
 

  سسارین

  اسما فروزنده تهیه کننده:

 خاوم دکتر جلیلی ویراست علوی: 

 89تاریخ بازوگری: خرداد —ياحد آمًزش سالمت 

قثل اس دُ رٍس غسل ًفاس  جْت ادای فزایض دیٌی تا

اًجام دّید ٍ تزای اقاهِ ًواس تؼد اس دُ رٍس در صَرت 

داضتي خًَزیشی احکام استحاضِ طثق رسالِ هَجَد 

 را رػایت فزهایید.

غزتالگزی جْت ترزرسری  رن       تزای اًجام آسهایص

رٍس تؼد اس ترَلرد ترِ         ۵تا  ۳ اری تیزٍئید ًَساد، اس 

 ًشدیکتزیي هز ش تْداضتی درهاًی هزاجؼِ  ٌید.

هاّیچِ ّای ضکن اٍ    ٍرسش تزای تزگطت سزیغ تز

ضرَد ٍ در       ّا تِ حالت اٍلیِ تَصیِ هی سایز قسوت

خاًن ّا تا سایواى طثیؼی یک ّفتِ تؼد ٍ در سشاریري  

ّفتِ تؼد تا ًظز پشضک ضزٍع هیطَد. تستي ضکن   ۶

 تاثیز چٌداًی در  َچک ضدى ضکن ًدارد .

 

رٍس اٍل تَلد ًَساد،  احتورال   تْتز است تداًید در چٌد

حساس ضدى ًَک پستاى تیطتز هی تاضد لذا جْرت  

 پیطگیزی اس آى تِ چٌد ًکتِ تَجِ  ٌید:

 تِ ٍضؼیت صحیح ضیزدّی ٍ گذاضرتري صرحریرح       

ضیزخَار تِ پستاى طثق آهَسضْای دادُ ضردُ در        

 تیوارستاى ٍ تزگِ آهَسش ضیزدّی تَجِ ضَد.

ترِ  هصزف هَادی هثل صاتَى ٍ  زم  ِ هوکي است  

 ًَک پستاًْا آسیة رساًد اجتٌاب  ٌید .

ضریرز    جْت جلَگیزی اس التْاب پستاى ٍ ػفًَت آى

 دادى را تِ طَر هداٍم اداهِ دّید .

طَالًی  زدى فَاصل ضیزدّی تاػث  اّص تَلریرد   

 ضیز ٍ تَرم پستاًْا هی ضَد.

درصَرت تزٍس ّزگًَِ هطکل در ضیزدّی تِ 

ًشدیکتزیي هزا ش تْداضت ٍ یا هزا ش سیز 

 هزاجؼِ  ٌید: 
 

 آدرس يب سایت: 

www.gmu.ac.ir  

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 50803255950تلفه: 

 8255داخلی: 

 آدرس يشمارٌ تماس شهر

 گىاباد

 )خاوم حسه وژاد(

 خٌة اًتمال خَى -هزکش فیاض تخش 

 29222275شوارُ تواس : 

 بجستان

 )خاوم بدیعی(

 -هزکش هشاٍرُ شیزدّی لٌثز آلایی 

 تیز تدستاى 9خیاتاى 

 27229595شوارُ تواس 
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ختن حاهلگی از طریق عول جراحی شکن 

.سسارین نام دارد  

سشاریي لثلی، عذم       برخی از دالیل سسارین:   

پیشزفت سایواى ،خفت سزراّی، عذم چزخش         

 .خٌیي ٍ خٌیي درشت ٍ .

 هراقبت های حین بستری:

ساعت تعذ اس عول خزاحی     28-85حذاکثز پس اس    

در صَرت ًذاشتي هشکل) تة ،خًَزیشی ٍ عالئن        

غیز طثیعی هاًٌذ خًَزیشی، تزشحات، خَى           

هزدگی ٍ کثَدی هحل عول (تا ًظز پششک              

 هزخص خَاّیذ شذ.

ًسخِ دارٍیی تَسط پششک ًَشتِ ٍ تِ شوا دادُ         

 هی شَد.

السم است دارٍّا اس دارٍخاًِ تْیِ ٍ طثك                

 دستَرات پششک در هٌشل استفادُ ًواییذ.

 توصیه های ضروری پس از ترخیص:

سهاى هزاخعِ تعذی تِ پششک هعالح تِ شوا              

 . یادآٍری خَاّذ شذ

هحل تخیِ ّا را تا آب ٍ شاهپَ تچِ شستِ ٍ                

 خشک ًگِ داریذ. 

 لثاسْای سیز ٍ پذ خَد را هزتة تعَیض کٌیذ .

اس پَشیذى لثاس ّای تٌگ ٍ ًایلًَی کِ هَخة           

عزق کزدى هی شَد خَدداری کٌیذ،  تِ دلیل              

 ایي کِ ًاحیِ عول تایذ در هعزض َّا لزار گیزد.

تیواراًی کِ دارای شکن تشرگ ّستٌذ احتوال           

ایٌکِ شکن تز رٍی هحل تخیِ لزار گیزد ٍ تاعث            

عفًَت شَد سیاد هی تاشذ، لذا تْتز است اس شکن           

     ِ طَری کِ    تٌذّای طثی هٌاسة استفادُ ًواییذ ت

 هحل تخیِ حتوا خارج اس شکن تٌذ تاشذ.

 هراقبت های حین بستری:

رصین غذایی هعوَلی داشتِ تاشیذ. خْت ًزم           

شذى رٍدُ ّا اس هایعات ،سثشیدات ٍ هیَُ خات          

 استفادُ ًواییذ

در صَرت تی حسی اسپایٌال خْت خلَگیزی اس        

سزدرد ٍ کوزدرد یک ّفتِ اٍل تعذ اس عول             

هایعاتی ّوچَى لَُْ، ًسکافِ ٍ چای پزرًگ          

 هفیذ خَاّذ تَد.

رٍس تعذ اس عول      ۰۱تا    9خْت کشیذى تخیِ ّا     

 طثك دستَر تِ پششک هعالح هزاخعِ ًواییذ .

در صَرت تزٍس ّز گًَِ هشکل سزیع تِ                

 تیوارستاى هزاخعِ ًواییذ .

چْل رٍس تعذ اس سایواى تِ ًشدیکتزیي هزکش             

تْذاشتی درهاًی هزاخعِ ًواییذ ٍ یکی اس              

 رٍشْای پیشگیزی اس تارداری را اًتخاب کٌیذ.

اس تلٌذ کزدى اخسام سٌگیي تِ هذت دٍ ّفتِ ٍ           

رٍس اس داشتي ًشدیکی ٍ فعالیت           8۱تِ هذت    

 .سٌگیي خَدداری کٌیذ
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