
 
 

 
بوضعية  هي عملية فيسيولوجية طبيعية لخروج الجنين من رحم األم عن طريق المهبل

 ،سبوعاً من الحمل  دون اللجوء إلى الجراحةأ 24 - 73رأسية وبشكل تلقائي بعد مرور 
 : مراحل  7إلى  هاميتقسيمكن و 
 
ع.1 عنق الرحم ببطء حتى فيها يتسع التي المرحلة  هي: مرحلة التوسُّ

 .سنتيمترات  01 يصل إلى
  :مرحلة والدة الطفل . 2

  الناتجلم األالطلق ، وهو  لمأبتشعر األم  ثتبدأ عملية الوالدة حيفيها 
 .جدار الرحمفي  متتابعة عن حدوث تقلصات

 أو  من خالل المهبل منيوسياألقد يتسرب السائل  في بعض األحيان
 . يتم وخز كيس الجنين من قبل الطبيب لتسهيل عملية الوالدةقد 

  و التي إلى استخدام إحدى طرق تخفيف األلم يلجأ الطبيب قد
 .(إبرة الظهر) النصفيالتخدير  وأ التخدير الموضعيو أ األدوية تتضمن

  ويتم ذلكطبيب أو القابلة بمراقبة األم والجنين مراقبة دقيقةالسيقوم، 
إضافًة  س قوة التقلصات ومدتهااقيلخاص حول بطن األم  وضع حزام  ب

قوة التقلصات،  ازدياد في حالو ،معدل نبضات قلب الجنين إلى
يتم  ثمسيطلب الطبيب من األم أن تدفع الجنين للخروج من المهبل  

 .فور خروج الجنين قطع الحبل السري

  قد ولذلك ، كبير الحجمبتمزق المهبل إذا كان خروج الجنين قد يتسبب
يساعد مما  المهبلمنطقة  إلى إجراء شق جراحي في يلجأ الطبيب

لمهبل واألنسجة ل يسبب أذى الجنين على الخروج بسهولة دون أن
 . المحيطة

 
  :مرحلة والدة الَمشيَمة. 3

  المشيمة و  من والدة الطفل وفيها يتم إخراجالمرحلة األخيرة تعد هذه
عندها سيصف الطبيب مرهم  إجراء الخياطة الجراحية إذا لزم األمر

 .يوضع على الغرز لتخفيف األلم 
   إزالتها إلىتذوب الغرز الطبيّة دون الحاجة تقريبًا  أسبوعينبعد مرور 

 .تُشفى المنطقة الجلديّة الُمحيطةو
 :مضاعفات الوالدة الطبيعية 

مخاطر و مضاعفات الوالدة نادرة الحدوث و لكن يجب على األم معرفتها تحسباً الحتمال 
 . حدوثها
 نزيف شديد بعد الوالدة. 

 اإلصابة بالعدوى. 
 اللجوء إلى العمليات القيصرية في حال تعثر الوالدة الطبيعية. 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة الدفاع

 رئاسة هيئة األركان العامة
 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
 قسم التثقيف الصحي
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 الوالدة الطبيعية
Spontaneous Vaginal Delivery (SVD) 



 
 :مراعاتها بعد الوالدةاألمور التي يجب 

 السيطرة على  األلم: 
  من الطبيعي أن تشعر المرأة ببعض األلم في المنطقة التناسلية بعد

 . الوالدة
 ينصح باستخدام مغطس ماء دافئ. 
 من الممكن استخدام بعض المسكنات بعد استشارة الطبيب.  

 

 العناية بالجرح: 
 حال حدوث أي تورّم مباشرة بعد الوالدة في استخدام ُمكعبات الثلج .  
  و الحرص على لبس المالبس الداخلية  الحفاظ على منطقة المهبل جافة تماًما

   . القطنية
 النظافة الشخصية : 

  يمكن للمريضة االستحمام بعد الوالدة. 
  يجب تغيير الفوطة الصحية بشكل مستمر مع الحرص على غسل اليدين بالماء

 .و الصابون
  األمام إلى الخلف باتجاه الُمستقيم بعد التبول أو التبرزضرورة المسح من .  

 

 التغيّرات البوليّة والمعويّة :  
 مما ُيعد مؤشراً على التهاب المثانة الذي   السلس البولي قد تظهر أعراض

 . ُيمكن تجنبه بشرب كميّات وافرة من السوائل
  التبول و تجنب سكب الماء الدافئ على منطقة المهبل عند عدم القدرة على

 .حبس البول إلفراغ المثانة والحد من التشنجات العضليّة
  تفاديًا لإلمساك تنصح األم بعد الوالدة بشرب كميّات كبيرة من السوائل إضافة

إلى اإلكثار من تناول الخضروات والفواكه ، أما في حال اإلصابة به فينصح بتناول 
 .عند التبرز الُملينات المعويّة و عدم دفع البراز بقوة

  في حالة اإلصابة بالبواسير فُيوصى باستخدام الُمكعبات الثلجيّة لتخفيف حدة
 . األلم إضافة إلى الكريمات الموضعيّة أو التحاميل الشرجيّة تحت إشراف طبي

 
 التغيّرات الهرمونيّة : 

األساسية في جسم المرأة بعد  يطرأ تغيير كبير على تركيز العديد من الهرمونات
  : الوالدة مما يتسبب بالعديد من التغيّرات ومنها

O احتباس السوائل والتورّم في مختلف أنحاء الجسم . 
O  تساقط الشعر .  
O الومضات الساخنة . 
O فرط التعرّق الليلي . 
O جفاف الجلد . 
O  (ما بعد الوالدة اكتئاب) تقلّب المزاج. 
O التبوّل الُمتكرر . 
O الجفاف المهبلي. 

 الرضاعة الطبيعية 
  وهي من أهم األمور الموصى بها من قبل األطباء لما لها من فوائد

 كثيرة لألم
 .و الطفل معاً  
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http://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1


  و هو يجب إرضاع الطفل بعد الوالدة مباشرة كي يستفيد من حليب اللبأ
أيام و يساعد على رفع مناعة  7حليب مركز أصفر اللون يستمر تقريبًا إلى 

 .الطفل من اإلصابة باألمراض
 سيزداد الحليب بالتدفق في غضون أيام  قليلة مع االستمرار بالرضاعة. 
 حمل تماماً الرضاعة الطبيعية ال تمنع حدوث ال. 

 
 التغيّرات الُمتعلقة بالتغذية والتمارين الرياضيّة :  

  من المهم الحرص على تناول وجبات صحية متوازنة تحتوي على قدر كاف من
وتجنب أي حمية غذائيّة أثناء فترة الرضاعة نظراً لزيادة الحاجة  البروتينات والحديد

  .الغذائيّة لجسم األم
 سة تمارين رياضية خفيفة كشد العضالت والمشي تستطيع األم البدء بممار

و يمنع من حدوث حيث أن المشي يساعد على تحسين تدفق الدورة الدموية 
   .جلطات الساقين

 .عدم ممارسة العالقة الزوجية قبل توقف دم النفاس
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