المخاض (ألم الوالدة) والوالدة
كتيب معلومات لألمهات والعائالت

هذا الكتيب خاص بالنساء الحوامل في منطقة شمال غرب لندن.
حاولي قراءة هذا الكتيب مبكرا ً في فترة حملك ألنه يحتوي على العديد من المعلومات المهمة التي قد تحتاجي
إليها.
يجب أن يعطى لك هذاالكتيب مبكرا ً في فترة الحمل مع عدد من الكتيبات األخرى واألرقام التي يجب عليك
االتصال بها عند الحاجة.
هذا الكتيب هو أحد كتب مجموعة األم والطفل المنشورة من قبل شمال غرب لندن (كتيبات أخرى ضمن
المجموعة :حملك ،خطط العناية الشخصية ،وبعد والدة طفلك) كل هذه الكتيبات موجودة في الموقع التالي:
www.bit.ly/NWLmaternityinformation
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عالمات المخاض المبكرة
في األسبوع السابق لموعد مخاضك قد تعانين من بعض األعراض التالية:
ارتفاع في كمية اإلفرازات المهبلية الشفافة

•

ألم بسيط في المعدة أو إسهال

•

الشعور بالنشاط أو الحاجة للتحرك أغلب الوقت

•

تقلصات في الرحم بصورة متكررة تعرف باسم (براكستن هيكس) و\ أو ألم في الظهر

•

بعض النساء لن تالحظ وجود أي من هذه األعراض ،وهذا أمر ال يدعو للقلق إن لم تشعري
بأي اختالف في الفترة األخيرة من حملك.
لمعلومات أكثر زوري المواقع التالية:

NHS Choices www.nhs.uk/conditions/pregnancy-andbaby/labour-signs-what-happens/
Tommy’s www.tommys.org/pregnancy-information/labourbirth/how-will-i-know-when-labour-has-started

•
•

عندما يبدأ المخاض قد تالحظين أحد األعراض التالية:
"العرض"
خالل الحمل ،تتكون سدادة من المخاط في عنق الرحم ،وعندما يتجهز الجسم لمرحة المخاض هذه
السدادة المخاطية تخرج عن طريق المهبل .هذا قد يحدث قبل أسبوع أو أسبوعين قبل بدأ المخاض،
أو خالله أو في بعض األحيان قد ال تخرج على اإلطالق .عندما تخرج هذه السداد المخاطية تبدو
كقطعة هالمية شفافة اللون أو وردية قليالً في بعض األحيان ،قد تخرج كلها في مرة واحدة أو على
دفعات .في حالة مالحظتها هي أمر طبيعي ال يستدعي االتصال بالقابلة ،ولكن يمكنك ذلك إن كنت
شديدة القلق ،ولكن في حالة مالحظة أن لونها كان أحمر قاتما ً بلون الدم أو الحظت نزول دم أحمر
جديد أحمر اللون اتصلي بوحدة الحمل والوالدة على الفور.
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التقلصات (الطلق)
في بداية مرحلة المخاض ،ستشعرين ببعض
التقلصات العشوائية التي تختلف في مدتها وقوتها .قد
تدوم هذه المرحلة أليام ،ومن الضروري أن ترتاحي
عند اإلمكان ،إلى أن تصبح هذه التقلصات تأتي
بصورة دورية .عندما تشعرين بأن التقلصات تأتي
بصورة دورية وبقوة ،ننصح أن تبدئي بعد الزمن
الذي تستغرقه هذه التقلصات لتأتي وكم مدة كل واحدة
منها.
إن كان هذا طفلك األول ،فسوف يطلب منك أن تأتي
إلى المستشفى عنما تأتيك التقلصات كل ثالثة دقائق
وتستمر كل منها فترة  60ثانية .إن كان هذا طفلك
الثاني أو الذي يليه ،فسيطلب منك أن تأتي إلى غرفة
الوالدة عندما تكون المدة بين التقلصات حوالي خمسة
دقائق وتكون استمرارية التقلصات حوالي  45ثانية.
يمكنك االتصال بوحدة الحمل والوالدة للدعم في أي
وقت ،وستخبرك القابلة بالوقت الذي يجب أن تأتي
فيه إلى الوحدة .في حالة تخطيطك للوالدة في
المنزل ،فستأتي القابلة إلى منزلك في الوقت
المناسب.
تجد العديد من النساء أن تجريب وضعيات مختلفة ،والمشي ،وأخذ حمام دافئ ،واستخدام تقنيات التشتيت
واالسترخاء ،والتدليك والراحة بين التقلصات مفيدة عندما تكون في المنزل .من المهم تناول وجبات
خفيفة منتظمة (حتى إذا كنت ال تشعرين بالجوع) والنوم عندما يكون ذلك ممكنًا .من المهم أيضًا شرب
المياه ،مع أخذ رشفات صغيرة منتظمة من السوائل حتى تحافظي على نسبة السوائل في الجسم .عموماً،
ال تحتاجين إلى شرب أكثر مما تفعلين عادةً.
للمزيد من المعلومات زوري الموقع التالي:

Tommy’s www.tommys.org/pregnancy-information/labourbirth/what-do-when-labour-starts

•
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عالمات المخاض المبكرة
نزول ماء الجنين
الكيس األمنيوسي عبارة عن كيس مملوء بالسوائل ينمو فيه طفلك خالل فترة الحمل ،وسوف
ينكسر هذا الكيس قبل والدة طفلك .عندما ينكسر ،سوف ينزل السائل من المهبل ،وهذا ما يعرف
بنزول ماء الجنين.
تنزل معظم مياه النساء أثناء المخاض ،ولكن يمكن أن يحدث ذلك قبل بدء المخاض .إذا انفجرت
مياهك ،فقد تشعرين بها تنزل بشكل بطيء أو تكون كتدفق مفاجئ للماء .عادة ما يكون هذا السائل
شفافا ً أو لونه ورديًا ،ولكن في بعض األحيان يمكن للطفل أن يمرر برازه األول (يسمى العقي)
أخضرا أو أصفراً.
داخل الكيس ،مما يؤدي إلى أن يصبح السائل
ً
إذا كنت تعتقدين أن مياهك قد نزلت ،فمن المهم االتصال بوحدة الحمل والوالدة فورا ً ،خاصة إذا
كنت تعتقدين أنك تستطيعين رؤية العقي (اللون األصفر أو األخضر) .إذا كنت تعتقدين أن ماء
الجنين قد نزل ،ارتديفوطة صحية سميكة،ستطلب القابلة رؤيتها عند الحضور لوحدة الوالدة
لتستطيع تقييم الوضع .يمكنك أيضًا التقاط صورة للسائل أو لمياه الجنين التي نزلت ،حيث يمكن أن
يساعد هذا في تقييم الوضع أكثر من قبل القابلة.
تأكدي من أخذ الكثير من الفوط الصحية والمالبس معك في رحلتك إلى وحدة الوالدة،فبمجرد نزول
المياه الخاصة بك ،فسوف يستمر تسرب السائل األمنيوسي.
إذا نزلت مياه الجنين قبل الدخول في مرحلة المخاض
فمن المرجح أن يبدأ المخاض بشكل طبيعي في
غضون  24ساعة .ولكن إذا لم يبدأفمن المستحسن
أن يتم تحفيز المخاض (بدأ بمساعدة األدوية) لتقليل خطر
العدوى لك ولطفلك.
سيقوم فريق التوليد الخاص بك بمناقشة كل التفاصيل
معكقبل القيام بأي خطوة في حالة حصول ذلك.

للمزيد من المعلومات زوري الموقع التالي:

Tommy’s www.tommys.org/pregnancy-information/labourbirth/what-expect-when-your-waters-break
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•

متى يجب عليك االتصال...
اتصلي بوحدة الوالدة\المستشفى عندما:
تنزل مياه الجنين

•

في حالة نزول دماء حمراء جديدة

•

عندما ال يتحرك جنينك كالمعتاد

•

عندما تشعرين بتقلصات قوية ومنتظمة

•

تشعرين بألم مستمر في المعدة

•

عندما تشعرين أنك لست بخير أن تشعرين بالكثير من القلق

•

ستجدين رقم وحدة الحمل والوالدة الخاصة بك
في نهاية هذا الكتيب.
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ما الذي يجب توقعه في فترة المخاض والوالدة
مراحل المخاض
المرحلة المبكرة  /المرحلة الكامنة
يمكن للمرحلة المبكرة من المخاض (التي تسمى أحيانا المرحلة الكامنة) أن تدوم أي شيء من عدة
ساعات إلى أيام قليلة .في هذا الوقت قد يكون لديك فترات من التقلصات العادية  ،تليها فترات من
التقلصات غير المنتظمة التي يمكن أن تتوقف لبضع ساعات .خالل المخاض المبكر  ،ينتقل عنق
الرحم من كونه سمي ًكا ومغلقًا وثابتًا إلى أن يكون طريًا ورقيقًا ومطا ً
طا .يم ّكن هذا التغيير عنق
الرحم من بدء عملية االتساع للتجهيز لوالدة الطفل.
انظري إلى صفحة  20من هذا الكتيب لمزيد من المعلومات حول التعامل مع المخاض المبكر.
للمزيد من المعلومات زوري الموقع التالي:

Tommy’s www.tommys.org/pregnancy-information/impregnant/pregnancy-news-and-blogs/what-latent-phase-labour
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•

المرحلة األولى
غالبًا ما يقال إن المخاض الفعلي يبدأ عندما تكون التقلّصات قوية ومنتظمة ودائمة لمدة  60ثانية
على األقل ،ويكون عنق الرحم مفتو ًحا ألربعة سنتيمترات على األقل.
خالل المرحلة األولى من المخاض ،ستستمر تقلصاتك بانتظام ،وتصبح أقوى بشكل تدريجي .يمكن
أن تستغرق هذه المرحلة من المخاض حوالي  6إلى  12ساعة إذا كان طفلك األول ،وغالبا ً ما
يكون أسرع إذا كان طفلك الثاني أو الثالث.
عندما تصلين إلى وحدة التوليد الخاصة بك (أو عندما تأتي القابلة إلى منزلك) وخالل المرحلة
األولى من المخاض ،ستقوم قابلتك بالقيامبكشوفات منتظمة حول تقدمك في مرحلة الوالدة وصحتك
وصحة طفلك ،وتتضمن تلك الكشوفات:
قياس عالماتك الحيوية (ضغط الدم ،النبض ،الحرارة)

•

مالمسة بطنك

•

االستماع لنبض طفلك

•

الفحص المهبلي لتقييم تقدم المخاض ،ووضعية الجنين

•

سوف تقوم القابلة بمساعدتك عن طريق وضعك في وضعيات مختلفة واقتراح طرق للتخفيف من
األلم ،والتي قد تضمن استخدام المسكنات الطبية ان احتجت إلى ذلك .في حالة قلق القابلة على
صحتك أو صحة طفلك في أي مرحلة من مراحل المخاض ،سوف تستدعي قابلة ذات خبرة أعلى أو
طبيب توليد للحصول على رأي آخر.
في بعض األحيان قد يستدعي ذلك االنتقال إلى
جناح التوليد في حالة الوالدة داخل المنزل أو عن
كنت في وحدة خاصة بالقابالت.
في نهاية المرحلة األولى ،قد تواجهين شيئًا يُعرف
باسم "االنتقال" مما قد يجعل بعض النساء يشعرن
بالخوف أو الخروج خارج السيطرة .هذا أمر شائع
وسيتبعه قريبا ً حافز للدفع بينما يبلغ عنق الرحم
 10سنتيمترات اتساعا ً ،وينتقل الطفل إلى قناة
الوالدة .ستدعمك القابلة عن كثب خالل هذه
المرحلة.
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ما الذي يجب توقعه في فترة المخاض والوالدة
للمزيد من المعلومات زوري المواقع التالية:

NHS Choices www.nhs.uk/conditions/pregnancy-andbaby/what-happens-during-labour-and-birth/
National Childbirth Trust
www.nct.org.uk/birth/first-stage-labour

•
•

المرحلة الثانية
تبدأ هذه المرحلة من المخاض عندما يكون عنق الرحم لديك قد وصل إلى عشرة سنتيمترات اتساعا ً
عا برغبة في
ويبدأ رأس طفلك بالتحرك إلى قناة الوالدة .يصاحب ذلك عادة ضغط في قاعك  ،متبو ً
الدفع والتي يمكن أن تشعري خاللها بصعوبة في التحكم بنفسك وتشبه اإلحساس بالحاجة إلى قضاء
الحاجة (التبرز).
قد ال تشعر بعض النساء في الرغبة بالدفع ،خصوصا ً إن كن قد اخذن إبرة التخدير النصفي ،في
هذه الحالة ستساعدك القابلة عن طريق اإلحساس بالتقلصات عبر لمس بطنك ومن ثم اخبارك متى
يجب عليك الدفع.
سوف تقوم القابلة بفحص نبضات قلب طفلك بانتظام وتدعمك لتجربة وضعيات مختلفة.
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عندما يولد رأس طفلك تقريباً ،ستشجعك ممرضة التوليد على التنفس برفق وتجنب الدفع إن أمكن.
هذا يضمن أن رأس طفلك سيمدد المنطقة بين فتحتي المهبل والشرج ببطء ويساعد على الحد من
التمزق.
المرحلة الثانية من المخاض تنتهي بوالدة طفلك .يمكن أن تستمر هذه المرحلة من المخاض لمدة
تصل إلى أربع ساعات إذا كان طفلك األول ،وعادة ما يكون أسرع إذا كان طفلك الثاني أو الثالث.
للمزيد من المعلومات زوري المواقع التالية:

NHS Choices www.nhs.uk/conditions/pregnancy-andbaby/what-happens-during-labour-and-birth/#second-stage-oflabour
National Childbirth Trust
www.nct.org.uk/birth/second-stage-labour

•

•

المرحلة الثالثة
هذه المرحلة هي الفترة الفاصلة بين والدة طفلك واخراج المشيمة.
بعد والدة طفلك ،سيظل مرتب ً
طا بالحبل السري المرتبط بالمشيمة داخل الرحم .يجب ترك الحبل
سلي ًما وليس قطعه على الفور ،ما لم تكن هناك مشكلة في تنفس طفلك ،أو إذا كنت تنزفين بشدة.
هناك خياران إلخراج المشيمة ،يعرف الخيار األول باسم المرحلة الثالثة الطبيعية ،واآلخر هو
المرحلة الثالثة النشطة.
المرحلة الثالثة الطبيعية
قد يكون هذا الخيار مناسبًا إذا كنت تخططين لوالدة طبيعية.أما إذا كنت بحاجة إلىمساعدة خالل
الوالدة ،أو إذا كانت القابلة قلقة بشأن كونك أكثر عرضة للنزيف بعد الوالدة  ،فقد ال ينصح بذلك.
وجدت بعض األبحاث أن النزيف بعد الوالدة يمكن أن يزداد قليالً إذا تم طرد المشيمة بشكل
طبيعي ،ولكن إذا كنت ذات صحة جيدةوبمستويات جيدة من الحديد قبل الوالدة  ،فمن غير المحتمل
أن يسبب ذلك أي مشاكل لك.
بعد والدة طفلك ،سيبقى متعلقاًبالمشيمة عن طريق الحبل السري ،الذي يوفر األكسجين وإمدادات
الدم في حينيبدأ أيضا ً بالتنفس الطبيعي عبر الرئة.

10

ما الذي يجب توقعه في فترة المخاض والوالدة
بعد  10إلى  15دقيقة يتوقف االكسجين وامدادات هذا الدم من العبور خالل الحبل السري بشكل
طبيعي عندما تنفصل المشيمة عن الرحم .عند هذه النقطة يمكن قطع الحبل السري بأمان .بعد فترة
وجيزة ستشعرين ببعض التقلصات الخفيفة في الرحم وربما الرغبة في الدفع ،قد تجدين أن الجلوس
في وضع مستقيم قد يساعد ،وسوف تنزلق المشيمة بسهولة .هذا غير مؤلم عادة ألن المشيمة رطبة
الملمس.
المرحلة الثالثة النشطة
إذا اخترت مرحلة ثالثة نشطة ،أو إذا أوصت القابلة بذلك بعد والدة طفلك ،ستعطيك القابلة حقنة من
دواء يؤدي إلى تقلص الرحم .تستغرق هذه الحقن عادة بضع دقائق للعمل ،وفي هذه المرحلة سيتم
تأمين وقطع حبل الطفل .بعد ذلك تقوم ممرضة التوليد  /الطبيب بوضع ضغط لطيف على الجزء
السفلي من البطن ،وسحب الحبل السري بعناية ،مما يؤدي إلى اخراج المشيمة .هذه العملية تستغرق
عادة بين  20-10دقيقة.
للمزيد من المعلومات زوري المواقع التالية:

NHS Choices www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/whathappens-during-labour-and-birth/#third-stage-of-labour
National Childbirth Trust www.nct.org.uk/birth/third-stage-labour

•

•

متابعة صحة طفلك
أثناء الوالدة ،تستمع قابلة طفلك إلى نبضات قلب طفلك للتأكد من صحته ،والتأكد من أنه يتعامل
بشكل جيد مع المخاض.
هناك ثالث طرق مختلفة يمكن أن تفحص القابلة بها طفلك ،باستخدام:
آلة محمولة باليد

•

باستخدام نوع خاص من السماعات يشبه البوق

•

مراقبة الجنين المستمر الكترونيا ً

•

إذا كان حملك طبيعيًا وصحيًا وبدأت المخاض بشكل طبيعي بعد  37أسبوعًا ،فسيتم عادة سؤالك ان
كنت تودين متابعة صحة طفلك عبر المراقبة باستخدام آلة صغيرة محمولة تنتج صوت نبضات قلب
طفلك.
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هذه هي نفس اآللة التي استخدمتها القابلة/الطبيب لالستماع إلى نبضات قلب طفلك أثناء الحمل.
ستستمع القابلةإلى ضربات قلب طفلك بشكل
متقطع ومنتظم في جميع أوقات المخاض .قد تختار
القابلة الخاصة بك االستماع إلى نبضات قلب
طفلك من خالل سماعة الطبيب التي تشبه البوق،
لن تتمكني من سماع دقات القلب عبرها ولكن
القابلة ستسمعها بوضوح.
المراقبة المستمرة لألجنة اإللكترونية
) CTGتسمى أحيانًا(
هي آلة تستخدم لتسجيل نبضات قلب طفلك وتقلصات رحمك باستمرار في المخاض .قد يوصى
بأن يكون لديك هذا النوع من المراقبة إذا كنت تعانين من أي مضاعفات أثناء الحمل أو المخاض.
سوف تقوم القابالت /أو األطباء بمتابعة هذا التسجيل بانتظام في جميع فترات المخاض.سوف
تحتاجين إلى ارتداء حزامين حول بطنك للحفاظ على الشاشات في مكانها .في بعض الوحدات ،قد
يتوفر جهاز السلكي (يعرف هذا بالقياس عن بعد) ،مما يعني أنه بإمكانك التنقل بحرية أكثر.
قد يوصى بمراقبة إضافية إذا كانت القابالت أو األطباء قلقين بشأن نبضات قلب طفلك أثناء
المخاض ،قد يكون هذا عبر أحد الطرق التالية:
الذي يعلق مباشرة على رأس طفلك )(FSEقطب فروة الرأس الجنيني

•

يتضمن هذا االختبار فحص مستويات األكسجين لدى طفلك (FBS),عينة دم الجنين
عن طريق أخذ عينة صغيرة من الدم من رأس طفلك.

•

للمزيد من المعلومات زوري المواقع التالية:

NHS Choices www.nhs.uk/conditions/pregnancy-andbaby/what-happens-during-labour-and-birth/
Tommy’s www.tommys.org/pregnancy-information/labourbirth/monitoring-your-baby-labour

•
•
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وضعيات للمخاض والوالدة
أثناء المخاض ،من الجيد أن تبقي نشطة قدر اإلمكان ،وأن تجربيوضعيات مختلفة .من خالل القيام
بذلك ،ستحفزين طفلك للمرور من خالل قناة الوالدة ليكون في أفضل وضع للوالدة ،وفي نفس
الوقت سيساعدك ذلك أيضًا على الراحة وتحسين قدرتك على التحمل.
يمكن أن تجربي:
المشي

•

الوقوف بمساعدة شريكك/زوجك

•

صعود ونزول الدرج

•

الجلوس على كرسي هزاز

•

استخدام كرة الوالدة

•

الجلوس بظهر مستقيم أو بوضعية القرفصاء

•

وضعية الركوع على ركبتيك أو على
أطرافك األربعة

•

االستلقاء على جانبك ،بدعم من الوسائد
(.عندما تريدين أن ترتاحي)

•

أثناء الوالدة ،ستدعمك القابلة لتجربة وضعيات مختلفة .من المهم االستماع إلى جسدك ،وتجربة ما
يناسبك .تعتمد الوضعيات التي يمكنك اتخاذها على نوع الوالدة التي تختارينها ،الوالدة في الماء
مثالً أو باستخدام التخدير النصفي.
للمزيد من المعلومات زوري المواقع التالية:

Baby Centre www.babycentre.co.uk/l25025610/16-birthingpositions-for-labour-images
Tommy’s www.tommys.org/pregnancy-information/labourbirth/movement-and-positions-during-labour
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•
•

الوالدة القيصرية المخطط لها
أكثر من واحد من كل  10نساء سيخضعن لوالدة قيصرية مخططة .ويرجع ذلك إلى مجموعة
متنوعة من العوامل ،وسيتم اتخاذ القرار مع فريق التوليد والقبالة.
قبل يوم من والدتكالقيصرية ،سيطلب منك تناول بعض األدوية .يجب أن يتم أخذها في الليلة السابقة
وأيضًا في صباح يوم العملية ،وفقًا للتعليمات .يجب أال تأكلي أي طعام بعد منتصف الليل ولكن
يمكنك شرب الماء حتى الساعة  6صبا ًحا من صباح يوم العملية.
في يوم والدتك القيصرية ،ستصلين عادة ً إلى وحدة الوالدة في الصباح الباكر .في بعض األحيان إذا
كان جناح الوالدة مشغوالً ،قد تضطرين إلى االنتظار لفترة من الوقت قبل أن تبدأ العملية.في غرفة
العمليات ،يمكن أن يرافقك شريكك/زوجك عادة ويمكنه البقاء بجانبك طوال الجراحة ،إال إذا كنت
تحتاجين ،ألسباب طبية ،إلى تخدير عام.
غالبية النساء يخترن استخدام مخدر في العمود الفقري أو تخدير نصفي على النخاع الشوكي مما
يؤدي إلى تخدير الجسم من البطن إلى القدمين .يجب إدخال قسطرة في المثانة (لتجميع البول)،
وسيتم إزالتها عادة في اليوم التالي .بمجرد أن تبدأ العملية ،يولد الطفل عادة في غضون  10دقائق،
وفي حالة حصول كل شيء بشكل جيد يمكنك امساك طفلك في غرفة العمليات بينما يقوم
االطباءبإنهاء العملية.
بعد الجراحة ،ستقضين بضع ساعات في منطقة التعافي ،وستقوم الممرضة أو القابلة بفحص
عالمتك الحيوية بانتظام .يمكنك البدء في الترابط مع طفلك وإطعامه خالل هذه الفترة .بعد عدة
ساعات سوف يبدأ مفعول التخدير بالتوقف.
ستبقين عادة في جناح ما بعد الوالدة لمدة
تتراوح من ليلة واحدة إلى ثالث ليال،
حتى تتعافي .سيتم اعطاءك المسكنات
العادية .سوف يتم مساعدتك على الوقوف
والتحرك فور انتهاء مفعول المخدر.
التحرك مبكرا ً واخذ حقن ترقق الدم
(المضادة للتخثر) ستساعد على تخفيض
نسبة حصول أي تكتالت في الدم أو
جلطات بعد العملية
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للحصول على معلومات حول الوالدة القيصرية الطارئة ،انظري إلى صفحة  33من هذا الكتيب.
للمزيد من المعلومات زوري المواقع التالية:

NHS Choices www.nhs.uk/conditions/caesareansection/what-happens/
National Childbirth Trust www.nct.org.uk/birth/what-happensduring-elective-or-emergency-caesarean-section
RCOG: Choosing to have a caesarean
www.rcog.org.uk/en/patients/patient-leaflets/choosing-tohave-a-caesarean-section/

•

•
•

والدة التوأم
خالل فترة الحمل ،سيكون لديك موعد
لمناقشة خياراتك لوالدة توأمك .يولد أكثر من
 40في المائة من التوائم عن طريق المهبل
بينما يولد الباقون بعملية قيصرية مخططة أو
طارئة.
في بعض الحاالت ،يوصى بالوالدة القيصرية
المخططة ،على سبيل المثال ،إذا كان أطفالك
يشتركون في مشيمة واحدة ،أو كان الطفل
األول في وضع المؤخرة (أسفل األول).

أثناء المخاض ،يوصى بأن يكون أطفالك لديهم مراقبة جنينية إلكترونية مستمرة ،ألن خطر حدوث
مضاعفات أثناء المخاض يكون أعلى بالنسبة للتوائم .قد يكون من الموصي به أيضًا أن تكوني
تحت التخدير النصفي ،في حال كنت بحاجة إلى والدة قيصرية طارئة بسرعة .سيكون هناك
المزيد من الناس عند والدة التوائم ،وغالبا ً ما تكون هناك قابالت ،وطبيب توليد ،واثنان من أطباء
حديثي الوالدة.
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إذا كان لديك ثالثة توائم أو أكثر ،فإن الوالدة القيصرية المخططة ستنصح بها كأكثر الطرق أمانًا
لتوليد أطفالك.
للمزيد من المعلومات زوري المواقع التالية:

NHS Choices www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/givingbirth-to-twins/
The Multiple Birth Foundation
www.multiplebirths.org.uk/
Twin and Multiple Births
Association www.tamba.org.uk

•

•

•

الوالدة والمخاض المبكر
يعتبر الطفل المولود قبل األسبوع  37من الحمل "سابق ألوانه" أو "خداجي" .هناك فئات مختلفة
من الخداج:
•
•
•

الخدج للغاية (أقل من  28أسبوعًا)
الخدج جدا (بين  28و 32أسبوعا)
الخدج المعتدل إلى المتأخر (بين  32و  37أسبوعًا)
في المملكة المتحدة ،سيولد واحد من كل  13طفالً قبل األوان

اتصلي بالقابلة أو بوحدة الوالدة إن كنت حامل في الفترة قبل األسبوع ال37
وشعرت بأي من األعراض التالية:
آالم تشبه آالم الدورة الشهرية أو تقلصات

•

ألم البطن المستمر

•

عرض  -القابس المخاطي الذي يجلس داخل عنق الرحم أثناء الحمل .هذا يمكن أن يكون شفافا ً
أو ملط ًخا بالدماء.

•

نزيف أحمر جديد من المهبل

•

نزول سائل أو سوائل من المهبل ،قد يكون هذا نزول ماء الجنين

•

آالم في الظهر ليست عادية بالنسبة لك ،أو الشعوربالضغط في المهبل أو المستقيم

•
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تحمل الوالدة قبل األوان العديد من المخاطر ألن
األطفال الذين يولدون في وقت مبكر جدا ً قد ال
يكونوا قد تطوروا بشكل كامل ،ويحتاجون إلى
مساعدة متخصصة للحياة خارج الرحم .األطفال
الخدج معرضون أيضا لخطر حدوث مشاكل الصحية
على المدى الطويل.

أسباب حدوث الوالدة المبكرة
قد يولد الطفل قبل األوان كنتيجة لحدوث المخاض قبل األوان أو ألن الوالدة المبكرة موصى بها  ،وذلك
بسبب مضاعفات قد تكون نشأت أثناء الحمل (تؤثر على األم أو الطفل).
في كثير من الحاالت  ،ليس من الواضح لماذا يبدأ المخاض مبكرا ً  ،ولكن العوامل المعروفة لزيادة
خطر الوالدة قبل األوان تشمل ما يلي:
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تمزق األغشية قبل األوان (نزول الماء في وقت مبكر)

•

بعض أنواع العدوى  ،مثل التهاب الغوريومونيون  ،الذي يؤثر على األغشية
والسائل األمنيوسي الذي يحمي الطفل

•

الحمل المتعدد (متوسط الحمل التوأم هو  37أسبوعًا  ،ومتوسط الحمل الثالثي هو
 33أسبوعًا)

•

حدوث والدة مبكرة في الحمل السابق

•

وجود مشيمة "منخفضة " (بمعنى أنها تغطي عنق الرحم جزئيًا أو كليًا) أو وجود انسداد
مشيمي (بمعنى أن المشيمة تبدأ في االنفصال عن جدار الرحم)

•

الظروف الصحية لألم ،بما في ذلك مرض السكري أو الحاالت المرتبطة بااللتهاب (مثل
مرض كروهن)

•

كونك مدخنة أو شاربةللكحول أو تتعاطين مواد غير مشروعة

•

انخفاض مؤشر كتلة الجسم (أن يكون وزنك يعتبر منخفضًا بالنسبة لطولك)

•

القيام بأخذ خزعة أو القيام بعملية إلزالة خاليا عنق الرحم الغير طبيعية

•

وجود ضعف في عنق الرحم والذي قد يفتح أثناء الحمل

•

)وجود فائض من السائل االمنيوسي( polyhydramnios

•

ركود صفراوي داخل الكبد للحمل (حالة تصيب بعض الحوامل تؤثر على الكبد)

•

تشوهات في شكل الرحم

•

في بعض األحيان ،قد تحصل بعض المضاعفات خالل فترة الحمل ،وقد يوصي أخصائي الرعاية
الصحية الخاص بك بالوالدة المبكرة .أمثلة عن الشروط التي قد تتطلب الوالدة المبكرة:
مقدمات االرتعاج المتوسطة إلى الشديدة (حالة حمل تسبب ارتفاع ضغط الدم والتي يمكن أن
تؤثر أيضًا على بعض من أعضائك الداخلية)

•

عدم القدرة على التحكم في مرض السكري

•

تقييد النمو داخل الرحم (عندما يبطئ نمو طفلك أو يتوقف)

•

مبكرا وتسببت بحدوث نوع من االلتهابات
إذا كانت مياهك قد نزلت
ً

•

مضاعفات أخرى للحمل

•

النساء الالتي يعتبرن أكثر عرضة للمخاض المبكر أو السابق ألوانه قد يتم تقديم العالج لهن،
للحفاظ على الحمل ألطول فترة ممكنة.
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ماذا يحدث إذا دخلت في المخاض قبل األوان؟
اعتمادًا على عدد أسابيع الحمل ،قد تُعرض عليك أدوية لمحاولة إبطاء أو إيقاف المخاض،
والمضادات الحيوية لتقليل مخاطر اإلصابة بالعدوى ،وحقن الستيرويد التي تعطى لك ،للمساعدة في
نمو رئتي طفلك ،للتحضير للحياة خارج الرحم في حالة وجوب الوالدة المبكرة للطفل .إذا كان طفلك
خدي ًجا للغاية (أقل من  28أسبوعًا) ،فقد تحتاج إلى نقله إلى وحدة التوليد مع وحدة العناية المركزة
للخدج .في شمال غرب لندن ،لدى كل وحدة حمل ووالدة وحدة رعاية باألطفال حديثي الوالدة أو
وحدة لرعاية األطفال المرضى أو الخدج ،ولكن ليس لكل وحدة توليد وحدة عناية مركزة للخدج.

ماذا يحدث إذا ولد طفلي قبل األوان؟
من المرجح أن يحتاج األطفال المولودين قبل  34أسبوعًا إلى مساعدة إضافية في التنفس والتغذية
والدفء ،وبالتالي سيتم نقلهم إلى وحدة حديثي الوالدة للحصول على الرعاية .يتم توفير هذه الرعاية
من قبل فريق حديثي الوالدة ذوي المهارات العالية .قد يحتاج طفلك أن يكون في الحاضنة ،ولكن
بمجرد استقراره ،ستكونين قادرة على لمسه مباشرة وحمله بين يديك.
اللبأ وحليب الثدي مفيدان جدا لألطفال الرضع الذين يولدون مبكرا .إذا كان طفلك أصغر من أن
يتغذى ،فيمكنك استخالص حليب الثدي الخاص بك ،وسيتم إعطائه لطفلك عبر أنبوب .سيدعمك فريق
حديثي الوالدة في استخالص الحليب.
بمجرد أن يتنفس طفلك بمفرده،وأن يرضع عن طريق الثدي أو الزجاجة وبعد اكتساب بعض الوزن،
ستتمكنين من اصطحابه إلى المنزل .قد يستغرق هذا األمر عدة أسابيع إذا ولد طفلك قبل األوان
للغاية.
سيتم دعمك من قبل فريق الحمل والوالدةخالل اقامتك أنت وطفلك في وحدة الوالدة .هناك أيضًا
العديد من المنظمات التي تقدم الدعم ألولياء األطفال الخدج.
للمزيد من المعلومات زوري المواقع التالية:

NHS Choices www.nhs.uk/conditions/pregnancy-andbaby/premature-early-labour/
Bliss
www.bliss.org.uk
Tommy’s www.tommys.org/pregnancy-information/pregnancycomplications/ premature-birth-information-and-support
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•

•

•

استراتيجيات التحمل وتخفيف األلم أثناء المخ
مع بدأ المخاض ،هناك الكثير من الخيارات المتاحة لمساعدتك على التحكم في اإلحساس
باالنقباضات حيث أنها تصبح أقوى وأكثر قوة.
للمزيد من المعلومات زوري المواقع التالية:

NHS Choices www.nhs.uk/conditions/pregnancy-andbaby/pain-relief-labour/
Labour Pains
www.labourpains.com/home
Tommy’s www.tommys.org/pregnancy-information/labourbirth/pain-relief-labour-and-birth

•

•

•

التحمل في بداية المخاض
عادة ما تنفق المرحلة المبكرة للمخاض (أو الكامنة) في المنزل ،وهناك الكثير من األشياء التي
يمكنك أن تفعليهاللتخفيف من أي انزعاج لديك،وفي نفس الوقت تحفز المخاض على التقدم بشكل
جيد.
هذه التقنيات البسيطة يمكن أن تساعد أيضا في جميع مراحل المخاض:
أخذ حمام دافئ أو دش

•

النوم  /الراحة بين التقلصات

•

األكل والشرب ،بكميات قليلةغالب الوقت

•

الحفاظ على الهدوء واالسترخاء والتركيز على التنفس العميق والبطيء

•

استخدام أساليب التشتيت مثل الطبخ أو مشاهدة التلفزيون

•

تدليك من شريكك/زوجك ،وال سيما في أسفل الظهر و /أو الكتفين

•

تجربة وضعيات مختلفة أو الذهاب للتمشي

•

للمزيد من المعلومات زوري المواقع التالية:
National Childbirth Trust
www.nct.org.uk/birth/working-pain-labour

•
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التنويم المغناطيسي الذاتي  /تقنيات االسترخاء العميق
هناك بعض تقنيات التنفس والتنويم المغناطيسي الذاتي التي تجدها العديد من النساء مفيدة عند
االحساسبالمخاض .يجب تعلم التقنيات وممارستها ،ويتم تعلمها من قبل مدرب مؤهل في المجال.
يمكنك أن تسأليالقابلة عن هذا ،أو ببساطة البحث عبر اإلنترنت عن المراكز التي توفر هذه الخدمات
أو عن مدربين مؤهلين.
للمزيد من المعلومات زوري المواقع التالية:
• Which Choices www.which.co.uk/birth-choice/getting-ready-togive-birth/what-is-hypnobirthing

العالجات البديلة (طرق الطب البديل)
الحمل والوالدة الخاصة بك أو ابﺤثي عﻦ أحﺪ الﻤﻤارسﻴﻦ الﻤﺤلﻴﻴﻦ عﺒﺮ اإلنﺘﺮنﺖ .يجب عدم
استخدام تقنيات معينة من الطب البديل أثناء الحمل أو الوالدة ،لذلك عليك دائ ًما استشارة طبيب أو
ممارس مؤهل قبل تجربة أي نوع من العالجات البديلة.
للمزيد من المعلومات زوري المواقع التالية:
Baby Centre www.babycentre.co.uk/a1027876/complementarytherapies-for-labour-pain

تحفيز األعصاب الكهربائية عبر

الجلد TENS

تعلق هذه اآللة الصغيرة على ظهرك باستخدام منصات قطبية الصقة ،وترسل نبضات كهربائية
خفيفة وغير مؤلمة عبر الجسم ،مما يعطل األعصاب التي تنقل األلم .وقد يعزز أيضًا إنتاج
األندورفين الطبيعي في الجسم والذي يعمل كمسكن لأللم .هذه التقنية هي األكثر فعالية في المخاض
المبكر.
يمكن استئجار أو شراء ماكينات (تينس)عبر اإلنترنت  ،أو في بعض متاجر التجزئة الكبيرة .تأكد
نظرا لوجود العديد من األنواع المختلفة لها.
من أن اآللة التي اشتريتها مصممة خصي ً
صا للمخاض ً
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•

للمزيد من المعلومات زوري المواقع التالية:
NHS Choices www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/painrelief-labour/#tens-machines
Which choices www.which.co.uk/reviews/tensmachines/article/should-i-use-a-tens-machine-during-labour

•
•

الغاز و الهواء ()إينوكس(
هذاهوخليطمنغازاألكسجينوأكسيدالنيتروز،وينفثمن
خاللقطعةالفمالتيتتحكمين فيهابنفسك.
ويمكناستخدامهفي مرحلة المحاض
الفعليةولهأنيقللمنكميةاالنزعاجالتيتشعرينبهابسبباالن
قباضات.
إذاكنتتخططينلوالدةمنزلية ،فإن
القابلةيمكنانتجلباسطوانة إلىمنزلكالستعمالها.
وهيمتوفرةفيجميعالوحداتبقيادةفريق القبالة
والتوليد.
االستخدامقصيرالمدىفيالمخاضاليسببأيآثارجانبيةض
ارةويمكنكفيالغالبأنتظليمتحركةأثناءاستخدامه.
ويمكنأن يستخدم في جميع مراحل الوالدة.
بعضيمكنأنيجعلبعضالنساءيشعرنبالنعاسأوغثيان -
إذاحدثهذايمكنكالتوقفعناستخدامه،وسوفتهدأاآلثار
للمزيد من المعلومات زوري المواقع التالية:

NHS Choices www.nhs.uk/conditions/pregnancy-andbaby/pain-relief-labour/#gas-and-air-entonox-for-labour

•

الماءفيالمخاضوالوالدة
يُعرفاستخدامالماء (سواءفيحوضاالستحمامأوحوضالوالدة)
بأنهطريقةفعالةلتخفيفاأللموللمساعدةعلىاالسترخاءفيالمخاض.
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ما الذي يجب توقعه في فترة المخاض والوالدة
إذاتمحملكووالدتكبشكلسليم،قديكوناستخدامبركةالوالدةمناسبًالكبشكلخاص.
سيتماالحتفاظبالماءحولدرجةحرارةالجسمويمكنكالدخولوالخروجكمايحلولكأثناءالمخاض.
كذلك،تختارالعديدمنالنساءوضعمولودهنفيحمامالسباحة،وهوخيارآمنإذاكانكلشيءعلىمايراممعكومع
طفلكأثناءالمخاض .إذاكنتيتخططينلوالدةمنزلية،فيمكنكاستئجارحماموالدة.
ناقش]هذااألمرمعممرضةالتوليدإذاكنتتريدينمعرفةالمزيدعنالوالدةالمائيةفيالمنزألوفيوحدةالتوليدالخاص
ةبك.
للمزيد من المعلومات زوري المواقع التالية:

Tommy’s www.tommys.org/pregnancy-information/labourbirth/where-can-i-give-birth/how-prepare-waterbirth
National Childbirth Trust
www.nct.org.uk/birth/use-water-birth-pools-labour

•
•

)حقناألفيون (البيثيدين  /الديامورفين  /المبتيد)
هذههيأدويةقويةلتخفيفاآلالم،وتعطىعنطريقالحقن .يستغرقاألمرعادةًمابين  20إلى 30
دقيقةحتىتصبحساريةالمفعول،وتستغرقمنساعتينإلىأربعساعات.
قدتساعدكعلىالتعاملمعاأللمواالسترخاء،ولكنلديهمبعضاآلثارالجانبيةالتيتتطلبالنظر.
حقناألفيونقدتجعلكنعسانةويمكنأنتسببالغثيانوالقيء.
ستقومممرضةالتوليدعادةبتقديمأدويةمضادةللغثيانفينفسالوقتلمنعحدوثذلك.
تعبرالحقناألفيونيةالمشيمةويمكنأنتؤثرعلىقدرةطفلكعلىالتنفسإذاولدهوأوهيبعدوقتقصيرمنإعطائه.
إذالمتعتقدممرضةالتوليدأنالدواءسيكونلديهوقتكاف ليزولقباللوالدة،فلنيُنصحبهكخيارلتخفيفاأللم.
قدتؤثرالحقناألفيونيةأيضًاعلىإطعامطفلكاألولبعدالوالدة.
للمزيد من المعلومات زوري المواقع التالية:
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NHS Choices www.nhs.uk/conditions/pregnancyand-baby/pain-relief-labour/#pethidine-injections-inlabour

•

Labour pains
www.labourpains.com/FAQ_Pain_Relief

•

حقنة إبيديورال (فوقالجافية-التخدير النصفي)
هيالشكاللدوائياألكثرفعاليةلتخفيفاأللمفيالمخاض .يمكنإعطاءهذهالحقنةلتخفيفاأللمفقطمن
قبلوحدةالتوليد (قسم التوليد) منقبلطبيبالتخدير.
وهذه
الحقنةهينوعخاصمنالمخدريتمإعطاؤهكحقنةفيالظهر،يخدراألعصابالتيتحملنبضاتاأللمإلىالدماغ.
وبمجردإعطاءالجرعةاألولى،تستغرقالعمليةحوالي 20
دقيقة،ثمتقومأنتأوالقابلةالخاصةبكبتعبئةالدواءحسبالحاجةللحفاظعلىالراحة.
وعادةماتوفرهذه
الحقنةتخفيفً ً
افعااللأللم،ومعذلكالتجدبعضالنساءدائ ًماأنهاتعملبشكلكامل،وقديلزمتعديلهاأوإعادةتحديدم
وقعها .إذاأُعطيت لكي هذه الحقنة،فستحتاجأيضًاإلىوجودحقنة وريدية
فييدكومراقبةجنينيةإلكترونيةمستمرة.
بعضالنساءاليزالونقادرينعلىالتحركبعداخذ
الحقنة،فيحينيجدآخرونصعوبةأكثربسببشعورهمبالثقلوعدمالقدرةعلىدعموزنهم.
إذاكنتترغبينفيالمشيبالحقنة،فمنالضروريأنتقومالقابلةأوالًبالتحققمنأنساقيكقويتينبمافيهالكفاية،ويجبأني
سيرشخصمامعكدائ ًماللحصولعلىالدعم.
بعضالنساءسوفيجدنصعوبةفيالتبول،إذاحدثذلك،قدتكونهناكحاجةإلىقسطرةلتفريغالمثانة.
اعتماداعلىمرحلةالمخاض،قدتبقىهذهالقسطرةحتىيومبعدالوالدة
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ما الذي يمكن توقعه في المخاض والوالدة
يمكنأنيؤثر هذا النوع منالتخديرعلىضغطدمك،لذاسيتعينمراقبةذلكبانتظام .يمكنأنتجعلهذه الحقنة مرحلة
المخاض الثانيةأطول،وقديزيدمناحتماألنتحتاجيإلىوالدةبمساعدة .ويمكنأيضاأنيسببالحكةأواالرتعاش.
وتشماللمخاطراألخرىلهاالصداعالشديدأوتلفاألعصابفيحاالتنادرة.
للمزيد من المعلومات زوري المواقع التالية:

NHS Choices www.nhs.uk/conditions/pregnancyand-baby/pain-relief-labour/#epidural

•

Labour pains
www.labourpains.com/FAQ_Pain_Relief

•

فريقي في المحاض واالوالدة
القابالت
القابالتهنمنالقائماتعلىرعايتكفيالمخاض،سواءاخ
ترتأنيكونطفلكفي
المنزل،أوفيمركزالوالدةالذييقودهالتوليدأوفيجنا
حالوالدة .النساءفيالمخاض
الفعلييحصلنعادةعلىرعايةواحدةلواحدةمنالقابلة.
سوفتقومممرضةالتوليدبدعمكأثناءالمخاض،مما
يضمنلكولطفلكصحةجيدةوآمنة.

أطباءالتوليد
سيشاركأطباءالتوليدفيرعايتكإذاظهرتأيمضاعفاتأواحتياجاتأكثرتعقيدًاأثناءالمخاضو  /أوالوالدة.
إذاكانالحثعلىالمخاضموصىبهلك،أوإذاكانعمركو  /أووالدتكبطيئًةفمنالمرجحأنيزوركطبيبتوليد.
إذاكانتهناكمخاوفبشأنصحتكأوصحةطفلكأوإذاكانتالوالدةبمساعدةوالدةقيصرية،ستتمرؤيتكأيضًامنقبلط
بيبتوليدوستقومبالتمريضمنخاللهبالتعاونمعالقابلة.
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عمالدعماألمومة
قديعملعمالدعماألمومةتحتاإلشرافالمباشرمنالقابلةلتزويدكبالدعمأثناءالمخاض.
قديساعدونكأيضًافيإطعامطفلكفورالوالدة.
طبيبالتخدير  -إذااستعملت حقنة التخدير
اإلبيديوراألثناءالمخاض،فسيتموضعهذامنقبألخصائيالتخدير.
إذاكنتتحتاجإلىوالدةقيصرية،فستتلقىرعايةطبيةفيغرفة
العملياتمنقبألخصائيالتخديربالشراكةمعطبيبتوليدوقابلتك.
قديشاركأخصائيالتخديرأيضًافيرعايتكإذاكانلديكأيمضاعفاتأوكنتبحاجةإلىمستوىأعلىمنالرعايةبسببالظ
روفالطبية.
فريقغرفة العمليات  -إذاكانلديكوالدةقيصريةمخططةأوطارئة،سيكونهناكموظفينفيغرفة
العملياتلمساعدةأخصائيالتخديروالتوليدوالقابلةالذينيعتنونبك.
قديكونأيضافيهاإذاكانالموصىبههوالوالدة،أوإذاكانلديكأيمضاعفاتبعدالوالدةالتيتتطلبالمزيدمنالعنايةالم
.ركزة
قابالت تحت التدريب  /األﻃﺒاء -
قﺪيﻜﻮنهﻨاكﻃالﺐقابلةأوﻃﺒﻴﺐيعﻤﻞمعالقابلةالﻤﺬآﻮرةأثﻨاءوالﻮالدة.
قﺪتقﺪمالقابالتأواألﻃﺒاءمﻦالﻄالبالﺮعايةوالﺪعﻢتﺤﺖاإلشﺮافالﻤﺒاشﺮأوغﻴﺮالﻤﺒاشﺮللقابلة،وذلﻚحﺴﺐ
مﺮحلةالﺘﺪريﺐالﺨاصةبهﻢ .لنيتمتقديمالرعايةإالبموافقتك،وسوفتناقشالقابلةمعك.
المسؤولون  /الموظفون -
يتمدعمفريقالقابالتواألطباءفيمراكزالوالدةوالمخاضمنقبلفريقمنموظفياالستقبالوالموظفيناإلداريينواإل
داريينالذينقدتلتقونبهم .يرجىالتأكدمنإبالغالفريق االداري وتزويده بكل البيانات الصحيحة مثل
العنوان وعيادتك لكي تُوثق كلها بشكل صحيح.
للمزيد من المعلومات زوري المواقع التالية:

NHS Choices www.nhs.uk/conditions/pregnancy-andbaby/antenatal-team-midwife-obstetrician-pregnant/

•

National Childbirth Trust www.nct.org.uk/pregnancy/yourcare-through-pregnancy-labour-and-birth and
www.nct.org.uk/pregnancy/healthcare-professionalspregnancy-and-labour

•
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المساعدة على الوالدة
يمكن التوصية بالمساعدة على المخاض والوالدة اما قبل موعد تاريخ والدتك ،ألسباب طبية ،عندما
تتأخرين عن موعد والدتك و/أو اثناء المخاض.
للمزيد من المعلومات زوري المواقع التالية:

Tommy’s www.tommys.org/pregnancy-information/labourbirth/assisted-birth
Which Choices www.which.co.uk/birth-choice/safety-andinterventions/inductions-and-interventions-in-labour

•
•

عندما تتأخر الوالدة عن موعدها
إذاكانلديكحملصحيدونتعقيدولمتدخليالمخاض في
ع الواحد واالربعون
األسبو ً
سيكونلديكموعدروتينيمعقابلتكلمناقشةالخطواتالتالية:
سيُعرضعليكعمليةمسحغشائيفيهذاالموعد،وهوفحصداخليلعنقالر
حم.
خاللهذاالفحصالخاصبكستقومالقابلةبإدخالطرفإصبعهافيعنقالرح
موتمسحكيساألغشيةالتيتغطيرأسطفلك.
وقدتبينأنهذايطلقالهرموناتالتيقدتشجععلىبدء المخاضخالل 24
ساعة.
فيبعضاألحياناليكونعنقالرحممفتو ًحابعد،واليمكنإجراءعمليةمس
ح .قدتتمدعوتكللعودةلعدةحمالت.
فيهذاالموعد،ستقدملكالقابلةأيضًاموعدًالتحفيزالمخاض.
يوصىبذلكعادةًفيغضون  41أسبوعًاوثالثةأوأربعةأوخمسةأيام
(وفقًاإلرشاداتوحدةاألمومةوتوافرها).
بعضوحداتالوالدةقادرةعلىتقديمعالجتكميليلتشجيعالمخاضللبدءب
شكلطبيعي .اسأليالقابلةعنهذا.
للمزيد من المعلومات زوري المواقع التالية:

• Tommy’s www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/over-40weeks-pregnant-overdue
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تحريضالمخاض
ستناقشمعكدائ ًماهذهالتدخالت،لضمانفهمكالكاملللمخاطروالمنافع،وسيتمالحصولعلىموافقتكقبلحدوثأيشي
ء.

كيفيتمالمخاضالمستحث؟
ينصححوالي  30فيالمائةمنالنساءبتحريضالمخاضألسبابمختلفة.
ستقومقابلةالتوليدأوأخصائيالتوليدبمناقشةكاملةمعكفيفترةماقباللوالدةبشكلروتينيعندبلوغكلمدة  36أو
 40أسبوعًابشأنتحريضالمخاضوالفوائدوالمخاطرمنهذا،ممايتيحلكاتخاذقرارمستنيرتماما.
تختلفالطرقالمستخدمةللحثعلىالمخاضوفقًالمجموعةمنالعوامل.
ستناقشطبيبتكوالقابلةالطرقالمختلفةمعكوتنصحبطريقةتعتمدعلىظروفكالشخصية.
عندماتدخليوحدةالتوليدلتحريضك،تقومالقابلةبعمليةتقييمكاملةلكولطفلك،وهذايشملمراقبةالجنيناإللكترون
لدقاتقلبطفلكومعرفةماإذاكنتتعانيمنأيتقلصات (CTG) .ي
ثمتقومالقابلةأوالطبيببتقييمعنقالرحمعنطريقإجراءفحصمهبلي .بعدهذهالكشوفاتسوف يتم مناقشة
الخيارات معك.
قدتحتاجبعضالنساءإلىواحدةفقطمنالخطواتالتالية،بينمايحتاجالبعضاآلخرإلىثالثمنهنإلحضارهنإلىمخاض
:تام (أربعةسنتيمتراتممتدةمعتقلصاتقويةومنتظمة)
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Assisted birth

المساعدة على الوالدة

الخطوة االولى:
البروستاجالندين

ً
جاهزا"
تجدالعديدمنالنساءأنعنقالرحمليس "
للمخاضبعد،وفيهذهالحالةستقومالقابلةالخاصةبكبإدخالهالميحتويعلىهرمونيعرفباسمالبروستاجالندينأثناء
الفحصالمهبلي .يعماللجلعلىمدىستساعات،وسيطلبمنكالبقاءفيوحدةاألمومةفيهذاالوقت.
يتمتحريرالجبيرةببطءلمدةتزيدعنأربعوعشرينساعة،وإذااستجبتيأنتوطفلكبشكلجيد،فقدتتمكنيمنالعودةإلىال
منزلخاللهذهالفترة .بعضالنساءيجدنأنالجليكفيلبدءالتقلصاتوالمخاض.
قدالتواجهالنساءاألخرياتأيتغييرات .بعدأنيكونالدواءقدساعد على بدأ
المخاض،تقومالقابلةبتقييمعنقالرحممرةأخرىومعرفةماإذاكانمنالممكنكسرالمياه.
قديتمتقديمجرعاتإضافيةمنالبروستاجالندينلبعضالنساء.

قسطرةالبالون
إذالميعملمحلواللبروستاجالندينأولميكنمناسبًالظروفك،فقديُعرضعليكقسطرةالبالون.هو عبارة
عنبالونصغيريتمإدخالهفيعنقالرحم،ممايؤديإلىالضغطعليه،ممايتسببفيإفرازجسمكلهرموناتالمخاضالطبيع
يةالتيقدتسببتشنجاتخفيفةوتوسععنقالرحم .تعماللقسطرةالبالونيةعلىمدى  12إلى 24
ساعةلتمددوتنعيمعنقالرحماستعدادًاللمخاض.

الخطوة 2
كسر الماء يدويا
قديتمإخباربعضالنساء (خاصةأولئكاللواتيلديهنطفلسابق) أنعنقالرحمقليلويبدأفياالنفتاح.
فيهذهالحالة،يوصىبتكسيرمياهكبشكلمصطنع،وهذامايسمىبضعالسلى.
ستقومالقابلةبإدخالخطافعقيمصغيرفيالمهبلإلحداثثقبفيكيسالمياهالذييحيطبطفلك.
بعدكسرالمياه،قديبدأالمخاضمنتلقاءنفسه .قديستمرنزيفالسائالالمنيوسيمنالمهبلطوالفترةالمخاض.
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الخطوة 3
تنقيط االوكسيتوسن
بالنسبة ألولئك النساء الذين ال تبدأ انقباضاتهن بعد كسر المياه ،وهو سيوصي باستخدام الهرمون الذي
يسمي اوكسيتوبين .يتم تخفيف وإعطاءه بكميات صغيره مباشره في الوريد من خالل إبرة يتم ادراجها
في يدك أو ذراعك .يتسبب التنقيط الذي يسببه األوكستوسن في انقباض الرحم .عاده ما يتم إعطاء
التنقيط بشكل مستمر حتى يولد طفلك .ستقوم القابلة برعايتك ومراقبتك وطفلك عن كثب طوال مده
المخاض.

االسئلة المتداولة
كم من الوقت يمكن ان تحريض المخاض؟
التحريض يمكن ان يأخذ اي مدة من بضع ساعات إلى بضعة أيام .اجلبي الكثير من األشياء لتشغل
وقتك ،النه يمكن ان يكون هناك الكثير من االنتظار في حين تبدأ االدوية في العمل.
ماذا لو لم يعمل التحريض؟
إذا كان الحث غير ناجح القابلة الخاصة بك والطبيب سيقومون بمناقشه الخيارات الخاصة بك معك.
وقد تشمل هذه الخيارات االنتظار أو محاولة شيء آخر أو الوالدة القيصرية.
هل التحريض مؤلم؟
قد تكون الفحوصات المهبلية غير مريحه ولكن ال ينبغي ان تكون مؤلمه .تشعر الكثيرات أن المخاض
المستحث (وخاصه مع التنقيط اوكسيتوسن) يمكن ان يكون أكثر إزعاجا من المخاض الطبيعي .يمكنك
مناقشه الخيارات الخاصة بك لتخفيف االلم مع القابلة في كل مرحله من مراحل عمليه الحث.
هل يجب ان أقوم بالتحريض؟
ستشرح لك القابلة/الطبيب سبب التوصية بالحث لك/لطفلك ،بما في ذلك مخاطر وفوائده .إذا اخترت
عدم الحصول علي الحث/التحريض ،أو تأجيله ،قد يتم تقديم متابعة اضافيه لمتابعة صحتك وصحة
طفلك.
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المساعدة على الوالدة

الوالدة المساعدة

التدخالت في المخاض
كسر المياه (بضع السلي)
قبل ،أو اثناء المخاض ،ستنكسر مياهك عاده عند نقطه ما (علي الرغم من انها في بعض
األحيان ال تنكسر-وبعض األطفال يولدون في الكيس السلوى) .إذا كان مخاضك قد تباطأ أو
كانت هناك مخاوف بشان صحة طفلك ،فقد تنصح القابلة بكسر مياهك .ويتم ذلك اثناء
الفحص المهبلي الروتيني ،وال يضر بطفلك ،وقد ثبت انه يقلل أحيانا من طول مدة المخاض.

اوكسيتوسن (المعروفة باسم  syntoأو syntocينون)
اوكسيتوسن هو الهرمون الذي يوجد بشكل طبيعي والذي يتسبب في انقباض الرحم .إذا
كانت انقباضاتك بطيئه  ،أو لم تكن فعاله في التسبب في تمدد عنق الرحم  ،فقد يوصي بان
يعطى إليك بالتنقيط التركيبي الذي يعطي بكميات صغيره مباشره في الوريد عن طريق
الكانيوال (اإلبرة) ويجعل االنقباضات اقوي وأكثر انتظاما .إذا تم اعطاءك االوكسيتوسين
بالتنقيط ،سيتممتابعة صحتك أنت وطفلك بدقة أكبر (باستخدام مراقبه الجنين الكترونيه
المستمر).

عملية قطع العجان (ابيسيوتومي)
عملية قطع العجان هي قطع (بموافقك) في العجان (المنطقة التي تقع بين المهبل والمستقيم)
للمساعدة في والدة طفلك .قد يوصي القابلة أو الطبيب بذلك إذا كانت نبضات قلب طفلك
توحي بأنه يحتاج إلى ان يولد في أسرع وقت ممكن ،إذا كنت تتلقين مساعده على الوالدة ،أو
إذا كان هناك
خطر كبير من حصول قطع خطيره قد يصل أو يؤثر على المستقيم الخاص بك .سيتم عالج
القطع باستخدام غرز قابله للذوبان ويشفي عاده في غضون شهر من الوالدة.
لمزيد من المعلومات قم بزيارة:

NHS Choices www.nhs.uk/conditions/pregnancyand-baby/episiotomy/
•
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المشبك/الملقط
في بعض الحاالت ،قد يوصي طبيبك بمساعده والدة طفلك باستخدام اما الملقط أو المالقط.
قد يحدث هذا عندما تكون المرحلة الثانية من المخاض (مرحله الدفع) أطول من المتوقع ،حيث ال
يكون راس طفلك في أفضل وضع يمكنه من خالل قناه الوالدة أو إذا كانت هناك تغييرات في
نبضات قلبه بمعني ان الوالدة يجب ان تكون في أقرب وقت ممكن.
القليل من البالستيك هو كوب شفط معدني أو بالستيكي يوضع علي راس طفلك .ملقط هي ملقط
المعادن المنحنية التي يتم وضعها حول راس طفلك.
سيتم توفير مسكنات لك لتخفيف الم
للوالدة ،اما بالتخدير الموضعي أو فوق
الجافية (التخدير النصفي) .سيقوم طبيب
التوليد باداره عمليه التسليم ،ستكون قابله
للمساعدة والدعم.

سيسحب الطبيب برفق باستخدام الملقط أو المالقط بينما تقومين بالضغط اثناء االنقباضات .في بعض األحيان
هناك حاجة إلى عدة سحبات ،إذ لم يقم الملقط بالمهمة ،سيستخدم نوع آخر .أنت أكثر عرضه أن تقومي
بعملية قطع العجان إذا تم استخدام الملقط.
في بعض الحاالت النادرة ،إذا لم يقم الملقط بمساعدتك على اإلنجاب بنجاح ،فقد يوصي بالوالدة القيصرية.
لمزيد من المعلومات قم بزيارة:

www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/ventouse-forcepsdelivery/
•

RCOG: Assisted birth www.rcog.org.uk/en/patients/patientleaflets/assisted-vaginal-birth-ventouse-or-forceps/
•
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المساعدة على الوالدة

الوالدة المساعدة
الوالدة القيصرية الطارئة
يولد حوالي  15في المائة من األطفال الرضع عن طريق العمليات القيصرية الطارئة ،سواء
اثناء الحمل أو المخاض .السبب األكثر شيوعا لذلك هو القلق مع صحة الطفل ،وهذا يعني ان
االستمرار في المخاض ال يعتقد ان يكون الخيار األكثر أمانا.
معظم النساء سيكون لها تخدير فوق الجافية (التخدير النصفي-ابيديورال) أو العمود الفقري
للتأكد من انها ال تشعر بالعملية  ،ولكن في بعض الحاالت حيث تخفيف األلم غير كافي ،أو
ليس هناك ما يكفي من الوقت للتخدير عبر العمود الفقري  ،قد ينصح بالتخدير العام.
هناك بعض المخاطر المرتبطة بالوالدة القيصرية ،سواء بالنسبة لك أو لطفلك ،سيناقش
فريقك هذه المخاطر معك قبل الجراحة.
التعافي من الوالدة القيصرية الطارئة هو نفس التعافي من العملية القيصرية المخططة.
لمزيد من المعلومات قم بزيارة:

NHS Choices www.nhs.uk/conditions/caesareansection/#what-happens-during-a-caesarean
•

National Childbirth Trust www.nct.org.uk/birth/what-happensduring-elective-or-emergency-caesarean-section
•
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مباشرة بعد الوالدة
اللقاء بطفلك للمرة االولى
يمكن ان يؤدي اللقاء مع طفلك للمرة االولي إلى العديد من العواطف المختلفة لدي االباء الجدد .بعد
أشهر من البناء حتى الوالدة ،قد تشعر بالغبطة واندفاع فوري من الحب ولكن ال تشعر بالقلق إذا كنت
في البداية تشعر بالذهول وقطع االتصال ،أو لديك مخاوف حول ما إذا كان الطفل علي ما يرام .يمكن
ان يستغرق القيام باتصال عاطفي مع طفلك وقتا .من المهم ان نتذكر انه ليس هناك طريقه صحيحة
أو خاطئة للشعور بطفلك الجديد  ،وانه بالنسبة لبعض االباء يمكن ان يستغرق األمر بعض الوقت
للتكيف مع حقيقة ان المخاض قد انتهي وان طفلهم الرضيع قد وصل.
لمزيد من المعلومات قم بزيارة:

UNICEF www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendlyresources/video/meeting-baby-for-the-first-time//
•
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مباشرة بعد الوالدة

مباشره بعد الوالدة

ما يحدث مباشره بعد الوالدة
التالمس من الجلد إلى الجلد
بعد والدة طفلك  ،طالما انه/هي جيدة ،سيتم تشجيعك علي االتصال المباشر من الجلد إلى
الجلد .ومن المعروف ان هذا النوع من االتصال مفيد لكل من االم والطفل من خالل:
تنظيم تنفس طفلك  ،ومعدل ضربات القلب  ،ودرجه الحرارة ومستويات الجلوكوز
•
في الدم
•

إراحة وتهدئه طفلك

•

تشجيع الرضاعة الطبيعية المبكرة وزيادة إنتاج الحليب

•

دعم نجاح الرضاعة الطبيعية علي المدى الطويل.

حتى إذا كان طفلك يحتاج إلى مساعده في التنفس بعد الوالدة  ،أو ان يراه طبيب حديثي
الوالدة  ،سيتم عرض االتصال من الجلد إلى الجلد في أقرب وقت ممكن عمليا.
لمزيد من المعلومات قم بزيارة:

NHS Choices www.nhs.uk/conditions/pregnancy-andbaby/breastfeeding-first-days/#skin-to-skin-contact
•

• La Leche League GB ww.laleche.org.uk/whats-big-deal-skin-skin/
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أنت :مباشره بعد الوالدة
بعد ان يتم اخراج المشيمة  ،ستطلب القابلة أو الطبيب فحص ومعرفه ما إذا كان لديك اي قطع في
العجان و/أو المهبل الذي قد يتطلب غرزا .إذا كنت بحاجه إلى غرز ،فان القابلة أو الطبيب سيشرح لك
هذا األمر.
قبل الخياطة ،القابلة الخاصة بك أو الطبيب سوف يتأكد من انهقد تم تخدير المنطقة بمخدر موضعي
 ،أو إذا كان لديك تخدير نصفي (فوق الجافية) بالفعل  ،وسوف يتم وضع تخدير موضعي اضافي
فوقه .سيتم إصالح معظم القطوع في غرفه الوالدة الخاصة بك  ،والقطوعاألكثر خطراًقد تتطلب
خياطةً في غرفة العمليات .يتم إصالح القطوع باستخدام غرز قابله للذوبان وتلتئم عادة في غضون
شهر من الوالدة.
جميع النساء سوف يفقدن بعض الدم بعد الوالدة  ،وهذا يحدث الن منطقه الرحم حيث تعلق المشيمة
يستغرق وقتا طويال للشفاء .قد يكون النزيف ثقيال بعد الوالدة مباشرة ،ولكنه سيقل بشكل كبير خالل
األيام واألسابيع القليلة القادمة .النزيف سيدوم عادة بين أسبوعين وسته أسابيع ستقوم القابلة بالتحقق من
نزيفك بانتظام بعد الوالدة.
لمزيد من المعلومات قم بزيارة:

NHS Choices www.nhs.uk/conditions/pregnancy-andbaby/you-after-birth/
•

RCOG: Third and fourth degree tears
www.rcog.org.uk/en/patients/patient-leaflets/third--or-fourth-degreetear-during-childbirth/
•

National Childbirth Trust
www.nct.org.uk/birth/after-your-baby-born
•

طفلك :مباشرة بعد الوالدة
اثناء مالمسه البشرة لبشره طفلك  ،قد تظهر له أو لها إشارات التغذية المبكرة .ستدعمك القابلة في
إطعام طفلك بعد الوالدة بفترة وجيزة .بعض األطفال يرغبون في التغذية بعد الوالدة بوقت قصير ،في
حين ان البعض اآلخر يأخذ عده ساعات إلظهار عالمات علي استعدادهم للتغذية.
سيتم فحص وزن طفلك ستقوم القابلة أو طبيب حديثي الوالدة بفحصه من األعلى إلى أخمص القدمين
الستبعاد اي تشوهات رئيسيه .سيتم تقديم مكمل غذائي لطفلك من فيتامين ك.
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مباشرة بعد الوالدة

مباشره بعد الوالدة

في بعض الحاالت النادرة ،قد يحتاج طفلك إلى النقل إلى وحدة حديثي الوالدة لفترة من الوقت
للعالج المتخصص .هذا هو أكثر شيوعا مع األطفال المولودين قبل األوان ،أوالصغيرين جدا،
مع عدوى أو من خالل والدة معقده بشكل خاص .إذا حدث هذا لك ،سيكون لديك الكثير من
الدعم والمساعدة من فريق االمومه الخاص بك.
لمزيد من المعلومات قم بزيارة:

NHS Choices www.nhs.uk/conditions/pregnancy-andbaby/your-baby-after-birth/
•

فيتامين ك لألطفال حديثي الوالدة
بعد الوالدة بفترة وجيزة  ،ستقدم القابلة
الخاصة بك إلعطاء طفلك فيتامين  Kاما
عن طريق الحقن (مره واحده فقط) أو
قطرات الفم (التي تعطي في ثالث
جرعات) .هذا هو لمنع اضطراب الدم
نادره ولكنها خطيره ،ويمكن ان تعطي عن
طريق الحقن أو قطرات الفم .إذا اخترتي
استخدامالقطرات عن طريق الفم طفلك
سوف يحتاج إلى الحصول علي جرعات
أخرى.
لمزيد من المعلومات قم بزيارة:

الصندوق الوطني للوالدة
•
www.nct.org.uk/parenting/vitamin-k

تحديد هوية المولود الوليد
وبعد الوالدة ستقوم القابلة بأعدادسوار هوية للرضيع .سيشمل كل سوار لقب االم ورقم المستشفى.
سيتم فحص تفاصيل السوارمع بيانات االم و/أو الشريك قبل وضعه علي الطفل .سيتم إنشاء رقم
الدائرة الطبية (إن اتش اس نمبر) الخاص ورقم المستشفى الفريد لطفلك بعد الوالدة بفترة وجيزة.
سيبقي رقم الدائرة مع طفلك طوال حياته.
لمزيد من المعلومات قم بزيارة:

NHS England www.nhs.uk/NHSEngland/thenhs/records/nhsnumber/Pages/what-is-the-nhs-number.aspx
•
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خطط الرعاية الشخصية
خالل فتره الحمل  ،نشجع كل أمراه علي إكمال خطط الرعاية الشخصية الخاصة بها بالشراكة مع
القابالت و/أو األطباء.

ان إكمال هذه الخطط سيدعمك في تفضيالتك للحمل والوالدة واالبوه .تتوفر الخطط لما يلي:
•

الصحة والعناية في الحمل كامله فيبداية (أو في اي وقت اثناء) الحمل

•

تفضيالت الوالدة الشخصية كامله في/من 34-32أسابيع من الحمل

•

بعد والدة طفلك إكمال من  34أسابيع من الحمل

•

تامالت الوالدة إكمال بعد والدة طفلك

خططك يمكن ان تكون مكتوبه باليد في كتيبخطط الرعاية الشخصية أو المكتملة في الشمال
الغربيلندن أمي والطفل التطبيق (ثم طبع إذا كنت ترغب).
في التطبيق سوف تجد مجموعه واسعه من المعلومات المفيدة والهامة حول الحمل والوالدة وما يحدث
بعد والدة طفلك .يمكنك تحميل التطبيق المجاني إلى الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي عبر app
 Storeأو .Google Play
يمكنك أيضا الوصول إلى المعلومات الواردة في التطبيق في شكل كتيب من وحده االمومة المحلية
الخاصة بك أو علي اإلنترنت .وهناك كتيبات متاحه في حملك ،خطط الرعاية الشخصية وبعد والدة
طفلك .أسالي القابلة عن الحصول علي هذامعلومات إذا كنت غير متأكدة.
يمكنك زيارة:
•

www.bit.ly/NWLmaternityinformation

للحصول علي نسخ الكترونيه من هذه الكتيبات
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أصوات االمومة
أسال القابلة عن المجموعه المحلية "ألصوات االمومة" .وتتكون هذه المجموعات من
األمهات واألمهات الجديدات والقابالت واألطباء وغيرهم من المهنيين الصحيين المتحالفين
الذين يلتقون للمناقشة وللتعلم والمساعدة في تبادل األفكار من أجل تحسين الخدمات في شمال
غرب لندن.
اعثر علي مجموعتك المحلية في:
•

/www.nationalmaternityvoices.org.uk/toolkit-for-mvps/find-an-mvp

هل ترغب في التحدث إلى شخص ما عن الوالدة ؟
قد تجد بعض النساء انه من المفيد التحدث إلى شخص ما حول خيارات الوالدة .وهذا ينطبق
بشكل خاص إذا كان لديهم الحمل أو المخاض أو الوالدة التي كانت صعبه في السابق ،أو إذا
حدث شيء غير متوقع.
ليس من غير المألوف ان تكون غير متاكد من الخيارات الخاصة بك أو ما تأثير اي خيارات قد
يكون علي هذا الحمل والوالدة .يمكنك التحدث إلى القابلة  ،وإذا لزم األمر ستقوم بإحالتك إلى
عيادة "خيارات الوالدة"  ،والتي تدار عاده من قبل القابلة االستشارية في وحده االمومة التي
تختارها.
إذا كنت تفكر في طلب الوالدة القيصرية المخطط لها ،فان هذا القرار سيتخذ معك ومع فرق
القبالة والتوليد المتخصصة .اطلب من القابلة ان تحيلك إلى العيادة المناسبة ،حيث ستكون
قادرا علي مناقشه خياراتك.

التعليقات والشكاوى
وخالل فتره رعايتك للوالدة ،إذا كان لديك تعليق أو شكوى ،يمكنك التحدث إلى اي عضو من
أعضاء فريق االمومةوسيتمكنون من وضعك علي اتصال مع المدير المختص.
في حين انك في المستشفى ،إذا كان لديك تعليق أو شكوى ،يرجى سؤال مقدم الرعاية الخاص
بك إذا كنت تستطيعين التحدث إلى مدير الجناح أو القابلة المسؤولة.
يمكنك أيضا ان تطلب من القابلة الخاصة بك رقم مؤسسة (بالز) والتي تهتم بتوفير
النصح والمعونة للمرضى.
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جهات االتصال

بعد  20-18أسابيع الحمل:
اي مخاوف ال تتعلق يالحمل ،مثل
•
المخاوف الجلدية أو السعال
المستمر
•

الم أو حرق علي تمرير البول
ظهور أي أعراض ألمراض تعانين
منها قبل الحمل

•

اإلفرازات المهبلية غير عادية
االنزعاج

•

اإلسهال و/أو القيء ألكثر من
 48ساعة.

•

اتصل بالطبيب الخاص بك
أو
مركز الرعاية العاجلة
إذا حدث شيء خارج ساعات
العمل

نزيف مهبلي
انخفاض أو تغيير في حركة طفلك
•

ارتفاع الحمى (درجه الحرارة أكثر
من  37.5درجه مئوية)

•

تسرب المياه من المهبل

•

الحكة علي اليدين أو القدمين

•

اإلسهال و/أو القيء
باالضافه إلى الحمى العالية والمعدة

اتصلي بقسم الحمل والوالدة
الخاص بك في المستشفى

الم  ،البول الداكن جدا أو الدم في
البراز

الصداع يرافقه تورم سيئ في
اليدين والقدمين أو الوجه و/أو
مشاكل مع الرؤية
الم معتدل/حاد في البطن اما ثابت
أو ياتي ويذهب
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بعد  37أسابيع الحمل/عند توقع المخاض:
• نزيف مهبلي ثقيل (هذا ليس العرض المخاطي)
• انخفاض أو تغير في حركات طفلك

اتصلي بقسم الحمل والوالدة
الخاص بك في المستشفى

• االنقباضات التي أصبحت قويه ومنتظمة في
نمط
• تسرب المياه شكل المهبل  ،والمياه ' كسر '

• الم البطن المعتدل/الشديد الثابت
• الشعور بتوعك أو انك لست على ما يرام
• اي من االعراض في الجدول السابق.

ال ينصح باستدعاء  999أو  111للحصول علي المشورة  ،أو لسيارة
إسعاف .يرجى االتصال بمركز االمومة/الوالدة المحلي الخاص بك مباشره
للحصول علي المشورة .إذا كانوا يشعرون انه من الضروري فعالً
االتصال باالسعاف ،فانهم سوف يوصون باستدعاء سيارة إسعاف (.)999
نحن ال ننصح باستخدام خدمه الدائرة ال 111للمشورة المتعلقة بالحمل.
سيارات اإلسعاف هي لحاالت الطوارئ الطبية والمهددة للحياة فقط ،وينبغي
عدم استخدامها كوسيلة نقل إلى المستشفى في المخاض دون مشورة من
المهنية الطبية.
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: أرقام مفيدة قد تحتاجين إليها

Chelsea & Westminster Hospital
General enquiries/switchboard

0203 315 6000

Early pregnancy unit

0203 315 5073

Antenatal clinic

0203 315 6000 option 3/4

Maternity triage

0203 315 6000 option 1

Day assessment unit

0203 315 5850

Antenatal ward

0203 315 7801

Community midwives

0203 315 5371

Labour ward

0203 315 6000 option 1

Birth centre

0203 315 6000 option 2

Hillingdon Hospital
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General enquiries/switchboard

01895 238 282

Early pregnancy unit

01895 279 440

Antenatal clinic

01895 279 442

Maternity triage

01895 279 054/441

Day assessment unit

01895 279 746

Antenatal ward

01895 279 462

Community midwives

01895 279 441/472

Labour ward

01895 279 054/441

Birth centre

01895 279 880

Northwick Park Hospital
General enquiries/switchboard

0208 864 3232

Early pregnancy unit

0208 869 2058

Antenatal clinic

0208 869 2870/5478

Maternity triage

0208 869 2890

Day assessment unit

0208 869 5103

Antenatal ward

0208 869 2910

Community midwives

0208 869 2871

Labour ward

0208 869 2890

Birth centre

0208 869 2930

Queen Charlotte’s & Chelsea Hospital
General enquiries/switchboard

0203 313 0000

Early pregnancy unit

0203 313 5131

Antenatal clinic

0203 313 5220

Maternity triage

0203 313 4240

Day assessment unit

0203 313 3349

Antenatal ward

0203 313 5195

Community midwives

0203 313 5184

Labour ward

0203 313 5167

Birth centre

0203 313 1140
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St Mary’s Hospital
General enquiries/switchboard

0203 312 6666

Early pregnancy unit

0203 312 2185

Antenatal clinic

0203 312 1244 option 2

Maternity triage

0203 312 5814

Day assessment unit

0203 312 7707

Antenatal ward

0203 312 1141

Community midwives

0203 312 1158

Labour ward

0203 312 1722

Birth centre

0203 312 2260

West Middlesex University Hospital
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General enquiries/switchboard

0208 560 2121

Early pregnancy unit

0208 321 6070

Antenatal clinic

0208 321 5007

Maternity triage

0208 321 5839

Day assessment unit

0208 321 5953

Antenatal ward

0208 321 5950

Community midwives

0208 321 2581

Labour ward

0208 321 5946/5947

Birth centre

0208 321 5182

مالحظات
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مالحظات
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حملي تطبيق األم
والطفل الخاص بشمال
غرب لندن االن عبر
سوق جوجل أو آبل
بالي.

تم تطوير هذا الكتيب من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية في شمال غرب لندن كجزء من
 .ر
مشوع تبني األمومة المبكر

تاريخ النشر 2018 :تشرين األول/أكتوبر
تاريخ المراجعة 2020 :تشرين األول/أكتوبر

تعاون  NWلندن لمجموعات التكليف السريرية
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