
 
 
 
 

 :مقدمة 

و تحدث ( أشهر  9) أسبوع   40مدة الحمل الطبيعية هي غالبا  
الوالدة المبكرة عندما تبدأ أعراض المخاض قبل األسبوع السابع و 

 . الثالثين

قد تشعر األم بتقلصات خفيفة و بمعدل أقل من تقلصات الوالدة 
عادة تذهب ، )براكستون ِهيكس(الحقيقية تعرف بالتقلصات الكاذبة 

 . هذه التقلصات بعد ساعة من الراحة التامة
تنصح األم بمتابعة مدى تكرار هذه التقلصات و متى تبدأ و متى 

 .وتسجيله على ورقةتنتهي 

ة أشهر أحيانا    قد يكون من الضروري بقاُء الطفل الذي يولَد قبل أوانه أياما  أو أسابيع، بل عدَّ
 ،في المستشفى" الحاضنة"واليد الجدد، أي ما نُسم ِيه في وحدة العناية الُمركَّزة للم

 . ويعتمد طوُل هذه الفترة على الحالة الصحيَّة للمولود

 :عالمات الوالدة المبكرة 
  (.مرات في الساعة يأكثر من ثمان) آالم و تقلصات في الرحم متقاربة أو متباعدة 
 ألم في أسفل الظهر يشبه مغص الحيض. 

 إسهال. 
  بالتعب و اإلرهاقالشعور. 
  مالحظة نزول دم متقطع . 
 حمراء اللون /خروج إفرازات مهبلية وردية. 

 

 :عوامل تزيد من نسبة حدوث الوالدة المبكرة 
 والدة مبكرة سابقة . 
 التدخين. 

 تقدم المشيمة. 
 الحمل بتوأم أو أكثر. 
 المهبلية تبعض األمراض المعدية و االلتهابا. 
  ارتفاع ضغط الدم اإلصابة بمرض السكر أو. 
 زيادة أو نقصان في وزن الحامل بشكل غير طبيعي. 

 تسمم الحمل. 
 تشوهات خلقية في الجنين. 

 

 الـوالدة الــمبكرة 
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة الدفاع
 رئاسة هيئة األركان العامة

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
 قسم التثقيف الصحي

 



 :الوقاية من حدوث الوالدة المبكرة
 

 الحرص على تناول األطعمة الصحية و االبتعاد عن المأكوالت الغير صحية. 

  الحفاظ على الوزن المناسب. 

 االبتعاد عن التدخين . 

 تناول كم ِيات كبيرة من السوائل. 

  التخفيف من التوتر و الضغوط النفسية. 

  البعد عن اإلرهاق و اإلجهاد. 

  مراجعة الطبيب بانتظام. 

 تنظيم فترات الحمل. 

 المحافظة على العالج و الحمية في حال إصابة الحامل بمرض السكري أو الضغط. 
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