش که است ذکر قابل. بخشد می بهبود را شیردهی حتی و شده کاسته

 .میباشد مهم بسیار کودک دلبستگی در امنیت برقراری همچنین و نوزاد و

 (  K.M.C)کانگورویی روش به آغوشی اقبت مر

 در و دهند می قرار مادر خصوص به والدین شکم و سینه روی پوشش بدون را نارس نوزادان روش این در

 پای یرز از آن بند که طوری به  بندند می مادر سینه جلوی به راحت و نخی بند پیش با را نوزاد حرکت هنگام

 مراقبت" کتابفیلم در مراقبت نوع این کامل و صحیح انجام روش. نگهدارد خوبی به را او و شده رد نوزاد

 .است شده داده آموزش مجموعه همین از "آموزشی

 

 نوزاد ماساژ

 ولا روز از را ان میتوان و است نوزاد و مادر عاطفی ارتباط برقراری های شیوه موثرترین از یکی ماساژنوزاد 

 دوست و ارزشمندی احساس کودک میشود موجب ماساژ. کرد شروع تولد

  "شیرخواران و نوزادان ماساژ" کتابفیلیم در ماساژ تکنیک. کند شدن داشته 

 .است شده داده آموزش مجموعه همین از

 واکسیناسیون



 پیشگیری منظور به ژ.ث.ب واکسن تلقیح عمر اول ساعت 24 در ترجیحا و بیمارستان در نوزاد حضور طی در

 نوزاد رایب واکسیناسیون کارت سپس. میشود انجام( پولیو) اطفال فلج قطره خوراندن و هپاتیت واکسن و سل از

 محل بهداشتی مرکز ترین نزدیک به مادر کارت، در شده درج بندی زمان طبق تا میگردد ارائه مادر به و تهیه

 .نماید تکمیل را فرزندش واکسیناسیون و نموده مراجعه خود سکونت

 نوع واکسن سن نوع واکسن سن

 MMR ماهگی 12 هپاتیت ب -فلج اطفال-ب.ث.ژ بدو تولد

 MMR -فلج اطفال-سه گانه ماهگی 18 هپاتیت ب -فلج اطفال-سه گانه ماهگی 2

 فلج اطفال–سه گانه  سالگی 6تا4 فلج اطفال-سه گانه ماهگی4

     هپاتیت ب -اطفالفلج -سه گانه ماهگی6

 

 ها ویتامین مصرف

 .میشود تجویز نوزاد جهت پزشک صالحدید با نیاز صورت در ها ویتامین

 تجویز تولد از بعد روز 5معموال که باشد می ویتامین مولتی یا A+Dویتامین قطره شامل شده تجویز های ویتامین

 .میگردد

 :نوزاد خواب و قرارگیری وضعیت

 .شود خوابانده راست پهلوی یا پشت به نوزاد است بهتر

 .نشود استفاده بالش از

 .نباشد نرم حد از بیش نوزاد تشک

 .باشد صدا سرو از درو و آرام تاریک، کودک خواب محیط



 نوزاد پوشش

 است هترب و باشد می کاله شلوار، شورت، بلوز، پوش، زیر شامل که باشد نخ و کتان جنس از باید نوزاد لباس

 .باشند خشک و  گرم و تمیز و بوده نخ یا کتان جنس از نیز نوزاد پتوی مالفه

 میتوان. ودش گرفته نظر در سکونت محل هوایی و آب موقعیت و گردد استفاده فصل مناسب پوشش نوزاد برای

 وایه در و کرد استفاده نوزاد پتوی دو یا و ابریشم یا پنبه جنس از نرم پوشش چند از هوا سردی صورت در

 .نمود استفاده خنک ای پنبه یا نخی پوشش یک از گرم

 دارو مصرف

 بایست می ت،مبتالس...  و عفونتها صرع، تیروئید، کاری کم یا پرکاری قند، بیماری نظیر بیماریهای به مادر اگر

 .نماید مطلع دارو مصرف و بیماری از را نوزادان پزشک زایمان، از بعد

 هرگونه مصرف صورت در بنابراین باشد داشته جنین روی سوء اثرات میتواند مخدر مواد یا دارو هرنوع به اعتیاد

 .گردد مشورت پزشک با نوزاد سالمتی حفظ جهت سیگار مصرف یا اعتیادآور مواد یا دارو

 نوزاد در داروها مصرف

 نظر تحت و نوزادان متخصص پزشک تجویز با بایست می شیمیایی یا و سنتی گیاهی، داروی هرگونه مصرف

 .شود خودداری دارو خودسرانه قطع از و گردد تجویز وی

 پزشک به مراجعه

 بین زشکپ به مراجعه اولین مشکل نداشتن صورت در میشود توصیه بیمارستان از مادر و نوزاد ترخیص از بعد

 مراجعات. بود خواهد ماهگی 1 سوم مراجعه و تولد از بعد 15 روز دوم مراجعه. باشد تولد از بعد 5تا 3 روز

 .میگردد تعیین پزشک نظر با بعدی

 خطر عالئم

 مراجعه درمانی بهداشتی مراکز یا و ،ماما پزشک به سریعا نوزاد در زیر عالئم از یک هر مشاهده صورت در

 :شود

 پوست زردی

 نخوردن شیر خوب



 سینه قفسه شدن توکشیده

 نوزاد بدن و اندامها شدن سرد یا تب

 آهسته خیلی یا سریع خیلی تنفس یا مشکل تنفس و کردن ناله

 تشنج

 کبودی یا شدید پریدگی رنگ

 اسهال

 بیحالی و معمول حد از کمتر تحرک

  شیر مکرر استفراغ

 اول روزهای در ادرار و مدفوع دفع عدم

 پذیری تحریک و قراری بی

 پوست در چرکی جوشهای وجود

 ناف اطراف قرمزی یا ناف چرکی ترشحات

 ها پلک تورم و چرکی ترشحات خروج چشم، اطراف قرمزی


