
  ::  ننییسزارسزار

شکم ، شکم ،   ییبزرگ است که با شکافتن پوست روبزرگ است که با شکافتن پوست رو  ییجراحجراح  ککیی

  1010آن و جدار رحم همراه است. به طورمتوسط، آن و جدار رحم همراه است. به طورمتوسط،   ررییعضالت زعضالت ز

  ییانجام مانجام م  ننییها در جهان به روش سزارها در جهان به روش سزار  مانمانییدرصد زادرصد زا

درصد زایمانها درصد زایمانها   ۳5۳5تا تا   2525حدود حدود   رانرانییدر ادر ا  ییشود،طبق آمار رسمشود،طبق آمار رسم

به صورت عمل جراحی یعنی سزارین صورت می گيرند، در به صورت عمل جراحی یعنی سزارین صورت می گيرند، در 

  ررییبرابر سابرابر سا  55  ننییسزارسزار  رانرانییدر ادر ا  ییرسمرسم  ررييآمار غآمار غ  ققکه طبکه طب  ییالالحح

  نقاط جهان است.  نقاط جهان است.  

  ::  ننییمادر پس از سزارمادر پس از سزار  ههییتغذتغذ

  ییاز خوردن غذاهااز خوردن غذاها  ننییشود تا سه روز پس از سزارشود تا سه روز پس از سزار  ییمم  ههييتوصتوص

و ...، و ...،   ییصنعتصنعت  ییهاها  وهوهييخام، آب مخام، آب م  وهوهييخام، آب مخام، آب م  وهوهيينفاخ مثل منفاخ مثل م

ه ه چون کباب، جوجچون کباب، جوج  یییی.غذاها.غذاهاددییززييحبوبات، پلو و خورشت بپرهحبوبات، پلو و خورشت بپره

  ج،ج،ییپخته مثل هوپخته مثل هو  جاتجاتییمرغ آب پز و سبزمرغ آب پز و سبز  ااییکباب، گوشت کباب، گوشت 

  صورتصورتکمپوت مناسب ترند. در کمپوت مناسب ترند. در   ققييو آب رقو آب رق  ییننييزمزم  ببييکدو، سکدو، س

  سسييخخ  رخشکرخشکييآلوخشک و انجآلوخشک و انج  تون،تون،ییاز روغن زاز روغن ز  بوستبوستییداشتن داشتن 

از از   ششييبب  ییننییرريياز خوردن شاز خوردن ش  ننییکرده استفاده شود.بعداز سزارکرده استفاده شود.بعداز سزار

شود شود   ییشود خوددارشود خوددار  ییوزن موزن م  ششییحد و شکالت که موجب افزاحد و شکالت که موجب افزا

استفاده استفاده   بربرييو فو ف  ننييپروتئپروتئ  ییحاوحاو  ییییآن از مواد غذاآن از مواد غذا  ییه جاه جاو بو ب

  شود.شود.

چرا که به رفع چرا که به رفع   د،د،یيیيمصرف نمامصرف نما  ییکافکاف  زانزانييآب به مآب به م  ددييکنکن  ییسعسع  

  ییززییو خونرو خونر  ییردهردهييبه علت شبه علت ش  ییکند. از طرفکند. از طرف  ییکمک مکمک م  بوستبوستیی

. هنگام دفع ادرار و . هنگام دفع ادرار و ددییداردار  ازازييبدن نبدن ن  عاتعاتییماما  ییننییگزگزییبه جابه جا  ززيينن

از از   ""حاحاييه،ترجه،ترجييبخبخ  از فشار به محلاز فشار به محل  ییررييجلوگجلوگ  ییاجابت مزاج، برااجابت مزاج، برا

  استفاده شود.استفاده شود.  ییتوالت فرنگتوالت فرنگ

  

  : :   ننییپس از سزارپس از سزار  ییبدنبدن  تتییفعالفعال  زانزانییمم

چرا که راه رفتن هم از نفخ شما چرا که راه رفتن هم از نفخ شما   د،د،ییمرتبا راه برومرتبا راه برو  ددييکنکن  ییسعسع

  دديي. به خاطر داشته باش. به خاطر داشته باشبوستبوستییکند و هم از کند و هم از   ییمم  ییررييجلوگجلوگ

دوران دوران   ییبهبودبهبود  ععییبه تسربه تسر  ت،ت،ييدر فواصل فعالدر فواصل فعال  ،،ییاستراحت کافاستراحت کاف

از روز از روز   ییورزشورزش  ییتهاتهايي. شروع فعال. شروع فعالندندککييکمک مکمک م  مانمانییپس از زاپس از زا

از ورزش از ورزش   مانمانییهفته پس از زاهفته پس از زا  66باشد. تا باشد. تا   ییدهم به بعد مدهم به بعد م

دارند تا دارند تا   ییردهردهييکه شکه ش  ییخانم هاخانم ها  ییحتحت  دودوييکنکن  ییخوددارخوددار  ننييسنگسنگ

  ممییمالمال  ییورزشهاورزشها  ییکنند.ولکنند.ول  ییخوددارخوددار  ننييماه از ورزش سنگماه از ورزش سنگ  99

  شود.شود.  ییمم  ههييتوصتوص  ییررییجهت برگشت پذجهت برگشت پذ

  

  ها : ها :   ههییاز محل بخاز محل بخ  مراقبتمراقبت

دوش دوش   ککییو پس از و پس از   ددییزخم را بردارزخم را بردار  یین رون روسوم پانسماسوم پانسما  روزروز

  حاحاييمحل عمل را با شامپو)ترجمحل عمل را با شامپو)ترج  ییهاها  ههييبخبخ  ستادهستادهییکوتاه و اکوتاه و ا

  ددییبه بعد بابه بعد با  ننیی. از ا. از اددييوبا سشوار خشک کنوبا سشوار خشک کن  ددیيیيشامپو بچه (بشوشامپو بچه (بشو

  محل شسته و خشک گردد.محل شسته و خشک گردد.  ننییروزانه اروزانه ا

  ،،ییقرمزقرمز  ییعنعنیی))  ییجراحجراح  ههييدر صورت وجود تب، التهاب ناحدر صورت وجود تب، التهاب ناح  

حتما به  پزشک حتما به  پزشک   ییرعادرعادييو غو غ  ددییشدشد  ییززییدرد، ترشح(، خونردرد، ترشح(، خونر

  ..ددیيیيمراجعه نمامراجعه نما

شود.)به شود.)به   ییخوددارخوددار  ننییبعداز سزاربعداز سزار  ننييسنگسنگ  اءاءييکردن اشکردن اش  ازبلندازبلند

  ها و بازشدن آنها(ها و بازشدن آنها(  ههييبخبخ  ییامکان فشاربر روامکان فشاربر رو  للييدلدل

مادر مادر   ،،ییجراحجراح  ییهاها  ههييبه علت فشار آمدن به بخبه علت فشار آمدن به بخ  ننييهمچنهمچن

  ددییو عطسه شدو عطسه شد  ادادییزز  دندنییاز خنداز خند  ددییبابا  المقدورالمقدورییحتحت  ییننییسزارسزار

  کند.کند.  ززييپرهپره

  : :   ییززییررمدت زمان خونمدت زمان خون

ادامه داشته ادامه داشته   مانمانییروزپس از زاروزپس از زا4040ممکن است تا ممکن است تا   ییززییخونرخونر

در حد در حد   ییززییخونرخونر  ننییاست.البته ااست.البته ا  ییععييامر طبامر طب  ننییباشد که اباشد که ا

  کمتر باشد.کمتر باشد.  ااییو و   ییقاعدگقاعدگ

خون روشن و خون روشن و   اداشتناداشتنییو و   ییاز قاعدگاز قاعدگ  ششييبب  ییززییخونرخونر  درصورتدرصورت

خون) لخته (به صورت خون) لخته (به صورت   ییخارج شدن تکه هاخارج شدن تکه ها  ااییو و   ادادییزز

و بدبو و بدبو   ییدرصورت داشتن ترشحات چرکدرصورت داشتن ترشحات چرک  ننيي،همچن،همچن  ییععييرطبرطبييغغ

  ..ددیيیياز مهبل  حتما به پزشک مراجعه فرمااز مهبل  حتما به پزشک مراجعه فرما

دوران حتما از دوران حتما از   ننییدر ادر ا  ییاحتمال عفونت اداراراحتمال عفونت ادارار  ششییافزاافزا  للييدلدل  بهبه

و گشاد استفاده شود و لباسها روزانه و گشاد استفاده شود و لباسها روزانه   یینخنخ  ررییزز  ییلباسهالباسها

  شوند.شوند.  ضضییتعوتعو

  :  :    حمامحمام

. دوش کوتاه و . دوش کوتاه و   ددييحمام کنحمام کن  ددييتوانتوانييمم  مانمانییروز پس از زاروز پس از زا۳۳

  ..ددییررييبگبگ  دهدهستاستاییاا

  ::  مانمانییپس از زاپس از زا  ییافسردگافسردگ

اول اول   ییدرصد مادران، تجربه غم و اندوه در روزهادرصد مادران، تجربه غم و اندوه در روزها  8080از از   ششیی

  را دارند.را دارند.  مانمانییپس از زاپس از زا

لحظه احساس لحظه احساس   ککییممکن است مادر در ممکن است مادر در   یینوع افسردگنوع افسردگ  ننییاا  دردر

و در لحظه بعد احساس غم و غصه داشته باشد. او و در لحظه بعد احساس غم و غصه داشته باشد. او   ییشادمانشادمان

تجربه تجربه را را   ییخستگخستگ  ااییخشم، غم خشم، غم   ،،ییممکن است احساس ناراحتممکن است احساس ناراحت

  کند.کند.

  ییناشناش  ییهورمونهورمون  رريييياز تغاز تغ  ییععييطبطب  ررييتاثتاث  ککیی  ،،ییامواج احساسامواج احساس  ننییاا

. سطح استروژن و . سطح استروژن و شودشودییمم  ییتلقتلق  مانمانییو زاو زا  ییاز بارداراز باردار

بود به ناگاه پس از بود به ناگاه پس از   افتهافتهیی  ششییافزاافزا  ییباردارباردار  ییپروژسترون که طپروژسترون که ط

  اتاتييروحروح  ییرورو  تواندتواندییمساله ممساله م  ننییو او ا  کندکندییوضع حمل افت موضع حمل افت م

  ااییک هفته ک هفته یینه در طول نه در طول زنازنا  ییهاهاهورمونهورمون  ننییبگذارد. ابگذارد. ا  ررييفرد تاثفرد تاث

اند بازخواهند گشت. اند بازخواهند گشت. بودهبوده  ییکه قبل از باردارکه قبل از باردار  ییبه سطحبه سطح  شترشترييبب

  گردد،گردد،ییکه سطح هورمون به حالت متعادل خود بازمکه سطح هورمون به حالت متعادل خود بازم  ننييهمهم

به درمان به درمان   ازازييبه طور خود به خود و بدون نبه طور خود به خود و بدون ن  ززييغم و اندوه نغم و اندوه ن

  ددییشد باشد با  ددییو شدو شد  ییحاالت طوالنحاالت طوالن  ننیی.اگر ا.اگر ارودرودییمم  ننيياز باز ب  ییپزشکپزشک

  ..ددييبه پزشک مراجعه کنبه پزشک مراجعه کن

  : :   ننییدادن به نوزاد پس از سزاردادن به نوزاد پس از سزار  ررييشش

. در صورت حاالت . در صورت حاالت ددييبدهبده  ررييبه نوزاد شبه نوزاد ش  نهنهيياز هر دو ساز هر دو س  مرتبمرتب

و تب به و تب به   ییدرد، قرمزدرد، قرمز  نه،نه،ييسس  ییمثل سفتمثل سفت  نهنهييدر سدر س  ییعادعاد  ررييغغ

مراجعه مراجعه   مارستانمارستانييو به بو به ب  ددييپزشک معالج خود اطالع دهپزشک معالج خود اطالع ده

با آب ولرم، قبل و پس با آب ولرم، قبل و پس   نهنهيينوک سنوک س  ییشستشوشستشو  ننيي.همچن.همچنددیيیينمانما

  الزم است.الزم است.  ییاز آلودگاز آلودگ  ییررييشگشگييبه منظور پبه منظور پ  ییردهردهيياز هر بار شاز هر بار ش

  هشدار دهنده :هشدار دهنده :  ممییعالعال

، ،   ییشکم به همراه سفتشکم به همراه سفت  ددییصورت داشتن تب ، درد شدصورت داشتن تب ، درد شد  دردر

و و   ییدر پاها ،ترشح چرکدر پاها ،ترشح چرک  ییو سفتو سفت  یی، تورم ، قرمز، تورم ، قرمز  ادادییزز  ییززییخونرخونر

نفس ،تپش قلب ، سردرد نفس ،تپش قلب ، سردرد   ییها ف تنگها ف تنگ  ههييدرمحل بخدرمحل بخ  ییکبودکبود

مزاج به مزاج به   ، اشکال در دفع ادرار و اجابت، اشکال در دفع ادرار و اجابت  ددییدد  یی، تار، تار  جهجهيي،سرگ،سرگ

  ..ددییپزشک مراجعه نماپزشک مراجعه نما

که که   ددییحس کردحس کرد  دودوییسوم دچار پا درد شدسوم دچار پا درد شد  ااییدر روز دوم  در روز دوم    اگراگر

درد و درد و   ااییدر عروق پا مثل طناب سفت و قرمز شد در عروق پا مثل طناب سفت و قرمز شد   ییررييمسمس  ککیی



به پزشک مراجعه به پزشک مراجعه   عاعاییسرسر  ددییپشت پا احساس کردپشت پا احساس کرد  ههييورم در ناحورم در ناح

نفس همراه نفس همراه   ییحالت ممکن است با تپش قلب و تنگحالت ممکن است با تپش قلب و تنگ  ننیی. ا. اددييکنکن

  باشد.باشد.

  ککييننييها به کلها به کل  ههييبخبخ  نهنهییعد ازعمل جهت معاعد ازعمل جهت معاروز بروز ب  77--1010* * 

  مراجعه شود.مراجعه شود.

  ..ردردييصورت نگصورت نگ  ییککیینزدنزد  مانمانییروز پس از زاروز پس از زا  4040*  تا *  تا 
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