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يطـــول  حدثًـــا  جديـــد  طفـــل  والدة  تعـــّد 
انتظـــاره، ويكـــون أكثـــر ترّقًبـــا عندمـــا 
تدخـــل األّم غرفـــة الـــوالدة وتعيـــش هي 
ومـــن معهـــا لحظة مـــن أجمـــل لحظات 
الحيـــاة رغـــم صعوبتهـــا، وتكـــون حينئٍذ 
فـــي أضعـــف حاالتها، وأكثرهـــا حاجة إلى 
جميع أنواع الّدعم الّنفســـّي والجســـدّي 
صعوبـــات  تجـــاوز  علـــى  لمســـاعدتها 

مرحلـــة المخـــاض و الـــوالدة.

 أطلقت وزارة الصحة الســـعودية في عام 
٢٠١٨ مبـــادرة تحت عنوان: )مستشـــفيات 
صديقـــة لـــأم والطفل( تهدُف إلـــى تعزيز 
األمومة؛  لرعايـــة  الصحـــي  النمـــوذج  دور 
وتكـــون بشـــكل اعتمـــاد تحصـــل عليه 
بوجـــود  تســـمح  التـــي  المستشـــفيات 
مرافق مـــع األّم خالل الوالدة، ســـواًء كان 
مـــن أفراد أســـرتها، أو مـــن الصديقات، أو 
دوال، بشـــرط أال يكون تجهيز غرفة الوالدة 
مانًعا مـــن ذلك، وأال يمّثل وجـــوده تعدّيًا 
علـــى خصوصية األّمهـــات األخريات، مّمن 

هـــّن في وضعيـــة الوالدة.     

وتظهـــر أهميـــة تعزيز وجـــود مرافق مع 
األّم خـــالل المخـــاض والـــوالدة، ومـــا بعد 
الدعم  فـــي تقديـــم  الـــوالدة، والرضاعـــة 
إطـــار  فـــي  لـــأّم  والجســـدي  النفســـي 
الرعايـــة الصحيـــة المتكاملـــة ؛ للحصول 

علـــى تجربـــة والدة إيجابيـــة.

المقدمة

The birth of a new child is a long-awaited 
event and it is more anticipated when 
the mother enters the birthing room 
and others experience with her the 
most beautiful moments of life despite 
its difficulty, and then at her weakest 
moments, and in her greatest need of 
all kinds of psychological and physical 
support to help her to overcome the 
challenges of labour and birth.

The Saudi Ministry of Health launched 
the Mother and Baby-Friendly Hospitals 
Initiative in 2018, which aims to 
strengthen the role of a healthy maternity 
care model. This is an accreditation for 
hospitals that allow the presence of a 
companion during childbirth, whether 
from family members, friends, or a doula, 
unless the labour and delivery room 
environment preclude companions or 
unless it would be a violation of the 
privacy of other mothers. 

The importance of having a companion 
with women during labour, birth, 
postnatal and lactation support is 
shown in providing psychological and 
physical support within the integrated 
health care to obtain a positive birth 
experience. 

Introduction
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المقدمة
Introduction

المقدمة

 إنطالًقـــا مـــن رؤيـــة ٢٠3٠ التـــي وضعـــت 
بيـــن اهتماماتهـــا رعايـــة األمومـــة  مـــن 
والطفولة، ورســـم خطط عملّية وعلمّية 
واضحـــة ترتقـــي بمســـتوى العناية باألم 
وطفلهـــا على حد ســـواء، ولذلـــك نقدّم 
لكـــم هـــذا الُكتيـــب الذي نأمـــل منه أن 
يكـــون مرجعـــًا مبســـطًا لكل منشـــأة 
صحيـــة ولـــكل أّم حامل، ومـــن يرافقها، 
بمـــا يتضّمنه من معلومات من شـــأنها 
إعطـــاء فكـــرة واضحـــة عـــن ماهيـــة دور 
المرافـــق، وأهمّيتـــه في غرفـــة المخاض 

و الـــوالدة، وغرفـــة ما بعـــد الوالدة.

Based on Vision 2030, which has 
developed among its concerns mother 
and child care, and the development of 
clear practical and scientific plans that 
raise the level of care for both the mother 
and her child, therefore, we provide this 
booklet to you, which we hope will serve 
as a simplified reference for every health 
facility, each pregnant woman and 
her companion, with the information 
it contains. It will give a clear idea of 
what is the role of the companion, their 
importance in the labour and delivery 
room and postnatal room.
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المقدمة

يســـاعد هذا الكتيب علـــى إعطاء نظرة 
عملـــه  للمرافـــق  يمكـــن  لمـــا  شـــاملة 
لمساندة األم في وقت المخاض والوالدة 
و مـــا بعد الـــوالدة، كما يمنح المنشـــآت 
الصحيـــة و المرافـــق كافـــة المعلومـــات 
عـــن دورهـــم و مســـؤولياتهم لتقديـــم 
المـــرأة  والجســـدي  النفســـي  الدعـــم 

الحامـــل فـــي تلـــك الفترة. 

This booklet provides a comprehensive 
overview of what a companion can 
do to support the mother at the time 
of labour, birth, and postnatal. Also, it 
gives health facilities and companions  
all information about their role and 
responsibilities to provide psychological 
and physical support to the pregnant 
woman during that period.

الهدف من 
الــكـتيـــب

Purpose of 
the Booklet:
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أنواع المرافقين: 

1. المرافق في غرف الوالدة: 

هــو أي شــخص يتــم اختيــاره مــن قبــل المــرأة الحامــل 
المخــاض  فتــرة  خــالل  ومســاعدتها  لمســاندتها 
ــا، أو  ــا، أو أقاربه ــن عائلته ــرًدا م ــواء كان ف ــوالدة، س وال

إحــدى صديقاتهــا، أو الــدوال.

2. المرافـــق فـــي غرفـــة مـــا بعـــد الـــوالدة )جنـــاح 

التنويـــم(:
 هــو أي شــخص يتــم اختياره من قبل األم لمســاندتها، 
ومســاعدتها، ورعايــة مولودهــا فــي فتــرة مــا بعــد 

الــوالدة فــي جنــاح التنويــم. 

3. الدوال: 
معتمــدة  شــهادة  تحمــل  خبــرة،  ذات  امــرأة  هــي 
الحامــل   المــرأة  ومســاندة  دعــم  فــي  ومتخصصــة 
والمخــاض  الحمــل  فتــرة  خــالل  ا،  وجســديًّ ا  نفســًيّ
والــوالدة  و مــا بعــد الــوالدة ولكّنهــا ليســت جــزًءا مــن 

الّطبــي. الّطاقــم 

معرفة حدود المرافق:

ــة  ــرار نياب ــاذ أّي ق ــق اّتخ ــدوال أو المراف ــن ال ــّق ألّي م ال يح
ــى  ــاعدة األّم عل ــي مس ــا ف ــر دورهم ــن األم، وينحص ع
إبــالغ رغباتهــا لفريــق الرعايــة الطبيــة، وتشــجيعها علــى 
االستفســار عــن الّرعايــة الطبيــة المقدمــة، و اإلجــراءات 
والتعــاون  القابلــة،  أو  الطبيبـ/ـــة  بموافقــة  الطبيــة، 

ــة. ــة والدة إيجابي ــى تجرب ــول عل ــا للحص معهم

مــن الضــروري أن يكــون المرافــق علــى معرفــة بخّطــة 
الــوالدة التــي وضعتهــا األم؛ لمعرفــة حــدود التدخــل، 
ــة التــي  وليتمّكــن مــن التعامــل مــع األمــور المفاجئ
قــد تحــدث فــي غرفــة الــوالدة عــن طريــق إعــالم الطاقــم 
ــه، ومــا  الطّبــي بمــا ترغــب األم الحامــل فــي القيــام ب
هــو القــرار الــذي تــود ان تفوضــه للفريــق الطبــي  فــي 

حالــة وجــود أي طــارئ. 

Types of Companions: 

1. The companion in Labour and Delivery 
Room: 
A person who is chosen by a pregnant woman 
to support and assist her during labour and birth, 
whether a member of her family, relatives, a friend, 
or a Doula.

2. The companion in the Postnatal Room 
(Ward):
A person who is chosen by the mother to support, 
and help her, and take care of her newborn baby 
in the Ward.

3. Doula:
She is an experienced woman, certified and 
specialized in supporting the pregnant woman  
psychologically and physically during pregnancy, 
labour, birth and postnatal, but she is not part of 
the medical staff.

Know the limits of the companion:

Neither the doula nor the companion has the right 
to make any decision on behalf of the mother. Their 
role is to assist the mother in communicating her 
wishes to the medical care team, encouraging her 
and her husband to inquire about the medical care 
provided and medical procedures, with the consent 
of the physician or the midwife, and to cooperate 
with them to obtain a positive birth experience.

It is essential that the companion to be aware of 
the birth plan developed by the mother, to know 
the limits of intervention, and to be able to deal with 
the sudden things that may occur in the labour 
and delivery room by informing the medical staff 
what the expectant mother wishes to do, and what 
decision she would like to delegate to medical 
professionals in the event of an emergency.
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The importance of having a companion 
for the mother during labour and birth:

Recent research and studies have proved that 
having continued support with the mother during 
labour and birth has many benefits, including:

• Provide psychological support to the mother, 
which helps to relieve pain during birth, and 
dispense with the use of analgesics.

• Reduce the rate of medical interventions and 
increase maternal satisfaction with the birth 
experience.

• Help the mother to start breastfeeding early, 
especially during the first hour after birth.

How the pregnant woman choose the 
companion in labour and delivery room?

• Choosing a companion is the pregnant woman 
personal decision, and it is important.

• The choice of a companion is during pregnancy 
before birth date and, and it is advisable to 
document this in the medical file, to do the 
necessary procedures.

• Preferably the mother chooses someone whom 
can inform others about her desires, and whom 
she can show her weakness in front of her, and 
whom she will feel comfortable in her presence, 
and be aware and knowledgeable about her 
health and psychological situation; to react to 
and understand her situation.

• It is advisable to choose a companion who is 
calm, patient and positive, able to be adaptable, 
understanding, and cooperate with the mother 
and the medical team.

• It is advisable to choose a companion capable 
of supporting the mother, taking care of her, 
providing for her needs and bearing the waiting 
period which may range from eight hours to 

أهميــة وجــود مرافــق لــأم وقــت المخــاض 
والوالدة:

أن  وجــود  الحديثــة  األبحــاث والدراســات  أثبتــت 
المخــاض  أثنــاء  األم  مــع  المســتمر  الدعــم 

منهــا: عديــدة،  فوائــد  لــه  والــوالدة 

تقديــم الدعــم الّنفســي لــأم، ممــا يســاعد فــي  	
ــاآلالم أثنــاء الــوالدة، واالســتغناء  تخفيــف اإلحســاس ب

عــن اســتخدام المســكنات الدوائيــة.

رضــى  	 وزيــادة  الطبيــة،  التدخــالت  معــدل  تقليــل 
الــوالدة. تجربــة  عــن  األمهــات 

مســاعدة األم علــى البــدء فــي الرضاعــة الطبيعية  	
فــي وقــت مبّكــر، خاّصــة خــالل الســاعة األولــى 

بعــد الــوالدة.

كيــف تختــار المــرأة الحامــل المرافــق فــي 
غرفــة الــوالدة؟

اختيــار الشــخص المرافــق هــو قــرار المــرأة الحامــل  	
ــه اهميتــه. الشــخصي، و ل

قبــل  	 و  الحمــل  فتــرة  خــالل  المرافــق  اختيــار  يتــم 
فــي  ذلــك  توثيــق  ويستحســن   ، الــوالدة  موعــد 
الالزمــة. االجــراءات  عمــل  ليتــم  الطبــي،  الملــف 

ُيفّضــل أن تختــار األّم شــخًصا يمكنهــا إبالغــه برغباتها،  	
وإظهــار ضعفهــا أمامــه، وتشــعر بالراحــة فــي حضوره، 
الصحــي  بوضعهــا  ودرايــة  معرفــة  علــى  ويكــون 

ــا لحالتهــا. ــًلا ومتفهًم والنفســي؛ ليكــون متفاع

مــن المستحســن اختيــار مرافــق يّتســم بالهــدوء  	
األّم  مــع  التعــاون  علــى  قــادر  واإليجابّيــة،  والّصبــر 

الطبــي بسالســة وتفّهــم.  والفريــق 

علــى  	 قــادر  مرافــق  اختيــار  المستحســن  مــن 
احتياجاتهــا،  بهــا، وتوفيــر  األّم، واالعتنــاء  مســاندة 
وتحّمــل فتــرة االنتظــار التــي قــد تتــراوح بيــن ثمــاِن 
الــوالدة.  لحيــن  أربــع وعشــرين ســاعة  إلــى  ســاعات، 
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مــن المهــّم أن تتحــدث األم مــع مرافقهــا خــالل فتــرة  	
ــام  ــه القي ــد من ــا تري ــأن م ــوالدة بش ــل ال ــل وقب الحم
علــى  واطالعــه  المخــاض،  أثنــاء  تريــده  ال  ومــا  بــه، 
خطتهــا للــوالدة، فقــد يحتــاج المرافــق لتولــي زمــام 
األمــور فــي تلــك الفتــرة، وإطــالع القابلــة أو الطبيبـ/ـــة 

ــات األم.  ــى رغب عل

يفّضــل أن يتحلــى المرافــق بالمرونــة، والقــدرة علــى  	
التــالؤم مــع الظــروف، وحســن التصــرف، فقــد يحــدث 
أن تفشــل مــع األم الحامــل اســتراتيجيات المخــاض 
التــي ســاعدت نســاًء أخريــات، فيكــون دور المرافــق 
نافعــة  يراهــا  التــي  البدائــل  اختيــار  فــي  متمّثــًلا 

ــة، واســتبعاد غيرهــا. ومجدي

ــق  	 ــار المراف ــى اختي ــة عل ــون حريص ــى األّم أن تك عل
الــذي يســاندها فــي التركيــز علــى الــوالدة، ويبعــد 

ــر والتشــتت. عنهــا التوت

األّم مرافــق بديــل، يكــون علــى  	 يفّضــل أن تختــار 
علــى  ويكــون  للــوالدة،  بخّطتهــا  ومعرفــة  علــم 
اســتعداد للمســاندة فــي حــال لــم يتمكــن المرافق 

األساســي مــن التواجــد ألّي ظــرف طــارئ.

علــم  	 علــى  المرافــق  يكــون  أن  الضــروري  مــن 
ومعرفــة بالمراحــل التــي ســتمّر بهــا األّم، وخّطتهــا 
التــي وضعتهــا للــوالدة، وطــرق المســاعدة وتخفيــف 
فتــرة  خــالل  لــأّم  تقديمهــا  يمكــن  التــي  األلــم 
المخــاض والــوالدة، ومــا بعدهــا، ويمكــن أن تحصــل 
للحمــل  التثقيفيــة  الصفــوف  فــي  األّم ومرافقهــا 
والــوالدة علــى كثيــر مــن المعلومــات األساســية 
وبرعايــة  المرحلــة،  بتلــك  يتعلــق  فيمــا  والقويــة 
المحتملــة. المخاطــر  مــن  المواليــد، وحمايتهــم 

twenty-four hours until the birth.

• It is important that the mother speaks with her 
companion during pregnancy and before birth 
about what she wants her to do, and what she 
does not want during labour, and to inform her 
about her birth plan, just in case, the companion 
may need to take control of things during that 
period, and inform the midwife or physician of 
the wishes of the mother.

• It is preferable that the companion be flexible, and 
has the ability to cope with the circumstances, 
and good behavior, it may happen that the 
pregnant mother’s strategies of labour will fail even 
though it helped other women, so the role of the 
companion is to choose an alternative strategy 
that may be useful and to exclude others.

• The mother should be careful to choose the 
companion that supports her in focusing on 
childbirth, and keep her away from tension and 
distractions.

• It is advisable that the mother chooses an 
alternative companion, who will be aware of her 
birth plan for childbirth and be ready to support in 
case the primary companion cannot be present 
for any emergency circumstance.

• It is important that the accompanying person 
is aware of the labour process the mother is 
going through, her birth plan and the different 
modalities of pain relief that can be offered to 
the mother during labour and birth, and beyond. 
The mother and her companion can attend the 
educational classes of pregnancy and childbirth 
can get a lot of basic and advanced information 
with respect to that period, newborn care, and 
protecting them from potential risks.
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Hospital Policy:

• A companion is allowed during childbirth if the 
labour and delivery room allows, and if this does 
not violate the privacy of others who are in labour.

• Pregnant women have the right to choose 
whomever they want to accompany them 
in the labour and delivery room, in cases of 
normal birth, whether a member of her family, 
relative, friend, or a doula (the companion must 
be at least 18 years old and not more than 70 
years old) and must be physically and mentally 
qualified to perform her/his role effectively. 

• The companion must register her/his name 
and contact number in the form “Companion’s 
Consent Form” and obtain a “Companion’s 
Pass Card”.

• It is preferable to attend at least two educational 
classes to familiarize the companion with her/
his role and responsibilities, and how s/he can 
support the mother and the medical team in the 
labour and delivery room.

• The companion must adhere to the rules and 
regulations of the hospital and be careful not to 
violate the privacy of others in other labour and 
delivery rooms.

Companion Responsibilities:

Companion should comply with the following:

1. Maintain the health institution’s property and 
the property of others.

2. Safe and proper use of the facilities and 
equipment in the health institution.

3. Report any changes in the mother's health 
condition.

4. Inform the attending physician if the treatment 
plan and planned interventions are not 
understood.

سياسة المستشفى:

ــوالدة فــي حــال كان  	 ُيســمح بوجــود مرافــق خــالل ال
تجهيــز غرفــة الــوالدة يســمح بهــذا، ولــم يكــن فــي 
ــم  ــن ه ــن مم ــة اآلخري ــى خصوصي ــدٍّ عل ــده تع تواج

ــوالدة. فــي وضــع ال

يحــق للمــرأة الحامــل اختيــار مــن ترغــب بمرافقتهــا  	
الطبيعيــة  الــوالدة  حــاالت  فــي  الــوالدة  غرفــة  فــي 
ســواء كان فــرًدا مــن عائلتهــا، أو قريباتهــا، إحــدى 
صديقاتهــا، أو الــدوال )علــى أّلا يقــل عمــر المرافــق 
عــن ١٨ ســنة وال يزيــد عــن 7٠ ســنة(  ويشــترط أن 
بــدوره  ليقــوم  ــا  وعقلّيً جســدّيًا  مؤهــًلا  يكــون 

فّعــال.  بشــكل 

ورقــم  	 اســمه  تســجيل  المرافــق  علــى  يتوّجــب 
التواصــل بــه فــي »نمــوذج موافقــة المرافــق« كمــا 

عليــه الحصــول علــى »بطاقــة المرافــق«.

يفضــل حضــور مــا ال يقــل عــن صفيــن تعليمييــن  	
وكيــف  ومســؤولياته،  بــدوره  المرافــق  لتعريــف 
ــة  ــي غرف ــي ف ــق الطب ــاندة األم والفري ــه مس يمكن

الــوالدة.

وقوانيــن  	 بأنظمــة  التقيــد  المرافــق  علــى  يجــب 
انتهــاك  عــدم  علــى  والحــرص  المستشــفى، 
المجــاورة. الــوالدة  غــرف  فــي  اآلخريــن  خصوصيــة 

مسؤوليات المرافق:

يجب على المرافق االلتزام بما يلي:

ــة . 	 ــأة الصحي ــكات المنش ــى ممتل ــة عل المحافظ
وممتلــكات اآلخريــن.

االســتخدام اآلمــن والصحيــح للمرافــق والتجهيــزات . 	
الموجــودة فــي المنشــأة الصحيــة.

اإلبالغ عن أي تغيير في حالة األم الصحّية.. 	

إبــالغ الطبيــب المعالــج فــي حــال عــدم فهــم خطــة . 	
العــالج والتدخــالت المقــررة.
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معاملــة الموظفيــن والــزوار واألمهــات و المرضى . 	
اآلخريــن بلباقــة واحترام.

 الحفــاظ علــى خصوصيــة األم، واحتــرام خصوصيــة . 	
اآلخرين.

معتقــدات . 	 واحتــرام  العامــة،  بالقواعــد  االلتــزام 
والمذهبيــة. والفكرّيــة  الّدينيــة  اآلخريــن 

االلتــزام بالجلــوس فــي غرفــة األم الحامــل طــوال . 	
فتــرة الــوالدة، وعــدم التجــّول فــي أنحــاء القســم.

ــح التنظيميــة، والتعليمــات اإلرشــادية . 	 اتبــاع اللوائ
الخاصــة بالمنشــأة الصحيــة.

بعــدم . 		 المستشــفى  بسياســات  االلتــزام 
فتــرة  طــوال  التصويــر  فــي  الجــوال  اســتخدام 

. متهــا قا إ

االلتــزام بتنفيــذ قــرار نقــل األم إلــى مــكان آخــر، . 		
الــوالدة فــي حــال  المرافــق مــن غرفــة  أو خــروج 
وجــود طــارئ طبــي، أو حســب مــا يقــرره الطبيــب 

المعالــج.

األمــراض . 		 بأحــد  مصابــًا  المرافــق  كان  حــال  فــي 
الطاقــم  إعــالم  عليــه  يتوّجــب  فإّنــه  المعديــة 
وذلــك  بذلــك؛  األم  حالــة  علــى  القائــم  الطبــي 
ألهمّيــة أخــذ االحتياطــات الالزمــة لمنــع خطــر تلــك 
األمــراض، دون أن يؤّثــر ذلــك علــى معاملــة األّم، 
العالجيــة.  أو يؤّثــر فــي خّطتهــا  إنقــاص حقوقهــا،  أو 

التقيد بإرشادات مكافحة العدوى.. 		

يتــم اســتبعاد المرافــق فــي حالــة عــدم قدرتــه . 		
علــى تقديــم الدعــم النفســي والجســدي، أو فــي 
حالــة اإلخــالل بقوانيــن المستشــفى وسياســاتها، 
ــّي الطــارئ.  ــة األّم التدخــَل الطب أو إذا اســتدعت حال

المرافــق مــن دخــول . 		 يحــق للمستشــفى منــع 
بسياســات  اخــل  حــال  فــي  الــوالدة  غرفــة 
او  الصــوت  رفــع  حــال  )فــي  مثــل  المستشــفى 
ــر  ــى توت ــؤدي ال ــا ي ــي مم ــق الطب ــاجرة الفري مش

االخريــن(. والمرضــى  األمهــات  وقلــق 

5. Treat staff, visitors, mothers and other patients 
courteously and respectfully. 

6. Maintain the privacy of the mother and respect 
the privacy of others.

7. Adhere to the general rules and respect the 
religious, intellectual and religious beliefs of 
others.

8. Commitment to sit in the pregnant women's 
room throughout the birth period, and not to 
roam around the department.

9. Follow the rules and regulations of the health 
institution.

10. Adhere to the hospital's policies and procedures 
not to use the mobile phone for photographing 
throughout the stay period.

11. Commitment to respect the decision to 
transfer the mother to another place, or the 
companion to leave the labour and delivery 
room in the event of a medical emergency, or 
as determined by the attending physician.

12. If the companion is sick with an infectious 
disease, it is necessary to inform the medical 
staff taking care of the mother. This is to 
ensure that the appropriate precautions 
can be taken to prevent the spread of the 
infection. This will not affect the rights or 
treatment plan of the mother. 

13. Commitment to infection control guidelines. 

14. Companion will be asked to leave the room 
if s/he is unable to provide psychological and 
physical support, or if s/he violates the hospital's 
rules and policies, or if the mother's condition 
requires emergency medical intervention.

15. The hospital has the right to prevent 
companions from entering the maternity room 
in case of violation of hospital policies. Such 
as in the case of raising the voice or arguing 
the medical team, which leads to tension and 
anxiety of the other mothers and patients)
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Hospital Responsibilities:

1. The presence of clear policies and 
procedures regarding the companion of 
the mother in the health institution.

2. Provide a proper meal and provide a 
companionʼs pass card.

3. Provide a chair/sofa bed for the companion 
used in accordance with the regulations 
followed in the health institution.

4. Provide educational sessions for the family 
and companion, including the preparation 
for the pregnancy, childbirth, breastfeeding, 
and how to keep newborns and infants 
from abduction inside and outside the 
hospital.

5. Provide toilets for companion specially in 
the labour and delivery rooms.

The role of the mother´s companion 
in the labour and Delivery Room:

• Support the psychological and spiritual situation 
of the mother during labour and remind her to 
pray and rely on Allah.

• Be patient and flexible in dealing with the mother 
during labour and fully cooperate with the 
medical team.

• Help the midwife or physicians to encourage 
the pregnant women during labour physically, 
psychologically and emotionally; to overcome 
this stage patiently and confidently.

• Help the  pregnant women to relax, avoid 
tension, and control her tension by practicing 
deep breathing properly and participating in it to 
encourage her.

• Help the pregnant women to relax by touching 
and massaging her body, and light pressure on 
the areas of pain and lower back.

مسؤوليات المستشفى:

وجــود سياســات واضحــة خاصــة بمرافــق األم فــي . 	
المنشــأة الصحيــة.

علــى . 	 والحصــول  المناســبة،  التغذيــة  توفيــر 
مرافــق. بطاقــة 

توفيــر كرسي/ســرير أريكــة للمرافــق يســتخدم . 	
حســب األنظمــة المتبعــة فــي المنشــأة الصحيــة.

للعائلــة . 	 وتثقيفيــة  توعويــة  دورات  إعطــاء 
الحمــل  لمرحلــة  التهيئــة  تشــمل  وللمرافــق، 
وكيفيــة  بالرضاعــة،  البــدء  وطريقــة  والــوالدة، 
ــاف،  ــع مــن االختط ــد والرض ــى الموالي الحفــاظ عل
خارجهــا.  مــن  أو  المستشــفى  داخــل  مــن  ســواء 

تخصيــص دورات ميــاة للمرافقيــن وخصوصــا فــي . 	
غــرف الــوالدة.

دور المرافق مع األم في غرفة الوالدة:

خــالل  	 لــأم  والروحــي  النفســي  التــوازن  دعــم 
ــى اهلل  ــوّكل عل ــاء والت ــا بالدع ــاض، وتذكيره المخ

تعالــى. و  ســبحانه 

التحلــي بالّصبــر والمرونــة فــي التعامــل مــع األم  	
الفريــق  مــع  الكامــل  والتعــاون  المخــاض،  وقــت 

الطبــي.

مســاعدة القابلــة أو الطبيبـ/ـــة على تشــجيع المرأة  	
ــا؛  الحامــل أثنــاء المخــاض جســدّيًا ونفســّيًا وعاطفّيً

لتتخطــى هــذه المرحلــة بصبــر وثقــة.

مســاعدة  المــرأة الحامــل علــى االســترخاء، وتجّنــب  	
طريــق  عــن  توّترهــا  علــى  والســيطرة  الشــّد، 
صحيحــة،  بطريقــة  العميــق  التنفــس  ممارســة 

لهــا. تشــجيًعا  فيــه  ومشــاركتها 

مســاعدة المــرأة الحامــل علــى االســترخاء بلمــس  	
وتدليــك جســمها، والضغــط الخفيــف علــى مناطــق 

األلــم وأســفل الظهــر.
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التماريــن  	 عمــل  علــى  الحامــل  المــرأة  مســاعدة 
المناســبة، وعلــى الحركــة والمشــي خــالل مرحلــة 

المخــاض لتقليــل األلــم.

الوضعيــة  	 اتخــاذ  فــي  الحامــل   المــرأة  مســاندة 
للــوالدة. المســتقيمة  المناســبة 

مســاعدة المــرأة الحامــل فــي أخــذ حمــام دافــئ  	
األلــم.  لتخفيــف  واالســترخاء 

كمــادات  	 وضــع  فــي  الحامــل   المــرأة  مســاعدة 
دافئــة علــى الظهــر، وعلــى منطقــة العجــان لجعــل 

المنطقــة لينــة ومؤهلــة للــوالدة.

حــث المــرأة الحامــل علــى تنــاول التمــر، وكميــات  	
ــع  ــود أي مان ــدم وج ــال ع ــي ح ــاء ف ــن الم ــة م كافي

طبــي. 

اإليجابيــة،  	 بالكلمــات  الحامــل  المــرأة  تشــجيع  
علــى  بالقــدرة  وتذكيرهــا  النفســي،  والدعــم 

بثقــة. المرحلــة  هــذه  تخطــي 

بالــوالدة،  	 الخاصــة  الحامــل  المــرأة  خطــة  تذكــر 
واحترامهــا.

مســاعدة األم بعــد الــوالدة علــى وضــع الطفــل فــي  	
وضعيــة المالمســة )التصــاق الجلــد بالجلــد( لبــدء 
الّرضاعــة الطبيعيــة، ومســاعدتها للبــدء بهــا منــذ 

ــوالدة. ــى لل ــاعة األول الس

• Help the pregnant women to do appropriate 
exercises, movement and walking during labour 
to reduce pain.

• Support the pregnant women in taking the 
appropriate uprights birth position.

• Help the pregnant women take a warm bath and 
relax to relieve pain.

• Assist the  pregnant women in putting warm 
compresses on her back and on the perineum area 
to make the area soft and prepared for childbirth.

• Urge the pregnant women to eat dates, and 
drink adequate amounts of water in the absence 
of any medical contraindication.

• Encourage the pregnant women with positive 
words, psychological support, and remind her 
of her ability to pass this stage with confidence.

• Remember and respect the pregnant women’s 
birth plan.

• Help the mother in the first hour after birth to 
start skin to skin contact and breastfeeding. 

دور المرافــق مــع األم فــي غرفــة مــا بعــد 
ــوالدة:  ال

يجب على المرافق االلتزام بما يلي:

اإلبــالغ عــن أي تغييــر فــي الحالــة الصحّيــة لــأم أو  	
المولــود.

والمحافظــة  	 المولــود،  ســالمة  علــى  الحــرص 
عليــه.

مســاعدة األم علــى القيــام بالرضاعــة الطبيعيــة  	
بعــد الــوالدة. 

The role of the mother´s companion in 
the postnatal room:
The companion should comply with the 
fol lowing:

 	 Report any changes in the health condition 
of the mother or the newborn.

 	 Ensure the safety of the newborn, and 
maintain it.

 	 Help the mother to breastfeed after birth.
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Positions that relieve pain at the time 
of labour and delivery:

What exercises help the pregnant woman to 
reduce the pain of labour?

There are exercises and positions that help the 
pregnant woman to reduce the pain during labour.

1. Breathing exercises while feeling pain 
through deep inhalation and exhalation.

2. Help her to choose the appropriate position 
with back massage; to facilitate childbirth 
and reduce pain.

3. It is important that the mother knows that 
there is no ideal position for childbirth, 
and she should discuss with midwife or 
physician about what position she prefers, 
and may she need to try several positions 
to find the most suitable one.

المخــاض  وقــت  األلــم  تخفــف  وضعيــات 
والــوالدة:

ــن التــي تســاعد األم فــي تقليــل  ماهــي التماري
آالم المخــاض؟

الحامــل  المــرأة  تســاعد  ووضعيــات  تماريــن  هنــاك 
المخــاض، وتتــم  أثنــاء  باأللــم  الشــعور  فــي تقليــل 

وهــي: المرافــق،  بمســاعدة 

ــم مــن خــالل . 	 ــاء الشــعور باألل ــن التنفــس أثن تمري
ــر. ــق والزفي ــهيق العمي الش

المناســبة . 	 الوضعيــة  اختيــار  علــى  مســاعدتها 
ــوالدة،  لهــا مــع عمــل مســاج للظهــر؛ لتســهيل ال

وتقليــل األلــم.

مــن المهــم أن تعلــم األم أّنــه ال توجــد وضعيــة . 	
أو  القابلــة  مناقشــة  وعليهــا  للــوالدة،  مثاليــة 
الطبيبـ/ـــة فيمــا تفضلــه منهــا،  وربمــا احتاجــت 
الوضعيــة  لتجــد  وضعيــات  عــّدة  تجــّرب  أن  إلــى 

لهــا. األكثــر مالءمــة 
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1- وضعية الرقود على الجانب:

تعــّد تلــك وضعيــة مالِئمــة ألخــذ قســط مــن الّراحــة، 
حيــث تســتلقي المــرأة الحامــل علــى جانبهــا، مــع 
وضــع وســادة بيــن الركبتيــن، وتســاعد هــذه الوضعيــة 
علــى تدّفــق الــدم إلــى الّرحــم والجنيــن بشــكل جّيــد، 

و تخفيــف  مــن آالم الّظهــر.

2. وضعية االرتكاز على اليدين والّركبتين: 

ــة علــى  ــة هــذه الوضعي يمكــن للمــرأة الحامــل تجرب
الّســرير أو علــى األرض، وهــي تســاعد علــى تقليــل 
الضغــط الواقــع علــى العمــود الفقــري، وتزويــد الجنيــن 
للــوالدة،  إلــى وضــع مناســب  باألكســجين، ودورانــه 
ويمكــن للمــرأة الحامــل إراحــة ذراعيهــا عــن طريــق 
خفــض الكتفيــن إلــى الســرير أو إلــى األرض، ووضــع 

الــرأس علــى وســادة لتســهيل عمليــة الــوالدة.

1. Side-Lying position:

This is a convenient position to take some rest, 
where the pregnant woman lies on her side, with 
a pillow between the knees, and this helps the 
blood flow to the uterus and fetus, and to reduces 
the back pain.

2. Hands and knees position:

The pregnant woman can try this position on the 
bed or on the ground, which helps to reduce the 
pressure on the spine, and provide the fetus with 
oxygen, and facilitate its rotation to a  suitable 
position for birth, and the pregnant woman can 
rest her arms by lowering the shoulders to bed 
or to the floor, place the head on the pillow to 
facilitate the birth process.
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3. وضعية شبه الجلوس: 

ــى  ــا إل ــندًة ظهره ــل ُمس ــرأة الحام ــس الم ــث تجل حي
وســادة، أو إلــى الشــخص المرافــق لهــا، مــع الميــل 
إلــى األمــام، وســحب الّركبتيــن باّتجــاه الجســم أثنــاء 

االنقباضــات.

4. وضعية الُقرُفصاء:  

مّمــا  الحــوض  فتــح  علــى  الوضعيــة  هــذه  تســاعد 
يعطــي الجنيــن مزيــًدا مــن الفــراغ للتحــّرك نحــو قنــاة 
الــوالدة، كمــا تســاعد المــرأة الحامــل علــى الّدفــع نحــو 
ــرة  ــة األخي ــي المرحل ــة ف ــر فاعلي ــكل أكث ــفل بش األس
أداء هــذه  أثنــاء  الثبــات  مــن المخــاض، ولمزيــد مــن 
الوضعيــة يمكــن لــأم االرتــكاز علــى كرســي، أو على 
المثبــت علــى  القرفصــاء  أو علــى مقبــض  الحائــط، 
ســرير الــوالدة، كمــا يمكنهــا االرتــكاز علــى ســاقي 

المرافــق لهــا بينمــا يجلــس هــو علــى الكرســي.

3. Semi-sitting position:

The pregnant woman sits with her back on a 
pillow, or to the person accompanying her, leaning 
forward, pulling the knees toward the body during 
contractions.

4. Squatting position:

This position helps to open the pelvis, which gives 
the foetus more space to move towards the birth 
canal, and also helps the pregnant woman to push 
down more effectively in the last stage of labour, 
and for greater stability during this position, the 
pregnant woman can rest on a chair, on the wall, 
or on the squat handle on the birth bed, and on 
the legs of her companion while the companion is 
sitting on the chair.
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5. وضعية الركوع:   

حيــث تســند المــرأة الحامــل الذراعيــن والجــزء العلــوي 
مــن الجســم علــى الســرير، بينمــا تكــون القدمــان 
متباعدتيــن علــى األرض، ويمكنهــا اســتخدام كــرة 
الــوالدة )وهــي كــرة مطاطّيــة كبيــرة تســتعمل كأداة 
لتســهيل الــوالدة( أو الوســائد، وتســاعد هــذه الوضعيــة 

علــى تخفيــف آالم الظهــر.

6. الجلوس مع االعتماد على قدم واحدة:    

ــا  ــي، بينم ــى كرس ــل عل ــرأة الحام ــس الم ــث تجل حي
ترفــع إحــدى ســاقيها علــى كرســي مقابــل، ويمكنهــا 
الميــل فــي اتجــاه القــدم المرفوعــة أثنــاء االنقباضــات، 
ويمكــن أن تقــّدم هــذه الوضعّيــة غيــر المتماثلــة حــالً 
مناســًبا لتســهيل الــوالدة، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار 
ــل  ــة فــي حــال البقــاء لوقــت طوي ضــرورة دعــم الركب

علــى هــذه الوضعيــة.

5. Kneeling position:

where the pregnant woman supports arms and 
upper body on the bed, while the feet are far 
apart on the floor, and can use the birth ball (a 
large rubber ball used as a tool to facilitate birth) or 
pillows, and this position helps to ease back pain.

6. Sitting with one foot position:

The pregnant woman sits on a chair, while one of 
her legs is raised against a chair and can lean in 
the direction of the raised foot during contractions. 
This asymmetric posture can provide a suitable 
solution to facilitate childbirth, taking into account 
the need to support the knee in case of stay for a 
long time on this situation.
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7. وضعية االّتكاء:     

إحــدى  برفــع  الوقــوف  أثنــاء  الحامــل  المــرأة  تقــوم 
ــدى  ــون إح ــث تك ــاور، بحي ــد مج ــى مقع ــن عل القدمي
القدميــن أمــام األخــرى، وتنثنــي إلــى األمــام برفــق 
باتجــاه القــدم المرفوعــة أثنــاء االنقباضــات؛ لتخفيــف 

باأللــم.  اإلحســاس 

٨. وضعّية الّتأرجح:      

علــى شــعور  اإليقاعيــة  الحركــة  تســاعد  أن  يمكــن 
ــا  ــك يمكنه ــوالدة؛ لذل ــاء ال ــة أثن ــل بالّراح ــرأة الحام الم
أو  كرســّي،  علــى  تجلــس  بينمــا  برفــق  الّتأرجــح 
علــى حافــة الســرير، أو علــى كــرة الــوالدة، ويمكــن 
للشــخص المرافــق  للمــرأة الحامــل أن يجلــس أمامهــا 
علــى األرض ويميــل للخلــف مســتنًدا علــى ركبتيهــا، 
تجلــس علــى كرســي مســتندة علــى  وإن كانــت 
ظهــره فــإّن الّضغــط علــى ركبتيهــا يمكــن أن يســاعد 

فــي تخفيــف آالم أســفل الظهــر.

7. Reclining position:

The pregnant woman while standing raise one of 
the feet on the adjacent seat, so that one of the 
feet in front of the other, and flexes gently forward 
towards the foot raised during contractions; to 
reduce the sensation of pain.

8. Rocking position:

Rhythmic motion can help the pregnant woman 
feel comfortable during childbirth, so she can rock 
gently while sitting on a chair, on the edge of the 
bed, or on the birth ball. The person accompanying 
the pregnant woman can sit in front of her on the 
floor and press back on her knees, and if she sits 
on a chair leaning on the back of the chair, the 
companion can press her knees, which helps 
relieve lower back pain.
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9. وضعّية الميل إلى األمام:     

أســفل  آالم  تخفيــف  علــى  الوضعيــة  هــذه  تســاعد 
الظهــر، ويمكــن للمــرأة الحامــل أن تجلــس مســتندة 
علــى ظهــر المقعــد، أو منحنيــة علــى الّطاولــة، ممــا 
يســاعد المرافــق علــى تدليــك أســفل الظهــر لتخفيــف 

ــوالدة. ــة ال ــم، وتســهيل عملي األل

الخاتمة

تضمــن هــذا الكتيــب علــى المعلومــات األساســّية 
التــي  تحتاجهــا كل منشــأة صحيــة و لــكل أم و مــن 
يرافقهــا فــي غرفــة الــوالدة إلــى معرفتهــا، كمــا تضمن 
بــه،  حقــوق المرافــق، والــدور المأمــول منــه القيــام 
وبعــض اإلرشــادات التــي تســاعد المــرأة الحامــل علــى 
المرحلــة  فــي هــذه  لهــا  المناســب  المرافــق  اختيــار 
المهمــة، وكّلنــا أمــل أن يكــون مــا قّدمنــاه فــي هــذه 

ــه. ــود من ــدف المنش ــا لله ــًدا، ومحّقًق ــطور مفي الس

9. Forward position:

This position helps to relieve lower back pain, and 
the pregnant woman can sit lying on the back of 
the seat, or curved on the table, which helps the 
companion to massage the lower back to relieve 
pain, and facilitate the process of birth.

Conclusion:

This booklet contains the basic information that 
every health facility, each pregnant woman and 
her companion, in the labour and delivery, and 
postnatal rooms needs to know, the rights of the 
companion, the role it is intended to perform, and 
some guidelines to help pregnant woman choose 
the right companion at this important stage. 
We hope you find it useful and that it fulfils the 
intended purpose.
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Steps to approve the companionخطوات اعتماد المرافق

تحديــد . 	 ويتضمــن:  األم(،  )مرافقــة  نمــوذج  األّم  تكمــل 
مرافــق الــوالدة الــذي تــم اختيــاره.

1. That birth companions are chosen by the 
mother by completion of a mother’s consent 
form.

ــل 	.  ــا قب ــب م ــال تدري ــوالدة إكم ــي ال ــع مرافق ــى جمي عل
الــوالدة، ويشــمل: فهــم طبيعة دور المرافــق، والتصرفات 
ــة  ــوالدة، وختــم بطاق الصحيحــة فــي غــرف المخــاض وال

مــرور المرافــق مــن المــدرب.

2. All birth companions complete antenatal 
training so that they clearly understand the 
role and appropriate behavior while in the 
labour and delivery room and stamp the 
companion’s pass card by the trainer.

ــق( . 	 ــة المراف ــوذج: )موافق ــى نم ــوالدة عل ــق ال ــع مراف يوق
ويتضّمــن اإلقــرار بموافقتــه وعلمــه بالقواعد الســلوكية 

داخــل المستشــفى.

3. Companions sign a companion’s consent 
form agreement that they will follow hospital 
code of conduct.

علــى 	.  األمــن  موّظــف  وختــم  توقيــع  علــى  الحصــول 
المرافــق. مــرور  بطاقــة 

4. Get the signature and stamp from the 
security staff on the companion’s pass card.
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هذه النماذج على سبيل المثال وليس الحصر:

These Forms Are Illustration

نموذج (1) موافقة المرافق
Companion’s Consent Form (1)

-During the childbirth I agree to the followأثناء الوالدة اوافق على الشروط التالية:
ing conditions:

1. أوافق على أن أكون مرافقـ/ـة الوالدة لأّم 
المذكورة. 

2.  أقّر بأّني بالغـ/ـة، وفي صّحة جّيدة.

3.  أتفهم أن دوري كمرافقـ/ـة هو فقط تقديم 
الدعم الجسدي والمعنوي والعاطفي المستمر 

لأم.

4.  أوافق على عدم التدخل في عمل الطاقم 
الطبي بأي شكل من األشكال.

5.  أتفّهم َأّنني مسؤول عن صحتي وسالمتي 
الشخصية، وأمن ممتلكاتي أثناء بقائي في 

غرفة المخاض )يسمح بحقيبة واحدة فقط(.

6.  أوافق على اتباع كل سياسات الصحة والسالمة 
في غرف المخاض و الوالدة، و عدم دخول أي غرفة 

أو منطقة غير المخّصصة لي.

7. أوافق على التواجد داخل الغرفة المخصصة، 
وعدم الخروج منها إال بإذن الفريق المعالج.

8. أوافق على عدم تصوير أّي شيء باستعمال 
الكاميرا )صور فوتغرافية، فيديو( دون موافقة 

الطاقم الطبّي.

1. I agree to be the birth companion of the 
named mother.

2. I declare that I am an adult and in good 
health.

3. I understand that my role as a birth 
companion is only to provide continuous 
physical, moral, and emotional support to 
the mother. 

4. I agree not to interfere with the work of the 
medical staff in any way.

5. I understand that I am responsible for my 
own personal health and safety, and the 
security of my possessions throughout my 
stay in the labour and delivery ward (only 
one handbag is allowed).

6. I agree that I will follow all the health and 
safety policies in the labour and delivery 
ward and will not enter any other room or 
area besides the given one.

7. I agree to being present in the assigned 
room, and not to leave it without permission 
of the treating team.

8. I agree not to record anything by means 
of photography or video recording without 
permission of the medical staff.
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نموذج (1) موافقة المرافق
Companion’s Consent Form (1)

-During the childbirth I agree to the followأثناء الوالدة اوافق على الشروط التالية:
ing conditions:

9. أتفهم إني ملزم - وفي جميع األوقات - بمراعاة 
خصوصية باقي المرضى، وسرية المعلومات 

الطبية الخاصة بهم.

10. أوافق على ترك أي حقائب أو أغراض إضافية 
في مكتب األمن الخارجي.

11. أوافق على االلتزام بتعليمات الفريق الطبي 
ومغادرة جناح الوالدة إذا قام الموظف بطلب ذلك.

12. حمل البطاقة الخاصة بالمرافق أثناء فترة 
المرافقة في جميع األوقات.

13. االلتزام بوجود مرافق واحد داخل غرفة الوالدة 
لمراعاة الخصوصية.

14. القيام بدوري، وااللتزام بسياسات 
المستشفى، وبمسؤولياتي كما هو مذكور 

في الكتيب التعريفي للمرافق.

15. ُأقر أّن توقيعي على هذه االستمارة يعني 
أّنِني موافقـ/ـة على كل بنودها، وأّني قرأتها 

بالكامل، وأي مخالفة تصدر مني تعرضني 
للمساءلة، ولالستبعاد من غرفة الوالدة.

9. I understand that I must, at all times, be 
mindful of the privacy of other patients 
and the confidentiality of their medical 
information.

10. I agree to leave any extra bags or items are 
the security desk outside.

11. I agree to comply with the instructions of 
the medical team and to leave the labour 
and delivery ward if asked to by the staff.

12. I agree to carry the companion's pass 
card during the accompanying period at all 
times. 

13. I agree to commit to having one companion 
in the delivery room for privacy. 

14. I agree to perform my role and to adhere 
to the policies of the Hospital and to 
my responsibilities as mentioned in the 
Companion Booklet. 

15. I Acknowledge that my signature on this 
form means that I agree to all its terms 
and that I have read it in full, and any 
offense committed by me will subject me 
to accountability, and to exclusion from the 
delivery room.
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نموذج (1) موافقة المرافق
Companion’s Consent Form (1)

-During the childbirth I agree to the followأثناء الوالدة اوافق على الشروط التالية:
ing conditions:

اسم المرافق: .......................................................

توقيعه: ................................................................

التاريخ: ...................................................................

Name of companion: .................................... 

Signature: .....................................................

Date: .............................................................

بطاقة مرور المرافق (2)
Companion’s Pass Card (2)

Mother’s name
اسم األم 

ختم المدرب
Trainer stamp

 Companion’s name
اسم المرافق

 Companion’s ID number
رقم هوية المرافق

 Date/ time
التاريخ/الساعة

/          /

ص   م

 Security staff name
اسم موظف األمن

ختم موظف األمن
Security stamp

Security staff signature
توقيع موظف األمن
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نموذج موافقة األم (3)
  Mother’s Consent Form (3)

اسم األم
Mother’s name

اللغة
Language

الجنسية
Nationality

عدد مرات الحمل السابقة
Number of previous pregnancy

عدد األطفال
Number of children

اسم المركز الصحي
Name of primary health center

تاريخ الوالدة المتوقع
Expected date of birth

رقم الهوية او اإلقامة لأم
Mother’s ID or Iqama number

0 5 رقم جوال األم
Mother’s mobile number

البريد اإللكتروني لأم
Mother’s email address
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