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تعــّد والدة طفــل جديد حدثًــا يطــول انتظاره، 
ويكــون أكثــر ترّقًبا عندمــا تدخــل األّم غرفة 
الــوالدة وتعيش هــي ومن معهــا لحظة من 
أجمل لحظات الحياة رغم صعوبتها، وتكون 
حينئــٍذ فــي أضعــف حاالتهــا، وأكثرهــا حاجة 
إلى جميع أنواع الّدعم الّنفســّي والجســدّي 
لمســاعدتها علــى تجــاوز صعوبــات مرحلــة 

المخاض والوالدة. 

أطلقــت وزارة الصحــة الســعودية فــي عــام 
2018  مبــادرة تحــت عنــوان: )مستشــفيات 

صديقة لــأم والطفل( تهــدُف إلــى تعزيز دور 
النمــوذج الصحــي لرعايــة األمومــة؛ وتكــون 
بشــكل اعتماد تحصل عليه المستشــفيات 
التي تسمح بوجود مرافق مع األّم خالل الوالدة، 
سواًء كان من أفراد أسرتها، أو من الصديقات، 
أو دوال، بشــرط أال يكــون تجهيز غرفــة الوالدة 
مانًعا من ذلك، وأال يمّثل وجــوده تعدّيًا على 
خصوصيــة األّمهــات األخريــات، مّمن هــّن في 

وضعية الوالدة.    
 

وتظهر أهمية تعزيز وجود مرافق مع األّم خالل 
المخاض والوالدة، وما بعد الــوالدة، والرضاعة 
في تقديم الدعم النفســي والجســدي لأّم 
في إطار الرعاية الصحية المتكاملة؛ للحصول 

على تجربة والدة إيجابية.

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 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. 

:Introductionالمقدمة: 
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إنطالًقــا مــن رؤيــة 2030 التــي وضعــت مــن 
بيــن اهتماماتهــا رعايــة األمومــة والطفولة، 
ورســم خطط عملّية وعلمّية واضحة ترتقي 
بمســتوى العنايــة بــاألم وطفلهــا علــى حد 
ســواء، ولذلك نقدّم لكم هذا الُكتيب الذي 
نأمــل منه أن يكــون مرجًعــا مبّســًطا لكّل 
أّم حامــل، ومــن يرافقهــا، بمــا يتضّمنه من 
معلومات مــن شــأنها إعطاء فكــرة واضحة 
عن ماهيــة دور المرافق، وأهمّيتــه في غرفة 

المخاض والوالدة، وغرفة ما بعد الوالدة.

يساعد هذا الكتيب على إعطاء نظرة شاملة 
لمــا يمكــن للمرافــق عملــه لمســاندة األم 
في وقت المخاض والــوالدة وما بعــد الوالدة، 
كما يمنح المنشآت الصحية والمرافق كافة 
ومســؤولياتهم  دورهــم  عــن  المعلومــات 
لــأم  والجســدي  النفســي  الدعــم  لتقديــم 

الحامل في تلك الفترة. 

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 each 
pregnant mother 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.

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 
institutions and companions all information 
about their role and responsibilities to 
provide psychological and physical support 
to the pregnant mother during that period.

:Purpose of the Bookletالهدف من الكتيب:
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1. المرافق في غرف الوالدة: 
هو أي شخص يتم اختياره من قبل المرأة الحامل 
المخــاض  فتــرة  خــالل  ومســاعدتها  لمســاندتها 
والوالدة، سواء كان فرًدا من عائلتها، أو أقاربها، أو 

إحدى صديقاتها، أو الدوال.

2. المرافق في غرفة ما بعد الوالدة )جناح 
التنويم(:

األم  قبــل  مــن  اختيــاره  يتــم  شــخص  أي  هــو 
لمســاندتها، ومســاعدتها، ورعايــة مولودها في 

فترة ما بعد الوالدة في جناح التنويم. 

3. الدوال: 
هــي امــرأة ذات خبــرة، تحمــل شــهادة معتمدة 
ومتخصصــة فــي دعــم ومســاندة األّم الحامــل  
ا، خــالل فتــرة الحمــل والمخاض  ا وجســديًّ نفســًيّ
والوالدة  و ما بعد الوالدة ولكّنها ليست جزًءا من 

الّطاقم الّطبي.

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 
mother psychologically and physically during 
pregnancy, labour, birth and postnatal, but she 
is not part of the medical staff.

:Types of Companionsأنواع المرافقين: 
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ال يحّق ألّي من الدوال أو المرافق اّتخاذ أّي قرار نيابة 
عن األم، وينحصر دورهما في مساعدة األّم على 
إبــالغ رغباتهــا لفريق الرعايــة الطبية، وتشــجيعها 
على االستفســار عــن الّرعايــة الطبيــة المقدمة، 
واإلجراءات الطبية، بموافقة الطبيبـ/ـــة أو القابلة، 
والتعــاون معهمــا للحصــول علــى تجربــة والدة 

إيجابية.

من الضروري أن يكون المرافق على معرفة بخّطة 
الوالدة التي وضعتهــا األم؛ لمعرفة حدود التدخل، 
وليتمّكن من التعامل مع األمور المفاجئة التي 
قد تحدث في غرفة الوالدة عن طريق إعالم الطاقم 
الطّبي بما ترغب األم الحامل في القيام به، وما 
هو القرار الذي تود ان تفوضه للفريق الطبي  في 

حالة وجود أي طارئ. 

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 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.

 Know the limits of theمعرفة حدود المرافق:
companion:
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أثبتت األبحاث والدراســات الحديثــة أن  وجود 
المخــاض  أثنــاء  األم  مــع  المســتمر  الدعــم 

والوالدة له فوائد عديدة، منها:

• تقديــم الدعم الّنفســي لأم، مما يســاعد 
فــي تخفيف اإلحســاس بــاآلالم أثناء الــوالدة، 
المســكنات  اســتخدام  عــن  واالســتغناء 

الدوائية.
• تقليل معدل التدخالت الطبية، وزيادة رضى 

األمهات عن تجربة الوالدة.
الرضاعــة  فــي  البــدء  علــى  األم  مســاعدة   •
الطبيعيــة فــي وقــت مبّكــر، خاّصــة خــالل 

الساعة األولى بعد الوالدة.

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.

أهمية وجود مرافق لألم وقت 
المخاض والوالدة:

The importance of having a 
companion for the mother 
during labour and birth:
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كيف تختار المرأة الحامل 
المرافق في غرفة الوالدة؟

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

- اختيار الّشــخص المرافق هــو قرار المــرأة الحامل 
الشخصي، وله أهميته.

- يتــم اختيــار المرافــق خــالل فتــرة الحمــل و قبــل 
موعد الوالدة، ويستحسن توثيق ذلك في الملف 

الطبي، ليتم عمل االجراءات الالزمة.
إبالغــه  يمكنهــا  شــخًصا  األّم  تختــار  أن  ُيفّضــل   -

برغباتها، وإظهار ضعفها أمامه، وتشــعر بالراحة 
في حضوره، ويكون على معرفة ودراية بوضعها 
الصحي والنفســي؛ ليكون متفاعــًلا ومتفهًما 

لحالتها.
- من المهّم أن تتحدث األم مــع مرافقها خالل فترة 

الحمل وقبل الوالدة بشأن ما تريد منه القيام به، 
وما ال تريده أثناء المخاض، واطالعه على خطتها 
للوالدة، فقد يحتــاج المرافق لتولي زمــام األمور 
في تلك الفترة، وإطالع القابلة أو الطبيبـ/ـة على 

رغبات األم. 
- يفّضل أن يتحلى المرافق بالمرونة، والقدرة على 
التالؤم مع الظروف، وحسن التصرف، فقد يحدث 
أن تفشل مع األم الحامل استراتيجيات المخاض 
التي ساعدت نســاًء أخريات، فيكون دور المرافق 
متمّثــًلا فــي اختيــار البدائــل التــي يراهــا نافعة 

ومجدية، واستبعاد غيرها.
- علــى األّم أن تكون حريصــة على اختيــار المرافق 

الذي يســاندها في التركيز على الــوالدة، ويبعد 
عنها التوتر والتشتت.

- 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 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.
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- مــن المستحســن اختيار مرافــق يّتســم بالهدوء 

والّصبــر واإليجابّيــة، قــادر علــى التعاون مــع األّم 
والفريق الطبي بسالسة وتفّهم. 

- من المستحسن اختيار مرافق قادر على مساندة 

األّم، واالعتناء بها، وتوفير احتياجاتها، وتحّمل فترة 
االنتظار التي قد تتراوح بين ثماِن ساعات، إلى أربع 

وعشرين ساعة لحين الوالدة. 
- من الضروري أن يكون المرافق على علم ومعرفة 

بالمراحــل التي ســتمّر بهــا األّم، وخّطتهــا التي 
وضعتها للوالدة، وطرق المساعدة وتخفيف األلم 
التي يمكــن تقديمها لــأّم خالل فتــرة المخاض 
األّم  تحصــل  أن  ويمكــن  بعدهــا،  ومــا  والــوالدة، 
ومرافقها في الصفوف التثقيفية للحمل والوالدة 
على كثير مــن المعلومــات األساســية والقوية 
فيما يتعلــق بتلــك المرحلــة، وبرعايــة المواليد، 

وحمايتهم من المخاطر المحتملة.
- يفّضل أن تختار األّم مرافق بديل، يكون على علم 
ومعرفة بخّطتها للوالدة، ويكون على اســتعداد 
للمساندة في حال لم يتمكن المرافق األساسي 

من التواجد ألّي ظرف طارئ.

-  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 
twenty-four hours until the birth.

- 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.

- 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.
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• ُيســمح بوجود مرافق خــالل الــوالدة في حال 
كان تجهيز غرفــة الوالدة يســمح بهذا، ولم 
يكن في تواجده تعدٍّ على خصوصية اآلخرين 

ممن هم في وضع الوالدة.

ترغــب  مــن  اختيــار  الحامــل  للمــرأة  يحــق   •
بمرافقتها في غرفة الوالدة في حاالت الوالدة 
الطبيعية ســواء كان فــرًدا مــن عائلتها، أو 
قريباتها، إحدى صديقاتهــا، أو الدوال )على أّلا 
يقــل عمر المرافق عــن 18 ســنة وال يزيد عن 
70 سنة(  ويشترط أن يكون مؤهًلا جسدّيًا 

ا ليقوم بدوره بشكل فّعال.  وعقلّيً

• يتوّجب على المرافق تســجيل اسمه ورقم 
التواصــل به في »نموذج موافقــة المرافق« 
كما عليه الحصول على »بطاقة المرافق«.

• يفضل حضور ما ال يقل عن صفين تعليميين 
لتعريف المرافق بدوره ومسؤولياته، وكيف 
يمكنــه مســاندة األم والفريــق الطبي في 

غرفة الوالدة.

• يجب على المرافق التقيــد بأنظمة وقوانين 
المستشــفى، والحرص على عــدم انتهاك 
خصوصية اآلخرين في غرف الوالدة المجاورة.

• A companion is allowed during childbirth if 
the 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 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.

:Hospital Policyسياسة المستشفى:
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:Companion Responsibilitiesمسؤوليات المرافق:

يجب على المرافق االلتزام بما يلي:

المحافظــة على ممتلــكات المنشــأة الصحية   .1

وممتلكات اآلخرين.
االســتخدام اآلمن والصحيح للمرافق والتجهيزات   .2

الموجودة في المنشأة الصحية.
اإلبالغ عن أي تغيير في حالة األم الصحّية.  .3

إبالغ الطبيــب المعالج في حال عــدم فهم خطة   .4

العالج والتدخالت المقررة.
معاملة الموظفين والزوار واألمهات و المرضى   .5

اآلخرين بلباقة واحترام.
6.  الحفاظ على خصوصية األم، واحترام خصوصية 

اآلخرين.
االلتــزام بالقواعــد العامــة، واحتــرام معتقــدات   .7

اآلخرين الّدينية والفكرّية والمذهبية.
االلتزام بالجلوس فــي غرفــة األم الحامل طوال   .8

فترة الوالدة، وعدم التجّول في أنحاء القسم.
اتبــاع اللوائح التنظيميــة، والتعليمات اإلرشــادية   .9

الخاصة بالمنشأة الصحية.
10. االلتزام بسياسات المستشفى بعدم استخدام 

الجوال في التصوير طوال فترة إقامتها.
11. االلتزام بتنفيذ قرار نقــل األم إلى مكان آخر، أو 

خــروج المرافق من غرفــة الوالدة في حــال وجود 
طارئ طبي، أو حسب ما يقرره الطبيب المعالج.

12. فــي حــال كان المرافــق مصابــً بأحــد األمــراض 

المعدية فإّنه يتوّجب عليه إعالم الطاقم الطبي 
القائــم على حالــة األم بذلك؛ وذلــك ألهمّية أخذ 
االحتياطات الالزمة لمنع خطر تلك األمراض، دون 
أن يؤّثر ذلك على معاملة األّم، أو إنقاص حقوقها، 

أو يؤّثر في خّطتها العالجية. 

Companion should comply with the 
fo l lowing:

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.

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. 
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13. االمتثال لتدابير الوقاية لمنع استبدال أو اختطاف 

حديثي الوالدة والرضع واألطفال.
14. التقيد بإرشادات مكافحة العدوى .

15. يتم استبعاد المرافق في حالة عدم قدرته على 

تقديم الدعم النفســي والجســدي، أو في حالة 
اإلخالل بقوانين المستشــفى وسياســاتها، أو إذا 

استدعت حالة األّم التدخَل الطبّي الطارئ. 
16. يحق للمستشفى منع المرافق من دخول غرفة 

الوالدة في حال اخل بسياسات المستشفى مثل 
) في حال رفع الصوت او مشاجرة الفريق الطبي 

مما يــؤدي الــى توتر وقلــق األمهــات والمرضى 
االخرين(.

13. Compliance with prevention measures 
to prevent the exchange or abduction of 
newborns, infants and children.

14. Commitment to infection control guidelines. 
15. 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.

16. 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).

وجود سياسات واضحة خاصة بمرافق األم في   .1
المنشأة الصحية.

توفير التغذية المناسبة، والحصول على بطاقة   .2
مرافق.

توفير كرسي/سرير أريكة للمرافق يستخدم   .3
حسب األنظمة المتبعة في المنشأة الصحية.

للعائلــة  وتثقيفيــة  توعويــة  دورات  إعطــاء   .4
وللمرافــق، تشــمل التهيئــة لمرحلــة الحمل 
والــوالدة، وطريقــة البــدء بالرضاعــة، وكيفيــة 
الحفاظ علــى المواليد والرضع مــن االختطاف، 

سواء من داخل المستشفى أو من خارجها. 

تخصيص دورات مياه للمرافقين وخصوصا في   .5
غرف الوالدة. 

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 
companion 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.

:Hospital Responsibilitiesمسؤوليات المستشفى:
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دور المرافق مع األم في غرفة 
الوالدة:

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

دعم التوازن النفسي والروحي لأم خالل المخاض،   •
وتذكيرهــا بالدعــاء والتــوّكل على اهلل ســبحانه 

وتعالى.

التحلي بالّصبر والمرونة في التعامل مع األم وقت   •
المخاض، والتعاون الكامل مع الفريق الطبي.

مساعدة القابلة أو الطبيبـ/ـة على تشجيع المرأة   •
ا؛  الحامل أثناء المخاض جسدّيًا ونفســّيًا وعاطفّيً

لتتخطى هذه المرحلة بصبر وثقة.

مســاعدة  المرأة الحامل على االسترخاء، وتجّنب   •
الشّد، والسيطرة على توّترها عن طريق ممارسة 
التنفس العميــق بطريقة صحيحة، ومشــاركتها 

فيه تشجيًعا لها.

مســاعدة المرأة الحامل على االســترخاء بلمس   •
وتدليك جســمها، والضغط الخفيف على مناطق 

األلم وأسفل الظهر.

مســاعدة المــرأة الحامــل علــى عمــل التماريــن   •
المناســبة، وعلى الحركة والمشي خالل مرحلة 

المخاض لتقليل األلم.

الوضعيــة  اتخــاذ  فــي  الحامــل  المــرأة  مســاندة   •
المناسبة المستقيمة للوالدة.

مســاعدة المــرأة الحامــل في أخــذ حمــام دافئ   •
واالسترخاء لتخفيف األلم. 

مســاعدة المــرأة الحامــل  فــي وضــع كمــادات   •
دافئة علــى الظهر، وعلى منطقــة العجان لجعل 

المنطقة لينة ومؤهلة للوالدة.

حث المــرأة الحامل على تنــاول التمــر، وكميات   •
كافية مــن المــاء في حــال عــدم وجــود أي مانع 

طبي. 

تشجيع المرأة الحامل بالكلمات اإليجابية، والدعم   •
النفســي، وتذكيرهــا بالقدرة علــى تخطي هذه 

المرحلة بثقة.

• 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.

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

• Support the pregnant women in taking the 
appropriate upright’s 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.
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بالــوالدة،  الخاصــة  الحامــل  المــرأة  خطــة  تذكــر   •
واحترامها.

مســاعدة األم بعد الوالدة على وضــع الطفل في   •
وضعيــة المالمســة )التصاق الجلــد بالجلــد( لبدء 
الّرضاعــة الطبيعية، ومســاعدتها للبــدء بها منذ 

الساعة األولى للوالدة.

• 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.

يجب على المرافق االلتزام بما يلي:

اإلبالغ عــن أي تغيير فــي الحالة الصحّيــة لأم أو   •
المولود.

الحرص على سالمة المولود، والمحافظة عليه.  •
مســاعدة األم على القيام بالرضاعة الطبيعية   •

بعد الوالدة. 

The companion should comply with the 
following:

• 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.

خطوات اعتماد المرافق
1. تكمل األم نموذج طلب مرافق لأم تحدد فيه 

رفيق الوالدة الذي تم اختياره.

Steps to approve the companion
1. Birth companions are chosen by the mother 

by completion of a Mother’s Companion 
Request Form.

2. على جميــع مرافقي الوالدة إكمــال تدريب ما 
قبل الوالدة، ويشمل: فهم طبيعة دور المرافق، 
و مسؤولياته، والتصرفات الصحيحة في غرفة 
المخاض والوالدة، وختم بطاقــة مرور المرافق 

من المدرب.

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

3. يوقــع مرافــق الــوالدة علــى نمــوذج (موافقــة 
المرافق) ويتضمن اإلقرار بموافقته  فيه وعلمه 

بالقواعد السلوكية داخل المستشفى.

3. Companions sign a “Companion’s Consent 
Form” agreement that they will follow 
hospital code of conduct.

4. الحصول على توقيع وختم موظف األمن على 
بطاقة مرور المرافق.

4. Get the signature and stamp from the 
security staff on the companion’s pass card

دور المرافق مع األم في غرفة 
ما بعد الوالدة: 

The role of the mother’s 
companion in the postnatal 
room:

13
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تمارين ووضعيات تخفف األلم 
وقت المخاض والوالدة:

Exercises and positions  that 
relieve pain at the time of 
labour and delivery:

ماهي التمارين والوضعيات التي تساعد األم 
في تقليل آالم المخاض؟

هناك تمارين ووضعيات تساعد المرأة الحامل 
في تقليل الشعور باأللم أثناء المخاض، وتتم 

بمساعدة المرافق، وهي:

1- تمرين التنفــس أثناء الشــعور باأللم من خالل 
الشهيق العميق والزفير.

2- مساعدتها على اختيار الوضعية المناسبة لها 
مع عمل مساج للظهر؛ لتسهيل الوالدة، وتقليل 

األلم.
3. مــن المهــم أن تعلــم األم أّنه ال توجــد وضعية 
مثالية للوالدة، وعليها مناقشة القابلة أو الطبيبـ/

ـة فيما تفضله منها، وربما احتاجت إلى أن تجّرب 
عّدة وضعيات لتجد الوضعية األكثر مالءمة لها.

What exercises and positions 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.
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علــى  الرقــود  وضعيــة   .1
الجانب: 

مالِئمــة  وضعيــة  تلــك  تعــّد 
ألخذ قســط مــن الّراحــة، حيث 
الحامــل  المــرأة  تســتلقي 
على جانبها، مع وضع وســادة 
بيــن الركبتين، وتســاعد هذه 
الوضعية على تدّفق الدم إلى 
الّرحــم والجنين بشــكل جّيد، 

وتخفيف  من آالم الّظهر.

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.

علــى  االرتــكاز  وضعيــة   .2
اليدين والّركبتين:

يمكــن للمرأة الحامــل تجربة 
هذه الوضعية على الّســرير أو 
على األرض، وهي تساعد على 
تقليــل الضغــط الواقــع علــى 
العمود الفقري، وتزويد الجنين 
باألكسجين، ودورانه إلى وضع 
ويمكــن  للــوالدة،  مناســب 
للمــرأة الحامــل إراحــة ذراعيها 
عن طريق خفض الكتفين إلى 
الســرير أو إلــى األرض، ووضــع 
الرأس على وســادة لتســهيل 

عملية الوالدة.

©️ 2021-1998 Mayo Foundation for Medical Education and 
Research (MFMER). All rights reserved.

2. Hands and knees 
p o s i t i o n : 
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:

 حيــث تجلــس المــرأة الحامل 
ُمســندًة ظهرها إلى وســادة، 
أو إلى الشــخص المرافــق لها، 
مع الميل إلى األمام، وسحب 
أثناء  الجسم  باّتجاه  الّركبتين 

االنقباضات.

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. وضعية الُقرُفصاء:

تساعد هذه الوضعية على فتح 
الجنين  يعطــي  مّمــا  الحوض 
للتحــّرك  الفــراغ  مــن  مزيــًدا 
نحو قناة الوالدة، كما تســاعد 
المرأة الحامل على الّدفع نحو 
األســفل بشــكل أكثر فاعلية 
مــن  األخيــرة  المرحلــة  فــي 
المخــاض، ولمزيد مــن الثبات 
أثناء أداء هذه الوضعية يمكن 
لأم االرتكاز على كرســي، أو 
على الحائــط، أو على مقبض 
القرفصاء المثبت على ســرير 
االرتكاز  يمكنهــا  كما  الوالدة، 
على ساقي المرافق لها بينما 

يجلس هو على الكرسي.

©️ 2021-1998 Mayo Foundation for Medical Education and 
Research (MFMER). All rights reserved.

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:

الحامــل  المــرأة  تســند  حيــث 
الذراعيــن والجــزء العلــوي من 
الجســم على الســرير، بينما 
متباعدتيــن  القدمــان  تكــون 
ويمكنهــا  األرض،  علــى 
اســتخدام كرة الــوالدة )وهي 
كبيــرة  مطاطّيــة  كــرة 
لتســهيل  كأداة  تســتعمل 
الــوالدة( أو الوســائد، وتســاعد 
هــذه الوضعيــة علــى تخفيف 

آالم الظهر.

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.

االعتمــاد  مــع  الجلــوس   .6
على قدم واحدة:

حيــث تجلــس المــرأة الحامل 
ترفــع  بينمــا  كرســي،  علــى 
كرســي  على  ســاقيها  إحدى 
مقابــل، ويمكنهــا الميل في 
اتجــاه القــدم المرفوعــة أثنــاء 
االنقباضــات، ويمكــن أن تقّدم 
المتماثلة  غيــر  الوضعّية  هذه 
مناســًبا لتســهيل الوالدة،  حالً 
مع األخــذ بعين االعتبــار ضرورة 
دعــم الركبة فــي حــال البقاء 
هــذه  علــى  طويــل  لوقــت 

الوضعية.

©️ 2021-1998 Mayo Foundation for Medical Education and 
Research (MFMER). All rights reserved.

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:

أثنــاء  الحامــل  المــرأة  تقــوم 
الوقوف برفــع إحــدى القدمين 
بحيــث  مجــاور،  مقعــد  علــى 
تكــون إحــدى القدميــن أمام 
األمــام  إلــى  وتنثنــي  األخــرى، 
برفــق باتجاه القــدم المرفوعة 
لتخفيــف  االنقباضــات؛  أثنــاء 

اإلحساس باأللم. 

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. وضعّية الّتأرجح:

الحركــة  تســاعد  أن  يمكــن 
اإليقاعيــة علــى شــعور المرأة 
الــوالدة؛  أثناء  بالّراحــة  الحامــل 
برفق  الّتأرجــح  يمكنهــا  لذلــك 
بينما تجلــس على كرســّي، 
أو على حافة الســرير، أو على 
كرة الوالدة، ويمكن للشخص 
أن  الحامــل  للمــرأة  المرافــق  
األرض  علــى  أمامهــا  يجلــس 
ويميل للخلف مســتنًدا على 
ركبتيهــا، وإن كانــت تجلــس 
على  مســتندة  كرسي  على 
علــى  الّضغــط  فــإّن  ظهــره 
ركبتيها يمكن أن يساعد في 

تخفيف آالم أسفل الظهر

©️ 2021-1998 Mayo Foundation for Medical Education and 
Research (MFMER). All rights reserved.

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.

9. وضعّية الميل إلى األمام: 

على  الوضعيــة  هــذه  تســاعد 
الظهــر،  أســفل  آالم  تخفيــف 
أن  الحامــل  للمــرأة  ويمكــن 
تجلــس مســتندة علــى ظهر 
علــى  منحنيــة  أو  المقعــد، 
الّطاولة، مما يســاعد المرافق 
الظهــر  أســفل  تدليــك  علــى 
لتخفيف األلم، وتسهيل عملية 

الوالدة.

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.
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:Conclusionالخاتمة:

تضمن هذا الكتيب على المعلومات األساسّية التي يحتاج كل مرافق في غرفة الوالدة 
إلــى معرفتها، كمــا تضمن حقــوق المرافق، والــدور المأمــول منه القيام بــه، وبعض 
اإلرشادات التي تساعد المرأة الحامل على اختيار المرافق المناسب لها في هذه المرحلة 
المهمة، وكّلنــا أمل أن يكون مــا قّدمناه في هذه الســطور مفيــًدا، ومحّقًقا للهدف 

المنشود منه.

This booklet contains the basic information that every 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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أوافق علـــى أن اكون مرافق/ة المخـــاض والوالدة   .1
لأم المذكورة.

2.  اقر بأنني بالغـ/ـة وفي صحة جيدة.
3.  اتفهـــم ان دوري كمرافقـ/ــــة للـــوالدة هـــو فقط 
تقديم الدعم الجســـدي والمعنـــوي والعاطفي 

المستمر لأم.
4.  أوافق على عدم التدخل في عمل الطاقم الطبي 

بأي شكل من االشكال.
وســـالمتي  5.  أتفهم إنني مســـؤول عـــن صحتي 
الشخصية وأمن ممتلكاتي أثناء بقائي في غرفة 

المخاض )يسمح بحقيبة واحدة فقط(.
6.  أوافق على اتباع كل سياســـات الصحة والسالمة 
في غرف  المخاض والوالدة, وعدم دخول أي غرفة 

او منطقة غير المخصصة لي.
أوافق بالتواجـــد داخل الغرفـــة المخصصة، وعدم   .7

الخروج منها إال بإذن الفريق المعالج.
أوافق علـــى عدم تصوير أي شـــيء باســـتعمال   .8
الكاميرا )صـــور فوتغرافية، فيديـــو( دون موافقة 

الطاقم الطبي.
أتفهم إني ملزم -وفي جميـــع األوقات- بمراعاة   .9
خصوصية باقـــي المرضى، وســـرية المعلومات 

الطبية الخاصة بهم.
10. أوافق على ترك أي حقائب أو أغراض إضافية في 

مكتب األمن الخارجي.

1. I agree to be the labour and 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 ward (only one handbag is allowed).

6. I agree that I will follow all the health and safety 
policies in the labour 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.

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.

Companion’s Consent Formنموذج موافقة المرافق

أثناء الوالدة اوافق على
الشروط التالية:

During the childbirth I agree to the following 
conditions:

هذه النماذج على سبيل المثال وليس الحصر:
These forms are illustration
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اسم المرافق:
............................................................................

توقيعه:

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

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

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

11. أوافق علـــى االلتزام بتعليمـــات الفريق الطبي 

ومغادرة جناح الوالدة إذا قام الموظف بطلب ذلك
12. حمـــل البطاقـــة الخاصـــة بالمرافق أثنـــاء فترة 

المرافقة في جميع األوقات.
13. االلتـــزام بوجود مرافق واحد داخـــل غرفة الوالدة 

لمراعاة الخصوصية.
14. القيام بدوري، وااللتزام بسياسات المستشفى، 

وبمســـؤولياتي كما هو مذكور فـــي الكتيب 
التعريفي للمرافق.

15. ُأقر أّن توقيعي على هذه االستمارة يعني أّنِني 

موافقـ/ـة على كل بنودها، وأّني قرأتها بالكامل، 
وأي مخالفة تصـــدر مني تعرضني للمســـاءلة، 

والستبعادي من غرفة الوالدة.

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

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

13. I agree to commit to having one companion 
in the birth 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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 Companion’s pass card     بطاقة مرور المرافق

أسم األم 

Mother’s name
ختم المدرب 
Trainer stamp

اسم المرافق 

 Companion’s name

رقم هوية المرافق 

 Companion’s ID number

 التاريخ/ الساعة 

Date/ time

                      /          /   

ص   م

اسم موظف األمن 

 Security staff name

ختم موظف األمن
Security stamp

توقيع موظف األمن 

Security staff signature
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نموذج طلب مرافق لألم 
 Mother’s Companion Request Form  

اسم األم
Mother’s name

اللغة
Language

الجنسية
Nationality

عدد الحمل السابق
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

I choose the person named below to be my birth companion in the labour and delivery room
أختار الشخص المذكور أدناه ليكون مرافقي في غرفة المخاض  والوالدة

اسم المرافق
Companion’s name

اللغة
Language

العالقة مع األم
Relation to mother

رقم الهوية او اإلقامة للمرافقة
Companion’s ID or Iqama number

0 5
رقم جوال المرافق

Companion’s mobile number

البريد اإللكتروني للمرافق
Companion’s email address

التاريخ
Date

توقيع األم
Mother’s Signature
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