
 

 
 

 

 

 

 
  
 

 

 

:VBAC التفكير بـالوالدة املهبلية بعد العملية القيصرية

تقرير ما هو صحيح بالنسبة لي

إذا كان لديك عملية قيصرية( القيصرية )من قبل، سوف تتكلم معك القابلة عن اخليارات املتاحة أمامك لهذا احلمل. تهدف 

هذه النشرة إلى مساعدتك على التفكير والتحدث عن قرارك مع القابلة، أو شريك حياتك والعائلة واألصدقاء.

ما هي خيارات الوالدة عندي بعد والدة قيصرية سابقة؟

معظم النساء سوف يكون لديهن خيار التخطيط إما:

تكرار العملية القيصرية 

( القيصرية )

الوالدة املهبلية بعد

( VBAC ) العمليات القيصرية

قد تفضل بعض النساء الوالدة القيرصية مرة 

أخرى. بالنسبة لبعض النساء قد يكون 

التخطيط للقيرصية خيار أك� أماناً .

الوالدة املهبلية بعد العملية القيرصية هي خيار آمن بالنسبة ملعظم النساء الال� 

تعرضن إلجراء عملية قيرصية. وكث� من النساء الال� تعرضن إلجراء عملية قيرصية يف 

املايض ال يزلن قادرات عىل الوالدة املهبلية. وبعض النساء اللوا� يخططن ل ينتهي بهن 

األمر إىل عملية قيرصية  مرة أخرى.

ما هي االحتماالت لدي حلدوث عملية مهبلية بعد القيصرية VBAC؟

حتدث معظم العمليات املهبلية بعد القيصرية VBACs كما هو مخطط لها.

 من الصعب التخمني ألي امرأة ان  يحصل معها عملية مهبلية بعد 

القيصرية VBAC . بعض األشياء عن تاريخك الصحي اخلاص و جتربة 

الوالدة السابقة(الوالدات) قد جتعل الوالدة عن طريق املهبل أكثر أو أقل 

احتماالً.

تزداد فرص القيام بعملية مهبلية بعد القيصرية VBAC لديك

 في احلاالت التالية:

• كان لديك والدة مهبلية من قبل.
• سبب حدوث الوالدة القيصرية  السابقة ال يكون عامالً هذه املرة

(على سبيل املثال، آخر عملية قيصرية خاصة بك حدثت ألن طفلك كان في 

وضعية القدم-أوالً(املؤخرة)، ولكن هذه املرة فإن رأس طفلك إلى أسفل)

VBAC تقل فرصك في القيام بعملية مهبلية بعد القيصرية

 في احلاالت التالية:

• مت إعطائك أدوية للحث على ( البدء) أو زيادة ( تعزيز أو تسريع ) الطلق لديك.
• مؤشر كتلة اجلسم اخلاص بك أكثر من 25-30 .

• ان يكون عمرك 35 سنة أو أك�.

قد يكون لديك فرصة أكبر أو أقل حلدوث عملية مهبلية بعد القيصرية VBAC إذا انطبق عليك أحد هذه العوامل أو أكثر . 

ولكن ليست هناك طريقة محددة  ملعرفة  فيما إذا كان او سوف يكون لديك VBAC . أظهرت األبحاث أنه حتى إذا 

انخفضت فرصك في حدوث عملية مهبلية بعد القيصريةVBAC ، تظل الفرصة قائمة الكثر من 50 ٪  الحتمال حدوث 

الوالدة املهبلية .

الدرسات تخبرنا فيما إذا 

 VBAC خططت 100 امرأة

 75%
سيكون لديها   

VBCA

%25 سيكون لديها 
والدة قيصرية أخرى

هذه الوثيقة تقدم معلومات عامة  للعميالت  بناء على رابطة قابالت أونتاريو " املمارسة السريريةـ املبدأ التوجيهي رقم 14: الوالدة املهبلية بعد عملية قيصرية سابقة -منخفضة القطاع. 

وهي مصممة ملساعدتك على فهم أفضل لبعض االعتبارات و اخليارات التي قد تواجهينها أثناء تلقي الرعاية من قابلتك. ليس املقصود منها أن حتل محل خيار املناقشات  بينك وبني 

قابلتك. إذا كان لديك أي أسئلة، مخاوف أو أفكار بعد قراءة هذه الوثيقة ، يرجى مشاركتها مع قابلتك.
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ما هي  االختالفات بني VBAC والوالدة القيصرية ؟

الدراسات حتدثنا  أن كل من   VBAC او القيصرية املخطط لها آمنة جداً. ومع ذلك فان، والدة الطفل تنطوي دائما على بعض 

املخاطر من املضاعفات احملتملة، بغض النظر عن اي  نوع من الوالدة لديك.

VBAC بعض مخاطر

متزق الرحم:

• يحدث متزق الرحم عندما  ينقسم جدار الرحم أثناء احلمل أو 
  الوالدة.  هذه عادة حتدث على طول اجلرح الذي حدث  من 

  الوالدة القيصرية السابقة.

• متزق الرحم يتطلب جراحة عاجلة.

حتدث هذه األنواع من النتائج في أقل من ٪5 من حاالت متزق 

الرحم. وألن متزق الرحم نادر احلدوث فإن فرص أن VBAC سوف 

يؤدي إلى مشكالت لألم أو الطفل تكون منخفضة جداً.

ليس هناك من طريقة على وجه التحدي  ملعرفة من سيحدث لديها متزق في الرحم . قد تكون فرصتك أكبر في احلاالت التالية:

 . VBAC متزق الرحم يحدث في حوالي 0.5 ٪ من مجموع الوالدات

هذا يعني أن متزق واحد للرحم من املتوقع أن يحدث بني كل 200 

.VBAC امرأة من اللواتي يخططن لوالدة

معظم األمهات واألطفال سيتعافون متاما بعد متزق الرحم. 

في بعض احلاالت النادرة  ميكن أن يكون لتمزق الرحم آثاراً خطيرة :

• األم : نزيف حاد أو إزالة الرحم ( استئصال الرحم )
• الطفل: تلف الدماغ أو املوت

• إذا كان عندك عملية قيصرية سابقة في فترة أقل من عامني ، أو
• مت إعطائك أدوية للحث على ( البدء) أو زيادة ( تعزيز أو تسريع ) الطلق او املخاض لديك هذه املرة . 

وجود واحد من هذه العوامل ال يعني أن التخطيط ل VBAC غير آمن- بل يعني فقط أن احتمال حدوث متزق الرحم يكون أعلى 

قليالً ،  ولكنه يظل منخفضاً.

إجراء عملية قيصرية طارئة :

بعض النساء اللواتي يخططن لـVBAC يجب أن جترى لهن القيصرية. يحدث هذا مع حوالي 1 من كل 4 نساء يخططن 

VBAC . اجراء العملية القيصرية بعد بداية املخاض يكون مرتبطاً مبخاطر ( مثل عدوى الرحم ) بأكثر مما يعود إلى  الوالدة 
القيصرية قبل املخاض.

مشكالت متعلقة باجلراحة :

• مثل أي عملية جراحية كبرى، تكرار الوالدة القيصرية قد يؤدي إلى مشكالت متعلقة باجلراحة : احلمى، العدوى واإلصابات 
  في األمعاء أو املثانة، أو جتلطات في الدم .

صعوبات في التنفس حلديثي الوالدة :

• الوالدة املهبلية تساعد على اعتصار السوائل من رئتي طفلك . لهذا السبب فأن األطفال الذين يولدون عن طريق الوالدة 
  القيصرية هم أكثر عرضة الحتمال مواجهة مشكالت في التنفس مقارنة مع األطفال الذين يولدون عن طريق املهبل.

• القابالت واملستشفيات تكون مستعدة جيداً للتعامل مع مشكالت التنفس عند الوليد. معظم األحيان تكون هذه املشكالت  
  خفيفة واألطفال يتعافون بسرعة.

 (NICU) مشكالت التنفس قد تعني أن طفلك يحتاج أن يقبل في دار حضانة خاصة أو وحدة عناية مركزة حلديثي الوالدة •
  للمراقبة أو العالج. وهذا قد يعني أن تنفصلي عن طفلك.

  

1 من 200 امرأة ممن يخططن للوالدة 
VBAC سوف يحدث معها متزق بالرحم

  بعض مخاطر  تكرار العملية القيصرية



مشكالت في املشيمة في حاالت احلمل املستقبلية :

• ندوب من  الوالدة القيصرية ميكن أن تسبب مشكالت مع كيفية تعلق املشيمة بالرحم في حاالت احلمل املستقبلية 
  ( املشيمة املنزاحة و accreta املشيمة ). هذه املشكالت قد تسبب نزيفاً خطيراً وفي بعض احلاالت النادرة قد تسبب املوت.

• خطر التعرض ملشكالت في املشيمة يزداد مع كل قيصرية إضافية.
  

كيف ميكنني أن أقرر ما هو األفضل بالنسبة لي؟

 VBAC ، قد جتد أنه من املفيد التفكير في بعض األسباب الشائعة التي قد تضعها النساء كخيارات. مثالً: أي جانب من جوانب الوالدة

و تكرار الوالدة القيصرية مبا فيه من مخاطر كماله فوائد أيضاً  ميكنك التفكير بالفوائد واملخاطر التي تعتبر أكثر أهمية بالنسبة إليك 

والتي ميكن أن تساعدك على تقرير التخطيط لـVBAC أو تكرار الوالدة القيصرية.

ميكنك إضافة عالمة في مربع في اجلدول أدناه للتعرف على األسباب األكثر أهمية بالنسبة لك. ال تترددي في إضافة أسباب أخرى مهمة 

بالنسبة لك. انظري كي تشاهدي أين قد وضعت عالمة في أغلب املربعات - قد ترغبني في إعطاء اهتمام أكبر لتلك األسباب.

☑ ☐ ☐
☑☑ ☐

☑☑☑

فقط قليال

إلى حد ما 

كثير األهمية

كم هو مهم هذاالسبب بالنسبة لك؟ 

:VBACبعض األسباب التي قد جتعلك تختارين التخطيط لـ

• 
☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

• 
☐ ☐ ☐

• 
☐ ☐ ☐

• 
☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐

من املرجح أن تكون إقامتك في املستشفى أقصر واالنتعاش أسرع

هذا يعني أنه سيكون مبقدورك العودة إلى األنشطة املعتادة عاجالً.

على األرجح أنت أقل عرضة ملشكالت متعلقة باجلراحة 

على األرجح أنك ستكونني قادرة على حمل وإرضاع طفلك عاجالً

ذا جزئياً إلى أن حديثي الوالدة الذين يولدون بعمليات قيصرية يكونون أكثر عرضة للقبول في احلاضنة أو 

.NICUوحدة الرعاية اخلاصة بصعوبات التنفس

تريد ين إجناب املزيد من األطفال بعد احلمل احلالي

إذا كنت تخططني أن يكون لديك أكثر من طفلني، من األرجح أن يكون التخطط لـ VBACهو اخليار 

األكثر أمانا بالنسبة لك. كلما زاد عدد الوالدات القيصرية لديك، على األرجح سيحصل لديك مشكالت 

في املشيمة مستقبالً. 

من املرجح أن تكون جتربة الوالدة لديك ايجابية 

 في إحدى الدراسات الكندية الواسعة، النساء اللواتي كان لديهنVBACوصفن جتربة والدتهن بإيجابية 

 بأكثر من النساء اللواتي لديهن تكرار في القيصرية.

أسباب أخرى

☐ ☐ ☐

• 
☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐

بعض األسباب التي قد جتعلك تختارين خطة الوالدة القيصرية املتكررة:

تعرضك الحتمال متزق الرحم يكون أقل 

يجنبك خطر حدوث الوالدة القيصرية الطارئة

بعض النساء اللواتي يخططن لوالدة مهبليةVBAC تبقى القيصرية محتملة. يحدث هذا حلوالي 1 من كل 4 

نساء. حصول القيصرية بعد  البدء باملخاض قد يترافق مع املزيد من املخاطر (مثل عدوى الرحم)بأكثر من 

احتمال اختيار القيصرية قبل املخاض.

ميكنك معرفة متى سيولد طفلك.

سوف تعرفني ما ميكن توقعه من العملية اجلراحية. 

أسباب أخرى



ذا كنت أخطط لـVBAC، هل ميكن أن يبقى لدي إمكانية الوالدة في املنزل؟

حدوث العملية  القيصرية معك في املاضي قد يؤثر على اختيارك ملكان الوالدة. هناك العديد من العوامل املختلفة التي ميكنك النظر 

فيها مع قابلتك (القابلة) املؤهلة متاما ملساعدتك في استكشاف اخليارات اخلاصة بك واتخاذ القرار.

أحد حتديات صنع القرار هو أن هناك القليل من األبحاث ملساعدتنا على معرفة ما إذا كانت الوالدة VBAC في املنزل هي أقل 

أمانا منVBAC في املستشفى. في دراسة واحدة من قبل النساء في أونتاريو حتت رعاية القابالت من 2008-2003 ، وجد أن 

األطفال الذين ولدوا عن طريق VBAC في املنزل لم يكونوا أقل صحية من األطفال الذين ولدوا عن طريق VBAC في املستشفى.

من الذي يساعدك على اتخاذ هذا القرار؟

هل هناك أشخاص آخرين في حياتك من الذين يهمك دعمهم وتهتمني بنصيحتهم ؟  شريكك؟ أسرتك؟ األصدقاء؟

قد جتدين أنه من املفيد تبادل هذه املعلومات معهم ألنها قد تساعدهم على فهم اخليارات املتاحة لك، وحتملهم على التفكير في 

الفوائد واملخاطر التي يعتقدون أنها األكثر أهمية . هذا  أيضاً ميكن أن يكون مفيداً إذا كنت فعلياً قد اتخذت قراراً و كنت في حاجة 

إلفهامهم ملاذا اخترت هذا القرار وليس اآلخر.

مصادر أخرى

فريقان من بريتش كولومبيا نشرا موارد مفيدة جدا للنساء اللواتي يفكرن بـVBAC الوالدة املهبلية بعد القيصرية:

optimalbirthbc.ca :BC• تاريخ امليالد األمثل
powertopush.ca حملة املقدرة على الدفع، مقرها كائن في مشفى النساء في بريتش كولومبيا: 

icancanada.ca• شبكة التوعية القيرصية الدولية:

وهناك أيضا بعض املوارد األميركية التي قد جتدها النساء مفيدة:

• اتصاالت والدة األطفالChildbirth Connection: منظمة غير هادفة للربح في الواليات املتحدة التي عملت على 
childbirthconnection.org  حتسني نوعية الرعاية لألمهات والرضع و العائالت منذ عام 1918: 

Lamaze International دليل على شبكة اإلنترنت التي وضعتها ملز الدولية : VBACدليل املرأة لـ •
:VBACملعاجلة القضايا واألسئلة حولgivingbirthwithcon�dence.org

املنظمة:

ما زلت بحاجة الى مزيد من املعلومات ملساعدتي في قراري.

قابلتك ميكن أن تزودك مبوارد إضافية ملساعدتك في قرارك. 

إذا كان لديك أسئلة محددة يرجى كتابتها أدناه وإحضار هذه الورقة في  موعدك القادم.

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

 

مت تطوير هذه الوثيقة بدعم سخي من قبل

املعاهد الكندية ألبحاث الصحة.


