
  

 

 بخش اورژانس مامایی

دانستنی های الزم در مورد  

 سزارین

رّضی است کَ ًْساد اس  اریيسش

طزيق يک تزش جزاحی کَ تز رّی 

هتْلذ هی  ضکن ّ رحن دادٍ هی ضْد

  .ضْد

: عْارض سشاريي  

تَ سَ دستَ جسوی،رّحی ّ جٌيٌی 

  .تقسين هيطْد

   

 

  

حن تيطتز اس يک احتوال عفًْت ر  

سايواى طثيعی است،کَ تَ علت تاس 

  .ّ رحن هی تاضذ ضذى ضکن

عفًْت ُای ادراری در سشاريي تَ   

علت صذهَ ايی کَ تَ سيستن 

حيي عول ّارد هی  ادراری در

 ضْدتيطتز است

 

خًْزيشی سشاريي تيطتز اس سايواى   

  .طثيعی است

خطزات ًاضی اس تيِْضی ًيشهثل   

آلْدگی ًيش ّجْد خستگی ّخْاب 

  .دارد

خطز چسثيذى جفت تَ هحل تخيَ   

ُای رحن در حاهلگی ُای تعذی 

ًتيجَ خطز تزداضتي در  ّجْد دارد،در

  .هادراى سشاريي ضذٍ تيطتز است

اختالالت خلقی هثل افسزدگی -  

،سزسًص خْدّاحساص گٌاٍ در ايي 

  . تيطتز است هادراى

  احساص ضکست ًّا اهيذی -  

  تزص اس تيِْضی ّجزاحیاحساص -  

 

 

احساص هی  کزدٍ  هادراى سشاريي -

کٌٌذ قذرتطاى را اس دست دادٍ اًذ 

ثل گذضتَ تْاًٌذ م ّديگز ًوی

 .د کارُايطاى را اًجام دُي

 

  : ىیرّی جي سشاريي عْارض  

 

احتوال هطکالت تٌفسی درايي  -  

  . ًْساداى تيطتز است

دارُّای تيِْضی هی تْاًذ رّی -  

 . جٌيي عْارض داضتَ تاضذ

 

هيشاى هزگ ّهيز ضيزخْاراى -  

  . درهتْلذيي سشاريٌی تيطتز است

   

تطْر کلی سايواى طثيعی يک فزآيٌذ   

کاهالطثيعی است ّفقط ًياس تَ 

پيطگيزی ّحوايتی دارد  اقذاهات

ًّسثت تَ سايواى دارای هشايای 

 تيطتزی ُن تزای هادر ُّن تزای

  .جٌيي ًّْساد هی تاضذ



 

هادرعشيشتْصيَ هی تَ ضوا   

  :کٌين

تزص ُّزا ص تی هْرد اس سايوا ى  -  

  .را اس خْد دّر کٌيذ

 

تَ هٌظْر کسة اطالعات تيطتز در -  

هْرد حاهلگی ّسايواى ّحل هطکالت 

تَ افزاد هجزب ّآهْسش ديذٍ در  خْد

  .هزاکش تِذاضتی ّدرهای هزاجعَ کٌيذ

 

اًجام هعايٌَ داخلی تْسط پشضک -  

 آخز تا رداری هی تْاًذ تَدر سَ هاَُ 

آًِا کوک کٌذ تا درهْرد ًحٍْ سايواى 

  .آساًتز تصوين تگيزًذ

تَ پشضک ّهاهای خْد اعتواد کٌيذ -  

 ّتَ اّ اجاسٍ دُيذ در هْرد ًحٍْ

  .سايواى ضوا تصوين تگيزًذ

   

 

عی تغذيَ تا ضيزهادر در سايواى طثي -

. سّدتز اس سشاريي اًجام هيطْد

 

آغْس کَ تَ تعٌْاى اّليي ًتيجَ  در

ّاکسي تزای ًْساد است سّدتز تَ 

  .ًْساد هيزسذ

 

  سايواى طثيعی تعذاس سشاريي  

اهزّسٍ تذليل خطزات احتوالی عول   

سشاريي تسياری اس خاًوِا کَ در 

قثلی خْد سشرايي ضذٍ اًذ  حاهلگی

تطْيق هی ضًْذ کَ سايواى طثيعی 

کَ تيص  داضتَ تاضٌذ حتی خاًوِايی

يک تار سشاريي ضذٍ اًذ ًيشهی  اس

طثيعی  یتْاًٌذدرهْاردی سايواى

  .تاضٌذ ّايوي داضتَ

 

 

 
 

خطز عْارض تيِْضی درسايواى  -  

  .طثيعی ّجْد ًذارد

 

خطزعفًْت در سايواى طثيعی کوتز -  

  .اس سشاريي هی تاضذ

 

حجن خًْی کَ هادر اس دست هی  -  

  . است تقزيثا ًصف سشاريي.دُذ

 

دليل ايٌکَ در حيي سايواى تَ -  

طثيعی هادر کاهال ُْضيار است در 

در جزياى رًّذ سايواى قزار  ًتيجَ

  .هيگيزد ّلذت سايواى را تجزتَ هی کٌذ

طْل هذت تستزی ّتاسگطت تَ -  

کارُای رّسهزٍ تعذ اس سايواى طثيعی 

  .کوتز اس سشاريي است خيلی

 

اس ًظز اقتصادی سايواى طثيعی تَ -  

  .،تيوارستاى ّجاهعَ است ًفع هادر

هادری کَ سايواى طثيعی دارد تٌاسة 

هٌاسة  اًذام خْدرا تا اًجام ّرسضِای

خيلی سزيعتزاس هادراى سشاريٌی 

  .تذست هی آّرد

 


