
Postpartum rehabilitation

•    
فيروزه روستا•

•www. Iranbirth .com           



پس از زايمان
تغييرات فيزيولوژيك•

مشكالت فيزيكي•



تغييرات فيزيولوژيك

:تغييرات اصلي عبارتنداز•

)هفته به حالت اول 6بعد از ( برگشت سريع رحم•

شيردهي•

برگشت تغييرات فيزيولوژيك بدن به قبل از بارداري•



مهمترين تغييرات
قلب و عروق•

بهبودي تون عضالت صاف رگها–
كاهش حجم خون–
برگشت ويسكوزيته به قبل از بارداري–
بازگشت برون ده قلب و فشار خون به قبل از بارداري–

احتمال ترومبوز و يا آمبولي



:سيستم عصبي عضالني•

 ماه پس از   6ماه يا گاهي  4-5وجود اثر ريلكسين و پروژسترون
زايمان روي بافت فيبروئيد،عضالت و ليگامانها

ليگامانها كشيده و بزرگ

طول عضالت افزايش يافته

احتمال دياستاز

ضعف عضالت كف لگن



مشكالت فيزيكي
)دردناك و ناراحت كننده( ادم پرينه -1

:درمان
كاهش خونريزي، ورم، درداسپاسم عضالت و : سرما درماني •

افزايش اندورفين

استفاده از بالش زير هر  : كم كردن فشار با پوزيشن مناسب•
ايسكيون



در ناحيه پرينه پس از زايمان طبيعي يا با فورسپس ، در : هماتوم -2
غشاي ركتوم پس از سزارين

)  درصد زنان باقي مي ماند 25معموال در (مشكل شايع : هموروئيد -3
گاهي با مرورزمان كوچك مي شود

:دياستاز ركتوس-4
چندزايي (سانتي متر يا بيشتر بين دوعضله ركتوس  2/5باز ماندن بيش

)،پلي هيدرآمنيوس و چندقلويي



عضله ركتوس شكمي
دياستاز ركتوس•

        



دياستاز شكمي
سه روز اول پس از زايمان چك شود

 
:اقدامات 

.هنگام تغيير وضعيت و انجام تمرينات بدني عضله ي پايين شكم را مرتب منقبض كنيد-1
.از تمرينات به صورت چهار زانو يا نشست و برخاست و تمرينات شكمي جدا پرهيز كنيد-2
.از گن هايي كه به صورت تور مانند است و از لگن تا جناغ سينه را مي پوشاند استفاده كنيد-3
.  هنگام برخاست ابتدا كف پا روي زمين سپس شانه و زانو با هم بچرخد -4
.  تمرين عضالت كف لگن فراموش نشود -5
.  تمرين پيشگيري و اصالح دياستاز را هم در بارداري و به خصوص بعد از زايمان انجام دهيد-6



ديسفانكشن سمفيز پوبيس-5
هورمون و تروماي ليبر: علت

ساعت پس از زايمان به شكل ورم   48-24

كمردرد -6
كشيدگي عضله، ضعف عضله، درد سايكولوژيك:علل 

معموال وضعيتي است
وضعيت مناسب، حركات لگن:درمان

درد كوكسيكس معموال با دردكمر همراه است-7
صدمات قبلي يا زايمان مشكل: علت

فيزيوتراپي-پوزيشن مناسب:درمان



مشكالت ادراري-8
سوزش فيزيولوژيك به علت كاهش حجم خون وافزليش مواد دفعي

)هفته ارجاع داده شود 12بيش از (نشت ادرار با سرفه،خنده و عطسه 
مشكالت دفع-9

كمتر از مشكالت ادراري است اما ناراحت كننده است به علت 
  4و 3پارگي ها درجه 

رژيم غذايي، ورزش و تكنيك صحيح  : يبوست شايع است درمان با
دفع

خستگي-10
چند روز اول به علت كم خوابي و مراقبت از بچه و شيردهي



تمرينات پس از زايمان
Post natal Exercise

تمرينات برقراري جريان خون•
تمرينات كف لگن•
تمرينات شكمي•
تمرينات عضله ترانسورس•
تمرينات عضله ترانسورس و كف لگن•
تمرينات حفظ تعادل بدن و ستون فقرات•



Circulatory Exercise
بهبود جريان خون و برگشت وريدي: هدف

به پشت دراز بكشيد و پاها كشيده باشد1.

مچ پا را خم و صاف كنيد با تاكيد بر خم كردن2.

مچ پا را بچرخانيد3.

بار 12



انقباض رانها
به پشت دراز بكشيد يا بنشينيد1.
هر دو پا را به طرف مچ بكشيد و پشت زانو را به زمين بچسبانيد2.
ثانيه در اين وضعيت بمانيد 5براي 3.
تنفس عادي داشته باشيد4.
سپس به حالت اول برگرديد5.

بار 10



تنفس عميق

تنفس ديافراگماتيك به برگشت خون وريدي كمك مي كند

تا زمانيكه مادر كامال راه نيافتاده بايد چندين بار در روز انجام شود

تنفس عميق  براي باز شدن ) نه بيشتر (بار  3-4در هر وضعيتي 
ريه ها داشته باشيد



تمرينات عضله ترانسورس
تقويت عضالت شكم ، كمك به استحكام لگن:هدف

به پشت دراز بكشيد زانوها خم و كف پا روي زمين باشد1.

دستها را زير شكم و جلوي استخوان لگن قرار دهيد2.

را به داخل بكشيد) زير ناف(دم بگيريد و با بازدم، شكم 3.

تا ده شماره با تنفس عادي در اين حالت بمانيد4.

بار 10



.به پشت دراز بكشيد زانو ها خم و كف پا روي زمين باشد1.

.عضالت شكم را به داخل بكشيد2.

.عضالت باسن را منقبض كنيد3.

.سعي كنيد قوس كمر را به زمين بچسبانيد4.

.شماره در اين وضعيت با تنفس عادي بمانيد 55.

.سپس به حالت اول برگرديد6.

بار افزايش دهيد 10بار و سپس به  5ابتدا 

تمرينات لگن



.روي صندلي بنشينيد1.

.كف پا روي زمين و دستها زير شكم باشد2.

.سانتي متر از زمين باال ببريد 5يك پا را تا حدود 3.

ثانيه نگه داريد مطمئن شويد لگن و ستون فقرات حركت  45.
.نكند

  
.بار تكرار كنيد 5براي هر پا 

تمرين تعادل ستون فقرات



.  به پهلو دراز بكشيد1.

.پاها را از زانو خم كنيد2.

. زانو را با چرخش استخوان هيپ به بيرون بلند كنيد3.

.پاشنه هاي پا به هم چسبيده باشد4.

.ثانيه نگه داريد 55.

.مطمئن شويد ستون فقرات يا لگن نچرخد6.

بار 5برای هر پا 



به پهلو دراز بكشيد و يك بالش زير سر بگذاريد1.

زانوي زيري خم باشد2.

عضله زير شكم كشيده و پا را به سمت سقف در راستاي بدن 3.
باال ببريد

ثانيه نگه داريد 45.

پشت و لگن حركت نكند5.

بار براي هر پا 5



به پشت بخوابيد زانوها خم و كف پا زمين باشد1.

دستهايتان را روي هيپ زير شكم قرار دهيد2.

اجازه دهيد زانوي راست به آرامي به زمين نزديك شود3.

.كمر صاف و لگن ثابت باشد4.

.آرام به وضعيت اول برگرديد5.

بار براي هر پا 5



.به پشت دراز بكشيد زانوها خم و كف پا روي زمين باشد1.

دستها روي هيپ باشد عضله زير شكم را به آرمي به داخل 2.
بكشيد

.پاشنه يك پا را روي زمين بلغزانيد3.

.كمر صاف و لگن حركت نكند4.

.به آرامي به حالت اول برگرديد5.
.اگر لگن شروع به حركت كرد تمرين را متوقف كنيد: دقت كنيد

بار براي هر پا 5



عالئم خطر
احساس خستگي1.
درد عضالت2.
تغيير رنگ لوشي3.
افزايش ميزان لوشي ياخونريزي4.
شوع دوباره لوشي اگر قبال قطع شده است5.



ورزشهاي مجاز بعد از زايمان
پياده روي سريع1.
شنا2.
يوگا3.
ورزشهاي آئروبيك در آب4.
دوچرخه سواري5.

به علت شل بودن مفاصل تا سه ماه بعد از زايمان از ورزشهاي سنگين و   :نكته
ورزشهاييكه نياز به تغيير وضعيت سريع دارند بپرهيزيد



























•Continue to increase 3 second holds per 
week 2 & 3 protocol .

•Once up to 2 sets of 15 increase hold  
times  to 5 seconds  and reduce 

repetitions  .
•Your clients goal will be to perform “ long 

holds “ for 10 seconds at least 2 sets of 10 
daily.



شاد باشيد


	Postpartum rehabilitation
	پس از زایمان
	تغییرات فیزیولوژیک
	مهمترین تغییرات
	Slide Number 5
	مشکلات فیزیکی
	Slide Number 7
	عضله رکتوس شکمی
	دیاستاز شکمی
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	تمرینات پس از زایمان�Post natal Exercise
	Circulatory Exercise�هدف: بهبود جریان خون و برگشت وریدی
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	تمرینات عضله ترانسورس�هدف:تقویت عضلات شکم ، کمک به استحکام لگن
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	علائم خطر
	ورزشهای مجاز بعد از زایمان
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38

