
 پاها روي يكديگر و بي حركتي اجتناب نمائيد      
           براي بدست آوردن تناسب اندام ، بسياري از باانانان باا اجااز

هاي نخست پس از پزشك خند مي تنانند ورزش كردن را از هفته
تنانيد رژيم دهيد نميزايمان آغاز كنند. چنن به ننزاد خند شير مي 

و   هاا ها، شايارياناي    تنانيد با كاهش چربيالغري بگيريد ولي مي
باه    خاند   روزاناه   غذاهااي   جايگزين مين ، سبزيجات و پروتئين در

 كالري و انرژي الزم براي تغذيه فرزند خند دست يابيد
   لباس زير را روزانه تعنيض كنيد و از لباس هاي زير نخي استفاد

و از پنشيدن لباسهاي حاوي الياف مصننعي و جنراب شلنارهااي  
 تنگ و پالستيكي خندداري كنيد 

 باشد و از مرطنب شدن آن پرهيز كنيد  خشك بايد هميشه زير لباس 
         در صنرت تجنيز آنتي بينتيك طبق دستنر پزشك در فاناصا

 معين و يك دور  كام  مصرف كنيد 
  مسكن را طبق تجنيز پزشك مصرف نمائيد 
 01-7 كشيدن بخيه به پزشك معالج مراجعه نمائيد  روز بعد، جهت 

 پزشک مراجعه كرد؟ به بايد چه مواردی سزارين، در از بعد
  در صنرت قرمزي يا ترشحات چركي از مح  برش جراحي و تب

 درجه و درد شكم  83باالتر از 
 باه     خانن   هاي بازر  در صنرت خننريزي شديد و مشاهد  لخته(

كه در طنل يك ساعت نياز به تعنيض ننار بهداشتي داشته طنري
پاا،    دردساا    پارياد،اي،     رناگ   باشيد(، ترشحات بدبني واژيناال،  

و   ،اياجاي     سر،يجه، عالئم شنك ) سردي اندامها، تنفس تاناد،   
 سردرد ( اختالل در دفع ادرار و اجابت مزاج 

 شهرك غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهيد دادمان  تهران،آدرس: 

 12728تلفن بيمارستان: 

 11018088فاكس بيمارستان: 

 www.atiehhospital.irسايت بيمارستان: 

 .در عرو  كمك كند لخته خننو جلن،يري از ايجاد  يبنست
كند تا عفننت نداشته باشد، ميزان پزشك، برش جراحي را بررسي مي

و   پارساد  ماي   حركت شما را مي پرسد، ميزان مايعات دريافتي شما را
 .عملكرد مثانه و رود  را بررسي مي كند

آورد.   بانجاند    مشاكا     درد جراحي سزارين ممكن است در شيردهاي 
 .بنابراين بهتر است درست بعد از عم  سزارين، شيردهي را آغاز كنيد

داروهاا    ايان   كاهش درد مي دهند كاه   پزشك به شما داروهايي براي
 تداخلي با شيردهي مادر ندارند.

  وقتی به منزل رفتيد 
كشد تا مح  بخيه سزارين كامال ترميام شاند.     هفته طنل مي 6تا 4

 درد در اين منارد شايع است. و احساس  خستگي

 رژيم غذايی
روز اجتناب  5الي  8از مصرف غذا هاي نفاخ و دير هضم حداق  براي 

كنيد و براي جلن،يري از يبنست رژيم غذايي پر فيبر وپخاتاه شاد       
 )سبزيجات ومين  و..(و مايعات مصرف كنيد.

 فعاليت و مراقبت ها
 پزشك تنصياه    كهكردن اجسام سنگين )تا زماني از زور زدن، بلند

 كرد  است ( خند داري كنيد 
  كنيد  خنداري  مقاربت انجام از است بهتر از زايمان هفته پس 4-6تا 
  هفته پرهيز نمائيد 3از بلند كردن اشياء سنگين تر از وزن ننزاد تا 
        طبق دستنر پزشك، پس از عم  پانسمان را بارداشاتاه، دوش

 بگيريد و روي زخم را باز بگذاريد 
     قب  از هر بار شيردهي ، دستها را با آب و صابنن شسته و باراي

 تميز كردن ننك سينه ها فقط از آب ساد  استفاد  نمائيد
      در دو سه روز اول پس از زايمان ميزان ترشح شير كم اسات باا

 مكيدن ننزاد به تدريج اضافه مي شند 
  از نشستن طنالني مدت در صندلي و فشار بر زانن ها ، انداختن 

 زايمان
 ســزارين

سزارين يک جراحی بزرگ است که با برش دادن پوست روی شکم، عضـت   

ها در جهـان  % زايمان  01زير آن و جدار رحم همراه است. به طور متوسط،  

%  52تا  52ايران حدود  در رسمی آمار شود، طبقبه روش سزارين انجام می

گیرند، در حالـی  می  ها به صور  عمل جراحی يعنی سزارين صور زايمان

 .برابر ساير نقاط جهان است 2که طبق آمار غیر رسمی در ايران، سزارين 

 تهيه كننده: واحد آموزش

 تأييد كننده: مدير گروه زنان

  818797988تاريخ تدوين: 

 8198098تاريخ آخرين بازنگری: 

 8898098تاريخ بازنگری بعدی: 

 08ويرايش: 

 ATH-ED/ED – 36كد: 

 منبع: كتاب داخلی جراحی پرستاری )برونر و سودارث( و
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سزارين يك جراحي بزر  است كه با برش دادن  پنست روي شكم، 
درصاد   01عضالت زير آن و جدار رحم همرا  است. به طنر متنسط،  

زايمان ها در جهان به روش سزارين انجام مي شند، طبق آمار رسمي 
درصد زايمان ها به صنرت عم  جاراحاي      85تا  55در ايران حدود 

يعني سزارين صنرت مي ،يرند، در حالي كه طبق آمار غير رسمي در 
  .برابر ساير نقاط جهان است 5ايران، سزارين 

درصد نيز  011امروز  در برخي از بيمارستان هاي ايران اين آمار حتي 
،زارش شد  است. برخي متخصصين معتقدند كه عالات افازاياش          
،رايش زنان به انتخاب سزارين، فرار از درد زايمان است. اما عاما       
سزارين خند با درد فراوان همرا  است و عناقب منفي متعددي نيز به 

 همرا  دارد.

   عوارض سزارين 
ايان    هاي پزشكي و افزايش امنيت عم  جراحي، باا با وجند پيشرفت

 باشد.حال يك سزارين، خالي از خطر و عنارض نمي

 عوارض مربوط به مادر در زايمان سزارين 
 پس از عم  هايخنن ريزي 
  ايجاد لخته هاي خنني در عرو  سا  پا وريه كه در برخي از منارد

 بسيار خطرناك و حتي كشند  هستند
  عفننت جدار شكم و رحم 
 چسبند،ي در رحم و لنله ها و حتي رود  ها 
  و دردهاي مربنط به بخيه هابيهنشي عنارض 

 :پس بايد به خاطر سپرد كه
 روزهاي بستري در سزارين براي بيمار بيشتر است 
 احتمال خنن ريزي بعد از زايمان بيشتر است 
 دردهاي لگني و چسبند،ي بيشتر است 
 است  ترطنالني ددبر،ر زند،ي عادي روال بهبتناند فرد  كه زماني مدت 
 احتمال بسيار كم نازايي بعد از سزارين نيز وجند دارد 

  عوارض مربوط به جنين 
 يرقان و مشكالت تنفسي

ننزادان سزاريني   در  مشكالت  اين  بروز  اين است كه احتمال  منظنر البته
ننزادي كه با   هر  در  حتماً  كه  است نه اين  طبيعي زايمان بيشتر از ننزادان

 آيد و بالعكس.پيش مي آيد اين مشكالت نيزروش سزارين به دنيا مي

،يرد تشخيص دهد، بيهنشي كام  انجام مي منارد كه پزشك در برخي
كردن چيزي   و يا احساس  و در اين بيهنشي شما قادر به ديدن، شنيدن

 .نخناهيد بند

   برش شکم با چاقوی جراحی 
ايان    كند. ماعامانالً      شكم ايجاد مي  پزشك برشي را در قسمت پايين

بزر  نياز باشد و يا جنين بايد زودتار    يك برش   برش، افقي است. ا،ر 
  .ايجاد كند شكم روي عمندي بيرون آيد، پزشك ممكن است يك برش

جراحي سزارين  عم  كرد  باشند، در طي حسرا بي ا،ر در سزارين، شما
 تنانيد تنلد ننزاد خند را ببينيد.دردي احساس نخناهيد كرد، ولي مي

  برش روی رحم 
كاناد.   بعد از برش شكم، پزشك يك برش ديگر روي رحم ايجاد مي

معمنال برش رحم افقي است و در سراسر قسمت پايين رحم اياجااد     
 شند. مي

 جنيان منقعيت قرار،يري   به  تنجه  با  كه  دارد  وجند  رحم  هايبرش  ديگر  انناع

 شند.تعيين مي متخصص پزشكتنسط  احتمالي، عنارض و مادر رحم در

  زايمان 
دردي   سازاريان    جاراحاي    عم   طي  كرد  باشند، در  حسرا بي  شما  ا،ر

تنانيد ببينيد. پزشاك   احساس نخناهيد كرد، ولي تنلد ننزاد خند را مي
 دهان و بيني ننزاد را بعد از تنلد، با وسيله مخصنصي تميز خناهد كرد 

شند از رحم خارج مي     برد. جفت پس از جدا شدنو بعد بند ناف را مي
  .و قسمت برش جراحي، با بخيه بسته خناهد شد

 بعد از سزارين 
 روز مادر و ننزاد در بيمارستان اقامت خناهند داشت.  8تا  5مدت 

رفاتان     را   و  شادن   چند ساعت بعد از عم ، پرستار، مادر را به بالاناد   
 تناند در بهبندي سريع، جلن،يري از كند. حركت كردن ميتشنيق مي

شند، ي سينه ننزاد وارد ميفشاري كه در حين زايمان طبيعي به قفسه
كاه    كاناد  هاي او از ترشحات و مايعات ميكمك زيادي به تخليه ريه

شاند.  امكان برقراري يك فعاليت تنفسي عادي براي ننزاد ايجاد ماي 
البته باز هم بايد تأكيد نمند در صنرتي كه ماما يا پزشك تشخاياص   

بايد سزارين  است ضروري دهند كه عم  سزارين براي شما و ننزادتان
انجام شند و عنارض آن با عنارض مربنط به يك زايمان طاباياعاي     
مشك ، بايد سنجيد  شند و هر كدام براي شما مفيدتر باشد، انتخااب  

 خناهد شد. 

 .است يکی ديگر از عوارض سزارين، هزينه بيشتر آن

هزينه يک عمل سزارين و مدت بستری پس از آن، حدود 

 برابر و يا بيشتر از يک زايمان طبيعی است. 7

 

  قبل از سزارين 
 :قب  از سزارين بايد نكاتي را مد نظر داشت، از جمله

بگيريد   دوش شند، انجام بايد سزارين عم  كه روزي از قب  شب در خانه:

هشات      .كاناد  ماي   كماك   عفننت  كاهش  به  امر  و خند را تميز كنيد. اين 
 ساعت قب  از جراحي از خنردن مناد غذايي خندداري فرمائيد. 

شند. براي تخلياه ادرار،     منهاي شكم شما تميز مي در بيمارستان: 

و داروهاا،    مايعات  ،يرد. براي رساندن يك كاتتر در مثانه شما قرار مي
شند. براي جلن،يري از درد معد ، ممكن اسات   مي  به شما سرم وص 

 به شما داروي ضد اسيد بدهند.

منضعي كمر استفاد   حسيبيها، از روش : در بيشتر زايمان بيهوشی

 كام . لذا شما در طي سزارين، هنشيار هستيد. كنند تا بيهنشيمي
در   تزريق آماوانلاي       كردن نخاع با حسحسي، بيشايع ترين روش بي

 .ناحيه كمر است
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