
 
 

 

 : مقدمة
ة جراحية لوالدة الجنين تتم عن طريق القيام بشق البطن فوق عمليالوالدة القيصرية هي عبارة عن 

 :طريقتان لهاللوالدة المهبلية الطبيعية ،و الرحم من أجل إخراج الجنين والمشيمة، كبديل
 .تحت السرة شق عمودي علوي في مركز البطن .1
 .مستعرضشق سفلي  .2
 
:األسباب  

 :التي تستدعي القيام بهذا النوع من الجراحةالحاالت الطبية 

 النساء في سن متقدمة حمل. 
 نقص األكسجين عن الجنين. 
 مشاكل في الحبل السري أو المشيمة . 
  مثل وضعية )وضعية الجنين غير السليمة في قناة الوالدة

 (.المؤخرة
 والدة أكثر من جنين في آن واحد. 
  تسمم الحمل. 
 لسابقالخضوع لوالدة قيصرية في ا. 
  ضيق في حوض األم. 
 عدم توسع عنق رحم األم بشكل كاٍف لخروج الجنين. 
 بعض حاالت مرض السكري واألمراض القلبية والرئوية. 

لكي تتجنب آالم الوالدة، أو من أجل أن تلد في تاريخ محدد أو ألسباب  القيصريةبعض النساء تفضل الوالدة 
 .نسبة إجراء هذه الجراحة في ازدياد مستمرفإن  ولذلك, وال ينصح بها األطباء أخرى

 :التحضير للجراحة

 :وذلك بأحد النوعينالتخدير بيشمل التحضير لهذه الجراحة القيام 

 بهدف تخفيف األلم وتثبيط  عن طريق إدخال إبرة إلى النخاع الشوكي التخدير النصفي
 .دقيقة 03-03الشعور في منطقة الحوض وما دونها و قد تستغرق هذه الجراحة غالباً 

 نام بشكل كامل ويصبح كامل الجسم غير تو اوعيه ةفقد المريضتوفيه  التخدير العام
  . الُمخدر تأثيرستيقظ بعد زوال تو حساس لأللم

 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة الدفاع

 رئاسة هيئة األركان العامة
 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
 قسم التثقيف الصحي
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ةالوالدة القيصري  
Caesarean Delivery(C-Section) 



 :والمضاعفاتالمخاطر  

إن أي تدخل جراحي قد يتضمن حدوث مضاعفات حتى لو تم ذلك في ظروف تتسم بالكفاءة و 
 :السالمة  وهذه المضاعفات قد تتضمن

  في موضع العملية التهابحدوث. 
  حدوث نزيف أثناء أو بعد العملية . 
 إصابة األعضاء المجاورة للرحم أثناء العملية. 
 تمزق جدار الرحم. 

  التنفس لدى الجنينضيق في. 
 االكتئاب بعد الوالدة. 

 
 :األمور التي يجب مراعاتها بعد الوالدة

  ساعة األولى بعد  20الـ  خاللغالباً ُيفضل بأن تبقى المريضة بوضعية االستلقاء
 .ةالجراح

 السيطرة على  األلم: 
 ة بعد الوالدةعمليمن الطبيعي أن تشعر المرأة ببعض األلم في منطقة ال . 
 عادة يقوم الطبيب بوصف مسكنات يتم أخذها عندما تشعر المريضة باأللم . 

 العناية بالجرح: 
  بعد أيام من العملية حسب تحديد الطبيبيتم إزالة الدبابيس من الشق الجراحي. 

 النظافة الشخصية : 
  يمكن للمريضة االستحمام بعد الوالدة. 
  على غسل اليدين بالماء و يجب تغيير الفوطة الصحية بشكل مستمر مع الحرص

  .الصابون

 التغيّرات البوليّة والمعويّة :  
  تفاديًا لإلمساك تنصح األم بعد الوالدة بشرب كميّات كبيرة من السوائل إضافة إلى

فينصح بتناول الُملينات  اإلكثار من تناول الخضروات والفواكه ، أما في حال اإلصابة به
 .المعويّة و عدم دفع البراز بقوة عند التبرز

  في حالة اإلصابة بالبواسير فُيوصى باستخدام الُمكعبات الثلجيّة لتخفيف حدة األلم
 . إضافة إلى الكريمات الموضعيّة أو التحاميل الشرجيّة تحت إشراف طبي

 الرضاعة الطبيعية: 
 ا من قبل األطباء لما لها من فوائد كثيرة لألم وهي من أهم األمور الموصى به

 .و الطفل معاً 
  و يجب إرضاع الطفل بعد الوالدة مباشرة كي يستفيد من حليب اللبأ

أيام و يساعد على رفع مناعة  0هو حليب مركز أصفر اللون يستمر تقريبًا إلى 
 .الطفل من اإلصابة باألمراض

   قليلة مع االستمرار بالرضاعةسيزداد الحليب بالتدفق في غضون أيام. 
 
 
  ًمناقشة ولذلك يجب على األم ،الرضاعة الطبيعية ال تمنع حدوث الحمل تماما

الطبيب لتحديد وسيلة لتنظيم الحمل ،حيث أن الرضاعة ال تمنع حدوث الحمل 
 .تماماً 

 التغيّرات الهرمونيّة : 
  يطرأ تغيير كبير على تركيز العديد من الهرمونات األساسية في جسم المرأة بعد الوالدة

  : مما يتسبب بالعديد من التغيّرات ومنها
O احتباس السوائل والتورّم في مختلف أنحاء الجسم . 
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O  تساقط الشعر . 
O الومضات الساخنة . 
O فرط التعرّق الليلي . 
O جفاف الجلد . 
O  (ما بعد الوالدة اكتئاب) تقلّب المزاج. 
O التبوّل الُمتكرر . 
O الجفاف المهبلي. 

 التغيّرات الُمتعلقة بالتغذية والتمارين الرياضيّة :  
  من المهم الحرص على تناول وجبات صحية متوازنة تحتوي على قدر كاف من

لزيادة  وتجنب أي حمية غذائيّة أثناء فترة الرضاعة نظراً  البروتينات والحديد
  .الغذائيّة لجسم األم اتالحاج

  تستطيع األم البدء بممارسة تمارين رياضية خفيفة كشد العضالت والمشي
حيث أن المشي يساعد على تحسين تدفق الدورة الدموية و يمنع من حدوث 

 .جلطات الساقيين 
 لمدة أسبوعين على األقل يجب تجنب رفع األشياء الثقيلة الوزن. 
 الحيطة أثناء صعود و نزول الدرج التأني و أخذ. 
 عدم العودة إلى العمل حتى يوافق الطبيب على ذلك. 
 اسعدم ممارسة العالقة الزوجية قبل توقف دم النف. 

 
:الحاالت التي تستدعي مراجعة المستشفى   

 حرقان في البول أو ألم أثناء التبول. 
 ارتفاع درجة الحرارة. 
  العملية مثل االحمرار أو خروج صديدوجود عالمات التهاب في جرح. 
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