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الرعاية المبكرة للحوامل واألمهات الجدد
سيدتي،

هذا الكتيب لك سواء إذا كنت قد أجنبت من قبل أو إذا كان هذا حملك األول ،وهو يهدف إلى
لفت انتباهك إلى ما ميكن أن يواجهك خالل احلمل والوالدة والنفاس ولتذكيرك باألمور التي
ينبغي أن تناقشيها مع طبيبك واألمور اليومية التي ميكنك االهتمام بها بنفسك.
ونود أن نشدد هنا على ضرورة زيارتك للطبيب املختص أو املركز الطبي فور معرفتك بأنك
حامل ،ومن الضروري أن تقومي بالزيارة األولى قبل األسبوع الثاني عشر من بدء احلمل .إن
احلصول على الرعاية املبكرة ضروري لضمان صحتك وصحة جنينك.
وتذكري أن تأخذي بطاقة احلمل الطبية من الطبيب قبل مغادرة العيادة ،وفيها سيحدد لك
الطبيب مواعيد الزيارات القادمة ،واحتفظي بهذه البطاقة في مكان قريب دائما لتتذكري
مواعيد الزيارة ولتتمكني من اإلتصال بالطبيب في حال حدوث أي طارئ أو إذا أردت اإلستفسار
عن أية مسألة حتيرك.
هناك زيارات خالل احلمل عليك األلتزام بها
على األقل وهي كالتالي:
الزيارة األولى :فور علمك أنك حامل.
الزيارة الثانية :خالل فترة ما بني  28-24أسبوع من
احلمل أي مابني  7-6أشهر.
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الزيارة الثالثة :خالل فترة  32أسبوع أي خالل الشهر الثامن.
الزيارة الرابعة :خالل فترة  36أسبوع أي خالل الشهر التاسع.
و مع ذلك ،اذا كان لديك القدرة فعليك بزيارة املركز الصحي كالتالي:
< مرة كل شهر حتى الشهر السابع.
< مرة كل أسبوعني خالل الشهرين السابع والثامن.
< مرة كل أسبوع خالل الشهر التاسع وحتى موعد الوالدة.
برنامج الزيارات هذا ال يعني اإلنتظار حتى املوعد القادم إذا شعرت بأعراض غير طبيعية ،تذكري دائما بأن عليك
اإلسراع في الذهاب إلى الطبيب إذا شعرت باحلاجة إلى ذلك حتى لو كان موعد زيارتك القادمة بعد يوم أو يومني.

الخدمات التي تقدمها عيادة رعاية الحوامل
 - 1فتح ملف طبي لك ويتم ذلك بطرح مجموعة من األسئلة عليك للتعرف على تاريخك الصحي واإلجنابي

وهذا يتطلب منك اإلجابة على األسئلة بدقة.
 - 2الفحص اجلسدي العام وقياس درجة احلرارة والضغط والوزن.
 - 3الفحوصات املخبرية وتتضمن:
< إجراء فحص ملعرفة قوة دمك (الهيموجلوبني  )Hbوفصيلته،
ونوع العامل الرايزيسي ( )Rhعندك وعند زوجك -وفي حالة
اختالف العامل الرايزيسي للزوج ،سيقوم الطبيب بإعطائك
إبرة خاصة خالل  72ساعة بعد الوالدة ملنع حدوث أية
مضاعفات عند اجلنني خالل احلمل التالي.
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< قياس نسبة السكر في الدم للتأكد من عدم إصابتك بالسكري مسبقا أو بسكري احلمل.
< فحص البول للكشف عن وجود الزالل أو السكر أو االلتهابات.
< وقد يرغب طبيبك ايضا بعمل فحص دم للتأكد من عدم حملك لفيروس التهاب الكبد الوبائي.
 - 4فحص باملوجات فوق الصوتية (ألترا ساوند) :وهذا يساعد
على التأكد بأن احلمل طبيعي من حيث متابعة منوه
والكشف عن أية تشوهات خلقية ،كما يساعد في حتديد
مكان ووضع اخلالصة واجلنني قبل الوالدة.
 - 5أخذ مقويات احلديد وحامض الفوليك والتوعية حول التغذية
أثناء احلمل.
 - 6تطعيم الكزاز ،وميكن أخذ اجلرعات الالزمة في أي وقت من بداية
احلمل ولغاية أسبوعني قبل الوالدة.
 - 7معاجلة أية مضاعفات خالل فترة احلمل مثل إرتفاع الضغط أو إلتهاب البول وغيرها.

الراحة والنظافة واملالبس

إرشادات لألم الحامل

< إحرصي على أخذ قسط مناسب من الراحة بالنوم من  10–8ساعات ليال مع اإلسترخاء في فترة ما بعد الظهر.
< خذي حمام دافئ يوميا -وال داعي للدوش املهبلي لتجنب دخول اجلراثيم إلى جسمك.
< إختاري مالبس فضفاضة مريحة ونظيفة ويفضل أن تكون مصنوعة من القطن ،وحاولي إنتعال
األحذية املريحة على أن تكون بدون كعب وغير زلقة.
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< راعي األوضاع الصحيحة في اجللوس مع جتنب القرفصة ،واإلمتناع عن حمل أو جر االشياء الثقيلة.
< وتذكري أن املشي وخاصة املشي في الهواء الطلق مفيد لك وجلنينك.

األسنان واللثة

إحرصي على أن تولي عناية خاصة ألسنانك خالل فترة احلمل وذلك باإلعتناء بنظافتهم
في الصباح وبعد كل وجبة وقبل النوم وراجعي طبيب األسنان بإنتظام مع إعالمه
بأنك حامل.

النشاطات اجلنسية

ميكنك ممارسة اإلتصال اجلنسي مع زوجك أثناء فترة احلمل وحتى اللحظات
األخيرة التي تسبق ميالد طفلك ،إذا كان حملك طبيعياً وال تعترضه أية مشاكل ،وال تتردي في طلب
نصيحة طبيبك إذا كنت قلقة جتاه هذه املسألة.

األدوية

توقفي عن تناول أية أدوية فور معرفتك بأنك حامل وأخبري الطبيب بأية أدوية كنت تتناوليها قبل
احلمل ،فبعض األدوية ميكن أن تصل إلى اجلنني عبر املشيمة وتسبب متاعب صحية أو إعاقات أو تشوهات.

حركة اجلنني

إذا كان هذا هو حملك األول (بكريه) فيمكن أن تشعري بأول حركة جلنينك خالل األسابيع  21-20من
احلمل ،أما إذا كان حملك الثاني أو أكثر فقد تشعرين باحلركة حوالي األسبوع  18من احلمل .إن حركة
اجلنني النشطة هي دليل على صحته ،فإذا لم تشعري بها بعد  24أسبوعا من احلمل أو إذا ق ّلت حركة
جنينك عن املعتاد أو إذا توقفت ،فعليك مراجعة الطبيب فورا.
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تغيرات ومتاعب قد تحدث خالل الحمل
الغثيان واحلرقة :غالبا ما تشعر احلوامل بالغثيان في ساعات الصباح األولى وتكون

مصاحبة لهم خالل األشهر الثالثة األولى من احلمل ثم تختفي بعد ذلك ،لذلك
ننصحك بالتمهل وعدم النهوض من السرير بسرعة في الصباح ثم تناول كميات
قليلة ومتنوعة من األطعمة ،ويفضل جتنب األطعمة الدسمة واحلارة واملشروبات
الغازية والقهوة ويفضل تناول أطعمة خفيفة وجافة مثل البسكوت واخلبز الناشف
واألطعمة الغنية بالبروتني كاللحوم .كما ميكنك التخفيف من آثار احلرقة بوضع
مخدات عالية حتت رأسك وكتفيك عند النوم ملنع عودة الطعام الى أعلى والتسبب
باحلرقة .وتوجد بعض األدوية لعالج حاالت احلرقة والغثيان الشديد التي ميكنك
استخدامها بإشراف الطبيب.
اإلمساك :هو مشكلة عامة تصيب معظم احلوامل لكن ميكنك جتنبها بشرب كوب ماء دافئ
في الصباح واإلكثار من تناول املاء خالل اليوم وتناول كمية مناسبة من اخلضار والفاكهة مع
احلرص على املشي ملدة نصف ساعة يومياً .لكن إذا استمر اإلمساك رغم مراعاتك لكل ما سبق أو
إذا أصبت بالبواسير فعليك إستشارة الطبيب.
تغيرات في البول :من الطبيعي أن تشعري باحلاجة للتبول أكثر من املعتاد خالل احلمل ،أما إذا
كنت تشعرين باأللم أو احلرقة عند التبول فعليك استشارة الطبيب.
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تغيرات في الثديني :يزداد حجم الثديني وتصبح الهالة احمليطة بهما داكنة اللون ،وفي األشهر
األخيرة من احلمل قد تبدأ إفرازات صفراء باخلروج من احللمتني وهو حليب اللبأ ،وهذا كله
طبيعي وال يتطلب منك سوى استبدال حمالة صدرك بأخرى أكبر وأكثر راحة.

تغيرات في اجللد :قد تالحظني بعض التشققات اجللدية على بطنك وثدييك وفخذيك أو ظهور بقع الكلف على
وجهك وهذه األعراض ميكن تخفيف أثرها بتناول األغذية الغنية بالبروتني والفيتامينات (خاصة فيتامني «ب»2
وفيتامني «ج») والتي توجد في البازيال ،الفاصوليا الطازجة ،القواقع (بلح البحر) ،التفاح ،البرتقال ،الليمون.
تورم الكعبني :ميكن أن يحدث نتيجة ازدياد وزنك وبالتالي ازدياد الضغط على ساقيك وكعبيك ،لذا حاولي
االستلقاء على ظهرك ورفع قدميك على وسادة صغيرة وجتنبي الوقوف لفترات طويلة.
خدران في األيدي واألقدام وتشنج عضالت الساقني والفخذين :هي أعراض قد تشكو منها بعض
النساء احلوامل ،لكنها تختفي بعد الوالدة ،وميكن التغلب عليها بعمل مساجات للمنطقة املتشنجة وبتناول
مواد غنية بالكالسيوم مثل احلليب واجلبنة ،إلى جانب حبوب الكالسيوم التي يصفها لك الطبيب.
الدوالي :هو إنتفاخ أوردة الساقني وبروزها خالل احلمل
ويصاحب ذلك شعور بالثقل والتشنج واحلكة في الساقني
والكاحلني وغالبا ما تستمر هذه األعراض حتى نهاية
احلمل ،وللتخفيف من حدة هذه األعراض جتنبي
إرتداء اجلوارب والثياب الضيقة والوقوف لفترات طويلة،
واستخدمي اجلوارب الطبية وال تضعي ساقاً فوق األخرى
أثناء اجللوس ،وال تتعرضي طوي ًال حلرارة الشمس .كما
يفضل عدم إزالة شعر الساقني بواسطة الشمع الساخن
ألن ذلك قد يسبب نزيف األوعية الدموية السطحية .قد يفيدك في هذه احلالة تدليك ساقيك بلطف ثم
نقعهما في مياه فاترة وباردة بالتتابع ،مع رفع القدمني فوق وسادة خالل النوم.
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آالم الظهر :مع تقدم احلمل وزيادة حجم بطنك قد تشعري بآالم في ظهرك وهذه عادة
تكون ناجتة عن زيادة الضغط على عظام الظهر .ولتخفيف هذا األلم ارتدي حذا ًء منبسطاً
ليتوزع ثقل جسمك على قدميك مع جتنب رفع األشياء الثقيلة .وحاولي أن جتعلي ظهرك
مستقيماً قدر املستطاع عند املشي أو اجللوس أو عند رفع أي شيء عن األرض ،واحرصي على
ممارسة التمارين الرياضية التي تقوي عضالت الظهر والبطن .يكون مساج الظهر أحيانا مفيدا
ويساعد على تخفيف األلم ،لكن إذا شعرت بأن األلم شديد وغير محتمل راجعي الطبيب فورا
للتأكد من عدم وجود إصابة في الظهر.
اإلفرازات املهبلية :إذا تزايدت اإلفرازات املهبلية وأصبحت كثيفة بيضاء فمن املمكن أن
تكون مؤشرا على وجود إلتهابات فطرية في عنق الرحم وعندها عليك استشارة الطبيب .إن
النظافة الشخصية مهمة لتجنب اإللتهابات ،مع احلرص على إرتداء مالبس داخلية قطنية نظيفة
والتشطيف مع التجفيف بلطف من األمام إلى اخللف.

مضاعفات قد حتدث خالل احلمل

اإلجهاض (الطرح) :اإلجهاض هو إنتهاء احلمل خالل األسابيع العشرين األولى من احلمل وميكن
أن يحدث اإلجهاض لوجود عيب خلقي في البويضة أو احليوان املنوي أو بسبب بعض األمراض أو
نتيجة الضغوط النفسية التي قد تتعرض لها احلامل.
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تسمم احلمل :هو إرتفاع ضغط الدم وظهور الزالل في البول ،وميكن أن يحدث في الفترة بني الشهر
اخلامس من احلمل وحتى األسبوع السادس بعد الوالدة.

أعراض تسمم احلمل :صداع مستمر وزيادة غير متوقعة في
الوزن (أكثر من كيلو في األسبوع) ،وقد يترافق مع إنحباس
السوائل في اجلسم وتورم خاصة في منطقة العينيني والوجه
واليدين .ومن أعراضه أيضا ألم في أعلى املعدة ،إضطراب في البصر
وتشوش في الرؤية ،إضطراب في الوعي والقدرة على التركيز
وحدوث تشنجات .لذلك يجب مراجعة الطبيب فورا ً عند مالحظة
أي من هذه األعراض اخلطيرة.
إن فحص احلامل مبكرا ومتابعتها أثناء احلمل يساعد في الكشف
املبكر عن تسمم احلمل وعالجه.
الوالدة املبكرة :هي حدوث الوالدة قبل أن يكمل اجلنني األسبوع  37من
احلمل وينجم ذلك عن التمزق املبكر للغشاء االمينيوسي (كيس املاء) ،أو
ألن وضعية عنق الرحم غير طبيعية ،أو نتيجة وجود كمية ضخمة من السائل األمينوسي (ماء الرأس) ،أو
نتيجة إلنفصال املشيمة املبكر ،أو بسبب إصابة األم بإلتهابات حادة.
احلمل اخلطر :هو كل حمل يهدد حياة األم أو اجلنني أو كالهما ،ويستدعي توفير عناية خاصة للحامل
خالل احلمل وأثناء الوالدة.
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العوامل الصحية التي قد تؤدي إلى حمل خطر

هناك عوامل متعلقة بالسيرة املرضية واإلجنابية لألم وأخرى متعلقة باحلمل احلالي.

العوامل الصحية املتعلقة بالسيرة املرضية واإلجنابية لألم

< احلمل في عمر أقل من  16سنة وأكثر من  40سنة.
< حاالت اإلجهاض املتكررة أواملتتابعة ( 3أو أكثر).
< وفيات املواليد وقت الوالدة في أحمال سابقة ( 2أو أكثر).
< األمراض املزمنة التي تعاني منها احلامل مثل :إرتفاع ضغط الدم ،أمراض القلب ،السكري.
< الوالدات املتكرره ( 6أحمال أو أكثر).
< الوالدة بعمليات قيصرية أو جراحة رحمية سابقة.
< احلمل خارج الرحم في حمل سابق.
< الوالدة املبكرة في حمل سابق أو والدة طفل وزنه أقل من  2.5كغم.
< سوابق نزيف قبل أو بعد الوالدة.

العوامل الصحية املتعلقة باحلمل احلالي
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< تسمم احلمل.
< مرض سكري احلمل.
< النزيف املهبلي أثناء احلمل.
< احلمل متعدد األجنة (التوأم).
< عدم توافق فصيلة الدم بني الزوجني.
< فقر دم متوسط (هيموغلوبني أقل من .)9.5
< الوضع غير الطبيعي للجنني في الرحم إعتبارا من  36أسبوع (أي وضع آخر غير أن رأس اجلنني لألسفل).

< زيادة أو نقصان في السائل االمنيوسي (ماء الرأس).
< عدم توافق ارتفاع الرحم مع فتره احلمل.
< األم املدخنة.

عالمات الخطر في فترة الحمل
العالمات التي تنذر باخلطر وتستدعي استشارة الطبيب فور ًا
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

اضطراب في البصر وتشوش الرؤية.
صداع شديد ومستمر.
آالم في رأس املعدة بشكل مستمر ومتواصل.
تقيء شديد ومستمر.
تورم وإنتفاخ اليدين والوجه والعينني.
زيادة غير متوقعة في الوزن (أكثر من كيلو أسبوعيا).
تشنجات وفقدان الوعي.
حركه اجلنني بأقل من املعتاد أو اختفائها.
نزف مهبلي.
نزول السائل االمنيوسي (ماء الرأس) قبل إكتمال مده احلمل.
إرتفاع درجة احلرارة.
الطلق املبكر.
ألم أثناء التبول.
مضي إسبوعني على موعد الوالدة (أي بعد  9أشهر من احلمل) ولم يولد الطفل.
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تغذية األم الحامل

يجب أن يكون غذاء احلامل متنوعاً ومتوازناً ،وهذا
يعني أن طعامك يجب أن يحتوي على جميع
العناصر الغذائية الضرورية للجسم ،وأن يكون
موزعا على  6 - 5وجبات ،بحيث تكون ثالث
وجبات رئيسية واألخرى خفيفة ،وتوفر
للجسم العناصر الثالثة الرئيسية التالية:
 -1عناصر متنحك الطاقة
(املواد الكربوهيدراتية والدهون)
وتتوفر في احلبوب ومنتجاتها :األرز ،املكرونة ،البطاطا وفي الزيوت والدهون.
 -2عناصر تساعد جسمك على بناء أنسجته وترميم التالف منها (املواد البروتينية) ،وتتوفر في
اللحوم والطيور واألسماك واأللبان ومنتجاتها والبقول بأنواعها.
 -3عناصر حتمي جسمك وتعطيه مناعة من األمراض (الفيتامينات واألمالح املعدنية) ،وتتوفر في
اخلضراوات الطازجة والفاكهة بأنواعها.
إذا كان وزنك معتدال قبل بدء احلمل ،فإن متوسط الزيادة املسموح بها على وزنك طيلة أشهر احلمل
يجب أن تكون بني 12-10كغم ،أما إذا كنت نحيلة جدا أو كنت تعانني من السمنة قبل احلمل أو إذا
كنت حتملني توأماً ،فعليك التشاور مع طبيبك حول الزيادة التي يسمح لك بها خالل احلمل.
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فقر الدم (األنيميا)
هو نقص في كريات الدم احلمراء التي حتتوي على مادة
الهيموجلوبني الذي يعتبر الناقل املهم لألوكسجني إلى كافة
أنحاء اجلسم ،ويتم تشخيص األنيميا خالل فترة احلمل عندما
يهبط مستوى الهيموجلوبني عند األم أقل من .11
إن فقر الدم نتيجة نقص احلديد هو األكثر شيوعا وينجم
عن عدم تناول كميات كافية من احلديد عن طريق
الغذاء ،أو عن سوء إمتصاص احلديد ،أو زيادة حاجة اجلسم
إليه بسبب احلمل أو بعض األمراض.

عالمات فقر الدم
<
<
<
<
<
<
<
<

شحوب في داخل اجلفن واللثة واللسان.
ضعف وشعور باإلرهاق الشديد.
صداع ودوار خاصة عند الوقوف بعد اجللوس أو االستلقاء.
تسارع نبضات القلب.
قصر النفس.
فقدان الشهية.
تقصف األظافر.
اشتهاء تناول أشياء غريبة مثل الثلج والطني الصابون وغيرها...
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مخاطر فقر الدم على صحتك وصحة طفلك

قد يؤدي فقر الدم إلى حدوث والدة مبكرة أو حدوث نزيف خالل الوالدة وتعريض حياة األم
للخطر ،كما يزيد من إمكانية أن يكون حجم املولود أصغر من احلجم الطبيعي ،وهذا يعرض
املولود لإلصابة بأمراض مثل صعوبات في التنفس.
تشير الدراسات إلى أن الوقاية من فقر الدم أثناء احلمل يزيد من مستوى الذكاء عند
األطفال ،ويعزز قدراتهم على تطوير مهاراتهم املعرفية واحلركية في املستقبل.

الوقاية من فقر الدم

< الغذاء السليم الذي يحتوي على احلديد هو الطريقة
األفضل حلماية نفسك من اإلصابة بفقر الدم ،ومن أهم
مصادر احلديد في الغذاء ،اللحوم والدجاج واألسماك
والكبدة والبيض والقرنبيط والسبانخ واخلبيزة وامللفوف
والبقول مثل احلمص والفول والعدس ،إضافة إلى أصناف
الفاكهة مثل الفراولة والتمر واملاجنا.
< بعض األطعمة تساعد جسمك على إمتصاص احلديد لذا
عليك اإلكثار من تناولها ،ومن هذه األطعمة ،املكسرات
واألطعمة التي حتتوي على فيتامني «ج» مثل عصير
الليمون والبرتقال والبندورة واجلوافة .وفي املقابل هناك
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بعض األطعمة والسوائل تقلل من امتصاص اجلسم للحديد مثل الشاي والقهوة واملشروبات الغازية واحلليب
واخلبز األسمر والنخالة ،لذلك إحرصي على عدم تناول هذه األطعمة والسوائل مع الطعام الذي يحتوي
على احلديد وال مع حبوب احلديد حتى ال تفقد الفائدة املرجوة منها.
< تذكري عزيزتي احلامل بأن هناك العديد من وجبات املطبخ الفلسطيني الغنية باحلديد مثل املجدرة مع
السلطة ،شوربة العدس مع الليمون ،الفاصوليا ،احلمص ،الفالفل مع السلطة ،اخلبيزة مع الليمون ،الفتوش
وغيرها من أنواع السلطات.
< قد تكون املواظبة على أخذ أقراص احلديد عملية صعبة عند بعض األمهات
حيث أن أقراص احلديد قد تكون لها آثار جانبية مثل الغثيان ،واإلمساك
والبراز األسود وفى بعض األحيان اإلسهال ،ولتفادي اإلمساك ،عليك بتناول
كميات كبيره من األطعمة التي حتتوي على األلياف مثل الفواكه
واخلضراوات وغيرها وشرب ما يعادل  2إلى  3لترات من املاء كل يوم ،كما
أن ممارسة الرياضة واملشي يساعد على زيادة حركة األمعاء ،ولتفادي
اإلحساس بالغثيان ميكنك تعديل موعد أخذ أقراص احلديد ليصبح أقرب إلى وجبة الطعام تدريجيا،
كما ميكنك تناولها في املساء قبل النوم .وتوجد في الصيدليات اآلن بعض أنواع من أقراص احلديد التي
تتحلل في املعدة بشكل بطئ مما يقلل من حدة األعراض اجلانبية.
تشير الدراسات الى أن أكثر من  %40من النساء احلوامل في فلسطني تعانني من فقر الدم.
لذلك من الضروري اإلستعانة بأقراص احلديد وحامض الفوليك حلمايتك وحماية جنينك
من فقر الدم ،مع احلرص على اإلستمرار في أخذ هذه االقراص ملدة ستة أشهر على األقل
خالل احلمل وثالثة أشهر بعد الوالدة.
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التخطيط للوالدة

الوالدة

< جهّزي حقيبة صغيرة حتتوي على ما يلزمك ويلزم مولودك أثناء الوالدة وخالل وجودك
في املستشفى ،ومن هذه األشياء :روب ،قميص نوم،
مالبس داخلية ،فوط نسائية ،منشفة ،فرشاة شعر،
فرشاة أسنان ،باإلضافة إلى مالبس املولود وفوط
وبطانية للف الطفل عند خروجه من املستشفى،
وأخبري زوجك أو فرد آخر من العائلة مبكان احلقيبة
ليحضرها لك إذا لم تتمكني من أخذها معك حني التوجه للمستشفى.
< أطلبي من زوجك أو أحد أفراد األسرة أن ينسق مع شخص لديه سيارة ليقوم بنقلك إلى
مركز الوالدة عند بدء املخاض إذا لم يكن للعائلة سيارتها اخلاصة.
< نسقي مع صديقة أو قريبة لتحل مكانك في البيت وترعى األطفال اآلخرين خالل غيابك عن
املنزل وأخرى لترافقك الى املستشفى.
< تعرفي إلى إسم وعنوان القابلة أو املمرضة أو الطبيب األقرب إلى مكان إقامتك ،واحتفظي بأرقام
هواتفهم في مكان واضح لالتصال بهم إذا تعذر الوصول للمستشفى ألي سبب من األسباب.

عالمات وأعراض المخاض
اإلنقباضات ( الطلق)

وهي عبارة عن شد وتوتر في عضلة الرحم وتزداد بالتكرار وتصبح منتظمة وميكن أن تشعري
بها كمغص أو ضغط على الرحم ،كما ميكنك أن حتسبي االنقباضات بوضع يديك على رحمك
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وحتسس الشد واإلرتخاء في العضلة ،وتستمر اإلنقباضة في منطقة الرحم لفترة تتراوح بني  60-20ثانية
عند ابتداء املخاض ،أما الفترة بني اإلنقباضة واألخرى عند الدخول في املخاض احلقيقي فتصل إلى  15دقيقة
وتقل مع الوقت وتكون منتظمة وتزداد في قوتها أو مدتها مع قرب الوالدة ،ويصاحب هذه اإلنقباضات نزول
املخاط واملاء احمليط باجلنني في املراحل األخيرة التي تسبق الوالدة .أما االنقباضات واألعراض الكاذبة فتكون
غير منتظمة وال تتغير في قوتها أو مدتها مع مرور الوقت وال يطرأ تغيير على عنق الرحم وال يصاحب
اإلنقباضات نزول املخاط واملاء احمليط باجلنني.

نزول السائل األمنيوسي (ماء الرأس)

يحدث نزول ماء الرأس قبل بدء املخاض عند بعض السيدات ،وهذا يعني إقتراب موعد الوالدة ،وعندها تشعر
األم بإنسياب السائل سواء بكمية قليلة إذا حدث متزق جزئي للكيس ،أو بإندفاع السائل بكمية كبيرة مرة
واحدة إذا كان التمزق كلي ،ويكون السائل في العادة صافي شفاف.
إذا شعرت بخروج ماء الرأس من املهم أن تخبري املستشفى أو طبيبك بوقت حدوث ذلك ولون السائل
وخصائصه ،وانتبهي الى أن نزول ماء أخضر أو حدوث نزيف هما من عالمات اخلطر أثناء املخاض.

خروج املخاط

إذا الحظت إفرازات مهبلية على شكل مخاط موشحه بالدم فهذا يعني بأن املخاض قد إبتدأ.

هبوط الرأس أو نزوله

إذا كان هذا طفلك األول ،فسيبدأ باإلستقرار والنزول إلى حوضك قبل حوالي  3أسابيع من ابتداء املخاض.
أما إذا لم يكن هذا حملك األول فقد ال يحدث هذا الهبوط للطفل إلى حني ساعة املخاض.
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فترة النفاس
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ستدخلني مرحلة النفاس منذ حلظة نزول املشيمة ووالدة طفلك ومتتد هذه الفترة حتى ستة
أسابيع( 42يوما) بعد الوالدة ،وخالل هذه الفترة
يكون جسمك بحاجة للراحة والعناية اخلاصة.
الفحوصات التي ستخضعني لها خالل الساعات
الستة األولى بعد الوالدة:
إذا متت الوالدة بعملية قيصرية فقد حتتاجني الى
البقاء في املستشفى ما بني  4-2أيام ،أما إذا كانت
الوالدة طبيعية فمن املمكن أن تغادري املستشفى
خالل اليوم األول وبعد مضي ستة ساعات على
األقل على الوالدة ،رغم أن األطباء ينصحون بأن
ّ
تظل األم والطفل حتت الرقابة الطبية ملدة  24ساعة بعد الوالدة للتأكد مما يلي:
< إجراء فحص عام لك ولطفلك ومراقبة درجة احلرارة والضغط.
< التأكد من عدم وجود نزيف.
< تفريغ املثانة قبل مغادرة املستشفى.
< أخذ احلقنة اخلاصة إذا كان العامل الرايزيسي لألم سالب وللمولود موجب خالل  72ساعة
بعد الوالدة.
< إعطاءك مقويات احلديد وحامض الفوليك.
< تقدمي املشورة لك حول الطرق واألساليب الصحيحة للرضاعة الطبيعية وحول العناية باملولود
والتأكد من أنك بدأت بإرضاع طفلك.

< إعطاءك جدول مواعيد لزيارة الطبيب خالل فتره النفاس.
< إن زيارتك للمركز الصحي أنت وطفلك خالل فترة النفاس ضرورية جدا لتجنب حدوث أية مضاعفات
مفاجئة ،إحرصي على القيام بالزيارة األولى خالل األسبوع األول والثانية عند االسبوع السادس بعد الوالدة
حتى لو شعرت بأنك على ما يرام أو نصحك أحدهم بعدم أهميتها.

أهمية الرعاية الصحية خالل زيارتك للمركز الصحي خالل األسبوع
األول وعند األسبوع السادس بعد الوالدة

إحرصي على الذهاب أنت وطفلك للمركز الصحي خالل مرحلة النفاس ألخذ النصائح واإلرشادات ولعمل
الفحوصات الالزمة التي تستهدف ما يلي:
< املراقبة لتشخيص أية تعقيدات قد تظهر لدى األم أو مولودها وللتشخيص املبكر وعالجها.
< لتحويل األم واملولود للرعاية اخلاصة عند الضرورة.
< لتقدمي اإلرشادات حول صحة املولود.
< لدعم الرضاعة الطبيعية.
< لتقدمي اإلرشادات حول التغذية.
< لقياس مستوى الهيموجلوبني في الدم ،خاصة في حال عانت األم من فقر الدم أثناء احلمل أو بعد الوالدة،
وإعطاء مقويات احلديد وحامض الفوليك.
< لتقدمي اإلرشادات حول النشاط اجلنسي بني الزوجني ومناقشة املباعدة ما بني فترات احلمل.
< لتطعيم املولود.
< للتأكد من توفر الدعم النفسي واجلسدي لألم من قبل األسرة وخاصة الزوج.

19

عالمات الخطر التي قد تحدث في فترة النفاس
عالمات اخلطر عند األم
< النزف بعد الوالدة بشكل مستمر أو على شكل كتل كبيرة
< نزول دم أحمر بعد توقف دم النفاس
< إرتفاع درجة احلرارة و القشعريرة
< فقدان الوعي واإلغماء
< آالم حادة مستمرة في أسفل البطن
< نزول إفرازات من املهبل لها رائحة كريهة
< صداع شديد ومستمر
< تشوش في الرؤية
< حصر البول خالل الثماني ساعات األولى بعد الوالدة
< ألم أو سخونة أو إنتفاخ في الساقني .
< إحمرار الثدي أو الشعور باأللم الشديد فيه
< ألم عند التبول
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عالمات اخلطر عند املولود
< توقف املولود عن الرضاعة أو ضعف قدرته على الرضاعة مقارنة بحالته املعتادة
< خمول املولود وكسله وإصابته بنعاس غير طبيعي أو صعوبة إيقاظه كاملعتاد
< إزرقاق لون جلد املولود
< إرتفاع أو هبوط درجة حرارة املولود وتعتبر برودة األطراف مؤشرا على إرتفاع درجة احلرارة
< حدوث تشنجات لدى املولود
< ظهور الصفار خالل الـ  24ساعة األولى من عمر املولود
< التقيؤ املستمر
< عدم إخراج البراز خالل الـ  24ساعة األولى بعد الوالدة
< تنفس سريع أو صعوبات في التنفس

عزيزتي األم...

إستشيري طبيبك فورا ً إذا ظهرت أي من أعراض أو عالمات اخلطر عندك أو عند طفلك ،واطلبي دعم العائلة
ومساعدتها في التوجه إلى الطبيب أو املستشفى في مثل هذه احلاالت ،حتى وإن كان موعد الزيارة األولى أو
الثانية لفحص ما بعد الوالدة لم يحن بعد.

21

التغيرات واإلحتياجات الجسدية خالل مرحلة النفاس

< إحرصي على أخذ قسط من الراحة وتخصيص ساعات كافية من النوم خاصة خالل
األسبوع األول بعد الوالدة.
< حافظي على نقاء اجلو والتهوية اجليدة داخل البيت مع جتنب التعرض للتيارات الهوائية.
< يحتاج رحمك إلى حوالي ستة أسابيع ليعود كما كان قبل احلمل ،وستشعرين في هذه
املرحلة بإنقباض في الرحم-خاصة وأنت ترضعني طفلك -وهذه عالمات طبيعية تدل على
إستعادة رحمك لوضعه الطبيعي.
< تلتئم الغرز عادة بعد  10-7أيام من الوالدة إال إذا أصبت بنوع من اإللتهابات .عليك صب املاء
فوق مكان اجلرح في كل مرة عند الذهاب إلى املرحاض ،وميكن إستخدام ماء وملح أو منقوع
البابوجن أو البقدونس ،كما عليك تغيير الفوط الصحية باستمرار ،ويجب التجفيف جيدا من
األمام إلى اخللف بقطعة قماش نظيفة وناعمة وبلطف ،ويفضل عدم إستخدام املغاطس التي
قد تضر باجلرح وتزيد من إحتمال إلتهابه وتؤخر التئامه.
< يكون لون اإلفرازات املهبلية بعد الوالدة أحمر غير متجلط في البداية ،ثم يصبح ورديا ،ثم
يتحول إلى اللون الشفاف.
< ميكن أن تالحظي زيادة في احلاجة للتبول بعد الوالدة مباشرة وذلك ألن جسمك لم يعد بحاجة
لكميات السوائل اإلضافية التي كان يختزنها ،فيبدأ بالتخلص من املاء الزائد.
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ميكن أن تصابي باإلمساك بسهولة ألن املضايقة واأللم في منطقة التهيج متنعك من اإلحساس بحركة
األمعاء ،وينتج عنها إمساك أو بواسير ،لذلك عليك اإلكثار من السوائل واألغذية الغنية باأللياف وميكنك
إستعمال ملينّ عند احلاجة حتت إشراف الطبيب.
ميكنك معاودة النشاط اجلنسي بعد توقف اإلفرازات املهبلية(سائل النفاس) ،وبعد أن يندمل جرحك.
ستحتاجني في هذه املرحلة إلى تغذية جيدة إلستعادة كامل نشاطك بأسرع وقت ممكن ولتعويض الدم
الذي خسره جسمك خالل الوالدة ،وال داعي إلتباع حمية قاسية إلنزال وزنك خالل فترة النفاس ،بل عليك أن
تتناولي وجبات غذائية متوازنة وشاملة لكل العناصر الغذائية – وذلك للمحافظة على صحتك وصحة طفلك.
وميكنك تناول  4وجبات في اليوم على أن تكون غنية بالبروتني كاللحوم والبيض واحلليب والبقوليات.
جمة وتأثير صحي إيجابي على اجلسم ،فالتمارين الرياضية تساعد على شد
إن ملمارسة الرياضة فوائد ّ
عضالت اجلسم واحملافظة على مظهر مقبول كما أنها تساعد على التخلص من الدهون الزائدة.
ِ
طبيبك قبل القيام بعمل
يجب مراعاة البدأ مبمارسة التمارين اخلفيفة في البداية ثم تكثيفها .أستشيري
التمرينات أو إذا حدثت لك أي أعراض غير طبيعية أثناء القيام بها.
كما ذكر سابقا ،عليك اإلستمرار بأخذ أقراص احلديد والفوليك أسيد ملدة ال تقل عن ثالث أشهر بعد
الوالده لتعويض ما فقدته من حديد.
عليك جتنب تناول األدوية إال بعد إستشارة الطبيب ألن بعض املواد في األدوية ميكن أن تفرز في حليب
األم ،وبالتالي تؤثر على صحة املولود.
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التغيرات واإلحتياجات العاطفية خالل فترة النفاس

تصاب بعض األمهات اجلدد بحالة من الكآبة بعد الوالدة نتيجة شعورهن بازدياد
حجم املسؤوليات اجلديدة وخوفهن من عدم القدرة على التوفيق بني هذه
املسؤوليات ،وأحيانا تكون هذه احلالة ناجمة عن التغيرات الهرمونية في جسم األم،
وميكن جتاوز هذه احلالة بالبوح مبشاعرك إلى شريك حياتك وطلب مساعدته
ودعمه لك في حتمل املسؤولية اجلديدة ألن هذا سيساعد على خلق مناخ سعيد
ومريح لكليكما داخل البيت.
أما إذا كانت أعراض االكتئاب أكثر حدة وأصبحت تؤدي إلى اضطراب في النوم،
فقدان الوزن ،فقدان الطاقة أو النشاط ،الشعور بعدم األهمية أو الشعور بالذنب ،ضعف
التركيز ،التفكير باملوت أو اإلنتحار واخلوف من إيذاء الطفل فإن عليك عندها طلب
املساعدة الطبية على الفور.
إن توفير الدعم النفسي واجلسدي لألم في مرحلة النفاس مهم لضمان صحة األم وطفلها.

إن رعاية األم واملولود خالل فترة النفاس هي مسئولية اجلميع وعلى كل فرد في
األسرة أن يلعب دورا لدعم األم الوالدة ومولودها ليتجاوزا هذه الفترة بأمان.
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من سلسلة
كتيبات حنان
للعناية باألم والطفل

يتقدّ م مشروع حنان بالشكر والتقدير لألخوات العامالت في برنامج التعبئة املجتمعية في جمعية اإلغاثة الطبية
الفلسطينية واملركز الفلسطيني لتنمية املوارد البشرية (بيكارد) ملساهمتهم في إعداد كتيبات حنان التثقيفية.

أعزائنا
يحتوي هذا الكتيب من سلسلة كتيبات حنان للعناية باألم
والطفل ،على الرسائل الصحية التالية:
< أهمية الزيارة املبكرة للمركز الصحي في الثلث األول من احلمل.
< عالمات اخلطر واملضاعفات احملتملة خالل احلمل ،وكيفية
االستجابة الطارئة لها.
< أهمية الوقاية من األنيميا للجنني واألم.
< عالمات املخاض ،التخطيط للوالدة ،أهمية الدعم النفسي
واجلسدي من قبل الزوج والعائلة خالل احلمل وبعد الوالدة.
< أهمية رعاية ما بعد الوالدة (لألم والطفل) خالل  6ساعات6 ،
أيام 6 ،أسابيع األولى.
< عالمات اخلطر خالل األيام الستة األولى بعد الوالدة بالنسبة
لألم وللطفل ،وكيفية التعامل مع املضاعفات واحلاالت الطارئة.

