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Fødselen 
 الوالدة

نقباضات ذه اإلفیمكنك في أغلب األحیان االنتظار بالمنزل الى أن تصبح ھ) الوالدةمخاض (إنقباضات الوالدة عملیة الوالدة ببدأت  إذا
أصبتي بآالم مبرحة في البطن أو شعرتي بأن حركة إذا نزل السائل الرحمي أو بدأتي تنزفین أو و. دقائق 5بفارق ومتكررة منتظمة 

 . الجنین قد خفت اتصلي بقسم التولید في مستشفى سانت أوالف
 

 كیف تبدأ الوالدة؟ 
 طة بالدمتلإفرازات بنیة اللون مخ

خاطیة أو على رازات مُ لھذه السدادة أن تخرج على شكل إف لتھابات أثناء فترة الحمل، ویمكنتمنع تعرض الرحم لإل: السدادة المخاطیة
  . بشكل فعلي الوالدة حدد الفترة المتبقیة لبدءولكن ھذا األمر ال ی. شكل كتلة مع سوائل مخاطیة في نھایة فترة الحمل

   
یمكن مشاھدتھا عند اتساع عنق الرحم واقتراب موعد ) إفرازات مخاطیة/ إفرازات مختلطة بالدم(إفرازات بنیة اللون مختلطة بالدم 

 . الدةالو
 

 نقباضات اإل
سفل في قناة دفع الجنین الى األیُ . الى كامل عضلة الرحم بضات نزوالً بواسطة ن اضة في الجزء العلوي للرحم وتنتشرتبدأ كل انقب

ظم االنقباضات وتتالشى بشكل منتتأتي . وتحملھ على االتساعالوالدة وفي الوقت عینھ تؤثر ھذه االنقباضات على القسم السفلي للرحم 
عضالت الجبین لھذا السبب یكون من المھم العمل مع ھذه االنقباضات وعدم مقاومتھا، وذلك بفتح الفكین وترخیة . ارق زمني ثاتببف
تكرر بشكل منتظم تثانیة تقریباً و 60اتصلي بقسم التولید عندما تدوم االنقباضات لمدة . سفل الحوضالذراعین وترخیة أ/تح الیدینوف

 . دقائق تقریباً  5كل 
 

 )السائل الرحمي(نزول الماء 
زل الماء قبل بدء یمكن أن ین. اقاً أو شفافاً لیترات ویكون لون ھذا الماء برَّ  3الى  لیتر 0,3الماء التي تنزل ما بین تختلف كمیة 

 .الوالدة وحتى في لحظة خروج الطفلاالنقباضات وأثناء 
  

وإذا نزل . )التحفیز على الوالدة( ناعیاً عندھا یتم البدء بعملیة التولید اصط) ساعة 48ألكثر من (الماء لفترة طویلة إذا استمر نزول 
   . ال مبقسم التولید سواء أكانت لدیك أنقباضات أ بغي علیك االتصالالماء الرحمي ین

 
 متى یجب علي االتصال بقسم التولید؟ 

 عند نزول الماء •
 نقباضات قویةإذا كانت اإل •
 ت حركة الطفل بشكل ملحوظ أو توقف عن الحركةإذا خفّ  •
 زیفنصابة بعند اإل •
 )آالم الطلق( إذا كانت لدیك أوجاع في البطن مختلفة عن آالم االنقباضات •

 
 :   المزید من المعلومات عن الوقت المناسب للذھاب الى قسم التولید سیتم شرحھا في ھذا الفیلم المصور

 
 مرحلة الكامنةال
الى نقباضات وحتى فترة تمدد القسم المھبلي لعنق الرحم واتساعھ اللحظة التي تبدأ فیھا اإلة بالفترة الممتدة من ناممرحلة الكالعرف تُ 

ویتغیر لیصبح لیناً  اً وسطی اً اتجاھویأخذ عنق الرحم ویبدل اتجاھھ الخلفي وضعیة غیر المرحلة تت في ھذه. سنتمرات 4 - 3ما بین 
  .  سنتمرات الى أن یصبح مسطحاً بالكامل 4-3، كما سیقصر طولھ من صلباً ومطاطاً بعد أن كان قاسیاً و
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 20أكثر من (فقد تكون ھذه الفترة لدى بعض النساء طویلة األمد . تختلف المدة التي تستغرقھا ھذه المرحلة بین حامل و أخرى
في المراحل القادمة من الوالدة لیس من  طعمة مغذیة ألنھة التمھیدیة أن ترتاحي وتتناولي أنھ من المھم في ھذه المرحلولك). ساعة

معظم النساء یستطعن التعامل مع ھذه المرحلة بشكل . أنھ ستكون لدیك القدرة والشھیة على تناول كمیات كبیرة من الطعامالمؤكد 
 . وفي أغلب األحیان تكون االنقباضات قصیرة وغیر مؤلمة بوجھ عام. ھاقاء في منازلن خاللجید، وغالبیتھن یرغبن في الب

 
 الدخول الى المستشفى

اتصلي على . الستقبالك للعاملین فیھ أن یكونوا مستعدین بل المجیئ الى المستشفى بحیث یتسنىقبھ یتمنى قسم التولید أن تتصلوا 
 .ستعالمات قسم التولید الذي سیحیلك للتحدث مع قابلة قانونیةوالذي ھو رقم ھاتف ا 72575777الرقم 

  
 نصائح بالنسبة لألشیاء التي یمكنك ان تحضریھا معك الى المستشفى

 
التي یمكنك أن ترسلیھا في " قائمة الرغبات"ان تكتبي ما تفكرین بھ في یمكنك ال أفكارك حول الوالدة المنتظرة، إذا كنت تودین إیص

تجلبیھا معك عند أن محفوظة في ملفك الطبي وجاھزة لالستعمال فور وصولك الى القسم، أو وقت سابق الى قسم التولید بحیث تكون 
 . دخولك الى المستشفى

 
ستحضر قابلة قانونیة فیما بعد . حیث تقوم سكریترة باستقبالك ھناكالتولید  ي الى مكتب االستقبال الخاص بقسمرعلیك أن تحض

 ك بحسب مكان سكنك أو في الجناحوذل "التولید الغربي" أو جناح" التولید الشرقي"جناح (قسم التولید  أحد جناحيوتصطحبك الى 
  ).لك عند وصولك الى المستشفىشاغٌر مكان لدیھ یوجد الذي 

 

 
 

 لدیك دمط البعد ذلك ستقوم القابلة بقیاس ضغ. لقابلة باالطالع منك على حالتك الصحیة وستصغي الى نبض الجنین في بطنكستقوم ا
من ستقوم القابلة أیضاً بتقییم الى أي مرحلة وصلت عملیة الوالدة عندك . نقباضات التي تصیبكومعاینة وضعیة الجنین وتقییم اإل

جرى وعادة ال یُ . والى أین وصل الجنین في الحوضحیث تقوم بفحص حجم اتساع فتحة عنق الرحم فحص مھبلي إجراء خالل 
 .فحص مھبلي عند نزول الماء من دون انقباضاتللمرأة الحامل 
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منة للوالدة أنك ما زلت في المرحلة الكا أما إذا تبین. قاءك في قسم التولیدبفي المرحلة النشطة للوالدة سیتم إإذا وجدت القابلة أنك 
على األقدام في باحة المستشفى الخارجیة  یراً القیام بنزھة س لى المنزل أو مثالً قد تنصحك القابلة بالعودة افجیدة صحیة وأنك في حالة 
 .نقباضات ستزداد و تصبح أكثر عدداكانت اإل لمعرفة ما إذا

   
في . التولید سھیل البطن عندما تدخلین الى قسمجید أن تأحذي حقنة لتیرة قبل الوالدة قد یكون من الإذا لم تتغوطي خالل األیام األخو

  . شطة كبیرة في البطن واألمعاء عندما تبدأ االنقباضاتبسبب حصول أننفسھ بنفسھ ھذا األمر  تبرأغلب األحیان سی
 

 المرحلة النشطة
 4الى  3الرحم بین عنق االنتقال من مرحلة الى أخرى من مراحل الوالدة یتم بسالسة وتبدأ المرحلة النشطة منذ أن یصبح اتساع 

 .وتصبح االنقباضات أكثر عددا ومنتظمة الى حّد ماسنتمرات 
  

وھذا دلیل على أنھا تصبح أكثر  قبل وتدوم لفترة أطول وتصبح أكثر حدة وإیالماً،ذي تأتي االنقباضات بفارق زمني أقصر من 
 . فعالیة

 
أسرع من اتساعھا أثناء المرحلة بشكل الوالدة بسرعة أكبر وینزل الطفل أكثر في قناة الوالدة وتتسع فتحة عنق الرحم  سیرتقدم ی

 .الكامنة
  

تقوم القابلة القانونیة بمعاینة حالة الطفل أثناء عملیة الوالدة بشكل مستمر من خالل االصغاء الى نبضھ، وھي قد تستخدم للقیام بذلك 
ختیار طریقة المعاینة فتتم أما ا). STAN(جھاز تخطیط القلب / جھاز مراقبة الجنینسماعة خشبیة أو جھاز الدوبلر المحمول بالید أو 

 .لخطوط التوجیھیة الوطنیة أو تلك المعتمدة في المستشفىعلى أساس ا
  

 .المزید عن طرق مراقبة الجنین على صفحات موقع مستشفى سانت أوالف يإقرأ
  

وتساعدك من خالل تقدیم المشورة واإلرشاد حول الطریقة الفضلى  ،القابلة القانونیة وضعك أنت األم التي ستضع مولدھا الجدیدتقّیم 
 . التي یمكنك بواستطھا التعامل مع إنقباضات وأوجاع الوالدة

 

 الوالدةسیرتقدم 
وبواسطة الفحوصات المھبلیة ) عددھا ووكثرتھا وطول مدتھا وقوتھا( نقباضاتالوالدة من خالل تقییمھا لإلسیر تتابع القابلة تقدم 

الجنین في إلیھ وصل الذي مكان اس اتساع فتحة عنق الرحم وللتأكد من اللقی) ساعات تقریباً أو أقل عند اللزوم 4فحص مھبلي كل (
 . الحوض

 
وقد یحصل ھذا األمر على نحو متقطع، ولكن من . أن تسیر عملیة الوالدة قدماً  تكونین في المرحلة النشطة فیكون متوقعاً  وعندما

أما السنتمرات األخیرة التي یتوسعھا عنق . خالل ساعة واحدة الى ساعتین واحد سنتمتر توسع عنق الرحم بمتوسط المتوقع أن ی
 .الرحم فھي تحدث في أغلب األحیان بسرعة أكبر من السنتمترات األولى

  
تخفیف سیر الوالدة ولتقدم  خالل فترة توسع فتحة عنق الرحم ھو أمر مفید بالنسبةومتحركة  في وضعیة الوقوفأن تكون المرأة 

وبإمكانك على سبیل . نقباضاترة على التعامل بشكل مقبول مع اإلحاولي أن تعثري على وضعیة تجعلك تشعرین بأنك قاد. األلم
كرسي عالي الظھر أو السریر، أو أن على على الشخص المرافق أو الجدار ذي القضبان العرضیة أو  أن تكوني واقفة ومتكئة المثال

رجلیك  على یدیك و قلیالً في الغرفة أو أن تجثمي أو أن تمشي تقفي منتصبة القامة وتأرحجي حوضك قلیالً الى األمام والى الخلف
 . على السریر اً وعموضیكون فوق كیس مملوء بالفلین وتنحني 

 

 الطعام أو الشراب
یكون جسمك قادراً على بذل المجھود الوالدة من أجل أن ثناء الوالدة ھي عملیة تحتاج الى كثیر من الطاقة وأنت بحاجة للتزود بھا أ

للوالدة المرحلة النشطة  في وعندما تدخلین. ومن الحكمة أن تقومي بتناول كمیة كبیرة من الطعام في بدایة مرحلة الوالدة. المطلوب
كما طبیعي أن تفقد المرأة شھیتھا على الطعام مٌر ألنھ إ. قادرة على تناول ھذه الكمیة الكبیرة من الطعام فلیس من المؤكد أنك ستكونین

 . صبن بالغثیان ویتقیأنبعض النساء یُ أن 
 

تحضرھا المرأة معھا تكون من األشیاء الجیدة التي  واللبن المحلى قد ،والموز ،ن الطاقةقضبافاألطعمة الخفیفة والغنیة بالطاقة مثل 
بشكل منتظم مثل مشروبات الطاقة  السوائل/المھم أیضا أن تتناول المرأة المشروبات كذلك فإنھ من. تحاول أن تتناولھا أثناء الوالدةو
 ). ھذه المشروبات متوفرة في قسم التولید(
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على حد سواء، ألن الجسم  ھاإن نزول المرأة الى حوض االستحمام قد یكون أمراً مفیداً بالنسبة لتخفیف آالم الوالدة وتقدم سیر
 .أكبر في الماء كما أن الماء یساعد بدوره على استرخاء العضالت بشكل أفضل یستطیع أن یتحرك بحریة

 
   .   عملیة الوالدة الى األمامتمضي نقباضات لكي انونیة بتحفیز اإلوإذا لم تسر عملیة الوالدة وتتقدم كما ھو متوقع، ستباشر القابلة الق

 
مر إجراء الحوض ففي ھذه الحالة یستوجب األ یتمكن من النزول داخلأو أن الجنین لم عن التوسع فتحة عنق الرحم وإذا توقفت 

 . انظري الفقرة التي تتحدث عن التدخل الجراحي. عملیة قیصریة
 

 المرحلة االنتقالیة
مضطربة، نین تتمیز ھذه المرحلة عادة بأنك قد تكو. نسمي المرحلة التي تسبق مرحلة التوسع الكامل لعنق الرحم بالمرحلة االنتقالیة

ففي . نك غیر قادرة على تحمل المزیدأو أ من األدویة المخففة لأللم ا تشعرین بأنك بحاجة الى مزیدأو ربم، محبطة متململة، عصبیة
ند بعض النساء في ھذه المرحلة ویكون قد تتوقف ھذه االنقباضات ع. تسبب آالماً مبرحةھذه المرحلة تكون االنقباضات على أشدھا و

 . عبارة عن استراحة منشودةھذا األمر 
 

، وال تیأسي ال تستسلمي. ستكونین بحاجة الى كثیر من الدعم والتشجیع من القابلة القانونیة ومن الشخص المرافق في ھذه المرحلة
 !الھدفألنك عموماً تكونین على مقربة من بلوغ 

  
بالكامل فأنك ستشعرین عموماً برغبة غیر ارادیة  الوالدة ویصبح عنق الرحم مفتوحاً  نزل رأس الطفل أكثر وأكثر في قناةوعندما ی

 .قد عبرتي الى مرحلة خروج الجنین نتكونی حینھاو ،للدفع یكون من الصعب علیك مقاومتھا
  

لك الى وضعیة الطفل في وقد یعود سبب ذ. لدفع قبل أن تتوسع فتحة عنق الرحم بالكاملیشعرن بالرغبة الغیر ارادیة ل بعض النساء
وأیضا في الحاالت التي ال یكون فیھا السائل الرحمي قد  .الحوض أو ربما في بعض األحیان بسبب وجود كمیة من البراز في األمعاء

    . حرك لدیك ھذه الرغبة في الدفعھو الذي ی من الماء فقاعة كبیرةكیس أو  أن یكون وجودنزل بعد، یمكن 
 

بعض السنتمرات عنق الرحم ینقصھ یلدن مولدھن األول یكون أحیانا من غیر المجدي ان یقمن بالدفع إذا ما زال  تيعند النساء الال
لھذا السبب ستقوم القابلة . عملیة الوالدةقد تسبب تورماً في عنق الرحم وتؤخر سیرلكي یفتح بشكل كامل، ألن عملیة الدفع أو الضغط 

  . الدفعب لتتأكد من أنك أصبحت جاھزة للبدء تأتیك الرغبة بالدفعالقانونیة بإجراء فحص مھبلي عندما 
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 مرحلة خروج الجنین

 
 

ففي ھذه المرحلة یكون رأس الجنین قد نزل الى أسفل . الى الخارجبفعالیة الوالدة التي تقومین خاللھا بدفع الجنین إنھا المرحلة من 
سنتمترات، أي أن عنق الرحم  10اآلن بلغت تكون فتحة عنق الرحم  قد أسفل الحوض، و تشعرین بضغط كبیر فيأنت قناة الوالدة و

 . كاملشكل ب قد فتح
 

حینذاك ستباشرین  .الشعور بالدفع أو الضغط ھو شعور غیر ارادي ویبدأ االحساس بھ عندما یصل رأس الجنین الى أسفل الحوض
 .صل من تلقاء نفسھبشكل عفوي، وھذا أمر طبیعي ویحوالضغط الدفع عادة ب

    

ومن األمور األكثر شیوعاً ھي أن . على كیفیة القیام بذلكالشائع أیضا أن تقوم القابلة القانونیة بإرشادك ومساعدتك من الطبیعي و
بإمكانك أن تحاولي القیام بدفعتین الى ثالث . ضافیة إلخراج الجنینالھواء لتولید قوة دفع إ تقومي بملئ رئتیك بالھواء وتستخدمي ھذا

 . االنقباضاتا األمر مرتبط بطول مدة وقوة خالل كل انقباضة من االنقباضات، وھذ اتدفع
 

 
 

 فیھا توقفالتي تترة الى الخلف في الف د لینزلق قلیالً یعوثم عندما تدفعین ستشعرین بأن رأس الطفل یتحرك أكثر الى األمام و من 
نسجة التي تتمكن بالتالي من التمدد وإفساح یك ھذا األمر احساسا باالحباط، ولكنھ أمر إیجابي بالنسبة لألقد یولد لد. االنقباضات

 . المجال للطفل
 

 من المھم أن یخرج رأس الطفل بحذر وعلى مھل بحیث یكون لدى األنسجة الوقت الكافي للتمدد و بالتالي تصبح أقل عرضة للخدوش
وذلك في  ،بدل أن تقومي بالدفعنفسي بھا ستقوم القابلة القانونیة بإرشادك بالنسبة للطریقة التي یمكنك أن تحاولي أن تت. اتوالتمزق

 .نھایة المرحلة التي یعبر فیھا رأس الجنین الى الخارج
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 .رأس الطفلتسھیل عملیة خروج األنسجة حول فتحة المھبل و تقوم القابلة بدعم
 

عندھا . فلعند خروج رأس الط وفي أحیان أخرى تنتھي االنقباضة أحیانأ تتم عملیة والدة الطفل بشكل كلي خالل انقباضة واحدة،
 .كاملما تبقى من جسمھ بالوفي االنقباضة التالیة یخرج كتفا الطفل و. س الطفل وتتأكد من أنھ بخیرتقوم القابلة بتجفیف رأ

  
بعد ذلك یتم قطع الحبل السري بعد أن . طفل یتم تجففیھ جیداً ویوضع على بطن األم ویغطى جسمھ بأغطیة جافة ودافئةعندما یولد ال

  . تحت إشراف القابلة القانونیةلقیام بقطع الحبل السري ویعرض على الشریكان ا. التدفق فیھیكون الدم قد توقف عن 
 

 بالعجان القطع/ التمزقات
النساء الى إصابات في منطقة المھبل أثناء الوالدة، ویكون معظم ھذه االصابات عبارة عن خدوش وتمزقات من % 85یتعرض 

 .سطحیة ال تلحق الضرر بالعضالت
  

بشكل  وإذا استدعى األمر خروج الطفل بسرعة خالل مرحلة خروج الجنین ولم یكن ھناك متسع من الوقت أمام االنسجة لتتمدد
  . قبل أن یتم ذلك سوف تحصلین على مخدر موضعيلكن طع بالعجان ویصار الى الق ،طبیعي

 

 وضعیات الوالدة
 تعودقد ویمكنك أن تأخذي الوضعیة التي ترینھا األفضل بالنسة لك شخصیاً، وفي بعض األحیان یتم ارشادك التخاذ وضعیات محددة 

 . في عملیة الوالدة أو حالة الجنینالمحرز التقدم أسبابھا الى 
 

یجابیة ألنك تحصلین على مساعدة من الجاذبیة األرضیة وتصبح االنقباضات أكثر وفاً في وضعیة مستقیمة ھي وضعیة إالوالدة وقإن 
بإمكانك أن تلدي وأنت واقفة بشكل . وفي أغلب األحیان تصبحین أكثر نشاطاً ویكون بإمكانك تحریك حوضك بشكل أفضل. فاعلیة

الجلوس على كرسي من دون ظھر أو مقعد ھي وضعیة شاقة لكن . جاثمة على مقعدن ظھر أو أو جالسة على كرسي من دومستقیم 
ویمكنك أیضا أن تجثمي على أطرافك األربعة وھذه الوضعیة . منطقة االعضاء التناسلیة/ومتعبة بالنسبة للمنطقة السفلى من البطن
 .    تعطي الحوض حریة أكثر على التحرك

 
لیھ عندما تكون المرأة مصابة على نسبة لمرونة الحوض ویمكن اللجوء إأمر إیحابي بال وھذافي السریر یمكنك أن تستلقي على جانبك 

ویمكنك أیضا أن تستلقي على ظھرك أو تجلسي جزئیاً في السریر وھي وضعیة یتسخدمھا العدید . بخلل االرتفاق العانيسبیل المثال 
 . من النساء الالتي یشعرن بأن ھذه الوضعیة تساعدھن على استغالل قواھن بطریقة جیدة

عادي خاصة بالنسبة للنساء الالتي تلدن للمرة األولى الوقوف أثناء عملیة الدفع أو الضغط السفلي ھو أمر /إن تبدیل وضعیة الجلوس
تسھیل خروج  فيإن تغییر الوضعیة أثناء الدفع یمكن أن یساھم بحد ذاتھ . ألن عملیة الدفع تستغرق في أغلب األحیان وقتا أطول

. الجنین  

 
مرحلة یكون مھماً أن تضغطي بكل ما ففي ھذه ال. شكل ممكنن تجدي الوضعیة التي تشعرك بأنك تستغلین قواك بأفضل من المھم أ

 . یضا أن تستریحي جیداَ ما بین االنقباضات للتزود بقوى جدیدةناء االنقباضات، ولكنھ من المھم ألدیك من قوة أث
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 مرحلة االرتداد 

 . نت والشخص المرافق ال تزاالن في غرفة التولیدلساعات األولى بعد والدة الطفل وأھذه المرحلة ھي عبارة عن ا
 

مالصقاً لجسمك من دون أي أن یكون جسمھ  ویكون في ھذه الحالة مھم ،د بسرعةطفلك الحدیث الوالدة تتدنى حرارة جسمة و یبر
 . ھالتآلف معوالوقت لكي یتمكن من التعرف على محیطھ بحاجة الى أجواء ھادئة والطفل یكون اآلن  .عوائق وأن یغطى جیداً 

 

 
 

تخرج المشیمة بسھولة بعد ذلك عادة ما وبانقباضة  نتشعری لمشیمة، وقداإنفصال بعد مرور وقت قصیر على والدة الطفل تبدأ عملیة 
 .تحت تأثیر المخدرفي حاالت نادرة ال تنفصل المشیمة من تلقاء نفسھا، لكن یتم اخراجھا جراحیاً . عندما تضغطین و تدفعین قلیالً 

 
جیداً، وھذا اآلن یصبح عندك في جدار الرحم  جرح بحجم المشیمة، ولتقلیل النزیف من ھذا الجرح یكون من المھم أن یتقلص الرحم 

 . للتأكد من أن التقلص قد حصلوالضغط علیھ تقوم بتحسس بطنك ألمر تھتم بھ القابلة إذ ا
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وقد یكون ھذا االمر مزعجاً أو مؤلماً . ة الوالدة لترى ما إذا كانت ھناك تمزقات ینبغي تخییطھابعد والدة الطفل تقوم القابلة بفحص قنا

 . أي تمزقاتأو نسیان إغفال ضعتي ولكنھ ضروري للتأكد من عدم بعد أن تكوني قد و
 
  قائمة االستعداد للوالدة 
  أدوات ومعدات القابلة القانونیة 
 

 

 


