
تحتوي ورقة المعلومات ھذه على رسومات تفصیلیة للنساء أثناء الوالدة مع قائمة االصطالحات لتوضیح بعض الكلمات المستخدمة

هل يجب إجراء بضع 

الفرج عند المخاض؟ 
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 لدیك حریة االختیار فیما 
یحدث لجسمك أثناء المخاض 
ووالدة الطفل التخاذ قرار 
بشأن ما یتم عرضھ علیك 

وإعطاء موافقتك على العالج 
أو اإلجراء الذي تحتاجینھ 
، أنت بحاجة إلى معلومات 

حول المخاطر والفوائد 
والبدائل وماذا سیحدث إذا 

لم تفعلي شیًئا. 

 یوضح لك ھذا الكتیب 
معلومات حول اإلجراء الذي 
قد یتم عرضھ علیك أثناء 

المخاض والذي یسمى “ بضع 
الفرج” و یتم اقتراح ھذا 
االجراء في بعض األحیان في 

نھایة المخاض للمساعدة 
في والدة طفلك. لیس من 

الممكن معرفة من ستحتاج 
ھذا اإلجراء في وقت سابق 

للمخاض.

في إنجلترا ، یتم إجراء 
بضع الفرج لحوالي 1 من كل 

11 والدة طبیعیة 1)9٪ *(.
ستطلب القابلة دائًما 

موافقتك. لكن الحصول على 
معلومات جدیدة عندما یوشك 
رأس الطفل على الوالدة لیس 
أفضل وقت. قد ال یكون لدیك 
الكثیر من الوقت للتفكیر 
في قرارك أو مناقشتھ مع 
شریكك. یشرح ھذا الكتیب 
ماھیة بضع الفرج ، ومتى 
یمكن أن ُیعرض علي و  ما 

ھي المخاطر والفوائد 
والبدائل المتاحة لك. 

مناقشة ھذه المعلومات قبل 
الوالدة یمكن أن تساعدك 

على اتخاذ قرار سدید 
أثناء مخاضك.

1 المصدر:  إحصاءات األمومة  NHS الخدمة الصحیة 
hosp-epis-stat-mat-hesna-  الوطنیة متاح على:
tional-2020-21.xlsx )live.com( )تم الوصول 

إلیھ في 08/03/22(

 الموافقة : أن تعطي
اإلذن ألمر ما بان یحصل

بضع الفرج: ھو قطع 
جراحي یتم إجراؤه عند 

فتحة المھبل أثناء 
الوالدة

في إنجلترا ، یتم إجراء بضع الفرج لحوالي 1 من كل 11 والدة طبیعیة )9٪ *(.
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 االلتباس اثناء الوالدة 
، ستطلب القابلة 

مراقبة المھبل والفرج 
العجان لمالحظة عالمات 

قدوم الطفل.

 یطلق الناس على
أعضائھم الكثیر من

األسماء المختلفة. من 
المفید معرفة االسماء 

الصحیحة التي یطلقونھا
على اجسامھم لتجنب.

Mons Pubis
Clitoral hood

Labia minora
Labia Majora

Perineum

Urethra

Vagina

Anus
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في أي من ھاتین الحالتین قد 
تقترح القابلة قطع العجان 

لتوسیع الشق بما یكفي للسماح 
للطفل بالوالدة على الفور. 

ھذا القطع یسمى بضع الفرج و 
ھو لن یؤذي طفلك.

في بعض األحیان ، ینخفض نبض 
قلب الطفل وقد یحتاج الطفل 

أن یولد بسرعة أكبر. في ھذه 
الحالة ، لیس ھناك الكثیر من 
الوقت كالمعتاد النتظار توسع 

المھبل والعجان حتى یولد 
الطفل.

 عندما یقترب طفلك من الوالدة ، 
فإن رأسھ یوسع المھبل والعجان 

ببطء مع كل طلق. 
یتسع المھبل تدریجیًا عندما 

یبدأ رأس الطفل في الظھور. في 
بعض األحیان ، عندما یكون رأس 

الطفل على وشك الوالدة ، قد 
ترى القابلة عالمات تدل على أن 

العجان سیمزق بشدة.

ظھور رأس الطفل اثناء الوالد
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بعد والدة الطفل ، ستقوم القابلة 
بإصالح الشق باستخدام غرز قابلة 

للذوبان.

  إذا وافقت على اجراء عملیة بضع 
الفرج ،تقوم القابلة بحقن مخدر 
موضعي في العجان. وعندما تكون 
المنطقة تحت التخدیر ، ستقوم 

القابلة ببضع الفرج.

إذا شعرت القابلة أنك بحاجة إلى 
بضع الفرج للمساعدة في والدة طفلك 
، فسوف تناقش ھذا األمر معك و حسب 

اختیارك

فتحة بضع الفرج بدون طفل ، الخیاطة ، العمل مكتمل
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     س: ما هي الفوائد؟
إذا كان الطفل متعسرا ، 
سیوفر الشق  مساحة أكبر 

للطفل للوالدة بسرعة

س: ما هي المخاطر؟
یمكن أن ینزف الشق كثیرا1

ھناك احتمال أن یؤدي الشق 
إلى تمزق أعمق2 

ال یوجد دلیل قوي على أن بضع 
الفرج یختلف في التعافي عن 

تمزق طبیعي في العضالت )تمزق 
من الدرجة الثانیة( على 

المدى الطویل3 
التورم واأللم شائعان في 

األیام األولى.

1 https://www.nhs.uk/pregnancy/labour-and-birth/
what-happens/episiotomy-and-perineal-tears/ (Accessed 
08/03/2022)

2 https://www.tommys.org/pregnancy-information/giv-
ing-birth/perineal-tears (Accessed 08/03/2022)

3 Gün I , Doğan  B, Özdamar O,  (2016) Long- and short-term 
complications of episiotomy. Turk J Obstet Gynecol. 13;3:144-
148. doi: 10.4274/tjod.00087.

س: ماذا لو لم تفعلي شيئًا؟
یتم إجراء بضع الفرج ألسباب 

مختلفة.
إذا كان طفلك متعسرا 

وتحتاجین إلى الوالدة على 
الفور ، فال یمكن أن یؤثر أي 
شيء على صحة طفلك عند احداث 

الشق. إذا بدا أنك معرضة 
لخطر اإلصابة بتمزق شدید ، 

فإن عدم القیام بأي شيء قد 
یؤدي إلى تمزق یضر بالعضالت 

العمیقة التي تتحكم في فتحة 
الشرج.

   س: ما هي البدائل؟
إذا كان طفلك یحتاج إلى 

الوالدة على الفور ، قد یكون 
الطبیب

قادر على وضع كوب شفط أو 
ملقط على رأس الطفل للمساعدة

في معظم الحاالت ، ستحتاج 
أیًضا إلى بضع الفرج لتوفیر 

مساحة كافیة4.

س: ما الذي يخبرك به حدسك؟
ما ھو “شعورك الغریزي” بشأن 

ما یتم عرضھ علیك ، بعد 
مناقشة المخاطر والفوائد 

والبدائل مع القابلة؟
ھذا جزء مھم من صناعة 

القرار. یمكنك كتابة قرارك 
في خطة الوالدة الخاصة بك.

4 https://elearning.rcog.org.uk/easi-resource/vacuum-extrac-
tion/protecting-perineum (Accessed 08/03/2022)
https://www.nhs.uk/pregnancy/labour-and-birth/what-hap-
pens/forceps-or-vacuum-delivery/ (Accessed 08/03/2022)

 إتخاذك للقرار

لمزید من المعلومات ، یمكنك 
التحقق من موقع NHS على 

الشبكة االلكتروني: 
https://www.nhs.uk/pregnancy/

labour-and-birth/what-happens/
episiotomy-and-perineal-tears/
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فتحة الشرج - الفتحة 
الموجودة في جسمك حیث یخرج 

البراز.

الموافقة - اإلذن بحدوث شيء 
ما

بضع الفرج - قطع جراحي یتم 
إجراؤه عند فتحة المھبل 

أثناء الوالدة

ملقط - والدة بمساعدة حیث 
یتم وضع ملقط )أدوات معدنیة 

ملساء تشبھ المالعق( على
رأس الطفل من قبل الطبیب 

ویستخدم لتوجیھ الطفل للخارج 
عندما تدفع األم.

محجم التوليد - جھاز شفط على 
شكل كوب یوضع على رأس الطفل 

في مرحلة الدفع أثناء الوالدة 
للمساعدة في والدة الطفل.

الفرج - الجزء الخارجي من 
األعضاء التناسلیة األنثویة.

كوب كيوي ماص – صغیر: جھاز 
شفط على شكل كوب یوضع على 
رأس الطفل في مرحلة الدفع 

عند الوالدة للمساعدة في والدة 
الطفل.

العجان - المنطقة الواقعة 
بین األعضاء التناسلیة والشرج

المهبل - یربط المھبل الرحم 
)حیث ینمو الطفل( بالخارج 

)الفرج(.

قائمة المصطلحات

 :على الشبكة االلكتروني NHS لمزید من المعلومات ، یمكنك التحقق من موقع
https://www.nhs.uk/pregnancy/labour-and-birth/what-happens/episiotomy-and-perineal-tears/
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