کد سندPAM-CC-7 :

باسمه تعالی

شماره ویرایش1 :

مراقبت از خود در منزل:




سعی کنید غذاهای ملین مصرف کنییید یا ر یا

تاریخ بازنگری00/19/91:

وز اول ،یخ ا راخل کیسه پالستیکی گذاشته و

یبوست نشوید .این غذاها مانند سوپ ،میوه هیاییی

وی ناحیه اپی زیا ومی قرا رهید .حوله یا رستمال

مانند هلو ،گالبی ،آلو ،آب سیب و سبزیجات.

کاغذی بین پوست و کیسه قرا رهید (این کا ا 3
ا  4با ر وز هر با به مدت  51ا  02رقیقه
انجام رهید).


آموزش به بیمار

به همراه یک مراقب ،وی وان آب گرم (رمایی که
منجر به سوختگی نشور) بنشینید این می واند به



به هیچ وجه مصرف مایعات ا محدور نکنید.

ر مان شما کمک کند ،این اقدام به مدت ندین



سعی کنید وی بخیه ها ننشینید یا طو ی بنشینییید

وز انجام شور.

اپی زیاتومی

که وی بخیه ها فشا وا ر نشور.



پوست ا خشک و میز نگه را ید و ماساژ ندهید.



موقع اه فتن قدم های کو اه بررا ید.



رستان خور ا قبل و بعد از انجام هرکدام از



برای رمیم سریعتر بخیه ها می وانید سیشیوا

ا

اقدامات ر مانی بشویید.

وشن کنید و از فاصله  02سانتی متری وی بخیییه



از آب گرم پرفشا بعد از ار ا کررن استفاره کنید.

ها بگیرید.



نشستن بر وی بالشتک ممکن است به احتی و

آسایش شما کمک کند.


را وهایی جهت سکین ر ر و ب جویز میشور.



از برقرا ی ابطه جنسی ا زمانی که پزشک اجازه
نداره (به مدت  6هفته) خوررا ی کنید.



از وز  7به بعد محل بخیه ها ر آینه نگاه کنید اگیر

قرمزی و و م وجور راشت به پزشک مراجعه کنید.

با آرزوی سالمتی برای شما

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیمارستان خاتم االنبیاء تایباد

واحد آموزش

مددجوی عزیز

دالیل انجام اپی زیاتومی چیست؟

مطالب آموزشی پیش روی شما محتحیحوی نح حا
مراقبیی برای بیماری شما است .امیدواریم با رعایت
ن ا




بز گ بورن بیش از حد سر یا کتف نوزار



پا گی محل زایمان



نوزار ر ا ریسترس زایمان که هر ه سریعتر به

ذکر شده در آن سالمت خود را بازیابید.



اپی زیا ومی از پا گی نامر ب واژن ،ولو ،پرینه و کتوم
جلوگیری می کند.




کمک نیاز راشته باشد.

اپی زیاتومی چیست؟
ر این وش برشی ر محل پرینه ( ناحیه بین واژن و
مقعد)ایجار می شور این وش به باز شدن بیشتر واژن
و ر نتیجه خروج احت ر جنین ر حین زایمان کمک
میکند.

مراقبت های بعد از عمل:



بخیه ها قابل جذب بوره و نیازی به کشیدن آنها
نیست.
میتوانید از را وهای مسکن با جیوییز پیزشیک
استفاره کنید.
حمام کررن جهت پاکیزگی پوست
( مدت زمان بهبوری اپی زیا ومی  4ا  6وز
می باشد).

نوزار نا س
موارد مراجعه فوری به پزشک:

زمان انجام عمل

اپی زیا ومی ر مراحل پایانی زایمان و فقط ر زمان قبل

اگر عالیم زیر ر شما ایجار شد باید سیرییعیا بیه
پزشک مراجعه کنید:

از ولد نوزار انجام می شور( .با بی حسی موضعی یا



قرمزی

ز یق بی حسی از طریق نخاع)



ارم

عوارض:



افزایش ر ر ناحیه اپی زیا ومی

بستگی به شرایط ممکن است هریک از عوا ض زیر



خروج رک از محل

ایجار شور اما اگر نکات وصیه شده ا عایت کنید



ب

میتوانید از بروز این عوا ض پیشگیری کنید.



وجور بوی نامطبوع ر ناحیه

خونریزی ،پا گی ،عفونت ،بافت ر رناک ،جمع خون ر



باز شدن محل بخیه ها

محل اپی زیا ومی ،گسترش پا گی به سمت کتوم



عدم وانایی ر ار ا کررن

