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عيادة Astrid Limburg للمولدات
Sarphatipark 97

1073 CV Amsterdam
020-6710650

عيادة Witsenkade للمولدات 
Nicolaas Witsenkade 35 SOU

1017 ZT Amsterdam
020-6279767

 

Verloskundigen Ruyschstraat
Ruyschstraat 71-H

1091 BX Amsterdam
020-4635858

مولدات شرق أمستردام 
Transvaalstraat 4

1092HK Amsterdam
020-6683589

مولدات الجزر الشرقية
Kraijenhoffstraat 32-B

1018 RL Amsterdam
020-638 4812

مولدات NOVA أمستردام
Van Swinden موقع

Eerste van Swindenstraat 551a-b
1093 LC Amsterdam

020-6655542

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis مستشفى
Oosterpark 9

1091 AC Amsterdam
020-5999111

IJburg موقع
IJburglaan 727 

1087 CH Amsterdam
020-495 22 61

مركز شرق المدينة للتوليد 
هو رابطة تعاون بين:

ً تتجاوز مدة الحمل 
41 أسبوعا

والوالدة لم تبتدئ بعد.

مركز شرق المدينة للتوليد

 
تأخر الوالدة 

المقترب

تقرئين ذلك وأكثر في هذا المنشور.
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ماذا يمكن فعله لتجنب تأخر الوالدة
فصل األغشية

تتوفر للمولدة اإلمكانية لحفز الوالدة الطبيعية عن طريق محاولة فصل األغشية في األسبوع 41-40.
 وإذا 

ً
 ولينا

ً
في هذه الحالة تقوم بفحص نسائي داخلي بإصبعين في المهبل لتعرف إذا كان عنق الرحم متمددا

كان هناك قليل من الطلق.
في حالة كون الطلق 1-2 سم يمكن لها تجريب فصل األغشية النسيجية قلياًل عن عنق الرحم. يسمى ذلك 

 
ً
 مهما

ً
بالهولندية بــstrippen. يحفز هذا األمر عنق الرحم على إنتاج هرمون البروستاغالندين الذي يلعب دورا

.
ً
 ولكنه في األغلب ليس مؤلما

ً
في بداية مخاضك. قد يكون فصل األغشية مزعجا

من الممكن أن تشعري بعد اإلجراء بتقلصات مزعجة في البطن ومن المأمول أن تتحول تلك التقلصات إلى 
نظام منتظم من المخاض إلطالق الوالدة. ال ُيعرف عن عواقب سلبية إلجراء فصل األغشية.

 إلى إطالق الوالدة. إذا لم تحقق النتيجة المرجوة ليس هناك تزايد في خطر 
ً
ال يؤدي فصل األغشية دائما

حدوث مضاعفات. لهذا فنقوم به أكثر من مرة في كثير من األحيان حتى يزداد احتمال النجاح. بعد التشاور 
يمكن لنا الشروع في فصل األغشية ابتداء من األسبوع 40.

التحريض
معنى التحريض هو تحفيز الوالدة عن طريق إطالق المخاض. يقام بالتحريض في المستشفى ويمكن إجراؤه 

 عادية ليست هناك ضرورية 
َ
 بعد الحمل ألسباب طبية. إذا كانت نتيجة الفحوص دائما

ً
ابتداء من 41 أسبوعا

طبية. إذا فضلت عدم انتظار بداية الوالدة الطبيعية، يمكن لك التحدث مع المولدة حول هذه الرغبة.

.OLVG في مستشفى Anna Paviljoen في قسم 
ً
يتم التحريض على الوالدة دائما

يمكن إجراء التحريض بطريقتين وتتعلق الطريقة بنتائج الفحص النسائي الداخلي:
 بالكفاية والطلق 1-2 سم يمكن التحريض على الوالدة عن طريق تمزيق األغشية وتحفيز 

ً
إذا كان عنق الرحم لينا  •

المخاض الصناعي باستعمال محقنة وريدية بأدوية محّرضة على المخاض.
إذا لم تكِف ليونة عنق الرحم يمكن لنا تحفيز الليونة باستعمال قرص مهبلي )ميسوبرستول( أو قسطرة ذات   •

بالون صغير ُتدخل إلى المهبل. يمكن أن تتمزق األغشية بسبب القرص وأن يطلق المخاض. يمكن تحفيز 
.
ً
 باستعمال محقنة وريدية بأدوية كما تم وصفه آنفا

ً
المخاض أيضا

<إذا لم تكِف ليونة عنق الرحم يمكن لنا تحفيز الليونة باستعمال قرص مهبلي )ميسوبرستول( أو قسطرة ذات   
بالون صغير ُتدخل إلى المهبل. يمكن أن تتمزق األغشية بسبب القرص وأن يطلق المخاض. يمكن تحفيز 

.
ً
 باستعمال محقنة وريدية بأدوية كما تم وصفه آنفا

ً
المخاض أيضا

إذا كنت تحت مراقبة عناية توليد خارج المستشفى يمكن إلحدى المولدات في حالة كون الطلق 1-2 سم تمزيق 
األغشية عند االقتضاء. ستقرر المولدة الخاصة بك من خالل الفحص الداخلي إذا كان ذلك من الممكن. بهذه 
الطريقة من المحتمل أن يبدأ المخاض بشكل طبيعي. إذا لم يبدأ المخاض خالل 12 ساعة بعد ذلك سيقام 

بالتحريض على والدتك في المستشفى.

األسئلة؟ 
إذا كانت لديك أسئلة بعد قراءة هذا المنشور يمكن االتصال بالمولدة أو أخصائي أمراض النساء.

 dreigende( ولم تبتدئ الوالدة. يسمى ذلك بتأخر الوالدة المقترب 
ً
مرت على الحمل 41 أسبوعا

serotiniteit(. هل من الممكن أن تنتظري بداية الوالدة بشكل طبيعي؟ هل لك أن تختاري بنفسك أن 
يتم تحفيز الوالدة؟ 

تاريخ الوالدة المحتمل 
تقوم المولدة أو أخصائي أمراض النساء بتخطيط الصدى بعد مرور حوالي 10 أسابيع على الحمل. يتم 

تحديد تاريخ الوالدة المحتمل بناء على مخطط الصدى هذا ويسمى هذا التاريخ a terme. مع ذلك 
فأغلبية الحوامل ال تلد في تاريخ الوالدة المحتمل بالضبط فتقع الوالدة العادية في الفترة المبتدئة من 

ثالثة أسابيع قبل هذا التاريخ حتى أسبوعين بعده. 

تأخر الوالدة )المقترب(
 من الحمل يسمى ذلك بتأخر الوالدة المقترب. وبعد 42 

ً
في حالة عدم بداية الوالدة بعد 41 أسبوعا

 نطلق عليه اسم تأخر الوالدة serotiniteit. معنى الكلمة الهولندية الحرفي هو تجاُوز اكتمال 
ً
أسبوعا

. سيقام بتحفيز الوالدة 
ً
الحمل. تستغرق حوالي نسبة 2-5% من األحمال في هولندا أكثر من 42 أسبوعا

 على الحمل لتجنب المضاعفات المحتملة التالية:
ً
 من مرور 42 أسبوعا

ً
اعتبارا

 
ً
 على الحمل وبالتالي تنخفض تدريجيا

ً
قد ال تلبي المشيمة حاجات الطفل كما ينبغي بعد مرور 42 أسبوعا  •

كمية التغذية المتوفرة للطفل. 
ينخفض النخط وهو السائل الذي يحيط بالجنين في الرحم ببطء.  •

 وجوده إذا 
ّ

 على الحمل ويقل
ً
هناك احتمال في وجود براز الطفل )الِعقي( في النخط بعد مرور 42 أسبوعا  •

 كانت مدة الحمل أقصر من ذلك. في بعض األحيان يؤدي وجود العقي في النخط إلى مضاعفات للطفل 
في وقت الوالدة.

 
ً
حتى 41 أسبوعا

 على 
ً
 قبل مرور 41 أسبوعا

ً
لن نقوم بفحوص خاصة حتى تكمل 41 أسبوعا. تبدأ نسبة 80% من الوالدات تقريبا

الحمل بشكل طبيعي وبدون حاجة إلى التدخل. ثم تبدأ حوالي 20% من الوالدات في األسبوع 41 ومنها 
نسبة 2-5% ال تلد قبل األسبوع 42 ويجب القيام بالتحريض على الوالدة.

 
ً
ابتداء من 41 أسبوعا

 أو تحفيز 
ً
 على الحمل: انتظار حتى 42 أسبوعا

ً
ليس من الواضح ما هي السياسة األفضل بعد مرور 41 أسبوعا

 وحوامل أخريات يفضلن أن يقام 
ً
الوالدة. لهذا فستختلف اآلراء: هناك حوامل يفضلن االنتظار إلى 42 أسبوعا

 
ً
بتحفيز المخاض. لك أن تتحدثي عن كل من اإلمكانيتين مع المولدة. إن إمكانية االنتظار حتى مرور 42 أسبوعا

على الحمل هي من السليم في حالة عدم وجود مضاعفات مثال ارتفاع ضغط الدم لديك أو حالة ناقصة أو تخلف 
في النمو لدى طفلك.

االنتظار
 فليس هناك سبب طبي يدفع إلى 

ً
 ونمو وتحرك طفلك جيدا

ً
إذا مر الحمل على خير وكان ضغط دمك مستقرا

 الوالدة بشكل طبيعي. كما لك أن تلدي في المنزل إذا كان 
ً
التدخل قبل األسبوع 42. لك أن تنتظري حتى تبدا

ذلك رغبتك وإذا لم تكن هناك أسباب أخرى تمنع من ذلك.
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