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الحمل؟ أثناء الصحية الرعاية أهمية ما  

  ةالجسمي بصحتك الجسمية والنفسية على الحفاظتساعدك 

 .الحمل أثناء

 حدوثها يمكن التي المضاعفات من تحميك. 

  بعض األمراضل المبكر االكتشافتساعدك على. 

  الرعاية وتحويلك إلى العاجلُتمّكن الفريق الطبي من التدخل 

 .الحاجة إلى ذلك عند المتخصصة الطبية

  الطفل المولود ورعاية والرضاعة لعملية الوالدةتجهيزك. 

  والعيوب األمراض بعض من كجنين حمايةتساعدك على 

 .الِخلقية

  

  



؟للطبيب مهمة األولى تيزيارهل   

 مختلفة  بسبابأل مهمة للطبيب األولى  زيارتكتعتبر نعم، 

 منها:

  األبسابسية.معلوماتك  تسجيليتم في هذه الزيارة 

 

 الصحية واالجتماعية والتثقيفية ك تحديد احتياجات

 .كووضع خطة لرعايت

 

  كتساعد الطاقم الطبيإنشاء عالقة طيبة مع 

اطمئنانك وبالتالي  ة بهمثقالعلى اكتساب 

 بانتظام. العيادةمراجعة ل

 

 في فترة مبكرة  للعيادةاألولى تك وكلما كانت زيار

عناية ذلك على الحصول على  بساعدكمن الحمل 

 أفضل. طبية



؟ك للمتابعة بالعيادة في زيارات علمتوقاما   

 

عمل الفحوصات  أثناء الحمل يتم للطبيب المتكررة كزيارات في

:التالية  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 قياس الوزن

 فحص البطن وتحديد وضع الجنين وسماع نبضه

ضغط الدمقياس   

 فحص البول



؟ي للطبيبزيارات جدولكيف يكون   

 الثلث وخالل للعيادة زيارة أول منذ الرعاية تبدأ

:تصبح ثم الحمل من األول  

.الحمل من السابع الشهر حتىو  شهر كلموعد واحد  •  

.الحمل من والثامن عالشهر الساب في شهر كل موعدين •  

.الحمل من التابسع الشهر أثناء أبسبوع كل موعد واحد •  

 

 

 الزيارات تكون الخطر الحملإذا كان الحمل مصنف من 

 الشهر في أبسبوع كل ثم السابع الشهر حتى يوم و51 كل

أي   في الشهر التابسع المستشفى ويكون الدخول إلى الثامن

.الحالة حسبويكون ب والثالثين السابع األبسبوع  

  



؟ا  خطر حمللا يكونتى م  

 األعراض من أي جدتاوت ذاإيصبح حملك خطرًا 

 خاصةال رعايةال تقديم ويجب ،التاليةأو العوامل 

:والنفاس والوالدة الحمل فترة خالل  

 

  بسنه. 5١بسنه أو أصغر من  ٥1إذا كان عمرك أكثر من 

 عند إصابتك بسكري الحمل 

  إذا كانت والدتك السابقة قيصرية 

 ضغط الدم ارتفاع 

 عند وفاة الجنين 

  أبسبوع( ٥٣تعرضك للوالدة المبكرة )أقل من 

 تعرضك لإلجهاض المتكرر 

 التهابات أخرى 

  



اتباعها خالل فترة التي يجب على  نصائحماهي ال

؟الحمل  

 أواًل: النشاط الحركي

 احرصي ولكن المنزلية لامباألع القيام يمكنك 

 خطورة يشكل ذلك ألن باإلجهادعلى شعورك 

 بعمل كما ننصحك كجنينصحة و صحتك على

من  مثاًل فهي المشيكرياضة  الخفيفة ارينالتم بعض

 .خالل فترة حملك أفضل التمارين

 أثناء  بساعات ١) النوم من احرصي على أخذ قسطا وافرا

 نهاية قرب ذلك يزداد أن على( في النهار الليل وبساعتين

 .الحمل

  للجنين حتى يصل  نبك األيسراج على النوماحرصي على 

 دالوري على الضغط ولمنع أو تقليل األكسجين من أكبر كمية

 .العلوي األجوف

  



نزيادة الوزثانيًا: عند   

المعدل حيث أن أثناء الحمل  كوزنأن يزيد  جداً  ييعمن الطب

من  نعانييال  للواتي خالل فترة الحملالطبيعي لزيادة الوزن 

كجم. 51 – ٩السمنة يتراوح ما بين   

  



العالج تناولثالثًا:   

 في تتسببقد و الجنين نموعملية   تضر التي األمور أهم من

 ألدوية أو بعض أنواع الفيتامينات كتناول الخلقية التشوهات

قد يعرض جنينك إلى الخط مما يعيق نموه  طبية ابستشارة دون

 جميع الحرص أثناء تناول عليكلذا . أو يسبب تشوهات خلقية

 خاصةً  عند الضرورة إالوعدم ابستخدامها والفيتامينات األدوية 

الطاقم  إشراف وتحت الحمل من األولى الثالثة األشهر في

.المختص الطبي  

  



التدخينرابعًا:   

 نفس في مدخنينال تواجد أو بشكل عام  دخينالت

 يسببقد و جنينك نمو عملية على يؤثر قد المكان

 األماكن التي عن عليك االبتعاد فيجب نموه تأخر

 مدخناً  زوجك كان وإذاين مدخنا أشخاص به يوجد

.خالل وقت تدخينه آخر مكانحاولي الجلوس  في   

 

 

 

المالبسخامسًا:   

ومن األفضل  ووابسعة مريحةعليك بارتداء مالبس 

 كي مريح حذاءل ارتدائك أيضاً  يفضل أن تكون قطنية

 الكعبب األحذية عن وابتعدي كتوازن على يحافظ

.أبداً  كعب تكون دون التي أو العالي  

  



الشخصية النظافةبسادبسًا:   

 بحيث فيه تعيشين التي الجو حسبب النظافة احرصي على

كما أن  .الصيف فصل في يومياً  كاماًل  حماما يمكنك أخذ

 القلق والتخلص من االبسترخاء على يساعدك االبستحمام

.النومويساعدك على   

  



بالثدي العنايةبسابعًا:   

لرضاعة من الشهر عملية ايبدأ تجهيز الثدي ل

مرة والحلمة  ينبغسل الثدي قوميالسادس للحمل 

ابستخدام  ابتعدي عن، الفاتريوميًا بالماء  واحدة

تؤدى إلى  قد  الصابون أو الكحول لتنظيف الحلمة ألنها

 .التهابها

 

 

 مالحظة: 

 الرضاعة الطبيعية. بطريقةاإلرشادات الخاصة  ئكإعطا بسيتم

 

 

  



(الجماع) الزوجية العالقةثامنًا:   

 وينصح فترة أي وفى الحمل أثناء به يسمح

.فقط بالترشيد  

 

 

 

 مالحظة:

:التالية حاالتال في تماماً  الجماع تجنب يجب  

  اإلجهاض كل بسبقإذا 

 وعد المحددالم قبل الوالدة إذا بسبق لك  

  المياه لجيب مبكر حدوث انفجار كبسبق لإذا 

 

  



:السفرتابسعًا:   

 يلةوبس تكون أن البد ولكن الحمل أثناء به لك بالسفر يسمح 

 .مريحة السفر

 أو بسبق لك اإلجهاض  أو معرضة كنِت  إذا السفر يجنبت

 .المبكرة الوالدة

 من الحمل األخير الشهر في السفر يتجنب. 

 السفر وبسائل أفضل السيارة ثم الطائرة ثم القطار يعتبر 

 بالترتيب.

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المراجعة والتدقيق:

تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل ابستشاريين 

 قسم النساء والوالدة بمستشفى الملك فهد الجامعي.



 

 

 قسم التوعية الصحية

 قسم النساء والوالدة
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