التعافي )(Recovery

النشاطات

إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻚ أﻳّﺔ ﻣﺸﺎآﻞ ﺻﺤّﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻓﺴﻮف ﻳﺘﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ
ت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﻋﻦ اﻟﺴﺮﻳﺮ واﻟﺘﻤﺸّﻲ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎ ٍ
ي ﺿﺮ ٍر ﻟﺠﺮﺣﻚِ .وﺳﻮف ﻳﻜﻮن
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،وهﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﻦ ﻳﺴﺒﺐ أ ّ
ﻞ ﻋﻦ 12
ﻚ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘ ّ
ﻟﺪﻳﻚ ﻗﺴﻄﺮة )أﻧﺒﻮب( ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﻣﺜﺎﻧﺘ ِ
ﺸﻲ.
ﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﻤ ّ
ﺳﺎﻋﺔ ،وهﺬا ﻟﻦ ﻳﻌﻴﻘ ِ

ﺳﻴﺄﺧﺬ اﻷﻣﺮ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ،وﺗﺸﻤﻞ اﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

آﻤﺎ وﺳﻮف ﺗﺘﻠﻘﻴﻦ ﻋﻼﺟًﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺴﻄﺮة ورﻳﺪة ﻣﻮﺿﻌﻴﺔ
ﻟﻤﺪة ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  12إﻟﻰ  14ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ،وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﻢ
إزاﻟﺔ اﻟﻘﺴﻄﺮة ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ.

الغذاء

والراحة )(Food and Rest

ﺳﻮف ﻧﻘﺪم ﻟﻚ اﻟﻄﻌﺎم ﺑﺤﺴﺐ ﺷﻌﻮرك ﺑﺎﻟﺠﻮع وﻧﻈﺎﻣﻚ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
اﻹﻋﺘﻴﺎدي ،آﻤﺎ وﻧﺮﺟﻮا ﻣﻨﻚ أن ﺗُﻌﻠﻤﻴﻨﺎ ﺑﺄﻳﺔ ﺗﻔﻀﻴﻼت ﻏﺬاﺋﻴﺔ
ﻟﺪﻳﻚ .وﻧﺸﺠﻌﻚ أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮب ﻋﻨﺪ ﺷﻌﻮرك ﺑﺎﻟﻌﻄﺶ ،ﻓﻬﺬا
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﺰز ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻜِﻠﻰ.
ﺗﺴﺎﻋﺪك اﻟﺘﻐﺪﻳﺔ واﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺣﺔ .آﻤﺎ
وﻧﺸﺠﻌﻚ ﻋﻠﻰ أﺧﺬ أﻗﺴﺎط ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﻬﺎر ﺣﻴﺚ أن
ﻃﻔﻠﻚ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺴﺘﻴﻘﻈًﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
أﺟﻞ إﻃﻌﺎﻣﻪ وﺗﻬﺪﺋﺘ ِﻪ.
ﻳﻌ ّﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺠﻴﺪة
ﻟﻠﺘﻤﺎﺛﻞ ﻟﻠﺸﻔﺎء ،ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺐ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
اﻟﺠﺮاﺣﺔ وﺗﻘﻠﻞ اﻷﻟﻢ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻧﻴﻦ ﻣﻨﻪ .وﻟﻦ ﻳﻀ ّﺮ ﺣﻤﻞ ﻃﻔﻠﻚ
واﻟﻌﺎﻧﻴﺔ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻤﺎﺛﻠﻚ ﻟﻠﺸﻔﺎء ،ﺑﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪك هﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ ﻃﻔﻠﻚ اﻟﻮﻟﻴﺪ.

الذھاب إلى المنزل

)(Going Home

ﻳﺘﻢ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺼﺮﻳﺔ ﻋﺎدة ﺑﻌﺪ ﻟﻴﻠﺘﻴﻦ أو
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة .ﺗﺘﻤﺎﺛﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻠﺸﻔﺎء ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺮع ﻣﻦ
اﻷﺧﺮﻳﺎت ،وﻳﺨﺘﺮن اﻟﺬهﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰل ﺑﻮﻗﺖ أﺑﻜﺮ .إذا اﺧﺘﺮت
أن ﺗﻔﻌﻠﻲ آﺬﻟﻚ ﻓﻬﺬا ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻊ دﻋﻢ "ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﺒﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺰل" ،ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻘﻮم اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺰﻳﺎرﺗﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﻟﻚ.

االعتيادية )(Normal Activities

ي ﺷﻲ ٍء ﺛﻘﻴﻞ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﻃﻔﻠﻚ ﻟﻤﺪة  6أﺳﺎﺑﻴﻊ.
 ﻻ ﺗﺤﻤﻠﻲ أ ّ
ﻋﻮدي إﻟﻰ ﺗﺄدﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻋﻨﺪ ﺷﻌﻮرك ﺑﺄﻧﻚ ﻗﺎدرة
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
 ﻻ ﺗﻘﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدة إﻟﻰ اﻟﺤﻴﻦ اﻟﺬي ﻻ ﺗﺴﺒﺐ أﻳّﺔ ﺣﺮآﺔ ﻓﺠﺎﺋﻴﺔ
ﻚ.
ﺑﺎﻷﻟﻢ ﻟﺪﻳ ِ
ﺳﻮف ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻌﺪ  3إﻟﻰ  4أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ أﻟﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ
اﻟﺠﺮح وهﺬا ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺷﻔﺎء اﻷﻋﺼﺎب اﻟﺘﻲ ﺗ ّﻢ ﻗﻄﻌﻬﺎ .وﻳﺴﺘﻤﺮ
هﺬا اﻷﻟﻢ إﻟﻰ ﻗﺮاﺑﺔ أﺳﺒﻮع واﺣ ٍﺪ أو ﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،اﺳﺘﺸﻴﺮي
ﻃﺒﻴﺒﻚ ،إذا ﻣﺎ ﺳﺒﺐ هﺬا ﻗﻠﻘﺎ ﻟﻚ.

ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ،وﻣﻦ
اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أواﻷﺻﺪﻗﺎء أو اﻟﺠﻴﺮان.
ﺤﺔ إذا آﺎن ﻟﺪﻳﻚ ﻣﻘﺪم رﻋﺎﻳﺔ.
ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﻋﻼم ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺼ ّ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ هﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺮﻳّﺔ وﻣﺠﺎﻧﻴﺔ وﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻟﺴﺒﻌﺔ أﻳﺎ ٍم ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع.
ﻚ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎً ،آﻤﺎ
ﻲ أن ﻳﻮﻓﺮ ﻟ ِ
اﻃﻠﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺎدر اﻟﻄﺒ ّ
وﺗﺘﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺑﺎﻹﺷﺎرة ).(AUSLAN
ﻳُﻤﻨﻊ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤّﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﺤّﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴّﺔ
ﻟﻐﺮب ﺳﺪﻧﻲ .وﻻ ﻳُﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﺧﺎرج ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮاﻓﻖ أو
داﺧﻠﻬﺎ .وﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻼع ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ،اﺗﺼﻞ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻹﻗﻼع ﻋﻦ
اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺎﻟﻲ .131 848

Arabic

الوالدة بعملية قيصرية
)(Having a baby by caesarean section

الصحي لما قبل الدخول إلى المستشفى
التقييم
ّ
)(Preadmission assessment

إذا آﺎن ﻃﻔﻠﻚ ﺳﻴﻮﻟﺪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﺼﺮﻳﺔ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ،ﺳﻮف
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋ ٍﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺎدة اﻟﻤﺤﺪّدة ﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻘﺎﺑﻠﻴﻦ أﺧﺼﺎﺋﻲ
اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ،وﺳﻴﺘﻢ اﻟﺒﺪء ﺑﺈﺟﺮﺁت اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﺪﺧﻮﻟﻚ إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ .ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻤﻘﺪورك ﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
وﻋﻦ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻠﻘﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ.
آﻤﺎ وﺳﺘﻌﻄﻰ ﻟﻚ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻋﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻴﻪ
اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻷآﻞ واﻟﺸﺮب ﻟﻠﺘﺠﻬّﺰ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
وﺳﻴﺘﻢ هﺬا ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺪوم إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ ﻳﻮم إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك "ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲّ" ﻓﻠﻬﺬا ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل
ﺑﻮﺣﺪة اﻟﻮﻻدة إذا ﻗﻠّﺖ ﺣﺮآﺔ اﻟﻄﻔﻞ.

عند دخول المستشفى

)(On admission

ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ادﺧﺎﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﺳﺘﺠﺮﻳﻦ ﻓﻴﻪ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺼﺮﻳﺔ.
ﺳﺘﺘﻮﺟﻬﻴﻦ إﻟﻰ---------------------------------------------:

ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻮاﻗﻒ ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻮراع
اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ أو ﻓﻲ داﺧﻠﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻲ.
رﺳ ٍﻢ ﻣﺎﻟ ّ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ ----------------:اﻟﻮﻗﺖ----------------------------:
اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻷآﻞ ﻣﻦ--------------------------------------:
اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺸﺮب ﻣﻦ------------------------------------:
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عمل حاضر باشد مسئولين اتاق عمل زنگ خواھند زد .قبل
از رفتن به اتاق عمل بشما داروی ضد اسيد )معموال مقدار
کمی مايع شفاف – سيترات سديم(.
اين بخش فضای زيادی ندارد بنابراين از شما ميخواھيم که
در زمان انتظارتان فقط ھمسرتان و يا يک فرد حامی ھمراه
خود داشته باشيد.

بيھوشی

)(Anaesthetic

در اتاق عمل ،قطره داخل وريدی ) (intravenousقبل از
عمل به بازوی شما وصل خواھد شد .متخصص بيھوشی
يکی از دو کار زير را انجام خواھد داد:


اپيدورال/سوند نخاعی وارد ميکند تا به ھوش باشيد يا



شما را برای عمل خواب ميکند )بيھوشی عمومی(.

در صورت بيھوشی از طريق اپيدورال يا سوند نخاعی ،يک
نفر )ھمسرتان يا فرد حامی( ميتواند با شما به اتاق عمل
برود.
تولد )(The birth

وقتی که شما حاضر باشيد دکتر عمل را شروع خواھد کرد.
اگر شما برای تولد به ھوش باشيد ،موقع بيرون آوردن بچه
ممکنست احساس فشار يا کشش بکنيد .وقتی بچه متولد شد
او را خشک کرده و به نزدتان می آورند.
نوزادتان در اتاق عمل ،واحد ريکاوری ،يا بخش بعد از
زايمان تماس پوست به پوست با شما و اولين تغذيه اش را
خواھد داشت .بعضی از نوزادان ممکن است درشروع
برای تنفس به کمک احتياج داشته باشند  ،اين باعث تاخير
تماس پوست به پوست خواھد شد.
بعدا جفت بيرون آورده ميشود و دکتر عمل را تمام ميکند.
اين پروسه معموال بيشتر ازخود تولد طول می کشد.

کل عمل حدود  45دقيقه طول خواھد کشيد .اگر شما بعد
از تولد بچه بيدار باشيد متخصص بيھوشی شايد کمی داروی
آرامبخش بشما بدھد .اين شما را آرام و خواب آلود ميکند
ولی خواب نميکند .بعداز آن قبل از اينکه شما و نوزادتان
به بخش بعد از زايمان منتقل شويد بمدت کوتاھی به واحد
ريکاوری انتقال داده خواھيد شد .اگر از نوزادتان جدا شده
باشيد ،فرد ھمراه شما دراين مدت با نوزاد می ماند.

بچه

)(The baby

بچه شما در واحد تولد ،واحد ريکاوری ،يا بخش بعد از
زايمان معاينه شده و قد و وزنش اندازه گيری خواھد شد.
در اين موقع به نوزاد ويتامين ک و ھپاتيت ب (The
)vitamin K, hepatitis Bتزريق خواھد شد.
در ابتدا شما برای تغذيه نوزاد و مواظبت از او به کمک
احتياج خواھيد داشت .ماما ھا در بخش بعد از زايمان به
شما از نظر تغذيه و مراقبت از نوزادتان کمک خواھند کرد
مثل :عوض کردن پوشک ،حمام کردن و آرام کردن .بچه
با شما در يک اتاق خواھد بود تا بتوانيد ھمديگر را بشناسيد.

در اتاق عمل ممکنست که مرفين به "ستون فقرات" شما
تزريق کنند .اين برای  24ساعت اول درد را به ميزان
بسيارزياد تسکين خواھد داد .داروی تسکين درد اضافی در
صورت نياز داده خواھد شد.
بعضی زنان به بسته ُسرُم که به يک ماشين وصل باشد
دسترسی خواھند داشت که اجازه ميدھد خودشان ميزان
داروی تسکين درد خود را کنترل کنند ).(PCA
ميزان اثر داروی تسکين درد معموال از طريق داروی ضد
التھاب ضد درد معمولی و پاراسيتامول در دو يا سه روز
اول باال برده ميشود .تيم درد ممکن است که از شما ديدار
کرده و شما را در مديريت دردتان ياری دھند.
تمام داروھای مورد استفاده در بيھوشی و تسکين درد بعد از
عمل در ارتباط با ايمنی آنھا برای تغذيه با شير مادر مورد
مطالعه قرار گرفته اند.
برای اطالعات بيشتر ميتوانيد با "مادرسيف" )(Mothersafe
)مادرايمن( بشماره  9382 6539تماس بگيريد.

مراقبت

)(Observation

ھمسر يا شخص حامی شما فعاالنه مشغول مراقبت عمومی
از بچه خواھد بود .در روزھای دوم يا سوم ديگرشما
بيشتر مستقل شده و نياز کمتری بکمک در مورد بچه
خواھيد داشت.

شما بطور مداوم در  24ساعت اول تحت مراقبت خواھيد
بود .ھمچنين شما از طريق ماسک اکسيژن يا سوند بينی تا
 24ساعت اکسيژن دريافت خواھيد کرد.

درد )(The pain

زخم )(The Wound

مديريت درد يک امر کليدی در مراقبت شما در بخش بعد از
زايمان خواھد بود .اين مھم است که از داروی تسکين درد
موجود با خبر بوده و از آن استفاده کنيد .برای کنترل درد
بعد از زايمان چند راه وجود دارد .انتخاب شايد بستگی به
متخصص بيھوشی ،نوع داروی بيھوشی ،ھرگونه آلرژی،
وغيره داشته باشد.

برای يک يا دو روز اول روی زخم شما پانسمان خواھد
بود .پانسمان معموال در روز سوم برداشته ميشود و اغلب
زخم ھا باز ميمانند و فقط نياز دارند که تميز و خشک
نگھداشته شوند .مساله ای نيست که زخم شما موقع دوش
گرفتن خيس شود ،آنرا بعدا خشک کنيد .بعضی زنان نياز
خواھند داشت که شکم خود را بلند کنند تا ھوا خورده و
خشک شود.

وقتی که به بيمارستان برويد شما بايد معاينه شده ،مقداری
فرم را پر کنيد ،و لباس بيمارستان بپوشيد .وقتی که اتاق

گاھی اوقات شايد محلول يد بزنند تا از عفونت جلوگيری
کند .بعضی وقتھا يک شيلنگ در زخم ميگذارند تا خون را
کشيده و سبب سريع تر خشک شدن زخم شود .اين معموال
در عرض  48 -24بعدی برداشته ميشود.

