
چگونه احتامل انجام سزارین را 
کاهش دهید

آیا میدانید که ؟
در اکرث موارد انجام عمل سزارین میتواند رضوری 

و نجات دهنده باشد. اما از انجام خیلی از 
سزارین ها میتوان اجتناب کرد.

سزارین یک عمل جراحی 
بزرگ است

انجام سزارین به معنی امکان بروز عوارض 
جانبی مانند عفونت و خونریزی شدید 

است.همچنین مدت زیادی طول میکشد تا 
مادربهبودی حاصل کند.

خود را آگاه کنید
از دکرت یا پرستار خود بپرسید که چگونه میتوانید 

شانس انجام عمل سزارین را کاهش دهید، مگر 

اینکه واقعا رضورت داشته باشد.

با پزشک خود مشورت کنید
نظر شام مهم است! به پزشک خود اطالع دهید 

که فقط در صورت نیازعمل سزارین انجام 
میدهید.

زایامن من مهم است

MyBirthMatters.org



در یک بیامرستان احتامل 
انجام سزارین  شام

 2 در10 

و در بیامرستان دیگری 
میتواند در حد

5 در10 باشد

در بیامرستان دیگری

3 در10 

چگونه احتامل انجام
عمل سزارین را کاهش دهید

آیا میدانید که؟
آیا میدانید که در حال حارض بیامرستانها عملهای سزارین 
بیشرتی نسبت به قبل انجام میدهند؟ بیایید فرض کنیم 

بارداری ساملی دارید.



دلیل تفاوتها چیست؟
در برخی انجام سزارین رضوری است. اما بعضی از 
بیامرستانها زودتر برای انجام سزارین اقدام میکنند، 

حتی در زمانی که میتوانند از انجام آن اجتناب کنند. 
این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که احتامل 

عوارض جانبی  مانند عفونت و خونریزی شدید وجود 
دارد. سزارین عمل جراحی بزرگی است و برای بهبود 

مادر مدت زیادی طول میکشد.  

این زایامن شام است
با پزشک خود، پرستار، ماما و افراد خانواده صحبت 

کنید. به آنها اطالع دهید که فقط در صورت نیاز مربم 
سزارین انجام میدهید. در مورد همکاری برای کم کردن 

احتامل انجام سزارین سوال کنید. 

نظر شام مهم است.
با اقدام به موقع میتوانید برای خود و نوزادتان مؤثر 

باشید. خود را آگاه کنید. و با گروه خود صحبت کنید. 
برای اطالعات بیشرت به

 MyBirthMatters.org  مراجعه منایید. 
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