
  
عندما يتأخر حملك عن املوعد احملدد

 

يُعتقد أن مدة احلمل هي حوالي 280 يوماً. وليس من غير االعتيادي أن يستمر احلمل 

إلى أكثر من 40 أسبوعاً أيا كان، احلمل ما بني 37 و 42 أسبوعا يعتبر املدى 

الطبيعي. احلمل الذي يستمر ألكثر من 42 أسبوعاً قد يطلق عليه حمالً بعد املوعد، 

حمالً بعد املدى الطبيعي، أو حمالً مطوالً. 
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ما هو املوعد احملدد التقديري؟ 
 من املهم أن تضعي في ذهنك املوعد احملدد التقديري أنه فقط- تخمينهم األفضل بناء على املعلومات املتوفرة( مثل موعد 

دورتك الشهرية األخيرة أو نتائج املوجات فوق الصوتية). فقط حوالي 5 من 100 امرأة يلدن في موعدهن احملدد. 

حمل يستمر ما بني 40 إلى 42 أسبوعااحلمل بعد املوعد احملدد:

حمل يستمر 42 أسبوعاً أو أطولاحلمل بعد املدى الطبيعي

          

• 
 

  
 

•  
 
  
 
 

 

•   

•  

حملك في أسابيع

43
 أسبوع

مدة احلمل 
احلمل بعد املوعد احملدد        

احلمل بعد املدى الطبيعي

تاريخ امليالد التقديري

حوالي %5 من األطفال يولدون 

في املوعد احملدد. في إحدى 

الدراسات...

%81 يضعن وليدهن االول بعد 
املوعد احملدد

%61 من النساء في حملهن 
الثاني، الثالث، وما بعد يعبرن 

موعدهن احملدد.

حوالي 41 أسبوعاً

يقترح البدء بتصوير اجلنني

 عدم وجود أدلة حول مخاطر وفوائد تدابير احلامل

القابلة قد تقترح التحريض على املخاض استنادا 

إلى زيادة املخاطر على الوليد 

الوالدة في البيت لم تعد مقترحة 

CMR من قبل

42
 أسبوع

41
 أسبوع

40
 أسبوع

39
 أسبوع

38
 أسبوع

37
 أسبوع

43
 أسبوع

42
 أسبوع

41
 أسبوع

40
 أسبوع

39
 أسبوع

38
 أسبوع

37
 أسبوع

بعد 42 أسبوعاً

بعد 43 أسبوعاً

موعدك احملدد التقديري قد يكون له الكثير من 

األهمية العاطفية لديك، شريكك، ولدى عائلتك 

واألصدقاء. 

قد تكون توقعات قدوم وليدك عالية، وقد تشعرين 

بالضيق إذا تأخر وليدك عن القدوم في املوعد. 

كذلك موعدك احملدد التقديري مهم أيضاً بالنسبة 

لقابلتك القانونية ألنه يساعدها أن تقدر فيما إذا 

كان منو وليدك في املسار الصحيح.

كم يحدث أن يدوم احلمل 

أكثر من 40 أسبوعاً؟
ليس معلوما كم عدد النساء اللواتي يحدث معهن 

لفترة تتخطى املوعد احملدد واللواتي يلدن في املدى 

احملدد أو بعده. ذلك بسبب الطرق املختلفة املتبعة 

في تعيني مدة احلمل والتحديدات املختلفة 

املستخدمة في وصف  احلمل الذي يدوم ألكثر من 

40 أسبوعاً. أنت بشكل خاص قد جتتازين املوعد 
احملدد لك في احلمل ألول مرة. 

هذه الوثيقة تقدم معلومات-عامة للعميلة بالعودة إلى جمعية أونتاريو للقابالت القانونيات، دليل العيادات التجريبي رقم 10. إدارة احلمل غير املعقد بعد 40 اسبوعا من احلمل. مت تصميمها 

ملساعدتك في االستيعاب األفضل لبعض االعتبارات واخليارات التي قد تواجهينها أثناء تلقيك العناية من قبل القابلة القانونية. ليست الغاية منها أن تكون بديالً عن املناقشة اخليار املأخوذ 

مع قابلتك القانونية. إذا كان لديك أي أسئلة، قلق، أو أفكار بعد قراءة هذه الوثيقة، رجاء، حتدثي فيها مع قابلتك القانونية. 

رابطة أونتاريو للقابالت 2015 ©
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كم في الغالب متتد حاالت احلمل إلى ما بعد املوعد احملدد للحمل؟ 

أغلب األطفال يولدون أصحاء، بغض النظر عما إذا ولدوا في املوعد احملدد أو بعده. على أي حال، هناك مخاطر معينة تبدأ 

بالزيادة بعد 41 أسبوعاً، وترتفع أكثر بعد 42 أسبوعاً من احلمل.

بشكل عام، األطفال بعد 41 أسبوعاً من احلمل يكونون 

معرضني أكثر الحتمال املوت خالل املخاض(والدة جنني ميت) 

أو حاالً بعد الوالدة.

عندما ميتد احلمل إلى ما بعد 41 أسبوعاً يصبح هناك أحتمال 

اكبر للخطر أو املشاكل التي تظهر عند املخاض بحيث قد تصبح 

العملية القيصرية مطلوبة.

األطفال الذين يولدون في األسبوع 41 على الغالب يكون برازهم لزجاً 

يسمى العقي عبر الرحم. العقي ليس مشكلة في العادة، ولكن لو 

تنفس وليدك العقي من خالل رئتيه، قد تتطور لديه مشاكل تنفسية 

حقيقية (متالزمة شفط العقي) األطفال الذين يتنفسون العقي خالل 

الرئتني يتلقون الرعاية في احلاضنة أو في وحدة العناية املكثفة 

للمواليد اجلدد(...). غالبية األطفال املصابني مبتالزمة شفط العقي 

يتعافون بسرعة.

األطفال الذين يولدون في 41 أسبوع وما بعد على األرحج 

يحتاجون إلى عناية األخصائيني ويتم إدخالهم إلى وحدة العناية 

املكثفة.

من املهم أن تضع في ذهنك أن أغلب الوالدات املتأخرة عن املوعد ليست على صلة باختالطات طويلة األمد أو رئيسية. 

بينما يكون هناك خطر عال من حدوث اختالطات معينة، اخلطر في احملصلة يبقى منخفضاً. وكذلك من الصعب التكهن بأي 

من النساء أو األطفال الذي قد تتطور لديهم املشاكل كنتيجة للحمل املتأخر عن املوعد املقرر. 

ما الذي ميكن أن يحصل إذا تأخر حملك عن املوعد احملدد؟
قد تشعري بنفاذ الصبر. أنت، وعائلتك واألصدقاء رمبا يكونوا قد تهيأوا لقدوم وليدك. قد تكونني منفعلة للقاء فرد جديد في أسرتك. 

ورمبا تشعرين أيضاً  بعدم الراحة في جسدك- ظهرك قد يؤملك وقد جتدين صعوبة في أن تكوني مرتاحة كي تنامي. 

قابلتك القانونية قد تقترح زيادة معدل مراقبة سالمة مولودك. القابلة القانونية قد تقترح مراقبة التحركات املتضمنة: 

كم عدد ركالت اجلنني خالل فترة معينة.

الفترة التي يتم مراقبة معدل ضربات قلب اجلنني باستخدام املراقبة املستمرة للجنني، تسمى اختبار الال-إجهاد. 

استخدام املوجات فوق الصوتية لقياس:

كمية املاء( السائل احمليط باجلنني) احمليط بجنينك.

حركة اجلنني، نغمة العضالت، جتريب حركة التنفس وكمية املاء حول اجلنني، يعني لها مقاييس 

(هذا يدعى امللف الشخصي الفيزيقي).

تطور وليدك.

في بعض احلاالت قد يعرض عليك احلث على املخاض. هذا حني يكون املخاض االصطناعي قد بدأ بطريقة أو أكثر من الطرق: 

اعطاؤك مخدر بروستاغالندين بادخال مادة هالمية، حبة، أو حتميلة (مثل تامبون) في مهبلك. بروستاغالندين هو هرمون 

ميدد عنق الرحم. في بعض األحيان برستاغالندين قد يسبب تقلصاً في الرحم.

استخدام القطرات في الوريد (إبرة في الذراع)  لتجريب نسخة تخدير "أوكسيتوسن" هرمون آخر يحرض الرحم على التقلص.

خطر والدة جنني ميت أو املوت في 

األسبوع األول من حياة الوليد

40  أسبوع

40 أسبوع      

41  أسبوع

41 أسبوع      

42  أسبوع

42 أسبوع     

حوالي 3 باأللف

حوالي 1 باأللف 

 حوالي 5 باأللف

مخاطر متالزمة شفط العقي

حوالي 3 باأللف

حوالي 5 باأللف

 حوالي 5 باأللف
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متزيق األغشية اخلاصة (كسر ماء الرأس) وذلك بفتح ثقب صغير في كيس املشيمة احمليط باجلنني في رحمك. وهذا عادة 

يسبب تقلص الرحم.

ألن بعض طرق احلث علي الطلق حتدث في املشفى(بروستاغالندين، اكسيتوسن)، مترير احلث على الطلق قد يحدد خيار 

املكان الذي ستضعني وليدك فيه.  العديد من القابالت القانونيات قد يقترحن األعشاب، طرق العالج البيتية، الوخز باإلبر 

الصينية، زيت اخلروع، حتريض احللمات، أو التمديد والتمشيط (انظر اسفل)  للنساء اللواتي يرغنب في البدائل الطبيعية في 

احلث علي الطلق. 

البديل عن احلث على الطلق يسمى تدابير احلامل. هذا حني تنتظرين املخاض أن يبدأ مع استمرار مراقبة منتظمة لسالمة 

جنينك. إذا كانت املراقبة(مثال، املوجات فوق صوتية) تقترح أن جنينك لن يبقى منتعشا في الرحم، قد يقترح احلث على الطلق. 

ما الذي سيساعدك أيضاً للدخول في املخاض؟

هناك طرق أخرى يعتقد إنها حتفز الطلق الطبيعي. طريقة عادة ما تقترحها القابالت القانوينات على زبائنهن. تدعى التمديد 

والتجريف. جتريف األغشية. قابلتك القانونية سوف تستعمل إصبعها لتختبر املهبل وعنق الرحم. وبناء على التغير في عنق 

رحمك، تقوم قابلتك القانونية بإطالة رحمك وتدخل أصبعها بني الرحم من الداخل وكيس املاء الذي يحمل جنينك(يشفط) . 

هذا قد يبدو غير مريح قليالً. حتى أن بعض النساء يجدنه مؤملاً. الباحثون اقترحوا أن التمديد والتمشيط يقلص الوقت قبل 

والدة اجلنني مبعدل 3 أيام. 

هناك طرق أخرى للحث على املخاض تتضمن زيت اخلروع، الوخز باإلبر الصينية، العالج الطبيعي، العالج الطبيعي والتداوي 

باألعشاب. البحث محدود لتأسيس مدى فعالية هذه الطرق أو لفحص الظروف املثالية الستعمالها. رجاء اسألي قابلتك 

القانونية إذا كنت راغبة في استخدام الطرق البديلة للبدء في التحريض. 

التحريض على الطلق باملقارنة مع تدابير وادارة احلامل لألمر

هناك طريقة قد قدمت للتخفيف من مخاطر احلمل بعد املوعد احملدد احملتملة للحث علي الطلق حني تكون احلموالت قد 

وصلت إلى نقطة محددة. 41 او 42 اسبوعاً بعض الباحثني اقترحوا ان سياسة احلث على الطلق من املمكن ان تخفف 

االحتمال الطفيف اساسا ملوت وليدك اثناء  الطلق أو فيما بعد. مشكلة واحدة تتعلق بهذه الطريقة إذ أن املئات، أو اآلالف 

من النساء سوف يطلنب التحريض وذلك من أجل منع االمكانية في حدوث عدد قليل من االصابات بجروح  خطيرة 

واحتمال املوت. باإلضافة لذلك، التدخل الطبي املستخدم أحيانا للتحفيز على التحريض والوالدة له مخاطره:  

إذا مت حثك على الطلق قد حتتاجني على الغالب 

عملية قيصرية أو أداة مساعدة للوالدة املهبلية 

(بواسطة اخلطافات أو الشفاطة)

إذا مت حثك على الطلق قد يكون عند وليدك 

مشاكل تنفسية أو قد يحتاج إلى اإلحالة إلى 

وحدة العناية املركزة. 

ماالً، هناك  بحث صغير و متميز يقترح بأن هناك 

خيار واحد له فوائد واضحة قياساً إلى اآلخر. وهذا 

يعني أن القرار حول اختيار التحريض على الطلق أو 

إدارية احلامل قد يكون من الصعب اتخاذه. 

اذا كان اجلنني سليما و في وضع مهيأ للوالدة، 

تكون فرصتك كبيرة لوالدة طبيعية غير متعثرة 

حتي اذا انتظرتي بعد مرور 42 اسبوعا، فعملية 

الطلق و الوالدة قد تتم بتلقائية، وكذلك عملية 

مراقبة اجلنني في هذة االثناء سوف تساعد كثيرا 

علي التأكد من سالمة اجلنني، و قد يساعد ذلك 

قابلتك القانونية علي حتديد الزمن املناسب للوالدة. 

اما اذا حددت املتابعة بان جنينك لم يعد نشطا 

داخل الرحم، فاال ختيار الذي يؤمن لك والدة 

طبيعية غير متعثرة هو احلث علي الطلق او ما 

تقرره القابلة القانونية، و ذلك تفاديا لظهور اي 

تعقيدات او مشاكل حلدوث والدة طبيعية .
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هل التأخر عن موعد الوالدة احملدد يؤثر على اختيارك ملكان الوالدة؟ 

تأخرك في الوالدة باملوعدد احملدد ال يعني بالضرورة أنك ال تستطيعني أن تضعي خطة للوالدة في البيت. هناك بحث صغير 

ملعرفة فيما إذا كانت الوالدة في البيت أقل سالمة من املشفى للنساء اللواتي ميتد حملهن إلى مابعد 40 أسبوعاً. 

ألن بعض الطرق اخلاصة بالتحريض/او احلث علي الطلق حتدث في املشفى (بروستاغالندين، اكسيتوسن) البدء بالتحريض 

على الوالدة قد يحدّ من اختياراتك للمكان الذي تلدين فيه. 

األطفال الذين يولدون في 41 أسبوعاً وما بعد على الغالب سيفرزون العقي. إذا كنت تلدين خارج املشفى والحظت قابلتك 

القانونية نوع محدد من العقي، قد تقترح نقلك إلى املشفى. 

إذا كنت فوق الـ40...
رغم أن والدة جنني ميت قلما حتدث في أي حمل، باملقابل فإن احتمال حدوثها تزداد مع العمر. كمثال: خطر والدة جنني ميت 

ستحدث في األسبوع 39 عند النساء اللواتي أعمارهن بني 40 و 44 سنة، يكون مماثالث خلطر والدة جنني ميت في االسبوع 

40 و  42 عند النساء اللواتي أعمارهن ما بني 25 و29 سنة. ولهذا فإن جمعية أخصائيي التوليد وأطباء األطفال في كندا 
يقترحون بأن النساء في عمر 40 سنة وأكبر سيتأخرن عن املوعد وذلك في مرحلة مبكرة من احلمل(39 بدال من 40 أسبوعاً). 

وكنتيجة، يكون لدى املستشفيات أحياناً خطة جاهزة تقترح على النساء اللواتي فوق 40 سنة أو أكبر بأن تتبع جدوالً مختلفاً 

من أجل مراقبة اجلنني وسالمته، وكذلك احلث على الطلق. على أي حال، هناك بعض البحوث التي تقيم فيما إذا كان هذا 

األسلوب يساعد أم ال، في التخفيض من عدد والدات اجلنني امليت القليلة احلدوث عند النساء اللواتي أعمارهن فوق 40 سنة. 

هل لديك أي سؤال؟ 
تقاسمي أسئلتك، مخاوفك، وأفكارك مع قابلتك القانونية. رجاء اكتبيهم وأحضريهم معك في املوعد التالي. 

تطوير هذه الوثيقة مت بدعم كرمي من 

قبل كلية البحث الصحي الكندي. 


