
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد سزارین به پزشک    یدر چه موارد

 :مراجع کنید

 تب -1

 خونریزی شدید -2

جای برش قرمز ،متووم  ببوا ساسوا      -3

 دسغی همرسه سست

 ترشحاتی سز محل عمل خامج شود -4

دمد محل عمل بو  جوای برتور شود       -5

 .بدتر می شود

 

 نشیردهی بعد از سزاری

   تقریبووا باصاهووع  باوود زسیمووا  ،م توسن وود

 .شربع کن د ش ردهی ب  نوزسد مس

   بووا سین وو  ساتموواا یووب دسمبی بووی اوو

کننووده دمد،ماننوود سوووی دبمسر مس دم  ووور 

سزسمین دمیاصت کرده سید،سما سیون مامووا   

 .تاث ر زیادی مب کودک نخوسهد دسشت

 

 

 بیمارستان رستمانی پارسیان

بلوک زایمانبخش   

 راهنمای خود مراقبتی

 مراقبت پس از سزارین

 

 

بیمارستان رستمانی–کیلومتری جاده دریا 4-پارسیان:آدرس  

63644604670:تلفن  

ویلیامز                  :منبع  

. 

آموزشی بروشور شناسنامه  

  مراقبت بعد سزارین عنوان

 فاطمه عائدی مقامی تهیه کننده

 کمیته آموزش به بیمار تایید کننده

  1041خرداد  سال تهیه

 ناظر کیفی
سوپروایزر آموزشی 

 منیره اکبرزاد

تایید کننده 

 علمی

  رمهسا سادات میریدکت
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  مراقبت از خود در منزل 

زمانی که احساس خستگی کردید استراحت -1

کمک    خواب کافی به بهبودی سریع شما.کنید

 .می کند

پیکاده روی  .دیک سعی کنیکد رکر روز قکدز بزن   -2

باعککا افککزایی نریککان خککون مککی شککود وبککه  

نلوگیری از یبوست ولخته شدن خکون کمک    

 .می کند

از انجاز فعالیتهکای شکدید ماننکد دوهرخکه      -3

ی ،دویدن،وزنککه بککرداری وورزش رککوازی وارسکک

 .خودداری کند

رنگاز سرفه یا نفس کشیدن عمیک  ،ملک    -0

این کار باعکا مکی شکود    . خود نگه دارید برش

 .شکم شما تقویت شود ودرد شما کاری یابد

نهت نلوگیری از فشار رنگاز ادرار ومدفوع -5

 .به مل  بخیه از تولت فرنگی استفاده شود

 

 

 

 

 

 مراقبت بعد از سزارین

ی  عم  نراحی ککه پزشک    نراحی سزارین 

نراح بر روی قسمت تلتانی شکم ورحم مکادر  

بکرش  .باردار  برای تولد نکوزاد ایجکاد مکی شکود    

 .ایجاد شده ممکنه عمودی یا عرضی باشد

      ممکن اسکت بعکد از نراحکی سکزارین در

قسمت تلتانی شکم درد احساس شود اما 

با مصرف دارورای ضد درد تجویز شکده از  

رفتکه بعکد از    2ا ت1سوی پزش  به مدت 

 .نراحی بهبود خوارد کرد

 

   ونود خونریزی واژن بعد از عم  سکزارین

برای بهبودی کامک  احتمکا    .طبیعی است

 .اسکککت  نیکککاز زمکککان  رفتکککه 6    بکککه 

 

      با اینکه برش رکای ایجکاد شکده در حکین

زایمان روز به روز  رو به بهبودی مکی رود  

یه می شود در ایکن دوران از بلنکد   صاما تو

دن انساز سنگین ،فعالیکت شکدید ویکا    کر

ورزش رایی ککه عالک ت شککم را سکفت     

 .میکند خوداری شود

. 
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 رژیم غذایی بعد از زایمان سزارین

 مایعات فراوان مصرف شود. 

 جمع گاز در تدر روز اول به علت نفخ و

از مایعات استفاده شده  شکم بهتر است

 .وتا دو روز غذای سب  تر استفاده شود

  از  می شود تا سه روز پس از سزارین توصیه

خوردن غذارای نفاخ مث  میوه خاز ،آب میوه 

 .خاز،حبوبات پلو وخورشت بپرریزید

  غذارایی هون کباب ،نونه کباب ،گوشت یا

مرغ آب پز وسبزیجات پخته مث  رویچ ،کدو 

 .سیب زمینی وآب رقی  کمپوت مناسب ترند
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