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الوالدة [ثاني مرحلة من المخاض]

عندما تكونين مستعدة للبدء بالدفع، يتغير الشعور من ألم االنقباض وفتحة عنق الرحم إىل          

 إحساس بالضغط في األمعاء أو أسفل الظهر.                                                                     
وفي الوضعيات المستقيمة، ،"L" يجب أن يمر الطفل عبر الحوض الذي يكون عىل شكل حرف

مثل وضعية الوقوف أو الركوع أو القرفصاء أو الوقوف عىل األطراف األربع، ستساعد الجاذبية في

تحريك الطفل نحو األسفل، أما في وضعيات االستلقاء، قد يكون من الصعب دفع الطفل "حول

."الزاوية
 

تتم معظم عملية الدفع قبل ظهور الجزء العلوي من رأس الطفل، وبمجرد ظهور رأس الطفل،

ينبغي أال يمضي الكثير من الوقت قبل والدته. تحب بعض النساء رؤية رأس الطفل باستخدام

.مرآة، وقد تسألك القابلة عما إذا كنت ترغبين في رؤية رأس الطفل يولد
 

قد يستغرق الدفع عند والدة الطفل األول ساعة أو ساعتين، وبالنسبة لوالدة ثاني وثالث طفل، قد

يستغرق األمر بضع دفعات وصوًال إىل نصف ساعة

تعاني بعض النساء من الكثير من ضغط األمعاء وتشعرن بالحرج ألنهن يشعرن وكأن البراز سيخرج،

ولكن هذا أمر طبيعي، فقد يخرج البراز لدى بعض النساء وقد ال يخرج لدى البعض اآلخر. يتسبب

.تحرك رأس الطفل نحو األسفل بدفع بعض البراز نحو الخارج
 

بمجرد خروج الرأس، ينبغي أن يتبعه جسمه في االنقباض التالي، وبالنسبة لبعض النساء يمكن أن

.يتنفسن بشكل طبيعي يولد الطفل، بينما تحتاج األخريات إىل الدفع للمساعدة في والدة الطفل
سوف تسألك القابلة عما إذا كنت تريدين وضع الطفل عىل جلدك فوق صدرك، وعندها سيتم

تجفيف الطفل وتغطيته ببطانية دافئة أو منشفة قبل وضعه. أما إذا كنِت ال ترغبين بوضع طفلك

عىل جلدك، فأخبري القابلة بذلك. من المفيد وجود التواصل الجلدي بينك وبين طفلك فهو يساعد

.في تنمية االرتباط والتغذية، ويساعد الطفل عىل الحفاظ عىل درجة حرارته
 

ليس من الضروري قطع الحبل السري عىل الفور، فهناك فوائد للطفل عند تأخير قص الحبل،

ويمكن عادة االنتظار حتى يتوقف الحبل عن النبض قبل قطعه. يمكن ذكر ذلك في خطة الوالدة /

 .التفضيالت الخاصة بك ويجب عليك إخبار القابلة بذلك أيًضا
 



BIRTH [2nd stage of labour]
When you are ready to start pushing, the feeling changes from the contraction pain and
the cervix opening to a sensation of pressure in the bowel or lower back.  

The baby has to move through the pelvis which is shaped like an L. In upright positions –
standing, kneeling, all 4’s, squatting gravity helps the baby move down. In positions where
you are lying down, it might be more difficult to push the baby ‘around the corner’. 

Most of the pushing is done before the top of the baby’s head can be seen. When the
baby’s head can be seen it should not be too long before the head is born. 

Pushing with your 1st baby – may take an hour or two. With your 2nd, 3rd baby or more,
may take a few pushes to half an hour.

Some women experience a lot of bowel pressure and feel inhibited because they feel like
they are going to poo. This is normal, some women poo and some women do not. 

Once the head is born, the body should be born with the next contraction. Some women
can just breathe their baby out, some need to push to help the baby be born.

The midwife will ask you if you want the baby placed skin to skin on your chest. The baby
will be dried and covered with a warm blanket or towel. If you do not want your baby on
your skin, tell your midwife. Having your baby skin to skin is beneficial for you and the
baby, it helps with bonding and feeding, and it helps the baby to maintain their
temperature. 

The cord does not need to be cut immediately, there are benefits to the baby in having
delayed cord clamping. Usually, you can wait until the cord stops pulsing until the cord is
cut. This can be stated on your Birth Plan/Preferences, tell you midwife too. 

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. 


