
زسارین



ســزارین  زایمــان 
چیست ؟

زایمان ســزارین روشی 
اســت که در آن نوزاد از 
برشــی که بر روی شکم و 
رحم مادر به وجود می آید، 

متولد می شود . 
به چه دالیلی ســزارین 

انجام می شود ؟
بعضی از دالیلی که چرا ســزارین 

انجام می شود، در زیر آمده است:
  حاملگی چند قلویی: در یک خانم باردار 
دو قلو اگر جنین ها خیلی زود بخواهند متولد 
شــوند یا حالت و وضعیت خوبی در رحم نداشــته 
باشــند و یا مشــکالت دیگر پیش بیاید، ممکن اســت 
سزارین ضرورت یابد. احتمال میزان ســزارین در حاملگی چند 

قلویی با افزایش تعداد قل ها افزایش می یابد. 
  ناموفق بودن مراحل لیبر: انقباضات رحمی ممکن اســت نتواند باعث باز شدن کافی دهانه رحم جهت 

حرکت جنین به داخل واژن شود. 
  دالیل جنینی: به عنوان مثال: بند ناف ممکن اســت دچار پیچیدگی و یا تحت فشار باشد و یا مانیتور 

رینگ قلب جنین غیر طبیعی قلب جنین را نشان دهد. 
مشــکالت جفتی، جنین درشــت، پرزنتاســیون بریچ، عفونت های مادری ممثل هرپــس یا HIV و 

اندیکاسیون های پزشکی مادری مثل دیابت یا فشار باال. 



اگر زایمان قبلی من به روش سزارین بوده، آیا من مجبور به سزارین هستم ؟
زنانی که در زایمان های قبلی سزارین شده اند، ممکن است بتوانند زایمان واژینال داشته باشند. تصمیم 
گیری بستگی دارد به نوع برشی که در سزارین قبلی استفاده شده، دفعات سزارین که انجام شده، آیا شما 
هیچ مشکل و خطری برای زایمان واژینال دارید یا نه ؟ ، و نوع بیمارستانی که در می خواهید در آن زایمان 

انجام دهید، و خیلی فاکتورهای دیگر. 
با مســئول پرونده بهداشتی خود درباره 

امکاناتــی که برای شــما وجود 
دارد، صحبت کنید. 





بعضی از زنان ممکن است تقاضای سزارین داشته 
باشــند، حتی اگر زایمان واژینال برای آنها امکان 
پذیر باشــد. این تصمیم گیری باید با دقت بررسی 
شود و شــما با مســئول پرونده بهداشتی خود در 
میــان بگذارید. بــا هر عمل جراحی یک ســری 
مشــکالت و خطراتی وجود دارد کــه باید در نظر 
گرفته شود. اگر شــما سزارین شوید، ممکن است 

مدت طوالنی تری نســب به زایمــان طبیعی در 
بیمارســتان بمانید. همچنین ریسک وسیع تری 
برای بعضی مشکالت پزشکی و مشکالتی در رابطه 
با حاملگی های آینده برای زنانی که ســزارین می 
شــوند، وجود دارد. این روش انتخاب مناســبی 
برای زنانی که می خواهند فرزندان زیادی داشته 

باشند، نمی باشد. 

آیا من می توانم زایمان به روش سزارین را  انتخاب کنم ؟

سزارین نیاز به چه اقداماتی دارد؟

قبل از انجام سزارین یک پرستار شما را برای عمل 

جراحی آماده خواهد کرد. یــک آنژیوکت داخل 

ورید شما روی دست یا بازو شما قرار میگیرد، این 

دارو بگیرید. کار اجازه می دهد شــما در طی جراحی مایعات و 

شکم شما شستشو داده می شــود. موهای ناحیه 

پوبیک کوتاه می شــود . شما دارو خواهید گرفت، 

برای جلوگیری لز عفونت یک ســوند برای شما از 

مجرای ادرار تا مثانه قرار می دهند. این سوند برای 

باشد تا مثانه آسیب نبیند. خالی نگه داشتن مثانه شــما در طی جراحی می 



چه نوع بیهوشی در طی پروسه سزارین استفاده خواهد شد ؟
شما تحت بیهوشــی عمومی یا بی حســی اپیدودورال یا بی حســی اپیدورال قرار خواهید گرفت. اگر 
بیهوشــی جنرال) عمومی استفاده شده باشــد، شــما در طی زایمان به هوش نخواهید بود. در روش 

اپیدورال نیمه انتهای بدن شــما بی حس می شود. یک تزریق در ناحیه کمرشی در فضای نخاعی 
انجام می شــود . یک لوله نازک اگر الزم باشد ممکن است در فضای نخاعی شما جهت تزریق 

داروی بی حسی قرار داده شود و در روش اسپانیال نیز نیمه انتهایی بدن شما را بی حس 
می کند. این روش نیز مانند اپیدورال می باشــد. با این تفاوت که دارو مســتقیماً به 

داخل مایع نخاعی تزریق می شود. 

 چگونه پروسه سزارین 
انجام می شود ؟

یک برش از پوســت شما تا دیواره شــکم داده می شود. این 
برش پوستی ممکن اســت افقی و یا طولی نزدیک به محل 

رویش مو در ناحیه پوبیک باشد. 
عضالت شکم شما از هم جدا می شوند و ممکن است نیازی 
به برش دادن آن نباشد. برش دیگری روی دیواره رحم داده 
خواهد شــد. که در این برش روی رحم نیز می تواند افقی و 
یا طولی باشــد. نوزاد از داخل این برش متولد می شود، بند 
ناف بریده می شود و جفت خارج می گردد. رحم با بخیه زدن 
بسته خواهد شــد و درون بدن قرار می گیرد و پوست شکم 

شما نیز بخیه می شود . 





چه عوارض و مشکالتی وجود دارد ؟

بعضی از مشــکالتی که برای تعداد کمی از زنــان اتفاق می افتد و معمواًل به راحتی درمان می شــوند: 

عفونت، خونریزی، لخته های خون در پاها، لگن یا ریه ها، آســیب روده یا مثانه و واکنش به داروها یا بی 
حسی که استفاده شده است.



من باید چه انتظاراتی بعد از انجام پروسه عمل داشته باشم؟

ر خود داشته باشید. 
 فوراً کنا

د خود را
ت بتوانید نوزا

اگر شــما حین جراح به هوش باشید، ممکن اس

س، میزان 
ض، تنف

ن برده می شوید. فشارخون، نب
ق خودتا

ســتقیماً به اتا
شما به اتاق ریکاوری یا م

د شیردهی داشته باشید، مسئول 
د. اگر شما قص

ب کنترل می شو
 طور مرت

خونریزی و شکم شما به

م سزارین به این معنی نیست 
ن کار را انجام دهد. انجا

ت از ســالمتی شما باید از همین حاال ای
مراقب

ی را فوری شروع کنید. 
د شیرده

 خود را نداشته باشــید، شما بای
ی شیردهی به نوزاد

ما توانای
که ش

ت نیاز داشته باشید یک مدتی در رختخواب بمانید. اولین مرتبه که بخواهید از تخت 
شما ممکن اس

د از مثانه 
د از حراجی سون

ک فرد دیگر باید به شما کمک کند. به زودی بع
ــتار یا ی

بیرون بیائید، پرس

د بود. پزشک شما می تواند بعد از این که بی 
 شود. برش شکمی برای چند روز اول زخم خواه

خارج می

د. راه های 
جویز کند. یه کمپرس گرم ممکن است مفید باش

ما دارو ت
ی درد ش

حسی کاهش یافت، برا

اره گزینه ها صحبت کنید.  اقامت 
خود درب

. با مراقبت بهداشتی 
ود دارد

ل درد وج
ی کنتر

زیادی برا

ا 4 روز می باشد. طول زمان ماندن شما در بیمارستان 
 از سزارین معموالً 2 ت

شما در بیمارستان بعد

دارد. وقتی که شما به منزل رفتید 
ه بهبودی 

ما نیاز ب
ن و زمانی که بدن شــ

ه سزاری
بستگی به نتیج

دود کنید. 
خود را مح

د و فعالیت های 
ز خودتان داشته باشی

ت نیاز به مراقبت مخصوص ا
ممکن اس



 من باید چه اقداماتی 
طی ریکاوری داشته باشم؟

مدتی که شما در ریکاروری هستید ممکن 
است این اتفاقات روی دهد:

  دردهای شــکمی خفیف،مخصوصًا اگر 
شیردهی داشته باشید.

  خونریزی یا ترشح حدود 5 تا 6 هفته 
  خونریزی بــه همراه دفع لخته و دردهای 

شکمی 
  درد در ناحیه برش جراحی 

  برای جلوگیــری از عفونت، تا چند هفته 
بعد از ســزارین نباید رابطه جنسی داشته 

باشید. 
  فعالیت های ســنگین را قبل از بهبودی 

انجام ندهید. 
  اگر تب یا خونریزی زیاد داشتید یا در شما 
شدیدتر شد با مســئول مراقبت سالمتی 

خود تماس بگیرید. 
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