مراقبت قبل از عمل سزارین

اجابت مزاج

 ناشتا بودن شب قبل عمل و مصرف غذای سبک به علت جلوگیری از فشار به محل بخیهه از وواتهتفرنگی استفاده شود.

 پاکسازی محل عمل -خارج کردن هرگونه وسهیله زینتهی و فله(ی ناتنگهو و

نکاوی جههت جلهوگیری از ابهته بهه عفونهت ب ه از
ورخیص

بیمارستان حشمتیه حببیبیان اننیی

انگشتر)
 -پاک کردن الک دست و پا قبل از عمل

از عمل دوش بگیری .

-

روز سوم ب

-

روز هشتم وادهم ب ازعمل جهت کشی ن بخیهه
ها به درمانگاه مراج ه کنی .

منبع  :دستورات مل های کشهوری مراقبهت ههای ادغهام
ش ه مادران

-

شستن دست هها مهمهرین ا هل در رعایهت
به اشت فردی و جلوگیری از عفونت است.

 Orderزنان و مامایی

آردس سایت بیمارستان حشمتیه اننیی
http:/ hesh matieh. mui.ac.ir 
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مقدمه

غذاهایی چون کباب ،جوجه کباب ،گوشت یا مرغ آب پ(
و سب(یجات پخته مثل هوی  ،ک و ،سیب زمینی و آب

سزارین

رقیق کمپوت مناسب ورن .

محل س(ارین به م نای خارج کردن جنین از رحم به

در

روش جراحی از طریق یک برش در ج ار شکم و ج ار

خیس کرده استفاده شود .س ی کنی آب به می(ان کافی

رحم می باش .

مصرف نمائی  .چرا که به رفع یبوست کمک می کن .

است است مشاه ه شود»
 -وا  24ساعت پس از س(ارین ممکن است خونری(ی

شیردهی به منظور پیشگیری از آتودگی الزم است.

ورت یبوست از روغن زیتون ،آتو ،انجیر خشک
استحمام
بر حسب نظر پ(شهک حمهام کنیه  .پهس از حمهام و
برداشتن پانسمان ،نیازی به پانسهمان مجه د نیسهت

میزان فعالیت

« در حین مراقبت پس از س(ارین نکات زیر ممکن

شستشوی نوک سینه با آب وترم قبل و ب

از ههر بهار

 -س ی کنی مروباً راه بروی چرا که راه رفتن از نفخ شما

محل زخم با سشوار یا چراغ مطات ه خشک کنی .

جلوگیری می کن و هم از یبوست.
نکات قابل پیشگیری

در ح قابل ووجه وجود داشته باش  ،وتی به وه ری از

 -هنگام حرکت ،سرفه کردن ،خن ی ن و ونفس عمیق

حجم خون کاسته می شود همچنهین ورشهحات وا ن

برش شکمی را با دست محافظت کنی .

در ورت بروز وب ،اتتهاب ناحیه عمل ی نهی قرمه(ی،

 -از انجام کارهای سنگین خودداری کنی .

درد ،ورشح ،وهب و خهونری(ی شه ی و غیرعهادی بهه

نی( ممکن است وا یک ماه دی ه شود.

بیمارستان مراج ه کنی .

 -درد محل عمل درد ناشی از انقباضات رحهم در پهی

ورزش

شیردهی ممکن است احساس شود .این درد به علهت
برگشت رحم به حاتت قبل از حاملگی است و با مصرف
مسکن وجوی( ش ه ووسط پ(شک م ات کم می شود.

 -م موالً اجازه شروع ورزش از روز  10به ب

در اوتین

وی(یت پ(شک م ات  ،ووسط پ(شک م ات

داده می

ووجه شهود وها سهه روز ب ه از سه(ارین از خهوردن
غذاهای نفاخ مثهل میهوه خهام ،آبمیهوه ،آبمیهوه ههای
کارخانه ای مثل سان یس ،حبوبات ،شیر بپرهی(ی .
1

متخصص وجوی( نموده مصرف کنی .
 8وا  10روز پس از س(ارین به پ(شک مخصوص خود

شود.
تغذیه مادر پس از سزارین

کلیه داروها از قبیل آنتی بیوویک و مسکن را که پ(شک

مراج ه کنی .

شیردهی
از هر دو سینه به نوزاد شیر دهی در

ورت حاالت

غیرعادی در سینه مثل سفتی سینه ،درد ،قرم(ی و وب

م موالً روز ب

از جراحی از وخهت خهارج شهوی و در

اواق چن ق م ب(نی .

به پ(شک مراج ه کنی .
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3

