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والدة المشيمة [المرحلة الثالثة]

يجب أن تخرج المشيمة حتى تكتمل الوالدة. توفر المشيمة الغذاء واألكسجين لطفلك أثناء الحمل وهي

متصلة بواسطة الحبل السري بالطفل، وتزن حوالي 500 غرام. بعد قطع الحبل السري، ستستمر القابلة في

المساعدة في إخراج المشيمة.

 
يمكن أن يستخدموا األدوية، وهذه تسمى "بالمعالجة النشطة" حيث يتم إعطاؤك حقنة من دواء يسمى

سينتوسينون [إما في العضل أو في الوريد] ثم يتم سحب الحبل بلطف ولكن بثبات بينما يتم حماية الرحم.

      تقوم القابلة بممارسة ضغط هبوطي عىل الحبل، حيث تشده برفق لتسهيل والدة المشيمة، وستستغرق هذه
.العملية عىل األرجح ما يصل إىل 15 دقيقة

يمكن أيًضا أن تولد المشيمة دون استخدام األدوية إذا حدثت الوالدة بشكل طبيعي، حيث تقوم القابلة

بالمتابعة واالنتظار حتى تتعرض األم لالنقباض وتشعر بالحاجة إىل الدفع. قد يستغرق هذا األمر ما يصل إىل

.ساعة ويسمى المرحلة الثالثة الفسيولوجية

بعد خروج المشيمة، تقوم القابلة بفرك الجزء العلوي من بطنك للتأكد من أن الرحم ثابت لوقف النزيف،

وسيتم فحص المشيمة للتأكد من وجودها بالكامل وعدم فقدان أي أجزاء منها. ستفحص القابلة المنطقة

المحيطة بالمهبل والشرج للتحقق مما إذا كانت هناك حاجة إىل أي غرز، وإذا لزم األمر ستقوم القابلة أو

الطبيب بالغرز، وينبغي أن يتم إعطاؤك بعض األدوية لتخدير المنطقة وسيتم إعطائك بعد ذلك حبوبًا لتخفيف

.اآلالم

ستستمر القابلة في مراقبتك أنت وطفلك في جناح الوالدة حتى تذهبي إىل جناح ما بعد الوالدة، حيث

ستقوم القابلة بالتأكد من عدم وجود أي نزيف وستفحص ضغط دمك، وستقوم بفحص طفلك بعد الوالدة
.للتأكد من التنفس ومعدل ضربات القلب ودرجة الحرارة والرضعة األوىل

يمكنك أن تطلبي طباعة المشيمة عىل ورقة أو أن تأخذي المشيمة إىل المنزل إذا كنت ترغبين في دفنها وزرع

 .شجرة فوقها، ما عليك سوى أن تطلبي ذلك من القابلة وأن توقعي بعض األوراق

إذا كنت ال ترغبين في قطع الحبل عىل الفور وإنما ترغبين بتركه متصالً بالطفل، تسمى هذه الطريقة "والدة
اللوتس"، حيث توضع المشيمة عادة في وعاء وتُحفظ بالقرب من الطفل. يمكنك تحديد وقت قطع الحبل، أو

 .[تركه ليجف ويتساقط بشكل طبيعي [قد يستغرق هذا من 5 إىل 10 أيام

 



BIRTH OF PLACENTA [3rd stage]

 The placenta must be born to complete the birth. The placenta provides nourishment and
oxygen to your baby during the pregnancy and is connected by the umbilical cord to the baby.
The placenta weighs about 500grams. After the cord is cut the midwife will continue to assist
with the birth of the placenta. 

They might use drugs, called ‘active management’ where an injection of syntocinon is given
[either into a muscle or into the vein] and then traction is put on the cord while the uterus is
guarded. The midwife puts downward pressure on the cord, gently pulling to facilitate the birth
of the placenta. This will most likely take up to 15 minutes.

The placenta can also be born without using drugs if the birth has occurred naturally, the
midwife watches and waits until the mother experiences a contraction and the urge to push.
This may take up to an hour.

After the placenta is out, the midwife will rub the top of your abdomen to make sure the uterus
is well contracted, to stop bleeding. The placenta will be examined to make sure it is all there
and no parts are missing. The midwife will examine your perineum to check to see if need any
stitches. The midwife or doctor will do any stitches if needed and you should be offered some
tablets for pain relief.

The midwife will continue to observe you and your baby in the birth suite until you go to the
postnatal ward. The midwife will check your bleeding & blood pressure, and will check your
baby’s transition to being born, breathing, heartrate, temperature and the first feed.

You can make a placenta print or take your placenta home if you want to bury it and plant a
tree on it, you just need to ask your midwife and sign some paperwork. 

 

This information is not intended to be medical advice, it is a guide only. Please ask your midwife or doctor for information
and advice directly related to your care and your baby's care. 


