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االووالددةة قبلل ما لمررحلةاالررووتيینيیة  االررعايیة خددماتت  
االررعايیة   

 
االحملل سالمة منن االتأكدد تحدديیددهه) تمم (إإذذاا االررحمم في االحملل على وواالتعررفف االتلفززيیوونيیة ااألشعة    

االووالددةة قبلل ما لمررحلة االمخبرريیة االفحووصاتت Rh ووعاملل االددمم فصيیلة    
االمناعة فحصص   
)CBC( االحمررااء االددمم كرريیاتت عدددد فحصص   

(االسفلسس) RPR فحصص / االلوولبيیة فحصص  
ااأللمانيیة االحصبة ضدد االمناعة فحصص  

B االووبائي االكبدد اللتهھابب االسططحي االمستضدد   
بذذلكك) ررغبتت (إإذذاا االكيیسي االتليیفف فحصص   

االبشرريیة االمناعة قصصن فيیررووسس  
وواالكالميیدديیا االسيیالنن فحصص  

االبوولل فحصص   
11 ااألسبووعع  -14 بذذلكك) ررغبتت (إإذذاا جيیني فحصص أأوولل    

15 أأسبووعا 21- بذذلكك) ررغبتت (إإذذاا جيیني فحصص ثاني   
18 ااألسبووعع -20 االتلفززيیوونيیة باألشعة كاملل جيیني فحصص    

24 ااألسبووعع  -28 )CBC( االحملل سكرريي فحصص    
Tdap لقاحح إإعططاء   

سلبيیة) Rh نتيیجة كانتت (إإذذاا Rhogam قاححل إإعططاء  
35 ااألسبووعع  -36 B االكبدديي االووباء االتهھابب بكتيیرريیا مززررعة    
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تهھانيینا على حملك!  

 
٬، فإننا نوفر لك فريیق كامل ليیعمل CHAإإننا سعيیدوونن من أأجلك وونريید ددعمك ططواالل فترةة حملك ووما بعد ذذلك. ووبما أأنك أأحد مرضى 

اتت معك وومع عائلتك من أأجل ااتخاذذ االقرااررااتت االتي تخص ررعايیتك. ووهھھھؤالء قد يیشتملونن على ااألططباء ووممرضاتت االوالددةة وواالممرض
عباررةة عن مستشفى تعليیمي٬، فإنهھ  CHAاالمماررساتت وومساعديي ااألططباء وواالممرضاتت وواالمساعديین االطبيیيین ووأأكثر من ذذلك. ووبما أأنن 

قد يیكونن معك ططالبب من تلك االمناططق االتي تشكل جزءاا من فريیق االرعايیة االخاصص بك٬، وواالذيي يیشرفف عليیهھ أأحد مقدمي االخدماتت من 
ذذوويي االخبرةة.  

 
لد في تقديیم نبذةة عنا ووااألشيیاء االتي تتوقعيین حصولهھا أأثناء فترةة حملك.سوفف يیساعدكك هھھھذاا االمج   

 
ساعة يیوميیا. 24يیمكنك دداائما ااالتصالل بمقدمم االخدمة على مداارر   

 
سيیقومم أأعضاء فريیقنا باإلجابة على أأيي أأسئلة هھھھامة تخص حملك وواالتي ال يیمكنهھا ااالنتظارر حتى ساعاتت االعمل. كل ما عليیك هھھھو  

ئيیسي لمركز االرعايیة االخاصص بك وواالتأكد دداائما من إإخباررنا بأنك حامل. ووسوفف تتلقيین مكالمة هھھھاتفيیة من أأحد ااالتصالل بالرقم االر
ددقيیقة٬، فيیرجى  15مزوودديي االخدماتت وواالذيي يیمكنهھ مساعدتك بشأنن ااحتيیاجاتك االخاصة. إإذذاا لم تتلقي أأيي ااتصاالتت منا في غضونن 

ااالتصالل بنا مجددداا.  
 

 1493ددةة سوفف تكونن في مستشفى كامبريیدجج أأوو مركز كامبريیدجج للوالددةة. ووكالهھھھما يیقعانن في ٬، فإنن االوالCHAبما أأنك أأحد مرضى 
شاررعع كامبريیدجج في مديینة كامبريیدجج.  

 
االجدوولل االزمني لتقديیم خدماتت االرعايیة االرووتيینيیة لمرحلة ما قبل االوالددةة سوفف تكونن على االنحو االتالي:   

-أأسبوعع  28أأوولل  أأسابيیع. 4االوالددةة كل سوفف تقابليین موفر خدماتت ما قبل    
-28أأوولل  -أأسبوعع  36 سوفف تقابليین موفر خدماتت ما قبل االوالددةة كل أأسبوعيین.   

-إإلى موعد االوالددةة  36من ااألسبوعع  سوفف تقابليین موفر خدماتت ما قبل االوالددةة كل أأسبوعع.   
 

هھھھل لديیك أأيي أأسئلة؟   
لمناقشة أأيي مخاووفف قد تكونن لديیك حولل  ااالتصالل بنا٬، فيیرجى MyChartيیرجى ططرحح أأيي سؤاالل لديیك. إإذذاا كنت تستخدميین 

للحاالتت أأوو االرسائل  MyChartيینبغي أأنن يیتم ااستخداامم  االرعايیة أأثناء فترةة االحمل أأوو أأيي أأعرااضض تشعريین بهھا أأوو بشأنن االطفل.
-24غيیر االطاررئة حيیث أأنهھ يیتم االتحقق منهھا كل  ن ساعة. يیرجى عدمم االتردددد أأوو االتأخر في ططلب االمشوررةة االصحيیة االتي تحتاجيی 48

إإليیهھا.  
 

 Cambridge Health Allianceإإننا نعرفف أأنك تمتلكيین االعديید من خيیاررااتت االرعايیة االصحيیة. لذاا فإننا نشكركك على ااختيیارر  
(تحالف كامبريیدجج للصحة) لتقديیم خدماتت ررعايیة ما قبل االوالددةة االتي تحتاجيینهھا.  
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االحملل فتررةة أأثناء ااألساسيیة االتغذذيیة   
450( وواالثالثث االثاني االثلثث خاللل يیووميیا إإضافيیة حرراارريیة سعررةة 300 إإلى االحووااملل االنساء تحتاجج  االحملل حالة في 500-
 االالززمة االيیووميیة االفيیتاميیناتت تناوولل منن االتأكدد يیررجى االووااحدد. االيیوومم في إإضافيیة خفيیفة ووجبة حوواالي يیعاددلل ووهھھھذذاا بتووأأمم)٬،
 قبلل ما خددماتت مززوودد يینصحكك لمم ما االفووليیكك٬، حمضض منن مكغ 400 عنن يیقلل ال ما تناوولل مع االووالددةة قبلل ما لفتررةة
ذذلكك. بخالفف االووالددةة  

	  
Healthy	  weight	  gain: أأنن عليیكك يینبغي االذذيي االووززنن كميیة عنن ككب االخاصص االصحيیة االررعايیة مززوودد ااسألي 

 أأما حامال. تصبح أأنن بعدد ررططال 35 إإلى 25 بيینن تكتسبب أأنن يیجبب االحملل قبلل االمتووسطط االووززنن ذذااتت االمررأأةة تكتسبيیهھ.
 ززيیاددةة منن يیعانيینن االذذيینن للنساء ووبالنسبة ررططال. 40 إإلى 28 بيینن يیكتسبنن أأنن يیجبب االووززنن نقصص منن يیعانيینن االالتي االنساء
 أأنن تذذكرريي االحملل. فتررةة ططوواالل ررططال 15 منن أأكثرر ووززنهھنن يیززيیدد أأال على االمحافظظة يیحاوولنن أأنن ليیهھننع يیجبب فإنهھ مفررططة
وواالططفلل. وواالسوواائلل ااإلضافيیة االددمم كميیاتت يیتضمنن تكتسبيینهھ االذذيي االووززنن هھھھذذاا  

	  
 خاللل أأسبووعع كلل ووااحدد ووررططلل االحملل منن أأشهھرر ثالثث أأوولل خاللل ررططلل 4 إإلى 0 بيینن تكتسبي أأنن يینبغي عامم٬، بشكلل 

 أأنن يیعني ووهھھھذذاا االحملل. فتررةة ططوواالل ررططال 45 إإلى 35 بيینن تكتسبي أأنن فيینبغي بتووأأمم٬، حامال كنتي إإذذاا االحملل. ةةفترر بقيیة
أأشهھرر. ثالثث أأوولل في االمعتاددةة االووززنن ززيیاددةة بعدد أأسبووعع كلل وونصفف ررططلل سيیبلغ ااألسبووعي االمعددلل  

	  
Fluids: االماء منن ززجاجاتت) 4( تررل 2 شرربب حاوولي االحملل. فتررةة أأثناء إإضافيیة سوواائلل إإلى وواالططفلل أأنتت تحتاجيینن 
 ووتمنع ااإلمساكك تقليیلل على أأيیضا تعملل االسوواائلل أأنن كما أأكبرر. كميیة إإلى تحتاجي فسووفف االحاررةة ااأليیامم في أأما يیووميیا؛
 خيیاررااتت هھھھناكك أأنن إإال االخيیاررااتت٬، أأفضلل االماء يیعتبرر االبوولل. عبرر االجسمم منن وواالبكتيیرريیا االسموومم تططرردد ووكذذلكك االتووررمم
 أأوو االقليیلل االحليیبب أأوو بالماء االمخففف االعصيیرر أأوو االليیموونن/االليیمم منن شرريیحة مع االفوواارر عددنياالم االماء/االماء تتضمنن: أأخررىى
االملح. قليیلل االمررقق أأوو االحساء أأوو االمضافف) بالكالسيیوومم ااألررزز حليیبب أأوو االصوويیا حليیبب (أأوو االددسمم منن االخالي  

	  
Healthy	  Eating: منن كبيیرر جززء تعتبرر االططاززجة وواالفووااكهھ فالخضررووااتت متووااززنن. غذذاائي نظظامم ااتباعع االمهھمم منن 

 االمصاددرر بأنن علما ال. أأوو االلحمم تأكليینن كنتت سووااء االحملل٬، فتررةة أأثناء هھھھامم أأيیضا االبررووتيینن أأنن كما االصحيیة. االتغذذيیة
 بررووتيینن أأوو االتووفوو أأوو االبيیضض أأوو االمكسررااتت أأوو االبحرريیة االمأكووالتت أأوو االددهھھھنن منن االخاليیة االلحوومم تتضمنن: للبررووتيینن االجيیددةة
االقرريیشش. جبنن أأوو االصوويیا  

	  
Food	  hygiene	  basics:  

االنيء. االلحمم لمسس أأوو االحمامم ااستخدداامم ووبعدد االططعامم تناوولل أأوو ططهھي قبلل يیدديیكك ااغسلي -  
 أأوو االنيیئة للحوومم االمستخددمة االططبخ معددااتت بيینن تخلططي ال االتلووثث٬، اانتقالل وولمنع جيیدداا. وواالخضررووااتت االفووااكهھ ااغسلي -

ااألخررىى. ااألططعمة مع االمستخددمة تلكك مع ااألسماكك  
ااألبخررةة. منهھا تتططايیرر حتى تسخيینهھا منن تأكدديي االططعامم٬، سخيیننبت تقووميینن عنددما -  
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ثناء فتررةة االحمللاالتغذذيیة ااألساسيیة أأ  
450سعررةة حرراارريیة إإضافيیة يیووميیا خاللل االثلثث االثاني وواالثالثث ( 300تحتاجج االنساء االحووااملل إإلى  في حالة االحملل  500-

بتووأأمم)٬، ووهھھھذذاا يیعاددلل حوواالي ووجبة خفيیفة إإضافيیة في االيیوومم االووااحدد. يیررجى االتأكدد منن تناوولل  
مكغ منن حمضض االفووليیكك٬، ما لمم يینصحكك  400لل ما ال يیقلل عنن االفيیتاميیناتت االيیووميیة االالززمة لفتررةة ما قبلل االووالددةة مع تناوو

مززوودد خددماتت ما قبلل االووالددةة بخالفف ذذلكك.  
 

ااسألي مززوودد االررعايیة االصحيیة االخاصص بكك عنن كميیة االووززنن االذذيي يینبغي عليیكك أأنن تكتسبيیهھ. االمررأأةة  :ززيیاددةة االووززنن االصحي
أأنن تصبح حامال. أأما االنساء االالتي يیعانيینن ررططال بعدد  35إإلى  25ذذااتت االووززنن االمتووسطط قبلل االحملل يیجبب أأنن تكتسبب بيینن 

ررططال. ووبالنسبة للنساء االذذيینن يیعانيینن منن ززيیاددةة مفررططة فإنهھ يیجبب  40إإلى  28منن نقصص االووززنن يیجبب أأنن يیكتسبنن بيینن 
ررططال ططوواالل فتررةة االحملل. تذذكرريي أأنن هھھھذذاا االووززنن االذذيي  15عليیهھنن أأنن يیحاوولنن االمحافظظة على أأال يیززيیدد ووززنهھنن أأكثرر منن 

كميیاتت االددمم ااإلضافيیة وواالسوواائلل وواالططفلل.تكتسبيینهھ يیتضمنن   
 

ررططلل خاللل أأوولل ثالثث أأشهھرر منن االحملل ووررططلل ووااحدد كلل أأسبووعع خاللل  4إإلى  0بشكلل عامم٬، يینبغي أأنن تكتسبي بيینن 
ررططال ططوواالل فتررةة االحملل. ووهھھھذذاا يیعني أأنن  45إإلى  35بقيیة فتررةة االحملل. إإذذاا كنتي حامال بتووأأمم٬، فيینبغي أأنن تكتسبي بيینن 

لغ ررططلل وونصفف كلل أأسبووعع بعدد ززيیاددةة االووززنن االمعتاددةة في أأوولل ثالثث أأشهھرر.االمعددلل ااألسبووعي سيیب  
 

ززجاجاتت) منن االماء  4لترر ( 2تحتاجيینن أأنتت وواالططفلل إإلى سوواائلل إإضافيیة أأثناء فتررةة االحملل. حاوولي شرربب  :االسوواائلل
مساكك ووتمنع يیووميیا؛ أأما في ااأليیامم االحاررةة فسووفف تحتاجي إإلى كميیة أأكبرر. كما أأنن االسوواائلل تعملل أأيیضا على تقليیلل ااإل

االتووررمم ووكذذلكك تططرردد االسموومم وواالبكتيیرريیا منن االجسمم عبرر االبوولل. يیعتبرر االماء أأفضلل االخيیاررااتت٬، إإال أأنن هھھھناكك خيیاررااتت أأخررىى 
تتضمنن: االماء/االماء االمعددني االفوواارر مع شرريیحة منن االليیموونن/االليیمم أأوو االعصيیرر االمخففف بالماء أأوو االحليیبب االقليیلل أأوو االخالي 

وو حليیبب ااألررزز بالكالسيیوومم االمضافف) أأوو االحساء أأوو االمررقق قليیلل االملح.منن االددسمم (أأوو حليیبب االصوويیا أأ  
 

منن االمهھمم ااتباعع نظظامم غذذاائي متووااززنن. فالخضررووااتت وواالفووااكهھ االططاززجة تعتبرر جززء كبيیرر منن  :تناوولل االططعامم االصحي
بأنن االمصاددرر االتغذذيیة االصحيیة. كما أأنن االبررووتيینن أأيیضا هھھھامم أأثناء فتررةة االحملل٬، سووااء كنتت تأكليینن االلحمم أأوو ال. علما 

االجيیددةة للبررووتيینن تتضمنن: االلحوومم االخاليیة منن االددهھھھنن أأوو االمأكووالتت االبحرريیة أأوو االمكسررااتت أأوو االبيیضض أأوو االتووفوو/بررووتيینن 
االصوويیا أأوو جبنن االقرريیشش.  

 
أأساسيیاتت االصحة االغذذاائيیة:  

ااغسلي يیدديیكك قبلل ططهھي أأوو تناوولل االططعامم ووبعدد ااستخدداامم االحمامم أأوو لمسس االلحمم االنيء.  
 

االخضررووااتت جيیدداا. وولمنع اانتقالل االتلووثث٬، ال تخلططي بيینن معددااتت االططبخ االمستخددمة للحوومم االنيیئة أأوو ااغسلي االفووااكهھ وو
ااألسماكك مع تلكك االمستخددمة مع ااألططعمة ااألخررىى.  

 
عنددما تقووميینن بتسخيینن االططعامم٬، تأكدديي منن تسخيینهھا حتى تتططايیرر منهھا ااألبخررةة.  
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Things	  to	  avoid/limit:  
 في 3 أأووميیغا االددهھھھنيیة ااألحماضض أأنن كما االددهھھھوونن٬، منن االخالي للبررووتيینن غنيیا مصددرراا االبحرريیة االمأكووالتت تعتبرر  -

 وواالمحارريیاتت االسمكك ووااععأأن بعضض فإنن ذذلكك٬، وومع ططفلكك. ددماغغ نموو تعززيیزز على تعملل ااألسماكك أأنووااعع منن االعدديیدد
 ططفلكك. لددىى االعصبي االجهھازز بنموو تضرر أأنن يیمكنهھا وواالتي االززئبقق منن خططررةة تكوونن أأنن يیحتملل معددالتت على تحتوويي
 سمك تجنبب: على االحووااملل االنساء تشجعانن )EPA( االبيیئة حمايیة ووووكالة )FDA( وواالددووااء االغذذااء إإددااررةة أأنن حيیثث
االذيیل ووسمكة ااإلسقمريي ووسمك االقرشش ووسمك سيیف أأبو  

	  
 االسمكك أأنووااعع تناوولل منن قللي ااألسبووعع. في أأووقيیاتت 6 إإلى االخفيیفة االمعلبة وواالتوونة االتوونة شرراائح تناوولل منن قللي

ااألسبووعع. في أأووقيیة 12 إإلى ااألخررىى االبحرريیة وواالمأكووالتت  
	  

االميیاهه. تلووثث حالة في ووخصووصا االمحليیة٬، االتحذذيیررااتت على مططلعة فكووني االبحرريیة االمأكووالتت تناوولتت إإذذاا  
	  

 على تحتوويي قدد االبيیضض أأوو االلحوومم أأوو االمحارريیاتت إإلى باإلضافة االمططبووخة غيیرر أأوو االنيیئة االبحرريیة تتاالمأكووال -
 االسمكك مثلل: االمددخنة االلحوومم أأوو االبحرريیة االمأكووالتت بتناوولل ننصح ال فإننا ذذلكك٬، إإلى باإلضافة آآمنة. غيیرر بكتيیرريیا
 أأنن فيیجبب االباررددةة٬، االلحوومم تناوولل عليیكك يیجبب كانن إإذذاا تناوولهھا. قبلل ططهھيیهھا يیتمم لمم ما االباررددةة٬، االلحوومم أأوو االمددخنن
 ااألبخررةة منهھا تتططايیرر حتى تسخيینهھا مع ووااحدد٬، أأسبووعع عنن تززيیدد لمددةة ثالجتكك في بقائهھا تجاووزز عددمم منن تتأكدديي
 االنيیئة ووااللحوومم ااألووزز ووكبدد االددهھھھنيیة ووااألططعمة االمجمددةة االلحوومم تجنبي تناوولهھا. قبلل االميیكرروووويیفف) جهھازز (في االحاررةة

االمحشووةة.  
	  

 وواالجبنة االززررقاء وواالجبنة وواالكممبرر وواالفيیتا االبرريي مثلل: االططرريیة (كاألجبانن االمبستررةة غيیرر ااأللبانن اتتمنتج  -
 ااألغذذيیة ملصقاتت منن تحققي منهھا. االضاررةة االبكتيیرريیا إإززاالة تتمم لمم وواالتي االمعالجة غيیرر وواالعصائرر االمكسيیكيیة)
ستررتهھا. لضمانن  

	  
 تناوولكك بتقليیلل ننصح أأننا إإال االكافيیيینن. منن بهھا مووححاالمس االمستوويیاتت عنن ثابتة بيیاناتت تووجدد ال نن.االكافيیيی  -

1 إإلى االكافيیيینن على تحتوويي االتي للمشررووباتت  يیررجى االكافيیيینن. منن االخاليیة االمشررووباتت تناوولل أأوو يیووميیا كووبب 2-
االكافيیيینن. ماددةة على تحتوويي ما غالبا االغاززيیة وواالمشررووباتت االشايي أأنن تذذكرر  

	  
 على تؤؤثرر أأنن يیمكنهھما حيیثث االحملل٬، فتررةة في آآمنة غيیرر موواادد ااننيیعتبرر كالهھھھما وواالنيیكووتيینن االكحووليیة االمشررووباتت -

ططفلكك. ووصحة حملكك ووسالمة صحتكك  

 االخاصص االووالددةة قبلل ما خددماتت مززوودد ااستشاررةة فيیررجى االغذذاائي٬، االصحي نظظامكك بشأنن تساؤؤالتت أأيي لدديیكك كانتت إإذذاا
تغذذيیة. أأخصائي إإلى يیحيیلكك أأنن يیمكنهھ حيیثث بكك٬،  
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شيیاء االتي يیجبب تجنبهھا/االحدد منهھا:ألاا  
في االعدديیدد منن أأنووااعع  3مصددرراا غنيیا للبررووتيینن االخالي منن االددهھھھوونن٬، كما أأنن ااألحماضض االددهھھھنيیة أأووميیغا  بحرريیةاالمأكووالتت االتعتبرر 

ااألسماكك تعملل على تعززيیزز نموو ددماغغ ططفلكك. وومع ذذلكك٬، فإنن بعضض أأنووااعع االسمكك وواالمحارريیاتت تحتوويي على معددالتت يیحتملل أأنن 
) ووووكالة FDAي لددىى ططفلكك. حيیثث أأنن إإددااررةة االغذذااء وواالددووااء (تكوونن خططررةة منن االززئبقق وواالتي يیمكنهھا أأنن تضرر بنموو االجهھازز االعصب

االذيیل ووسمكة ااإلسقمريي ووسمك االقرشش ووسمك سيیف أأبو سمك ) تشجعانن االنساء االحووااملل على تجنبب:EPAحمايیة االبيیئة (  
 

وواالمأكووالتت أأووقيیاتت في ااألسبووعع. قللي منن تناوولل أأنووااعع االسمكك  6قللي منن تناوولل شرراائح االتوونة وواالتوونة االمعلبة االخفيیفة إإلى 
أأووقيیة في ااألسبووعع. 12االبحرريیة ااألخررىى إإلى   

 
إإذذاا تناوولتت االمأكووالتت االبحرريیة فكووني مططلعة على االتحذذيیررااتت االمحليیة٬، ووخصووصا في حالة تلووثث االميیاهه.  

 
ة. باإلضافة إإلى االمحارريیاتت أأوو االلحوومم أأوو االبيیضض قدد تحتوويي على بكتيیرريیا غيیرر آآمن االنيیئة أأوو غيیرر االمططبووخةاالمأكووالتت االبحرريیة 

باإلضافة إإلى ذذلكك٬، فإننا ال ننصح بتناوولل االمأكووالتت االبحرريیة أأوو االلحوومم االمددخنة مثلل: االسمكك االمددخنن أأوو االلحوومم االباررددةة٬، ما لمم يیتمم 
ططبخهھا قبلل تناوولهھا. إإذذاا كانن يیجبب عليیكك تناوولل االلحوومم االباررددةة٬، فيیجبب أأنن تتأكدديي منن عددمم تجاووزز بقائهھا في ثالجتكك لمددةة تززيیدد عنن 

تسخيینهھا حتى تتططايیرر منهھا ااألبخررةة االحاررةة (في جهھازز االميیكرروووويیفف) قبلل تناوولهھا. تجنبي االلحوومم االمجمددةة أأسبووعع ووااحدد٬، مع 
ووااألططعمة االددهھھھنيیة ووكبدد ااألووزز ووااللحوومم االنيیئة االمحشووةة.  

 
(كاألجبانن االططرريیة مثلل: االبرريي وواالفيیتا وواالكممبرر وواالجبنة االززررقاء وواالجبنة االمكسيیكيیة)  غيیرر االمبستررةةمنتجاتت ااأللبانن 

االعصائرر غيیرر االمعالجة وواالتي لمم تتمم إإززاالة االبكتيیرريیا االضاررةة منهھا. تحققي منن ملصقاتت ااألغذذيیة لضمانن ستررتهھا.وو  
 

ال تووجدد بيیاناتت ثابتة عنن االمستوويیاتت االمسمووحح بهھا منن االكافيیيینن. إإال أأننا ننصح بتقليیلل تناوولكك للمشررووباتت االتي تحتوويي  االكافيیيینن
1على االكافيیيینن إإلى  وولل االمشررووباتت االخاليیة منن االكافيیيینن. يیررجى تذذكرر أأنن االشايي وواالمشررووباتت االغاززيیة كووبب يیووميیا أأوو تنا 2-

غالبا ما تحتوويي على ماددةة االكافيیيینن.  
 

كالهھھھما يیعتبرراانن موواادد غيیرر آآمنة في فتررةة االحملل٬، حيیثث يیمكنهھما أأنن تؤؤثرر على صحتكك  االمشررووباتت االكحووليیة وواالنيیكووتيینن
ووسالمة حملكك ووصحة ططفلكك.  

 
تت بشأنن نظظامكك االصحي االغذذاائي٬، فيیررجى ااستشاررةة مززوودد خددماتت ما قبلل االووالددةة االخاصص بكك٬، حيیثث إإذذاا كانتت لدديیكك أأيي تساؤؤال

يیمكنهھ أأنن يیحيیلكك إإلى أأخصائي تغذذيیة.  
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حملللل االمصاحبة االشائعة ااآلالمم  
بالررااحة. االشعوورر عددمم يیسببب قدد ووبعضهھا جسمكك٬، في تحددثث االتي االتغيیيیررااتت أأنووااعع كلل في سببب االحملل إإنن  
 االتي ااألعررااضض بعضض عالجج في تساعدد أأنن يیمكنهھا ططبيیة ووصفة ددوونن االمتاحة ووااألددوويیة االحيیاةة نمطط في االتغيیيیررااتت 

 منن االمززيیدد لدديیكك كانتت إإذذاا أأوو منهھا٬، نيیننتعا االتي ااألعررااضض على االقضاء يیتمم لمم إإذذاا حملكك. فتررةة ططوواالل منهھا تعانيینن
 وواالتي ااألساسيیة ااالقتررااحاتت بعضض إإليیكك االخددمة. مززوودد أأوو االممررضة مع وواالتحددثث بالعيیاددةة ااالتصالل فيیررجى ااألسئلة٬،
االشائعة. االمشاكلل حلل في تساعددكك سووفف  

	  
Nausea	  and	  Vomiting. تكوونن أأنن وويیمكنن .االمبكررةة االحملل مررحلة في للغايیة شائع أأمرر وواالقيء بالغثيیانن االشعوورر 

 ليیسا وواالقيء االغثيیانن أأنن هھھھوو االسارر االخبرر االيیووميیة. االررووتيینيیة أأعمالكك على تؤؤثرر أأنن يیمكنهھا كما جدداا٬، مززعجة ااألعررااضض
وواالقيء. بالغثيیانن االشعوورر لتخفيیفف االططررقق منن االعدديیدد هھھھناكك أأنن كما لحملكك. أأوو لكك االضارر باألمرر  

	  
 بالجووعع فيیهھا تشعرريي قدد أأووقاتت ووهھھھناكك االيیوومم٬، ططوواالل يیددوومانن ال يیؤؤوواالتق بالغثيیانن االشعوورر فإنن االنساء٬، لمعظظمم بالنسبة 

 االغذذااء على االحصوولل منن تتمكني ال فقدد االشدديیددةة االحاالتت في فإنهھ ذذلكك٬، وومع جووفكك. في بالططعامم ااالحتفاظظ وويیمكنكك
 على ددررةةقا غيیرر كنتت أأوو بانتظظامم تتبوولي ال كنتت إإذذاا االجفافف. هھھھوو ااألكبرر االقلقق وومصددرر وولططفلكك. لكك االالززمة وواالسوواائلل
 كنتت حالة في االمساعددةة تتلقي أأنن أأيیضا يیجبب بالعيیاددةة. ااالتصالل فيیررجى أأكثرر٬، أأوو ساعة 24 لمددةة بالسوواائلل ااالحتفاظظ
 االووززنن تفقدديینن كنتت أأوو يیوومم بعدد يیووما االططعامم ووجباتت تناوولل على االقددررةة عددمم لكك يیسببب االذذيي االشدديیدد باإلعيیاء تشعرريینن
بسررعة.  

 على االحصوولل في أأسررعتت ووكلما عليیهھ٬، االسيیططررةة االصعبب منن يیكوونن أأنن يیمكنن وواالقيء بالغثيیانن االشدديیدد االشعوورر
 بعضض هھھھناكك فإنن خططووررةة٬، ااألقلل للحاالتت بالنسبة االحاددةة. ااألعررااضض ستتجنبيینن ااألررجح على فإنكك وواالعالجج٬، االتشخيیصص
وواالسوواائلل: االغذذااء بشأنن مساعددتكك يیمكنهھا االتي االنصائح  

	  
االنهھووضض. قبلل ددقيیقة 15 لمددةة يووااسترريیح االبسكوويیتت منن قليیلة كميیة تناوولي االصباحح٬، في -  

	  
االططعامم. تناوولل بعدد مباشررةة تستلقي ووال ببططء االسرريیرر منن اانهھضي -  

	  
 ساعتيینن). كلل االمثالل: سبيیلل (على فاررغة معددتكك تكوونن ال حتى كثيیرراا خفيیفة أأوو صغيیررةة ووجباتت تناوولي -

االووجباتت. أأووقاتت تفووتي أأال حاوولي  
	  

 تناوولل أأوو االططبخ في االررغبة بعددمم تشعرريینن قدد أأنكك ننم االررغمم على بالجووعع٬، تشعرريینن ووعنددما تحبيینن ما تناوولي -
االرراائحة. بسببب االمقلي أأوو االددهھھھني أأوو االحارر االططعامم  

	  
 يیقوومم أأنن آآخرر شخصص منن ااططلبي أأمكنن٬، إإذذاا االمووقدد. وومررووحة االنوواافذذ فافتحي تززعجكك٬، االططبخ رراائحة كانتت إإذذاا -

لل.أأق تكوونن قدد رراائحتهھ أأنن حيیثث االساخنن٬، منن بددال االبارردد االططعامم تناوولي بالططبخ.  
	  

االمعددةة. ااضططررااباتت منن يیهھددئئ أأنن يیمكنن ذذلكك أأنن حيیثث االززنجبيیلل أأوو االليیموونن ااستنشاقق يیمكنكك -  
	  

االووجبة. تناوولل منن للتمكنن االمعددةة تهھددئة على يیساعدد أأنن يیمكنهھ االبسكوويیتت أأوو االمملحة االبططاططا ررقائقق تناوولل -  
	  

االنهھارر. خاللل مررةة منن أأكثرر االسوواائلل منن صغيیررةة كميیة ااررشفي -  
	  

مشاكلل. ددوونن االمعددةة في االمثلجاتت مثلل لباررددةةاا االسوواائلل تبقى أأحيیانا  -  
	  

االططعامم. ووجبة بعدد أأوو قبلل فقطط ااشرربيیهھا االططعامم٬، تناوولل أأثناء االسوواائلل شرربب تجنبي -  
 

- 	  
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ااآلالمم االشائعة االمصاحبة للحملل  
إإنن االحملل سببب في كلل أأنووااعع االتغيیيیررااتت االتي تحددثث في جسمكك٬، ووبعضهھا قدد يیسببب عددمم االشعوورر بالررااحة.  

 
حيیاةة ووااألددوويیة االمتاحة ددوونن ووصفة ططبيیة يیمكنهھا أأنن تساعدد في عالجج بعضض ااألعررااضض االتي تعانيینن االتغيیيیررااتت في نمطط اال

منهھا ططوواالل فتررةة حملكك. إإذذاا لمم يیتمم االقضاء على ااألعررااضض االتي تعانيینن منهھا٬، أأوو إإذذاا كانتت لدديیكك االمززيیدد منن ااألسئلة٬، 
ااالقتررااحاتت ااألساسيیة وواالتي سووفف فيیررجى ااالتصالل بالعيیاددةة وواالتحددثث مع االممررضة أأوو مززوودد االخددمة. إإليیكك بعضض 

تساعددكك في حلل االمشاكلل االشائعة.  
 

االشعوورر بالغثيیانن وواالقيء أأمرر شائع للغايیة في مررحلة االحملل االمبكررةة. وويیمكنن أأنن تكوونن ااألعررااضض  .االغثيیانن وواالقيء
يیسا باألمرر مززعجة جدداا٬، كما يیمكنهھا أأنن تؤؤثرر على أأعمالكك االررووتيینيیة االيیووميیة. االخبرر االسارر هھھھوو أأنن االغثيیانن وواالقيء ل

االضارر لكك أأوو لحملكك. كما أأنن هھھھناكك االعدديیدد منن االططررقق لتخفيیفف االشعوورر بالغثيیانن وواالقيء.  
 

بالنسبة لمعظظمم االنساء٬، فإنن االشعوورر بالغثيیانن وواالتقيیؤؤ ال يیددوومانن ططوواالل االيیوومم٬، ووهھھھناكك أأووقاتت قدد تشعرريي فيیهھا بالجووعع 
دديیددةة فقدد ال تتمكني منن االحصوولل على االغذذااء وويیمكنكك ااالحتفاظظ بالططعامم في جووفكك. وومع ذذلكك٬، فإنهھ في االحاالتت االش

وواالسوواائلل االالززمة لكك وولططفلكك. وومصددرر االقلقق ااألكبرر هھھھوو االجفافف. إإذذاا كنتت ال تتبوولي بانتظظامم أأوو كنتت غيیرر قاددررةة على 
ساعة أأوو أأكثرر٬، فيیررجى ااالتصالل بالعيیاددةة. يیجبب أأيیضا أأنن تتلقي االمساعددةة في حالة كنتت  24ااالحتفاظظ بالسوواائلل لمددةة 

اإلعيیاء االشدديیدد االذذيي يیسببب لكك عددمم االقددررةة على تناوولل ووجباتت االططعامم يیووما بعدد يیوومم أأوو كنتت تفقدديینن االووززنن تشعرريینن ب
بسررعة.  

 
االشعوورر االشدديیدد بالغثيیانن وواالقيء يیمكنن أأنن يیكوونن منن االصعبب االسيیططررةة عليیهھ٬، ووكلما أأسررعتت في االحصوولل على 

نسبة للحاالتت ااألقلل خططووررةة٬، فإنن هھھھناكك بعضض االتشخيیصص وواالعالجج٬، فإنكك على ااألررجح ستتجنبيینن ااألعررااضض االحاددةة. بال
االنصائح االتي يیمكنهھا مساعددتكك بشأنن االغذذااء وواالسوواائلل:  

 


