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 أدوات ومعدات القابلة القانونیة

 
 اعة الخشبیةالسمّ 

تستعمل السّماعة لالصغاء الى األصوات المنبعثة من قلب الجنین، وتقوم القابلة بوضعھا على بطن المرأة الحامل وتستمع الى دقات 
 . قلب الجنین

 
 . قد تكون ھذه السماعة مصنوعة من مواد مختلفة مثل الخشب أو البالستیك أو الحدید

 
 لتخفیف األلم TENSھاز ج

 . لتخفیف األوجاع) TENS(یستعمل جھاز التحفیز الكھربائي للعصب عبر الجلد 
 

یرسل ھذا الجھاز نبضات كھربائیة . یتم تثبیت عدد من األقطاب الكھربائیة الصغیرة على ظھرك وتحدیداً قرب المنطقة المؤلمة
 . أما أنت فبإمكانك أن تتحكمي بقوة ھذه النبضات أو التیار الكھربائي. تیاراً كھربائیاً خفیفاً الى الدماغ عبر الجھاز العصبي/ خفیفة

 
 CTGھاز ج
 CTGھاز ج

تھدف المراقبة . ھو جھاز الكتروني لمراقبة دقات قلب الجنین واإلنقباضات التي تحصل معك) جھاز مراقبة القلب( CTGإن جھاز 
بھذا الجھاز الكتشاف نقص األكسیجین لدى الجنین بحیث یقوم المشرفون على الوالدة بالتدخل قبل أن یؤدي ھذا النقص باالكسیجین 

 .   ارالى إصابة الجنین بأضر
 

 . المحول األول یُسجل دقات قلب الجنین والثاني یُسجل تقلصات رحم األم. یتم تثبیب محولین موصولین بحزام على البطن
 

یتم تسجیل دقات قلب الجنین عبر الموجات ما فوق الصوتیة، أما إتقباضات المخاض فیتم تسجیلھا بواسطة جھاز خارجي لقیاس 
 .الجنین عبر تثبیت أقطاب كھربائیة على رأسھ بعد نزول السائل الرحمي ویمكن أیضا تسجیل نبض. الضغط

  
ومن على شاشة عرض یمكن قراءة دقات قلب الجنین ومشاھدة كثافة اإلنقباضات، وقد یتم طبع ھاتین النتیجتین على الورق أو اإلكتفاء 

 .بمشاھدتھما على الشاشة
 

باستمرار خالل  CTGیستغرق ھذا الفحص ما بین نصف ساعة الى ساعة واحدة من الوقت، وفي بعض األحیان یُستعمل جھاز  
 . الوالدة

 
 STANجھاز 
STAN في الوالدات المحفوفة بالمخاطر والتي تتم في موعد الوالدة المتوقع من أجل تحلیل  طریقة مراقبة الكترونیة تستخدم ھي

یقیّم التخطیط . الغني عن التعریف CTGباإلضافة الى مراقبة دقات قلبھ بواسطة جھاز ) EKG(تخطیط كھربائیة قلب الجنین 
 .ان ھناك نقص باألكسجین في عضلة القلبوظیفة القلب و یستخدم من بین أمور أخرى، لمعرفة ما إذا ك EKGالكھربائي 

  
یتم في ھذه الحالة  STANوعندما تكونین في المرحلة النشطة للوالدة وتكون ھناك مؤشرات تستدعي مراقبة الجنین بواسطة جھاز 

 . تثبیت قطب كھربائي على رأس الجنین بعد نزول الماء الرحمي
 

وسیتم كذلك تثبیت قطب كھربائي على فخذك، وللتمكن من تسجیل اإلشارات یتم ربط حزام حول بطنك ومن ثم توصل كل ھذه 
 .   STANاألسالك بجھاز الـ 

 
 


