بھبود )(Recovery

فعاليتھای معمولی )(Normal Activities

اگر شما مساله پزشکی ديگری نداشته باشيد ،بشما کمک خواھد
شد که در عرض چند ساعت بعد از عمل در اطراف خود راه
برويد ،اين موضوع به زخم ھای شما آسيبی نخواھد رساند .شما
بمدت حداقل  12ساعت يک سوند )لوله( خواھيد داشت که مثانه-
تان را تخليه کند.

برگشت به فعاليتھای معمولی به زمان نياز خواھد داشت.
پيشنھادات شامل:
 بمدت  6ھفته ،از بلند کردن ھر چيز سنگين بجز بچه
خودداری کنيد ،در صورت توانايی به وظايف سبک خود
برگرديد.
 تا زمانی که از حرکت ناگھانی دردتان بگيرد از رانندگی
خودداری کنيد.

شما بمدت  24 – 12ساعت درمان داخل وريدی
يعنی ُسرُم خواھيد داشت .اين معموال روز بعد برداشته ميشود.

)(intravenous

غذا و استراحت )(Food and Rest

ما به تناسب گرسنگی شما و طبق رژيم غذايی تان به شما غذا
ارائه خواھيم داد .اگر شما رژيم غذايی خاصی را ترجيح ميدھيد
بما بگوييد .ھمچنين ما شما را تشويق ميکنيم که در صورت تشنه
بودن مايعات بنوشيد .اين عمل کليه را به کار تحريک ميکند.
غذای خوب و استراحت بشما کمک ميکند که ازعمل جراحی
بھبود يابيد .ما شما را تشويق ميکنيم که در طول روز استراحت
کنيد چون نوزاد شما در ھفته ھای اول شب بيدار شده و نياز به
تغذيه و آرامش خواھد داشت.
فعاليتھای اوليه و ورزش برای بھبودی شما خوب بوده و به
جلوگيری از عوارض بعد از عمل و کاھش درد شما کمک خواھد
کرد .بغل کردن و نگھداری از نوزادتان به فرايند بھبودی شما
صدمه ای نميزند و نسبت به شناخت شما از نوزادتان کمک
ميکند.
رفتن به خانه )(Going Home

ترخيص بعد از سزارين معموال دو تا سه روز بعد ازتولد انجام
ميشود .بعضی از زنان سريعتر از زنان ديگر بھبود ميابند و
ميخواھند که زودتر به خانه برگردند .اينکاربا حمايت سرويس
مامايی در خانه ) (Midwifery @ Home Serviceکه برای ديدار شما
و ارائه کمک و آموزش بيشتر به خانه تان خواھند آمد ،انجام
خواھد شد.

بعد از  4-3ھفته ،چون اعصاب بريده شده ترميم می يابند بعضی
زنان احساس درد زخم جديد خواھند کرد .اين درد حدود يک ھفته
ادامه خواھد داشت .درصورت نگرانی با دکتر خود صحبت کنيد.

مراقبين کمک بدون دستمزد و مراقبت به بقيه ارائه ميدھند .آنھا ممکن
است اعضای خانواده ،دوستان يا ھمسايگان باشند .در صورت داشتن
مراقب اين مھم است که آنرا به کارمندان سالمتی بگوييد.
سرويس ترجمه مراقبتھای بھداشتی
سرويس ترجمه رايگان و محرمانه ھفت روز ھفته و
 24ساعت در روز در دسترس ميباشد.
سيگار کشيدن در تمام مکانھای  WS LHDممنوع ميباشد.
اين به اين معنی است که سيگار کشيدن در ھيچ جای محوطه در
خارج و داخل ساختمان مجاز نيست.
برای کمک به ترک سيگار با ™
Quitlineبشماره  131 848تماس بگيريد.
پارکينک کنار خيابان در محوطه
بيمارستان در قبال پرداخت پول در
دسترس ميباشد.

Persian

نوزاد داشتن از طريق سزارين
)(Having a baby by caesarean section

ارزيابی قبل از بستری

)(Preadmission assessment

اگر بچه شما از طريق سزارين از قبل برنامه ريزی شده بدنيا
ميايد ،با کلينيک مربوطه قرار گذاشته خواھد شد که متخصص
بيھوشی شما را ديده و امور مربوط به پذيرش شما آغاز گردد.
شما قادر خواھيد بود که در موردعمل و نگھداری از شما در
بيمارستان سئوال کنيد.
بمنظور آماده سازی برای عمل ،دستورالعملھای مربوط به اين که
چه وقتی بايد از خوردن و آشاميدن خودداری کنيد بشما داده
خواھد شد .اينکار قبل از آمدن شما به بيمارستان در روز عمل
خواھد بود.

بچه شما قادر خواھد بود که بطور "نرمال" جنبش داشته باشد،
بنابراين در صورت کاھش جنبش بچه لطفا با بخش تولد تماس
بگيريد.

در بدو پذيرش

)(On admission

شما در روز عمل سزارين خود به بيمارستان پذيرفته
خواھيد شد.
شما قرار است که._____________________ :
تاريخ ____________ ساعت _____________
از اين ساعت چيزی نخوريد________________ :

November 2011

WSP-007

از اين ساعت چيزی ننوشيد_________________ :

وقتی که به بيمارستان برويد شما بايد معاينه شده ،مقداری فرم را
پر کنيد ،و لباس بيمارستان بپوشيد .وقتی که اتاق عمل حاضر
باشد مسئولين اتاق عمل زنگ خواھند زد .قبل از رفتن به اتاق
عمل بشما داروی ضد اسيد )معموال مقدار کمی مايع شفاف –
سيترات سديم(.
اين بخش فضای زيادی ندارد بنابراين از شما ميخواھيم که در
زمان انتظارتان فقط ھمسرتان و يا يک فرد حامی ھمراه خود
داشته باشيد.

بيھوشی

)(Anaesthetic

در اتاق عمل ،قطره داخل وريدی ) (intravenousقبل از عمل
به بازوی شما وصل خواھد شد .متخصص بيھوشی يکی از دو
کار زير را انجام خواھد داد:
 اپيدورال/سوند نخاعی وارد ميکند تا به ھوش باشيد يا
 شما را برای عمل خواب ميکند )بيھوشی عمومی(
در صورت بيھوشی از طريق اپيدورال يا سوند نخاعی ،يک نفر
)ھمسرتان يا فرد حامی( ميتواند با شما به اتاق عمل برود.
تولد )(The birth

وقتی که شما حاضر باشيد دکتر عمل را شروع خواھد کرد .اگر
شما برای تولد به ھوش باشيد ،موقع بيرون آوردن بچه ممکنست
احساس فشار يا کشش بکنيد .وقتی بچه متولد شد او را خشک
کرده و به نزدتان می آورند.
نوزادتان در اتاق عمل ،واحد ريکاوری ،يا بخش بعد از زايمان
تماس پوست به پوست با شما و اولين تغذيه اش را خواھد داشت.
بعضی از نوزادان ممکن است درشروع برای تنفس به کمک
احتياج داشته باشند  ،اين باعث تاخير تماس پوست به پوست
خواھد شد.
بعدا جفت بيرون آورده ميشود و دکتر عمل را تمام ميکند .اين
پروسه معموال بيشتر ازخود تولد طول می کشد.

کل عمل حدود  45دقيقه طول خواھد کشيد .اگر شما بعد از تولد
بچه بيدار باشيد متخصص بيھوشی شايد کمی داروی آرامبخش
بشما بدھد .اين شما را آرام و خواب آلود ميکند ولی خواب
نميکند .بعداز آن قبل از اينکه شما و نوزادتان به بخش بعد از
زايمان منتقل شويد بمدت کوتاھی به واحد ريکاوری انتقال داده
خواھيد شد .اگر از نوزادتان جدا شده باشيد ،فرد ھمراه شما دراين
مدت با نوزاد می ماند.

بچه

)(The baby

بچه شما در واحد تولد ،واحد ريکاوری ،يا بخش بعد از زايمان
معاينه شده و قد و وزنش اندازه گيری خواھد شد .در اين موقع به
نوزاد ويتامين ک و ھپاتيت ب )(The vitamin K, hepatitis B
تزريق خواھد شد.
در ابتدا شما برای تغذيه نوزاد و مواظبت از او به کمک احتياج
خواھيد داشت .ماما ھا در بخش بعد از زايمان به شما از نظر
تغذيه و مراقبت از نوزادتان کمک خواھند کرد مثل :عوض کردن
پوشک ،حمام کردن و آرام کردن .بچه با شما در يک اتاق
خواھد بود تا بتوانيد ھمديگر را بشناسيد.
ھمسر يا شخص حامی شما فعاالنه مشغول مراقبت عمومی از
بچه خواھد بود .در روزھای دوم يا سوم ديگرشما بيشتر مستقل
شده و نياز کمتری بکمک در مورد بچه خواھيد داشت.
درد )(The pain

مديريت درد يک امر کليدی در مراقبت شما در بخش بعد از
زايمان خواھد بود .اين مھم است که از داروی تسکين درد
موجود با خبر بوده و از آن استفاده کنيد .برای کنترل درد بعد از
زايمان چند راه وجود دارد .انتخاب شايد بستگی به متخصص
بيھوشی ،نوع داروی بيھوشی ،ھرگونه آلرژی ،وغيره داشته
باشد.

در اتاق عمل ممکنست که مرفين به "ستون فقرات" شما
تزريق کنند .اين برای  24ساعت اول درد را به ميزان
بسيارزياد تسکين خواھد داد .داروی تسکين درد اضافی در
صورت نياز داده خواھد شد.
بعضی زنان به بسته ُسرُم که به يک ماشين وصل باشد
دسترسی خواھند داشت که اجازه ميدھد خودشان ميزان
داروی تسکين درد خود را کنترل کنند ).(PCA
ميزان اثر داروی تسکين درد معموال از طريق داروی ضد التھاب
ضد درد معمولی و پاراسيتامول در دو يا سه روز اول باال برده
ميشود .تيم درد ممکن است که از شما ديدار کرده و شما را در
مديريت دردتان ياری دھند.
تمام داروھای مورد استفاده در بيھوشی و تسکين درد بعد از عمل
در ارتباط با ايمنی آنھا برای تغذيه با شير مادر مورد مطالعه
قرار گرفته اند.
برای اطالعات بيشتر ميتوانيد با "مادرسيف"
)مادرايمن( بشماره  9382 6539تماس بگيريد.

)(Mothersafe

مراقبت

)(Observation

شما بطور مداوم در  24ساعت اول تحت مراقبت خواھيد بود.
ھمچنين شما از طريق ماسک اکسيژن يا سوند بينی تا  24ساعت
اکسيژن دريافت خواھيد کرد.

زخم

)(The Wound

برای يک يا دو روز اول روی زخم شما پانسمان خواھد بود.
پانسمان معموال در روز سوم برداشته ميشود و اغلب زخم ھا باز
ميمانند و فقط نياز دارند که تميز و خشک نگھداشته شوند .مساله
ای نيست که زخم شما موقع دوش گرفتن خيس شود ،آنرا بعدا
خشک کنيد .بعضی زنان نياز خواھند داشت که شکم خود را بلند
کنند تا ھوا خورده و خشک شود.
گاھی اوقات شايد محلول يد بزنند تا از عفونت جلوگيری کند.
بعضی وقتھا يک شيلنگ در زخم ميگذارند تا خون را کشيده و
سبب سريع تر خشک شدن زخم شود .اين معموال در عرض
 48 -24بعدی برداشته ميشود.

