
 

  

هفته بعذ اس سایمان تغییزات جسمی و  6معموالً 

   هورمونی ناشی اس حاملگی شمابه حالت اولیه بز 

  0می گزدد

 خونزیشی: 

زر چٌس رٍس اٍل ثؼس اس سایوبى هقساری ذًَزیشی ٍجَز 

زارز کِ کن کن رًگ آى کوزًگتز هیطَز اگز ذًَزیشی 

ّفتِ ازاهِ یبثس  2) تزضحبت قزهش رًگ( ثیص اس 

ست ثِ ػلت ثبقی هبًسى جفت ٍ یب ػلل زیگز هوکي ا

   0ثبضس ٍ حتوبً ثبیستی ثِ پشضکتبى هزاجؼِ کٌیس

 دردهای بعذ اس سایمان: 

رٍس اٍل ثؼس اس سایوبى رخ هی زّس کِ  2-3زر طی 

ثؼلت جن ضسى رحن هیجبضس ایي زرز زر ذبًن ّبی 

زارای تؼساز سایوبى ثبال ضبیغ تز است ٍ ثب ضیز 

 سیٌِ هبزر تطسیس هیطَز ذَرزى ًَساز اس 

* جْت تسکیي زرز هی تَاًیس اس یک هسکي هبًٌس 

  0استبهیٌَفي استفبزُ کٌیس

 عملکزد مثانه: 

هوکي است زر رٍسّبی اٍل ثؼس اس سایوبى تؼساز 

زفؼبت ازرار کززى سیبز ثبضس سیزا ثسى زر حبل اس 

زست زازى هبیؼبت اضبفی جوغ ضسُ زر زٍراى 

 0ثبرزاری است

سایوبى هوکي است ازرار کززى هطکل ٍ  * ثؼس اس

زرزًبک ثبضس اهب سؼی کٌیس ّز چِ سٍزتز ایي کبر را 

اًجبم زّیس ثزای ثیطتز ضسى جزیبى ازرار ثزذیشیس ٍ 

  0راُ ثزٍیس

 عملکزد روده ها:

هوکي است تب چٌس رٍس ثؼس اس سایوبى ًیبس ثِ اجبثت 

هشاج ًساضتِ ثبضیس ٍ زچبر یجَست ضَیسثزای 

س آى ّز چِ سٍزتز تحزک ٍ راُ رفتي را جلَگیزی ا

 ضزٍع کٌیس ایي کبر هَجت تحزیک رٍزُ ّب هیطَز

آة سیبز ثٌَضیس اس سجشیجبت فزاٍاى آة آلَ ٍ رٍغي 

  0سیتَى زر رصین غذایی استفبزُ کٌیس 

 افسزدگی خفیف بعذ اس سایمان: 

ثزٍس افسززگی ذفیف ثؼس اس سایوبى ضبیغ است کِ 

طزاة حیي ٍضغ حول، زرز هیتَاًس ثؼلت تزس ٍ اض

ثؼس اس سایوبى ، ذستگی ًبضی اس ثی ذَاثی ، تزس اس 

  0ًبتَاًی زر هزاقجت اس ًَساز ثبضس

* هؼوَالً ثب زرک ٍ زل گزم کززى 

هبزرتَسط اطزافیبى هرصَصبً پسر ایي 

رٍس ثزطزف هیطَز ٍلی  2-3حبلت پس اس 

اگز ثبقی هبًس یب تطسیس ضس ًیبس ثِ هطبٍرُ 

 زارز ثب رٍاًپشضک

 

 

 رصیم غذایی:

رصین غذایی هبزراى ضیز زُ ثبیس کبلزی ٍ پزٍتئیي 

هبُ ثؼس اس  3ثیطتزی زاضتِ ثبضس ٍ هصزف آّي را تب 

  0سایوبى ازاهِ زّیس

 مقاربت: 

ّفتِ ثؼس اسسایوبى هقبرثت را هی تَاى ثز اسبس  2

توبیل ٍ احسبس راحتی ضزٍع کزز هوکي است ثِ 

ِ هْجل ذطکی ایجبز زلیل زٍراى ضیز زّی زر ًبحی

ضَزثٌبثزایي قجل اس هقبرثت ثبیستی اس یک هبزُ 

 ) صل 0لغشًسُ استفبزُ کٌیس

 لَ ثزیکبًت( 

 پزیود بعذی:

زر هبزراى ضیززُ اٍلیِ پزیَز هوکي است زر هبُ زٍم 

 0تب ّجسّن ثؼس اس سایوبى اتفبق ثیبفتس

* استفبزُ اس رٍضْبی پیطگیزی اس ثبرزاری هٌبست را 

  0ّفتِ سَم ثؼس اس سایوبى ضزٍع کٌیسثبیستی زر 

 مزاجعه بعذی:

رٍس ثؼس اس سایوبى جْت ٍیشیت هجسز ثِ  00هؼوَالً 

 0زرهبًگبُ هبهبیی هزاجؼِ کٌیس

ّفتِ ثؼس اس سایوبى جْت ضزٍع رٍضْبی  3

پیطگیزی اس ثبرزاری ثِ زرهبًگبُ تٌظین ذبًَازُ 

   0هزاجؼِ ًوبئیس



 

  

 :توصیه های خود مزاقبتی

پسسس اس تسسزذی  اس ثیوبرسسستبى هسسی تَاًیسسس اک سسز  

فؼبلیتْسسسبی رٍساًِ هبًٌس حوسسسسسبم رفتي، راًٌسگی 

 0ٍ کبرّبی ذبًِ را اس سز ثگیزیس

 مزاقبتهای بخیه ها:

زر چٌس سبػت اٍل پس اس تسسزهین ثریسسسسسسِ ّب -0

هیتَاًیس ثب گذاضتي کیسِ ید ثز رٍی هحل ثریِ ّب زرز آى 

سبػت ثؼس اس سایوبى استفبزُ اس  24را تسکیي زّیس، 

گزهبی هزطَة ) لگي آة گزم( ثِ کبّص زرز هَضؼی 

  0کوک هی کٌس

ثب ذَاثیسى زر ٍاى گزم ٍ یب ًطستي زر لگي آة ٍ  -2

ثتبزیي هحل ثریِ ّب را تویش ًگْساریس سپس هحل ثریِ 

 30ّب را ذطک کٌیس اس سطَار یب چزاؽ هطبلؼِ ثب فبصلِ 

زى هحل ثریِ ّب هی تَاى سبًتی هتز جْت ذطک کز

 استفبزُ کزز، تب ثریِ ّب سٍزتز جذة ضَز

 استحوبم ثؼس اس سایوبى ّیچ ضزری ثزای ثریِ ّب ًسارز-3

جْت جلَگیسسسسزی اس فطبر ثِ هحسسل ثریِ ّب هی -4

تَاًیس زراس ثکطیس یب رٍی حلقِ الستیکی ثبز ضسُ 

  0ثٌطیٌیس

یی ثزٍیسس  ّز ٍقت احسبس ًیبس کززیس فَراً ثِ زستطَ -5

اهب سٍرًشًیس ٍ ثرَزتبى فطبر ًیبٍریس پس اس اجبثت هسشاج  

 0زستگبُ تٌبسلی را اس اقسام ثِ ذلف تویش کٌیس

زر صَرت ًیبس هی تَاى اس هسکي جْت تسکیي زرز  -6

  0هحل ثریِ ّب استفبزُ ًوَز

جْت جلسَگیزی اس ػفًَست هحسل ثریسِ ّسب اس آًتسی        -7

 0استفبزُ کٌیس ثیَتیک تجَیش ضسُ تَسط پشضکتسسسسبى

تزضح، قزهشی ، تَرم ٍ زرز ضسیسسس ًبحیِ ثریسسسسسِ  -8

ّب هی تَاًس ًبضی اس ػفًَت ثبضس کِ ثبیستی ثِ پشضکتبى 

  0هزاجؼِ کٌیس

ثریِ ّب اس ًَع جذة ضًَسُ است ٍ ًیبسی ثِ کطسیسى  -9

هی یبثس التیسبم      رٍس ثْجَز  00-04ًسارز ٍ هؼوَالً ظزف 

  0ثؼس اس سایوبى صَرت هیگیززّفتِ  3کبهل هحل سذن تب 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 تب و لرز -1

 خونریسی شذیذ -2

 اشکال در دفع ادرار -3

ترشح و درد شذیذ یا باز شذن  -4

 ناحیه بخیه ها

 درد شذیذ شکم -5

تورم و گرمی در ناحیه  -درد -6

 پاها

                                     

                                                                            

 

 

 هَسسِ ذسهبت زرهبًی الجزس                    

 

 با آرسوی سالمت روس افشون بزای شما        

 

 

 پوفلت آهَسضی

 مزاقبتهای مادر        

   بعذ اس سایمان          

 

 

 ثلَک سایوبىثرص  تْیِ کٌٌسُ :
 96ثبسًگزی: ارزیجْطت 

 

 

 

 ٌظین: ٍاحس آهَسشت
 

 مادر عسیس در صورت مشاهده هر  هشدار:

 کدام از عالئم زیر به بیمارستان مراجعه کنید:
 


