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سزارین  برای شدن آماده     
Getting Ready for Your C-Section 

زایمان  واحد  Cheam ، ای منطقھ بیمارستان 4 Abbotsford Regional Hospital 

 مھم       
 

 .  یک پرستار از کلینیک قبل از زایمان و قبل از پذیرش زایمان با شما تماس می گیرد تا سابقھ سالمتی شما را بررسی یک ھفتھ قبل،  •
  کند و مطمئن شود کھ برای جراحی خود کامًال آماده ھستید

 

 .بروید )طبقھ سو Abbotsford Regional Hospital( از زمان جراحی، برای آزمایش خون بھ آزمایشگاه منطقھ ای بیمارستان ساعت قبل ٢٧تا  ۴٢ •
 labonlinebooking.ca د از ظھر باز است. برای کاھش زمان انتظار، رزرو آنالین دربع ۴صبح تا  ٧بیمارستان از دوشنبھ تا جمعھ،                   

 

 •  .است تغییر کند. با جراح یا پزشک خانواده خود مشورت کنید ممکن٩١-آزمایش کووید •
 

 •  صبح رزرو می  ٠١منشی رزرو اتاق عمل برای تایید زمان جراحی شما تماس می گیرد. اکثر جراحی ھا قبل از ساعت  روز قبل،  ١ •
 

 زمان سزارین    -------------------------------------------زمان ورود      ---------------------------------------        
 

 •  ۳است. شما می توانید مایعات بی رنگ مانند آب سیب و آب را تا  ھشت ساعت قبل، بعد از این زمان غذای جامد ممنوع •
 ساعت قبل از زمان جراحی بنوشید 

 شفاف بنوشید میلی لیتر) آب سیب  ٠۵۳و نیم فنجان ( ١ سھ ساعت قبل از جراحی، 
 لطفا ھیچ نوع آبمیوه دیگری ننوشید. بعد از این، چیزی ننوشید 

 بامداد چیزی نخورید  ١بعد از ساعت  .……صبح است ۹اگر عمل جراحی شما ساعت      مثال:
 صبح چیزی ننوشید  ۶بعد از ساعت                                                                                

    

  محل حاضر شوید  دو ساعت قبل از زمان سزارین در •

 • ساعت در بیمارستان بمانید ۲٧تا  ۸۴انتظار داشتھ باشید بعد از سزارین بین  •

 رای سزارین خود دارید، با کلینیک تماس بگیرید • ھشت و نیم صبح تا چھار بعد از ظھر، ھفت روز در ھفتھ در مورد آمادگی ب ھر سوالی •
604-851-4817 

 

 

 

ماده شدن برای سزارین آ   
 

   به جراح خود اطالع دهید که آیا از آخرین ویزیت خود تغییراتی در سالمت

 ..اخیر داشته اید 

   می کنید، از جراح خود در مورد  گر داروهای رقیق کننده خون مصرف

زمان مصرف یا قطع مصرف این داروها بپرسید. رقیق کننده های خون  

 .و هپارین هستند   ASAشامل 

   اگر داروی دیابت مصرف می کنید، از جراح خود بپرسید که چگونه آن

 .را قبل از جراحی مصرف کند

   صابون مایع )به اندازه  عدد( یا    2% )خرید  4ج اسفنج کلرهگزیدین گلوکونات

 .کافی برای دوش گرفتن( از داروخانه خریداری کنید 

 .از داروساز صابون جراحی بخواهید 

 .  مقدار کمی آب سیب بخرید   
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 یک  (1) جراحی  از   قبل   ھفتھ 
 

    ،جینسنگ، دان   •مصرف مکمل های گیاهی مانند سیر، جینکو، کاوا، خارمریم

 کوای، گلوکزامین را متوقف کنید 

  دهی •  ویتامین ها و داروهای دوران بارداری خود طبق دستور ادامه 

   هرگونه اصالح، اپیالسیون، نخ زدن یا استفاده از هر روش  • دیگری برای از

 .آن جراحی دارید را متوقف کنید   بین بردن مو از ناحیه ای که در 

  تمام الک ناخن را از انگشتان دست و پا پاک کنید.  

 شما   جراحی   عمل   از   قبل  شب 

  

  حذف یا پاک کردن همه:   

 – آرایش 

 - جواهرات از جملھ زین االت صورت، گوش ها، زبان 

 یا سایر پیرسینگ های بدن 

   هشت ساعت قبل از سزارین هیچ غذایی نخورید. شما  بھ یاد داشتھ باشید کھ

فقط مایعات شفاف مانند آب سیب و   تا سھ ساعت قبل از سزارین می توانید  

 .آب بنوشید 

   

  دوش بگیرید  .  

موهای خود را با شامپوی معمولی ▪ و صورت خود را با   ▪

 صابون مالیم بشویید 

   کردن بدن از     مایع برای تمیز از اسفنج های کلرهگزیدین گلوکونات یا صابون

 .کنید. خوب آبکشی کنید  جلو و عقب از زیر گردن تا انگشتان پا استفاده 

   خودداری کنید از استفاده از لوسیون یا محصوالت معطر.   

  لباس خواب تمیز بپوشید . در ملحفه تمیز بخوابید. 

 صبح جراحی شما 

 
  دوباره دوش بگیرید.   

 گلوکونات استفاده کنید از کلرهگزیدین   •

اسفنج یا صابون مایع برای تمیز کردن جلو و عقب بدن از زیر گردن تا انگشتان پا.  

 .خوب آبکشی کنید 

  از   .خودداری کنید   از استفاده از لوسیون ، دئودورانت یا محصوالت معطر

 .هیچ گونه لوازم آرایشی استفاده نکنید 

 

  بزنید  مسواک  را  خود  دھان  سقف  و  زبان  ھا،   دندان  

   بپوشید   راحت  و  تمیز  هایلباس 

  ھ  آن  از  مصنوعی  دندان  یا   و  سمعک،   عینک،   داشتن  صورت  در. 
 د نکنی  دهستفاا تماسی ایزھلن. از دکنی دهستفاا

  آب  )لیتر  میلی  ٠۵۳(فنجان  نیم  و  ١  جراحی،   از  قبل  ساعت  سھ 
 .ننوشید  چیزی   آن،   از  بعد  .بنوشیدسیب  

اگر دیابت دارید، هر دستورالعمل خاصی را که   ▪

  پزشک به شما داده است، دنبال کنید 

  صبح   معمول  داروھای  تمام  بیھوشی،   متخصص  یا  جراح  دستور  طبق  

 کنید  مصرف  آب  کوچک  جرعھ   یک  با  را  خود

   

 بیاورید   خود   با   چیزی   چھ 

 

 

  کارت خدمات بی سی  

  عکس شناسایی   

   بگیرید  که   صورتی  در( آزمایشگاهی  شناسایی  بند  مچ( 

   صندلی ماشین نوزاد، پتوی کودک و یک لباس کامل برای  •کودک برای

 رفتن به خانه 

 

    لباس های گشاد   •وسایل شخصی مانند لوازم بھداشتی، دمپایی و 

  اختیاری: دوربین   

 

 : ما فقط اجازه گرفتن عکس در اتاق عمل را می دهیم. ما توجھ 

 .اجازه ضبط ویدیو را نمی دهیم 

 جواھرات و سایر اشیای قیمتی را در خانھ بگذارید 

                   6 

 و   مکان 

 پارکینگ   اطالعات 
(tinyurl.com/ARHCCsiteinfo) 

 

 نقشھ   بیمارستان

(tinyurl.com/ARHCCsitemap) 

 

L  کار و خدمات رسانی به 

 اطالعات و خدمات 

 آنالین ما 

(tinyurl.com/ARHCCmaternity)   
 

 :بھ جراحی  روز گزارش 604-851-4817                                                                                     
نیمازا دحوا منا  تبث              Maternity Unit Registration 

 ,4th Floor Cheam Wing             الچیم، طبقھ چھارم، 

ابوتسفورد  یمنطقھ ا مارستانیب   Abbotsford Regional Hospital  

      32900 Marshall Road, Abbotsford, BC                             
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