مقدمه
جفت سزراّی بِ هَردی گفتِ هی ضَد کِ جفت بِ جبی
جبیگشیٌی در قلِ رحن  ،در هکبًی غیز طبیعی ٍ ًشدیکی
دّبًِ رحن قزار هی گیزد.

خطرات و عوارض مهم آن
 خًَزیشی
ً برسی جٌیي

در صورت برطرف شدن خونریسی و دستـور ترخیص  ،موارد زیر را رعایت نمائید:


استزاحت ًسبی در بستز داضتِ ببضیذ ٍ فقط کبرّبی ضزٍری را اًجبم دّیذ(رفتي
بِ دستطَئی ٍ گزفتي دٍش)  ،بِ پْلَی چپ بخَابیذ.

اهداف آموزشی



اس هقبربت خَدداری ًوبئیذّ .یچ دارٍئی اس طزیق هْبل هصزف ًکٌیذ.



در هٌطقِ ًشدیک بِ بیوبرستبى اقبهت ًوَدُ ٍ در صَرت لشٍم سزیعب بِ بیوبرستبى

تَصیِ ّبی سیز بِ ضوب در پیطگیزی اس خًَزیشی  ،سایوبى سٍدرس ٍ هزگ جٌیي کوک
خَاّذ کزد.


هزاجعِ فزهبئیذ.


در صَرت ٍجَد خًَزیشی بذٍى درد  ،بعذ اس هبُ ّفتن حبهلگی ببیذ بِ ٍجَد جفت

بطَر هذاٍم بب پشضک هعبلج ٍ پزستبر خَد در ارتببط ببضیذ.



سزراّی ضک کزد  ،لذا در صَرت ٍجَد خًَزیشی حتی بِ هقذار کن ببیذ بالفبصلِ

اس هسبفزت کزدى بپزّیشیذ.



بب پشضک هعبلج ّ ،وکبریْبی السم را در هَرد پیگیزی دقیق سًََگزافی ٍ اًجبم

بِ پشضک هعبلج یب درهبًگبُ هزاجعِ کزد تب در صَرت لشٍم دستَر بستزی صبدر
گزدد.




ٍقتی دچبر خًَزیشی ضذُ ایذ  ،بِ غیز اس سهبًیکِ پشضک هتخصص هجبس هیذاًذ ،
اجبسُ هعبیٌِ ٍاصیٌبل(هْبلی) را ًذّیذ.



تستْبی السم داضتِ ببضیذ.

در صَرت هطبّذُ خزٍج حجن سیبدی خَى اس ٍاصى سزیعب پشضک هعبلج ٍ تین
درهبًی را هطللع سبسیذ.

تغذیِ هٌبسب داضتِ ٍ اس غذاّبی پز پزٍتئیي ٍ هکول ّبی آّي بب تجَیش پشضک
بزای پیطگیزی اس کن خًَی استفبدُ کٌیذ.



در صَرت هطبّذُ خًَزیشی سزیعب خَد را بِ هزکش درهبًی بزسبًیذ(.در توبم
هَارد یک ًفز اس کسبى ضوب در کٌبرتبى ببضذ تب در صَرت بزٍس خًَزیشی بالفبصلِ
جْت اًتقبل ضوب بِ بیوبرستبى  ،اقذام ًوبیذ).

آنچه که مادران باردار باید در مورد جفت سر راهی بدانند ؟

پدر عسیس
بب حوبیت عبطفی ٍ جسوی اس هبدر ببردار  ،اٍ را در سپزی کزدى دٍراى حبهلگی ٍ سایوبى
یبری ًوبئیذ.

تهیه و تنظیم :هعصَهِ صوذی ضوس -سَپزٍایشر آهَسضی هزکش
با همکاریً :سزیي ّبضوی -کبرضٌبس هبهبئی بخص سشاریي هبهبئی
گروه هدف :هبدراى هبتال بِ جفت سزراّی بستزی در بخص حبهلگی ّبی پزخطز
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