
ال يُقصد بهذه المعلومات أن تكون نصيحة طبية ، إنها إرشادية فقط. يرجى سؤال القابلة أو الطبيب للحصول عىل
المعلومات والنصائح المتعلقة مباشرة برعايتك ورعاية طفلك.

© Birth for Humankind 2021 Version 1 December 

Information sheet No. 401

جدول المعلومات - مسرد مصطلحات

  ما قبل الوالدة - يعني أثناء الحمل                                                                                                                 
ما بعد الوالدة / بعد الوضع - يعني بعد والدة الطفل

فهذا يعني أنك لست مضطرة للدفع مقابل موعدك ،[Medicare] فاتورة شاملة - إذا كان لديك بطاقة ميديكير

CALD - اختصارها باإلنجليزية يعني متنوع ثقافًيا ولغويًا

جس البطن - حيث تتحسس القابلة جنينك عبر بطنك، وعادة ما يتم ذلك خالل موعد متعلق بالحمل أو أثناء المخاض،

ويتم بعد والدة الطفل، للتحقق من تقلص الرحم بشكل جيد

الرحم - مكان نمو الطفل

قلب الجنين - نبضات قلب الطفل التي يتم االستماع إليها باستخدام دوبلر [سونيك إيد] أو الموجات فوق الصوتية

دوبلر - جهاز محمول للفحص بالموجات فوق الصوتية يُستخدم لالستماع إىل نبضات قلب الطفل
فحص مهبلي - فحص تقوم به القابلة أو الطبيب، وعادة ما يُطلب منك االستلقاء عىل السرير عىل ظهرك

فترة اكتمال الحمل - فترة الحمل من 37 أسبوًعا وبعدها، عندما ال يُعتبر الطفل مولوًدا قبل أوانه
عنق الرحم - ينفتح أثناء المخاض

التوسع - تسمى عملية انفتاح عنق الرحم أثناء المخاض بالتمدد أو التوسع، ويكون عنق الرحم في حالة "التوسع التام" قبل

أن تبدأ مرحلة الدفع في المخاض

الجنين - الطفل في الرحم أو قبل الوالدة

العجان - جزء من جسمك بين الفرج وفتحة الشرج

المرحلة األوىل - مرحلة المخاض وانفتاح عنق الرحم

المرحلة الثانية - مرحلة الدفع ووالدة الطفل

المرحلة الثالثة - المشيمة هي العضو الذي ينمو أثناء الحمل ويزود طفلك باألكسجين والمواد المغذية ويسحب الفضالت،

يلتصق هذا العضو بالرحم ويتصل بالطفل عن طريق الحبل السري

الحبل السري / الحبل - يربط الطفل بالمشيمة وينقل الدم المؤكسج إىل الطفل ويسحب الفضالت. عادة ما يتم قص

الحبل السري بعد الوالدة وإغالقه، ويسقط بعد حوالي 5-10 أيام من الوالدة

العقي - أول مرة تبرز للطفل، يبدو أسود أو أخضر غامق للغاية ويكون لزًجا جًدا

الماء" أو "السائل" - الماء الذي يحيط بالطفل ويحميه، ويسمى أيًضا السائل األمنيوسي"

الكيس األمنيوسي - يُحمل الطفل داخل الرحم ضمن الكيس األمنيوسي، مبطًنا بالمياه أو السائل األمنيوسي

تخطيط قلب الجنين - جهاز إلكتروني يستخدم لمراقبة معدل ضربات قلب طفلك الذي لم يولد بعد، تُستخدم فيه

األشرطة المرنة لتثبيت المجس عىل بطنك لالستماع إىل قلب الطفل ومراقبة نشاط الرحم

ل الغلوكوز - اختبار يتم خالل األسابيع 24-28 من الحمل. يجري فحص دم قبل وبعد تناول مشروب يحتوي اختبار تحمُّ

الجلوكوز لمعرفة ما إذا كنت مصابة بداء السكري أثناء الحمل

بكتيريا المكورات العقدية المجموعة (ب) - اختبار يتم بين األسابيع 35 - 37 من الحمل. تستخدمين مسحة قطن طويلة
ألخذ عينة من المهبل والشرج، وإذا كانت النتيجة إيجابية، فسيتم إعطائك مضادات حيوية أثناء المخاض

تحريض الوالدة - سيتم وضع كيس "تنقيط" في ذراعك أو يدك وسيتم إعطاء دواء يسمى سينتوسينون باستخدام مضخة

.لتقديم جرعة محسوبة وسيؤدي هذا إىل بدء االنقباضات
CS/LUSCS- العملية القيصرية أو العملية القيصرية في الجزء السفلي من الرحم 

بضع الفرج - شق جراحي يتم فيه قص الجلد بين المهبل والشرج باستخدام مقص معقم لتسريع والدة الطفل، يتم إجراؤه

 .غالًبا في حاالت الطوارئ ويتم تخييطه بعد الوالدة
الوالدة بمساعدة األدوات - حيث يتم توليد الطفل بمساعدة الملقط أو جهاز شفط الجنين [آلة شفط كيوي كب]. سيضع

"الطبيب األداة عىل رأس الطفل وستدفع األم أثناء قيامه بالسحب، وفي هذه الحالة ستوضع ساقا األم في "ركاب أرجل
ممرضة صحة األم والطفل - توفر الرعاية لألم والطفل حتى ذهاب الطفل إىل المدرسة، وستتابع نمو الطفل وتقدمه مع 

وصوله إىل كل نقطة رئيسية

 هو مركز صحة األم والطفل -MCH مركز
SUDI -الموت المفاجئ غير المبرر في مرحلة الطفولة

SIDS - متالزمة موت الرضع المفاجئ 
 



What do these words mean?
Antenatal – means during pregnancy

Postnatal - means after the birth

Abdo palp – abdominal palpation, where the midwife feels your baby through your abdomen, usually done in a
pregnancy appointment or during labour. And after the baby is born, to check that your uterus is well contracted

Uterus / womb - where the baby is growing

Fetal heart – baby’s heartbeat, listened to using a doppler, ultrasound 

Doppler – handheld ultrasound device used to listen to baby’s heartbeat

VE – vaginal examination, performed by midwife or doctor, you are usually required to be lying on the bed on your
back

Term – time of pregnancy from 37 weeks onwards, when if the baby was born it would not be considered premature

Cervix – referred to as the neck of the womb/uterus, the cervix opens during labour

Dilation – the opening of the cervix during labour is called dilation or dilating. The cervix will be called ‘fully dilated’
before the pushing phase of labour begins

Fetus – the baby in utero, or before birth

Perineum/Peri – the part of your body between the vulva and the anus

1st stage – labour, cervix opening

2nd stage – pushing, the birth of the baby

3rd stage - Placenta is the organ that grows during pregnancy, providing your baby with oxygen and nutrients, and
taking waste products away, it attaches to the uterus and is connected to the baby by the umbilical cord

Cord / umbilical cord – connects the baby to the placenta, transports oxygenated blood to the baby and takes waste
products away. The cord is usually cut after the birth, and clamped – it drops off about 5-10 days after birth

Meconium – baby’s first poo, it looks black or very dark green and is quite sticky
“waters” – the bag of water that surrounds and protects the baby

Amniotic sac – the baby is held in the uterus by the amniotic sac, cushioned by the waters or amniotic fluid

CTG – electronic device used to monitor your unborn baby’s heartrate. Elastic straps are used to hold the monitor on
your abdomen to listen to the baby’s heart and the activity of the uterus.

Induction or IOL – medication is used to stimulate the uterus to contract and labour to start. This may involve; a
vaginal examination, the insertion of medication or a device into the vagina, the breaking of the waters, an
intravenous drip to give drugs. This will require monitoring of the baby using the CTG and increase the chance of
other interventions

SUDI - sudden unexplained death in childhood

SIDS - Sudden Infant Death Syndrome


