تفضيالتي الخاصة بالوضع والوالد
مرحبا بكم في الوضع والوالدة
ً
االسم ___________________________________________________________________________
تاريخ الميالد ________________________________ التاريخ المرتقب للوالدة ________________________
الطبيب/القابلة ____________________________ طبيب األطفال/طبيب األسرة _________________________
المستشفى ____________________________________
الفريق الذي سيدعمني أثناء الوالدة
(الرجاء ذكر شريك الحياة أو الداية أو األصدقاء أو األقارب أو األطفال الذين سيتواجدون)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

ُيعتبر إنجاب األطفال حدث مثير وهو يتطلب اتخاذ الكثير من القرارات .قد تزيد بعض القرارات التي ستتخذينها قبل وأثناء الوالدة
من فَُرص والدتك والدة طبيعية (عبر المهبل) ،وبالتالي فمن األحسن مناقشتها مع طبيبك أو قابلتك أو شريكك قبل تاريخ والدتك
ٍ
كاف.
بوقت
فيما يلي بعض النقاط المتعلقة بالقرارات التي سيكون عليك التفكير فيها:
• فوائد انتظار بدء الوالدة من تلقاء نفسها.

بعض األشياء التي ينبغي معرفتها عن فلسفتنا:
•

جماعي
نحن نؤمن باتخاذ القرارات بشكل
ّ

•

التوجه إلى ُ
المستشفى.
المرحلة األمثل من الوالدة التي ينبغي عليك فيها
ّ

-

•

المختلفة لمراقبة ُم ّ
األساليب ُ
عدل ضربات قلب طفلك أثناء الوالدة( .المراقبة في
أوقات ُمحددة (مراقبة ُم ّ
تقطعة) هي ُ
المفضلة بالنسبة للوالدات ذات المخاطر
المنخفضة).

يشجع فريق رعايتنا على اتخاذكم القرارات بشكل جماعي بالنسبة لكافة
ّ
الرعاية التي ُتقدم لك ولمولودك.

-

نساعدك على فهم الخيارات ُ
المتاحة أمامك كي تتخذي قرارات ُمستنيرة.

•

مزايا وجود دعم والدي ُمستمر من خالل شخص ُمَدَّرب مثل الداية( .يزيد الدعم
الوالدي ُ
المستمر من فَُرص والدتك والدة طبيعية [مهبلية]).

•

نؤمن بأن الوالدة المهبلية (الطبيعية) هي األفضل بالنسبة للحمل منخفض
المخاطر
-

سيبذل فريق الرعاية الخاص بنا أقصى الجهود ليدعمك وأنت تلدين عن
طريق المهبل.

ُ
الطُرق المختلفة لدعم سير الوالدة.
•

-

لتحمل مشقات الوالدة.
فعالة
سنساعدك في
ّ
التعرف على وسائل ّ
ّ

ُ
الطُرق المختلفة لإلبقاء على محتوى مائي جيد بالجسم والحفاظ على القوة أثناء
•
الوالدة.

-

ُ
التحرك بالقدر الذي تريديه أثناء الوالدة (المشي والوقوف
شجعك على
ّ
سن ّ
ً
ً
والجلوس والجثو واستعمال كرة الوالدة ،الخ) ،طالما كان ذلك آمنا وممكنا.

ُ
لتحمل مشاق الوالدة الطبيعية (المهبلية).
الطُرق المختلفة
•
ُّ

ّ
التوقف عن الحركة والبقاء في وضع
والتحرك أثناء الوالدة( .عدم
• مزايا المشي
ّ
رأسي بقدر ُ
المستطاع يزيد من فُ َرص والدتك والدة طبيعية [مهبلية]).
ّ
ُ
للدفع حول موعد الوالدة.
•
الطُرق األكثر كفاءة َ
ُّ
التدخالت أثناء
على الرغم من أن ُمعظم النساء ال يحتجن سوى القليل من
الوالدة ،إال أن النساء ُ
عينة قد يحتجن إلجراءات
المصابات بحاالت طبية ُم ّ
كالمراقبة ُ
المستمرة أو تحريض بدء الوالدة أو الوالدة القيصرية للحفاظ على
صحة األ ُم والمولود.

•

نؤمن بالحفاظ على األواصر األسرية .إذا كانت حالتك أنت وطفلك الصحية
جيدة:
-

ِّ
سنؤجل قطع وربط الحبل ُ
السري.

-

ستستمتعان بالتواصل الحميم من خالل مالمسة الجلد للجلد بعد الوالدة.

-

ُ
شجعك على إرضاع طفلك من الثدي خالل الساعة األولى التالية للوالدة.
سن ّ

-

سندعم الرضاعة الطبيعي.

-

الجدد ومواليدهم ً
سيبقى اآلباء ُ
معا طوال فترة بقائهم في المستشفى.

المستشفى واستعراضه مع فريق الرعاية ُ
الرجاء إحضار هذا النموذج معك إلى ُ
المختص بك أثناء سير الوالدة.

تفضيالتي الخاصة بالوضع والوالدة .الرجاء التأشير على كل الفئات التي تنطبق.
البيئة
❒ أود تحديد عدد الضيوف الحاضرين في الغرفة أثناء الوالدة.

❒ أنوي استعمال التسكين حول الجافية ( )epiduralأثناء الوالدة الفعلية.

❒ لقد دعوت الضيوف التاليين إلى غرفتي أثناء الوالدة______________ :
____________________________________________
____________________________________________

❒ أ ُ ِّ
فكر في استعمال األدوية الوريدية أو التسكين حول الجافية ولكنني سأ ُقرر أثناء
الوالدة الفعلية.

❒ أود تخفيض اإلضاءة أثناء الوالدة.
❒ أنوي إحضار موسيقى.

الطعام والسوائل
أتجنب السوائل الوريدية والعمل على تروية نفسي عن طريق ُ
فضل أن َّ
❒ أ ُ ِّ
شرب
السوائل.
❒ ال مانع عندي من تلقي سوائل عن طريق الوريد أثناء الوالدة.
❒ إذا كانت هناك ضرورة طبية لتركيب قنية وريدية ،أود أني يبقى غطاء القنية
ُم ً
غلقا كي ّ
التحرك ُ
بحرية.
أتمكن من
ّ
ً
❒ إذا كان ذلك ً
ً
خفيفا أثناء الوالدة.
طعاما
آمنا ،أود أن أتناول

الوالدة
❒ أ ُ ِّ
فضل تقليل عدد فحوص ُعُنق الرحم إلى الحد األدنى.
ً
مقطوعاَِّ ،أفل الخضوع بشكل منتظم لفحوص ُعُنق
لدي
❒ إذا لم يكن كيس الماء ّ
تتطور عملية الوالدة.
الرحم كي أعرف كيف
ّ

مراقبة الطفل
فضل مراقبة طفلي في أوقات ُمحددة (مراقبة ُم ّ
❒ أ ُ ِّ
تقطعة) وليس بشكل ُمستمر.
فضل استعمال جهاز مراقبة ّ
❒ إذا احتاج طفلي لمراقبة ُمستمرة ،أ ُ ِّ
نقال (إذا كان
ً
متاحا وكانت حالتي تسمح بالتجوال بحرية).
الجهاز

الوالدة
❒ أود َدفع المولود وأنا في الوضعية التي أختارها (من وضع القرفصاء أو الجثو أو
االستلقاء ،الخ).
❒ أود استعمال مرآة لرؤية والدة طفلي.
❒ أنا أو __________________________________ نود قطع
الحبل السري.
❒ أنوي االحتفاظ بدم طفلي ُ
السّري في البنك.
❒ أود أخذ مشيمتي إلى المنزل.

الوالدة القيصرية
❒ أود بقاء الشخص الذي يدعمني معي ألطول مدة ممكنة.

ِّ
التحرك حول المكان قدر ُ
❒
المستطاع أو تغيير وضعية جسمي لدعم سير
أفضل
ّ
الوالدة.

ً
ممكنا.
❒ أود رؤية طفلي وهو يولد إذا كان ذلك

أصبر وأترك الوالدة تأخذ وقتها
❒ إذا كانت الوالدة تسير بشكل طبيعي ،أود أن
ِ
الطبيعي دون استعجالها من خالل األدوية.

❒ أود االستمتاع بالتواصل الحميم مع طفلي من خالل مالمسة الجلد للجلد داخل
غرفة العمليات.

❒ أود االنتظار حتى ينفتح الغشاء السلوي َ
(قرن الماء أو كيس الماء) من تلقاء
نفسه.

َتَحُّمل مشاق الوالدة
❒ أود محاولة جعل والدتي خالية من األدوية.
❒ الرجاء تعريفي بكل األساليب ُ
المتاحة للسيطرة على مشاق الوالدة ،كي أصل إلى
قرار ُمستنير في هذا الشأن.

العناية بالمولود
❒ أود إطعام طفلي من ثديي فقط .أرجو عدم إعطاء طفلي تركيبة حليب أطفال.
❒ أود االحتفاظ بطفلي بجانبي وأنا في الفراش.
❒ إذا احتاج طفلي أن يتركني ألي سبب ،أود أنا أو ________________
__________________ مرافقته والبقاء معه أثناء كل اإلجراءات التي
سيخضع لها.

❒ أود االحتفاظ بخيار استعمال ُ
الدش للسيطرة على مشاق الوالدة.
❒ أنوي استعمال األدوية الوريدية أثناء الوالدة الفعلية (األدوية التي ُتعطى عن
طريق الوريد).

تفضيالت إضافية ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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