
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنگی نفس

مشکالت تنفسی با درد قفسه  یههن   ها    

بههن آ  آ مهاههعالآ  المههل  میههع ی ر هه   

باشنک  در الثر  خا  شنآ خعآ در النهنال   

 ال ه  د رهر   .بنآ ال جهاد مهی شهعد   های 

شههامس یههرو  خعآییههراهس   ال سهها   

 .ضعف الیل

 

 معاینات پس از زایمان  

نههارال ای هههای زهها الا اال یههاآ  یهعههی  

هساننیالما  ااهی الا نشان  های خطر بعهن  

 .اال یاآ مهاعالنن ب  شیا کیک کنن

بهیعدی زا الا اال یاآ ب  خصعص  قاهی  

هیزمهههاآ مشهههاعب مرالقیهههل الا نهههعاالد  

ب   عر معیعب چنهن   هفاه   ها    هساهنی

ب  خعدتاآ ورصل دههن .ماه  عب مهکشن

 الا خعد مرالقیل کنهن تا بهیعدی کامس رال 

 . ندبنیل   ر ن  ب   ا ل  یهعی بااار

 

 

 

 رستمانی پارسیانبیمارستان 

 بلوک زایمان

 عالئم خطر پس از زایمان
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 منبع ویلیامز

 

 

 

 
 

 

 

 شناسنامه بروشور آموزشی

 عنوان
عالیم خطر پس از 

 زایمان

 فاطمه عائدی مقامی تهیه کننده

 کمیته آموزش به بیمار تایید کننده

1041شهر عر یاب تهه   

 ناظر کهفی
یعزر ال زر  معاشی 

 منهره الکیراالد

 تا هن کنننه  لیی
ر مهسا یادالت دکا

 مهری
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  درج  ک  می تعالنن د هس  83 را  ا تب باالی

ناشهی  بر  نن مار لیال اهاب در زعشش ر   

  فعنل  ا یا ر  فعنل ها

     درد نا ه   ر نی ک  درد  ها تهعر  بههش الا

 . ن میک  الیل  فعنل رال نشاآ دهن

     یهن  های دردناک ب  هیراله تب   ها راه  ههای

قرمز در قسیل ههای مخالهف زسهااآ مهاعالنهن     

 .نشاآ دهننه مایاهل  ا  فعنل زسااآ باشن

   مشکس در الدرالر کردآ میکن  نشان  های  فعنهل

 .رالری باشنالد

 الژآ  هر اعنه  ترشهح    ترشحات بن بع  الا: ترشح 

نااهانی الا برش زر ن  در اال یاآ  یهعی  ا بهرش  

 .یزالر   نشان  ی  فعنل الیل

 

 موارد اضطراری پس از زایمان 

در  ا ی ک  بهشهار  المه  زها الا اال یهاآ در     

مهاآ الورالد مشارک  رال ج هسهانن یدر صهعرت   

 ن ب  ززشهک مرالجعه    بر ا برخی الا نشان  ها با

 الم   نشان  ها ی ک  نهاا وعری ب  تعجه   .کرد

  یهن  ی یرو  فسدرد ق:وعری دالرنن  یارتنن الا

 ا تنری نفا یتشنج ی وکر  یهب ریهاننآ به    

خعد  ا کعدک یدرد شن ن در قسهیل تحاهانی   

ک  یتهههعر    سایههههل بههه   یههها در  شههه

 زاهایخعنر زی شن ن

 عفونتتب پس از زایمان وسایر عالیم 

  ااهی میک  الیل  فعنل در د ره زا الا

ارچهه  تههب  هها  فعنههل .اال یههاآ رد دهههن

المها درصهعرت   . معیعال الضهطرالری نهسهل  

مشاهنه  ال    نشان  ههای ا هر وهعرال بها     

 ززشک تیا  برهر ن

   تاری د نییردرد   ا یراهس  ک  میکه 

الیههل نشههان  وشههارخعآ بههاال  هها زههره     

 .المپسی زا الا اال یاآ باشنالک

 

 

 

 خونریزی شدید

یا ل  ک بار نااز ر به  تعهع      2-1الار هر 

هسهاهن  هنرها  خهعنر زی دوه       نعالربهنالشای

 ب  ززشک مرالجع  شعد  خا  دالر ن  ا ننالر ن

 احساس کالفگی

بهشار مادرالآ تا  نی تاههرالت خلق  خهعد رال  

ال سا  می کننن ب   عری ک   حظ  الی شهاد  

المههها .  حظههه  د رهههر النهههن هره  هسهههانن  

ار  یناالمهنیی صیانهل بهش الا  ن  ا خساری 

مفرط   ا  ن  تعالنها ی در مرالقیهل الا خهعد  ها     

ا نههعاالد مههی تعالنههن نشههان  ی الوسههردای زهها ال

 .اال یاآ باشن

 درد قفسه سینه وساق پا یا کف پا

یعا  ر ن  یقی می ممهاعالآ نشان  دهننه تر 

 .باشن
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