
كيف تقليل من فرصك يف الخضوع 
)C-SECTION( لوالدة قيرصية

هل تعلمي؟
يف كثري من الحاالت ، تكون الوالدة القيرصية 
)C-section( منقذة للحياة ورضورية. ولكن 

ميكن تجنب العديد من الوالدات القيرصية 
.)C-section(

 )C-section( الوالدة القيرصية
هي جراحة رئيسية

تعني الوالدات القيرصية )C-section( مضاعفات 

أكرث، مثل االلتهابات وفقدان الدم بشكل كبري. كام 

يستغرق شفاء األمهات وقتاً أطول.

ثقفي نفسك
سأيل ممرضتك أو طبيبك كيف ميكنك تقليل 

 )C-section( فرصك يف الخضوع لوالدة قيرصية
ما مل تكن هناك حاجة حقيقية إليها.

تحديث إىل طبيبك
صوتك مهم! أخربي طبيبك أنك تريدي إجراء 

والدة قيرصية )C-section( فقط إذا كانت هناك 
حاجة ماسة إليها.

والديت مهمة

MyBirthMatters.org



2 من 10

3 من 10

5 من 10

يف مستشفى واحد، قد 
تكون فرصة والدتك قيرصيا 

)C-section(

يف مستشفى آخر،

ويف مستشفى آخر، ميكن أن 
تصل إىل

كيف تقليل من فرصك يف الخضوع 
)C-section( لوالدة قيرصية

هل تعلمي أن املستشفيات تقوم بالوالدات القيرصية
 )C-section( اآلن أكرث من أي وقت مىض؟ دعينا نقول أن 

لديك حمل طبيعي وصحي.

هل تعلمي؟



يف بعض األحيان يكون هناك حاجة للوالدة القيرصية 
)C-section(. لكن بعض املستشفيات تكون أرسع يف 

إجراء الوالدة القيرصية عن غريها، حتى عندما يكون من 
املمكن تجنبها.

هذا مهم ألنه إذا أجرت املرأة والدة قيرصية 
)C-section(، تزيد فرصة حدوث مضاعفات، مثل 

االلتهابات وفقدان الدم بشكل كبري.

إنها عملية جراحية رئيسية، لذا تحتاج األم إىل وقت 
أطول للشفاء.

تحديث إىل طبيبك واملمرضة والقابلة وأفراد األرسة. 
 )C-section( أخربيهم أنك تريدي إجراء والدة قيرصية
فقط إذا كانت هناك حاجة ماسة إليها. ثم اسأيل كيف 

ميكنكم العمل معاً لتقليل فرصك.

من خالل اتخاذ خطوات مبكراً، ميكنك أن تحديث فرقاً لك 
ولطفلك. ثقفي نفسك. وتحديث إىل فريقك اليوم.

ملزيد من املعلومات، قومي بزيارة:
MyBirthMatters.org

ملاذا هذا االختالف؟

إنها والدتك.

صوتك مهم.
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