
 

  

   مراحل الوالدة 

Stages of Labor  

 



 

عند  لها االنتباه ما هي أهم النقاط التي يتوجب علي

 ع؟التاسللشهر  يدخول

  للطمأنينة على وضع أسبوعيًا  الطبيبمراجعة

 الجنين.

  زيادة النشاط والحركة )كالمشي والقيام

 لتسهيل عملية الوالدة. اليومية(بالنشاطات 

  الطعام الصحيتناول. 

 .متابعة حركة الجنين 

 

 

 



ما هي أهم النقاط التي يتوجب علي االنتباه لها 

 ع؟للشهر التاس يعند دخول

 

 .معرفة عالمات الوالدة وكيفية التصرف 

  معرفة العالمات التي تستدعي مراجعة

 الطوارئ. أوالطبيب فورا 

 

  معرفة وسائل التخدير المتوفرة في

 المستشفى.

  حقيبة األم والطفل.تحضير  

  أحد من المعارف عند  هاتفتحضير أرقام

 .الحاجة



 ؟عالمات الوالدةماهي 

 :الوالةتدل على بدء  العالمات التي

  متقطعة و متكررةالرحم في تقلصات ، الطلق بدء . 

 الرحممن ااألمينوسي ونزول السائل  اءكيس الم فتح . 

  وهي إفرازات مخاطية تخرج من  ، خروج بقع من الدم

 .توسعهالعنق الرحم ممزوجة بدم خفيف عند بدء 

 

  



 ؟مراحل الوالدةماهي 

 المرحلة األولى 

أول  ساعة في  هذ المحلة اثناعشر إلى ستة عشر  وتستغرق

) وقد  ألخرىساعات في الوالدات ا ستة إلى ثمان و  ،والدة 

من سيدة ألخرى (، حيث يبدأ عنق الرحم  وتقصرتطول الفترة 

 ثالثة أو أربعة سنتيمتر .حتى يصل إلى باالتساع 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 سم  ٤ سم  ٣ سم  ٢ سم  ١ سم  ٠



  ؟األولى  ةالمرحلالمطلوب من األم في ما 

 عميقة.التنفس بصورة  .1

 دافئ.يمكنك أخذ حمام  .2

  المشي. .3

قدر  والسوائلأكثري من شرب الماء  .4

 المستطاع.

 في الفترة بين االنقباضات.  واسترخىاهدئي  .5

 الذهاب الى المستشفى. .6

 

 



 مرحلة الوالدة الثانية 

دقيقة إلى  خمسة و أربعون هذه المرحلة من  تستمر 

 عشرون إلى خمسة واربعون  أول والدة في  ساعتين

يستمر الرحم باالنقباض كل . الثانية دقيقة في الوالدات 

ثالثة إلى بينهما  وراحةثانية  إلى تسعين واربعون خمسة

بضغط قوى في منطقة الحامل  تشعر  دقائق.خمس 

 .برغبة قوية في الدفعوالمستقيم. 

 

 

  ؟الثانية أثناء المرحلة لألم المقدمة نصائحال ما هي

في الفترة بين التقلصات لتستعيدي الراحة  .1

  أخرى.القوة مرة 

منطقة الموجودة في  عضالت الإرخاء  .2

 الشرج.  ومنطقةالحوض 

 أثناء الدفع.  القوة .3

 .وبقوةالدفع إلى أسفل  بأن يكون التركيز على  .4



 

 

 مرحلة الوالدة الثالثة: 

السري.  والحبلتبدأ بعد والدة الطفل حتى نزول المشيمة  

حيث  قصيرة وهيمرحلة ما بعد الوالدة. بأيضا  وتسمى

 من خمس إلى ثالثون دقيقة.تستغرق 

البسيطة تليها خروج المشيمة  االنقباضاتببعض  لمرأةتشعر ا

البطن مكان  منطقة  يقوم الطبيب بعمل تدليك على حيث

 .المشيمة الرحم لتسهيل خروج

 

 

 

 



 

 

 ؟العالمات التي تستدعي مراجعة المشفى فوراماهي 

  المخاض.عالمات  بدءعند 

 مفاجئ.النزيف ال 

   دم.نزول ماء صافي يبلل المالبس من غير 

  األخضر.ماء ممزوج باللون  خروج 

 .توقف حركة الجنين او قلتها 

 

 

 



 

إلى  يمع آخذهافي الحقيبة التي سوف  علي أن أضع ماذا 

 المستشفى :

 لوازم األم

 من المالبس المريحة للنوم والمفتوحة من  مجموعة

  .االمام لتسهيل عملية اإلرضاع

 .حذاء مريح 

 .عدد كاف من المالبس الداخلية 

 ضاعة.الرحماالت صدرية خاصة ب 

  الخاصة بك: الشخصية مستحضرات الحمام والنظافة

، الشامبو، مزيل العرق، الفوط الصحية، )المنشفة

 والمعجون (.المشط والمرآة، فرشاة األسنان 

 .دليل الهاتف الخاص بأرقام األشخاص القريبة لك 

 

 



 

إلى  يمع آخذهافي الحقيبة التي سوف  علي أن أضع ماذا 

 المستشفى :

 لوازم الطفل

 

 من المستشفى.خروجه للطفل لحفظه عند  غطاء 

  شامبو، مناديل ،، حفائظ المالبس)حقيبة الطفل

 .(منشفة الطفل التنظيف، 

  افراد عائلتك عن  من أحد أخبريعند تجهيز حقيبة الطفل

 مكانها قبل وقت كافي من موعد الوالدة.

 

 

 

 

  



 

  

  المراجعة والتدقيق:

تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل استشاريين 

 قسم النساء والوالدة بمستشفى الملك فهد الجامعي.
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