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 كوشى لعل ماح كنوك، كله جومب يتكلاا هذ

 ن يلذاو، نيبرقملان مه ريغلو أك كيرشلو، ةلدولا

اء الولدة.نثك أمعهم دواجتحضورهم ون في يبغرت

م لآلاع مل ماعتلا قرطى لإب يتكلاق رطتي

 ة ماعة رظن كلم قديو، اء الولدةنثها أتمعالجو

 ة حرتقملاو ،اآللمن يسكت لةلفتل المخكااألشعلى

ك.مارندب الونجة طقني مفكن الولدة مافي أ

 ت ماعلولمة لبسنالبضافي ق إب هو ملحيتلكا

 ل رة الحمتفل الها خيعلن يحصلتي تة اليالشفو

اء الولدة.نثوأ

ن إمرأة ة مة الولدبجرتر في يبالف كتاك اخنه

ن اآللم يسكتك لاجيتحن ا فإاليتالبخرى، وأل

، اء الولدةنثأى. خرامرأة أت جاايتعن احف لتمخ

، كتاجايتواحك تابغار ربتعن اإليعبة لبلقاأخذ اتس

ن يك المرافقئابقرع أك مهيوجتمك وعدبقوم توس

 مع الولدة ل امعتة اليفيلك، اء الولدةنثك أل

آللم.ت اانمسكخدام تواس

المع اآلممل التعدة وااللوا

 ت. قلصات/ القطلآلم الن عة جتانهي آلم الولدة

 حم ة الرعضلن ق هو أطللم الآل يجسدالر يفستال

 ة ص عضلقلتت مادنعاح الرحم. تفنإبض للسماح بقنت

 ل اسرإم تي، ةلدولااء نثأث حديا ملثم، ةشدبم حرلا

ها ألم.نعلى أها ريفستم تيث يحماغ إلى الدإشارة

 ، ىآللم األخرم اظمعس عكعلى ، رآلم الولدةيشت

 هذا إلى كطفلم قدون عر بعتي هف، يباجيإيء شى لإ

!عالمال

 ة حت راراتفك انهث يح، مرةتت مسسيآلم الولدة ل

ها.نيب

اء نثأللم أعلي لفن يسكتساء إلى نعض الباج تحتل

ن د ميلمزد وايزلمفراز اإب قومي سمالجن أل، الولدة 

ى مست)م سجلاي فم لآلاف يفختت انومره

ع األلم عامل متال ساءنك اللتل نمكيف(. تانيفدورناإلب

، هلمحتن مكين األلم ي أنعيهذا . وةيعيبطورة صب

س فنتدة. الاء الولنثشد أى وأقوح أبو أصى لتح

 قد م المخاض اء آلنثة ألحركئ واهادق واليعمال

. لمهذه اآلع عامل متال في كعدسات

ع آلم عامل متللعدة ى المساساء إلنعض الباج تحت

 دة يلمخاض الشدن آلم اات ميي أخرنعاتالمخاض، و

خدام تد اسيمفي والرورالض نح مبصيه نأة لدرج

ات اآللم.نمسك
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ا اءهنالدة وأثولقبل اان مألار بوعشلا

 شخاص ك أبن جان إلىكوين هم ألمن ا، ماء الولدةنثأ

 ود جواء سنلا بلغأل ضفتة. حارلابم هعمن يرعشت

 اء نثأا هبناج ىلإب رقمص خشو أ ة لباق/ كيرشلا

 ي ؤديولدة فقد لان مة فئاخوة رتوتم تنكا إذة. لدولا

 ي ؤديق لقلن ا، ألاأللمبور ي الشعفادة يك إلى الزذل

 ل عجيوس فنتلاى لعر ثؤيا مم ،تالر العضتوتإلى

ي رعشتن أم هملان مك للذفا. بعصم لألاع مل ماعتلا

ها.اءنثولدة وأل البقن مااألب

 ة لدولاي فعد اسملاص خشلا/ككيرشوت نأك نكمي

 ي فة كراشملاك نكمين. مآو جق لخلا عمل معلا

 ة فمعرب الساتاكالي تالبو ،ةر للولديحضتت الجلسا

 أللم دة في إدارة اعات المساينكاإمة وسارالولدول مح

 ة. لدولان اكمي فة مقدملاوآللم ف ايخفتق طرو

، كتاعقوت لوحة لباقلاع مث حدتلاا ضيأك نكمي

 كنكميوة. لدولال بقك باتنتي تلاف واخملاو كتابغر

 اء نثأك عداستي تلاة لباقلاع مك لن ذعث يحدلاا ضيأ

ك.تولد

راحةلكة وارلحا

ن ن أمكيفدة. اء الولنثك أخدام جسمتد اسيمن الج

 على ل اعد الطفسيو ،األلمف يخفتإلى ك ذلي ؤدي

 ساء إلى نض العب اجتحتحوض. ل الإلى أسفل زونال

 ت ايرخأل ضفتا منيب، ضاخملااء نثأة كرحلا

 ف طرااألة يعوضخاذ تب أو إنعلى الجالقاء تالس

 ة.لفتت المخاين الوضعيبل يدبتال، أوةعبألرا

اء نثت أراتفعض البكة في الحر ن إلىياجتحتقد

. الولدة

 ف سوة. راح الخرى إلىت أراتف ن فيياجتحتقد و

 وإلى ة باسنلمت اا، إلى الحركةلبلقااك وجهت

ة.لدولار اسملا ديفمك لن ذاكا إذك تيعضورييغت

اءرخستالادئ واهلالتنفس ا

 ع ير في جمتوتث وفي حدب األلم بست ين ن أمكي

 ،ئهادوالق يعمس الفنتن الكويف جسم. حاء النأ

م.لأللا ففخموا ئهدموا حيرم

 ةحخاء ورارتسا دنعل عافل شكبل عملن للرحم امكي

جسم.ال

 ت قلصاتع المد يل الجامعتخاء والرتد اإلسنع

 على ل طفل الصحيوس ،ةعسربق الرحم نعح تفنيس

حوض.لل اسفإلى أ لوزنلاوك رحتلاة يناكمإ

د يمن الجف، ءرخاتعلى اإلسقى يوسلمك اعدساتقد

ي تة اليقيوسلمع اطمقالعض اببة مئقا حضار إ

 ،ئةهاد ىأخرية وعقايقى إيوسم –ها نيفضلت

ر.توتلف ايخفتعلى ك عدسات

 ق طرا ل فصو، ةيلاتلات احفصلاي ف نيجدتس

 م تيي تلاو، اماخدتسارثألكاف اآللم يخفتل كاأشو

 ب ونجة طقني مفكن الولدة ماأمها في يقدت

ك.مارنالد
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اءملا

ء لسترخا اىلعد عساي ن أنمكي اءالمل عماتاس

مآللف ايتخفو

أقصر تاصلقتلا تقول جعيء لماا

تالالحميع اجي الم فف اآلخفيلتاء ملم استخداا

 ظم معت. هاألمظم امعن لساخمام حر يفوت ن مكي

ل ماعتمام. إسحتسلإلواض أحب مجهزة ةف الولدغر

ا في باسنالضرورة مبن كوين أللم لن لمسكاء كلما

 ل ئالسا نكاذا إ ،لاثلمل ايبعلى س، تالحال عضب

 ضر أخن و لوذ ( نينالجبط يحلمل ائ)الساوسي ينألما

 هذه ك في ن فإ،الدمط فاع في ضغتك ارين لدكاأو

. ةبقمران المد ي ى مزة إلحاجبك طفل وت نة أالحال

اهميلال اعمستة إكيفي

 ض حول ماعتساوأش دوأخذ ن يبار يتك الخنمكي

 ماء حرارة الة جن دركوتن ل أفضن األم. مماحتاإلس

 حرارة ة درج فاع تإررثؤي فقد ة. درج35- 37ن يب

ك ح لير مريغك ذل حبصيف، لعلى الطفماء ال

 ، مامفي الح قاءبل الحمتعلى قادرة ر يغك علجيو

ك.ذلباع تمتإلسك في ات ب غغم رر

 دةيدشت قلصاتن الكوتما ل دنعو ة الولدة يدابفي

 ن ساخال شت الدحتف قود الويالج نفم، اجد

 ن ن أمكي. املأر ثكألاق طانملاى لعاء ملاه يجوتو

 احيرما رمأم امحتسلاض وح ىلإل وخلدان وكي

ق.حت لقفي و

 ل كالى أشعل صوك الحنمكي، مام حتالساء نثأ

 مقعملااء ملان قحل ثم، م لآلات انكسمن مى رخأ

ر.باإلبخز و الوأ ت الجلدحت

اءلمر اأثيت

 قد خاء ورتعلى السن ساخماء العد الساين ن أمكي

ن آلم كوتن ن أمكي. تقلصاتألم البالشعور لقلي

ماء ر اليثأتن ، ألصرقأ تقلصاتال /المخاض

 ر ثأك المخاض ة آلميهانية ودابل جعيأللم ل نمسكال

 امتال فاءتالخإلى ماءلل اماعتي اسؤديل . لادتعا

 ل ن األسهنه مأن جديساء نن الد ميلعدا نلك، أللمل

ماء.الخدام تاسبم المخاض على آلب غلتال

انبيةلجار ااآلث

 ك إذا لم طفلأو ل كة لبسنالبة يبنار جاثوجد آتل

. ةدرج 37- 35ماء رة الة حراوز درجاجتت
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مسللليك واتدلا

نمسكودئ مهير ثتأ له

 ذي الشخص النيبوك نيبنشأ يذي يد الالجل تصاال

دة.لوملية الع ىعل يبير إيجاثتأ، له كيتدلم بالويق

ت الاحلميع اي جليك فلتدام ستخداكن ايم

ر عشيه نأا ملاطك يلدتلام اخدتساع يمجللن كمي

 د نعة عدم الراحبت هاألمعض ابشعر تة. الراحب

خدام تن اسمكيا ناض ، فهاء المخنثك أيدلتخدام التاس

م المخاض.لن آحة مراتت اإلسراتفاء نثك أيدلتال

ليكلتدم استخداام كيف يت

 ل الخك ق لفمراص الشخ/ الككيرو شة ألبلقاقوم اتس

 ة قيطرد اليتحد، ا قبسم، نمكيك. ل كيدلتب، الولدة

ه بن يشعرت ماعلى مد تعيك فذل، كيدلتل للفضاأل

 ك يلدتلاة دئافباء سنلاض عبر عشت. لك احيرموا بسانم

 ن مت ايرخأيد فتستا منيب، فيفخلا سمللال الخن م

ب بسبما ر ألثألك اقطانلمفي اق عمك األيدلتال

 ك يدلتن الكوين ن أمكي ،لاثلمل ايبعلى ست. قلصاتال

 . رهظلال فسأي فو أن يقاسلاو أن يكرولاى لع

 ب اسنلمك ايدلتا هو اللة مبلقاع ام ،نيشفتكتس

ك.ح ليلمروا

سلملك واليلتدر اأثيت

 ل آللم أسفل خاص شكبن مسكر يثأته ك ليدلتال

 ما لهس لمك واليدلتن ال فإ، كلة إلى ذفاإلضابالظهر.

 /م المخاضع آلعامل متعلى الك عدسايح ير مريثأت

ت.قلصاتال

انبيةلجار ااآلث

س.لمك واليدلتن العة جتانة يبنار جاثوجد آتل

ربألابز خولا

نمسكئ ومهد ورخاءتر لإلسيثأته ن لكوين ن أمكي

 ن ة منيمعن كمافي أها م وضعتية عيفر ربهي إ

جسمال

ةولدرة التفل طوا امهخداتن اسمكي

ت الالح الجميعر إلباز بوخلام ستخداكن ايم

 ز وخخدام التست اهاألمن اى مة العظميبغالن للمكي

 ن كامأع يمجي فر بإلابز خولار يفوتم تير. بألاب

الولدة.

رإلباز بوخلام ستخداام كيف يت

 ا ة جدعيفر ربل إم إدخاتير. بع اإلوضبة لبلقاقوم ات

ة بغعلى ر امادتعا ،جسمن اللفة متن مخاكأمفي

 ر باإلبخز ل الومفعوبر ن الشعوكويب. طلولمر ايثأتال

 ر في بقى اإلبتما عادة ق وئضع دقابن ضوغفي

 ي فر بإلاض عبى قبتقد ا. بيرقتة قيقد 20لمدة هانكام

 ي في أ، ربة اإلإزال نمكيالولدة. رة تفل واطها نكام

إلزعاج.ب ابستت نكا إذا ،وقت



 6صفحة          أثناء الوالدة تخفيفها و  اآلالم التعامل مع
 

 

❚ 

❚

ًِّ ُ

ً

رإلباز بوخلر اأثيت

 ، رة الولدة تفل واطر باإلبوخز خدام التن اسمكي

ن مكيأللم. ن لمسكئ ومهدر يثأت هان لكوين ن أمكيو

، رخاءتسإلاب كرعشيا ريثأتر بألاه هذلن وكين أا ضيأ

 ي شعرتن لت.قلصاتن اليبة راحتل اإلسسهيما م

ة.شدل قأم لآلان وكتسن كلوا مامتم لآلااء فتخإب

 وخزل الماعتاء اسنثرخاء أتالسبساء نعض البشعر ت

ن.منين هنة أر لدرجباإلب

انبيةلجار ااآلث

 ر. في باإلبز خة للويبنار جاثوجد آتل ، عامل شكب

 ، ةعدم الراحب عضبالشعر ي، ةليلقلت اعض الحالب

رة تد لفتمير ويطخ مرا أس يك ل. ذلقعرتة والوخالد

ل.على الطفر باإلبوخز ر الثؤي. ل ط فقرة يقص

ز(رولنيتأكسيد اك )حلضاز اغ

نمسكئ ومهدر يثأته ل

عير سريثأته خدام ولتسل السه

 : ةيالتلدة الكن الوماضحك في أغاز الر يفوتم تي

Lillebælt غ نيت كولدليبل يت لايشفتمس

Kolding ه سنشفى أودتسومOUH Odense و 

 و OUH Svendborgورغ بنفى سفشتمس

Sydvestjysk Sygehus ارغ يبشفى إستمس

Esbjerg .رة تفل طواك ضحغاز الخدام تن اسمكي 

 ل اله خامخدتب اسن الصعن مكويقد ن لكالولدة.

ع.ف/ الدطرة الضغتف

كلضح اازغدام ف يتم استخكي

 طي غياع نقل المن خك ضحغاز الق شانتم استي

د نعك ضحغاز الق شانتك اسنمكيفم. ف والناأل

 د نعه قشانتن اسعف قوت، والاتقلصتالألم بالشعور 

. اتقلصتل الزوا
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 ه نر مثأك ئمهدر ثأبن يشعرتذلك سبك اميقد نع

اء نثأك حضلاز اغق اشنتساا ضيأك نكمي. نكسمك

ه ن لكوي، كذلبفة. الراحتراتفاء نثت وأقلصاتال

ن.مسكئ ومهدر يثأت

ز(ورلنيتكسيد الضحك )أاز ار غأثيت

د ين أكسلك، ةفر معرويغغاز هذا اللة قيقل الدعمة اليآل

 ودة المجلأللم وة نمسكعض المواد البز رفيز ورتينلا

 هاز ى الجعلواد لمهذه ار ثؤتث يح. جسمالفي

 اريثأتى لعل وصحلام تيا هذبوي. زكرملاي بصعلا

ا.ئهدموا نكسم

 عد ب، أللمن لمسكك الضحغاز الر يثأتبن يشعرتس

هذا مر تسيه؛ وامخدتن اسق مئقاث دالثحوالي

 ل ضاءتي وه.قشانتفي است يمرتالما اسطر يثأتال

 ف قوتد النعة ليقلق ئضون دقاغر في يثأتالبالشعور

غاز ن أبت هاألمن اد ميلعدعر اشته. قشانتن اسع

شعر تن ل يفي ح ،أللمد ليكن جك هو مسضحال

ف .يفطر يثأتبو أي باجيإر يثأتي أبت ايرخأ

انبيةلجار ااآلث

 /والدوار نايثلغك اضحغاز الب بسين ن أمكي

ة.وسهلن الم مألي انعات، ت حالالعض بالدوخة. في

 ت ارتفالعض ب ركذتة بوعصن اء مسنعض البي نعات

 رة تك لفضحغاز الدام ختاسل في حا، الولدة من

 غاز على ل طفلل احصي . ةحت راراتفن ودوة ليطو

ة يبنار جاثد آجوتن ل لكو ،ةمير المشبعك ضحال

غاز هم تهاأمت خدمتن اسيل الذألطفااعلى ةفمعرو

اء الولدة.نثك أضحال

دلجلت احقم تمعلء ااملحقن ا

دةيشدهر الظل السفف آلم أخفي

م تيي قم الذمعماء الن الة مليقلت ايكمن عارة بع

جلدت الحته نحق

 كرار تة والولداء نثت أقي وه في أامخدتن اسمكي

ةحاج البحسك ذل

تالالحالجميع م عقلماء املم حقن استخداا
، ةمقعملااء ملان قحم اخدتسات اهمألاع يمجلن كمي

ة.اجحب الحسك ذلبعالج كرار التن مكيو

معقلم ااءلمم حقن استخداام كيف يت
قم معالماء ن الرة مية صغيكمن حقبة لبلقاقوم ات

 ل ع كلد معلى الج في طفورمتظهر يست الجلد. حت

 و أة قرحبن يرعشتس، مقعملااء ملان قحد نعة. نقح

ة.عسربل زوين األلم سلك، لحنة الغلدكة غلد

 ظهر ل الآللم أسفقم معماء الن الخدام حقتن اسمكي

 مجرد بة يحربك حرتك النمكين. طبل الآلم أسفأو

ن.هذه الحقع وض

معقملاء المر حقن اأثيت
ن ن حقخدمتي استواساء اللنن الم50%حوالي

 د. يل جشكبآللم ف ليخفتبن ، شعرقممعماء الال

ة مدلر متسيون قحلاعد بة رشابمن قحلار يثأتر هظي

ف.صنة وعساأو ةعسا

انبيةلجار ااآلث
ن ل لكو ،دت الجلحتماء ن الح حقيلمرر ايغن م

ك.ة لذليبنار جاثوجد آت
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(رهلظة ا)إبرافية لجوق ادير فتخ

م الولدةن آليسكتة ليعالفر ثألكل ا الشكهو

ظهرفي الة نل حقكشعلى طى عي عي ض مخدر موهو

 عدم بف أو يألم طفبن يشعرتف ،بعصار األيخدتبقوم ي

ة آلميجود أو

 ى ظملعلبية االغلافية لجوق اير فددام تخن استخمكي

تالالحمن ا

 تعض الحالب في ةيفاجلاق وفر يخدتم اخدتساع نمي

. مراضألاعض بود وجب بسبأو ا،جد ةليقلال

فيةالجافوق ر ام تخديستخدام كيف يت
 ق فور يخدترة بأ كطاءعإبر يخدتب اليبطقوم ي

 ر هظلاة ربأب بستتن أن كمي(. رهظلاة ربأ)ة يفاجلا

 ط س ضغايقم تيسك الدم، فلذلط ي ضغففاض خنفي ا

 رة بك أئطاعل إبقك دية في رطسقع وضك ويالدم لد

 رة تالفل الخر مراتاسبضغط الدم س ايقم تيالظهر.

 .ةيفجاق الفورة بك إئطاعإ مناألولى

 ل في حاة طرر القسبع ل الدواءعن يحصلتس

 تقلصاتلص افحبة لبلقاقوم ات .دمط الفاض ضغخنا

 ةبقمراهاز ام جخدتاسبل طفب القلض بنماع لتواإلس

على ن انئاإلطملغرض ك ذلو، CTGن ينجب القل

10- 15ا بيقرتظهر رة البطاء أعق إغرتسيك. طفل

 قي بتلقي وتست/ يجلستن مهم جدا أن ال، ومةقيقد

ك نمكي الظهر. رةبك أئطاعاء إنثة أن حركدوبة ئهاد

ك. بنعلى جالقاء تسي أو النحنهر مظبس جلوما الإ

 ة الظهر طقنرميخدتل وغسبب يبطقوم الي، ةيدابفي ال

 (. ةيفق الجافو ريخدت)ظهررة البع إوضم تيث سيح

قوم ي، لعمالب عيوضلمل المخدر اعومفدأ بيما دنع

ل ا، إدخاهربع م تيوظهرفي الرة بل إإدخابب يبطال

 م ثة. يفق الجافوطرة قس - ا جدا عيفرا يكيتسالبا بوبنأ

. ىرة أخررة مبزع اإلنبب يبطالقوم ي

 ، ل الولدةطواع يفكي الريتالسبب الوبنقى األبي

 ل واطعي ضر المويخدتء الطاعه إلامخدتم استيو

 رة الولدة.تف

ر ثؤتن لة. ريغصة خضمم اخدتسابا يئاقلتك لم ذتيو

، كية لدكة الحريعلى حرة يف الجاقوفطرة قس

. اة جدعيفر هانأل

ر( هلظرة اة )أبفيالجق اورة فأبر أثيت
م تيلظهر. في اعي وضي مخدر مهرة الظهر بأ

 ول آلموصع نم متيث يحبظهر ل السفعها في أوض

 ، إلى ولدةالاة نقحم ون الرة مادمالقب عصااأل

ا نيكستة يفاجلاق وفر يخدتر فويي. كوشلال بحلا

 ه نما أ، ك حم الرةحتفع وستة ا لأللم في مرحلديج

 ن يشعرتط. سلضغرة اتفل العض األلم خبف خفي

 عدبا بيقرتة قيقد10- 20 رور عد مبل المخدر مفعوب

 عد بة قيقد60إلى 30ن ره ميثأتمر تسيه، ونحق

ة.ضخلمل ايشغتف قايإ

انبيةلجار ااآلث
ن اء مسنعض البي نعات :دملضغط اض في اإنخف

ك عالج ذلن مكيو ،ضغط الدمفي ديشد فاضخنا

ة.ياألدوب

 ، تظم الحالعي مف :يناقلسف في الضعار بولشعا

 ت القوة عضعلى ريثأتن الف اآللم دويخفتن مكي

ن اء مسنعض البي نعاتقد فك ع ذلوم ،نيقالسا

 رة.تفعد ب شعورهذا الل زوين. سيقالسافي ف ضع

، المشيد نع ص آخرشخعم لد ةحاجب نينكوتس

. ريخدتل المفعو مرارتاء اسنثك أوذل

 ق فور يخدترة بب أبستتقد : لولتبي ال فاكمش

، ةناثلمالء اتإمبر الشعوة بوفي صع ة يفالجا

 ت راتفل الخل وبترة الضروبة لبلقاك اذكرتفس

 قوم تفس، ل وبتالعلى ك ت قدرعدم ل حافي ة. ظمتنم

. طرةالقسبة ناثلمإفراغ ابة لبلقاا
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 ة يفاجلاق وفر يدختل يطين أن كمي :لوأطة دالوة فتر

 ت. اصلقتلا/ تاضابقنلاف عضيه نأل، ةلدولاة مد

 ة يام األدوخدتي اسرورن الضن مكويلذلك فقد

 إلىة يفجاق الوفر ي خدتي ؤديل ت. قلصاتلل المحفزة

ة.يصريالقولدة ل الماتفي احادة يالز

 ة يفق الجافور يدختب بستيقد :شفطلز ااهاستخدام ج

د الولدة.نع طشفهاز الخدام جتسل امعدادة يفي ز

ة هيبالمادة الشب بستن ن أمكي :دللجة في احك

 ا جاعزإي عضوملار خدملاع مى طعتي تلان يفروملاب

ا هذن وكيا ما رادنن كلولد. جلاب ةكحل كشي ف

 ي رورضن الس ميفل، رةيبة كدرجبإلزعاج ا

 ق فورة ب إةد إزالنعجلد ة الحكل زوته. تمعالج

(.ررة الظهب)إة يفالجا

 في ة يفالجاق فور يخدترة بب أبست تن ن أمكي :الحمى

 5إلى 2عد با بلاغك لث ذحديو، ىمحلا ثحدو

 مى حث الوب حدبس قىبيورة. بع األوضن عات مسا

. مجهول

 لاونتورة ضرمى حالث حدور يشيقد

 على ولودمل الحصيس .نيسلنبل والاموتياراسبال

ه تبعدم إصان كد مأته للحصفم تيوا يفاضإا مامتها

 .اء الولدةنث أمىالحباألم ة بل إصافي حا، ىعدوب

 ق فور يدخت)رة الظهر بخدام إتد اسنعو ،هذال

 لماتإحي فادة يزك انه، اء الولدةنث( أةيفالجا

 ل ألطفاب اط سمقفي ة بقمرات الحتولود لمع اوض

عد الولدة.ب

عدد د نع، ةيفق الجافور يخدتب بستيقد : اعدصال

ام يل األالخصداع ث حدو ساء، في نن الل ميقل

 ق راتب اخبسبصداع ث الحديعد الولدة. باألولى 

ن يشعرت. سكيشول البشاء الحلغطأ الخبب يبطال

. لقاءتاإلس دنعك في ذلتخيوض وهن الد نعالصداع ب

 ب يبطف رطن مع اصدلاا هذج لاعين أب جي

ع. يبعدة أساعد بفي إل تخين ه لن فإر، وإليخدتال

 ة يكمب ليبطال نق حقيطرن ععالج ن الكوي

 ي ؤديث ي ح،كيشول البفي الحك ن دمرة ميصغ

. هي فودة وجلماة حتالفق الغك إلى إذل
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Pudendusblokade جيرفلب اصلعدير اخت

عف/ الدطرة الضغتفة يهانه لأللم في امخدتن اسمكي

لبهملاي فة نقحل كشى لعى طعيي عضومر خدم وه

د نعل األلم يقلت للبمهي الفب عصار األيخدتبقوم ي

لالطفوج رو الدفع لخط أالضغ

 ي الشعورفادتل لبمهي الفب عصار األيخدتبقوم ي

عد الولدةبق مزتالب بسبة طايالخب

تالالحجميع ا جي فيفرلب العصادير دام تخاستخ

مى ظلعة ايبغالصب الفرجي لللعر ايخدتم يقدتن مكي

ى.شفتي المسفن لديي تساء اللوانن الم

رجيفلب العصادير دام تخاستخ ف يتمكي

ة يدابد نعفرجي ب الر العصيخدتع وضم تيما عادة

 ض رعيقد ل.فطلاج ورخل عفدط أو الرة الضغتف

 ا إذة لدولاعد بي جرفلاب صعلار يخدتا ضيأ كيلع

ر. يبمزق كت طع أوقعد بة طاي الخة إلىحاجبت نك

ي بنعلى جاعي وضمخدر مبك نحقبة لبلقاقوم ات

 رة بل اإلم إدخاتي جي.صب الفرلعن االقرب مبل بمهال

 ن ق حقغرتسيقي. ب واوبنل أالمن خل بمهفي ال

ف لتخيا. بيقرت دةواحة قيقجي دالفرب ر العصيخدت

مرأة إلى ن اي مب الفرجر العصيخدتن حقبالشعور 

 ز خون ألك لذبا ريثكن رعشيل ض عبلاى. رخأ

 شعر تقد . وقطلة آللم البسنالبا ئيثل شميرة ل باأل

 ح ير مريغج نتشب الشعوربع بتت ةوخزبساء نعض الب

ن المخدر. د حقنع

 ن ن حقق مئدقا 5رور عد مبر يختهذا الر يثاتظهر ي

 ة إلى عن سار ميثأتمر التسي وعي.وضلمالمخدر ا

. نيتعسا

ي رجلفعصب الر احقنة تخدير أثيت

ن اآللم يسكتعلى جي صب الفرلعر ايخدتل عمي

 ة ه لعضلقيمزتل وبمهل للطفق الراتعن اخة اجمنال

ل يقلتعلى ي جصب الفرلعر ايخدتل عمين. العجا

ج.رول للخد دفع الطفنعاأللم بالشعور 

انبيةلجار ااآلث
 ب ر العصيخدتد ليل الشدمفعوب البستين ن أمكي

ها ئفاتو إلخع أفدال ة إلىحاجالن ل ميقلتي إلى الالفرج

 ن د ميزتقد جي ب الفرة العصنن حق فإكماما. ولذلت

ن عك عالج ذلن مكيل. ج الطففع إلخراة الدبصعو

ن ن أمكيت. قلصات للرة محفزةطقك ئطاعق إيطر

 ،نيق، إلى الساساءنعض البد نع، ريخدتر اليثأتد تمي

ي فن وكتا ما بلاغ، ة يسحت ابارطضاب بسيا مم

 عد الولدة. بة عسا 24ى ل إلصتلمدة و حدةق واسا

ضرر.ك رتين ول تقور الومربك في ذلتخيس
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ينفرمولا

قطل الى آلمقصعلى أر ثؤي

ة الولدةيملعن كر مبقت مفي وه امخدتل اسفضي

رخاءتاإلسبشعور وال نمسكئ ومهدر يثأته ل

في الفخذة ن حقلشك علىى طعي

 ر من كثيلفي امورفين للى اول علحصكن ايم

تالالحا
 ل ان الطفا كن إذيفخدام المورتساء اسنن لمعظم المكي

ت نكا، إذا نيفورلمطاء اعم إتي. ل ةديج ة في حال

 ك ، وذلتعاسا 4ن مل قن أوي غضفم تتولدة سال

ل.طفة الالمعلى سظا حفا

لمورفينم استخداا م تيكيف
 دأ بين. يفها موريفة نك حقئطاعإبة لبلقاقوم ات

 ن ما بيقرتة قيقد15- 30رور عد مبن يفرالموريثأت

ه.نحق

لمورفينر اأثيت

 ق طلاللم ت آرجاقصى دعلى أن يفر المورثؤي

م.لآللا نكسمل وعفمطي عيو

 ت قولاي فا. مامتي فتخين لم لألان إف، ك لع ذمو

ك علجي فيفطئ مهدر يثأتن يفللمورن كوي، هفسن

األلم. بة يالبر ميغك ذلبن يحبصتفل الخموب ن يرشعت 

 كر بقت مفي ون يفدام المورختل اسفضن األلذلك فم

 ة حن الراسط مقعلى ل صوك الحنمكي ل، من الولدة

ن يفر الموريثأتمر تسيت. عاع ساضبوم لنما البور

ت.عاسا 3حوالي ل

انبيةلجار ااآلث

قيء. ان واليثلغ، اةن الحكيفب الموربسين ن أمكي

 ك طفللحصين ، سيفعلى المورن يحصلتما دنع

 ة رتفعد بك لفط ةدلول احي فه. نمض عبى لعا ضيأ

 الماخك لفطن وكيقد ف، ن يفرومللك يقلتن مة زيجو

شعر ين لس. فنت في الةب صعوهجوايقد ة ود الولدنع

 بة في غرب ل من الخمون ونعاين يل الذاألطفا

ن إلى يفرؤدي الموين ن أمكيك . لذلةعالرضا

 ل الطفة. إذا ولديعيبطة العالرضابدء بي الفة بصعو

 ليزيدواء طاءهعن إمكيف، سفنتة في البصعوب

ن.يفل المورمفعو
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