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 تم إطالعك على ھذه المعلومات حتى تتمكني من اتخاذ قرار مستنیر.

 
 )، یمكن للمرأة أن تختار الخضوع في المستقبل لوالدة قیصریة مخطط لھا، أو یمكنھا محاولة  C-sectionبعد الخضوع لعملیة والدة قیصریة (

 اختیار. ال یستطیع طبیبك  الوالدة الطبیعیة. ھناك خطر محتمل مع كل حمل. ھناك مزایا ومخاطر لكل 
 الجزم باستفادتك من أي من المزایا.

 
من النساء الالتي تجربن الوالدة الطبیعیة بعد  %80إلى  %60ھو الوالدة الطبیعیة بعد الخضوع لوالدة قیصریة. تنجح  VBACالمقصود باختصار 
 ) في ذلك.VBACالوالدة القیصریة (

 
 لوالدة القیصریة مقارنة بالوالدة القیصریة المخطط لھا؟ما ھي مزایا الوالدة الطبیعیة بعد ا

 
 وقتًا أسرع للشفاء بعد الوالدة. •
 إقامة أقصر في المستشفى. •
 احتمال أقل للتعرض لخطر العدوى بعد الوالدة. •
 احتمال أقل لتعرض المولود لخطر المشكالت التنفسیة. •
 إمكانیة العودة األسرع لممارسة األنشطة الطبیعیة. •
 بر للوالدة الطبیعیة في مرات الحمل الالحقة.فرصة أك •
 احتمال أقل للتعرض لخطر حدوث مشكالت متعلقة بالتصاق المشیمة في مرات الحمل الالحقة. •

 
 )؟VBACما ھي مخاطر الوالدة الطبیعیة بعد الوالدة القیصریة (

 
 لوالدة القیصریة.المخاطر المعتادة للوالدة الطبیعیة موجودة أیضاً في الوالدة الطبیعیة بعد ا •
یوجد احتمال أقل للتعرض لقطع (تمزق) في جدار الرحم. یحدث ھذا في أٌقل من واحد في المائة من محاوالت الوالدة الطبیعیة بعد الوالدة  •

 القیصریة.
   

  
  
  
  
  
  

   
   

  
  
  
   
  
  

 
 

�المخاطر الخاصة باألم في حالة حدوث تمزق في جدار الرحم تشمل ما یلي:    •
�فقدان الدم. قد یتطلب ھذا نقل دم.  •
�حدوث تلف في الرحم. قد یتطلب ھذا إجراء استئصال للرحم.  •
�تضرر المثانة. سوف یتطلب ھذا إجراء جراحة إلصالح التلف.  •
�العدوى. سوف یحتاج ھذا لعالج بالمضادات الحیویة. نادراً ما یحتاج ذلك إلى عملیة نزح.  •
�تجلطات دمویة. سوف یحتاج ھذا  ألدویة، وأیضاً قد یحتاج لإلصالح عن طریق التدخل الجراحي.  •
�الوفاة. ھذا نادر الحدوث للغایة.  • 
· المخاطر المتعلقة بالطفل في حالة حدوث تمزق بالرحم ھي حدوث تلف بالمخ ووفاة. ال تؤدي كل التمزقات بالرحم إلى ضرر بالطفل. حوالي 5 
من 10 أطفال من كل 10,000 محاولة للوالدة طبیعیة بعد الوالدة القیصریة سوف یعانون من تلف بالمخ أو ووفاة.  
· تزداد خطورة تعرض رحمك للتمزق أثناء المخاض مع أي من الحاالت التالیة: 
�المخاض الذي یتم تحفیزه (أي الذي ال یبدأ من تلقاء نفسھ).  •
�أكثر من عملیة والدة قیصریة واحدة.  •
�مرور أقل من 18 شھراً ِ على آخر والدة قیصریة لك.  •
�الحاجة ألخذ دواء أثناء الوالدة لزیادة االنقباضات.  •
�المخاطر األخرى المتعلقة بتمزق الرحم ال تزال قید البحث.  •
�إذا لم یكن باإلمكان حدوث والدة طبیعیة، فال بد من الخضوع لوالدة قیصریة. بشكل عام، فإن نسبة نجاح حاالت الوالدة الطبیعیة بعد الوالدة   •
القیصریة ھي من 60% إلى 80%. الوالدة القیصریة بعد محاولة الوالدة الطبیعیة تحمل نفس أنواع المخاطر المرتبطة بالوالدة القیصریة  
 المخطط لھا. تزداد مخاطر التعرض للعدوى أو االحتیاج لنقل دم أو تكون جلطات في الدم واالضطرار الستئصال الرحم. 
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 اختیاري؟  ما ھي المخاطر المرتبطة بإعادة تكرار الوالدة القیصریة المخطط لھا، إذا كان ھذا ھو

 
 مخاطر الجراحة:

یستطیع  ال یوجد أي إجراء طبي خاٍل من المخاطر. بعض المخاطر معروفة جیداً. قد تكون ھناك بعض المخاطر غیر المذكورة ھنا في القائمة والتي ال
 طبیبك التنبؤ بھا.

 
 مخاطر عامة للجراحة:

 
زیادة خطر التعرض للعدوى. قد یحتاج ھذا للمضادات الحیویة وعالجات احتمال تعرض مناطق صغیرة من الرئة لالنخماص. قد یؤدي ذلك ل •

 للتنفس.
). نادراً ما ینفصل جزء من الجلطة ویتجھ إلى DVTقد تتكون تجلطات في القدمین، ویصحبھا ألم وتورم. یُطلق علیھا تجلط األوردة العمیقة أو ( •

 الرئتین. قد یكون ذلك ممیتاً.
 إجھاد للقلب أو سكتة. •
 نزیف. •
ر رد فعل للمخدر. أكثر ردود األفعال الشائعة ھي الغثیان والقيء. في حاالت نادرة، قد تحدث وفاة. سوف یتناقش طبیب التخدیر في ھذا األم •

 معِك.
 

 المخاطر المتعلقة بتكرار الوالدة القیصریة المخطط لھا:
 

). نظراً ألن لدیِك جرح في الرحم %0.2حالة (أي  1000من كل  2تبلغ نسبة خطورة تعرض الرحم للتمزق قبل الوالدة القیصریة المخطط لھا  •
من جراء والدة قیصریة سابقة، فسوف تظلین دائماً معرضة لخطر حدوث تمزق في رحمك. عادة ما تحدث التمزقات أثناء المخاض. المخاطر 

 دة القیصریة.المرتبطة بطفلك وبِك ھي نفسھا في حالة تمزق الرحم أثناء الوالدة الطبیعیة بعد الوال
 حدوث المزید من الندوب على الرحم. •
 حدوث ندوب داخل البطن. یُطلق علیھا التصاقات. •
قد تحدث عدوى  في مكان الشق الجراحي.  قد یتطلب ذلك أخذ المضادات الحیویة مع االعتناء بالجروح. في حاالت نادرة قد ینفتح الشق  •

 الجراحي ویحتاج لعملیة جراحیة أخرى.
 عاء أو المثانة. قد یتطلب ذلك إجراء جراحة لتصحیحھ.تضرر األم •
 احتمالیة حدوث مشكالت في المشیمة عند الحمل مستقبالً. •
 الوفاة. ھذا نادر الحدوث للغایة. •

 
 المخاطر المرتبطة بالتدخین:

 
 ى تكون جلطة.یرتبط التدخین بزیادة خطر التعرض لاللتھابات. قد یؤدي ذلك أیضاً إلى مضاعفات في القلب والرئة وإل

 
 المخاطر المرتبطة بالسمنة:

 
 ترتبط السمنة بزیادة خطورة اإلصابة بالتھابات. قد یؤدي ذلك أیضاً إلى مضاعفات في القلب والرئة وإلى تكون جلطة.

 
 المخاطر المرتبطة بك:

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
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 معلومات عامة عند اختیار الوالدة القیصریة المخطط لھا:

 
 ل ھذا اإلجراء، قد یحتاج طبیبك إلى تنفیذ إجراءات إضافیة أو إجراءات مختلفة عما وافقت علیھا.خال •
 أثناء القیام باإلجراء الطبي  قد یحتاج الطبیب القیام بالمزید من االختبارات أو العالجات. •
البحث أو التدریس. أقر أنا بموافقتي على إمكانیة تخلص  قد یتم اختبار األنسجة أو األعضاء المأخوذة من الجسم. قد یتم االحتفاظ بھا ألغراض •

 المستشفى من ھذه األنسجة أو األعضاء بطریقة مناسبة.
 قد یحضر اإلجراء الطلبة أو ممثلو المبیعات التقنیون أو غیرھم من األفراد. سیقوم طبیبي باإلشراف علیھم. •
طبي. قد یتم إضافة ذلك إلى سجلي الطبي. یمكن نشر ذلك ألغراض تعلیمیة. سوف تتم قد یتم التقاط صور أو تسجیالت فیدیو في أثناء اإلجراء ال •

 حمایة ھویتي الشخصیة.
 

 البدائـــــــل:
 

 اختیار الخضوع لوالدة طبیعیة بعد الخضوع لوالدة قیصریة في السابق •
 ض قبل موعد الوالدة القیصریة المخطط لھااختیر الخضوع لوالدة طبیعیة بعد الخضوع لوالدة قیصریة في السابق إذا دخلت في المخا •
 اختیار التخطیط لوالدة القیصریة  •

 
 إذا اخترِت عدم اتخاذ قرار:

 
 عند بدء المخاض سیقوم الطبیب أو القابلة بتقدیم توصیة. •

 
 بتوقیعي على ھذا النموذج أقر:

 
 إنني قرأت ھذا النموذج أو تم شرحھ لي بكلمات یسھل لي فھمھا. •
 یاتھ.إنني أفھم محتو •
 أتیح لي وقت للحدیث مع الطبیب. لقد تمت اإلجابة على أسئلتي. •
 أرغب في الخضوع لھذا اإلجراء الطبي:  •

 تجربة الوالدة طبیعیة بعد الخضوع لوالدة قیصریة  �
 تجربة الوالدة طبیعیة بعد الخضوع لوالدة قیصریة إذا دخلُت في المخاض قبل موعد الوالدة القیصریة المخطط لھا �
 ة القیصریة المخطط لھا لتولید الطفل.الجراح �

 أتفھم إمكانیة أن یطلب طبیبي المساعدة من أحد زمالئھ ألداء العملیة الجراحیة. •
اً لمستوى أتفھم احتمال قیام أطباء آخرین، بما في ذلك األطباء المقیمین أو غیرھم من األفراد في المساعدة في الجراحة. ستوكل إلیھم المھام وفق •

 یقوم طبیبي باإلشراف علیھم.مھارتھم. س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)، أو تحلیل للدم type and screenقد یحتاج ھذا المریض إلى تحلیل فصیلة دم وفحص لألجسام المضادة في الدم ( :الصحیةمقدم الرعایة 
لیل المنتج إلجراء التحا\) قبل إجراء الجراحة.  في ھذه الحالة، الرجاء الحصول على موافقة للدمtype and crossومقارنتھ بفصائل دم أخرى (
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 _____ التاریخ: _______________ الساعة: ____________________________________________توقیع المریضة ___
 ولي األمر�  أقرب األقارب (صلة القرابة) __________� المریضة� صلة القرابة:

 
 وافقة والشرح الخاص بالطبیب للمریض أو الوالد أو أقرب األقارب أو ولي األمر القانوني.لقد قمت بترجمة ھذه الم بیان المترجم الفوري:
 ______ التاریخ: _________ الساعة: ________________________________________________ توقیع المترجم الفوري:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الستخدام مقدم الرعایة الصحیة فقط:
حتمالیة لقد قمت بتوضیح طبیعة التدخل المراد تنفیذه، والغرض منھ، ومخاطره، وفوائده، والعواقب المحتملة لعدم العالج، والخیارات البدیلة، وا

 ض على اإلجراء الطبي.  المضاعفات، واآلثار الجانبیة، كما قمت باإلجابة على األسئلة، وقد وافق المری
 

 _____التاریخ:______________ الساعة:_______________ة: ____________________________توقیع مقدم الخدمة الطبی

 ھاتللمعلومات التي فھم ابنفسھ امن خالل شرحھ ةالتأكد من استیعاب المریض
 

 صة لما یلي:تظھر المریضة مدى استیعابھا من خالل صیاغتھا بكلماتھا الخا
 ____________________________________________________________اإلجراء الطبي: ____\سبب (أسباب) العالج___ 

 ______________________________________________________________(مناطق) الجسم التي سوف تتأثر:  ___ منطقة
 _____________________________________________________________________________ فائدة (فوائد) اإلجراء: 

 ___________________________________________ _________________________ر) اإلجراء الطبي: خطر (مخاط___ 
 __________________________________________________________________________بدیل (بدائل) اإلجراء الطبي:

 أو
 (توقیع المریضة) ______________________________________________مرار: _____________اختارت المریضة عدم االست

 
 ______التاریخ: ______________ الساعة: ____________________________________________الشاھد: \مصدق علیھ
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