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 آموزش سزارين 
 :تعريف 

زایمان سززرانیر ن ج احا ا اسزز  ی  نا ان زایمان از نحیم وززا    اا ای ا  

 احج ن ی ن   ای ا  ما پذیح .

 :عوارض

بعد از زایمان در صووترش روویی د م ی م یدن سزاد ووازو  ترمتن س  ووم 

تت وویر را تیییک  یدا اناضاتوواش رممم متس  رد درد  او زایمان مم 

 رتد .  

 به رش  فته اول بعد از زایمان دورا نفاس یا ناا ت گفته مم رتد .

به دلیل خطی ایجاد لخته رووودن در قیوس رد از زایمان  وووزاریر  قتار   

باند روو را ا ب وته روتد و در د وتتر رزروک   طضق( باید تا یک  فته زایمان

زان به صووترش روزانه تزریق رووتد و در گصووترش د ووتتر تزریق سمکتل  ل

صوترش ور  به صوترش ریی ییی ه در اندا   ا به خصوتا را ا به تییان زنان 

 میاسعه فیمایید .

: ترشحات بعد از زايمان   

بعد از  وه روز تیرویاش  ر رنو و صوترتم ابتدا چ د روز اول ختن رورور و 

مم روتد و بعد از روز د ر تیرویاش زرد مایل به  وفید مم روتد  ه مم ر  

 روز ادامه دار بارد .  40ا ت  

در صووترتم  ه تیروویاش  میاا با ت  ی درد یا م ووا وویت روو ر بتد و بتو 

  نامطضتع داروته بارود ریی طضیعم مم بارود و باید به تییان زنان در طضاه  وت

میاسعوه   در روووشی وووتوان(یوا بوه می ز درموانم و بشوداروووتم نزدیوک بوه ختد  

 فیمایید.

توصيه های پس از زايمان:    

 روز  ت  رد از زایمان ران مان روو زخر س  ته بیدارته مم رتد .  .1

 .  یدو خشک  ر تهای تادا دوش گیفته و با رامکت بچه میل قمل را  .2

 گذارته نشتد . لضاس بل د رتریدا و روو میل زخر چیزو  .3
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: بند ناف   از   مراقبت        

روز بعود از تتلود ب ود نوا    5-15 •

بوه طتر طضیعم مم افتود ی ب ود نوا   

به سز در متارد سرشووته روودن به 

مدفتع نیاز به روو ووتشووت با  ی  

میلتلم از یضیول صوووابتن ی ال ول و  

 . دارد... ن

 از نا  ب د ا تفادا نشتد .  •

 تمیز و خشک نگه دارته رتد .  •

کیس باروود تا رمب د نا  باالتی از  •

 با ادرار و مدفتع سلتدا نشتد.

 

 

 تیسییاً یک روز در میان مما    ید .  .4

 ینيد.  میاسعه  رزرکروز بعد سشت  شیدن بخیه  ا به مط    10 -8 .5

 ت ف ومی  مشو الش به  ابتال  رواند  ناا ت دوران طتل در    گا  زود می ت . 6

  فعالیت   تدریجم  افزایش  ی  د د  مم   ا ش  را ادرارو  یا  گتاررم  ی  ختن  گیدش

 نمتدن   بل د از  اول  فته رش تا   مچ یر .رتد  مم  تتصیه  خ وتگم از  است اب و

 .   ید ری یز   ا رله  از مد از  بیش  رفتر باال  و    گیر  اریاو

 روتد  مم   ا وته وزن   یلتگی   5/5-4/5  مدود در  زایمان از رد  بالفاصوله .7

 مم مصووی   اول  ماا 6 ظی   را  روودا ذخییا  چیبم  تدریج به  رووییدا  مادران ی

 .گیدند مم  باز  ماملگم از  ریش تاییضم وزن به  ارل   و    د

 ی  روووتنود  مم  موا یوانوه  قوادش  زایموان  از  بعود  مواا   وووه  روووییدا  موادران  ا ثی .8

.   روتد مم  یائدگم   وی ل و  گذارو تخمک بازگشوت در  تاخیی  متس   رویید م

 ماا  روش ظی  روییدا زنان در  و ماا  یک  ظی   دتتان مم  روییدا ریی زنان در

 روش زنان رزروووک نظی طضق  زایموان از  فتوه  روووش از  بعود  ب وابیایر بیگیددی

  . بگییید نظی در  م ا ضم  سلتگییو

  همحاه ، نانيد مصحف( ويح  - بواات)نفاخ غذاهای  ن ز 10  تا هفت  یک .9

   همحاه  ، نشوید یبوس   چان ی  ینيد استفا ه زیتون ن غر غذایا های   عده

 تا ینند مصحف( زیحه – نازیان  وامل)  ويحافرا یپسول غذایا  عده  س  هح

 . وو   ويح افرایش ااعث   وو  گحفت  ويح نفخ

 : اقدامات الزم جهت نوزاد  

 در بیمار تان مادر و تدک تزریق مم رتد . Bوا  ر  کاتیت  

روز با در د وت داروتر  ارش وا  ور به   3سشت تزریق بایه وا  ور  ا ظی   

 .   یدمیاسعه   میا ز میبتطه طضق فی  سمتزرم( 

 : گواهی والدت 

به   مدارک الز سشت صودور گتا م والدش  در واقاش ادارو( با  میاا داروتر  

روز بعد از تتلد  3صو دوس  خانر ر وتگار( واید در طضاه دو  میاسعه   ید  تا  

نتزاد سشوت دریوافوت گتا م والدش ایودا  فیمواییود.( در صوووترش قود  میاسعوه  

تضعاش سن به قشدا والدیر ختا د بتد . در تومر رو ا و امه ردر و مادر نتزادی  

  د ر تم ی سدرس را به  میاا دارته بارید .

 


