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 التعامل مع المخاض 

4

ت  المخاض النشط )3 إلى 6 ساعا( 
غیري وضعیتك. مثل االستحمام 

أو الجلوس على كرسي أو التأرجح  
على یدیك وركبتیك. یتسع عنق الرحم من 

4 إلى 8 سنتیمترات  

ماذا یحدث لجسمي في المخاض والوالدة  ما یح

 ساعة) 24ساعات إلى  5( المخاض المبكر
استریحي وتناولي الطعام والشراب بكمیات 

 واسترخي.التقلصات  تنفسي ببطء أثناء قلیلة.
 سنتیمترات 4إلى  0یتسع عنق الرحم من 

المرحلة االنتقالیة )من 10 دقائق إلى 60  
دقیقة( تكون ھذه الفترة من المخاض شدیدة  

جًدا ولكنھا ال تدوم طویًال. قد تحتاجین إلى 
مزید من الدعم أثناء ھذه الفترة من 

المخاض. یتسع عنق الرحم من 8 إلى 10 
سنتیمترات 

الدفع والوالدة 
بینما تتخذین   ساعات) ادفعي 3دقائق إلى  5(

أو الھثي عندما  وضعًا مریًحا. انفخي الھواء
 رأس طفلك في الخروج. فھذا یساعد على یبدأ

رحمك عبر  یخرج طفلك من تمزق مھبلكمنع 
 یخرج من جسمك  ثم مھبلك

والدة المشیمة 
)5 دقائق إلى 30  دقیقة( تكون التقلصات  
خفیفة للغایة. قد تشعرین بألم في مھبلك. وقد 
تشعرین بالرعشة والبرد. تخرج المشیمة من 

رحمك عبر مھبلك ثم تخرج من جسمك. 
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 ما ھي عالمات المخاض؟ 

 :  قد یظھر علیك بعض ھذه العالمات قبل الدخول في المخاض

نزول كمیة صغیرة من مخاط وردي فاتح أو مائل إلى البني من  ■
 المھبل 

یتحرك طفلك ألسفل إلى حوضك. قد تشعرین بضغط أقل على  ■
 معدتك وزیادة الضغط على مثانتك. 

 اإلسھال ■

أو  ■ أثناء  تشنجات  تقلصات  بھ  تشعرین  لما  مماثلة  تكون  خفیفة. 
  دورتك الشھریة.

 ألم أسفل الظھر■

قد تتعرضین لتدفق سائل من المھبل    قد ینزل الماء من المشیمة.■
(یمكن أن تدخلي في المخاض دون نزول ماء  أو قطرات منھ 

  الجنین.)
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 متى یجب علي االتصال بمقدم رعایتي؟

 . 

   . 

بالعیادة أثناء ساعات العمل اتاتصلي
بعد انتھاء ساعات العمل، اتصلي على الرقم   617.414.2000أو 

بالرقم الذي یزودك بھ مقدم رعایتك في الحاالت التالیة: 

اتصلي حتى  وإن لم تعاني من تقلصات ■ نزول الماء من االمھبل

■ كنِت تعانین من تقلصات مؤلمة منتظمة:
یفصل بینھا 4 إلى 5 دقائق على مدار ساعة إذا كانت ھذه والدتك 

األولى و 5 إلى 8 دقائق على مدار ساعة إذا لم تكن ھذه والدتك األولى. 
اتصلي إذا لم تكوني متأكدة بشأن التوقیت.  

كنِت مصابة بنزیف من المھبل ■

كثیًرا كما في السابق الطفل ال یتحرك ■
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 ما یمكنِك فعلھ أثناء المخاض المبكر للمساعدة في التعامل مع المخاض والوالدة 

 الوالدة ع تقنیات االسترخاء أثناء 

 رة ممكنة. 

االستماع إلى موسیقى تساعد على  
االسترخاء أو اتباع تقنیات االسترخاء أثناء  

 الوالدة

البقاء منشغلة! اصرفي انتباھك عن األمر 
 ألطول فترة ممكنة. 

 التجول في األنحاء إذا كان بإمكانك ھذا 

وضع كمادات دافئة أو باردة على موضع 
ألمك

 تغییر وضعیتك

 تجربة العالج بالروائح العطریة 

 البقاء في المنزل ألطول فترة ممكنة 

االتصال بمقدم رعایتك للحصول على  
 المشورة

 البقاء في السریر أثناء اللیل والراحة 

التحدث إلى األصدقاء  

 شرب الكثیر من الماء 

ة تناول وجبات كاملة ووجبات  خفیف

تجربة االستحمام بماء دافئ أو استخدام  
 زجاجة ماء ساخن 

 طلب الحصول على تدلیك 

طلب المساعدة من زوجك أو مساِعدة 
 الوالدة أو شخص داعم آخر 

 التركیز على التنفس العمیق
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 نصائح لتخفیف األلم

تخفیف األلم بطرق 
 طبیعیة 

 النصائح أیًضاجربي ھذه 

أو   • ساخنة  كمادات  استخدام 
 باردة

 التنویم المغناطیسي الذاتي  •

التنفس العمیق مع مراعاة   •
 التركیز 

 الحصول على تدلیك •
االستحمام في حوض 
 االستحمام أو وقوفًا

التحرك، السیر، الرقص،  
 تغییر الوضعیة 

 الجلوس على كرة والدة 

 البیئة

 أیًضاجربي ھذه النصائح 

صرف االنتباه بمشاھدة  •
التلفاز أو فیلم 

 تخفیف إضاءة الغرفة •

إبقاء األصوات منخفضة •  تدفئة الجسم أو تبریده العالج بالروائح العطریة تشغیل موسیقى تعجبك 

 األدویة في المستشفى

دواء یُعطى عن طریق 
 الورید

 التخدیر فوق الجافیة غاز الضحك

 المعنويالدعم 

  

الحصول على المساعدة من  
 مقدم الدعم أثناء المخاض 

االتصال بمساِعدة الوالدة  
 أو القابلة 
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