أهمية “رعاية ما قبل احلمل”
رعاية ما قبل احلمل تشمل مجموعة من التدخالت التي

حتدد وتخفف من إحتمال حدوث بعض من اخملاطر اجلسدية،
ّ
السلوكية ،واالجتماعية التي تؤثر على صحة املرأة واحلمل في

املستقبل .الهدف من رعاية ما قبل احلمل :الكشف عن اخملاطر
احملتملة ،تقدمي الرعاية الصحية ،والتوعية .إن التقيد بهذه التدخالت
يساهم في احلد من اخملاطر التي مت حتديدها .نسرد في ما يلي تعليمات
تساعدك في االعداد اجل ّيد ملرحلة احلمل وبعض اخملاطر التي يجب تفاديها ،وهي:
وسائل منع احلمل :في حال كنت تستخدمني نوعا من وسائل منع احلمل الهرمونية سيكون
بوسع طبيبك أن يوفر لك املعلومات حول أهمية االنتقال إلى وسائل غير الهرمونية حتى
يتم إعادة تأسيس دورة الطمث اخلاصة بك.
التدخني :كما تعلمني التدخني يؤثر بشكل خطير على فرص احلمل وإكتماله ،فهو يزيد
من فرص حدوث الوالدة املبكرة وتدنّي وزن املولود .تساعدك رعاية ما قبل
(لك ولشريكك).
احلمل على وقف التدخني ِ
الوزن :إذا كنت تعانني من إختالل في الوزن فسوف تتأثر فرص احلمل
و تزداد املضاعفات أثناء احلمل والوالدة .سينصحك الطبيب بنظام
غذائي صحي تلتزمني به للمحافظة على وزن مالئم خالل احلمل.

احلمية الغذائية :إن تناول األطعمة الصح ّية وجتنب املصنّعة منها
في غاية األهمية .وإذا كنت تتبعني نظاما ً غذائيا ً متوازنا ً ،فعلى
املكمالت الغذائية.
األرجح أنك لن حتتاجي الى
ّ
ملدة ثالثة أشهر قبل احلمل وفي
حمض الفوليك (فيتامني :)B9يؤخذ يوميا ّ
الفصل األول من احلمل .هذا الفيتامني يقلل بنسبة الثلثني حدوث عيوب في اجلهاز العصبي
عند اجلنني .وتلك العيوب قد حتدث في األسابيع األربعة األولى للحمل .وهو عادة الوقت الذي
قد ال تعرف املرأة انها حامل .وعلى الرغم من وجود حمض الفوليك في االطعمة (مثل عصير
البرتقال ّ
املركز ،القرنبيط ،الهليون ،العدس ،الفريز ،السبانخ ،والفول السوداني) ينبغي أخذ
أقراص حمض الفوليك.
ممارسة الرياضة بشكل منتظم :ممارسة الرياضة املعتدلة تعزز الصحة البدنية ،ومستويات
الطاقة ،وفرص احلمل .محاولة املشي ملدة  ٣٠دقيقة على األقل 5 ،مرات في األسبوع.
بعض اخليارات اجليدة والتي ميكنك االستمرار مبمارستها طوال فترة احلمل :املشي السريع،
السباحة ،والركض ،واليوغا.

الكحول :تشير الدراسات واملراجع العلمية الى وجوب عدم تناول الكحول اثناء احلمل لتجنّب
إيذاء صحة اجلنني العقل ّية واجلسد ّية.

األدوية :من الضروري تعلمي طبيبك بتناولك لألدوية سواء كانت وصفة طبية أو ال ،مثل
احلمية العشبية واملكمالت الغذائية والفيتامينات .وسيصف الطبيب األدوية التي توافق
فترة احلمل .قد ترغبني بالتع ّرف ،من طبيبك ،إلى الئحة األدوية املسموحة واملمنوعة خالل
احلمل التي قد تكون ضرورية لإلستخدام اليومي كمضادات تخثر الدم (مثل
الوارفارين) ،حبوب ملعاجلة حب الشباب (مثل اكيوتاين) ،وبعض أنواع
مضادات الصرع والتي قد ثبت أن إستخدامها مض ٌّر لألجنة .
اللقاحات :سيتأكد طبيبك من أنك تلق ّيت اللقاحات الالزمة،
خاصة التحصني ضد احلصبة .تذكري أن هنالك لقاحات ال
تعطى خالل فترة احلمل.
التاريخ الطبي :سيسألك طبيبك خالل زيرة قبل احلمل عن التاريخ
جيني
الطبي اخلاص بك وبشريكك (مبا في ذلك أي مرض وراثي أو
ّ
في عائلتكما) .معاجلة األمراض املزمنة ،كضبط مرض السكري
وامراض الغدة الدرقية سوف يحول دون انتشار العيوب اخللقية.

الفحص السريري :ميكن للطبيب أن يق ّيم صحتك البدنية ،وهذا قد يشمل فحص لضغط
الدم ،الكوليسترول ،مرض السكري ،مسحة عنق الرحم ،والعدوى املنقولة جنسيا .فحص
وعالج اإللتهابات املنقولة جنسيا يقلل من مخاطر احلمل خارج الرحم ،تش ّوهات ،ووفاة
اجلنني.
اخلصوبة :سيزودك طبيبك باملعلومات واملشورة الكافية املتعلقة بشأن مراقبة وحتقيق
أقصى قدر من اخلصوبة واألوقات املالئمة للحمل.
األخطار البيئية :جتنّبي تنشق الهواء املل ّوث بدخان احملركات ،التدخني الثانوي (دخان سجائر
احمليطني بك) ،املواد الكيميائية وامللوثات .كما أن هذا مهم بالنسبة لآلباء احملتملني أيضاً.
وقد مت ربط امللوثات مبشاكل احلمل مثل االجهاض والتشوهات اخللقية.

ّ
التأكد من أنك وشريكك في أفضل صحة ممكنة عند بداية
رعاية ما قبل احلمل تساعد على
محاولة احلمل ويعطي طفلك أفضل بداية ممكنة لتكوين سليم.

ما هي منافع الرياضة للمرأة احلامل وللجنني؟
ممارسة التمارين املعتدلة:

تساعد على تنمية اخلالص وتخ ِّفض من خطر الوالدة املبكرة.
ّ
السكري وإرتفاع ضغط الدم وهما األكثر شيوعا ً أثناء فترة
تقلل من إحتمال حدوث مرض
احلمل.

ّ
تخفض من زيادة الوزن االضافي ومن الدهون والكولسترول في الدم مما يقي احلوامل من
أمراض القلب والدورة الدموية.

أن أطفال اخلامسة من عمرهم الذين ولدوا من أمهات مارسن الرياضة خالل حملهن،

تبينّ
يتميزون بنسبة ذكاء ومهارات لغوية أعلى من أطفال األمهات اللواتي لم ميارسن الرياضة.
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التمارين املوصى بها للمرأة احلامل:

Choices and Challenges in Changing Childbirth Group | American University of Beirut

في حال عدم وجود مضاعفات أثناء احلمل ،ينصح مبمارسة متارين معتدلة الق ّوة
وبشكل منتظم كاملشي السريع ملدة  ٣٠دقيقة ٥-٤ ،أيام في األسبوع.
في حال لم متارسي الرياضة قبل احلمل ،تستطيعني البدء بتمارين
خفيفة ومق ّوية  ٣م ّرات في األسبوع ملدة  ١٥دقيقة .ثم تزيدين مدة
التمرين بشكل متواصل.
التمارين السليمة تشمل املشي ،السباحة ،ومتارين اللياقة البدنية
املعتدلة مثل اليوغا والبيالتس (.)yoga, pilates
جتنبي التمارين الهوائية ،متارين املعدة ،والتمارين اخلطيرة التي تؤدي
لفقدان التوازن (كاجلمباز ،التزلج ،رفع االثقال ،ركوب اخليل ،التنس
والغطس).
يفضل ممارسة متارين كيغل ( )Kegelأثناء احلمل وبعده ،فهي تق ّوي عضالت املهبل وتعالج
َّ
ّ
مشكلة سلس البول .متارين كيغل هي عبارة عن عملية تقلص وإرتخاء لعضالت املهبل
مبعدل عشر مرات (صباحا ً ،ظهرا ً ،ومسا ًء).

فريق سالمة األمومة يضم باحثني وأطباء من كلية العلوم الصحية في اجلامعة األميركية في بيروت
يعمل على دراسات تهدف إلى حتسني ظروف احلمل والوالدة في لبنان .يشمل هذا املشروع تعاون باحثني
في مصر ،سوريا وفلسطني.
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