يوميات الحمل
دليل الفحوصات

يوميات الحمل
عزيزيت السيدة،
إن والدة أحد األبناء تعترب فرصة كبرية للتغري والنمو بالنسبة لألفراد وللمجتمع.
تف ـ ّرد كل امــرأة وكل رجــل وكل زوجــن وكل طفــل يكشــف أســاليب ال حــر ملواجهــة مســار الحمــل وحــدث
الــوالدة .يتــم الحفــاظ عــى ذلــك التفـ ّرد مــن خــال وضــع االختيــارات الخاصــة يف مركــز الطريــق؛ ولهــذا تحديـ ًدا
مــن األســايس توفــر معلومــات ســليمة وكاملــة وموضوعيــة حــول خيــارات املســاعدة املحتملــة.
والهــدف هــو توفــر معلومــات متناســقة ومحدثة حول مســار املســاعدة يف إمييليــا -رومانيــا «،»Emilia-Romagna
وإتاحــة أداة تعــاون وتواصــل بي ِنــك وبــن املختصــن الــذي ســتلتقني بهــم بصــورة مــن شــأنها تســهيل اتخــاذ قـرارات
مناســبة وواضحة.
ملف الحمل يشمل:
•«بطاقة الحمل» التي ميكن أن يستخدمها الطبيب أو القابلة من أجل وصف مسار الحمل؛
•«يوميــات الحمــل» املصممــة كدليــل يوضــح املســاعدة املقرتحــة إليـ ِ
ـك يف كل ثلــث مــن فــرة الحمــل بعــد
اآلخــر.
•«ن ـرات املعلومــات» املخصصــة كل منهــا إىل إحــدى املوضوعــات الخاصــة (أســاليب الحيــاة ،والدعــم أثنــاء
املخــاض ،والرضاعــة الطبيعيــة ،الــخ) مــن أجــل تحديــد أكــر ســهولة لإلجابــات عــى الشــكوك واالرتبــاكات األكــر
شــيو ًعا أثنــاء الحمــل ويف األيــام األوىل بعــد الــوالدة .الخدمــة أو الطبيــب املرجعــي ســيضيفون مــا يلــزم ،وذلــك
مــن خــال احتــال تســليم بعــض الكتيبــات األخــرى إليـ ِ
ـك يف حالــك حاج ِتــك إىل دعــم آخــر؛
•نــرة «خيــارات الــوالدة» ميكنــك اســتخدامها أثنــاء الحمــل مــن أجــل تســجيل توجهاتِــك /رغباتِــك ،ثم تســليمها
ومناقشــتها يف مركــز الــوالدة الــذي اخـ ِ
ـرت الــوالدة فيــه يف نهايــة الحمــل.
ق ـراءة يوميــات الحمــل ون ـرات املعلومــات ســيكملها الــرح الــذي ســتتلقينه أثنــاء
التحــاور مــع املختصــات واملختصــن (القابلــة ،وطبيــب النســاء ،وطبيــب الطــب
العــام ،وطبيــب األطفــال) .توجــد معلومــات أخــرى متاحــة عــى املواقــع
االلكرتونيــة واملنشــورات املوزعــة التــي ســتجدينها مذكــورة هنــا.
يتــم توزيــع «ملــف الحمــل» عــى كافــة النســاء الحوامــل يف مراكــز
االستشــارات األرسيــة يف اإلقليــم؛ أيضً ــا النســاء الــايت يتــم دعمهــن
بصــورة خاصــة ميكنهــن الحصــول عــى نســخة منــه لــدى مراكــز
االستشــارات األرسيــة املوجــودة يف منطقتهــن الســكنية.
تــم تنفيــذ ملــف الحمــل مبســاهمة مــن مجموعــة عمــل متعــددة
التخصصــات يف اللجنــة اإلقليميــة املختصــة مبســار الــوالدة.

حقــوق الطبــع محفوظــة إلقليــم إمييليا-رومانيــا « -»Emilia-Romagnaكافــة الحقــوق محفوظــة .نســخ هــذا املســتند كل ًيــا أو جزئ ًيــا أو ترجمتــه مســموح بهــا بــرط
ِذكــر املصــدر ،وأال يتــم النــر بهــدف الربــح أو مبصاحبــة منتجــات تجاريــة.
الرسوميات ومنوذج الطباعة :نووﭬييل « – »Nouvelleطباعة :كاسام تيبوليتو «»Casma Tipolito
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تقويم املواعيد
الفحوصات /الكشوفات الطبية

الثالثة أشهر

تشخيص ما قبل الوالدة

الثالثة أشهر األوىل

التاريخ

الثالثة أشهر األوىل

الكشوفات الطبية

الثالثة أشهر الثانية

الثالثة أشهر الثالثة
الثالثة أشهر األوىل
الثالثة أشهر الثانية
فحوصات الدم /البول
الثالثة أشهر الثالثة

تخطيطات الصدى

الثالثة أشهر األوىل
الثالثة أشهر الثانية

فحوصات أخرى

العيادة الطبية املتخصصة يف نهاية
الحمل
النفاس
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ما هي الحقوق أثناء الحمل؟
القانــون اإليطــايل (املرســوم الترشيعــي  )151/2001يضمــن حاميــة صحــة األم العاملــة ،وحــق
الطفــل يف الدعــم املناســب.
السيدة ذات العمل التابع لها الحق يف:
•أذون مدفوعــة مــن أجــل إجــراء فحوصــات مــا قبــل الــوالدة ،والفحوصــات الرسيريــة
والكشــوفات الطبيــة التخصصيــة يف حالــة وجــوب إجرائهــا أثنــاء مواعيــد العمــل؛
•عدم فصلها :منع الفصل يرسي بداي ًة من أول الحمل وحتى إمتام الطفل لعمر سنة؛
•عدم إسناد أعامل خطرية أو شاقة أو غري صحية لها؛
• 5أشــهر إلزاميــة مــن االمتنــاع عــن العمــل (اجــازة أمومــة) مدفوعــة بنســبة ( %80يف بعــض
الحــاالت  )%100يف الفــرة مــا بــن قبــل والدة الطفــل ومــا بعدهــا؛
•شــيكات إعالــة األرسة واإلعفــاءات الرضيبيــة املمنوحــة إىل الزوجــن واألبنــاء املكفولــن وأيضً ــا
للســيدات املهاجـرات .إذا كانــت إيطاليــة الجنســية يحــق لهــا شــيكات إعالــة األرسة أيضً ــا مــن
أجــل األبنــاء القارصيــن القاطنــن يف الخــارج؛
•اجازة أمومة مدفوعة األجر حتى وإن كانت تعمل بعقد محدد املدة؛
•تخفيض ساعات العمل يف السنة األوىل من عمر الطفل بالكامل.
وكذلــك فــإن الوالديــن صاحبــي العمــل التابــع كليهــا لهــا الحــق يف فــرة امتنــاع اختياريــة عــن
العمــل (إجــازة أبويــة) مدفوعــة بقيمــة  %30مــن الراتــب خــال الســت ( )6ســنوات األوىل مــن
عمــر الطفــل فقــط ،وميكــن االســتفادة منهــا فقــط بعــد فــرة االمتنــاع اإلجبــاري خــال االثنــي
عــر ( )12ســنة األوىل مــن عمــر الطفــل .وهــي تحــق ســواء لألمهــات أو لآلبــاء بفــرة أقصاهــا
 6أشــهر (أيضً ــا متقطعــة) لــأم ،و 7أشــهر (أيضً ــا متقطعــة) لــأب.
الســيدات العامــات يف عمــل مســتقل مقــرر لهــن منحــة أمومــة ملــدة الشــهرين الســابقني عــى
تاريــخ الــوالدة وملــدة الثالثــة أشــهر التاليــة عــى التاريــخ نفســه .عــى أي حــال ال يرتتــب عــى
املنحــة وجــوب االمتنــاع عــن نشــاط العمــل املســتقل.
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االستقبال وتقديم
المعلومات
الســيدات صاحبــات األعــال غــر االعتياديــة وغــر املتواصلــة والــايت ال يســتفدن مــن منحــة
األمومــة أو يســتفدن مــن منحــة أقــل مــن حــد معــن ميكنهــن التوجــه إىل املعهــد القومــي
للتأمينــات االجتامعيــة حيــث ســيجدن الدعــم واملعلومــات.
النســاء غــر العامــات ،اإليطاليــات أو املنتميــات إىل دول االتحــاد األورويب أو غــر املنتميــات
إليهــا وميتلكــن بطاقــة إقامــة ،ميكنهــن تقديــم طلــب مــن أجــل شــيك األمومــة لــدى مكتــب
معــاون الخدمــات االجتامعيــة يف املدينــة التــي يقمــن بهــا و /أو مقــر املعهــد القومــي للتأمينــات
االجتامعيــة لــدى محــل إقامتهــن خــال  6أشــهر مــن والدة الطفــل.
الســيدات األجنبيــات الــايت ال ميتلكــن بطاقــة إقامــة ميكنهــن التوجــه إىل مركــز االستشــارات
وجمعيــات العمــل التطوعــي التــي تقــدم االســتضافة واملعلومــات والدعــم دون وجــود خطــر
حــدوث إخطــار الهــدف منــه الطــرد نظ ـ ًرا ألن القانــون اإليطــايل يكفــل الدعــم الصحــي أيضً ــا
للمهاجريــن الذيــن ال ميتلكــون مســتندات .وميكنهــن تقديــم طلــب ترصيــح إقامــة لألمومــة
يــري حتــى نهايــة الشــهر الســادس مــن عمــر الطفــل.
كذلــك يقــر القانــون اإليطــايل للســيدة بالحــق يف الــوالدة يف املستشــفى بصــورة مجهولــة االســم.
يتيــح القانــون اإليطــايل لــأم عــدم االعــراف بالطفــل وتركــه يف املستشــفى التــي ولِــد بهــا
(مرســوم رئيــس الجمهوريــة  396/2000املــادة  30الفقــرة  )2لــي يتــم توفــر الدعــم وإمكانيــة
التبنــي والوصايــة القانونيــة عليــه.

الدعم
ً
تفصيل
@ معلومات أكرث
ـب «األمومــة واألبــوة» يف محــرك
لــدى املعهــد القومــي للتأمينــات االجتامعيــة ( ،)www.inps.itواكتـ ِ
البحــث الداخــي.

5

يوميات الحمل

كل موعــد عبــارة عــن وقــت لتبــادل املعلومــات يف إطــار «عالقــة الرعايــة» التــي س ـرافق الســيدة أثنــاء فــرة
الحمــل بالكامــل .مــن املهــم أن يجــري أول موعــد مــع الطبيــب أو القابلــة خــال األســبوع العــارش مــن أجــل أن
يتوافــر الوقــت لتخطيــط أفضــل طريقــة لدعــم الحمــل.

بشــكل عــام يكــون املوعــد األول أطــول مــن تلــك املواعيــد التاليــة ألنــه مــن الــروري تجميــع املعلومــات حــول
صحــة األم والرشيــك واألرسة؛ كذلــك فهــو يعتــر فرصــة لتلقــي معلومــات حــول املســاعدة والدعــم أثنــاء الحمــل،
وحــول الحقــوق القانونيــة التــي تحمــي األمومــة واألبــوة ،وحــول دورات املرافقــة حتــى الــوالدة ،وحــول أســاليب
الحيــاة ،وكيفيــة إدارة األعـراض األكــر شــيو ًعا.
يتم قياس الوزن والضغط الرشياين واقرتاح بعض الفحوصات (مذكورة يف الصفحة التالية).
بعض السيدات يكون لديهم عوامل خطر خاصة ،ويتم أيضً ا اقرتاح فحوصات أخرى لهن:
•االختبــار الخــاص بفــروس االلتهــاب الكبــدي ج ،عــى ســبيل املثــال ،يتــم اقرتاحــه عــى املريضــات الــايت
يخضعــن إىل الغســيل الكلــوي ،وملــن يعشــن مــع أشــخاص مصابــن بفــروس االلتهــاب الكبــدي ج ،وملــن تعاطــن
مخــدرات عــن طريــق الحقــن ،الــخ؛
•االختبــار الخــاص باألم ـراض املنتقلــة جنس ـ ًيا (املتدثــرة والســيالن) ،عــى ســبيل املثــال ،يتــم اقرتاحــه عــى مــن
أقامــت عالقــات جنســية غــر محميــة مــع أكــر مــن رشيــك ،ومــن تعرضــت للعنــف ،وملــن لهــا تاريــخ يف
مامرســة الدعــارة ،وملــن تعاطــت الكحوليــات واملخــدرات ،الــخ.
•بينــا ال يتــم إجـراء اختبــار الفــروس املضخــم للخاليــا بشــكل روتينــي ألنــه ميكــن فقــط تحديــد مــا إذا كانــت
األم مصابــة بالفــروس ولكــن ال ميكــن توضيــح مــا إذا كان قــد انتقــل للجنــن وإذا كانــت هنــاك عواقــب لذلــك.
لهــذا يصبــح مــن الــروري إتبــاع التدابــر الوقائيــة للحــد مــن خطــر العــدوى أثنــاء الحمــل (انظ ـ ِر نــرة
املعلومــات حــول «أســاليب الحيــاة»).
ســيوضح الطبيــب أو القابلــة ســات األطفــال املصابــن مبتالزمــة داون وفحوصــات التصويــر أو تشــخيص مــا قبــل
الــوالدة املتاحــن مــن أجــل متييزهــا( انظــر ِنــرة املعلومــات حــول« تشــخيص مــا قبــل الــوالدة »).بشــكل خــاص:
•يتم عرض إمكانية إجراء فحص موحد من أجل تقييم احتاملية إصابة الجنني باملرض؛
•يتــم تلقــي معلومــات حــول الفحوصــات ِ
الباضعــة لتشــخيص مــا قبــل الــوالدة :فحــص الزغابــات املشــيمية
(ســحب عينــة مــن زغابــات األدمــة) وهــو مــا يتــم يف الثلــث األول؛ بــزل الســى (ســحب عينــة مــن الســائل
األمنيــويس) وهــو مــا يتــم يف الثلــث الثــاين.
ويف النهاية أثناء الكشوفات املجدولة:
•ســيتم تقييــم أي تواجــد حــايل أو ســابق ملشــاكل بالصحــة العقليــة (االكتئــاب والفصــام وإدمــان املخــدرات ومــا
شــابه ذلــك) والراحــة النفســية والعاطفيــة للزوجــن؛
•ســيقدم املختصــون املعلومــات املتعلقــة باآلثــار الضــارة للعنــف األرسي عــى األم والطفــل وإرشــادات حــول
الخدمــات /الجمعيــات املحليــة التــي ميكــن إيجــاد الدعــم واملســاعدة فيهــا (انظـ ِر نــرة املعلومــات «الرخــاء
النفيس-الجســدي»).
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من األسبوع األول إلى الثاني عشر

خالل الثلث األول

الفحوصات المقترحة
فحوصات الدم

فصيلة الدم  -عامل البندر
نصــح بــه يف الثلــث األول ،فهــو مفيــد مــن أجــل اكتشــاف الســيدات صاحبــات
يُ َ
عامــل البنــدر الســلبي.
اختبار كومبس غري املبارش
نصــح
هــام يف مراقبــة الســيدات الحوامــل صاحبــات عامــل البنــدر الســلبي .يُ َ
بــه كافــة الســيدات أثنــاء الكشــف الطبــي األول ،والح ًقــا يتــم تكـراره يف الثلــث
الثالــث.
العد الدموي الشامل (صورة دم كاملة)
هــو االختبــار الوحيــد املعتمــد مــن أجــل فحــص فقــر الــدم أثنــاء الحمــل.
مطلــوب يف كل ثلــث مــن الحمــل.
سكر الدم
هــو الفحــص املســتخدم مــن أجــل متييــز مــرض الســكر املوجــود قبــل الحمــل.
نصــح بــه يف الكشــف الطبــي األول.
يُ َ
ناقالت األمني
فقــط يف الثلــث األول ،وهــو يفيــد يف متييــز الســيدات الــايت يجــب أن يُقـ َـرح
عليهــن اختبــار فــروس االلتهــاب الكبــدي ج.
الهيموجلوبني غري الطبيعي
يتــم اق ـراح الفحــص عــى كافــة الســيدات يف الثلــث األول مــن الحمــل إذا مل
يتــم إجرائــه قبــل الحمــل :يتيــح متييــز الســيدات الســليامت الحامــات ملــرض
فقــر دم حــوض البحــر األبيــض املتوســط (بيتــا ثالســيميا) ،واألشــكال األخــرى
مــن فقــر الــدم.

فحوصات مختصة باألمراض املعدية

العوز املناعي البرشي
يتــم روتينيًــا اقرتاحــه يف الثلثــن األول والثالــث ألنــه تــم إثبــات فعاليــة العــاج
باألدويــة املضــادة للفريوســات لــدى الســيدات الحوامــل اإليجابيــات مصل ًيــا.
اختبار روبيو (الحصبة األملانية)
نصــح بــه روتين ًيــا يف الثلــث األول ،ويجــب تكـراره يف الثلــث الثــاين يف حالــة إذا
يً َ
مــا كان االختبــار األول ســلب ًيا (انظـ ِر نــرة املعلومــات «التطعيــات والحمل»).
اختبار توكسوبالزما (داء املقوسات)
نصــح بــه يف الثلــث األول ،ويجــب تكـراره كل  60 -40يــوم يف حالــة الســلبية
يُ َ
مصليًــا .يف هــذه الحالــة ســيتم النصــح بتلــك الســلوكيات املفيــدة مــن أجــل
الوقايــة مــن العــدوى (انظ ـ ِر نــرة املعلومــات حــول «أســاليب الحيــاة أثنــاء
الحمــل»).
فحص من أجل الزهري
نصــح بــه يف الثلــث األول ،ويجــب تكــراره يف الثلــث الثالــث .ميكــن عــاج
يُ َ
إصابــة األم عــن طريــق عــاج مضــاد حيــوي مخصــص ،وهــو نافــع أيضً ــا يف منــع
انتقــال العــدوى مــن األم إىل الجنــن.
اختبار من أجل فريوس التهاب الكبد ج
ـرح إجـراء الفحــص يف الثلــث األول للســيدات الــايت يوجــد لديهــن عوامــل
يُقـ َ َ
خطــر (انظــر الصفحــة .)6

فحص البول
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يفيــد مــن أجــل تشــخيص بعــض األم ـراض املوجــودة قبــل الحمــل ،ومــن
أجــل تشــخيص العــدوى البوليــة أثنــاء الحمــل ،واكتشــاف الوجــود املحتمــل
نصــح بإجرائــه يف كل ثلــث مــن الحمــل.
للربوتينــات يف البــول .يُ َ
مزرعة بول
يتــم اق ـراح الفحــص مــن أجــل التحقــق مــن وجــود حمولــة بكترييــة مرتفعــة يف
البــول (بيلــة جرثوميــة) ،وهــي يف بعــض األحيــان ال تســبب أيــة أع ـراض .البيلــة
الجرثوميــة التــي ال أع ـراض لهــا تعتــر يف املعتــاد غــر مقلقــة ،لكــن أثنــاء الحمــل
يجــب متييزهــا مــن أجــل البــدء يف العــاج.
فحص من أجل األمراض املنتقلة جنس ًيا (املتدثرة والسيالن)
ـرح إج ـراء الفحــص عــى الســيدات الــايت يوجــد لديهــن عوامــل خطــر (انظ ـ ِر
يُقـ َ َ
الصفحــة  .)6يف حالــة النتيجــة اإليجابيــة يجــب البــدء عــى الفــور يف العــاج
باملضــادات الحيويــة لتجنــب انتقــال العــدوى إىل الطفــل أثنــاء الــوالدة.

اختبــار مســحة عنــق الرحــم (لطاخة الرحــم) – اختبار
فــروس الورم الحليمــي البرشي-الورايث

يُقرتح إجرائهم للتشخيص املبكر لرسطان عنق الرحم:

•يُجــرى اختبــار مســحة عنــق الرحــم للســيدات الــايت تـراوح أعامرهــم بــن 25
و 29عــام ومل يقمــن بإجـراء ذلــك يف الســنوات الثــاث األخــرة؛

•يُجــرى اختبــار فــروس الــورم الحليمــي البــري للســيدات الــايت تبلــغ أعامرهــم
 30عــام فأكــر ومل يقمــن بإجـراء ذلــك االختبــار يف الســنوات الخمــس األخــرة.

إج ـراء الفحــص أثنــاء الحمــل ال ينطــوي عــى خطــر اإلجهــاض وال ينطــوي عــى
مضاعفــات أخــرى.

تخطيط صدى من القابِلة

الهــدف مــن تخطيــط الصــدى يف الثلــث األول هــو تأريــخ موعــد الحمــل بدقــة،
والتأكــد مــا إذا كان األمــر يتعلــق بحمــل تــوأم (انظ ـ ِر نــرة املعلومــات حــول
«تشــخيص مــا قبــل الــوالدة»).

فحص موحد

يشــمل الفحــص تخطيــط صــدى وفحــص للــدم .ويوفــر تقديــر لخطــر إصابــة الجنني
مبتالزمــة داون .يجــري خــال األســبوع الثالــث عــر مــن الحمــل (انظــ ِر نــرة
املعلومــات حــول «تشــخيص مــا قبــل الــوالدة»).

مراقبة الوزن

تعتــر مــؤرش عــى التغذيــة الســليمة وأســلوب الحيــاة الصحيــح .ويتــم باإلضافــة إىل
قيــاس الطــول لتقييــم مــؤرش كتلــة الجســم.

مراقبة الضغط

فحــص مفيــد يف تشــخيص اإلصابــة املحتملــة بارتفــاع الضغــط (الضغــط املرتفــع)
املوجــود قبــل الحمــل ،وهــو يتــم دوريًــا مــع كل فحــص.

كشف طبي من القابِلة

يشــمل فحــص الضغــط والــوزن وفحــص نبــض الجنــن بالســاعة الطبيــة (بعــد
األســبوع الثــاين عــر مــن الحمــل) .استكشــاف املهبــل يتــم عنــد الفحــص األول،
ويتــم يف كل مــرة تظهــر فيهــا الحاجــة إىل ذلــك.
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يوميات الحمل

خالل الثلث الثاين
بشكل عام يف هذه الفرتة:
•يتم فحص ضغط الدم الرشياين؛

من األسبوع الثالث عشر إلى
السابع والعشرين

أثنــاء مواعيــد هــذا الثلــث يتــم دعــوة الســيدة إىل وصــف حالتهــا الصحيــة :الطبيــب أو القابلــة
ســيجيبان عــى االســئلة وســيوضحان الشــكوك ،وسيتناقشــان يف نتائــج الفحوصــات واملســاعدة
التــي يتــم تقدميهــا يف هــذا الثلــث ،مــع اقـراح الفحوصــات الالزمــة.

•بدايــة مــن األســبوع  24يتــم التحقــق مــن منــو الجنــن بصــورة مناســبة عــن طريــق تقييــم
زيــادة حجــم الرحــم (قيــاس املســافة بــن االرتفــاق العــاين وقــاع الرحــم باســتخدام رشيــط
قيــاس)؛
•يف حالــة عــدم وجــود مناعــة ســيتم اق ـراح إج ـراء اختبــار دم مــن أجــل الحصبــة األملانيــة
والتوكســوبالزما (داء املقوســات)؛

•يف حالــة الوجــود يف فئــة معرضــة لخطــر اإلصابــة بالســكر ،يتــم اقـراح فحــص مخصــص للــدم
(منحنــى تحمــل الجلوكوز)؛
•إذا أظهــرت فحوصــات الــدم أن مســتوى الهيموجلوبــن أقــل مــن  10,5جــم 100 /مــل ،قــد
يتــم وصــف عــاج؛
•يتــم اقـراح إجـراء تخطيــط صــدى (يُسـ َمى يف املعتــاد «هيــكيل») مــن أجــل تشــخيص وجــود
أيــة انحرافــات لــدى الجنــن ،وهــو مــا يتــم بــن األســبوعني  19و( 21انظـ ِر نــرة املعلومــات
حــول «تشــخيص مــا قبــل الــوالدة»).
يتــم تقديــم التطعيــم املضــاد لألنفلونـزا مجانًــا مــن مركــز الخدمــة الصحيــة للســيدات الــايت يكن
يف بدايــة موســم اإلصابــة باألنفلونـزا (مــن أكتوبــر «ترشيــن األول» إىل ديســمرب «كانــون األول»)
يف الثلــث الثــاين والثالــث مــن الحمــل (انظـ ِر نــرة املعلومــات حــول «التطعيــات والحمــل»).
كذلــك يتــم توفــر معلومــات حــول دورات املرافقــة حتــى الــوالدة (انظـ ِر نــرة املعلومــات حــول
دورات املرافقــة حتــى الــوالدة) ،ويتــم البــدء يف التحــدث عــن املخــاض والــوالدة (انظ ـ ِر نــرة
املعلومــات حــول «خيــارات الــوالدة»).
ويف النهاية أثناء الكشوفات املجدولة:
•ســيتم تقييــم أي تواجــد حــايل أو ســابق ملشــاكل بالصحــة العقليــة (االكتئــاب والفصــام
وإدمــان املخــدرات ومــا شــابه ذلــك) والراحــة النفســية والعاطفيــة للزوجــن؛

•ســيقدم املختصــون املعلومــات املتعلقــة باآلثــار الضــارة للعنــف األرسي عــى األم والطفــل
وإرشــادات حــول الخدمــات /الجمعيــات املحليــة التــي ميكــن إيجــاد الدعــم واملســاعدة فيهــا
(انظ ـ ِر نــرة املعلومــات «الرخــاء النفيس-الجســدي»).
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الفحوصات المقترحة
فحوصات الدم

العد الدموي الشامل (صورة دم كاملة)
هــو االختبــار الوحيــد املعتمــد مــن أجــل فحــص فقــر الــدم أثنــاء الحمــل.
مطلــوب يف كل ثلــث مــن الحمــل.
سكر الدم  -منحنى التحمل
يتــم اقــراح هــذا االختبــار عــى الســيدات املعرضــات لخطــر تطــور إصابــة
بســكر الحمــل ،عــى أســاس وجــود بعــض عوامــل الخطــر (زيــادة الــوزن
أو الســمنة املفرطــة ،اإلصابــة بســكر الحمــل يف حمــل ســابق ،وجــود تاريــخ
أرسي يف اإلصابــة بالســكر ،تجــاوز ســن  35ســنة ،أن تكــون املــرأة ذات أصــل
مــن إحــدى دول جنــوب آســيا ،بشــكل خــاص الهنــد وبنجالديــش وباكســتان
والكاريبــي والــرق األوســط) .يف البدايــة أثنــاء الفحــص يتــم فحــص ســكر الــدم
أثنــاء الصيــام مــن خــال ســحب عينــة .ثــم يتــم الدعــوة إىل ُشب كــوب مــن
املــاء ُمــذاب فيــه كميــة كبــرة مــن الســكر .ثــم يتــم إعــادة فحــص ســكر الــدم
بعــد  60إىل  120دقيقــة .يف املجمــل يســتغرق الفحــص ســاعتني.

فحوصات مختصة باألمراض املعدية

اختبار روبيو (الحصبة األملانية)
يجــب تكــراره يف الثلــث الثــاين يف حالــة النتيجــة الســلبية (انظــ ِر أيضً ــا
«الفحوصــات املقرتحــة أثنــاء الثلــث األول»).
اختبار توكسوبالزما (داء املقوسات)
انظ ِر «الفحوصات املقرتحة أثناء الثلث األول».

تخطيط صدى هيكيل من القابِلة

2

يتــم إجـراء تخطيــط الصــدى الهيــكيل بــن األســبوعني التاســع عــر والحــادي
والعرشيــن مــن الحمــل ،وهــو يفيــد يف تشــخيص احتــال وجــود بعــض
التشــوهات الوالديــة لــدى الجنــن ،وتقييــم تطورهــا ،وتقييــم االنحرافــات
املحتملــة يف كميــة الســائل األمنيــويس (انظـ ِر نــرة املعلومــات حول «تشــخيص
مــا قبــل الــوالدة»).

مراقبة الوزن

تعتــر مــؤرش عــى التغذيــة الســليمة وأســلوب الحيــاة الصحيــح .يجــب أن
تكــون زيــادة الــوزن يف الحــدود التــي يشــر إليهــا الجــدول يف «بطاقــة الحمل».

مراقبة الضغط

فحــص ال غنــى عنــه لتشــخيص اإلصابــة املحتملــة بارتفــاع الضغــط الناتــج عــن
الحمــل ،وهــو يتــم دوريًــا مــع كل فحــص.

قياس قاع الرحم  -االرتفاق العاين

عبــارة عــن فحــص للتأكــد مــن تقــدم منــو الجنــن بصــورة منتظمــة .وهــو يتــم
مــن خــال القيــاس باســتخدام رشيــط القيــاس ،أي رشيــط القيــاس التقليــدي
الخــاص بالحياكــة ،للمســافة بــن قــاع الرحــم (أي الحــد أعــى البطــن) واالرتفاق
العــاين (أي أدىن نقطــة مــن البطــن).

فحص البول

يفيــد مــن أجــل تشــخيص العــدوى البوليــة أثنــاء الحمــل ،واكتشــاف الوجــود
نصــح بإجرائــه يف كل ثلــث مــن الحمــل.
املحتمــل للربوتينــات يف البــول .يُ َ
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يوميات الحمل

خالل الثلث الثالث
كذلك:

من األسبوع الثامن والعشرين
إلى الحادي واألربعين

أثنــاء الكشــوفات الطبيــة ،ســيجيب الطبيــب أو القابلــة عــى االســئلة وســيوضح الشــكوك،
وســيعرض نتائــج الفحوصــات والدعــم املمكــن اقرتاحــه بنــا ًء عليهــا يف الشــهور األخــرة مــن
الحمــل ومــن أجــل الــوالدة.

•يتــم فحــص الضغــط الرشيــاين ،والتحقــق مــن أن الجنــن ينمــو بصــورة مناســبة عــن طريــق
تقييــم زيــادة حجــم الرحــم (املســافة بــن االرتفــاق العــاين وقــاع الرحــم)؛
قتح إجراء بعض الفحوصات (انظ ِر الصفحة املوجودة بالجانب).
•يُ َ َ

يتــم تقديــم التطعيــم املضــاد لألنفلونـزا مجانًــا مــن مركــز الخدمــة الصحيــة للســيدات الــايت يكن
يف بدايــة موســم اإلصابــة باألنفلونـزا (مــن أكتوبــر «ترشيــن األول» إىل ديســمرب «كانــون األول»)
يف الثلــث الثــاين والثالــث مــن الحمــل.
عــاوة عــى ذلــك ،مــا بــن األســبوع الســابع والعرشيــن والخامــس والثالثــن مــن الحمــل يتــم
أيضً ــا تقديــم اللقــاح ضــد الســعال الديــي (انظ ـ ٍر نــرة املعلومــات «التطعيــات والحمــل»).
يف األســبوع الرابــع والثالثــن تقري ًبــا يتــم تخطيــط االتصــال مــع املستشــفى التــي ســتتم بهــا
ُقتحــة عــى
الــوالدة؛ وســتتلقى الســيدات معلومــات حــول الدعــم بعــد الــوالدة ،والفحوصــات امل َ َ
الفــور بعــد الــوالدة ،وحــول الرضاعــة الطبيعيــة والعنايــة باملولــود الجديــدة (انظــ ِر نــرات
املعلومــات).

يف األســابيع مــن  32حتــى  34يتــم التحقــق مــن أن الجنــن يف وضــع صحيــح مــن أجــل الــوالدة،
أي أنــه يف وضــع املجــيء بالــرأس أي تتجــه رأســه إىل األســفل :إذا كان الجنــن يف وضــع املجــيء
بالقــدم (الــرأس ليســت باألســفل) فــإن الطبيــب والقابلــة ســيعطيان معلومــات حــول إمكانيــة
جعلــه يســتدير (التحويــل مــن خــال منــاورات خارجيــة).
ويف النهاية أثناء الكشوفات املجدولة:

•ســيتم تقييــم أي تواجــد حــايل أو ســابق ملشــاكل بالصحــة العقليــة (االكتئــاب والفصــام
وإدمــان املخــدرات ومــا شــابه ذلــك) والراحــة النفســية والعاطفيــة للزوجــن؛
•ســيقدم املختصــون املعلومــات املتعلقــة بالتأثـرات الضــارة للعنــف األرسي عــى األم والطفــل
وإرشــادات حــول الخدمــات /الجمعيــات املحليــة التــي ميكــن إيجــاد الدعــم واملســاعدة فيهــا
(انظـ ِر نــرة املعلومــات «الرخــاء النفيس-الجســدي»).
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الفحوصات المقترحة
فحوصات الدم

اختبار كومبس غري املبارش
نصــح بــه كافــة الســيدات أثنــاء الكشــف الطبــي األول ،ويف الثلــث الثالــث
يُ َ
(األســبوع .)28

فحص البول

3

يفيــد مــن أجــل تشــخيص العــدوى البوليــة أثنــاء الحمــل ،واكتشــاف الوجــود
نصــح بإجرائــه يف كل ثلــث مــن الحمــل.
املحتمــل للربوتينــات يف البــول .يُ َ

الوقاية املناعية ضد عامل البندر

العد الدموي الشامل (صورة دم كاملة)
هــو االختبــار الوحيــد املعتمــد مــن أجــل فحــص فقــر الــدم أثنــاء الحمــل.
مطلــوب يف كل ثلــث مــن الحمــل.

يتــم تقديــم هــذا العــاج روتين ًيــا إىل كافــة الســيدات صاحبــات عامــل البنــدر
الســلبي ،والــايت تكــون نتيجــة اختبــار كومبــس لديهــن ســلبية يف األســبوع .28

فحوصات مختصة باألمراض املعدية

املسحة املهبلية

العوز املناعي البرشي
يتــم روتينيًــا اقرتاحــه يف الثلثــن األول والثالــث ألنــه تــم إثبــات فعاليــة العــاج
باألدويــة املضــادة للفريوســات لــدى الســيدات الحوامــل اإليجابيــات مصليًــا.
اختبار توكسوبالزما (داء املقوسات)
انظ ِر «الفحوصات املقرتحة أثناء الثلث األول».
فحص من أجل الزهري
نصــح بإجرائــه روتين ًيــا يف الثلــث األول ،ويجــب تكــراره يف الثلــث الثالــث.
يُ َ
ميكــن عــاج إصابــة األم عــن طريــق عــاج مضــاد حيــوي مخصــص ،وهــو نافــع
أيضً ــا يف منــع انتقــال العــدوى مــن األم إىل الجنــن.
فريوس االلتهاب الكبدي ب
نصــح بإجرائــه يف الثلــث الثالــث .يف حالــة إذا مــا كانــت نتيجــة األم إيجابيــة
يُ َ
توجــد عالجــات فعالــة مــن أجــل منــع انتقــال العــدوى إىل الطفــل.

تفيــد يف تحديــد اإلصابــة باملكــورة العقديــة املقيحــة املجموعــة ب :يتــم اقـراح
الفحــص عــى كافــة الســيدات بعــد األســبوع الســادس والثالثــن .بالنســبة
للســيدات صاحبــات النتيجــة اإليجابيــة يف الفحــص ســيقرتح الطبيــب عــاج
باملضــاد الحيــوي أثنــاء مخــاض الــوالدة.

مراقبة الوزن

تعترب مؤرش عىل التغذية السليمة وأسلوب الحياة الصحيح.

مراقبة الضغط

فحــص ال غنــى عنــه لتشــخيص اإلصابــة املحتملــة بارتفــاع الضغــط الناتــج عــن
الحمــل :يتــم روتينيًــا مــع كل فحــص.
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مراكز الوالدة يف إقليم إمييليا-رومانيا «»Emilia-Romagna
املحافظة

مركز الوالدة

مستشفى «جوليلمو دا ساليتشيتو» ( )GUGLIELMO DA SALICETOيف بياتشينسا
بياتشينسا
«»Piacenza
«»PIACENZA
هيئة املستشفيات الجامعية للمستشفيات املتحدة يف بارما
بارما «»PARMA
«»AOSPU OSPEDALI RIUNITI di Parma
مستشفى فيدنسا «»FIDENZA
مستشفى «سانتا ماريا» ()SANTA MARIA
يف بورجو ﭬال دي تارو «»Borgo Val Di Taro
هيئة مستشفيات «سانتا ماريا نووﭬا» ()S.MARIA NUOVA
ريدجو إمييليا
« »REGGIO EMILIAيف ريدجو إمييليا «»Reggio Emilia
مستشفى تشيـﭬييل « »CIVILEيف جواستاال «»Guastalla
مستشفى «فرانكيني» ( )FRANCHINIيف مونتيكيو إمييليا «»Montecchio Emilia
مستشفى «ماجايت» ( )MAGATIيف سكانديانو «»Scandiano
مستشفى «سانتا أنا» ( )S.ANNAيف كاستيلنوﭬو ين مونتي «»Castelnovo ne' Monti
مودينا « »MODENAهيئة املستشفيات الجامعية املستشفى العام « »AOSPU POLICLINICOيف مودينا
«»Modena
مستشفى «راماتسيني» ( )RAMAZZINIيف كاريب «»Carpi
مستشفى تشيـﭬييل « »CIVILEيف ساسولو «»Sassuolo
مستشفى باﭬولو نيل فرينيانو «»PAVULLO NEL FRIGNANO
مستشفى مرياندوال «»MIRANDOLA
بولونيا « »BOLOGNAهيئة املستشفيات الجامعية «سانتا أورسوال-مالبيجي» ( )S.ORSOLA-MALPIGHIيف
بولونيا «»Bologna
مستشفى مادجوري « »MAGGIOREيف بولونيا «»Bologna
مستشفى «سانتا ماريا ديال سكاليتا» ( )SANTA MARIA DELLA SCALETTAيف إميوال
«»Imola
مستشفى بنتيـﭬوليو «»BENTIVOGLIO
فريارا « »FERRARAهيئة املستشفيات الجامعية «مستشفى سانتا أنا الرئييس» ( )ARCISPEDALE S.ANNAيف
فريارا «»Ferrara
مستشفى «سانتيسيام أنونسياتا» ( )SS. ANNUNZIATAيف تشينتو «»Cento
راﭬينا « »RAVENNAمستشفى «سانتا ماريا دييل كروتيش» ( )S.MARIA DELLE CROCIيف راﭬينا «»Ravenna
مستشفى لوجو «»LUGO
مستشفى فاينسا «»FAENZA
مستشفى «إم .بوفاليني» ( )M. BUFALINIيف تشيزينا «»Cesena
فوريل-تشيزينا
« »FORLÌ-CESENAمستشفى «جي .يب .مورجاين – إل .بيريأنطوين» ()G.B. MORGAGNI - L. PIERANTONI
يف فوريل «»Forlì
مستشفى «إنفرمي» ( )"INFERMIيف رمييني «»Rimini
رمييني «»RIMINI

عنوان االتصال

0523 301111
0521 702111
0521 703111

0524 515111
0525 9701
0522 296111
0522 837111
0522 860111
0522 335111
0522 617111
059 422 2111
059 659111
0536 846111
0536 29111
0535 602111
051 636 2111
051 6478111
0542 662111
051 664 4111
0532 236111
051 683 8111
0544 285111
0545 214111
0546 601111
0547 352111
0543 731111
0541 705111

