
 به نام خدا

سالم :مددجوی گرامی 

مراقبتهای بعد از آن چگونه شده و ه دالیلی انجام به چ ،آیا می دانید سزارین چیست

 . ییممی گوما در این رسانه ی آموزشی به این سؤالها پاسخ است ؟

 چیست؟ سزارین

  عضالت زیر آن  ،یک برش برروی شکمعبارت  است از سزارین

سزارین ممکن است با .وجدار شکم وخروج نوزاد از این طریق 

.انجام شود حسی نخاعی  استفاده از بیهوشی عمومی یا بی

  د یمی تواندر صورت استفاده از روش نخاعی شما با توجه به صالحدید پزشک

 .اورا لمس کنیدتار د و با کمک پرسیبالفاصله بعداز تولد نوزاد خود را ببین

 کدامند؟ انواع سزارین  

 :عمل سزارین به دو نوع اصلی براساس محل برش رحمی تقسیم می شود 

  ندرت انجام میشودبه برش عمودی از قدام تنه رحم که.

 که معموال از این روش استفاده میشود قسمت تحتانی رحم  عرضی برش.

 به چه دالیلی انجام میشود؟  سزارین

عدم تطابق سر جنین با لگن  (1

.نیکه پیشرفت زایمانی خوب نباشد میسر است این امر در معاینه های داخلی و زما

:زجر جنینی  (2

یرات بارز در ضربان قلب جنین ایجاد شود نشان دهنده این است که یدر صورتیکه تغ

 .میزان اکسیژن خون کافی نیست ومواد زائد خون جنین بیشتر شده است

:طرز قرار گرفتن غیر عادی جنین (3

 .اگر جنین به صورت عرضی قرار گر فته باشد امکان زایمان طبیعی وجود ندارد 

:مشکالت مربوط به جفت وبند ناف (4

اگر جفت زودتر از موقع جدا گردد ویا بجای اینکه در قسمت فوقانی رحم واقع گردد 

 (.جفت سر راهی)نه رحم قرار گیرد  برروی دها

سزارین قبلی  (5

 :س رجنین نارس یا دیر(6

هفته حاملگی 42هفته وبیشتر از 22جنین کمتر از 

 .به سمت لگن نچرخیده باشد جنین سر  اگر(7

 حاملگی بیش از دوقلو(2

 :موارد متفرقه(9

دیابت ، ایدز، داشتن سابقه مرگ نوزاد وسن بیش از   تبخال ناحیه تناسلی، فشار خون باال،

مثل بیماریهای .)سال مادر،خواست مادر یا بیماریهای خاصی که مادر به آنها مبتالست 35

(قلبی

 مراقبتهای پس ازسزارین:

 ید پس از عمل زمانیکه هوشیاری خود را کامال بدست آورد   

.دیشیر دهد نوزاد خود را در آغوش گرفته و به او یمی توان

  داده خواهد شدآموزش به شما روشهای شیر دهی.

 در  ،سرگیجه وتهوع جزء عوارض بعد از عمل می باشند ،سردرد

.صورت بروز آنها به پرستار اطالع دهید

 به شما مسکن داده میشود در صورت لزوم .عی است بیدرد در ناحیه عمل جراحی ط.

 دیرا به پرستار اطالع ده نهر گونه خونریزی ازمحل عمل یا واژ.
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 6-2  این .د یاز تخت پایین آمده وراه برو(بنا به صالحدید پزشک )ساعت پس از عمل

.ازبین می برد کار ازتجمع گاز در شکم کاسته ودرد ناشی ازآن را 

  یکه به شما اجازه نوشیدن داده شد، زمانجهت پیشگیری از یبوست

 .دیمایعات فراوان استفاده کن

 دیادرارخونی اطالع ده بعد ازخروج سوند در صورت عدم دفع ادرار یا. 

 مراقبتهای پس از ترخیص: 

  بخیه غیر قابل جذب استفاده شده است روز دهم جهت  شما صورتیکه برای در

 .نماییدمراجعه به درمانگاه زنان  کشیدن بخیه

  خجالت نکشیددیاز اطرافیان کمک بگیردر صورت لزوم ،! 

 دیاستفاده کناز مسکن د طبق دستوریدر صورت درد می توان.

 دید تا دچار یبوست نشویمیزان مصرف مایعات را باال ببر.

 د یرا به پزشک اطالع ده برش ترشح و ورم در ناحیه  ،گرما ،قرمزی هر گونه.

  پس از آن قطع خواهد شد.هفته ادامه یابد  6ترشحات واژن ممکن است تا.

 دیاستراحت در منزل الزم است با این حال بطور منظم از جا برخاسته وحرکت نمای .

  عوارضی نظیر لخته شدن خون راه رفتن پدیده بهبود را تسریع کرده وبه پیشگیری از

.کمک میکند 

 ورفته رفته به  ردهاز فعالیت آهسته شروع ک،د ینباید فعالیت بیش از حد داشته باش

.دیآن بیافزای

  دیهفته بپرهیز 2از بلند کردن چیزهای سنگین تر از وزن نوزاد تا.

 4دیآغاز نماید مقاربت  جنسی را یهفته بعد از عمل با صالحدید پزشک می توان 6تا.

 (با احتیاط.)استحمام بعداز ترخیص ممانعت ندارد

  مراجعه   از بارداری  پیشگیریحداکثر سه هفته بعداززایمان جهت انتخاب روش

.نمایید

 ................................................................................................. باشیدتوانمند وسالمت 

ر    دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانیبوشھ

 بیمارستانامیرالمومنین(ع) گناوه

 واحد آموزش سالمت دفتر پرستاری
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