
 

 

 

 

 

حقائق
يجب أن تعرفها
كل امرأة حامل

" " "
"" 




    

      
    
     


 

٣٩

      
    

    

    



لن تحتاجي بالضرورة إلى
  والدة قيصرية إذا لم يبدأ
مخاضك بشكل طبيعي
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التعافي أسهل وأسرع
 بعد الوالدة الطبيعية

     

 





 


    
  
    




الوالدة الطبيعية أكثر 
أمانًا لألطفال
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بعد الوالدة القيصرية،
يبقى بإمكانك الوالدة عن

طريق المهبل

مستوى الرضا في 
الوالدة الطبيعية أعلى مما

هو في الوالدة القيصرية
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قد يستمّر المخاض
النشط لساعات عديدة 
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التفاف الحبل حول عنق
 الطفل ال يتطلب بالضرورة 

عملية قيصرية
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قسم األمومة 

٢٤٠٠٠١٦٨٢٦٦٦
info@bmc.com.lb 
www.bmc.com.lb 

للمزيد من المعلومات، أو للتوضيح،
اتصلي بنا على:  
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النساء اللواتي يعانين من
 زيادة الوزن أو التقدم في العمر 
أو قصر القامة يمكنهن الوالدة 

بشكل طبيعي

الوالدة الطبيعية ال تؤدي
  إلى خلل في الوظيفة الجنسية

يسهل عليك االعتناء 
 بطفلك بعد الوالدة الطبيعية 

مقارنة بالوالدة القيصرية
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