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هي توليد الجنين عبر شق بجدار البطن األمامي : الوالدة القيصرية

(laparotomy ) وجدار الرحم(Hysterotomy)
%46.3هي 2016نسبتها في مشفانا العام الماضي 

سوابق قيصريات •

المجيئات المعيبة •

عسرة المخاض •

تألم الجنين •

تاالستطبابا
82%

ارتكاز المشيمة المعيب •

ضيق الحوض •

اآلفات السادة للمخرج •

السكري •

ماقبل االرجاج •

فشل التحريض •

اإلصالح األمامي أو •

الخلفي

الحمل العزيز •

الخروس المسنة •

التشوهات بعض•

الجنينية 

االنتان •

الحمل المتعدد•



توقيت القيصرية  

االنتخابية أما القيصرية.القيصرية اإلسعافية تجرى بغض النظر عن العمر الحملي 

فتجرى حسب الجدول التالي 

ابيع القيصرية باألستوقيتاستطباب القيصرية 

40← 39القيصرية البدئية

40← 39ثرسوابق قيصريتين سفليتين أو أك

39← 37سوابق جراحة رحم جسمية 

أو Jأو Tسوابق قيصرية علوية أو

سوابق تمزق رحم 

36 ←38



التحضير للعمل الجراحي 

شرح سبب القيصرية للمريضة ❑

صيام ❑

خط وريدي ❑

قثطرة فولي ❑

مراقبة عالمات حيوية ❑

تقييم الجنين ❑

صادات وقائية ❑

(تخثريات –زمرة وتصالب –تعداد عام )تحاليل ❑



تكنيك العمل الجراحي 

غسل البطن وفرش الشانات : الخطوة األولى 

مرات عاألقل 3يغسل البطن والفخذين ❖

السافلون أو البوفيدون ❖

بدءا من مكان الشق باتجاه الخارج ❖

فرش الشانات العقيمة بشكل عقيم ❖





شق الجلد : الثانيةالخطوة 

نشتيل في مستقيم ويمكن فتحة بسرعة بطريقة كليلة فهو مفضل عن فجويل كوهين شق 

.القيصريات اإلسعافية 

فتح ← نيتين  البطتبعيد المستقيمتين ← النزف  ارقاء ← فتح الفاشيا  ← تبعيد الشحم 

. البريتوان الجداري 

الشق العمودي الناصف ل شق فنشتيالمقارنة 

أكثر أقل األلم 

أ قل جماال أجمل الندبة 

أكثر اندحاقاقليل االندحاق

ساحة العمل 

الجراحي وإمكانية

التوسيع 

واسعة محدودة 

سريع أبطأ سرعة الفتح 





شق الرحم : الخطوة الثالثة

لبريتوان شق الرحم تحت الحافة العلوية ل← تسليخ المثانة 

ثم توسيع الشق ← سم 4-2الرحمي المثاني ب 

لي المعترض السفالمقارنة 

90%

العمودي السفلي الكالسيكي

%  7-1%9-4%1,2-%0,2احتمال التمزق

احتمال موت 

الجنين بالتمزق

12  %50%---------

---------أكثرأقلتالنزف وااللتصاقا

---------ممنوعةممكنةةوالدة طبيعية الحق

 jأو  T%2-1توسيع الشق 

محدودة 

ممكنة لألعلى مع احتمال ممكنة 

امتداده للعنق 

تكون القيصرية الكالسيكية

الوحيدالخيار 
المشيمة المنزاحة أماميا •

التصاقات شديدة•

تفه لجنين كبير كمجيء معترض •

محشورة بالحوض 

لية أورام ليفية على القطعة السف•

موت األم •

قيصرية 
خارج 
البريتوان





ان القيصرية خارج البريتو

ياتقص الفاشيا عرض,هو المختار فنشتيلشق ,قثطرة فولي ,تخدير عام أو ناحي •

نفصل المستقيمتين البطنيتين هرميا •

فلي الشرسوفي السنفصل العضلة عن البريتوان أسفل منها دون فتحه حتى يرى •

نثقب صفاق العضلة المستعرضة ونوسع الفتح •

اآلن تكشف القطعة السفلية المغطاة بالمثانة •

بالرباط السري األنسي الحدود الجانبية للمثانة محددة •

الطية الرحمية المثانية للبريتوان لنكشف جانبيا نبعد المثانة •

أسفل هذه الطية هناك الفاشيا المثانية العنقية •

تفتح هذه الفاشيا بوريقتها السطحية •

يشق الرحم ويستخرج الجنين والمشيمة •

يتم اغالق الرحم تم الفاشيا وباقي الطبقات •











مةوالمشياستخراج الجنين :الخطوة الرابعة

المجيء 
المقعدي

بثق 
ة األغشي

توقف 
النزول 

المجيء 
العالي 

استخراج المشيمة

دوي يفضل االستخراج العفوي على الي•

فهو أقل نزفا إنتانا 

إذا كانت المشيمة كاملة فال داعي •

اإلنتان  لتنظيف جوف الرحم لتقليل نسبة





إغالق الرحم : الخطوة الخامسة 

إخراج الرحم من البطن ❑

مكان ارتكاز المشيمة ❑

انقباض الرحم ❑

IUDالتعقيم البوقي أو ❑

(عهقياسه ونو)الخيط المستخدم ❑

طريقة الخياطة وعدد الطبقات❑

احتواء الساقط أو عدمه ❑

القيصرية الكالسيكية ❑

إعادة الرحم للبطن ❑

تنظيف الميازيب ❑





إغالق البطن : الخطوة السادسة 

ت ال داعي إلغالق البريتوان وهذا يقلل االلتصاقا➢

ال داعي إلغالق العضالت وهذا يخفف األلم ➢

تغلق الفاشيا بفايكريل بإحكام معتدل ➢

سم عن حافة الفاشيا 1االبتعاد ➢





بعد الجراحة 

مراقبة عالمات حيوية ❑

مراقبة صبيب بولي ❑

مراقبة نزف مهبلي وكرة أمان ❑

تسريب سوائل وحمية فموية سائلة ❑

تسكين ألم وتغطية بالصادات ❑

وضع خطة لإلرضاع ومنع الحمل ❑



مبكرة
انتان ❖

خثار ❖

عطالة ونزف ❖

خزل معوي ❖

أذيات جراحية❖

اختالطات تخديرية❖

100000|1الموت ❖

متأخرة
تمزق ندبة ❖

ة فتوق اندحاقي❖

عقم ❖



:فيديو للمناقشة
حسب الفيديو ما استطباب القيصرية؟ 

ما الخطأ الذي ارتكبه الطبيب ؟

؟ماذا كان يجب عليه أن يفعل



شكرا لحسن استماعكم 


