
ال يُقصد بهذه المعلومات أن تكون نصيحة طبية ، إنها إرشادية فقط. يرجى سؤال القابلة أو الطبيب
للحصول عىل المعلومات والنصائح المتعلقة مباشرة برعايتك ورعاية طفلك.
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جدول معلومات - العملية القيصرية

يبلغ معدل الوالدة القيصرية في أستراليا حوالي 30٪، وتحدث الوالدة القيصرية عندما يولد الطفل في غرفة العمليات 

 عبر شق في أسفل البطن، فوق عظم العانة مباشرة. تعتبر هذه العملية جراحة بطن كبرى وسيتم إعطاؤك الدواء حتى
ال تشعري بأي شيء.                                                                                                                                

 
يمكن أن تكون العملية القيصرية اختيارية [مما يعني أنه مخطط لها وأنت تعرفين تاريخ والدة طفلك]، وبعض من

أسباب اختيار العملية القيصرية ما يلي: سبق وتم إجراء والدة قيصرية لك في طفل سابق وترغبين في إجراء عملية

قيصرية مرة أخرى، أو أنه توجد مشكلة طبية لديك أنت أو طفلك مما يعني أن العملية القيصرية قد تكون أكثر أمانًا، أو

.قد تغطي المشيمة فتحة عنق الرحم وتتعذر الوالدة عن طريق المهبل
 

أو ربما تكون والدتك القيصرية حالة طارئة، مما يعني أنك ستكونين في حالة مخاض بالفعل، ويحدث شيء يستوجب
والدة الطفل بسرعة. يمكن أن تشمل بعض أسباب الوالدة القيصرية الطارئة ما يلي: نزول ماء الرحم وخروج الحبل

السري قبل الطفل، والنزيف من المهبل، وإشارة نبض قلب الطفل أنه في ضائقة، أو أن ضغط دمك مرتفع بشكل

.خطير. هناك أسباب أخرى، لذلك يجب عليك التأكد دائًما من أن الطبيب قد أوضح سبب العملية القيصرية
 

يمكنك عادًة اصطحاب شخص واحد معك في غرفة العمليات، ويمكن أن يكون شريكك أو قريبك أو أي شخص آخر

ليدعمك. عادة ما يكون هناك الكثير من األشخاص اآلخرين في غرفة العمليات، مثل جراحين وطبيب تخدير و3

 .ممرضات وفني غرفة عمليات وقابلة وقد يكون هناك طبيب أطفال أيًضا
 

ستقوم القابلة بسؤالك بعض األسئلة من قائمة تحقق، ثم ستطرح عليك ممرضة في غرفة العمليات بعض األسئلة، ثم
سيقومون ببعض الفحوصات التي قد تشمل االستماع إىل نبضات قلب الطفل وقياس ضغط الدم ودرجة الحرارة.

.سُيطلب منك ارتداء رَِداء مستشفى والجوارب، وسيقوم الشخص الذي سيدعمك بارتداء مالبس المستشفى
 

.بعد والدة الطفل، يمكنك حمله إذا شعرت برغبة بذلك وكان بصحة جيدة
سيبقى طفلك معك حتى تكونين مستعدة للذهاب إىل غرفة التعافي، وستسمح بعض المستشفيات للطفل بأن يبقى

معك في التعافي بينما توجد مستشفيات أخرى ال تسمح بذلك. إذا لم يُسمح لطفلك بالبقاء معك، فسيتم نقله إىل

 .جناح ما بعد الوالدة لقياس وزنه والرتداء المالبس، ويمكن عادة لشريكك أو الشخص الداعم أن يذهب معه
 

يمكن أن تبقي في غرفة التعافي لمدة 45 دقيقة تقريًبا، وعندما تصبحين بصحة جيدة، سيتم نقلك إىل جناح ما بعد

.الوالدة كي تتمكني من البقاء مع طفلك
 

.إذا خضعت لعملية قيصرية طارئة، فستحدث نفس األشياء المذكورة هنا ولكنها ستحدث بشكل أسرع
 



caesarean section
The caesarean rate in Australia is around 30% - a caesarean is when the baby is born in an
operating theatre via an incision in the lower abdomen, just above the pubic bone. It is
considered major abdominal surgery. You will be given medicine so you don’t feel anything. 

A caesarean can be elective [which means it is planned and you know the date your baby will
be born] some reasons for an elective caesarean may include – you had a caesarean section
with a previous baby and wish to have a repeat caesarean, you or your baby have a medical
issue which means caesarean section may be safer, your placenta may be covering the
opening of the cervix and a vaginal birth is not possible. 

Or, your caesarean may be an emergency, which means you would already be in labour,
contracting and something happens where the baby needs to be born quickly. Some reasons
for an emergency caesarean may include – your water breaking and the umbilical cord
coming out before the baby, bleeding from the vagina, the baby’s heartrate indicates she is in
distress, your blood pressure is dangerously high. There are other reasons – always make sure
the doctor has explained to you the reason for the caesarean. 

You can usually have one person with you in the operating theatre – this may be your partner,
your relative or other support person. There are usually a lot of other people in theatre – 2
surgeons, an anaesthetist, an anesthetic nurse, a scrub nurse, a scout nurse, a theatre
technician, a midwife, [there might be] a neonatal/baby doctor too. 

The midwife will go through a checklist asking you some questions, then a nurse in theatre will
ask you some questions. They will do some checks which might include listening to the baby’s
heartbeat and take your blood pressure and temperature. You will be asked to put on a
hospital gown and some stockings, your support person will change into hospital clothes. 
After the baby is born, you will be able to hold your baby if you feel like it and your baby is
well.

Your baby will stay with you until you are ready to go to the recovery room – some hospitals
will allow the baby to be with you in recovery, others do not. If your baby is not allowed to
stay with you, they will be taken to the postnatal ward to be weighed and dressed. Usually
your partner or support person can go with them. 

You might stay in recovery for about 45 minutes. When you are well enough, you will be taken
to the postnatal ward to be with your baby.
 
If you have an emergency caesarean section, the same things happen but they happen faster.
Your recovery will take longer after a caesarean, you cannot lift things heavier than your baby
for about 6 weeks after.

This information is not intended to be medical advice, it is a guide only. Please ask your midwife or doctor for
information and advice directly related to your care and your baby's care. 


