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. در هورد سسارین، بیشتر بدانین

 
عشاریي هوکي .عشاریي ػثارت  اعت اس یک تزػ تزرٍی ؽکن، ػضالت سیز آى ٍجذار ؽکن ٍخزٍج ًَساد اس ایي طزیق 

 .اعت تا اعتفادُ اس تیَْؽی ػوَهی یا تی حغی ًخاػی اًجام ؽَد 

تا تَجِ تِ صالحذیذ پشؽک در صَرت اعتفادُ اس رٍػ ًخاػی ؽوا هی تَاًیذ تالفاصلِ تؼذاس تَلذ ًَساد خَد را تثیٌیذ ٍ تا 

 .کوک پزعتار اٍرا لوظ کٌیذ

 انواع سسارین کداهند؟  

 :ػول عشاریي تِ دٍ ًَع اصلی تزاعاط هحل تزػ رحوی تقغین هی ؽَد 

 تزػ ػوَدی اس قذام تٌِ رحن کِ تِ ًذرت اًجام هی ؽَد. 

  تزػ ػزضی قغوت تحتاًی رحن کِ هؼوَالً اس ایي رٍػ اعتفادُ هی ؽَد. 

 سسارین به چه دالیلی انجام هی شود؟  

 ایي اهز در هؼایٌِ ّای داخلی ٍ سهاًیکِ پیؾزفت سایواًی خَب ًثاؽذ هیغز اعت: ػذم تطاتق عز جٌیي تا لگي. 

 داًؾگاُ ػلَم پشؽکی ٍ خذهات تْذاؽتی درهاًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزعتاری–هؼاًٍت درهاى 

(عج) ولیعصربیمارستان  
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  در صَرتیکِ تغییزات تارس در ضزتاى قلة جٌیي ایجاد ؽَد، ًؾاى دٌّذُ ایي اعت کِ هیشاى اکغیضى خَى : سجز جٌیٌی

 .کافی ًیغت ٍهَاد سائذ خَى جٌیي تیؾتز ؽذُ اعت

 اگز جٌیي تِ صَرت ػزضی قزار گز فتِ تاؽذ اهکاى سایواى طثیؼی ٍجَد ًذارد :طزس قزار گزفتي غیز ػادی جٌیي. 

 اگز جفت سٍدتز اس هَقغ جذا گزدد ٍیا تجای ایٌکِ در قغوت فَقاًی رحن ٍاقغ گزدد :هؾکالت هزتَط تِ جفت ٍتٌذ ًاف

 .(جفت عز راّی)تزرٍی دّا ًِ رحن قزار گیزد 

  عشاریي قثلی 

 ّفتِ حاهلگی 42ّفتِ ٍتیؾتز اس 28جٌیي کوتز اس :جٌیي ًارط یا دیزرط. 

  اگز عز جٌیي تِ عوت لگي ًچزخیذُ تاؽذ.  

 َحاهلگی تیؼ اس دٍقل 

 ِعال 35تثخال ًاحیِ تٌاعلی، فؾار خَى تاال،  دیاتت ، ایذس، داؽتي عاتقِ هزگ ًَساد ٍعي تیؼ اس : هَارد هتفزق

 (هثل تیواریْای قلثی).هادر،خَاعت هادر یا تیواریْای خاصی کِ هادر تِ آًْا هثتالعت 

 :هراقبتهای پس ازسسارین 

 پظ اس ػول سهاًیکِ َّؽیاری خَد را کاهالً تذعت آٍردیذ هی تَاًیذ ًَساد خَد را درآغَػ گزفتِ ٍ تِ اٍ ؽیز دّیذ. 

 رٍؽْای ؽیز دّی تِ ؽوا آهَسػ دادُ خَاّذ ؽذ. 

 عزدرد، عزگیجِ ٍتَْع جشء ػَارض تؼذ اس ػول هی تاؽٌذ، در صَرت تزٍس آًْا تِ پزعتار اطالع دّیذ. 

  در صَرت لشٍم تِ ؽوا هغکي دادُ هی ؽَد .درد در ًاحیِ ػول جزاحی طثیؼی اعت. 

 ّز گًَِ خًَزیشی اسهحل ػول یا ٍاصى را تِ پزعتار اطالع دّیذ. 

 6-8 ایي کار استجوغ گاس در ؽکن کاعتِ .اس تخت پاییي آهذُ ٍراُ تزٍیذ  (تٌا تِ صالحذیذ پشؽک ) عاػت پظ اس ػول

 .ٍدرد ًاؽی اسآى را استیي هی تزد 

 جْت پیؾگیزی اس یثَعت سهاًیکِ تِ ؽوا اجاسُ ًَؽیذى دادُ ؽذ، هایؼات فزاٍاى اعتفادُ کٌیذ.  

 تؼذ اسخزٍج عًَذ در صَرت ػذم دفغ ادرار یا ادرارخًَی اطالع دّیذ. 
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 :هراقبتهای پس از ترخیص 

 در صَرتیکِ تزای ؽوا  تخیِ غیز قاتل جذب اعتفادُ ؽذُ اعت رٍس دّن جْت کؾیذى تخیِ هزاجؼِ ًواییذ . 

 در صَرت درد هی تَاًیذ طثق دعتَراس هغکي اعتفادُ کٌیذ. 

 هیشاى هصزف هایؼات را تاال تثزیذ تا دچار یثَعت ًؾَیذ. 

  ّز گًَِ قزهشی، گزها، تزؽح ٍ ٍرم در ًاحیِ تزػ  را تِ پشؽک اطالع دّیذ. 

  ّفتِ اداهِ یاتذ،پظ اس آى قطغ خَاّذ ؽذ6تزؽحات ٍاصى هوکي اعت تا . 

 اعتزاحت در هٌشل السم اعت تا ایي حال تطَر هٌظن اس جا تزخاعتِ ٍحزکت ًواییذ . 

  راُ رفتي پذیذُ تْثَد را تغزیغ کزدُ ٍتِ پیؾگیزی اس ػَارضی ًظیز لختِ ؽذى خَى کوک هی کٌذ. 

 ًثایذ فؼالیت تیؼ اس حذ داؽتِ تاؽیذ ،اس فؼالیت آّغتِ ؽزٍع کزدُ ٍرفتِ رفتِ تِ آى تیافشاییذ. 

  ّفتِ تپزّیشیذ8اس تلٌذ کزدى چیشّای عٌگیي تز اس ٍسى ًَساد تا . 

 4ّفتِ تؼذ اس ػول تا صالحذیذ پشؽک هی تَاًیذ هقارتت  جٌغی را آغاس ًواییذ6تا . 

 (تا احتیاط).اعتحوام تؼذاس تزخیص هواًؼت ًذارد 

 حذاکثز عِ ّفتِ تؼذاسسایواى جْت اًتخاب رٍػ پیؾگیزی اس تارداری هزاجؼِ ًواییذ. 

 

 

 


