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 دانشگاه علوم پزشكي لرستان  

 كوهدشت) ره(بيمارستان امام خميني 

  
 مراقبت بعد از زايمان به روش سزارين

 



 زمان شروع ورزش 

به بعد  در اولين    10معموال اجازه ورزش از  روز 
ويزيت پزشك معالج ، توسط پزشك معالج داده مي 

 .شود

 شير دهي 

از هر دو سينه به نوزاد شير دهيد ، در صورت  حاالت 
غير عادي در سينه مثل سفتي سينه ، درد ، قرمزي  و تب 

شستشوي نوك سينه .به پزشك معالج خود اطالع دهيد 
با آب  ولرم  قبل و بعد از هر بار شير دهي به منظور 

 پيشگيري از آلودگي الزم است 

 نكات قابل پيگيري
در صورت  مشاهده تب  ، التهاب ناحيه عمل  يعني قرمزي ، درد ، 

ترشح ، تب و خونريزي شديد و غير عادي  به بيمارستان مراجعه 
 .نمائيد

كليه  داروها از قبيل آنتي بيوتيك  و مسكن  را كه پزشك 
 .متخصص  تجويز نموده مصرف كنيد 

روز بعد از سزارين به پزشك متخصص مربوطه  10تا  8
 .مراجعه نمائيد 

سعي كنيد آب به ميزان كافي  مصرف نمائيد چرا كه به 
 .رفع يبوست كمك مي كند 

 ميزان فعاليت

سعي كنيد مرتبا راه برويد چرا كه راه رفتن  هم از نفخ 
 .شما جلوگيري مي كند و هم از يبوست

هنگام حركت  ، سرفه كردن ، خنديدن  و تنفس عميق  
 .برش شكمي را با دست محافظت كنيد 

 .از انجام كارهاي سنگين خودداري نمائيد

عمل سزارين به معناي خارج كردن جنين از رحم به روش 
جراحي از طريق يك برش د ر جدار شكم و جدار رحم مي 

 .باشد
نكات زير در حين مراقبت پس از سزارين ممكن است 

 :مشاهده شود
ساعت پس از سزارين ممكن است خونريزي در حد  24تا 

قابل توجه وجود داشته باشد ولي بتدريج از حجم خون 
همچنين ترشحات واژن نيز ممكن است تا يك . كاسته ميشود
 .ماه ديده شود

 درد

درد موضع عمل و درد ناشي از انقباضات رحم در پي شير  
و اين درد به علت برگشت . دهي ممكن است احساس شود

رحم به حالت اوليه قبل از حاملگي است و قابل تسكين با 
 .مسكن تجويز شده توسط پزشك معالج شماست

 تغذيه مادر بعد از سزارين 

توصيه مي شود تا سه روز بعد از سزارين  از خوردن 
غذاهاي نفاخ  مثل ميوه خام ، آبميوه خام، آبميوه هاي 

حبوبات و پلو و خورشت  ... كارخانه اي چون سانديس و
غذا هايي چون كباب ، جوجه كباب ، گوشت يا .بپرهيزيد

مرغ آب پز و سبزيجات پخته مثل هويچ ، كدو ، سيب زميني 
 .و آب رقيق كامپوت مناسب ترند 

در صورت يبوست از روغن زيتون ، آلو ، انجير خشك خيس 
 .كرده استفاده شود



 


