املمارسات خالل اخملاض والوالدة
احلقنة الشرجيّة
احلقنة الشرج ّية هي من املمارسات التي جترى في معظم
املستشفيات ،وهي تُستَعمل من ِقبل القابلة أو املم ّرضة
عندما تكون السيدة في حالة الطلق وذلك خالل حتضيرها
وإليك بعض املعلومات عن احلقنة الشرجية:
للوالدة.
ِ
احلقنة الشرج ّية ليست دائما ً ضرور ّية ،بال ّرغم من كثرة
إستعمالها في املستشفيات في كل أنحاء لبنان.
ّ
الصحة العامل ّية تصنّف احلقنة
ومنظمة
إن الدراسات العلم ّية
ّ
الشرج ّية كممارسة غير ضرور ّية في أغلب احلاالت .ممكن أن تولد املرأة
احلامل من دون أن تخضع للحقنة الشرج ّية وذلك لن يعرضها أو اجلنني خلطر.
أنّها ليست مريحة للسيدة وتس ّبب لها إحراج.
ً
بسيط من إحتمال ضرر للمصران من جراء إستعمال احلقنة الشرجية.
يوجد خطر
يقال عاد ًة أن احلقنة الشرج ّية تق ّلل من خطورة التل ّوث الناجت عن اخلروج وذلك يق ّلل
من خطورة التل ّوث للجنني ،ولكن لم يتم إثبات ذلك علم ّياً.
تفضل بعض النساء اإلخضاع للحقنة الشرج ّية من خوفهن من
جهة أخرى،
ّ
من ّ
الشد في الوالدة.
اإلحراج عند اخلروج بحضور الفريق الطبي ،وذلك عند
ّ
ويفضل بعض األط ّباء والقابالت إجراء احلقنة الشرج ّية للسيدة لكي يضمنوا وسط
ّ
«أنظف» للعمل .يجب األخذ بعني اإلعتبار أن من اإلمكان أن ت ًخرج املرأة حتى لو أخذت
احلقنة ،ولكن يكون اخلروج عندها سائل أكثر ،وهنا ثبت علم ّيا ً أن ذلك يس ّبب خطر
أكبر باإلصابة لإللتهابات من اخلروج القاسي الذي ممكن أن تخرجه من دون حقنة.

احلالقة من حتت (العانة)
احلالقة من حتت هي ممارسة أخرى جترى في معظم املستشفيات خالل اخملاض لتحضير
وإليك بعض املعلومات عن احلالقة:
السيدة على الوالدة.
ِ
مهمة كثيرا ً لتقليل إحتمال إصابة املرأة باإللتهابات ،في حال حدث
يقال أن احلالقة
ّ
خزق طبيعي عند الوالدة أو خضعت املرأة لشقّ وتقطيب.
بُرهن علم ّيا ً أن احلالقة الكاملة للمراة التي تلد غير ضرور ّية ،فممكن أن تولد املرأة
احلامل من دونها.
هي تسبب كثير من اإلحراج للمرأة.

ممكن أن تسبب جروح صغيرة جدا ً وخفيفة التي ممكن أن تلتهب في ما بعد.
بعض النساء تنزعج كثيرا ً عندما يظهر الشعر من جديد ألنه يسبب إحمرار ،حرق
ّ
وحكة.
لتجنّب هذا األمر ،من املمكن أن يجري العامل الط ّبي حالقة صغيرة في مكان اخلزق
عند احلاجة من دون حالقة كل املنطقة.
ومن اجلدير بالذكر أن صحة وراحة املرأة وصحة طفلها
تأتي كأولو ّية للمرأة التي تلد .ومن مسؤول ّية الفريق
الط ّبي وواجبه تلبية هذه األولو ّيات .عندما تكون
املرأة مرتاحة من جتربة الوالدة ،ستصبح قابلة
لإلهتمام بطفلها وعائلتها بشكل أفضل.

املمارسات ما بعد الوالدة
معلومات عن فترة ما بعد الوالدة
من أهم وأعظم اللحظات التي تعيشها أي امرأة هي اللحظات التي تستقبل فيها
طفلها اجلديد في حياتها وعائلتها .كل امرأة حامل تكون
بإنتظار هذه اللحظة لفترة تسعة أشهر ،تكون بإنتظار
اللحظة التي حتمل فيها طفلها .هذه اللحظة
مم ّيزة ويقال أنها تنسي كل معانات احلمل ،اخملاض
والوالدة.
مهمني جدا َ ألنهم
الوالدة
بعد
ساعات
إن أ ّول
ّ
يحددون مسار األ ّيام التي تلي الوالدة.
ّ
ً
معروف علم ّيا أن اإلتصال اجلسدي بني األم والطفل
مهم في أول ساعتني بعد الوالدة لتعزيز الرابط
بينهما ،ولتصبح األم اجلديدة قابلة على اإلبتداء برضاعة
ناجحة .يجب على األم أن حتمل طفلها اجلديد مباشر َة بعد
الوالدة وأن تضعه مباشر َة على صدرها.
َ
إنه مهم جدا َ ومن حق كل امرأة تلد أن حتمل طفلها لبضعة دقائق مباشرة بعد
الوالدة ،ألن كل امرأة حتلم بهذه احلظة املم ّيزة خالل األشهر التسعة من حملها .إنها
حلظة تُبهر العقل ومن حق كل امرأة إن تعيشها.

إن األم وطفلها يتع ّرفون على بعضهم البعض في
األيام األولى بعد الوالدة ،يكفي أن يبقى الطفل
بجانب األم قدر اإلمكان.
من الطبيعي أن تكون اإلمرأة تعبة من جهد اخملاض
ومن الواجب أن ترتاح قدر اإلمكان .بعض النساء
تبقى ليوم واحد فقط في املستشفى ،وبعض
اآلخر يحتاجون لثالث او اربع أيام .مهما كانت املدة
التي بقيت اإلمراة فيها في املستشفى ،من املهم أن
يبقى الطفل بجانب امه وأال يفترقان لساعات طويلة.
هذا مهم إذا أرادت املرأة أن تكون الرضاعة الطبيع ّية ناجحة.
بُرهن علم ّيا ً أن اإلتّصال الدائم أو ألطول وقت ممكن بني األم والطفل في األ ّيام واألسابيع
ّ
ويخفف من إحتمال اإلصابة
األولى بعد الوالدة يفيد على إجناح الرضاعة الطبيع ّية
باإلحباط.
النقطة األهم هي أن هذه الطريقة الوحيدة لكي يتعرفا األم والطفل على بعضهم
البعض.
ُ
أمه لفترات
ؤأيضاَ ،أثبت علم ّيا ً أن اإلحتمال على إصابة الطفل باألمراض إذا بقي مع ّ
طويلة أو لكل الفترة وهي في املستشفى هي مبثل اإلحتمال على إصابته إذا بقي في
احلضانة .إذا َ ال داعي للخوف على صحة الطفل إذا بقي في غرفة األم ،شرط أن ال أحد
يدخّ ن في الغرفة وأن ال تزدحم كثيراَ.
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