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أسلوب الحياة أثناء الحمل

أثنــاء الحمــل تكــون املــرأة أكــر تحف ـ ًزا مــن أجــل إتبــاع أســلوب حيــاة صحــي ،ونظــام تغذيــة متنــوع ومتــوازن وغنــي
بالفاكهــة والخــروات املوســمية ،مــا لــه مــن فوائــد كبــرة لــأم والطفــل .كذلــك ميكــن أن يقــدم الحمــل فرصــة لتصحيــح
العــادات غــر الســليمة الناتجــة عــن العمــل أو االلتزامــات.

 .1التغذية والسلوك
هل يوجد أطعمة يجب أن اهتم بها؟
النصائــح الغذائيــة أثنــاء الحمــل ال تختلــف كثـ ًرا عــن تلــك الخاصــة بالفـرات الســابقة ،فمــن غــر الصحيــح أنه يجــب تناول
طعــام «لفرديــن» ،لكــن يجــب تنــاول الطعــام بصــورة متنوعــة وبأغذيــة جيــدة الجــودة وفاكهــة وخرضوات موســمية.
لكــن للحــذر يجــب تبنــي بعــض االحتياطــات يف هــذه الفــرة .قبــل كل يشء يجــب االنتبــاه جي ـدًا إىل نظافــة اليديــن:
الغســيل بعنايــة يوفــر وقايــة فعالــة طــوال الحمــل بالكامــل.
كذلــك بعــض أنــواع األغذيــة قــد متثــل خطـ ًرا عــى األم والجنــن ،نظـ ًرا ألنهــا ميكــن أن تنقــل أنــواع عــدوى تعتــر خطــرة يف
السـلْمونيالَت.
حالــة اإلصابــة بهــا أثنــاء الحمــل ،مثــل داء الليســريات وداء َّ
بشكل خاص من الجيد تجنب:
•أنــواع معجــون الجــن الطــري املشــتقة مــن الحليــب غــر امل ُعالَــج والفطريــات امل ِ
ُحدثَــة للعفــن ،مثــل جــن كامامبــر،
وجــن بريــي ،وأنــواع الجــن األزرق؛
•فطائر الباتية ،ويشمل هذا أيضً ا تلك املصنوعة من الخرضوات؛
•الكبد واملنتجات املشتقة؛
•األطعمة الجاهزة النيئة أو نصف املطهوة؛
•اللحم النيئ أو املحفوظ ،واألسامك النيئة أو املدخنة ،والبيض النيء أو غري املطهو جيدًا؛
•فاكهة البحر النيئة مثل املحار واالسرتديات؛
را
•األســاك التــي ميكــن أن تحتــوي عــى تركيــز كبــر مــن ميثيــل الزئبــق ،مثــل التونــة (يجــب أن يكــون االســتهالك مقتـ ً
عــى مــا ال يتجــاوز علبتــن مــن الحجــم املتوســط أو رشيحــة مــن التونــة يف األســبوع) ،وســمك الســيف والقــرش؛
•الحليب غري امل ُعالَج.
ومــن لديهــن نتيجــة ســلبية للتوكســوبالزما (داء املقوســات) (أي مــن يتضــح مــن الفحوصــات أنهــن مل تصــن
عــى اإلطــاق باملــرض) يجــب أن ينتبهــن أيضً ــا إىل مــا يــي:
•غســل الفاكهــة والخــروات جي ـدًا (أيضً ــا الســلطة «املغلفــة») ،وتقشــرها إن أمكــن (بقايــا أيــة
طفيليــات يُ ـزال جــزء كبــر منهــا عــن طريــق الغســل بعنايــة)؛
•غســل اليديــن بعنايــة شــديد (قبــل إعــداد األطعمــة وأثنائــه وبعــده) مــن أجــل تجنــب العــدوى
املحتملــة املنتقلــة عــن طريــق األطعمــة النيئــة؛
•طهــي اللحــم جيـدًا ،وعــدم تنــاول لحــم نيــئ أو محفــوظ (مثــل لحــم الخنزيــر املقــدد واللحــوم
املجففــة والســامي ،الــخ)؛
•عنــد القيــام بأعــال البســتنة مــن املهــم تجنــب املالمســة املبــارشة للرتبــة املحتمــل تلوثهــا بفضــات
قــط ،لهــذا يجــب ارتــداء قفــازات وغســل اليديــن جي ـدًا بعدهــا .اإلرشــادات نفســها تــري أيضً ــا عنــد
تنظيــف صنــدوق فضــات القــط.
للحــد مــن خطــر اإلصابــة بالفــروس املضخــم للخاليــا ( )CMVأثنــاء الحمــل يُنصــح باالنتبــاه للتالمــس مــع األطفــال تحــت
ســن  6ســنوات (انظـ ِر يوميــات الحمــل):
•عدم مشاركة األطعمة واملرشوبات واألطباق واملناديل وأدوات نظافة الفم؛
تجنب االتصال املبارش مع الفم (مثل تقبيل األطفال يف الفم أو بالقرب منه)؛
• ِ
•اغســلِ األيــدي بعنايــة باملــاء والصابــون بعــد املالمســة املبــارشة للعــاب أو املخــاط (عــى ســبيل املثــال بعــد نفــخ األنــف)
أو البــول (مثــل تغيــر الحفــاض) أو مــا شــابه ذلــك.
•ال تضعِ األشياء امللوثة باللعاب (اللهايات ،الحلامت) أو الدموع أو البول وما شابه ذلك يف فمك.
•اغسلِ بشكل متكرر األسطح التي قد تكون ملوثة (ألعاب األطفال أو كرايس األطفال العالية) باملاء والصابون؛
تجنب األنشطة املهنية التي تحتاج التصال وثيق مع األطفال تحت سن  6سنوات.
• ِ
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كذلك ننصح مبا ييل:
•تجنب امل ُحليات الصناعية ،مثل األسربتام وأسيسلفام البوتاسيوم ،الخ؛
•عــدم املبالغــة يف اســتهالك الســكريات ،ليــس فقــط تلــك املوجــودة يف الحلــوى ،لكــن أيضً ــا يف املرشوبــات (املرشوبــات
الغازيــة والشــاي وعصائــر الفاكهــة ،الــخ).
هل ميكنني رشب القهوة أو الشاي أثناء الحمل؟
الكميــات املعتدلــة (مبــا ال يتجــاوز  3فناجــن مــن القهــوة و  6مــن الشــاي يف اليــوم) تعتــر آمنــة .أثنــاء الحمــل يجــب الحــد
مــن اســتهالك املرشوبــات املنبهــة (القهــوة والشــاي والــكاكاو واملرشوبــات املحتويــة عــى الكافيــن) ألن الكميــات الكبــرة
منهــا ميكــن أن تؤثــر بالســلب عــى الحمــل.
هل ميكنني تناول مرشوبات كحولية؟
مــن املهــم تجنــب املرشوبــات الكحوليــة والكحوليــات القويــة ألنهــا ميكــن أن تــر بشــدة منــو الطفــل .حتــى اليــوم ليــس
مــن املمكــن تحديــد إذا مــا كان يوجــد حــد أدىن لكميــة الكحــول التــي ميكــن تناولهــا دون وجــود أخطــار .لذلــك فــإن
الطريقــة الوحيــدة لحاميــة صحــة الطفــل بالفعــل هــي تجنــب املرشوبــات الكحوليــة أثنــاء فــرة الحمــل بالكامــل.
هل يجب أن أتناول مكمالت؟
بالس ْن ِسـ َنة املشــقوقة،
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املكمــل األكــر أهميــة هــو
ُ
ِّ
نصــح بالبــدء يف
وهــو مــرض ينطــوي عــى تشــوه يف العمــود الفقــري والجهــاز العصبــي املركــزي .عنــد التخطيــط للحمــل يُ َ
تنــاول حمــض الفوليــك عــى األقــل قبــل شــهر مــن الحمــل ،وطــوال فــرة الثلــث األول مــن الحمــل .يوجــد حمــض الفوليــك
نصــح باللجــوء إىل املكمــل.
يف الكثــر مــن أنــواع الفاكهــة والخــروات ،لكــن أثنــاء الحمــل تزيــد الحاجــة إليــه ،ويُ َ
ميكن أن يحدد الطبيب أو القابلة الحاالت التي يكون فيها من املفيد تناول مكمالت أخرى وحديد.

 .2مواد مرضة

مــا هــي االحتياطــات التــي يجــب اتخاذهــا عنــد اســتخدام منتجــات كيميائيــة مثــل املنظفــات والدهانــات ومبيــدات
الطفيليــات والحــرات يف البيئــة ،الــخ؟
نصــح باســتخدامها يف أماكــن
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يجــب اســتخدام هــذه املنتجــات مــن
ُ َ
جيــدة التهويــة وبحاميــة مناســبة (عــى ســبيل املثــال :القفــازات) .فيــا يتعلــق مببيــدات الطفيليــات امل ُسـتَخدَمة مــن أجــل
البســاتني والحدائــق قــد يلــزم محاولــة تجنــب اســتخدامها أثنــاء الحمــل .يف حالــة مالحظــة اضطرابــات عنــد اســتخدام هــذه
نصــح بإيقــاف العمــل والتوجــه إىل الطبيــب الخــاص.
املنتجــات يُ َ
هل ميكنني استخدام منتجات إبادة الحرشات وطردها؟
ِ
أفضل يشء لتجنب لدغات الحرشات هو استخدام النا ُموسيَّة وارتداء مالبس فاتحة وخفيفة لكن تغطي الجسم.
هل ميكنني التدخني؟
نصــح بتقليــل عــدد
عــدم التدخــن أثنــاء الحمــل يعتــر الخيــار األكــر أم ًنــا؛ يف حالــة عــدم التمكــن فعليًــا يف اإلقــاع عنــه ،يُ َ
الســجائر إىل أقــل قــدر ممكــن .ميكــن دامئًــا التوجــه إىل مركــز االستشــارات مــن أجــل الحصــول عــى معلومــات حــول
خدمــات الهيئــة الصحيــة الخاصــة بـ ِ
ـك والتــي توفــر مســاعدة مــن أجــل اإلقــاع عــن التدخــن.
يزيــد التدخــن مــن خطــر انخفــاض الــوزن عنــد الــوالدة واإلجهــاض التلقــايئ والــوالدة املبكــرة ،وكذلــك
ميكــن أن يزيــد مــن خطــر تطــور حــدوث الربــو للطفــل بعــد الــوالدة .كذلــك يجــب تجنــب
التدخــن الســلبي ،أي مــا يتــم استنشــاقه يف بيئــة يوجــد بهــا شــخص ُمد َِخــن ،ألن ذلــك يرتتــب
عليــه أرضار التدخــن اإليجــايب ذاتهــا.
وماذا عن تعاطي املواد املُخ َِد َرة والقنب الهندي؟
ممنوع تعاطيهم.
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 .3العادات الحياتية
هل ميكنني السفر؟
نعــم .يف حالــة الرحــات الطويلــة مــن املفيــد النهــوض (أو التوقــف للراحــة يف حالــة الرحــات بالســيارة) والتحــرك لتعزيــز
دوران الــدم والتبــول .ونُ َذكِــر بشــكل عــام باالتصــال مبركــز هيئــة الوحــدة الصحيــة املحليــة مــن أجــل الرحــات التــي
تتطلــب تطعيــات أو طــب وقــايئ.
يف الســيارة :أيضً ــا أثنــاء الحمــل مــن األســايس اســتخدام أحزمــة األمــان التــي يجــب ارتدائهــا بصــورة ســليمة :يجــب أن ميــر
الحـزام أعــى وأســفل البطــن ،وليــس عليهــا.
يف الطائــرة :أثنــاء الحمــل ميكــن الســفر بالطائــرة .بشــكل عــام ال تقبــل رشكات الطـران الســيدات الحوامــل بعــد األســبوع
 ،36وكثـ ًرا مــا يطلبــون شــهادة مــن الطبيــب .كذلــك يجــب األخــذ يف االعتبــار بــأن الرحــات الطويلــة ميكــن أن تزيــد مــن
خطــر الجلطــات الوريديــة ،أي مشــكالت يف دوران الــدم.
هل ميكنني إقامة عالقات جنسية؟
تــم إثبــات أن النشــاط الجنــي أثنــاء الحمــل ال يســبب مشــكالت ســواء لــأم أو للجنــن ،باســتثناء بعــض الحــاالت الطبيــة
(اإلجهــاض امل ُنـ ِـذر أو خطــر الــوالدة املبكــرة) :سيشــر الطبيــب أو القابلــة إىل حــاالت الخطــر.
أرغب يف تلوين شعري واستخدام مواد متويج الشعر .هل توجد مخاطر؟
االســتخدام ال َعـ َريض ملــواد تلويــن الشــعر وعالجــات متويــج الشــعر كــا هــو الحــال يف اســتخدامها يف العــادي ال يعتــر خط ًريا.
نصــح باســتخدام هــذه املنتجــات يف أماكــن جيــدة التهويــة.
يُ َ
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الرخاء النفيس-الجسامين

عــى الرغــم مــن أن عــدد األدويــة الخطــرة أثنــاء الحمــل يعتــر محــدودًا ،إال أنــه يجــب تجنــب «الوصفــات الذاتيــة» :مــن
املهــم استشــارة الطبيــب أو القابلــة دامئًــا قبــل تنــاول أي دواء ،أيضً ــا تلــك «املتاحــة دون وصفــة».
نصــح باألخــذ يف االعتبــار بالبدائــل غــر الدوائيــة املمكنــة ،عــى ســبيل املثــال كالوجبــات الجافــة الصغــرة واملتكــررة
كذلــك يُ َ
يف حالــة الغثيــان والقــيء يف الثلــث األول ،أو مجــرد الراحــة وتنــاول الكثــر مــن الســوائل واســتخدام أجهــزة الرتطيــب يف
حالــة األنفلونـزا .بشــكل عــام العالجــات التــي تعتــر «طبيعيــة» (مثــل األعشــاب ومنتجــات الطــب التجانــي ،الــخ) ليســت
ـليم حيــث أنهــا أحيانًــا ال توفــر معلومــات كافيــة لتقييــم مــدى أمنهــا أثنــاء الحمــل.
بديـ ًـا سـ ً
أيضً ا يف هذه الحالة يجب استشارة الطبيب أو القابلة.

تساورين العديد من الشكوك واملخاوف وأريد شخص ألتحدث معه بشأنها وليطمئنني...
يُعتــر الحمــل فــرة خاصــة تشــعر فيهــا كل ســيدة بالحاجــة إىل مشــاركة املشــاعر والشــكوك .لهــذا الســبب قــد يكــون مــن
املفيــد اإلمكانيــة التــي توفرهــا دورات املرافقــة حتــى الــوالدة (انظ ـ ِر نــرة املعلومــات ذات الصلــة) كفرصــة ليــس فقــط
الســتيعاب سلســلة مــن املعلومــات ولكــن أيضً ــا ملشــاركة أفــكار ِك مــع أمهــات أخريــات ومــع القابــات.
ورغــم ذلــك يكــون االنزعــاج يف بعــض الحــاالت أعمــق وحينهــا يصبــح مــن الــروري
ِ
إدراك ِ
عليــك ألن هــذا قــد
أنــك بحاجــة إىل مســاعدة دون الخــوف مــن الحكــم
يحــدث للجميــع .توجــ ِه مبــارشة إىل مركــز االستشــارة حيــث ســتجدين الدعــم
واملســار العالجــي األكــر مالمئــة الحتياجاتــك للتغلــب عــى الصعوبــات .مســاحة مــن
الدعــم والحــوار املفتــوح ليــس فقــط ألمهــات املســتقبل ولكــن أيضً ــا آلبــاء املســتقبل.
ورغــم ذلــك يكــون االنزعــاج يف بعــض الحــاالت أعمــق وحينهــا يصبــح مــن الــروري
ـك بحاجــة إىل مســاعدة دون الخــوف مــن الحكــم عليـ ِ
إدراك أنـ ِ
ـك ألن هــذا قــد يحدث
للجميــع .توجـ ِه مبــارشة إىل مركــز االستشــارة حيــث ســتجدين الدعــم واملســار العالجــي األكــر مالمئــة الحتياجاتــك للتغلــب
عــى الصعوبــات .مســاحة مــن الدعــم والحــوار املفتــوح ليــس فقــط ألمهــات املســتقبل ولكــن أيضً ــا آلبــاء املســتقبل.
يســمح الكشــف املبكــر عــن هــذا االنزعــاج بالحصــول عــى الدعــم الــازم لقضــاء فــرة حمــل هادئــة وتجنــب العديــد مــن
املضاعفــات التــي قــد تنشــأ إذا مل يتــم تحديدهــا.
يف أحيــان أخــرى ،بعــد ذلــك ،ال تشــكل الشــكوك والحــرة العاديــة لــدى الســيدات نتيجــة حالــة الحمــل فحســب ،بــل هنــاك
ســبب أخــر .أظهــرت العديــد مــن الدراســات الدوليــة االنتشــار املقلــق لظاهــرة العنــف املنــزيل ضــد املــرأة يف جميــع أنحــاء
العــامل .ال يتعلــق األمــر فقــط بحــاالت مــن اإليــذاء البــدين ،ولكــن أيضً ــا النفــي واللفظــي مــا يُشــكل خط ـ ًرا كب ـ ًرا عــى
صحــة األم والجنــن واملولــود الجديــد .يف الواقــع ميكــن أن تــؤدي إىل حــدوث إصابــات وجــروح مبــارشة ولكــن أيضً ــا -يف بعض
الحــاالت -تــؤدي إىل اإلجهــاض أو الــوالدة املبكــرة أو انفصــال املشــيمة.
يف حالــة وجــود شــكوك وأيضً ــا للحصــول عــى املزيــد مــن املعلومــات بشــكل مبســط يتــم تدريــب القابــات واألطبــاء مبركــز
االستشــارة وهــم متاحــن لجميــع الســيدات ملواجهــة هذه املشــكالت.
ماذا ميكنني أن أفعل حيال العالجات التي أوقفتها عىل الفور بعدما علمت بالحمل؟
مــن املهــم التحــدث مــع الطبيــب والقابلــة حــول العالجــات التــي كان يتــم متابعتهــا قبــل الحمــل حتــى ميكــن الحصــول
عــى صــورة متكاملــة حــول صحــة الســيدة .وهــذا يــري بالنســبة لكافــة أنــواع العــاج التــي كان يتــم الحصــول عليهــا يف
الســابق ،أيضً ــا يف حالــة أدويــة التحكــم يف حــاالت القلــق أو نوبــات الذعــر أو االضطـراب االكتئــايب.
هل ميكنني القيام بنشاط بدين؟
نصــح
النشــاط البــدين املعتــدل أثنــاء الحمــل يعــزز مــن الــدورة الدمويــة والرخــاء بشــكل عــام .ومــن ناحيــة أخــرى ال يُ َ
باألنشــطة التــي ميكــن أن تنطــوي عــى خطــر الســقوط وصدمــات يف البطــن ،ومجهــود بــدين كبــر.
يجب أن أذهب إىل طبيب األسنان ،هل توجد مخاطر؟
نصــح بإجـراء كشــف للفحــص لــدى طبيــب األســنان (إذا مل يكــن قــد تــم األمــر خــال العــام األخــر) .بشــكل
أثنــاء الحمــل يُ َ
نصــح
عــام فــإن عــاج األســنان واســتخدام املخــدر املوضعــي مــن جانــب طبيــب األســنان ال يعتــر مــن األمــور التــي ال يُ َ
بهــا .مــن املهــم إعــام طبيــب األســنان بحالــة الحمــل وأســبوع الحمــل بصــورة مــن شــأنها إتاحــة ال ُنصــح بالعالجــات األكــر
تناسـبًا.
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التطعيامت والحمل

بعــض األم ـراض املعديــة التــي ميكــن الوقايــة منهــا حاليًــا باســتخدام التطعيــات ،إذا متــت اإلصابــة بهــا أثنــاء الحمــل
ميكــن أن تصبــح خطــرة عــى األم وكذلــك عــى الجنــن ،نظـ ًرا ألن العــدوى ميكــن أن متــر عــر املشــيمة أو ميكــن أن تســبب
اإلجهــاض أو الــوالدة املبكــرة .ومــع ذلــك فــا ميكــن الحصــول عــى كافــة التطعيــات املتاحــة أثنــاء الحمــل :فتلــك الخاصــة
بالحصبــة األملانيــة وجــدري املــاء يجــب أن تتــم قبــل شــهر مــن الحمــل عــى األقــل أو بعــد الــوالدة .ومــن ناحيــة أخــرى
فــإن التطعيــات ضــد األنفلون ـزا أو الســعال الديــي تعتــر آمنــة.
قبل الحمل (أو بعده)
الحصبــة األملانيــة وجــدري املــاء يعت ـران مرضــان شــديدا الشــيوع ،وإذا متــت اإلصابــة بهــا أثنــاء الحمــل يعرضــان أيضً ــا
الطفــل للخطــر ،وبشــكل خــاص إذا متــت اإلصابــة بهــا يف الثلــث األول ،وبالنســبة لجــدري املــاء إذا حدثــت اإلصابــة يف
األيــام القريبــة مــن الــوالدة .املخاطــر الشــديدة عــى الجنــن تشــمل :عيــوب يف النظــر والســمع ،وتشــوهات يف القلــب،
وأرضار دماغيــة ،وأرضار يف الكبــد أو الطحــال ،وتغ ـرات يف العظــام ،واإلجهــاض التلقــايئ.
وبالتــايل فمــن تخطــط للحمــل يجــب أن تهتــم مبعرفــة إذا مــا كانــت قــد أُصيبــت بهــذه األمــراض أم حصلــت عــى
تطعيمهــا .خــاف ذلــك ميكــن الحصــول عــى التطعيــم مجانًــا قبــل الحمــل لــدى العيــادات الطبيــة للهيئــة الصحيــة
املرجعيــة .التطعيــات املتاحــة حال ًيــا تعتــر آمنــة وفعالــة ،ومــع ذلــك فمــن تحصــل عــى التطعيــم يجــب
عليهــا االنتظــار ملــدة شــهر عــى األقــل قبــل الحمــل.
أمــا مــن اكتشــفت فقــط أثنــاء الحمــل أنهــا مازالــت ُم َع َرضَ ــة لهــذه األمـراض يجــب عليهــا أن
تحــاول حاميــة نفســها مــن خــال تجنــب مالمســة األشــخاص املــرىض ،ثــم بعــد الــوالدة يجــب
عليهــا الحصــول عــى التطعيــمُ .يكــن الحصــول عــى هــذه التطعيــات أيضً ــا أثنــاء اإلرضــاع.

أثناء الحمل
نصح السمنة.
ال ميكن الحصول عىل كافة التطعيامت أثناء الحمل :لكن من ناحية أخرى يُ َ
األنفلون ـزا ميكــن أن تكــون خطــرة ســواء عــى األم أو الطفــل :فعل ًيــا يتزايــد لــدى الســيدات أثنــاء
الحمــل خطــر تطــور مضاعفــات خطــرة تصــل إىل الوفــاة ،بشــكل خــاص لــدى هــؤالء املصابــات بالربــو أو
الســكر أو صاحبــات الســمنة امل ُف ِرطَــة .مــن بــن املضاعفــات املمكنــة للجنــن يوجــد :الــوالدة املبكــرة وانخفــاض الــوزن عنــد
الــوالدة واإلجهــاض ووفــاة الطفــل حديــث الــوالدة..
نصــح بالتطعيــم أثنــاء الحمــل :يف هــذه الحالــة ال تكــون املخاطــر عــى األم فقــط ،لكــن
أيضً ــا بالنســبة للســعال الديــي يُ َ
أيضً ــا عــى الطفــل حديــث الــوالدة يف األســابيع األوىل مــن العمــر ،فالعــدوى باملــرض ميكــن أن تــؤدي إىل مضاعفــات تنفســية
خطــرة تصــل إىل الوفــاة.
عنــد الحصــول عــى التطعيــم أثنــاء الحمــل تنتقــل األجســام املضــادة إىل الجنــن الــذي يظــل محم ًيــا يف األشــهر األوىل بعــد
الــوالدة ،وحتــى وقــت حصولــه عــى التطعيــم بــدوره .ويف هــذا الصــدد ،مــن املثــايل تطعيــم األم بــن األســبوعني  28و32
مــن الحمــل..
ـال ،ويقلــل كذلــك مــن خطــر إصابــة األم بالســعال الديــي ونقلــه إىل الطفــل مبجــرد
يُعتــر التطعيــم أثنــاء الحمــل آم ًنــا وفعـ ً
والدته.
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تشخيص ما قبل الوالدة

أغلبيــة األطفــال تقريبًــا يولــدون أصحــاء ،لكــن  3مــن كل  100طفــل تقريبًــا يظهــر لديهــم عنــد الــوالدة تشــوهات تعتــر يف
الغالــب غــر خطــرة أو أمـراض وراثيــة .بعــض منهــا ميكــن متييزهــا قبــل الــوالدة عــن طريــق فحوصــات خاصــة (تخطيطــات
الصــدى ،الفحــص املوحــد ،بــزل الســى ،الــخ) ،بينــا أخــرى ميكــن تشــخيصها بعــد الــوالدة فقــط .وهــذا يعنــي أنــه عــى
الرغــم مــن تطــور العلــم والتكنولوجيــا ال ميكــن التنبــؤ بكافــة األمـراض أو تشــخيصها مبكـ ًرا.
بالنســبة إىل أغلــب التشــوهات واألم ـراض التــي ميكــن حاليًــا تشــخيصها ال توجــد عالجــات ميكــن تنفيذهــا قبــل الــوالدة،
والســيدة مبجــرد علمهــا بالوضــع ميكنهــا أن تقيــم مــع طبيــب النســاء إذا مــا كانــت تريــد إكــال الحمــل.

 .1تخطيط الصدى
ما هو تخطيط الصدى من جانب القابلة؟
يعتــر تخطيــط الصــدى فحــص يتيــح «رؤيــة» الجنــن قبــل الــوالدة مــن خــال املوجــات فــوق الصوتيــة (موجــات صوتيــة
عاليــة الــردد).
تخطيــط الصــدى مــن جانــب القابلــة يعتــر فحــص غــر مــؤذي :فعليًــا يتــم اســتخدام املوجــات فــوق الصوتيــة يف القبالــة
منــذ أكــر مــن  30عا ًمــا ،ومل يــرد مطل ًقــا وجــود آثــار ضــارة عــى الجنــن واألم.
ومــن ناحيــة أخــرى ليــس محــددًا عــى وجــه الدقــة تأثــر التعــرض الطويــل للموجــات فــوق الصوتيــة (مثــل تلــك الالزمــة
نصــح بعــدم اســتخدامها يف حالــة عــدم وجــود نصيحــة طبيــة محــددة بذلــك.
لتســجيل أفــام «الذكريــات») ،ولهــذا الســبب يُ َ
متى يتم إجراء تخطيط الصدى؟
عمليات تخطيط الصدى من جانب القابلة التي اتضح فائدتها يف الحمل الطبيعي هام :2
 .1تخطيط الصدى يف الثلث األول ،والذي يتم خالل األسبوع الثالث عرش من الحمل ،ويفيد يف تقييم ما ييل:
	-تقدم الحمل بصورة منتظمة؛
	-حيوية األجنة وعددها؛
	-عمر الحمل والتاريخ املفرتض للوالدة؛
	-املشيمة يف حالة الحمل بتوائم؛
 .2تخطيــط الصــدى يف الثلــث الثــاين (يشــيع تســميته بالهيــكيل) ،والــذي يجــري بــن
األســبوعني التاســع عــرو الحــادي والعرشيــن مــن الحمــل .ويفيــد يف تقييــم مــا يــي:
	-عدم وجود حاالت شذوذ أو تشوهات؛
	-موضع املشيمة؛
	-السائل السلوي ومنو الجنني.
يف بعض الحاالت يكون من الرضوري إجراء عمليات تخطيط صدى أخرى :سيقوم الطبيب بتقييم وقت اقرتاحها.
ما هي التشوهات التي ميكن متييزها باستخدام تخطيط الصدى؟
يتيــح تخطيــط الصــدى تقييــم منــو وتطــور الجنــن وأعضائــه ،وبشــكل خــاص :الــرأس وهيــاكل الجهــاز العصبــي املركــزي
والشــفتني والعمــود الفقــري واألطـراف (الســاقني والذراعــن) والرئتــن والقلــب واألوعيــة الدمويــة الكبــرة والبطــن وجــدار
البطــن واملعــدة والكليتــن واملثانــة.
ال يفيــد تخطيــط الصــدى أثنــاء الحمــل فيــا يُعـ َرف باالنحرافــات الصغــرة ،عــى ســبيل املثــال كتشــوهات أصابــع اليديــن
والقدمــن والعيــوب الصغــرة يف حواجــز القلــب ،الــخ.
هل ميكن االعتامد عىل تخطيط الصدى من أجل تشخيص التشوهات الوالدية لدى الجنني؟
بالنســبة للحــدود املنهجيــة فمــن املحتمــل إمكانيــة عــدم اكتشــاف بعــض االنحرافــات التــي تعتــر أيضً ــا خطــرة مــن خــال
تخطيــط الصــدى .حال ًيــا يُقَــدَر أن تخطيــط الصــدى يف الظــروف املثاليــة ميكــن أن يقــوم بتشــخيص  %50تقري ًبــا مــن
التشــوهات (أي  1مــن كل .)2
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وإمكانيــة االعتــاد عــى تخطيــط الصــدى يف التعــرف عــى التشــوهات الوالديــة الجنينيــة ميكــن أن تختلــف بحســب عوامــل
مختلفــة ،ومنهــا :أســبوع الحمــل عنــد الفحــص ،وجــودة األداة املســتخدمة ،ومهــارة الطبيــب الــذي يجــري الفحــص ،وأجـزاء
جســم الجنــن املأخــوذة يف االعتبــار .فعليًــا تعتــر تشــوهات الجهــاز العصبــي هــي تلــك التــي يتــم التعــرف عليهــا بصــورة
أكــر شــيو ًعا ،يليهــا تلــك الخاصــة بالجهــاز البــويل والتنفــي واملعــدي املعــوي والقلــب والهيــكل العظمــي.
ما هو أفضل وقت لتحديد التشوهات املحتملة لدى الجنني؟
بعــض التشــوهات الهيكليــة الجنينيــة ميكــن التعــرف عليهــا فعل ًيــا يف الثلــث األول مــن الحمــل :يف املعتــاد يتعلــق األمــر
بتشــوهات خطــرة ،وواضحــة بشــكل خــاص .لكــن أغلــب التشــوهات ميكــن اكتشــافها يف تخطيــط الصــدى يف الثلــث الثــاين.
ما هي الكروموسومات؟
توجــد الكروموســومات يف نــواة الخليــة ،وهــي تتكــون مــن بروتينــات والحمــض النــووي الريبــوزي ،وتحتــوي عــى كافــة
املعلومــات الالزمــة لتطــور الجســم .يختلــف عــدد الكروموســومات يف أصنــاف الحيوانــات املختلفــة .يوجــد يف خاليــا
اإلنســان  46كروموســوم ،مقســمة إىل  23زوج 22 :زوج ت ُســمى صبغيــة جســمية ،وهــي ُم َرقَ َمــة مــن  1إىل  ،22وزوج
مــن الكروموســومات الجنســية ،أي التــي تحــدد جنــس الفــرد (يوجــد لــدى اإلنــاث كروموســومي  ،Xبينــا يوجــد لــدى
الذكــور كروموســوم  Xوكروموســوم .)Y
ما هي تشوهات الكروموسومات؟
عبــارة عــن تغــر يف العــدد (اختــال الصيغــة الصبغيــة) أو يف هيــكل الكروموســومات .انحرافــات العــدد هــي األكــر شــيو ًعا،
بشــكل خــاص التثالــث الصبغــي ،حيــث يوجــد يف الــزوج كروموســوم إضــايف .عــى ســبيل املثــال متالزمــة داون يســببها
وجــود كروموســوم رقــم  21إضــايف (التثالــث الصبغــي  .)21يزيــد خطــر انحرافــات الكروموســومات بزيــادة عمــر األم.

 .2فحص لتقييم خطر متالزمة داون واالنحرافات الكروموسومية األخرى
ما هي؟
ِ
عبــارة عــن فحوصــات غــر باضعــة (ال ت ُ َع ـرِض الحمــل للخطــر) مــن أجــل تقييــم خطــر حمــل املــرأة يف جنــن ُمصــاب
ببعــض االنحرافــات الكروموســومية :التثالــث الصبغــي  21أو متالزمــة داون ،والتثالــث الصبغــي  18والتثالــث الصبغــي .13
ال تقــر هــذه الفحوصــات بإصابــة الجنــن بإحــدى هــذه االنحرافــات بصورة أكيــدة ،لكنهــا تعرب عن احتــال إمكانيــة اإلصابة.
وبالتــايل إذا كانــت نتيجــة االختبــار «ســلبية» فــإن هــذا يعنــي انخفــاض خطــر إصابــة الجنــن بانحرافــات كروموســومية ،وإذا
كانــت النتيجــة «إيجابيــة» (أي «خطــر مرتفــع») فهــذا ال يعنــي اإلصابــة باملــرض ،لكــن فقــط يعنــي وجــود بعــض الشــكوك.
تخصصــا ،مثــل
التأكيــد أو االســتبعاد املحتملــن لإلصابــة باملــرض ميكــن الحصــول عليهــا فقــط مــن خــال فحوصــات أكــر
ً
بــزل الســى أو فحــص الزغابــات املشــيمية.
ما هي الفحوصات املتاحة؟
توجــد فحوصــات مختلفــة ســواء يف الثلــث األول أو الثــاين مــن الحمــل .الخطــوط اإلرشــادية القوميــة املتعلقــة بالحمــل
الطبيعــي تــرى أنــه مــن املناســب إج ـراء اختباريــن :الفحــص املوحــد الــذي يتــم يف الثلــث األول واالختبــار الثــايث الــذي
يتــم يف الثلــث الثــاين .يتــم اقـراح االختبــار الثــايث فقــط عــى الســيدات الــايت مل يجريــن الفحــص املوحــد يف الثلــث األول.
الفحص املوحد
إنــه يجمــع بــن االختبــار املدمــج (املنطــوي عــى أخــذ عينــة مــن دم األم) ،وإج ـراء تخطيــط الصــدى الخــاص بالفحــص
القفــوي (ســمك نســيج قاعــدة العنــق لــدى الجنــن) .ويتــم بــن األســبوعني الحــادي عــرو الثالــث عــر مــن الحمــل،
ويتيــح التعــرف عــى جــزء كبــر مــن انحرافــات التثالــث الصبغــي الرئيســية ( 13و 18و .)21النتائــج املوجبــة الزائفــة
(أي الفحوصــات التــي تكــون نتيجتهــا إيجابيــة بالخطــأ) تبلــغ  50لــكل  1000تقريبًــا ،والنتائــج الســلبية الزائفــة (أي
الفحوصــات التــي تكــون نتيجتهــا ســلبية بالخطــأ) تكــون أقــل مــن  1لــكل  .1000وباإلضافــة إىل اإلشــارة إىل تزايــد خطــر
األمـراض الكروموســومية ،ميكــن أن يكشــف الفحــص أيضً ــا زيــادة خطــر بعــض التشــوهات التــي يتــم التحــري بشــأنها عــن
طريــق عمليــات تخطيــط صــدى مــن املســتوى الثــاين .يجــب أن يُجــري الفحــص مختصــن معتمديــن فقــط مــن الهيئــات
العلميــة القوميــة أو الدوليــة.
10

نرشة املعلومات 4

االختبار الثاليث
مــن املُفَضَ ــل إجرائــه بــن األســبوعني الخامــس عــر والثامــن عــر مــن الحمــل .يتلخــص يف أخــذ عينــة مــن دم األم مــن
أجــل تحديــد وجــود ثالثــة مــواد منشــأها الجنــن واملشــيمة .يتيــح االختبــار تقييــم خطــر االنحرافــات الكروموســومية ذات
نســبة مئويــة أقــل ( %70-65تقري ًبــا مــن كافــة حــاالت التثالــث الصبغــي تكــون  13و 18و )21مقارنـ ًة بالفحــص املوحــد.
فحوصات أخرى
يوجــد اختبــار جديــد يتيــح البحــث عــن االنحرافــات الرئيســية يف أعــداد الكروموســومات (التثالــث الصبغــي  21و 13و)18
أيضً ــا عــن طريــق اســتخراج الحمــض النــووي الريبــوزي للجنــن مــن دم األم.
هذا الفحص غري متاح حال ًيا لدى الخدمة الصحية املحلية.
إىل من يتم توجه هذه الفحوصات؟
يتم تقديم فحوصات تقييم الخطر هذه مجانًا إىل كافة السيدات الحوامل.

 .3فحص لتشخيص متالزمة داون وانحرافات كروموسومية أخرى
ما هي؟
تتيــح هــذه الفحوصــات تحديــد حصيلــة الكروموســومات لــدى الجنــن ،وبالتــايل تشــخيص االنحرافــات العدديــة والهيكليــة
للكروموســومات (عــى ســبيل املثــال متالزمــة داون) عــن طريــق أخــذ عينــة مــن الســائل الســلوي أو نســيج املشــيمة.
وهــي عبــارة عــن فحوصــات ِ
باض َعــة ،وتنطــوي بالتــايل عــى خطــر عــى الحمــل .الفحوصــات األكــر
اســتخدا ًما حاليًــا هــي بــزل الســى وفحــص الزغابــات املشــيمية.
ما هو بزل السىل؟
بــزل الســى عبــارة عــن أخــذ عينــة صغــرة الكميــة مــن الســائل الســلوي .ومــن
املُفَضَ ــل أن يتــم بــن األســبوعني الخامــس عــر
والثامــن عــر .يجــري بــزل الســى يف العيــادة الطبيــة ،وهــو فحــص غــر
مــؤمل ،ويتــم اإلحســاس مبــا يشــابه الحقــن يف العضــل.
ما هو فحص الزغابات املشيمية؟
عبــارة عــن أخــذ عينــة صغــرة الكميــة مــن نســيج املشــيمة (زغابــات األدمــة) .ومــن املُفَضَ ــل أن
يتــم بــن األســبوعني الحــادي عــر والثالــث عــر .يتــم إجـراء الفحــص يف العيــادة الطبيــة ،وميكــن
أن ينطــوي عــى أمل ضئيــل يف الجــزء الســفيل مــن البطــن.
ما هي املخاطر التي ينطوي عليها األمر؟
هــذان الفحصــان ينطويــان عــى خطــر حــدوث اإلجهــاض بنســبة ( %1 - 0,5حالــة مــن كل  200 - 100فحــص) .ومــن
ناحيــة أخــرى تعتــر املخاطــر عــى األم شــديدة النــدرة.
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لقاءات املرافقة حتى الوالدة
تعتــر دورات املرافقــة حتــى الــوالدة جــزء مكمــل مــن مســار املســاعدة الــذي تقدمــه الهيئــات الصحيــة إىل الســيدة الحامل،
بالتوافــق مــع مــا تحــدده منظمــة الصحــة العامليــة .الهــدف مــن الــدورات هــو أن يُشــاطَر مــع الســيدات معــارف وعواطــف
حــول الحمــل واملخــاض والــوالدة والرضاعــة والعنايــة بالطفل.
كيف يتم تنظيم دورات املرافقة حتى الوالدة؟
بشــكل عــام يعــرض الطبيــب أو القابلــة عــى الســيدة يف الثلــث الثــاين مــن الحمــل إمكانيــة املشــاركة يف إحــدى الــدورات.
يتــم تنظيــم الــدورات يف مجموعــات كبــرة إىل حــد مــا ،ويشــارك فيهــا الســيدات الحوامــل ،ويف بعــض األوقــات رشكائهــم.
من يعقد الدورات؟
إحــدى القابــات .وبالنســبة لبعــض املوضوعــات التــي تتطلــب مهــارات متخصصــة ،مــن املتوقــع انعقــاد لقــاءات معلومــات
تضــم شــخصيات مهنيــة أخــرى ،ومنهــا طبيــب نســاء وطبيــب أطفــال وطبيــب نفــي وطبيــب تخديــر.
كيف تنعقد هذه اللقاءات؟
أثنــاء اللقــاءات ميكــن أن يطــرح اآلبــاء املســتقبليون أســئلة بحريــة ،وميكنهــم
عــرض الشــكوك واملخــاوف ،وذلــك بصــورة مــن شــأنها مواجهــة الحمــل
والــوالدة والرضاعــة والعنايــة بالطفــل حديــث الــوالدة واألبــوة املســتقبلية
بصــورة أفضــل وأكــر وعيًــا .وكذلــك ميكــن للســيدات والــركاء أن يلتقــوا مــع
أشــخاص آخريــن يعيشــون تجربتهــم نفســها.
تفيــد اللقــاءات أيضً ــا يف مســاعدة املشــاركني عــى االعـراف بوجــود قــدرات
لديهــم عــى إيجــاد الحلــول األكــر تواف ًقــا مــع وضعهــم ،وعــى حــل املشــكالت،
وطلــب والحصــول عــى املســاعدة والدعــم واملعلومــات يف الوقــت الســليم
واملراحــل املناســبة مــا يعــزز مــن تقديرهــم لذاتهــم.

ملعرفة أماكن انعقاد اللقاءات ميكن التوجه إىل مركز الوالدة (األمومة) أو مركز االستشارات األرسية املرجعي.
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اختيار مكان الوالدة
أحيانًــا مــا تتســارع األفــكار أثنــاء الحمــل إىل مــكان الــوالدة .فــإىل جانــب مــن ليــس لديهــا شــكوك حــول اختيــار الــوالدة
يف املستشــفى ،مــن ناحيــة أخــرى توجــد ســيدات يرغــن يف بيئــة أكــر أرسيــة ،ويــردن الــوالدة يف املنــزل أو يف دار األمومــة.
يف هــذا الصــدد قــد يكــون مــن املفيــد مشــاركة الشــكوك والتوقعــات مــع املتخصصــن (أطبــاء وقابــات) الذيــن يتابعــون
الحمــل ،وميكــن معهــم إيجــاد االختيــار األكــر تناس ـ ًبا للحالــة الفرديــة املختصــة.
إذا مل تحــدث مضاعفــات أثنــاء الحمــل ميكــن للســيدة بحريــة اختيــار إذا مــا كانــت تريــد الــوالدة يف املستشــفى أم يف منزلهــا
الخــاص أم يف إحــدى دور األمومــة .خــاف ذلــك ســيكون األخصــايئ هــو مــن يقــرح ويشــارك الفكــرة باملــكان األكــر تناسـبًا
وأم ًنــا بحســب الحاجــة.
الوالدة يف املستشفى
يوجــد يف « »Emilia-Romagnaإمييليــا رومانيــا  30مركــز والدة يف الكثــر مــن املستشــفيات ،فنصــف الــوالدات تقري ًبــا تتــم
يف  7مراكــز والدة يســاعد كل منهــا يف أكــر مــن  2000عمليــة والدة يف العــام (املستشــفيات املتحــدة يف بارمــا «Ospedali
 ،»Riuniti di Parmaومستشــفى ســانتا ماريــا نووفــا يف ريدجــو إمييليــا «ospedale S. Maria Nuova a Reggio
 ،»Emiliaمستشــفى مودينــا العــام « ،»policlinico di Modenaمستشــفى ســانتا أورســوال العــام يف بولونيــا «policlinico
 ،»Sant’Orsola di Bolognaمستشــفى مادجــوري يف بولونيــا « ،»ospedale Maggiore a Bolognaومستشــفى
تشــيزينا « ،»ospedale di Cesenaومستشــفى رميينــي «.)»ospedale di Rimini
كل مركز والدة يوفر إىل السيدة ما ييل:
•عالقــة وثيقــة بشــدة بــن الوالديــن والطفــل حديــث الــوالدة ،عــى ســبيل املثــال مــن خــال
إتاحــة حضــور األب أو شــخص آخــر يف غرفــة الــوالدة؛
•مساحات فردية من أجل املخاض والوالدة؛
•اتصال مناسب مع هياكل القابالت وتلك املهتمة برعاية الطفل حديث الوالدة
•مساعدة القابالت يف مخاض الوالدة الطبيعية.
•طــرق مختلفــة للتحكــم يف األمل أثنــاء مخــاض الــوالدة ،دوائيــة وغــر دوائيــة (انظ ـ ِر نــرة الدعــم
أثنــاء املخــاض وتخفيــف األمل).
•إمكانية وجود الطفل حديث الوالدة إىل جانب األم أثناء اإلقامة يف املستشفى (الوجود يف الغرفة ذاتها).
•املساعدة من أجل البدء يف الرضاعة الطبيعية.
•الكشــوفات الطبيــة األوىل لطبيــب األطفــال ،وإج ـراء مواعيــد الفحوصــات الخاصــة باألطفــال حديثــي الــوالدة (انظ ـ ِر
النــرة املتعلقــة برعايــة الطفــل).
الوالدة يف املنزل
يف عــام  2013بلــغ عــدد الــوالدات يف املنــزل يف إمييليــا رومانيــا « »Emilia-Romagnaعــدد 120
حالــة ( 1500تقريبًــا يف إيطاليــا بالكامــل) .تعتــر الــوالدة يف املنــزل إحــدى البدائــل املتاحــة لكافــة
الســيدات صاحبــات الحمــل الطبيعــي (الــذي تــم دون مشــكالت) ،والــايت يتمتعــن بحالــة صحيــة
جيــدة ،ويرغــن يف أن يعشــن وقــت الــوالدة يف بيئــة أرسيــة.
يف إمييليــا رومانيــا « ،»Emilia-Romagnaيف محافظــات بارمــا « »Parmaوريدجــو إمييليــا «Reggio
 »Emiliaومودينــا « »Modenaيكــون لــدى الســيدات الــايت يخــرن الــوالدة يف املنــزل إمكانيــة أن
يســاعدهن أطبــاء وقابــات مــن الخدمــة الصحيــة املحليــة ،بينــا يف املحافظــات األخــرى ميكــن أن
يتابعهــن فقــط املختصــن الذيــن يعملــون كمتخصصــن أحـرار .يف هــذه الحالــة األخــرة مــن املنصــوص عــى
رد  %80مــن املرصوفــات املدفوعــة.
الســيدات الــايت يرغــن يف الــوالدة يف املنــزل يجــب عليهــن إبــاغ هيئــة الوحــدة الصحيــة املحليــة املرجعيــة بذلــك خــال
الشــهر الثامــن مــن الحمــل ،مــع إرفــاق مــا يــي:
•إقـرار القابلــة وطبيــب النســاء اللــذان يتحمــان مســئولية املســاعدة يف الــوالدة يف املنــزل ،واللــذان يؤكــدان عــى توافــر
رشوط الســامة مــن أجــل الســيدة والطفــل؛
•شهادة حول الحالة الصحية للحامل ،والصادرة عن الطبيب األسايس أو طبيب النساء الذي سيتابع للوالدة؛
•إقرار مكتوب من السيدة بأنه قد تم إعالمها بالفوائد واملخاطر املحتملة.
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بهذه الطريقة فإن هيئة الوحدة الصحية املحلية ميكن أن تضمن:
•االتصال مع هياكل املستشفيات وخدمات الطوارئ -الحاالت العاجلة؛
•املساعدة املناسبة للسيدة يف األيام األوىل بعد والدة الطفل؛
•الكشــف الطبــي الخــاص بطبيــب األطفــال يف اليــوم األول مــن العمــر ،واملوعــد مــن أجــل إجـراء الفحوصــات الخاصــة
باألطفــال حديثــي الــوالدة؛
َ
•رد  %80من املرصوفات امل ُ َوثقَة.
الوالدة يف دور األمومة
دار األمومــة عبــارة عــن منشــأة مســاعدة (ليســت مبستشــفى) تقــدم إىل الســيدات ،وبصــورة أعــم إىل األزواج ،بيئــة مناســبة
للــوالدة يف وجــود دعــم صحــي وعاطفــي ونفــي ومرتبــط بعالقــات الرتابــط وذلــك بصــورة مشــابهة للــوالدة يف املنــزل.
يديــر دار األمومــة ويوجههــا قابــات ،وهــو يعمــل يف إطــار تعــاون شــديد مــع الخدمــات األخــرى االجتامعيــة والصحيــة
املختصــة برحلــة الــوالدة .ويف حالــة الطــوارئ يقــوم مركــز الــوالدة بتأمــن املســاعدة والتعــايف الفوريــن يف املستشــفى التــي
تعمــل يف ظــل اتصــال وثيــق مــع دار األمومــة.
كافــة الســيدات صاحبــات الحمــل الطبيعــي ميكنهــن اختيــار الــوالدة يف إحــدى دور األمومــة ،أي مــن ام يكــن لديهــن
مضاعفــات أثنــاء الحمــل ،ويف حالــة عــدم حــدوث مواقــف خطــرة.
يوجد يف إقليم إمييليا رومانيا « »Emilia-Romagnaدار أمومة واحدة «إل نيدو» ( )Il Nidoيف بولونيا «.»Bologna
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الدعم أثناء املخاض وتخفيف األمل
يعتــر أمل الــوالدة مميــز بالكامــل ومختلــف عــن األمــور املؤملــة األخــرى ،ألنــه ليــس َعـ َرض ملــرض ،لكنــه وقــت طبيعــي مــن
التطــور العــادي للمخــاض.
فعليًــا إذا كان األم والجنــن بحــال جيــدة ،والجنــن يف الوضــع الصحيــح ،وتلقــت األم دعــم مناســب أثنــاء املخــاض فــإن
جســدها يُن ِتــج شــال مــن الهرمونــات التــي تتيــح لهــا مواجهــة األمل وتجعلــه ُمحتمـ ًـا ،وتعــزز مــن نــزول الطفــل حديــث
الــوالدة يف قنــاة الــوالدة وبــدء الرابطــة بــن األم والطفــل .وبالتــايل فــإن كل ســيدة مجهــزة «بيولوج ًيــا» ملواجهــة هــذه
التجربــة بصــورة إيجابيــة و ُمرضيــة ،عــى الرغــم مــن أن اإلحســاس بــاألمل يعتــر عــى أي حــال تجربــة شــخصية تتأثــر
بالظــروف الجســانية واملشــاعر واملالبســات االجتامعيــة والثقافيــة.
وتحديـدًا لهــذا الســبب فــإن الدعــم التــي تتلقــاه خــال فــرة الحمــل بالكامــل ثــم أثنــاء املخــاض يعتــر أســايس مــن أجــل
مواجهــة الــوالدة.
ما املقصود بالدعم أثناء املخاض؟
يعنــي إمكانيــة االعتــاد عــى وجــود شــخص ثقــة ومتخصصــن (أطبــاء وقابــات) بصــورة مســتمرة ومتواصلــة ليقدمــوا
املســاعدة والتشــجيع والطأمنــة والترسيــة مــن أجــل مواجهــة ومعايشــة التعــب والفرحــة والخــوف واألمل املصاحبــن للــوالدة
بصــورة أفضــل .اختيــار الشــخص الثقــة (الرشيــك أو إحــدى الصديقــات أو األم أو إحــدى
األخــوات ،الــخ) يجــب أن يتــم بعنايــة عــى أســاس احتياجاتِــك ومــا تفضلينــه.
توجــد القابلــة إىل جانــب الســيدة وتتأكــد مــن ســر املخــاض :تقــدم لهــا الدعــم
ملســاعدتها عــى التعــرف عــى مــا يحــدث يف جســدها واســتيعابه مــن أجــل
تعزيــز قدراتهــا عــى مواجهــة الــوالدة .فعليًــا يعتــر الدعــم العاطفــي أيضً ــا
أثنــاء املخــاض الوســيلة األكــر فعاليــة مــن أجــل احتــواء األمل وتقليــل طلــب
تخديــر فــوق الجافيــة واللجــوء إىل الــوالدة القيرصيــة؛ ويزيــد كذلــك مــن رىض
األم عــن الــوالدة.
هل توجد تقنيات أخرى لتخفيف األمل؟
تنقســم اســراتيجيات احتــواء األمل أثنــاء املخــاض إىل نوعــن ،تلــك التــي ال تتطلــب
اللجــوء إىل أدويــة ،ومــن ناحيــة أخــرى تلــك القامئــة عــى األدويــة.
دون استخدام أدوية
•أفعال لتخفيف األمل :التمكن من الحركة أثناء املخاض ،والتمكن من اختيار وضعية الوالدة،
•وبيئة الوالدة املريحة ،واألضواء املناسبة ،واملوسيقى إذا كانت محببة،
•الغمر يف املاء :حامم دافئ يف حوض االستحامم أو االستحامم مباء دافئ،
•وتقنيات االسرتخاء والتدليك والتحفيز الكهربايئ للعصب عرب الجلد.
هــذه التقنيــات مبصاحبــة الدعــم مــن جانــب الشــخص الثقــة وإحــدى القابــات تقلــل مــن الحاجــة إىل األدويــة ،ورضورة
حــدوث تدخــات طبيــة مــن أجــل الــوالدة ،وتحســن مــن رىض الســيدة عــن التجربــة امل ُعاشــة وصحــة الطفــل حديــث
الــوالدة.
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باستخدام األدوية
يعتــر تخديــر فــوق الجافيــة بالتأكيــد التقنيــة الدوائيــة األكــر فعاليــة لتقليــل األمل أثنــاء مخــاض الــوالدة :للحصــول عــى
تخديــر فــوق الجافيــة مــن الــروري إج ـراء كشــف طبــي مــن طبيــب التخديــر يف األســابيع الســابقة للــوالدة ،وبعــض
الفحوصــات املتخصصــة ،وتعبــر الســيدة عــن اإلق ـرار باملوافقــة.
تخديــر فــوق الجافيــة عبــارة عــن حقــن يقــوم بــه طبيــب التخديــر يف الجــزء
الســفيل مــن الظهــر (الجــزء القطنــي) ومــن خاللــه يتــم إدخــال أنبــوب
شــديد الدقــة (قســطرة) يتــم مــن خاللــه الحقــن باملخــدر .يتــم تــرك
القســطرة طــوال فــرة املخــاض ،ويتــم إزالتهــا بعــد الــوالدة فقــط :بهــذه
الطريقــة ميكــن إعطــاء الجرعــات التاليــة مــن املخــدر دون عمليــات وخــز
أخــرى.
مــن تختــار تخديــر فــوق الجافيــة يجــب أن تعلــم أنــه شــديد الفعاليــة يف
تقليــل األمل ،وأنــه ليــس مــن الــروري البقــاء يف وضــع االســتلقاء يف الرسيــر
أثنــاء املخــاض ،وميكــن اختيــار الوضــع املُفَضَ ــل.
مع ذلك فإن الوالدة تصبح حدث ذو طابع طبي ،وبالتايل:
•سيتم اإلخضاع إىل املراقبة املستمرة لنبض قلب الجنني؛
•توجــد إمكانيــة أعــى للــوالدة مــن خــال عمليــة (حيــث يتــم اســتخدام امللقــط الجراحــي أو جهــاز شــفط الجنــن) ،أو
الــوالدة القيرصيــة بســبب الضائقــة الجنينيــة؛
•يرتفع خطر اإلصابة بارتفاع درجة الحرارة أثناء الوالدة وبعدها
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الوالدة بجراحة قيرصية

تعتــر الــوالدة القيرصيــة تدخــل جراحــي ال يخلــو مــن املخاطــر ،ويجــب أن تتــم فقــط يف حالــة توافــر الــروط الطبيــة
التــي تجعلهــا رضوريــة ،وأحيانًــا أيضً ــا يف الحــاالت العاجلــة .إذا مل توجــد موانــع يجــب تفضيــل الــوالدة الطبيعيــة عــى
الــوالدة القيرصيــة مــن أجــل راحــة األم والطفــل .لهــذا الســبب فإنــه قبــل التخطيــط للــوالدة القيرصيــة مــن املهــم مناقشــة
املمي ـزات والعيــوب مــع الطبيــب والقابلــة.

هل صحيح أن الوالدة القيرصية أكرث أم ًنا من الوالدة الطبيعية؟
يف حالــة عــدم وجــود ظــروف طبيــة خاصــة تجعــل مــن الــوالدة القيرصيــة أم ـ ًرا رضوريًــا ،ال يوجــد مــا يُثبــت أن الــوالدة
القيرصيــة أكــر أم ًنــا مــن أجــل صحــة األم والطفــل حديــث الــوالدة مقارن ـ ًة بالــوالدة الطبيعيــة .فعليًــا يلــزم التذكــر بــأن
الــوالدة القيرصيــة تعتــر تدخـ ًـا جراح ًيــا ،وفقــط إذا وجــدت دالالت طبيــة فعليــة ميكــن أن تضمــن فوائــد أكــر مــن األرضار
املحتملــة التــي تنطــوي عليهــا العمليــة ال محالــة.
ما هي الحاالت التي يكون فيها من املناسب اللجوء إىل الوالدة القيرصية امل ُخطط لها؟
مــن بــن الظــروف التــي بســببها يتــم التخطيــط إىل الــوالدة القيرصيــة توجــد حــاالت يحــدث
فيهــا أن:
•الجنني مازال يف وضع املجيء بالقدم يف نهاية الحمل؛
•توجــد املشــيمة املنزاحــة ،أي أن املشــيمة تغطــي كليًــا أو جزئيًــا قنــاة الــوالدة ،وبالتــايل
تعيــق مــرور الطفــل حديث الــوالدة؛
•الطفــل كبــر جــدًا مقارنــ ًة بأبعــاد حــوض األم ،وبالتــايل يوجــد مــا يُســ َمى بعــدم
تناســب بــن حجــم الطفــل والحــوض.
ماذا يحدث إذا كان الجنني يف وضع املجيء بالقدم يف آخر شهر من الحمل؟
ميكــن محاولــة إجـراء عكــس مــن خــال منــاورات خارجيــة :األمــر عبــارة عــن «شــقلبة» الجنــن عــن طريــق إجـراء يــدوي
يجريــه الطبيــب تحــت املراقبــة بتخطيــط الصــدى .وهــو يتــم بدايـ ًة مــن األســبوع الســابع والثالثــن ،وميكــن أن يزيــد مــن
احتامليــة اتخــاذ الجنــن للوضعيــة الســليمة للــوالدة الطبيعيــة.
إذا متت الوالدة األوىل عن طريق جرح قيرصي ،هل ميكن أن تكون الوالدات التالية طبيعية؟
نعــم ،ميكــن إجـراء والدة طبيعيــة بعــد والدة بجــرح قيــري .توافــر الظــروف التــي تتيــح اختيــار املخــاض والــوالدة الطبيعية
ِ
ـاعدونك أثنــاء الحمــل والوالدة.
يجــب تقييمهــا مــع املتخصصــن الذيــن سيسـ
وماذا إذا كان يوجد توأم؟
ِ
يتــم تقييــم كل حالــة عــى حــده مــع الطبيــب والقابلــة :إذا كان التــوأم كليهــا موجــود يف
وضــع املجــيء بالــرأس (الــرأس إىل األســفل) يف نهايــة الحمــل ميكــن إج ـراء والدة طبيعيــة.
بشــكل عــام الحمــل بتــوأم ينطــوي عــى مخاطــر أكــر ترتبــط بشــكل رئيــي بعوامــل مثــل
انخفــاض الــوزن عنــد الــوالدة ،وتأخــر منــو أحــد الجنينــن أو كليهــا ،أو ترتبــط بأنــه كثـ ًرا
مــا يولــد التــوأم قبــل نهايــة أشــهر الحمــل التســعة.

17

نرشة املعلومات 8

نصح به؟
إذا كانت األم إيجابية مصليًا ملرض العوز املناعي البرشي ،ما هو نوع الوالدة الذي يُ َ
إذا كانــت األم مصابــة مبــرض العــوز املناعــي البــري ســيكون مــن الــروري إج ـراء تقييــات أخــرى لتحديــد طريقــة
الــوالدة األفضــل مــن أجــل الحــد مــن خطــر انتقــال العــدوى مــن األم إىل الطفــل حديــث الــوالدة.
ماذا إذا كانت األم مصابة بفريوس االلتهاب الكبدي ب أو فريوس االلتهاب الكبدي ج؟
إذا كانــت األم مصابــة بفــروس االلتهــاب الكبــدي ب فــإن الجــرح القيــري ال يقلــل مــن مخاطــر انتقــال فــروس االلتهــاب
الكبــدي ب ،وبالتــايل يف حالــة عــدم وجــود موانــع أخــرى ميكــن أن تلــد األم طبيع ًيــا .فعل ًيــا تحــدث العــدوى يف املعتــاد بعــد
الــوالدة ،لذلــك فخــال  24-12ســاعة بعــد الــوالدة يجــب إعطــاء الطفــل أجســام مضــادة وتطعيــم ضــد فــروس االلتهــاب
الكبــدي ب.
أيضً ــا بالنســبة للســيدات املصابــات بفــروس االلتهــاب الكبــدي ج ال ننصــح باللجــوء إىل الــوالدة القيرصيــة ،إال إذا كان لــدى
الســيدة أيضً ــا موانــع أخــرى للــوالدة الطبيعيــة.
نصح به؟
إذا كانت األم ُمصابة بالهربس التناسيل ،ما هو نوع الوالدة الذي يُ َ
إذا كانــت األم مصابــة بالهربــس التناســي (فــروس الحــأ البســيط) يتــم تقييــم الــوالدة القيرصيــة يف كل حالــة عــى حــد ِه
بنــا ًء عــى الــدالالت الطبيــة ،وبشــكل خــاص إذا أُصيبــت األم بالعــدوى يف الثلــث الثالــث مــن الحمــل.

مصــدر :النصــوص مأخــوذة جزئ ًيــا مــن نســخة الجمهــور مــن الخطــوط اإلرشــادية للــوالدة
القيرصيــة :اختيــار مالئــم وواعــي  -النظــام القومــي للخطــوط اإلرشــادية.-
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نحن ال نولد آبا ًء ولكننا نصبح كذلك!

إن اكتســاب صفــة آبــاء تعتــر لحظــة هامــة يف حيــاة األشــخاص :إنهــا رحلــة تبــدأ بالحمــل وتســتمر طــوال الحيــاة .بالنســبة
للطفــل والطفلــة فــإن العالقــة مــع األم واألب والشــخصيات الرئيســية التــي ترعاهــا تكتســب أهميــة كبــرة .فاألطفــال يف
األشــهر األوىل مــن العمــر يبــدؤون يف اكتســاب أساســيات التعبــر عــن أنفســهم يف العالقــة مــع اآلخريــن بفضــل تبــادل
التفاعــل مــع مــن يعتنــي بهــم .وهكــذا يقومــون بســلوكيات لجــذب انتبــاه الشــخص الراشــد :التشــبث واملــص واملتابعــة
بالنظــر والبــكاء واالبتســام.
كيف ميكنني البدء يف التواصل مع طفيل أو طفلتي؟
يف األشــهر األوىل مــن العمــر مــن املهــم ج ـدًا حمــل الصغــار بــن الذراعــن ألن العنــاق الدافــئ ،لــأم واألب واألشــخاص
اآلخريــن الذيــن يعتنــون بهــم ،يعتــر أمــر أســايس لنموهــم وجعلهــم يشــعرون باألمــن ،ولصناعــة رابطــة مــع البيئــة
املحيطــة بهــم.
تدريج ًيــا يتعلــم األطفــال التعــرف عــى البيئــة املحيطــة بهــم مــن خــال الثقــة بحواســهم بداي ـ ًة مــن اللمــس ،أي مــن
التالمــس املبــارش ،وكذلــك عــن طريــق صــوت األشــخاص الذيــن يعتنــون بهــم ورائحتهــم.
يتواصــل األطفــال عــن طريــق التالمــس مــع األم حتــى قبــل الــوالدة :املداعبــة والتالمــس الجســدي يســاعدان بعــد الــوالدة
يف تطــور التنفــس والدفاعــات املناعيــة وحســن املعــارشة واإلحســاس باألمــان.
الســمع والشــم يعتـران مهمــن ألن األطفــال يشــعرون بالطأمنينــة عــن طريــق صــوت مــن يعتنــي بهــم ورائحتــه .فصــوت
األم ورائحتهــا معروفــان لديهــم نظـ ًرا ألنهــا كانــا يرافقاهــم أثنــاء النمــو قبــل الــوالدة .ثــم تدريج ًيــا يتعلمــون التعــرف عــى
أصــوات وروائــح أشــخاص آخريــن محيطــن بهــم.
يتطــور التــذوق لــدى األطفــال بالفعــل أثنــاء الحمــل :فعل ًيــا يُعتَ َقــد بــأن الجنــن ميكنــه إدراك تغ ـرات مــذاق الســائل
الســلوي.
يتشــكل نظــر الطفــل حديــث الــوالدة بالكامــل فقــط يف نهايــة الشــهر الثامــن مــن العمــر عندمــا يتمكــن مــن رؤيــة األشــياء
البعيــدة .مبجــرد الــوالدة يهتــم األطفــال مبــا يوحــد عــى بُعــد  25ســم تقري ًبــا مــن أعينهــم ،وبشــكل خــاص تجذبهــم وجــوه
األشخاص.
يف هــذا العمــر ميكــن املســاعدة عــى حمــل الطفــل مــن خــال إســناد بطنــه عــى صــدر األم املســتلقية يف وضــع شــبه
مســتلق (عــى رسيــر مدعــوم بوســائد أو عــى كــريس شــبه مســتلق) :أنفــاس األم تحفــز وتنظــم أنفــاس الطفــل حديــث
الــوالدة ،وهــذه املســافة هــي املثاليــة ملســاعدة الطفــل حديــث الــوالدة عــى النظــر إىل األم يف عينيهــا.
كأم هــل ســأمتكن مــن العنايــة بطفــي أو طفلتــي بالطريقــة الصحيحــة؟ وهــل سأشــعر أننــي يف
أزمــة؟
كل حمــل وكل والدة يُعتــروا قصــة قامئــة بذاتهــا نظــ ًرا ألن كل ســيدة تختلــف عــن
األخريــات .ومــع ذلــك فقــد يحــدث أال تتوافــق صــورة األمومــة املفــرض مثاليتهــا مــع
مــا يتــم معايشــته يف الواقــع .قــد تتعــرض الســيدة أثنــاء الحمــل وبعــد الــوالدة إىل
عــدم ثبــات عاطفــي أو أحيانًــا قــد يحــدث لهــا انخفــاض يف املـزاج؛ وهــو شــعور قــوي
حيــث يتعايــش الحــاس للتجربــة الجديــدة مــع الحــزن لفقــدان عوامــل األمــان الســابقة
أيضً ــا ،وارتبــاك بســبب تغــر إحــدى الســيناريوهات فجــأة ،وقلــق بســبب اإلحســاس بعــدم
الكفــاءة .الكثــر مــن الســيدات يجــدن أنفســهن مج ـرات عــى مواجهــة متطلبــات الطفــل
حديــث الــوالدة املســتمرة ،وفقــدان النظــام والروتــن ،والليــايل الخاليــة مــن النــوم ،وأحيانًــا
االنع ـزال ووجــود صعوبــات يف عالقــة الزوجــن.
لدرجــة أنــه بالنســبة لألمهــات الجــدد ميكــن أن تصبــح األمومــة أيضً ــا تجربــة متأزمــة ،وهــو مــا ميكــن أن يظهــر عــن طريــق
فــرة مــن التوعــك النفــي واالكتئــاب .مــن املهــم أن تـ ِ
ـدرك أن طلــب املســاعدة أمــر مفيــد :ميكنــك مواجهــة العديــد مــن
هــذه املشــكالت وتفاديهــا جزئيًــا عــن طريــق التوجــه إىل القابلــة أو أخصــايئ أمـراض النســاء أو إىل الطبيــب األطفــال الــذي
ميكنــه توجيهــك إىل مســار التشــخيص والرعايــة املناســبة لتجــاوز الصعوبــات.
كأب ما الذي ميكنني توقعه بعد الوالدة؟ وهل سأشعر أنني يف أزمة؟
أيضً ــا بالنســبة لــأب ســتكون هنــاك تغ ـرات يف الحيــاة اليوميــة نتيجــة للمســئوليات والعواطــف واألحاســيس الجديــدة.
وكــا هــو الحــال بالنســبة للســيدة ،كذلــك بالنســبة للرجــل ســتفيد أشــهر االنتظــار التســعة يف االســتعداد .فــوالدة الطفــل
تحمــل معهــا تغــرات يف الــدور (مــن رشيــك إىل أب ،ومــن ابــن إىل أب) ،وتحــوالت يف التوازنــات الشــخصية واألرسيــة
والخاصــة بالزوجــن.
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ومرافقــة الســيدة يف وقــت الحمــل مفيــد للزوجــن ،لكنــة أيضً ــا مفيــد للرجــل الــذي ســيكون لديــه وقتًــا للتأقلــم مــع
التغــرات املســتقبلية.
ومــع ذلــك ميكــن لآلبــاء الخــوض يف مواجهــة املســئوليات الجديــدة والتغــرات العميقــة يف االســتقرار والتــوازن داخــل
املنــزل .واالختيــار األفضــل هــو طلــب املســاعدة مــن خــال التوجــه إىل مركــز االستشــارة األرسيــة حيــث ميكنــك الحصــول
عــى الدعــم واملســاندة املناســبة للتغلــب عــى الصعوبــات.
بعد الوالدة...
يوجد لدى جميعنا القدرة عىل تجاوز األوقات العصيبة بشدة:
•التحــدث مــع شــخص مقــرب منــك ومشــاركة الفــرح واآلالم يســاعد عــى عــدم الشــعور بالوحــدة والتقليــل مــن الضغــط
أو اإلحســاس بعــدم الكفــاءة؛
•مصارحة الرشيك بالتوقعات واإلخفاقات املحتملة ميكن أن يُ َج ِنب سوء الفهم؛
•تعتــر النصائــح مفيــدة فقــط يف حالــة الرغبــة يف الحصــول عليهــا .ويعتــر األجــداد واألصدقــاء واألقــارب مصــدر كبــر،
لكــن مــن املفيــد عــدم التأثــر بهــم كثـ ًرا؛
•طلــب مســاعدة يف األمــور املنزليــة ويف التســوق قــد يكــون مهـ ًـا .فالبيــت النظيــف والطعــام الجاهــز ،بشــكل خــاص يف
األيــام األوىل ،يعتـران دواء لــكل داء؛
•زيــارات األقــارب واألصدقــاء :نعــم قــد تكــون رغبتهــم يف التعــرف عــى الوافــد الجديــد أمــر مربــك لــك .ســيكون مــن
الجميــل اســتقبالهم لكــن مــع موازنــة الطاقــات جي ـدًا وحاميــة هدوئكــم وهــدوء طفلكــم.
•تعتــر الرضاعــة الطبيعيــة متعــة كبــرة ،ومتثــل بشــكل أســايس راحــة لألطفــال ،لكــن ميكــن أن تكــون مر ِه َقــة .ال ترتاجـعِ
عنــد أوىل املصاعــب :ميكــن التوجــه إىل إحــدى القابــات لــدى مركــز االستشــارات األرسيــة األقــرب أو لــدى مركــز الــوالدة
(انظـ ِر نــرة املعلومــات حــول الرضاعــة الطبيعيــة)؛
•تخصيــص وقــت الســتعاد النشــاط يعتــر أمــر مفيــد أيضً ــا ألطفالكــم .االســتحامم والراحــة الجيــدة والذهــاب إىل مصفــف
الشــعر أو تنــزه الزوجــن أمــر ميكــن أن تكــون عــاج لإلرهــاق؛
•بــكاء األطفــال ميكــن أن يصبــح متواصــل بشــدة ،لكنهــا طريقتهــم الوحيــدة ليعــروا عــن أنفســهم .اعتنــوا بهــم
ِ
تحــدث إىل
وطأمنوهــم مــن خــال محاولــة تفســر حاجاتهــم .تعلمــوا فهمهــم قليـ ًـا يف كل مــرة؛ إذا اســتمر األمــر
طبيــب األطفــال :ميكنكــا م ًعــا التوصــل إىل االســراتيجية املثاليــة؛
•طلــب املســاعدة ال يعتــر عالمــة عــى الضعــف .فاألصدقــاء واألقــارب ســيكونون بالتأكيــد ســعداء ملســاعدتكم.
وســتجدون يف مراكــز االستشــارات األرسيــة متخصصــن مســتعدين الســتقبالكم.
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الرتحيب بالطفل

ت ُعتــر اللحظــات التــي تــي الــوالدة عــى الفــور مهمــة جـدًا :فالطفــل ينتبــه كثـ ًرا ملحفـزات العــامل املحيــط .مالمســة الجلــد
للجلــد املبكــرة وغــر املضطربــة مــع األم بعــد الــوالدة مبــارشة -حتــى يف حالــة الــوالدة القيرصيــة -تُعــد أمـ ًرا مهـ ًـا للعالقــة
بــن األم والطفــل ،ولهــا آثــار مفيــدة عــى الصحــة ،وتعــزز تنشــيط ردود الفعــل التلقائيــة للطفــل حديــث الــوالدة وبــدء
الرضاعــة الطبيعيــة (انظـ ِر النــرة رقــم  12الصفحــة).

-1يف املستشفى :الفحوصات األولية

عــى الفــور بعــد الــوالدة يتــم تســجيل نقــاط أبغــار وهــي مــؤرش للحيويــة وتكيــف الطفــل مــع الحيــاة الخارجيــة وتقيّــم:
التنفــس ورضبــات القلــب وردود الفعــل ولــون العضــات ولــون البــرة .يتــم هــذا اإلجـراء بعــد دقيقــة واحــدة مــن الــوالدة
وبعــد  5دقائــق و 10دقائــق :ت ُعتــر النتيجــة بــن  7و 10طبيعيــة ،بينــا تعنــي النتيجــة األقــل أن الطفــل يحتــاج إىل عنايــة.
عــى الفــور بعــد الــوالدة ،عــادة بعــد انتهــاء أول «اســتحامم» ،يتــم اقـراح إعطــاء الطفــل حديــث الــوالدة قطــرة للوقايــة
مــن التهــاب امللتحمــة وجرعــة مــن فيتامــن ك لتجنــب خطــر نزيــف األطفــال حديثــي الــوالدة.
كذلــك أثنــاء فــرة اإلقامــة يف املستشــفى يتــم اقـراح بعــض (الفحوصــات) مــن أجــل التشــخيص املبكــر لألمـراض الخطــرة
التــي يف حالــة التعــرف عليهــا فــو ًرا ميكــن عالجهــا بصــورة أفضــل.
فحوصات أيضية:
•فحوصــات أيضيــة :عبــارة عــن فحوصــات بســيطة تتــم عــى الطفــل خــال  72-48ســاعة مــن الــوالدة ،وتجــري ببســاطة
عــن طريــق أخــذ قطــرة دم مــن كعــب الطفــل الســتبعاد وجــود أمـراض مهمــة وخاصــة:
•أمراض الغدد الصامء ومن بينها قصور الغدة الدرقية الخلقي وتضخم الغدة الكظرية الخلقي
•أمراض وراثية مثل التليف الكييس
•أمراض أيضية ،من بينها البوال التخلفي (البيلة الفينيولية) والجاالكتوز يف الدم وغريها الكثري.
ويتعلــق األمــر بأمـراض نــادرة -فهــي تصيــب شــخص واحــد مــن بــن  2000شــخص -أو خلقيــة -أو متواجــدة بالفعــل عنــد
الــوالدة -وغال ًبــا مــا تكــون وراثيــة أي منقولــة وراث ًيــا مــن اآلبــاء إىل األبنــاء .مــن املهــم التعــرف عليهــا فــو ًرا القـراح العــاج
األفضــل بصــورة مــن شــأنها متكــن الطفــل مــن النمــو والحصــول عــى حيــاة طبيعيــة.
فحوصات سمعية (انبعاثات سمعية):
يُصيــب فقــدان الســمع الــوالدي طفــل واحــد حديــث الــوالدة مــن كل  ،1000مــا يرتتــب عليــه ،مــن بــن األمــور األخــرى،
خطــر تطــور تأخــر لغــوي واســتيعايب لــدى الطفــل .وتشــخيص األمــر قبــل  6أشــهر مــن العمــر يتيــح تقديــم العــاج
املناســب لتجنــب هــذه املخاطــر .يتــم اق ـراح اختبــار الســمع يف املستشــفى خــال  48-24ســاعة بعــد الــوالدة .ويتــم
باســتخدام أداة خاصــة يتــم تقريبهــا إىل أذن الطفــل حديــث الــوالدة :يعتــر الفحــص رسيــع وغــر مــؤمل وغــر باضــع.
فحص الورك
يعتــر خلــل التنســج الــوريك الخلقــي حالــة تصيــب  2-1طفــل حديــث الــوالدة تقريبًــا مــن كل  :1000يجــب اكتشــاف
هــذه الحالــة مبكـ ًرا بصــورة مــن شــأنها التمكــن مــن البــدء يف أفضــل عــاج لحــل املشــكلة .ولهــذا يجــري طبيــب األطفــال
لكافــة األطفــال حديثــي الــوالدة أول تقييــم أثنــاء الكشــف الطبــي األول ،بينــا ال يتــم اق ـراح أي تخطيــط صــدى عــى
الــورك عــى الجميــع ،ولكــن فقــط يف حالــة إذا مــا رأى طبيــب األطفــال فائــدة لذلــك بعــد الكشــف الطبــي.
فحص الوظائف البرصية للمواليد الجدد:
الســا ُّد (إعتــام عدســة
قــد يعــاين حتــى  6مواليــد جــدد مــن بــن  10,000عنــد الــوالدة مــن أمـراض مهمــة بالعــن مثــلَّ :
العــن) الخلقــي والـ َز َرق ِ
ـي وتقــرح القرنيــة واعتــال الشــبكية الســابق ألوانــه والعيــوب االنكســارية وورم الشــبكية.
الخلقـ ّ
يتيــح تحديــد وجــود هــذه املشــكالت يف الوقــت املناســب وضــع العالجــات الالزمــة ملنــع
فقــدان النظــر .مــن املهــم يف هــذا التقييــم إج ـراء اختبــار رد الفعــل األحمــر .إنــه
اختبــار غــر مــؤمل وغــر باضــع يتــم إج ـراؤه أثنــاء اإلقامــة يف املستشــفى بعــد
الــوالدة ويتــم إعادتــه الح ًقــا مــن خــال طبيــب األطفــال الــذي اختــار العمــل
الحــر مــن خــال امليزانيــات الصحيــة املخصصــة للســنة األوىل مــن عمــر
املولــود.
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-2يف املنزل :ماذا نجهز للحفاظ عىل سالمة طفلنا

السالمة واألمان يف املنزل
قــد يبــدو األمــر غري ًبــا ولكــن املنــزل -املــكان الــذي يشــعر فيــه األنســان باألمــان أكــر -يف الواقــع هــو املــكان الــذي تحــدث فيــه الحــوادث بشــكل
متكــرر أكــر.
يجــب تكييــف ســامة الطفــل يف املنــزل ومراعاتهــا بشــكل مســتمر مــع منــوه وتعلمــه التحــرك والزحــف واملــي إلــخ .إن الحــادث املنــزيل يف معظــم
املنــازل ليــس مصـ ًرا مأســويًا ،ولكــن ميكــن تجنبــه مــن خــال اعتــاد تدابــر بســيطة.
فمنــذ األســابيع األوىل مــن حيــاة الطفــل يتعــرض للخطــر :الحــرق نتيجــة مــاء االســتحامم أو حليــب زجاجــة اإلرضــاع -يف حالــة عــدم تلقــي الطفــل
حديــث الــوالدة لحليــب األم -الســاخن جـدًا ،والغــرق نتيجــة تركــه مبفــرده يف حــوض االســتحامم ،باإلضافــة إىل تعرضــه للســقوط .يف حقيقــة األمــر،
يجــب أال يثــق املــرء يف تــرك الطفــل وحيـدًا عــى ســطح مرتفــع مثــل طاولــة التغيــر ألنــه حتــى عندمــا يكــون األطفــال حديثــو الــوالدة يســتطيعون
التحــرك ويتعرضــون لخطــر الســقوط .وبشــكل عــام ،يُفضــل بدايــة مــن األيــام األوىل التــي يتــم إحضــار الطفــل فيهــا إىل املنــزل مراعــاة التــايل:
•عدم تركه وحيدًا عىل طاولة التغيري أو عىل أسطح مرتفعة عن األرض ،وال حتى للرد عىل الهاتف أو جرس الباب
•عدم ترك الطفل وحيدًا يف حوض االستحامم ،حتى لو كانت هناك بضع سنتيمرتات فقط من املاء.
•إذا كان الطفل نامئًا يف املهد فيجب أن تكون أدىن مسافة بني القضبان  6سم واالرتفاع أعىل من  75سم.
• ضع الطفل لينام عىل بطنه عىل مرتبة صلبة دون وسادة
• ضــع الطفــل لينــام يف رسيــر بالقــرب مــن رسيــر األم .كــا يُنصــح بشــدة بعــدم تــرك الطفــل يف الرسيــر مــع األم إذا كانــت تدخــن أو تعــاين مــن
الســمنة أو تتعاطــي املخــدرات أو تعــاين مــن أم ـراض نفســية
•تحقــق دامئًــا مــن مــاء الحــام باســتخدام مقيــاس حـرارة الحــام أو عــى األقــل بوضــع الــذراع يف املــاء ملســتوى املرفــق «اختبــار الكــوع» .درجــة
الحـرارة املناســبة هــي  37درجــة مئويــة.
• إذا كانت تتم تغذيته بالحليب الصناعي فيجب أيضً ا االنتباه لدرجة حرارة زجاجة اإلرضاع.

النقل يف السيارة
تُعتــر الســامة يف الســيارة موضو ًعــا مهـ ًـا يجــب مراعاتهــا وأيضً ــا قبــل الــوالدة حيــث تصبحــي جاهــزة لنقــل الطفــل مــن املستشــفى إىل املنــزل.
لتجنــب املخاطــر املصاحبــة لحــوادث الســيارات مــن األســايس نقــل الطفــل يف الســيارة باســتخدام كــريس األطفــال املناســب لعمــره ووزنــه .يف إيطاليــا
يُ َنظَــم قانــون الطــرق نقــل األطفــال يف الســيارات وف ًقــا للترشيعــات األوروبيــة .تتغــر كـرايس األطفــال يف الســيارة مــع تغــر وزن
الطفــل وطولــه هــي إجباريــة مــن الــوالدة وحتــى  36كيلــو ( 12ســنة تقري ًبــا) ،وبشــكل خــاص تنقســم إىل:
•كــريس أطفــال للســيارة مــن املجموعــة  :0لألطفــال حتــى وزن  10كجــم ( 12شــهر تقري ًبــا) .يجــب تثبيتــه
بشــكل مســتعرض عــى املقعــد الخلفــي للســيارة
•كــريس أطفــال للســيارة مــن املجموعــة  :+0لألطفــال حتــى وزن  13كجــم ( 24شــهر تقري ًبــا) .يجــب
تثبيتــه باملقعــد الخلفــي عكــس اتجــاه الســر
• كــريس أطفــال للســيارة مــن املجموعــة  :1لألطفــال مــن وزن  9كجــم إىل  18كجــم (مــن  9شــهور إىل
 4ســنوات تقري ًبــا) .يجــب تثبيتــه باملقعــد الخلفــي موجــه يف اتجــاه الســر
• كــريس أطفــال للســيارة مــن املجموعــة  :2لألطفــال مــن وزن  15كجــم إىل  25كجــم (مــن  3ســنوات إىل
 6ســنوات تقري ًبــا) .يجــب تثبيتــه عــى املقعــد الخلفــي \ األمامــي موجــه يف اتجــاه الســر
• كــريس أطفــال للســيارة مــن املجموعــة  :3لألطفــال مــن وزن  22كجــم إىل  25كجــم (مــن  5ســنوات إىل
 12ســنة تقري ًبــا) .يجــب تثبيتــه عــى املقعــد الخلفــي \ األمامــي موجــه يف اتجــاه الســر
تتوفر املزيد من املعلومات عىل املوقع اإللكرتوين لوزارة الصحة اإليطالية عىل العنوان التايل:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_370_allegato.pdf
السي
العناية بالجذع ُ
بعــد الــوالدة ميــر الجــذع الــري بعمليــة فســيولوجية تجعلــه ينفصــل ،أي «يقــع» ،بعــد  15-7يو ًمــا تقريبًــا .مــن املهــم أثنــاء هــذه الفــرة تجنــب
خطــر العــدوى ،والعمــل عــى أن يلتئــم ويقــع يف أرسع وقــت .يف البيئــات النظيفــة وحيــث تظــل األم بقــرب الطفــل حديــث الــوالدة وترضعــه طبيعيًــا
ـري جافًــا ونظي ًفــا ومغطــى بضــادة .يف حالــة
(التدابــر التــي تقلــل مــن خطــر العــدوى لــدى الطفــل حديــث الــوالدة) يكفــي اإلبقــاء عــى الجــذع الـ ُ
ـري ببــول الطفــل حديــث الــوالدة أو ب ـرازه يكفــي تنظيــف املنطقــة باملــاء والصابــون وتجفيفهــا ووضــع ضــادة جديــدة؛ هــذا
اتســاخ الجــذع الـ ُ
ـري وانخفــاض خطــر العــدوى.
اإلجـراء البســيط املعــروف باســم «العنايــة الجافــة» يضمــن أقــر األوقــات النفصــال الجــذع الـ ُ
بكاء الطفل
ميكــن أن يبــى األطفــال حديثــو الــوالدة طويـ ًـا ،مــع التكشــر والتشــنج والتحــرك بعصبيــة أيضً ــا دون أن يكــون لديهــم مشــكالت صحيــة :ميكــن أن
يبكــوا ألنهــم جوعــى ،وألنهــم يريــدون تغيــر الحفــاض ،وألنهــم بحاجــة إىل االنتبــاه ،وألنهــم تعبــن وال يســتطيعون الخلــود إىل النــوم ،أو بســبب توعــك
بســيط (مثــل املغــص) .يف حالــة القلــق ميكــن استشــارة طبيــب األطفــال مــن أجــل إجـراء فحــص ومبجــرد االطمئنــان عــى الحالــة الصحيــة يجــب األخذ
يف االعتبــار بــأن بعــض األطفــال يبكــون أكــر مــن آخريــن ألن هــذا هــو أســلوبهم يف التعبــر عــن االحتياجــات أو التوعــك ،وبشــكل خــاص يف أول
شــهرين  3 -أشــهر مــن العمــر :يف هــذه الحــاالت مــن املهــم احتضانهــم ومداعبتهــم وتســليتهم ألنــه هــذا يطمئنهــم ويجعلهــم يشــعرون بالتحســن.
يجــب عــدم فقــد الهــدوء مطل ًقــا ويجــب عــدم هــز الطفــل أبـدًا :عضــات الرقبــة مازالــت ضعيفــة جـدًا والحــركات شــديدة الغلظــة والعنــف ميكــن
أن تــؤدي إىل إصابــات خطــرة يف املــخ واختالجــات وشــلل وقــد تــؤدي أيضً ــا إىل الوفــاة .يف حالــة الشــعور بالتعــب الشــديد وعــدم النجــاح يف التحكــم
يف بــكاء الطفــل مــن األفضــل وضعــه يف وضــع آمــن يف املهــد وبطنــه إىل األعــى ،أو إســناد االهتــام بــه إىل شــخص ثقــة والحصــول عــى راحــة.
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الرضاعة الطبيعية
يُعتــر حليــب األم الغــذاء املثــايل للطفــل حديــث الــوالدة ألنــه يحتــوي عــى كافــة مــا يحتــاج إليــه بالكميــات والنســب
الســليمة ويتكيــف مــع مــرور الوقــت مــع احتياجــات الطفــل املتغــرة .وهــو جاهــز دامئًــا وبدرجــة حـرارة صحيحــة ومغــذي
(كــا أنــه مجــاين!).
ت ُعتــر الرضاعــة طريقــة طبيعيــة لتغذيــة الطفــل وتدليلــه ،وحاليًــا كــا هــو الحــال يف وقــت جداتنــا تُعتــر ذات أهميــة
أساســية مــن أجــل ضــان منــو نفــي وجســاين صحــي لــه.
فعليًــا تقــدم الرضاعــة الطبيعيــة إىل الطفــل أفضــل غــذاء ،باإلضافــة إىل أنهــا تنجــح يف تلبيــة احتياجــه ملالمســة األم :بالتــايل
فهــي ت ُعتــر هامــة أيضً ــا عــى ناحيــة إقامــة العالقــات عــن طريــق التالمــس الجســدي والنظــر والشــم.
امليزات للطفل واألم
األطفــال الذيــن يحصلــون عــى رضاعــة طبيعيــة يكــون لديهــم الكثــر مــن املمي ـزات مــن حيــث الصحــة ألنهــم يتلقــون
األجســام املضــادة وكافــة املــواد األخــرى التــي توجــد فقــط يف حليــب األم مــن أجــل حاميتهــم مــن األم ـراض ،ومــن أجــل
منوهــم العصبــي ومنــو جهازهــم املناعــي وبرصهــم .وخاصــة مــع الرضاعــة الطبيعيــة:
•هناك حامية من اإلصابة باإلسهال والتهاب املعدة واألمعاء واملغص والتهابات األذن والربو
•تحسن وضع الحنك واألسنان
•هناك خطر أقل لإلصابة بداء السكري عند البلوغ واألكزميا يف الجلد
كــا توجــد أيضً ــا فوائــد عــى صحــة األم ألن الرضاعــة تقلــل مــن خطــر أم ـراض خطــرة (رسطــان الثــدي واملبيضــن قبــل
انقطــاع الطمــث) ،ويســاعدها عــى العــودة للياقتهــا بعــد الــوالدة .وختا ًمــا فــإن الرضاعــة الطبيعيــة تعتــر عمليــة :تتيــح
لــأم ولــأرسة بالكامــل التحــرك بحريــة مــع الطفــل حديــث الــوالدة دون وجــوب تحضــر املــاء وجهــاز التعقيــم وزجاجــة
اإلرضــاع ومســحوق الحليــب يف كل مــرة.
متى ميكنني البدء يف إرضاع الطفل بعد الوالدة؟
يف أرسع وقــت ممكــن ،ومبجــرد أن تســتطيع األم ذلــك .ومــن املثــايل وضــع الطفــل حديــث الــوالدة قــرب األم عــى الفــور
بعــد الــوالدة ليتالمــس الجلــد مــع الجلــد ،وكذلــك مســاعدته عــى التقــام الثــدي (انظـ ِر أيضً ــا النــرة رقــم  10الصفحــة .)21
متي يبدأ إنتاج الحليب بعد الوالدة؟
أول الحليــب الــذي يصــدر بعــد الــوالدة يُسـ َمى «اللبــأ» :ويتــم إنتاجــه بكميــة قليلــة ،ويــرب منــه الطفــل حديــث الــوالدة
قطـرات قليلــة يف كل مــرة ،لكنهــا كافيــة نظـ ًرا ألنــه غنــي جـدًا بالدهــون واألجســام املضــادة .الحليــب الفعــي ،امل ُسـ َمى
بـ»الحليــب الناضــج» ،يبــدأ بشــكل عــام بعــد  4-3أيــام مــن الــوالدة :املهــم هــو التقــام الطفــل للثــدي يف كل مــرة ممكنــة
ألن «مصــه» تحديـدًا هــو مــا يحفــز إنتــاج الهرمونــان (الربوالكتــن واألوكسايتوســن) اللــذان بفضلهــا تنتــج الغــدد اللبنيــة
يف الثــدي الحليــب .وبأســلوب آخــر كلــا رضــع الطفــل كلــا تــم إنتــاج حليــب أكــر .القابلــة وأخصائيــة األطفــال يف مركــز
الــوالدة حيــث تتــم الــوالدة موجودتــن مــن أجــل أن توضحــا إىل األمهــات الجــدد كيفيــة إســناد الطفــل واِلقامــه الثــدي
بأفضــل صــورة.
إىل أي عمــر يجــب أن أرضــع طفــي؟ هــل صحيــح أنــه بعــد مــرور ســنة مــن عمــر الطفــل
يصبــح حليــب األم غــر مغــذي؟
ميكنـ ِ
ـك الرضاعــة الطبيعيــة طاملــا أنــك ترغبــن يف ذلــك ،ال يوجــد موعــد نهــايئ بعــده
تفقــد الرضاعــة الطبيعيــة قيمتهــا .حتــى بعــد مــرور الســتة أشــهر األوىل ،عندمــا يبــدأ
الفطــام ويبــدأ الطفــل يف تنــاول األطعمــة الصلبــة وتذوقهــا ،ميكــن أن يكمــل حليــب
الثــدي نظامــه الغــذايئ ويســتمر يف كونــه وقــت للتدليــل بــن األم والطفــل.
هل اِلقام الثدي للطفل قد يكون مؤمل ًا؟
األمــر غــر مــؤمل ،لكــن ميكــن أن يكــون مزعــج قليـ ًـا بشــكل خــاص يف الرضاعــة يف األســابيع األوىل
بعــد الــوالدة .ومــن ناحيــة أخــرى ميكــن أن يكــون األمــر مؤملًــا إذا مل يرضــع الطفــل بصــورة ســليمة،
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وهــذا قــد يجعــل الحلمــة مؤملــة ،ويعــزز مــن حــدوث التشــققات (قطــوع صغــرة يف الحلمــة).
ويف بعــض األحيــان قــد تحــدث مشــكالت أخــرى ،مثــل االحتقــان أو التهــاب الثــدي (الثــدي املمتلــئ بالحليــب يصبــح مــؤمل
بشــدة) .يف هــذه الحــاالت مــن املناســب التوجــه إىل مركــز االستشــارات حيــث ســيمكن للقابــات تقديــم مســاعدة فعليــة
لحــل املشــكلة.
كم مرة يف اليوم يجب عيل اِلقام الثدي للطفل؟
يجــب إرضــاع الطفــل حديــث الــوالدة يف كل مــرة يطلــب فيهــا ذلــك ،وميكــن فهــم األمــر عــن طريــق مالحظتــه بعنايــة:
عندمــا ميــص يــده ،أو يلــف رأســه ،أو يشــد لســانه إىل الخــارج ،أو يبــي ،الــخ ،وذلــك دون أي ضبــط للمواعيــد ،ومــع محاولــة
تجنــب اســتخدام اللهايــات (التيتينــة) التــي ميكــن أن تربكــه .كثـ ًرا مــا يبحــث الطفــل حديــث الــوالدة عــن الثــدي فقــط
مــن أجــل الراحــة ألنــه يشــعر بالوحــدة ،أو ألنــه يعــاين مــن توعــك عابــر ويريــد أمــه .أيضً ــا يف هــذه الحــاالت ميكــن وضــع
الطفــل ملتص ًقــا بالثــدي بهــدوء دون الخــوف مــن «القيــام بأمــر يسء».
هل يجب عيل إعطائه سوائل أخرى (ماء ،بابونج ،شاي أعشاب ،الخ)؟
حتــى عمــر  6أشــهر يجــب أن يرضــع الطفــل حرصيًــا بصــورة طبيعيــة ،وبالتــايل دون
إضافــة ســوائل أخــرى ،ولــو حتــى املــاء .فحليــب األم متكامــل بالفعــل ويحتــوي
عــى مــا يحتاجــه الطفــل ،ويتأقلــم مــع احتياجاتــه أيضً ــا أثنــاء الرضعــة نفســها:
يف البدايــة يكــون الحليــب غنــي باملــاء مــن أجــل إرواء العطــش ،ثــم دهنــي أكــر
إلشــباع الجــوع .لهــذا مــن املهــم عــدم إبعــاد الطفــل عــن الثــدي بعــد وقــت
محــدد مســبقًا ،لكــن تــرك زمــام األمــر لــه ليقــوم بذلــك عندمــا يريــد ،وتركــه حتــى
يُف ـرِغ الثــدي جي ـدًا قبــل تقديــم اآلخــر لــه.
كيف أتأكد من أن حليبي كايف وأن الطفل ينمو جيدًا؟
الطفــل حديــث الــوالدة الــذي يتنــاول الكميــة الســليمة مــن حليــب األم يكــون هادئًــا ،وينمــو
جي ـدًا (يزيــد  120ج ـرام تقري ًبــا يف األســبوع) ،ويبلــل  6 - 5حفاضــات بالبــول يف اليــوم ،وبشــكل عــام يتــرز عــى األقــل
مــرة يف اليــوم.
بعــد  6أشــهر يتــم إكــال حليــب األم بأطعمــة أخــرى ،لكــن ميكنــه أن يســتمر يف متثيــل مــر غــذايئ هــام .ميكــن أن يتنــاول
الطفــل حليــب األم إىل جانــب أطعمــة أخــرى شــبه صلبــة يف البدايــة ،ثــم أطعمــة صلبــة ،وذلــك حتــى عمــر ســنتني وأكــر.
أرغب يف اإلرضاع لكن أخىش أن يكون األمر مرهق بشدة.
عــى الرغــم مــن أن الرضاعــة تعتــر أمــر ُمــريض بشــدة لــأم ويقــدم لهــا فرصــة فريــدة ملالمســة طفلهــا ،فإنهــا أيضً ــا أمــر
مرهــق ،بشــكل خــاص يف األســابيع األوىل بعــد الــوالدة ،حيــث يكــون األمــر بالكامــل جديــد ،ومــع العــودة إىل املنــزل يتــم
البــدء يف إرســاء قواعــد حيــاة جديــدة ســويًا .لهــذا فمــن املهــم الدعــم الــذي ميكــن أن تحصــل عليــه الســيدة مــن األقــارب
الذيــن ميكنهــم املســاعدة بشــكل خــاص يف توفــر أوقــات الراحــة التــي تحتــاج إليهــا ،ومســاعدتها عــى ســبيل املثــال يف
األعــال املنزليــة .ميكــن لــأم أن تقــوم باإلرضــاع لكامــل الفــرة التــي ترغــب بهــا- .لكــن عندمــا يصبــح اإلرضــاع واجــب
شــديد اإلرهــاق ،ويتجــاوز التعــب متعــة التالمــس بــن األم والطفــل فمــن األفضــل استشــارة طبيــب األطفــال مــن أجــل
تنظيــم إيقافهــا والبحــث عــن بدائــل .يف حالــة وجــود شــكوك ميكــن دامئًــا التوجــه إىل مركــز االستشــارات حيــث ميكــن
للقابــات تقديــم املســاعدة والنصائــح.
هل يجب أن أظل دامئًا مع الطفل يف حالة قيامي باإلرضاع؟
ال ،ليــس مــن الــروري ،يف حالــة الرغبــة يف تــرك الطفــل مــع أحــد األشــخاص ليهتــم بــه مــن أجــل العــودة إىل العمــل أو
لقضــاء ســهرة يف الخــارج مــع األصدقــاء يكفــي «ســحب» الحليــب مــن الثــدي وتركــه يف زجاجــة إرضــاع .ميكــن التوجــه إىل
قابــات مركــز االستشــارات مــن أجــل معرفــة كيفيــة القيــام بعــر الحليــب يدويًــا وحفظــه.
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للمعلومات:

الرقم املجاين

أيام العمل من الساعة  8.30صبا ًحا إىل  5.30مسا ًء
والسبت من الساعة  8.30صبا ًحا إىل  1.30ظه ًرا
الموقع اإللكتروني:

salute.regione.emilia-romagna.it

للمعلومات:

الرقم املجاين

أيام العمل من الساعة  8.30صبا ًحا إىل  5.30مسا ًء
والسبت من الساعة  8.30صبا ًحا إىل  1.30ظه ًرا
الموقع اإللكتروني:

salute.regione.emilia-romagna.it

