
  دوران نقاهت : دوران نقاهت : 

  مانمانیی، دوران نقاهت پس از زا، دوران نقاهت پس از زا  مانمانییشش هفته اول بعد از زاشش هفته اول بعد از زا

الزم است مادر در چند الزم است مادر در چند   ززییمدت نمدت ن  ننیی.درا.درا  شودشودییمم  دهدهیی)نفاس( نام)نفاس( نام

  مراقبت شود .مراقبت شود .  یینوبت توسط کارکنان بهداشتنوبت توسط کارکنان بهداشت

  

  ::مانمانییبدن مادر پس اززابدن مادر پس اززا  راتراتییییتغتغ

مربوط به مربوط به   مانمانییعمده بدن مادر در دوران بعداز زاعمده بدن مادر در دوران بعداز زا  ررییییتغتغ  دودو

  انها است انها است رحم وپسترحم وپست

خود باز خود باز   ههییرحم کم کم به حالت اولرحم کم کم به حالت اول  مانمانییپس از زاپس از زا::  رحمرحم

شود .پوشش شود .پوشش   ییو اندازه آن به سرعت کوچکتر مو اندازه آن به سرعت کوچکتر م  گرددگرددییمم

  للییتشکتشک  ننییجنجن  ییننییالنه گزالنه گز  ییرحم برارحم برا  وارهوارهییکه در دکه در د  ییممییضخضخ

  ییو سپس ترشح قهوه او سپس ترشح قهوه ا  ییشده بود ابتدا به شکل ترشحات خونشده بود ابتدا به شکل ترشحات خون

  ددییسفسف  ااییروز به صورت ترشحات زرد روز به صورت ترشحات زرد   1010رنگ و پس ازحدود رنگ و پس ازحدود 

از از   یی.البته ممکن است در برخ.البته ممکن است در برخ  شودشودییخارج مخارج م  مهبلمهبلرنگ از رنگ از 

روز پس روز پس 4040تا حدود تا حدود   یی،حت،حت  ییننییدر حد لکه بدر حد لکه ب  ییززییخانمها خونرخانمها خونر

  شترشترییبب  ناننانییاطماطم  ییموارد براموارد برا  ننییدرادرا  ابدابدییادامه ادامه   ززیینن  مانمانییاز زااز زا

که که   ییماما مشورت کرد در اکثر مادرانماما مشورت کرد در اکثر مادران  ااییبا پزشک با پزشک   توانتوانییمم

  مانمانییعد از زاعد از زاماه بماه ب  66تا تا   55دهند به مدت دهند به مدت   ییمم  ررییکودک خود را شکودک خود را ش

مادر ادامه دارد مادر ادامه دارد   ررییکودک با شکودک با ش  ههییکه تغذکه تغذ  ییتا زمانتا زمان  ییو گاهو گاه

که کودک خود را که کودک خود را   ییدر زناندر زنان  ییافتد . ولافتد . ول  ییاتفاق نماتفاق نم  یی،قاعدگ،قاعدگ

هفته هفته   88تا تا   44حدود حدود   ییدهند ،معموالً قاعدگدهند ،معموالً قاعدگ  یینمنم  ررییازپستان شازپستان ش

و و   ییعادعاد  ررییغغ  ییقاعدگقاعدگ  ننییافتد .گاه اولافتد .گاه اول  ییاتفاق ماتفاق م  مانمانییبعد اززابعد اززا

موجب موجب   ددیینبانبا  وولخته است لخته است   و خروجو خروج  ادادییزز  ییززییتوام با خونرتوام با خونر

به پزشک به پزشک   ددییبابا  تتییوضعوضع  ننییدرصورت ادامه ادرصورت ادامه ا  ییشود ، ولشود ، ول  یینگراننگران

  مراجعه شود .مراجعه شود .

  ییآغوز که حاوآغوز که حاو  مانمانییاول بعد از زااول بعد از زا  ییدر روزهادر روزهاپستانها :پستانها :

مشابه واکسن است در مشابه واکسن است در   ییسازساز  منمنییو مواد او مواد ا  شترشترییبب  ننییپروتئپروتئ

  ررییو سپس به شو سپس به ش  افتهافتهییروز ادامه روز ادامه   55و ترشح آن تا و ترشح آن تا   ددییپستانها تولپستانها تول

اول پس از تولد اول پس از تولد   یینوزاد با آغوز درروزهانوزاد با آغوز درروزها  ههیی.تغذ.تغذ  ودودششییمم  للییتبدتبد

، ،   مختلفمختلفدرافراد درافراد   ررییاست مقدار شاست مقدار ش  ییو ضرورو ضرور  ددییمفمف  ارارییبسبس

و و   ییغذائغذائ  ممیی،رژ،رژ  ییردهردهییبه دفعات شبه دفعات ش  ییمتفاوت است و بستگمتفاوت است و بستگ

  مادر دارد.مادر دارد.  ییحاالت روححاالت روح

اول اول   ییاز مادران در روزهااز مادران در روزها  یی:برخ:برخییععییطبطب  مانمانییپس اززاپس اززا  اندوهاندوه

که معموالً که معموالً   کنندکنندییمم  للییدلدل  ییاحساس اندوه و غم باحساس اندوه و غم ب  مانمانییپس از زاپس از زا

باشد باشد   ییزودگذر است ودرافراد مختلف ، شدت آن متفاوت مزودگذر است ودرافراد مختلف ، شدت آن متفاوت م

ومداوم شود مشورت با پزشک الزم ومداوم شود مشورت با پزشک الزم   ییحالت طوالنحالت طوالن  ننییچنانچه اچنانچه ا

  است.است.

  ::  ییععییطبطب  مانمانییخطر پس اززاخطر پس اززا  عالئمعالئم
عالئم عالئم   ننییعالئم حتماً به پزشک مراجعه کننند. اعالئم حتماً به پزشک مراجعه کننند. ا  ننییاا  بامشاهدهبامشاهده

  عبارتند از :عبارتند از :

هر گونه درد، هر گونه درد،   --33ش از حد ش از حد درد و ورم بدرد و ورم ب  --22تب و لرز  تب و لرز    --11

  ییقاعدگقاعدگ  زانزانییاز ماز م  ششییبب  ییززییخونرخونر  --44و تورم پستانها .و تورم پستانها .  ییقرمزقرمز

بعداز ده بعداز ده   ییننییاز حد لکه باز حد لکه ب  شترشترییبب  ییززییادامه خونرادامه خونر  ااییدرهر زمان ودرهر زمان و

  ییدرد و تورم و خروج ترشحات چرکدرد و تورم و خروج ترشحات چرک  ااییلمس توده لمس توده   --55روز.روز.

  --77  بلبلو بدبو از مهو بدبو از مه  ییخروج ترشحات چرکخروج ترشحات چرک--66ها ها   ههییازمحل بخازمحل بخ

و و   جهجهییسرگسرگ  --99..  ددییشدشد  ییافسردگافسردگ  --88پا پا درد ساق درد ساق   اایی  ردلردلییدرد زدرد ز

  ااییدفع ادرار و مدفوع ،درد دفع ادرار و مدفوع ،درد   ییارارییاختاخت  ییبب  --1010  ییدگدگییرنگ پررنگ پر

  کردن و تکرر ادرارکردن و تکرر ادرار  سوزش هنگام ادرارسوزش هنگام ادرار

  : :   مانمانییپس از زاپس از زا  ییمراقبت هامراقبت ها
  ننییساعت اول (مهمترساعت اول (مهمتر  66))  مانمانییاول پس از زااول پس از زا  ساعاتساعات

مراقبتها کنترل مراقبتها کنترل   ننییباشد دراباشد درا  ییمادر ممادر م  ییزمان برازمان برا  ننییوخطرناکتروخطرناکتر

بدن ، بدن ،   ییمادر )فشار خون ،دمامادر )فشار خون ،دما  ییاتاتییو عالئم حو عالئم ح  ییززییخونرخونر  زانزانییمم

  دارد .دارد .  ییادادییزز  تتیینبض و تنفس( اهمنبض و تنفس( اهم

  مادر عبارتند از :مادر عبارتند از :  ییبرابرا  ییضرورضرور  ییرمراقبتهارمراقبتهاییساسا  

با با   سهسهییدر مقادر مقا  مانمانییبعد از زابعد از زا  ردهردهییمادران شمادران ش  ییییغذاغذا  ممیی: رژ: رژ  ههییتغذتغذ

  راراییدارد .زدارد .ز  ییشترشترییبب  ننییو پروتئو پروتئ  ییبه کالربه کالر  ازازییزنان باردار نزنان باردار ن  ییغذاغذا

از از   ییردهردهییکه مادر دراثر شکه مادر دراثر ش  ییموادمواد  ررییو ساو سا  ممیی،کلس،کلس  ننییپروتئپروتئ  ددییبابا

و و   ییاز کم خوناز کم خون  ییررییجلوگجلوگ  ییشود .ضمناً براشود .ضمناً برا  ننییتامتام  دهددهدییدست مدست م

قرص قرص   ککییقرص آهن و قرص آهن و   ککییمصرف روزانه مصرف روزانه   نهانهاییتامتامییکمبود وکمبود و

  ززییمادر تجومادر تجو  ییبرابرا  مانمانییتا سه ماه پس از زاتا سه ماه پس از زا  ننییتامتامییوو  ییمولتمولت

ندارد ندارد   ییچندان تفاوتچندان تفاوت  تتییاز نظر کماز نظر کم  ههییتفاوت تغذتفاوت تغذ  ننیی.ا.ا  شودشودییمم

  مورد توجه است .مورد توجه است .  ههییتغذتغذ  تتییففییکک  ننییبلکه تأمبلکه تأم

نفاخ نفاخ   ییاز مصرف غذاهااز مصرف غذاها  ییردهردهیی: بهتراست در زمان ش: بهتراست در زمان شززییعزعز  مادرمادر

  ههیی،کلم ،شکالت و ادو،کلم ،شکالت و ادو  ازازیی، پ، پ  ییزا مثل گوجه فرنگزا مثل گوجه فرنگ  تتییو حساسو حساس

  ..ددیییینمانما  ییخوددارخوددار  ادادییزز

  

  : : ییععییطبطب  مانمانییدادن به نوزاد پس از زادادن به نوزاد پس از زا  ررییشش
. در صورت حاالت . در صورت حاالت ددییبدهبده  ررییبه نوزاد شبه نوزاد ش  نهنهییاز هر دو ساز هر دو س  مرتبمرتب

و تب به و تب به   ییدرد، قرمزدرد، قرمز  نه،نه،ییسس  ییمثل سفتمثل سفت  نهنهییدر سدر س  ییعادعاد  ررییغغ

مراجعه مراجعه   مارستانمارستانییو به بو به ب  ددییپزشک معالج خود اطالع دهپزشک معالج خود اطالع ده

با آب ولرم، قبل و پس با آب ولرم، قبل و پس   نهنهیینوک سنوک س  ییشستشوشستشو  ننیی.همچن.همچنددیییینمانما

  الزم استالزم است  ییاز آلودگاز آلودگ  ییررییشگشگییبه منظور پبه منظور پ  ییردهردهییاز هر بار شاز هر بار ش

نوزاد با نوزاد با   ههییتغذتغذ  مانمانییبعداز زابعداز زا  مراقبت ازنوک پستان :مراقبت ازنوک پستان :

که که   ییااییعالوه بر مزاعالوه بر مزا  رمادررمادرییشش  راراییدارد .زدارد .ز  تتییاراهماراهمییبسبس  رمادررمادرییشش

  ییماه اول زندگماه اول زندگ  66تا تا   44نوزاد را در نوزاد را در   ییاا  ههییتغذتغذ  اجاتاجاتییدارد ،احتدارد ،احت

الزم است مراقبت الزم است مراقبت   رمادررمادریینوزاد با شنوزاد با ش  ههییتغذتغذ  یی.برا.برا  کندکندییبرطرف مبرطرف م

  ردهردهییخانم شخانم ش  منظورمنظور  ننییبدبد  ددییمناسب از پستان مادر به عمل آمناسب از پستان مادر به عمل آ

.البته شستن نوک .البته شستن نوک نگه دارد نگه دارد   ززیینوک پستان را کامالً تمنوک پستان را کامالً تم  ددییبابا

استفاده از صابون استفاده از صابون   ننیینوزاد و همچننوزاد و همچن  ههییپستان در هر بار تغذپستان در هر بار تغذ

پستان پستان   ردهردهییشش  ییاست خانمهااست خانمها  ییشود ، فقط کافشود ، فقط کاف  یینمنم  ههییتوصتوص

درروز شسته و اجازه دهند تا در معرض هوا درروز شسته و اجازه دهند تا در معرض هوا   کبارکبارییخود را خود را   ییهاها

  تتییوضعوضع  للییبه دلبه دل  ردهردهییشش  نناز مادرااز مادرا  ییخشک شود .در بعضخشک شود .در بعض

ازهاله ازهاله   ییبه قدر کافبه قدر کاف  رررخوارخواییکه شکه ش  ییو در حالتو در حالت  ییردهردهیینادرست شنادرست ش

مکد ، مکد ،   ییپستان را دردهان قرارنداده و فقط نوک پستان را مپستان را دردهان قرارنداده و فقط نوک پستان را م

کمک به بهبود کمک به بهبود   ییبرابرا  تواندتواندییمادر ممادر م  شودشودیینوک پستان زخم منوک پستان زخم م

قطره از قطره از   ککیینوزاد نوزاد   ههییشقاق نوک پستان ،بعداز تغذشقاق نوک پستان ،بعداز تغذ  ااییزخم زخم 

  پستان قراردهد.پستان قراردهد.  لهلهنوک و هانوک و ها  ییرا رورا رو  رخودرخودییشش

  شودشودییستانها ترشح مستانها ترشح مدر پدر پ  ررییکه شکه ش  مانمانییاول بعد از زااول بعد از زا  ییدرروزهادرروزها

در در   شودشودیی، بزرگ ، سفت و احتماالً دردناک م، بزرگ ، سفت و احتماالً دردناک م  ررییپستانها پرشپستانها پرش

تواند نوک پستان و هاله آن را در دهان تواند نوک پستان و هاله آن را در دهان   ییحالت نوزاد نمحالت نوزاد نم  ننییاا



پستانها پستانها   جهجهییبخورد درنتبخورد درنت  ررییشش  ییخود قرار داده و به اندازه کافخود قرار داده و به اندازه کاف

از پستان از پستان   ررییشش  ههییتخلتخل  ییمواردموارد  ننییشود درچنشود درچن  یینمنم  ههییکامالً تخلکامالً تخل

  رخواررخوارییشش  ییقوقو  دندنییاقدام مکاقدام مک  ننییبهتربهتر  شودشودییباعث نرم شدن آن مباعث نرم شدن آن م

و گرم و گرم   ززییحوله تمحوله تم  ککییابتدا با ابتدا با   ددییمنظور مادر بامنظور مادر با  ننییاست بداست بد

و پس از و پس از   ردردییدوش آبگرم بگدوش آبگرم بگ  ااییپستان خود را کمپرس کند پستان خود را کمپرس کند 

اگر نوزاد قادر اگر نوزاد قادر   ددیینمانما  ههییپستان ، نوزاد خود را تغذپستان ، نوزاد خود را تغذ  ممییماساژ مالماساژ مال

و با فنجان و با فنجان   دهدهییرا دوشرا دوش  رخودرخودییشش  تواندتواندیینباشد مادر منباشد مادر م  دندنییبه مکبه مک

  بخوراندبخوراند  رخواررخوارییقاشق به شقاشق به ش  وو

، پستان دچار عفونت ، پستان دچار عفونت   ررییشش  ییبه مجاربه مجار  کربکربییبا ورود مبا ورود م  ییگاهگاه

از پستان فوق العاده دردناک از پستان فوق العاده دردناک   ییگونه موارد قسمتگونه موارد قسمت  ننییدرادرا  شودشودییمم

حالت حالت   ننیی.ا.ا  ندندییگوگو  تتییکه آن را ماستکه آن را ماست  شودشودیی، متورم و قرمز م، متورم و قرمز م

  تتیی. در ماست. در ماست  شودشودییمنجر به آبسه پستان ممنجر به آبسه پستان م  شرفتهشرفتهییدرمراحل پدرمراحل پ

  نکهنکهییاا  ییاااز پستان است براز پستان است بر  ررییشش  ههییتخلتخلمساله مساله   ننییمهمترمهمتر  ززیینن

را از پستان را از پستان   ییردهردهییمادر کمتر احساس درد کند،بهتر است شمادر کمتر احساس درد کند،بهتر است ش

  ..ددییسالم شروع نماسالم شروع نما

معموالً معموالً   مانمانییاول بعد اززااول بعد اززا  ییاغلب خانمها درروزهااغلب خانمها درروزها  ::  بوستبوستیی

  ننییروزانه اروزانه ا  تتییشوند . به محض شروع فعالشوند . به محض شروع فعال  ییمم  بوستبوستییدچار دچار 

  ییییغذاغذامناسب و مصرف مواد مناسب و مصرف مواد   ییییغذاغذا  ممیی.رژ.رژ  رودرودییمم  ننییحالت از بحالت از ب

کمک کمک   بوستبوستییبه رفع به رفع   وهوهییو مو م  جاتجاتییمثل سبزمثل سبز  بربرییفف  ییدارادارا

  ..کندکندییمم

خروج خروج   ییبه علت انقباض رحم برابه علت انقباض رحم برا  ::  مانمانییپس از زاپس از زا  ییدردهادردها

اول پس از اول پس از   ییدرروزهادرروزها  ییمانده ، گاهمانده ، گاه  ییخون باقخون باق  ییلخته هالخته ها

وجود دارد که به پس وجود دارد که به پس   ییدرد قاعدگدرد قاعدگ  ههییشبشب  یییی،دردها،دردها  مانمانییزازا

ه علت ه علت کک  شودشودییمم  شترشترییبب  ییردهردهییدرد با شدرد با ش  ننییدرد موسوم است ادرد موسوم است ا

ترشح شده و باعث ترشح شده و باعث   ییردهردهییاستکه در شاستکه در ش  ییآن وجود هورمونآن وجود هورمون

و مداوم شده همراه با و مداوم شده همراه با   ددیی. اگر درد شد. اگر درد شد  گرددگرددییانقباض رحم مانقباض رحم م

  به پزشک مراجعه شود.به پزشک مراجعه شود.  ددییبابا  عاًعاًییباشد سرباشد سر  ییززییخونرخونر  ااییتب تب 
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