
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.
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كيف سأعرف أن المخاض قد بدأ؟

ستشعرين بإحساس بانقباضات قوية ومنتظمة ومؤلمة في الرحم.                                                                       

سيتشكل نمط 3 إىل 4 انقباضات خالل فترة 10 دقائق، وستستمر حوالي 60 ثانية مع مدة راحة 90 ثانية بعد كل

 .انقباضة
 

 .عندما تواجهين نمط انقباض مثل هذا يستمر لمدة ساعتين عىل األقل، فقد يشير إىل أن مخاضك قد بدأ
 

 .يجب عليك االتصال بالمستشفى أو القابلة إذا لم تكوني قد قمت بذلك بالفعل
 

.إذا كان لديك مدربة والدة طبيعية للحصول عىل الدعم، يجب عليك االتصال بها إلخبارها بما يحدث
 

 
اتصلي بالمستشفى أو القابلة

في حال كنت تعتقدين أن الماء قد نزل [يمكن أن يكون تدفًقا أو سيالن صغير]، أو كان لديك نزيف من المهبل شبيه بدورتك

 .الشهرية، أو في حال كان الطفل ال يتحرك كما هو معتاد أو كنت تعانين من ألم يتسبب بشعورك بالقلق
 

_______________________________ اكتبي رقم المستشفى الخاص بك هنا
 

 .في حال سال ماء أو دم من مهبلك، تأكدي من ارتداء فوطة حتى تتمكني من إظهارها للقابلة عند وصولك إىل المستشفى
 



HOW I WILL KNOW I AM IN LABOUR

You will experience a sensation of strong, regular, painful uterine contractions.

They will build to a pattern of 3 to 4 contractions in a 10 minute period, lasting about 60
seconds with a rest of 90 seconds in between each sensation. 

When you experience a contraction pattern like this that lasts for at least 2 hours this may
indicate that your labour has started. 

You should call the hospital or your midwife if you haven’t already. 

If you have a doula for support you should call your doula to tell them what is happening.

CALL THE HOSPITAL OR YOUR MIDWIFE

If you think your water has broken [it might be a gush, or a trickle], or you have bleeding from
the vagina like your period, the baby is not moving as it normally does or you are experiencing
pain that makes you worried. 

Write your hospital number here______________________________

If you have water or blood coming from your vagina, make sure you put a pad on so that you
can show the midwife when you arrive at hospital. 

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. 


