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لحظات قبل الحمل

لحظات قبل الحمل – 9 أشهر
كافة الفحوصات قبل واثناء الحمل 

ال شك أن الحمل هو أحد األمور األهم واألكثر طبيعية في حياة كل عائلة. يمنحنا 
السعادة  لحظات  من  الكثير  والكثير  البسمة  البهجة،  والبركة،  الفرح  األطفال 
الغامرة...ومع ذلك تنتظر األم والجنين حتى الوالدة المنتظرة الكثير من الفحوصات 

بهدف التأكد من التطور السليم للجنين.
يتواجد الطاقم المعالج في لئوميت من أجلك في كل لحظة، وسيسره منحك الخدمة 
األكثر مهنية وتقدما كما أنه سيرافقك بشكل شخصي للحرص على أن تمر هذه 

الفترة الشيقة بهدوء وطمأنينة على أحسن وجه وصوال للحظة األسعد.

في حال اتخذتم قرار توسيع عش الزوجية!
من المهم مراجعة طبيب النساء بهذه المرحلة بهدف التأكد من الوضع الصحي، 
الحمل  احتماالت  على  تؤثر  ان  يمكنها  مختلفة  طبية  حاالت  هناك  كان  اذا  وفيما 

وسالمته.
االسئلة  من  العديد  حول  االجابات  تلقي  على  الطبيب  مراجعة  تساعدكم  سوف 

والتحضير للحمل المستقبلي.

التغذية:
أحد أهم مكمالت التغذية التي يجب استهالكها قبل وفي أثناء الحمل هي : حامض 
الفوليك. تقول اإلفتراضية أن استهالك حامض الفوليك يقلل من خطر التشوهات في 

العامود الفقري "الظهر المشقوق" للجنين ويقلل من مخاطر التشويشات الوراثية.

إجراء الفحوصات الوراثية:
هدف الفحوصات الوراثية هو الرصد المبكر لحاملي أمراض مختلفة قد تنتقل للجنين 

وتسبب والدة طفل مريض.

استهالك الكحول: 
تنصح النساء اللواتي تخططن الدخول في حمل، االمتناع كليا عن المشروبات التي 
تحوي كحوال. إن تناول الكحول بشكل ثابت قد يسبب مشاكل طبية لألم وحتى تباطؤ 

في نمو الجنين بالرحم.
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التدخين:
تنصح المراة المدخنة والتي تخطط للحمل بالتوقف عن التدخين. فالتدخين مضر دائما 
وباألساس في فترة الحمل. قد يؤثر التدخين على نمو الجنين بسبب النيكوتين وأول 

أوكسيد الكربون التي قد تنتقل عن طريق حبل السرة للجنين. 
إضافة لذلك، نتيجة لهبوط بعملية تزويد األوكسجين ومواد التغذية للجنين يتعاظم 
خطر اإلجهاض والوالدات المبكرة. التدخين السلبي اي التواجد برفقة انسان مدخن 

يضر أيضا بصحة الجنين.

استيضاح وضعية لقاح الحصبة:
في حال عدم التاكد من تلقي اللقاح ضد الحصبة بالماضي، ينصح بتلقي اللقاح ضد 

الحصبة قبل تخطيط موعد الحمل.

فحوصات مسح وراثية:
تهدف الفحوصات لكشف كون أحد الزوجين يحمل مرضا معينا. يتم عند الحاجة فحص 

الزوج الثاني.
للقيام بمسح وراثي عليكم التوجه للممرضة المعنية في عيادات صندوق مناطقي 

والحصول على قائمة الفحوصات وفق المنشأ.
التالية،  الحمل  لتكرارها في حاالت  الوراثية مرة واحدة وال حاجة  الفحوصات  تّجرى 
لفحوصات  وإضافات  مستجدات  وجود  من  التأكد  يجب  حمل  كل  فقبل  ذلك  ومع 

ممكنة.
يعطى اإلرشاد حول كيفية القيام بالفحوصات بواسطة الممرضة.

القصد هو فحص دم بسيط ويمكن إجراؤه حتى بعد الحمل، ولكن 
وبما أن النتائج تصل فقط بعد عدة أسابيع – يفضل إجراءها مسبقا.

لحظات قبل الحمل
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فحوصات المسح الوراثي لألهل
القليل من قواعد علم الوراثة : تحتوي كل خلية في جسمنا على 23 زوج كروموزومات)إجمالي 
46( وهي تحمل مادة الدي-أن-إي )DNA( وهي عبارة عن المادة الوراثية التي تحدد الكثير من 
من  وواحدة  الوالد  من  واحد  ينتقل  كروموزومات  زوج  كل  بين  من  الطبية.  والوضعيات  المزايا 
يسبب  رتسيسيفي  جين  زوج كروموزومات  من  واحد  حال حمل كروموزوم  للجنين. في  الوالدة 
المرض، فإن الشخص مع كهذا كروموزوم هو حامل للمرض، ولكنه غير واع لذلك بسبب كونه 

سليم
) الجين الثاني، السليم، يعوض عن المصاب(.

ان المولود لنفس الشخص يكون حامال للجين بنسبة %50 من الحاالت. في حال انجب شخص 
حامل للمرض من شريك هو ايضا يحمل نفس المرض، فهنالك احتمال %25 ان ينقل الوالدين 

الجين المصاب للولد وبالتالي فإنه سيصاب بالمرض
في   ،1:15000 من  تناقلها  خطر  يتعدى  التي  تلك  هي  الفحص  تستدعي  التي  األمراض  إن 
هذه المجموعة هنالك تلسيميا، التخلف العقلي على خلفية متالزمة السين المتكسر)تقترح 
القطاعات(  لمعظم  فيبروزس)تقترح  تسيستيك  اإلثني(،  للمنشأ  عالقة  دون  القطاعات  لكافة 
تاي-زاكس، ديسأوتونومي عائلية )تقترح عندما يكون الزوجين يهودا من منشأ اشكنازي أو 
بلقاني، بشكل كامل أو جزئي(، كنفان)لليهود من منشأ اشكنازي(، مرض الكوستاف)عندما 

يكون الزوجان من أصل عراقي( و MLD )عندما يكون الزوجان من أصل يمني(.
إضافة لهذه الفحوصات هنالك فحوصات نسبها أقل من 1:15000 ويمكن إجرائها في حال 
كان الوالدان من نفس األصل، مع انه ال توجد توصية بذلك. األمراض التالية تميز فقط اليهود 
األشكناز: فقر الدم على اسم فنكوني، متالزمة بلوم، موكوليبيدوزيس، نيمنفيك وغيرها. 
من المهم التشديد على ان كافة هذه األمراض هي خطيرة جدا، وهي تنتهي احيانا بشكل 

مأساوي بموت الولد بجيل مبكر.
بجين  عطب  خلفية  على  والطرش  الدم(  فقر  من  )نوع  جوشا  مثل  أمراضا  فإن  مقابل،  في 
كونكسين )طرش غير سندروماتي( هي أمراض غير خطيرة غالبا وباإلمكان عالجها بشكل 

ناجع. لذلك فإن رابطة الوراثيين تنصح بعدم إجراء فحوصات رصد كهذه. 
إضافة لذلك، من المهم ذكره أن األمراض المشمولة في الفحوصات تشكل نسبة قليلة فقط 
كاملة  مسؤولية  هنالك  توجد  ال  لذلك  علميا،  عليها  المتعارف  الوراثية  األمراض  مجمل  من 
لوالدة طفل سليم. مع ذلك، ففي خالل السنوات األخيرة نشهد إضافة المزيد والمزيد من 

الفحوصات، ونأمل ان يزيد تطور المجال من عدد األطفال المعافين الذين يولدون.
الرجاء التوجه للممرضة للقيام بمسح وراثي، وبعدها لمحطة منح العينات إلجراء فحوصات وراثية.

العقلي( يجب استشارة  التخلف  الخطيرة )مثل  الوراثية  عند وجود حاالت عائلية من األمراض 
خبير الوراثة.

*جزء من الفحوصات تستوجب الدفع ومدعومة بواسطة خدمات الصحة االضافية )شبان(.
 SMA, شبير,   x عائلية،  ديس-أوتونوميا  فيبروزيس،  سيستيك  تايزاكس،  فحوصات  *تموّل 
,CANAVAN, MCD, ICCA, COSTEFF, PCCA بواسطة الدولة، للمستحقين )كانون2  2013(.

فحوصات وراثية قبل الحمل
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مبروك، انت حامل.

أنت مدعوة لمتابعة ومرافقة الحمل بالعيادة/مركز صحة المرأة.

هدف المتابعة:
• تأمين صحة المرأة والجنين
• تطور الحمل بشكل سليم

• كشف مبكر لمشاكل وتوجيه لعالج ومنع مضاعفات
• التأكد من النمو السليم للجنين واإلرشاد حول الوضعيات التي يتوجب فيها التوجه 

الستشارة طبية بما يتجاوز المتابعة الروتينية

مفصل نمط المتابعة والفحوصات خالل الحمل

األهداف:
• الحفاظ على وضع صحي سليم للمرأة الحامل

• إنجاب طفل سليم

متابعة الحمل
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مالحظات مكان الفحص أنواع الفحوصاتمرحلة الحمل

 تطعيم ضد الحصبة للنساء غيرشهر قبل الحمل 
المطعمات

مجانامركز صحة العائلة

 محطة تسليم العيناتفحص دم للحمل الوراثي قبل الحمل وفي بدايته
بالعيادة

جزء من الفحوصات ضمن 
 السلة وجزء بالشبان
باشتراك ذاتي وفق 

شروط اتفاقية الشبان 

 لغاية أسبوع
36  مرة بالشهر

ضغط دم، وزن، بول للزالل والسكر، فحص 
انتفاخ االرجل )وذمات( وإرشاد

 محطة األم والطفل/
ممرضة في العيادة

 باإلمكان إجراء
 المتابعة لدى ممرضة

العيادة

 فحوصات دم: تعداد دم، نوع دم،أسبوع 6-8
RH ، مسح مضادات، فحوصات اليرقان 

التلوثي، سكر بالصوم، دم لكشف 
الزهري، بول عام وزرع

 محطة تسليم العينات
بالعيادة

 اولترا ساوند لفحص جيل الحمل، عددأسبوع 6-8
األجنة وتشخيص النبض الجنيني

الطبيب المعالج\ 
المعاهد باإلتفاقية

اولترا ساوند ثلث أول 

مشمول بالسلة )يناير معاهد باإلتفاقيةفحوصات دم بيوكيميائيةأسبوع 11-14 
)2013 

في الشابان – ارجاع 
مقابل فحص لدى مزود 

ليس ضمن اإلتفاقية 
وفق شروط اتفاقية 

الشبان

فحوصات السلة – وفق معاهد باإلتفاقيةاولترا ساوند مبكر لمسح األجهزة أسبوع 13-17
 تحديدات طبية خاصة.

 فحوصات الشبان -
باشتراك ذاتي وفق شروط 

اتفاقية الشبان

 فحص تشخيص ثالثي\ رباعي )"بروتينأسبوع 17-19
 جنيني"(. فحص مسح لرصد تشوهات
 في القناة العصبية الجنينية وتقدير

الخطورة حسابيا لمتالزمة داون.

 محطة تسليم العينات
بالعيادة

اشتراك ذاتي

فحوصات خالل الحمل
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مالحظات مكان الفحص أنواع الفحوصاتمرحلة الحمل

معاهد الصندوق\ طبيب اولترا ساوند لمسح أجهزة الجسمأسبوع 20-24
مشمول بالسلةنساء معالج

اولترا ساوند لمسح أجهزة الجسم أسبوع 20-23
بشكل موسع 

معاهد باالتفاقية\ خاص 
إال في حال كانت هناك 

تعليمات طبية

مشمول بالسلة 
في الشابان – ارجاع 

مقابل فحص لدى مزود 
ليس ضمن اإلتفاقية وفق 

شروط اتفاقية الشبان

محطة تسليم العينات تعبئة استمارة رصد لالكتئابأسبوع 32-40
بالعيادة

تعليمات وزارة الصحة 
)يناير 2013(

أسبوع 24-28

 فحص دم لمضادات لصاحبات RH سلبي.
 في حال عدم وجوده )سليم( يجب

 الحصول على تطعيم في أسبوع 28
 )بعد كل فحص إيالجي يجب تلقي هذا

التطعيم(

العيادة

 فحص اولترا ساوند لتقييم الوزن، النموأسبوع 30-34
ووضعية الجنين

طبيب نساء معالج \ 
مشمول بالسلةمعاهد باإلتفاقية

أسبوع 40-36 مرة 
باألسبوعين 

 ضغط دم، وزن ، بول لبروتين السكر،
مراقبة الوذمات/ إرشاد

ممرضة في العيادة \ 
محطة األم والطفل

 فوق أسبوع  40 
مراقبة فائض ما 

قبل الحمل  

 منظار كل ثالثة ايام، أولتراساوند مرة
 باألسبوع، متابعة المرأة الحامل لحركة

 الجنين، ضغط دم، وزن وبول كل ثالثة
أيام

عيادة\ طبيب معالج

فحوصات خالل الحمل
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نصائح في حاالت الضيق اثناء الحمل
نصائح للتخفيف السببالمشكلةالجهاز

- ال يوجد حل واحد، يمضي في نهاية هضم- عامالهضمي1
الحمل

- يتطلب تفهما وتشجيعا من قبل أفراد 
العائلة

- استخدام فرشاة أسنان ناعمةتوسع الشعيراتإفراز مكثف للعابالهضمي2.
- تدليك اللثة وتنظيف أسنان بشكل 

صحيح.
- شطف بغسول فم خاص

ال يعرف بالتأكيد إن كان السبب غثيان وقيء الهضمي3.
هورمونات الحمل

- شائع حتى اسبوع 14-12، بعدها تقل 
هذه الظاهرة

- وجبات صغيرة ألوقات متقاربة
- طعام قليل الدهن، ارتشاف الماء 

ألوقات متقاربة
- االمتناع عن االنحناء لألمامارتفاع عصارات المعدةحرقةالهضمي4.

- تناول القليل من اللوز المقشر
- شرب جرعات صغيرة من الماء

- شرب عصير ليمون
- التنفس، اإلسترخاء

شهية كبرى الهضمي5.
لمأكوالت معينة

في حال كانت غنية بالسعرات- يجب السبب غير معروف
ايجاد بديل الى حد استشارة اخصائي 

تغذية
- الهبوط في حركة األمعاءإمساكالهضمي6.

- توسع األمعاء
- ضغط على االمعاء الناتج من 

الرحم االخذ بالكبر
- أعراض جانبية لمستحضر 

الحديد

- أغذية غنية باأللياف
- االكثار من الشرب

- فحص مستحضر حديد آخر

- اإلمساكبواسيرالهضمي7.
- توسع األوعية  الدموية

- ارتفاع حجم الدم

- عالج موضعي بمراهم مجازة بالحمل.
- حمامات جلوس

 " مغاطس"
- المشي، تمرين باوال

صعوبهالتنفسي8.
بالتنفس

ضغط على
الحجاب الحاجز

- يختفي بعد الوالدة
- استلقاء مرتفع
- تمارين استرخاء

نصائح لحاالت الضيق
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نصائح للتخفيف السببالمشكلةالجهاز
الهيكل العضلي 9.

"مبنى العضالت" 
يتغير مركز الثقل بالجسم.أالم ظهر

التغييرات الهورمونية تسبب:
- ليونة في االحزمة التي تربط 

الرحم.
- تهدل المفاصل.

- فقدان التوازن بالكاحلين

- تمارين استرخاء
- وقوف \ وضعية متزنة وبشكل صحيح

- المشي
- أحذية مالئمة

األوعية الدموية10.
الغدد

امتالء واحتقان 
الثديين.

امتالء خاليا الدهن وتكثف غدد 
الحليب استعدادا للرضاعة.

صدرية مالئمة – كتافات واسعة

ثلث 1- 2 كغم، أحيانا هبوطازدياد بالوزنعام11.
ثلث2- لغاية 5 كغم بالمعدل
ثلث3-لغاية 5 كغم بالمعدل

- ممنوع اتباع حميه
- استشارة خبيرة تغذية

- ضعف الدم-هموجلوبين اقل التعبعام12.
من 11ملغم %,

- ارتفاع الوزن – ضغط على 
اجهزة الجسم.

- إفراز البروجسترون.

- فقر الدم النابع من قلة الحديد, وهو 
التشخيص االكثر شيوعا في فترة 

الحمل
- اثناء االستراحة االنتباه لحركة الجنين 

–اربع حركات في النصف ساعة.
- نقص سوائلصداععام13.

- تسمم حمل
- شرب كافي حسب لون البول

- فحص ضغط الدم
- زالل بالبول – في حال كان هنالك 

تغييرات، هنالك خطر تسمم الحمل
- تغييرات في األوعية الدمويةالخدرانعام14.

- وذمات األنسدجة القريبة من 
العصب

- تشنج عضلي بالليل

- تشغيل األطراف
- المشي على ارض بارده

- توسع األوعية الدموية باألرجلدواليالجهاز الدموي15.
- ضعف جدار األوعية الدموية/

الصمامات
- الوراثة

- وضع جرابات مرنة " مطاطيه" كاملة 
لغاية الخصر قبل الهبوط من السرير

- رفع األرجل
- تمارين – تدوير األرجل لضخ الدم في 

االوردة
- فقر دم- هموجلوبين أقل من شعور باإلغماءعام16.

11 ملغم %
- هبوط ضغط الدم

- عقار حديد + حامض الفوليك
- االمتناع عن الوقوف المتواصل

- تغيير الوضعية من االستلقاء للجلوس 
تدريجيا

- االستلقاء على الجانب األيسر مع 
وسائد

الحاجه الفورية\البولي17.
الملحة بالتبول

- هيبوتونيا للعضل األملس.
- وهن الحوض، ضغط من جهة 

الرحم اآلخذ بالتوسع.

- تمارين لتقوية الحوض
- الحفاظ على نظافة المنطقة

- فحوصات بول وفق الحاجة

نصائح لحاالت الضيق



www.leumit.co.il 11لمزيد من المعلومات وتعيين أدوار – مركز خدمة الزبائن 507-507-700-1 أو 507 * من الهاتف الخليوي

نصائح للتخفيف السببالمشكلةالجهاز
التهابات بول البولي18.

متكررة
- بقايا بول بالمثانة بعد التبول.

- ظهور سكر بالبول.
- شرب كافي. 

- استبعاد التلوث في المسالك البولية.
- تناول مضادات حيوية بشكل حذر وفق 

الحاجة
الحفاظ على النظافة الشخصية.فعالية استرجونية مكثفةإفرازات مهبليةالجنسي19.
PH  يتحول إلى قاعدي- قاعدة حكة بالمهبلالجنسي20.

طعام جيدة لنمو الفطريات
- اإلنتباه للكمية، رائحة ولون اإلفراز

- عالج دوائي وفق توجيه الطبيب
بقعالجلدي21.

حكة

- عالمات بنية " الكلف " على 
الوجه.

- عالمات على البطن.
- قرص وحكة بالجلد بأعقاب 

تغييرات هورمونية

- جزء من الظواهر تختفي بعد الوالدة
- الحفاظ على رطوبة بشرة البطن

- الحماية من الشمس

- صعوبة اإلغفاء.إضطرابات بالنومعام22.
- حركة الجنين، صعوبة تنفس

- رغبة بالتبول
- وضعية غير مريحة

- انقباض عضالت

- اإلمتناع عن مشروبات تحوي كفايين/
تييئين

- التعشيش بمساعدة الوسائد
- ارتياح بساعات اليوم

- طرق استرخاء وتشتيت االفكار
BRAXTON تقلص الرحم23.

HICKS
انقباض الرحم من األسبوع 28، 

تصلب البطن دون أوجاع.
- اإلنتباه للظاهرة

- الحفاظ على السكينة/الراحة
- في حال ظهور أوجاع التوجه للطبيب

نصائح لحاالت الضيق
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التقيؤ بكثرة )وضعية جديدة(.
الصداع الشديد.

الحرارة المرتفعة.
إضطرابات بالنظر/ظهور نقاط سوداء في مجال الرؤية.

انتفاخ باألرجل/اليدين/الوجه.
ارتفاع مبالغ فيه بالوزن.

حرقة بالبول، تقارب والحاح بالتبول.
ضيق نفس/صعوبات بالتنفس.

الشك بمخاض مبكر.
انخفاض أو توقف حركة الجنين.

نزيف مهبلي.
إفرازات مائية من المهبل والشك بنزول الماء.

أوجاع بطن متواصلة. 

جزء من عالمات الحذر التي تستوجب استيضاح واستشارة طبية:

عالمات تستدعى الحذر
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"ابداع الخالق":
خالل أيام معدودة تتحول مجموعة الخاليا الى جنين حي.

مع تطوره باألسبوع 12 تقريبا، يتخذ شكل جنين بشري.

مراحل التطورأسابيع الحمل
بعد التخصيب تبدأ عملية انقسام الخاليا. في البداية تنتج خليتين. في أسبوع 1

اليوم الرابع هنالك 16 خلية حجمها سوية أصغر من رأس اإلبره. يبدأ 
الجنين في اليوم الخامس بالتشكل على هيئة طبقة خارجية وطبقة 

داخلية وهو جاهز للتموضع داخل الرحم.
تنتظم الخاليا بثالث مجموعات: مجموعة الدماغ، العامود الفقري، أسبوع 2

األعصاب والجلد، مجموعة الجهاز الهضمي الكبد والبنكرياس 
ومجموعة القلب العضالت والهيكل.

يمكن مالحظة قنوات الدماغ، يطول الجسم والعامود الفقري.أسبوع 3
يتكون القلب، يتم طالئه بتعرجات الظهر وبوادر األطراف. تنتج خاليا أسبوع 4

الدم األولية بكيس الزالل. للجنين دورة دموية شخصية تخصه، مع ذلك 
فهو بحاجة لتزويد غذاء وأوكسجين من األم.

يطور الجنين األعضاء الموجودة لدى شخص ناضج، ومع ذلك فإن حجمه أسبوع 5-7
ال يتعدى 25 ملمتر ووزنه بضعة غرامات. 

في نهاية الشهر الثاني تالحظ حركة الجنين، وهي عملية هامة لتطور أسبوع 8
العضالت والعظام.

خالل هذه األسابيع تنمو األعضاء الموجودة وتبدأ بالعمل. يمكن أسبوع 9-11
مالحظة دقات القلب، تبدأ الكليتان بعملية الفرز، ويتقوى الهيكل \ 

مبنى الجسم.
يتحرك الجنين في الشهر الثالث ويتمدد داخل كيس ماء السلى. تبدأ أسبوع 12-13

عمليات كالشرب، التبول، الفواق وحركات التنفس كتجهيز للحياة خارج 
الرحم.

تطور الجنين
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باإلمكان خالل الشهر الرابع تشخيص جنس الجنين من خاللأسبوع 14-16
األولتراساوند)بدقة تصل إلى %95(.

بنهاية الشهر الرابع باإلمكان الشعور بحركات جديدة وبرفسات الجنين. أسبوع 17
في الحمل األول يتم الشعور بتحركات الجنين في الشهر الخامس. في 

حاالت الحمل التالية يمكن اإلحساس بحركات الجنين ورفساته بوقت اسبق.
في الشهر الخامس يلحظ الجنين المؤثرات من "العالم الخارجي"أسبوع 18-21

وبإستطاعته اإلستجابة لها. وهو يزن االن أكثر من 500 غرام ويصل الى
نصف الطول الذي سيكون عليه ساعة الوالدة. في ساعات الليل يكون

الجنين فعاال أكثر. خالل فحص مسح األعضاء يمكن مالحظة جنس الجنين 
وانظمة جسمه، عدسات العينين، أصابع اليدين والرجلين، وعدد المفاصل 

بكل أصبع. بالتركيز على قلب الجنين يمكن مالحظة وجود اربع حجر 
للقلب.

في الشهر السادس يزداد الجنين بنصف كغم إضافية. خالل الشهرينأسبوع 22-26
التاليين يرتفع الجنين 200 غرام باألسبوع.

بالشهر السابع تتطور كافة حواس الجنين وهو يتجاوب مع "العالمأسبوع 27-31
الخارجي".يستطيع ان يميز أصواتا وموسيقى مألوفة، يتجاوب مع أنواع

الطعام التي تتناولها امه.
تكون حركات الجنين محسوسة بشكل أقوى من قبل األم بسبب إتاحة

كمية مياه سلى قليلة نسبيا للجنين. تبدأ كذلك عملية نضوج رئات 
الجنين.

يتواجد الجنين في الشهر الثامن بعدة وضعيات: نوم فعال/نوم هاديء، أسبوع 32-35
يقظة فعالة/يقظة هادئة. في هذه األسابيع يتموضع الجنين بالوضعية 

التي سيولد فيها.

الشهر التاسع- الجنين على استعداد للقاء العائلة والعالم الخارجي.أسبوع 36-40

تطور الجنين
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األكل لشخص واحد
وعدم  المتوازنة  غير  التغذية  فإن  جديدة،  حياة  خلق  على  المترتبة  السعادة  كل  من  الرغم  على 
ماهيته  الطعام،  كمية  تجاوزها.  يمكن  مخاطر  تنتج  قد  الحمل  فترة  في  الطعام  على  الرقابة 

وطريقة األكل – اليكم المرشد الكامل للمرأة الحامل.
الوزن المفرط أو السمنة الزائدة في فترة الحمل يمكنهم ان يؤدوا الى مضاعفات مثل: ضغط الدم، 
تسمم الحمل، سكري الحمل، أوجاع ظهر، وذمات باألطراف، أمراض جلدية وإكزيما، احتمال مكوث 

بالمستشفى وإمكانية اكبر لعمليات قيصرية.
إن فترة الحمل مثل مرحلة ما قبل الحمل والرضاعة، هي فترة هامة وحساسة بالنسبة لتغذية المرأة 
يعتبر  المرأة  عليه  تقتات  الذي  الغذاء  أن  التذكر  المهم  من  الوليد.  بصحة  المتعلق  حياتها  ونمط 

بمثابة المادة األولية التي يتطور منها الجنين.

الجانب السلبي من السكر
حوالى %5 من النساء الحوامل تطورن سكري حمل.يقصد به السكري العابر الذي يظهر بالثلث الثالث 
من الحمل، الناتج عن عدم تحمل النشويات النابعة من إفراز أقل من المطلوب لهورمون اإلنسولين 
و/أو رفض اإلنسولين. من بين عوامل الخطر المؤدية للسكري, السمنة الزائدة أثناء الحمل وقبله الى 
جانب التاريخ العائلي، التدخين والحمل بجيل متقدم. %33-%5 من النساء مع سكري الحمل سيطورن 
خالل عشر سنوات مرض السكري. إن المخاطر التي تتربص باألجنة في حاالت سكري حمل غير متوازن 
هي التشوهات، وزن والدة مرتفع، نضوج رئوي متأخر، إصابات تحت- والدية كبيرة، وظهور السكري 

أثناء الحياة.

300 سعرة حرارية باليوم
لنبدأ بقاعدة ال نقاش فيها: ال ينصح بأي حال استخدام مستحضرات الحمية في فترة الحمل وحتى 
ليس في فترة الرضاعة. المفتاح لهذا هو الطعام المتزن واستهالك كافة مركبات الغذاء. إن حميات 
التخسيس أثناء الحمل غير مستحبة، حتى ليس للبدينات. من الجدير معرفته أن الحمية القاسية تؤدي 

الى خسارة بمعدل 250 جرام من وزن المولود. 
بشكل عام، كل ما هو صحيح باأليام العادية يسري أيضا أثناء الحمل، ولكن مع إضافات: إن النشاط 
البدني المفتعل والرياضة المكثفة التي تسبب استهالكا مرتفعا للسكر، قد تؤدي لهبوط مستويات 

السكر بدم األم مما يتطلب زيادة استهالك النشويات.
إن استهالك الطاقة للمرأة الحامل أكبر بـ%17 من االستهالك الذي تتطلبه قبل الحمل ومعنى ذلك 
إضافة حوالي 300 سعرة حرارية لليوم. حمل التوائم يتطلب 450 سعرة حرارية باليوم. إن التغذية 
استهالك  الوالدة.  وخالل  الرحم  داخل  األجنة  موت  خطر  من  تقلل  والبروتينات  للنشويات  المتزنة 
اللحوم  التغذية. ومع ذلك فإن  اللحوم، يشكل حوالي %20 من  البروتينات، الذي يأتي بغالبيته من 
تحوي أيضا مستوى مرتفع من الدهون ولذلك يتوجب الحذر. من جهة أخرى فإن عدم تناول اللحوم 

التغذية الصحيحة أثناء الحمل
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قد يؤدي الى نقص في الحديد والفيتامين B12. يتوجب على المرأة الحامل التي ال تتناول 
والحبوب،  البقوليات  مثل  أخرى،  مصادر  من  البروتين  تناول  على  الحرص  واألسماك  اللحوم 
والحديد من مصادر كالطحينة، السبانخ وغيرها. يشكل استهالك الدهون %30 من التغذية 
اللحوم قليلة  الفواكه والخضار،  باستهالك  لذلك ينصح  الحمل، والنشويات 50%.  في فترة 

الدهن)خاصة الحمراء(، الجوز والمعجنات من القمح الكامل.

إضافات 
حامض الفوليك: للنمو السليم للجنين ولتخفيف مخاطر التشوهات الخلقية من المهم تناول 
وخالل  الممرضة(  الطبيب\  توصية  وفق  جرعة   ( الحمل  تخطيط  عند  حتى  الفوليك،  حامض 
صفار  جذور،  كبد،  فقع،  الفوليك-  حامض  تحوي  أطعمة  بتناول  ينصح  المقابل،  في  الحمل. 

البيض، مشمش مجفف، جوز، برتقال.
للحديد  حاجة  ثمة  لذلك  للهبوط.  الحمل  أثناء  للدم  الهوموجلوبين  مستوى  يميل  الحديد: 
وفق تعليمات الطبيب\الممرضة ووفق نتائج الفحوصات التي تقاس خالل الحمل. إضافة لذلك، 
ينصح تناول أطعمة غنية بالحديد- سبانخ، منجولد، بقدونس، فاصولياء جافة، حمص، عدس، 

منتجات الصويا، جوز، طحينة، أفوكادو، فاكهة مجففة، مليسة، لحوم.

التي  الطريقة  أن  على  التشديد  يجب   النهاية  في 
الطعام  تحليل  تبدأ عملية  تأكلن فيها ال تقل أهمية. 
المضغ.  مرحلة  في  الفم،  في  بالجسم  وامتصاصه 
الطعام،  أرباب  لكافة  أقصى  امتصاص  على  للحصول 
براحة وهدوء وليس عندما  الطعام  تناول  المهم  من 
من  والبلع  السريع  األكل  إن  غاضبات.  أو  عصبيات  تكن 
دون المضغ الجيد للطعام قد يسبب الغازات، المغص، 
الشعور باالنتفاخ بالبطن بعد األكل وأيضا لتعب. لذلك 
لهذا  وكرسوا  ثابتة  أوقات  في  الطعام  تناول  حاولن 

الوقت المالئم.

التغذية الصحيحة أثناء الحمل



www.leumit.co.il 17لمزيد من المعلومات وتعيين أدوار – مركز خدمة الزبائن 507-507-700-1 أو 507 * من الهاتف الخليوي

التغذية الصحيحة أثناء الحمل

صح/خطأ
معتقدات شائعة حول التغذية أثناء الحمل

 يتوجب على المرأة الحامل أن تأكل وجبة مضاعفة )وجبة للشخصين(
خطأ.هذا المفهوم يؤدي إلزدياد كبير بالوزن، بما يتجاوز الموصى به، وبذلك لمخاطر \ عوارض 

اكثر كما هو مذكور.
 ترتبط الرضاعة بشكل مباشر بازدياد الوزن.

خطأ. تفقد النساء المرضعات وزن اكثر نسبة للنساء غير المرضعات، خاصة بعد نصف عام من 
الوالدة.

 النشاط البدني يالءم فقط النساء اللواتي حملهن سليم.
صحيح. يفضل استشارة الطبيب قبل بدء النشاط البدني. في الحمل التوائم اذا كان سليما 

 باإلمكان ممارسة الرياضة لغاية أسبوع 28.
 يمكن في كل مرحلة البدء بنشاطات مثل السير المعتدل، ركوب دراجة ثابتة والسباحة.

 ما تتناولينه وتشربينه خالل الحمل هو مصدر الطعام لطفلك.
صحيح. إن العالقة بين ما تأكلينه وبين صحة طفلك أقوى مما كنت تعتقدين. لهذا السبب ينصح 

األطباء النساء اإلمتناع كليا عن استهالك الكحول اثناء الحمل، بينما كان يعتقد بالماضي أن 
استهالك كأس نبيذ واحدة باليوم ال يضر.

 يتطلب طفلك غذاء متوازنا يحوي كافة مركبات الغذاء المطلوبة للتطور.
صحيح. ال يقصد السعرات الحرارية فقط، بل كافة المركبات التي يبنىَ منها جسمه واجهزته 

المختلفة.
 التغذية الصحيحة خالل الحمل هي أداة هامة لمنع التلوثات واألمراض التي قد تؤذي  األم والجنين.

صحيح. لتجنب تسممات الغذاء والعدوى بأمراض منقولة بواسطة الغذاء، ينصح بالحفاظ على قوانين 
حذر أساسية كاالمتناع عن اللحوم واألسماك غير المطهية  او غير معلومة المصدر.

 االرتفاع المبالغ بالوزن قد يسبب تسمم الحمل.
غير صحيح. ومع ذلك، االرتفاع الكبير جدا بالوزن عند نهاية الحمل) أكثر من 0.5 كغم باألسبوع( 

يدل على تخزين السوائل مما يتطلب متابعة طبية.
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الحمل الفعال

ممارسة النشاط البدني ألثنين
من المهم تحريك الجسم خاصة في فترة الحمل، من اجل مالئمته للتغييرات التي تطرأ 

عليه، تمرين النفس، تحريره وتجهيزه للوالدة. المرشد الشخصي للحمل الفعال.
يحسن  ال  الحياة  فترات  كبقية  الفترة،  هذه  خالل  بدني  بنشاط  والقيام  مرضا  ليس  هو  الحمل 
المخاوف،  تقلل  العاطفية،  قدراتك  تطوير  على  ايضا  يساهم  وانما  فقط  الجسدية  قدرتك 
وتسهل التعامل مع ضغوطات الحياة اليومية، وتؤدي في الغالب لوالدة أسهل ولتعافي أسرع 
نسبيا. مع ذلك من المهم تذكر ان الحمل هو حالة خاصة يمر بها الجسم وينصح خاللها النشاط 
كبيرة  مجموعة  هنالك  معين.  حد  والى   – الصحيح  بالشكل  بذلك  القيام  يتم  ان  بشرط  البدني 
بالحمل  المثيرة، وجزء منها خاص  الفترة  التي ستجعلكم تشعرون أفضل في هذه  التمارين  من 

والوالدة.

.1

.2

.3

.4

الطبيب  الحصول على موافقة من  الطبيب: قبل كل شيء عليك  الحصول على موافقة 
المعالج. وفي جميع الحاالت إن ظهرت أي تغييرات او مشكلة أي كانت خالل الحمل – عليك 
ممارسة  من  مانع  ال  كانت،  ايا  طبية  مشاكل  توجد  ال  حال  في  عادة  مجددا.  استشارته 

للحمل البدني منذ األسابيع األولى  النشاط 

االولى من  المراحل  بدني منظم في  نشاط  بممارسة  يجدن صعوبة  نساء  اإلنصات: هنالك 
مرتبطة  المرحلة  هذه  في  والهرمونية  الجسدية  التغييرات  كون  الى  ذلك  ويعود  الحمل، 
وعدم  للجسم  اإلنصات  المهم  من  الحاالت  هذه  في  النفسية.  والحساسية  التعب  بمشاعر 
محاربته. ينصح بتمارين اإلسترخاء والخيال المبرمج بشدة في هذه الحالة وال توجد هنالك 

التمارين بتاتا لإلصرار على ممارسة  حاجة 

أثناء  بدنيا  نشاطا  ممارسة  المعافيات  للنساء  مانع  ال  عام  بشكل  دائما:  صعبة  البداية 
الثالثة  األشهر  في  االنتباه  تركيز  يجب  بالنشاط.  القيام  اثناء  بالراحة  يشعرن  طالما  الحمل 
اثقل  الجسم  يكون  )حيث  األخيرة  الثالثة  األشهر  وفي  اإلجهاض(  خطر  يكبر  األولى)حيث 

وهنالك خطر والدة مبكرة(

غير  و/أو  قليل  بمقدار  مارستن  أو  قبل،  من  الرياضة  تمارسن  لم  حال  في  بالقليل:  البدء 
استشارة  ينصح  الفترة،  هذه  في  بالذات  النشاط  بهذا  بالبدء  وترغبن  الحمل،  قبل  منتظم 
المجال. هم  بدنية مؤهلين في  لياقة  أو مدرب  الطبيعية"  "معالجة  اخصائي/ة فيزيوترابيا 
بدورهم سيساعدونكن على تحضير برنامج عمل تدريجي وسيرشدونكم حول كيفية البدء 

التي يجب االمتناع عنها واالمور 
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الحمل الفعال
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اإلستمرار  باستطاعتكن  قبل  من  منتظم  بشكل  الرياضة  ممارسة  حال  في  اإلعتدال: 
"عالج  فيزيوترابيا  اخصائي/ة  باستشارة  ينصح  ذلك  ومع  الحمل،  فترة  في  ايضا  بذلك 
طبيعي" أو مدرب لياقة بدنية مؤهلين في المجال، مع االخذ بعين االعتبار المقيدات 
بعد  أو  بذلك  قيامهن  بعد عدم  بالنشاط  يبدأن  اللواتي  الجديد.النساء  عقب وضعكن 

استراحة ألكثر من ثالثة او اربعة اسابيع، عليهن البدء بالتدريبات بكثافة وبوتيرة أقل

يوجا أو رقص شرقي: باستطاعة كل واحدة ان تختار نوعية النشاط الذي يالئمها، مع 
األخذ بعين االعتبار وقت فراغها، توفر النشاط واعتبارات أخرى شخصية. انواع النشاط 
الذي يمكن ممارسته حتى اقتراب موعد الوالدة يشمل: السير، السباحة، اليوجا، الرقص 

الشرقي، ركوب الدراجة وغيرها

بدون مبالغة: من المفضل اإلمتناع عن ممارسة النشاطات التي يمكنها الحاق االذى 
والجروح مثل الجودو والفنون القتالية على أنواعها وكذلك، العاب الكرة التنافسية، 
أخرى.  ورياضات  الخيل  ركوب  الماء،  على  التزلج  الجبال،  تسلق  الغوص،  الحر،  الهبوط 
كما ينصح باإلمتناع عن النشاطات التي تستدعي جهدا كبيرا مثل األيروبيك، ايروبيك 
الساللم، الركض السريع أو رفع األثقال. في حال ممارستكن لرياضات من هذا النوع أو 
او االستغناء عن ممارستها كليا  الحمل، يرجى تقليصها  اخرى غير مذكورة هنا قبل 
الى ما بعد الوالدة. في حال إصراركن على القيام بالنشاط يجب طرح الموضوع أمام 

الطبيب المعالج

حامي، حامي، أحمى: إن التغييرات الجسدية والهورمونية التي يمر بها الجسم وقت 
فإن  ذلك  بموجب  المفاصل.  وتوازن  واالحزمة  االوتار  العضالت،  قدرة  من  تغير  الحمل 
النساء الحوامل معرضات بشكل أكبر لإللتوائات، الشد واألوجاع. لهذا السبب من المهم 
خفيفة)خالل  ليونة  تمارين  بواسطة  النشاط  بدء  قبل  الجسم  تدفئة  على  الحرص  جدا 

عشر دقائق( وإنهاء النشاط بسلسلة إضافية من تمارين الليونة 

وتيرة القلب: من المهم الحرص على عدم رفع حرارة الجسم ومعدل نبضات القلب 
كثيرا خالل النشاط. يجب الحرص على اال يفوق معدل نبضات القلب 40% لغاية 50% من 
تواتر القلب العادي. مهم جدا ان يكون النشاط البدني لطيفا وال يبعث على الضيق كي 

تتمكني من المواظبة عليه لوقت طويل
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طريقة باوال
طريقة تعتمد على تشغيل العضالت الحلقية الموجودة حول فتحات الجسم. 
المقصود العضالت الموجودة حول العينين، عضالت األنف والفم، والعضالت 

المتحكمة بفتحات أسفل الحوض. يساعد التدريب المالئم على تحسين وتقوية 
عمل العضالت الضعيفة.

إن تقوية عضالت الحوض استعدادا للحمل وخالله ضرورية لغالبية النساء.تمرين 
العضالت الحلقية الموجودة بأسفل الحوض يمرن ويحرر قدرة تشغيل اهم منطقة 

بالنسبة للحمل والوالدة مما سيزيد من مستوى الحساسية والسيطرة عليها.
التمرين على طريقة باوال يرفع من جودة اإلنقباض والسيطرة بمنطقة أسفل 

الحوض على وظائفها المختلفة. بنفس المقدار باإلمكان أيضا التخفيف من مشاق 
الوالدة. التغييرات التي تحدث ألسفل الحوض: ضعف، ارتخاء، التوسعات والتهدالت 
قد تؤدي أحيانا الى أضرار مستعصية، وباإلمكان منع هذا من خالل التدريبات على 

طريقة باوال.

يوجا
اليوجا هو نشاط جسدي ونفسي يساعد المرأة الحامل على التعايش مع التغييرات 

الفيزيولوجية التي تتطلب من الجسم االعتياد عليها. اليوجا هي طريقة تكتشف 
فيها المرأة الحامل جسدها ومحدودياتها ومحاولة التغلب عليها.

تقدم اليوجا تدريبات تساعد المرأة الحامل لتحسين مجال الحركة للجسم وتؤدي 
لتقوية وتمرين العضالت والمفاصل وتمكن من تحسين الثبات , إن الخلل بالتوازن/ 

الثبات يخلق توترا،ارهاق والم وال يتيح تنفسا عميقا.
تساعد اليوجا المرأة ايضا من الناحية النفسية على مواجهة التخوفات والقلق 

الذي يرافق الحمل. 
تشكل تمرينات اليوجا تحضيرا ممتازا للوالدة – المرأة التي تتدرب على اليوجا 

بشكل ثابت أثناء الحمل يزداد وعيها لقدرات الجسم الهائلة وتزيد من قدرتها 
على التحكم بشكل افضل بالجسم والنفس أثناء مخاض الوالدة.

كما أن قدرة الشفاء والنقاهة لديها تكون أسرع وبإستطاعتها معاودة إدائها 
الطبيعي بشكل أسرع بعد الوالدة. من الجدير ذكره أن هذه الطريقة ال تضمن 

والدة سهلة وطبيعية وأنه في حال الحاجة لتدخل طبي لصالح الجنين أو األم، من 
المهم تقبل هذا التدخل برحابة صدر.

الحركة خالل الحمل
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فلدنكرايز
يتغير الجسم خالل الحمل وتواجه المرأة الحامل تغييرات يومية بالثقل وذلك بسبب 
الضغوطات على مناطق مختلفة بالجسم، قد تسبب هذه الضغوطات أوجاعا بالظهر، 

أرق، حرقة وغيرها.
الحامل مجددا مع جسمها عن طريق  المرأة  تتواصل  بمساعدة طريقة فلدنكرايز 
والدة حركية وأسهل واعادة الجسم لحركته التلقائية وبذلك فإنها تعيده لوضعيته 
المرونة،  التوازن،  وتطوير  تحسين  يتم  الطريقة  هذه  وفق  وجع.  دون  الطبيعية- 

والقدرة الحركية من خالل حركات بسيطة.

طريقة الكساندر
تقوم  التي  الطريقة  تبحث  وهي  بالحركة"،  "التفكير  الى  الكسندر  طريقة  تهدف 
"بإستخدام" الجانب الجسدي، النفسي والتفكيري سوية، وبشكل يؤثر على إدائنا. إن 
الفرضية األساسية تقول أن الجانب الجسدي، التفكيري والنفسي يعبر عنهم سوية 

بكل حركة أو نشاط في حياتنا.
تساعد هذه التقنية على التخفيف من أوجاع الظهر الناتجة عن الحمل، وهي تؤدي 

لتطوير تناسق أفضل يمكن استخدامه عند الحمل.
تالئم الطريقة ايضا الستعادة عافية الجسم بعد الوالدة.

لكل  المتغيرة  والمختلفة  الخاصة  اإلحتياجات  بموجب  فردي،  بشكل  الدروس  تمنح 
للطريقة،  معلم  قبل  من  وموجه  ناعم  أيدي  لمس  الدرس  يشمل  وامرأة.  امرأة 
باإلضافة لشرح كالمي وحوار حول المسار الذي يمر به جسمك. يتم جزء من التعليم 
التعلم  عند اإلستلقاء حيث يوجه المعلم جسدك بحركات سهلة وهادئة. يمكنك 
يتم  اإلسترخاء.  أثناء  المرونة  وتطوير  والعضالت،  المفاصل  حول  اإلستلقاء  أثناء 
التعلم أيضا نشاطات إضافية كالجلوس، النهوض، المشي واستحضار كل واحدة من 

الحركات اليومية التي تميزك.
كل إمرأة حملها سليم بإستطاعتها البدء بتدريبات بكل مرحلة من مراحل الحمل.

الحركة خالل الحمل
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التحضير للوالدة

دورة تجهيز للوالدة: 
لدورة   27-28 األسابيع  من  االنضمام  ينصح  األول،  بالحمل  خاصة  لألزواج،  معدة 

التجهيز.
والضرورية.  الحديثة  المعلومات  كافة  وتشمل  ومثيرة  شاملة  هي  الدورة  هذه 

هدف الدورة هو تجهيز الزوجين للوالدة، الستقبال الطفل، ورعايته األولية.
يمر الزوجين في هذه الدورة مواجهة جماعية مع تجربة الحمل والوالدة:

يتعرض المشتركون لطرق مختلفة تخفف من آالم المخاض	•
فترة 	• خالل  العام  الشعور  وتحسين  للتخفيف  مختلفة  طرقا  المشتركون  يتعلم 

الحمل والوالدة
تمنح فرصة لكل مشترك لطرح أسئلة والحصول على معلومات وإرشاد	•
يحصل المشتركون على معلومات حديثة حول فيزيولوجيا الحمل وعملية الوالدة	•

لعضوات لئوميت الفضية/الذهبية إرجاع مالي وفق شروط اتفاقية الشبان. األحقية 
بدون فترة انتظار!     

لفحص احقيتك بدورة تحضير للوالدة، أنت مدعوة للتوجه لمركز خدمة الزبائن.
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عالمات مسبقة

ابان الوالدة
متى تبدأ الوالدة؟

كيف تعرفين أن الوالدة بدأت، ومتى يتوجب عليك التوجه لغرفة الوالدة؟
هنالك ثالث عالمات أساسية تدل على ذلك:

ماذا عليك فعله؟كيف تعرفين
عندما تظهر انقباضات)طلق( منتظمة، 1.

بالبداية تكون خفيفة، غير مؤلمة وتظهر 
الوقات بعيدة. عادة تبدأ بأوجاع بالظهر 

السفلي، لكن خالل ساعة أو ساعتين تشعرين 
انها تتوجه ألسفل البطن. تتحول بالتدريج 

لمتقاربة، وعندما تقترب عملية الوالدة تظهر 
االنقباضات كل 7-5 دقائق. 

عندما تكون االنقباضات ما تزال ضعيفة. استمري 
بنشاطك العادي، او حاولي النوم. أخبري فرد من افراد 

العائلة المفترض به أن يرافقك أثناء الوالدة حول 
هذه االنقباضات، كي يتمكن من الوصول بالوقت.

عندما تزداد وتيرة االنقباضات )مرة لـ 5-3 دقائق( 
وتزداد قوتها يعني ذلك أنه قد حان الوقت التوجه 

لغرفة الوالدة.
.2 )SHOW( عندما يتحرر الصمام المخاطي

يتحرر أبان الوالدة الصمام المخاطي الموجود 
في عنق الرحم أثناء الحمل. يرافق هذه 

العملية نزيف دم. لذلك يظهر الصمام 
المخاطي عند فتحة المهبل مخلوطا بالقليل 

من الدم. قد تدل هذه الظاهرة على بداية 
الوالدة. من المهم التمييز بين صمام سليم 

وبين نزيف،الذي يدل على مسار غير سليم. 
عادة يظهر "المخاط " بكمية قد تشكل بقعة 

على منديل. يتم تمييز النزيف غير السليم 
بواسطة كمية دم شبيهة بكمية الدم خالل 

الحيض.

عندما يظهر "المخاط" فإنه ما زال لديك وقت لإلتصال 
مع مرافقك الى غرفة الوالدة وانتظار حضوره. 

في حال ظهور نزيف بكمية تشكك بعملية غير 
سليمة فيجب الوصول فورا لغرفة الوالدة.

عندما يحدث "نزول الماء"3.
تمزق الكيس االمنيوتي الذي يتموضع فيه 
الجنين أثناء الوالدة. يحدث تمزق األغشية 

عادة عندما تكون االنقباضات منتظمة. لكنها 
قد تظهر قبل ظهور االنقباضات، كعالمة 

أولى للوالدة. قد تسيل "المياه" على شكل 
سيل دقيق وخفيف وعندها فقط قد تسبب 

رطوبة، أو أنها قد تتدفق بقوة وبشكل 
فجائي يرطب ثيابك / سريرك.

 في حال شككت بنزول الماء عليك الوصول بسرعة 
لغرفة الوالدة وعدم التماطل.

يمكنك في األسابيع األخيرة للحمل استخدام غطاء 
بالستيكي تحت الغطاء العادي بهدف الحفاض على 

سريرك من حدث كهذا.

أيضا بالسيارة، ينصح الجلوس على منشفة.
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إشارات مسبقة إلقتراب الوالدة :

:)LIGHTING( "التخفيف"
الجزء المتقدم من الجنين ينزل الى داخل الحوض. يخفف هذا النزول من ضغط الرحم 

على المعدة والرئتين. يالحظ احيانا هبوطا خفيفا بارتفاع الرحم.

الحاجة الملحة للتبول:
مع نزول القسم المتقدم للجنين الى داخل الحوض، قد تظهر رغبة زائدة بالتبول 

نتيجة للضغط على المثانة.

:)NESTING( "التعشيش"
الحاجة للترتيب، التنظيم، التنظيف، تعليق ستارة جديدة، تجهيز عش المولود.

عالمات مسبقة
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الرضاعة هي حق كل إمرأة ولكنها ليست واجبها
الرضاعة: نعم أم ال؟

بشأن  قرار  اتخاذ  نفسها.  واثقة من  تكون  ان  الرضاعة  تختار  أم  جدا على كل  المهم  من 
الرضاعة يعود اليك. يتخذ القرار عادة بفترة الحمل ولذلك يتوجب عليك اإللمام بالموضوع.

الرضاعة هي استمرارية طبيعية للحمل والوالدة, فهي الطريقة االمثل لتغذية الطفل من 
جيل 6-4 اشهر.

ايجابيات الرضاعة للطفل:
يساهم حليب األم في حماية طفلك من األمراض، التلوثات لالنه يحوي المضضات وهو هام 
إسهاالت،  الحساسية،  بعوارض  الطفل  إصابة  احتماالت  من  الرضاعة  تقلل  والتطور.  للنمو 

التهابات بمجرى التنفس، التهابات األذنين، سكري مبكر/فرط السمنة، وموت سريري.
حليب االم دائم طازج ومتوفر بدرجة حرارة مالئمة وهو يتالئم بحسب حاجات الطفل وتطوره.

ايجابيات الرضاعة لألم المرضعة: 
تقلل من احتماالت اإلصابة بسرطان الثدي والمبيض وهشاشة العضم "االستيوبروزس".	•
تساعد على عودة الرحم الى حجمه الطبيعي بسرعة كبيرة.	•
ال حاجة لشراء غذاء لألطفال وما يرافقه, فهي مريحة, جاهزة ومتوفرة.	•
تساعد األم على العودة لوزنها األصلي بسرعة كبيرة.	•
•	.)Bonding( تقوي العالقة بين األم والطفل

نصائح للرضاعة الناجحة:
يرضع الطفل في األسابيع األولى بين 12-8 مرة خالل 24 ساعة.	•
من اليوم الرابع لحياة الطفل من المهم تتبع عملية التبول )6-5 حفاضات رطبة من كافة 	•

البول خالل اليوم الواحد( وإفرازات سائلة )4-3 مرات باليوم(.
االنتباه لصوت البلع خالل الرضاعة.	•
إرضاع الطفل من كال الثديين لدى كل رضاعة. 	•
أن يكون الطفل هادئا بنهاية الرضاعة.	•
يبلغ الطفل وزن الوالدة خالل أسبوعين.	•

استشارة رضاعة
لعضوات لئوميت الذهبية/ الفضية األحقية باستشارة خبيرة رضاعة مرخصة IBCLC )بموجب 

شروط اتفاقية الشبان(.
فترة الرضاعة

قد تسبب فترة الرضاعة انسداد بالثدي وبالتالي أوجاع. لكي نتجنب هذه الظواهر من المهم 
المواظبة على ارتداء صدرية متينة واإلرضاع من كل ثدي بالتناوب. محاولة اخراج حليب من 

الحلمة بواسطة االصابع وبحركة دائرية.
إلرشاد إضافي وفق الحاجة باإلمكان التوجه للممرضة بالعيادة وبدورها ستوجهك 

لتتمة اإلرشاد والدعم.

الرضاعة الناجحة
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بعد الوالدة
مبروك على والدة الطفل\ة حيث الكثير من الفرح والكثير من القلق أيضا...

دورك كأم جديدة يؤدي بك احيانا للحكم على نفسك بشكل قاسي، في الكثير من 
األحيان يظهر حزن، بكاء، بلبلة، المخاوف وحتى األرق.

تواصل  حال  في  الوالدات،  لتعافي  االهتمام  بذل  الموسعة  والعائلة  األزواج  على 
وطبيب  لممرضة  التوجه  المهم  من  طويلة،  ولفترة  القوة  بنفس  والحزن  البكاء 

والحصول على استشارة ومساعدة.
التوجه للصحية بعد اسبوع من الوالدة لمتابعة األم والطفل. يجب 	• الرجاء تذكر 

التزود برسالة التسريح من المستشفى لدى وصولكم للصحية. سيطلب من المرأة 
تعبئة استمارة إكتشاف اإلكتئاب بعد الوالدة ) EPDS( حتى يتسنى التوجه للعالج 

عند الضرورة
الوالدة، لفحص 	• التوجه لطبيب نساء خالل ستة –سبعة أسابيع بعد  الوالدة  على 

وإجمال عملية الوالدة.
طبيب 	• لدى  المراجعة  موعد  حتى  الحديد  أقراص  بتناول  االستمرار  الوالدة  على 

النساء.
يجب الحرص على أمان الطفل الوليد، عند السفر بالسيارة عليكم المواظبة على 	•

استخدام كرسي أمان يالئم جيل الطفل.
لدى أي سؤال أو شك يجب التوجه لعيادة الصحية- وسيتم إجابتكم بسرور.	•

برنامج تدليك أطفال )شخصي وجماعي(:
معد لألهل والطفل/ة ويعلم كيفية التعامل مع المشاكل مثل: الغازات، اإلمساك، 

صعوبة التنفس، المغص، مشاكل النوم، البرد وغيرها.
تقنيات  األمان،  قواعد  اللمس،  أهمية  الورشة:  تتناولها  التي  المواضيع  بين  من 

مختلفة لتدليك األطفال، تدليك البطن، تدليك الظهر، تدليك األطراف وغيرها.

بعد الوالدة
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بطاقة متابعة الحمل

العـائـــلة
كــــبرت؟
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מעקב היריון

פרטים
אישיים

מספר זהותשם פרטישם משפחה

 מס בית                   יישוב                      מיקודמען 
                          

רחוב 
מגורים          

מספרים נוספים )טלפון נייד, פקס(מספר טלפון

בעיות 
מיוחדות

רגישות 
לתרופות

בכל פנייה לבדיקה במהלך ההיריון ובבואך ללדת, הציגי כרטיס זה ואת כל 
המסמכים הקשורים להיריון הנוכחי.

הרגלים בריאותיים 
)עישון, אלכוהול, סמים(



בן הזוגהאשהפרטים

שם משפחה

שם פרטי

שם האב

תאריך לידה

גיל

ארץ לידה

שנת עליה

מצב משפחתי

הגורם 
הרפואי 
האחראי 
למעקב 
בהיריון 
הנוכחי

מס' טלפון במרפאה / בטיפת חלבשם המרפאה / טיפת חלב

כתובת המרפאה / טיפת חלב

מספר טלפון ישירשם הרופא המטפל

תאריך התחלת המעקבפרטים מזהים של בני הזוג

נשוינשואה

אלמןאלמנה

רווקרווקה גרושגרושה



היריון נוכחי - פרטים מזהים

חתימה וחותמת
ממלא הפרטים

תאריך

P  G  Ab  EP  C/S            נוסחה מיילדותית

ימיםנמשךלא סדירסדירמחזור

תאריך וסת אחרונה לחישוב גיל 
ההיריון הנוכחי הוא לפי

תאריך ידוע

ET/IVF

U/S מוקדם

U/S מאוחר

תאריך וסת
אחרונה

תאריך לידה
משוער

הערותהמחלה

סוכרת

יתר לחץ דם

מחלות לב

מחלות גנטיות

אחר )פרט(

עבר רפואי של המשפחה



בדיקה גופנית
משקל לפני היריוןמשקלגובה

לב

ריאות

בטן

שדיים

ורידים, בצקות

)P.V( בדיקה לדנית

אחר )פרט(

עבר רפואי של האשה

הערותהמחלה

סוכרת

יתר לחץ דם

מחלות לב

G6 PD

מחלות אחרות

ניתוחים ותאונות

נוטלת תרופות בקביעות 
)פרט(

אחר )פרט(

ן      
ריו

 פ
 

טיפולים

משך תקופת אי פריון



עבר מיילדותי

סיבוכי היריון ולידה ואבחנות הילוד.
מומים מולדים ופגיעות נוירולוגיות ואחרות

)אם אין מספיק מקום, השלם למטה(

משקל 
הילוד

מין 
הילוד

שבוע 
סיום 
ההיריון

שנת לידה אופן 
הכניסה 
להיריון

מספר 
ההיריון

ספונטני = ס
טיפולי = ט

זכר = ז
נקבה = נ

 Fragile X   Thalasemia   Gaucher   C.F   נשאות אטקסיה טלנגנטקזיה

 USHER / אשר סינדרום   FANCONI C פנקוני   FANCONI A פנקוני   NIEMAN PICK 

SPINAL MUSCULAR ATROPHY- SMA ניוון שרירים מסוג   SYNDROME

NEMALIME MYOPATHY נמליין מיופתיה 
COESTEFF SYNDROME תסמונת קוסטף   MAPLE SYRUP URINE DISEASE מחלת סירופ מייפל 

MLC - MEGALENCEPHALIC LEUKOENCEPHALOPATHY מחלת   DYSFERLIN חסר דיספרלין 

GSD 1 - מחלת אגירת גליקוגן  MLD - METACHROMATIC LEUKODYSTROPHY 

 קונקסין - NONSYNDROMIC DEAFNESS   תסמונת PCCA   תסמונת ז'וברט מולקולרי

           

           

נמצאה נשאות ל: 

נשאות גנטית )סמן אם בוצעה בדיקה(



ת
אחו

מעקב 
ת ו

בדיקו

תאריך 
הבדיקה

שבוע 
ההיריון

לחץ 
דם

שקל
מ

בצקת
Hg B

שתן
הערות

חתימה

חלבון
סוכר

תרבית



בדיקות מעבדה בהיריון הנוכחי

בן הזוגהאשה Rhסוג דםRhסוג דם

סקר נוגדני Rh בדם )COOMBS TEST TITER( לנשים עם Rh שלילי - לפי התוויה רפואית

שבוע תאריךמס'
ההיריון

שבוע תאריךמס'טיטר
ההיריון

טיטר

14

25

36

D חיסון באנטי
כמותשבועתאריךכמותשבועתאריך

בדיקות נוספות

שבוע תאריך הבדיקהשם הבדיקה
ההיריון

תוצאות

V.D.R.L.

נוגדני אדמת

HBsAg

H.I.V פי
 ל

צע
לב

ית
וא

רפ
ה 

תווי
ה

חתימה וחותמת
ממלא הפרטים

תאריך



בדיקות לאיתור מומים מולדים

תבחין 
משולש/
מרובע

שבוע תאריך
ההיריון

סיכון לפי גיל                  /PAP AAFPbHCGUE31אינהובין

סיכון משוקלל                /1

תאריך שם הבדיקה
הבדיקה

שבוע 
ההיריון

תוצאות

טיי זקס )אשה, בן זוג(

פי
 ל

צע
לב

ית
וא

רפ
ה 

ווי
בדיקת מי-שפיר / הת

סיסי שליה

אחר

בדיקות מיוחדות לגילוי סוכרת
תאריך שם הבדיקה

הבדיקה
שבוע 
ההיריון

תוצאות

סוכר בצום

HbAIC

GCT-
GLUCOSE CHALLANGE TEST

)50 גרם לא בצום(

OGTT
)100 גרם(

דקות
תוצאה

180       120       60       0

חתימה וחותמת
ממלא הפרטים

תאריך



א
מעקב רופ

ת ו
בדיקו

תאריך 
הבדיקה

גיל 
ההיריון 

בשב'

גודל 
הרחם

בצקת
עובר

ממצאים בבדיקה והנחיות
חתימה 
וחותמת 
הרופא

דופק
מצג

תנועות 
דיווח 
האשה

NST



בדיקה על-קולית U/S )לפי התוויה רפואית(

גיל ההיריון תאריך הבדיקה
ממצאיםבשבועות

הנחיות לחדר לידה

סיכום אבחנות עיקריות



מתי עליך לבוא לבית חולים?

מה עלייך להביא לחדר לידה?

בהצלחה

א. כאשר יש לך דימום נרתיקי משמעותי.
ב. כאשר את חשה צירים, או כאבים חריגים.

ג. כאשר יש ירידת מי-שפיר.
ד. כאשר קיימת ירידה חדה בתנועות העובר.

א. תעודת זהות
ב. כרטיס מעקב היריון

ג. כלי רחצה

ד. חלוק בית
ה. נעלי בית

ו. חזיית הנקה
ז. לבנים



הלבטב וגצוהש םינותנהמ קלח*

لئوميت الفضيةمؤحيدت عاديفكالليت موشالممكابي ماجين زهافالمستوى األول

5.81 ₪5.64 ₪3.43 ₪3.35 ₪دفعة شهرية ألجيال 25-29

7.42 ₪5.26 ₪ 8.74 ₪ 9.17 ₪دفعة شهرية ألجيال 30-34

لئوميت الذهبيةمؤحيدت سيكالليت بالتينوممكابي شيليالمستوى الثاني

3.593.47878.25دفعة شهرية ألجيال 25-29

9.5111.595.1013.26دفعة شهرية ألجيال 30-34

لئوميت
الفضية/الذهبية
إختيارات أكثر، صحة أفضل

يديعوت أحرونوت 
 فحصت ووجدت

زبائن لئوميت يدفعون 
لغاية %64 أقل ضمن 

التأمين المكمل!

 هل أنت حامل؟
انضمي من اآلن للئوميت الذهبية لتكوني ذات احقية 
 المتيازات بقيمة أالف الشواقل فورا – دون فترة انتظار!

"تعرض لئوميت الذهبية...فحص ماء السلى مجانا, وهو فحص يكلف مئات الشواقل في بقية الصناديق" 
" باستثناء لئوميت, كافة الصناديق تطلب من المؤمن الدفع مقابل التأمينين المكملين, وذلك في حال 

انضمامه لتأمين البريميوم خاصتهم أيضا..."

*جزء من المعطيات التي عرضت بالقائمة

األحقية بموجب شروط الشبان. القسط الشهري صحيح لشهر 03/2013 لمؤمني لئوميت الفضية/الذهبية لغاية 2.8 شيكل للشهر.

7.3.13, ملحق "مامون", يارون كلنر



يسعدنا أن نكون في خدمتكم في مركز 
خدمة زبائن لئوميت  1-700-507-507 

أو 507* من أي هاتف
ساعات العمل:

األحد – الخميس 22:30-07:00، الجمعة  07:00-13:00
السبت: ساعة بعد خروج السبت حتى  24:00
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