
 
 

 
 

  راهنمای آموزش به بیماردستورالعمل و نیازهای آموزشی، تشخیص پرستاری ،

                

 سزارین

همکار محترم پرستاری الزامی است آموزش بیمار حین بستری و ترخیص سزارین طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام  

 .گیرد 

 اقدامات و توصیه های قبل از عمل 

 شب قبل از عمل، شام سوپ میل کرده و از نیمه شب ناشتا باشید.  

  ناخن آن را پاک کنید الکدر صورت داشتن آرایش و. 

  .موهای موضع عمل، قبل از عمل باید تراشیده شود 

  را در آورید و لباس مخصوص اتاق عمل بپوشید (لباس زیر، جوراب و ... )کلیه لباس ها. 

 تخلیه شود. قبل از عمل باید مثانه  حتما در غیر این صورتشته می شود سوند ادراری گذابل از انتقال به اتاق عمل، ق  

 و غیره را خارج کنید ت، اجسام فلزی، گیره سر، دندان مصنوعیالبل از رفتن به اتاق عمل زیور آق. 

  پرستار و پزشک معالج را در جریان امر قرار دهید (دارویی ، غذایی )در صورت داشتن سابقه بیماری و سابقه حساسیت.  

 یرا ممکن است نیاز باشد داروهای شما قطع و دهید ز العدر صورتی که بیماری خاصی دارید و تحت درمان هستید، به پزشک و پرستار خود اط

 .داروهای جدید جایگزین شود

 قبل از رفتن به اتاق عمل به شما سرم وصل شده و برای پیشگیری از عفونت طبق دستور پزشک آنتی بیوتیک تزریق میشود. 

 

 نیازها و اولویتهای آموزشی بیماران سزارین 

 مراقبتهای قبل از عمل جراحی   صحیح و نظارت بر شیردهی  نحوه شیردهی

 مراقبتهای پس از عمل بی حسی اسپاینال   و نحوه مراقبت ازمحل عمل جراحی  خود مراقبتی 

 رژیم غذایی بعد از عمل  نحوه تخلیه پستان با دست 

 میزان فعالیت بعد از عمل  زمان مراجعه بعدی به پزشک 

 تسکین درد  آموزش عالیم احتباس ادراری و تخلیه مثانه

 کاهش دیستانسیون  عوارض  وعالیم هشدار بعد از ترخیص 

  داروهای مصرفی در منزل 
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 و (تنفس عمیق و سرفه)ردد، لذا ورزش های تنفسی تواند باعث رکود خون در پاها و افزایش احتمال عفونت ریه ها گبی حرکتی پس از عمل می 

 .اصله پس از عمل انجام دهیدالفچرخش پا را ب

 هیسبک در شروع تغذ عاتیبه استفاده از ما دیشود با تاک یشروع م ماریجهت ب یساعت بعد از عمل جراح 21تا 8 نیبعد از عمل ب ییغذا میرژ 

 باشد. یم

 یبعد از عمل جراح رینفاخ و ش یفراوان و عدم مصرف غذاها عاتیو ما بریپرف یبه مصرف غذاها هیتوص  

  حالت )طبق دستور پزشک رژیم مایعات را شروع کرده و در صورت عدم تحمل  (دفع گاز )بعد از شروع حرکات دودی روده ای  رژیم غذایی و تغذیه

 . ع دهیدالبه پرستار اط (تهوع و استفراغ

  خوردن غذاهایی که باعث یبوست، اسهال و استفراغ و نفخ می شود، اجتناب نماییداز.  

  فعالیت

  دراه بروی با کمک ....برای خروج از بستر، ابتدا مدتی در لبه تخت نشسته و پاها را آویزان نمائید، در صورت نداشتن سرگیجه، تاری دید و.  

  بار از تخت پایین بیایید و قدم بزنیدجهت تحرک و فعالیت هر ساعت چند.  

  مراقبت 

  و ورزش های پا را انجام دهید (تنفس عمیق و سرفه )جهت پیشگیری از عوارض بعد از عمل جراحی، تمرینات تنفسی. 

 ع دهیدال،سرگیجه، خونریزی شدید ،احتباس ادراری، تهوع و استفراغ به پرستار خود اطالئمدر صورت بروز ع. 

  جلوگیری از ترومبوز ورید عمقی توصیه میشود که چند ساعت پس از زایمان به تدریج از تخت خارج شده و با کمک تیم مراقبتی راه برویدجهت. 

 سرفه و تنفس عمیق محل بخیه را با دست گرفته یا با بالش ثابت نگه دارید تا از درد در ناحیه عمل جلوگیری نمائیددر هنگام راه رفتن ،. 

 جهت تسکین درد شما را انجام دهد الزمع داده تا طبق تجویز پزشک اقدامات الداشتن درد، به پرستار اط در صورت. 

 گردد.  یساعت بعد از عمل توسط پرستار خارج م 21تا  8معموال بعد از عمل  یادرار سوند 

 دهید العبعد از خروج سوند ادراری در صورت عدم ادرار یا ادرار خونی به پرستار اط. 

 مثانه :   هیو نحوه تخل یاحتباس ادرار میعال

 در خصوص  ماریبوده که به ب یاحتباس ادرار میشکم از عال هیناح دیادرارکردن و درد شد ییشامل اتساع مثانه عدم توانا یاحتباس ادرار میعال

 . شود یت فوق بعد از خروج سوند آموزش داده مالبروز مشک

 گردد.  یم یزیاز خونر یریجهت جلوگ رادرا هیبه تخل دیبعد از خروج سوند تاک 

 گردد.  یم ماریب یخصوص میبه حفظ حر هیادرار توص هیجهت تخل 

 نشسته ادرار کنند. تیمناسب خم شدن به سمت جلو ودر صورت وضع شنیقرار گرفتن در پوز 

 کامل ادرار هیتخل یبا انجام مانور والسالوا برا هیتوص 
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 ماییدهت جبران مایعات از دست رفته و جلوگیری از یبوست و افزایش شیر، مایعات فراوان مصرف نج. 

  ساعت پس از زایمان ممکن است خونریزی در حد قابل توجه وجود داشته باشد و بتدریج از حجم خون کاسته می شود. 12تا 

 رشحات واژن تا یک ماه دیده می شودت. 

 اطالع دهید عایسر زیاد را یزیدفع لخته و خونر . 

 ون ی دستها با صابهت به حداقل رساندن عفونتهای بیمارستان در مدت بستری، بهداشت فردی اعم از بهداشت ناحیه ادراری، تناسلی و شستشوج

 .را رعایت نمائید

 قبل از هر بار شیردهی دستها را با آب و صابون شسته و برای تمیز کردن نوک سینه ها فقط از آب ساده استفاده نمایید . 

 شیر دادن مکرر به نوزاد باعث جمع شدن رحم و کمتر شدن خونریزی میشود.  

 ارو د

 طبق دستور پزشک درفواصل و زمان معین توسط پرستار به شما داده میشود (عفونت و مسکن برای تسکین دردآنتی بیوتیک جهت جلوگیری از )داروها 

 حین ترخیص سزارین 

 رژیم غذایی و تغذیه 

 پرفیبر و مایعات مصرف کنیدملین و  ازمصرف غذاهای نفاخ و دیر هضم اجتناب کنید و جهت جلوگیری از یبوست رژیم غذایی  

 فعالیت 

  ،بلند کردن اجسام سنگین و رانندگی تا زمانی که پزشک توصیه کرده است خودداری کنیداز زور زدن  

   :یجنس تیشروع فعال زمان 

 بالمانع است. یکیانجام نزد نالیواژ یزیکامل خونر شدن و برطرف مانیبعد از چهل روز از زا 

  هفته پرهیز نمائید 8از بلند کردن اشیاء سنگین تر از وزن نوزاد تا. 

 : استحمام زمان

 28  دیتواند با ابگرم حمام نما یم ماریب عملساعت بعد از 

 بگیرید و روی زخم را باز بگذارید پس از عمل پانسمان را برداشته و دوش  

 از زخم :  مراقبت

 میرمبه ت یطب یبا آب ولرم و شامپو بچه انجام گرفته و حتما خشک نگه داشته شود استفاده از شکم بند ها یجراح ونیروزانه محل انسز یشستشو

 کند. یزخم کمک م

 مادر در منزل : تیفعال

 گردد. یریجلوگ نیسنگ تیو انجام فعال یکیگردد.به مدت چهل روز از نزد یخوددار نیاز بلند کردن اجسام سنگ 
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  :یودیشروع پر زمان

 .فتدیب ریبه تاخ انهیماه یها کلیکن است سمم یردهیبه علت انجام ش

 : یردهیش دفعات

 در هر وعده نامحدود هیو در شب و روز، مدت تغذ رخواریش یمادر بطور مکرر برحسب تقاضا ریبا ش هیتغذ دفعات 

 قبل از هر بار شیر دهی دستها را با آب و صابون شسته و برای تمیز کردن نوک سینه ها فقط از آب ساده استفاده نمایید 

 در دو سه روز اول پس از زایمان، میزان ترشح شیر کم است با مکیدن نوزاد بتدریج اضافه میگردد. 

 دلی و فشار بر زانو ها انداختن پاها روی یکدیگر و بی حرکتی اجتناب نمائیدی مدت در صنالناز نشستن طو . 

 های نخست پس از زایمان آغاز کنند.  برای بدست آوردن تناسب اندام بسیاری از بانوان با اجازه پزشک خود میتوانند ورزش کردن را از هفته 

  ولی میتوانید با کاهش مصرف چربیها، شیرینیها و جایگزینی میوه، سبزی و بگیرید  الغریچون به نوزاد خود شیر میدهید، نمیتوانید رژیم

 .برای تغذیه فرزند خود دست یابید الزمپروتئین در غذاهای روزانه خود، به کالری و انرژی 

  .لباس زیر را روزانه تعویض و از لباس های زیرنخی استفاده کنید 

 ستیکی خودداری کنیدالب شلوارهای تنگ و پاز پوشیدن لباس های حاوی الیاف مصنوعی و جورا 

 لباس زیر همیشه باید خشک باشد و از مرطوب شدن آن پرهیز کنید.  

  در صورت تجویز آنتی بیوتیک طبق دستور پزشک یک دوره کامل در فواصل معین آن را مصرف کنید دارو 

 د کن را طبق تجویز پزشک مصرف نمائیمصرف مس 

  روز بعد، جهت کشیدن بخیه به پزشک معالج مراجعه نمائید 21تا 7 زمان مراجعه بعدی. 

 در صورت قرمزی یا ترشحات چرکی از محل برش جراحی به پزشک معالج و یا درمانگاه مراجعه نمائید. 

 عالیم هشدار:

 سردی اندامها، تنفس تند، گیجی )م شوک الئگ پریدگی، درد ساق پا، سرگیجه، عدر صورت خونریزی شدید یا ترشحات بد بوی واژینال، تب و لرز، رن  

 به پزشک مراجعه نمائید پستانها یو تورم و قرمز  یجراح ونیاز محل انسز یخونابه ا ای یترشحات چرک در دفع ادرار و اجابت مزاج تالل، اخ (و سر درد

 خطر نوزاد  میعال

از محل بند  یو خونابه ا یو ترشح چرک یقرمز  ،یعضالن یعدم دفع ادرار و مدفوع شل ،مکررهای استفراغ  ،رنخوردنیخوب ش ،یسمیپوگالیها ،یزرد

د تحرک کمتر از ح شماطراف چ یقرمز ،ریاستفراغ مکرر ش ،یکبود ای دیشد یدگیرنگ پر ،ناله کردن نوزاد ،نهیشدن قفسه س دهیتوکش ،ناف نوزاد

سرد شدن اندامها و بدن خروج  ایاول تب  ینخوردن عدم دفع ادرار و مدفوع در روزها ریخوب ش  یریپذ کیو تحر یقرار یب یحال یمعمول و ب

 از چشم و تورم پلکها یترشحات چرک

 پیگیری پس از ترخیص : 

 دییها هفت تا ده روز بعد از عمل طبق دستور به پزشک معالج مراجعه نما هیبخ دنیکش جهت

 .دییمراجعه نما ییماما اژیو تر مارستانیبه ب عایدر صورت بروز هرگونه مشکل سر
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 انجام دهد:  یچه کارنوزاد  صورت باال آوردن  در

ف را دو کت نیب یو به ارام دیالزم است کودک را به پهلو برگردان یبا حفظ خونسرد دیگرد یویر ونیراسیدچار آسپ رخواریش ایکه نوزاد  یدر صورت

  . دیینما یخوددار فشاردر بازنمودن دهان با  یسع ایبرعکس کردن کودک  ایسرپاکردن  ،و از بلند کردن کودک  دیماساژده

 تشخیصهای پرستاری چند نمونه از  

 هیپوولمی :در ارتباط با ختالل در پرفوزیون بافتیا

 کاهش حجم مایعات :در ارتباط با اختالل در تعادل الکترولیت و مایعات

 یو اسپاسم عضالت همراه با جراح یبافت بیآس: در ارتباط بادرد 

 تجمع گاز و مایعات : با ارتباط در ( ختالل در راحتی )اتساع شکم و دردا

 زخم ترمیم در تأخیر  :در ارتباط با خطر بروز اختالل در تمامیت بافتی

 درد و تهوع،  ضعف و خستگی : در ارتباط با ختالل در تحرک جسمیا

 اختالل در تحرک جسمی در ارتباط با: قص در مراقبت از خودن

 شل شدن عضله مثانه ،  کاهش احساس پری مثانه،  افزایش انقباضی اسفنگترهای ادراری در ارتباط با : حتباس ادرارا

 کاهش حرکات دستگاه گوارش :در ارتباط با خطر بروزیبوست

 کاهش مقاومت در مقابل عفونت ، آلودگی زخم  در ارتباط با: خطر بروز عفونت ) عفونت زخم(

 در صورت وجود کاتتر، افزایش رشد وکلونیزاسیون میکرو ارگانیسم ها همراه با رکود ادراری در ارتباط با: طر بروز عفونت ) عفونت دستگاه ادراری(خ

 ادراری ورود پاتوژن ها از طریق کاتتر

 استاز وریدی در ارتباط با: احتمال بروز ترومبوآمبولی

 بسته نشدن مناسب زخم در ارتباط با : حتمال باز شدن زخما

 یاختالل در حفظ سالمت و کمبود اطالعات،

 دستکاری روده در طی جراحی شکمی  در ارتباط با: احتمال بروز ایلئوس پارالیتیک
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