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  مستشفى الهــالل األحمـــر 
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  إعـــــــــداد
  لجنة التعليم المستمر
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آل امرأة حامل وزوجها عليهم أن يخططوا الحتمال الوالدة بالعملية القيصرية آاحتمال الوالدة 

اب آثيرة تؤدي إلى أن يولد الطفل الطبيعية مع أن معظم الوالدات تكون طبيعية إال أن هناك أسب
  .عن طريق عملية قيصرية

  
ل ومن                   ألم والطف ة ل العمليات القيصرية ضرورية إذا آانت الوالدة المهبلية مستحيلة أو غير آمن

  :هذه الحاالت
  .عندما يقل األآسجين في دم الجنين -1
  .عندما تنزف األم بشدة آانفصال المشيمة المكبر -2
  .للحوضرأس الطفل آبير بالنسبة  -3
  .الطفل الذي ينزل من رجليه وحجمه آبير -4
  .عدم التقدم في الوالدة -5
  .حمل التوائم بوضع غير طبيعي -6
  

آما هو الحال مع السيدات .  العمليات القيصرية المبرمجة تحدد مسبقا قبل الموعد األصلي للوالدة
 الحمل لها تقرر لها اللواتي لهن للوالدة اإلنجاب أآثر من مرتين بعملية قيصرية أو خالل متابعة

  .عملية قيصرية مسبقا لألسباب السابقة الذآر
  

  التخدير
  : هناك طريقتان للتخدير

  .طريقة التخدير العام  وطريقة التخدير النصفي وفي هذه الحالية تكون السيدة يقظه
  

  من يتواجد خالل العملية القيصرية
  :غرفة العمليات تحتوي على 

  .توليدطبيبين اخصائيين للنساء وال -1
  .ممرضتان -2
  .طبيب تخدير -3
  .طبيب األطفال -4
  
  

  . دقيقة اعتمادا على الظروف لكل حالة فردية40-30العملية نفسها تستغرق 
  :التعقيدات المحتملة للوالدة بالعملية القيصرية هي

  .إمكانية التهاب الجرح وهذا يعالج بالمضادات الحيوية -1
  .يه باستعمال األدوية المضادة لذلكإمكانية النزيف وفقدان دم زائد وهذا يمكن تالف -2
  

  :الشفاء الجسماني في األيام األولى 
  .عندما يختفي أثر المخدر على األم أن تتوقع حودث تشنجات في الرحم -1
دة                    -2 ن لم م عن طريف الحق  ساعة   24مكان الجرح مؤلم وحساس لعدة أيام ويعطي مخفف لألل

  .ماألولى وبعدها األدوية المخففة لأللم عن طريق الف
  .بعد العملية توقعي استمرار مراقبة الضغط والحرارة ، مكان الجرح وإخراج البول -3
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ى األم أن                     -4 بطن فمن الضروري عل ة ال سية في منطق ة رئي ة القيصرية هي عملي مع أن العملي
تنهض وتغادر فراشها بأقصى سرعة لزيادة الدورة الدموية وتقليل أي احتمالية للتجلطات في              

  .الدم
د                  -5 ادة بع ستنزع ع الغرز الداخلية لمنطقة البطن والرحم ستذوب بنفسها ، أما الغرز الخارجية ف

  .أسبوع من العملية
ة واألآل الحفيف في                          -6 د العملي وم األول بع سوائل في الي ادة بال دأ ع درج وتب األآل سيكون بالت

  .اليوم الثاني
ي آيف ت  -7 ضروري أن تعرف ن ال شفى فم ي المست دك ف رة تواج وني خالل فت ك لتك هتمي بطفل

  .مؤهلة أآثر عند عودتك للبيت
ه ، عالمات عن التهاب                  -8 رازات آريه اع في درجة الحرارة، إف ة الجرح ، ارتف ألم في منطق

  .الجرح ، ويجب مراجعة الطبيب
ذاء                          -9 اول الغ ذه العالمات ستختفي مع الوقت ومع تن نم ، ه مكان الجرح ممكن أن يحك أن ينم

  . يومالصحي ستشعرين بالتحسن آل
سير ممكن أن            -10 دأين بال دما تب ة عن دورة الدموي بطن وتحسين ال المشي سيمنع تكون غازات ال

د أن                     رحم يخرج للخارج بع تشعرين بنزول آمية آبيرة من الدم من المهبل، هذا الدم من ال
  .تكون المرأة بالوضع األفقي لفترة طويلة من الوقت

  
  
  

  الرضاعة الطبيعية بعد العملية القيصرية
ك                   ال ستطيع ذل  يعني أن تجري المرأة عملية قيصرية أنها ال تستطيع أن تقوم بإرضاع طفلها فهي ي

  .آاألمهات األخريات اللواتي يلدن والدة مهبلية ولكنها قد تحتاج إلى صبر مرونة أآثر
  

د أن    :الوقت   دأ بالرضاعة بع ألم أن يب ل والمخدر حيث يمكن ل ة األم والطف ى حال د عل ذا يعتم  ه
دة                تستيق ة القيصرية م .   ساعة  24ظ وتشعر بالوعي،  الطفل يبقى في الحاضنة بعد العملي

  .ولكن هذه الفترة يمكن لألم أن ترى طفلها وتبدأ بإرضاعه
  

  :األوضاع المريحه 
دأي بالرضاعة                       دما تب ريح للرضاعة وعن اد وضع م في البداية ستجد األم بعض الصعوبة في ايج

  .طبيعي ولن يؤذي الجرحستشعر بتقلص الرحم ، هذا وضع 
  :ومن األوضاع المريحة

  .االستلقاء على الجنب ، الجلوس على الكرسي
  

  :وأخـــيرا
األم وفي                            سبب ب رتبط ال دما ي ذلك عن دها آ ة قيصرية فتحدث التي بع ابقة بعملي إذا حدثت والدة س

  .الحاالت األخرى فإن الوالدة المهبلية بعد الوالدة القيصرية ممكنة
  

  
  لك بالشفاء العاجل وألف مبروك للمولود الجديدتمنياتنا 

  .والحمد هللا على السالمه
 


