
Støtte fra ledsager  

 
 الدعم من الشخص الذي یرافقك أثناء الوالدة

 
قد . ستشعرین بأنك عادة ما تكونین بحاجة الى الحصول على دعم من القابلة ومن الشخص الذي یرافقك أثناء المرحلة النشطة للوالدة

یكون من األفضل أن تتحدثي مع الشخص المرافق قبل الوالدة حول ما تتوقعینھ منھ أو منھا وما ھي األمور التي تریدین الحصول على 
 .  أو منھا أثناء الوالدة مساعدة بخصوصھا منھ

 
التدلیك أو (بإمكان الرعایة والحنان من الشخص المرافق والتي تكون على شكل كلمات تطییب الخاطر والتشجیع واللمس الجسدي 

وأن مھم أن تشعري بأنك محاطة باھتمام القابلة القانونیة وأن تكوني مطلعة جیداً على كل ما سیحصل، . أن تساعدك كثیراً ) التمسید
 . تحصلي على نصائح مفیدة وأن تشعري باألمان

 
ویمكن للشخص المرافق أن یقدم لك الدعم العملي أیضاً، كأن یقوم مثالً بتقدیم الطعام والشراب لك ومساعدتك على إیجاد وضعیات 

 . جیدة أثناء االستراحات وأن یتأكد من أنك تذھبین الى المرحاض للتبول وإفراغ مثانتك بشكل منتظم
 

 نت الشخص المرافق أثناء الوالدةإلیك أ
تحمل مسؤولیة األمور العملیة مثل التأكد من التزود بالوقود للسیارة وأن ! حاول ان تحافظ على ھدوئك قدر األمكان في ھذه الحالة

تضطر المرأة التي ستلد  یكون الھاتف وكامیرا التصویر واألوراق وحقیبة الوالدة موجودة معكما عند التوجھ الى قسم الوالدة حتى ال
 . تذكر أن تحضر معك طعامك وخصوصاً أثناء اللیل عندما تكون كل المحالت واألكشاك مغلقة. أن تفكر بكل ھذه األمور

 
أحرص على أن تأخذ أقساطاً قصیرة من . من الجید أن تكون مستعداً نفسیاً بأن الوالدة تستغرق وقتاً وأنھ علیك أن تتحلى بالصبر

ومن المھم أن تكون على . االستراحات ویفضل أن تكون خارج غرفة التولید، أو تقوم بنزھة الى الخارج لتنشق قلیالً من الھواء النقي
 .تواصل جید مع العاملین في قسم التولید، وأن ال تخشى أن تطرح علیھم األسئلة أو تخبرھم عما ترغبان فیھ

 
. أن تساعد المرأة التي ستلد، وكْن على مستعداً ألن ُترفض اقتراحاتك أو محاوالتك للمساعدةجرب أن تجد ما ھي األمور التي یمكنھا 

 . ال تستسلم بسبب ھذا الرفض ولكن كّرر المحاولة وجّرب أموراً أخرى یمكن أن تعطي نتائج أفضل
 

 :كیفیة التصرف بالنسبة لك كمرافق قیمة حولستجد في ھذا الفیدیو نصائح 
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