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الحمل  أثناء  عنھا اإلبالغ الواجب التحذیریة العالمات  
(Warning Signs to Report when You’re Pregnant) 

 
 لتلقي سارعي أو الفور على  Health Link بـ أو بالقابلة أو  بطبیبكِ  اتصلي. ما مشكلة وجود  إلى یشیر قد  التحذیریة العالمات ھذه ظھور

 :التالیة الحاالت من أي حدوث حال في العاجلة الطبیة الرعایة

 حركتھ قلّت إذا أو الحركة عن طفلكِ  توقف إذا •
ً  37 من أقل لمدة حامالً  كنتِ  إذا •  ألم من تعانین وكنتِ  أسبوعا

   ظھركِ  أو معدتكِ  في متقطع
 فجائي  بشكل الماء تدفق خالل من إما لدیِك، الماء كیس انفجر إذا •

 مھبلكِ  من السائل بتسّرب أو
 كان  سبب ألي مئویة درجة 38 إلى حرارتكِ  درجة ارتفعت إذا •
 )للسقوط تعرضكِ  مثل( أذى ألي تعرضت إذا  •
 التبّول  عند  بالحرقان تشعرین كنتِ  إذا  •
  من كریھة رائحة خروج  حال في  •

 مھبلكِ  
 

 متكرر  بشكل تتقیئین كنتِ  إذا •
 لإلغماء تعرضتِ  أو بالدّوار تشعرین كنتِ  إذا •
 مفاجئ  بشكل قدمیكِ  أو/و یدیكِ  أو /و وجھكِ  توّرم أو انتفاخ عند   •
 یزول ال جداً  شدید  بصداعٍ  شعرتِ  إذا  •
 واحد  أسبوع من أقل في كبیر بشكل وزنكِ  زاد  إذا  •
 عینیكِ  أمام بقع ترین كنتِ  أو ضبابیة رؤیة من تعانین كنتِ  إذا  •
 حملكِ  تجاه یختفي وال سیئ شعور لدیك كان إذا  •
 الھم  أو بالقلق تشعرین كنتِ  إذا  •

 
 

 :التالیة الحاالت من أي  من تعانین كنتِ  إذا اآلن 911 بالرقم اتصلي

 فاتح  أحمر الدم ولون شدید  مھبلي نزیف لدیكِ  كان إذا •
 یختفي  ال بطنك في ومفاجئ شدید  ألم من تعانین كنتِ  إذا •
 المھبل في بوجوده تشعرین أو الُسّري الحبل ترین كنتِ  إذا •

 
 . Health Link بـ االتصال خالل من 24/7 الساعة مدار على متوفرة الطبیّة النصیحة. وطفلكِ  جسمكِ  یعرف من أفضل أنتِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arabic 



 صّحیة معلومات
(health information) 

 

  
 

�جب عدم استعمالها كبد�ل عن المشورة و/أو التعل�مات و/أو العالجات الطب�ة. إذا كانت لد�ِك أي أسئلة،   المعلومات فقط.  هذە المادة لغرض توف�ي 
اير  ي ف�ب

ي مع طبيبِك أو مقدم الرعا�ة الصح�ة المناسب. تم التحد�ث �ف
 . 2021تحدي�

 الُمبّكر المخاض
(Preterm Labour) 

 

 ھو؟ ما
(What is it?) 

 

 أو ُمبّكر بشكل یولدون الذین األطفال. أوانھ قبل طفلك والدة احتمالیة  یعني مما أسبوعاً، 37 انتھاء قبل یبدأ الذي المخاض ھو الُمبّكر المخاض
ً . اإلطعام أو التنفس في مشاكل من یعانون قد  الحجم صغیري  یحتاج قد  ُمبّكر بشكل یولد  الذي الطفل. أطول لفترة المستشفى في یبقون ما وغالبا

 ). NICU( الوالدة لحدیثي الُمرّكزة العنایة وحدة في خاصة لرعایة

 الُمبّكر؟  المخاض عالمات ھي ما
(What are the signs of preterm labour?) 

 

 . یرام ما على لیس ما شيء بأن تشعرین قد 
 :التالیة البدنیة العالمات من أكثر أو واحدة لدیكِ  تكون قد 

 

 كآالم أو الشھریة، الدورة في بھا تصابین التي كتلك التشنجات  •
 الغازات

 )مؤلمة غیر تكون قد ( تقلصات  •
 المھبل من تدفقھ أو السائل تسّرب  •
 المھبل من نزیف  •
 كمیتھا زیادة أو المھبل من اإلفرازات في تغیّر  •

 ویختفي  یأتي قد  الظھر في وخفیف بسیط ألم  •
 الحوض أسفل تجاه یدفع الطفل وكأن تشعرین یجعلك ضغط  •

 )متقّطع ضغط(

  
 لدّي؟ الُمبّكر المخاض  حدوث خطر نسبة خفض یمكنني كیف

(How do I reduce my risk?) 
 

 من.  الُمبكرة للوالدة یتعرضون معروفة مخاطر أي لدیھم توجد  ال الذین من الناس من والعدید . حامل سیدة أي لدى الُمبكر المخاض یحدث قد 
 : لدیك الخطر نسبة لتقلیل بھا القیام یمكنكِ  التي األشیاء

 

 السلبي التدخین عن ابتعدي أو/و التدخین عن توقفي  •
 والمخدرات والقنب الكحولیات تتعاطي ال  •
ً  األمان حزام ارتداء مثل( اإلصابات تجنب حاولي  •  )دوما
 األسري للعنف تعرضكِ  حال في المساعدة على احصلي  •
 العصبي الضغط لخفض التأقلم استراتیجیات استعملي  •
 األسنان رعایة ذلك في بما حملك، من ُمبكر وقت في الوالدة قبل ما رعایة على احصلي  •

 

 فعلھ؟ عليّ  ماذا
(What should I do?) 

 

 إلى أخذك ما  شخص من واطلبي الفور على  Health Link بـ أو بالقابلة أو  بطبیبكِ  اتصلي الُمبكر، المخاض أعراض من تعانین كنت إذا
ً  یُحدث قد  فذلك . المستشفى  . طفلكِ  صحة في كبیراً  فارقا

 


