
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدم ونقل في النبض( الطفل بالمشيمة يربط الذي) الُسري الحبل يستمر ، طفلك والدة بعد  وزارة الصحة

 الحياة بسالم إلى حتى يخرج طفلك إلى الجذعية والخاليا واألكسجين

 اآلونة في ولكن روتينية لسنوات عديده ممارسة الوالدة بعد الُسري حبللل الفوري قطعالكان  

  بأنه ليس اإلجراء األمثل لصحة الطفل الحديثة الطبية أظهرت األبحاث األخيرة

 األبيض إلى لونه من األزرق الداكن ويتحول يتوقف نبض الحبل الُسري حتى لقد أصبح االنتظار 

 األمور لتسريع طبي سبب يوجد ال المستقرة حين الوالدة حاالت في المعتادة الممارسة

قبل ربط  الطفل والدة بعد ثانية 60ال تقل عن مدة اإلنتظاربحاليا  الطبيب أو الممرضة يقوم 

  الحبل الُسري وقطع

 

 ، والدته بعد حتى الطفل إلى المشيمة من تأخير ربط الحبل الُسري باستمرار تدفق الدم يسمح 

اذا تم قطع  عليه سيحصل كان مما أكثر الدم من٪ ٣0يقرب من  ما ىيتلق الطفل أن يعني وهذا

مما يترتب عليه زيادة معدالت كرات الدم الحمراء ومخزون  ,الحبل الُسري مباشرة بعد الوالدة

 من العمر ىخالل الستة أشهر األول دم الطفل معدن الحديد في

ة إلى أن نقص وتجدر اإلشار تقليل احتماالت إصابة الطفل بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد 

  نموه الجسدى والذهنىعلى  يؤثرسلباقد  مخزون الحديد في جسم الطفل المولود

 يالمناع في تطور جهازه تساعد والتي الجذعية في دم الطفل الخاليا نسبة زيادة 

تقليل آثار االلتهابات التي يتعرض لها عادة األطفال حديثي  ، فضال عن تعزيز مضادات األكسدة 

 والدةال عدبالوالدة أثناء المخاض، مما يحافظ على صحة وسالمة المولود في أيامه األولى 



 

المشيمة نتيجة  فية من الدم التي يحصل عليها الطفل مناإلضا ةالكمي أوضحت األبحاث العلمية أن 

ري تسُُاهم بشُُكل كبير في زيادة وزنه  األكسُُجين  على تحتويو الوالدة بعدتأخير قطع الحبل السُُُ

 وخصوصا في حاالت الوالده المبكرة صحة الطفلبشكل إيجابي على  تؤثرالتي  والعناصر الغذائية

 ةتقليل نسبة اإلصابه باألنيميا )فقر الدم( وبالتالي تقليل الحاجه الي عمليات نقل الدم المتكرر 

 يه لضغط الدمالمعدالت الطبيع ىالحفاظ عل 

 تقليل خطر اإلصابة بالنزف داخل بطينات المخ 

 الناخر األمعاء والقولون بالتهاب اإلصابة خطر انخفاض 

ماد الطفل عل ىتحسُُُُُُُين وظائف الرئتين مما يؤدي ال  يل اعت كسُُُُُُُجين وأجهزة التنفس األ ىتقل

 الصناعية

ري اال ان هناك بعض الحاالت التي قد ال تكون رغم أن هناك  العديد من المزايا  لتأخير قطع الحبل السُُُ

 :مثل  لهامناسبه 

 نزيف حاد اثناء الوالدة االم تعانى من إذا كانت  

 أو انحسار المشيمة  مثل انفصال في المشيمة  اكلمشناك ه تاذا كان 

  ري وما يترتب عليه من عدم وصول الدم إلى الطفل بشكل سليمنزف الحبل السُ  

 المولود إلى إجراء عملية إنعاش فوري لهاحتياج حالة  

 

ري زيادة طفيفة في فرصُُُة إصُُُابة طفلك بمسُُُتوى أعلقد   من  ىيسُُُبب تأخير قطع الحبل السُُُُ

 األطفال إلى عالج ضوئيبعض قد يحتاج و اليرقان

ري   ري الحبل السُُُ من  دمال تدفقفسُُيولوجية حيث يتم  عملية طبيعيةإن تأخير قطع الحبل السُُُ

دفع الدم عباره عن  ري الحبل السُُُُُُُُ  ، بينما تكون عملية احتالبإلى الطفل دون تدخل طبي

 إالى الطفلالطبيب بحيث يتم نقله بسرعة أكبرمن قبل ري الحبل السُ رعب

 فقط حاجةال عند حديثي الوالدةيلجأ إليها طبيب  تقنية آمنةيعتبرإحتالب الحبل الُسري  

 


