شیر دادن به نوزاد پس از سزارین
مرتب از هر دو سینه به نوزاد شیر بدهید .در صیور
حاال غیر عادی در سینه مثل سیفنی سیینه درد
قرمزی و تب به پزشک معاسج خود اطال دهیید و بیه
بیمارسنام مراجعه نمایید .هم چنین ششست و شوی
سینه با آب وسرم قبل و پی از هر بار شییر دهیی بیه
منظور پیشگیری از اسودگی الزم است .
تغذیه مادر پس از سزارین
توصیه میشیود تیا  0روز پیی از سیزارین از خیوردم
غییذاهای نفییال مثییل میییو آب میوهییای خییام آب
میوهای کارخانه ای چوم ساندیی و...حبوبا پلو و
خورشت بپرهیزید.
غذاهایی چوم کباب جوجه کباب گوشت یا مرغ آب
پز و سبزیجا پخنه مثل هویج کدو سیب زمینی و
آب رقیق کمپو مناسب ترند .در صیور یبوسیت از
روغن زینوم اسوخشک و انجیر خشیک خییی کیرد
اسنفاد شود.
سعی کنید آب به میزام کافی مصرف نمایید چرا کیه
به رفع یبوست کمک میدند  .از طرفی به علیت شییر
دهی و خونریزی نیز به جایگزینی مایعا بیدم نییاز
دارید  .هنگام دفع ادرار و اجابت مزاج برای جلوگیری
از فشار به محل بخیه از تواست فرنگی اسنفاد شود.
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مراقبت های پس از سزارین در بیمارستان
به طور معمول بیمارانی که تحت جراحی سزارین قرار
میگیرند تا دو روز بعد از جراحیی در بیمارسینام میی
مانند و این بسنگی به وضعیت آنها و نظر پزشک دارد
.پرسنار در ابندا هر ساعت یک بار طبق دسنور پزشک
به بیمار سر میزند و وضعیت میادر را کننیرل میدنید
.عالیم حیاتی چک میشیود .شیدم سمیی میشیود تیا
میزام سفنی رحم مشخص شود.
هم چنین میزام خونریزی کننرل شید و بیه اطیال
پزشک میرسد  .ممدین اسیت میادر دارای ترشیحا
خونی از واژم باشد که اوسین بارکه از جا برمی خییزد
مقدار زیادی از این ترشحا خونی دفع شوند که  0تا
 4روز اول به رنگ قرمز روشن است  .نحیو ی سیرفه
کردم و تمرینا تنفسی به مادر آموزش داد میشود
تا مایعا جمع شد در ریه ها تخلیه شود  .این امیر
در صورتی که بیهوشی شما از نو عمومی بود باشد
بسیار حائز اهمیت است .دقت کنید که هنگام سیرفه
دست ها یا یک باسش کوچک را روی شدم بگذاریید .
اگر همه چیز نرمال باشید سیرم و سیوند ادراری در
عرض  11ساعت پی از جراحی برداشنه خواهد شد.
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مادر از چه زمانی می تواند از تخت بیرون بیاید؟
معموال در روز جراحی و روز بعد از آم به مادر توصیه
میشود که از تخت خارج شود .هنگامی کیه در تخیت
هسنید با حرکت دادم و کشیدم ساق ها و چرخاندم
مچ پا خوم را در ساق پا به جرییام بیندازیید .در روز
بعد از عمل باید به کمک همسرتام یا پرسنار چند بار
در اتاق قدم بزنید .این امر به گیردش خیوم در بیدم
کمک مبیدند از تنبلی رود ها می کاهد و خطر سخنه
شدم خوم در ساق پا را کاهش می دهد
انجام معاینه مادر و نوزاد توسط پزشک
در صییور مشییاهد تییب اسنهییاب ناحیییه جراحییی و
خونریزی شدید و غیر عادی بیه بیمارسینام مراجعیه
نمایید.
بین  7تا  16روز پی از عمل بیه پزشیک معیاسج خیود
مراجعه کنید و بین  0نیا  5روز پیی از زایمیام نیوزاد
خود را برای آزمایش غرباسگری به مرکزی که قبال بیه
شما معرفی شد ببرید  .گاهی ممدن است خیونریزی
بعد از سزارین در حید بیشینر از خیونریزی قاعیدگی
باشد که طبیعی است وسی خونریزی بعد از  46روز غیر
طبیعی است و باید به پزشک مراجعه شود .
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حمام کردن مادر پس از سزارین
پی از مرخص شدم می توانید بر حسب نظیر جیراح
حمام کنید  .اگر از پانسیمام هیای ضید آب اسینفاد
کرد اید اصوال نییازی بیه پانسیمام مجیدد در محیل
برش ندارید اما ندنه مهم بعد از حمام کیردم خشیک
کردم محل عمل است که مینوانید با سشوار محیل را
کامال خشک کنید .بسیاری از پزشدام بر این موضو
اتفاق نظر دارنید کیه حمیام کیردم پیی از سیزارین
مشدلی ندارد و حنیی مینوانید آریار آرام بخشیی هیم
داشنه باشد  .آب گرم مینوانید تیرمیم ناحییه زخیم و
تورم را بهنر کند  .حمام کردم هم چنین خسینگی و
تنش را از شما دور میدند امیا ممدین اسیت پزشیک
تشخیص دهد که حمام کردم تا زخیم شیدمی بهنیر
نشد حنی تا یک هفنه به تاخیر بیفند  .در این مورد
حنما نظر پزشدنام را بپرسید.
کار سنگین در منزل انجام ندهید
ضد عفونی کردن پانسمان
در صورتیده پانسمام شما ضد آب است حمام کیردم
به مد کوتا و ایسناد اشداسی ندارد و اگر پانسیمام
شما ضد آب نیست تا سه روز نباید با آب تماس پییدا
کند  .روز سوم پانسمام روی زخم را بردارید و پی از
یک دوش کوتا و ایسناد بخیه های محیل عمیل را
با شامپو بشویید و با سشوار خشک کنیید از ایین بیه
بعد باید روزانه این محل شسنه و خشک شود.
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مصرف مسکن پس از سزارین
اگر برای سزارین تحت بیهوشی عمیومی قیرار گرفنیه
اید نیاز به مسدن دارید ممدن است بالفاصله پیی از
جراحی به شما داروی مسیدن تزریقیی تجیویز شیود
.ممدن است هر چند ساعت داروی ضد درد به صور
تزریق یا شیاف دریافت کنید .اگیر بیه روش موضیعی
اپیدورال سزارین شد اید معموال کاتنر اپییدورال بیه
پمپ مسدن منصل است و تا  14ساعت بعد از سزارین
کامال بدوم درد خواهیید بیود و سیپی کیاتنر خیارج
خواهد شد .
میزان فعالیت بدنی پس از سزارین
سعی کنید مرتبا را بروید چرا که را رفینن هیم از
نفخ شما جلوگیری میدند و هم از یبوست  .به خیاطر
داشنه باشید اسنراح کافی در فواصیل فعاسییت بیه
تسریع دورام بهبودی پی از سزارین کمک میدنید .
سعی کنید در ساعاتی که نوزاد خواب است شیما نییز
اسیینراحت کنییید و از دییید و بازدییید هییای طییوالنی
بسنگام حنی االمدام بپرهیزید.
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