مركز ديترويت الطبي ()DMC

�معلومات حول
�صحة احلمل

حتى مع كل الفرحة التي يجلبها معه احلمل ،فقد يجول في
خاطر املرأة احلامل أسئلة كثيرة وقد تكون قلقة حول التغ ّيرات
املتوقعة خالل فترة حملها ،والعناية بجسدها لضمان صحة
الطفل في رحمها.

العناية الطبية ما قبل الوالدة

حاملا تكتشف املرأة بأنها حامل ،ينبغي عليها وضع جدول للعناية الطبية
مع طبيبها قبل الوالدة يغطي الفترة الكاملة حلملها .بالنسبة حلاالت احلمل
الطبيعية التي ال يرافقها تعقيدات ذات أهمية ،فإن فحوصات ما قبل الوالدة
يتم حتديدها عادة كما يلي:
• كل شهر من األسبوع األول وحتى األسبوع الثامن والعشرون
• كل أسبوعني من األسبوع التاسع والعشرون وحتى األسبوع
السادس والثالثون
• أسبوعيا من األسبوع السابع والثالثون وحتى الوالدة

الغذاء خالل فترة احلمل

وفقا إلدارة الغذاء واألدوية األميركية ( ،)FDAفإن احلامل حتتاج إلى 300
وحدة حرارية إضافية يوميا للمحافظة على حمل سليم .وينبغي أن تأتي
تلك الوحدات احلرارية من غذاء متوازن من البروتني والفاكهة واخلضار واحلبوب
الكاملة ،على أن يتم التقليل من تناول احللويات والدهون .وميكن للغذاء
الصحي واملتوازن بشكل جيد خالل فترة احلمل أن يقلل أيضا من بعض أعراض
احلمل مثل الغثيان واإلمساك.
كما يشكل شرب السوائل جزءا هاما أيضا من غذاء احلمل الصحي .فشرب
النساء لستة إلى ثمانية أكواب من املاء تعد كافية يوميا ،إضافة إلى سوائل
العصير واحلساء .وينبغي على احلامل أن تتحدث إلى طبيبها حول احلد من
تناولها للقهوة واحملل ّيات االصطناعية .كما ينبغي جتنب كافة أنواع الكحول
خالل احلمل.
�
إذا كنت قلقة من احتماالت اإلصابة بالسرطان ،فيمكنك مناقشة األمر مع
طبيبك .وفي حال لم يكن لديك طبيب ،فإن مركز  DMCالطبي ميكنه أن
يجد لك طبيب .يرجى االتصال على الرقم  1-888-362-2500بني الساعة
 8:30صباحا و  5:00مساء ،من االثنني وحتى اجلمعة.

قد يختلف اجلدول وفقا حلالتك الطبية الشخصية وتفضيالت الطبيب .وقد
يتطلب األمر عناية إضافية في الفترة ما قبل الوالدة في حال كانت املرأة احلامل
تعاني من أمراض مسبقا (مثل ،مرض السكري) و/أو ظهرت تعقيدات بني فترة
اإلخصاب والوالدة.
وال يتمثل هدف العناية في فترة ما قبل الوالدة فقط في التزويد بأفضل
العناية للمرأة احلامل والطفل في الرحم ،بل أيضا في حتضير املرأة احلامل
لتوليد طفل معافى .وخالل زيارات ما قبل الوالدة ،يتم إجراء فحوصات للمرأة
احلامل وطفلها لتقييم أية مخاطر محتملة ،وملعاجلة أية تعقيدات قد تعاني
منها احلامل أو اجلنني ،وملراقبة منو اجلنني وتط ّوره .عالوة على ذلك ،يتم تزويدها
باالستشارات واإلرشادات بالنسبة لنواح مختلفة من احلمل ،مبا في ذلك زيادة
الوزن والتمارين والغذاء والصحة العامة.
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