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 سزارین - مرور کلی
 تان است. سزارین، یک عملیات جراحی برای به دنیا آوردن طفلتان از طریق ایجاد یک برش در شکم و رحم

 شود.این برش معموال به صورت افقی در شکم درست زیر خط بیکینی انجام می

بنابراین معموالً فقط در صورتی  سزارین یک عملیات جراحی بزرگ است که خطرات متعددی با خود به همراه دارد. 

 ترین انتخاب باشد.شود که برای شما و طفلتان، ایمنتطبیق می

 آورد.زن با سزارین طفل خود را به دنیا می ۱زن حامله در بریتانیا،  ۴از هر 

 شود.چرا عملیات جراحی سزارین انجام می

ریزی شده )انتخابی(  توصیه شود، یا اگر باور بر این باشد که  برنامهممکن است سزارین به حیث یک عملیات جراحی 

 والدت عادی بسیار پرخطر است، به صورت ایمرجنسی انجام شود.

 شوند.حاملگی انجام می ۳۹شده معموالً هفته ریزیهای برنامهسزارین

 عملیات سزارین ممکن است به دالیل زیر انجام شود:

ارونه به صورتی که پاهایش پایین است( قرار گرفته باشد و داکتر یا قابله شما نتواند با  طفل شما در حالت بریچ )و •

 فشار روی شکم شما باعث چرخش طفل شود یا شما ترجیح بدهید که این کار انجام نشود

 جفت سرراهی )جفت پرویا( داشته باشید  •

 فشار بلند خون مرتبط با حاملگی )پره اکالمپسی( داشته باشید  •

 نشده داشته باشیددرمان HIVهای خاصی مثل عفونت با ویروس هرپس تناسلی در اواخر حاملگی یا عفونت •

 گاهی اوقات این یعنی طفل باید فوراً به دنیا بیاید –طفل شما اکسیژن و مواد مغذی ضروری را دریافت نکند  •

 رود یا خونریزی واژن شدید دارید والدت عادی شما پیش نمی •

ریزی عملیات سزارین وقت هست، قابله یا داکتر شما درباره مزایا و خطرات سزارین در مقایسه با برنامهاگر برای 

 والدت عادی گپ خواهد زد.

 تقاضای انجام سزارین

 دهند که به دالیل غیرطبی، سزارین شوند.بعضی از زنان ترجیح می

ن دلیل طبی، تقاضا کنید، آنها مزایا و خطرات کلی اگر از قابله یا داکتر خود برای انجام یک عملیات سزارین بدو

 سزارین برای شما و طفلتان را در مقایسه با والدت عادی به شما توضیح خواهند داد.

اگر درباره زایمان خود نگران هستید، باید این فرصت در اختیارتان قرار گیرد تا با یک متخصص صحی که در طول  

 کند، درباره نگرانی خود گپ بزنید. ت میتان از شما حمایحاملگی و زایمان
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کنید که والدت عادی، های ارائه شده، هنوز فکر میاگر بعد از گپ زدن درباره همه خطرات و شنیدن درباره حمایت

اگر داکتر شما حاضر به انجام  ریزی شده به شما ارائه شود.گزینه قابل قبولی نیست، باید امکان یک سزارین برنامه

 دهد. ست، باید شما را به داکتری معرفی کند که این عملیات را انجام میعملیات نی

 افتددر طول عملیات سزارین چه اتفاقی می 

 شود.حسی نخاعی یا اپیدورال انجام میعملیات سزارین اکثرا با بی

 شود تا هیچ دردی حس نکنید. حس میاین یعنی بیدار خواهید بود اما قسمت پایین بدن شما بی

 ول عملیات :در ط

داکترها و پرستارها به   –گیرد تا نبینید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است یک پارچه جلوی بدن شما قرار می •

 افتد شما خواهند گفت که چه اتفاقی می

 شود تا طفل به دنیا بیاید سانتیمتری در عرض پایین شکم و رحم ایجاد می ۲۰الی  ۱۰معموالً یک برش •

 عملیات، احساس کشیده شدن داشته باشیدممکن است در طول  •

توانید طفل خود را به محض این که به دنیا تان میاگر طفل شما در وضعیت خوبی باشد، شما و  شریک زندگی •

آید، ممکن است به خاطر مشکالت  طفلی را که از طریق سزارین ایمرجنسی به دنیا می –آمد در آغوش بگیرید 

 داکتر اطفال ببرند. جنین برای احیا مستقیماً نزد

 کشد.دقیقه طول می ۵۰تا  ۴۰کل عملیات معموالً بین 

گاهی ممکن است از یک بیهوشی عمومی به کار گرفته شود )یعنی در طول عملیات خواب هستید(، مخصوصاً اگر 

 ضرورت باشد که طفل زودتر به دنیا بیاید. 

 سزارین، از قابله یا داکتر خود سوال بپرسید.برای معلومات بیشتر درباره چگونگی انجام عملیات 

 بهبودی پس از عملیات سزارین 

 کشد.بهبودی پس از عملیات سزارین معموالً بیشتر از بهبودی پس از والدت عادی طول می

روز بعد از سزارین در شفاخانه بستری خواهید بود. این در حالی است که پس از والدت   ۴تا  ۳به طور میانگین حدود 

 روز در شفاخانه بستری هستید.   ۲یا  ۱عادی، به طور اوسط

سکن برای کاهش این درد، داروهای م ممکن است در چند روز اول بعد از عملیات، در شکم خود احساس ناراحتی کنید.

 اخذ خواهید کرد.

هفته بعد از عملیات،   ۶شاید الزم باشد تا زمانی که  روید، نباید چند روز اول به خودتان سخت بگیرید.وقتی خانه می

 ها مثل رانندگی اجتناب کنید. توسط داکتر خود ویزیت شدید، از بعضی از فعالیت

ممکن است اوایل، این جای زخم مشخص باشد، اما در  جراحت شکم شما در نهایت به شکل جای زخم تبدیل خواهد شد. 

 شود.تان پنهان میشود و زیر موهای ناحیه تناسلیطول زمان محو می

 برای معلومات بیشتر درباره بهبودی پس از عملیات سزارین، از قابله یا داکتر خود سوال بپرسید.
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 خطرات سزارین 

 ، اما درست مثل همه انواع جراحی، تا حدی خطر به همراه دارد. سزارین معموالً یک عملیات جراحی بسیار ایمن است

 مهم است که از عوارض احتمالی آگاه باشید، مخصوصاً اگر تصمیم دارید به دالیل غیرطبی، سزارین شوید.

 عوارض احتمالی عبارتند از: 

 عفونت محل زخم یا دیواره رحم  •

 لختگی خون •

 خونریزی بیش از حد •

 کنندهایی که کلیه و مثانه را به هم وصل می ل مثانه یا لوله آسیب به نواحی مجاور مث •

 مشکل تنفسی موقت در طفل  •

 زخمی شدن اتفاقی طفل در حین برش و باز کردن شکم  •

 

 برای معلومات بیشتر درباره بهبودی پس از عملیات سزارین، از قابله یا داکتر خود سوال بپرسید.

 سزارینهای بعدی پس از عملیات حاملگی

اگر طفل خود را از طریق سزارین به دنیا آوردید، لزوماً به این معنی نیست که طفلی که در آینده خواهید داشت نیز باید 

 به این طریق به دنیا بیایند.  

 توانند به طور ایمن، طفل بعدی خود را با والدت عادی به دنیا بیاورند که تحت عنواناند میاگر زنانی که سزارین شده

 شود. ( شناخته میVBACوالدت عادی بعد از سزارین )

 رود، به نظارت بیشتری نیاز داشته باشید.اما ممکن است برای اطمینان از این که همه چیز به خوبی پیش می

 شود که برای به دنیا آوردن طفل بعدی خود نیز تحت عملیات سزارین قرار گیرند. به بعضی از زنان توصیه می

 ترین گزینه است یا خیر.شان ایمنارد که به این که آیا سزارین همچنان برای آنها و طفلاین بستگی د

های زایمان پس از عملیات  برای معلومات بیشتر، کالج سلطنتی متخصصان نسایی و والدی، یک جزوه درباره گزینه

 دهد.سزارین ارائه می 

وب   The NHSمعلومات اخذ شده از  

 NHS (www.nhs.uk) - سایت 
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