الوالدة القيصرية قرار مشترك
هذه الصفحة مخصصة لكِ إن كنتِ قد خضعتِ لعملية الوالدة القيصرية عند والدة طفلك األول
لا في طفلك الثاني معاا يمكنكِ أنتِ وطبيب الوالدة اتخاذ القرار فيما يتعلق بكيفية
وإذا كنت حام ِ
والدة الطفل نحن نشجعك على التحدث مع شريكك أو مع اآلخرين قبل اتخاذ القرار
منذ والدة طفلك األول بعملية والدة قيصرية سواء كنتِ قد وضعت الخطط لذلك األمر أم ال
ضا البدء في التفكير فيما
قد يكون لديكِ أسئلة فيما يتعلق بما هو أفضل لك ولطفلك يجب أي ا
هو مهم بالنسبة لكِ عند الوالدة وفي الفترة التالية عليها

ال يتمتع الجميع بحق االختيار
ال يتمتع الجميع برفاهية اختيار كيفية الوالدة فقد يوصي طبيب الوالدة بأن الوالدة القيصرية هي الخيار الوحيد المتاح لكِ ولطفلك
وذلك في الحاالت التالية
إذا ما كانت المشيمة تقع أمام فتحة عنق الرحم المشيمة المنزاحة

•

إذا كان الجنين في وضع مستعرض أو مائل مجيء كتفي مجيء مستعرض

•

إذا ما كان لديك ندبة رأسية في الرحم بعد جراحة سابقة ،على سبيل المثال إجراء عملية قيصرية في الخارج

•

هناك أسباب طبية أخرى تجعلك مضطرة إلى إجراء عملية قيصرية لهذه الوالدة كذلك

•

إذا كانت الفترة الفاصلة بين الوالدة القيصرية الماضية وتاريخ الوالدة القادم أقل من

شهرا ،نوصيك على األرجح بالخضوع
ا
لعملية قيصرية

الوالدات المختلفة ،والخبرات المختلفة
كل حمل وكل والدة حالة فريدة من نوعها .قد تتعرض بعض السيدات لتجربة
،جيدة في الوالدة األولى في حين تخوض بعض السيدات األخريات تجربة سيئة
.قد ال ترغب في تكرارها .على سبيل المثال هناك تخوف من طول مدة الوالدة
يجب أن تشاركي في اتخاذ القرار وفي سبيل ذلك سوف تحتاجين إلى معرفة المزايا والعيوب والعواقب لكِ ولطفلك وبذلك سوف
تتاح لكِ فكرة أكثر وضو احا لتحديد ما هو األفضل لكِ ولطفلك
هنا يمكنكِ الحصول على اإلجابات لبعض األسئلة التي نأمل أن تساعد في توضيح ما هو المهم بالنسبة لكِ وبذلك سوف تكونين
مستعدة على نحو أفضل عند لقاء طبيب الوالدة بحيث يمكنكما معاا اتخاذ القرار المشترك فيما يتعلق بنوع الوالدة في هذا الحمل

األسئلة واألجوبة
نود أن نرد على كافة األسئلة التي قد تكون لديك بعد الوالدة القيصرية السابقة كل من األسئلة العملية
ما الذي تعنيه الوالدة الطبيعية لي ولطفلي؟

•

ما الذي يعنيه تكرار الوالدة القيصرية بالنسبة لي ولطفلي؟

•

واألسئلة الشخصية على حد السواء مثل
ما يهمني فيما يتعلق بوالدتي التالية؟

•

المدة التي يستغرقها التعافي؟

•

ما الذي سيكون أكثر راحة بالنسبة لي؟

•

كيف يمكنني العثور على أفضل ما يناسبني أنا وطفلي في هذا الموقف؟

•

كيف يمكنني الحصول على إجابات على أسئلتي والمزيد من المعلومات؟

•

خاضت سيدات أخريات ذات التجربة التي
تخوضينها يمكنك هنا قراءة ومشاهدة ما تقوله السيدات األخريات اللتي خضن العملية القيصرية من قبل عن قرارهن وما هو شعورهن إزاء
قرارهن ،بعد الوالدة

حاولت نادين أن تخضع لوالدة طبيعية ،ولكنها خضعت لوالدة قيصرية لم تخطط له
يمكنك االستماع إلى قصتها هنا

قررت آن كاثرين أن تجرب الوالدة الطبيعية
يمكنك االستماع إلى قصتها هنا

خضعت ميشيل لعملية قيصرية لم تخطط لها
يمكنك االستماع إلى قصتها هنا

قررت ماريا اختيار الوالدة الطبيعية
يمكنك االستماع إلى قصتها هنا
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خضعت لويس لوالدة طبيعية
كانوا يرون أنه من الناحية الطبيعية والتشريحية ال
يوجد ما يمنع الوالدة الطبيعية وعلى أي حال ،كان
ذلك هو االختيار الصحي لي ولطفلي ،أليس كذلك؟
في نهاية المطاف ،ما من شك في أن التعافي من
،الوالدة القيصرية يستغرق الكثير من الوقت
ويمكنك القول بأنني أرغب في تجنب ذلك
كما أن الوالدة القيصرية تنطوي على الكثير من
الشكوك واالحتماالت ،ولذلك فقد استند قراري إلى
الجوانب الصحية فيما يتعلق بطفلي

حاولت ماريا أن تلد والدة طبيعية ،ولكنها خضعت
لوالدة قيصرية لم يكن مخطط لها
ال يزال لدي فكرة واضحة برغبتي في أن ألد والدة
طبيعية على الرغم من أن األمر كان أشبه ما يكون
بالمحنة في المرة السابقة
،ولذلك لم أرغب في الحصول على والدة قيصرية
ولكنني في ذات الوقت لم أكن أرغب في خوض ذات
التجربة الطويلة لحث الوالدة واستخدام الطلق
الصناعي وما إلى ذلك من جديد
عندما أصبح جليا بالنسبة للقابلة أنني لن أتمكن من
الحصول على والدة طبيعية على أي حال عندها
يمكننا اتخاذ القرار
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آن خضعت لوالدة قيصرية كان مخطط لها
ساعة كان
في المرة األولى ،استغرقت الوالدة
األمر مؤل اما فعل في هذه المرة رغبت في تجنب
ذلك أكثر من أي شيء آخر ولذلك فقد اخترت
الوالدة القيصرية
سار األمر على ما يرام ،ولقد استطاعوا بالفعل أن
يشرحوا لي العملية بالكامل كم أنهم استمعوا إلى
رغباتي ،ولذلك فأنا أكثر سعادة فعل في هذه المرة

ستاين خضعت لوالدة قيصرية مخطط لها
كنت أخشى المضاعفات نتيجة الوالدة الطبيعية
وكنت أخشى أن تتمزق ندبتي الثانية كنت أخشى أن
يصبح األمر حر اجا ،وأنني لن أتمكن من دفع الطفل
من الحوض باإلضافة إلى ذلك ،فقد كنت أعاني من
الصداع خلل آخر جزء من الحمل بسبب ارتفاع
ضغط الدم
وازنت ما بين المزايا والعيوب ،وتحدثت مع طبيب
الوالدة الخاص بي ثم قررت أن الوالدة القيصرية
ستكون هي الحل الصحيح بالنسبة لي
،وفي هذه المرة سارت األمور على نحو أفضل
وتمت العملية بسلسة وهدوء

صوفي خضعت لوالدة طبيعية
كان ذلك هو أفضل قرار اتخذته على اإلطلق ،وإذا
كنت سألد طفل آخر في يوم من األيام ،فما من شك
لدي في أنني سأختار الوالدة الطبيعية
بالطبع ،تشعرين باآلالم ،ولكن تلك اآلالم تختلف
تماما عن اآلالم التي تشعر بها السيدة بعد الوالدة
القيصرية
كانت تجربة إيجابية تما اما ألن طبيب الوالدة أخبرني
أن األمر سيكون على ما يرام وبالفعل تمكننا من
وضع خطة للوالدة بحيث ال تستغرق الوالدة زمناا
لا كما حدث في المرة السابقة
طوي ِ
شعرت أن هناك من يسمعني ويستمع إلى كلمي

عملية اتخاذ القرار

عا من الحمل ومعاا
،بما أنك خضعتي لوالدة قيصرية من قبل ،سوف ندعوك الستشارة مع طبيب الوالدة بعد ما يقرب من
أسبو ا
سوف تتخذان القرار فيما يتعلق بطريقة الوالدة في هذه المرة إذا ما احتجت إلى استشارات إضافية ،سنقوم بترتيب هذا األمر
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هذا هو ما تبدو عليه عملية اتخاذ القرار

هناك عدد من األمور التي يجب عليك إدراكها قبل التحدث إلى القابلة والطبيب إحضار الزوج أو الشريك أو أحد األقارب في
االستشارة ستكون فكرة ال بأس بها حيث يمكنهم تقديم الدعم الذي تحتاجينه عند اتخاذ مثل هذا القرار
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خياران
سيكون لديك خيارين بعد إجراء العملية القيصرية السابقة
قرارا مشتر اكا بينك وبين طبيب الوالدة والقابلة
الوالدة الطبيعية هي عند محاولة الوالدة المهبلية الطبيعية وسيكون ذلك
ا
العملية القيصرية المخطط لها وهي ما يعني إجراء عملية قيصرية في موعد محدد قريب من موعد الوالدة
ينطوي الخياران على عدد من المزايا والعيوب ،ويجب أن تعي ذلك جيدا قبل التحدث إلى طبيب الوالدة ولهذا السبب نسألك عما
يهمك أثناء الوالدة وما بعدها يجب أن تبدئي في النظر في الخيار األفضل بالنسبة لك فيما يتعلق بهذه الوالدة

ما الذي تعنيه الوالدة الطبيعية بالنسبة لي ،وما الذي تعنيه الوالدة القيصرية المخطط لها بعد والدة
قيصرية سابقة؟
ال توجد والدتين متشابهتين ،وال يمكن ألي شخص التنبؤ على نحو قاطع بما سيحدث أثناء والدتك التالية هناك العديد من األشياء التي تؤدي إلى
والدة قيصرية في الطفل األول بالتالي قد رغب العديد من السيدات في الشعور بأنهن يلدن للمرة األولى من جديد

ما الذي تنطوي عليه محاولة إجراء الوالدة الطبيعية؟
سوف تدخلين إلى جناح األمهات في المراحل المبكرة من الوالدة ويتم لف حزامين حول البطن لمراقبة ضربات قلب الطفل
وانقباضات الرحم وسوف تكون القابلة معك أثناء المرحلة النشطة بالكامل من الوالدة لضمان سلمتك وسلمة طفلك وهو ما يعني
أنه من بين أشياء أخرى لن تتمكني من الوالدة في حوض االستحمام أو في المنزل سوف تخرجين من المستشفى بعد وقت قصير من
الوالدة ،وعادة ما تخرجين في ذات اليوم
الخيارات المتاحة للحصول على مسكنات ستكون مثل السيدات األخريات أثناء الوالدة إذا ما اضطررنا إلى حث الوالدة وحث
التقلصات أثناء الوالدة مثل استخدام الطلق الصناعي ،سوف نستخدم ذلك بحذر أكبر عما كان عليه الحال في الوالدة األولى في حالة
عدم حدوث تقدم كافي أثناء عملية الوالدة ،نوصي باللجوء إلى العملية القيصرية

ما الذي ينطوي عليه الخضوع لعملية قيصرية مخطط لها؟
ستدخلين إلى جناح األمهات بالمستشفى في اليوم المحدد للوالدة القيصرية حيث سيتم إعدادك للعملية ستكونين مستيقظة ولن تشعري
بأي ألم وستكونين قادرة على المشاركة في والدة الطفل
يجوز تواجد زوجك أحد أقرباءك معك أثناء الوالدة القيصرية وسوف تقيمين في المستشفى لمدة يومين بعد العملية القيصرية مع
زوجك أو أي قريب آخر
قد تؤثر تجربة الوالدة األولى على قرارك سوف تتاح لك فرصة التحدث مع القابلة وطبيب الوالدة عن هذه التجربة وسوف يتم وضع
تجربتك في االعتبار عند اتخاذ القرار فيما يتعلق بخيارك المفضل للوالدة
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،ما هي احتماالت تمكني من الحصول على والدة طبيعية بعد والدة قيصرية سابقة
إذا ما رغبت في ذلك؟
تعتمد احتماالت الوالدة الطبيعية على السبب في اللجوء إلى العملية القيصرية في المرة السابقة فيما يلي بعض من أهم األسباب الشائعة التي نعبر
عنها باألرقام

وضع الجنين المقلوب الوضع العكسي

تلد أكثر من ثلثة أرباع السيدات

طبيعياا إذا كان السبب في الوالدة القيصرية األولى هو وضع الجنين المقلوب

أسباب أخرى مثل الطفل المضغوط أو المرأة الحامل المريضة مثل مقدمات االرتعاج ،إلخ

سيدات

تلد ما ال يقل عن من كل

طبيعياا إذا كان السبب في الوالدة القيصرية األولى تعرض الطفل للضغط أو مرض األم
الحامل

عدم حدوث تقدم في الوالدة

تلد ما يزيد عن نصف السيدات

من السيدات والدة طبيعية إذا ما كان السبب في الوالدة القيصرية في المرة األولى هو
عدم حدوث تقدم في الوالدة
لا في الحاالت التالية
بشكل عام ،تنخفض احتماالت الوالدة الطبيعية بعد الوالدة القيصرية السابقة قلي ِ

السمنة المفرطة
كلما انخفضت احتماالت الوالدة الطبيعية مثال إذا ما زاد مؤشر كتلة الجسم على

،

كلما زاد مؤشر كتلة الجسم

حجم الطفل
إذإذا ما تبين أن حجم الطفل كبير بالنسبة لوزنك على سبيل المثال ،إذا ما كان حجم الطفل

غم وطول األم

سم

هناك عدد من العوامل األخرى التي قد تؤثر على احتماالت الوالدة الطبيعية بعد إجراء الوالدة القيصرية السابقة

عدد الوالدات التي تخططين لها
تزيد احتماالت المخاطر في الوالدات المستقبلية مع زيادة عدد الوالدات القيصرية التي خضعتي لها إذا ما كنتِ قد خضعتي لوالدتين قيصريتين
من قبل ،نوصي على األرجح بإجراء عملية قيصرية للمرة الثالثة كذلك
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الفترة الزمنية التي مرت منذ إجراء العملية القيصرية
الفترة الزمنية الفاصلة ما بين الوالدة القيصرية وموعد الوالدة التالي يؤثر على قدرتك على محاولة الوالدة الطبيعية حيث توجد
أن يحدث فتح للندبة الموجودة في الرحم أثناء الوالدة ألن هذه المنطقة تكون
مخاطر نسبتها أقل من نصف في المائة
أضعف وأقل مرونة
،تقل مثل هذه المخاطر في حالة مرور أكثر من عامين ما بين العملية القيصرية والعملية التالية وفي حالة مرور أقل من عامين
يوصى بالخضوع إلى عملية والدة قيصرية

ما هي األمور التي تحتل أهمية بالنسبة لك فيما يتعلق بهذه الوالدة؟
على الرغم من احتمال وجود أسباب طبية تحتم إجراء عملية قيصرية ،قد تكون هناك أسباب أخرى تجعلك تفضلين إجراء هذه العملية
قد تشعرين بالتوتر بشأن خوض عملية والدة طويلة تفضي في النهاية إلى التحول إلى العملية القيصرية على أية حال
يمكنك أن تتعرفي بمساعدة القابلة وطبيب الوالدة على األمور الهامة بالنسبة لك ،سواء الوالدة الطبيعية أو القيصرية إذا ما رغبت في
تجربة الوالدة الطبيعية ،يجوز أن تقومي بترتيبات معينة للوالدة مسبقاا

تحققت ري من وضع خطة لكافة التفاصيل الخاصة بالوالدة
أمرا إيجابياا ،ذلك أن طبيب الوالدة يخبرني أنهم يراقبون الوالدة طوال الوقت بحيث ال أخضع
كان هذا ا
لعملية والدة طويلة كما حدث في المرة األولى
ولذلك في هذا الصدد ،كنت أعرف أنه ستكون هناك نهاية لذلك ،كنت أعرف أن الوالدة لن تستغرق أيا اما
وكنت أعرف أنها ستتوقف في وقت معين بالطبع ،كان األمر كذلك في المرة األولى بما إنني خضعت
لعملية قيصرية طارئة ،ولذلك في هذه المرة لن يكون مسمو احا بأن تطول الوالدة مدة طويلة للغاية
رر

تحدثي مع طبيب الوالدة عن احتماالت الوالدة الطبيعية بحيث تحصلين عن فكرة واقعية عن الخيارات المتاحة لك

حقائق وأرقام عن المخاطر
في هذا الجزء ،قمنا بجمع بعض الحقائق واألرقام التي من شأنها أن تساعدك في اتخاذ القرار

ما هو الفرق ما بين الوالدة الطبيعية والوالدة القيصرية المخطط لها عندما أكون قد خضعت لوالدة
قيصرية من قبل؟
هناك العديد من الدراسات التي تقارن ما بين الوالدة الطبيعية والوالدة القيصرية ضمن مجموعات النساء اللواتي خضعن لعملية
قيصرية عند والدة الطفل األول توضح هذه الدراسات ،من بين أشياء أخرى ،أن بعض السيدات اللتي يجربن الوالدة الطبيعية
يخضعن في النهاية إلى والدة قيصرية طارئة غير مخطط لها
هناك أسباب متعددة لتفضيل الوالدة الطبيعية أو القيصرية فيما يلي قائمة ببعض األسباب التي يمكن التعبير عنها باألرقام فكري فيما
يهمك
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عند قراءة األرقام ،من المهم أن تتذكري أنه على الرغم من زيادة المخاطر ،فإن النسب عادة ما تكون
منخفضة للغاية وخاصة بسبب المضاعفات األكثر خطورة وبالتالي قد يكون من الصعب الجزم
بمدلول هذه النسب بالنسبة لك اسألي طبيب الوالدة إذا لم تكوني واثقة بما تعنيه هذه النسب بالنسبة لك
ولوالدتك
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المخاطر األخرى المتعلقة بالوالدة القيصرية
فيما يلي أدناه ،يمكنك التعرف على بعض المخاطر المتعلقة بالوالدة القيصرية التي لم نتمكن من التعبير عنها باألرقام وهو ما ينطبق
على الوالدة القيصرية المخطط لها أو غير المخطط لها الطارئة
مخاطر قد تتعرض لها سيدة واحدة من بين

سيدة

تلف األمعاء ،وهو ما قد يستدعي إجراء جراحة جديدة

•

التصاقات البطن وأنسجة الندبة الجراحية ،وهو ما قد يزيد من مخاطر المضاعفات عند الحاجة إلى إجراء جراحة في البطن في مرحلة الحقة من
العمر

•

تداخل المشيمة في الشق الجراحي نتيجة العملية القيصرية وهو ما قد ينطوي على مخاطر حدوث نزيف كبير قد يؤدي في النهاية إلى استئصال
الرحم كلما زاد عدد الوالدات القيصرية التي خضعت لها ،كلما زادت المخاطر

•

مخاطر قد تتعرض لها أقل من سيدة واحدة من كل

سيدة

النزيف أو االلتهاب بعد العملية القيصرية وهو ما قد يستدعي إجراء جراحة جديدة كلما زاد عدد العمليات التي أجريت في البطن العملية
القيصرية أو أي عمليات أخرى  ،كلما زادت المخاطر

مخاطر قد تتعرض لها سيدة واحدة على األكثر من كل
اإلصابة بصداع حاد نتيجة التخدير فوق الجافية وذلك في األيام التي تلي العملية

•

سيدة

يرجى العلم بأن ذلك قد يحدث سواء تم استخدام التخدير
فوق الجافية أثناء العملية أو أثناء الوالدة الطبيعية

•

من المهم بمكان أن نتذكر أنه على الرغم من المخاطر المتزايدة ،فهناك كذلك مضاعفات نادرة
أحد هذه المضاعفات المعتادة ا
قليل ،هو أن سيدة واحدة من كل

سيدات قد تتعرض لما يلي

نزيف شديد ،وهو ما قد يعني أن التعافي من الوالدة قد يستغرق وقتاا أطول

بوجه عام ،ترتبط العملية القيصرية المخطط لها بمضاعفات أقل عن العملية القيصرية غير المخطط لها الحاالت الحرجة
ولقد أثارت بعض الدراسات الشكوك في أن الوالدة القيصرية قد تزيد من احتماالت حدوث السمنة ،والربو ،واإلصابة باألمراض
المتعلقة بالمناعة لدى الطفل في وقت الحق من حياته ،ولكن ليس لدينا أدلة كافية إلثبات هذا األمر
باإلضافة إلى ذلك ،فإن عدد السيدات اللتي يرضعن رضاعة طبيعية بعد أشهر يتساوى في مجموعتي الوالدة الطبيعية والوالدة
القيصرية
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•

مزايا وعيوب الوالدة الطبيعية والوالدة القيصرية المخطط لها بعد إجراء العملية
القيصرية في المرة السابقة
مقارنة المزايا والعيوب

Side 11

ما الذي ينطوي عليه ذلك؟
محاولة الخضوع للوالدة الطبيعية

الوالدة القيصرية المخطط لها

•

•

تأكدي من الوصول إلى المستشفى في مرحلة مبكرة من
الوالدة بحيث يمكن للقابلة مراقبتك ومراقبة طفلك أثناء
التقلصات
في حالة حاجتك للحصول على مسكنات ،تكون لديك ذات
الخيارات المتاحة ألي سيدة أثناء الوالدة ،بما في ذلك
التخدير فوق الجافية
يُسمح بحضور بعض األقارب أثناء الوالدة
يجوز لك المشاركة في وضع اإلطار العملي الخاص
بالوالدة مثل التواصل والمسكنات

•
•
•

تدخلين إلى جناح األمهات في المستشفى في اليوم المحدد
إلجراء العملية القيصرية
ستكونين مستيقظة ولن تشعري بأي ألم وستكونين قادرة على
المشاركة في والدة الطفل
وسوف تقيمين في المستشفى لمدة يومين بعد العملية القيصرية
مع زوجك أو أي قريب آخر
يجوز حضور أحد األقارب الزوج أو الشريك أثناء العملية
القيصرية وعند الدخول إلى المستشفى

•
•
•

ما هي التكاليف؟
محاولة الخضوع للوالدة الطبيعية

الوالدة القيصرية المخطط لها

•

•

سوف تتجنبين حدوث ندبة أخرى في الرحم وحدوث عملية
جراحية
في الوالدة الطبيعية ،يتم اعتصار السائل من رئتي الطفل
وهو ما يساعد الطفل على التنفس أثناء الوالدة
يتم تنشيط إنتاج الطفل لهرمونات مكافحة األمراض
سوف تتمكنين من الذهاب إلى المنزل بعد وقت قصير من
الوالدة ،وعادة ما يمكنك العودة إلى المنزل في ذات اليوم
يمكنك اختيار الوالدة الطبيعية في حاالت الحمل المستقبلية

•
•
•

يمكنك تجنب الوالدة القيصرية الطارئة ،ما لم تحدث حالة
مخاض قبل تاريخ العملية القيصرية المخطط لها
يمكنك تحديد وقت الوالدة القيصرية مع طبيب الوالدة
وهو ما يجعلك تشعرين براحة البال أثناء الحمل

•

•

ما هي المزايا واآلثار السلبية؟
محاولة الخضوع للوالدة الطبيعية

الوالدة القيصرية المخطط لها

•

•
•

قد تتمزق الندبة الجراحية التي تحدث نتيجة العملية
خطيرا بالنسبة لك
القيصرية وهو أمر نادر وقد يكون
ا
ولطفلك وقد يستدعي إجراء عملية قيصرية طارئة
إذا ما كان من المناسب الحث على المخاض ،من الممكن
،أن يتم ذلك عن طريق إحداث ثقب في الكيس األميني
ولكن من دون استخدام أقراص فتح عنق الرحم
إذا ما كان من المناسب استخدام الطلق الصناعي ،سوف
يتم ذلك بحذر شديد عما كان عليه األمر في الوالدة األولى
وذلك بسبب تلك الندبة الجراحية الموجودة في الرحم
قد تجرين عملية قيصرية طارئة في نهاية األمر ،وهو ما
قد يضاعف من مخاطر التلوث والمضاعفات األخرى
مقارنة بالوالدة القيصرية المخطط لها
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•
•
•

الجروح في الرحم والبطن التي يجب أن تلتئم
إال أن وجود ندبة جراحية أخرى في الرحم قد يؤدي إلى
إجراء عمليات قيصرية في الحمل المستقبلي بحيث أنك لن
تتمكني بعد ذلك من إجراء والدة طبيعية
قد يعاني الطفل من صعوبة في التنفس وقد يحتاج إلى
علج في جناح األطفال وهو ما يعني أنه سيتم فصلك عن
الطفل بعد الوالدة على الفور
يستغرق تعافي الجسم بعد الوالدة القيصرية ما بين إلى
أسابيع ،ويجوز لك فقط حمل وزن يعادل وزن الطفل
بما في ذلك مقعد السيارة لمدة إلى أسابيع

•
•

أسئلة لكم
فكري فيما هو مهم بالنسبة لك
هناك عدد من الجوانب الطبية والعاطفية المتعلقة باتخاذ القرار الخاص بالوالدة ويجب أن يكون القرار مناسباا لك والحتياجاتك
ويجب أن تشعري بالراحة للقرار الذي اتخذتيه
نرغب في أن تفكري فيما يهمك فيما يتعلق بالوالدة وبذلك ،سوف تكونين مستعدة على نحو أفضل عند استشارة القابلة وطبيب الوالدة
كما أنك ستتمكنين من حفظ األسئلة والعودة إليها في حالة وجود أمر لست متأكدة منه ،وترغبين في استشارة الطبيب بشأنه ،أو في
حالة وجود أمر آخر ترغبين في التحدث بشأنه

هل تحتاجين للمزيد من المعلومات؟قمنا بجمع الروابط التي تحتوي على المزيد
.من المعلومات لك هنا
المسكنات أثناء الوالدة

•

الوالدة القيصرية المخطط لها في مستشفى فيدوفر

•

المعلومات العملية عن الوالدة القيصرية المخطط لها

•

المعلومات العملية عن الوالدة القيصرية المخطط لها باللغة اإلنجليزية

•

الوقت اللزم قبل الوالدة ،وفي أثناء الوالدة ،وبعد الوالدة

•

االستعداد للوالدة في مستشفى فيدوفر

•

.عن الموقعيمكنك الحصول على معلومات عامة عن الموقع اإللكتروني هنا
أداة الدعم ،إجراءات القرار المشترك
رررررر

ر

التحديث رررررر رررررر

الوالدة بعد العملية القيصرية قرار مشترك كتبه أطباء الوالدة والقابلت في قسم النساء والوالدة في مستشفى فيدوفر بالتعاون
نتوجه
مع المستخدمين ،وسيمبيوتسك ،وفريق التحرير ومدير المشروع ريكي هولسن ،بدعم من تعديل معدل التسويات
بالشكر إلى كافة السيدات الحوامل واألمهات الجدد ولفريق العمل في جناح األمهات على مساعدتهن في تطوير الوالدة بعد العملية
القيصرية قرار مشترك
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النص الموجود على الموقع اإللكتروني هو من النصوص السهلة التي يسهل قراءتها وفهمها وهو مصنف بدرجة

حسب مؤشر
القراءة

سوف يتم تحديث الصفحة مرة واحدة كل عام على األقل في قسم النساء والتوليد بمستشفى فيدوفر

معلومات مهنية عامة
الوالدة بعد العملية القيصرية

المشيمة وشق الرحم

التصاقات البطن

Side 14

ألم مزمن

تمزق عضلة الشرج او جدار المستقيم

الوالدة القيصرية والرضاعة الطبيعية

رقود الطفل في المستشفى في جناح األطفال

Side 15

الجافية فوق التخدير بعد بالصداع اإلصابة
النزيف أو االلتهاب بعد الوالدة القيصرية

النزيف
اإلضرار بالمثانة والسلس البولي

التهاب المثانة بعد العملية القيصرية
مؤشر كتلة الجسم والوالدة الطبيعية
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