فرایندهای بخش پس از زایمان

فرایىذ وًیه  :ارزیابی وًزاد طی ديرٌ اوتقال
ًتیدِ
فزآیٌذ

ًحَُ اًدبم

اًتمبل ًَساد ثِ ثخص پست پبرتَم ثب حفظ ایوٌی ٍی

ػبهل
هزالجت
ًَساد

ارسیبثی رٍتیي ٍؾؼیت ًَساد

اس اتبق
سایوبى
ثِ اتبق
پس اس
سایوبى

ثؼذ اس
اًدبم
فزآیٌذّبی
اتبق سایوبى

فزآیٌذ

ارسیبثی ًَساد قی دٍرُ اًتمبل

ارسیبثی تٌفس – ؾزثبى للت – رًگ –
پزفَسیَى هحیكی – دهب – فؼبلیت –
َّضیبری – تي ػؿالًی ٍ تغذیِ
 .1دفؼبت ارسیبثی ّز  60دلیمِ یکجبر
تب قجیؼی ضذى ػالئن قی  2سبػت
تب  6سبػت ٍ ثؼذ اس آى ّز  8سبػت
یکجبر
ً .2تبیح ارسیبثی در پزًٍذُ یب چبرت
ًَساد ثجت ضَد
 .3دهبی هحیكی کِ ًَساد در آًدب
البهت دارد  25تب  28درخِ سبًتی
گزاد ثبضذ ٍ در هؼزؼ خزیبى َّا
ًجبضذ
تحَیل هبدر ٍ ًَساد ثِ پست پبرتَم ٍ
اهؿبء فزم هخػَظ تَسف ػبهل هزالجت
اس ًَساد ٍ هبهبی تحَیل گیزًذُ

هحل
اًدبم

سهبى اًدبم

ػبهل
اًدبم
دٌّذُ

فرایىذ :اوتقال وًزاد از اتاق پس از زایمان بٍ اتاق مادر ي وًزاد
ًتیدِ
فزآیٌذ

ًحَُ اًدبم

اًتمبل ًَساد ٍ هبدر ثبحفظ ایوٌی ثِ ثخص ّن اتبلی هبدر ٍ ًَساد

اس ریکبٍری
ثِ اتبق هبدر
ًٍَساد

ثؼذ اس اًدبم
فزآیٌذّبی
اتبق پس اس
سایوبى

ػبهل هزالجت
ًَساد

اس ریکبٍری
ثِ اتبق هبدر
ًٍَساد

ثؼذ اس اًدبم
فزآیٌذّبی
اتبق پس اس
سایوبى

ػبهل هزالجت
ًَساد

سایوبى قجیؼی

ثؼذ اس اًدبم
فزآیٌذّبی
اتبق
پس اس سایوبى

ػبهل هزالجت
ًَساد

سشاریي ثب ثیَْضی ػوَهی

ثجت ٍ اهؿبء هحل اًدبم ٍ
ثزرسی فزآیٌذّب
لزار دادى ًَساد در آغَش
هبدر در غَرت پبیذار ثَدى
ٍؾؼیت هبدر
اًتمبل ّنسهبى هبدر ٍ ًَساد
در آراهص ٍ دلت کبهل
تحَیل هبدر ٍ ًَساد ثِ ثخص
ٍ اهؿبء فزم هخػَظ تَسف
ػبهل هزالجت اس ًَساد ٍ
پزستبر ثخص

اس اتبق
پس اس سایوبى
ثِ اتبق هبدر
ًٍَساد

فزآیٌذ

سشاریي ثب ثی
حسی
اسپبیٌبل

ثزرسی فزآیٌذّبی اًدبم
ضذُ در اتبق پس اس سایوبى (
تدَیش ٍیتبهیي  ،k1اًذاسُ
گیزی هؼیبر ّبی رضذ ًَساد ٍ
ٍاکسیٌبسیَى )

هحل اًدبم

سهبى اًدبم

ػبهل اًدبم
دٌّذُ

اًتمبل
ًَساد اس
اتبق پس
اس سایوبى
ثِ اتبق
هبدر ٍ
ًَساد

فرآیىذ :مطايرٌ ي آمًزش ضیردَی دربخص َم اتاقی مادر يوًزاد
ًتیدِ فزآیٌذ

ًحَُ اًدبم

تزٍیچ تغذیِ ثب ضیز هبدر ٍ ثزلزاری ارتجبـ ػبقفی ٍ رفغ سَاالت ٍ
هطکالت هبدر در هَرد ًحَُ ضیزدّی

ثخص ّن اتبلی هبدر ًٍَساد

در اٍلیي فزغت در در ثخص ّن اتبلی هبدر ٍ ًَساد

هطبٍرُ ،آهَسش
پیَست اس ادارُ
کَدکبى ٍکوک ثِ
ضیزدّی

ػبهل هزالجت اس ًَساد /هسئَل آهَسش ضیز هبدر

اقویٌبى اس
درستی رٍش
ضیزدّی ٍ تکویل
فزم هطبّذُ
ضیزدّی

تغذیِ ًَساد در اتبق هزالجت اس هبدر ٍ ًَساد

آگبُ کزدى هبدر اس
هشایبی ضیز هبدر
ٍ رٍشّبی هَفك
ضیزدّی
لزار دادى هبدر در
ٍؾؼیت هٌبست ٍ
راحت
لزار دادى ًَساد
در آغَش هبدر

هحل اًدبم

سهبى اًدبم

ػبهل اًدبم دٌّذُ

فزآیٌذ

فرآیىذ :استحمام وًزاد
ًتیدِ فزآیٌذ

ًحَُ اًدبم

ػبهل اًدبم
هحل اًدبم سهبى اًدبم
دٌّذُ

استحوبم ًَساد ثِ رٍش غحیح ٍ ثب حفظ حزارت ثذى ًَساد

ضستطَی ثذى ًَساد
پیچبًذى ًَساد در حَلِ کالُدار دیگز
خطک کزدى کبهل ًَساد ٍ حفظ درخِ حزارت ثذى ًَساد

ػبهل هزالجت اس ًَساد

ضستطَی سز ٍ غَرت

استحوبم ًَساد

لخت کزدى ٍ پَضبًذى ًَساد درٍى حَلِ کالُ دار

ثخص ّن اتبلی هبدر ٍ ًَساد

آهبدُ کزدى ٍسبیل استحوبم ٍ خبرج کزدى توبم
خَاّزات ٍ لَاسهی کِ ثِ ًَساد آسیت هیرسبًذ

ثؼذ اس اًتمبل ثِ ثخص ّن اتبلی هبدر ًٍَساد ٍ ثؼذ اس دٍرُ تكجیك

ثزرسی درخِ حزارت اتبق ٍ دهبی آة ( دهبی آة
حوبم کٌتزل ضَد )

فزآیٌذ

فرآیىذ  :مراقبت از بىذ واف

ثزرسی ٍ هزالجت اس ثٌذ ًبف ًَساد در
قَل هذت حؿَر در ثیوبرستبى ٍ ارائِ
آهَسش ّبی السم ثِ هبدر

ضستي دستّب

اتبق هبدر ًٍَساد ٍ سایوبى

در هذت ّن اتبلی هبدر ٍ ًَساد

هزالجت اس ًبف

ػبهل هزالجت اس ًَساد

ًتیدِ فزآیٌذ

ًحَُ اًدبم

هحل اًدبم

سهبى اًدبم

ػبهل اًدبم
دٌّذُ

فزآیٌذ

فرآیىذ  :ارزیابی وًزاد در مذت اقامت در بیمارستان
ًتیدِ فزآیٌذ

للت یب ًجؽ لبثل لوس (ثزاکیبل)

ثزرسی دهبی ثذى
ًَساد

ثزرسی دهبی ثذى ًَساد اس قزیك سیز
ثغلی ( 4تب  5دلیمِ)
ثجت دهبی ثذى ًَساد
ثزرسی رًگ پَست ًَساد در ًَر هٌبست
کٌتزل ٍؾؼیت ًَساد اس ًظز تغذیِ ثبضیز هبدر

کٌتزل دفغ ادرار ٍ هکًَیَم

ثخص ّناتبلی هبدر ٍ ًَساد

ثزرسی تؼذاد تٌفس

رٍساًِ

ػبهل هزالجت اس ًَساد

ضوبرش ؾزثبى ثِ هذت  1دلیمِ ( یب 6
ثبًیِ × ) 10
ثجت تؼذاد ؾزثبى
لزار دادى ًَساد در ٍؾؼیتی کِ لفسِ
سیٌِ لبثل هطبّذُ ثبضذ.
ضوبرش تؼذاد تٌفس ثب هطبّذُ لفسِ
سیٌِ در یک دلیمِ
ثجت تؼذاد تٌفس ًَساد
تویش کزدى دهبسٌح ثب آة ٍ غبثَى

ارسیبثی ًَساد در هذت البهت در ثیوبرستبى

ارسیبثی ًَساد اس ًظز ػالئن حیبتی ًَساد ،رًگ پَست ،کٌتزل تغذیِ ٍ دفغ
ادرار ٍ هذفَع در قَل هذت حؿَر در ثیوبرستبى ثزرسی هی ضَد
در غَرت غیز قجیؼی ثَدى ثِ پشضک اقالع دّیذ.

ثزرسی ؾزثبى للت

پس اس پبیذار ضذى ّز  8سبػت تب سهبى
تزخیع

هزاحل اًدبم
ضستي دستْب
آهبدُ کزدى سبػت ثبًیِ ضوبر

ًحَُ اًدبم

هحل
اًدبم

سهبى
اًدبم

ضخع فزایٌ
د
هسئَل

فرآیىذ  :معایىٍ کامل وًزاد
ًتیدِ
فزآیٌذ

ًحَُ اًدبم

هحل
اًدبم

سهبى
اًدبم

هؼبیٌِ غَرت ًَساد ( پَست غَرت ،ثیٌی ،لتّب ،دّبى ٍ گَشّب )

هؼبیٌِ لفسِ سیٌِ ( سیستن تٌفسی)
هؼبیٌِ للت ٍ لوس ًجؽ  4اًذام
هؼبیٌِ ضکن(اًذاسُ کجذ ،قحبل ٍ تَدُ )
هؼبیٌِ هفػل ّیپ ،ستَى فمزات
هؼبیٌِ سیستن ػػجی ًَساد (رفلکسّب ،حزکبت ،تَى ػؿالًی ،گزیِ ٍ رفتبر ًَساد)
هؼبیٌِ دستگبُ تٌبسلی ( ثخػَظ ثیؿِّب در ًَساد پسز)
ثزرسی ثبس ثَدى همؼذ ٍ اًذاسُگیزی درخِ حزارت

ثخص ّن اتبلی هبدر ٍ ًَساد در حؿَر هبدر

هؼبیٌِ اًذاهْب

در  24سبػت اٍل ثؼذ اس تَلذ

هؼبیٌِ گزدى ًَساد

فزآیٌذ

هؼبیٌِ کبهل ًَساد

هؼبیٌِ کبهل ًَساد خْت ثزرسی ثیوبری ّب ٍ آًَهبلی ّبی احتوبلی در ًَسا

هؼبایٌِ اسکبلپ ٍ سز ًَساد

فَق تخػع ًَساداى  ،دستیبر فَق تخػػی ًَساداى  ،هتخػع کَدکبى ٍ
دستیبر تخػػی اقفبل ٍپشضک ػوَهی

ضستي دستّب ٍ حفظ درخِ حزارت ثذى ًَساد

ػبهل
اًدبم
دٌّذُ

فرآیىذ :آمًزش مراقبت َای وًزاد بٍ مادر در زمان حضًر در بیمارستان

ارائِ کلیِ آهَسش ّبی السم ًَساد ثِ هبدر در قَل هذت
حؿَر در ثیوبرستبى

ثخص ّن اتبلی هبدر ٍ ًَساد

آهَسش هزالجت ػوَهی ًَساد

در قَل هذت حؿَر

آهَسش ًحَُ استحوبم ،اّویت حفظ
درخِ حزارت ثذى ًَساد ٍ هزالجت اس ثٌذ
ًبف

ػبهل هزالجت اس ًَساد /هسئَل آهَسش ضیز هبدر

آهَسش تغذیِ ًَساد
( هشایبی ضیز هبدرٍ ،ؾؼیتّبی هختلف
ضیزدّی ،هؼیبرّبی سٌدص کفبیت ضیز ٍ
ایدبد راثكِ ػبقفی هبدر ٍ ًَساد)

آهَسش هبدر در سهبى ثستزی در ثیوبرستبى

ًتیدِ فزآیٌذ

ًحَُ اًدبم

هحل اًدبم

سهبى
اًدبم

ػبهل اًدبم
دٌّذُ

فزآیٌذ

فرایىذ :غربالگری ضىًایی

اًدبم آسهَى غزثبلگزی ضٌَایی
پیگیزی ًتیدِ غزثبلگزی
ثجت ًتبیح در پزًٍذُ

هطبّذُ ًتبیح ٍتػوینگیزی در
هَرد آى

ثخص ّن اتبلی
هبدر ٍ ًَساد

غزثبلگزی ضٌَایی

ثزرسی ٍؾؼیت ضٌَایی ًَساد ٍ ضٌبسبیی سزیغ اختالالت ضٌَایی

ّوبٌّگی ثب ثخص ضٌَایی سٌدی

در قَل هذت حؿَر ًَساد در ثیوبرستبى ٍ تزخیحب ثؼذ اس  24سبػت
اس تَلذ ًَساد

اقالع اّویت ٍ ًحَُ اًدبم
غزثبلگزی ضٌَایی ثِ هبدر

کبرضٌبس ضٌَایی سٌدی

ًتیدِ فزآیٌذ

ًحَُ اًدبم

هحل اًدبم

سهبى اًدبم

ػبهل اًدبم
دٌّذُ

فزآیٌذ

فرآیىذ :آمًزش مادر قبل از ترخیص

ًتیدِ فزآیٌذ

ًحَُ اًدبم

آهَسش ّبی السم ثزای هبدر در سهبى تزخیع تکویل هی
گزدد

ثخص ّن اتبلی هبدر ٍ ًَساد

لجل اس تزخیع

پزستبر ثخص ّن اتبلی هبدر ٍ ًَساد /پشضک

آهَسش ػالئن خكز ٍ
ًحَُ خَاثیذى ٍ
هزالجت اس ًَساد ثزای
خلَگیزی اس هزگ
ًبگْبًی

آهَسش هبدر لجل اس تزخیع در ثیوبرستبى

آهَسش پیگیزیّبی
ثؼذی ( هزاخؼبت
ثؼذیٍ ،اکسیٌبسیَى ٍ
ٍیتبهیيّبی تکویلی ٍ
آسهبیطبت غزثبلگزی )

هحل اًدبم

سهبى اًدبم

ػبهل اًدبم دٌّذُ

فزآیٌذ

فرآیىذ  :ترخیص وًزاد
ًتیدِ
فزآیٌذ

ًحَُ اًدبم

هحل
اًدبم

ارائِ آهَسشّبی السم در ٌّگبم تزخیع ( تغذیِ  ،ایوي سبسی  ،دفغ ادرار ٍ هذفَع ،
سردی ،ػالئن خكز )...،

کٌتزل َّیت ( ثب کٌتزل هچ ثٌذ ٍ پزًٍذُ ًَساد در حؿَر ٍالذیي)ٍ اقویٌبى اس اهٌیت

تَغیِ ثِ اًدبم ختٌِ ًَساد پسز لجل اس تزخیع
راٌّوبیی ٍالذیي خْت غزثبلگزی ًَساد ( تیزٍئیذ ضٌَایی  )...،در رٍس  3تب  5ثؼذ اس
تَلذ .
راٌّوبیی ٍالذیي ثزای دریبفت گَاّی ٍالدت

اتبق هبدر ًٍَساد

ارائِ آهَسشّبی السم ( تغذیِ  ،دفغ  ،سردی  ،ایوي سبسی ،ػالئن خكز )...،

در قَل هذت ثستزی هبدر

ثزرسی اًدبم ٍاکسیٌبسیَى

ػبهل تزخیع ( پزستبر تزخیع )

ثزرسی اًدبم آسهبیطبت السم

تزخیع ًَساد

ًَساد ٍ هبدر ثؼذ اس ارائِ توبهی فزآیٌذ ّب ٍ ثزرسی ّبی السم اس ثیوبرستبى
تزخیع هی گزدد.

ثزرسی ػالئن حیبتی ٍ اًدبم هؼبیٌبت کبهل ًَساد

پشضک

ثزرسی ًتبیح آسهبیطبت ( گزٍُ خَى ٍ ارّبش ًَساد در هبدر ارّبش هٌفی)اًدبم ضذُ

اتبق هبدر ًٍَساد

ثزرسی ٍخَد هطکالت خٌیي ٍ ًَساد ًبضی اس ثیوبری ٍ ػَارؼ ثبرداری ٍ سایوبى

ثیي  24تب  48سبػت ثؼذ اس
سایوبى

ثزرسی فزآیٌذّبی اًدبم ضذُ

سهبى
اًدبم

ػبهل
اًدبم فزآیٌذ
دٌّذُ

فرآیىذ :پیگیری بعذ از ترخیص
ًتیدِ
فزآیٌذ

ًحَُ اًدبم

هحل اًدبم

سهبى هزاخؼبت ٍ آسهبیطبت ثؼذی
رٍس اٍل )

هكت(ٍیشیت

درهبًگبُ یب

تزخیع

هكت(ٍیشیت دٍم )

درهبًگبُ یب

سَم )

هكت(ٍیشیت

درهبًگبُ یب

تغذیِ ٍ سالهت ًَساد

ثؼذ اس تَلذ

غزثبلگزی ًَساد ( تیزٍئیذٍ غیزُ ) ثزرسی ٍؾؼیت

یک هبّگی

هؼبیٌِ ًَساد ،ثزرسی ًتیدِ اًدبم آسهبیطبت السم،

سبػت ثؼذ اس

سهبى هزاخؼِ ثؼذی

حذاکثز  10تب  15رٍس

ًَساد ٍ تغذیِ  ،دفغ  ،سردی

 24تب 48

ثزرسی ٍاکسیٌبسیَى ٍ هکولّبی غذایی ،هؼبیٌِ

ثستِ ثِ ٍؾؼیت ًَساد

پیگیزی آسهبیطبت غزثبلگزی( تیزٍئیذ  ،ضٌَایی )...،

ًَساداى – دستیبر تخػػی اقفبل – پشضک ػوَهی

ٍافسزدگی ثؼذ اس سایوبى

فَق تخػع ًَساداى – هتخػع اقفبل – دستیبر تخػػی

ثزرسی هبدر اس ًظز هطکالت رٍحی ٍ خلمی

پیگیزی ثؼذ اس تَلذ

پیگیزی ّبی السم خْت ًَساد در سهبى ّبی هٌبست خَد اًدبم هی گزدد.

ثیوبرستبى

سهبى تزخیع

پیگیزی ثزای ٍخَد ػالئن خكز

پزستبر تزخیع

پیگیزی در هَرد تغذیِ ًَساد

سهبى اًدبم

ػبهل اًدبم
دٌّذُ

فزآ
یٌذ

فرآیىذ ختىٍ ( اختیاری )

ًتیدِ فزآیٌذ

ًحَُ اًدبم

تَسف پشضک

اتبق ػول

ًبٌّدبریْبی

هٌبست ختٌِ هی گزدًذ.

ًَساداى پسز ثؼذ اس ٍیشیت پشضک ثب رٍش

هؼبیٌِ کبهل ٍ

تزخیع ٍ ثؼذ آى  10رٍس اٍل تَلذ هی ثبضذ

ثْتزیي سهبى ختٌِ  48سبػت اٍل ػوز لجل اس

پشضک

ختٌِ ًَساد پسز

ثزرسی

هحل اًدبم

سهبى اًدبم

ػبهل اًدبم
دٌّذُ

فزآیٌذ

زوذگی صحىٍ یكبار َىرمىذی ماست
َر کسی وغمٍ خًد خًاوذ ي از صحىٍ ريد
صحىٍ پیًستٍ بجاست
خرم آن وغمٍ کٍ مردم بسپاروذ بٍ یاد

