
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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األشياء التي يمكن لشريكك القيام بها لمساعدتك خالل المخاض

إذا كان لديك صديق أو شريك معك خالل المخاض، فهناك العديد من األشياء التي يمكنه القيام بها
لمساعدتك.                                                                                                                 

 .يمكن أن يكون الشخص الوحيد الذي يساعدك أو قد يكون لديك أيًضا مدربة والدة طبيعية
 .إذا كان لديك مدربة والدة طبيعية، فسوف تساعد شريكك أثناء المخاض أيًضا

 
:يمكن لشريكك

التدليك [تدليك ظهرك أو كتفيك أو ساقيك أو ذراعيك أو في أي مكان تريدينه]                                                            

 تقديم الماء أو الثلج لترشفيه  
تقدم قطعة قماش باردة لوضعها عىل الوجه

اقتراح تغييرات الوضعية

اقتراح حمام أو دش

تذكيرك بالتبول

توفير العالج باإلبر
الوضعيات التي تحتاج الدعم مثل القرفصاء والتعلق من األكتاف والرقص والتمايل

تشغيل الموسيقى التي تحبينها

التنفس معك

 

 مساعدتك في الوصول إىل المستشفى بأمان
التأكد من جلب حقيبة المستشفى الخاصة بك التي تحوي أشياء لك ولطفلك·

مساعدتك عىل االتصال بالمستشفى، حيث سترغب القابلة في التحدث معك لطرح أسئلة عليك حول االنقباضات أو ما·

يحدث

إذا كان لديك أطفال آخرون، يمكن لشريكك المساعدة في ترتيب الرعاية لهم·
مساعدتك عىل الشعور باألمان وأن هنالك من يساعدك·

 

توفير تدابير الراحة أثناء المخاض والتي تشمل·



THINGS YOUR PARTNER CAN DO TO SUPPORT

YOU IN LABOUR

Help you get to hospital safely
Make sure you have your hospital bag with items for you and your baby in it
Help you to call the hospital, the midwife will want to speak with you to ask you questions
about your contractions or what is happening
If you have other children, your partner can help to arrange care for them
Help you to feel safe and supported
Provide comfort measures during labour including:

If you have a friend or partner who will be with you in labour there are many things they can do to
support you during labour. 

They may be the only person supporting you or you may also have a doula. If you have a doula,
they will support your partner during labour too. 

Your partner can:

o Massage [on your back, shoulders, legs, arms or wherever you like it]
o Offering you water or ice chips to sip 
o Offering you a cool face cloth
o Suggesting position changes
o Suggesting bath or shower
o Reminding you to empty your bladder
o Providing acupressure
o Supported positions like – squatting, hanging from their shoulders, dancing, swaying
o Playing music that you like
o Breathe with you

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. 


