
آیا خونریزی بعد از زایمان امری طبیعی 

 است؟

خونریزی بعد از زایمان تا مقدار یامری طبیعی است . 

ترشحات بعد از زایمان سبب خروج خون باقیمانده و 

 شود.بافت جفت از رحم می

منبع این ترشحات محل اتصال جفت به دیواره ی رحم 

است و ممکن است با حجم زیاد و ناهانی بیرون آید و یا 

جریانی آهسته مثل خون قاعدگی داشته باشد. بعد از 

آهسته شدن خونریزی اولیه و با ادامه ریتم ترشحات 

خارج شده از قرمز روشن به صورتی و تدریجاً زرد رنگ 

 تغییر می یابد.

 

 

  

 

خونریزی بعد از زایمان چه مدت طول 

 کشد؟می

هفته و  3تا 2خونریزی بعد از زایمان ممکن است 

هفته ادامه پیدا کند و میزان  ترشحات  6یا تا 

شود. ترشحات قرم نباید بسیار تدریجی کم می

هفته باقی بماند هرچند اگر استراحت  2بیش از 

کافی نبوده و فعالیت بدنی زود شروع شود و یا 

 زیاد باشد ممکن است خونریزی دوباره شروع شود.

برای این مقدار خونریزی کار خاصی الزم نیست. 

اگر زایمان در بیمارستان انجام شده باشد بیمار 

احتماالً با پدخای بسیار زخیم که قدرت جذب 

شود. وقتی بسبار باالیی دارند به خانه فرستاده می

روید مقدار زیادی پد بهداشتی تهیه  به خانه می

 کنید.

 خونریزی زودرس  زایمان

لحاظ تعریف خونریزی  زودرس بعداز زایمان  از

 055بطور مرسوم به از دست دادن خون به میزان 

-ساعت اول بعداز زایمان می22میلی لیتر در عرض 

گویند. در خانم هایی که سزارین شده اند، حدود 

 دهند.میلی لیتر  خون از دست می 0555

 عوامل و علل مستعد کننده خونریزی  زود رس :

 آناتومی رحم) شل شدن و انقباض ناکافی رحم( -0

مثالً رحم بیش از حد متسع به علت جنین بزرگ یا 

چند قلویی، زایمان طوالنی یا سریع زایمان های  

 ی آناتومی رحممتعدد سابقه

 باقی ماندن و چسپندگی های جفت -2

 صدمات وارده  به مجاری تناسلی -3



 رحم و هماتوم ) تهیه شدن فرن در محل بخیه( 

اختالالت انعقادی که تمام موارد فوق  را تشدید می کنند  -2

ولی اگر فرایند انعقادی مادر شدیداً مختل باشد و رحم به طور 

 مناسب جمع شود.

خونریزی کشنده از محل جفت بعید است و برعکس یعنی 

شل ماندن رحم بعد از زایمان حتی در صورت کافی بودن 

 تواند منجر به خونریزی کشنده شود.فرایند انعقادی می

 درمان:

 درمانهای دارویی -0

 فشار رحم توسط دو دست -2

 برداشتن جفت با دست -3

 روش های جراحی -2

 در موارد زیر به پزشک مراجعه گنید:

  خیس شدن کامل بیش از یک پد هر

 ساعت

 ادامه خونریزی شدید و قرمز روشن 

 ادامه خونریزی روشن بعد از یک هفته 

   تغییر رنگ مجدد خونریزی به قرمز روشن

بعد از روز چهارم پس از زایمان و برطرف 

 نشدن ان با استراحت

  خونریزی همراه با تکه های بزرگ لخته با

 اندازه های بزرگتر از یک سکه

 بوی بد ترشحات، تب و لرز 

  در صورتیکه خونریزی خیلی شدید باشد و

احساس ضعف به وجود آید باید به اورژانس 

 مراجعه کرد.

 خونریزی بعد از زایمان

 

 

 رفرانس:

 0202ویلیامز

 هوالشافي

 شبکه بهداشت و درمان بوکان

 بیمارستان شهید دکتر قلی پور


