
 

  

  الوالدة القيصرية

Cesarean Delivery  

 



 ما هي الوالدة القيصرية؟

عن طريق  الجنين توليدل عملية جراحية هيالوالدة القيصرية 

 في جدار البطن والرحم. إجراء شق

 

 

 

  



ما هي الحاالت التي تستدعي إجراء العملية 

 القيصرية؟

 :ك  حاالت متعلقة ب .1

 بالرحم، مثل  عمليات سابقةقد أجريت  يأن تكون

 تمزق الرحم. عملية اصالحوالدة قيصرية أو 

 

 اع ارتفأو  السكر األمراض المزمنة مثلاإلصابة ب

 .ضغط الدم

 

  انسداد قناة الوالدة بألياف أو سرطان عنق الرحم

 حميدة بالرحم أو أورام المبايض.

 

 الدفع إلتمام عملية الوالدة. يعيإذا لم تستط 

 

 



 :متعلقة بالجنينحاالت  .2

  عيق الوالدة الطبيعية.ت  تشوهات خلقية 

 

 

 .اضطرابات في نبض الجنين 

 

 

 لإذا تقدم الحبل السري قبل الطف. 

 

 

 .إذا كان وزن الجنين كبير 

 

 

 كأن يكون في وضع  ةالطفل غير طبيعي يةوضع

 .كتفه أو قدميه إلى أسفلأو  أفقي



 حاالت متعلقة بالمشيمة: .3

 إلى حدوث نزيف يمأل ي مما يؤدللمشيمة  مبكر نفصالا

الفراغ بين المشيمة والرحم مما يمنع وصول الدم إلى 

 .كجنين

 في وضع غير طبيعي مما يؤدي إلى المشيمة  أن تكون

 انسداد عنق الرحم وتسمى المشيمة المتقدمة.

 

 

 

 

  



 ية؟ما هي الخطوات المتوقعة قبل إجراء العمل

 العملية القيصرية. إذن إجراءطلب منك توقيع ي  س .1

 

 سيتم إجراء فحوصات مخبرية للدم والبول. .2

 

سيناقشك طبيب التخدير ويخبرك بنوع التخدير الذي  .3

 سوف تتلقينه.

 

توضع إبرة للمحلول المغذي في احدى س .4

 يديك أو ذراعك.

 

يتم تنظيف وإزالة الشعر في مكان الجراحة في س .5

 وفي قناة الوالدة. كبطن

 

 

 



 المتوقعة قبل إجراء العملية؟ ما هي الخطوات

في مجرى قناة البول لتفريغ قسطرة لك توضع س .6

 حدوث انتفاخ لها. المثانة ومنع

 

الالصقة، طقم  كعدسات مجوهراتك، أزيلي .7

ذا كنت ترتدين أي إاألسنان، وأدوات السمع الصناعية 

 منها.

 

ساعات قبل  10 لمدة عن األكل الشرب يتوقف .8

 كلوحة إرشادية عند سريرإجراء العملية، وستوضع 

 بالفم(. شيء)ال 

 

 عليك االستحمام ولبس رداء المستشفى. أخيرا   .9



 العملية؟ أثناءالمتبعة  جراءاتما هي اإل

ضع ويتم وإلى طاولة العمليات،  يننقلتس .1

 ك.كمامة على وجهك لكي تسترخي ويتم تخدير

 

 وجدار الرحم. ك  سيقوم طبيب التوليد بفتح بطن .2

 

تنظيفه ثم سيتم  ك  طفل الطبيب خرجبعدها سي   .3

 نقل إلى الحاضنة.ي  لوشفط السائل السلي من أنفه 

 

تستغرق العملية حوالي ساعة، وفي بعض األحيان  .4

 أقل أوأكثر.

 

  



 المتبعة بعد العملية؟ جراءاتما هي اإل

إلى غرفة  يننقلت  من العملية سوف  االنتهاءبعد  .1

أن اإلنعاش حيث تستردين وعيك، ويطلب منك 

 .كساقي يعمق وتحركب يتنفست لي،سعت

 

إلى غرفتك حيث تقوم الممرضة  بعدها يننقلست   .2

 بأخذ العالمات الحيوية وفحصك.

 

 

محاولة  بعد حوالي ثمان ساعات من الوالدة عليك   .3

بضع  الجلوس لفترة ثم محاولة الوقوف والمشي

 الدورة الدموية. خطوات لتنشيط

 



 ما هي اإلجراءات المتبعة بعد العملية؟

درج التب حتى يتم البدءلن يتم إزالة المحلول المغذي  .4

 في شرب السوائل ثم الطعام الطري ثم الصلب.

 

تجنب المشروبات الغازية والمثلجة خالل أيام  عليك   .5

 العملية.

 

حبوب الحديد بالكمية وللمدة التي  تناوليك  عل .6

يحددها الطبيب لتعويض ما تم فقدانه أثناء 

 العملية الجراحية.

  



 نقاط هامة!

   إرضاع طفلك كأي أم أخرى ولدت بوالدة  بإمكانك

 طبيعية.

 

 يبتجنلت كميات وافرة من السوائل واأللياف تناولي 

 .اإلصابة باإلمساك

 

  أيام من  7 – 5 منزل بعدالإلى  أن تعودييمكنك

 .العملية

 

 لراحة قدر المستطاع خصوصا  في األيام ا كعلي

 األولى.

 

 ثوحدلتتجنبي حمل األشياء الثقيلة  ابتعدي عن 

 فتق في جرح العملية.

 



 نقاط هامة!

 بعض التمارين البسيطة والتي ال تسبب شد ب قومي

 .لعضالت البطن

 

 

 عن ممارسة التمارين الهوائية )كالركض  تماما   يتوقف

 .أشهر من الوالدة 4-3بعد  إال (جةاركوب الدرو

 

 

  ألن  ببعض الحكة لكن هذا شيء طبيعي تشعرينقد

 .الجرح يستغرق فترة ليلتئم

 

 

 خروج أو  احمرار،ك حدوث تغيرات في الجرحذا الحظت  إ

 يكأو ارتفاع في حرارة الجسم علألم أو  صديد،

. الطبيبمراجعة   فورا 



 نقاط هامة!

 

  عن ستة لفترة ال تقل موانع الحمل  استخدامفضل

طبيبك الخاص عن يري استشولكن  ،أشهر إلى سنة

 .لك نوع المانع المناسب

  



 تذكري!

 على ك  يساعدس، وأفضل التمارين من يعتبر المشي

 الشفاء السريع.

 

 جميع ال يعني أن  عملية قيصريةالب والدتك

إال إذا كان ، القادمة ستكون قيصريةك  والدات

.  هنالك أسباب صحية أخرى كضيق الحوض مثال 

 

 

  خالل  ك  بعد تعافي مرة أخرى نجاباإلتستطيعين

 الوالدة. سنة من

  



 

  

  المراجعة والتدقيق:

تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل استشاريين 

 قسم النساء والوالدة بمستشفى الملك فهد الجامعي.



 

 

 

 قسم التوعية الصحية

 قسم النساء والوالدة
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