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نصائح

أثناء الحمل والوالدة

نصائح

أثناء الحمل والوالدة
إعداد

د .سعيد العثمان

استشاري أمراض النساء والوالدة

د .دالل السالم
د .فريدة زيدان

نبذة عن الحمل وتطوره
يحــدث احلمــل عادة فيما يســمى بفترة اإلخصــاب لدى املرأة ،وهي عبارة عــن الفترة التي
تسبق الدورة الشهرية بأسبوعني ،هذا إذا كانت الدورة الشهرية منتظمة ،أما إذا كانت غير
منتظمة فإنه يصعب حتديد فترة احلمل.
ويعتبر احلمل الوظيفة الطبيعية للمرأة التي خصها بها الله عز وجل ،وعلى ذلك يجب على
املرأة احلامل معرفة ما يجب عليها نحو نفسها ونحو جنينها ،وما يطرأ عليهما من تغيرات
حتى يكون حملها حم ً
ال مريحاً بال صعوبات أو مشكالت.
{الله يعلم ما حتمل كل أنثى وما تغيض األرحام وما تزداد وكل شيء عنده مبقدار}
(الرعد.)8 :
{يخلقكــم فــي بطــون أمهاتكــم خلق ًا من بعد خلق فــي ظلمات ثالث ذلكم الله ربكم
له امللك ال إله إال هو فأنى تصرفون} (الزمر.)6 :
{هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة} (غافر.)67 :
{هو الذي يصوركم في األرحام كيف يشاء} (آل عمران.)6 :
أما تطور اجلنني من شهر إلى شهر فهو:

الشهر الثالث:

تبــدأ الزيــادة فــي حجــم البطــن والثديــن ،ويبلــغ وزن الطفل  28غرامــاً وطوله 8ســم ،أما
الذراعان والساقان والرأس فيصعب متيزها.

الشهر الرابع:

يزيد وزن الطفل إلى  144غراماً وطوله 15سم ،وقد تشعرين بأول حركة له.

الشهر اخلامس:

ميكن سماع دقات القلب وتبدو حركاته أوضح من قبل ،ويزيد  227غرام وطوله 25سم.

الشهر السادس:

تزيــد حركــة الطفــل وتصبح أكثر عنفاً ،ويبدأ شــعر الرأس في النمــو ،ويزيد الطفل حوالي
 680غرام وطوله 30سم.
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الشهر السابع:

إذا ولد الطفل في هذا الشــهر أو قبل موعده فله فرصة للحياة ،وتتفتح العينان ويكون وزن
الطفل 1.1كجم ،ويبلغ طوله 38سم.

الشهر الثامن:

تصبــح حــركات الطفل أكثر عنفاً بحيث ميكن رؤيتها من اخلــارج ،ويزيد وزن الطفل 2كجم
وطولــه 24ســم ،ويصبــح الوضــع الطبيعــي النهائي للطفل الــرأس إلى أســفل واملؤخرة إلى
أعلى.

الشهر التاسع:

تكتمــل أعضــاء اجلهاز الدوري والتنفســي والهضمــي للطفل ،ويبدأ الرحم في االســتعداد
للــوالدة ،ويســتقر الطفل في أســفل البطن اســتعداداً للنــزول ،ويبلغ وزن الطفــل ما يقارب
3كجم ،أما طوله حوالي 50سم أو أكثر.
{ووصينــا اإلنســان بوالديــه حملتــه أمــه وهن ًا على وهن وفصاله في عامني أن اشــكر
لي ولوالديك إلي املصير} (لقمان.)14 :

مشكالت الحمل
 -1االستفراغ (القيء).
 -3كثرة التبول.
 -5الصداع.
 -7تشنج عضالت الساقني.
 -9االنتفاخ.
 -11البواسير.
 -13زيادة اإلفرازات املهبلية.
 -15تصبغ اجللد.
 -17النزيف.
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 -2احلموضة.
 -4ضيق التنفس.
 -6تورم القدمني.
 -8الدوالي.
 -10اإلمساك.
 -12آالم الظهر.
 -14التغيرات النفسية.
 -16ارتفاع ضغط الدم.
 -18سكري احلمل.

 -1االستفراغ:

تظهــر هذه احلالة عادة في األشــهر األولى من احلمل ،وســرعان مــا تزول بعد حوالي 8-4
أســابيع .وحلدوث القيء أو االســتفراغ أسباب كثيرة ،منها التغيرات الهرمونية التي حتدث
في جسد احلامل ،وأحياناً تكون أسباباً نفسية عاطفية.
وملعاجلة ذلك يُفضل أن تكون وجبات الطعام خفيفة ومتعددة ،أما األطعمة الدسمة فيجب
االبتعــاد عنهــا ألنهــا تســبب الغثيــان ،وننصح احلامــل بتناول كــوب من الشــاي اخلالي من
احلليب واحمللى بكمية مناسبة من السكر مع قطعة من البسكويت اجلاف عند االستيقاظ
مــن النوم مباشــرة ،ثم عليها مبواصلة االســتلقاء على الســرير للراحة لفتــرة قصيرة ،وبعد
ذلك تستطيع القيام من السرير ومن ثم تناول طعام اإلفطار بعد نصف ساعة تقريباً ،وإذا
اســتمر االســتفراغ أثناء اليوم ننصح مبص قطع من الثلج وإذا زادت عملية الغثيان والقيء
بطريقــة مزعجــة فقــد يلجــأ الطبيب إلــى بعض األدويــة التي ال يجــب على املــرأة احلامل
استخدامها إال حتت إشراف طبيبها.

 -2احلموضة:

قد تشــعر احلامل بوجود حرقة في احللق وتزداد عند االضطجاع ،وهذه احلالة تظهر في
الفتــرة األخيــرة من احلمل ،وذلك نتيجة الزدحام املعدة بالطعام وضعف إمكانياتها بســبب
الضغط عليها أثناء احلمل ،وميكن عالجها كما يلي:
أ -مراجعة الطبيب.
ب -أخذ وجبات خفيفة ومنتظمة ،واإلكثار من شرب السوائل بني الوجبات.
جـ -تقليل الدهنيات.
د -جتنب التعب واإلرهاق.
هـــ -اســتعمال مضــادات احلموضــة ،وجتنــب اســتعمال بيكربونــات الصوديــوم إال بعــد
استشارة الطبيب.
ز -وضع عدة وسائد حتت الرأس حتى تساعد على تخفيفها عند النوم.

 -3كثرة التبول:

وعادة ما يحدث ذلك مبكراً في احلمل نتيجة لضغط الرحم على املثانة مما يعطي إحساساً
بامتــاء املثانــة ،وبالتالــي الرغبــة في التبــول .وهذا عــرض مؤقت يزول عادة بعد األشــهر
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الثالثــة األولــى ،ولكنه يعاود أحياناً الظهور في األســابيع األخيرة مــن احلمل .وال يجب أن
يكون هذا سبباً للتقليل من شرب السوائل طاملا يصاحب كثرة التبول صعوبة أو حرقة تشير
إلى االلتهابات ،فالســوائل مهمة لصحة احلامل ومنو اجلنني .وميكن جتنب شرب السوائل
بكثرة قبل النوم مباشرة.

 -4ضيق التنفس:

يحــدث خالل الشــهرين األخيرين مــن احلمل نتيجة لضغط الرحم علــى احلجاب احلاجز
والرئتني ،وميكن عالجها بوضع الذراعني على الرأس لبضع دقائق واالستلقاء على الظهر
ثــم النــوم بعد ذلك علــى اجلنب ،والطريقة األخــرى هي رفع الرأس والكتف ووضع وســادة
عاليــة حتتهــا .وتختفــي هــذه احلالة بعد نــزول رأس اجلنــن في منطقة احلــوض ،فيخف
الضغط على احلجاب احلاجز.

 -5الصداع:

يتســبب عــادة من إجهاد النظر بســبب احلياكة أو مشــاهدة التلفزيون لفتــرة طويلة أو كثرة
القراءة ،أما إذا كان الصداع شديداً فيجب استشارة الطبيب.

 -6تورم القدمني:

وتظهــر هذه احلالة خالل األشــهر األخيرة من احلمــل ،وقد تتورم القدمان في نهاية اليوم،
لذلك ننصح احلامل بأن تستلقي كل يوم على ظهرها ملدة ساعة على األقل وترفع القدمني
بواسطة وسادة بحيث تكون أعلى من مستوى الرأس.

 -7تشنج عضالت الساقني:

يحــدث نتيجــة لكبــر الرحــم والنمــو املتزايد للجنــن وإخالل توازن اجلســم عنــد الوقوف،
فتتقلــص عضــات الفخــذ والظهــر مما يــؤدي إلى إجهــاد العضــات وإصابتها بالتشــنج.
وميكــن عالجــه بالراحــة التامة وجتنب الوقــوف طوي ً
ال ،وعدم ارتــداء األحذية ذات الكعب
العالي ،وأحياناً يكون الســبب نقص الكالســيوم عند احلامل ،وبذلك تُنصح احلامل بشــرب
كميات كبيرة من احلليب الذي يحتوي على الكالسيوم أو استشارة الطبيب.

 -8الدوالي:

تعانــي بعــض الســيدات من ضعف َخلقــي في أوردة الســاق والفخذ واحلوض ،مما يســبب
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انتفاخها بالدم وبروزها على سطح ال ِّرجل ،وتسمى دوالي .وتزداد شدتها في احلمل نتيجة
ضغــط الرحــم علــى أوردة احلــوض الضعيفة ،وتزداد مــع الوقوف أو اجللوس ملــدة طويلة،
وتســبب تشــوهاً في منظر الســاقني ،وميكن حدوث جلطات دموية فيها في بعض احلاالت
في أثناء احلمل وقبل الوالدة .وميكن عالجها على الوجه اآلتي:
أ -االســتلقاء علــى الظهــر ملــدة ســاعة ،بحيث يكــون مســتوى القدمني أعلى من مســتوى
الرأس.
ب -استعمال أربطة مطاطية للساقني لتقوية جدران األوردة.
جـ -جتنب الوقوف ملدة طويلة بدون حركة.
د -رفــع الســاقني إلى أعلى عند اجللوس بوضعهــا على املنضدة أو رفعها على هيئة زاوية
قائمة من اجلسم على احلائط ملدة  10-5دقائق ،ثالث أو أربع مرات يومياً.
هـ -مزاولة رياضة املشي في الشهر األخير لتحريك الدورة الدموية في الساقني.

 -9االنتفاخ:

ينتج عن كثرة الغازات في األمعاء ،وميكن عالجه بأن ميضغ الطعام جيداً ،وجتنب األغذية
التي تسبب الغازات ،وأن تنظم عملية إخراج الفضالت ،واإلكثار من تناول اخلضروات.

 -10اإلمساك:

يحــدث نتيجــة لضغط الرحم علــى األمعاء ،وعلى احلامل ضــرورة التخلص من الفضالت،
وميكن معاجلة اإلمساك كما يلي:
أ -اإلكثار من شــرب الســوائل ،مثل املــاء وعصير الليمون والبرتقــال ،ويفضل التعود على
شرب كوب من املاء يومياً في الصباح عند االستيقاظ من النوم.
ب -اإلكثار من اخلضروات الطازجة والفواكه ،خاصة في الليل ،مثل التني والبلح والتفاح.
جـ -ممارسة الرياضة اخلفيفة وممارسة األعمال اليومية املنزلية البسيطة.
د -اتباع عادة دخول احلمام في الصباح بعد تناول اإلفطار.
هـ -إذا فشــلت الطريقة الســابقة ميكن اســتخدام بعض املسهالت اخلفيفة بعد استشارة
الطبيب.

 -11البواسير:

عبارة عن مجموعة من األوردة الدموية الكبيرة ،يساعد احلمل على ظهورها بسبب ضغط
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الرحم على هذه األوعية الدموية ،كما يســببها اإلمســاك الشــديد .وإذا كان البراز جامداً
تتخدش إلى أن يســيل منها الدم .وننصح احلامل باجللوس في وعاء يحتوي ما ًء دافئاً بعد
التبرز وقبل النوم ،وتنظف جيداً بعد ذلك ،مع مراعاة عدم خدشها.

 -12آالم الظهر:

حتــدث هــذه اآلالم نتيجة للتغيرات الطبيعية التي حتدث في جســم احلامل ،بحيث يحاول
اجلســم فيهــا احملافظــة علــى التــوازن ،كما أن ضعــف عضالت البطن يســبب أيضــاً آالماً
شــديدة فــي الظهر .ولتقليل هذه اآلالم ننصــح احلامل باحملافظة على قوامها ،وجتنب رفع
األشياء الثقيلة ،وإذا دعت الضرورة فعليها اتباع اآلتي:
أ -تقف على قدميها بحيث يكون الكعبني ثابتني على األرض.
ب -تباعد بني القدمني.
جـ -تثني ركبتيها وتخفض جذعها حتى يكون الظهر مســتقيماً ،ثم تُمســك باجلسم لرفعه
بحذر.
د -إجراء بعض التمارين اخلفيفة حتى حتافظ على لياقة اجلسم.

 -13زيادة اإلفرازات املهبلية:

عــادة مــا تكون اإلفرازات املهبلية الطبيعية بكميــة صغيرة ال تثير االنتباه ،أما خالل احلمل
فــإن بعــض التغيرات حتــدث في اخلاليا املهبلية ،لتصبح أكثر ســمكاً ومرونــة لتتمدد أثناء
الــوالدة ،ويصاحــب ذلــك عادة زيــادة ملحوظة في اإلفــرازات املهبلية ،وهــذا أمر طبيعي ال
يدعو للقلق ،ويســتدعي زيادة االهتمام بالنظافة املوضعية .أما إذا صاحب هذه اإلفرازات
حكة أو رائحة كريهة فيجب استشارة الطبيب خوفاً من االلتهابات.

 -14التغيرات النفسية:

إن التغيــرات الهرمونيــة املصاحبــة للحمل قد تســبب للحامــل تغيرات مختلفــة في احلالة
النفسية ،غالباً ما تزول عند الشهر الرابع بعدما يحدث التوازن في هذه الهرمونات .لذلك
ال تنزعجــي يــا أختي إذا شــعرت باالنقباض أو اخلمول دون أي ســبب ظاهــري ،وال تتركي
مجاالً للوســاوس واألفكار الســوداء للسيطرة عليك عند التفكير في مسار احلمل والوالدة،
طاملا األمور تسير بصورة طبيعية حتت إشراف طبيبك املعالج.
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 -15تصبغ اجللد:

يحــدث أثنــاء احلمل تصبــغ في اجللد نتيجــة للتغيــرات الهرمونية ،تظهر عــادة كخط بني
قامت ميتد من السرة إلى أسفل البطن ،يسمى اخلط األسود ،وهو خط دائم ال يختفي بعد
الوالدة ،وقد يحدث بعض التصبغ على الوجه ليأخذ شكل الفراشة على الوجنتني في بعض
احلوامل ،وقد يحدث بعض التصبغ على البطن ليتخذ شكل اخلطوط البنية التي غالباً ما
تتحول إلى خطوط بيضاء بعد الوالدة.

 -16ارتفاع ضغط الدم:

اإلصابــة بارتفــاع ضغــط الــدم النــاجت عن احلمل يكــون عادة في األشــهر األخيــرة ،ويكون
مصحوبــاً بصداع وتورم القدمني ،وعليه ننصــح املريضة مبراجعة الطبيب فوراً عند ظهور
األعراض الســابقة .أما الالتي يصنب بارتفاع في ضغط الدم قبل احلمل فعليهن استشــارة
الطبيــب قبــل اســتعمال أي دواء لعــاج املرض املذكور جتنبــاً للضرر الذي قــد يصيبهن أو
للجنني .ونود ذكر بعض املضاعفات التي يسببها ارتفاع ضغط الدم لألم وجلنينها:
أ -اإلصابة مبرض الكلى.
ب -نزيف داخل الرحم.
جـ -الوالدة املبكرة.
د -وفاة اجلنني داخل الرحم.
هـــ -اإلصابة بتشــنجات قد تؤدي إلــى مضاعفات خطيرة ،وننصح احلامــل باالبتعاد عن
تناول ملح الطعام بكميات كبيرة.

 -17النزيف:

إذا تعرضت احلامل ألي نزيف فيجب عليها مالزمة الســرير ،وتســتدعي الطبيب ألن ذلك
يعتبر من العالمات اخلطيرة ،حيث أن ذلك قد يكون بداية إجهاض.

 -18سكري احلمل:

اإلصابــة مبــرض الســكري أثناء احلمل قد يتســبب مــن احلمل نفســه إذا كان لدى احلامل
اســتعداداً لإلصابــة باملرض (العامــل الوراثي مهم عند أولئك احلوامــل) .وفي هذه احلالة
يكــون احلمــل عامــ ً
ا مهماً في ظهور املــرض .والنوع اآلخر من اإلصابــة باملرض تكون قبل
9

احلمل ،أي تكون املريضة مصابة بهذا املرض من قبل.
واحلامل املصابة مبرض السكري حتتاج عناية خاصة أثناء احلمل ،لذا وجب عليها استشارة
الطبيــب عنــد حــدوث احلمل .أما اللواتي ال يعانني من اإلصابة بهــذا املرض فعليهن إخبار
الطبيب إذا كان أحد أقربائهن مصاباً بهذا املرض (األم ،األب ،األخ).
وفي كلتا احلالتني على احلامل مراجعة الطبيب عند الشعور باألعراض التالية:
أ -حكة شديدة وإفرازات غير طبيعية من اجلهاز التناسلي.
ب -شرب املاء بكميات كبيرة.
جـ -التبول مرات كثيرة في اليوم ،خاصة بعد مرور الشهر الثالث من احلمل.

اإلجهاض
هو اختالل احلمل من الشــهر األول حتى الشــهر الســادس ،ويسبب طرد اجلنني أو خروجه
من الرحم قبل أن يتمكن من احلياة خارجه .واملسببات الرئيسية لإلجهاض هي:
 -1التهابات األمراض التناسلية ،وأهمها الزهري واحلميات املعدية.
 -2أمراض الكلى والبول السكري.
 -3وجود تشوهات خلقية في اجلنني ال تساعده على االستمرار في احلياة.
 -4ضعــف فــي عنــق الرحــم ،مما يســاعد على توســعه مبكراً في األشــهر املتوســطة من
احلمل ،في الشهر اخلامس أو السادس ،مما يؤدي إلى اإلجهاض.
 -5ومن املســببات أيضاً الســقوط املفاجئ على األرض أو حمل األشــياء الثقيلة أو القيام
بأعمال مجهدة.
وهنــا يجــب التنويه لالختالف بني احلامــل من هذه الناحية ،فالبعض ال يتأثرن بالســقوط
أو حمــل األشــياء الثقيلــة ،بينمــا البعض اآلخــر يتأثرن من جهد بســيط .لــذا على احلامل
جتنب مســببات اإلجهاض ومراجعة الطبيب بالســرعة املمكنة عند مالحظتها ألي عالمة
لإلجهاض (نزول الدم ،آالم متكررة بالبطن كآالم الطمث.)... ،
العالمات اخلطرة التي تستلزم استشارة الطبيب في احلال ،منها:
 -1عند التعرض للنزيف املهبلي.
 -2عند الشعور بصداع قوي دائم وزغللة في العينني.
 -3القيء والغثيان الشديدين ،وهذا يعني عدة مرات من القيء في الساعة الواحدة.
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تــورم القدمــن والكعبــن واليديــن ،خاصــة إذا كان هــذا التــورم مفاجئــاً ،ألن التورم
التدريجي في الشهور األخيرة خاصة في الطقس احلار أمر طبيعي.
آالم مستمرة في البطن ليست بسبب اإلمساك.
سخونة ورعشة غير مصاحبة ألمراض البرد.
التبول املتكرر مع حرقان شديد.
زغللة في النظر أو مشاهدة بقع سوداء على مدى البصر.
النزول املفاجئ للماء بكمية كبيرة من املهبل.

كنت حامل ،ففي أي شهر ستلدين؟
إذا
ِ
الطريقة احلسابية:

 -1أول يوم في العادة  7 +أيام  9 +شهور
مثال:
أول يوم في آخر عادة 2017/5/1
 7 + 5/1أيام  9 +شهور
موعد الوالدة 2018/2/8
 -2أول يوم العادة  7 +أيام  3 -شهور
أول في آخر عادة 2017/4/5
موعد الوالدة2018/1/12 :

العناية باألم أثناء الحمل
الهدف من العناية باألم أثناء هذه الفترة هو تقليل نسبة املضاعفات أثناء احلمل ،واملساعدة
علــى والدة طبيعيــة وتوفير الســامة لكل مــن األم والطفل أثناء الــوالدة .لذلك احرصي يا
أختي على هذه الزيارات وحافظي عليها ملصلحتك ومصلحة اجلنني.

احلمل والسونار

يتوجب على كل ســيدة حامل أن تراجع طبيبها املعالج من بداية احلمل .ويجب عليها عمل
سونار للتأكد من احلمل في األشهر التالية:
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 -1األشــهر األولــى (املراجعة األولى) للتأكد من ســامة اجلنني برؤية النبض بالســونار،
وأنه في داخل الرحم وليس في خارجه ،وللتأكد من عمر اجلنني وأنه ال اختالف بني
حساب األم وعمر السونار.
 -2ســونار في الشــهر الثالث أو الرابع للتأكد من خلوه من التشــوهات اخللقية اخلطرة،
مثل عدم اكتمال املخ واجلمجمة.
 -3في الشــهر اخلامس أو الســادس للتأكد من سالمة األعضاء الداخلية للجنني من قلب
وكلى وأمعاء واألعضاء اخلارجية والعظام.
 -4فــي الشــهر الثامن أو بداية التاســع ملعرفة الوزن التقريبــي للطفل وكمية املاء احمليطة
بالطفــل ،ووضــع املشــيمة للتفرقة بــن الطفل الطبيعــي والطفل ضعيــف النمو الذي
يحتاج إلى توليد مبكر.

نصائح إلى الحامل
 -1الغذاء:

الغــذاء للحامل له أهمية بالنســبة لألم والطفل ،والغذاء املقصــود هو الوجبة املتوازنة التي
تشمل جميع العناصر الغذائية الالزمة للجسم ،وهي الكربوهيدرات والبروتني والفيتامينات
واملعادن والكالسيوم.
وننصح احلامل بتناول احلليب والبيض واللحوم والفواكه واخلضروات.
٭احلليــب :يجــب أن تشــرب كوبــن على األقل فــي اليــوم ،وتتناول منتجــات احلليب
كاجلــن والــروب واللبنة ،وإذا لم تســتطع شــرب احلليب خالياً فلتشــربه مع الكاكاو
أو علــى األقــل منتجات احلليب آنفة الذكــر ،ويُنصح باإلقالل قدر اإلمكان من تناول
القهوة مع احلليب.
٭البيض :من  3-2بيضات في اليوم ،وخاصة بعد الشهر الثالث.
٭اللحــوم :يجــب علــى احلامل أن تــأكل ما يعادل ربــع دجاجة في اليوم .أما الســمك
فيجب تناوله مرة أو مرتني في األســبوع ملا يحتويه من مواد تفيد احلامل كالبروتني
والفسفور واليود.
٭الكبد :على األقل يجب أن تأكل احلامل الكبد مرتني في األسبوع ،وخاصة احلوامل
الالتي يعانني من فقر الدم.
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٭الفواكه واخلضار :فهي تزود احلامل بالفيتامينات واألمالح وتخفف من اإلمساك،
لــذا ننصــح احلامل بتنــاول الكثير منها ،وميكــن تناول اخلضــروات طازجة كاجلزر
واخلــس واخليــار والطماطم ،كما تــؤكل مطبوخة كالســبانخ والبازيــاء والقرنبيط
واجلــزر مــع مالحظــة عــدم الطبــخ الكثيــر حتــى ال تفقــد محتواهــا مــن احلديــد
والفيتامينــات .أمــا الفواكــه فيجب تناولها مرة أو مرتني في اليوم ،كما ميكن شــرب
عصير هذه الفواكه.
٭السوائل :السوائل ضرورية للحامل ،فهي تساعد على إدرار البول وتؤخذ على شكل
العصير أو الشوربة .واحلامل حتتاج إلى ما ال يقل عن ستة أكواب يومياً ،وننصحها
بتجنب شرب املياه الغازية والقهوة.
٭احلديــد :للحديد أهمية خاصة بالنســبة للحامل ،فاحلديــد يدخل في تركيب الدم
لــكل مــن األم وجنينها ،فإذا قلت نســبة احلديــد أصيبت األم بفقر الــدم ،وقد يؤدي
ذلك إلى مضاعفات خطيرة تؤثر على حياتها وحياة اجلنني.
والغذاء اليومي ال يزود اجلسم بالكمية الكافية من احلديد ،لذلك يجب على األم أن
تستمر في أخذ مركبات احلديد على شكل كبسوالت تصرف من الطبيب املعالج.
٭املــواد النشــوية :كالبطاطــس واألرز واملعكرونــة يفضل عدم اإلكثــار منها الحتوائها
على نسبة عالية من السعرات احلرارية التي تسبب زيادة كبيرة في الوزن.
٭املــواد الدهنيــة :الزبدة والدهون احليوانية قد ترفع نســبة الكوليســترول في الدم،
لذلك يفضل عدم اإلكثار منها.
أما ما قد تشــعر به املرأة احلامل من اشــتهاء لنوع معني من الطعام فهذا أمر كثير احلدوث
وهو ما يســمى بالوحم ،وقد تكون األســباب نفســية أو فسيولوجية ،فقد يكون اجلسم فع ً
ال
بحاجة إلى هذا النوع من الطعام ،أياً كان الســبب فال ضرر من تناول هذا الصنف على أال
يطغى على احتياجاتك األخرى من األطعمة ،وال تظني يا أختي أن عدم حصولك على هذا
الصنف املعني من الطعام قد يؤدي إلى ضرر بك أو باجلنني.

 -2الوزن:

يجــب أال يزيــد وزنــك عــن كيلــو جرام واحــد كل شــهر ،فالطفل يبلــغ وزنه عنــد والدته بني
2.7كجــم إلــى 3.2كجــم ،لذلك يجب أال يتعدى زيــادة وزنك عند الوالدة عــن  8أو  9كجم،
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والــوزن الزائــد ال يعنــي دائماً احلصول على طفل ذو وزن كبير ،وإمنــا تعني زيادة في وزنك
تعانيها بعد الوالدة.

 -3إخراج الفضالت:

قد يصيب احلامل أثناء احلمل اإلمســاك ،وعالج ذلك كما ُذكر ســابقاً يكون بتناول الفواكه
واخلضروات بكثرة ،وننصح احلامل باتباع مواعيد منتظمة لقضاء احلاجة.

 -4الراحة:

يجــب علــى األم جتنب األعمــال املنزلية املرهقة والثقيلة ،وخاصة الالتي ســبق أن تعرضن
لإلجهاض ،وكلما اقتربت احلامل من موعد الوالدة وجب عليها تخفيف العمل ،وأما الالتي
يعملــن فــي خارج املنزل فيجب عليهن جتنب األعمال املرهقــة ،كما يجب التوقف عن قيادة
السيارة في األشهر األخيرة من احلمل.

 -5النوم:

قد تشعر احلامل برغبة شديدة في النوم خالل األشهر األولى ،لذلك ننصح بالنوم ساعتني
علــى األقــل بعــد الظهــر وثمان ســاعات لي ً
ال ،كمــا قد تواجه احلامل مشــكلة فــي النوم في
الشــهور األخيرة ،ونظراً لصعوبة التنفس عند االســتلقاء على الظهر ،لذلك يستحســن أن
تنــام على جنبها األمين ما اســتطاعت ،أو اســتخدام عدة مخــدات توضع خلف الظهر عند
االســتلقاء ،وال تنســي رفــع قدميك فوق وســادة صغيرة قصيــرة يومياً للوقايــة من الدوالي
والتــورم .أمــا عنــد حدوث األرق فننصح باستشــارة الطبيــب وعدم اســتخدام املهدئات إال
بتوجيه منه.

 -6النظافة العامة:

بالنســبة لالستحمام فيستحســن أن يكون في الصباح الباكر باســتعمال الصابون والدوش
واملــاء الدافــئ وعدم اســتعمال احلوض ،ألن ذلك يســاعد علــى دخول البكتيريــا إلى مهبل
احلامــل .وننصح كذلــك بتنظيف الفتحة اخلارجية للمهبل يومياً مــا أمكن ،ويراعى احلذر
أثنــاء املشــي فــي أرض احلمام جتنباً لالنزالق .وأما الســباحة واالغتســال فــي البحر فهي
مأمونة بشرط أال يكون املاء بارداً وأال جتهد احلامل نفسها.
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 -7العناية باألسنان:

العنايــة باألســنان عنصــر هــام بالنســبة للحامــل ،ألن الطفل يســتمد الكالســيوم مــن األم،
وكمــا نعلــم فــإن الكالســيوم يدخل فــي تركيب األســنان بكمية كبيــرة ،كما أن تعــرض املرأة
لتســوس األســنان والتهابات اللثة يزداد أثناء احلمل ،وإذا أهمل عالج األســنان قبل احلمل
فــإن معاودة األلم وااللتهاب تكون ســريعة بعــد احلمل ،لذلك على احلامل املراجعة الدورية
لطبيب األسنان ،وال بأس من إجراء العمليات اجلراحية الصغيرة كخلع األضراس وحشوها
حتــت البنــج املوضعي ،ويجب العناية اليومية بتنظيف األســنان صباحاً ومســا ًء وبعد تناول
الوجبات ما اســتطاعت احلامل ذلك ،كما أن اســتخدام -اخليط الطبي -إلزالة الفضالت
بني األسنان مفيد جداً ملنع تراكم البكتيريا بني هذه الفضالت.

 -8العناية بالثدي:

العناية بالثدي أثناء احلمل هي عناية بغذاء الطفل بعد الوالدة ،لذا على احلامل أن تغســل
حلمة الثدي باملاء الدافئ إلزالة أي إفرازات جافة واالستمرار في تدليك احللمة باستخدام
املراهم اخلاصة ملنع التشــققات ،وال تنســي أن تشدي احللمة للخارج أثناء عملية التدليك.
وميكنك سؤال طبيبك عن الطريقة السليمة التي تتبعينها في التدليك.

 -9املالبس:

علــى احلامــل أن تتجنــب املالبــس الضيقــة واألحذية ذات الكعــوب العاليــة ،ألن ذلك يزيد
من آالم الظهر وميكن اســتعمال األحذية املتســعة من األمام واملنخفضة .وعلى احلامل أن
تتجنــب البــرد القارس واحلر الشــديد باســتخدام املالبس املناســبة ،كما عليهــا أن تراعي
جانب الراحة قبل االهتمام في مظهرها اجلمالي .وننصح بتجنب اســتعمال أربطة الســاق
الدائــرة أو األحزمــة املطاطيــة ألنهــا قد تؤثر على الســير العادي للــدورة الدموية ،ويراعى
أيضاً لبس حماالت مناسبة للثديني بحيث تكون واسعة نسبياً وترفع الثديني.

 -10الرياضة واملشي:

ال بــأس علــى احلامل من ممارســة الرياضة اخلفيفــة ،أما الرياضة الثقيلــة فيجب جتنبها
خاصــة الالتــي ســبق أن تعرضــن لإلجهاض .وهنــاك كثير مــن التمرينــات الرياضية التي
ينصــح الطبيــب بالقيام بها في األشــهر األخيــرة لتقوية عضالت احلوض واملســاعدة على
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والدة طبيعية بدون ألم ،وهذا أمر ميكنك مناقشته مع طبيبك أثناء املراجعة.
أما املشي في الهواء الطلق فإنه ذو فائدة كبيرة للحامل في األشهر األخيرة.

 -11السفر:

لم يعد السفر أمراً مزعجاً كما كان في السابق بعد زيادة إمكانيات وسائل السفر احلديثة،
لذلك ال ضرر على احلامل من السفر بالطائرة أو الباخرة أو القطار أو السيارة طاملا كانت
في صحة جيدة وليس هناك عائق صحي.
أما بعد الشهر الثامن فننصح بتجنب السفر حتى بالطائرة ،كما أن احلوامل الالتي تعرضن
لإلجهــاض فينصحــن بتجنب الســفر .وموجز القول بــأن احلالة الصحيــة للحامل متروكة
لتقدير الطبيب ،فهو األساس في اتخاذ قرار السفر.

 -12التدخني:

للتدخــن أثنــاء احلمــل مضار كثيــرة ،منها أنه قد يؤدي إلــى الوالدة املبكــرة ،كما يؤدي إلى
نقــص فــي وزن اجلنــن ممــا يعرض صحته ورمبــا حياته للخطــر ،كمــا أن احلوامل الالتي
يعانني من مشكلة القيء فإن التدخني قد يكون عام ً
ال مساعداً ،فهو سبب رئيسي لسرطان
الرئة وكثير من أمراض الرئة اخلطيرة.
ونحمد الله كثيراً على أن التدخني غير منتشر بالنسبة للحوامل في الكويت.
كما يجب احلذر من تدخني الزوج باستمرار في وجود زوجته احلامل.

 -13العالقة الزوجية:

يجب أن تكون أكثر قرباً ومودة من أي وقت مضى ،اشــتركي معه في التخطيط للمســتقبل،
أما العالقة اجلنســية فهي ال تنطوي على أي خطر ،وخاصة في األشــهر الســت أو الســبع
األولى من احلمل ،ما لم يكن هناك أي مانع من قِ بل الطبيب.

مواعيد زيارة الطبيب
 -1في أول  28أسبوع تزور احلامل الطبيب مرة كل شهر.
 -2ما بني  28أسبوع إلى  36أسبوع تزور احلامل الطبيب مرة كل أسبوعني.
 -3بعد  36أسبوع إلى موعد الوالدة تزور احلامل الطبيب مرة كل أسبوع.
وهذا النظام قد يتغير حسب ما يراه الطبيب ،خاصة عند حدوث مضاعفات أثناء احلمل.
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الوالدة
الوالدة في املستشفى:

الــوالدة في املستشــفى أكثر أماناً من الوالدة في البيت ،ويجــب على احلاالت اآلتية الوالدة
في املستشفى:
 -1التي لم تلد من قبل (أول والدة).
 -2التــي قــد حدث لها بعض الصعوبات في الوالدات الســابقة ،مثل العملية القيصرية أو
غيرها.
 -3إذا كان احلمل مصحوباً بارتفاع الضغط أو نزيف.
 -4احلمل التوأمي.
 -5إصابة احلامل مبرض القلب أو بعض األمراض املزمنة األخرى.

متى تذهبني أيتها احلامل إلى املستشفى لكي تلدي؟

 -1عندما يكون هناك انقباضات منتظمة ومؤملة وتكون الفترة بينها أقل من نصف ساعة.
 -2عندما تظهر العالمة وهي عبارة عن مخاط مختلط بدم ينزل من املهبل.
 -3عندما ينزل املاء من املهبل ويبلل مالبسك من أسفل.
 -4إذا أحسست بنزول املاء بصعوبة مفاجئة من املهبل ،فيجب عليك أن تراجعي املستشفى
في أقرب وقت ممكن.

ماذا تفعلني قبل أن تغادري البيت إلى املستشفى؟

 -1أن تتوجهي إلى الله تعالى بالدعاء وطلب التيسير.
 -2أن تعــدي املالبــس املطلوبــة لك ولطفلك لتأخذيها معك إلى املستشــفى ،وستشــعرين
براحة أكثر إذا أخذت األشياء التالية معك:
فرشاة أسنان ،معجون أسنان ،مشط وفرشاة للشعر ،مرآة اليد ،قمصان للنوم ،روب،
شبشب.
وخذي معك أيضاً مالبس أوسع من التي تستعملينها قبل احلمل.
 -3االستحمام باملاء الدافئ.
 -4حلق شعر العانة.
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 -5أن تأخذي معك كرت زيارة الطبيب وكل الفحوصات واألشعة واألوراق املتعلقة باحلمل.
 -6التخلــص مــن الفضــات والتبول ،وميكنك أن تأخذي حقنة شــرجية عند قدومك إلى
املستشفى لتفريغ الفضالت.

نصائح أثناء الوالدة:

هناك ثالث مراحل متر بها الوالدة:

أو ًال :املرحلة األولى

وهــي بدايــة االنقباضــات الرحمية (الطلق) أو نــزول العالمة أو نزول املاء إلى اتســاع عنق
الرحم الكامل وفي هذه املرحلة ننصح احلامل باآلتي:
 -1االبتعاد عن االستلقاء في السرير.
 -2املشي في أرجاء الغرفة ألن ذلك يسهل عملية الوالدة.
 -3ننصح احلامل بالتبول وإفراغ الفضالت باســتعمال احلقنة الشرجية ،فإن ذلك يسهل
عملية الوالدة ويجعلها نظيفة.
 -4عدم رفع الصوت أثناء آالم اخملاض ألن ذلك يزعج اآلخرين ويرهق احلامل.

ثاني ًا :املرحلة الثانية

وهي مرحلة خروج اجلنني وننصح احلامل باتباع ما يلي:
 -1الشد إلى أسفل أثناء الطلق ،ويكون ذلك بأمر الطبيب أو املمرضة.
 -2عدم رفع الصوت أثناء الطلق.
 -3االسترخاء والتنفس بصورة طبيعية في الفترة بني الطلقات.
 -4نرجــو مــن الوالــدات أن يتبعــن نصائــح الطبيــب أو املمرضــة أثنــاء هــذه الفتــرة مما
يساعدهن على جتاوز هذه املرحلة بسالم.

ثالث ًا :املرحلة الثالثة

 -1وهي مرحلة خروج املشيمة ،وتستغرق هذه املرحلة من عشر إلى عشرين دقيقة ،فبعد
خروج اجلنني ننصح الوالدة بأن تأخذ وضع االسترخاء وتسترجع أنفاسها.
 -2إذا أحست الوالدة بالتبول أثناء هذه املرحلة فلتخبر الطبيب حتى يساعدها في إفراغ
املثانة من البول ،ألن ذلك يسهل عملية انفصال املشيمة ومينع وقوع نزيف بعد الوالدة.
 -3عندما تنفصل املشــيمة عن جدار الرحم على الوالدة أن تشــد إلى أســفل حتى تســهل
عملية خروجها ،وذلك بتوجيه من الطبيب أو املمرضة.
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 -4قد تشعر الوالدة ببعض األلم في البطن ،وهذا أمر طبيعي فال داعي للقلق.
وباتبــاع هــذه التعليمات ميكنك أيتها األم أن تلدي طف ً
ال بعيداً عن كل املشــاكل التي حتدث
أثناء الوالدة التي قد تسبب مضاعفات لكل من األم والطفل.

خياطة جرح العجان

وهذا ما يقوم به الطبيب بعد خروج املشيمة لبعض الوالدات الالتي عمل لهن ذلك اجلرح،
لتســهيل عملية الوالدة ،وقبل خياطة هذا اجلرح تأخذ الوالدة تخديراً موضعياً فال تشــعر
بآالم اخلياطة.

مالحظة:

ننصــح الوالــدة بعــدم اســتعجال الطبيــب لنقلها إلى األجنحــة إال بعد مضي مــا ال يقل عن
ساعتني.
ميكــن للوالــدة أن تأخذ بعض املواد الســكرية مثل الرطب أو التمر أو العصير أو العســل أو
املربــى أو احلليــب بعــد الوالدة .قــال الله ســبحانه وتعالى{ :وهــزي إليك بجــذع النخلة
تساقط عليك رطب ًا جني ًا > فكلي واشربي وقري عين ًا}.
وقــد ُوجــد أن الرطــب والتمر يحتويــان على مادة كيميائية تســمى بروســتاجالندين بكمية
وفيــرة ،وقــد ثبت طبيــاً فعالية هذه املــادة في املســاعدة على تقلصات الرحم وتوســع عنق
الرحم.

كلمة إلى الرجال
{ومــن آياتــه أن خلــق لكــم مــن أنفســكم أزواج ـ ًا لتســكنوا إليهــا وجعــل بينكــم مــودة
ورحمة} (الروم.)21 :
{وإذا ُب ِّشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسود ًا وهو كظيم} (النحل.)85 :

أخي الكرمي

إن مــن أصعــب املراحــل التي متــر بها املرأة هــي مرحلة احلمــل والوضع ،ملا فيهــا من تعب
ومشــقة ،يقــول اللــه تعالــى فــي كتابــه احلكيــم{ :حملتــه أمــه وهن ـ ًا علــى وهــن وفصاله
أمس احلاجة إلى مشــاركتك لهــا في محنتها
فــي عامــن} ،وزوجتــك فــي تلك املرحلة في ِّ
وضائقتها ،فكن لها املعني واملرشــد ،وال تنســى أنها متر بتغيرات هرمونية تؤثر على حالتها
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النفســية واجلســدية ،فالتمــس لهــا العذر فيمــا تعانيه ،وتذكر لها حســناتها قبل ســيئاتها،
واحــرص دوماً على الكلمة الطيبة واملعاملة احلســنة واملشــاركة الدائمــة ،وتذكر دائماً قول
رســولنا الكرمي [« :اســتوصوا بالنســاء خير ًا» .أما إذا كرهت منها شيئاً فعسى أن تكره
شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً.
واعلم يا أخي أن الله هو الرزاق ذو القوة املتني ،يرزق من يشاء ذكوراً ويرزق من يشاء إناثاً،
فارض مبا قسم الله لك وال تُح ِّمل زوجتك مسؤولية ذلك.
وأخيــراً بــارك اللــه لك فيمــا آتاك من ذرية صاحلــة طيبة وآتاك ما تطلب ،وال تنســى قوله
تعالى{ :ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني واجعلنا للمتقني إمام ًا}.

كلمة إلى املمرضات

يــا أحفــاد رفيدة األنصارية ،يا من جعل الله حتــت أيديهن املرضى الضعفاء ،راعوا الله في
أعمالكم« ،فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته».
هونــوا علــى املرضى آالمهم باملعاملة احلســنة والكلمة الطيبة ،فــإن الكلمة الطيبة صدقة.
تكن يوماً ما فــي نفس حالة مرضاكــن ،ترجون الكلمة الطيبــة واملعاملة
وتذ َّكــرن
أنكــن قــد َّ
َّ
احلسنة ،وانصحن زميالتكن إذا أسأن املعاملة.
وأخيراً..
وإياكن للسهر على راحة مرضانا الكرام.
فهذه نصيحة نرجو أن تأخذن بها ،وفقنا الله
َّ
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