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التاريخ

يوميات الحمل
دليل الفحوصات
عزيزيت السيدة،
إن والدة أحد األبناء تعترب فرصة كبرية للتغري والنمو بالنسبة لألفراد وللمجتمع.
تف ّرد كل امرأة وكل رجل وكل زوجني وكل طفل يكشف أساليب ال حرص ملواجهة مسار الحمل وحدث الوالدة .يتم الحفاظ
عىل ذلك التف ّرد من خالل وضع االختيارات الخاصة يف مركز الطريق؛ ولهذا تحديدً ا من األسايس توفري معلومات سليمة وكاملة
وموضوعية حول خيارات املساعدة املحتملة.
والهدف هو توفري معلومات متناسقة ومحدثة حول مسار املساعدة يف إمييليا -رومانيا « ،»angamoR-ailimEوإتاحة أداة
تعاون وتواصل بي ِنك وبني املختصني الذي ستلتقني بهم بصورة من شأنها تسهيل اتخاذ قرارات مناسبة وواضحة.
ملف الحمل يشمل:
«بطاقة الحمل» التي ميكن أن يستخدمها الطبيب أو القابلة من أجل وصف مسار الحمل؛
«يوميات الحمل» املصممة كدليل يوضح املساعدة املقرتحة ِ
إليك يف كل ثلث من فرتة الحمل بعد اآلخر.
«نرشات املعلومات» املخصصة كل منها إىل إحدى املوضوعات الخاصة (أساليب الحياة ،والدعم أثناء املخاض ،والرضاعة الطبيعية،
الخ) من أجل تحديد أكرث سهولة لإلجابات عىل الشكوك واالرتباكات األكرث شيو ًعا أثناء الحمل ويف األيام األوىل بعد الوالدة.
الخدمة أو الطبيب املرجعي سيضيفون ما يلزم ،وذلك من خالل احتامل تسليم بعض الكتيبات األخرى ِ
إليك يف حالك حاج ِتك إىل
دعم آخر؛
ِ
ِ
نرشة «خيارات الوالدة» ميكنك استخدامها أثناء الحمل من أجل تسجيل توجهاتك /رغباتك ،ثم تسليمها ومناقشتها يف مركز الوالدة
ِ
اخرتت الوالدة فيه يف نهاية الحمل.
الذي
قراءة يوميات الحمل ونرشات املعلومات سيكملها الرشح الذي ستتلقينه أثناء التحاور مع املختصات واملختصني (القابلة ،وطبيب
النساء ،وطبيب الطب العام ،وطبيب األطفال) .توجد معلومات أخرى متاحة عىل املواقع االلكرتونية واملنشورات املوزعة التي
ستجدينها مذكورة هنا.
يتم توزيع «ملف الحمل» عىل كافة النساء الحوامل يف مراكز االستشارات األرسية يف اإلقليم؛ أيضً ا النساء الاليت يتم دعمهن
بصورة خاصة ميكنهن الحصول عىل نسخة منه لدى مراكز االستشارات األرسية املوجودة يف منطقتهن السكنية.
تم تنفيذ ملف الحمل مبساهمة من مجموعة عمل متعددة التخصصات يف اللجنة
اإلقليمية املختصة مبسار الوالدة.
حقوق الطبع محفوظة إلقليم إمييليا-رومانيا « -»angamoR-ailimEكافة
الحقوق محفوظة .نسخ هذا املستند كل ًيا أو جزئ ًيا أو ترجمته مسموح بهام برشط
ِذكر املصدر ،وأال يتم النرش بهدف الربح أو مبصاحبة منتجات تجارية.
الرسوميات ومنوذج الطباعة :نووﭬييل « – »ellevuoNطباعة :كاسام تيبوليتو
«»otilopiT amsaC

العيادة الطبية المتخصصة في نهاية
الحمل
النفاس
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تامولعم
لابقتسالا
االستقبال وتقديم املعلومات

السيدات صاحبات األعامل غري االعتيادية وغري املتواصلة والاليت ال يستفدن من منحة األمومة أو يستفدن
من منحة أقل من حد معني ميكنهن التوجه إىل املعهد القومي للتأمينات االجتامعية حيث سيجدن الدعم
.واملعلومات
النساء غري العامالت ،اإليطاليات أو املنتميات إىل دول االتحاد األورويب أو غري املنتميات إليها وميتلكن بطاقة
إقامة ،ميكنهن تقديم طلب من أجل شيك األمومة لدى مكتب معاون الخدمات االجتامعية يف املدينة التي يقمن
.بها و /أو مقر املعهد القومي للتأمينات االجتامعية لدى محل إقامتهن خالل  6أشهر من والدة الطفل
السيدات األجنبيات الاليت ال ميتلكن بطاقة إقامة ميكنهن التوجه إىل مركز االستشارات وجمعيات العمل التطوعي
التي تقدم االستضافة واملعلومات والدعم دون وجود خطر حدوث إخطار الهدف منه الطرد نظ ًرا ألن القانون
اإليطايل يكفل الدعم الصحي أيضً ا للمهاجرين الذين ال ميتلكون مستندات .وميكنهن تقديم طلب ترصيح إقامة
.لألمومة يرسي حتى نهاية الشهر السادس من عمر الطفل
كذلك يقر القانون اإليطايل للسيدة بالحق يف الوالدة يف املستشفى بصورة مجهولة االسم .يتيح القانون اإليطايل
لألم عدم االعرتاف بالطفل وتركه يف املستشفى التي ولِد بها (مرسوم رئيس الجمهورية  2000/396املادة 30
.الفقرة  )2ليك يتم توفري الدعم وإمكانية التبني والوصاية القانونية عليه

الدعم
معلومات أكرث تفصيلً @
.واكتبِ “األمومة واألبوة” يف محرك البحث الداخيل  (www.inps.it)،لدى املعهد القومي للتأمينات االجتامعية

ةدعاسم
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ما هي الحقوق أثناء الحمل؟
القانون اإليطايل (املرسوم الترشيعي  )2001/151يضمن حامية صحة األم
.العاملة ،وحق الطفل يف الدعم املناسب
:السيدة ذات العمل التابع لها الحق يف
أذون مدفوعة من أجل إجراء فحوصات ما قبل الوالدة ،والفحوصات
الرسيرية والكشوفات الطبية التخصصية يف حالة وجوب إجرائها أثناء
مواعيد العمل؛
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؛
 5أشهر إلزامية من االمتناع عن العمل (اجازة أمومة) مدفوعة بنسبة %80
(يف بعض الحاالت  )%100يف الفرتة ما بني قبل والدة الطفل وما بعدها؛
شيكات إعالة األرسة واإلعفاءات الرضيبية املمنوحة إىل الزوجني واألبناء
وأيضا للسيدات املهاجرات .إذا كانت إيطالية الجنسية يحق لها
املكفولني ً
أيضا من أجل األبناء القارصين القاطنني يف الخارج؛
شيكات إعالة األرسة ً
اجازة أمومة مدفوعة األجر حتى وإن كانت تعمل بعقد محدد املدة؛
.تخفيض ساعات العمل يف السنة األوىل من عمر الطفل بالكامل
وكذلك فإن الوالدين صاحبي العمل التابع كليهام لهام الحق يف فرتة امتناع
اختيارية عن العمل (اجازة أبوية) مدفوعة بقيمة  %30من الراتب خالل
الثالث سنوات األوىل من عمر الطفل فقط ،وميكن االستفادة منها فقط بعد
فرتة االمتناع اإلجباري خالل الثامنية سنوات األوىل من عمر الطفل .وهي
(أيضا متقطعة) لألم ،و7
تحق سواء لألمهات أو لآلباء بفرتة أقصاها  6أشهر ً
(أيضا متقطعة) لألب
.أشهر ً
السيدات العامالت يف عمل مستقل مقرر لهن منحة أمومة ملدة الشهرين
السابقني عىل تاريخ الوالدة وملدة الثالثة أشهر التالية عىل التاريخ نفسه.
.عىل أي حال ال يرتتب عىل املنحة وجوب االمتناع عن نشاط العمل املستقل
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.ثلث من الحمل
مزرعة بول
يتم اقرتاح الفحص من أجل التحقق من وجود حمولة بكتريية مرتفعة يف البول (بيلة
جرثومية) ،وهي يف بعض األحيان ال تسبب أية أعراض .البيلة الجرثومية التي ال أعراض
.لها تعترب يف املعتاد غري مقلقة ،لكن أثناء الحمل يجب متييزها من أجل البدء يف العالج
)فحص من أجل األمراض املنتقلة جنس ًيا (املتدثرة والسيالن
قتح إجراء الفحص عىل السيدات الاليت يوجد لديهن عوامل خطر (انظ ِر الصفحة  .)6يف
يُ َ َ
حالة النتيجة اإليجابية يجب البدء عىل الفور يف العالج باملضادات الحيوية لتجنب انتقال
.العدوى إىل الطفل أثناء الوالدة

)اختبار لطاخة بابا نيكوالو (مسحة عنق الرحم

يتم اقرتاحه عىل السيدات البالغات من العمر أكرث من  25عا ًما ومل يقمن بإجراء الفحص
خالل الثالث سنوات األخرية ،من أجل التشخيص املبكر لرسطان عنق الرحم .إجراء
.الفحص أثناء الحمل ال ينطوي عىل خطر اإلجهاض وال ينطوي عىل مضاعفات أخرى

تخطيط صدى من القا بِلة

الهدف من تخطيط الصدى يف الثلث األول هو تأريخ موعد الحمل بدقة ،والتأكد مام إذا
”).كان األمر يتعلق بحمل توأم (انظ ِر نرشة املعلومات حول “تشخيص ما قبل الوالدة

فحص موحد

يشمل الفحص تخطيط صدى وفحص للدم .ويوفر تقدير لخطر إصابة الجنني مبتالزمة
داون .يجري خالل األسبوع الثالث عرش من الحمل (انظ ِر نرشة املعلومات حول
“”).تشخيص ما قبل الوالدة

مراقبة الوزن

تعترب مؤرش عىل التغذية السليمة وأسلوب الحياة الصحيح .ويتم باإلضافة إىل قياس
.الطول لتقييم مؤرش كتلة الجسم

مراقبة الضغط

فحص مفيد يف تشخيص اإلصابة املحتملة بارتفاع الضغط (الضغط املرتفع) املوجود قبل
.الحمل ،وهو يتم دوريًا مع كل فحص

كشف طبي من القابِلة

يشمل فحص الضغط والوزن وفحص نبض الجنني بالسامعة الطبية (بعد األسبوع الثاين
عرش من الحمل) .استكشاف املهبل يتم عند الفحص األول ،ويتم يف كل مرة تظهر فيها
.الحاجة إىل ذلك

فحوصات الدم

فصيلة الدم  -عامل البندر
نصح به يف الثلث األول ،فهو مفيد من أجل اكتشاف السيدات صاحبات عامل البندر
يُ َ
.السلبي
اختبار كومبس غري املبارش
نصح به كافة السيدات
ي
السلبي.
البندر
عامل
صاحبات
الحوامل
هام يف مراقبة السيدات
ُ َ
.أثناء الكشف الطبي األول ،والحقًا يتم تكراره يف الثلث الثالث
)العد الدموي الشامل (صورة دم كاملة
هو االختبار الوحيد املعتمد من أجل فحص فقر الدم أثناء الحمل .مطلوب يف كل ثلث
.من الحمل
سكر الدم
نصح به يف
هو الفحص املستخدم من أجل متييز مرض السكر املوجود قبل الحمل .يُ َ
.الكشف الطبي األول
ناقالت األمني
قتح عليهن اختبار
فقط يف الثلث األول ،وهو يفيد يف متييز السيدات الاليت يجب أن يُ َ
.فريوس االلتهاب الكبدي ج
الهيموجلوبني غري الطبيعي
يتم اقرتاح الفحص عىل كافة السيدات يف الثلث األول من الحمل إذا مل يتم إجرائه قبل
الحمل :يتيح متييز السيدات السليامت الحامالت ملرض فقر دم حوض البحر األبيض
.املتوسط (بيتا ثالسيميا) ،واألشكال األخرى من فقر الدم

فحوصات مختصة باألمراض املعدية

العوز املناعي البرشي
يتم روتين ًيا اقرتاحه يف الثلثني األول والثالث ألنه تم إثبات فعالية العالج باألدوية املضادة
.للفريوسات لدى السيدات الحوامل اإليجابيات مصل ًيا
)اختبار روبيو (الحصبة األملانية
نصح به روتين ًيا يف الثلث األول ،ويجب تكراره يف الثلث الثاين يف حالة إذا ما كان
ًي َ
”).االختبار األول سلب ًيا (انظ ِر نرشة املعلومات “التطعيامت والحمل
)اختبار توكسوبالزما (داء املقوسات
نصح به يف الثلث األول ،ويجب تكراره كل  60 -40يوم يف حالة السلبية مصل ًيا .يف هذه
يُ َ
الحالة سيتم النصح بتلك السلوكيات املفيدة من أجل الوقاية من العدوى (انظ ِر نرشة
”).املعلومات حول “أساليب الحياة أثناء الحمل
فحص من أجل الزهري
نصح به يف الثلث األول ،ويجب تكراره يف الثلث الثالث .ميكن عالج إصابة األم عن
ُي َ
طريق عالج مضاد حيوي مخصص ،وهو نافع أيضً ا يف منع انتقال العدوى من األم إىل
.الجنني
اختبار من أجل فريوس التهاب الكبد ج
قتح إجراء الفحص يف الثلث األول للسيدات الاليت يوجد لديهن عوامل خطر (انظر
يُ َ َ
).الصفحة 6

فحص البول

يفيد من أجل تشخيص بعض األمراض املوجودة قبل الحمل ،ومن أجل تشخيص العدوى
نصح بإجرائه يف كل
البولية أثناء الحمل ،واكتشاف الوجود املحتمل للربوتينات يف البول .يُ َ

7

رشع يناثلا عوبسألا نم لوأ

1

ةحرتقملا تاصوحفلا

لمحلا تايموي

خالل الثلث األول
من األسبوع األول إىل الثاين عرش
كل موعد عبارة عن وقت لتبادل المعلومات في إطار “عالقة الرعاية” التي سترافق
السيدة أثناء فترة الحمل بالكامل .من المهم أن يجري أول موعد مع الطبيب أو القابلة
.خالل األسبوع العاشر من أجل أن يتوافر الوقت لتخطيط أفضل طريقة لدعم الحمل
بشكل عام يكون الموعد األول أطول من تلك المواعيد التالية ألنه من الضروري تجميع
المعلومات حول صحة األم والشريك واألسرة؛ كذلك فهو يعتبر فرصة لتلقي معلومات
حول المساعدة والدعم أثناء الحمل ،وحول الحقوق القانونية التي تحمي األمومة واألبوة،
وحول دورات المرافقة حتى الوالدة ،وحول أساليب الحياة ،وكيفية إدارة األعراض األكثر
.شيو ًعا
يتم قياس الوزن والضغط الشرياني واقتراح بعض الفحوصات (مذكورة في الصفحة
).التالية
أيضا اقتراح فحوصات أخرى لهن
:بعض السيدات يكون لديهم عوامل خطر خاصة ،ويتم ً
االختبار الخاص بفيروس االلتهاب الكبدي ج ،على سبيل المثال ،يتم اقتراحه على
المريضات الالتي يخضعن إلى الغسيل الكلوي ،ولمن يعشن مع أشخاص مصابين بفيروس
االلتهاب الكبدي ج ،ولمن تعاطين مخدرات عن طريق الحقن ،الخ؛
االختبار الخاص باألمراض المنتقلة جنس ًيا (المتدثرة والسيالن) ،على سبيل المثال ،يتم
اقتراحه على من أقامت عالقات جنسية غير محمية مع أكثر من شريك ،ومن تعرضت
.للعنف ،ولمن لها تاريخ في ممارسة الدعارة ،ولمن تعاطت الكحوليات والمخدرات ،الخ
سيوضح الطبيب أو القابلة سمات األطفال المصابين بمتالزمة داون وفحوصات التصوير
أو تشخيص ما قبل الوالدة المتاحين من أجل تمييزها (انظ ِر نشرة المعلومات حول
“:تشخيص ما قبل الوالدة”) .بشكل خاص
يتم عرض إمكانية إجراء فحص موحد من أجل تقييم احتمالية إصابة الجنين بالمرض؛
يتم تلقي معلومات حول الفحوصات ِ
الباضعة لتشخيص ما قبل الوالدة :فحص الزغابات
المشيمية (سحب عينة من زغابات األدمة) وهو ما يتم في الثلث األول؛ بزل السلى
(.سحب عينة من السائل األمنيوسي) وهو ما يتم في الثلث الثاني
وفي النهاية أثناء كشوفات الحمل سيقدم المختصون ،أطباء وقابالت ،إلى كافة السيدات
معلومات حول اآلثار الضارة للعنف األسري على األم والطفل ،وإرشادات حول
الخدمات /الجمعيات المحلية التي يمكن إيجاد الدعم والمساعدة فيها (انظ ِر نشرة
”).المعلومات “الرخاء النفسي -الجسدي
6

الوالدية لدى الجنني ،وتقييم تطورها ،وتقييم االنحرافات املحتملة يف كمية
”).السائل األمنيويس (انظ ِر نرشة املعلومات حول “تشخيص ما قبل الوالدة
مراقبة الوزن
تعترب مؤرش عىل التغذية السليمة وأسلوب الحياة الصحيح .يجب أن تكون
”.زيادة الوزن يف الحدود التي يشري إليها الجدول يف “بطاقة الحمل
مراقبة الضغط
فحص ال غنى عنه لتشخيص اإلصابة املحتملة بارتفاع الضغط الناتج عن
.الحمل ،وهو يتم دور ًيا مع كل فحص
قياس قاع الرحم  -االرتفاق العاين
عبارة عن فحص للتأكد من تقدم منو الجنني بصورة منتظمة .وهو يتم من
خالل القياس باستخدام رشيط القياس ،أي رشيط القياس التقليدي الخاص
بالحياكة ،للمسافة بني قاع الرحم (أي الحد أعىل البطن) واالرتفاق العاين
().أي أدىن نقطة من البطن

الضوابط املقرتحة
فحوصات الدم
)العد الدموي الشامل (صورة دم كاملة
هو االختبار الوحيد املعتمد من أجل فحص فقر الدم أثناء الحمل .مطلوب
.يف كل ثلث من الحمل
سكر الدم  -منحنى التحمل
يتم اقرتاح هذا االختبار عىل السيدات املعرضات لخطر تطور إصابة بسكر
الحمل ،عىل أساس وجود بعض عوامل الخطر (زيادة الوزن أو السمنة
املفرطة ،اإلصابة بسكر الحمل يف حمل سابق ،وجود تاريخ أرسي يف اإلصابة
بالسكر ،تجاوز سن  35سنة ،أن تكون املرأة ذات أصل من إحدى دول
جنوب آسيا ،بشكل خاص الهند وبنجالديش وباكستان والكاريبي والرشق
األوسط) .يف البداية أثناء الفحص يتم فحص سكر الدم أثناء الصيام من
خالل سحب عينة .ثم يتم الدعوة إىل ُشب كوب من املاء ُمذاب فيه كمية
كبرية من السكر .ثم يتم إعادة فحص سكر الدم بعد  60إىل  120دقيقة .يف
.املجمل يستغرق الفحص ساعتني
فحوصات مختصة باألمراض املعدية
)اختبار روبيو (الحصبة األملانية
يجب تكراره يف الثلث الثاين يف حالة النتيجة السلبية (انظ ِر أيضً ا
“”).الفحوصات املقرتحة أثناء الثلث األول
)اختبار توكسوبالزما (داء املقوسات
”.انظ ِر “الفحوصات املقرتحة أثناء الثلث األول
فحص البول
يفيد من أجل تشخيص العدوى البولية أثناء الحمل ،واكتشاف الوجود
نصح بإجرائه يف كل ثلث من الحمل
.املحتمل للربوتينات يف البول .يُ َ
تخطيط صدى هيكيل من القابِلة
يتم إجراء تخطيط الصدى الهيكيل بني األسبوعني التاسع عرش والحادي
والعرشين من الحمل ،وهو يفيد يف تشخيص احتامل وجود بعض التشوهات
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خالل الثلث الثاين
من األسبوع الثالث عرش إىل السابع والعرشين
أثناء مواعيد هذا الثلث يتم دعوة السيدة إىل وصف حالتها الصحية :الطبيب أو القابلة سيجيبان عىل
االسئلة وسيوضحان الشكوك ،وسيتناقشان يف نتائج الفحوصات واملساعدة التي يتم تقدميها يف هذا
.الثلث ،مع اقرتاح الفحوصات الالزمة
:بشكل عام يف هذه الفرتة
يتم فحص ضغط الدم الرشياين؛
بداية من األسبوع  24يتم التحقق من منو الجنني بصورة مناسبة عن طريق تقييم زيادة حجم الرحم
(قياس املسافة بني االرتفاق العاين وقاع الرحم باستخدام رشيط قياس)؛
يف حالة عدم وجود مناعة سيتم اقرتاح إجراء اختبار دم من أجل الحصبة األملانية والتوكسوبالزما (داء
املقوسات)؛
يف حالة الوجود يف فئة معرضة لخطر اإلصابة بالسكر ،يتم اقرتاح فحص مخصص للدم (منحنى تحمل
الجلوكوز)؛
إذا أظهرت فحوصات الدم أن مستوى الهيموجلوبني أقل من  10,5جم 100 /مل ،قد يتم وصف عالج؛
يتم اقرتاح إجراء تخطيط صدى (يُس َمى يف املعتاد “هيكيل”) من أجل تشخيص وجود أية انحرافات
لدى الجنني ،وهو ما يتم بني األسبوعني  19و( 21انظ ِر نرشة املعلومات حول “تشخيص ما قبل
”).الوالدة
:كذلك
يتم توفري معلومات حول دورات املرافقة حتى الوالدة (انظ ِر نرشة املعلومات حول دورات املرافقة
حتى الوالدة) ،ويتم البدء يف التحدث عن املخاض والوالدة (انظ ِر نرشة املعلومات حول “خيارات
الوالدة”)؛
يف حالة إجراء أول فحص بعد األسبو
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فحص البول
يفيد من أجل تشخيص العدوى البولية أثناء الحمل ،واكتشاف الوجود املحتمل
نصح بإجرائه يف كل ثلث من الحمل
.للربوتينات يف البول .يُ َ
الوقاية املناعية ضد عامل البندر
يتم تقديم هذا العالج روتين ًيا إىل كافة السيدات صاحبات عامل البندر السلبي،
.والاليت تكون نتيجة اختبار كومبس لديهن سلبية يف األسبوع 28
املسحة املهبلية
تفيد يف تحديد اإلصابة باملكورة العقدية املقيحة املجموعة ب :يتم اقرتاح الفحص
عىل كافة السيدات بعد األسبوع السادس والثالثني .بالنسبة للسيدات صاحبات
النتيجة اإليجابية يف الفحص سيقرتح الطبيب عالج باملضاد الحيوي أثناء مخاض
.الوالدة
مراقبة الوزن
.تعترب مؤرش عىل التغذية السليمة وأسلوب الحياة الصحيح
مراقبة الضغط
فحص ال غنى عنه لتشخيص اإلصابة املحتملة بارتفاع الضغط الناتج عن الحمل:
.يتم روتين ًيا مع كل فحص
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الضوابط املقرتحة

فحوصات الدم
اختبار كومبس غري املبارش
نصح به كافة السيدات أثناء الكشف الطبي األول ،ويف الثلث الثالث (األسبوع
يُ َ
28).
)العد الدموي الشامل (صورة دم كاملة
هو االختبار الوحيد املعتمد من أجل فحص فقر الدم أثناء الحمل .مطلوب يف كل
.ثلث من الحمل
فحوصات مختصة باألمراض املعدية
العوز املناعي البرشي
يتم روتين ًيا اقرتاحه يف الثلثني األول والثالث ألنه تم إثبات فعالية العالج باألدوية
.املضادة للفريوسات لدى السيدات الحوامل اإليجابيات مصل ًيا
)اختبار توكسوبالزما (داء املقوسات
”.انظ ِر “الفحوصات املقرتحة أثناء الثلث األول
فحص من أجل الزهري
نصح بإجرائه روتين ًيا يف الثلث األول ،ويجب تكراره يف الثلث الثالث .ميكن عالج
يُ َ
إصابة األم عن طريق عالج مضاد حيوي مخصص ،وهو نافع أيضً ا يف منع انتقال
.العدوى من األم إىل الجنني
فريوس االلتهاب الكبدي ب
نصح بإجرائه يف الثلث الثالث .يف حالة إذا ما كانت نتيجة األم إيجابية توجد
ُي َ
.عالجات فعالة من أجل منع انتقال العدوى إىل الطفل

عوبسألا نماثلا نيعبرأ نيرشعلاو ،
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خالل الثلث الثالث
أثناء الكشوفات الطبية ،سيجيب الطبيب أو القابلة عىل االسئلة
وسيوضح الشكوك ،وسيعرض نتائج الفحوصات والدعم املمكن
.اقرتاحه بنا ًء عليها يف الشهور األخرية من الحمل ومن أجل الوالدة
:كذلك
يتم فحص الضغط الرشياين ،والتحقق من أن الجنني ينمو بصورة
مناسبة عن طريق تقييم زيادة حجم الرحم (املسافة بني االرتفاق
العاين وقاع الرحم)؛
قتح إجراء بعض الفحوصات (انظ ِر الصفحة املوجودة بالجانب
).يُ َ َ
يف األسبوع الرابع والثالثني تقري ًبا يتم تخطيط االتصال مع املستشفى
التي ستتم بها الوالدة؛ وستتلقى السيدات معلومات حول الدعم بعد
قتحة عىل الفور بعد الوالدة ،وحول الرضاعة
الوالدة ،والفحوصات امل ُ َ َ
).الطبيعية والعناية باملولود الجديدة (انظ ِر نرشات املعلومات
يف األسابيع من  32حتى  34يتم التحقق من أن الجنني يف وضع
صحيح من أجل الوالدة ،أي أنه يف وضع املجيء بالرأس أي تتجه رأسه
إىل األسفل :إذا كان الجنني يف وضع املجيء بالقدم (الرأس ليست
باألسفل) فإن الطبيب والقابلة سيعطيان معلومات حول إمكانية
).جعله يستدير (التحويل من خالل مناورات خارجية
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” “Emilia-Romagnaمراكز الوالدة يف إقليم إمييليا-رومانيا
عنوان االتصال

مركز الوالدة

املحافظة

301111 0523

يف بياتشينسا )" (GUGLIELMO DA SALICETOمستشفى "جوليلمو دا ساليتشيتو
""Piacenza

" "PIACENZAبياتشينسا

703111 0521 - 702111 0521

 "AOSPU OSPEDALIهيئة املستشفيات الجامعية للمستشفيات املتحدة يف بارما
"RIUNITI di Parma
" "FIDENZAمستشفى فيدنسا

" "PARMAبارما

9701 0525

" "Borgo Val Di Taroيف بورجو ﭬال دي تارو )" (SANTA MARIAمستشفى "سانتا ماريا

296111 0522

 "Reggioيف ريدجو إمييليا )" (S.MARIA NUOVAهيئة مستشفيات "سانتا ماريا نووﭬا
"Emilia
" "Guastallaيف جواستاال " "CIVILEمستشفى تشيـﭬييل

860111 0522

" "Montecchio Emiliaيف مونتيكيو إمييليا )" (FRANCHINIمستشفى "فرانكيني

335111 0522

" "Scandianoيف سكانديانو )" (MAGATIمستشفى "ماجايت

617111 0522

" "Castelnovo ne' Montiيف كاستيلنوﭬو ين مونتي )" (S.ANNAمستشفى "سانتا أنا

2111 422 059

يف مودينا " "AOSPU POLICLINICOهيئة املستشفيات الجامعية املستشفى العام
""Modena
" "Carpiيف كاريب )" (RAMAZZINIمستشفى "راماتسيني

846111 0536

" "Sassuoloيف ساسولو " "CIVILEمستشفى تشيـﭬييل

29111 0536

" "PAVULLO NEL FRIGNANOمستشفى باﭬولو نيل فرينيانو

602111 0535

" "MIRANDOLAمستشفى مرياندوال

2111 636 051

يف )" (S.ORSOLA-MALPIGHIهيئة املستشفيات الجامعية "سانتا أورسوال-مالبيجي
" "Bolognaبولونيا
" "Bolognaيف بولونيا " "MAGGIOREمستشفى مادجوري

662111 0542

يف إميوال )" (SANTA MARIA DELLA SCALETTAمستشفى "سانتا ماريا ديال سكاليتا
""Imola
" "BENTIVOGLIOمستشفى بنتيـﭬوليو

515111 0524

837111 0522

659111 059

6478111 051

4111 664 051
236111 0532

 "REGGIOريدجو إمييليا
"EMILIA

" "MODENAمودينا

" "BOLOGNAبولونيا

8111 683 051

يف )" (ARCISPEDALE S.ANNAهيئة املستشفيات الجامعية "مستشفى سانتا أنا الرئييس " "FERRARAفريارا
" "Ferraraفريارا
" "Centoيف تشينتو )" (SS. ANNUNZIATAمستشفى "سانتيسيام أنونسياتا

723111 0533

" "Lagosantoيف الجوسانتو " "DEL DELTAمستشفى ديل دلتا

285111 0544
214111 0545

" "Ravennaيف راﭬينا )" (S.MARIA DELLE CROCIمستشفى "سانتا ماريا دييل كروتيش " "RAVENNAراﭬينا
" "LUGOمستشفى لوجو

601111 0546

" "FAENZAمستشفى فاينسا

352111 0547

" "Cesenaيف تشيزينا )" (M. BUFALINIمستشفى "إم .بوفاليني

731111 0543

" (G.B. MORGAGNI - L.مستشفى "جي .يب .مورجاين – إل .بيريأنطوين
" "Forlìيف فوريل )PIERANTONI

705111 0541

" "Riminiيف رمييني )"" (INFERMIمستشفى "إنفرمي

 "FORLÌفوريل-تشيزينا"CESENA

" "RIMINIرمييني

