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De første dagene på barselavdelingen  

 
 أو في فندق المستشفى األیام األولى في قسم األمومة

 
لقضاء الفترة األولى مع ) قسم النفاس(بعد أن تكوني قد وضعتي مولودك الجدید یتم نقلك أنت وطفلك وشریكك الى قسم األمومة 

 . الطفل
 

 األم 
 المنطقة الحمیمة 

 1أنت تشعرین بأنك تنزفین من تحت بعد الوالدة، وھذا النزیف سوف یخف بعد عدة أیام، وسیخف بشكل ملحوظ خالل اسبوع 
 . من المفترض أن یكون ھذا النزیف عبارة عن دم جدید ومن دون رائحة معینة. تقریباً 

 
عند ظھور إفرازات كریھة الرائحة قد یكون ذلك دلیل على وجود بقایا من المشیمة وھذا األمر یجب أن تتحدثي مع العاملین في 

إضافة الى ذلك سوف تشعرین بألم في المنطقة الحمیمة نتیجة تعرض األنسجة للضغط وربما للضرر من . المستشفى بخصوصھ
دریجي ولكن قد یستغرق ذلك عدة أسابیع قبل أن تشعري بأن وضعك قد عاد الى ما كان ستخف ھذه األوجاع بشكل ت. جراء المخاض

فخالل ھذه الفترة ستشعرین بتحسن تدریجي، ولكن إذا كنت تشعرین بأن ذلك لم یحصل ینبغي علیك أن تطلبي من . علیھ قبل الوالدة
 . العاملین الصحیین أن یقوموا بمعاینة األمر

 
التوالیت، وعلى الرغم من ذلك إنھ ألمر ھام أال تحبسي البول أو /دة أن تخشى المرأة الذھاب الى المرحاضمن الطبیعي بعد الوال
یمكن أن تشعري بحریق في التبول في المرات األولى التي تتبولین فیھا بعد الوالدة، ولھذا یكون من الجید لو . تؤجلي زیارة التوالیت

وستشعرین بتحسن بعد أن تكون األنسجة في المنطقة . بول ألن ذلك سیخفف من اإلنزعاجتقومین باستعمال مرشة الدوش أثناء الت
لھذا یكون من المھم أن . بعد الوالدة تكون أمعاؤك فارغة وال تشعرین بأنك بحاجة للتغوط. السفلى قد تماثلت للشفاء بعض الشيء

 . كتنتبھي الى نظامك الغذائي في الفترة األولى حتى ال تصابي باإلمسا
 

 یان الثد
تأكدي من أن الطفل یمسك جیداً بالحلمتین أثناء . بعد أن تكوني قد بدأت باإلرضاع لفترة من الوقت قد تشعرین بتقرحات في الحلمتین

وعندما یبدأ الثدیان بإنتاج الحلیب . الرضاعة، وفي ھذا الخصوص ستحصلین على النصح واالرشاد من قبل العاملین في المستشفى
 . الطبیعي أن یتضخما ویمتلئا بالحلیب وھذا في الغالب أمر مزعج یكون من

 
من النساء المولدات تشعرن بقلیل من اإلكتئاب لعدة أیام بعد % 80المخاض ھو عبارة عن إجھاد نفسي وجسدي وما یقارب : المزاج
ولكن إذا شعرتي باستمرار . الل بضعة أیامھذا رد فعل طبیعي، وبالنسبة للغالبیة العظمى منھن سوف تنتھي ھذه الحالة خ. الوالدة

 .     ھذه الحالة یكون من المھم أن تتصلي بالعاملین الصحیین للحصول على مساعدة
 
 

 الطفل 
 الرضاعة

. یحتاج الطفل في الفترة األولى لكثیر من الرضاعة، وھو ال یكون قادراً على رضاعة كمیة كبیرة في كل مرة ویشبع بسرعة
كذلك یحصل الطفل على عدد من ھرموناتك عبر الحلیب الذي یرضعھ، وقد . بوتیرة عالیة یزید أیضا من إنتاج الحلیبواإلرضاع 

كالھما أمران . یؤدي ذلك الى نمو قلیل في الصدر عند االطفال الذكور وحصول األطفال اإلناث على ما یشبھ دورة شھریة مصغرة
وبعد أن یكون الطفل قد بدأ ). mekonium(ل یكون أسود اللون و یسمى العقي أول براز للطف. غیر خطیرین وسوف یتراجعان

 .یرضع تدریجیاً المزید من الحلیب، سیتغیر لون البراز لیصبح لونھ خردلیاً أكثر فأكثر
 

 الفحوصات 
یقوم الطبیب بإجراء فحص دقیق وشامل لجسم . یقوم طبیب األطفال بمعاینة جمیع األطفال بعد مرور یوم واحد على والدتھم تقریباً 

وإذا كان أحد من أقرباء الطفل مصاباً بتشوه الورك الخلقي یتم إخضاع . الطفل بكاملھ ویتم التأكد بوجھ خاص من األمراض الوراثیة
تجرى لجمیع الموالید الجدد فحوصات للدم ویخضعون لفحص للسمع وفحص لنسبة ). السونار(ویر الصوتي المولود الجدید للتص

 ). أي فحص جودة التنفس لدى األطفال الرضع(تشبع االكسجین 
 
 )الصفراء(لیرقان ا
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ھم بحیث ال یكون ھذا األخیر بعض اآلباء واألمھات یخبرن إصابة أطفالھم بالیرقان، ویعود سبب ذلك الى عدم اكتمال نمو الكبد لدی
حینھا سیقوم العاملون . وتظھر اإلصابة عندما یتحول لون الطفل الى اللون االصفر أو الذھبي. قادراً على تفكیك البیلوریبین

تتعدى  وإذا أظھرت نتائج تحالیل الدم قیماً . الصحّیون في المستشفى بمعاینة الطفل وقد ُتجرى لھ فحوصات للدم إذا كان ذلك ضروریاً 
في ھذه الحالة یكون من المھم أن یتعرض . والعالج ھو العالج بالضوء. حداً معیناً، ففي ھذه الحالة یجب أن یخضع الطفل للعالج

بعد ذلك تجرى للطفل فحوصات جدیدة للدم ونتائجھا ھي التي . الطفل وبأكبر قدر ممكن للضوء حتى یعطي العالج أفضل النتائج
 .  الذي سیكون الطفل بحاجة للحضوع لھ تقرر طول مدة العالج

 
أما إذا . ینام الطفل في سریره الخاص معكما في نفس الغرفة. أنتما مسؤوالن عن مولودكما الجدید طیلة فترة إقامتكما في قسم األمومة

إمكانھم مساعدتكما في ھذا كنتما تعبین وبحاجة الى أخذ قسط من الراحة، یمكنكما أن تسأال الموظفین العاملین في القسم إذا كان ب
إنھ لمن المھم أن تقضیاً الكثیر من الوقت بجانب الطفل، وھذا من شأنھ أن یساعدكما على التعرف أكثر علیھ، ویشجع . الخصوص

 .       على الرضاعة الطبیعیة ویجعلكما تشعران بمزید من األمان في ظل الوضع الجدید وحتى الیوم الذي ستغادرون فیھ المستشفى
      

 


