
 
 

 

ي 
ن ماذا يحدث عندما تصل -حمل طبيعي ا لديهاىل المرأة الت   ؟0+  41 االسبوع إىلي 

ي معظم المخاض  يبدأ .  0+   41إىل أسبوع الحمل   تصلامرأة حامل  خامس كل 
ن
ي  من تلقاء نفسه خالل األيام القليلة الحاالت  ف

الت 

ي الرحم يكون أعل   . أظهرت الدراسات أنتلي ذلك
ن
أن   األفضلمن ، ولذلك 0+   42حت  األسبوع   تم االنتظار إذا خطر وفاة الطفل ف

ي األسبوع يبدأ 
ن
 . 41المخاض ف

  لبزيادة المخاطر ق هناك احتمال 
ً
ي  لألمهاتبالنسبة  يال

ي يبلغن من العمر ألول مرةيحملن   الالئ 
 عام  40، والنساء الالئ 

 
  ،أو أكث   ا

ي إفريقيا BMI ≥ 30 نلديه  والنساء المصابات بالسمنة )مؤشر كتلة الجسم 
ن
ى ( والنساء المولودات ف بأن يكون  جنوب الصحراء الكثر

 . ل هذا النحو ع ن حمله

ي بداية األسبوع  اذا بدأ طبية من الناحية ال   األهميةعل جانب من وارض سلبية عأي  بحدوث ثبات  تم ال لم ي 
ن
   . 41المخاض ف

 

 ات؟الخيار ما هي 

ايد  ر خطإذا كان لديك  • ن ي بداية األسبوع المخاض تحريض   ، ُيعرض عليكمث 
ن
 . 41ف

ايد ال خطر مثل هذا الإذا لم يكن لديك   • ن إذا كان نمو الطفل  وق الصوتية للتحقق ، فسُيعرض عليك فحص بالموجات ف مث 
 طبيعي
 
ي من السائل األمنيوسي   ا

،  وجات فوق الصوتية غث  طبيعية انت الم. إذا ك)السائل السلوي( وأن الطفل لديه ما يكفن
ي المستشفن التخاذ قرار بشأن  اجراء فُيعرض عليك 

 . المخاضتحريض تقييم فن

ي موعد ال يتجاوز األسبوع  •
 . الحاالت ميع جلالمخاض حريض بت، يوىص  5+   41فن

 

 المخاض تحريض 
ي حصولك   المخاض تحريض

 حيانأيستغرق تحريض المخاض . الوالدةعل المساعدة لبدء يعتن
 
 ، وأحيانساعات بضع   ا

 
يستغرق   ا

ن الحاالت اختالف كبث  هناك عدة أيام.  ي ا أطول لألمهات وقت المخاضيستغرق عل العموم   ، ولكنبي 
للمرة األوىل    يحملن  الالئ 

 ووقت
 
ي حاالت الحمل الالحقةأقرص  ا

ي كما هو الحال   ،يمكنك. فن
حت   اآلالم من تخفيف  ل لمساعدة لا الحصول عل  ،الوالداتجميع  فن

ي من 
 الراحة والنوم. اعتمادتتمكتن

 
ي ا

. المخاض  تحريض ، يمكن تغيث  وقت جناح الوالدة  عل ضغط العمل فن ن  من يوم إىل يومي 

 
 المخاض:  لتحريضهناك طرق مختلفة 

ن عن  لديك  رحمال دوية إذا كان عنق بعض األ يتم اعطاءك قد  • ي تليي 
 ق الرحم وفتحه. غث  ناضج. يتسبب الدواء فن

 عنق الرحم. لتوسيع إدخال أنبوب بالستيكي طري عثر المهبل إىل الرحم. يسىم األنبوب بالقسطرة البالونية يمكن  •

 كان عنق الرحم ناضجإذا   •
 
ي األغشيا

ي  ، يمكن للقابلة أو الطبيب عمل ثقب فن
ن للسماح بتدفق الماء.  تة الت  حيط بالجني 

ي غالب 
 األلم. خفيف لتسطرة الق إىل األحيانهناك حاجة فن

ي بعض األحيان •
اكث  من طريقة من  ، أو استخدام عدة مرات الجراءاتلقيام بواحدة من هذه ل ناك حاجة قد تكون ه فن

 طرق. هذه ال

 

 ( Hinnsvepning)  الغشاء فصل
ء يسىموذلك من خالل ، بدون تحريض، بدء المخاض من تلقاء نفسهل  فرصةيمكن زيادة ال ي

جراء فحص  الغشاء. يتم إ  بفصل  سر

ن وذلك  ، مهبلي كل بضعة أيام لتمديد حواف عنق الرحم     نضج عنق الرحم. عملية  لتحفث 

  

 ؟ أسئلةهل لديك اية 
فة عل حملك يمكنك دائًما االتصال   إذا كان لديك أي أسئلة. بالقابلة المشر


