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الرعاية الصحية قبل الحمل

ألننا نهتم بصحتكم ونسعى دوما لتحسين الخدمات المقدمة لكم ،قمنا بإدخال خدمة "الرعاية
الصحية قبل الحمل" في سلة خدمات برنامج صحة المرأة الذي تقدمه مؤسسة لجان العمل
الصحي ،وذلك إستجابةً ألحدث منجزات العلوم والبحوث الطبية العالمية التي أثبتت االرتباط
الوثيق بين الحالة الصحية للمرأة قبل الحمل وصحتها أثناء الحمل والوالدة وكذلك صحة
المولود.
ومن المعروف أن العديد من المشاكل الصحية والنفسية واالجتماعية والبيئية تشكل عوامل
خطورة عالية تؤثر على سير الحمل والوالدة وتهدد صحة وحياة األم والمولود.
وتشير العلوم الطبية الحديثة أن إكتشاف ومعالجة هذه المشاكل والمخاطر والسيطرة عليها
قبل الحمل تؤدي إلى تجنب أو الحد من األضرار بصحة األم والمولود .وتوصي الدراسات
بقائمة طويلة من التدخالت الفعالة والمبنية على األدلة والتي تؤدي إلى تحسين صحة الحمل
والوالدة وتحد من المخاطر والمضاعفات الصحية لألم والطفل.

ما هي "الرعاية الصحية قبل الحمل"؟

عيادة الرعاية
الصحية قبل الحمل

"هي مجموعة اجراءات وقائية وعالالجاليالة تالهالدف إلالى
االكتشاف والتدخل المبكر قبل الحمل والحد من أو مالنال
حدوث المخاطر الصالحاليالة والساللالوكاليالة واالجالتالمالاعاليالة
والبيئية المؤثرة على صحة المرأة والحمل والوالدة مالن
أجل الحصول على أفضل نتيجالة حالمالل ساللاليالم ووالدة
آمنة".
تساعد الرعاية الصحية قبل الالحالمالل الالنالسالاء واأل وا
على المحافظة على الصحة األمثل والتالحالضاليالر الالجاليالد
للحمل من حيث اتباع النمط الصحي وتجنب الالمالخالاطالر
التي تؤثر على الصحة ومعالجة المشكالت الصحية والنفسية واالجتماعية والبيالئاليالة وهاليالرهالا
قبل حدوث الحمل لمن أي مضاعفات محتملة أثناء الحمل والوالدة القادمة.

الرعاية الصحية الشاملة قبل الحمل وإتباع السلوك المعزز للصحة يوفران الفرصة
األفضل للحفاظ على الصحة اإلنجابية لألزواج والوقاية من األمراض والمضاعفات
واالستعداد األفضل للوالدية وتوفير البيئة اآلمنة والداعمة في المنزل.
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الحمل هو حدث طبيعي وهام في حياة المرأة ولكنه يلقي بأعبالاء
على صحتها الجسدية والنفسية وبالتالي يتطاللالب جسالمالا ً ساللاليالمالا ً
وقويا ً يوفر الصحة والبيئة األفضل لتكون الجنين ونالمالوه داخالل
الرحم ووالدته سليما ً معافى يمأل حياة األسرة فرحا ً وسعادة.
لذلك ،فإن الفترة قالبالل الالحالمالل ثالالثالة أ الهالر عاللالى األقالل هالي
األفضل للتحضير الجيد لهذا الحدث الهام فالي األسالرة والالفالتالرة
األمثل لتلقي الرعاية الصحية الال مة لتجنب المضاعفالات قالبالل
وقوعها أثناء الحمل والوالدة.

لماذا الرعاية الصحية قبل الحمل؟ لماذا ضرورة تحضير الحمل؟
الجزء األكبر من عملية تشكل أعضاء الجناليالن
يتم قبل معرفتك بحالصالول الالحالمالل والالتالحالاقالك
ببرنامج رعاية الحمل والتي في هالب األحيان
يكون عال المشاكل الصحية مالتالأخالرا .وكالمالا
أسلفنا ،ان معظم عوامل الخطورة على صحالة
الحامل والجنين يمكن الساليالطالرة عاللاليالهالا قالبالل
الحمل وتجنب المضاعفات المحتملة.

االذنين
 02-4اسبوع

الجهاز العصبي
االسبوع 3

األسنان
االسبوع 7

العيون
االسبوع 4

القلب
 9-3اسابي

باطن الفم
االسبوع 7

األطراف السفلية
 9-4اسابي

األطراف العلوية
 9-4اسابي

األعضاء التناسلية الخارجية
 9-4اسابي
مراحل تكون اعضاء الجنين

األسابيع الثماني األولى من الحمل أساسية لتكوين وتشكل الجنين داخل الرحم ،حيييأ أن
معظم أعضاء الجنين األساسية بدأت بالتشكل وقبل أن تكتشفي أنك حامل.
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ماذا نقصد بعوامل الخطورة التي تهدد صحة المرأة وسالمة
الحمل والمولود؟ وما هي هذه العوامل؟
عوامل الخطورة متعددة ميوجيودة
قييبييل الييحييمييل وفييي حييال عييد
معالجتها تؤدي إلى مضاعفات فيي
الحمل القاد وتهدد صيحية اليميرأة
والمولود.

السلوك والعادات
الضارة

العوامل
النفسية

األمراض
المعدية

األدوية

عوامل
الخطورة

المخاطر
البيئية

األمراض
المزمنة

 .0العوامل السلوكية والعادات الضارة:
سوء التغذية وسوء النمط الغذائي والعادات الضارة مثل التدخين ،تعاطي
الكحول والمواد المخدرة.

 .7األمراض المزمنة:
أمراض الضغط والسكري والغدة الدرقية ،أمراض الجها التنفسي
والكلى ،واألمراض العصبية والنفسية وهيرها ...

 .3االلتهابات واألمراض المعدية:
االلتهابات وأمراض األسنان واللثة ،الحصبة األلمانية ،التهابات الجها
التناسلي واألمراض المنقولة جنسيا والتهاب الكبد  Bوفيروس نقص
المناعة المكتسبة /اإليد وهيرها...
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 .4األدوية الضارة بالجنين والتي ممكن أن تؤدي إلى
تشوهات خلقية:
مثل أدوية عال حب الشباب ،أدوية الصرع وأدوية مضادات
تخثر الدم وهيرها.

 .5عوامل الخطر البيئية:
من الممكن التعرض لهذه المخاطر من دون ادراك أو معرفة بالوجالودهالا.
فالسموم البيئاليالة مالمالكالن أن تالؤدي الالى اإلجالهالاض والالوالدة الالمالبالكالرة،
وتشوهات خلقية ومشاكل في النمو تتطور عند األطفال وهيرها.
ومن هنا أهمية الوعي ومعرفة السموم والمواد الضارة جداً في البيئة
المحيطة للحد من التعرض لها ومن أثارها الضارة على الحمل
والمولود.

 .6العوامل النفسية:
إن الصحة النفسية مكون هام من الصحة بشكل عام.
اإلجهاد والقلق واالكتئاب واإلساءة في المعاملة يمكن أن يكالون لالهالا آثالار
خطيرة على صحة المرأة وصحة أطفالها .النالسالاء الاللالواتالي يالعالاناليالن مالن
التوتر النفسي القلق واإلكتئاب هن أكثر عرضة له في فترة الحالمالل وبالعالد
الوالدة لذلك.

تشير الدراسات أن التوتر النفسي يسبب اإلعياء ،خفض المقاومة لألمراض ،سيوء
التغذية (فقدان الشهية أو اإلفراط في تناول الطعا ) الصيداع ،الال اليظيهير ،إرتيفياع
ضغط الد وكذلك يرتبط إرتفاع مستويات اإلجيهياد الينيفيسيي ميع إرتيفياع ميعيدالت
الوالدة المبكرة.
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التخطيط والتحضير الجيد للحمل يؤدي إلى حمل سليم ووالدة المنة
وبعد أن تعرفنا على مفهوم الرعاية الصحاليالة قالبالل الالحالمالل وعاللالى
عوامل الخطورة الكامنة قبل الحمل وعلى أهمية معرفتها والكشال
عنها ومعالجتها ،سوف نلقي الضوء على مجموعالة الالتالحالضاليالرات
واإلجراءات الواجب إتباعها قبل الحمل لتجنب الالمالضالاعالفالات فالي
الحمل والحصول على أفضل النتائج.
ما هي التحضيرات واالجراءات؟
إذا كنت أنت و وجك تخططان للحمل فعليكما القيام بالتحضيرات الال مة قبل حدوث الحمل
من أجل أن يكون حمالً صحيا ً خاليا ً من المضاعفات للوصول إلى والدة آمنة ومولود سليم.
هناك قائمة طويلة من التحضيرات واإلجراءات الواجب إتباعها قبل الحمل.

ت وزوجك إلى العيادة للكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية والمخبرية الالزمة!
توجهي أن ِ
إنها الخطوة األولى للحصول على الرعاية المناسبة قبل أن تصبحي حامالً.

صحتك الجسدية
ت و وجك التوجه إلى المركز الصحي
قبل الشروع بالحمل عليك أن ِ
إلجراء الفحص الطبي الشامل بهدف التقصي والكش المبكر وقبل
حدوث الحمل عن أي مشاكل أو أمراض يمكن أن تؤثر على الحمل
القادم ،وإتخاذ الخطوات الال مة التي من أنها أن تزيد من فرص
صحة األم والحمل والمولود.
خالل الزيارة للعيادة قبل الحمل يقوم الطبيب بتقييم حالتك الصحية وخاصة إن كنت تعانين من
أي مشاكل صحية .وسوف يسألك طبيبك عن النظام الغذائي الخاص بك ونمط السلوك
الصحي ،والتاريخ الطبي والعائلي واألدوية التي تتناولينها ،وكذلك عن سيرة األحمال السابقة
ونتاجها ،باإلضافة إلى إجراء الفحوصات المخبرية واالستشارات الطبية الال مة.
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في حال تم إكتشاف أي مشكلة عليك االمتناع عن الحمل باستعمال موانع الحمل
حتى تتم المعالجة والسيطرة عليها قبل الشروع في الحمل.

األدوية التي تؤثر على الحمل:
بعض األدوية يمكن أن تكون ضارة بالجالناليالن
وينبغي أال تؤخذ أثناء الحمل.
إذا كنت تتناولين أي أدوية أو عقاقيالر ومالنالهالا
األدوية بدون وصفة طبية أو عالجات عشبية
عليك إعالم طبيبك بماهيتها.
عند التحضير للحمالل قالد يالنالصالحالك طالباليالبالك
باستبدال الدواء أو تغياليالر الالجالرعالة الالال مالة
مثل أدوية أمراض القلب ،الضغطـ ،مميالعالات
الالالدم وأدويالالة أمالالراض ال الج الهالالا ال الع الص البالالي
وهيرها.



من المهم أن تعلمي طبيبك عن كافة األدوية التي تتناولينها أثناء زيارتك للعيادة لتيليقيي
خدمة الرعاية قبل الحمل.
ال تتوقفي عن تناول دوائك حتى يقرر ذلك طبيبك اليخيا  ،مين اليميميكين أن ييوصيي
باستبدال الدواء أو تغيير الجرعة الالزمة.

ال تتناولي أي أدوية دون وصفة طبية ...وال تتوقفي عن تناول دواءك من
دون استشارة طبيبك.
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التطعيمات (التحصينات) تؤمن الوقاية من األمراض المعدية
إن األمراض المعدية يمكن أن تضر كالل مالن األم والالجالناليالن ،واالصالابالة
ببعض هذه األمراض أثناء الحمل يمكن أن تسالبالب تشالوهالات خاللالقاليالة أو
أمراض عند الطفل .التطعيمات التحصينات يمالكالن أن تالمالنال االصالابالة
ببعض هذه األمراض ،لكن بعض اللقاحات ليست آمنة أثناء الحمل ويجب
الحصول عليها قبل الحمل.
عند مراجعة الطبيب يتم مراجعة سجل التطعيمالات لالديالك وحالاجالتالك ألي
مطاعيم اضافية قبل الحمل ،مثال جالرعالة مالقالويالة ضالد الالكالزا أو لالقالا
الحصبة األلمانية .وقد يوصي طبيبك بتطعيمات أخرى ،مثل لقا ضد فيروس إلتهاب الكبالد B
أو االنفلونزا أو أي مطاعيم أخرى لحمايتك من األمراض المعدية أثناء الحمل.

صحة الفم واالسنان
من المعروف أن أمراض وإلتهابات األسنان والاللالثالة أثالنالاء الالحالمالل
يمكن أن تحدث مضاعفات تضر باألم والجنين مثل الوالدة المبكالرة
ووالدة طفل قليل الو ن وهيرها.
لذا عليك العناية بصحة الفم واألسنان قبل الدخول في الحمل .بالادري إلالى تالحالديالد مالوعالد مال
طبيب األسنان الخاص بك لفحص اللثة واألسنان من أجل معالجة أي مشاكل قبل الحمل.

الوضع التغذوي الصحي
لماذا يجب إتباع النظا الغذائي الصحي؟
جسمك يحتا إلى مغذيات للقيام بالعمليات الحيوية والنمالو وتالوفاليالر
الطاقة .ويمكنك الحصول على الحاجة اليومية للالغالذاء والالمالكالمالالت
الغذائية الضرورية من المواد الغذائية التي تتالنالاولاليالنالهالا .ومالن هالنالا
عليك اإللتزام بتنوع وتوا ن كميات الغذاء الال م تناولها يوميا.
من المثبت في العلوم الطبية أن نقص و يادة الو ن والسالمالنالة لالهالم
تأثيرات ضارة جداً على األم الحامل والمولود ،وتؤدي إلى مضاعفات متعددة.

إن النظا الغذائي الصحي يساعدك على تجنب نقص أو زيادة الوزن
والسمنة وتحقيق الوزن المثالي قبل حدوث الحمل.

7

الرعاية الصحية قبل الحمل

كيف يمكن أن يؤثر نقص الوزن على الحمل؟
إن نقص الو ن يشكل مخاطر على الحمل ويزيد من إحتمالية والدة طالفالل قاللاليالل الالو ن عالنالد
الوالدة .ومن المعروف أن المواليد قليلي الو ن هم أكثر عرضة للخطر أثناء الالمالخالاض وقالد
يعانون من مشاكل صحية وسلوكية في مرحلة الطفولة المبكرة والبلوغ .كما أن نقالص الالو ن
أثناء الحمل يزيد من إحتماالت الوالدة المبكرة.

كيف تؤثر زيادة الوزن على الحمل؟
الو ن الزائد أثناء الحمل يرتبط بعدة مضاعفات أثالنالاء الالحالمالل
والوالدة ،بما في ذلك إرتفاع ضغط الدم ،تسمم الحمالل ،الالوالدة
المبكرة ،وسكري الحمل .وترتبط السمالنالة أثالنالاء الالحالمالل أيضالا
بو ن ائد للمولود ،فضالالً عالن يالادة خالطالر تالعالسالر الالوالدة
وتمزقات القناة التناسلية والوالدة القيصرية ومضاعفالاتالهالا .هالذا
باإلضافة إلى إرتفاع نسبة العيوب الالخاللالقاليالة ،وخالاصالةً عاليالوب
األنبوب العصبي.
على سبيل المثال في حال السمنة قد يكون من الصعب على
طبيبك مراقبة الجنين وسماع نبضه وإجراء فحص الموجات
فوق الصوتية.

إذا كنت تعانين مين زييادة اليوزن أو السيمينية كيييف
يمكنك فقدان الوزن الزائد؟
أفضل طريقة النقاص الو ن عن طريق إجراء التغياليالرات فالي
النظام الغذائي الخاص بك واإلكثار من النشاط الجسدي بالهالدف
يادة إستهالك السعرات الحرارية .في بعض الحاالت ،يالمالكالن
اللجوء إلى األدوية أو العملية الجراحية لتحقيق إنقاص الو ن.

هل يلز تناول مكمالت غذائية وفيتامينات؟
على الرهم من أن معظم المكمالت الغذائية والفيتامينات موجود في األطعمة التي تتناولينها،
فمن الممكن أن تبا ري في تناول المقويات التي تحتوي على مجموعة الفيتامينات والمعادن
الموصى بها قبل وأثناء الحمل.
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نصائح أساسية لتناول الطعا الصحي قبل وأثناء الحمل:












تناولي األهذية الغنية بفيتامين ب وحمض الفولاليالك الالخالبالز والالحالبالوب واألر الالمالدعالم
بالفيتامينات والقمح .وكذلك حبوب البا الء ،القرنبيالط ،الالخالضالروات الالورقاليالة ،الالمالو ،
عصير البرتقال والفول السوداني هي أيضا مصادر جيدة لهذا الفيتامين.
تناولي كميات وافرة من الماء كل يوم.
تجنبي أو قللي من تناول القهوة ،الشاي أو المشروبات الغا ية الغنية بالكافيين فنالجالاناليالن
فقط ومن األفضل تناول المشروبات الخالية من الكافيين.
قللي من األطعمة الغنية بالدهون والسكر.
تجنبي المشروبات الكحولية بكل أنواعها.
تناول األسماك صحي أثناء الحمل وهي مفيدة لتطور الدماغ والعيالن عالنالد الالطالفالل .لالكالن
تناول الكثير منها يمكن أن يسبب تراكم عنصر الزئبق في جسمك ويكون ضاراً للجناليالن.
لذا يجب تناول األسماك التي تحتوي على كميات منخفضة من الالزئالبالق وتالجالنالب بالعالض
األسماك مثل سمك أبو سي "سمكة السي " ،سالمالك الالمالاكالريالل الالماللالكالي ،ومالنالتالجالات
األسماك والرخويات هير المطبوخة ،مثل المحار .
السكاكر والموالح
تناول األطعمة المطبوخة جيداً يجب طهي جمي
ليست ضرورية
اللحوم والمأكوالت البحرية والبيض بعناية.
هسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها.
الدهون
تناول الحليب والجبن المبستر فقط.
كمية قليلة يوميا ً
البروتينات
حصتين يوميا ً
الحليب ومنجاته
 3حصص يوميا ً
النشويات
 5-3حصص يوميا ً
الخضراوات والفواكه
 2-5حصص يوميا ً

* يمكنك استشارة الطبيب ،الممرضة أو اختصاصي التغذية عن الغذاء الصحي والنظا الغذائي
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لماذا يجب تناول ما يكفي من حمض الفوليك قبل الحمل؟
المراج العلمية تفيد بأن حمض الفوليك يساعد على خفالض الالعاليالوب الالخاللالقاليالة فالي األنالبالوب
العصبي للجنين بنسبة الثلثين عندما تؤخذ قبل حدوث الحمل وأثناء الحمل .لذلك تنصح جميال
النساء في سن اإلنجاب بتناول  422ميكروهرام من حبوب حمض الفوليك يوميا وخاصة قبالل
حدوث الحمل بشهر واحد على األقل واالستمرار بتناولها أثناء الحمالل وفالي بالعالض الالحالاالت
ممكن أن تكون الحاجة لجرعة أعلى من حبوب حمض الفوليك.
* حمض الفوليك موجود في الخضراوات الورقية (مثل السبانخ والقرنبيط والخس) والبامية والفواكه (مثل الموز
والبطيخ والليمون) والفاصوليا واللحو (مثل كبد البقر) ،وعصير البرتقال ،وعصير البندورة.

ممارسة الرياضة واللياقة البدنية

ممارسة الرياضة والنالشالاط الالجالسالدي إضالافالةً إلالى الساللالوك الالغالذائالي
الصحي يساعدك في الحفاظ على الو ن الطبيعي ويجعلك قوية لتحمالل
أعباء الحمل.
 عليك المحافظة على اللياقة البدنية قبل أن تصبحي حامالً.
 ينصح بممارسة التمالاريالن لالمالدة  32دقاليالقالة 3 ،إلالى  4أيالام فالي
األسبوع ،المشي السري هو مثال جيد لممارسة النشاط الجسدي.
 تحدثي م طبيبك عن أي تمارين أخرى يمكنك القيام بها.

هل يؤثر السلوك ونمط الحياة على الحمل؟
نعم ،بالتأكيد .لذلك تجنبي العادات والمواد الضارة قبل حدوث الحمل.
إذا كنت من المدخنين يجب عليك التوق عنه قبل وأثناء الالحالمالل ألن
التدخين يلحق آثاراً ضارة بالجنيالن وخالاصالةً خالالل األ الهالر الالثالالثالة
األولى من الحمل.
ت و وجك المالواد الضالارة مالثالل الالتالبالا والسالجالائالر وكالذلالك
تجنبي أن ِ
الكحول والمواد المخدرة ،لما تحدثه هذه المواد مالن أضالرار جساليالمالة
على الصحة بشكل عام قبل وأثناء الحمل وكذلك على صحة المولود.
وق العادات الضارة وتغيير السلالوك إلالى الالمالنالحالى اإليالجالابالي قالبالل
الحمل يقلل إلى حد كبير أو حتى يزيل مخاطر بعض العيوب الخلقية الالتالي تالحالدث فالي وقالت
مبكر من الحمل.
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كيف يمكن أن تؤثر البيئة على الحمل؟
أ رنا إلى عوامل الخطر البيئية وال بالد مالن مالعالرفالتالهالا
والتنبه لها وتجنبها .بعض المواد الموجودة في الالمالنالزل
أو مكان العمل قد تشكل عائقا ً لحدوث الحمل أو يالمالكالن
أن تلحق الضرر بالجنين.
تأكدي من عدم وجود المواد الكيماوية التي تستخالدم فالي
المنزل أو الحديقة ،ودققي إذا ما كنت تتعرضيالن لالمالواد
سامة مثل مادة الرصاص الموجودة في الدهان والتالربالة
والفخار والزجا وأواني الطبخ وهيرها أو مادة الزئبق الموجودة في بعض أنواع األسمالاك،
أو أي من المواد الكيماوية الموجودة في الدهانات وملحقاتها ومواد التنظي القوية والمبيدات
الحشرية واألسمدة أو المذيبات ،واألعشاب الضارة وكذلك فضالت القالطالط إضالافالةً إلالى أي
مواد أخرى ملوثة للبيئة في البيت ومكان العمل والوسط المحيط مثل الغا ات السامة المنبعثة
من محارق النفايات.

إذا كنت تخططين للحمل ،أنظري عن قرب من حولك إلى البيئة المحيطية
في المنزل ومكان العمل.
هل تؤثر األمراض المزمنة على الحمل؟
تؤثر األمراض المزمنة تأثيراً كبيراً على سير الحمل وفي نفس الالوقالت
تتأثر صحة األم والمولود.
يمكن لبالعالض األمالراض مالثالل داء السالكالري ،وإرتالفالاع ضالغالط الالدم،
واإلكتئاب ،وإضطرابات الالجالهالا الالعالصالبالي وهاليالرهالا أن تالؤدي إلالى
مضاعفات أثناء الحمل تهدد حياة األم والجنين.
إذا كان لديك أي من األمراض المزمنة عليك مراجعة طبيبك فالوراً مالن
أجل العال والسيطرة على المرض قبل حدوث الحمل بوقت كاف.
إن ذلك قد يستلزم إستعمال وسيلة منال الالحالمالل لالحاليالن الساليالطالرة عاللالى
المرض وحتى يسمح لك طبيبك.
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هل تؤثر اإللتهابات على الحمل؟
األمراض المعدية واإللتهابات يمكن أن تضر بكل من األم والالجالناليالن.
اإلصابة ببعض األمالراض الالمالعالديالة أثالنالاء الالحالمالل يالمالكالن أن تسالبالب
تشوهات خلقية أو أمراض عند الطفل.
ً
األمراض المنقولة جنسيا ً أيضا ً تاللالحالق ضالررا فالي الالحالمالل والالجالناليالن
وإضافةً لذلك اإلصابة بالعديد منها قد تؤثر أصالال عاللالى الالقالدرة عاللالى
اإلخصاب.
إذا كنت تعتقديالن أنالك انالت أو وجالك مصالابالان بالالالعالدوى الالمالنالقالولالة
باالتصال الجنسي ،عليكم إجراء الفحوصات الال مالة وتالنالاول الالعالال
الال م على الفور.

ماذا لو كان هناك مشكلة في الحمل السابق؟

وجود مشكلة سابقة في الحمل السابق ال يعني بالضرورة أن تالتالكالرر مالرةً أخالرى ،وخالاصالةً إذا
ت تتلقي الرعاية المناسبة قبل وأثناء الحمل ولكن بعض المشاكل في الحمل السابق قد تزيد من
كن ِ
خطر تكرار نفس المشكلة في الحمل الالحق مثل الوالدة المبكرة ،وإرتفاع ضالغالط الالدم ،وتسالمالم
الحمل ،وسكري الحمل.
عليك إبالغ طبيبك عند المراجعة قبل الحمل بكافة المشاكل في األحمال السابقة ألخذ
المشورة وإتخاذ التدابير الطبية الالزمة.

صحتك النفسية والمعنوية
مشاكل الصحة النفسية قبل الحمل مثل اإلجهاد والقلق واالكتئاب واإلساءة
في المعاملة والعن تترك آثاراً ضارة على مجمل صحة المرأة وصحة
الحمل والوالدة وما بعد الوالدة.
لذا ،عند مراجعتك المركز الصحي للرعاية قبل الحمل وإذا كنت تعانين من
أي مشاكل أو إضطرابات نفسية أومعنوية ال تترددي باستشارة طبيبك
وأطلبي المساعدة لتلقي المشورة والعال الال م وقبل الشروع بالحمل
لتجنب أو الحد من المضاعفات المتوقعة في الحمل والوالدة وما بعد
الوالدة.
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لماذا من المهم إشراك الزوج؟
تحدثالي مال وجالك عالن رهالبالتالك فالي
ال الح المالالل واإلن الجالالاب .ال بالالد أن ت الكالالون
العالقة مستقرة ومبنية على التفاهم مالن
أجل التعاون وتقديم الرعاية المشتالركالة
والمثالية للحمل والوالدة وللمولود.
من المثبت علميالا ً أن مشالاركالة الالزو
في الصحة االنجاباليالة وفالي الالتالخالطاليالط
والرعالايالة لاللالحالمالل تالؤدي إلالى أفضالل
الالنالتالالائالج فالالي صالحالالة الالحالمالل والالالوالدة
وبالتالي إلى أسرة سعيدة ينعم األطالفالال
فالي الهالالا بالالال النالمالالو والالت الطالالور السالل اليالالم فالالي
المستقبل.
ف الكالالري أنالالت و وجالالك فالالي ال التالالوق اليالالت
األفضل للحمل وتأكدوا من معالجة أي مشاكل صحية أو نفالساليالة عالنالدكالم قالبالل أن تصالبالحالي
ت و وجك على توفير الظروف األمثل للرعاية أثناء الحمل وبالعالد
حامالً .إن هذا يساعدك أن ِ
الوالدة وتنشئة طفلكم القادم في بيئة حاضنة وآمنة للنمو والتطور.
إذا قررتم االنتظار وتأجيل حدوث الحمل عليكم طلب المشورة الطبية بخصالوص إسالتالعالمالال
موان الحمل المناسبة لحين إكتمال االستعدادات وإتخذوا القرار في الوقت المناسب.
من المهم التذكير بأن بعض األمراض تكون ائعة في بالعالض األسالر وتالعالرف بالاألمالراض
الوراثية .إذا كان هناك أحد من أقاربك أو أقارب وجك مصاب بمرض وراثي ما ،يمكن أن
تزداد إحتمالية اإلصابة للطفل بنفس المرض ،وبالتالي من الضروري تبادل المعلالومالات مال
مقدم الرعاية الصحية عن صحة األسرة إلجراء الال م.

الصحة قبل الحمل ...نقطة بداية لحمل صحي ووالدة طفل سليم
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تقييم ذاتي لصحتك
نعم

ال

1

0

1

0

1

0

 .4هل تراجعي طبيبك مرة واحدة على األقل في السنة إلجراء فحص؟

1

0

 .5هل تتناولين حبوب حمض الفوليك كل يوم؟

1

0

 .6هل تعرفين التاريخ الطبي أو السيرة المرضية لعائلتك إن توفرت؟

1

0

 .7هل تخططين للمباعدة بين األحمال مدة سنتين على األقل ؟

1

0

 .8هل ِ
أنت دائماً في مكان آمن بعيداً عن االساءة أو العنف؟

1

0

 .9هل تدخني ،أو من حولك شخص مدخن؟

0

1

0

1

 .1هل تتناولين الطعام الصحي إضاف ًة إلى الكثير من الفواكه
والخضروات؟

 .2هل تمارسي الرياضة (النشاط الجسدي)  3إلى  5مرات في األسبوع؟
 .3هل تفرشي أسنانك مرتين كل يوم ،وتراجعي طبيب األسنان مرة
واحدة في السنة؟

 .10هل ِ
أنت ،أو أي شخص من حولك ،تتعرضون للمواد الكيميائية في
المنزل ،في العمل أو في الحديقة؟

مجموع
النقاط
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ماذا تقول النتيجة؟
 01-9نقاط
تهانينا! أنت ملتزمة تجاه صحتك.
حافظي على ممارسة الرياضة بإنتظا وإتباع النظا الغذائي المتوازن والحصول على
الرعاية الصحية التي تحتاجين إليها.

 8-6نقاط
انه لشيء رائع أنك على الطريق إلى نمط الحياة الصحي .سيري قدماً إلى األما لتكوني في
أفضل صحة.

 5-3نقاط
لقد إتخذت بعض القرارات الجيدة حول العناية بصحتك .لكن تغيير بعض العادات سوف
يحسن من حالتك ويساعدك على أن تكوني في أفضل صحة ومظهر ويجعلك تشعرين أفضل.

 7-1نقاط
نمط حياتك غير صحي .يمكن لمقد الرعاية الصحية مساعدتك في تحديد الخطوات الالزمة
للعناية بنفسك والتمتع بالحياة والصحة التي تستحقين

الن األوان لبدء حياة صحية ...كل وقت وأي وقت مناسب للبدء...
اعت ِن بنفسك قبل ،أثناء وبعد الحمل
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هذا الكتيب يعطيكم المعلومات األساسية عن الرعاية الصحية قبل الحمل
ت وزوجك إلى أقرب مركز من مراكز لجان
ِ لمزيد من المعلومات توجهي أن
العمل الصحي
مراكزنا مفتوحة لخدمتكم في كل وقت تحتاجون للمشورة وإجراء الفحوصات
الالزمة وتلقي العالج

:تم االستعانة بالمصادر التالية


The American College of Obstetricians and Gynecologists, Woman’s Health
Care Physicians - ACOG/ U.S.A.



Centers for Disease Control and Prevention – CDC Atlanta- U.S.A.



The Ohio State University Wexner Medical Center, Patient Education



LA Best Babies Network, is a community benefit of Dignity Health – California
Hospital Medical Center.
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مؤسسة لجان العمل الصحي
البيرة – سطح مرحبا_

 .ب3966 .

01-1417528
01-1417527
info@hwc-pal.org
www.hwc-pal.org
Health-Work-Committees-Palestine

تم إعداد وطباعة هذا الكتيب بدعم من:

القنصلية السويدية العامة في القدس

حقوق الطبع محفوظة ©
1027
يحظر اعادة طباعة هذا الكتيب بدون إذن مسبق من مؤسسة لجان العمل الصحي
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