
 

 :پانسمان محل سزارين

پانسمان محل سزارين نيز روز بعد از سـزاريـن     

برداشته و به جاي آن پانسمان ضد آب گذاشـتـه   

مي شود كه از همان روز نيز مي توانيد حمام كنيد 

روز پس از جـراحـي سـزاريـن،        4يا  3و بعد از 

پانسمان را برداشته و پس از شستن بـا آب و        

 . صابون، محل جراحي را خشك كنيد

 

 :عوارض سزارين

 عفونت هاي موضعي -1

 خونريزي شديد -2

لخته شدن خون در عروق خوني و به جريـان    -3

افتادن لخته ها در مسير جريان خون، كه الـبـتـه    

 .بسيارخطرناك است

صدمه ديدن دستگاه ادراري و اشكال در ادرار   -4

 كردن، نيز مي تواند از عوارض سزارين باشد

 

 

 

 بخش ميالد : تهيه و تنظيم مطالب �
 

 روابط عمومي و  انتشارات بيمارستان آتيه: طراحي و  چاپ �



 

 

سرم جبران شود كه تا زمان ناشتا بودن تـزريـق   

 .سرم ادامه دارد

از   بر اساس نظر پزشك معالج چند ساعت پـس   

سزارين بايد ناشتا باشيد تا ازآسـپـيـراسـيـون        

برگشت محتويات گوارش از مري و ورود آن بـه  ( 

داشـتـن   صورت     در  و  شود  جلوگيري  ) مجاري تنفسي

سوند ادراري جهت تخليه راحت ادرار از مثانه بعد 

شـود  از چند ساعت، از جراحي، سوند خارج مـي   

داشـتـن     صورت  در.  بعد از آن به راحتي ادراركنيد

 .مشكل در دفع ادرار حتما بايد گزارش دهيد

 

 :فعاليت بعد از سزارين

از   چند ساعت بعد از سزارين به كمك پـرسـنـل   

تخت پايين مي آييد و راه مي رويد چون شانـس  

ايجاد لخته هاي خوني در عروق شما و به حركـت  

افتادن اين لخته ها در مسير گردش خـون بـه       

 .حداقل مي رسد

 

 :رژيم غذايي

سزارين رژيم غذايي كه با مايعات چند ساعت پس از 

شروع مي شود و در صورت عدم تهوع و اجـابـت   

غذاي )  كه نشانه به كار افتادن روده هاست( مزاج 

سبك و نرم شروع مي شود ولي بايد از خـوردن    

 .غذاهاي نفاخ و شير و حبوبات جلوگيري شود

 

سزارين، يعني شكافتن شكم و ايجاد يك بـرش  

بر روي رحم زن باردار به منظور خـارج كـردن       

 جنين از داخل رحم 

 

 :دالئل سزارين

 تمايل خانم باردار    ••••

عدم پيشرفت زايمان يا بحراني شدن شرايـط      ••••

 زايمان

 سابقه سزارين در زايمان هاي قبلي    ••••

 وضعيت نامناسب و بحراني در جنين

 

به علت اين كه در سزارين خون زيادي از دسـت  

 مي رود بنابراين بايد اين حجم  به وسيله تزريق 


