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عالمات تدل عىل احتمال بدء المخاض

 يمكن أن يولد طفلك في أي وقت من األسبوع 37 أسبوًعا حتى حوالي األسبوع 42 ويعتبر هذا الحمل "ضمن فترة         
الوالدة"، وهذا يعني أن الطفل لن يعتبر مبتسرًا.                                                                                             

 
 ماذا يمكنك أن تفعلي في حال بدأت تشعرين بهذه األشياء؟

 
الغثيان / القيء، آالم مثل آالم الدورة الشهرية، آالم أسفل الظهر، اإلسهال، نزول المياه

 
.يمكن أن تشعري بالقلق أو الجوع أو االنفعال أو االرتياح أو اإلثارة أو الخوف أو التعب أو اإلرهاق أو النشاط

 
شتتي انتباهك بالطبخ، أو التنظيف، أو القراءة، أو الرقص، أو مشاهدة التلفزيون، أو المشي، وغير ذلك

 
إذا كان الوقت ليالً، حاولي أن تنامي أو أن تستريحي. استخدمي الوسائد للمساعدة عىل جعل الوضعية مريحة - يمكن أن

.تستلقي عىل جانبك، أو تجلسي مستقيمة الظهر قليًال، أو أن تميلي لألمام باستخدام الوسائد لدعم بطنك

اتصلي بالمستشفى أو القابلة

في حال كنت تعتقدين أن الماء قد نزل [يمكن أن يكون تدفًقا أو سيالنًا صغيرًا]، أو كان لديك نزيًفا 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
.إذا كان لديك مدربة والدة طبيعية وستذهبين إىل المستشفى، اتصلي بها إلخبارها بما يحدث



SIGNS YOUR LABOUR MIGHT BE STARTING

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.

disclaimer

Your baby could be born at any time from 37 weeks until about 42 weeks and it is considered ‘term’
pregnancy. This means your baby would not be considered premature. 

What can you do if you are experiencing these feelings? 

Nausea/vomiting, period like pain, lower back pain, diarrhea, your waters might break

You might feel – anxious, hungry, irritable, relieved, excited, scared, tired, exhausted or energised

Distract yourself – cooking, cleaning, reading, dancing, watching television or walking 

If it is night-time, try to sleep or rest. Use pillows to support a comfortable position – it might be
lying on your side, sitting up slightly, leaning forward using pillows to support your belly.

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.

If you have a doula and are going into the hospital call them to let them know what is happening.


