
یمكنك التخطیط لوالدة طفلك في المنزل إذا كان 
 منزلك:

یبعد أقل من ثالثین دقیقة للوصول في سیارة االسعلف الى  >
 المستشفى الداعمة

یحتوي على وسائل لالتصال موثوق بھا كخط تلفون >
ارسال جید.أرضي أو جّوال مع   

یسھل لسیارة االسعاف الوصول الیھ إذا استدعت >
 الحاجة.

النظیفة والماء بالكھرباء مزّود>  
.نظیف>  
 المكان عن وبعیداً  بأمانمساحة لحفظ الحیوانات  لدیھ>

.الوالدة فیھ تجري الذي  
 

من أن األطفال األخرین  دالتأكّ  الى أیضاً  تحتاجین سوف
أو األشخاص المعالین داخل المنزل سیتم االعتناء بھم 
من قبل شخص أخر غیرك وأنك سوف تحصلین على 

الرعایة في المنزل خاصة خالل األربع وعشرین ساعة 
 األولى بعد الوالدة. 

 
 خالل المستشفى الى لالنتقال تحاتجین قد

:إذا الوالدة بعد أو الوالدة  
 

 تتقّدم عملیة  المخاض كما ھو متوقّع من قبل القابلةلم >
 القانونیة

 وإذا المخاض خالل أخرى مضاعفات أي تطورت>
بعدھا أو الوالدة خالل ھذا حصل  

 ضاالمخ خالل طفلك سالمة على مخاوف ھناك كان>
.بعدھا أو الوالدة أو  

 
یجب أن تكوني على استعداد لقبول نصیحة القابلة 

یختص بنقلك الى المستشفى إذا رأت أّن القانونیة فیما 
. یمكنك مناقشة األسباب التي اً ھذا األمر ضروری

تستدعي ھذا األمر مع القابلة القانونیة الخاصة بك في 
وقت مسبق كما أنّھ تم إدراج ھذه األسباب في التوجیھ 

 السریري للوالدة المنزلیة المخططة. 

 
 

 إذا المنزل في طفلك لوالدة التخطیط یمكنك
:یلي ما كل علیك انطبق  

 
فقط واحد بطفل حامل أنت>  
المنزل في الوالدة من یمنعك طبيّ  سبب لدیك لیس>  
 یوازي الجسم كتلة ومؤشر كلغ 100 وزنك یتعدى ال>

أقل أو المربّع المتر في كلغ 35  
السابق في لك قیصریة عملیة إجراء یتم لم>  
(على  السابقة الوالدات في كبیرة لمشاكل تتعرضي لم>

واحد لیتر من أكثر الوالدة بعد ما نزیف: المثال سبیل  
خضعت لتحلیل مستوى السكر في الدم خالل فترة  لقد>

 السیطرة أجل من األدویةالحمل ولست بحاجة لتناول 
.السكر مستوى على  

التصویر في الموفولوجي للقیاس خضعت لقد>   
 وجود عدم مع  الصوتیة فوق الموجات باستخدام
تحدیدھا تم كبیرة تعقیدات  

مضاعفات أي وجود عدم مع طبیعیاً  الحمل كان>  
 أسبوعاً  42 من أقل ولكن أسبوعاً  37 من أكثر أنت>

 حامالً 
المخاض بدایة قبل األسفل الى مّوجھ الطفل رأس إنّ >  
المخاض أالم تخفیف أدویة أخذ تریدین ال>  
 الجنین على الطفل بحمایة تتعلّق مخاوف أیة توجد ال>

بعد یولد لم الذي  
 لنقلك االسعاف سیارة كلفة لتغطیة استعداد على أنت>

ذلك الى الحاجة استدعت إذا المستشفى الى  
 الخاصة السریریة الصحیّة بالتوجیھات إعالمك تم لقد>

 أسترالیا جنوب والیة في المخططة المنزلیة بالوالدة
 الخاصة القانونیة القابلة مع التوجیھات ھذه ناقشت ولقد
 الخاصة الموافقة استمارة على بالتوقیع قمت ولقد بك

المخططة المنزلیة بالوالدة  

 

 

 

 

 

:األبحاث تظھر  

 

 في المعّرضات المتشابھات النساء مقارنة عند
 فإنّ , بالمضاعفات االصابة لخطر منخفضة نسبة

 من بدالً  المنزل في الوالدة ینوین اللواتي النساء
:ھن المستشفى في الوالدة  

 مع طبیعیة والدة یلدن أن في أكبر احتماال لدیھن اللواتي النساء>
ذاھ یحققن اللواتي النساء من% 90 الى% 85 نسبة وجود  

الت خالل قل باستخدام التدخّ أالنساء اللواتي لدیھن احتماالً >
الوالدة كأدویة تسریع الوالدة والتخدیر فوق الجافیة وبضع الفرج 

كالمالقط و/أو العملیة القیصریة بمساعدة األدواتوالوالدة   

النساء األقل عرضة لإلصابة في مشكلة شدیدة  عجانیّة أو نزیف >
 ما بعد الوالدة

النساء اللواتي من المرجح أن یبدأن الرضاعة الطبیعیة في وقت >
 مبكر واالستمرار في الرضاعة الطبیعیة لفترة أطول

أطفالھم ویكون  
دخولھم الحضانة أقل احتماالً ل>  
السن حدیثي ووفیات اإلمالص من للخطر المساواة قدم على>  

 

المستشفى الى النقل  
إذا كنت تلدین طفلك األول فمن المرجح أن تحتاجین الى الذھاب >

الى المستشفى أثناء الحمل أو المخاض أو بعد الوالدة مقارنة 
مقابل % 30بالنساء اللواتي یلدن طفلھن الثاني أو الالحق (تقریباً 

%). قد یتعّرض طفلك لمزید من المضاعفات نتیجة لذلك ولكن 10
  اً.یبقى الخطر العام منخفض

 



؟المنزل في الوالدة لماذا

مع  مشاركتھاوتستحق إّن والدة طفلك ھي تجربة سعیدة وحمیمة 
األشخاص إلیك. أقرب  

لیس من المستغرب إذن أن ترغبین في الوالدة في راحة 
النساء تصف وخصوصیة منزلك مثل بعض النساء األخریات. 

شعوراً أكبر بتقریر  اللواتي ولدن في المنزل بأّن كان لدیھم
في عملیة الوالدة وفي بیئتھم  المصیر والشعور بأنھّن یتحّكمن أكثر

الخالیة من الضغط والقیود التي تصحب في بعض األحیان الوالدة 
في المستشفى. تشیر النساء الى أّن ھذا یوءدي الى الشعور 

باإلنجاز مما یحّسن بدوره  من الشعور  بالتمكین واإلحساس
مالرضا عن تجربة الوالدة والراحة النفسیة بشكل عاب  

تصف النساء أیضاً كیف أن وجود شریكھن أو العائلة أو األصدقاء 
 المقّربین یكون أكثر سھولة ویوفّر الطمأنینة والدعم القوي.

للوالدة ھناك العدید من العوامل التي یجب مراعاتھا عند التخطیط 
في المنزل بعضھا شخصیة وبعضھا األخر تحكمھا دائرة الصحة 

یجب أن تلتزم القابالت المسّجالت والرفاھیة في جنوب أسترالیا. 
تي یشاركن في الوالدة امن قبل الحكومة واللو اتوالمستخدم

المنزلیة المخططة في التوجیھات السریریة والسیاسات األخرى 
لصحیّة في جنوب أسترالیا (على سبیل ذات الصلة بخطط الوالدة ا

المثال: التوجیھات السریریة للمرحلة األولى في الوالدة والوالدة 
.في الماء)  

المعلومات من للمزید  
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52 King William Rd, 
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www.sahealth.sa.gov.au 
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