بسمه تعالی
سزارین نوعی از عمل جراحی و به معنای خارج کردن
جنین از طریق دادن برش بر روی شکم و رحم
میباشد.انجام برخی اقدامات عوارض مربوط به جراحی
راکاهش میدهد این برش عمودی یاافقی می باشد.

مراقبت های پس ازعمل ررایلییی
بستری)
 -1تازمانی که پزشک دستورنداده ازخوردن وآشامیدن
پرهیزکنید.
-2شیردهی در اسرع وقت و بالفاصله پس از تولد نوزاد
انجام شود .
-3درساعات اولیه پس ازعمل ازطریق فشاردادن شکم
وماساژرحم ازجمع شدن مناسب رحم شما مطمئن می
شویم تاازخونریزی شدیدومخفی داخل رحم جلوگیری
شود.
-4باانجام تنفس های عمیق وسرفه های پی درپی به
عملکردریه کمک کنید.
 -5باتوجه کردن به نوزاد وداشتن افکارخوب وخوشایند
واستفاده ازموسیقی مالیم می توانیدبه کم شدن
دردخودکمک کنید.
-6سر تخت در صورت عدم ممنوعیت  15تا  30درجه
باال برده شود وزیرسریک بالش قرارگیرد.
-7دوتاسه ساعت بعد ازعمل تاجایی که دردنداشته
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باشیدمی توانیدبه پهلوبرگردید.
-8تازمانی که به شمااجازه راه رفتن داده نشده پاهای
خودرا دائماروی تخت تکان دهید تاازلخته شدن خون
دررگ هاجلوگیری شود.
-9وقتی به شمااجازه خوردن داده شدابتداازآب کمپوت
استفاده کنیدوبک تادونوبت اول ازسوپ صاف شده
استفاده نمایید.

پانسمان وحمام رفتن را طبق دستورپزشک خودتان انجام
دهید).
_5خونریزی ازواژن تا6هفته پس اززایمان ادامه داردکه
درابتداخونی وهرروزکمرنگ ترخواهدشد.درصورت افزایش
میزان خونریزی مراجعه نمایید.
_6بهداشت فردی رارعایت کنیدولباس زیرنخی
بپوشیدوروزانه آن راتعویض کنید.
 -7در صورت دردناک شدن یا التهاب و قرمزی پستان

-1تا  6هفته ازانجام کارهای سنگین و نزدیکی
پرهیزکنید.
_2داروهارابه موقع استفاده نمایید.درهرسزارین حدودنیم
لیترخون ازدست می دهید.بنابراین حتماقرص آهن تاسه
ماه استفاده شود.شربت منیزیم هیدروکسایدرادرصورتی
که شکم شماروان کارمی کند استفاده نکنید.
_3درصورت تجویزپزشک ازشیاف دیکلوفناک درهنگام
درداستفاده کنید.می توانیدصبح هاقبل ازشروع فعالیت
برای پیشگیری ازدرداستفاده کنید.
_4پانسمان شماروزترخیص تعویض می شودوپانسمان
ضدآب گذاشته می شود.روزترخیص می توانیدبه حمام
برویدواگرپانسمان شما خیس شدآن رابرداریدوروزانه
دوش بگیریدوباشامپوبچه شسته ولی روی آن لیف
نکشیدسپس محل زخم را با بادسرد سشوار کامال خشک
کنید و نیازی به پانسمان واستفاده ازبتادین نیست(.
تعویض

بالفاصله مراجعه کند

توص ه های الزم درمنزل :

 -8برای کشیدن بخیه ها درروزی که پزشک برای
شماتعیین کرده به مطب مراجعه نمایید.
_9ممکن است باحرکت کردن وراه رفتن درابتدایاانتهای
بخیه خوداحساس سوزشی متفاوت ازبقیه جاهاداشته
باشیدکه طبیعی می باشد.
-10هنگام عطسه یاسرفه یک بالش روی محل برش
جراحی قراردهیدتا ازافزایش دردجلوگیری کنید.
_11استفاده ازپستان بندمی تواندازشل شدن پستان
های شماجلوگیری کند.
_12چون برای شماسوندگذاری انجام شده برای
جلوگیری ازعفونت ادراری ازمایعات فراوان استفاده
کنید.
_13گاهی اوقات درچندروزاول دردهای شبیه به قاعدگی
که پس دردنام داردراممکن است تجربه کنید.
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_14درصورت داشت شکم بزرگ ازشکم

*شربت من زیم ه دروکسایدکه به شماداده شده

بنداستفاده کن دبه صورتی که روی زخم

برای رلوگ ری ازیبوست می باشدپس اگرشکم

شماقرارنگ ردوشکم شماراکامالباالبکشدکه

شمابه خوبی کارمی کندویا مدفوع شمااسهالی شده

ازعفونت زخم رلوگ ری شود

آن رااستفاده نکن د.

_15ازموادغ ربهداشتی وروغ های خانگی روی

*قرص آه خودرابه همراه موادکلس م دارمث

مح زخم استفاده نکن د.

ش روماست استفاده نکن دچون ازرذب آن

-16تب_ترشح_قرمزی والتهاب مح زخم می

رلوگ ری می کند.

مرکز آموزشی درمانی ام رالمومن

یع)

تواندنشانه عفونت باشد.سریعابه پزشک مرارعه
نمای د.

مراقبت های پس از

تغذیه
*نفخ می تواندباعث افزایش دردشماشودپس

سزارین

_1آبم وه های پاکتی وصنعتی مانندتکدانه
و...مصرف نکن د.
_2ازغذای نفاخ مث کلم-یبوبات رواستفاده

آموزش به بیمار

نکن د.
_3م توان دازرویدن آدامس یاعرق نعنایازیره برای
کاهش نفخ استفاده کن د.
*ازغذاهای یاوی کلس میش روماست کم چرب)
وآه فراوان استفاده کن د.
*ازمایعات فراوان استفاده کن د.
*برای رلوگ ری ازیبوست درغذاها ازروغ زیتون

منابع :
-1بهداشت مادر و کودک –نویسنده  :پروانه رضاسلطانی-انتشارات
سنجش سال -2////// 1384بیماریهای زنان برک و نواک – مترجم :
دکتر بهرام قاضی جهانی –انتشارات گلبان سال -3-/////1386
بارداری و زایمان ویلیامز 1386

یاکنجد استفاده کن د.
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