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   GT-PA-150:                              کد سند 

 واحد آموزش سالمت

 0011بهار

 05056451-56تلفن تماس :          

روز غذای سبکتتت     2مایعات استفاده شده و تا 

مص ف شود.از خوردن غذاهای نفاخ مانند آب    

میوه های صنعتی و حبوبات بپ هیزید.در صورت 

یبوست از روغن زیتون،آلو خشک و انتیتیت       

خشک خیس ک ده استفاده کنید.سعی کنتیتد    

مایعات وآب به میزان کافی مص ف نمایید چت ا  

 که به رفع یبوست کمک می کند.

هنگام دفع ادرار و اجابت مزاج ب ای جلوگیت ی  

از فشار به محل بخیه،از توالت ف نگی استفتاده  

 شود.

سعی کنید م تبا راه ب وید چ ا که راه رفتن هم 

 از نفخ شما کم می کند و هم از یبوست.

چنانچه شکم بزرگ باشد می توانید آن را بتا      

پارچه ای )مثل شال پارچه ای(و یا با شکم بنتد    

 ببندید. 

 زمان ش وع ورزش پس از سزارین:

معموال اجازه انیام ورزش از روز دهم به بعد در ا 

 ولین ویزیت پزشک معالج،به شما داده میشود

 دادن به نوزاد پس از سزارین : شیر

م تب از ه  دو سینه به نوزاد شی  بدهید  در صتورت      

حالت غی  عادی در سینه مثل سفتی سینه،درد ،ق مزی 

وتب به پزشک معالج خود لطالع دهید وبه بیمارستتتان   

 م اجعه نمایید.

نکات قابل توجه و عالئم هشداردهنده کته بتایتد در        

 صورت ب وز س یعا به پزشک م اجعه نمایید:  

اگ  نشانه ای از عفونت دارید مثل تب ،درد شتدیتد     *  

 شکم ،ق مزی ،درد وت شح در محل بخیه

 تنگی نفس ،درد قفسه سینه    * 

خون یزی شدید وغی  عادی و مشاهده لختتته هتای      * 

 بزرگ                

 ت شح بد بو از واژن*

 

 منابع : بارداری زایمان ویلیامز

 

 سزارین 
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مادران با م اقبت های بعد از سزارین به ایشان 

کمک می کند تا دوران نقاهت پس از زایمان را 

 به دور از ه  گونه خط ی سپ ی نمایند.

ساعت بعد از سزارین،متمتکتن استت        22تا 

خون یزی در حد قابل توجهی وجود داشتتته     

باشد ولی بتدریج از حیم خون کاستته متی     

شود همچنین ت شحات واژن نیز ممکن استت  

 تا یکماه دیده شود..

درد محل عمل و درد ناشی از اتقباضات رحتم  

در پی شی دهی ممکن است احساس شود این 

درد به علت ب گشت رحم به حالت قتبتل از     

حاملگی است و با مص ف مسکن تیویز شتده  

 توسط پزشک کم می شود.

معموال در روز ج احی و روز بعد آن به متادر    

توصیه می شود که از تخت خارج شود.هنگامی 

که در تخت هستید با ح کت دادن و کشیتدن  

ساق ها و چ خاندن مچ پا خون را در ساق پا به 

ج یان بیندازید.در روز بعد از عمل به کتمتک    

 هم اه چند بار در اتاق   قدم بزنید.

ساعت بعد  22تا  22ب حسب تشخیص پزشک 

از عمل الزم است ناشتا باشید.در روز اول بته     

 علت نفخ و تیمع گاز در شکم  بهت  است از 

 

 سزارین 

سزارین عبارت است از یک روش ب ش ب  روی 

شکم،عضالت زی  آن و جدار شکم و خت وج    

نوزاد از این ط یق . سزارین ممکن استت بتا      

استفاده از بیهوشی عمومی یتا بتی حستی        

نتتتختتتاعتتتی انتتتیتتتام شتتتود                                                     

 سزارین به چه دالیلی انجام می شود :         

عدم تطابق س  جنین با لگن : این امت  در     -2

معاینه های داخلی و زمانیکه پیش فت زایمانی 

 خوب نباشد میس  است.

زج  جنینی :در صورتیکه تغیی ات بارز در    -2

ض بان قلب جنین اییادشود نشان دهنده این 

است که میزان اکسیژن رسانی خون کتافتی     

نیست  ومواد زاید خون جنین بیشتت  شتده     

 است .

ط ز ق ار گ فتن غی  عادی جنتیتن :اگت        -3

جنین به صورت ع ضی ق ار گ فتته بتاشتد      

 امکان زایمان طبیعی وجود ندارد.                

 

مشکالت م بوط به جفت و بند نتاف : اگت         -2

جفت زودت  از موقع جدا گ دد ویا بیای اینکته  

در قسمت فوقانی رحم واقع گ دد ب  روی دهانه 

 رحم ق ار گی د)جفت س  راهی(

 سزارین قبلی -5

 حاملگی بیش از دو قلو-6

 نکات قبل از سزارین :

حمام ک دن در روز قبل عمل به پیشگی ی از           

عفونت محل ج احی کمک می کند .ب داشتن         

 موی ناحیه عمل هم باید انیام شود .

ساعت قبل از عمل      8بهت  است بیمار حداقل      

 چیزی نخورد.

پاک ک دن الک دست و پا قبل از عمل ،چ ا که            

ب خی کنت ل های وضعیت اکسیژن رسانی و          

تنفسی بیمار،حین بیهوشی با توجه به رنگ          

 بست  ناخن ها انیام می شود .

درآوردن دندان مصنوعی و اشیا فلزی و تزئینی       

 )النگو، دستبند،ساعت(

 مراقبت بعد از سزارین:

هفته اول بتعتد از        8تا  6م اقبت صحیح طی 

زایمان در سالمت مادر،رشد و تکامل نتوزاد و      

 سالمت خانواده تاثی  گذار است.آشنایی        


