دليل الحمل الشامل ِ
لك
أهم ما يجب ِ
عليك معرفته للتعامل مع الحمل :رسوم بيانية،
قوائم مرجعية ،مؤرشات التتبع ،وأكرث من ذلك بكثري!

Pampersarabia.com
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العالمات املبكرة
األسبوع  0إىل األسبوع 13
تأخر الطمث؟

النتيجة إيجابية!
إذا كانت نتيجة اختبار حملك إيجابية ،تهانينا! قد تكون
لحظة رؤية عالمة زائد صغرية مليئة باملشاعر ،ولكنها
ِ
أيضً ا لحظة مهمة للغاية ِ
ولرشيكك.
لك

تشجنات يف البطن و/أو نزيف
بسيط؟

دقات القلب واللقاء األول

تكمن الخطوة التالية يف حجز موعد ما قبل الوالدة لتأكيد الحمل .إذا مل
تكوين قد تأك ِ
ّدت بعد ،احريص عىل اختيار مقدم رعاية صحية تشعرين
بالراحة والشفافية معه .قد تخضعني لفحص املوجات فوق الصوتية لسامع
دقات قلب جنينك ورؤيته عىل الشاشة للمرة األوىل ،عىل الرغم من أ ّن
حجمه ن يتجاوز بضعة سنتيمرتات!

إعياء؟

الوحام واشتهاء األطعمة
“لذيذ!”

غثيان؟

قد تجدين ِ
أنك تشتهني بعض األطعمة أكرث من غريها،
وتفتح شهيتك لبعض النكهات بشكل أقوى من غريها.

الغثيان الصباحي

إنها ليست أفضل األعراض ،لكن الغثيان والتقيؤ شائعان للغاية يف
بداية الحمل بسبب زيادة الهرمونات .ال تقلقي ،تنقيض هذه الحالة
عادة بنهاية الثلث األول بالنسبة ملعظم النساء.

“مقرف!”
وعىل العكس متا ًما ،قد تكون بعض األطعمة ُمنفرة ِ
لك،
حتى تلك التي ِ
كنت تحبينها يف العادة!

رمبا حان الوقت لرشاء اختبار
الحمل!
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االنضامم للدورات التحضريية
تُعترب نهاية الثلث الثاين الوقت املناسب لبدء الدورات .وعند
اختيارها ،يجب مراعاة ما ييل:

األسبوع  14إىل األسبوع 27

املواضيع التي تغطيها الدورات

جندر الجنني...

سوا ًء ِ
كنت تُحرضينها
لوحدك أو مع رشيكك

كنت ِ
إن ِ
أنت ورشيكك تريدان معرفة جندر الجنني،
فستتمكنان من معرفة ذلك يف األسابيع من  16إىل .20
حان الوقت للتفكري يف اسم له ،أليس كذلك؟

طول كل دورة

مشاركة الفرحة

تفضل العديد من النساء االنتظار حتى بداية الثلث
الثاين لإلعالن عن حملهن للعائلة واألصدقاء .ملاذا ال
تفكرين يف طريقة ممتعة لجعل املناسبة أكرث متي ًزا؟

”...لحظة ،هل كان ذلك“

الحركات األوىل

قد تبدأين يف الشعور بتحركات صغرية ما بني
األسبوع  20و 25تقريبًا .ستبدأ بسيطة وخفيفة
لكنها ستصبح أقوى مع منو جنينك.

ولد أم ب
ن
ت

كم عدد الدورات املتاحة

التغيريات بالشكل

تغي
بطن ظاهر ،أثداء أكرب ...هذا هو الوقت الذي تلحظني فيه ّ
جسمك .ميتد الرحم إىل أكرث من  500ضعف حجمه الطبيعي
!خالل فرتة الحمل

خزانة جديدة

مع هذا الشكل الجديد ،تأيت املالبس الجديدة! هناك الكثري من
الطرق للجمع بني األناقة والراحة ملالءمة بطنك متزايد النمو..
.وقد حان الوقت اآلن لتُدلّيل نفسك بتحديث خزانتك

املالبس ،األرسة ،وكل يش لطيف

سواء كنت تعرفني جندر الجنني أم ال ،قد ترغبني اآلن يف البدء يف االستعداد من
خالل رشاء مالبس الطفل ،وتزيني الحضانة ،واختيار بعض األلعاب املمتعة.
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األسبوع  28إىل األسبوع 40

عالمات املخاض

التحضري النهايئ
اختيار طبيب أطفال ،تثبيت مقعد السيارة ،تحضري حقيبة املستشفى
الخاصة بك ...لقد حان وقت اإلعداد لألمور القليلة املتبقية حتى تكوين
منظّمة ومرتاحة إىل أقىص ح ّد مع اقرتاب موعد الوالدة.

قد تشعرين مبجموعة من األحاسيس املختلفة بينام
يستعد جسمك للوالدة.

تقلصات براكستون هيكس

ستعينك هذه التقلصات “املبدئية” عىل
االستعداد للمخاض.

الضغط أثناء تحرك الجنني إىل
أسفل القناة

رأسا عىل عقب يف
سوف ينقلب الجنني ً
األسبوع  32تقريبًا

حفلة الرتحيب بالطفل!

قليل ،واالبتعاد عن االستعدادات واالستمتاع مع
حان الوقت للتوقف ً
األصدقاء والعائلة!

التوسع املبكر

سوف يبدأ عنق رحمك يف الرتقّق قبل الوالدة
مبا يصل إىل  3أسابيع

نزول ماء الرأس

يحصل نزول ماء الرأس لدى حوايل  15%من
النساء قبل دخول املخاض.

التكلم واللعب مع الطفل

يستطيع الجنني سامعك ،لذلك احريص عىل الدردشة معه أو الغناء أو
القراءة له  -هذه طرق رائعة لبناء عالقة مبكرة مع طفلك الصغري.

لقاء طفلك الصغري

أنت عىل وشك لقاء طفلك وحمله للمرة األوىل! إن ِ
أخ ًريا حان الوقت ِ -
كنت يف
األسبوع  40ومل يولد طفلك بعد ،فال بأس ال تخايف .أل ّن تاريخ الوالدة املحدد لك هو
تاريخ تقديري و  5%فقط من األطفال يولدون يف موعدهم.

ميكنك حتى الوصول إىل موعد والدتك دون
وجود أي عالمات عىل اإلطالق .سيتمكن
مقدم الرعاية الصحية من إرشادك.
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مؤرش تتبع حرجة
الجنني
ط
ر
ق
ع
ىل
ا
ل
باب
ت ُعد مراقبة حركة جنينك وسيلة جيّدة لتتبع منوه الصحي .قد يويص مقدم الرعاية
الصحية الخاص بك ببدء تتبع الطروق والركالت الصغرية من األسبوع  28تقري ًبا .تتمثل
إحدى الطرق يف االستلقاء عىل جانبك بعد وقت قليل عىل تناول الطعام وقياس الوقت
املستغرق ت ّحسس  10حركات واضحة .ميكنك أيضً ا محاولة تتبع حركة جنينك بعد أن
تستلقي وتسرتخي ليالً .إذا استغرق األمر أكرث من ساعتني ،حاويل مرة أخرى يف وقت
الحق .إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن حركة جنينك ،فاحريص دامئًا عىل التواصل مع
مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عىل الفور.

الثلث األول

جنينك يف منو متزايدِ ،
لكنك لن تتمكني من الشعور
بأي حركة خالل هذه املرحلة.

الثلث الثاين

ستبدئني يف الشعور بالحركات األوىل ،التي تُسمى بـ “الترسيع”
بني األسابيع  18و  .26قد تشبه هذه الحركات املبكرة وخزات
ِ
ِ
حملك ،ستصبح هذه
تقدمت يف
صغرية أو متوجات .كلام
الحركات أكرث قوة ووضو ًحا.

الثلث الثالث

من املهم تتبع حركات الجنني بشكل منتظم للتأكد
من أن كل يشء يف مساره الصحيح.
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ابديئ يف التتبع اآلن!
التاريخ

وقت البدء

قومي بطباعة هذا الجدول وتعبئته لتتبع حركة جنينك.

وقت النهاية

عدد الحركات

املالحظات
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سيساعدك بناء عالقة جيدة مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عىل الشعور براحة
أكرب -جسديًا وعاطفيًا -أثناء فرتة الحمل .يف ما ييل بعض األسئلة املفيدة التي يجب
التفكري فيها قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.

أسئلة تُطرح يف العيادة:
1

2

3

4

5

6
7

8

ما هي ساعات عملكم؟ هل تعملون أيام السبت؟

ﻣﺎذا ﻳﺤﺪث إذا كنت ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻰﻟ رؤﻳﺔ ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ الصحية ﺧﺎرج ﺳﺎﻋﺎت

كم من الوقت تستغرق الزيارة الروتينية عادة؟{

هل سأقابل مقدم الرعاية الصحية نفسه يف كل زيارة؟

ھل بإمكاين التحدث ﻣﻊ اختصايص طب النساء والتوليد اﻟﺧﺎص ﻲﺑ هل

هل تغطي خطة التأمني الصحي الخاصة يب حالتي؟

كم عدد املستشفيات التي يحصل مقدم الرعاية الصحية عىل امتيازات إدخال املريض فيها وأين هي؟

ﻣﺎذا ﻳﺤﺪث إذا ﻢﻟ ﻳﻜﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ الصحية ﻣﺘا ًحا عند بدء املخاض؟

ِ
شعرت بالرتحيب والراحة عند وصولك إىل العيادة أو هل شعرت
كيف كان موظفو املكتب معك؟ هل كانوا مدركني لوقت االنتظار؟ هل
ِ
طبيبك مبارشة ،لذلك من املهم أن تشعري بالراحة يف التحدث مع فريق
بأنّهم عىل عجلة؟ تذكري بأنِك لن تتمكني دامئًا من الوصول إىل
العيادة .ميلك معظم األطباء عدة عيادات  ،لذا ضعي ذلك يف االعتبار عند اختيار مقدم الرعاية الصحية.
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أسئلة لطرحها عىل الطبيب:
1

ما هو توجهك العام للتوليد؟

2

	 هل تتعامل مع حاالت الحمل املعرضة للخطر مثل األمهات األكرب س ًنا واألمهات اللوايت يعانني من األمراض املرتبطة بالحمل أو الحمل املتعدد؟ أو
هل سيتم تحوييل ملختص آخر؟

3

4

5

6
7

8
9

ما هي خربتك؟ كم عدد األطفال الذين قمت بتوليدهم؟

ما هي مؤهالتك؟ هل متلك شهادة البورد؟

هل تحرض الوالدات املنزلية؟ (إن ِ
كنت تفكرين بها)

ما هي االختبارات السابقة للوالدة التي تقوم بها عادة وملاذا؟

ما هو أسلوبك يف التعامل مع األمل أثناء املخاض ،مبا يف ذلك التخدير؟

ﻣﺎ هو ﻣﻌيار العمليات اﻟﻘﻴﺮﺼﻳﺔ لديك؟ وﺗﺤﺖ أي ﻇﺮوف ﺗﺆدﻳﻬﺎ؟

ما هي الظروف التي قد تدفعك لترسيع املخاض وكيف ستفعل ذلك؟

10

يف حال ظهور أي مشاكل أو مضاعفات أثناء املخاض ،ما هو أسلوبك يف التعامل معها؟

ستقدم لك نظرة الطبيب تجاه القضايا املهمة بالنسبة لك تصو ًرا حول منهجيته يف تقديم
ِ
شعرت يف أي وقت بأنك مل تحصيل عىل الدعم أو التواصل الذي تحتاجينه من
الرعاية .إذا
ِ
فعليك البحث عن غريه فو ًرا دون تردد .من املهم أن تشعري بالراحة
مقدم الرعاية الصحية،
والتوافق مع طبيبك.
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ستقابلني مقدم الرعاية الصحية الخاص بك كث ًريا عىل مدى األشهر التسعة
القادمة ،لذلك من املهم أن يكون الشخص الذي تختارينه يشعرك بالراحة
والثقة .قد يبدو عدد الزيارات كب ًريا ،لكننا حددنا بعض التفاصيل العامة أدناه
ِ
إلعطائك تصو ًرا عام ميكن توقعه .بشكلٍ عام ،ميكنك
حول تلك الفحوصات
توقع الفحص الروتيني التايل يف كل موعد :فحص الوزن ،وإعطاء عينة البول،
وتسجيل ضغط الدم ،واالستامع إىل نبضات قلب الجنني ،وقياسات البطن.
ِ
تقدمت يف الحمل ستتم أيضً ا مراعاة حركة الجنني.
كلام

األسابيع من  1-6( 4-28أشهر) :زيارة واحدة شهريًا

1

روزنامة مواعيد
املتابعة

األسابيع من  7-8( 28-36أشهر) :زيارة كل أسبوعني

األسابيع من 36-وحتى الوالدة :مرة واحدة أسبوعيًا

؟ةرايزلا تمت له

األسبوع 8-10

مناقشة التاريخ الطبي ،مبا يف ذلك :آخر دورة شهرية ،التاريخ الطبي
للعائلة واألدوية التي تتناولينها حال ًيا.

قياس الوزن
مسحة عنق الرحم
وفحوصات الحوض

اختبار الحمل

ضغط الدم

عينة بول

2

األسبوع 12-14

مد ةنيع
؟ةرايزلا تمت له

املوجات فوق الصوتية لفحص نبضات القلب

3

األسبوع 16-18

الفحص الروتيني
الفحص الروتيني
فحص املوجات فوق
الصوتية األول

نتائج عينة الدم

؟ةرايزلا تمت له
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4

؟ةرايزلا تمت له

األسبوع 20

فحص املوجات فوق الصوتية
لضامن أن كل يشء عىل
املسار الصحيح

األسبوع 24-26

اختبار معدل رضبت القلب
الفحص الروتيني واختبار
سكري الحمل

الفحص الروتيني

6

5

؟ةرايزلا تمت له

؟ةرايزلا تمت له

 28-30عوبسألا

الفحص الروتيني

8 7

األسبوع 32 + 30

مناقشة حركة الجنني

مناقشة دورات الوالدة

؟ةرايزلا تمت له

10 9

مناقشة خطة التوليد

األسبوع 36 + 34

؟ةرايزلا تمت له
جس البطن لفحص وضعية
الطفل

الفحص الروتيني
الفحص الروتيني

14 13 12 11

األسابيع 37+38+39+40

فحص املوجات فوق
الصوتية لتحديد وضعية
الجنني ومستوى السوائل

الفحص الروتيني

15

؟ةرايزلا تمت له

األسبوع ( 41+بعد تخطي التاريخ املقرر للوالدة)

الفحص الروتيني

توقع حجم الجنني

؟ةرايزلا تمت له

KTG

BPP

فحص عدم التوتر
()NST

امللف الشخيص البيو ِفيزيايئ
()BPP

