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تختلف الوالدة من امرأة ألخرى. بالنسبة ملعظم النساء، فإن الوالدة حتتاج للكثير من القوة والتركيز، ومن 
الطبيعي الشعور بالتعب بعد والدة الطفل. لكن فرحة حمل الطفل اجلديد جتعل أكثر النساء ينسني األلم 

أو التعب الذي شعرن به.
يولد معظم األطفال دون مشاكل. لذلك، ثقي بقدرتك الطبيعية على الوالدة. ولكن ميكن أن تظهر املشاكل، 

وإذا ظهرت، ستحتاجني إلى رعاية ماهرة. 
إذا ما كانت لديك  التي ستقوم مبساعدتك في ميالد طفلك لتعرف  املرأة  الوالدة، حتدثي مسبقا مع  قبل 
أية احتياجات أو مخاوف. إذا كنت بحاجة ملساعدة في الشؤون اليومية أو التواصل، سوف حتتاجني نفس 

املساعدة خالل اخملاض والوالدة.
وحتى بعد كل التغييرات بعد احلمل، فإنك ما زلت أفضل شخص يفهم جسمك. تستطيعني منع العديد 
من املشاكل باملعرفة حول ما سيحدث خالل الوالدة، ومبمارسة طرق التنفس خالل اخملاض )انظري صفحة 

211(، ومحاولة أوضاع مختلفة لتجدي املريح لك )انظري الصفحتني 211 و214(.
حاولي أن يكون أحدهم معك

إن املرور بتجربة اخملاض وحيدة أمر صعب ألي امرأة. حاولي أن يكون معك أحدهم ممن تعرفينهم جيدا )زوجك، 
فرد من العائلة، صديق( من بداية اخملاض حتى يولد الطفل. يستطيع هذا الشخص أن:

• يساعد في طمأنتك أنك بخير.
• يساعدك في تنفسك.

األوضاع اخملتلفة األكثر راحة لك. • يساعدك في محاولة أخذ 
• يساعدك في توضيح أي مخاوف أو مشاكل لديك للقابلة أو الطبيب.

 الفصل احلادي عشر :املخاض والوالدة 
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املخاض والوالدة
تبدأ الوالدة عندما يبدأ الرحم بالتقلص وينفتح. وميكن أن يختلف الوقت الذي يستغرقه ذلك كثيرا. عندما 
تكون هذه الوالدة األولى للمرأة، يستمر هذا عادة من 10 إلى 20 ساعة. وفي الوالدات الالحقة، فإنه يستمر 
عادة من 7 إلى 10 ساعات. عندما يكون الرحم مفتوحا بشكل كامل، فإنه عادة ما يستغرق أقل من 20 

ساعة لدفع الطفل إلى اخلارج.  تنتهي الوالدة عندما تخرج املشيمة إلى اخلارج.
املرأة التي لديها إعاقة -أية إعاقة- لتلد، ال تختلف عن الوقت الذي  الزمنية التي حتتاجها  إن طول الفترة 
حتتاجه أية امرأة أخرى، عادة من 3 إلى 24 ساعة. األمر اخملتلف هو الكيفية التي تخبر بها املرأة أن اخملاض قد 

بدأ، والوضع الذي حتتاج أن تكون به خالل الوالدة.

كيف تخبرين أنك في اخملاض 
يبدأ اخملاض عادة عندما تكونني حامال أكثر من 8 أشهر. سيهبط اجلنني إلى أسفل، في رحمك، ورمبا جتدين 
أنه من  األسهل أن تتنفسي. خالل آخر عدة أسابيع من احلمل،  تشعر معظم النساء أن الرحم ينقبض عدة 
أو رمبا عدة مرات في األسبوع. إن هذا الشعور باالنقباض هو ممارسة لالنقباضات وليست  اليوم،  مرات في 
تؤلم في  االنقباضات ال  ولكن هذه  دقائق معدودة.  رمبا هو  شعور بشيء غريب ويستمر  مخاًضا حقيقيًّا. 

العادة، وال تتبع منطاً منتظماً.
حتى النساء املشلوالت واللواتي ال يشعرن بالرحم، يستطعن في العادة أن يخبرن متى يكون اجلنني مستعدا 
لهن  الكافي  بالفرق  الرحم  سيشعر  حقيقي،  بألم  يشعرن  ال  املشلوالت  النساء  أن  من  بالرغم  للخروج. 

ليعرفن أن هناك شيئا يتغير.

لقابالت وعامالت الصحة األخريات اللواتي يقمن برعاية النساء اللواتي 
لديهن صعوبة في التعلم أو الفهم:

جتهز  أن  األم  مساعدة  تستطيعني  كنت  إذا  أسهل  الوالدة  ستكون 
أحدهم - زوجها، أو أمها، أو أختها، أو عمتها، أو صديقة جيدة - ليكون 
معها خالل اخملاض والوالدة. يستطيعون املساعدة في أي شيء ذكر في 

صفحة 235، وكذلك في: 
ما  فهم  في  ومساعدتها  تشعر،  كيف  سؤالها  بيدها،  اإلمساك   •

يحصل.
• مساعدتها في فهم ما تريد القابلة منها أن تفعله.

احلمل،  خالل  التنفس  من  مختلفة  أنواع  ممارسة  في  مساعدتها   •
وبالتالي تستطيع القيام بذلك خالل اخملاض )انظري صفحة 240(.

قبل حوالي أسبوعني من الوالدة، 
يهبط اجلنني في العادة إلى أسفل 

البطن، خصوصا األجنة األولى.
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 الفصل احلادي عشر :املخاض والوالدة 

عالمات على أن املخاض قريب
هذه العالمات تظهر أن اخملاض قريب أو سيبدأ قريبا. وميكن أال حتدث كلها، وميكن أن حتدث بأي ترتيب. إذا كان 

لديك أي من هذه اإلشارات، أخبري من سيحضر ميالدك )عاملة الصحة، القابلة، الطبيب(:
1. خروج مخاط صاٍف أو بلون زهري من املهبل. خالل احلمل، تكون فتحة الرحم )عنق الرحم( مغلقة مبخاط 
سميك. يحمي هذا الرحم واجلنني من العدوى. عندما يبدأ الرحم في االنفتاح، فإنه يخرج هذه السدادة من 

اخملاط وقليالً من الدم أيضا. 
2. يخرج ماء صاٍف من املهبل. هذا من كيس املياه الذي أحاط وحمى الطفل في الرحم. ميكن أن ينفجر كيس 

الرحم قبل أن يبدأ اخملاض، أو في أي وقت خالل اخملاض.
3. يبدأ الرحم في التقلص ويبدأ األلم في البطن. وخالل التقلص، فإن الرحم سيضغط ويصبح ذلك قاسيا، 
ثم سيسترخي بعد ذلك ويصبح ناعما مرة أخرى. تأتي التقلصات األولى كل 10 أو 20 دقيقة أو أكثر. عندما 

تصبح التقلصات منتظمة )لها نفس الفترة الزمنية بني كل منها(، فإن اخملاض الفعلي يكون قد بدأ.
إن التقلصات في العادة مؤملة، ولكن إذا لم تكوني تشعرين ببطنك، ميكنك عادة رؤية أو الشعور بالتغييرات 

هكذا:            
تستطيعني  التي  باألشياء  قائمة  هنا  الوالدة.  وقت  حان  فقد  العالمات،  هذه  من  عالمة  أية  حتدث  عندما 

فعلها: 

 

• أخبري القابلة أن اخملاض قد بدأ لديك.
• تأكدي أن جتهيزات الوالدة جاهزة.

• اغسلي نفسك، خصوصاً األعضاء التناسلية.
• استمري في تناول وجبات صغيرة.

• اشربي الكثير من السوائل )ماء أو عصيرا(.
• ارتاحي عندما تستطيعني.

• دفئي أسفل ظهرك، مثل قطعة قماش أو منشفة دافئة. 
أو اطلبي من صديق أو صديقة أن يقوم مبساج لظهرك.

ال أستطيع الشعور بأي ألم، ولكني أستطيع   
الشعور بأن بطني يصبح صلبا..

.. ومرِنا مرة أخرى.  
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 الفصل احلادي عشر :املخاض والوالدة 
معلومات مهمة حول ارتفاع ضغط الدم املفاجئ للنساء اللواتي لديهن مرض احلبل الشوكي

إذا كانت لديك إصابة عالية في احلبل الشوكي )عادة في الفقرة الصدرية السادسة وأعلى(، ميكن أن يحدث 
لك ذلك زيادة مفاجئة خطيرة قي ضغط الدم مع صداع ضارب وتعرق شديد )انظري الصفحات من 117 إلى 

119(. رمبا حتدث لديك هذه العالمات وأنت في اخملاض.

ماذا تفعلني:
زوري عاملة الصحة أو القابلة بشكل منتظم وبالتالي ميكن فحص ضغط دمك.

يجب القيام بذلك مرة في األسبوع على األقل في أول سبعة أشهر، ثم يوميا في األسابيع القليلة األخيرة، 
قبل أن يبدأ لديك اخملاض. بهذه الطريقة، تستطيعني معرفة إذا كان ضغط الدم لديك آخًذا في االرتفاع.

اعتني ببرنامج غذائك. 
هذا مهم خصوصا خالل احلمل. اشربي الكثير من املاء وتناولي األطعمة التي سوف تساعدك في احلصول 

على حركة سهلة في األمعاء. إن البراز الكثير في جسمك ميكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم املفاجئ.
كنت  إذا  املفاجئ.  الدم  ضغط  ارتفاع  تسبب  أن  ميكن  املمتلئة  املثانة  ألن  فارغة،  املثانة  بقاء  من  تأكدي 

تستخدمني أنبوب البول الثابت، تأكدي أنه لم يلتو أو ينثن ومينع البول من اخلروج للخارج. 
انظري وحتسسي التقلصات مرات قليلة يوميا خالل األسابيع القليلة قبل والدة الطفل وراقبي العالمات 

األخرى التي تدل على أن اخملاض قد بدأ )انظري الصفحتني 236 و237(.
في الوقت الذي تظهر لديك أية عالمات على أن اخملاض قد بدأ لديك، توجهي ملستشفى أو عيادة أمومة 
الدم  ضغط  ارتفاع  وسيمنع  الفقري.  عمودك  في  مخدر  إبرة  على  احلصول  حتتاجني  للوالدة.  مباشرة 

املفاجئ الذي تسببه تقلصات اخملاض.
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إلى القابالت وعامالت الصحة األخريات اللواتي يقدمن الرعاية للنساء اللواتي لديهن مرض احلبل 

الشوكي خالل احلمل، واخملاض، والوالدة:

إن ارتفاع ضغط الدم املفاجئ هي حالة طارئة. للحصول على مزيد من املعلومات، 
انظري الصفحات من 112 إلى 114. ميكن أن يسبب ضغط الدم العالي نوبات أو نزفا مميتا داخل الدماغ. 

بسبب هذا، خالل آخر شهرين من حمل املرأة، تأكدي من فحص ضغط الدم لديها يوميا.
 وأيضا، قبل أن يبدأ اخملاض لديها، من األفضل للمرأة احلامل التي لديها مرض احلبل الشوكي الذهاب 

ملستشفى أو عيادة ميكن أن ترعى املشاكل الطبية التي ميكن أن حتدث لديها خالل اخملاض والوالدة.
ملنع ارتفاع ضغط الدم املفاجئ خالل اخملاض، يجب أن تأخذ حقنة تخدير في عمودها الفقري . أيضا، ومن 

املهم أن:
• تتأكدي أنها لم تترك وحدها.

• تتأكدي أنها لم تستلق على ظهرها، وأن رأسها وأكتافها مدعومة وأن ركبها 
محنية.

• قيسي ضغط دمها بشكل متكرر، على األقل مرة كل عشر دقائق.
• إذا كانت حتتاج إلخراج البراز، كوني حذرة إذا أزلت البراز بإصبعك، أو أعطيها 
حقنة شرجية إلزالة البراز. إن إزالة البراز ميكن أن تسبب بدء ارتفاع ضغط دم 

مفاجئ. ضعي هالم ليدوكني )2% إلى 4%( في املستقيم أوال. 
• حافظي على مثانتها فارغة. إذا كان ذلك ضروريا، ضعي أنبوب البول لتفريغ البول )انظري الصفحتني 

202 و209(. ضعي جل ليدوكني على فتحة البول قبل وضعه في أنبوب السحب.

كيفية جعل اخملاض أسهل
تأكدي من إخراج البول. حاولي التبول مرة على األقل كل ساعة. ستكونني مرتاحة إذا كانت مثانتك فارغة. 
أيضا، من غير املرجح أن تصاب املرأة  التي لديها مرض النخاع الشوكي إذا تركت أنبوب سحب البول في 

مكانه خالل اخملاض والوالدة وبالتالي ميكن خروج البول.

 

إلى أخرى  التحرك من وضعية  األقل مرة كل ساعة. تدربي مسبقا على  غيري وضعيتك عدة مرات، على 
بالتالي عندما يبدأ اخملاض، تستطيعني تغيير الوضعية بسهولة أكثر بني التقلصات. اطلبي من أحدهم 
املساعدة إذا كان ذلك ضروريا. كلما كنت مرتاحة ومسترخية أكثر، كلما كانت عضالتك مسترخية أكثر، 
هناك  سيكون  الغالب،  في  وضعيتك  تغيرين  عندما  أيضا،  تنقبض.  أَو  تتشنج  أن  احملتمل  غير  من  لذلك، 

احتمال أقل حلدوث قروح الضغط اجللدية.
امشي بني التقلصات إذا استطعت فعل ذلك. إن املشي يساعد الرحم على أن يفتح وأن يتحرك الطفل 

لألسفل.

أو  املاء،  املهم شرب  لذلك، من  اخملاض.  أنك ستعرقني كثيرا خالل  احملتمل  من 
العصائر، أو الشاي العشبي عندما تستطيعني، وبالتالي ال تصابني باجلفاف.



ترجم ونشر من قبل جمعية نجوم االمل  ترجم ونشر من قبل جمعية نجوم االمل ترجم ونشر من قبل جمعية نجوم االمل 
223

 الفصل احلادي عشر :املخاض والوالدة 
التنفس خالل املخاض

إن الطريقة التي تتنفسني بها ميكن أن يكون لها أثر قوي على الكيفية التي سيكون بها مخاضك. ميكنك 
التدرب على الطرق اخملتلفة خالل احلمل، وبالتالي ستكونني جاهزة عندما يبدأ اخملاض. على سبيل املثال: 

وانفخي  بشفتيك  قبلي  للزفير،  وبطيء.  طويل  نفس  ألخذ  أنفك  من  تنفسي  اللطيف:  البطيء  التنفس 
ببطء.

وأنت  انفخي للخارج لفترة قصيرة، تنفسي بسرعة  تنفس بطريقة "هي": خذي نفسا بطيئا عميًقا ثم 
تخرجني صوت "هي، هي".

اللهث: خذي نفسا سريعا وسطحيًّا.

النفخ القوي: انفخي بشدة وبسرعة.

خالل اخملاض، تستطيعني القيام بطريقة التنفس لك.
أوضاع التنفس:

ميكن استخدام األوضاع التالية خالل كل من اخملاض والوالدة:  

أو ميكنك االستراحة على مساند أو في وضعية نصف جلوس.

 

 
إذا كان لديك حتكم جيد 
في ذراعك ويدك، ميكنك 
استخدام كرسي والدة 

مثل هذا. )ملثال آخر، انظري 
قصة فطومة صفحة 

.)242

أو تستطيعني 
استخدام كرسي والدة 
مع داعم يد وظهر، مثل 

هذا.

باملساعدة، ميكن 
للمرأة التي لديها 
بعض التحكم في 
رجلها أن تقرفص..

.. أو تقف.
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 الفصل احلادي عشر :املخاض والوالدة 
إن  أو الشيء الذي يدعمك قويا ومتوازنا. ميكنك أيضا أن متسكي بظهر كرسي.  يجب أن يكون الشخص 

الطفل  إنزال  في  تساعدا  أن  ميكن  الوقوف  أو  القرفصاء  وضعيتي 
عندما تكون الوالدة بطيئة، أو إذا كانت لدى األم صعوبة في الدفع.

جتربة  تريدين  رمبا  اليد،  أو  الساق  في  التحكم  بعض  لديك  كان  إذا 
منع  في  أيضا  الوضعية  هذه  تساعد  والركبتني.  اليدين  وضعية 

والتحكم بتشنجات العضلة.

 
إذا كان لديك القليل 

من التحكم أو ال 
يوجد حتكم في 

الساق، تستطيعني 
االستلقاء على 

جنبك بينما يحمل 
أحدهم ساقك 
األعلى، مع ثني 

ساقيك...

.. أو مستقيما.

إذا كانت لديك إعاقة بصرية أو لديك توازن قليل، رمبا تشعرين بسالمة أكثر باالستلقاء على األرض. لدى 
معظم املستشفيات أو املراكز الصحية أسرة خاصة للنساء اللواتي يلدن. لهذه األسرة دواعم للكوع وميكن 

أن تكون مفيدة للنساء اللواتي لديهن حتكم قليل بالساق.

قصة مقعد ميالد فطومة
تعيش فطومة اشان في يوغندا وهي مشلولة الساقني بسبب إصابتها بشلل األطفال. عندما أصبحت 
فاطمة حامال، مثل معظم النساء ذوات اإلعاقة، أخبرها األطباء في العيادة احمللية أن عليها أن تنجب 
بعملية )عملية قيصرية(.  لقد كانت فطومة مصممة على أال تنجب بعملية وأن متر بوالدة طبيعية. 
وكانت نساء أخريات في مجتمعها قد أجننب باستخدام القرفصاء. وألن ساقيها كانتا مشلولتني، عرفت 
فاطمة أنها لن تكون قادرة على القيام بوضعية القرفصاء. ولكنها كانت تعرف أيضا أن ذراعيها قويتان 
جدا ومكنها ذلك من دفع كرسيها املتحرك  طوال الوقت. بالتالي قامت ببناء مقعد والدة مكنها من 

املكوث بوضعية القرفصاء. بهذه الطريقة ميكن أن يولد جنينها من خالل املهبل. 
بالرغم من أن فطومة مشلولة، فإن رحمها ما زال قويا وميكن أن يقلص نفسه )ينقبض( لدفع الطفل 
من  بلطف  لألسفل  السقوط  على  الطفل  يساعد  الوالدة  مقعد  على  جسمها  وضعية  إن  للخارج. 

جسمها من خالل املهبل، متاما مثلما يحدث للنساء األخريات اللواتي يقرفصن أثناء الوالدة

 

مقعد والدة خشبي سهل الصنع 
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التشنجات العضلة وانقباضاتها )تصلب العضالت املفاجئ( خالل 
املخاض والوالدة

األطفال،  املشلوالت بسبب مرض شلل  أو  الشوكي،  احلبل  أو مرض  الدماغي،  بالشلل  املصابات  النساء  إن 
ميكن أن حتصل لديهن تشنجات أو انقباض للعضلة املشدودة في أي وقت خالل اخملاض والوالدة. إن العضالت 
املشدودة في أي جزء من اجلسم تتأثر بوضعية الرأس واجلسم. إن السحب أو الدفع مباشرة عكس العضالت 

املشلولة سيسبب شدها أكثر. هنا بعض االقتراحات لتخفيف شد العضالت املشدودة خالل اخملاض.

خالل اخملاض،  قومي بتمارين ملرونة العضالت 
اطلبي  ضروريا،  ذلك  كان  إذا  التقلصات.  بني 
مساعدة أحدهم. ستساعد التمارين العضالت في 

االسترخاء ومتنع التشنجات واالنقباضات.

ملساعدة 
العضالت في 
االسترخاء، 
اجلسي في 

حمام ماء نظيف 
دافئ، ولكن بعد 
أن ينفجر كيس 

قد تساعد قطعة قماش منقوعة في ماء نظيف دافئ.املاء.

ضعي شيئا حتت الرأس والكتفني حلنيها إلى األمام. سيساعد هذا 
في استرخاء الشد في كل اجلسم.

ال حتاولي سحب ساقي املرأة كال على 
حدة من الكواحل. سيجعل هذا 

ساقيها يسحبان سويا بإحكام أكثر. 
بدال من ذلك، بعد رفع رأسها وكتفيها، 
أوال اجعلي الركبتني معا، رمبا سيحرر 

هذا الساقني. إذا لم يحدث ذلك، ارفعي 
الساقني فوق الركبتني وسوف يفتحان 

بسهولة أكثر.
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الوالدة بالعملية القيصرية
أن  أن متر بتجربة مخاض ووالدة طبيعيتني، ميكن  أو طفلها  املرأة  عندما جتعل املضاعفات من اخلطر على 
يقوم الطبيب بقطع في بطن ورحم املرأة ويخرج اجلنني للخارج. ثم يخيط الطبيب الرحم والبطن ويغلقه 
)ال تتم إزالة الرحم(. تترك العملية ندبة واحدة على الرحم وندبة أخرى على البطن. وتدعى هذه العملية 

القيصرية.
قبل  من  املشلوالت،  أولئك  خصوصا  جسدية،  إعاقات  لديهن  اللواتي  احلوامل  النساء  معظم  إخبار  يتم 
األطباء وعامالت الصحة أن عليهن أن ينجنب بالعملية القيصرية. إن هذا ليس صحيحا دائما. مبساعدة 
قليلة، من املمكن ملعظم النساء اللواتي لديهن إعاقات، أو الالتي ال يشعرن بالبطن، أن يلدن والدة طبيعية 
الرحم تتقلص بنفسها  املرأة، ستبقى عضالت  التي لدى  اإلعاقة  نوع  النظر عن  املهبل. بغض  من خالل 
إلخراج الطفل للخارج. للحصول على معلومات عن إعاقات معينة ميكن أن تسبب مشاكل خالل ميالد 

الطفل،
في بعض األحيان، من الضروري للمرأة أن تقوم بالعملية القيصرية، خصوصا إذا كان:

• الطفل كبيرًا أو في وضعية ميالد صعبة. 
• لدى املرأة تشوه في احلوض.

• لدى املرأة انحناء في عمودها الفقري.
• املرأة غير قادرة على حتريك ساقيها إلبعادهما عن بعضهما.

• حوضها صغيرا، والطفل كبيرا.
• غير قوية مبا فيه الكفاية لتتحمل اخملاض.

األحيان،  القيصرية تكون ضرورية في بعض  العملية  أن  بالرغم من 
فمن األفضل تفادي هذه العملية إذا كان ذلك ممكنا. ويعمل بها في 
أغلب األحيان ألنها أسهل على الطبيب. باإلضافة لذلك، هناك دائما 

إمكانية أن يحدث شيء بطريقة خاطئة، ويستغرق ذلك فترة أطول للشفاء من الوالدة العادية.
إن معظم النساء اللواتي أجننب طفال عن طريق العملية القيصرية قادرات على اإلجناب في املرة القادمة 
بواسطة املهبل. هذا صحيح إذا كانت فتحة العملية من أسفل البطن من جانب إلى جانب، وليس من 

األعلى لألسفل. إن القطع من أعلى إلى أسفل على األرجح أن ينفتح أثناء اخملاض. 
حتى مع الندبة عبر البطن، هناك فرصة قليلة جدا أن تتمزق وتفتح خالل اخملاض. إذا حصل هذا، ميكن أن 
تنزف املرأة داخليا ومتوت. بالرغم من أنها قد حتتاج عملية أخرى لتنجب، فإنه أكثر سالمة للمرأة التي سبق 
أن أجرت عملية قيصرية في السابق أن تلد في املستشفى، في حال كانت هناك مشاكل. إذا لم يكن هذا 
ممكنا، عليها أن حتاول أن تلد بجانب مستشفى. وقبل الوالدة، حاولي أن ترتبي لرعاية في املستشفى في 

حالة كانت هناك أية مشاكل خالل اخملاض.
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قطع األعضاء التناسلية لألنثى )ختان األعضاء التناسلية لألنثى
في بعض اجملتمعات- على األغلب في أفريقيا، وفي أجزاء من جنوب آسيا، وفي الشرق األوسط، وأجزاء أخرى 
من العالم- يتم قطع في األعضاء التناسلية للفتيات والنساء. مثل معظم املمارسات الثقافية، إن اخلتان 
هو طريقة يتم بها تغيير أجسام الفتيات وبالتالي يعتبرن جميالت، أو مقبوالت، أو نظيفات. لكن بينما يبدو 
هذا التقليد له معنى في اجملتمع الذي ميارس فيه، للختان آثار ضارة خطيرة على الصحة والسالمة العامة 
للفتيات اللواتي يتم ختانهن. على املدى البعيد، ميكن أن يؤدي اخلتان إلى أمراض بولية، أو أذى عاطفي، أو 
فقدان احلساسية اجلنسية، أو عدم القدرة على القيام باجلنس كبالغة، ومخاض طويل صعب ميكن أن يؤدي 
ملوت الطفل أو األم. إذا كنت امرأة مت ختانك ومتت خياطة األعضاء قريبا من بعضها، حتدثي مع قابلة خبيرة أو 

عاملة صحية. يجب فتح أعضائك التناسلية قبل أن تنجبي.

عالمات خطر خالل اخملاض
تنجب معظم النساء، مبن في ذلك النساء اللواتي لديهن إعاقات، بأمان. ولكن عندما تظهر مشكلة أثناء 
اخملاض والوالدة، من املهم للمرأة أن حتصل على الرعاية التي حتتاجها حلماية حياتها. )للحصول على مزيد من 
املعلومات حول اخملاض والوالدة اآلمنني واملشاكل التي ميكن أن تظهر، انظري كتاب "للقابالت"(. هنا بعض 

عالمات اخلطر التي ميكن أن تخبرك متى حتصلني على املساعدة:

ينفجر كيس املاء ولكن اخملاض ال يبدأ خالل 24 ساعة
توجهي للمركز الصحي أو املستشفى. عندما تنفجر املياه، يكون اخلطر أعلى بأن تتعرضي أو يتعرض طفلك 
لعدوى خطيرة. رمبا حتتاجني للحصول على سوائل أو أدوية في الوريد يكون الطفل في وضع جانبي توجهي 
للمستشفى. ال حتاولي تغيير وضعية الطفل في اللحظة التي يبدأ فيها اخملاض. ميكن أن ميزق هذا الرحم أو 

يفصل املشيمة من حائط الرحم. ال ميكن أن يتم إجناب الطفل الذي يتخذ الوضع اجلانبي من دون عملية.
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النزف قبل والدة اجلنني
توجهي للمستشف فورا. إذا كنت تنزفني دما أحمر المعا، فإن هذا يعني أن املشيمة تنفصل عن الرحم أو 

تغطي فتحة الرحم. هذا خطير جدا. 
احلمى

رمبا حتتاجني فقط سوائل. اشربي  إذا لم تكن احلمى لديك قوية جدا،  العدوى.  إن احلمى عادة عالمة على 
الكثير من املاء، أو الشاي، أو العصير، وحاولي التبول كل بضع ساعات. 

إذا كانت احلمى لديك قوية جدا ولديك قشعريرة، توجهي إلى مركز صحي أو مستشفى. حتتاجني أدوية 
مضادات حيوية مباشرة.

ا مخاض طويل جدًّ
توجهي ملركز صحي أو مستشفى. عندما يستمر اخملاض فترة أطول من يوم واحد وليلة واحدة، أو إذا كنت 

تدفعني بقوة أكثر من ساعتني، رمبا حتتاجني أدوية أو عملية إلجناب الطفل.
ماء أخضر أو بني

إذا كنت ما زلت في أول اخملاض، أو إذا لم تبدأ األم الدفع، من األفضل لهذا الطفل أن يولد في مستشفى. 
عندما ينفجر كيس املاء )انظري صفحة 215(، يجب أن يكون املاء صافيا أو باللون الزهري اخلفيف. ويعني املاء 

البني أو األخضر أن اجلنني قد أخرج برازا داخل الرحم وميكن أن يكون في مشكلة.

إذا كانت األم قد قطعت شوطا في مخاضها وسيولد اجلنني قريبا، على
تدفع بقوة قدر استطاعتها وتخرج الطفل بسرعة. في اللحظة التي  األم أن 
األم  من  اطلبي  األول،  نفسه  يأخذ  أن  وقبل  اخلارج،  إلى  الطفل  رأس  فيها  يخرج 
التوقف عن الدفع. امسحي فم وأنف الطفل بقطعة قماش نظيفة، أو استخدمي 
اللحظة  في  اخملاط.  امتصاص صغير( ملص  أنبوب  أو  الفم  )بواسطة  االمتصاص 

التي ينظف فيها األنف والفم، ميكن أن تدفع األم بقية الطفل إلى اخلارج.

 
ال يجب أن ترى املرأة 

وهي في اخملاض 
الشمس تشرق مرتني.

مثل من النيجر.

ما قبل التشنج احلملي )تسمم دم احلمل(
ميكن أن يؤدي تسمم احلمل إلى احتقانات ورمبا املوت. إذا كانت لدى األم أي من هذه 

اإلشارات اخلطيرة، توجهي للمستشفى مباشرة:

• ردود الفعل شديدة النشاط•  وجع رأس قوي

• ضغط الدم العالي• تشوش أو ازدواج الرؤية

• األلم احلاد املستمر املفاجئ في 
أعلى البطن، متاما حتت النقطة 

املرتفعة بني األضالع

• البروتني في البول
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عالمات اخلطر لدى األم يف األيام القالئل اليت تلي الوالدة
إذا بدأت تظهر لدى األم تشنجات وأنت تعرفني أنها ليس لديها صرع:

السيطرة  حتاولي  ال  ولكن  ممكنا.  ذلك  كان  إذا  يسارها  على  وضعيها  حلمايته،  رأسها  حتت  شيئا  ضعي   •
عليها. 

• حافظي على هدوئها.
•خذيها ألقرب مستشفى.

ميكن أن يحدث للمرأة التي لديها صرع تسمم دم الرحم- انظري صفحة 203 للحصول على معلومات أكثر 
حول الصرع.

عالمات اخلطر للنزف الكثير
• بلل أكثر من فوطتني أو خرقتني سميكتني في ساعة خالل اليوم األول بعد الوالدة.

• بلل أكثر من فوطة أو خرقة سميكة في ساعة بعد اليوم األول.
• تدفق قليل مستمر من الدم.

عالمات اخلطر لدى ألم في األيام القليلة بعد الوالدة
النزف

فورا. سيساعدك هذا  بإرضاع طفلك رضاعة طبيعية  ابدئي 
على إيقاف النزف قريبا. 

عادة  الطفل  ميالد  يوم من  أكثر من  بعد  يبدأ  الذي  النزف  إن 
الرحم.  في  تركت  التي  املشيمة  من  أجزاء  بسبب  يكون  ما 

احصلي على مساعدة طبية. 

ماذا تفعلني:
من  اطلبي  أو  صدرها،  من  يرضع  الطفل  اجعلي  النزف.  ويتوقف  صلبا  يصبح  حتى  رحمها  قمة  افركي   •

أحدهم فرك حلماتها. 
• أعطيها 0.2 ملغم من ايرجونوفني "ergonovine" بواسطة الفم كل ست ساعات حسب احلاجة، ولكن 

ليس أكثر من 4 إلى 7 أيام. 
• إذا لم يتوقف النزف، احصلي على رعاية طبية. استمري في فرك رحمها خالل أخذها للمستشفى.

• إذا كانت لديها عالمات عدوى، أعطيها نفس املضادات احليوية كما هو بالنسبة إلصابة الرحم .



ترجم ونشر من قبل جمعية نجوم االمل  ترجم ونشر من قبل جمعية نجوم االمل 
230

ترجم ونشر من قبل جمعية نجوم االمل 

 الفصل احلادي عشر :املخاض والوالدة 

عدوى الرحم
إن اإلصابة بعدوى الرحم خطيرة جدا. ويجب عالجها، وإال فإن املرأة تصبح عقيما أو متوت.

  

عالمات اخلطر ملرض عدوى الرحم:
• حمى وبرد

• ألم في البطن
• سائل ذو رائحة سيئة من املهبل

إذا كانت األم تشتكي من أنها ال تستطيع اإلحساس بشكل جيد، راقبيها لتالحظي ما إذا كان لديها أية 
عالمات للعدوى.

عالمات اخلطر ملرض عدوى الرحم:
• حمى وبرد

• ألم في البطن
• سائل ذو رائحة سيئة من املهبل

أدوية ملرض الرحم

متى يؤخذالكميةالدواء

" ciprofloxacin" 500 ملغمسيبروفلوكساسني

500 ملغم

بواسطة الفم، مرتني يوميا

بواسطة الفم، مرتني يوميا

بواسطة الفم، مرتني يوميا

" doxycycline" 100 ملغمدوكسيسايكلني

" metronidazole" ميترونيدازول

استمري بتقدمي كل األدوية ليومني أكثر بعد أن تظهر احلمى. ولكن إذا لم تبدأ بالشعور بالتحسن 
بعد يوم واحد، خذيها ألقرب مستشفى. رمبا حتتاج أدوية أخرى بالتطعيم في الوريد )الرابع(.

التي  الفترة  الكحول في  السوائل. ال تشربي  الكثير من  مالحظة مهمة: شجعيها على شرب 
" metronidazole " تأخذين فيها ميترونيدازل
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• كوني نشيطة وحتركي قدر استطاعتك.
• إذا أصبح ثدياك منتفخني جدا، وصلبني ويؤملان، أرضعي الطفل قدر اإلمكان، في كل من الليل والنهار )كل 
إلى 20  دافئة ورطبة على ثدييك ملدة 15  أيضا، ضعي قطعة قماش  الثديني(.  أو ساعتني، ومن كال  ساعة 
دقيقة قبل كل مرة ترضعني فيها. ميكنك أخذ باراسيتامول "paracetamol" لأللم )انظري الصفحة 320(. 

إذا فعلت ذلك، سيبقى  إزالة احلليب من صدرك.  الطبيعية، ال حتاولي  للرضاعة  إذا لم تكوني تخططني   •
جسمك ينتج حليبا أكثر. بدال من ذلك، لفي قطعة حزام بإحكام حول جسمك، فوق ثدييك، وضعي قطعة 

قماش باردة أو جليدا. ميكنك أيضا أخذ باراسيتامول "paracetamol" لأللم )انظري صفحة 320(.
• إذا كان لديك أي متزق في أعضائك التناسلية أو املهبل، اغسليها يوميا مع صابون معتدل وماء نظيف ملنع 
إذا سببت  التمزق ليتحسن ويكون الشفاء أسرع.  املرض. ضعي قطعة قماش ساخنة رطبة وعسال على 

التمزقات حرقة، اسكبي ماء فوق أعضائك التناسلية خالل التبول.
• إذا كنت تستخدمني أدوية نباتية ملساعدة أعضائك التناسلية على الشفاء، تأكدي أن النبات نظيف جدا 

)أن يكون مغليا هو األفضل(. ال تضعي أدوية نباتية، أو أي شيء آخر داخل املهبل.
• ابدئي باستخدام طريقة تنظيم للعائلة قبل أن تقومي باجلنس مرة أخرى، وإال فمن املمكن أن حتملي مرة 
أخرى مباشرة. ميكن أن حتملي أسبوعني قبل أن يبدأ نزفك الشهري مرة أخرى. إذا كنت ترضعني طفلك فقط 
من حليب ثدييك، سوف حتميك الرضاعة الطبيعية في العادة من احلمل مرة أخرى ملدة ستة أشهر تقريبا. 

للحصول على معلومات حول تنظيم العائلة، انظري الفصل التاسع.

رعاية األم اجلديدة
حتتاج األمهات للرعاية بعد الوالدة كما يحتاج الطفل الرعاية. إن الناس في أغلب األحيان يكونون مشغولني 
برعاية الطفل حتى إنه رمبا يتم نسيان احتياجات األم. شاركي هذه املعلومات مع عائلتك أو مقدمي الرعاية 

وبالتالي يستطيعون مساعدتك في احلصول على الرعاية التي حتتاجينها.
النزف لديك. استحمي بعدد  أو وضع أي شيء في املهبل حتى يتوقف  ملنع العدوى، امتنعي عن اجلنس   •
املرات التي تستحمني بها بالعادة، ولكن ال جتلسي في املاء حتى بعد أسبوع من الوالدة. من اجليد لك غسل 

واحملافظة على أعضائك التناسلية نظيفة جدا. 

 

• خذي قسطا كبيرا من الراحة ملدة ستة أسابيع على األقل. 
أي  تناول  تستطيعني  العادة.  في  تأكلني  مما  أكثر  تناولي طعاما   •
واحلبوب،  والفاصولياء،  والبيض،  واللحم،  السمك،  الطعام:  نوع من 
واخلضار، والفواكه، وكلها سوف تساعدك على الشفاء بعد الوالدة 
وسوف تقدم لك الطاقة لرعاية طفلك ونفسك. إن تناول الطعام 

الذي يحتوي على ألياف كثيرا يساعد على منع اإلمساك.
• اشربي كثيرا من السوائل. يساعد هذا أيضا على منع اإلمساك.
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إذا شعرت أنك حمبطة جدا أو حزينة
عامالت  تعتقد  أن  ميكن  الطريقة،  بهذه  شعرت  إذا  الوالدة.  بعد  قوية  مشاعر  النساء  معظم  لدى  تكون 
الصحة وعائلتك أنه بسبب إعاقتك، خصوصا إذا شعرت أن رعاية نفسك أصعب من العادة وال تبدين قادرة 
على رعاية طفلك. ميكن أال يدركوا أن أية أم جديدة ميكن أن تشعر حزينة أو قلقة أليام قليلة، أو أسابيع، 
أو حتى أشهر. عندما تكون هذه املشاعر قوية، وإذا لم تكوني قادرة على النوم واألكل جيدا، وتبكني كثيرا، 
فإن هذا يدعى االكتئاب. إن املرأة التي كانت لديها مشاعر مثل تلك بعد والدة سابقة، من األرجح أن تشعر 

باالكتئاب مرة أخرى.

سوف تشعرين بتحسن إذا حتدثت عن مشاعرك مع شخص تثقني به.
رمبا حتتاجني مساعدة إضافية للعناية بنفسك، وبيتك، وطفلك.

هناك  أن  كما  التقليدية،  والعالجات  الطقوس  بعض  أيضا  هناك 
األدوية  إن  أفضل.  بشكل  تشعري  أن  على  لتساعدك  حديثة،  أدوية 
احلديثة غالية الثمن وميكن أن تسبب مشاكل أخرى، وبالتالي يجب 
استخدامها في احلاالت احلادة. حتدثي مع قابلتك أو العاملة الصحية. 
انظري  العقلية،  الصحة  حول  املعلومات  من  مزيد  على  للحصول 

الفصل الثالث.

رعاية الطفل اجلديد
إن حليب الصدر هو أفضل طعام لطفلك. حافظي على طفلك دافئا ونظيفا واتركيه يرضع عدد املرات التي 

يرغب بها. 
يكون لدى األطفال الرضع في العادة قليل من مخاط مصفر يأتي من عيونهم في األسبوع األول بعد الوالدة. 
تستطيعني غسل العينني بحليب الصدر أو ماء مغلي فاتر وقطعة قماش نظيفة. إذا أصبحت عينا الطفل 

حمراوين ومنتفختني، أو فيهما الكثير من القيح، خذي الطفل لعاملة صحة. 

العناية باحلبل السري
ابقي طرف احلبل السري على الطفل نظيًفا وجافًّا. إذا كان ذلك ممكنا، نظفيها بالكحول وقطعة قماش 
نظيفة مع كل مرة تغيرين فيها احلفاظة )الفوطة(. سوف يصبح لونها أسود وتسقط خالل األسبوع األول. 
لست بحاجة لتغطيته بأي شيء إال إذا كان هناك ذباب أو غبار. بالتالي تستطيعني استخدام قطعة نظيفة 

جدا من الشاش أو القماش لربطه مع بقائه مرخيا.
إذا الحظت احمرارا أو قيحا حول احلبل السري، ميكن أن يكون الطفل قد أصيب بعدوى. خذي الطفل إلى 
عاملة صحة ألخذ الدواء مباشرة. راقبي ما إذا كانت هنالك عالمات للقزاز، وهو مرض يصاب به األطفال إذا 

مت قص احلبل بشيء غير نظيف.
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مرض القزاز الذي يصيب حديثي الوالدة
خذي الطفل ملركز صحي أو 

مستشفى مباشرة. إذا كان املستشفى 
أبعد من ساعتني، أعطي الطفل حقنة 

100000 وحدة من بينزيلبينسيلني 
"benzylpencillin" قبل املغادرة.

عالمات اخلطر للقزاز حني يصيب حديثي 
الوالدة:
• احلمى

• ال يستطيع الطفل الرضيع الرضاعة من 
الصدر

• يبكي الطفل الرضيع طوال الوقت
• تنفس سريع

• يتصلب جسد الطفل

العمل من أجل التغيير
ما تستطيع فعله العائالت ومقدمو الرعاية:

بعد أنفسنا، تتفهم عائالتنا إعاقاتنا أفضل من أي شخص آخر. 
أن  يستطيعون  والوالدة.  اخملاض  من  كل  خالل  لنا  عظيمة  مساعدة  يشكلوا  أن  ميكن  أنهم  يعني  هذا  إن 
ما  إعاقات،  لدينا  أنه فقط ألنه  اجلنني تفهم  توليد  التي تساعد في  الصحة  أو عاملة  القابلة  أن  يتأكدوا 
زالت لدينا والدة مهبلية. يستطيعون أيضا مساعدتنا ما إذا كنا نحتاج جتربة أوضاع بديلة للوالدة. وعندما 

يولد الطفل، ميكنهم أن يتأكدوا أننا نستطيع حمل وحضن الطفل 
الرضيع، بغض النظر عن حجم املساعدة التي نحتاجها.

ما تستطيع فعله القابالت، واألطباء، والعاملون  الصحيون 
اآلخرون:

تأكدي أن الغرف حيث ستلد النساء في العيادة أو املستشفى سهلة 
إذا كانت غرفة الوالدة في الطابق العلوي، وفري غرفة في الطابق األرضي  لنا لندخلها. على سبيل املثال، 

للوالدة.
تأكدي أن كل األسرة وطاوالت الفحص منخفضة على األرض وليست لها عجالت.

تأكدي أن طفل املرأة ذات اإلعاقة بصريًّا وسمعيًّا يبقى قريبا منها. بالتالي، حتى لو أن األم ال تستطيع سماع 
أو رؤية طفلها، سوف تعرف إذا كان بحاجة للرضاعة أو للراحة.

ستستفيد كل من األم والطفل من رعاية عاملة الصحة بعد الوالدة. زوري األم اجلديدة وطفلها على األقل 
مرتني- اليوم بعد الوالدة، ثم مرة أخرى على األقل في األسبوع التالي. 

ساعدي األم اجلديدة للقيام باإلجراءات القانونية في مجتمعها لتسجيل والدة طفلها.

 

  
ال تقلقي أيتها الطبيبة. رمبا لدى طفلتي 
إعاقة ولكنها قوية جدا. وال حتتاج لعملية 

لتلد طفلها األول.


