
 موضوع:  سزارين 

 .دوش گرفتن كوتاه مدت و ايستاده مجاز است .7

.رعايت برنامه غذايي مناسب براي جلوگيري از 8

 يبوست و تسريع بهبودي محل

.از انجام كارهاي سنگين و برداشتن بار سنگين 9

 پيشگيري شود .

روز پس از عمل به پزشك  01-7بين روزهاي 01

 معالج خود مراجعه نمايند .

 روز از نزديكي پرهيز كنيد . 01.حداقل تا 00

 عالئم هشدار :

خون ريزي پس از سزارين هم همانند زايمان  

طبيعي اتفاق خوهد افتاد در اين زمان بهتر است 

از تامپون هاي داخلي اجتناب ورزيد و تنها از 

 پدهاي بهداشتي استفاده كنيد .

در صورت مواجهه با عفونت ، قرمزي و التهاب در 

ناحيه بخيه حتما بدون اتالف وقت به متخصص 

زنان مواجهه شود . گاهي درد پس از زايمان در 

ناحيه بخيه طبيعي است در اين زمان با مشورت 

 پزشك مي توانيد داروي مسكن مصرف نماييد .

 تنظیم کننده:  

 واحد آموزش به بیمار 

 بیمارستان حضرت رسول اکرم ) ص ( کالله

10374553110 

 بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( کالله

 شيردهي :

مرتب از هر دوسينه به نوزاد شير دهيد در صورت 

حاالت غير عادي در سينه مانند سفتي سينه ، درد ، 

قرمزي و تب و لرز به بيمارستان مراجعه فرماييد 

همچنين شستشوي دست ها قبل از هر بار شيردهي 

 به منظور پيشگيري از آلودگي الزم است .

 

 

 

 

 منبع :

كتاب بارداري زايمان ويليامز ، بهداشت مادر و كودك -

 8108–سوسن پارسا 

 8108كتاب بري و كهن  -

 

 

 با تشکر



. مايعات آ مصرف مايعات باعث بهبود عملكرد 7 

دستگاه گوارش و تسريع روند بهبودي پس از عمل 

 سزارين مي شود .

. ميوه ها و سبزيجات : ميوه ها و سبزيجات برگ 8

سبز به دليل غني بودن انواع ويتامين ها ، آهن و 

 كلسيم براي مادران جوان در اين دوران مناسب ترند .

 خودمراقبتي :

 راه رفتن چند ساعت بعد از عمل سزارين.0

نوشيدن مقادير زيادي آب و مايعات براي .8

 پيشگيري از يبوست 

از خنديدن زياد و سرفه و عطسه شديد پرهيز .3

 شود براي پيشگيري از فشار آمدن به محل بخيه 

 چند ساعت يكبار محل بخيه بررسي شود ..0

به محض مشاهده هرگونه عفونت ، ورم و قرمزي در .5

 محل بخيه فورا به پزشك مراجعه شود .

عالوه بر رعايت بهداشت محل بخيه ، خون ريزي .6

واژن را تحمل و بررسي نمايند و نظافت را رعايت 

 كنند .

. غالت كامل : غالت كامل از جمله ماكاروني ، نان و 8

برنج قهوه اي از آنجا كه سرشار از كربوهيدرات بوده و 

 به حفظ سطح انرژي و توليد شير مادر كمك مي كند .

. ويتامين ها : ويتامين ها سرشار از آنتي اكسيدان 3

بوده و در ترميم بافت هاي بدن نقش بسيار موثري 

 دارد .

. فيبرهاي غذايي : يبوست از عوارض شايع پس از 0

سزارين است كه با وارد كردن فشار به زخم ها و بخيه 

ها مي تواند باعث به تاخير انداختن روند بهبودي در 

مادران شود ، در اين شرايط مصرف فيبر با افزايش 

عملكرد روده مي تواند در پيشگيري از اين عارضه 

 بسيار موثر واقع شود .

. مواد غذايي زود هضم : مادران باردار بايد تا حد 5

امكان از مصرف غذاهاي نفاخ پرهيز كنند براي اين 

منظور مصرف مواد غذايي مانند سوپ ، آبگوشت و 

ماست و ... كه داراي هضم آساني مي باشد را مصرف 

 نمايند .

. مواد غذاي حاوي آهن : آهن سطح هموگلوبين بدن 6

را بهبود بخشيده و به بازيابي خون از دست رفته در 

 زايمان كمك مي كند .

سزارين يك روش زايمان از طريق شرح بيماري : 

برش شكمي و رحمي است ، زايمان سزارين ممكن 

است در بخش زايمان يا در اتاق عمل صورت 

 پذيرد .

خون ريزي ، جفت سرراهي عالئم و نشانه ها : 

) قرار گرفتن جفت در پايين رحم و روي دهانه 

سرويكس ( ، جدايي جفت مهاجم ) آگرتا ، اينكرتا 

، پركرتا ( ، موقعيت غير طبيعي جنين ، عدم 

تناسب سرو لگن ، پروالپس بند ناف بيماري كه 

 سابقه چند زايمان قبلي و سزارين را دارد .

پس از سزارين فعايت مجاز و غير مجاز : 

بايستي فرد از حمل اجسام سنگين ، انجام فعاليت 

هاي ورزشي شديد بپرهيزد و به مدت يك تا دو 

هفته براي انجام فعاليت هاي روزمره از اطرافيان 

 خود كمك بخواهد .

 رژيم غذايي : 

پروتئين و مواد معدني و كلسيم : پروتئين ها به .0

رشد سلول هاي جديد بدن كمك كرده و در نتيجه 

 باعث تسريع روند بهبودي در اين دوران مي شود .


