با آرزٍی سالهتی ٍبْبَدی ضوا عسیساى
-7زر صَرتي کِ یثَست زاریس اس رٍغي سیتَى ،آلَ ذطک ٍ

تلفي تواس :

..........................................

هش
مرکزآموزشی ژپو ی و ردمانی اقئم(ع(

واحدآموزش هب بیمار و خانواده

اًديز ذطک ذيس کززُ،سَج خَ ٍذاکطيزاستفازُ
کٌيس.آب ٍ هایؼات سیاز هصزف کٌيس .

کلیٌیک پرستاری آهَزش سالهت ٍاقع در درهاًگاُ هرکسی

-8زر سهاى زفغ ازرار ٍ هسفَع ،تزای خلَگيزی اس فطار تِ

بیوارستاى قائن (عج) اتاق  41با کادری هجرب رٍزّای

هحل تريِ ّا اس تَالت فزًگي استفازُ کٌيس.

زٍج از ساعت  03:8تا  443:8بصَرت رایگاى آهادُ

-9هزتة راُ تزٍیس تا کوتز زچار ًفد ٍیثَست ضَیس.

پاسخگَیی بِ سَاالت ضوا هی باضذ.

دربارُ هراقبتْای قبل ٍ بعذ از
سساریي بیطتر بذاًین

-14استزاحت کافي زاضتِ تاضيس.
-11ضکن ذَز را تا ضکن تٌس یا یک پارچِ تثٌسیس.
-11تؼس اس زُ رٍس زر صَرتي کِ هطکل ذاصي ًساریس هي
تَاًيس ٍرسش کٌيس.
-11حساقل تاسِ هاُ تؼس سایواى قزظ اّي ازاهِ یاتس.

ضیردادى بِ ًَزاد بعذ از سساریي3
*ضيززّي تایسزر اسزع ٍقت ٍتالفاصلِ تؼس اس تَلس (حساکثز

ظزف04-00زقيقِ) ضزٍع ضَز.
*تؼس اس ّز تار ضيززّي یک قطزُ ضيز را رٍی ًَک پستاى
قزار زّيس ٍ تگذاریس زر هؼزض َّا ذطک ضَز(.خْت
خلَگيزی اسسذن ًَک سيٌِ)

هٌابع
1.UpTodate.com

(https://www.lib.utdo.ir/contents/csection-cesarean-delivery-the-ba
sics?search=c.s%20%26%20education%20in%20ptient&sour
ce=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=defaul
)t&display_rank=1

2.https://mhealthproblemsinpregnancy.ht
medlineplus.gov/

تارید ٍیزایص :زی 99

*تا تَخِ تِ هيل ضيزذَار ،تِ اٍ ضيز تسّيس.

تارید تاسًگزی :زی 1041

*اس ّز زٍسيٌِ هزتة کَزک را تغذیِ کٌيس ٍ ًَک سيٌِ
1
4

با رٍیكرد آهَزش خَد هراقبتی بِ هذدجَ ٍ خاًَادُ

کس تاسًگزی440 :
5

هذدجَی گراهی ایي برگِ آهَزضی،حاٍی ًكاتی جْت
افسایص آگاّی ضوا در رابطِ با هراقبتْای قبل ٍ بعذ
از سساریي هی باضذ .اهیذٍارین ً،كات رکر ضذُ ،
پاسخگَی سَاالت ضوا باضذ.

قبل از سساریي چِ ًكاتی را بایذ رعایت کٌیذ؟
 .1رٍس قثل اس ػول حوام کٌيس.
 8 .2ساػت قثل اس ػول ًاضتا تاضيس.
 .3زرصَرتي کْسارٍی ذاصي استفازُ هي کٌيس تِ پشضک
ذَز اطالع زّيس

در سساریي چِ اقذاهی اًجام هی ضَد؟
سشاریي ًَػي ػول خزاحي است کِ زر آى  ،هازر تحت
تيَْضي ػوَهي یا تي حسي اس ًاحيِ کوز قزار ’گزفتِ ٍ تا
تزش زازى ترطي اسپَست ضکن ،رحن تاس ضسُ ٍ ًَساز تِ
زًيا هي آیس.

.4

 08تا  71ساػت قثل اس ػول سشاریي رصین غذایي ًزم،

-1تاسهاًي کِ کاهال َّضیار ًطذُ ایذ ًبایذ اس راُ زّاى

خْت زفغ هسفَع ٍ پيطگيزی اس یثَست زاضتِ تاضيس.

چيشی ترَریس(.حساقل 0ساػت)

 .5قثل اسػول سشاریي استحوام کززُ ًظافت کٌيس.

-1هوکي است در  41ساعت اٍل بعذ از عول خًَریسی

 .6قثل اس ٍرٍز تِ تيوارستاى آرایص صَرت ٍ الک ًاذي ّا

سیازی زاضتِ تاضيس زرصَرت تزٍس ذًَزیشی تيص اس سهاى
پزیَزی سزیؼا تِ پزستارٍپشضک اطالع زّيس.

را پاک کٌيس.
 .7الٌگَ ٍ اًگطتز ٍ توام سیَر آالت ذَز را ذارج کٌيس.

تـــــَجِ هْـــن

-1زرز هحل ػول ٍ زرز ًاضي اس اًقثاضات رحن استٍ .
تاتَخِ تِ ًياس ضوا پشضک هسکي تدَیش هي کٌس.
-0بعذ از ترخیص در هٌسل حوام کٌيس ،سپس پاًسواى را
تززاضتِ ٍ ًياس تِ پاًسواى هدسز ًيست ّ.زرٍس استحوام
کززُ ٍهحل تريِ ّارا تاضاهپَتچِ ضستطَ زازُ ٍ تا
سطَارخطک کٌیذ.

7 -0تا  48رٍز بعذ عول خْت کطيسى تريِ ّا تِ پشضک
ذَز هزاخؼِ کٌيس( .هي تَاًيس تا تزگِ ذالصِ تِ زرهاًگاُ
تيوارستاى قائن(ػح) ٍ یا هطة پشضک ذَز هزاخؼِ ًوایيس)
دُ رٍز اٍل بعذ از عول سساریي بسیار حساس است.

 -0تا سِ رٍز بعذ از عول غذاّای ًفاخ هاًٌس:هيَُ ذام،آب

زیرا بیطتریي تغییرات بذى هادر در ایي دٍراى اتفاق

هيَُ ،حثَتات ،پلَ ٍ ذَرضت ًرَریس(.هي تَاًيس اس

هی افتذ.هاًٌذ(3خًَریسی،تغییرات فطار خَى ٍ غیرُ)

غذاّایي هاًٌس کثاب،خَخِ کثاب،گَضت ٍ هزؽ آب پش ٍ
سثشیحات پرتِ هثل َّیح ،کسٍ ،سية سهيٌي ٍ آب رقيق
کوپَت استفازُ کٌيس).
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