
النقاط الرئيسية

 ميكن للنساء اللوايت يعانني من حاالت صحية مزمنة أن يكون لديهن حمل صحي وأطفال أصحاء.	 

 تتضمن الحاالت الصحية املزمنة الربو وأمراض املناعة الذاتية والسكري وارتفاع ضغط الدم وفريوس نقص املناعة البرشية والرصع وحاالت الصحة العقلية.	 

 تواصيل مع مقدمي الرعاية الصحية إلدارة الحاالت الصحية املزمنة والعالجات )مبا يف ذلك األدوية( قبل الحمل وأثناءه وبعده.	 

 ال تبديئ يف تناول أي وصفة طبية أو تتوقفي عن تناولها قبل الحمل أو أثناءه أو بعده دون التحدث إىل مقدمي الرعاية الصحية أوالً.	 

 ميكن أن يسبب تناول بعض األدوية أثناء الحمل مشاكل خطرية، مبا يف ذلك الوالدة املبكرة ومتالزمة االمتناع الوليدي )NAS( والعيوب الخلقية.	 

ما هي الحالة الصحية املزمنة؟

الحالة الصحية املزمنة )املرض املزمن( هي حالة تستمر ملدة عام واحد أو أكرث، وتحتاج إىل رعاية طبية مستمرة، وميكن أن تحد من األنشطة املعتادة للشخص وتؤثر عىل الحياة اليومية. 

يعاين عدد متزايد من النساء يف سن اإلنجاب يف هذا البلد من حاالت صحية مزمنة. ويرجع ذلك إىل تزايد عوامل الخطر التي تزيد من احتامل إصابة األشخاص بحاالت مزمنة، مثل سوء 

التغذية والنشاط البدين املحدود وزيادة الوزن والتدخني.

ميكن للنساء اللوايت يعانني من حاالت صحية مزمنة أن يكون لديهن حمل صحي وأطفال أصحاء.

يقوم جسمك بعمل رائع لرعاية طفلك أثناء الحمل. وإذا كنت تعانني من حالة صحية مزمنة، فقد تحتاجني إىل بعض املساعدة اإلضافية من مقدمي الرعاية الصحية إلدارة حالتك وعالجك 

)مبا يف ذلك األدوية املوصوفة( قبل الحمل وأثناءه وبعده. وهناك الكثري الذي ميكنك القيام به أنت ومقدمو الرعاية إلبقاء حالتك تحت السيطرة والحفاظ عىل سالمة طفلك وصحته.

كيف ميكن للحاالت الصحية املزمنة أن تؤثر عىل الحمل؟

تزيد الحاالت الصحية املزمنة من خطر اإلصابة ببعض مضاعفات الحمل. لكن العالج الدقيق من مقدمي الرعاية الصحية ميكن أن يساعدك عىل إدارة حالتك ملساعدتك يف الحصول عىل 

حمل صحي وطفل سليم.

ميكن أن تزيد الحاالت الصحية املزمنة من خطر اإلصابة مبا ييل:

 العقم. ويعني مواجهة صعوبات يف حصول الحمل.	 

 الوالدة املبكرة. وهي الوالدة قبل 37 أسبوًعا من الحمل. ومن املرجح أن يعاين األطفال املبترسين )الخدج( من مشاكل صحية أكرث من األطفال الذين يولدون يف الوقت 	 

املحدد.

 العيوب الخلقية. وهي الحاالت الصحية التي توجد عند الوالدة والتي تغري شكل أو وظيفة جزء أو أكرث من أجزاء الجسم. وميكن أن تسبب العيوب الخلقية مشاكل يف الصحة 	 

العامة، أو يف طريقة منو الجسم، أو يف كيفية عمل الجسم.

الحاالت الصحية املزمنة والحمل



 فقدان الحمل، مثالً اإلجهاض واإلمالص )املولود ميتاً(. اإلجهاض هو وفاة الطفل يف الرحم قبل 20 أسبوًعا من الحمل. واإلمالص هو موت الطفل يف الرحم.	 

ما هي أمثلة الحاالت الصحية املزمنة؟

تتضمن الحاالت الصحية املزمنة ما ييل:

أمراض املناعة الذاتية. إذا كان لديِك مرض مناعي ذايت، فإن األجسام املضادة )خاليا الجسم التي تقاوم العدوى( تهاجم األنسجة السليمة عن طريق الخطأ. وتتضمن أمراض املناعة الذاتية ما 

ييل:

 التهاب الفقار املقسط )الالصق(. وهو نوع من أنواع التهاب املفاصل يصيب العمود الفقري )عظم الظهر(. ويسبب التهابًا )أملًا واحمراًرا وتورًما( بني الفقرات )العظام يف العمود 	 

الفقري( واملفاصل بني العمود الفقري والحوض. وقد يؤثر أيًضا عىل مفاصل أخرى. الحوض الذي يربط الساقني بالجسم.

 داء األمعاء االلتهايب )IBD( ويشمل داء كرون والتهاب القولون التقرحي. يسبب داء األمعاء االلتهايب مشاكل يف الجهاز الهضمي، حيث يقوم جسمك بتفتيت الطعام، ويأخذ 	 

العنارص الغذائية ويزيل النفايات.

 الذئبة )الذئبة الُحاممية املجموعية أو SLE(. ميكن أن تتسبب الذئبة يف إتالف املفاصل والجلد والكليتني والقلب والرئتني وأجزاء الجسم األخرى.	 

 التصلب املتعدد )MS(. يهاجم التصلب املتعدد أجزاًءا من األعصاب يف الدماغ والحبل الشويك.	 

 الصدفية. وهي مرض جلدي يسبب حكة أو بقع متقرحة من الجلد األحمر السميك. وتظهر البقع عادًة عىل املرفقني أو الركبتني أو فروة الرأس أو الظهر أو الوجه أو الراحتني 	 

أو القدمني. لكنها ميكن أن تظهر أيًضا عىل أجزاء أخرى من الجسم. ويعاين بعض األشخاص املصابني بالصدفية من نوع من التهاب املفاصل يسمى التهاب املفاصل الصديف، 

والذي يسبب آالم املفاصل وتيبسها وتورمها.

 التهاب املفاصل الروماتويدي )RA(. يهاجم التهاب املفاصل الروماتويدي بطانة املفاصل يف جميع أنحاء الجسم.	 

 تصلب الجلد. هو مجموعة من األمراض التي تؤثر عىل النسيج الضام يف الجسم. يدعم النسيج الضام الجلد واألعضاء الداخلية، مثل الكليتني والرئتني والقلب.	 

 األمل املزمن. وهو أمل ميكن أن يستمر ألسابيع أو شهور أو حتى سنوات. وقد يكون سببه إصابة أو عدوى أو حالة أخرى. ويف بعض األحيان يكون السبب غري معروفًا.	 

الحاالت التي تؤثر عىل الدم واألوعية الدموية والقلب والرئتني. وتتضمن:

 الربو.  وهو مرض رئوي يتسبب يف شد مجاري الهواء، مام يؤدي إىل صعوبة التنفس.	 

 أمراض القلب )أمراض القلب واألوعية الدموية(. وتتضمن الحاالت التي تؤثر عىل عضلة القلب أو تنطوي عىل ضيق أو انسداد األوعية الدموية التي ميكن أن تؤدي إىل نوبة 	 

قلبية أو سكتة دماغية.

 ارتفاع ضغط الدم. ضغط الدم هو قوة الدم التي تضغط عىل جدران الرشايني. والرشايني هي أوعية دموية تنقل الدم من القلب إىل أجزاء الجسم األخرى. إذا أصبح الضغط يف 	 

الرشايني مرتفًعا جًدا، فهذا يعني ارتفاع ضغط الدم. وميكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إىل زيادة الضغط عىل القلب والكليتني. وميكن أن يؤدي ذلك إىل أمراض القلب وأمراض 

الكىل والسكتة الدماغية.

 فريوس نقص املناعة البرشية.  فريوس نقص املناعة البرشية هو فريوس يهاجم جهاز املناعة يف الجسم. وفريوس نقص املناعة البرشية هو الفريوس الذي يسبب اإليدز )متالزمة 	 

نقص املناعة املكتسب(.

البدانة. إذا كنِت تعانني من البدانة، فإن لديك كمية زائدة من دهون الجسم ومؤرش كتلة جسم BMI( 30.0( أو أعىل. ومؤرش كتلة الجسم هو مقياس للدهون يف الجسم بناًء 	 

.www.cdc.gov/bmi عىل الطول والوزن. ملعرفة مؤرش كتلة الجسم الخاص بك، ميكنِك زيارة املوقع اإللكرتوين

الحاالت التي تؤثر عىل الهرمونات )املواد الكيميائية التي يصنعها الجسم(. وتتضمن:

 داء السكري. ويحدث داء السكري عندما يحتوي الجسم عىل الكثري من السكر يف الدم )يسمى الجلوكوز(. عندما تتناول الطعام، يعمل الجسم عىل تحليل السكر والنشويات 	 

من الطعام إىل جلوكوز الستخدامه يف الحصول عىل الطاقة. ويُنتج البنكرياس، وهو عضو يقع خلف املعدة، هرمونًا يسمى باألنسولني يساعد الجسم عىل االحتفاظ بكمية 

الجلوكوز املناسبة يف الدم. ويف حالة اإلصابة بداء السكري، ال يُنتج الجسم كميًة كافية من األنسولني أو ال يستطيع استخدام األنسولني بصورة جيدة، لذا ينتهي األمر بوجود 

الكثري من السكر يف الدم. وميكن أن يتسبب داء السكري يف تلف أعضاء يف الجسم، مبا يف ذلك األوعية الدموية واألعصاب والعيون والكليتني. إذا كنِت مصابًة بداء السكري 

قبل الحمل، فيسمى ذلك بداء السكري املوجود مسبًقا. سكري الحمل هو نوع من داء السكري تصاب به بعض النساء أثناء الحمل.



 حاالت الغدة الدرقية. الغدة الدرقية هي غدة توجد يف الرقبة تنتج هرمونات تساعد الجسم عىل تخزين الطاقة من الطعام واستخدامها. إذا كانت هذه الهرمونات قليلة جًدا 	 

أو كثرية جًدا، فقد تسبب مشاكل صحية.

حاالت الصحة العقلية. تؤثر هذه الحاالت عىل الشعور والتفكري والترصفات. وميكنها إعاقة حياتك اليومية. االكتئاب )اضطراب االكتئاب أو االكتئاب الشديد أو االكتئاب الرسيري( هو مثال 

عىل حالة الصحة العقلية. يسبب االكتئاب مشاعر الحزن وفقدان االهتامم باألشياء التي تحبني القيام بها. وهي حالة طبية تحتاج إىل عالج يك تتحسن.

ما هي أنواع مقدمي الرعاية الصحية التي تحتاجني إليها لعالج حالة صحية مزمنة قبل الحمل وأثناءه وبعده؟

إلدارة حالتك عىل أفضل نحو أثناء الحمل، تحتاجني إىل فريق من مقدمي الرعاية الصحية الذين يعملون مًعا لتقديم أفضل رعاية شاملة لِك. ويقود فريقك:

 مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل الوالدة	 

 مقدم الرعاية الصحية الذي يعالج حالتك الصحية املزمنة	 

وقد يتضمن فريقك أيًضا مقدمي رعاية آخرين يساعدونك يف إدارة حالتك قبل الحمل وأثناءه وبعده. وميكن أن يتضمن مقدم الرعاية الصحية لطفلك، خاصًة عندما يقرتب موعد والدة 

طفلك.

قبل أن تحاويل الحمل، تأكدي من أن كل مقدم رعاية يعرف خططك للحمل ومقدمي الرعاية الصحية اآلخرين الذين ترينهم. يعمل جميع مقدمي الرعاية معك جنبًا إىل جنب ملساعدتك 

عىل االستعداد للحمل واالحتفاظ بصحة جيدة أثناء الحمل. فعىل سبيل املثال، إذا كنِت مصابًة باالكتئاب، يجب أن يعرف مقدم الرعاية الصحية قبل الوالدة من الذي يعالجك من االكتئاب 

وما هو عالجك. ويجب أن يعرف مقدم رعاية الصحة العقلية من ترينه للحصول عىل رعاية ما قبل الوالدة. شاريك معلومات االتصال الخاصة بهم حتى تتمكني أنت ومقدمو الرعاية 

الصحية من التواصل بسهولة.

يعمل جميع مقدمي الرعاية الصحية مًعا للتأكد من أن أي عالج تحصلني عليه )مبا يف ذلك األدوية( آمن لك ولطفلك قبل الحمل وأثناءه وبعده. ال تبديئ يف تناول أي دواء أو تتوقفي عن 

تناوله دون التحدث إىل كل مقدم رعاية حول تأثريه عىل الحمل. فقد يسبب بدء تناول األدوية أو التوقف عن تناولها أو تغيريها، مشاكل صحية خطرية.

يتضمن فريق مقدم الرعاية الخاص بك:

مقدم رعاية ما قبل الوالدة الذي يعتني بك أثناء الحمل ويعمل عىل توليدك. عىل سبيل املثال:

 طبيب التوليد )OB(. وطبيب التوليد هو طبيب تلقى تعلياًم وتدريبًا لرعاية النساء الحوامل ووالدة األطفال.	 

 طبيب األرسة )طبيب العائلة(. وهو طبيب ميكنه رعاية كل فرد من أفراد األرسة. وميكن لهذا الطبيب أن يعتني بك قبل الحمل وأثناءه وبعده.	 

 أخصايئ طب األم والجنني )MFM(. وهو طبيب توليد حاصل عىل تعليم وتدريب لرعاية النساء اللوايت لديهن حاالت حمل عالية املخاطر.	 

 ممرضة قابلة معتمدة )CNM(. وهي ممرضة حاصلة عىل تعليم وتدريب لرعاية النساء من جميع األعامر، مبا يف ذلك النساء الحوامل.	 



 ممرضة عائلية )FNP( أو ممرضة صحة املرأة )WHNP(. وممرضة صحة املرأة العائلية هي ممرضة حاصلة عىل تعليم وتدريب لرعاية كل فرد من أفراد األرسة. واملمرضة العائلية 	 

هي ممرضة حاصلة عىل تعليم وتدريب لرعاية النساء من جميع األعامر، مبا يف ذلك النساء الحوامل.

األطباء الذين يعالجون حالتك الخاصة. عىل سبيل املثال:

 أخصايئ أمراض قلب يعالج أمراض القلب واألوعية الدموية ويساعد عىل منعها.	 

 أخصايئ غدد صامء يعالج مشاكل الغدد أو الهرمونات، مثل مرض السكري أو أمراض الغدة الدرقية.	 

 أخصايئ طب جهاز هضمي يعالج الحاالت التي تؤثر عىل الجهاز الهضمي، مثل داء األمعاء االلتهايب.	 

 أخصايئ أمراض معدية يعالج عدوى، مثل فريوس نقص املناعة البرشية أو فريوس زيكا.	 

 طبيب أعصاب يعالج مشاكل الدماغ أو العمود الفقري أو األعصاب، مثل الرصع.	 

 طبيب نفيس يعالج األشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية أو عقلية، مثل االكتئاب.	 

 أخصايئ طب الرئة يعالج أمراض الرئة، مثل الربو.	 

 أخصايئ امراض الروماتيزم يعالج أمراض املناعة الذاتية واألمراض التي تصيب العظام واملفاصل والعضالت واألربطة واألوتار.	 

أنواع أخرى من مقدمي الرعاية، مثل:

 أخصائيو الصحة العقلية، مبا يف ذلك ممرضات الطب النفيس، وعلامء النفس، واألخصائيني االجتامعيني، واملعالجني، واالستشاريني.	 

 رفيقة الوالدة. رفيقة الوالدة هي أخصائية مدربة توفر املعلومات والرعاية البدنية والعاطفية والدعم للنساء قبل الوالدة وأثناءها وبعدها، مبا يف ذلك الدعم املستمر خالل املخاض 	 

والوالدة. 

 استشاري الرضاعة. وهو شخص حاصل عىل تدريب خاص ملساعدة النساء عىل الرضاعة الطبيعية.	 

 مثقِّف داء السكري. وهو شخص حاصل عىل تدريب خاص ملساعدة مرىض السكري عىل التحكم يف نسبة السكر يف الدم.	 

 أخصايئ تغذية مسجل. وهو أخصايئ رعاية صحية مرخص يساعد األشخاص عىل تناول األطعمة الصحية ملساعدتهم عىل التمتع بحياة صحية.	 

كيف ميكن أن يؤثر الدواء الذي تتناولينه لحالتك عىل حملك؟

تتناول العديد من النساء الدواء أثناء الحمل للسيطرة عىل حالة صحية مزمنة. حوايل 9 من كل 10 نساء )90 يف املائة( يتناولن نوًعا من األدوية أثناء الحمل. وتتناول 7 من كل 10 نساء )70 

يف املائة( دواًء واحًدا عىل األقل أثناء الحمل. لكن تناول بعض األدوية أثناء الحمل قد يزيد من خطر حدوث مضاعفات خطرية، مبا يف ذلك:

 الوالدة املبكرة.	 

 العيوب الخلقية.	 

 متالزمة االمتناع الوليدي. ومتالزمة االمتناع الوليدي هي مجموعة من الحاالت التي تحدث عندما ينسحب الطفل من بعض األدوية التي يتعرض لها يف الرحم قبل الوالدة. وغالبًا 	 

ما يكون سبب متالزمة االمتناع الوليدي هو أدوية تسمى املواد األفيونية. وتستخدم املواد األفيونية التي ترُصف بوصفة طبية لعالج األمل.
 إعاقات النمو لدى الطفل. وهي مشاكل تتعلق بكيفية عمل الدماغ والتي ميكن أن تتسبب يف أن يعاين الشخص من مشاكل أو تأخر يف النمو البدين، أو التعلم، أو التواصل، أو 	 

االعتناء بنفسه، أو التعايش مع اآلخرين.

 اإلجهاض واإلمالص وموت الرضيع.	 

يعتمد الدواء الذي تتناولينه أثناء الحمل عىل:

 حالتك الصحية املزمنة وأي حاالت أخرى لديك	 

 كمية الدواء الذي تتناولينه	 

 متى تتناولني الدواء أثناء الحمل	 

 األدوية األخرى التي قد تتناوليها	 



إذا كان الدواء الذي تتناوليه لحالتك قد ميثل رضًرا لطفلك، فقد تتمكني من التغيري إىل دواء أكرث أمانًا. لكن بعض األدوية قد تكون رضورية لصحتك، حتى لو كانت قد تؤثر عىل طفلك. 

ميكنك أنت ومقدمي الرعاية الصحية التوفيق بني فوائد ومخاطر األدوية التي تتناوليها لتمنحك أفضل حمل صحي ممكن.

عندما يعطيك مقدم الرعاية الصحية وصفة لدواء، فإنه يخربك بالضبط باملقدار الذي يجب عليك تناوله )يسمى الجرعة(، وعدد مرات تناوله ومدة تناوله. عند تناول أي دواء بوصفة طبية:

 تناوليه وفًقا لتعليامت مقدم الرعاية الصحية بالضبط.	 

 ال تتناوليه مع الكحول أو العقاقري األخرى.	 

 ال تتناويل األدوية املوصوفة لشخص آخر.	 

إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف بشأن دوائك، فتحديث إىل مقدمي الرعاية الصحية.

ما الذي ميكنك فعله قبل الحمل لالستعداد إلدارة حالتك أثناء الحمل؟

خططي مسبقاً حتى تكوين بصحة جيدة قبل الحمل. ميكن ملقدمي الرعاية الصحية مساعدتك عىل التحكم يف حالتك وإجراء 

تغيريات يف حياتك لالستعداد للحمل. فيام ييل ما ميكنك القيام به:

جهزي فريق مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. تأكدي من أن جميع مقدمي الرعاية الصحية يعرفون مقدمي الرعاية اآلخرين يف 

فريقك وطريقة االتصال بهم. يجب أن يعرفوا جميًعا بحالتك وبأنك تخططني للحمل.

احصيل عىل فحص ما قبل الحمل.  وهو فحص طبي تحصلني عليه مع مقدم رعاية قبل الحمل للمساعدة عىل التأكد من أنك 

بصحة جيدة عند الحمل. عليك إجراء هذا الفحص قبل أن تبديئ يف محاولة الحمل. عند الفحص، اسئيل عن تناول حمض 

الفوليك للمساعدة يف منع العيوب الخلقية يف الدماغ والعمود الفقري التي تسمى عيوب األنبوب العصبي. ميكن ملزود الرعاية 

التأكد من تحديث التطعيامت الخاصة بك للمساعدة يف حاميتك من العدوى التي ميكن أن تسبب مشاكل أثناء الحمل.

تحديث إىل مقدمي الرعاية الصحية عن موعد الحمل. ميكنهم مساعدتك يف التفكري يف أفضل وقت للحمل ومساعدتك يف اختيار وسيلة تحديد النسل حتى تكوين مستعدة للحمل. ميكن أن 

يساعد ذلك يف منع الحمل غري املخطط له أو الحمل يف األوقات التي قد تسبب فيها حالتك مشاكل لك ولطفلك. عىل سبيل املثال، إذا كان لديك مرض مناعي ذايت مثل داء األمعاء االلتهايب، 

فأنت مترين بفرتات خمود )أعراض قليلة أو معدومة( وتصاعد )أعراض عديدة أو شديدة(. ويُفضل عدم الحمل عندما يتصاعد مرضك، أو عندما تبدئني عالًجا جديًدا أو عندما تتناولني أدوية 

معينة. وميكن أن يساعد استخدام وسائل تحديد النسل والتخطيط للحمل يف تقليل خطر حدوث مضاعفات.

تعاوين مع مقدمي الرعاية الصحية للسيطرة عىل حالتك. عىل سبيل املثال، إذا كنِت مصابًة بداء السكري املوجود مسبًقا، فاحريص عىل السيطرة عليه قبل 3 إىل 6 أشهر من الحمل. راقبي سكر 

الدم، وتناويل دواء السكري، وتناويل أطعمة صحية واحريص عىل النشاط كل يوم.

تحدث إىل مقدمي الرعاية الصحية للتأكد من أن عالجك آمن لك ولطفلك عند الحمل. من خالل العمل مع فريق مقدم الرعاية الصحية، ميكنك اتخاذ قرارات بشأن العالج، مبا يف ذلك األدوية 

التي تستلزم وصفة طبية. ال تبديئ يف تناول أي وصفة طبية أو تتوقفي عن تناولها دون التحدث إىل مقدمي الرعاية الصحية أوالً.



 تأكدي من أن أي مقدم رعاية يصف لك دواًء، يعلم بأنك تحاولني الحمل. وتأكدي من أن مقدم رعاية ما قبل الوالدة يعرف كل ما تتناوليه. ويشمل ذلك األدوية املوصوفة، واألدوية التي 

ترصف دون وصفة طبية، واملكمالت الغذائية، واملنتجات العشبية. وميكنك استخدام األدوية التي ترصف دون وصفة طبية )OTC(، مثل مسكنات األمل وأدوية نزالت الربد، لعالج الحاالت الشائعة 

مثل الصداع أو انسداد األنف. األدوية التي ترصف دون وصفة طبية تعني أنه ميكنك رشاء الدواء بدون وصفة طبية من مقدم الرعاية الصحية. ولكن ليست جميع األدوية التي ترصف دون 

وصفة طبية آمنة لالستخدام أثناء الحمل. وينطبق ذلك عىل املكمالت الغذائية واملنتجات العشبية أيًضا. املكمل الغذايئ هو منتج تتناولينه لتعويض بعض العنارص الغذائية التي ال تحصلني 

عىل ما يكفي منها يف األطعمة التي تأكلينها. فعىل سبيل املثال، ميكنِك تناول مكمل فيتامني ملساعدتك عىل الحصول عىل املزيد من فيتامني ب أو جـ أو ميكنك تناول مكمالت الحديد أو 

الكالسيوم.

كيف ميكنك إدارة حالة صحية مزمنة أثناء الحمل؟

مبجرد حدوث الحمل، يكون من املهم مراقبة حملك وحالتك عن كثب. فيام ييل ما ميكنك القيام به:

احصيل عىل رعاية مبكرة ومنتظمة ملا قبل الوالدة. وهي رعاية طبية تحصلني عليها أثناء الحمل. يف كل زيارة، يقوم مقدم  

مقدم رعاية ما قبل بإجراء فحص لِك ولنمو طفلك. اتصيل مبقدم الرعاية الصحية واذهبي إلجراء أول فحص للرعاية قبل 

الوالدة مبجرد أن تعريف بوجود حمل لديك. وقومي بإجراء جميع فحوصات رعاية ما قبل الوالدة، حتى إذا كنت تشعرين 

بأنك بحالة جيدة.

يف كل زيارة ملا قبل الوالدة، تحديث إىل مقدم الرعاية عن حالتك وخطتك العالجية وأبِق مقدمي الرعاية اآلخرين عىل 
اطالع دائم مبجريات رعاية ما قبل الوالدة. وألنك تعانني من حالة صحية مزمنة، فقد تحتاجني إىل إجراء فحوصات إضافية 

قبل الوالدة طوال فرتة الحمل. وقد يطلب منك مقدم الرعاية مراقبة الصحية صحتك يف املنزل فيام بني الزيارات. عىل 

سبيل املثال، إذا كنِت تعانني من ارتفاع ضغط الدم، فقد تحتاجني إىل قياس ضغط الدم بصفة يومية.

يف أول فحص ملا قبل الوالدة، يجري مقدم الرعاية فحًصا بدنيًا ويتحقق من صحتك العامة. ويتحدث إليِك أيًضا بشأن اختبارات ما قبل الوالدة. وهي اختبارات طبية تحصلني عليها أثناء الحمل 
ملساعدة مقدم الرعاية يف معرفة حالتك وحالة وطفلك. وألنك تعانني من حالة صحية مزمنة، فقد تحتاجني إىل إجراء اختبارات إضافية قبل الوالدة.

أخربي مقدم رعاية ما قبل الوالدة عن أي دواء تتناوليه، حتى لو تم وصفه من قبل مقدم رعاية آخر. تأكدي من أن أي مقدم رعاية يصف لك دواًء، يعلم بأنك حامل. ال تبديئ يف تناول أي 

وصفة طبية أو تتوقفي عن تناولها أثناء الحمل دون التحدث إىل مقدمي الرعاية الصحية أوالً. فقد يؤدي توقفك عن تناول الدواء فجأة إىل حدوث مشاكل خطرية. عىل سبيل املثال، إذا كان 

لديك مرض مناعي ذايت، فقد تجدين أن حالتك تتحسن أثناء الحمل. ولكن إذا توقفت عن تناول الدواء، فقد تحتدم حالتك وتؤذي طفلك.

احصيل عىل عالج منتظم لحالتك. استمري يف زيارة جميع مقدمي الرعاية الصحية الذين يعالجون حالتك. ال تتوقفي عن الذهاب إىل الفحوصات ألنِك ستُجرين فحوصات ما قبل الوالدة أيًضا. 

تذكري أن مقدمي الرعاية هم جزء من فريقك، وكل واحد منهم يلعب دوًرا مهاًم يف رعايتك أثناء الحمل.

 ضعي خطة لرعاية ما بعد الوالدة. وهي خطة تساعدك عىل التأهب لرعايتك الطبية بعد الوالدة. ميكن ملقدم الرعاية أن يخربك مبوعد جدولة أول فحص لرعاية ما بعد الوالدة. وهو فحص 

طبي تحصلني عليه بعد اإلنجاب للتأكد من أنك تتعافني بشكل جيد من املخاض والوالدة. ضعي خطتك يف أحد فحوصات رعاية ما قبل الوالدة. تتضمن خطتك اتخاذ قرارات بشأن تحديد 

النسل والرضاعة الطبيعية والتأكد من تلقي العالج ألي مضاعفات كانت لديِك أثناء الحمل.



خططي للرضاعة الطبيعية. اسأيل مقدمي الرعاية عن مدى تأثري حالتك الصحية عىل الرضاعة الطبيعية. حليب الثدي هو أفضل غذاء لألطفال يف السنة األوىل لهم - فهو يساعدهم عىل النمو 

والتطور. ميكن ملعظم النساء املصابات بأمراض مزمنة إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية. لكن بعض الحاالت وبعض األدوية التي تتناولينها لحالة ما قد تجعل الرضاعة الطبيعية غري آمنة لطفلك. 

تحدث إىل مقدم الرعاية الصحية التخاذ قرار بشأن الرضاعة الطبيعية.

إذا كنِت ال تخططني لإلرضاع طبيعيًا، فاسأيل مقدم الرعاية عن إطعام طفلك حليب ُمتربع به أو حليب صناعي. الحليب املُتربع به هو حليب الثدي الذي تتربع به امرأة لبنك الحليب. يتلقى 

بنك الحليب حليب الثدي املُتربع به ويخزنه، ويختربه للتأكد من أنه آمن ويرسله إىل أرس األطفال الذين يحتاجون إليه. يصف مقدم الرعاية الصحية لطفلك حليب الثدي املُتربع به، ويحتوي 

عىل جميع فوائد حليب الثدي لديِك. الحليب الصناعي هو منتج حليب ميكنك إطعامه لطفلك بدالً من حليب الثدي.

كيف ميكنك التحكم يف حالة صحية مزمنة بعد الوالدة؟

حتى بعد والدة طفلك، تكون صحتك، وخاصًة عالج حالتك، بالغة األهمية. أفضل يشء ميكنك القيام به لنفسك ولطفلك هو 

العناية بصحتك. فيام ييل ما ميكنك القيام به:

اذهبي إىل فحوصات ما بعد الوالدة، حتى إذا كنت تشعرين بأنك بحالة جيدة. وهذا مهم ألن األمهات الجدد معرضات لخطر 

حدوث مضاعفات صحية خطرية وأحيانًا تهدد الحياة يف األيام واألسابيع التي تيل الوالدة. تعاين الكثري من األمهات الجدد من 

مشاكل صحية ميكن أن يتم منعها عن طريق الحصول عىل رعاية ما بعد الوالدة.

يف الفحوصات الخاصة بك، يجري مقدم الرعاية الصحية فحًصا بدنيًا ويتحقق من حالتك الصحية املزمنة. تحديث إىل مقدم الرعاية 
الصحية حول أي مشاكل واجهتِك أثناء الحمل واملخاض والوالدة التي ميكن أن تؤثر عىل صحتك بعد الحمل. قد تتمكني من 

منع حدوث مشاكل يف الحمل املستقبيل، حتى إذا كنت ال تفكرين يف إنجاب طفل آخر حاليًا. عىل سبيل املثال، إذا حدثت والدة 

مبكرة يف إحدى مرات حملك، فأنت يف خطر متزايد للوالدة املبكرة يف حمل آخر. اسأيل مقدم الرعاية الصحية عام إذا كانت أي 

مشاكل واجهتها أثناء الحمل قد تؤثر عىل صحتك اآلن أو يف املستقبل، حتى إذا كنِت ال تخططني إلنجاب املزيد من األطفال.

أخربي مقدم الرعاية الصحية إذا كنت قلقًة بشأن أي متاعب بعد الوالدة. يتغري جسمك كثريًا بعد الوالدة. وتكون بعض التغيريات جسدية، مثل امتالء ثدييك بالحليب، والبعض اآلخر عاطفي، 

مثل الشعور بالتوتر. ويكون العديد من هذه املتاعب وتغيريات الجسم طبيعيًا. ولكن إذا كنِت قلقًة بشأن ما تشعرين به، فأخربي مقدم الرعاية. ال تتناويل أي دواء لعالج املتاعب دون 

التحدث إىل مقدم الرعاية أوالً. 

تعريف عىل العالمات التحذيرية للمشاكل الصحية بعد الوالدة. وهي تتضمن أمل الصدر، وصعوبة التنفس، والنزيف الشديد، والصداع الشديد، واألمل الشديد. الحصول عىل العالج برسعة قد 

ينقذ حياتك. الحاالت التي تهدد الحياة والتي ميكن أن تحدث بعد الوالدة تتضمن العدوى، وجلطات الدم، واكتئاب ما بعد الوالدة، ونزيف ما بعد الوالدة. وقد تزيد الحاالت الصحية املزمنة 

من خطر إصابتك ببعض هذه الحاالت. عىل سبيل املثال، إذا كنِت تعانني من االكتئاب أو حالة صحية نفسية أخرى، فقد تكونني أكرث عرضة لإلصابة باكتئاب ما بعد الوالدة. وإذا كنِت بدينة، 

فأنت يف خطر متزايد لحدوث جلطات دموية أو اكتئاب ما بعد الوالدة.

احصيل عىل عالج منتظم لحالتك. استمري يف زيارة جميع مقدمي الرعاية الذين يعالجون حالتك. ال تتوقفي عن الذهاب إىل الفحوصات ألنِك مل تعودي حامالً، وستُجرين فحوصات ما بعد 

الوالدة. تابعي مع جميع مقدمي الرعاية يف فريق الرعاية الصحية الخاص بك.



إذا كنت ترضعني طفلك رضاعة طبيعية، فاحتفظي بحليب الثدي آمًنا لطفلك. حيث ميكنك مترير الدواء لطفلك من خالل حليب الثدي. لذا، اسأيل مقدم الرعاية عام إذا كان الدواء آمًنا أثناء 

الرضاعة الطبيعية. إذا مل يكن آمًنا، فاستعلمي عن إطعام طفلك حليب ُمتربع به أو حليب صناعي. وال تدخني أو ترشيب الكحول أو تستخدمي عقاقري ضارة. فكل ذلك ميكن أن يجعل حليب 

الثدي ضاًرا لطفلك.

استخدمي وسائل تحديد النسل إىل أن تشعري بأن لديك استعداد للحمل مرًة أخرى. بالنسبة ملعظم النساء، يُفضل الحصول عىل فرتة راحة ملدة 18 شهرًا عىل األقل بني الوالدة والحمل مرة أخرى. 

متنح هذه الفرتة لجسمك الوقت الالزم للتعايف التام من حملك األخري قبل أن يصبح جاهزًا للحمل التايل. وميكنك أنت وفريق مقدم الرعاية العمل مًعا إلدارة حالتك حتى تتمتعي بصحة 

جيدة عندما يكون لديك استعداد للحمل التايل.
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