
النقاط الرئيسية

 املخاض املبكر هو املخاض الذي يحدث قبل 37 أسبوًعا من الحمل. ميكن أن يعاين األطفال املولودون يف وقت مبكر من مشاكل صحية مدى الحياة أو مشاكل تهدد حياتهم.	 

 تعريف عىل عالمات وأعراض املخاض املبكر. إذا كانت لديك حتى عالمة واحدة أو عرض واحد، فاتصيل مبقدم الرعاية الصحية.	 

 إذا كان لديك مخاض مبكر، فاحصيل عىل املساعدة برسعة.	 

ما هي عالمات وأعراض املخاض املبكر؟

عالمات الحالة هي أشياء ميكن لشخص آخر مالحظتها عليِك أو معرفتها عنك، مثل اإلصابة بطفح الجلدي أو السعال. واألعراض هي أشياء تشعرين بها وال ميكن لآلخرين مالحظتها، مثل 

التهاب الحلق والشعور بالدوار.

إذا كان لديك أي من هذه العالمات أو األعراض قبل 37 أسبوًعا من الحمل، فقد يكون لديِك مخاض مبكر:

 تغري يف اإلفرازات املهبلية )مائية أو مخاطية أو دموية( أو إفرازات مهبلية أكرث من املعتاد.	 

 ضغط يف الحوض أو أسفل البطن، مثل دفع الطفل لألسفل.	 

 أمل مستمر ومنخفض وغري حاد بالظهر.	 

 تشنجات بالبطن مع أو بدون إسهال.	 

 انقباضات منتظمة أو متكررة تجعل بطنك مشدودة مثل القبضة. وقد تكون االنقباضات مؤملة أو غري مؤملة.	 

 نزول املاء لديِك.	 

ماذا يجب أن تفعيل إذا كنِت تعتقدين بأن لديِك مخاض مبكر؟ 

إذا كانت لديك حتى عالمة واحدة أو عرض واحد للمخاض املبكر، فاتصيل مبقدم الرعاية الصحية عىل الفور. إذا كان لديك مخاض مبكر، فاحصيل عىل املساعدة برسعة.

عند رؤية مقدم الرعاية الصجية، قد يقوم بإجراء فحص الحوض أو املوجات فوق الصوتية عرب املهبل ملعرفة ما إذا كان عنق الرحم قد بدأ يف االنحسار والفتح للمخاض. وعنق الرحم هو 

فتحة الرحم التي تقع يف الجزء العلوي من املهبل )قناة الوالدة(. ويتم إجراء املوجات فوق الصوتية عرب املهبل من داخل املهبل بدالً من خارج البطن. ويستخدم املوجات الصوتية وجهاز 

كمبيوتر لعمل صورة لطفلك، مثل املوجات فوق الصوتية العادية. إذا كنِت تعانني من انقباضات، فسوف يراقبها مقدم الرعاية الصحية ملعرفة مدى قوتها وبعدها عن بعضها. كام قد يقوم 

بإجراء اختبارات أخرى للمساعدة يف معرفة ما إذا كنِت بالفعل يف املخاض.

إذا كان لديِك مخاض مبكر، فقد مينحك مقدم الرعاية عالًجا للمساعدة يف إيقافه أو للمساعدة يف تحسني صحة طفلك قبل الوالدة. تحدث إىل مقدم الرعاية الصحية حول العالجات التي قد 

تكون مناسبة لك.

عالمات وأعراض املخاض املبكر
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هل أنِت عرضًة لخطر املخاض املبكر؟

ال أحد يعرف عىل وجه اليقني ما الذي يسبب املخاض املبكر، ولكن هناك أشياء قد تجعلِك أكرث عرضة من النساء األخريات لبدء املخاض مبكرًا. وتسمى بعوامل الخطر. وهناك العديد من 
عوامل الخطر للمخاض املبكر، لكن العوامل الثالثة التالية تجعلك أكرث عرضة للمخاض املبكر:

 كانت لديك والدة مبكرة يف املايض. . 	

 لديك حمل بتوأم )توأمني أو ثالثة توائم أو أكرث(. . 	

 لديك مشاكل يف الرحم أو عنق الرحم حاليًا أو كانت لديك مشاكل يف املايض.. 	

عوامل الخطر األخرى تشمل التدخني وعدم الحصول عىل رعاية ما قبل الوالدة. تعريف عىل جميع عوامل الخطر وتحديث إىل مقدم الرعاية الصحية حول ما ميكنك القيام به للمساعدة يف 

تقليل خطر املخاض املبكر.
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