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است که با شکافتن  جراحی بزرگ،  سزارین

جدار رحم  ، عضالت زیر آن و پوست روی شکم

 . مراه استه

 
 

 دالیل مورد قبول برای اجرای یک سزارین
 
 لگن مادر عدم تطابق سرجنین با 

 زجرجنین 

  طرز قرار گرفتن غیر عادی جنین 

 مشکالت مربوط به جفت و بند ناف 

 سزارین قبلی 

 هفته و بیشتتر از   ۳۸کمتر از ( جنینهای نارس و دیررس

 که احتمال زایمان طبیعی نباشد.( هفته ۴۲

   لوییچند ق 

  موارد متفرقه 
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 توصیه های قبل از عمل:
در صورتي پزشکتان از قبل برای سزارین نوبت داده نکـا   

 :زیر را رعایت نمایید 

شب (از خوردن  12ساعت قبل از عمل )از  8بگذارید  از .1

 غذا و مایعا  اجتناب كنید .

)جهت كـاه  احتمـال   شب قبل از عمل حمام كنیـد.  .2

 عفونت (

موهای زاید ناحیه شکم و اندام تناسلي خود را اصـح    .3

 كنید .

 زیور آال  به همراه خود نیاورید . .4

حتما سابقه بیماری یا مشکل خاصي داریددر صورتي كه . 5

 خود را مطلع كنید. پزشک

توصیه پزشک صبح روز عمل یا شب قبل به پذیرش طبق .6

ه و در بخ  زنان بستری مي شوید بیمارستان مراجعه كرد

حضور همسرتان جهت پذیرش الزامي است در ضمن 

 مدارك خود و همسرتان را همراه داشته باشید .

قبل از عمل به شما سرم وصل شده و یک سوند هم برای .7

 شود .  شما گذاشته مي

د و همراه پرستار بخ  به اتاق  پوشی لباس اتاق عمل مي.8

 روید. عمل مي

بسته به شرایط خودتان  تخت اتاق عمل میخوابید و روی.9

 . شوید بیهوشي  شده یا بي حس مي

 



 

 

 
 
 
 
 

 بـي حسـي  امروزه در بیشـتر بیمارسـتانها از روش   

استفاده مي كنند ،در این روش از كمر به پـایین بـي   

برای اینکار روی تخت اتاق عمل مـي    حس میشوید 

عفوني كننده شسته مي  نشینید و پشت شما با مواد ضد

شود و توسط یک سوزن ظریف از ناحیه كمر بي حس 

.در این صور  به نوزاد شما دارویي نمـي  مي شوید 

توانید نوزادتان را ببینید سپس به شما  رسد و شما مي

 پایان عمل بخوابید . دارویي داده میشود كه تا

شکم تان با مواد ضد عفوني كننده شسته مـي شـود و     

روی شکم تان پهن مـي   های استریل مخصوصپارچه 

 .شود 

سپس یک برش عرضي روی  شکم و رحم ایجاد  مـي  

كه معموال در همان  شود و مرحله بعد تولد نوزاد است

. سپس خـار    دقایق اولیه جراحي صور  مي گیرد 

نمودن جفت كه از همان شکاف صور  مي گیرد و در 

ـ   نهایت شکاف ود كـه  های ایجاد شده بخیـه زده میش

معموال از نوع كشیدني است كه یک تا دو هفتـه بعـد   

 عمل باید آن را كشید .

شـود شـما    انجام مـي  در همین حین كارهای نوزاد 

میتوانید نوزادتان را ببینیـد ،او را روی سـینه شـما    

میگذارند و تماس اولیه شما با نوزاد برقرار مي شـود  

ایجاد ،این امر باعث افزای  شیردهي شما  شده و در 

 محبت بین شما و فرزندتان بسیار موثر است . 

 

 

 
 
 

 
 

بعد از عمل شما را به قسمت دیگری از اتاق عمـل )ریکـاوری   

 ،خـون (منتقل مي كنند . مدتي در ریکاوری مي مانید فشـار  

نبض و خونریزی رحمي شما  كنترل مي شـود و در صـورتي   

مشکل نداشته باشید به بخ  منتقل مي شوید . ولـي حـداقل   

 ساعت نباید از تختتان خار  شـوید   كـه   12-6زودتر از از 

البته خودتان هم تمایل و توانایي آن را ندارید ولي بـاالخره  

عمـل   راه رفتن هباید دردها را تحمل كنید و راه بروید چرا ك

از تجمع گاز در رودهایتان جلـوگیری   ترمیم را تسریع كرده و

 .مي نماید  

در ساعا  اولیه زیاد سـرتان   یداگر از ناحیه كمر بي حس شد

حت كنید و بـه محـض اینکـه اجـازه     را تکان ندهید و استرا

خوردن به شما داده شد مایعا  فراوان بنوشید تا دچـار سـر   

 درد نشوید .

 

    

ساعت بعد عمل خار  مـي   10-8سوند ادراری شما 

ساعت بعد سـزارین بسـته بـه نظـر      48تا  24شود ،

 .جراحتان مرخص مي شوید

اسـت و بعـد از    عمل سزارین عمل جراحي بـزر  

سزارین انتظار بروز این رویدادها را داشته باشـید و  

 :موارد زیر را رعایت كنید

شدیدتر  جراحي كه معموال در روز اول پس ازدردی  -1

 .است و بعد از آن باید فروك  كند

. در صورتي كه ترشح از دستگاه تناسلي طبیعي است-2

خونریزی بی  از حد معمول باشد به پزشکان مراجعه 

 .نمایید

  0هر روز مقدار فراواني آب بنوشید  -3

ها هباالرفتن از پل از بلندكردن اشیای سنگین و از -4

 د.خودداری كنی

ساعت بعد عمل مي توانید حمام كنید ،سعي  24 -5

كنید هر روز اینکار را انجام دهید تا بهبود زخمتان 

 سریعتر صور  گیرد .

 محل برش جراحي قرمز و متورم شد در صورتي كه -6

 . به پزشکتان اطحع دهیدیا تنگي نفس و تب دارید، 


