الوالدة وتحفيز المخاض

متى؟
كيف؟
لماذا؟

معلومات لألمهات الحوامل

خدمة تقدمها Norgine
1

الوالدة :معجزة الطبيعة
واألمر برمته يدور حول التحضير للوالدة
الوالدة عملية مميزة للغاية ،فهي شيء فريد من نوعه .ولكن ،خاصة عند
ض ا ،وقد يكون
والدة الطفل األول ،فإن التحضير للوالدة ربما يكون جدي دًا أي ً
مخي فً ا بعض الشيء .وللتغلب على مشاعر الخوف والقلق التي تنجم عن ذلك،
ت ُشارك اليوم كل ام رأة حامل تقري بًا في دورة التحضير للوالدة ،سواء بمفردها
أو مع شريكها.
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بد ًءا من األسبوع  34من الحمل ،يكون من الضروري عادة ً التسجيل في
عيادة والدة تختارها األم .فالتعرف على العيادة يساهم في الشعور باالرتياح.
وحتى ال تتسبب المرحلة النهائية؛ أي المغادرة من المنزل إلى مستشفى
الوالدة ،في الشعور بالتوتر دون داعٍ ،من المستحسن التفكير في حزم

حقيبة المستشفى في الوقت المناسب (مث الً في األسبوع  36من الحمل).

عالمات الوالدة
تشعر بعض السيدات الالتي ينتظرن
إنجاب طفل ألول مرة بالقلق من أنهن
قد ال يالحظن عندما يكون األمر على
ق ال أساس
وشك الحدوث ،وهو قل ٌ
له بشكل عام.
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قائمة مراجعة لحقيبة
المستشفى
بالنسبة إلى األم

قبل الوالدة

قبل الوالدة

بالنسبة إلى الطفل

الوثائق (بطاقة التأمين الصحي ،بطاقة الهوية،
جواز سفر األم ،إن وجد ،سجل األسرة)

مالبس داخلية فوقية (بأكمام طويلة أو
قصيرة بحسب الطقس)

¨

¨

مالبس مريحة لغرفة الوالدة (ثوب نوم ،تي
شيرت واسع ،جوارب)

مالبس مناسبة لحالة الطقس
(للتنزه المحتمل)

¨

عدد قليل من قضبان شكوالتة موسلي كوجبة خفيفة

¨
¨قبعة
¨مناشف اليد
¨مناديل للتجشؤ
¨بعض الحفاضات
¨لَ َّه ا يَة
¨إذا لزم األمر ،حيوان لعبة ُم حبب بالفعل

¨

¨
¨القليل من األموال
¨مالبس نوم مريحة (إن أمكن بأزرار للرضاعة

جوارب الكاحل

الطبيعية المحتملة)

¨
¨جوارب وحذاء منزلي
¨مالبس مريحة للزيارات وللتنزه في الهواء الطلق
¨حماالت صدر للرضاعة ووسادة للصدر
¨حقيبة المكياج
¨فوط صح يّة قوية االمتصاص
¨مناشف اليد
روب للحمام

أو صندوق موسيقى

¨

بطانية للطفل
قائمة المراجعة
للتحميل والطباعة!
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عالمات ما قبل الوالدة
مباشرة
هناك عالمات نموذجية ج دًا ،توضح أن الوالدة وشيكة:

بداية ألم
المخاض

2

تسرب مخاط من
عنق الرحم

النزيف

تسريب السائل
األمنيوسي (سواء بتدفق
كبير أو قطرات منه)
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انقباضات المخاض
ليست كل شيء

الوالدة

العالمات الجسدية األخرى للوالدة
باإلضافة إلى بداية المخاض بشك ٍل منتظم ،من الضروري أيضا أن يُصبح عنق الرحم أقصر أثناء
الوالدة ،بحيث تنفتح فتحة الرحم .فبدون هذا التغيير ،ال يمكن للتقلصات (المخاض) دفع الطفل إلى

يتحدد مدى استعداد عنق الرحم أو باألحرى فتحة الرحم باستخدام ما يسمى حرز بيشوب .وفي ذلك
الصدد ،يتم تقدير وتقييم اتساق وعرض فتحة عنق الرحم ،وموقع ومدى قصر عنق الرحم وموضع
الطفل في الحوض.
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B

عنق الرحم مغلق

A

بداية فتح فتحة عنق الرحم

الخروج المحتمل للدم

A
B
فتحة عنق الرحم المفتوحة

تسرب السائل األمنيوسي

Aعنق الرحم
 Bفتحة الرحم
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الوالدة

أسفل عبر قناة الوالدة.
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تحدث الوالدة على مراحل
يمكن تقسيم عملية الوالدة إلى ثالث م راحل مختلفة:

1

2

مرحلة الفتح
تمثل االنقباضات األولية بداية هذه المرحلة.
وتنتهي بالفتح الكامل لفتحة الرحم.
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مرحلة الخروج
تبدأ هذه المرحلة عندما تكون فتحة الرحم
مفتوح ةً بالكامل وتنتهي بوالدة الطفل.
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مرحلة ما بعد الوالدة
تمثل هذه المرحلة نهاية عملية الوالدة .وتنتهي بالوالدة
الكاملة للخالص (المشيمة).
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في الموعد :لم يحدث شيء

الوالدة

أسباب الحمل المتأخر
كثير
مع اقت راب موعد الوالدة ،ال تزداد الفرحة ال ُم سبقة فحسب ،بل يزداد أيضا االستعداد للوالدة .إال أنه ،في
ٍ
من األحيان ،ال يحدث شيء حتى الوقت المرتقب ،بل أن ميالد الطفل يتأخر أليام أخرى أو حتى أسابيع .وال
يُمكن توضيح األسباب الدقيقة للحمل المتأخر بشكل قاطع.
من عوامل التأثير المحتملة الخاصة بالحمل المتأخر:

5

5

الوالدة

•
•
•الخطأ في حساب موعد الوالدة
•الحمل المتأخر عند والدة طفل سابق
أول والدة (والدة أول طفل)

ذكرا
أن يكون جنس الطفل ً

حوالي

%40

من األطفال يولدون بعد
5
التاريخ المحسوب.
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متأخرا
في الوقت المحدد أو
ً
ال تفقدي صبرك
خاصة السيدات الالتي ينتظرن طفلهن األول ،غال بًا ما ّ
يكن في اختبار للصبر .فغال بًا
ما تتأخر الوالدة لديهن لبضعة أيام.

6

حتى لو كان الموقف صع بًا ،فإن نفاد الصبر ليس ً
حل جي دًا هنا .فمن المرجح أن يؤدي
التفكير المستمر واألمل في والدة الطفل إلى اإلصابة بانقباضات 6.وبدالً من ذلك ،يجب
على األم الحامل أن تحاول االستمتاع بوعي بأيام الحمل األخيرة وأن تقوم بأشياء لن يعود
بإمكانها القيام بها بسهولة ،على األقل في األوقات األولى مع طفلها الرضيع ،مثل الخروج
مع األصدقاء أو رفع ساقيها والق راءة.
من الجيد في هذه الحالة صرف االنتباه واالسترخاء!

الحذر عند
"المساعدة"
الصبر هو الوصية األهم!
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أمور يُ فضل
ٌ
معرفتها

الوالدة

المصطلحات ومعناها
لوصف التوقيت الخاص بمرحلة الحمل ،أو الوقت الذي تقع فيه أحداث محددة ،يُستخدم في اللغة المتخصصة
 SSWاألسبوع+اليوم (االختصار  = SSWيشير إلى الكلمة األلمانية Schwangerschaftswoche
والتي تعني أسبوع الحمل) .والحمل المنتظم يستغرق  40+0أسبوع حمل .واألطفال الذين يولدون

الوالدة

قبل أسبوعين من التاريخ المحسوب للوالدة ،أي في أسبوعي الحمل  38و ،39يُعتبر أنهم مولودين في
الوقت المحدد.
في اللغة األلمانية ،يُشار إلى أول أسبوعين بعد تجاوز تاريخ الوالدة المحسوب بالمصطلح "تخطي موعد
الوالدة" وعند تجاوز هذا الوقت ،يستخدم المصطلح "الحمل المتأخر".

4

في الموعد المحدد

37

38

39

تخطي موعد الوالدة

الحمل المتأخر

أسبوع الحمل  40+1حتى
أسبوع الحمل 41+6

بد ًءا من أسبوع
الحمل 42+0

40

41

42

43

يوصي الخب راء بالمبدأ االسترشادي التالي لبدء الوالدة في حالة تخطي موعد الوالدة أو في حالة
الحمل المتأخر:

4

بد ًءا من أسبوع الحمل 41+0

= يمكن تحفيز المخاض.

بد ًءا من أسبوع الحمل 41+3

= يوصى بتحفيز المخاض

بد ًءا من أسبوع الحمل 42+0

= يوصى بشك ٍل ُم لح بتحفيز المخاض.

9

44

تحفيز المخاض :متى
يكون ضرور يً ا؟
يجب التفكير جي دًا في تحفيز المخاض
بشكل عام ،ت ُفضل الوالدة المهبلية على الوالدة القيصرية ،حيث إن فائدتها أكبر لألم والطفل.

7

وعلى الرغم من أن خطر الج راحة أثناء العملية القيصرية يتناقص يو ًم ا بعد يوم ،إال أن الوالدة
ض ا.
المهبلية يكون خطرها على األم أكثر انخفا ً

8

يهدف تحفيز المخاض إلى حث الجسم على بدء الوالدة .وهذا التحفيز يُعد بمثابة موازنة للمخاطر
بين البدء االصطناعي للوالدة المهبلية والمخاطر المحتملة لألم والطفل إذا استمر الحمل .ويجب
بررا بشك ٍل جيد.
دائ ًم ا أن يكون الق رار ُم ً

4

تشارك األم الحامل في اتخاذ هذا الق رار ،وتقرر مع الطبيب إج راء تحفيز المخاض.

4

ويوضع بعين االعتبار أيضا الحالة الفردية
لألم الحامل:

4

•
•
•الوالدة األولى
•موضع الطفل
•درجة استعداد عنق الرحم ودرجة
فتح فتحة الرحم
•وزن الطفل
العمر و/أو زيادة الوزن

األم ال ُم دخنة
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تحفيز المخاض

األسباب المحتملة لتحفيز المخاض:

4

لمحة عامة:

•
•
•سكري الحمل
•كميات غير طبيعية من السائل األمنيوسي
•عدم كفاية نمو الطفل
•أمراض الكبد الحادة أثناء الحمل
•ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل
كبيرا للغاية
•االشتباه في أن يكون الطفل
ً
تخطي موعد الوالدة أو الحمل المتأخر

•

تجاوز موعد الوالدة أو الحمل المتأخر
كما ذكرنا من قبل ،فإن الفترة التي تبدأ من أسبوع الحمل  40+1وحتى أسبوع الحمل  41+6تعتبر

فترة تجاوز الموعد النهائي .وبد ًءا من أسبوع الحمل  ،41+0ومن أسبوع الحمل  41+3الحمل،
يوصى باللجوء إلى تحفيز المخاض 4.تبدأ فترة الحمل المتأخر من أسبوع الحمل  .42+0فبد ًءا من

•

هذا الوقت ،يوصى بشدة بتحفيز المخاض.

4

تمزق األغشية السابق ألوانه
يحدث تمزق األغشية السابقة ألوانه قبل أسبوع الحمل  37+0وهو ينطوي على خطر إصابة
الطفل .إذا لم يكن هناك دليل على مثل هذه العدوى ،فيجب التوصية بتحفيز المخاض بد ًءا من
أسبوع الحمل  37+0على أبعد تقدير 4.وفي حالة حدوث تمزق سابق ألوانه في األغشية في موعد
الوالدة ،يجب أن تبدأ الوالدة في غضون  24ساعة على أبعد تقدير.

11

4

تحفيز المخاض

تمزق األغشية السابق ألوانه

استكمال الصفحة 11

•

سكري الحمل
في حالة سكري الحمل ينبغي وضع هدف وهو الضبط الجيد للدواء أو الغذاء .عندئ ذٍ ،لن يكون

هناك سبب لتحفيز المخاض قبل تاريخ الوالدة المحسوب .في حالة سكري الحمل المضبوط جي دًا

•

والمدار بالحمية الغذائية ،من الممكن تجاوز موعد الوالدة.

4

كميات السائل األمنيوسي غير الطبيعية
إذا لم يوجد سبب غير زيادة كمية السائل األمنيوسي للغاية ،فليس هذا سب بًا لتحفيز المخاض.
ومع ذلك ،يمكن أن ينطوي وجود كمية مت زايدة من السائل األمنيوسي أيضا على مخاطر أخرى،

•

وهذا هو السبب في أنه يجب فحصها بعناية وبصورة متكررة.

4

نمو الطفل غير الكافي
في عدد يصل إلى  %70من الحاالت ،يدور األمر ببساطة حول أطفال لديهم بنية صغيرة ،دون

كبيرا،
خطرا
أي مخاطر أخرى .وفي بعض الحاالت األخرى ،يمكن أن يشكل النمو المضطرب
ً
ً

•

ض ا.
ومن ث ّم ،يجب إج راء فحوصات أكثر تفصي الً في ذلك الصدد أي ً

4

أمراض الكبد الحادة أثناء الحمل
خطرا على والدة الطفل وصحته .ومن ث ّم ،يوصى بتحفيز
أم راض الكبد الحادة أثناء الحمل تشكل
ً
المخاض في ذلك الصدد بد ًءا من أسبوع الحمل  .37+0مع حالة مستويات الصف راء شديدة االرتفاع،
يمكن أن يكون تحفيز المخاض مفي دًا بين أسبوع الحمل  34+0وأسبوع الحمل .36+6

•

4

ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل
ض ا التوصية بإنهاء الحمل عن
في الحاالت الحادة من ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل ،يمكن أي ً

طريق تحفيز المخاض بد ًءا من أسبوع الحمل  .34+0وفي حاالت الضغط األكثر اعتداالً ،يوصى

•

بذلك بد ًءا من أسبوع الحمل .37+0

4

االشتباه في أن الطفل كبير للغاية
في حالة األطفال الكبار للغاية ،يمكن أن تحدث مضاعفات أثناء الوالدة ،خاصة في كتف
الطفل .لذلك ،إذا اشتبه في وجود أطفال كبيرين للغاية ،يوصى بتحفيز المخاض بد ًءا من
أسبوع الحمل .39+0

4

12

الخيارات:
من األقراص
إلى القسطرة

تحفيز المخاض

الطرق الدوائية
يمكن لألدوية تحضير الرحم وعنق الرحم للوالدة،
ومن ثم ،تحث على بدء المخاض .ولتحقيق ذلك ،يتم
مث الً إنتاج الهرمونات البشرية ،البروستاجالندين
واألوكسيتوسين ،بشكل صناعي .ويستخدم ما يسمى
البروستاجالندين عندما يكون عنق الرحم لم ينسحب
بعد ،ومن ث ّم ،تعتبر فتحة الرحم غير جاهزة بعد.

4

وفي ذلك الصدد ،تجدر التفرقة بين المنتجات التي
يتم تناولها كأق راص وتلك التي يتم إدخالها عبر
المهبل .يمكن استخدام عالج األوكسيتوسين المحفز
المطلوب تعزيز المخاض.

تحفيز المخاضتحفيز المخاض

للمخاض عندما تكون فتحة الرحم جاهزة ،ويكون
4

13

الطرق الدوائية
يعمل البروستاجالندين بعدة طرق ،نذكر منها طريقتين مختلفتين:

4,9

البروستاجالندين
يحفز بدء المخاض

المشيمة
الحبل السري
البروستاجالندين يُحفز
استعداد عنق الرحم

الرحم

جدار عضالت البطن
عنق الرحم

المثانة

المهبل
المستقيم

مفصل العانة

الشرج

القناة البولية

البروستاجالندين في صورة أق راص
من الممكن تحفيز المخاض عن طريق تناول أق راص تحتوي على جرعة منخفضة من الميزوبروستول.
الميزوبروستول هو مادة فعالة خضعت للفحص واالعتماد لالستخدام في تحفيز المخاض.

14

4

تحفيز المخاض

البروستاجالندين عبر المهبل
عقار البروستاجالندين الذي يُستخدم عبر المهبل يحتوي على المادة الفعالة دينوبروستون .وفي ذلك
الصدد ،تتوفر خيا رات مختلفة 4:األق راص المهبلية ،الجيل المهبلي ،التحاميل المهبلية (سدادة) .هذه
المادة الف عّ الة والخيا رات المختلفة مفحوصة جي دًا بدورها في الد راسات السريرية .إال أن اإلمكانيات
تختلف دائ ًم ا بحسب مدى عمق إدخالها .على سبيل المثال ،يتم إدخال السدادة بعمق في المهبل من
الجهة الخلفية ،وميزتها أنه يُمكن مقاطعة إطالق المادة الفعالة عند سحب السدادة.

10

األوكسيتوسين عن طريق
التسريب الوريدي
إذا كانت فتحة الرحم جاهزة ،والمطلوب هو دعم
المخاض ،فعادة ما يتم إعطاء الم رأة المادة الفعالة،
األوكسيتوسين ،عبر الوريد مباشرة لتدخل إلى الدم.

11

تحفيز المخاضتحفيز المخاض

استخدام التسريب الوريدي البطيء والدقيق يسمح
بالتحكم الجيد في تواتر ومدة االنقباضات.

15

الطرق اليدوية
ض ا إج راء التحفيز "ميكانيك يًا" دون دواء .هنا ،يتم إج راء
يمكن أي ً
محاولة لتحفيز عنق الرحم بطريقة يتم فيها إطالق هرمونات
الجسم (البروستاجالندين) ،التي تدعم فتح عنق الرحم وتحفيز
المخاض .وتتوفر الطرق التالية:

مسح الغشاء
وفي ذلك الصدد ،يتم إج راء محاولة لفصل الطرف السفلي من الكيس األمنيوسي عن
الرحم عن طريق إدخال إصبع-إصبعين عبر المهبل.

القسطرة البالونية
القسطرة البالونية هي أنبوب صغير به واحدة أو اثنتان من البالونات الصغيرة عند الطرف.
ويتم إدخال هذه القسطرة في الرحم عبر المهبل ثم ت ُ مأل بمحلول ملحي .وبفضل هذه
البالونات ،يتسع عنق الرحم .وهو األمر الذي قد يحفز إطالق هرمونات الجسم الخاصة،
ض ر" عنق الرحم وتؤدي إلى بدء المخاض .يمكن مقارنة فعالية القسطرة
والتي " ت ُ ح ّ
بالتحفيز الدوائي باستخدام البروستاجالندين.

4

بضع السلى
بضع السلى هو فتحة في الكيس األمنيوسي .في الوقت الحالي ،لم تعد هذه الطريقة
موصى بها كإج راء وحيد.

4
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الطرق البديلة

تحفيز المخاض

تستخدم معظم الطرق التالية على أساس الخبرة المكتسبة .وبالنسبة لهذه الطرق،
ونظرا لقلة عدد الحاالت ،ال يمكن منح أي
تتوفر البيانات الخاصة بالتجارب السريرية،
ً
بيان عن السالمة والتأثير.

4

زيت الخروع
زيت الخروع عبارة عن ملين .باإلضافة إلى التأثير الملين ،يمكن أن يُحفز بدء
المخاض .وفيما مضى ،كان "مشروب المخاض" ال ُم عد من زيت الخروع هو أول إج راء
دوائي لتحفيز المخاض في النصف األول من القرن الماضي.

4

وهناك بعض الطرق األخرى التي يمكن استخدامها لتحفيز المخاض .وتشمل هذه
اإلج راءات استخدام سدادة زيت القرنفل ،والجماع الجنسي ،والوخز باإلبر ،وتحفيز

تحفيز المخاض

الحلمة ،وإج راءات المعالجة المثلية.

4
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لقد تم األمر!
وصل الطفل
النفاس
خالل فترة الحمل ،يمر جسم الم رأة بتغيي رات ال يمكن
تصورها .وال تختفي آثار هذه التغيي رات بين عشية
وضحاها .يحتاج الجسم ببساطة إلى قدر معين من
الوقت لهذا  -النفاس.

12

فترة النفاس تضم الفترة من  6إلى  8أسابيع بعد الوالدة.

13

وخالل هذا الوقت ،على سبيل المثال ،يحدث ما يسمى بإف رازات
ما بعد الوالدة .وتبدأ هذه اإلف رازات بعد الوالدة مباشرة وتستمر
لمدة تصل إلى  6أسابيع .وهذه اإلف رازات تشمل أنسجة ومواد ميتة تخرج من الرحم بعد الوالدة .من المهم أن
13

يتم "تصريف" األنسجة؛ لذلك يجب استخدام الفوط الصحية وليس السدادات القطنية.
وباإلضافة إلى ذلك ،خالل هذا الوقت ،ينكمش الرحم مرة أخرى ليعود إلى حجمه األصلي .ويحدث هذا في
وجدير بالذكر أن مستويات األلم هنا متباينة.
شكل تقلصات تشعر بها الم رأة وتسمى "ألم ما بعد الوالدة".
ٌ
في معظم الحاالت ،تزداد هذه اآلالم مع كل والدة الحقة ،وغال بًا ما تكون شديدة للغاية بسبب إطالق هرمون
األوكسيتوسين أثناء الرضاعة الطبيعية.

13

ومع ذلك ،فإن الوالدة ال تمثل للعديد من السيدات تحد يًا جسد يًا فحسب ،ولكنها
ض ا تحد يًا عقل يًا .حيث تصاب بعض السيدات بما يُسمى اكتئاب ما بعد
تعد أي ً
الوالدة ،وهو تدهور الحالة الم زاجية فحسب ،ويزول بعد بضعة أيام ،إال أنه قد
ض ا إلى مشاكل خطيرة في الصحة العقلية ،مثل االكتئاب.
يؤدي أي ً
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13

بعد الوالدة

الرضاعة الطبيعية
من الجوانب الهامة لرعاية الطفل بعد الوالدة ،الرضاعة الطبيعية .فاألمر ال يتعلق فقط بإشباع الجوع ،ولكن
ض ا بتلبية حاجة الطفل إلى الدفء والمودة.
أي ً

14

ولبن األم هو أفضل غذاء لجميع األطفال الرضع تقري بًا.

14

حيث إن له م زايا حاسمة ،مث الً بالمقارنة باللبن المعبأ في زجاجات:

14

•
•
•مجاني
•متاح دائما على الفور

اللبن متوفر بدرجة الحرارة المناسبة دائ ًم ا
يتواءم اللبن مع المتطلبات الغذائية للطفل

يوصى (اعتما دًا على نمو الطفل وقدرته على تناول الطعام) بالرضاعة الطبيعية بشكل كامل حتى بداية
الشهر الخامس من العمر على األقل ،وفي موعد ال يتجاوز بداية الشهر السابع من العمر ،ويوصى بالبدء
في منح طعام مهروس واستبدال وجبات الرضاعة الطبيعية الفردية تدريج يًا بطعام مهروس 14.عادة ما
يُحدد الطفل بنفسه مدى سرعة وتواتر حدوث ذلك.

مستويات إرشادية تقريبية لنمو الوزن الصحي للطفل:14:

•
•
•الشهر األول  +الشهر الثاني من العمر :زيادة الوزن بمقدار  330-170جم أسبوع يً ا
•الشهر الثالث  +الشهر الرابع من العمر :زيادة الوزن األسبوعية بمقدار  330-110جم
•يتضاعف الوزن بعد  5-3أشهر
•يتضاعف الوزن لثالث مرات قرب نهاية السنة األولى من العمر
الطبيعي :خسارة الوزن بنسبة تصل إلى  7%في أول  3أيام.

بعد الوالدة

الوصول إلى وزن الوالدة في غضون  10أيام
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