
 

 

 

و  امام زایمان بصورت طبیعی بدون اپی زیاتومی یا با اپی زیاتومی در اتاق زایمان توسط پرسنل : شرح كلي عمل يا پروسيجر-

 در صورت لزوم با حضور پزشک انجام می شود 

 

 چک شده به اتاق عالئم حیاتی و چک ضربان قلب جنین زائو به بخش اورژانس مراجعه کرده تریاژ می شود :فرآيند پذيرش -2

معاینه فرستاده می شود در اتاق معاینه توسط پزشک ویزیت و معاینه شده در صورت نیاز به بستری آزمایشات الزم بر اساس 

 دستور پزشک ارسال شده و پس از تشکیل پرونده در بخش زایمان بستری می گردد 

 

  اخذ رضايت آگاهانه-3

ناشی از حرکت این خطر وجود دارد که پوست و بافت اطراف واژن در اثر کشیدگی  در خالل زایمان طبیعی  :ميزان خطر:الف 

طوالنی شدن زایمان طبیعی ،  در برخی موارد جنین دچار پارگی شوند در صورتی که پارگی شدید باشد نیاز به بخیه وجود دارد .

 منجر به آسیب نوزاد در حین تولد شود  ممکن است  بزرگ بودن نوزاد ، تنگی لگن مادر

  سرپا شدن سریعتر مادر و ارتباط عاطفی با نوزاد ، خونریزی و درد کمتر  :سود احتمالي 

 : پیش آگهی زایمان طبیعی در مادران کم خطر بسیار خوب است  پيش آگهي:ب

 : سزارین در صورت وجود خطر جهت مادر و نوزاد روش جایگزین است روش هاي جايگزين :ج

 

 اقدامات الزم قبل از عمل يا پروسيجر شامل تصوير برداري ، آزمايش ، مشاوره و -4

 نحوه تعیینقبل از زایمان نوار قلب جنین چک شده ، آزمایشات خون بر اساس دستور پزشک ارسال می شود سونوگرافی جهت 

 می شود انجام قرار گیری جنین 

 

 نحوه عمل -5
 

 : در برخی موارد از تکنیک های بی دردی استفاده می شود :روش بیهوشی  الف

 

 :تکنیک های عمل )الپاروسکوپی ،؛ عمل باز و ... (ب

 

 پزشک متخصص زنان  –: پرسنل مامایی :تیم ارائه دهنده خدمت ج

 

 زائو تا زمان زایمان در هر فردی متفاوت است : از زمان بستری شدن :مدت عمل د

 

 

 

 زايمان طبيعي 



 

 مراقبتهاي بعد از عمل -6

ساعت  6ورتیکه بیمار مشکل خاصی نداشته باشد ریکاوری زایمان انجام شده  در ص اولین ویزیت پزشکی در:  ويزيت پزشك:الف

ساعت بعد جهت ترخیص ، ویزیت انجام می شود. در صورت مشکل دار بودن بیمار ،  42پس از زایمان جهت چک هموگلوبین و 

 خونریزی زیاد یا درد غیر طبیعی توسط پرستار به پزشک اطالع داده شده و ویزیت انجام می شود  . 

 

: در زایشگاه از زمان زایمان پرستار بر بالین بیمار حاضر می باشد و بالفاصله پس از زایمان بیمار را از نظر  مراقبت پرستاري:ب

دقیقه و یک ساعت دوم هر نیم ساعت بیمار بررسی می   51خونریزی و عالئم حیاتی چک می نماید سپس یک ساعت اول هر 

نجام می شود در صورتیکه بیمار مشکل نداشته باشد پس از پایان ساعت شود در صورت مشکل دار بودن پیگیری و اقدامات الزم ا

دوم به بخش منتقل می شود .مراقبت های پرستاری در بخش نیز با چک خونریزی و عالئم حیاتی بیمار شروع می شود دارودهی 

ی شود پس از آن تا زمان بررسی م Hbساعت پس از زایمان نیز بیمار از نظر میزان  6براساس دستور پزشک انجام می شود 

 ترخیص مادر و نوزاد تحت مراقبت های پرستاری قرار می گیرند . 

 

 ساعت پس از زایمان ) این مدت بر اساس نظر پزشک و شرایط بیمار ممکن است تغییر کند ( 42: مدت بستري بعد از عمل:ج

 

 مراقبتهاي دوره نقاهت -8

روز استراحت در منزل در صورتیکه بیمار  51بر اساس نظر پزشک معالج ) یک هفته تا ::مدت نياز به استراحت در منزل  لفا

 بخیه داشته باشد ( 

 

از مقاربت جنسی التیام و بهبود کامل بخیه ها حدود سه هفته زمان نیاز دارد : هاي الزم بعد از عمل  ب:فالو آپ و پيشگيري

رار و اجابت مزاج با آب ولرم خود را بشویید و با دستمال نرم خشک کنید . از روز خودداری شود . پس از هر بار دفع اد 21به مدت 

درجه  1/73ذای معمولی تبدیل کنید هر نوع افزایش درجه حرارت بدن بیش از شروع کرده و به تدریج آن را به غغذاهای سبک 

بدن باشد و در صورت بروز چنین حالتی به ساعت طول بکشد ممکن است نشاندهنده یک کانون عفونی در  42سانتیگراد که بعد از 

اورژانس بیمارستان مراجعه نمایید . یک  روز پس از زایمان طبیعی می توانید دوش بگیرید استحمام روزانه بصورت ایستاده توصیه 

پزشک در  روز پس از زایمان جهت چک بخیه ها به 51-51بیمار می تواند می شود از نشستن زیاد روی بخیه ها خودداری کنید 

 درمانگاه زنان مراجعه نماید 

 صبح (  9یک شنبه و دوشنبه ساعت  –)شنبه 

 

 


