


 ریکاوری بهتر پس از سزارین



 وقت رفتن به شفاخانه چه بپوشید

 رسیدن به مرکز والدی و آماده شدن

 قبل از والدت نوزاد

ساعت مانده به  2در مدت زمان 

سکشن کدام چیز میل نکنید -سی

 یا ننوشید

 سکشن-ساعت قبل از سی 2 سکشن-ساعت قبل از سی 2.5 آماده شدن نهایی

 سکشن-شیوه آمادگی برای سی

سکشن ضرور است چه -ساعت قبل از سی 22در 

 کاری انجام دهم؟

 چه چیز همراه خود داشته باشید

 سکشن-ساعت قبل از سی 24

 روز قبل سکشن-ساعت قبل از سی 8



 پس از تولد نوزادتان چه اتفاقی می افتد

 یونیت مراقبت های ویژه نوزادان بدو تولد

 در اتاق عملیات چه توقعی داشته باشید

پس از تطبیق انستیزی )بیهوشی(، تیم عملیات  تیم انستیزی شما:

 جراحی شما:



 شیر دادن

 در اتاق ریکاوری

 تماس جلدی مزایای زیادی دارد



 کمک بخواهید، زمین نخورید

 ماندن در یک اتاق

 باشد NICUاگر نوزادتان در 

 مالقات کننده ها

 نوزاد-در یونیت مادر

UVMHealth.org/MedCenter/Visitors
UVMHealth.org/MedCenter/Visitors


ارتباط با تیم مراقبت صحی 
 خویش

برای کمک به ریکاوری بهتر، اگر هر کدام از 

چه کسی پس از عملیه جراحی از من مراقبت  فقرات ذیل را دارید ما را مطلع نمائید:

 خواهد کرد؟

 تسکین درد پس از عملیه جراحی

 فعالیت ها برای بهبود ریکاوری: روز زایمان

 3الی  1فعالیت ها برای بهبود ریکاوری: روز 

 تعلق خاطر فامیل و نوزاد بدو تولد و مراقبت

 از وی

پالن ریکاوری بهتر شما برای 

 چند روز بعدتر



 منابع

 رفتن به خانه

 نشانه های آمادگی شما برای رفتن به خانه:

 قبل از رفتن به خانه:

https://www.uvmhealth.org/medcenter/departments-and-programs/obstetrics-and-midwifery
https://www.uvmhealth.org/medcenter/departments-and-programs/obstetrics-and-midwifery
https://www.uvmhealth.org/medcenter/departments-and-programs/obstetrics-and-midwifery
https://www.uvmhealth.org/medcenter/departments-and-programs/obstetrics-and-midwifery
http://www.globalhealthmedia.org/topic/breastfeeding/
http://www.globalhealthmedia.org/topic/breastfeeding/
http://www.med.stanford.edu/newborns
http://www.med.stanford.edu/newborns
http://www.infantrisk.com


چک لیست ریکاوری بهتر پس 

 از عملیه سزارین
مقصد ما آن است که نتایج عملیه برای مادر، نوزاد و 

فامیل بهتر شود. مراحل لست شده در ذیل ریکاوری و 

فرزند را تسهیل -صحت را بهبود بخشیده و تعلق خاطر والد

می کنند. همچنان سبب ترخیص سریعتر از شفاخانه نیز 

 شده می توانند.

لطفاً این چک لیست را برای کمک عرض تعقیب پیشرفت 

خویش و شناسایی فقراتی که قبل از ترخیص شما امکان 

 بهبودی دارند استعمال نمائید.

 

 ساعت پس از زایمان: 22اولین 

 آغاز تماس جلدی و اهتمام برای 

ساعت پس  2الی  1شیر دادن نوزاد 

 از زایمان

 خوردن و نوشیدن به طرز نارمل 

 ساعت پس از زایمان 4الی  2

  درجه،  44نشستن، کم از کم با زاویه

 ساعت پس از زایمان 2الی  1

  نشستن روی لبه بستر و راه رفتن

 ساعت پس از زایمان 8الی  6ظرف 

  ساعت پس  12الی  6جدا کردن کاتتر

 از زایمان و اهتمام برای تبول هر

 ساعت 3الی  2

  وقتی در بستر استید، آستین های

تطبیق فشار روی قسمت های 

پایین پاهایتان استعمال کنید تا از 

لخته شدن خون تان وقایه نماید، 

الی وقتیکه استحمام نموده و 

 مکرراً راه رفته بتوانید

  بار فی روز در 3حداقل 

 سالون ها قدم بزنید

  بین بیرون ماندن از بستر برای

اکثر اوقات و استراحت کردن 

 بیالنس برقرار کنید

  سئواالت مرتبط با شیر دادن

 نوزاد را از نرس پرسان کنید

  اگر تهوع یا استفراغ، خارش آزار

دهنده، کنترول درد ناکافی، 

سردردی، گردن دردی، قبضیت یا 

دشواری تبول دارید، یک نرس 

 راجستر شده را مطلع سازید

  به استعمال ادویه جات تسکین درد

اوپیادی همراه با ادویه جات -غیر

تسکین درد دیگر حسب ضرورت 

 ادامه دهید

  بار  3دقیقه و  4کم از کم به مدت

فی روز ساجق بجوید، الی وقتیکه 

به طرز نارمل نان میل کرده 

 بتوانید

  برای وقایه بارداری با ارائه

دهنده خدمات والدی نسائی 

 خود پالن نمائید

  در پیوند با یک پالن برای

تسکین درد در خانه، کدام 

ادویه که ضرورت به تجویز 

دارید و پالن معاینات تعقیبی 

با ارائه دهنده خدمات والدی 

 نسائی خویش صحبت کنید

  هدایات مراقبت در خانه را

 با نرس خویش بازبینی کنید

 روزهای متعاقب زایمان:

  در صورت تمایل برای ختنه

 کردن پالن کنید

  پس از رفتن به خانه پالن

معاینات تعقیبی را با ارائه 

دهنده خدمات نوزادان تطبیق 

 نمائید

  چوکی موتر نوزاد را قبل از

روز ترخیص به یونیت مادر 

 و نوزاد ببرید

 مقاصد خاص نوزاد بدو تولد:

  مراقبت روتین نوزاد بدو تولد را

مکمل سازید: ادویه جات و واکسین 

ها، غربالگری شنوایی و آزمایشات 

 نوزاد تازه متولد شده

 تصدیق والدت را مکمل سازید 

هدایات شاور گرفتن قبل از 
 عملیات

 دستورالعمل های استعمال



 یادداشت ها




