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 تعزيز التعافي بعد إجراء الوالدة القيصرية



 تاشا ترتدين تن  جي الت تذام

 ترالز الوالدة الوصوي والتاويراص في

 كبي والدة  ابق

ال تأالبين  و تذربين  ي ذيء 

 كبي  اعتين تن العتبية

 كبي الوالدة القيصرية التاويراص اليضاتية
 ب اعتين ويصف

كبي الوالدة القيصرية 
 ب اعتين

 الياية التاوير لبوالدة القيصرية

 اعة ال ابقة  42تاشا يجب  ن  فعي خالي الـ
 إلجراء الوالدة القيصرية؟

 تاشا تراورين تعق

  اعة ال ابقة إلجراء العتبية 42الـ 

 اليوج ال ابس لبجرااة كبي الوالدة القيصرية ب تايي  اعاص



 تاشا يادث بعد والدة  ابق  

 وادة العياية الترالزة لادي ي الوالدة )التاون(

 تاشا  يادث داخي ارفة العتبياص

بعد إع اء األدوية التخدرة،  يقوج الاريس   يقوج فريس التخدير بتا يبي:
 الجرااي بتا يبي:



 الرواعة

 في ارفة اإلفاكة

 فواتد تالت ة الجبد لبجبد



ا  ا ببي الت اعدة اتم ال ت ق ي  روط

 ا تصااب ال اي

 التاون تاشا لو الان  ابق  في

ار  الزوز

 في وادة رعاية األج وال اي



التواصي تق فريس الرعاية 

 الصاية التتابق لق  

 :لت اعدتق  عبم التعافي  خبرييا في االة
 تن  يعتيي بي بعد الجرااة؟

 تخايف األلج بعد الجرااة

 يوج الوالدة : يذ ة تعزيز التعافي

 األياج ال ال ة التالية لبجرااة : يذ ة تعزيز التعافي

 العاتبة واالرتبا  بال اي اديث الوالدة واالعتياء با

خ ة تعزيز التعافي خالي األياج 

 القبيبة التالية



 جضاص الدعج

 العودة إلم التيزي

العالتاص التي تذير إلم كدرتق عبم العودة إلم 
 التيزي:

 :كبي عودتق  إلم التيزي
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كاتتة تراجعة تعزيج التعافي 

 بعد الوالدة القيصرية
 دفيا تا ين اليتاتف لاج وال اي الرويق ولبعاتبة 

بأالتبضاى تعتي الخ واص التدرجة  يا عبم تعزيز 

التعافي والصاة وت ضيي تراب  الوالدين وال ايى التا 

 .يرتالن  ن تمدي إلم خرو  تبالر تن الت تذام

يررجم ا تخداج كاتتة التراجعة  شق لبت اعدة عبم 

تتبق تقدزتق  والتعرف عبم يقا  التا ن كبي تتادرة 

 .الت تذام

  اعة بعد الوالدة: 42 وي 
 

  البدء بمالمسة جلدك لجلد طفلك

محاولة إرضاعه بعد ساعة أو ساعتين 

 من الوالدة

  تناول الطعام والشراب كالمعتاد بعد

 ساعات من الوالدة 4ساعتين إلى 

  درجة على األقل،  44الجلوس بزاوية

 بعد الوالدة بساعة أو ساعتين

  الجلوس على حافة الفراش وتمّشي في

 ساعات من الوالدة 8إلى  6غضون 

  21إلى  6إزالة قسطرة البول بعد 

ساعات من الوالدة ومحاولة التبول كل 

 ساعات. 3ساعتين أو 

  ارتداء جوارب ضاغطة في

ساقك خالل تواجدك في الفراش 

لمنع تجلّط الدم إلى أن تتمكني 

من استخدام الحّمام والتمشية 

 كثيًرا

  مرات  3التمشية في الممّرات

 على األقل يوميًا

  الموازنة بين البقاء خارج الفراش

 أغلب اليوم وقضاء وقت للراحة

  سؤال الممرضة عن األسئلة

 المتعلقة بإرضاع الطفل

  أخبري الممرضة المتابعة لِك إذا

شعرت بغثيان أو قيء أو حكة 

واضحة أو عدم سيطرة جيدة على 

األلم أو صداع أو ألم بالرقبة أو 

 إمساك أو صعوبة في التبّول

  االستمرار في تلقي أدوية مسكنة

لأللم غير أفيونية مع أدوية تسكين 

 ألم إضافية عند الحاجة

  دقائق على  4مضغ علكة لمدة

مرات يوميًا، إلى أن  3األقّل، 

تكوني قادرة على تحّمل الطعام 

 كالمعتاد

  وضع خطة لتنظيم النسل مع

 القائم بالتوليد

  الحديث مع القائم بالتوليد

بشأن خطة إدارة األلم في 

المنزل وأي وصفات دوائية 

قد تحتاجين إليها واتباع 

 الخطة

  مراجعة تعليمات الرعاية

 المنزلية مع ممرضتكِ 

 :األياج التالية لبوالدة

 خطة عملية الختان عند الرغبة 

  وضع خطة متابعة مع طبيب

طفلك حديث الوالدة بعد الذهاب 

 إلى المنزل

  إحضار مقعد سيارة الطفل إلى

وحدة رعاية األم والطفل قبل 

 يوم مغادرة المستشفى

 :  داف خاصة بال اي اديث الوالدة

  إكمال روتين رعاية الطفل حديث

الوالدة: األدوية واللقاحات وفحص 

 السمع واالختبارات المعملية

 إكمال شهادة الميالد 

تعبيتاص اال تاتاج كبي 
 إجراء العتبية

 تعبيتاص اال تخداج



 تالاحاص




