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فترة احلمل واألمور التي يجب مراعاتها

يستمر احلمل حوالي 40 أسبوًعا.
 في فترة احلمل ، تتأسس أو تنشأ العالقة بني األم
 والطفل وتتطور بشكل طبيعي.لكي تستمر هذه
 العملية في مسارها الطبيعي ، هناك بعض األمور

 التي يجب على األم االنتباه إليها.  يعد حتديد
 أسبوع احلمل نقطة مهمة للحوامل حيث  يتم متابعة منو الطفل
 باالعتماد على معلومات  األسبوع الذي مت فيه  احلمل. حلساب

 أسبوع احلمل فأن  املعلومات التي مت اخذها من آخر موعد للدورة
 الشهرية للمرأة احلامل  أو املعلومات التي مت أخذها من
 اختبار  املوجات فوق الصوتية التي أجريت في األشهر

  الثالثة األولى مهمة جدا.



 كبداية  يجب ترك بعض العادات االجتماعية أثناء احلمل وأكثرها شيوًعا هو التدخني
 واستهالك الكحول حيث أنه  من املعروف أن استخدامها أثناء احلمل يؤذي اجلنني بشكل
 مباشر. باإلضافة إلى ذلك ، يعتبر تعاطي املخدرات من العادات السيئة التي تضر بالطفل

  بشكل مباشر أثناء احلمل.

  بسبب املشاكل الصحية املختلفة قد تكون هناك أدوية حتتاجها النساء احلوامل حيث
 ميكن استخدام هذه األدوية بأمان: إذا مت كتابتها من قبل ا األطباء الذين مت أبالغهم  عن
 حاالت احلمل احلالية. لدى النساء احلوامل حتفظات على استخدام األدوية ألمراضهن ،

 لكن ميكن ألطبائهن ترتيب العالجات بالتفصيل وذلك  بالنظر إلى أسابيع احلمل و تبعًا
 لنوع املرض . ومع ذلك ، يجب أال يستخدموا مجموعة املنتجات من  الفيتامينات أو

 األدوية التي يوصي بها غير األطباء دون استشارة الطبيب.

 يعتبر عالج األسنان أثناء احلمل نقطة أخرى تثير قلق النساء احلوامل وأطباء األسنان:
 وذلك ألن العدوى التي قد حتدث  ألمراض األسنان واللثة لدى احلامل قد تؤثر على حملها
 احلالي لذا  يجب التخطيط للعالج دون إهمال. ميكن إجراء العديد من التدخالت السنية

 بأمان خاصة بعد أول أربعة عشراسبوع  من احلمل. ميكن أيًضا استخدام املضادات احليوية
واملسكنات املناسبة لفئة احلمل بتوصية من الطبيب إذا لزم األمر.

 ُتعد التغذية أثناء احلمل أيضا  من النقاط التي تثير قلق النساء احلوامل كثيًرا. قد تكون
 هناك عالمة استفهام في أذهانهم حول ما إذا كانوا يتغذون بشكل يكفي للجنني. بشكل

 أساسي في أول 14 أسبوًع مير الطفل بفترة تغذية متوازنة مع األم لذا خالل هذه الفترة
 ، يكفي أن تأخذ األم نظاًما غذائًيا متوازًنا وكاًفيا مع مكمالت حمض الفوليك. في

 األسابيع التالية ، يوصى بتناول مكمالت احلديد والفيتامينات باإلضافة إلى نظام غذائي
 متوازن واالستمرار به حتى نهاية احلمل )حتى األشهر 4-6 األولى من النفاس( حيث مت
  تنظيم التغذية جلميع األطعمة الصحية  بشكل متوازن و مدروس ليتم استهالكه من قبل
 النساء احلوامل بشكل أمن .  يجب استهالك الفاكهة واخلضروات  املوسمية ومنتجات
 اللحوم بكثرة. على وجه اخلصوص ، يوصى باحلد من استهالك الشاي والقهوة اما املاء

 فُينصح ب االستهالك اليومي للمياه بحوالي 2 لتر. بالنسبة لشاي األعشاب  ميكن تناول



 الزجنبيل والزيزفون والبابوجن والشمر
 .والورد والليمون بشكل مريح وأمن

 على وجه التحديد ، يجب عدم تناول
 األطعمة مثل التمر تسبب  تقلصات الرحم
 أو بلح البحر  التي حتتوي على نسبة عالية

. من املعادن الثقيلة أثناء فترة احلمل
 يجب عدم استخدام

 املكمالت أو املكمالت العشبية التي.

ينصح بها غير األطباء أثناء احلمل
 السفر أثناء احلمل هو مسألة أخرى يتم طرحها بشكل متكرر وحذر حيث

 ال يوجد حاجز سفر للمرأة احلامل )باستثناء السفر بعد أسبوع معني( لكن
 بالرغم من ذلك  ال ينصح به ألن املخاطر التي قد تتعرض لها األم والطفل

 أثناء السفر تزداد في أالسابيع املتقدمة من   احلمل . األمر  الذي يجب
 مراعاته خالل فترة احلمل بأكملها هي مشكلة جتلط الدم التي قد حتدث في

 الساقني في حاالت اخلمول طويل األمد بسبب تباطئء تدفق الدم أثناء احلمل
 لذلك يوصى بأن تقوم املرأة احلامل بتمارين الساق أو املشي كل ساعتني. قد

حتتاج املرأة احلامل التي تسافر بالطائرة  إلى احلصول على تقرير من
أطبائها للحصول على إذن طيران في أسابيع معينة.

 نقطة أخرى يجب على النساء احلوامل االنتباه إليها  و هي التعرض لإلشعاع البيئي مثل
 أجهزة األشعة السينية الذي  مت متريره ألسباب تتعلق بالسالمة أوااللتقاء باملرضى  الذين

 تلقوا عالًجا ذرًيا مشًعا ، أو بسبب  التوتر العالي   لكل الذين يعيشون بالقرب من
 خط األساس  والذي يقصد به انظمة أنظمة تتكون من وحدات هوائي مثبتة في األماكن
  ألرسال وأستقبال الطاقة ، أوالتعرض طويل املدى للهاتف احملمول أو الكمبيوتر ، وقد

 يكون أيضا بسبب التعرض لالشعاع ،وإن كان بجرعات منخفضة بسبب  السفر
 اجلوي عبر القاراتع.

 تُعد التغذية أثناء الحمل
 أيضا  من النقاط التي تثير
 قلق النساء الحوامل كثيًرا.

 قد تكون هناك عالمة
 استفهام في أذهانهم حول
 ما إذا كانوا يتغذون بشكل

يكفي للجنين



 مت أنشاءها  ضمن  نطاق مشروع التوجيه لكل من مركز االستشارت النسائي و مؤسسات املجتمع املدني احمللية

 84 62 441 850 90+                                         خط االستشاري املجاني:

https://www.mavikalem.org/

 إن أول 14 أسبوًعا من احلمل هي الفترة األكثر حساسية. لذا يوصى بشكل
 خاص بأن تبتعد النساء احلوامل عن  كل هذه املصادر احملتملة.

 بغض النظر عن أسبوع احلمل ، ُينصح النساء احلوامل باملشي في الهواء الطلق
 واحلصول على ما يكفي من ضوء الشمس في جميع الفصول. على الرغم من أن
 مكمالت فيتامني )د( تصنع أثناء احلمل ، فمن املستحسن أن حتصل على الكثير

 من ضوء الشمس بسبب اآلثار اإليجابية ألشعة الشمس الطبيعية على الدماغ.
 ميكن للمرأة احلامل التي ترغب في ممارسة الرياضة ممارسة الرياضة املناسبة لها

 تبعا ألسبوع احلمل و  يوصى باستشارة أطبائهم  مسبًقا  بنمط الرياضة التي
 يرغبون ب ممارستها.

تعد اللقاحات التي يتم اخذها  أثناء احلمل  نقطة أخرى تربك املرأة احلامل .
 في حالة احلاجة للقاح  أثناء احلمل ، ميكن إعطاء لقاحات من مجموعة اللقاحات 

 B التي يكون فيها الفيروس غير نشط بأمان مثل الكزاز والتهاب الكبد
 واألنفلونزا.

 حتى إذا كانت حالة التطعيم السابقة غير معروفة أثناء احلمل ، يوصى بالتطعيم
 ضد الكزاز . اما  في حالة اإلنفلونزا يوصى بإعطاء لقاح  اإلنفلونزا من مجموعة

.لقاح الفيروس غير النشط  بعد األسبوع الرابع عشر من احلمل
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                 مت إعداد هذا املنشور كجزء من »مشروع املبادرات احمللية األجتماعية الثاني«                    وذلك  بتمويل مشترك من قبل وزارة
االحتاد األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية              ووكالة املساعدة اإلنسانية التابعة لالحتاد األوروبي 

 يغطي محتواها أنشطة املساعدة اإلنسانية التي يتم تنفيذها بدعم مالي من االحتاد األوروبي وال
تعكس بالضرورة وجهات نظر املؤسسات املكلفة بتنفيذ األمر.


