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يسعدنا

أن نضع بني أيديكم هذا الدليل الذي تم إعداده بالتشاور واملشاركة بني قسم الوالدة
يف مستشفى رصفند ومؤسسة برامج الطفولة.
ظهرت الحاجة لهذا الدليل من خالل عمل متطوعات مؤسسة برامج الطفولة يف قسم الوالدة
مبستشفى رصفند حيث تبني أن هناك دلي ًال باللغة العربية يخدم األمهات حديثات الوالدة يف
املستشفى .غري أن األمهات العربيات من منطقة اللد والرملة مل يستطعن االستفادة الكافية من
الدليل.
بعد أن نقلت املتطوعات هذه الحاجة إلدارة املؤسسة التي تسعى من خالل برامجها وفعاليتها
املختلفة أن تساهم يف متكني األفراد واألرس العربية الفلسطينية وتعزيز الهوية الثقافية لهذه األرس.
تم االتفاق مع إدارة املستشفى برتجمة ومالمئة الدليل ليك تستطيع األمهات العربيات االستفادة
منه مبا أن معظم مستشفيات البالد تفتقر إىل املعلومات القيمة يف هذا الدليل ،سوف يتم توزيع
هذا الدليل مجاناً يف أقسام الوالدة.
كلنا أمل أن يساهم هذا الدليل بتوضيح فرتة سري الحمل والوالدة وحضانة املولود مام يزيد البهجة
بقدوم املولود الجديد ويخفف من املخاوف والحرية لدى األرس الشابة التي تستقبل املولود األول.
لالستفسار عن مؤسسة برامج الطفولة
ميكنكم زيارة موقعنا االلكرتوين www.trust-programs.org
أو االتصال بهاتف رقم 6260837-02

							

فريد أبو غوش

رئيس الهيئة اإلدارية ملؤسسة برامج الطفولة
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مقدمة
ُأع ّد هذا الدليل ليكون مرشداً ومرجعاً مهنياً مضموناً ومعتمداً لكل زوج وزوجة يف مرحلة اإلنجاب .تطرق
هذا الدليل لكل الحاالت واألحوال التي ميكن أن متر بها كل امرأة يف فرتة الحمل والوالدة وما بعدها،
والهدف من ذلك زيادة املعرفة والوعي عند الزوجني والعائلة ملا ميكن أن يتطور ويحدث يف مرحلة الحمل
وأثناء الوالدة والتوقعات املوضوعية يف كل مرحلة ومرحلة ،وطرق العناية بها والخدمات التي يجب أن
تتوفر لرعاية املرأة الحامل وجنينها لتأمني حمل ووالدة سليمة وناجحة دون مضاعفات ونتائج سيئة.
املسؤولية الرئيسية يف رعاية الحمل بالشكل املناسب والسليم تقع عىل عاتق الزوجني بالسلوك املناسب
واستخدام الخدمات املتوفرة لديهم يف مكان سكناهم وخارجه والسعي الحثيث للمتابعة والرعاية بالشكل
السليم واستخدام كل الخدمات املتوفرة بالشكل واملوعد املناسب.
وضعنا يف هذا الدليل جميع اإلمكانيات والخدمات التي يجب أن تتوفر لخدمة املرأة يف فرتة الحمل والوالدة
بكاملها .لكن نحن نعرف وندرك أن هذه الخدمات بكاملها ال تتوفر يف جميع األماكن واملناطق يف البالد،
لذا نأمل إذا مل تتوفر هذه الخدمات يف مكان سكناكم أن تبحثوا عن أماكن توفرها ،واستخدامها يف الوقت
املناسب ملنع املخاطر واملضاعفات والنتائج السيئة النابعة من عدم العناية املناسبة عند الحاجة.
لقد ُأعد هذا الدليل للحاجة املاسة للمجتمع العريب يف البالد ولعدم توفر املعلومات املتكاملة الشاملة حول
هذه املواضيع بشكل دليل شامل وللحرص عىل سالمة وصحة األرسة جميعها.
آملني أن توفري املعلومات الصحيحة املعتمدة ستزيد من الوعي واملامرسات السليمة الحميدة بنظام
حياتكم وأرستكم ،داعني الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم وان تستفيدوا فع ًال وعم ًال من هذا الدليل .ونحن
يف خدمتكم عىل الدوام.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،
			
رغدة نابليس

سعيد رايب
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نبذه عن هذا الدليل
لقد ُأعد ٌ
دليل باللغة العربية من قبل قسم األمهات واملواليد والعناية الخاصة باملولود مبشاركة مركز
املعلومات للحمل والوالدة التابع لقسم األمهات واإلرشاد يف مستشفى أساف هروفيه (رصفند) .وكان هذا
الدليل باللغة العربية أساساً لتحضري الدليل باللغة العربية ومالمئته للخلفية االجتامعية الرتبوية والبيئية
للمجتمع العريب ورشائحه املختلفة.
لقد اشرتك بكتابة الدليل باللغة العربية كل من األسامء التالية-:
•بروفسور آريه هرمن
•بروفسور دان رشمن
•دكتور هيمن
•عنات كان
•إيالنه فينشينت
•حانا كولودين
•يافا كورشفيل
•أورا سوفدين
•حاسيا بدي
•أنجيال أفولوف

•رجينا زخروف
•ليىل حودورف
•أورنا ليفي
•دكتور ميخائيل دبري
•برشون فريدمن
•دكنيت بيسح ليست
•دكنيت دفيتسمن
•يردينا بنيامني
•شريي شني
•ماكيس أشوري
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متابعة الحمل

إن فرتة الحمل تتطلب اهتامم ُاً خاصاً باملرأة الحامل
والجنني .لذا نويص املرأة الحامل القيام مبتابعة الحمل.
إن هدف املتابعة املحافظة عىل الحالة الصحية السليمة
والوصول لوالدة سليمة ،ووالد ُة مولو ٍد معاىف وسليم بقدر
اإلمكان .بوساطة املتابعة املنظمة للحمل ،ميكن اكتشاف
النساء ذوات الخطر الصحي ،أو االجتامعي أو العائيل
وإعطاؤهن الرعاية والعالج املناسب من قبل املؤسسات
والهيئات املالمئة.
وبالرغم من ذلك توجد مضاعفات عند األجنة والنساء
الحوامل التي ال ميكن اكتشافها بالوسائل القامئة
واملوجودة لدى الطب حالياً ،ولكن باإلمكان اكتشاف
غالبيتها وتقديم الحلول املناسبة مبكراً ومنع املضاعفات
والنتائج السيئة.

أ) متى يجب التوجه لمتابعة الحمل؟
يويص التوجه للمتابعة ،عندما نعرف بحصول الحمل
(غالباً بعد أسبوع من تأخر العادة الشهرية) تضع الجهة
املعالجة برنامجاً منظ ًام للمتابعة ،يشمل لقاءات مع
املمرضة والطبيب وبرنامجاً ألجراء الفحوصات املطلوبة
عىل امتداد الحمل .هناك بعض الفحوصات التي تجرى يف
األسابيع األوىل من الحمل ،ولذا من املهم التوجه للرعاية
والعالج عند بداية الحمل يف مراكز األمومة والطفولة يف
مكان سكنكم.

ب) أين يُجرى متابعة الحمل؟

لكل امرأة حامل الحق يف أن تقوم مبتابعة الحمل مجاناً
يف مراكز رعاية األمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة،
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أو للمؤمنني صحياً يف خدمات صناديق املرىض أو أي جهة
أخرى ،وكذلك ميكن أجراء املتابعة للحمل عند طبيب/ة
النساء الخاص/ة بها .إذا كان األمر يتعلق بامرأه ذات
مشاكل خاصة تتعلق بصحتها أو مبضاعفات الحمل،
يحتمل تحويلها لعيادة الحمل الخطر يف نطاق مركز صحة
املرأة أو يف املستشفى(ُ .أنظري املعلومات عن العيادات
للحمل الخطر).

ت) ماذا تشمل المتابعة؟
يختلف برنامج املتابعة من امرأة ألخرى ،وهذا يتعلق
بالحالة الصحية للمرأة ،بحالة الحمل ،بخلفية الوالدات
السابقة لها ..الخ .فالنساء ذوات الخطورة القليلة ،أي
السليامت ،دون أمراض أو مضاعفات يف الحمل سابقاً
تشمل املتابعة الخدمات التالية:
متابعة طبية :يف كل فرتة الحمل السليم يجب أجراء
فحوصات عىل يد طبيب النساء عادة بني  5-4مرات عىل
امتداد الحمل .يجري الفحص األول يف األسبوع الـ ،6-8
وبعدها تجري الفحوصات اإلضافية يف األسبوع أَلـ ،20
 28و أَلـ .36
الفحص األول:
•يفتح الطبيب ملفاً ملتابعة الحمل حيث يدون ويركز
فيه كل املعلومات املتعلقة بالحمل.
•يستوضح الطبيب عن تفاصيل الخلفية الطبية ،مجرى
ونتائج الحمل السابقة ،األمراض عند العائلة ،عادات
وسلوكيات شخصية وعائلية...الخ.

•يقرر الطبيب يف هذه الزيارة عمر الجنني (جيله)
وتاريخ الوالدة املتوقع الذي يقر عادة وفقاً لتاريخ
العادة الشهرية األخرية.
• ُيجري فحصاً للحوض والجسم.
•يحول الطبيب املرأة الحامل لفحوصات إضافية
تشمل فحوصات دمُ ،أولرتاسوند “جهاز أَلتصوير
باألشعة فوق الصوتية”.
يف الزيارات الالحقة عند الطبيب
•يستوضح الطبيب عن صحتك وكيف تشعرين وهل
لديك شكاوى خاصة.
لك.
•سيبلغك عن نتائج الفحوصات التي ُأجريت ِ
•يتابع كرب الرحم للتأكد أَن كربه يالئم جيل الحمل.
•يفحص ويتأكد من وجود وسالمة نبض الجنني.
•ينصح أو يجري فحوصات وفقاً للحاجة التي تقتضيها
حالتك الصحية ومراحل الحمل.
املتابعة من قبل املمرضة :يف حالة الحمل السليم يوىص
أجراء فحوصات عند املمرضة مره كل شهر ،بداية من

األسبوع الـ  6ولغاية األسبوع الـ  36للحمل ومنذ األسبوع
الـ  36ولغاية الوالدة ،يجب إجراء فحص عند املمرضة
مره كل أسبوعني.
تشمل الفحوصات عند املمرضة ما ييل:
•استيضاح عن الخلفية الطبية والوالدات السابقة.
•أجراء فحص لضغط الدم.
•أجراء فحص بول للزالل – الزالل :وجود بروتينات يف
البول -والسكر.
•وزن وفحص وجود تورمات يف أعضاء الجسم
املختلفة.
•الرشح عن أَعراض مختلفة املتعلقة بالحمل.
•الرشح عن التغذية السليمة والعادات والسلوكيات
الحميدة عند الحمل.
•أَعطاء حقنة  D itnAللوقاية يف األسبوع الـ 82
للحمل للنساء ذوات صنف الدم  .)-( HRفيام إذا
اكتشفت املمرضة مؤرشاًَ واعراضاً مقلقة ستحولك
لفحص الطبيب.
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ث) فحوصات في فترة الحمل
باإلضافة للمتابعة الطبية والتمريضية ،يوىص إِجراء
فحوصات أضافية يف فرتة الحمل والتي تشمل فحوصات
دم ،وبول وصور بجهاز األشعة فوق الصوتية “االولرتاسوند”
وغريها .إن الهدف لهذه الفحوصات متابعة حالة صحة
األم يف فرتة الحمل وقسم منها االكتشاف املبكر للعاهات
الخلقية عند الجنني.
هذه الفحوصات هي-:
تحديد صنف الدم عند املرأة.
فحص املضادات واملناعة عند النساء ذوات صنف الدم
 )-( RHيجرى مرتني يف فرتة الحمل أولها يف بداية الحمل
ويف األسبوع الـ  24للحمل.
كريات الدم الحمراء -تجرى يف بداية الحمل ويف األسبوع
الـ  -28 24و يف أسابيع بعد الوالدة الكتشاف النساء اللوايت
يعانني من فقر الدم ( وهي ظاهرة نسبتها عالية يف فرتة
الحمل).
أجراء فحص بول عام مخربي -عىل األقل مره واحدة يف
بداية الحمل الكتشاف التلويثات يف املسالك البولية.
أجراء فحص للسكري وهي صامئة -يف األسابيع األوىل من
الحمل لالكتشاف املبكر للسكري.
أجراء فحص بعد تناول  50غم من السكر ()GCT
 Glucose Challenge Testيف األسبوع  24-28الكتشاف
السكري .وفيام إذا تبني أن الفحص غري صحيح يجرى
فحص ثاين بتناول  100غم سكر ()OGTT
أجراء فحوصات لفحص املناعة للحصبة األملانية و VDRL-
السيالن ( Syphilisأمراض الجهاز الجنيس).
يويص الطبيب يف حاالت خاصة معينة أجراء فحوصات
للتأكد من وجود مناعة ضد عوامل بيولوجيه تلويثية
أخرى مثل -:فريوس ( )CMVتسمم البالزما أو التهاب
الكبد الفريويس من صنف  Bو  ،Cاإليدز (.)HIV
فحوصات جهاز التصوير فوق الصوتية ()Ultra Sound
فحوصات هذا الجهاز هدفها الكشف املبكر لحالة الجنني
وبيئته داخل الرحم .هذه الفحوصات تزودنا مبعلومات
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مهمة جداً عن مدى تطور الجنني ،اكتشاف وجود عاهات
خلقية جسدية عند الجنني ،مدى تأقلم (انسجام) الجنني
للحياة داخل الرحم ،موقع وحالة املشيمة (الخالص)
ماء كيس (ماء الرأس) ُيجرى عادة فحصان “اثنان” لكل
امرأة حامل بجهاز التصوير باألشعة فوق الصوتية (Ultra
.)Sound
يجرى الفحص األول يف الثلث األول من الحمل ،لتشخيص
موقع وعمر الحمل ،عدد األجنة والتأكد من وجود نبض
عند الجنني وسالمته.
ُيجرى الفحص الثاين يف الثلث الثاين للحمل (يف األسابيع
 “ )20-24فحص أسايس وشامل للجنني” الذي يشمل
موقع املشيمة ،كمية مياه كيس الجنني (الربنس) ،حجم
وكرب وبنية الجنني يشمل :حجريات الدماغ ،وكذلك أربع
حجريات القلب ،املعدة ،الكىل ،املثانه (الكيس البويل)،
سلسلة حبل الرصة والعمود الفقري.
توجد هنالك فحوصات لجهاز األشعة فوق الصوتية إضافية
والتي ميكن أجراؤها يف فرتة الحمل ،وهي-:
العنق (خلف الرقبة) يف الثلث األول
فحص لشفافية ُ
للحمل بجيل  11-13أسبوعاً للحمل لتقييم مدى خطورة
إمكانية حدوث متالزمة املنغولية.
فحص األجهزة مبكراً ( 14-15أسبوعاً للحمل) أو /و متأخراً
أكرث (يف الـ  20-22أسبوعاً للحمل) مع التدقيق وأكرث
تفصي ًال ألعضاء مختلفة.
الفحص بجهاز الفحص لفعاليات القلب عند الجنني (اَكو)
عندما يوجد شك لوجود خلل أو عاهة يف القلب عند
الجنني Echo CARD: Ography
يف الثلث الثالث للحمل تجرى فحوصات بجهاز
ُ
األولرتاساوند ملتابعة منو وتطور الجنني ،تقييم وزنه ،موقع
املشيمة ،وضع وحالة الجنني يف الرحم ،حيوية الجنني،
كمية ماء كيس الجنني وفحص جريان الدم يف األوعية
الدموية يف حبل الرصة .هذه الفحوصات تجرى عادة وفقاً
لتوصية الطبيب الذي يتابع الحمل ،يف حالة الحاجة لذلك

أو وفقاً لرغبة املرأة الحامل (عىل نفقتها الخاصة) .وعىل
املرأة الحامل التشاور مع الطبيب املعالج بالنسبة إلجراء
فحوصات أضافية وفقاً للحاجة.

ج) فحوصات وراثية في فترة الحمل
أهداف الفحوصات الوراثية التي تجرى يف فرتة الحمل-:
أجراء فحوصات الكتشاف الوالدين اللذين يحمالن
خصائص وراثية وجينات مصابة عند أحدهام أو كليهام،
وهذه فحوصات للدم التي تجرى لألم أو/و األب بهدف
اكتشاف الذين يحملون الخصائص الوراثية أو الجينات
التي تنتقل بالوراثة للجنني.
اكتشاف مبكر للوضع الورايث للجنني تجرى هذه الفحوصات
الكتشاف الخلل بعدد الكروموسومات عند الجنني.
البحث عن الخصائص الوراثية ُوأحادية الجينات-:
من الرضوري أجراء هذا البحث قبل الزواج أو قبل
الحمل ،يكفي أجراء هذا الفحص مرة واحدة .الن هذه

الفحوصات تعطينا معلومات بالنسبة ملن يحمل الجينات
املصابة لألمراض الوراثية عند أحد الزوجني أو كليهام معاً،
هذا اليشء ال يتغري من حمل ألخر .وفيام إذا اكتشف أن
الزوجة حاملة ألحد الجينات املصابة ملرض ورايث معني،
سيفحص األب كذلك للتأكد انه يحمل أو ال يحمل نفس
قسم من األوالد
الجينات املصابة لذلك املرض .س ُيصاب ٌ
باملرض الورايث إذا كان الوالدان يحمالن معاً نفس الجينات
املصابة للمرض.
يف إمكان الطب اليوم اكتشاف أنواع كثرية من حملة
كس TAY-
الجينات املصابة الوراثية مثلِ { :
الطي َز ْ
( SACHS diseaseعند الغربيني فقط) ،سيستك فريوسز
(( )CFاليهود األشكناز) التليف الكييس ،Cystic Fibrosis
الـ  Xاملكرر ،الثالسيميا (فقر الدم الورايث)...وغريها .ألنه
يف أغلب الحاالت نسبة انتشار املرض واإلمكانية لوجود
جينات “مصابة” تتعلق بأصل ومخرج الوالدين .من املهم
التشاور مع الطبيب املعالج املختص بالوراثة للتحويل
إلجراء الفحوصات الرضورية.
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تلخيص المتابعة للحمل
الفصل
«الثلث»

متابعة

فحوصات دم

األول

فحص طبيب
يف األسابيع الـ 6-8

 فحص لكريات الدم الحمراء ،صنففحص بالجهاز لألشعة فوقالدم.
الصوتية (.)Ultra Sound
العنق.
 الكشف عن املناعة للنساء مع ) - .RH (-فحص شفافية ُ فحص بول عام /زراعه بول. فحص حالة املشيمة. فحص سكري بالصوم. الكشف عن حملة الخصائص والجيناتاملصابة وراثياً.
 فحص مخربي للكشف عن األمراضالتلويثية (الحصبة األملانية ،السيالن،
واإليدز والتهاب الكبد الفريويس من صنف
 Bأو .) C

فحص ممرضة
يف األسابيع الـ 6-8
يف األسابيع الـ 8-12

الثاين

فحص طبيب
يف األسبوع الـ 20
فحص ممرضة
يف األسابيع الـ 16-20
يف األسبوع الـ 24

الثالث

فحص طبيب
يف األسابيع الـ 28-36
فحص ممرضة
يف األسابيع الـ 28-36
يف األسابيع الـ 36-40
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فحوصات تصوير وفحوصات
خاصة

 فحص لكريات الدم الحمراء. فحص للكشف عن املناعة للنساء مع).RH (-
 فحص “التشخيص الثاليث” (الزاللالجنيني).

 الفحص األسايس. الفحص املوسع. فحص ماء كيس الجنني(بالوخز)

 فحص السكري بتناول  50غم سكر. إعطاء تحصني  Anti Dللنساء معRH).(-

 متابعة النمو تقييم الوزن. فحص لكمية ماء كيسالجنني.
 فحص للوضع البيولوجيالفسيولوجي للجنني (الجانب
البيولوجي عضوي ووظيفي
للجنني)

2

غرفة الطوارئ
للنساء الحوامل

تستقبل غرفة الطوارئ للنساء الحوامل الحاالت التي ال تستدعي العالج الرسيري يف قسم النساء والقابلة للرعاية األولية
باملكوث لفرتة قصرية فقط.
األسباب املوجبة للتوجه لغرفة الطوارئ هي:
•التقيؤ الزائد الشديد يف فرتة الحمل.
•التهابات يف املجرى البويل وحوض الكىل.
•ظهور الزالل يف فرتة الحمل.
•مشاكل نتيجة درجة الحرارة املرتفعة أو مشاكل هيكل عظمي (اورتوبيدية) وغريها.
•ارتفاع يف ضغط الدم.
من الجدير بالذكر انه عليك الحضور لغرفة الطوارئ للنساء الحوامل وبصحبتك جميع الوثائق ذات العالقة بالحمل.
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3

وحدة العالج الخارجي
للحمل ذي الخطورة الزائدة

إن فرتة الحمل تتطلب رعاية وعناية ومتابعة طبية،
ويرافقها ضغط نفيس ومشاعري عند الزوجني .فعندما
تظهر مشكلة متعلقة بصحة املرأة الحامل او/و بحالة
منو وتطور الجنني ،فهناك حاجة ماسة ملتابعة متواصلة
ودقيقة وطاقم مهني طبي متعدد االختصاصات وذوي
مهارة وكفاءة عالية ملعالجة ورعاية هذه الحاالت الخاصة.
والهدف من ذلك تامني خدمات مناسبة للنساء ذوات
الحمل زائد الخطورة وعالج متعدد املجاالت واالختصاصات
املركزة مبكان واحد مع اقل ما ميكن التشويش عىل سري
الحياة السليم دون االنقطاع عن البيت والعائلة وتقليص
الخسارة يف أيام العمل.
املتابعة يف نطاق وحدة العالج الخارجي يقلص بشكل
ملموس الحاجة للعالج الرسيري الكامل (املكوث يف
املستشفى) يف قسم الحمل زائد الخطورة.
إن طاقم الوحدة يتكون من مهنيني أكفاء وماهرين
ويشمل :أطباء اختصاصيني بطب األم والجنني وممرضات
وعامالت اجتامعيات وخبرية تغذية وأخصائيني نفسيني
وسكرتارية...الخ .أن قس ًام من النساء تحول للوحدة عىل
يد الطبيب املعالج والقسم اآلخر تحول من قبل قسم
الحمل الخطر الستمرار العناية واملتابعة.
تقوم الوحدة باالتصال املتواصل مع الجهات املعالجة
يف الحقل (مكان السكن) عدد الزيارات ومواعديها نظراً
ووفقاً لحالة املرأة والجنني .ويف كل زيارة تحظى املرأة
مبتابعة طبية ومتريضية والتي تشمل :فحصاً للجنني ،تصويراً
باألشعة فوق الصوتية ،فحوصات دم وبول ،متابعة فحص
ضغط الدم والنبض ،فحص طبيب نساء ،ومستشارين
مهنيني إضافيني وفقاً للحاجة والرضورة.
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تشمل املتابعة يف الوحدة عىل ما ييل-:
•حاالت عند املرأة الحامل مثل :سكري الحمل،
ضغط الدم الزائد عند الحمل ،أمراض القلب ،الكىل
وغريها.
•حاالت عند الجنني مثل :تخلف يف النمو داخل الرحم،
الشك بوجود عاهات خلقية.
•خلفية فشل يف الحمل والوالدات السابقة مثل:
إجهاض أو والدات مبكرة أو والدة جنني ميت.
•حاالت شاذة وخاصة يف الوالدات السابقة مثل :طلق
مبكر ،زيادة أو نقصان يف مياه كيس الجنني ،عدم
انسحاق او تسطح عنق الرحم ،زيادة يف عدد مرات
الحمل ،حمل متعدد األجنة...الخ.
•حاالت الوالدة القيرصية املتكررة.
•يتم عالج املرأة وفقاً واستناداً ملنظومة وبرنامجاً
عالجياً شخصياً للمرأة بالتحديد.
تعقد جلسات للطاقم ويتم البحث بإرشاك الزوجني
لتمكينهم من اتخاذ القرارات املناسبة لهم من واقع
فهمهم ووعيهم لحالتهم وإدراكهم للخيارات املناسبة .أهم
يشء بنظر الوحدة هو املرأة الحامل وزوجها ،فمن الواجب
مرافقتهم ومساعدتهم لغاية إمتام الحمل بنجاح والوصول
ألحسن حال للمرأة الحامل والجنني.
الخروج من الوحدة :عند خروج املرأة الحامل من الوحدة
ستعطى تقريراً من طبيب الوحدة عند انتهاء املتابعة
والعالج وإرشاداً وتعليامت وتوصيات بالنسبة لالستمرار.
وإذا كانت بحاجة لزيارات إضافية الحقة سيعني املوعد
من قبل املمرضة أو السكرترية .وإذا واجهت مشاكل يف
املستقبل فأنت مدعوة لالتصال بالوحدة يف أوقات عملها.

4

قسم الحمل الخطر

يف قسم الحمل الخطر تتعالج النساء الحوامل بسبب
حالة صحتهن و/أو حالة الحمل او الجنني والتي تستدعي
وبالرضورة عناية وعالج خاص.
يف حالة الحمل الخطر العالج الطبي هو لألم والجنني
 Maternal Fetal Medicineفالعناية والعالج الطبي
لكليهام أو أكرث من ذلك .وذلك عندما يكون الحمل
متعدد األجنة .الحمل هو مسار لعملية عضوية جسدية
وفيها تطرأ تغريات باألجهزة العديدة يف جسم املرأة والتي
تؤثر عىل الجسم والنفس البرشية .عامة ال توجد صعوبة
للجسم يف مجابهة هذه التغيريات ،ولكن عند النساء اللوايت
لديهن أمراض سابقة من املحتمل تطور مضاعفات تحتاج
إىل عالج رسيري يف قسم الحمل الخطر لضامن صحة األم
والجنني .كذلك عند النساء السليامت يحتمل تطور أمراض
يف فرتة الحمل التي تلزم العالج الرسيري يف قسم الحمل
الخطر.
النساء اللوايت لديهن خلفية عائلية مرضية بالسكري،
ضغط الدم الزائد ،مشاكل تخرث الدم...الخ ،يعتربن من

ضمن مجموعات الخطر التي تحتاج انتباهاً زائداً ورعاية
ومتابعة عند الحمل.
إن قسم الحمل الخطر يعمل بالتنسيق والتعاون املتواصل
مع األقسام والوحدات األخرى واملعاهد يف داخل
املستشفى وخارجة.
إن طاقم العمل يف القسم كلهم مختصون يف مجال طب األم
والجنني والطاقم الطبي والتمرييض موجود لخدمتكن يف
كل لحظة ،إلعطاء املعلومات ،والرشح واإلرشاد .بوسعكن
أخذ الكراسات والنرشات للتزود باملعلومات املناسبة.
النساء املتوقع لديهن خطورة والدة مبكرة واملاكثات يف
قسم الحمل الخطر ،تقام لهن جولة يف قسم الخدج مع
أرشاد ورشح من قبل ممرضات القسم.
إن طاقم القسم للحمل الخطر الذي تتواجدين فيه ،رشيك
معك باالهتامم واالنتظار والتوقع الذي يرافق عملية
ومسار الحمل ،ويعمل دون كلل للحفاظ عىل صحتك
وجنينك والوصول إىل نهاية ناجحة للحمل.
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5

حملي الشخصي
ومفكرتي الشخصية

أ) كل ما تريدين معرفته عن جيل الحمل
من املتبع حساب جيل الحمل باأليام ،باألسابيع أو بالشهور
من اليوم األول للعادة الشهرية ،من املفهوم أن الحمل ال
يبدأ يف أيام العادة الشهرية ،فاملرأة التي عندها العادة
الشهرية منتظمة يف كل شهر (بدون تعاطي أقراص منع
الحمل) مبوعدها يف اليوم الثامن والعرشين ،فإن البويضة
الناضجة متوقع أن تنطلق من املبيض من اليوم التاسع
للعادة الشهرية لغاية اليوم السادس عرش تقريباً ،ويبدأ
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الحمل عندما تتلقح البويضة بالحيوان املنوي الذكري
عندما تحدث املعارشة الجنسية يف هذه الفرتة وعندها
تتكون الخلية األوىل للجنني .والن عند النساء اللوايت
يتعالجن لإلخصاب واإلنجاب فقط ،ميكن املعرفة باليقني
هذا املوعد (موعد التلقيح).
أن النساء اللوايت لهن عادة شهرية ثابتة ميكن حرص
ومعرفة أيام انطالق البويضة الناضجة من املبيض بفرتة

معينة لكل امرأة وفقاً لتوقيت العادة الشهرية ،وأما النساء
اللوايت ليس لديهن عادة شهرية ثابتة بالتوقيت املحدد
فليس باإلمكان معرفة موعد انطالق البويضة الناضجة من
املبيض إال بوساطة املتابعة بقياس الحرارة عندهن وحرص
املوعد حني حدوثه.
أن عملية تلقيح البويضة عند انطالقها من املبيض ،تحصل
غالباً يف قناة املبيض ،إذا متت العالقة الجنسية يف هذا
املوعد أو قريباً منه ،يحسب جيل الحمل وفقاً لهذا املوعد
املحدد واملعروف.
املرأة التي لها عادة شهرية ثابتة كل  28يوماً تنطلق
البويضة غالباً عندها يف املدة من اليوم العارش من يوم
الحيض األول لغاية اليوم السادس عرش ،وهناك بعض
الحاالت التي تتقدم يوماً أو يومني أو تتأخر عن موعدها.
ويف هذه الفرتة إذا متت العالقة الجنسية ومل تكن هناك
معيقات إخصاب عند الزوجني أو أحدهام فسوف يتم
التلقيح والحمل ثم اإلنجاب.
أما املرأة ذات العادة الشهرية الثابتة يف كل  24يوماً ،فان
البويضة الناضجة تنطلق من املبيض يف الفرتة الواقعة بني
اليوم السادس ( )6لغاية اليوم الثاين عرش ( )12من اليوم
األول للحيض ويف هذه الفرتة إذا ُأقيمت عالقات جنسية
بني الزوجني فسيحصل التلقيح إذا مل تكن معيقات عند
الزوجني أو أحدهام ويحدث الحمل ثم الوالدة ،وأما املرأة
التي لها عادة شهرية ثابتة كل  32يوماً فعندها تنطلق
البويضة الناضجة من املبيض يف الفرتة الواقعة بني اليوم
الرابع عرش ( )14إىل اليوم العرشين ( )20من اليوم األول
للحيض ،وكذلك إذا متت العالقة الجنسية بني الزوجني يف
هذه الفرتة أو ما يقاربها فسيتم التلقيح ويحدث الحمل
ثم الوالدة وميكن حرص جيل الحمل وفقاً ملدة انطالق
البويضة من اليوم األول للحيض أخذين بالحسبان زمن
العادة الشهرية الثابتة عند كل أمرأة عىل حدة.
من الجدير بالذكر أن الحيوانات املنوية ميكن تواجدها حية

وفعالة يف جوف الرحم أو يف قنوات املبيض ملدة ترتاوح بني
يومني لثالثة أيام ( )2-3وذلك إذا متت العالقة الجنسية
قبل موعد انطالق البويضة ،ولذا يحدث التلقيح والحمل
إذا ما انطلقت البويضة بعد نضوجها يف هذه االونه ،لذا
يجب أخذ بالحسبان إمكانية كهذه عندما نحسب جيل
الحمل وحدوثه.

ب) األشياء المستحسن
معرفتها قبل الحمل

معظم حاالت الحمل غري مربمجة مسبقاً -لذلك فهناك
فعاليات ميكن القيام بها قبل الحمل والتي من شأنها أن
تؤمن لك بداية حمل بصحة أفضل بكثري.
يستحسن أن تبدايئ الحمل عندما يكون جسمك بحالة
صحية جيدة.
يستحسن أجراء فحص عام عادي عىل يد طبيب العائلة
املعالج وفحوصات دم عامة يك تتأكدين انك بحالة صحية
سليمة ،هذه الفحوصات تزودك باملعلومات املهمة فيام
يتعلق بحالتك عامة وإذا كانت لك حاجة لعالج معني،
قبل بدء الحمل .فمث ًال االكتشاف املبكر لفقر الدم وتناول
مادة الحديد قبل الحمل من شأنها التخفيف عنك بشكل
كبري يف فرتة الحمل.
يستحسن أن تجري فحوصاً عند طبيب النساء الخاص
بك قبل الحمل .سينصحك الطبيب كيف تتوقفني عن
استعامل وسائل منع الحمل ويوجهك إلجراء فحوصات
تسبق الحمل وفقاً لخلفية حالتك النسائية والوالدية .فمن
املحتمل أن ينصحك الطبيب بأجراء فحوصات لالكتشاف
املبكر لحملة الخصائص والجينات الوراثية قبل الحمل.
تنصح كل أمرة بتناول حامض الفوليك قبل شهرين أو ثالثة
من بدء الحمل لتكتنز مدخراً منه كافياً بجسمها .البحوث
العلمية أثبتت أن تناول حامض الفوليك قبل الحمل ويف
الثلث األول من الحمل ُيساعد و ُيساهم مبنع العاهات
الخلقية وباألخص العاهات بجهاز العصبي املركزي.
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عندما تعرفني بأنك حامل إذا كنت متارسني العادات
الخطرة كالتدخني أو رشب الكحول فهذا هو الوقت
املناسب للتوقف عن التدخني و/أو رشب املرشوبات
الروحية (الكحول) ،هناك مخاطر ملضاعفات أخرى مثل
انفصال املشيمة (الخالصة) وكذلك ينصح بالتخفيف من
رشب القهوة (ال يزيد عن  2-3فناجني يومياً).

الغذائية ،ولذا يستحسن ملء االحتياط املدخر قبل الحمل
(أن تكون املرأة بحالة غذائية متوازنة دون زيادة أو نقصان
يف الوزن أو العنارص الغذائية الرضورية للجسم).
إن الرحم عضو عضيل قوي بشكل خاص ،فعندما ال يكون
ٌ
حمل فيكون حجمة بكرب قبضة اليد ،ويف فرتة الحمل يتسع
ويالئم نفسه لكرب الجنني.

من املهم املحافظة عىل التغذية السليمة الصحيحة كل
الوقت وبالذات قبل الحمل مبدة والتي تحتوي عىل كل
العنارص الغذائية (تنويع الغذاء) وتناول عدد السعرات
املناسب لك ولحالتك والقيام بالنشاط البدين املنظم
والدائم يك تكوين بحالة غذائية متوازنة وسليمة .ففي
فرتة الحمل يأخذ الجنني منك ،من جسمك كل ما يحتاجه
دون مراعاة لالهتامم مبا لديك من وضع صحي أو حالتك

من املعلوم أن جنس الجنني (ذكر أو أنثى) يحدد من جهة
األب ،فعند النساء زوجان من الكروموزومات هام XX
وعند الرجل  .YXفعندما يخرتق البويضة حي منوي من
الرجل من نوع ( Xعند األنثى الكرومزمات هي  Xعىل
الدوام فقط) يخلق جنني من  XXوتولد بنت ،وعندما
يخرتق البويضة حي منوي ذكري من نوع كرومزوم Y
يخلق جنني مكون من  XYويولد ولد.
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ت) األسابيع األولى لنمو وتطور الجنين
•انطالق البويضة من املبيض والتلقيح (تلقيح البويضة
الناضجة بوساطة الحيوان املنوي الذكري) يحصل
خالل ما يقارب األسبوعني بعد اليوم األول من العادة
الشهرية عند املرأة التي لها عادة شهرية منتظمة
كل  82يوم .عندما تكون العادة الشهرية يف مواعيد
أطول أو أقرص أو أنها غري منتظمة ليس بوسعنا
حساب جيل الحمل وفقاً لليوم األول من العادة
الشهرية األخرية .والن عمر الحمل ميكن تحديده
بوسائل أخرى (فحص مخربي ،صورة أشعة فوق
صوتية) يحدد تاريخ مالئم الذي يستعمل لحساب
جيل الحمل .بكل األحوال الفرضية هي أن الحمل
يبدأ بعد أسبوعني من التاريخ املستعمل لحساب
عمر الحمل.
•يوم انطالق البويضة الناضجة من املبيض بامكان

الحي املنوي أن يلقح البويضة خالل  42ساعة من
لحظة انطالقها ،وبعد تلقيحها (اخرتاق الحي املنوي
للبويضة) ينتج جنني من خلية واحدة الذي يحتوي
عىل كرومزمات األب واألم سوياً.
•يتوحد الحي املنوي والبويضة بالغالب يف قناة املبيض
وتتحرك البويضة امللقحة باتجاه الرحم عندما تبدأ
الخاليا باالنقسام ويبدأ الجنني بالتطور والنمو.
•توأمان غري متشابهني يخلقان عندما تنطلق بويضتان
من املبيض وتتلقحان .هذا النوع من التوائم ورايث
مبعنى يرتبط احياناً بقابلية وميولة من اتجاه املرأة.
عالجات لإلخصاب املختلفة تتسبب هي كذلك
للحمل متعدد األجنة عىل خلفية تلقيح عدد من
البويضات.
•توأمان متشابهان يخلقان عندما تكون بويضة وحيدة
تنقسم الثنتني بعد التلقيح ،ونتيجة لذلك يخلق
جنينان لديهام خصائص وراثية متشابهة.
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مفكريت األسبوعية

(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  5أسابيع

اإلجراءات األسبوعية
فحص الحمل يف البيت :املعدات (األدوات) إلجراء الفحص الذايت للحمل التي تباع يف الصيدليات تعترب ناجحة وأمينة ،وهي تعطي
نتيجة ايجابية عندما يحصل تأخري يف العادة الشهرية لعدة أيام .الفحص الدقيق أكرث هو فحص الدم ملستوى  Beta HCGهذا
الفحص يكون أيجابياً بعد رسوخ البويضة امللقحة يف بطانة الرحم وتجذيرها ،أي أسبوع قبل العادة الشهرية املنتظرة.
ومع كل هذا كيف تشعرين بأنك حامل بالرغم من عدم أجراء فحص مخربي؟
ميكن أن تشعري بقليل من التعب “وتثاقل” ضعف ،غثيان ،واحياناً تقيؤ وحساسية يف الثديني.

مفكريت األسبوعية

(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  5أسابيع

اإلجراءات األسبوعية
ميكن رؤية نبض الجنني بجهاز تصوير األشعة فوق الصوتية و بالفحص عن طريق املهبل.
ميكن أن يكون قد ارتفع وزنك ولكن إذا كنت تعانني من الغثيان والتقيؤ يحتمل أن تنزيل يف الوزن .إذا نزل وزنك بشكل ملموس
(عدة كيلو غرامات) استشريي الطبيب املعالج.
يحتمل أن تعاين من إدرار البول الزائد ،بأغلبية الحاالت هذه ظاهرة طبيعية وعادية يف بداية الحمل.
النشاط البدين يحرر اإلنسان من الضغط واالضطراب النفيس .الجسم الذي يقوم بنشاطات بدنية يتفاعل مع الحمل أفضل بكثري
وينصح بالنشاط البدين املعتدل يف فرتة الحمل.
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مفكريت األسبوعية

(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  5أسابيع

اإلجراءات األسبوعية

مهم جداً املحافظة عىل تغذية متوازنة وسليمة التي تحتوي عىل كل عنارص التغذية {فواكه ،خرضوات ،منتجات األلبان ،اللحوم ،البيض ،والقطاين،
والفواكه املجففة وغريها} .واللوايت لهن نظام غذايئ نبايت يوىص لهن استهالك مأكوالت غنية بالربوتينات النباتية والتنويع املستمر مثل{ :الحبوب،
اللوز ،الجوز ،العدس ،الفول ،الحمص ،البازيالء وغريها من القطاين ،البذور ،الخرضوات الحمراء والفواكه.
العالقات الجنسية :يف الحمل السليم متاماً ميكن االستمرار بالعالقات الجنسية بشكل طبيعي ولكن إذا شعرت باآلالم ،حصل نزيف دموي ،عدم
االرتياح أو عدم الشعور املناسب توجهي الستشارة الطبيب.
االرتفاع املناسب بالوزن يف فرتة الحمل يكون بني  12إىل  15كغم (معدل الزيادة من الشهر الثالث للحمل لنهايتة تكون عادة  8-12كغم) .للنساء
الرفيعات توجد قابلية أكرث لالرتفاع بالوزن من النساء البدينات ،هذا ليس بالوقت املناسب للرجيم الشديد أو للتغريات الكبرية يف عادات التغذية.

مفكريت األسبوعية

(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  5أسابيع

اإلجراءات األسبوعية

إذا كنت تحتاجني زيارة طبيب األسنان وهناك حاجة لصورة أشعة فال توجد موانع القيام بها فاألشعة قليلة .عليك إبالغ الطبيب ومهني التصوير
بحالتك واالهتامم بتغطية منطقة البطن مبريول (كساء) الرصاص الواقي .إذا أمكن فمن املستحسن تأجيل التصوير إىل ما بعد الحمل ( أو بعد
الثلث األول إذا تعذر).
تحققي بأنك ترشبني مبا فيه الكفاية ،إذا كنت تتقيئني كثرياً جريب استعامل الثلج املكرس أو املاء البارد مع عصري ُمحىل.
إذا كنت تتعاطني /تناول عقاقري الحديد والتي تسبب لك آالم البطن ،جريب تناولها بساعة مختلفة من اليوم .إن عقاقري الحديد تتص جيداً أكرث
إذا تناولتها مبعدة خالية (فارغة) مع عصري برتقال .يحذر تناول عقاقري الحديد مع الحليب أو منتجات الحليب التي يحتمل أن تعطل االمتصاص
(عن طريق األمعاء الدقيقة) .إذا ما زلت تشعرين بعدم االرتياح يف البطن يف أعقاب تناول عقاقري الحديد ،تشاوري مع طبيبك لعله يوصيك
بوصفة لنوع أخر من الحديد.
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مفكريت األسبوعية

(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  10أسابيع

اإلجراءات األسبوعية
يف األسبوع الـ  11-13للحمل يستحسن التفكري بإجراء فحص شفافية العرف (مؤخرة الرقبة) .هذا الفحص بوساطة جهاز التصوير
باألشعة فوق الصوتية ،الذي يقاس فيه ُسمك عرف الجنني يف حاالت معينةُ ،سمك العرف ميكن أن يشري لخطورة زائدة لتطور عاهة
داون .للتزود باملعلومات الدقيقة اإلضافية يجب التوجه ملعهد جهاز التصوير باألشعة فوق الصوتية .Ultra Sound
يف كل مره تضطرين التوجه ألي عالج كان (طبيب أسنان ،نظارايت ،قياس النظر ،تدليك أو مساج) يجب اإلبالغ بأنك حامل.
يف هذه الفرتة يتحرك الجنني يف داخل الرحم ولكن دون شعورك به يف هذه الفرتة ،وسيحصل ذلك بعد عدة أسابيع.

مفكريت األسبوعية

(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  11أسابيع

اإلجراءات األسبوعية
املشيمة تعمل كمصفاة ،فهي متنع ترسب الجراثيم واملواد غري املرغوبة للجنني ،ولكنها تنقل السكريات واملواد الغذائية املختلفة
الرضورية له ،وباإلضافة فاالفرازات الناتجة عن التمثيل الغذايئ عند الجنني (مواد الفضالت) تنتقل بوساطة املشيمة إىل األم حيث
تفرزها خارجاً.
الرياضة -إذا كان الحمل سلي ًام ،بوسعك مامرسة الرياضة .من املستحسن يف البداية استشارة طبيب النساء الذي يعالجك حول نوع
الرياضة ومداها التي توىص لك مبامرستها.
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مفكريت األسبوعية

(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  12أسابيع

اإلجراءات األسبوعية

 U.Sهو جهاز لتشخيص الخلل والتشويشات عند الجنني والحمل الذي سريافقك طوال فرتة الحمل .الجهاز املوضوع عىل بطنك
سيساعد بوساطة الذبذبات فوق الصوتية فحص الجنني.
يف هذه املرحلة تشعرين انخفاضاً يف قوتك وحدوث الغثيان والتقيؤ.
إذا كان هذا حملك األول ،فهناك احتامل كبري بأن البطن ال يربز كثرياً ،وانك سوف ال تحتاجني ملالبس حمل ،وإذا كان الحمل متكرراً
فمن االحتامل أن تحتاجي ملالبس فضفاضة أكرث.
حافظي عىل زيارة طبيب األسنان ،ليك تحافظي عىل سالمة وصحة أسنانك ولثتك ،هناك أهمية باملحافظة عىل نظافة ووقاية األسنان
واللثتني يف هذه الفرتة ،احياناً يحتمل ظهور القليل من نزيف الدم عند تنظيف األسنان فهذه ظاهرة طبيعية يف فرتة الحمل.

مفكريت األسبوعية

(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  13أسابيع

اإلجراءات األسبوعية
نهاية الثلث (الفصل) األول .الن أغلبية حاالت اإلجهاض تحدث قبل األسبوع الـ ( 12الفصل األول) .فهناك سبب وجيه بان الكثري
من األزواج ال يعلنون للمأل عن الحمل إال بعد مرور هذه املرحلة.
تربز اآلن عندك التغيريات الجسدية ،يتوسع حجم الحوض ،يتضخم ويكرب الثديان ،من املمكن رؤية خط بني من الرصة وميتد إىل
أسفل البطن ،من املحتمل ظهور بقع بنية عىل الوجه والتي تختفي يف الغالب بعد الوالدة.
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مفكريت األسبوعية

(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  14أسابيع

اإلجراءات األسبوعية

تتطور عندك شهية ملأكوالت معينة ،ومع ذلك حافظي عىل تغذية سليمة متوازنة.
متى يجب التسجيل لدورة التحضري للوالدة؟ يف بداية الثلث (الفصل) الثاين للحمل يجب أن تبديئ البحث واالستيضاح أين تقام دورات التحضري
للوالدة؟ أي جهة تديرها؟ ومن يقوم بإعطا ِئها؟ والتحقي بالدورة .وهكذا ميكن أن تنهي الدورة قبل أربعة ( )4أسابيع من موعد الوالدة املنتظر.
وبهذا تتذكري جيداً التمرينات واإلجراءات التي بوسعها مساعدتك عند الوالدة ومن جهة أخرى فكل االحتامالت أن ال تلدي قبل إمتام الدورة.
يف كل الدوائر الصحية وغالبية مراكز رعاية األمومة والطفولة واملستشفيات ،تقام فيها دورات التحضري للوالدة ،فعليك التوجه ملركز رعاية
األمومة والطفولة الذي تتعالجني فيه واالستفسار أين تقام هذه الدورات املعتمدة والتسجيل ومامرسة االشرتاك بها.

مفكريت األسبوعية

(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

اإلجراءات األسبوعية

يستويف الحمل الـ  15أسابيع

الفصل الثاين (الثلث) تعترب هذه الفرتة األكرث سهولة وراحة يف فرتة الحمل .تشعرين بأقل تعباً وثق ًال يف هذا الفصل.
إذا كانت لديك برامج للسفر أو الرحالت ،فهذا هو الوقت املناسب والجيد للعطلة ،حاويل أال تزوري الدول التي فيها الغذاء واملاء معروف بأنها ملوثة
وغري مضمونة ،أو الدول التي يحتاج الزوار اخذ التطعيامت قبل السفر .وكذلك احذري عدم االشرتاك يف الرحالت التي تتطلب جهداً كبرياً ،واختاري
دوالً تقيض عطتلك باملتعة واألمان ،والتي توجد فيها خدمات طبية مناسبة ورشوط وقائية جيدة ،حتى تتمكني من تلقي العالج الطبي الجيد اذا
اقتضت الرضورة .ويف وقت الطريان ،حاويل القيام من مقعدك كل نصف ساعة واميش ولو مسافة قصرية يف الطائرة يك تحرري جسمك من الجلوس
الطويل واملحافظة عىل ضخ الدم بشكل جيد ،وحافظي عىل الرشب الكثري املتواصل.
الكلس ،حافظي عىل أكل منتجات األلبان دامئاً و/أو املأكوالت الغنية بالكلس ،يك متتلئي وتختزين بجسمك ،حيث ينقص كلام كرب جنينك ألنه
بحاجة للكلس لبناء العظام واألنسجة األخرى.
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مفكريت األسبوعية

(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  16أسابيع

اإلجراءات األسبوعية

هل تعانني من أالم الرأس؟ قبل ان تتناويل أية أقراص ضد آالم الرأس جريب رشب املاء واالنتظار  20دقيقة .نقص السوائل ميكن ان يسبب آالم
الرأس ،كذلك يجب االنتباه للجوع والتعب املرتاكم ،تحققي أنك ترشبني لرتين ( 2لرت) من السوائل يومياً من املاء والشوربة والعصري الطبيعي
والحليب وأي غذاء سائل تحبينه ،رشب املاء يساعد عىل منع اإلمساك ويسهل خروج الفضالت.
ما الذي يسبب زيادة الوزن؟ إن غالبية الوزن الذي يزيد عندك يف الحمل ناتج عن الجنني ،تضخم الرحم ،تضخم الثديني وزيادة حجم الدم ،إن زيادة
الوزن املناسب يف فرتة الحمل تكون بني  11إىل  13كغم ،حيث تحدث الزيادة بالوزن يف النصف الثاين من فرتة الحمل.
يف هذا األسبوع من الحمل ميكن رؤية حجرات القلب ،حجرات الدماغ والعامود الفقري يف فحص جهاز األشعة فوق الصوتية ()Ultra Sound
فحص األجهزة األساسية املبكر للجسم تستغرق  15-30دقيقة.
فحص الزالل الجنيني ،أو أكرث دقة ما يدعى “التشخيص الثاليث” يحتوي مستوى  3هرمونات بدم األم .يجرى الفحص يف األسابيع الـ 17-19
للحمل ،ويستخدم لتقييم مدى خطر حدوث عاهة داون والخلل الكروموسومايت ايضاً .وباإلضافة فالنسبة العالية للزالل الجنيني ميكن أن تظهر
عندما تتواجد عاهات بالجهاز العصبي املركزي وأجهزة أخرى عند الجنني.

مفكريت األسبوعية

(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  17أسابيع

اإلجراءات األسبوعية

فحص ماء كيس الجنني ،يكتشف الخلل الكروموسومايت مثل عاهة داون والتلوثات عند الجنني...الخ .إن فحص ماء كيس الجنني للكشف عن
الخلل الكروموسومايت ُيجرى لكل أمراة حامل ،بجيل فوق  35سنة .فعند املرأة التي يثبت بان نتائج الزالل الجنني غري سليم أو التي أنجبت سابقاً
طف ًال مع خلل كروموسومايت ،أو املرأة ذات الخلفية العائلية بوجود خلل ورايث (أمراض) .إن نسبة إسقاط األجنة الناتجة عن فحص ماء كيس
الجنني ترتاوح بني  0.5-3%والقرار ألجراء فحص ماء كيس الجنني يرجع لك .بأغلبية املستشفيات يف البالد توجد عيادة للرعاية الوراثية فيمكن
استشارتهم مبا يتعلق بفحص ماء كيس الجنني (أخذ عينة باخرتاق الكيس) وتزويدك باملعلومات حول االيجابيات واملخاطر لهذا الفحص.
النشاط البدين يسهل عليك ويساعدك أثناء الحمل والوالدة .تشري البحوث أن النساء اللوايت قمن بالنشاطات البدنية قبل وأثناء الحمل ،توفقن
بوالدة رسيعة أكرث وأسهل ،وانتعاش وحيوية رسيعة أكرث بعد الوالدة .عند اختيار النشاطات البدنية أثناء الحمل ،يجب االهتامم بعدم التعرض
للرضبات واإلصابة من الحوادث وباألخص يف منطقة البطن (اللعب بالكرة مث ًال).
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مفكريت األسبوعية

(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  18أسابيع

اإلجراءات األسبوعية

رغبت بذلك.
يف هذه املرحلة ميكن رؤية صورة واضحة لجنس الجنني ،فيام إذا ِ
إذا كنت قد ولدت بعملية قيرصيه يف املايض  -فمن املمكن التفكري بوالدة طبيعية عادية -هذا يتعلق باملسبب للعملية القيرصية سابقاً نوعية
العملية التي ُأجريت لك.
اهتمي يف نهاية كل يوم بتدليل نفسك باملساج اللطيف ألكف األرجل والكتفني ،وهذه العملية حسنة إذا تبادلها اثنان.
فيام إذا مرضت وتضطرين تناول املضادات الحيوية (االنتيبوتيكا) أعلمي بان هناك أصنافاً من املضادات الحيوية مسموحة وميكن تناولها ،عليك
التشاور مع الطبيب املعالج.
السباحة هي نشاط بدين يوىص بها يف الحمل السليم ،السباحة مهدئة ومريحة ،ومتنحك بيئة شبيهة بتلك التي متنحينها لجنينك يف فرتة
الحمل.

مفكريت األسبوعية

(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

اإلجراءات األسبوعية

يستويف الحمل الـ  19أسابيع

الحمل هو مناسبة عائلية سعيدة ،أرشيك أوالدك بهذه املناسبة ،اسمحي لهم مبالطفة بطنك ،أعطيهم فرصة املساعدة ،فهذا من شأنه أن يعزز
الروابط والتقارب بينك وبني أوالدك ،واسدي عليهم مشاعر املشاركة الطيبة .هذا املسار يجعلهم يشعرون بأهميتهم واالحتياج لهم ،ويف املستقبل
يشجع ويعزز مشاعر املسؤولية واألخوة واملحبة تجاه أخيهم أو أختهم الصغرية.
الجنني يطفو (يتحرك) يف ماء كيس الجنني الذي مينحه الحامية ومتسع حر للحركة والتململ.
إن مصدر مياه كيس الجنني من كىل الجنني .فالجنني يتلقى السوائل بوساطة حبل الرصة من األم وباإلضافة فهو يبلع ماء كيس الجنني الذي
يتواجد فيه ،من هذه السوائل كليتاه تنتج “البول” الذي يفرز بوساطة املسالك البولية خارجاً .بالرغم من كرب البطن ،يجب عليك استعامل حزام
األمان عند السفر يف السيارة حفاظاً عليك وعىل جنينك ،ضعي الحزام السفيل تحت البطن وليس عليه.
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مفكريت األسبوعية

(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  20أسابيع

اإلجراءات األسبوعية

أن نصف فرتة الحمل من خلفك ،ويبدأ البطن بالربوز وعندها تحتاجني استعامل ثياب الحمل.
ستشعرين يف هذه املرحلة بحركات الجنني ،ففي البداية تكون الحركات خفيفة ولطيفة ،ولكنها مع الزمن ستقوى تدريجياً.
آالم الظهر السفيل :سيتغري ثبات الهيكل العظمي يف هذه األسابيع بسبب زيادة الوزن من األمام (البطن) فاملؤخرة تربز للخارج
أكرث من املعتاد ،وينتج قوس يف أسفل الظهر ،مام يسبب الشعور بالضعف والضغط بالظهر وعدم الثبات واالتزان .وعضالت البطن
السفيل تنضغط وتشتد وهرمونات الحمل تسبب اسرتخاء ملفاصل الظهر والحوض الذي يسبب احياناً الشعور بعدم الراحة ،والوسيلة
الجيدة ملنع آالم الظهر السفيل هي االنضباط بزيادة الوزن يف فرتة الحمل وكذلك املحافظة عىل استقامة وانتصاب الجسم بالشكل
املناسب والقيام بنشاطات بدنية مناسبة.

مفكريت األسبوعية

(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  21أسابيع

اإلجراءات األسبوعية

أرضية الرحم (مسطبته) تصبح بارتفاع رصتك تقريباً.
من املحتمل أن تكتشفي انتفاخاً خفيفاً برسغ وكف األرجل ،إذا حصل ذلك جريب رفع األرجل عدة مرات يف اليوم لعدة دقائق ،اليشء الذي
ميكن أن يسهل عليك ويخفف االنتفاخ.
يبدأ الشعور بالضغط بجانبي البطن السفيل والذي يتسبب يف أعقاب زيادة طول وشد األحزمة املستديرة التي متسك الرحم وترتبط بجانبي
الحوض.
إن فيتامني  Dرضوري المتصاص الكلس ،مصادر فيتامني  :Dالحليب واسامك البحر وغريها.
هناك غدد يف جلد الجنني التي تفرز مادة بيضاء ودهنية تسمى  ،Vernix Caseasaهذه املادة تغطي الجلد وتحافظ عليه .أن أغلبية الـ Vernix
 Caseasaيتالىش وتختفي وبقايا منه تبقى بطيات وثنايا املولود بعد الوالدة.
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مفكريت األسبوعية

(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  22أسابيع

اإلجراءات األسبوعية
ستبديئ الشعور بحركة الجنني بشكل واضح أكرث.
عند االستلقاء عىل الظهر ،ثقل وزن الجنني والرحم يضغطان عىل األوعية الدموية بجوف البطن .ويف أعقاب ذلك يحتمل أن تشعري
بالدوخان نتيجة االستلقاء املستمر عىل الظهر ،ولهذا يستحسن االستلقاء عىل الجنب.
افحيص بطاقة متابعة الحمل يف الزيارة القادمة للطبيب ،تأكدي أن كل املعلومات مسجلة (صنف الدم ،الفحوصات املخربية ،الحمل
والوالدات السابقة ،الخلفية املرضية للعائلة ،الوزن ،ضغط الدم ،واألدوية الدامئة) كل التفاصيل ذات العالقة بالحمل واملتابعة.

مفكريت األسبوعية

(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  23أسابيع

اإلجراءات األسبوعية
صوت ضوضاء قوية “ ُيقفز” جنينك أو يجعله يحرك أطرافه بقوة .سيتعود عىل قسم من الضوضاء –كنبح الكالب ،جرس التلفون،
تحريك سيارة واألصوات التي يعرفها .هذه األصوات والضوضاء لن تؤثر عليه وال تقلق منامه بعد الوالدة .يوىص إسامعه موسيقى
هادئة حيث يصغي لها وهو يف رحم أمه.
تسمح أغلبية رشكات الطريان للمرأة الحامل الطريان لغاية األسبوع الـ  .36السفر بالطائرة ال يرض وال بأي شكل من األشكال الجنني أو
الحمل نفسه .احرضي معك نسخة من الوثائق املتعلقة بالحمل واألدوية التي تتناولينها دامئاً فيام إذا كنت تستعملني .من املهم التأكد
من وجود تأمني طبي (صحي) عند السفر والطريان واملكوث يف الخارج .الكثري من رشكات الطريان تطلب تأميناً خاصاً للمرأة الحامل.
30

مفكريت األسبوعية

(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  24أسابيع

اإلجراءات األسبوعية

املتابعة الجيدة تكشف الحاالت الخطرة عندك و/أو عند جنينك .املضاعفات كثرية يف فرتة الحمل مثل الوالدة املبكرة ،تسمم الحمل ،سكري
الحمل وغريها ،تتطلب متابعة أكرث جدية.
اآلن والبطن بارز بشكل واضح ويظهر حملك ،سوف تبدأ املالحظات املعروفة مثل :انه ليس من املعقول إن بداخلك واحد فقط ،يظهر انك تحملني
توأمني ،حملك أصغر من ستة أشهر ،كل يشء عىل ما يرام ،كم كان وزن األوالد السابقني؟ مالحظات تغضب وتضايق احياناً لعدم مهنيتها .الوحيد الذي
يجب أن تصغي لنصائحه ومالحظاته هو طبيب النساء املعالج ،هو سيتأكد من تقدم الحمل كام يجب ،وان الجنني بالحجم املالئم لعمر الحمل.
كرب البطن الظاهر خارجياً ال يشهد دامئاً عىل كرب وحجم الرحم .للمرأة ذات عضالت البطن القوية أكرث ،ميكن أن يكون لها بطن أصغر بكثري
بالرغم من أن كرب الرحم سليم ومتالئم مع جيل الحمل.

مفكريت األسبوعية

(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  25أسابيع

اإلجراءات األسبوعية

إذا كنت تعملني وأنت جالسةُ ،تنصحني بالقيام من حني آلخر والتجول قلي ًال ،يك تنشطي ضخ الدم.
إذا تشعرين بالتعب والدوخان وان الراحة ال تحسن هذا الشعور فمن املحتمل انك تعانني من فقر الدم ،ففقر الدم نسبته عالية عند الحمل.
توجهي للطبيب املعالج للفحص والتشخيص و للعالج.
من املحتمل ظهور تورم بأطراف مختلفة من الجسم ،فهذا طبيعي يف الحمل ،فعند زيارتك للممرضة أو الطبيب النسايئ فسوف يهتمون مبتابعة
حالة الورم ومواضعه.
أحياناً يظهر بفرتة الحمل ورم حول رشش كف اليد الذي يحتمل أن ُيسبب الشعور بالنمنمة يف األصابع ،هبوط اإلحساس والشعور والتسبب
باآلالم عند تحريك اليد .تشاوري مع الطبيب عن كيفية التخفيف من هذه الظاهرة املقلقة.
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مفكريت األسبوعية

(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  26أسابيع

اإلجراءات األسبوعية
أن رئتي الجنني يف هذه املرحلة من الحمل غري ناضجة ينقصها عنرص مهم ورضوري للتنفس خارج الرحم ،هذا العنرص يرتك ضغط
سطح املسامات والشعب التنفسية للرئة ويساعد عىل التنفس الطبيعي املنظم .وهذا هو السبب الذي يجعل الخدج يحتاجون
احياناً للتنفس االصطناعي ،أعطاء األم  Sucralfateهرمونات الغدة فوق الكلية «كورتيزون» يف فرتة الحمل يعجل بإنتاج هذا العنرص
برئتي الجنني ويخفف من ضيق وصعوبة التنفس عند الخدج.

مفكريت األسبوعية

(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  27أسابيع

اإلجراءات األسبوعية
فرتة الحمل هي أفضل الفرتات للتقرب من األمهات ،قومي بأخذ الصور لنفسك فبالتأكيد ستفرحني بوجود ذكريات من هذه
الفرتة.
ال يوجد مانع من االستحامم بالبانيو يف فرتة الحمل إذا كان الحمل سلي ًام.
إن التشنجات يف األرجل ،ظاهرة معروفة يف فرتة الحمل .يف اللحظة التي تحدث فيها (غالباً يف منتصف الليل) صححي حاالً كف
الرجل وقومي بعمل مساج قوي عىل العضلة املشدودة حتى تلني وترتخي ،هناك إمكانية ٌأخرى ٌأخرجي من الرسير وقفي عىل
الرجل املتشنجة.
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مفكريت األسبوعية

(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  28أسابيع

اإلجراءات األسبوعية

إذا كان صنف دمك  )-(RHستضطرين أخذ حقنة  Anti Dهذا بالواقع “تطعيم” الذي مينع منك إنتاج مناعة ضد  )+( RHالذي
يوجد بدم جنينك (بالرغم من عدم معرفة صنف دم جنينك يف فرتة الحمل ،فالحقنة تعطى لك اوتوماتيكيا للوقاية ،وبعد الوالدة إذا
ثبت أن دم طفلك  )-( RHلن تعطى حقنة إضافية ،أما إذا كان صنف دمه  )+(RHفخالل  72ساعة بعد الوالدة ستعطى حقنة
 Anti Dإضافية) .وكذلك ستُعطى هذا التطعيم ،بعد أخذ عينة من ماء كيس الجنني أو نزيف دموي أو حدث أو إصابة للرحم.
وقبل اخذ الحقنة عليك إجراء فحص دم لكشف مستوى املناعة وللتحقق من عدم إنتاج مضادات (مناعة).

مفكريت األسبوعية

(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  29أسابيع

اإلجراءات األسبوعية
مادة الحديد رضورية إلنتاج كريات الدم الحمراء بجسمك وجسم الجنني .ويف الثلث الثاين من الحمل يحصل نقص مبادة الحديد يف
أعقاب ارتفاع بحجم دمك من جهة ،واالرتفاع باحتياج مادة الحديد إلنتاج كريات الدم الحمراء عند الجنني من جهة أخرى .فنقص
مادة الحديد يوصل لفقر الدم عند األم والنبض الرسيع والتعب .فعليه يجب استشارة الطبيب املعالج.
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(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  30أسابيع

اإلجراءات األسبوعية
من املهم متابعة حركات الجنني يف هذه املرحلة قد تكون الحركات محسوسة وملموسة أكرث .من املستحسن الرتكيز عىل حركات
الجنني مرتني إىل ثالث مرات يومياً .بعد وجبة األكل ،استلقي عىل الجنب فستشعرين بالجنني يتحرك ويرفس .وفيام إذا شعرت
باإلقالل من الحركة للجنني فتوجهي للطبيب أو لقسم الوالدة.
يف هذه املرحلة من املحتمل أن يزيد إدرار البول عندك أكرث ،هذا نابع من ضغط الرحم الكبري عىل كيس البول “املثانة”.

مفكريت األسبوعية

(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  31أسابيع

اإلجراءات األسبوعية
اإلمساك مشكلة تحدث بكرثة يف فرتة الحمل ،نتيجة املستوى العايل لهرمون الربوجسطرون الذي يبطئ فعالية األمعاء .اإلكثار من
رشب املاء والعصري الطبيعي وأكل السلطات والنشاطات البدنية تساعد عىل تليني وتسهيل فعالية األمعاء والخروج.
رفس الجنني يف الرحم ميكن أن يقترص ويرتكز يف منطقة واحدة وتشعر األم املرة تلو األخرى بالحركة يف نقطة واحدة فقط.
إن عنق الرحم صلب عامة ،مثل طرف أنفنا ،ولكن قبيل نهاية الحمل يصبح الرحم ليناً كطرف أسفل األذن عندنا.
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مفكريت األسبوعية

(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  32أسابيع

اإلجراءات األسبوعية

يك يتمكن الجنني من التقدم داخل قناة الوالدة ،يجب ان يتسع عنق الرحم ليصبح عىل األقل  10سم ومنبسطاً متاماً .ميكن تشبيه
عنق الرحم بحلقة مطاطية سميكة فعندما تشد هذه الحلقة تتسع وتنبسط وتصبح رقيقة بالحال.

مفكريت األسبوعية

(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  33أسابيع

اإلجراءات األسبوعية
هذا هو الوقت املناسب للقيام بجولة يف األسواق واملتاجر ،قبيل رشاء األثاث ومالبس واحتياجات طفلك املستقبيل .حافظي عىل
رشاء منتوجات وبضائع التي تحمل إشارة املقاييس واملعايري املصادق عليها -لسالمة وأمان طفلك ،ال تنيس إضافة كريس األَمان
للسيارة لسجل مشرتياتك ،كريس اآلمان رضوري الستعامله عند خروج الطفل من قسم املواليد.

35

مفكريت األسبوعية

(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

اإلجراءات األسبوعية

يستويف الحمل الـ  34أسابيع

يك نحافظي ومتنعي قدر املستطاع التعرض لإلصابة باألمراض التلويثيه ،عليك غسل يديك دامئاً باملاء الجاري والصابون جيداًُ ،كيل
الفواكه والخرضاوات الغنية بفيتامني  ،Cوحاويل االبتعاد عن األشخاص املصابني باألمراض التلويثيه (املعدية) صغاراً وكباراً.
صحيحاً أن طلق الوالدة ميكن أن يبدأ يف كل ساعة من ساعات الليل والنهار ،ولكن أغلبية الوالدات تحصل لي ًال وساعة القمة هي
بني الرابعة ولغاية الخامسة ( )4.00-5.00فجراً.
هل بعد الوالدة سأرجع حاالً لوزين الذي كان قبل الحمل؟ ليس كل الوزن الذي جمعتيه أثناء الحمل يتالىش وينزل حاالً بعد الوالدة،
وإمنا ما يقارب الـ  6كغم ينقص وزنك يف املرحلة األوىل فقط وهذا يرجع لكل حالة عىل انفراد ،ويف خالل األسابيع القريبة بعد الوالدة
سينقص وزنك ما يقارب الـ  3كغم تقريباً (كل حالة تختلف عن األخرى) .ومن املفهوم بان هذا يتعلق بكمية ارتفاع وزنك يف فرتة
الحمل ،ونظام غذائك بعد الوالدة والرجوع للنشاط البدين املنظم والدائم.
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(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  35أسابيع

اإلجراءات األسبوعية
أثناء هذه املرحلة من الحمل ،الجزء األمامي من الجنني يستقر يف املوقع األسفل بداخل الحوض ،وينزل باتجاه مخرج الحوض
كتحضري للوالدة .هذه املرحلة من االستقرار تدعى بالسهلة ،وميكن أن تحدث بأسابيع أو أيام قبل الوالدة ،أو بيوم الوالدة نفسه.
عندما يحدث ذلك تشعر املرأة بالراحة واالسرتخاء يف التنفس ،وكذلك يف املنطقة التي تقع تحت قوس الضلوع.
أن الرأس هو الجزء األكرث كرباً الذي مير عرب قناة الوالدة .إن أغلبية املواليد يطلون برؤوسهم حيث يتجه الوجه إىل تحت (بالعكس
متاماً من استلقائك) .عندما مير الرأس من قناة الوالدة ،فعىل الدوام ال تكون مشكلة مع باقي الجسم ،سيمر بسهولة .وعندما يصعب
عىل الرأس املرور عرب قناة الوالدة (حالة التي تصف بعدم املالمئة بني الرأس والحوض) فالوالدة ال تتقدم ،ويضطرون أجراء عملية
قيرصية .وعندما تكون األم قصرية بشكل خاص (اقل من  150سم) أو عندما يقدر وزن الجنني بأكرث من  4-4.5كغم فهناك خطر
كبري أكرث لعدم مالمئة بني رأس الجنني وحوض األم.
إن جمجمة الطفل مكونة من سبع عظامت منفصلة .العظامت ملتحمة ببعضها البعض كفواصل متداخلة ،ويف منطقة اللقاء بني
عدة عظامت تبقى فتحة  ،تغلق تدريجياً يف األشهر األوىل بعد الوالدة .هذه الفتحة تدعى “اليافوخ” .يوجد يافوخان ،اليافوخ
األمامي يغلق بجيل سنة لغاية سنة ونصف ،واليافوخ الخلفي يغلق بجيل  6-12اسبوعاً ،الحكمة من وجودها متكني دماغ الطفل
النمو والتطور.
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(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  36أسابيع

اإلجراءات األسبوعية
إن حركات الجنني اآلن بطيئة أكرث ،الن جسمه ميأل كل جوف الرحم ويبقى له القليل من املكان للحركة.
يرتفع وزن جنينك كل أسبوع مبعدل  200غم لغاية الوالدة .إن جميع أعضائه بإمتامه الـ  36اسبوعاً متكاملة ،ناضجة ومتطورة.
التحضري واالستعداد  Nestingتشعرين بالحاجة الشديدة للطبخ ،لرتتيب الدواليب والخزائن ،تجهيز غرفة الطفل ،إن فعاليات
التحضري واالستعداد تقوم بها الكثري من األمهات الحوامل ،وتربز يف نهاية الحمل ،انطلقي بهذا اإلحساس العظيم ،واعميل ما ميليه
عليك قلبك ،ولكن ال تجهدي نفسك.
قومي بتجهيز حقيبة مع األغراض الرضورية للمبيت (املكوث) يف املستشفى.
*ثوب نوم أو بجامة مريحة للرضاعة.
* روب مناسب.
* صدرية رضاعة.
* كالسني من ذوات االستعامل ملرة واحدة بحجم مالئم.
* جرائد أو كتب للقراءة ومجالت.
* شاحن للبلفون (الجوال).
* سكاكر عىل عود لالمتصاص وقت الوالدة.
* كرة تينس تساعد ملساج الظهر وقت الطلق.
* أجربه.
* حذاء بيتي.
* أدوات لالستحامم.
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(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  37أسابيع

اإلجراءات األسبوعية

مؤرش “أَبجر”  APGARهو مقياس لتقييم انسجام وتأقلم املولود للحياة خارج الرحم .حاالً عند والدته يجرى له الفحص بأول دقيقة
وخامس دقيقة بعد الوالدة .واملؤرش مكون من  5مقاييس هي-:
 )1انشداد عضالت الجسم وحركة األطراف.
 )2النبض -ليس دون الـ  110-120نبضة يف الدقيقة.
 )3اللون -أزرق وبعد ذلك وردي مع إطراف زرقاء.
 )4التنفس -تنفس عميق أو سطحي ،رسيع جدا ...الخ.
 )5ردود فعل للمحفزات -بكاء ضعيف ،يرصخ...الخ.
العالمات تحدد من صفر لغاية العرشة ( من  )-10 0حيث يعطى لكل ميعاد نقطتان (.)2
معدل الوزن للمولود الناضج هو بني  2500غم لغاية  3500غم.
إذا شعرت بان املاء قد نزلت عليك ،توجهي حاالً لغرفة الوالدة ،وإذا حدث ونزلت عليك املاء الحقا -انتظري بان الوالدة ستحدث
خالل الـ  24ساعة القادمة.
أثناء الحمل يوجد سداد مخاطي يف داخل عنق الرحم ،وعند ابتداء الفتحة ،وانبساط عنق الرحم ،حينها يقذف ككتلة مخاطية لونها
احمر-بني .هذا اليشء يحتمل أن يظهر يف الوالدة األوىل ،قبل عدة أيام من الوالدة.
عندما يبدأ الطلق ،انتبهي للوقت الذي مير بني طلقة وأخرى وقوة ورسعة الطلقة .توجهي لغرفة الوالدة عندما يتكرر الطلق بانتظام
والبعد بني الطلقة واألخرى  5دقائق .وانتبهي لحركات الجنني.
عندما تشعرين باالرتياح وسهولة التنفس ،وتخفيف الضغط تحت قوس األضالع ،اعلمي أن جنينك قد استقر يف الحوض ،وستشعرين
عندها أكرث ضغطاً عىل الكيس البويل (املثاين) واإلكثار من إدرار البول.
إذا ولدت سابقاً بعملية قيرصية ،هذا ال يعني أنك ال تقدرين عىل الوالدة بشكل طبيعي وعادي .تحديث مع طبيب النساء الذي
يعالجك فيام يتعلق بالوالدة الطبيعية بعد العملية القيرصية السابقة .عندما تحرضين للوالدة تأكدي أن لديك كل الوثائق والتقارير
الخاصة بالعملية القيرصية السابقة ،ما السبب إلجراء العملية وأي نوع عملية اجريت لك.
39
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(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  38أسابيع

اإلجراءات األسبوعية
“االبيدورال” هي الطريقة األكرث نجاعة ملنع آالم الطلق عند الوالدة ،إبرة االبيدورال تخرتق الفجوة بني فقرات الظهر وتحقن مادة
التخدير يف التجويف الذي يحيط النخاع الشويك .ان مواد التخدير تعيق الرسائل العصبية التي تصل من الرحم والحوض .ان مواد
التخدير لألبيدورال ال تتخطى املشيمة وال تنتقل للجنني ،ولكنها تسبب االنخفاض يف ضغط الدم عند األم أو/و االنخفاض يف النبض
عند الجنني ،لذا وكتحضري وقبل حقن مادة االبيدورال ،يحقن بوساطة الوريد ل ٌرت ونصف من السوائل التي متنع او تقلل من هبوط
ضغط الدم ،وكذلك يقاس ضغط الدم بشكل دائم ،توصل املرأة بجهاز املراقبة (املونتور) ملتابعة نبض قلب الجنني.
فالوقت األكرث مناسبة للبدء بالتخدير االبيدورايل هو عندما تصبح الوالدة فعالة (املرحلة الفعالة) مبعنى الطلق متواصل ومنظم
وعنق الرحم مفتوح بـ  3-4سم ،وأكرثه قد انبسط.
األعراض وردود الفعل السلبية من استخدام االبيدورال عند قسم قليل من النساء تظهر بعد الوالدة آالم رأس قوية والعالج لهذه
الظاهرة بسيط.
التشنجات ( Braxton Hicksالطلق الوهمي) تكون بفرتات قصرية ومحسوسة.
الحمل يقرتب من النهاية والدماغ يتوقف عن التفكري ،كيف يكون شكل مولودي؟ وكيف تتم الوالدة؟ سيقومون بجراحتي من
مخرج املهبل أم ال؟ يراودك الكثري من األفكار واالنفعال ،ونتيجة لذلك من الصعب النوم .إذا كنت اغلب اليوم يف البيت ،جريب
االستلقاء للراحة ،يحتمل أن تنعيس وتنامي ولو كان ذلك يف الساعات غري املألوفة .إن التفكري يستمر مبطاردتك ،فهذا وقت مناسب
للتزود باملعلومات .خذي كتاباً مختصاً بالحمل وامليالد أو نرشات وكراسات خاصة باملوضوع أو ادخيل عىل مواقع االنرتنت (الشبكة
العنكبوتية) حيث تعطيك أجوبة ملا يدور يف ذهنك من تساؤالت واستمري بذلك.
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(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  39أسابيع

اإلجراءات األسبوعية
من العادة متابعة نبض قلب الجنني أثناء الوالدة ،التغيريات يف انتظام قلب الجنني ،وباألخص الهبوط ،من املحتمل أن تشري إىل
مضايقة الجنني وصعوبة حالته .من املمكن متابعة انتظام نبض القلب بشكل مستمر ودائم يف كل مسار الوالدة بوساطة جهاز
خارجي املثبت عىل سطح بطن األم أو بوساطة سلكني متصلني وملصقني بالجنني ،ويسجل فعاليات القلب والذي يشبه جهاز تخطيط
القلب ،الن التغيريات بنبض قلب الجنني كثرية الحدوث عند الوالدة ،وباألخص يف املرحلة الثانية للوالدة .وكذلك فهناك حاجة
لفحوصات إضافية بهدف تشخيص صعوبة حالة الجنني.
جراحة فتحة املهبل ال تجري بشكل روتيني وأوتوماتييك ،إال إذا عندما يتضح بأنه يحتمل متزق فتحة املهبل والخطر عىل أجزاء الجهاز
الجنيس الحساسة .أنهم يهتمون بحجم وكرب الجنني ،عدد الوالدات السابقة للمرأة ،وكذلك تعاون املرأة التي تلد عند إخراج املولود.
وايضاً تجري جراحة الفتحة عندما تجري “والدة شفط” أو عندما يضطرون إنقاذ املولود برسعة ملنع الخطر عنه.
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(إذا كان لديك مالحظات أو أفكار فعليك تدوينها)
بتاريخ

يستويف الحمل الـ  40أسابيع

اإلجراءات األسبوعية
مربوك ،اليوم هو اليوم املوعود ،وصلنا تاريخ الوالدة املتوقع ،إذا مل تلدي اليوم ال تهتمي 50% .فقط من النساء يلدن يف هذا
املوعد.
يحتمل إفراز سائل شفاف من الحلامت ،السائل املفرز هو اللبأ ،الحليب الذي سيكون يف املستقبل مصدر الغذاء األويل لطفلك ،ملنع
الخجل وعدم الراحة ميكن استعامل قطعة قامش “ضامدة” عند الرتضيع لتنشيفها.
الرضاعة ،هي مصدر الغذاء األكرث نفعاً وجودة لطفلك ،والغذاء الوحيد الذي يحتوي عىل كل عنارص الغذاء التي يحتاجها أو استخدام
البدائل ،فيمكن أن تحتوي عىل عنارص الغذاء بشكل متوازن ومالمئة لطفلك ،ولكن وال ألي بديل منها يوجد املزيج والدمج الدقيق
والطبيعي الذي يوجد بحليب األم .حليب األم يحتوي عىل مضادات ومناعة التي تنتقل للطفل وتساعده ملكافحة ومنع األمراض
التلويثية (املعدية) ،لذا سيتضح بان األطفال الذين يرضعون من حليب األم يتعرضون لإلصابة بالرشوحات واألمراض املعوية التلويثية
خاصة ،اقل بكثري من األطفال الذين يتناولون الغذاء البديل .وباإلضافة فان عملية الرضاعة تتطلب مهارة االمتصاص وتحريك الفكيني
بقوة أكرث من الذي يحتاجه باالمتصاص من حلمة القنينة ،وهناك من يقول بان األسنان تبزغ برسعة أكرث وبشكل أفضل بكثري.
إذا مر تاريخ الوالدة املنتظر استشريي الطبيب النسايئ املعالج.
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تأثير الحمل والوالدة
على حياة العائلة

الزوجان يحتضنان الطفل
إن الحياة العائلية تبدأ عامة بالزواج ثم الحمل والوالدة
واألوالد .يكون الحمل بالنسبة للكثري من العائالت مناسبة
مفرحة وسارة حيث يرمز لتطور العائلة ،ومع ذلك من
املهم أن نتذكر فبالرغم من أنه مناسبة إيجابية فإن الحمل
والوالدة يحتمل أن تنتج مصاعب وتحديات غري سهلة
وبسيطة للخلية العائلية.
تشعر الكثري من النساء يف فرتة الحمل مبشاعر جديدة
ومتنوعة (مثل الشعور باالرتياح ،والتخفيف من الضغط
واالضطراب ،واآلالم وما شابه) .يف الوقت نفسه فإن
اإلحساس واملشاعر األخرى يحتمل أن تكون صعبة
ومضايقة (مثل الغثيان ،التعب ،املزاج املتغري ،عدم الرىض
من املنظر وما شابه) .يف هذه املرحلة تنشغل املرأه
بالتغيريات التي تطرأ عندها ،واحياناً تحتاج للكثري من
الدعم والتشجيع أكرث مام تنال من املحيطني بها والزوج.
وكذلك لفرتات قريبة من الصعب عىل املرأة منح الزوج
االهتامم والعالقة التي تعود عليها من قبل .قد متر العائلة
بتغيريات يف مرحلة الحمل ملموسة وظاهرة التي تتطلب
املرونة وتقبل ما يحل مؤقتاً .يجب أن يفهم ويدرك
الزوجان بأنهم يف مرحلة الزوجية املبكرة (وباألخص يف
شهر العسل) ميكنهم االهتامم باالستجامم والهناء املتبادل
فقط .ويف هذه املرحلة الحالية يتطلب منهم مجابهة
الصعوبات واملتناقضات الجديدة.
من املفهوم أن الوالدة هي املرحلة الثانية لالنتقال من
الزوجية لحياة العائلة .كذلك هنا فالحديث مهم جداً
ويحمل معه األحاسيس واالنفعال والسعادة والفرحة،
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بجانب الصعوبات والضغوطات والحاجة لتنظيامت
وترتيبات جديدة .أن التغيري الذي طرأ يف هذه املرحلة
برتكيبه العائلة يربز للعيان عىل املستوى الشخيص ،مستوى
الزوجية وعىل مستوى العائلة املوسعة.
عىل املستوى الشخيص ،الوالدان الجديدان يجدان نفسيهام
وللمرة األوىل يف حياتهم ُكأناس كبار ليسوا اسياداً عىل
أنفسهم ،حيث تقع عىل عاتقهم مسؤولية لحياة جديدة
أضافية وهي تلزم ترتيب االولويات التي سيتبعونها من
اليوم فصاعداً.
وعىل مستوى الحياة الزوجية ،فوجود عامل ثالث يف
البيت والعائلة يلزم تحديد املهام من جديد ،من “ يبدل
ينظف ،من ُيلبس ،من يقوم يف الليل...الخ” .وكذلك فمن
املمكن رؤية العائالت التي ترغب العيش بأجواء هادئة
ومريحة ،إن بكاء الطفل من املحتمل بطبيعة األمر أن
يؤدي لضغوطات وارباك ومضايقة عند البعض .وباإلضافة
لذلك مطلوب تنظيم الحياة من جديد ،بإدارة البيت
وشؤون العائلة ولذا يتقلص بشكل طبيعي الوقت املتبقي
للزوجني خاصة ،ولنفسهام بالذات معاً ،ويحد من الرحالت
واالستجامم سوياً.
عىل مستوى العائلة املوسعة ،يرافق والدة املولود األول
الزيارات املكثفة ألبناء العائلة واألصدقاء الفرحون والذين
يقومون بتزويد الوالدين الجدد بالنصائح ،ويدلون بآرائهم
ونظرتهم مبا يتعلق باملولود وطرق العناية به ورعايته.
وكذلك هنا ميكن أن تحدث جداالت حول تربية الطفل
والعناية به .فهناك الوالدان اللذان يرغبان القيام بذلك

بأنفسهم فقط ،ويصعب عليهم متكني املحيطني بهم أن
يكونوا رشكاء “بالفرحة الجديدة” يف الوقت نفسه نجد
أبناء العائلة والجد والجدة الذين يريدون أن يكونوا رشكاء
فاعلني مام يجعلهم يسيطرون عىل الوضع وال يعطون
الوالدين الفرصة ليكونوا الشخصيات املركزية املسؤوله
عن تربية ورعاية األوالد .وهذا املجال يتطلب الوقت
الكايف ومن املستحسن التحدث والتداول لغاية استقرار
العالقات الجديدة يف العائلة يف أعقاب ما تجدد .كذلك
من املستحسن التذكر ايضاً إن الوالدين الجديدين عامة
يظهران حساسية وخصائص ومزايا التي من املؤكد أن
تتغري مبرور الوقت والسنني .وكذلك تنقصهم التجربة
ولهذا يعانون أكرث من مره من حرية وبلبلة فيام يتعلق
بأساليب ووسائل الرتبية الصحيحة املناسبة ،ومرات عديدة
يشعرون بالذنب بأنهم ليسوا بالوالدين املثاليني كيفام
حلموا أن يكونوا.
كذلك تظهر حساسية زائدة ومفرطة الحتياجات الطفل
وحساسية لبكائه ولصعوباته ومضايقاته وزيادة االنتباه
له .إن الحساسية الزائدة تنبع من كونه الطفل األول وايضاً
من الواقع أن الوالدين ليسا مشغولني بأوالد آخرين .فبعد
الوالدة بامكاننا رؤية الفوارق البارزة بني الرجل واملرأة.
فاوالً وقبل كل يشء األم تحمل الجنني برحمها عىل امتداد
 9أشهر ويف هذه الفرتة تنتج عالقة عاطفية خاصة بني
االثنني ،هذه العالقة تقوى بعد الوالدة ،فيام إذا كانت األم
ترضع طفلها ،أم ال (من املهم والرضوري جداً للطفل وكذلك

األم الرضاعة ستة أشهر بالكامل إذا مل يتعذر ذلك) بسب انه
يف اغلب العائالت األم هي التي تتوىل العناية بالطفل ،يف
األغلبية الرجل يتطلب أكرث وقتاً للتواصل وتوثيق العالقة
مع الطفل .هذا اليشء يحصل أكرث عادة عندما يبدأ الطفل
باالبتسام والتجاوب وردود الفعل للمحفزات .يشري أغلبية
الرجال لصعوبة إضافية وهي “النقصان بالرشوط” من جهة
االهتامم الذي تعودوا عليه من قبل الزوجة سابقاً .اإلقالل
من العالقة الجنسية والعاطفية والحب الذي يتبادلونه.
وبناء عليه-:
ً
يوىص الوالدان الصغار أن ُيظهرا وعيا للمكونات الجديدة
ولكرب حجم الجهود املتعلقة بزيادة وتوسيع العائلة واتخاذ
اإلجراءات املناسبة لتقليص املصاعب.
من املهم انه عىل كل واحد من الزوجني أن يتفرغ بوقت
كاف ليك يبقى مع نفسه ومع رشيك حياته بدون صحبة
الطفل يف مناسبات مختلفة ومنها االحتفاالت ،رحلة مع
األصدقاء وغريها .مهم جداً إرشاك الواحد األخر يف املشاعر
الطيبة ،والصعوبات واملشاركة فالتواصل والعالقة املنفتحة
هي حجر األساس للعالقة الحميمة وحل املشاكل .يف حاالت
كثرية سيساعد االشرتاك مبجموعات األولياء “دورات التحضري
للوالدة” يك يتزودوا باملعرفة والوعي مبهام “األب ّوة” مهام
الوالدين .فلكل يشء مكونات كثرية وهامة ،كذلك ميكن
التوجه للمهنيني املختصني يف مجال األبوة ،فيام إذا القيتم
صعوبات أو لديكم تساؤالت التي مل تجدوا لها ح ًال أو جواباً
مناسباً.
داين عميت
مختص بعلم النفس الرتبوي
مدير العيادة للعناية بالطفل والعائلة
معهد أدلر

45

7

الوالدة

أ) برنامج والدتي
هكذا أرغب أن أولد
كل أمراة هي عامل قائم بنفسه ،وكل أمرأة تصف لنفسها وتتصور والدتها مختلفة عن األخريات ،لذا من املهم سامع رأيك أنت
وزوجك .كيف ترى/ترون عملية والدتكم ،هذا يك يساعدوكم يف غرفة الوالدة قدر املستطاع لتحقيق حلمكم هذا .تذكروا:
انه ليست هناك طريقة واحدة صحيحة أو غري صحيحة للوالدة ،فكل والدة تنتهي بوالدة مولود سليم وأم سليمة -هي والدة
ناجحة وصحيحة.

ب) غرفة القبول للوالدة

عندما تدخلني غرفة القبول للوالدة ،سيطلب منك أعطاء القليل من البول لفحص الزالل ،قياس ضغط الدم والحرارة وايضاً
القيام بفحص مدخل الجهاز التناسيل ليك يستعدوا وفقاً ملرحلة الوالدة التي توجدين بها .كجزء من اإلجراءات لقبول املرأة
الحامل لغرفة الوالدة يقرتحون عىل املرأة اخذ حقنة لتفريغ الجهاز الهضمي ولك االختيار-:
أنت معنية بأجراء حقنة؟
هل ِ
•نعم ،معنية.
•غري معنية.
•مل أقرر بعد.
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ت) استمارة -في غرفة الوالدة
من فضلك اذكري من سريافقك بغرفة الوالدة:

االسم:

القرابة:

االسم:

القرابة:

أنت معنية بإنارة غرفة الوالدة؟
هل ِ

إنارة كاملة
إنارة جزئية
مل أقرر بعد

هل ترغبني مشاهدة الوالدة بوساطة مرآة كبرية؟

نعم ارغب
ال أرغب
مل أقرر بعد

ث) استمارة  -خالل الوالدة
نعم معنية
التحرك وامليش
أنت معنية للتحرك بحرية يف الوقت الذي ال خوف غري معنية
هل ِ
مل أقرر بعد
عىل الجنني فيه؟
استعامل املاء
أنت معنية باستعامل املاء للوالدة؟
هل ِ

الدخول ببانيو الجاكوزي
االستحامم عىل التوايل
معنية بكليهام

نعم معنية
اللمس
أنت معنية بإرشاد زوجك كيف يقوم بتمليس غري معنية
هل ِ
مل أقرر بعد
ظهرك أثناء الطلق؟ وما بينه؟
هل أنت معنية بإرشادك للتنفس ملساعدتك للمجابهة نعم معنية
غري معنية
الجيدة أكرث عند الطلق؟
مل أقرر بعد

47

مسكنات اآلالم
أنت معنية بأخذ مسكنات اآلالم؟
هل ِ

نعم معنية بأخذ بليدين  +برنجن (مدوخ)
معنية بحقنة ابيدورال
معنية باستعامل جهاز مطرنيطي يونيط الذي أحرضته معي
لست معنية بأي مسكن لآلالم

هل هناك طريقة استلقاء معينة التي تفضليها أثناء الوالدة باالستلقاء عىل الظهر
الوالدة باالستلقاء املعتاد (برفع األرجل)
والدتك؟
الوالدة بالركوع
الوالدة بنصف جلوس
الوالدة عىل الجنب
استلقاء بطريقة أخرى

ج) استمارة  -بعد الوالدة
أنت معنية لوضع املولود عىل بطنك
هل ِ
بعد الوالدة؟

نعم معنية
غري معنية
نعم معنية بعد تلقي العالج األويل
مل أقرر بعد

عىل يد من تريدين قطع حبل الرصة؟

املرافق لك
الداية املولدة لك
أنت بنفسك

أنت معنية بإرضاع مولودك
هل ِ
بعد الوالدة؟

نعم معنية
غري معنية
مل أقرر بعد

لديك طلبات خاصة أو اقرتاحات التي مل تورد ومل نتطرق إليها فيام سبق؟ إذا كان لديك اقرتاحات اكتبيها...
هل ِ
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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د) غرفة الوالدة
من املهم الحضور لغرفة الوالدة وأنت مزودة بالوثائق
ذات العالقة بالحمل واملوجودة لديك (من املستحسن
ترتيبها مسبقاًَ مبلف أو دوسية) ،هذا هو املوعد واملكان
لتقديم برنامج الوالدة املرن إذا كنت معنية بذلك.
ستسألني عند دخولك غرفة الوالدة عن سبب وصولك،
وستعالجني وفقاً لحاجة حالتك ،سيفحصون وسيقيسون
لك األشياء الرضورية :ضغط الدم ،والحرارة والنبض،
وسيطلب منك إعطاء عينة من البول للفحص .وبعد ذلك
ستفحصني فحصاً نسائياً عىل يد املمرضة القابلة ،لتقييم
حالتك الوالدية ،الفحص رضوري والتعاون من قبلك مهم
جداً.
بعد تقييم الوضع ،وفيام إذا لست بحالة والدة فعليه،
سريكب لك جهاز املراقبة (موينتور) لفرتة زمنية  30دقيقة
عىل األقل .وبعد تقييم مجدد سيقرر قبولك للوالدة أو

دت للبيت ستعطي تقريراً طبياً
إرجاعك للبيت .فيام اذا عُ ِ
مفص ًال وتوصيات خاصة الستمرار املتابعة يف الخدمات
بقيت يف غرفة الوالدة ،فسوف
الطبية املحلية .وإذا
ِ
يقومون بكل اإلجراءات الطبية والتمريضية واإلدارية
الستقبالك والعناية بك عىل أكمل وجه.

هـ) كيف تعرفين أن الوالدة قد بدأت؟
إن أغلبية النساء الحوامل يلدن ما بني األسبوع الـ  38إىل
األسبوع الـ  42للحمل .ومع ذلك ال توجد طريقة ملعرفة
موعد الوالدة بالدقة.

و) بداية الوالدة

لغاية اآلن ليس واضحاً ما الذي يؤدي لبداية عملية الوالدة
بالدقة ،ولكن من املعروف إن هناك هرمونات مسؤولة
عن عملية الوالدة.
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ماذا ميكن أن يحدث؟
الظاهرة

هبوط الجنني ألسفل البطن

تفسريها

استقرار رأس الجنني يف الحوض قبيل الوالدة

زيادة االفرازات من املهبل يكون عامة بلون  Shownشبيه بالسدة الطبيعية التي تتكون
يف عنق الرحم وتتواجد به عىل امتداد الحمل،
وردي فاتح واحياناً االفرازات دموية.
ومع بداية عملية الوالدة وعندما يبدأ عنق
الرحم بالشد ،تتدفق السدة عرب املهبل خارجاً.
مؤرش عىل انفتاح كيس ماء الجنني ،وتحرير
تدفق املاء السائل من املهبل
السائل املوجود به ،هذا السائل املوجود يف
الكيس يحمي الجنني يف فرتة الحمل
الطلق ،يشتد الطلق مع تقدم الوالدة وتزداد
تشنجات للرحم منتظمة الشبيهة بآالم
آالمه عند انفتاح عنق الرحم وممر املولود يف
الظهر أو آالم العادة الشهرية الصعبة
قناة الوالدة

متى تحدث؟

من عدة أسابيع قبل
الوالدة ولغاية عدة
ساعات قبل الوالدة
عدة أيام قبل الوالدة
أو عندما تبدأ الوالدة.
عدة ساعات قبل
الوالدة أو خالل
الوالدة.
يف وقت الوالدة

كيف متييزين بني الوالدة الحقيقية نفسها وبني الطلق الوهمي الذي يحتمل ان يرافقك يف نهاية الحمل؟
الجدول اآليت ميكن أن يساعدك التمييز بينهام:
نوع التغيري

موعد تشنجات الرحم التالية ،وانتظامها

تأثري الحركة واالستلقاء
قوة وشدة التشنجات
مدى وماهية األمل؟
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الطلق الوهمي

الوالدة الحقيقية

تحصل التشنجات مبدى
BRAXTON HICKS
تشنجات الرحم التي عادة ال تكون منتظمة فرتات زمنية دامئة ومع
الوقت يقرص املدى
ومتتاليا ال يرتفع مع الوقت.
الزمني بني التشنجات،
مدة التشنجات 30-70
ثانية.
عامة ميكن أن تختفي وتتالىش عند امليش أو ال تتأثر من الحركة أو
طريقة االستلقاء.
الراحة أو تغيري حالة وطريقة االستلقاء.
عامة تكون ضعيفة وال تتطور لتشنجات ذات ارتفاع دائم بقوة
أهمية .وميكن أن تبدأ كتشنجات ضعيفة التي وشدة التشنجات.
ستضعف أكرث وتتالىش.
ميكن أن يبدأ يف الظهر
عامة األمل منحرص يف منطقة البطن.
ويتطور ملنطقة البطن.

عليك الوصول لغرفة الوالدة يف كل من الحاالت التالية-:
1 .1تدفق أو دلف ماء كيس الجنني ،حتى ولو مل تشعري بآالم الطلق.
2 .2نزيف دموي مهبيل ،حيث ُي ّ
شكل و أهمية أكرث من اإلفرازات املمزوجة بالدم.
3 .3آالم صعبة دامئة بال انقطاع ،ايضاً بني الطلق واألخر.
4 .4فيام إذا قلت حركة الجنني.
ز) حدوث الوالدة
إن فرتة الحمل والوالدة هي من أهم الفرتات التي
تحدث فيها التغيريات الكبرية واملهمة يف مراحل الحياة
للمرأة وزوجها .إن الطاقم متعدد املهن يف غرفة الوالدة
فهو رشيك فاعل ألهمية هذه التجربة يف حياة الزوجني،
ومستعد للعطاء من تجربته ومعرفته وعلمه وقدرته
وانفتاحه ،واخذ زمام املبادرة لتأمني والدة وفقاً لرغبة
األم وبكل األساليب املتاحة ،فال يوجد يشء أهم من
اإلصغاء واالستعداد للتعاون .إن الطاقم يف غرفة الوالدة
مؤمن بالنظرية الفسلفية “أعطوا الطبيعة تعمل ما
لها” مع استخدام األساليب الالزمة :اسرتخاء وتنفس،
ومتليس وحركة ونشاط مبساعدة وسائل وأساليب بديلة
مثل :متليس بالزيوت ،االستحامم باملاء والجاكوزي (بانيو
بالرغوة) ،تدليك نقاط ومراكز األعصاب ،أو كبديل استعامل
مسكنات اآلالم (ابيدورال وبطيدين التي ُيويص بها طاقم
غرفة الوالدة فقط).
أمكانية إضافية هي تحضري برنامج والدة الذي ُيسلم للداية
املولدة عندما تصلون لغرفة الوالدة ملالمئة التوقعات وفقاً
للوائح الطبية واإلدارية وحالة املرأة الحامل والجنني .أن
األغلبية املطلقة من غرف الوالدة حديثة ومزودة بأجهزة
ومعدات كثرية التي تسهل وتجعل اإلقامة بها لطيفة
ومريحة وآمنة.
•توجد أَسرِ ّة التي تعترب مالمئة ملا يريح الوالدة
واالستلقاء املناسب للوالدة.
•توجد حاممات ومراحيض.
•يف كل غرفة والدة وبجانبها توجد خدمات إضافية
متنوعة ومختلفة مسهلة لإلقامة للوالدة وملرافقيها.

مسار الوالدة

نحن نراقب ونتابع حالة الجنني بوساطة جهاز
املراقبة (مونيطور) مام يساعد عىل تسجيل كل
حركة واستلقاء وجلوس ونوم ووقوف وفقا لرغبة
املرأة وعىل التوايل وبانتظام دائم.
أعطاء السوائل عن طريق الوريد ليست بالرضورة،
ولكنه ميكن إعطاء السوائل ،وأخذ عينات دم
للفحص وإعطاء مسكن آالم عن طريق الوريد.
ففي أثناء الوالدة يجب االهتامم برشب املاء البارد
أو املرشوبات الخفيفة الغازية (املرشوبات املحالة
أو/و التي عىل أساس حليب يحتمل أن تسبب
الغثيان أو التقيؤ احياناً).

الطلق

يشبه الطلق املوج الذي يبدأ ويرتفع بقوته
حتى القمة لفرتة قصرية ويتالىش برسعة .فكل
طلقه تقربك للوالدة لدقيقة الحسم التي تنجبني
فيها طفلك بالسالمة لهذا العامل .إذا كنت معنية
باستعامل الوسائل لتسكني اآلالم فهناك عدد
من اإلمكانيات التي سيقرتحها عليك طاقم غرفة
الوالدة.
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ح) األدوية المسكنة لآلالم
بطيدين وفرنجن  :Pethidine and Phenerganهذه
األدوية تعطى سوياً عن طريق الوريد بوساطة “االنفوزيا”
حقنة السوائل الوريدية ،هذه املواد تسبب لك اإلحساس
بالنعاس والنوم ساعتني إىل ثالث ساعات .الشعور باألمل يقل
ولكنه ال يزول متاماً .وهذه املواد تصل عن طريق املشيمة
(الخالص) للجنني لذا ينام ملدة قصرية ،لهذا السبب يؤجل
أعطاء هذه األدوية للتأكد بان الجنني يقظاً وسلي ًام قبل
إعطا ِئها.
أبيدورال  :Epiduralحقن باإلبرة مادة تخدير للتجويف
املحيط بالنخاع الشويك التي تعطى عىل يد طبيب التخدير

فقط .إن كل األطباء املخدرين العاملني يف غرفة الوالدة هم
مختصون وذوو كفاءة عالية ومهارة بإعطاء هذه الحقنة.
إن الطبيب املخدر موجود يف كل ساعات النهار والليل
يف غرفة الوالدة ،الحقنة التي تأخذينها تحررك متاماً من
اإلحساس باألمل ،ولكن اإلحساس بالضغط ال يزول ،وهذا
اليشء سيساعدك يف املرحلة األخرية من الوالدة.
إن املادة املخدرة تكاد ال تصل للجنني ولهذا
فهي ال تؤثر عليه ،ولكن املادة ميكنها أن تسبب هبوط
بضغط الدم ،ولهذا فعليك اخذ السوائل عن طريق الوريد
قبل اخذ حقنة املخدر .يبدأ تأثري الحقنة بعد  10دقائق
من أجراء الحقن وملدة ساعتني ،يبقى الطبيب املخدر يف
مكان الحقن ابره وأنبوب الذي بوساطته ميكن إضافة

جراحة فتحة قناة الوالدة

جراحة يف مخرج قناة الوالدة السلفي التي تسهل إنقاذ وإخراج الجنني .وهذا يجري فقط وقت
الحاجة ،ويتعلق بكرب حجم املولود ومطاطية أنسجة الجهاز التناسيل السفيل.

إن اللحظة التي انتظرمتوها آتية ،كونوا رشكاء ف ّعالني لهذه الخطة والطاقم سيتقبل باالرتياح واالحرتام
طلباتكم فيام يتعلق مبسار الوالدة .سيوضع الطفل عىل بطنك حال خروجه وتنفسه الهواء الطلق
وبوسعك أن ترضعية وتنتهي باحتضانه والقرب منه وبنفس الوقت يوضع رشيط عىل اليدين للتمييز
للمولود والزوج .وفيام بعد يوزن املولود ويعاد إليك ،بوسعك إبقاء املولود عندك لغاية ساعة بعد
الوالدة وبعدها ينقل املولود لغرفة األطفال وهناك يتلقى العناية والعالج املتبع يف القسم املختص.
متكث األم بعد الوالدة ساعتني بغرفة الوالدة خاللها تجري متابعة لضغط الدم وتشنجات الرحم
وكمية النزيف الدموي وإدرار البول .إن تجربة الوالدة سرتافقكم طيلة حياتكم ،كونوا أولئك الذين
يقررون مجراها وما يتعلق بها ،يرس الطاقم مرافقتكم ومساعدتكم لتأمني والدة أمينة وبالطأمنينة
والوصول لنهاية املسار الطيب بالشكل الحسن جداً لكم وملولودكم.
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أدوية مخدرة دون االحتياج بإدخال إبرة للوريد ثانية.
تسكني اآلالم بالبدائل
اإلمكانيات اإلضافية لتخفيف اآلالم هي استعامل املاء-
االستحامم واستعامل كامدات ماء باردة وفقاً لألبحاث،
أتضح بان استعامل املاء (الحامم والبانيو) يسهل ويخفف
من الشعور باآلالم بشكل كبري وملموس .استشريي الطاقم
الطبي واعميل بنصيحتهم .ستمكنك من الوالدة بطريقة
االستلقاء املريحة لك والتي تضمن والدة أمنة وسليمة لك
وملولودك.

ط) العملية القيصرية
العملية القيرصية ،هي عبارة عن فتح البطن والرحم
لتوليد الجنني ليس عن طريق قناة الوالدة ،مصدر االسم
–باآلرامية القدمية “قانون القيرص” الذي ألزم أخراج الجنني
عند النساء اللوايت توفني بالوالدة .يف السنوات األخرية نرى
ارتفاع دائم بنسبه العمليات القيرصية يف العامل الغريب،
احد األسباب لذلك هو التغيري الذي حصل يف االعتبارات
واالتجاهات ،من طبية مطلقة لرضورة أجراء العملية
العتبارات إنسانية واالستجابة لطلب املراة وخوفها وكذلك
قانون حقوق املريض الذي أعطى حرية االختيار للفرد
ذاته ،فالنساء يعرفن ماذا يفضلن ويطلنب ذلك.
من واجب األطباء إطالع الوالدة عىل جميع املعلومات
املتعلقة بها وفقاً للقانون .الحسنات والسيئات ،يشمل
املخاطر وكذلك عرض البدائل إذا توفرت يك تتمكن الوالدة
من اتخاذ قرارات حكيمة.
األسباب ذات النسبة العالية إلجراء العملية القيرصية
األسباب إلجراء العملية القيرصية كثرية وتنقسم ألسباب
متعلقة باألم وألسباب ذات عالقة بالجنني.

عادية مبوعدها).
•متزق املشيمة.
•انفصال املشيمة.
•اختفاء حبل الرصة.
•اإلصابة مبرض الهربس  Herpesالنشط يف قناة
الوالدة.
•عدم تقدم الوالدة (عندما تحصل إعاقة مبسار الوالدة
أو أن الحوض ضيق جداً أو أن الطلق ال يساعد
وغريها).
األسباب املتعلقة بالجنني:
•حالة مضاعفات (يكون الجنني بالعرض أو من مؤخرة
الجنني أو وجه الجنني).
•مشاكل وصعوبات عند الجنني.
•حمل متعدد األجنة.
•أجنة بوزن كبري.
•أجنه بوزن منخفض بشكل خاص وكذلك النساء الاليت
يعانني من صعوبات قبل الوالدة.
أسباب إضافية:
•عقدة والهام لوالدة قد فشلت.
•فشل الوالدة باألجهزة (امتصاص شفط).
•طلب الوالدة.
إن تقدم الطب قد أدى اإلقالل من املرض والوفاة بني
األمهات واألجنة أثناء العملية القيرصية وينظر للعملية
القيرصية كإمكانية أمينة للوالدة ،ولكن يجب التذكري بان
املضاعفات الناتجة عن العملية القيرصية أكرث بكثري من
الوالدة الطبيعية العادية.

األسباب املتعلقة باألم:
•عمليات سابقة يف الرحم (وبالذات عمليات قيرصية،
اثنتان أو أكرث).
•أمراض األم (مثل :مرض ضغط الدم الزائد الصعب
–تسمم الحمل حيث ال ميكن االنتظار لوالدة طبيعية
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المضاعفات األكثر حدوثاً:
•تلوثات جرثومية صعبة (بكترييا -أثناء جرح وخياطة
العملية يف الرحم واملسالك البولية).
•رضر الكيس البويل (املثانة) واألمعاء (نادر جداً).
•النزيف الصعب ،الذي يجرب (يلزم) احياناً قص وإخراج
الرحم إلنقاذ حياة املرأة (نادر الحصول).
•فشل رئوي – يحدث بنسبة أكرث.
•مضاعفات التخدير.
•حوادث الوفاة -يف حاالت نادرة جداً ( من ثالثة إىل
خمسة أضعاف أكرث من الوالدة العادية الطبيعية).
•إصابة الجنني برضر.
تجرى العملية القيرصية عامة بتخدير موضعي (جزيئ)
أو احياناً بتخدير كيل .يجب التمييز بني عملية قيرصية
مستعجلة وطارئة ،عندما تصل املرأة الحامل لغرفة الوالدة
وتنقل لغرفة العمليات بشكل مستعجل بعد صعوبات
ومشاكل عند األم والجنني ،وبني العملية القيرصية املخطط
لها ،التي سببها معروف وموعدها محدداً سلفاً.

عندما تكون العملية القيصرية
مخطط لها
مسار املكوث والعالج الرسيري:
ستستدعي لغرف الوالدة يوم قبل العملية ،ال داعي لوصولك
صامئة والقبول يجري يف غرفة الوالدة عىل يد الداية املولدة
لك فحوصات مخربية،
والطبيب ،والطبيب املخدرٌ .تجرى ِ
ويطلب منك التوقيع عىل وثيقة مبوافقتك عىل أجراء
لك.
العملية القيرصية ِ
هذه اللحظة التي يستوضح بها عن نوعية التخدير
املناسبة ،ستحدد طريقة التخدير وفقاً لرغبتك وحالتك
الصحية الطبية ،إذا كنت تستعملني أدوية دامئة أحرضيها
معك لغرفة الوالدة.

القبول لقسم الحمل الخطر
بعد أن تنهي إجراءات القبول بغرفة الوالدة ،ستنقلني
للمكوث يف قسم الحمل الخطر.
54

•ستجرى لك قبول وتسجيل من قبل املمرضة.
•س ُيطلب منك الصوم من منتصف الليل.
•إزالة املناقري (اللمعة) من األظافر ،تسليم الحىل
والذهب ألبناء العائلة ،وخلع األدوات كاألسنان
االصطناعية وأما عدسات النظر فيمكن تنزيلها صباحاً
قبل إجراء العملية.
•

في صباح يوم العملية

•يتم حقنك وبعدها تقومني باالستحامم.
فحص للجنني باألجهزة املناسبة.
• ٌيجرى ٌ
• ُتجرى العملية القيرصية عادة يف ساعات الصباح
ونظام دور العمليات يقرر وفقاً للمعطيات املهنية
الطبية .واحياناً الحاالت الطبية الطارئة تشوش عىل
الجداول الزمنية املقررة.
•ستُنقلني لغرفة العمليات مبصاحبة ممرضة من
القسم.
•ميكن ألبناء عائلتك مرافقتك لغاية باب الدخول
لغرفة العمليات.

في غرفة الوالدة /غرفة العمليات
لك إبرة (رأس حقنة) وأنبوب إلعطاء السوائل
•سريكب ِ
واألدوية عن طريق الوريد.
لك أنبوب للكيس البويل (املثاىن) لتفريغه
•س ُيدخل ِ
ومتابعة كمية البول املفرزة يف أثناء إجراء العملية
ويف الـ  24ساعة بعدها.
•سيقوم الطبيب املخدر بتخديرك وسيبقى بجانبك
عىل امتداد مسار العملية.

مسار العملية
مدة العملية تقارب الـ  60دقيقة منذ بدايتها ولغاية
نهايتها ،سوف ال ترين العملية أثناء إجرائها ألنه توجد
ستارة التي تفصل بني أجزاء الجسم العلوي والسفيل
حيث تجرى العملية .عامة شق جرح العملية يجري عىل
عرض البطن األسفل تحت الرصة .أثناء العملية التي تجرى
بتخدير موضعي (جزيئ) ستشعرين بضغط وبالذات عند

إخراج الجنني ولكن لن تشعري باآلالم.
يف املرحلة األوىل سيجرح (يشق) الجلد وبعدها الطبقة
الدهنية والنسيج الذي يربط الغشاء الداخيل للبطن
وبعدها الرحم نفسه ،وبعدها يفتح الرحم و ُيخرج املولود
و ُيفصل من حبل الرصة .يبدأ املولود بالبكاء خالل الدقيقة
األوىل من خروجه للهواء الطلق يف هذا العامل والتنفس
الطبيعي الذايت ،وبعد إخراج املولود تخرج املشيمة
والفضالت .وبعد إخراج املولود واملشيمة والفضالت يخ ّيط
جرح الرحم بخيط يذوب ويتالىش وحده .وغشاء باطن
البطن والجرح الخارجي للجلد ويف الغالب يخ ّيط ويغلق
بوساطة دبابيس ُتنزع وتخرج بعد عدة أيام.
سريكب لك وملولودك رشيط حول اليدين للتميز واملعرفة
(يحمالن رق ًام مامث ًال) وعندها ميكنك رؤيته.

رعاية وعالج المولود
يتواجد يف غرفة العمليات طبيب أطفال ،ممرضة داية،
واألجهزة واألدوات الالزمة للعناية وعالج املولود .يوضع
املولود تحت مصباح إنارة للتدفئة ويجرى له فحص
للجسم عىل يد طبيب أطفال وأما املمرضة املولدة فتنظف
املولود باملنشفة وتلفه بحرام وتنقله إىل قسم املواليد.
وبعد خروجه من غرفة العمليات ونقله لقسم املواليد
فان أبناء العائلة املنتظرين خارجاً ميكنهم رؤيته والتمتع
مبنظره.
بعد االنتهاء من العملية وتبعاتها ستنقلني إىل قسم اإلنعاش
وهناك سرياقبون حالتك ،وإذا اقتضت الرضورة ستعطي
مسكناً لآلالم وبعد ساعتني ستنقلني إىل قسم الوالدات.

القبول لقسم الوالدات
عند وصولك إىل قسم اإلنعاش ،فإن طاقم املمرضات يف
قسم الوالدات سيستقبلك وينومك بالرسير الذي ُحرض
لك ضغط الدم والنبض
لك مسبقاً .ستقوم املمرضة بقياس ِ
ِ
وارتفاع الرحم ومدى تشنجه وتنطبع من كمية النزيف
وستفحص جرح العملية وسالمة اإلبرة املركبة للسوائل
واألدوية ،وسيجري تتبع لكمية البول التي تفرزين.

يف اليوم األول ميكن اخذ أدوية مسكنة بالحقنة (اإلبرة) يف
العضلة ،وفيام بعد اخذ األقراص (الحبوب) وفقاً للحاجة
بإبعاد  4-5ساعات بينهام .يحتمل أن تشعري برجة
(رجفة) وبرد بكل الجسم ،هذه الحالة تتسبب نتيجة
لردود فعل الجسم من مواد التخدير ،حيث ينتهي تأثريها
بعد عدة ساعات.
لك طفلك إذا كان ممكناً ،وميكن
وفقاً لطلبك ،سيحرضون ِ
ترضيعه إذا رغبت يف خالل الـ  24ساعة األوىل من بعد
العملية .هناك أهمية قصوى للراحة لذا ينصح الطلب من
أبناء العائلة واألصدقاء اإلقالل من الزيارات.

مسار الشفاء بعد العملية
إن الشفاء بعد العملية القيرصية بطئ أكرث مام هو بعد
الوالدة الطبيعية العادية ويرافقها آالم شديدة يف األيام
األوىل .إن حالتك وشعورك سوف يتحسن يوماً بعد يوم.
ففي اليوم األول ستعطي السوائل باإلبرة املركبة عن طريق
الوريد ،والبول سيجمع بكيس نايلون املوصل من املثاىن
(الكيس البويل) بوساطة أنبوب مطاطي.
يجب االمتناع عن الرشب يف الساعات األوىل ،ميكن ترطيب
الشفاة (بلها) وبعد عدة ساعات من املمكن البدء برشب
املاء بشكل تدريجي وقلي ًال .ميكنك امتصاص اسكمو من
الثلج للتنشيط واليقظة .بعد مرور  12-24ساعة بعد
العملية سيجرى لك فحوصات دم ووفقاً لحالتك سيتوقف
إعطاؤك السوائل عن طريق الوريد ،وسيخرج األنبوب
املطاطي من املثاىن وستنزلني عن الرسير للجلوس عىل
كريس مريح مبساعدة املمرضة .ويف الـ  24ساعة األوىل
ينصح بعدم رشب املرشوبات الغازية والعصري ،ويجب
البدء بتناول املأكوالت السائلة واللينة وبعد انتظام الخروج
(الغائط) من املمكن الرجوع تدريجياً لألكل العادي.
إن منطقة البطن حساسة ومؤملة ،فهناك تصعب الحركة
وبالرغم من ذلك فمن املستحسن التحرك وامليش وبهذا
نحسن جريان الدم وحركة األمعاء .يف حالة الرضورة ميكن
أخذ “تحميلة جيلرصين” لتنشيط فعالية األمعاء وتحرير
الغازات.
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ُتنزع الضامدة عن جرح العملية بعد  24ساعة من موعد
العملية وميكن االستحامم .ال حاجة لتضميدها ثانية أو
دهنها بالكريم أو املراهم ويجب املحافظة عىل املكان
نظيفاً وجافاً .يجب تنظيف الجزء السفيل من الجسم
“الجهاز التناسيل” تنظيفاً جيداً باملاء الجاري والصابون
بفرتات متقاربة ودامئاً.
إن املنطقة حول جرح العملية يحتمل أن تكون صلبة
وتشعرين باآلالم وبالحكة والحرقة (شعطة) وعدم
اإلحساس .ستتالىش هذه الظواهر مع الزمن ،يجب إرضاع
طفلك حاالً بعد العملية إذا أمكن .الخروج للبيت يتم
عادة بعد العملية القيرصية يف اليوم الخامس من العملية.
إن القرار لخروجك وخروج طفلك يتخذ من قبل الطبيب
املعالج ويتعلق بحالتك وحالة طفلك.
إن الظواهر التي تحدث بعد الوالدة الطبيعية تظهر ايضاً
بعد الوالدة بعملية قيرصية .إن إخراج ونزع دبابيس
العملية تجرى عادة بعد  5-7أيام من العملية (ميكن
إخراجها بعيادة طبيب العائلة).

عند رجوعك إلى البيت بعد العملية
•الراحة :بالرغم من أهمية الحركة يستحسن تكريس
وقت للراحة وميكن استغالل وقت نيام الطفل
لراحتك.
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•عدم رفع األشياء الثقيلة ،من املعروف انه مير وقت
لغاية تقوية عضالت البطن واشتدادها ،ميكن حمل
الطفل ولكن ليس الطفل بجيل ثالث سنوات (من
املهم وضع الطفل األكرب عىل ركبتك).
•الرجوع تدريجياً للنشاط البدين (الرياضة) إن فرتة
املعافاة التامة بعد عملية قيرصية تستغرق ما يقارب
الـ  6أسابيع ،يف هذه الفرتة ميكن البدء بتامرين
خفيفة والتقدم وفقاً للمستطاع .يوىص إجراء متارين
لتقوية قاعدة الحوض ويجب االمتناع عن االنحناء
عىل البطن.
•يوىص جداً بامليش.
•ال تبديئ اإلرساع بالرجيم ،فالجسم بعد العملية محتاج
للطاقة ويجب األكل بشكل متوازن ومتنوع ويشمل
كل العنارص الغذائية الرضورية للجسم ،اإلكثار من
الخرضوات والفواكه واملواد الغذائية التي تحتوي عىل
الربوتينات واألمالح املعدنية والفيتامينات وغريها من
العنارص الغذائية ،واحياناً هناك حاجة بأخذ مادة
الحديد (مادة الحديد تعطى يف مراكز رعاية األمومة
والطفولة لجميع النساء الحوامل دون استثناء).
•حافظي عىل الرشب الكثري وباألخص عندما تكونني
مرضعة.
•أقامة العالقات الجنسية ممكن بعد مرور  6أسابيع
فيام إذا كان الشعور العام جيداً وترغبني بذلك فال
مانع طبي أو ديني من أن تقومي بعالقات جنسية
قبل هذا املوعد.
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8

قسم الوالدات

مربوك ،واه ًال وسه ًال بقبولك لقسم الوالدات
لك تغيريات جسدية ونفسية يف فرتة الحمل
لقد حصلت ِ
والوالدة .لقد أتيت لقسم الوالدات وأنت تعبة جداً
من تجربة الوالدة واحياناً متأملة ،منفعلة من كونك أماً
وممتلئة بالتوقعات الحميدة وغريها يف املستقبل.
إن طاقم قسم الوالدات يعي ويدرك التجربة العظيمة
والتغيريات التي مترين بها ،ولقد أعد وحرض للتجاوب
مع احتياجاتك واملحافظة عىل صحتك وسالمتك وسالمة
طفلك.

معلومات عامة
متكث النساء الوالدات بعد العملية القيرصية والوالدة
الطبيعية يف قسم الوالدات مدة املكوث بعد الوالدة
العادية  3-2أيام .وأما بعد العملية القيرصية  5-4أيام
وفقاً للحالة والحاجة .ستنقلني من غرفة الوالدة إىل قسم
الوالدات ،وفيه تستقبلك ممرضة وترافقك حتى رسيرك،
لك ضغط
تفحص ارتفاع الرحم وكمية النزيف وتقيس ِ
الدم والنبض .تتناولني املرشوب الحار أو البارد وكذلك
يقرتح عليك تناول وجبة خفيفة.

أ) الطريقة البيتية Rooming In
“الشعور وكأنك في البيت”
ميكنك اختيار الطريقة البيتية إذا كان يعمل بها يف
القسم ،فوفقاً لهذه الطريقة يتواجد الطفل بغرفتك
وتحت مسؤوليتك يف أغلبية الوقت .بهذه الطريقة ميكنك
العناية بطفلك بشكل شخيص ومستقل بتوجيهات وإرشاد
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لك
ومساعدة الطاقم العامل يف القسم ،فهذه فرصة تتيح ِ
توفري التجربة والثقة بالنفس قبيل خروجك للبيت .وهذه
الطريقة تعطيك إمكانية الرتضيع مبرونة وفقاً الحتياجات
الطفل ،وتعزز الروابط بني األم ووليدها يف مرحلة مبكرة
بعد الوالدة ،سيتواجد الطفل بجانبك يف ساعات النهار،
ويف الساعة ما بني ( 00.02- 00.91السابعة للثامنة مسا ًء)
يطلب منك أحضار ُة لقسم املواليد للفحص ،وبعد الفحص
ترجعينه لغرفتك ويف الساعة ( 00.22العارشة مسا ًء)
يجب إحضاره لقسم املواليد .للمتابعة خالل الليل ولغاية
تحميمه يف الصباح وزيارة طبيب األطفال بوسعك القدوم
لقسم املواليد إلرضاعه أو تأكيله.
إذا توفرت هذه الطريقة واخرتتيها ،عليك إبالغ املمرضة
املولدة والطاقم يف قسم الوالدات .إن الطريقة البيتية
تسمح لك إذا أردت الراحة أو النوم أو استقبال الزوار
حيث تبقيه للرعاية بقسم املواليد .إذا مل تختارين الطريقة
البيتية ،سيبقى طفلك يف قسم املواليد ،وهناك ساعات
معينة تأخذين طفلك لغرفتك للرضاعة/األكل والتدليل
وباإلضافة توجد لديك إمكانية الحضور لطفلك متى
شئت يف ساعات النهار ،وبإمكانك أن تريه لألقارب باعتزاز
وابتهاج من خلف نافذة قسم املواليد.

ب) الرضاعة وبدائلها
ساعات الرضاعة/األكل العادية املتبعة هي:
الخامسة صباحاً ،التاسعة صباحاً ،الواحدة ظهراً والخامسة
بعد الظهر ،التاسعة مسا ًء ،والواحدة بعد منتصف الليل.
يف هذه الساعات متبع ترضيع/تأكيل املولود يف أقسام
الوالدات ،فاألمهات اللوايت يرغنب القيام بذلك يف قسم
املواليد فليتفضلن بالرتحاب .توجد مرونة كبرية يف املواعيد
فان طفلك يأكل وفقاً لحاجته ،وإذا مل تالمئه الساعات
املتبعة ستستدعني إلرضاعه/إطعامه يف كل ساعات الليل
والنهار إذا أردت ذلك.
الرجاء االهتامم بإبالغ املمرضات إذا كنت معنية بالرضاعة
فقط.

الرضاعة من األم رضورية وحيوية وهامة جداً للطفل ولألم
لغاية الستة أشهر ،إذا مل تكن معيقات ال ميكن التغلب
عليها وحلها.
وإذا تعذر عليك الرضاعه ألسباب ليست بسيطرتك ،ميكنك
اطعام طفلك املواد الغذائية املتاحة ،الحليب البديل
و”املترينا” والسيمبلك والسريالك وفقاً لتوصيات املمرضات
وطبيب األطفال يف مراكز رعاية األمومة والطفولة يف مكان
سكناكم.
الرضاعة
إذا متكنت واخرتت الرضاعة ،فهذا مبارك ورضوري وجيد.
فبالتأكيد معروف لديك أن حليب األم هو الغذاء املفضل
واألحسن لطفلك ،وعندما ترضعيه من حليبك متنحيه
الصحة والحب والعطف والحرارة اإلنسانية واالطمئنان
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والثقة واملودة واملشاعر الطيبة.
من املهم أن تبديئ بالرضاعة حاالً بعد الوالدة بقدر
املستطاع (يجب تطبيق ذلك بعد العملية القيرصية
ايضاً) .ولهذا فمن املهم تبليغ املمرضات يف قسم املواليد
مسبقاً برغبتك القاطعة بالرضاعه .إن طاقم املمرضات قد
ُأعد ودُرب يف مجال الرضاعة وسريشدك يف كل لحظة ليك
تنجحي يف ارضاع طفلك يف القسم ويف البيت.
رضعي طفلك وفقاً لحاجته ،وسوف تستدعني عندما
يكتشف عنده عالمات الجوع (االمتصاص ،عدم الهدوء...
الخ) كوين مطمئنه فيام يتعلق بنجاحك إرضاع طفلك كام
يرام ونتيجتها جيدة وصحية كام يجب:
سيكون طفلك هادئاً ومستقراً.
امتالء الثديني سيقل وتسرتيحني بعد الرضاعة.
حفاظات الطفل ترطب وتتبلل من التبول ( 4مرات يومياً
عىل األقل) ويفرز غائطاً (براز) عدة مرات يومياً يرتاوح
عددها بني خروج واحد كل يومني لغاية خروج بعد كل
وجبة.
سريتفع وزن طفلك تدريجياً بعد نزوله يف األيام األوىل بعد
الوالدة (النزول يف الوزن لغاية .)%01
أثناء تواجدك يف قسم الوالدات إذا كانت الرضاعة منتظمة
متاماً فال حاجة إلضافة ماء ،أو أي تركيبه غذاء أخر.
تتشاوري مع الطاقم الطبي العامل يف مراكز األمومة
والطفولة:
إذا كان طفلك غاف (نامئاً) يرجع ويرد األكل ،أو يرفضه
(بعد  42ساعة من الوالدة).
إذا كان طفلك غري هادئ عند إنهاء الرضاعة.
إذا كنت تريدين االستفسار والسؤال حول أي مشكلة
تجابهك .من املهم أن تكوين هادئة يف فرتة الرضاعة وتعطي
نفسك زمناً كافياً لالسرتاحة وتتغذي جيداً وترشيب مبا فيه
الكفاية وكثرياً.
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ت) مبادئ األمان والسالمة والسلوك
الحسن
•عدم ترك طفلك ولو للحظة دون محافظة ومراقبة.
•عدم الخروج بطفلك خارج قسم الوالدات.
•اهتمي وحافظي عىل إرجاع طفلك ملهده بعد
الرضاعة أو األكل.
•ال تغفي (تنامي) عند إرضاع طفلك وأنت مستلقية
عىل الرسير.
•االمتناع عن الزيارات وقت الرضاعه/األكل.
•يحظر عىل املصابني باألمراض املعدية الزيارة ومنعها
بتاتاً.
•ممنوع التدخني قطعياً يف األقسام وما يتبعها.
•عدم مغادرة القسم والذهاب ألي مكان أثناء املكوث
يف قسم الوالدات دون ابالغ املمرضات وموافقتهن.

الزوج

ٌ
رشيك ٌ
فاعل رضوري برعاية وتربية الطفل،
إن زوجك
فبعد الوالدة مبارشة ،يضع حول يده رشيطاً للتمييز (أو
ألي قريب عائلة أخر) .الذي ميكنه الدخول لقسم املواليد
للتواصل واالطمئنان عىل املولود .وبوسعه كذلك التواجد
بجانبك يف كل ساعات النهار ما عدا وقت الرضاعة وزيارة
األطباء.

زيارة الزوار
إن الزيارة لألقارب واملعارف واألصدقاء تكون يف كل
قسم من املستشفيات للوالدة يف ساعات محددة ومعينة
ومكتوبة ،يرجى االلتزام بها ،فتحديد ساعات الزيارة له
أهمية كربى ،وحددت للمحافظة عىل النظام والقيام
مبهام العمل الناجح يف القسم ،وإعطائك أمكانية الراحة
والخصوصية قبيل خروجك للبيت ،وهذا لصالحك ومن
معك وللجميع.

زيارة األطباء
طبيب النساء :سيفحصك كل يوم قبل الظهر بني الساعة
 00.7إىل  00.11أهتمي أن تكوين يف فرتة زيارة األطباء يف
القسم ،فغيابك يحتمل أن يسبب تعطي ًال غري مناسب يف
ساعات التحرير من القسم .األطباء واملمرضات يف القسم
سيجاوبون عىل اسئلتك واستفساراتك بكل رغبة وامتنان
وبوسعك التوجه لهم بكل وقت تريدين.

الرجوع للبيت
يقرر الخروج للبيت بعد الوالدة عىل يد الطبيب النسايئ
املعالج ،ففي يوم الخروج تفحيص عىل يد الطبيب املعالج
وباملقابل يفحص طفلك عىل يد طبيب املواليد األطفال ،إذا
تقرر تحريركم االثنني ،فان التحرير وكتاب التقرير الخاص

بك ستستلمينه من املمرضة يف قسم الوالدات .وتتوجهني
لقسم املواليد وتريهم تقرير تحريرك وهناك تستلمني
كتاب تحرير املولود ،سرتشدك املمرضة يف قسم املواليد
عن كيفية استمرارية العناية والعالج بالطفل واحتياجاته.

للفت نظركم
أقل فرتة مكوث للمولود يف قسم املواليد هي  84ساعة.
إن تحريرك وخروجك ليس متعلقاً دامئاً بتحرير وخروج
مولودك فأحياناً األم تخرج واملولود يبقى يف املستشفى،
يف يوم الخروج عليك التزود مبالبس مالمئة للمولود وفقاً
ملواسم السنة ،وكذلك تأمني وجود كريس األمان للسيارة
(ليس مهداً وال سلة حمل للطفل).
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األم الوالدة بعد الوالدة

استراحة الوالدة
اسرتاحة الوالدة ،هي تلك الفرتة التي تبدأ منذ خروج
املشيمة وتستمر لغاية  8-6أسابيع بعد الوالدة ،لهذه
الفرتة أهمية كبرية جداً بتعزيز ودعم الجسم والنفس.
إن كل التغيريات الجسامنية التي مرت عليك بعد الحمل
والوالدة ،ما عدا جهاز اإلرضاع .وكذلك يبدأ مسار عملية
االنسجام لوظيفتك كأم والحالة العائلية الجديدة .إن األيام
األوىل لالسرتاحة بعد الوالدة ستقضينها يف قسم الوالدات.

الراحة

إن جسمك تعب جداً من الجهد الكبري عند الوالدة ،وهو
محتاج للراحة .برمجي جيداً أوقات االسرتاحة والنوم بني
الرضاعة واألخرى ،وال تدعي الزوار واملكاملات التلفونية أن
تشوش وتعطل راحتك ونومك ألنها مهمة جداً لشفائك
واسرتداد عافيتك برسعة.

النزول ألول مره من السرير في قسم
الوالدات

مهم جداً ،ممنوع النزول من الرسير ألول مره دون مرافقة
املمرضة .قبل النزول من الرسير يجب الرشب واألكل
الخفيف .عادة تساعدك املمرضة عند النزول من الرسير
بعد  6-4ساعات من الوالدة ،ملنع الدوخان والغيبوبة.
انتقيل من االستلقاء عىل الظهر لالستلقاء عىل الجنب،
انهيض رويداً للجلوس ،أنزيل الرجلني وأجليس بعض الوقت،
واآلن انزيل رويداً رويداً ،أوقفي بجانب الرسير ،تنفيس
عميقاً جيداً ،وإذا كان كل يشء عىل ما يرام ،بوسعك البدء
بامليش بحذر.
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حاالً ،وبعد خروج املشيمة من الرحم يبدأ الرحم بالتقلص
واالنكامش لغاية عودته لكرب حجمه قبل الحمل .يزيد
االنكامش مع التقدم بالرضاعة ،ويرافقه آالم أسفل البطن
وإفرازات دموية .ويف الوالدات الالحقة يحتمل حدوث آالم
شديدة أكرث ،من املمكن االستعانة مبسكنات آالالم (مثل
اوبتلجبني ،واكمول) ومن املستحسن تناولها قبل موعد
الرتضيع مبدة.

النزيف
هذه إفرازات التي تتسبب من قرشة غشاء الرحم التي
ترتبط بها املشيمة ،ففي األيام األوىل يكون لونها احمر
وكميتها تساوي كمية اإلفرازات يف اليوم األول للحيض
(العادة الشهرية) .ويف األيام التالية تنخفض كمية
اإلفرازات بالتدريج ولونها يصبح وردياً ابيض ،حتى يصبح
لون اإلفرازات فاتحاً والتي ستختفي يف مدة أسبوعني لثالثة
أسابيع من الوالدة.
يف الحاالت التي يستمر بها النزيف أكرث من ثالثة وأربعة
أسابيع أو تظهر تغيريات برائحة اإلفرازات أو نزيف
متواصل وشديد ،وإفراز قطع دم ،أالم شديدة وسخونة،
توجهي حاالً إىل الطبيب للفحص والعالج.

المهبل والمنطقة الفاصلة

يف ممر رأس املولود يف قناة الوالدة ،تتسبب احياناً
تشققات أو جروح التي تسبب الحساسية الزائدة واآلالم.
ويف املنطقة الفاصلة التي تقع بني فتحة الرشج وبني فتحة
قناة الوالدة (فتحة املهبل) احياناً يحصل متزق أو شق
(جرح) عىل يد األطباء لتسهيل خروج رأس املولود ،يغلق
هذا الشق (الجرح) بالخياطة عىل يد الطبيب النسايئ

بخيوط تذوب وتسقط لوحدها بعد أسبوع لثالثة أسابيع
بعد الوالدة.

المحافظة على نظافة المنطقة مهمة
جداً

شطفي جيداً باملاء الفاتر منطقة الشق الفاصل وباألخص
بعد قضاء الحاجات.
استعميل قطع القامش النظيفة واملعقمة (الضامدات).
ال تستعميل زطمة املهبل (سدادة) التي تنقلب لحقل
غذايئ للجراثيم.
ال تستعميل املرهم عىل الجرح (الشق) من املمكن
استعامل األدوية عىل أساس الجل أو الرغوة.
إن االستحامم يف البانيو مع ماء فاتر يسكن أآلالم يف
املنطقة.
من املمكن استعامل كامدات املياه الباردة مع محلول
املغنيزيوم (يوجد يف القسم لالستعامل بشكل شخيص
ومستقل بحرية).
بإمكانك تناول مسكنات اآلالم وفقاً للحاجة وتعليامت
الطبيب ،تشاوري مع املمرضات قبل االستعامل.

اإلفرازات
البول
يتخلص الجسم من الكميات الزائدة من السوائل التي
تراكمت يف فرتة الحمل بوساطة إفراز كميات كبرية من
البول يف األيام األوىل بعد الوالدة .ولكن احياناً يسبب اآلالم
أو التورم الذي يحصل يف املنطقة خالل الوالدة (والدة شفط
امتصاص) لذا توجد إعاقة وصعوبة باإلفرازات البولية.
مهم جداً أبالغ املمرضة عندما يحصل إفراز البول األول
بشكل طبيعي وحر .يف الحاالت التي يصعب بها إفراز
البول بسبب وجود أالم ،شعطة وحرقة ،إفراز بول دموي،
وعدم إفراز بول أكرث من  6ساعات بعد الوالدة يجب إبالغ
املمرضات حاالً.

فعالية األمعاء “الخروج”
الحمل والضغط أثناء الوالدة يحتمل أن تسبب ظهور
باسور وصعوبة يف افرازات الغائط .إن الغذاء املناسب
الصحيح واملأكوالت الغنية باأللياف الغذائية مثل الفواكه
والخرضوات واإلكثار بالرشب ستسهل عملية الخروج.
يف حالة ظهور “باسور” من املهم املحافظة عىل الوقاية
والنظافة الجيدة بوساطة الجلوس مباء فاتر ،تجفيف
بلطف املكان واستعامل املراهم والتحاميل وفقاً لتعليامت
الطبيب.

التغذية (الشرب)
يستحسن اإلكثار من الرشب ،يوىص للنساء املرضعات
رشب كأس ماء عند كل رضعة ،امتنعي من رشب
املرشوبات الغازية والكحول ،واملرشوبات بالنعناع واملرمية
(الشجريبة) التي تسبب جفاف حليب األم ،وحددي وقليل
من املرشوبات التي تحتوي عىل الكافئني (القهوة ،الشاي،
والكوكا كوال).

التغذية (األكل)
حافظي عىل تغذية متوازنة (التي تحتوي عىل جميع عنارص
الغذاء “الربوتينات والفيتامينات ،والنشويات ،واألمالح
املعدنية واإلقالل من الدهنيات املشبعة والكلسرتول
والحلويات” واإلكثار من الخرضاوات والفواكة واأللبان).
يستحسن االمتناع من زيادة البهارات واملتبالت للأمكوالت
(مثل العمبة والحلبة) التي تؤثر عىل طعم حليب األم.

63

التورم والدوالي في األرجل
التورم واالنتفاخ بالذات يف الرجلني تختفي لغاية  6أسابيع
بعد الوالدة.
يوىص رفع األرجل عند الجلوس وعند االستلقاء
(االضطجاع).
أآلالم ،االحمرار والسخونة املوضعية يف منطقة عضلية
يحتمل أن تكون ظواهر وعالمات اللتهاب أوردة األرجل،
توجهي للفحص الطبي والعالج املبكر.
الجرابني املطاطة تساعدك وتسهل عليك ،ولذا يجب لبسها
قبل النزول من الرسير.

التغييرات في الثديين
يفرز الثديان يف الثالثة أيام األوىل بعد الوالدة حليب «البأ»
غني بالربوتينات واملضادات املقوية للمناعة عند الطفل
الرضيع وهي هامة جداً للرضيع.

الرضاعة األولى

ميكن إرضاع املولود حاالً بعد الوالدة ويف املرة القادمة تعاد
بعد  6-4ساعات من بعدها.

إفراز الحليب الناضج
يف الغالب يحصل يف اليوم الثالث والرابع بعد الوالدة .إذا
ظهر انحصار للحليب (ضغط الثديني) بعد الرضاعة ،ميكن
تفريغ الثديني من بواقي الحليب املنحرص بوساطة الضغط
باألصابع ،ترطيب مباء الحنفية الفاتر ،ولبس صدرية داعمة،
تسهل وتخفف من اإلحساس والشعور بالثقل واألألم .ميكن
كذلك استخدام مضخة إلخراج الحليب املنحرص.

العناية بالحلمات
شعرت بجفاف الحلامت ،ميكنك العناية بهن
فيام إذا
ِ
بشكل طبيعي بوساطة طالئها بحليبك (حليب األم)
يف نهاية الرضاعة ،حيث تفرز الحلامت حليباً مشبعاً
بالدهنيات وغنياً باملضادات التي تحمي من التلويثات.
يجب ترك الحليب يجف عىل سطح الحلامت قبل تغطيتها.
احياناً نتيجة اإلمساك غري الصحيح للحلمة ستظهر جروح
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أو تشققات يجب االهتامم بإدخال أغلبية الجزء املحيط
بالحلمة بفم الرضيع .فيام إذا ظهر تشقق أو جرح مدمي،
يوىص باستعامل املراهم املناسبة التي تعجل معالجة
وشفاء الجروح يف الحلمة ،ميكن املساعدة باستخدام
الحلامت املصنعة من السليكون.

انتبهي لظهور أعراض االلتهابات
حيث يجب التوجه للطبيب للفحص واملعالجة يف حالة
امتالء وثقل وتص ُّلب الثديني وانهام يؤملان ويوجد احمرار
محيل (موضعي) أو الشعور بالسخونة باللمس أو الربوز
الزائد لألوردة وسخونة عامة الجسم.

ارتفاع درجة الحرارة
يف الـ  42ساعة األوىل بعد الوالدة الطبيعية ،أو العملية
القيرصية ،يحتمل ظهور سخونة .لهذه السخونة عادة ال
توجد أهمية طبية وتختفي لوحدها .إذا استمرت السخونة
أو ظهرت بعد  42ساعة من الوالدة ستجرى فحوصات
الكتشاف مصدر السخونة.

الحيض (العادة الشهرية)
العادة الشهرية عند األم غري املرضعة تظهر بعد 6-5
أسابيع بعد الوالدة .وتظهر عند األم املرضعة ما بني 81-2
شهراً بعد الوالدة وفقاً لفرتة الرضاعة.

اكتئاب بعد الوالدة
Post Partum Blues
استيعاب الجسم والنفس للحالة ما بعد الحمل والوالدة
ليست بالسهولة وتتطلب طاقات كبرية .من اليوم الثالث
بعد الوالدة عادة تشعر الكثريات من النساء بتضعضع
وتراجع يف املزاج وامليول للتفجر بالبكاء ،عصبية وغضب
عىل أشياء غري هامة “هايفة” وليست لها قيمة تذكر .هذه

ظاهرة طبيعية ومنترشة بنسبة عالية وتختفي لوحدها.
ال تخجيل التحدث عن ذلك مع املمرضة ،فأنت لست
شاذة أما إذا استمرت هذه الظاهرة وازدادت وال يطرأ
تحسن بوضعك تدريجياً ،يوىص جداً بالتوجه للممرضة يف
مركز رعاية األمومة والطفولة وطبيب العائلة و للعاملة
االجتامعية أو أخصائية نفسية يف الخدمات التي تتعالجني
وتتبعني لها.

العالقات الجنسية
بعد اختفاء األألم والحساسية املوضعية ،ميكن مامرسة
الجنس وبعد مرور  6أسابيع من الوالدة عليك إجراء فحص
عىل يد طبيب نساء وإذا رغبت بامكانك مالمئة وسيلة منع
الحمل املناسبة لك .من الجدير بالذكر أن الرضاعة ليست
وسيلة ناجحة ملنع الحمل دامئاً.

في البيت
يوىص االستمرار بتناول عقاقري الحديد ملدة شهر وإجراء
فحص لكريات الدم الحمراء بعد شهر ،وفحص للمتابعة
عىل يد طبيب النساء بعد  6أسابيع من الوالدة.
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المصلحة الذاتية للوالدين
(المستقبل) والوالدية والزوجية

يف السنوات األخرية نشهد تطورات كثرية بكل ما يتعلق
باملستقبل الذايت للوالدين واألبوه .السبب األول لذلك
يتعلق بخروج النساء للعمل وتطوير نفسها ومستقبلها،
خالفاً عن املايض .فالكثري من النساء اليوم ترى بتطورها
املهني هدفاً مه ًام ورئيسياً ،ومستعدات لقضاء ساعات
طويلة يف العمل ،اليشء الذي يلزم عىل الدوام زيادة
متصاعدة باشرتاك وتدخل اآلباء برتبية األطفال .فقد
نرى اليوم ظاهرة بنسبة عالية نسبياً (ليس بكل رشائح
املجتمع) اباء يلعبون مع أوالدهم يف الحدائق واملالعب
واملالهي وغريها ،يف الساعات التي تتواجد فيها األمهات
يف العمل أو الدارسة أو الدورات املختلفة .التطور املهني
للنساء قد ساهم بتعزيز ودعم املساواة بني الزوجني
وعدم الوضوح بتحديد وتوزيع املهام املتبعة وفقاً للتقاليد
والعادات .فالرجل يهتم بتوفري الرزق للمعيشة واملرأة
مسؤولة عن شؤون البيت .ومع هذا فام زالت املرأة يف
أغلبية العائالت هي املسؤولة عن شؤون البيت واألوالد
وما يتبع ذلك .فاملرأة هي التي تنظم بالرغم من عملها،
استمرار الفعاليات مع األوالد وهي التي تطلب إجازة من
العمل عندما تقتيض الحاجة وعندما يلزم اخذ الطفل
للطبيب بسبب مرضه.
تعرف املرأة عادة أكرث من الرجال املهام املطلوبة
فيام يتعلق باألوالد ،وتعرف أين توجد املالبس بالدقة
والتفصيل ،وكم ماكنة غسيل يلزم .ولهذا فهي توجه الرجل
بالتعليامت فيام يتعلق باملهام التي يجب أن يقوم بها،
يف الوقت الذي يتواجد به يف البيت ،اليشء الذي يخلق
مرات عديدة غضباً ومشادات وخصام حول ماهية وشكل
العالقات بني الزوجني.
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سبب أخر يؤثر عىل الديناميكية بني الوالدين واملصلحة
الذاتية يرتبط بطول يوم العمل وزيادة املتطلبات املهنية.
فالوالدان اللذان يعمالن ومعنيان ويرغبان الوصول لألفضل
والتحصيل لألرقى واستثامر واستنهاض أقىص القدرات
الذاتية يف تطوير أنفسهم ،يجدون أنفسهم يعملون من
الصباح الباكر حتى املساء املتأخر دون أن يبقوا ألنفسهم
وقتاً كافياً للتواجد مع األوالد .وباإلضافة لذلك ،فالتوقعات
الستثامر أقىص القدرات واإلمكانيات ،قد ارتفعت ايضاً
يف مجال األبوة (العناية والرعاية لألوالد وتربيتهم عىل
أكمل وجه) والعديد من األولياء يسألون أنفسهم هل هم
يعطون األفضل واألحسن ألوالدهم؟ أم ال؟
ونتيجة لذلك يحتمل أن تنتج حالة بسبب ضيق الوقت
الذي يتبقى للتواجد مع األوالد والتوقعات املرتفعة يف
مجال األبوه فان الكثري من األولياء سيشعرون اإلحساس
بالذنب تجاه أوالدهم .هؤالء الوالدان سيحاوالن تعويض
أوالدهم عن الرضر الذي حسب وجهة نظرهم سببوه لهم.
وهذا عامة يعوض بطريقة االستجابة لطلباتهم املادية غري
املحدودة.
هؤالء الوالدان ،سيشتكون مرات من عدم الوضوح لهم،
ملاذا توجد لألوالد صعوبات ومشاكل يف الوقت الذي
“ال ينقصهم يشء” .من الواضح واملفهوم أن هناك خطأ
أسايس ،الن التعويض املادي يجاوب فقط عىل جانب
ضيق جداً ،وال يوجد تجاوب وسد الحتياجات املشاعر
واألحاسيس والعواطف اإلنسانية املهمة جداً .فالعطاء
املادي واالستجابة لها بدون حدود ليست فقط ال تفيد وال
تعوض وال تحسن ولكنها بالعكس ترض األوالد.

فاألوالد يتعلمون الرسالة املغلوطة ،والتي وفقاً لها البديل
لتواجد الوالدين يعوض بشكل مادي ،وان العالقة اإلنسانية
تقترص عىل تزويد الطلبات بال حدود والعطاء من طرف
واحد .فهؤالء األوالد ينقبلون احياناً إىل برئ بال قعر (نهاية)
ويصعب عليهم قبول أي وضع أو حالة ال تلبي لهم كل
طلباتهم حاالً.
وطريقة أخرى للرغبة للتعويض ،ميكن أن تتم بالدالل
الزائد ،وعندها ويل األمر ال يحافظ وال يدقق عىل األسس
والقواعد والحدود ويستجيب لكل طلب للولد .فالوالدان
من طرفهم يبدون عامة اشمئزازاً وغضباً عىل هذا النمط
السلويك من أوالدهم ،اليشء الذي ُيصعب أكرث صفو
العالقات بينهم .وباإلضافة فالتواجد القليل للوالدين
مع أوالدهم يسبب صعوبة التواصل والتفاهم وتفاقمها
والنتيجة فالوالدان واألوالد ال يعرفون شيئاً عن حياة
الواحد لألخر .ولهذا فالكثري من األولياء يفضلون إشغال
أوالدهم بفعاليات التي ال تتطلب منهم مشاركة وتدخل
عاطفي وإحسايس وأنساين كثري .هذه الفعاليات تشمل
الدورات ،النوادي ،دور الحضانة والرعاية واستخدام الوكالء
االجتامعيني (مثل املربية الخصوصية ،الجدة ،العمة،
األخت األكرب وغريهم) إلشغال األوالد ورعايتهم .ففي
قسم من البيوت يتعود األوالد عىل احتياجهم لفعاليات
خارجية إلشغالهم ،ويف بيوت أخرى يتعود ويتعلم األوالد
عىل إشغال أنفسهم ونتيجة لذلك يصبحون أكرث مسؤولية
واستقاللية وذوي ثقة بالنفس ،باملحصلة يجب أن نتذكر
الحقيقة أن الوالدين املنشغلني باملصلحة الذاتية بامكانهم
العطاء الستقاللية األوالد وسعادة الوالدين ،ولكن يف حاالت
أخرى ميكن أن تحصل الصعوبات والضغوطات والنتائج
السيئة عىل األوالد والوالدين والعائلة واملجتمع.
نتيجة لذلك فان االرتفاع يف التوقعات والطلبات يف مجال
األبوه واملصلحة الذاتية للوالدين ،ينتج حاالت كثرية من
الرصاعات فيام يتعلق بتنظيم رصف املوارد .هذا اليشء
ينتج ثق ًال وضغطاً عىل أبناء العائلة حيث يؤخذ بالحسبان
الواقع االقتصادي وعدم اليقني والتأكد ما هو الذي يزيد

من ضخامة الصعوبات .فالهم وثقله والضغوطات يحتمل
أن تنفجر وتسبب صعوبات للحياة الزوجية ،ووضع
املسؤولية واللوم ملا حصل الواحد عىل اآلخر من الزوجني
بحجة انه ال يقوم بواجبه كام يجب ،ولهذا فقد ازداد
الضغط والثقل عىل الطرف اآلخر من الزوجني .هذا سبب
الرتاجع واإلحباط عىل املستوى الشخيص للزوجني ،والتي
توصل احياناً وليس نادراً لالنفصال وإنهاء العالقة الزوجية
مع مزيد األسف.
ما العمل؟
ففي هذه الحالة مهم جداً أن نتذكر بان الضغط يظهر
عندما يشعر إنسان أن كمية الواجبات واملهام امللقاة
عىل كاهله ،يزيد بكثري عن كمية املوارد واإلمكانيات التي
مبتناول يده .إن تقليص و تخفيف الضغط ميكن أن يأيت
من الجهتني معاً .وسوياً بالتعاون والتفاهم واملشاركة
االيجابية البناءة.
تقلص وتخفيف املهام والعبء (مثل :التقليل من املشاريع
واملهام يف مكان العمل ،التي يأخذونها عىل عاتقهم وكذلك
املحافظة عىل ترتيب البيت...الخ).
زيادة املوارد (مثل :طلب املساعدة من األقارب ،ومن
األوالد ،والشغالة...الخ) .يستحسن تعويد األوالد وإعطائهم
فرصة املشاركة مبهام البيت ،هذا اليشء يقوي إحساسهم
بأنهم قادرون عىل العطاء ونحتاجهم ولهم أهمية .مهم
جداً التعيني مسبقاً وقتاً للتواجد مع األوالد والعائلة،
كاف مع األوالد والعائلة
وقت ٍ
بفرضية انه بدون تكريس ٍ
يحتمل ان نصل لرتاجع وإحباط وابتعاد (كام أن املصلحة
الذاتية و التطور الشخيص ال ميكن ان ينجح بدون جهد
وموارد وكذلك األبوه والزوجية ال ميكن نجاحها بدون جهد
وموارد) يجب توفري تفاهم بني الزوجني وعالقات مفتوحة
حول توزيع املهام والوظائف والتوقعات املتبادلة.
باإلضافة لالتصال املبارش وجهاً لوجه ،من املستحسن
استخدام وسائل اتصال أخرى (مثل :االنرتنت ،الجوال
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(النقال) للمحافظة واملتابعة واملشاركة يف حياة األوالد
وتربيتهم بشكل فعال ومستمر.
من الرضوري التواجد واملشاركة يف املحطات املهمة لألوالد
(أيام أعياد امليالد ،املناسبات يف الروضة ،الحفالت والدورات
وغريها) .يك نعطي األوالد اإلحساس أن الوالداين مهتامن
ورشيكان بكل مودة ومحبة ومسؤولية والتزام .باملقابل
تكريس الوقت وجودة العطاء ،ممنوع التهاون باملكونات
واملركبات املهمة جداً يف الحياة الزوجية ووضع الحدود
وحضور الوالداين يف املناسبات واألماكن واملحطات
املهمة.
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ويف النهاية من املهم التذكر بان األوالد يكربون برسعةـ
وإذا مل نحافظ عىل جودة العالقة يف بداية املشوار
فسوف نحتاج لجهود كبرية يف املستقبل ،ليك نصلح
العالقة ونرممها ونحييها .ولهذا يجب التذكري بأهمية
األجواء العائلية الحميمة والطيبة وأساليب الرتبية الجيدة
الحميدة والعالقات الطيبة ،أنها الضامن للحياة العائلية
الجيدة املستقرة والسعيدة حيث تقوى العائلة وتدعمها،
بالرغم من انشغال الوالدين الكثري بعملهم.
داين عميت
مختص بعلم النفس الرتبوي
مدير العيادة لرعاية الطفل والعائلة
معهد ادلر

11

الطفل المولود

أ) قسم المواليد (الرضع)
إن قسم املواليد الرضع يعتني ويحافظ عىل املولود السليم
الذي يولد باملوعد وبالوزن املناسب .فالعناية والرعاية
باملولود عادية وخاصة وفقاً للحالة.

املبكر لقلة فعالية الغدة الدرقية ولالكتشاف املبكر ملرض
( .U.K.Pألفنيل كطنورية) ،فيام إذا كانت النتيجة غري
سليمةُ ،سيجرى الفحص ثانية يف مركز رعاية األم والطفل
للتأكد من النتيجة واستمرار العناية والرعاية به والقيام مبا
تحتاجه الحالة.

قبول املولود يشمل
مكوث مؤقت يف رسير تدفئة.
استحامم أول عىل يد ممرضة وطبيب أطفال.
إعطاء حقنة  Kداخل العضلة ،رضوري لتفعيل سليم
لجهاز تخرث الدم ومنع النزيف ،هذا العالج يعطي بنا ًء
عىل تعليامت وزارة الصحة.
قطرة عينني تعطى ملرة واحدة ملنع التهابات العني.
إعطاء حقنة تطعيم ضد التهاب الكبد الفريويس من نوع
 ،Bوفقاً لتعليامت وزارة الصحة.
إذا كان لديكم معارضة إلعطاء التطعيم أو أي عالج أخر
من فضلكم ابلغوا الطاقم الذي يعمل يف غرفة الوالدة أو
يف قسم املواليد.
ستجرى فحوصات للدم مختلفة وفقاً للحاجة (األم املصابة
بالسكري ،فقر الدم ،املولود الذي يزن فوق  4كغم ،الوزن
املنخفض...الخ).
بعد التدفئة والرعاية األولية ،ينقل املولود للمهد.
هناك إمكانية ملكوث الطفل الرضيع يف غرفة أمه (الطريقة
البيتية .)nI gnimooR
للنساء املعنيات بذلك تعطى نرشة توضيحية وإرشاداً
وأدوات للعناية بالطفل ،فالطريقة البيتية مرنة وتتيح
إحضار الطفل للقسم يف أي وقت تريدين.

التحرير والخروج من املستشفى
التحرير والخروج مسموح إذا كان املولود سلي ًام ومرت 84
ساعة من والدته.
تأيت األم الوالدة مزودة بكتاب تحريرها من قسم الوالدات
لقسم املواليد.
إلخراج املولود يجب إحضار مالبس مالمئة للموسم وكريس
أمان للسيارة ،مالبس املولود تحتوي عىل :بنطلون طويل
مع كساء للرجلني ،قميص علوي .ويف الشتاء يجب التزود
بحرام صوف وقبعة ،ويف الصيف حرام خفيف.
قبيل الخروج تتلقى األم إرشادات عن كيفية استمرار
العناية بالرضيع (تنظيف الرصة ،التلبيس ،تغذية الطفل،
التطعيامت ،والفحوصات الرضورية...الخ) .وكذلك
التعليامت عن أهمية جلوس الطفل يف كريس األمان عند
السفر بالسيارة.
عند خروجك من املستشفى أنت وطفلك ستُعطني تقريراً
طبياً وكذلك دفرت تطعيامت للطفل.
خالل األسبوعني القادمني بعد الخروج ،اتصيل مع مركز
رعاية األمومة والطفولة لتعيني دور للزيارة األوىل واحرضي
معك دفرت التطعيامت وكتاب التحرير من املستشفى.

الفحوصات الروتينية للمولود يف فرتة املكوث يف القسم
بعد  84ساعة من الوالدة يجرى فحص دم لالكتشاف

ب) العناية المكثفة بالمولود
إذا ولد لكم مولودٌ مبك ٌر بأسابيع أو اشهر هذا الحدث
يسبب القلق وعدم التأكد مام سيتطور يف املستقبل .إن
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طاقم القسم سيعمل بجهد لدعمكم بكل أمكاناته ،إضافة
للعالج والعناية الطبية والتمريضية التي سيتلقاها املولود،
من فضلك توجهي بالسؤال واالستفسار عن كل يشء
ترغبني.
عند الدخول للقسم يجب غسل اليدين باملاء الجاري
والصابون ،إن منظر الوليد املربوط باألسالك واألجهزة
ورؤيته ألول مره ليس بالهني ،للخدج جلد رقيق مع طبقة
دهنية قليلة ،باالمكان رؤية األوعية الدموية من خالله.
ولذا فلون الجلد أحمر .احياناً ترى بجلده مناطق حمراء
مائلة للزرقه التي تحدث نتيجة للضغط عند الوالدة .وجلد
الخدج يغطيه احياناً شعر لني وباألخص يف منطقة الظهر
والكتفني واألذرع ،وجبهة الوجه .هذا الشعر يسقط مع
الوقت .عند األوالد احياناً ال ترى وال تلمس الخصيتني يف
جرابها ،وعند البنات الجهاز الجنيس يكون بارزاً ،فال حرج
وال قلق ،فعند النضوج سرتى هذه األعضاء سليمة.

العالقة والرابطة مع طفلك

إن سلوك وترصف ُ
الخدَّج تختلف عن الطفل الذي يولد
مبوعده ومتكامل النمو والتطور .فأحيانا يكون أقل يقظة،
وعند ملسه ميكن أن يقفز ويرتج .من الجدير بالذكر أن
الخداج يرى ويسمع ويحس .فالخداج يشعر ويفهم ما
حوله ،لذا فهناك أهمية للمسه ومالطفته ،الخداج يرى من
مسافة قصرية وباألخص األشكال يراها باألسود واألبيض،
الخداج يسمع لذا من املهم التحدث إليه ومحاكاته ،كام
هو الحال بالنسبة للطفل الذي يولد مبوعده سلي ًام متكام ًال.
كذلك الخداج يحتاج للمالطفة وللمس واملشاعر الطبية.
ايضاً عندما يكون موص ًال بالعديد من األجهزة وال ميكن
اإلمساك به من املهم الجلوس بجانبه ومالطفته ومحاكاته،
وفيام بعد عندما يصل وزنه إىل  0051غم ويزيد وحالته
مستقرة ميكن اإلمساك به باليدين.

الحاضنة (االنكوبيتر)
يوضع الخداج بعد استقباله يف الحاضنة املغلقة التي
تحافظ عىل حرارة جسمه بنجاعة ،الحاضنة هو جهاز
مساعد لتدفئة الخداج الذي يتيح لنا رؤيته ومتابعته ،إن
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أغلبية الخدج متصلني مبنظم للحرارة والذي يقرأ حرارة
جسمهم وينظم حرارة الحاضنة كام يجب .وبعدها ينتقل
للمهد عندما يكون يف األسبوع الـ  53او بوزن  2كغم.
من املتوقع أن الخداج سيكون موص ًال باألجهزة مثل جهاز
املراقبة (مونيطور) الذي يسجل نبضات القلب وانتظام
التنفس ومستوى األوكسجني يف الدم .لعدم يقظة الخدج
احياناً فإنهم ال يتنفسون كام يجب ولهذا يحتاجون التحفيز
البسيط إليقاظهم .وقسم من الخدج ال يستطيعون التنفس
بقواهم الذاتية ويحتاجون للمساعدة بوساطة جهاز
التنفس االصطناعي .وهناك آخرون يحتاجون لألوكسجني
فقط .وحول رأسهم توجد فوهة أنبوب األوكسجني من
البالستيك أو البديل إضافة أوكسجني للحاضنة.
غذاء الخداج
تغذية الخداج لغاية جيل  53أسبوع ،ففي هذه املرحلة
ال توجد حتى اآلن مالمئة كاملة بني عملية االمتصاص
والبلع والتنفس ولهذا فالخداج بهذا الجيل الصغري يعطون
غذاءهم بوساطة األنبوب .ففي هذه املرحلة عليك إحضار
مصاصة (حلمة مطاطية “بز كذاب”) واعطاؤه الحلمة
املطاطية أثناء التغذية باألنبوب وهذا سيساعد الخداج
التعود وتعلم عملية االمتصاص.
يف حاالت معينة ال ميكن تغذية الخداج بالحليب بوساطة
األنبوب ففي هذه الحاالت يعطى الغذاء بوساطة إبرة
السوائل التي تحتوي عىل السكر والربوتينات والفيتامينات
واألمالح املعدنية ،واحياناً يضاف لها دهنيات .TCM
إن أفضل الغذاء املوىص به حليب األم وإضافات إلثراء
مركباته ،ويف الحاالت التي ال يتغذى الطفل من حليب األم
يعطى حليباً بدي ًال لالحتياجات الخاصة للخداج .يوىص رشاء
جهاز مضخة شخصية لشفط وإخراج حليب األم لتغذيته.
ومن الجدير بالذكر بأنه وفقاً لكمية الحليب الذي أخرج،
يقسم حليب األم لوجبتني إضافيتني فقط والتي تحفظ
برباد القسم (الثالجة).
إن االنتقال من التغذية بوساطة األنبوب لألكل عن طريق
الفم لهو عملية تعود وتعلم بصعوبه تتطلب الكثري من

الصرب ،فالخداج ميص ببطء يف البداية وتدريجياً سيقوى
امتصاصه ،ويصبح طبيعي أكرث .يف هذه املرحلة سيطلب
منكم الحضور وقت إطعام الطفل ،وحضورك رضوري
جداً .لكل ممرضة يف القسم عدد من الخدج مسؤولة
عن رعايتهم فعندما تحرضون للقسم استوضحوا من هي
املمرضة املسؤولة عن طفلكم وتوجهوا لها باالستفسارات
واألسئلة ،من املمكن كذلك التحدث مع الطبيب املسؤول
يف القسم وسيزودكم باملعلومات الحديثة حول صحة
ووضع طفلكم.

ت .ستكونوا والدين لمولود خداج
من الطبيعي أن الحمل يشء مفرح وينتظرونه بتفاؤل،
تقول إحداهن :أنني متتعت بحميل وفجأة انقطع املسار
يف الوسط...فمن الصعب استيعاب الفكرة بان يتوقف
الحمل بدالً عن استمرار منو وتطور الجنني يف الرحم،
يف مكان هادئ ومستقر ،يوضع بدل الرحم يف حاضنة
موصلة بأجهزة للتنفس ،وأكياس التغذية عن طريق
الوريد ومشاهدته بهذا الوزن املنخفض هذا يسبب صدمة
شديدة .ففي حيايت مل أ َر طف ًال بهذا الحجم.
الخداج ،هو مولود يولد بغري موعده .فالحمل توقف
مبكراً قبل املتوقع ،والدخول ملهام وظيفة الوالدين هي
كذلك مبكرة ويف مرات عديدة تفاجئنا متاماً.
أن والدة املولود الخداج واألحداث التي تسبق والدته،
اللقاء مع املولود للمرة األوىل والفرتة ما بعد والدته هي
عبارة عن أحداث وحاالت يرافقها الكثري من الخوف،
الشكوك والضغوطات .من الناحية املشاعرية ،والدة خداج
تختلف عن الوالدات األخرى ،الشعور بفرحة وسعادة
الوالدة واملولود ،فعندما تحتاج األم الوالدة إجراء عملية
بشكل مفاجئ أو عندما تكون حالة املولود صعبة .حاالً
بعد الوالدة تشعر األم مراراً كثرية مبشاعر الذنب واإلحباط،
وكأنها هي التي «فشلت» يف امتحان األبوة ومل تنجح
بإيصال الحمل للنهاية املرجوة بشكل مناسب.

إن اللقاء األول يف قسم الخدج مع الطفل املولود يرافقه
انفعال كبري .فاملولود ُيرى أصغر بكثري مام كان ميكن
تصوره ،ال حيله له ،موصوالً باألجهزة .واألم ال ميكنها
مسكه بني يديها أو أرضاعة وكثرياً من األمهات يرصحن
بان منظر املولود ليس كام توقعناه أو تخيلناه عىل امتداد
فرتة الحمل.
الكثري من األسئلة واالستفسارات تطرح يف هذه الفرتة،
كيف سينمو ويتطور الخداج؟ هل سيكون سلي ًام كام
يجب؟ هل سيلحق أبناء جيله ويغلق الفوارق؟ ألي
املخاطر واملضاعفات سيتعرض؟ وكذلك أسئلة أخرى :ملاذا
هذا حدث يل أنا بالذات؟ وهل كان يف اإلمكان عمل يشء
ما ملنع الوالدة املبكرة؟ إن الفرتة ما بعد والدة الخداج هي
«فرتة انتقال» والتي تختلف مدتها ،وفقاً لكرب حجم الخداج
وحالته .بطبيعة الحال الحمل انتهى واألم تخرج لبيتها من
املستشفى ،وتبقى طفلها خلفها وآخرون يقومون عىل
رعايته واالعتناء به «والدة بنصف وظيفة» هكذا ق ّيمت
ذلك أحدى األمهات .برسعة فائقة يتقبل ويفهم الوالدان
بان طفلهم الخداج هو طفل ككل األطفال ولكنه اصغر
حج ًام بكثري .ويبدأ الوالدان ملسه ومحاكاته ومالطفته
ومنحه كل ما ميكن للوالدين املحبني إعطاءه .ولكن الطفل
الخداج تجاوب بأقل مام يتجاوب مولود ولد مبوعده
وبكامل صحته ،ولكنه يتعلم برسعة متييز الصوت ومالمسة
والديه له وهو يتمتع ويهدأ بوجودهم ومالمستهم .فقسم
الخداج ينقلب «للبيت الثاين» للوالدين اللذين يقضيان
فيه ساعات طويلة يف الـ  42ساعة من اليوم .وتدريجياً
ينمو ويكرب الطفل ويتطور ،إن فرتة املكوث يف قسم
الخدج ليست بالهينة والسهلة ،فمن الصعب البعد عن
الطفل وتركه يف نهاية النهار والرجوع للبيت دونه ،وليس
من السهل اإلتاحة للغري العناية بالطفل ولكن من الجهة
األخرى هناك خوف للعناية به لوحدي وبنفيس ،ليك ال
أسبب له الرضر.
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إن طاقم قسم الخدج بأرسه متأهب ومستعد لخدمة الوالدين والرشح لهم
وتعليمهم وتشجيعهم ودعمهم ومساندتهم واملهم أن يشعر الوالدان انهام ليسا
وحدهام ،فاألطباء واملمرضات وخبريات املساج والتدليك (فيزيوترابيا) والعامالت
االجتامعيات ،يحاولون جميعاً أن يصغوا ويعملوا ما يلزم وإعطاء الطأمنينة ومشاعر
األمل والتفاؤل.
ويف النهاية والخالصة فسيخرج الخداج لبيته ،واىل هذا اليوم ينتظرون الوالدين بلهفة،
ولكن عندما يقرتب موعد تحريره وخروجه بالسالمة تصعد وتطفو وتعلو شكوك
الخوف ،هل سيكون كل يشء عىل ما يرام؟ فطاقم األطباء واملمرضات مل يكونوا معنا،
واملسؤولية كلها تقع عىل عاتق الوالدين .توجد أفضلية واضحة وواحدة لوالدي
الخداج ،فهم ليسوا طالبني التجربة يف العناية ورعاية األطفال ،فلقد توفرت لديهم
التجربة واملعرفة للعناية به حينام مكثوا يف قسم املواليد الخدج ،حيث ال تتاح هذه
الفرصة لكل األهل ،وهكذا كام يأتون غريهم باملواليد األطفال لبيوتهم كاملعتاد،
كذلك يأيت ويصل املولود الخداج لبيته .يف النظرة للخلف ،فالكثري من األهل يعتربون
فرتة وحالة الخداج بأنها تجربة حلوة ويتعلمون منها الكثري .أو كام قال احد اآلباء:
« بأنه كان يل عظيم الرشف واالستحقاق ملعرفة طفيل قبل امليعاد املحدد ومشاركته
التجربة املمتعة حني كان يتطور يف الرحم».
مرياف هراري
عاملة اجتامعية
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د) توصيات للعناية بالطفل
بعد أن مكث طفلكم مدة معينة يف الحاضنة أو/و قسم
املواليد وفيها ضوضاء من املحيط وضوء وروائح كام
سيكون له يف البيت ،لهذا يوىص ويف الفرتة األوىل تهيئه
أجواء هادئة ومنحه حباً وعاطفة إنسانية كبرية ومساعدته
التأقلم ببيته.

كانت حرارة الجسم بني  83-5.73درجة مئوية ،فيفرتض
بان الطفل مغطى بطبقات عديدة زائدة ويجب التخفيف
برفع طبقة واحدة وإعادة قياس حرارة جسم الطفل ثانية
بعد ميض ساعة من التخفيف .وإذا استمرت السخونة أو
ارتفعت أكرث من  83درجة مئوية يجب أخذه للطبيب
للفحص والعالج.

ترتيب الغرفة

االستحامم

للرشوط البيئية املعيشية توجد أهمية كبرية لسالمة وأمان
الطفل ومنوه وتطوره ،ولذا يجب االهتامم بشدة بعدة
أشياء ،ومنها-:
يستحسن وضع رسير الطفل مالصق للحائط الداخيل
للغرفة.
يجب املحافظة عىل حرارة الغرفة يف الشتاء  32-22درجة
مئوية .من املمكن الحصول عىل الحرارة املناسبة بوساطة
مكيف يف الصيف « ورادياتور» كهربايئ يف الشتاء (ممنوع
استعامل مدفئة الغاز أو النفط يف غرفة الطفل).
من املهم جداً تهوية الغرفة يومياً.

اللباس

يجب تلبيس الطفل وفقاً للطقس واملوسم .يجب املحافظة
وبالذات يف الشتاء بان يكون لباس الطفل ال مينعه أو يحد
من حركته وحركات الطفل بنفسها تكون وسيلة إلنتاج
الحرارة وكذلك االمتناع عن تغطيته بحرامات ثقيلة ،ويف
موسم الصيف يجب إلباسه مبالبس خفيفة وفقاً للباس
باقي أبناء العائلة ،مستحسن إلباس الفلينات (املالبس
الداخلية العليا) حيث تكون الخياطة تجاه الخارج.

املحافظة عىل حرارة الجسم

إن الحرارة الطبيعية للجسم هي  5.73-5.63درجة مئوية،
يجب قياس حرارة الجسم من تحت اآلبط بني طيات الجلد
ملدة  5-3دقائق وفقاً مليزان الحرارة الذي تستعملونه.
فيام إذا كانت درجة حرارة الجسم اقل من  5.63درجة
مئوية ،يجب فحص حرارة الغرفة التي يتواجد فيها الطفل،
ومالمئة لباسه وكسائه للموسم والقيام مبا يجب فعله ،وإذا

لك ولطفلك فهو
إن استحامم الطفل مبثابة عملية لذيذة ِ
عبارة عن ملس ومالطفة مبارشة يعزز الرابطة بينكام ومن
املهم القيام به قبل الوجبة .قبل البدء باالستحامم يجب
تحضري كل األدوات التي تحتوي عىل منشفة ،مالبس،
وحفاظه ،وصابون ،واسفنجة ،إن املاء يف البانيو يجب أن
يكون فاتراً ولطيفاً عند اللمس ( 5.73- 73درجة مئوية)
يجب فحصها بكوع اليد قبل االغتسال بها.
ضعي البانيو (البالستيك) عىل ارتفاع مناسب ومريح لكام
ليك تتمكني من مسك الطفل بأمان وسالمة .استحامم
الطفل يشمل كل جسمه ،حيث تبدأ من الرأس والرقبة
وبعدها اليدين فالرجلني والجسم .ويف النهاية بني الفخذين
واملؤخرة .يجب االهتامم بغسل األماكن التي توجد بها
طيات جلد مثل الرقبة ،تحت اآلباط وبني الفخذين
واألجهزة الجنسية .مع نهاية االستحامم يجب تنشيف
وتجفيف الطفل بحركات لطيفة عند تنشيفه مع االنتباه
ملناطق الطيات وتلبيسه فوراً بعد ذلك.

سقوط حبل الرصة

سيسقط حبل الرصة بعد أسبوع أو أسبوعني من الوالدة،
ليس هناك عالج خاص ،ما عدا التنظيف باملاء والصابون
وتعقيمه بالكحول  %07وفيام إذا أتضح بان املكان يرى
محمراً ويسبب الحكة يجب التوجه ملركز رعاية األمومة
والطفولة أو لطبيب األطفال.
األذنان :يجرى تنظيف األذنني مبساعدة قطن يف الجزء
الخارجي لألذن فقط.
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اإلفرازات :يتوقع أن تكون حفاظة الطفل رطبة ويف كل مره
تتبدل من جديد .من املستحسن تحفيظ الطفل قبل كل
وجبة فلكل طفل رضيع عادات إفرازات غائطية مختلفة.
متوقع من الطفل الذي يرضع اإلفراز عدة مرات يف اليوم
إفرازات سائلة أو طرية باملقارنة مع الطفل الذي يأكل
حليباً بدي ًال أو غذا ًء ،فانه يفرز مرات أقل حيث يكون
جامداً أكرث .ومع الوقت ستتعرفون عىل عادات إفرازات
الطفل ،التغيري يف نظام التغذية ،يحتمل أن يحدث تغيري يف
عادات ومواعيد إفرازاته ،فالطفل الذي يأخذ إضافة مادة
الحديد من املتوقع أن تكون إفرازاته غامقة قلي ًال وجامدة
أكرث.
وفيام إذا حصل تغي ٌري كب ٌري يف إفرازاته ،وتكون رائحتها
كريهة ،أو إفرازات ذات لون مختلف فيجب عدم االنتظار
والتوجه للفحص والعالج الطبي.

التغذية

إن التغذية املوىص بها بشدَّه للطفل لغاية الستة أشهر (6
شهور) األوىل من حياته ،هي حليب األم “أي الرضاعة”
يجب إرضاع الطفل يف كل مره يريد ذلك وكم يرغب،
فالهدف هو أن يصل ما بني  8-6وجبات يف الـ  42ساعة
(ليل نهار) .إذا كان الطفل يرضع كمية كافية من حليب
األم فال حاجة إلضافة إضافات مثل :ماء أو شاي أطفال
(أعشاب) فيام إذا أجربتم عىل استعامل بدائل للحليب
فبوسعكم وبإرشاد ممرضة رعاية األمومة والطفولة
وطبيب األطفال اختيار إحدى البدائل املقرتحة واملطروحة
يف األسواق ،يوجد عىل كل علبة الوصفة للمنتوج وتعليامت
التحضري واالستعامل.
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ويجب تجهيزها وتحضريها وفقاً للتعليامت ،يف اإلمكان
التحضري مسبقاً كمية الطعام اليومية وتسخني وجبة
واحدة فقط قبل األكل كل مره من جديد ،حيث تبقى
بقية الكمية يف الثالجة (الرباد) ،عند التحضري لبدائل
الحليب يجب املحافظة عىل استعامل ماء مغيل قد برد.
وحني إضافة املسحوق وفقاً للكمية املوىص بها من املنتج
وتعليامت املمرضة والطبيب .من املهم التذكر انه ممنوع
تسخني الغذاء ثانية فاألكل الذي سخن ومل يتناوله الطفل
يجب رميه وكبه .وقبل أن نعطي الحليب للطفل يجب
فحص حرارته ،وهذا ممكن عىل ظهر كف اليد .يجب
االنتباه لكرب حلمة القنينة ،فالثقب (الخزق) الضيق أو
الواسع يحتمل أن يسبب الصعوبة عند االمتصاص واألكل،
فالحلمة ذات الثقب (الخزق) الضيق جداً ،ستسبب يف
بذل الطفل جهداًَ كبرياً يف االمتصاص وسوف يتعب برسعة
دون أن يشبع والخزق الواسع (الثقب) سيسبب البتالع
الهواء وتوسيع املعدة.
كل طفل يزن لغاية  3كغم مستحسن إطعامه كل  3ساعات
تقريباً .والطفل الذي يزن أكرث من  3كغم ميكن إطعامه مره
كل  4ساعات .فيام إذا ارجع (دلق) الطفل جزءاً من األكل
بعد الوجبة يجب التفكري بإمكانية تقليل كمية الحليب
التي تعطى له ،وباملقابل زيادة عدد الوجبات التي تعطى
له خالل الليل والنهار معاً ( 42ساعة) ليك يتيح إمكانية
امتصاص الحليب بشكل أفضل.
يف أثناء الوجبة بعد تناول نصف الكمية ويف نهاية الوجبة
يجب متكني الطفل الرضيع من إخراج الهواء الذي ابتلعه
أثناء الوجبة وبعد ذلك تنوميه بحيث وضعه عىل جنبه.

كيفية استلقاء الطفل

كام ذكر يجب استلقاء الطفل عىل الجنب بعد األكل،
ويجب إسناده يف منطقة الظهر بوساطة حرام أو وسادة
خفيفة ملنع تدحرجه عىل ظهره ،طريقة االستلقاء هذه متنع
شفط بواقي الحليب أو تدفقه من فمه .فوفقاً لتعليامت
وزارة الصحة يجب تنويم (استلقاء) عند النوم عىل الجنب
أو عىل الظهر .ومع كل ذلك هناك أهمية كبرية الستلقاء
الطفل عىل بطنه يك يقوى حزام الكتفني واليدين ،ولكنه
يعمل بهذه الطريقة من االستلقاء فقط عندما يكون
الوالدان بالقرب منه وتحت ناظرهم ومتابعتهم التامة.

نظافة القناين والحلامت

قبل االستعامل للقناين والحلامت ،يجب اوالً غسلها باملاء
الجاري والصابون وبعدها يجب غليها داخل طنجرة من
املاء املغيل ملدة  02دقيقة .وبعد تربيدها متأل بالحليب.

الفيتامينات ومادة الحديد

الفيتامينات  D+Aتعطى لكل األطفال مبركز رعاية
األمومة والطفولة ،ففيتامني  Dيساعد عىل امتصاص
الكلس وفيتامني  Aمينع غشاوة النظر (خلل النظر) وهام
رضوريان ويجب تناولها ألهميتهام.
املعايري :نقطتان يف اليوم قبل الوجبة.
مادة الحديد :مادة الحديد مهمة إلنتاج وبناء كريات الدم
الحمراء .وتعطى من جيل ثالثة ( )3أشهر لألوالد كاميل

النمو ،والخدج من جيل شهر.
املعايري :وفقاً لتعليامت الطبيب وتعطى قبل ساعة من
تناول الوجبة.

النمو والتطور

يف الفرتة األوىل بعد خروجكم للبيت من املستشفى،
سيكون الطفل محتاجاً لساعات كثرية من النوم .وأوقات
صحوه تكون خاصة لحاجة تغذيته .يجب استغالل أوقات
صحوته القصرية بالقيام بتحفيزه باملحفزات املختلفة
والهامة لتطوره السليم واملناسب ،من املهم التحدث
للطفل كثرياً (محاكاته) نداءه باسمه ،والغناء له ،أو إسامعه
املوسيقى الهادئة اللطيفة.
يفضل األطفال بعد والدتهم األشكال الهندسية بأشكالها
املستديرة باللون األسود واألبيض ومتأخراً يفضلون األلوان
األخرى مثل :األحمر ،األزرق واألصفر .يستحسن االستعانة
بالصور املختلفة بجوانب رسير الطفل أو بالرسومات
الكرتونية الصغرية املعلقة فوق وبجانبي الرسير .ومع هذا
يجب عدم إعطاء الطفل محفزات بيئية كثرية يف نفس
الوقت املطلوب عرض عليه محفز واحد مختلف كل
مره .ويجب فحص ردود فعل الطفل عند عرض املحفز.
وفيام إذا كان الطفل غري مرتاح وغري مركز ،يجب تركه
والتجربة ثانية فيام بعد .يجب االمتناع من عرض الكثري
من املحفزات ومنع القالقل وعدم االستقرار والراحة.
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إن تطور الخدَّج الحركية تختلف نوعاً ما من املولود
املتكامل النمو .الن رسعة التطور أبطأ بكثري .وعادة ينجح
الخدج باللحاق وإغالق الفوارق لغاية جيل السنتني .من
املهم إعطاء الطفل الكثري من الحب والعاطفة والعالقة
اإلنسانية الحميمة يرافقها اللمس اللطيف واملالطفة
والعناق والود الصادق.
استمرارية املتابعة
إن استمرارية املتابعة للنمو والتطور للطفل تجري عىل
يد املمرضات يف مراكز رعاية األمومة والطفولة يف مكان
سكناكم ولهذا فمن املهم أجراء اتصال معهم خالل
األسبوعني األوليني لخروجكم من املستشفى.

التطعيامت

لقد ُأعطى طفلكم الحقنة األوىل من ثالث حقن من
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التطعيم ضد التهاب الكبد الفريويس الوبايئ من نوع ،B
وان الحقنتني للتطعيم ضد هذا املرض سيتلقاها الطفل
يف مركز رعاية األم والطفل مبوعدها املحدد .يجب إحضار
دفرت التطعيامت الذي ُأعطيتم إياه يف املستشفى ملركز
رعاية األمومة والطفولة إلكامل التطعميات وتسجيلها
وللمتابعة الرضورية ،والخدج سيتلقون التطعيامت كام
هو الحال عند باقي املواليد وفقاً لتعليامت وزارة الصحة،
إن ردود الفعل للتطعيامت عند الخدج ال تختلف بتاتاً عن
باقي املواليد متكاميل النمو.

طبيب األطفال

بعد وصولكم للبيت يجب االتصال مع طبيب األطفال
الخاص أو التابع للرعاية األولية يف املؤسسات الصحية
والطبية العامة ،وزيارته للتعرف عليه ولبداية املتابعة
للطفل بشكل منظم ودائم .عند خروجكم من املستشفى

أعطيتم كتاباً فيه تقرير طبي يلخص مدة مكوثكم وكل
ما يتعلق مبجرى الوالدة والحالة الصحية للمولود واألم
وما عمل لهام من عالج ورعاية .من املهم تصوير عدة
نسخ من التقرير إلعطاء نسخة واحدة ملركز رعاية األمومة
والطفولة ،وأخرى لطبيب األطفال ولكل عيادة أو مؤسسة
طبية تقوم بالعناية املتخصصة يف املستشفيات وغريها
والتي ميكن أن تحتاجوها.

العيادات:

إن املواليد املتكاميل النمو وملدة والخدج الذين يحررون
من قسم املواليد ،يف أحيان قريبة ،يستدعون الستمرارية
املتابعة يف العيادات مثل :عيادة الخدج ،فيزيوترابية (مساج
وتدليك ومتارين) ،عيادة مختيص العيون أو عيادات أخرى
وفقاً للحالة والحاجة التي سيبلغونكم عنها عند الخروج.
إن هدف املتابعة يف العيادات املختصة هو استشارة
وعالج وتحويل ألطر ومؤسسات عالجية مختلفة ،وكذلك
للتشخيص وعالج املشاكل الطبية والصحية الخاصة بك
وبطفلك ،لذا يجب التزود بنسخة من التقرير الطبي الذي
لديكم والدعوة التي بعثت لكم من العيادة ،وتعهد مايل
من التأمني الصحي والهوية الشخصية.

الختان “الطهور”

عند خروج الطفل الذكر من قسم املواليد ال مانع طبي
من ختانه .عادة ينتظرون الطفل حتى يصبح بوزن 0052
غم ويزيد ويتكامل منوه أكرث لالطمئنان .األهل عادة
يرتون حتى يسرتد كل من الطفل واألم صحته وعافيته
ويأخذون من الوقت مبا فيه الكفاية لالستعداد للحفل
والبهجة والرسور بهذه املناسبة ،وهناك عادات اجتامعية
ومعتقدات مختلفة فخري الرب عاجله ،إذا مل تكن موانع
وملصلحة الطفل واألم واألهل التبكري .والكلمة األخرية
لألهل باالستشارة مع طبيب األطفال واملطهر .هناك
حاالت نادرة يؤجل بها الخثان ألسباب طبية خاصة.

الخروج للرحالت

من املهم الخروج للرحالت والنزهات مع الطفل يومياً إن

أمكن مع أخذ بالحسبان أحوال الطقس وإلباسه كام يجب
ويناسب .يجب استعامل كريس األمان للطفل عند السفر
بالسيارة.
األظافر يوىص عدم قص األظافر يف الثالثة أسابيع األوىل
حيث ما زالت أظافره ملتصقة بالجلد.

تنظيف الجهاز التناسيل

يوىص بشطف وتنظيف الجهاز التناسيل باملاء الفاتر بعد
كل إفراز وتنشيفه ودهنه مبرهم واقي ملنع التلويث
والتقرحات.
عند الذكور يجب االنتباه وتنظيف ما تحت كيس
الخصيتني.
عند البنات يجب فتح بلطف شفتي الجهاز التناسيل
الكبرية وتنظيفها بالقطن او بقطعة إسفنج مناسبة
باملاء الفاتر ويجب التنشيف جيداً ما بني الطيات ،يجب
إجراء التنشيف من األعىل لألسفل وكذلك يجب استبدال
االسفنجة عند كل تنشيف.

انخفاض الوزن

ينزل الوزن يف األسبوع األول عند أغلبية املواليد مبقدار
 %01من وزن جسمهم .يجب إبالغ طبيب األطفال إذا نزل
املولود أكرث من .%01

اصفرار املولود

اصفرار الجسم عند املولود هي ظاهرة طبيعية منترشة
عند أغلبية املواليد وهي غري معدية وهي عبارة عن
احتقان مرتاكم ملادة البيلريوبني تحت الجلد وهي نتيجة
الفعالية البطيئة املؤقتة للكبد والتي تنتهي مبدة أقصاها
عرشة أيام ،وان كانت كمية املادة زائدة عن املعتاد،
فتحتاج للعالج بالضوء (العالج الضويئ) يتعرض الطفل
للضوء األزرق/األبيض الذي يعجل يف تحلل وزوال هذه
املادة .هذا العالج غري مرض حيث تكون عيون املولود
محمية بنظارات ورقية ،االصفرار يعيق تحرير وإخراج
املولود للبيت وكذلك يعطل عملية الطهور (الختان) إذا
كان املولود ذكراً.
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التغيريات الهرمونالية

تنتقل الهرمونات املوجودة بدم األم عن طريق املشيمة
للجنني ،وهذا ميكن أن يسبب لعدة ظواهر والتي تزول
لوحدها خالل األسابيع األوىل.
تضخم أنسجة الثدي عند البنيني والبنات.
تورم يف كيس الخصيتني.
إفرازات مخاطية أو دموية من الجهاز الجنيس للبنات.

اإلفرازات

الرباز :اإلفراز الغائطي األول يكون باللون الغامق (اسود
اخرض) إن الرضع الذين يرضعون حليب أمهاتهم ،إفرازاتهم
تصبح رخوة وسائلة بلون أصفر فاتح ،وفرتات اإلفرازات
تتغري من إفراز واحد لغاية عدة مرات يف اليوم .إن إفرازات
األطفال الذين يتغذون من بدائل حليب األم يحتمل احياناً
أن تكون أكرث صالبة (أجمد) وجافة.
البول يفرز األطفال البول ما بني  21-6مرة يومياً .وتظهر
احياناً عىل الحفاظه بقع بلون وردي بني (لون الصدأ)
هذه كتل حامض البول والتي تراكمت يف املسالك البولية
عند الطفل عند تواجده بالرحم واآلن تفرز كالفضالت.

آالم البطن

آالم البطن هي ظاهرة معروفة ،أسبابها غري معروفة ولكن
كام يبدو فان تراكم الهواء يف األمعاء هو السبب الرئييس.
ميكن املساعدة لتخفيف أَألمل عن طريق طي الرجلني
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باتجاه البطن أو متليس خفيف بأسفل البطن وأطرافه.
وكذلك رفع الطفل ووضعه عىل الكتف ،مع رضبات
خفيفة بكف اليد عىل ظهره ،سيساعده إلخراج الهواء من
الجهاز الهضمي والذي تراكم وانحرش به الهواء.

اليافوخ (فتحة الرأس)

يف مركز الرأس األمامي توجد منطقة لينه هذه هي فتحة
عظام الجمجمة والتي تساعد عىل منو وكرب الدماغ والرأس
ويغلق لغاية الـ  81شهراً.

نقص األنزيم etahpsohp )6( esocwG
esevegordyleD

يولد احياناً
ٌ
اطفال ينقصهم اإلنزيم الذي يدعى DP6G
وهو مادة تحافظ عىل سالمة غرف الكريات الحمراء
للدم .فعندما ينقص هذا األنزيم يجب االمتناع عن إعطاء
املولود أدوية معينة ،وعدم أكل الفول .فعند الوالدة تؤخذ
عينة دم من حبل الرصة الكتشاف النقص والنتيجة تظهر
أثناء املكوث يف املستشفى وعند الخروج تعطى التعليامت
املناسبة ويف كل مره تتوجهني للعناية الطبية يجب عليك
عرض التشخيص عىل الطبيب.
كريس األمان بالسيارة وقت السفر
وضع الطفل يف كريس األمان يف السيارة وقت السفر الزامي
ورضوري لذا يجب اجالسه حيث يكون وجهة ضد اتجاه
السفر وهكذا يكون اميناً أكرث.
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َأنت وطفلك وأهمية الرضاعة

أ) الفائدة من الرضاعة الناجحة
جدي طريقة االستلقاء املريحة للرضاعة
ً
من املستحسن أن يكون ظهرك مسنودا وتوجد لديك
مساند لليدين ورفع الرجلني عالياً .إذا أرضعت وأنت
مستلقية تأكدي من انك يف وضع مناسب ومرتاحة،
استعميل الوسائد لتأمني اضطجاع مناسب ومريح.

ألصقي طفلك بجسك

إن الطفل يكون مبوقع جيد عندما يكون قريباً من جسدك.
بطنه باتجاه بطنك وأذنه بخط مستقيم مع كتفك وجسمه
بارتفاع الثدي وانفه يقع مقابل حلمتك.

ألصقي الطفل بالشكل الصحيح للثدي

أسندي الثدي عند تقدميه للطفل ،حيث توضع األربعة
أصابع تحت الثدي وأصبع اإلبهام فوقه ،انتظري بصرب
حتى يفتح الطفل فمه كام ًال كاملثاوبة ،وعندها قريب
الطفل للثدي بحركة رسيعة (وليس بالعكس) حيث تكون
حلمتك متجهة لألعىل وباتجاه فتحة فم الطفل .ينغلق
الفك والشفة السفىل بداية عىل الحلمة وبعدها الشفة
العليا .يجب أن يغطى فم الطفل الجزء األكرب من مقدمة
الثدي وبالذات الجزء الذي تحت الحلمة .إن الطفل ميسك
الثدي بطريقة صحيحة عندما يكون فمه مفتوحاً مبلئه،
وشفتاه مرتدتان للخارج ،ولحيته وانفه يلمسان الثدي (أو
تكاد تلمسه) .تعلمي اكتشاف عالمات الجوع املبكرة عند
طفلك ،فالبكاء هو عالمة للجوع متأخرة.

عالمات الجوع املبكرة

عالمات الجوع املبكرة تشمل :فم مفتوح ويفتش وحركات
امتصاص ولعق (تلحيس) بالفم ،تقريب اليدين من الفم،

تجبيد (شد) وتحريك األطراف (األيدي واألرجل) ،إسامع
أصوات وتفوهات.

أرضعي طفلك عندما يطلب وليس حسب الساعة
والتوقيت

ليست هناك قواعد ثابتة أو لوائح زمنية محددة لتغذية
الطفل الرضيع يف الفرتة األوىل ،أطعمي طفلك عندما تظهر
عليه عالمات الجوع .ففي الشهر األول متوقع من الطفل
أن يرضع  21-8رضعة يف الـ  42ساعة (أي كل ساعتني إىل
ثالث ساعات يف النهار والليل) ،يحتمل أن تكون حاالت
فيها يرضع الطفل بأوقات متقاربة وبعدها يغرق بالنوم
لفرتة زمنية طويلة .اتريك الطفل يقرر مدة الوجبة.
دعي الطفل يرضع كام يرغب ،فعندما ينتهي سيرتك الثدي
لوحده ،عندما ينهي الطفل الرضاعة من جانب واحد،
ارفعيه ليك متكنيه من إخراج فقاقيع الهواء واستبديل له
الحفاظة ،إذا كانت هناك حاجة ،وبعدها انقليه للثدي
الثاين .ويف اإلرضاع القادم أرضعيه يف البداية من الثدي
الذي أنهيت به يف املرة السابقة ،الرضيع الذي أنهى
الرضاعة وشبع يبدو مرتاحاً وبشكل تدريجي سيفتح
قبضته املغلقة ويسرتخي جسمه .إذا كانت حاجة لفصل
الطفل عن الثدي قبل أن ينهي الرضاعة ،أدخيل إصبعك
بزاوية (من الجنب) فمه يك (تكرسي) الضغط والكبس
نتيجة الرضاعة ،ال تفلتي طفلك (تبعديه) عن ثديك وال
مره فهذا بالتأكيد يسبب جرح الحلمة واألألم.

غذي طفلك بحليب األم فقط

الطفل السليم الذي يتغذى من الرضاعة الكاملة والتي
تنفذ بنجاح ال يحتاج إلضافة أغذية أخرى أو للامء لغاية
جيل ستة اشهر (( )6ويجب االلتزام وتطبيق تعليامت
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ممرضة مركز رعاية األم والطفل وطبيب األطفال وفقاً
للحاجة) .وبعد ميض ستة اشهر من عمره ميكنك إضافة
األغذية املختلفة بشكل تدريجي لنظام غذائه ووفقاً
لتعليامت املمرضة والطبيب برعاية األمومة والطفولة.

قليل من استعامل الحلامت االصطناعية (القناين،
مصاصات وحلامت السيليكون)
إن امتصاص املصاصة أو حلمة القنينة يختلف متاماً عن
الرضاعة من الثدي ،إن إعطاء حلامت اصطناعية للطفل
الذي يرضع يف الفرتة األوىل ،يحتمل إن يسبب للطفل
(الخربطة بالحلامت) ومن هنا إىل الصعوبة مبسك
الحلمة بالشكل الصحيح والتقليل من كمية الحليب الذي
يرضعه ويسبب اآلالم لألم .إذا اخرتت إعطاء طفلك حلمة
اصطناعية أو تغذيته من القنينة ،يوىص عمل ذلك بعدما
نغرس ونثبت عادة الرضاعة جيداً ،وعندما يكون طفلك
بجيل أربعة إىل ستة أسابيع تقريباً.

كيف تعرفني أن طفلك رضع مبا فيه الكفاية من
الحليب؟

إن العالمات التالية ستساعدك عىل اكتشاف عملية نجاح
الرضاعة.
املتابعة لإلفرازات الغائطية والحفاظات الرطبة
األطفال الذين يرضعون ،نتوقع أن نرى من اليوم الرابع
لحياتهم ولغاية جيل أربعة إىل ستة أسابيع اإلفراز من
اثنني إىل ثالثة إفرازات يومياً .إن اإلفرازات للطفل الذي
يرضع من أمه فقط ،تكون سائلة ورخوة ،وعند تجمعها
تكون كالبنية لينة ولونها أصفر ميال للخردل .إن رائحة
إفرازات الطفل الرضيع غري كريهة وحامضية ونتوقع كذلك
الرتطيب بالبول “التبول” من خمس إىل ست حفاظات
خالل الـ  42ساعة (النهار والليل) .إن الحفاظة املرتوية
بالبول (املليئة) هي التي مبلله بكمية بول تساوي كمية
ثالث مالعق صغرية من املاء تقريباً .إن متابعة الحفاظات
الرطبة وإفرازات الطفل الغائطية تكون مقياساً مه ًام
لكمية الحليب الذي يرضعه الطفل.
من املهم االنتباه إذا اقتضت الحاجة القيام بتسجيل عدد
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الحفاظات الرطبة أي عدد مرات التبول يف الـ  42ساعة.

العالمات لتدفق الحليب من الثدي

يف اليوم الثالث-الرابع بعد الوالدة ،يظهر الحليب الناضج
ويستبدل بشكل تدريجي الحليب األويل “اللبأ” الذي
تغذى منه طفلك يف األيام األوىل ،فعند إنتاج الحليب
الناضج ،ستشعرين بامتالء ثدييك ،وبإمكانك اإلحساس
بعالمات تشري بان الحليب يتدفق ويصل لداخل فم
طفلك ،ففي بداية اإلرضاع ستشعرين بان طفلك يرضع
برسعة وسطحي ،هذه الرضاعة تحفز وتنشط الحلامت،
وتستنهض “ردود فعل وتدفق الحليب” وعندما يبدأ
الحليب بالتدفق سينقلك طفلك إىل رضاعة بطيئة وعميقة
وبإمكانك احياناً سامع البلع.
ستشعرين بثدييك الشد والضخ أثناء الرضاعة (لكنه ال
يؤمل) إذا نظرت فسرتين أن فك الطفل يتحرك وكذلك األذن
تتحرك عند كل رضعه ،وهذه كلها تؤكد بان الطفل يرضع
صحيحاً .يف قسم من الرضعات ترين نقاطاً من الحليب
تنقط من الثدي الثاين وبعد عدة دقائق من الرتضيع
يحتمل أن تشعري بالعطش واحياناً تشعري بالنعاس
وهذه كلها تؤكد “ردود فعل تدفق الحليب”.

زيادة الوزن

إن الطفل السليم الذي يتغذى من حليب أمه سيضيف
لوزنه مبعدل  531غم اسبوعياً.
يف كل حالة تشعرين بالشك وعدم االطمئنان فيها توجهي
لالستشارة واملساعدة حاالً .فان مستشارات الرضاعة
وممرضات رعاية األمومة والطفولة وأطباء األطفال ،هم
العنوان املناسب لالستشارة واملساعدة.
كيتي نحشون
مرشدة -التحضري للوالدة ومستشارة رضاعة مؤهلة
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توصيات األمان والسالمة في
األشهر األولى من حياة الطفل

أثاث وأجهزة وأدوات غرفة الطفل
يوىص رشاء أثاث وأدوات وأجهزة غرفة الطفل مثل:
الرسير ،الفرشة ،العربة ،وقفص الطفل وغريها من األدوات
واألجهزة التي تحمل إشارة “وفقاً للمعايري واملقاييس”.
يجب االهتامم واملحافظة عىل إغالق باب رسير الطفل كل
مره منذ اليوم األول.
نوم الطفل مع والديه يف نفس الرسير خطر ومرفوض،
يوىص تنوميه برسيره فقط.
ممنوع تغطية الطفل الرضيع بحرام ثقيل وكبري ،فمن
املمكن رشبكته به واختناقه.
يوىص تخفيض علو الفرشة للمستوى األكرث انخفاضاً حتى
يتمكن الطفل من االستناد عىل يديه ورفع رأسه.
يحظر ويمُ نع ترك الطفل عىل الكنبة أو املقاعد املرتفعة أو
عىل رسير الوالدين أو يف أي مكان مرتفع دون مراقبة ولو
للحظة واحدة ،فالطفل ميكن أن يفاجئنا فيتحرك ويقلب
برسعة فائقة .إن رسير الوالدين عالٍ جداً بالنسبة لحجم
وكرب الطفل الصغري ،فالسقوط من هذا االرتفاع يحتمل أن
ينتهي بإصابات خطرة وشديدة وبالذات ارتجاج الدماغ
الذي ال تحمد عقباه.

عند االستحمام في البانيو
فيام إذا اشرتيتم بانيو ،وله مقعد للحامم لوضع الطفل
عليه ،أو أنكم اشرتيتم هذا املقعد لوحده فيام بعد ،فيجب
التذكر بان املقعد ليس بدي ًال وال بأي حال من األحوال
عن اإلمساك جيداً بالطفل من قبل الوالدين .ممنوع ترك
الطفل لوحده يف املقعد فوق البانيو أو بالقرب منه ولو
للحظة واحدة.
قبل االستحامم يف البانيو ووقت االستحامم يجب فحص
حرارة املاء ،يجب أن تكون حرارة املاء  73درجة مئوية.

فاملاء الساخن الذي يتدفق من الحنفية يحتمل أن يسبب
للطفل حروقاً الن جلده رقيق وحساس ،ولهذا فان سطح
الجلد الذي سيترضر واسع بالنسبة لكمية املياه.

منع األذى والضرر من السلوك غير
الصحيح
ممنوع حمل أو إمساك إناء فيه طبيخ (أكل) أو مرشوب أو
ماء ساخن أو سيجارة ،أثناء حمل الطفل باليدين والحضن
أو بالقرب منه ،فاقل حركة من الطفل أو الكبري يحتمل أن
تسبب حروقاً خطرية للطفل.
ممنوع ربط أي يشء حول عنق الطفل ،وباألخص الحلامت
االصطناعية (املصاصة) أو أي مالبس أو لعب وغريها
فالطفل يحتمل أن يترشبك بهذه الخيوط وتسبب له
حجب التنفس واالختناق أو/و الجروح.

المبادئ الذهبية لتحزيم الطفل في
كرسي األمان
أحزمة كريس األمان التي يحزم بها الطفل يجب أن تخرج
من الشق العلوي للكريس وتأيت من تحتي أبطي (كتفي)
الطفل.
يجب شد حزام كريس األمان وإلصاقه بجسم الطفل بشكل
يسمح إدخال إصبع واحد بني جسم الطفل والحزام( .يجب
فحص االتساع يف منطقة الكتفني).
إذا وجد ملقط من البالستيك عىل الحزام ،يجب وضعه
وتثبيته عىل ارتفاع ومستوى أبط الطفل ،فإن املربط
البالستييك يضمن بان تكون أحزمة كريس األمان موضوعه
فوق الكتفني وال يسمح بنزولها.
إذا كان الطفل خارجاً من املستشفى (ابن عدة أيام) أو
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كان طف ًال صغرياً من املمكن استعامل مناشف ملفوفة
لإلمساك برأسه وجسمه داخل كريس األمان ،يجب وضع
املناشف حول الرأس وبأطراف الجسم ،ممنوع استعامل
املناشف ووضعها بني جسم الطفل واألحزمة أو بني جسم
الطفل وكريس األمان.

مالئمة البيئة البيتية الحتياجات الطفل
الجديد
إن مالمئة بيئة البيت الحتياجات الطفل ،ميكن أن تساهم
يف املحافظة عىل صحته ومنوه وتطوره ،هناك تغيريات
بسيطة وليست مكلفة والتي ميكن القيام بها مره واحدة
فقط .وتوفر عليكم جزءاً من الهم ،حيث بوسعكم إجراؤها
لوحدكم بتكلفة بسيطة.
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يجب تركيب ووضع حامية مناسبة للشبابيك ،أو فتح
الشباك ملدى ال يزيد عن  7سم ملنع وقوع األطفال من
مواقع مرتفعة والوقاية من نتائجها.
يجب تركيب دربزينات عىل الدرج والربندات رشيطة أن
يكون البعد بني األضلع ال يزيد عن 7سم ملنع دخول رأس
وجسم الطفل وسقوطه.
االمتناع من استخدام املدافئ املشتعلة بالنفط أو الغاز
يف غرفة الطفل واستخدام مدفأه الرادياتور أو املكيف أو
املدفأه الكهربائية املعلقة واملرتفعة مع فتح فتحات يف
الشبابيك واألبواب ملنع االختناق .ضعوا حول املدافئ يف
البيت حامية متنع ملس األطفال واالقرتاب من مصدر النار
وخطورته وكذلك احرصوا عىل إبعاد األوالد عن املدافئ
واملواقد والكوانني واملطابخ.

يوىص االحتفاظ بسجل فيه أرقام جميع التلفونات التي
ميكن االحتياج لها يف حاالت الطوارئ ووضعها يف متناول
اليد مبكان بارز.

عند السفر في السيارة
من اليوم األول لخروج الطفل من املستشفى يجب املحافظة
عىل وضع وتحزيم الطفل بكريس األمان يف كل سفرة ،وألي
مسافة أو بأي رسعة كانت ،كريس األمان هو التحصني الواقي
الناجح لحفظ حياة طفلكم عند السفر بالسيارة.
يجب رشاء كريس أمان ذي مواصفات ومعايري وفقاً
للمعايري العاملية املتبعة وكذلك املحلية املصادق عليها من

قبل معهد املقاييس واملعايري ووزارة املواصالت.
يجب إجالس الطفل الصغري بكريس األمان حيث يكون
وجهة متجهاً بعكس اتجاه سري السيارة.
ممنوع وضع كريس األمان عىل الكريس األمامي بجانب
السائق حيث توجد أمامه وسادة الهواء .عىل أي حال
إذا كان الطفل سلي ًام ،يوىص وضع كريس األمان يف املقعد
الخلفي للسيارة.
يجب ربط كريس األمان مبقعد السيارة بوساطة حزام
مقعد السيارة.
يجب تحزيم وربط الطفل يف كريس األمان بوساطة حزام
كريس األمان.
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