
 

 

ِشالجتٙبي پظ اص 

صايّبْ 

( دٚساْ ٔفبط)

 
ثيّبسعتبْ ؽٙيذ ثٙؾتي ثٕذس أضٌي 

دس ِيؾٛد ٔبِيذ(ٔفبط)اص صايّبْ  ٔمب٘ت پظ ؽؼ ٘فتٗ اٚي ثؼذ اص صايّبْ،دٚساْ

پذس .ؽٛدا ِبِب ِشالجت ايٓ ِذت ٔيض الصَ اعت ِبدس دس چٕذ ٔٛثت تٛعػ پضؽه ي

ٔٛصاد سا تٙذيذ ِي ثبيذ ثٗ تغييشات غجيؼي ٚ خطشاتي وٗ عالِت ِبدس ٚ ِٚبدس ٔيض

ٚدس صٛست ثشٚص ػالئُ خطش دس اعشع ٚلت ثٗ ِشاوض دسِبٔي ِشاجؼٗ وٕذ آگبٖ ثٛد

 .ّٔبيٕذ

: تغييرات بدن مادر پس از زايمان

 .ٚپغتبٔٙب اعتْ ثؼذ اص صايّبْ ِشثٛغ ثٗ سدُ  دٚتغييش ػّذٖ ثذْ ِبدس دس دٚسا

: رحم

پظ اص صايّبْ سدُ وُ وُ ثٗ دبٌت اٌٚيٗ خٛد ثبص ِي گشدد ٚ أذاصٖ آْ ثٗ عشػت 

پٛؽؼ ظخيّي وٗ دس ديٛاسٖ سدُ ثشاي الٔٗ گضيٕي جٕيٓ .وٛچىتش ِي ؽٛد

تؾىيً ؽذٖ ثٛد اثتذا ثٗ ؽىً تشؽذبت خٛٔي ٚعپظ تشؽخ لٖٙٛ اي سٔگ 

عفيذ سٔگ اص ِٙجً خبسج ِي  سٚص ثٗ صٛست تشؽذبت صسد يب 10ٚپظ اص دذٚد 



 

 

،دتي تب  اٌجتٗ ِّىٓ اعت دس ثشخي اص خبّٔٙب خٛٔشٚي دس دذ ٌىٗ ثيٕي.ؽٛد

دس ايٓ ِٛاسد ثشاي اغّيٕبْ ثيؾتش ِي .سٚص پظ اص صايّبْ ٔيض اداِٗ يبثذ 40دذٚد 

. تٛاْ ثب پضؽه يب ِبِب ِؾٛست وشد

اٖ ثؼذ اص صايّبْ ٚ َ 6تب 5دس اوثش ِبدسأي وٗ وٛدن خٛد ساؽيش ِي دٕ٘ذ ثٗ ِذت 

 افتذ گب٘ي تب صِبٔي وٗ تغزيٗ وٛدن ثب ؽيش ِبدس اداِٗ داسد،لبػذگي اتفبق ّٔي

لبػذگي دذٚد ٌٚي دس صٔبٔي وٗ وٛدن خٛد سا اص پغتبْ ؽيش ّٔي دٕ٘ذ،ِؼّٛالً 

گبٖ اٌٚيٓ لبػذگي غيش ػبدي ٚ تٛاَ ثب .٘فتٗ ثؼذ اص صايّبْ اتفبق ِي افتذ 8تب  4

ٌختٗ اعت ٚٔجبيذ ِٛجت ٔگشأي ؽٛد، ٌٚي دس صٛست اداِٗ خٛٔشٚي صيبد ٚخشٚج 

  .ايٓ ٚظؼيت ثبيذ ثٗ پضؽه ِشاجؼٗ ؽٛد

دس سٚص٘بي اٚي ثؼذ اص صايّبْ آغٛص وٗ دبٚي پشٚتئيٓ ثيؾتش ِٚٛاد :پغتبٔٙب

سٚص اداِٗ  5ايّٓ عبصي ِؾبثٗ ٚاوغٓ اعت دس پغتبٔٙب تٌٛيذ ٚتشؽخ آْ تب 

ريٗ ٔٛصاد ثب آغٛص دس سٚص٘بي اٚي پظ اص تغ.يبفتٗ ٚعپظ ثٗ ؽيش تجذيً ِي ؽٛد

ِمذاس ؽيش دس افشاد ِختٍف ، ِتفبٚت اعت .تٌٛذ ثغيبس ِفيذ ٚظشٚسي اعت

ٚثغتگي ثٗ دفؼبت ؽيشد٘ي، 

. سژيُ غزايي ٚدبالت سٚدي ِبدس داسد

 :أذٖٚ پظ اص صايّبْ

ثشخي اص ِبدساْ دس سٚص٘بي اٚي پظ اص صايّبْ ادغبط أذٖٚ ٚغُ ثي دٌيً ِي 

ٖ ِؼّٛالً صٚد گزس اعت ٚ دس افشاد ِختٍف ، ؽذت آْ ِتفبٚت اعت وٕٕذ ن

دس ايٓ .چٕبٔچٗ ايٓ دبٌت غٛالٔي ِٚذاَٚ ؽٛد ِؾٛست ثب پضؽه الصَ اعت.

. ِٛالغ ِبدس ثبيذ ادغبعبت خٛد سا ثب ّ٘غشػ دس ِيبْ ثگزاسد

 :ػالئُ خطش پظ اص صايّبْ

ثشاي ِبدس خطش آفشيٓ دٚساْ پظ اص صايّبْ ٔيض ِّىٓ اعت ِبٕٔذ دٚساْ ثبسداسي 

ثبؽذ ثٕبثش ايٓ اغالع اص ػالئُ خطش ايٓ دٚساْ ٔيض ثشاي ِبدس ٚ پذس ظشٚسي اعت 



 

 

ايٓ ػالئُ ػجبستٓ .ٚثبيذ ثب ِؾب٘ذٖ ايٓ ػالئُ دتّبً ثٗ پضؽه يب ِبِب ِشاجؼٗ وٕٕذ

: اص

 تت ٌٚشص 

 ثيؼ اص ِيضاْ لبػذگي دس ٘ش صِبْ ٚيب اداِٗ خٛٔشٚي ثيؾتش اص )خٛٔشٚي

 (ثيٕي ثؼذ اص دٖ سٚصدذ ٌىٗ 

 دسد ٚ ٚسَ ٔبديٗ ثخيٗ ٘ب 

 ٘ش گٛٔٗ دسد،لشِضي ٚتٛسَ پغتبٔٙب 

 ٌّظ تٛدٖ يب دسد ٚتٛسَ ٚخشٚج تشؽذبت چشوي اص ِذً ثخيٗ ٘ب 

 ًخشٚج تشؽذبت چشوي ٚ ثذ ثٛ اص ِٙج 

 دسد صيش دي يب دسد عبق پب 

  ادساس ِٚذفٛع،دسد يب عٛصػ ٕ٘گبَ ادساس وشدْ ٚتىشاس ثي اختيبسي دفغ

 اسادس

 افغشدگي ؽذيذ 

 عشگيجٗ ٚسٔگ پشيذگي 

: ِشالجتٙبي پظ اص صايّبْ
 

ِّٙتشيٓ ٚخطش ٔبوتشيٓ صِبْ ثشاي ِبدس (عبػت اٚي 6)عبػبت اٚي پظ اص صايّبْ

فؾبس )دس ايٓ ِشالجتٙب وٕتشي ِيضاْ خٛٔشٚي ٚػالئُ ديبتي ِبدصس.ِي ثبؽذ

ثش ػٙذٖ اسائٗ ايٓ ِشالجتٙب .اّ٘يت صيبدي داسد(خْٛ،دِبي ثذْ،ٔجط ٚتٕفظ

: پضؽه يب ِبِب ِي ثبؽذ عبيش ِشالجتٙب ظشٚسي ثشاي ِبدس ػجبستٕذ اص

: تغزيٗ
 

سژيُ غزايي ِبدساْ ؽيش دٖ ثؼذ اص صايّبْ دس ِمبيغٗ ثب غزاي صٔبْ ثبسداس ٔيبص ثٗ 

وبٌشي ٚپشٚتئيٓ ثيؾتشي داسد،صيشا ثبيذ پشٚتئيٓ ، وٍغيُ ٚعبيش ِٛادي وٗ ِبدس دس 

ظّٕبً ثشاي جٍٛگيشي اص وُ خٛٔي .د تبِيٓ ؽٛداثش ؽيش د٘ي اص دعت ِي دٖ

ٚوّجٛد ٚيتبِيٕٙب ِصشف سٚصأٗ يه لشؿ آ٘ٓ ٚيه لشؿ ٌِٛتي ٚيتبِيٓ تب عٗ 

ايٓ تفبٚت تغزيٗ اص ٔظش وّيت چٕذاْ .ثشاي ِبدس ظشٚسي اعت ِبٖ پظ اص صايّبْ



 

 

ثٙتش اعت دس صِبْ ؽيش .ويفيت تغزيٗ ِٛسد تٛجٗ اعتتفبٚتي ٔذاسد ثٍىٗ تبِيٓ 

اص ِصشف غزا٘بي ٔفبر ٚدغبعيت صا ِثً گٛجٗ فشٔگي ،پيبص ،وٍُ، د٘ي 

 .ؽىالت ٚادٚيٗ صيبد خٛدداسي ؽٛد

 

: ِشالجت اص ٔٛن پغتبْ

 
صيشا ؽيش ِبدس ػالٖٚ  .ثؼذ اص صايّبْ ،تغزيٗ ٔٛصاد ثب ؽيش ِبدس ثغيبس اّ٘يت داسد

ثش غشف ِي ِبٖ اٚي صٔذگي  6تب  4ثش ِضايبيي وٗ داسد،ادتيبجبت تغزيٗ ٔٛصاد سا دس 

ثشاي تغزيٗ ٔٛصاد ثب ؽيش ِبدس الصَ اعت ِشالجت ِٕبعت اص پغتبْ ِبدس ثٗ .وٕذ

اٌجتٗ .ػًّ آيذ ثٗ ايٓ ِٕظٛس خبُٔ ؽيش دٖ ثبيذ ٔٛن پغتبْ سا وبِالً تّيض ٔگٗ داسد

اص صبثْٛ تٛصيٗ ّٔي  ؽغتٓ ٔٛن پغتبْ دس ٘ش ثبس تغزيٗ ٔٛصاد ٚ ّ٘چٕيٓ اعتفبدٖ

ي ؽيش دٖ پغتبٔٙبي خٛد سا يه ثبس دس سٚص ؽغتٗ ؽٛد،فمػ وبفي اعت خبّٔٙب

دس ثؼعي ِبدساْ ؽيشدٖ ثٗ دٌيً ٚظؼيت .٘ٛا خؾه ؽٛد ٚاجبصٖ دٕ٘ذ تب دس ِؼشض

ٔبدسعت ؽيش د٘ي ٚدس دبٌتي وٗ ؽيش خٛاس ثٗ لذس وبفي ٘بٌٗ پغتبْ سادس د٘بْ 

لشاس ٔذادٖ ٚفمػ ٔٛن پغتبْ سا ِي ِىذ ،ٔٛن پغتبْ صخُ ِي ؽٛد ِبدس ِي تٛأذ 

ثشاي وّه ثٗ ثٙجٛد صخُ يب ؽمبق ٔٛن پغتبْ ،ثؼذ اص تغزيٗ ٔٛصاد يه لطشٖ اص ؽيش 

ثٙتش اعت ِبدس ثٗ ؽيش  دس ايٓ ِٛالغ.خٛد سا سٚي ٔٛن ٚ٘بٌٗ پغتبْ لشاس د٘ذ

اعتفبدٖ . د٘ي اداِٗ دادٖ ٚدس صٛست ٔيبص ثٗ پضؽه يب ِبِب ِشاجؼٗ ّٔبيذ

پغتبْ تٛصيٗ  اص صبثْٛ،وشِٙب ِٚذٌٍٛٙبي داسٚيي ٚؽغتؾٛي صيبد

. ّٔي ؽٛد صيشا ادتّبي آعيت ساثيؾتش ِي وٕذ

تشؽخ ِي ؽٛد پغتبٔٙب پش دس سٚص٘بي اٚي ثؼذ اص صايّبْ وٗ ؽيش دس پغتبٔٙب 

عفت ٚادتّبالً دسدٔبن ِي ؽٛٔذ دس ايٓ دبٌت ٔٛصاد ّٔي تٛأذ ٔٛن ؽيش،ثضسگ ٚ 

ثخٛسد دس ٔتيجٗ ؽيش پغتبْ ٚ ٘بٌٗ آْ سا دس د٘بْ خٛد لشاس دادٖ ٚثٗ أذاصٖ وبفي 

دس چٕيٓ ِٛاسدي تخٍيٗ ؽيش اص پغتبْ ثبػث ٔشَ .پغتبٔٙب وبِالً تخٍيٗ ّٔي ؽٛد

ثٙتشيٓ الذاَ ِىيذْ لٛي ؽيش خٛاس اعت ثٗ ايٓ ِٕظٛس ِبدس .ؽذْ آْ ِي ؽٛد

ثبيذ اثتذا ثب يه دٌٛٗ تّيض ٚگشَ پغتبْ خٛد سا وّپشط وٕذ يب دٚػ آة گشَ ثگيشد 



 

 

ٚصادخٛد سا تغزيٗ ّٔبيذ اگش ٔٛصاد لبدس ثٗ ِىيذْ ٚپظ اص ِبعبژ ِاليُ پغتبْ،ْ

ٔجبؽذ ِبدس ِي تٛأذ ؽيش خٛد سا دٚؽيذٖ ٚ ثب فٕجبْ ٚ لبؽك ثٗ ؽيش خٛاس 

گب ٘ي ثب ٚسٚد ِيىشٚة ثٗ ِجبسي ؽيش ،پغتبْ دچبس ػفٛٔت ِي ؽٛد .ثخٛسأذ

دس ايٓ گٛٔٗ ِٛاسد لغّتي اص پغتبْ فٛق اٌؼبدٖ دسدٔبن، ِتٛسَ ٚلشِض ِي ؽٛد 

ايٓ دبٌت دس ِشادً پيؾشفتٗ ِٕجش ثٗ آثغٗ پغتبْ ِي .آْ سا ِبعتيت گٛيٕذوٗ 

ِّٙتشيٓ ِغبٌٗ تخٍيٗ ؽيش اص پغتبْ اعت ثشاي ايٕىٗ  ِبعتيت ٔيضدس .ؽٛد

ِبدس وّتش ادغبط دسد وٕذ،ثٙتش اعت ؽيشد٘ي سا اص پغتبْ عبٌُ ؽشٚع 

اگش ِبدس ِبيً ثٗ ؽيش د٘ي اص پغتبْ ِجتال ٔيغت،تٛصيٗ ِي ؽٛد ؽيش .ّٔبيذ

. سا دٚؽيذٖ ٚثب فٕجبْ ثٗ ٔٛصاد ثذ٘ذ

 .ن ِشاجؼٗ ؽٛددس صٛست ثشٚص ػفٛٔت پغتبْ دتّبً ثبيذ ثٗ پضػ

: نسديكي بعد از زايمان
دس ايٓ دٚساْ ثغيبسي اص ِبدساْ ثٗ ػٍت دسد ٔبؽي اص ثخيٗ،تّبيً ثٗ ٔضديىي 

ٔذاسٔذ تب صِبٔي وٗ خٛٔشٚي اداِٗ داسد تب صِبٔي وٗ خٛٔشٚي اداِٗ داسد ٚثخيٗ ٘ب 

ِؼّٛالً ثٙجٛد ِذً ثخيٗ ٘بي .وبِالً تشِيُ ٔؾذٖ،داؽتٓ ٔضديىي صالح ٔيغت

تٛصيٗ ِي ؽٛد تب صِبٔي وٗ ِبدس .سٚص غٛي ِي وؾذ20تٕبعٍي دذٚد ٔبديٗ 

. ادغبط سادتي ٔىشدٖ ٚ تّبيً ثٗ ٔضديىي ٔذاسد،اص آْ پش٘يض ؽٛد

 

: يجٛعت

 
اغٍت خبّٔٙب دس سٚص٘بي اٚي ثؼذ اص صايّبْ ِؼّٛالً دچبس يجٛعت ِي ؽٛٔذ ٌٚي 

غزايي ِٕبعت سژيُ .ثٗ ِذط ؽشٚع فؼبٌيت سٚصأٗ ايٓ دبٌت اص ثيٓ ِي سٚد

 .ِٚصشف ِٛاد غزايي داساي فيجش ِثً عجضي ِٚيٖٛ ثٗ سفغ يجٛعت وّه ِي وٕذ

 

 :دسد٘بي پظ اص صايّبْ
 



 

 

ثٗ ػٍت أمجبض سدُ ثشاي خشٚج ٌختٗ ٘بي خْٛ ثبلي ِبٔذٖ،گب٘ي دس سٚص٘بي 

اٚي پظ اص صايّبْ،دسد٘بيي ؽجيٗ دسد لبػذگي ٚجٛد داسد وٗ ثٗ پظ دسد 

يش د٘ي ثيؾتش ِي ؽٛد وٗ ػٍت آْ ٚجٛد ايٓ دسد ثب ػ.ِٛعَٛ اعت

اگش .٘ٛسِٛٔي اعت وٗ دس ؽيش د٘ي تشؽخ ؽذٖ ٚثبػث أمجبض سدُ ِي گشدد

دسد ؽذيذ ِٚذاَٚ ؽذٖ ّ٘شاٖ ثب تت يب خٛٔشٚي ثبؽذ عشيؼبً ثبيذ ثٗ پضؽه يب 

. ِبِب ِشاجؼٗ ؽٛد

 

: تٕظيُ خبٔٛادٖ
عبي  18دبٍِگي صيش عبي تٛصيٗ ؽذٖ اعت، 4تب  3ثٙتشيٓ فبصٍٗ ثيٓ صايّبٔٙب 

عبي ُ٘ عالِت ِبدس سا ثٗ خطش ِي أذاصد ُٚ٘ ثشاي عالِت جٕيٓ  35ٚثبالي 

يىي اص ِٛثشتشيٓ سا٘ٙبي وب٘ؼ خطشات ٔبؽي اص .ٚٔٛصاد آيٕذٖ خطش عبص اعت

ايٓ گٛٔٗ دبٍِگي ٘ب اعتفبدٖ اص خذِبت تٕظيُ خبٔٛادٖ اعت ٚدس ايٓ ِٛسد صْ 

الصَ اعت آٔٙب يه سٚػ ِٕبعت  ثٕبثشايٓ.ٚؽٛ٘ش ،٘ش دٚ ِغئٛي ٘غتٕذ

صِبْ ؽشٚع اعتفبدٖ اص .پيؾگيشي اص ثبسداسي سا أتخبة ٚثٗ ِٛلغ اعتفبدٖ وٕٕذ

سٚػ أتخبة ؽذٖ ثشاي ِبدساْ ؽيش دٖ  ٚ غيش ؽيش دٖ ِتفبٚت اعت ثٗ ايٓ 

سٚص  40تشتيت وٗ ثبيذ ِبدسأي وٗ فمػ ثب ؽيش خٛد ٔٛصادؽبْ سا تغزيٗ ِي وٕٕذ 

ِٚبدسأي وٗ اصالً (سٚص ادتّبي دبٍِگي وّتش اعت 40تب چْٛ )پظ اص صايّبْ

د ّٔي دٕ٘ذ يب اص ؽيش وّىي اعتفبدٖ ِي وٕٕذ عٗ ؽيش خٛد سا ثٗ ٔٛصا

. ٘فتٗ پظ اص صايّبْ اعتفبدٖ اص سٚػ پيؾگيشي سا آغبص ّٔبيٕذ

تٛصيٗ ِي ؽٛد ٘ش چٗ صٚدتش سػبيت فبصٍٗ گزاسي ثيٓ فشصٔذاْ ٚدفظ عالِت 

پيؾگيشي اص ثبسداسي ِٕبعجي سا ثب ّ٘فىشي ُ٘ ٚ ِؾٛست ثب خبٔٛادٖ خٛد سٚػ 

. وبسوٕبْ ثٙذاؽتي أتخبة وٕٕذ

 :منابع 

هفته نامه پسشكي امروز -1

مس بارداري وزايمان ويليا-2

3-order نويسي در زنان و زايمان  


