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 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

      مدارک پزشکی مربوط به حاممایا ای

دفترچه بچه ، جواب آزممیشمت ،   ) فعیی

 (سونوگرافی ، پرونده مراقبت بمرداری 
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  و خرمم...( آب میوه و ) ممیعمت 

       دستممل کمغذی و نوار بهاداشاتای و

 لبمس زیر

 :وسایل مورد نیاز نوزاد 

کاله ، جاوراب ،        ) لبمس منمسب فصل .1

 ...(زیرپوش ، شیوار ، لبمس رو و 

 پتوی نوزاد .2
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   ایجمد آرامش و محیط منمسب برای مامدر

 .و نوزاد جهت شیردهی داشته بمشد 

 یمری کردن ممدر در گرفتن آروق نوزادش 

        مراقبت از بندنمف در هن مم تاعاویا

 پوشک نوزاد

 :توصیه های الزم به همراه مادر در منزل 

ایجمد یک محیط امن و همراه بام آراماش در       

منزل جهت شیردهی و مراقبت همی باعاد از     

زایممن برای جیوگیری از افسردگی باعاد از       

 زایممن 

 : وسایل مورد نیاز زائو 

  صمبون ، شممپو ، مساواک  ) لوازم شخصی

 ...(و خمیر دندان ، برس سر، لیوان و 

 شممره تیفن همی ضروری همراه 
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عممل زایممن یم مسئول مراقبت از ممدر اطاال   

توجه به این عالئم و اقدام به موقع بارای  .  دهد 

 .حفظ سالمت ممدر بسیمر اهمیت دارد 

    ممدر را تشویق کند تم در سمعت اولایاه

 .پس از زایممن ادرار خود را تخییه کند 

          2همراه ممدر تغذیه منمسب باعاد از 

 .سمعت از زایممن را بمی او داشته بمشد 

      به ممدر کمک کند تم چند سامعات اول

پس از زایممن ،  به تدریج از رختخاواب  

بارخاواساتان     .  برخواسته و راه بارود    

نمگهمنی خصوصم برای اولین بمر پاس از    

زایممن ممکن است موجب افات فشامر     

 .خون و از هوش رفتن ممدر شود 

 :توصیه های الزم به همراه مادر برای نوزاد 

     در شیر دادن به نوزاد بالفمصیه پاس از

 .زایممن به ممدر یمری دهد 

 .از نظر روحی ممدر را حممیت کند  .1

 .به آنچه ممدر می خواهد توجه کند  .2

در انجمم تمرین همیی که فرا گرفتاه باه      .3

 .ممدر یمری دهد 

به تغییر رفتمر  ممدر احترام ب ذارد و از      .4

 .وی مراقبت کند 

در امور پزشکی دخملت نکند و هممهنا    .5

 .بم عممل زایممن عمل کند 

توصیه های الزم به همراه مادر باردار پس از   

 :  زایمان 

( چناد سامعات اول       )  بالفمصیه پس از زایممن 

 :همراه نقش بسیمر مهمی دارد او می تواند 

  در صورت وجود لخته یم خونریزی بیش از

به طوری که در زیر بامسان   )  حد قمعدگی 

، سرگیجه ،   (  ممدر خون جمع شده بمشد 

 کمهش هوشیمری و تن ی نفس ، فوراً به 

توصیه های الزم به همراه مادر بااردار در      

 :منزل 

وجود همراه در هن مم شرو  دردهام بسایامر      

 مفید است و

 :می تواند  

زممن شرو  انقبمض همهی زن بامردار و       .1

 .مدت زممن آن را یمدداشت کند 

به زن بمردار یمدآوری کند که نفس عمیق  .2

بکشد و بدنش را شل کند و خاونساردی   

 .خود را حفظ کند 

از زن بمردار بخواهد در شارو  دردهام        .3

بیشتر استراحت کند و انرژی خاود را      

 .ذخیره نممید 

برنممه رفتن به بیممرستمن را همامهانا      .4

 .کند 

 .وسییه نقییه را فراهم کند  .5

توصیه های الزم به همراه مادر بااردار در      

 :زایشگاه 


