
أمومة آمنة
ندوات الصحة النسائیة
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ترافقھ   الحمل ھو حدث طبیعي ویشكل مرحلة مھمة في حیاة المرأة،
یجب الحرص   مخاطر صحیة. للحصول على حمل ووالدة آمنة وصحیة،
على العنایة الصحیة الیومیة، والحصول على المراقبة الطبیة المنتظمة.

°

°

°

°

°

°

°

°

°

أمومة آمنة

بمشاركتكم في ندوات الصحة النسائیة،
یمكنكم الحصول على معلومات حول:

 الجھاز التناسلي
 وفترة ما بعد الوالدة. ما ینبغي االنتباه إلیھ في فترة الحمل والوالدة

 مالحظات ھامة بخصوص النظافة والتغذیة
 أمراض الجھاز التناسلي

 وسائل منع الحمل
التربیة الجنسیة لألطفال والبالغین.

الندوات
 الجھاز التناسلي لدى اإلناث والذكور

 النظافة والتغذیة
األمومة اآلمنة

 وسائل منع الحمل
 مشكالت الصحة النسائیة

التربیة الجنسیة لألطفال والبالغین.

شاركوا في ندوات الصحة النسائیة 
من أجل حیاة أكثر معرفة وصحة وأماناً.

°

األمومة اآلمنة

Broşürlerin Arapça çevirileri Mercy Corps desteği ile yapılmıştır.
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األمومة اآلمنة
لكل امرأة الحق في إنجاب األطفال؛ وفي الحصول على عنایة جیدة قبل الوالدة،

وفترة ما بعد الوالدة.  وحمل صحي، ووالدة نظیفة وآمنة، وعنایة
َ على الزوجین أن یتخذا معا قرار اإلنجاب، آخذین بعین االعتبار ظروفھما الشخصیة.ً

وعلیھما التخطیط لھذه العملیة. من المفید حصول الزوجین على استشارة تخطیط األسرة.

االستعداد للحمل
سنة، أو بعد عمر  سنة، 35حاالت الحمل التي قد تحدث قبل عمر   18      

     تنطوي على مخاطر.

     تكرار الحمل والوالدة بفواصل تقل عن سنتین،

     أو الحمل والوالدة أربع مرات فما فوق،

     ینطوي على مخاطر على صحة األم والطفل.

     على الزوجین، حین یقرران اإلنجاب، أن یخضعا لفحص صحي عام.

     یجب البدء باستخدام أقراص حمض الفولیك قبل حدوث 

     الحمل بشھرین أو ثالثة أشھر.
ً      یجب طھو اللحوم واألطعمة المجمدة طھوا تاما.ً

     النساء القابالت على األمومة ممن یعانین من أمراض 

     مزمنة كالسكري وأمراض القلب

َوالضغط الدم والكلیتین والرئتین، ویتناولن األدویة،       

     یجب أن یستشرن مراكز طبیة،

     قبل حدوث الحمل، حتماً.

     یجب أن تكون الزمرة الدمویة للزوجین معروفة مسبقاً،

     ویجب الحصول على استشارة

     طبیة في حاالت عدم توافق الزمر الدمویة أو حالة

     زواج مع األقارب.

     على الزوجین الراغبین في اإلنجاب الحصول 

تغذیة كافیة ومتوازنة، والراحة،        على
(6-8والنوم بالقدر الكافي  ساعات یومیا)، ً      

     واالمتناع عن التدخین والمشروبات الكحولیة.

°

°

°

°

°

°

°

من أجل حمل صحي

     یجب القیام بالمراقبة الطبیة، برفقة الزوج، أربع مرات على 
     األقل أثناء فترة الحمل.

     یجب تناول أقراص الحدید المنتجة للدم، منذ الشھر الرابع 

     للحمل وطوال ثالثة أشھر بعد الوالدة.

     یجب الحصول على لقاح ضد الكزاز منذ الشھر الرابع للحمل.

     یجب الحصول على دعم بفیتامین د، منذ األسبوع الثاني عشر للحمل.

     یجب االمتناع عن استخدام أي دواء لم یقترحھ الطبیب أثناء الحمل.

التغذیة
یجب تناول مختلف أنواع األغذیة، بكمیات قلیلة ووجبات كثیرة، 

مع عدم اھمال أي وجبة.
10-15یجب تناول  كأسا من الماء كل یوم.ً

بالیود من أجل صحة األم والجنین. معالج   یجب استخدام الملح

یجب تخفیف من تناول مشروبات كالشاي والقھوة. ویجب 
االمتناع عن الصیام ألنھ یشكل خطرا على صحة األم والجنین.ً

یجب مراقبة الوزن، بانتظام، كل شھر.

النظافة الشخصیة
یجب االستحمام بكثرة بالماء الدافئ.

من أجل حمایة الجلد من الجفاف والحكة والتشققات الجلدیة، 

یجب دھن الجسد، بعد الحمام، بزیت نباتي طبیعي 

(كزیت الزیتون أو زیت اللوز..)

یجب استخدام ثیاب داخلیة قطنیة بیضاء، وتبدیلھا بكثرة، 

من األمام إلى الخلف.  وتكون عملیة النظافة في دورة المیاه أن یتم

ناعمة .یجب تنظیف األسنان بعد كل وجبة الطعام، وقبل النوم، بواسطة فرشاة  

9-10مع نمو الجنین یزداد وزن المرأة الحامل بین  كغ. تبلغ زیادة

وزن األم ذروتھا في األشھر الثالثة األخیرة من الحمل.زیادة
الوزن بصورة مفرطة تشكل خطرا على صحة األم والجنین.ً

األمومة اآلمنة

°

°

°

°

°
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المالبس
یجب اختیار المالبس بما یالئم مقاییس الجسم المتغیرة.

یجب تجنب استخدام المالبس الضیقة التي یمكن أن 

تضغط على الجسم، والجوارب التي تصل إلى ما تحت الركبتین.

ناعمة.  یجب استخدام حمالة صدر
یجب أن یكون الحذاء مریحا بكعب منخفض.ً

النوم والراحة
النوم والراحة لنصف   إضافة إلى النوم اللیلي، یجب

الساعة خالل فترة النھار ایضا.

یفضل استخدام سریر صلب من أجل آالم الظھر والخصر.

الموظفة الحاملة التي تعمل جالسا أن ترفع قدمیھا   على

فوق منضدة، وأن تنھض وتتمشي بفواصل زمنیة محددة.

الموظفة الحاملة التي تعمل واقفا، أال تظل في وضعیة ثابتھ،  وعلى

علیھا أن تحرك ساقیھا.

العالقة الجنسیة
حین یمضي فترة الحمل بصورة طبیعیة،

لیس ھناك ما یمنع االتصال الجنسي.

یجب اختیار الوضعیات المریحة للحامل 

التمارین  أثناء االتصال الجنسي.

یجب المشي في ھواء نقي نصف ساعة،

على األقل، كل یوم.
اعتبارا من الشھر الخامس، یجب القیام بتمارین بدنیة،ً

10-15لمدة  دقیقة كل یوم، ما لم یمنع الطبیب ذلك.

مراقبة حركات الجنین
4,5-5اعتبارا من الشھر  تشعر الحامل بحركات الجنین.ً

لدى الجنین داخل الرحم أوقات للنوم، وأخرى للیقظة.

حركتھ قلیلة، أو ال یتحرك، أثناء النوم. لذلك إذا لم یتحرك الجنین لبعض الوقت،

على الحامل مراقبة حركات الجنین كل مساء، أو مرة كل یومین،  فھذا طبیعي.

بعد تناول الطعام، في حالة الراحة. إذا لوحظ تغیر في وتیرة

الحركات (بالزیادة أو النقصان) تجب

الصحیة. یجب أن یتحرك الجنین عشر مرات على األقل كل یوم.  مراجعة مراكز

تحذیرات ھامة:
     یجب االمتناع عن التدخین أثناء فترتي الحمل واإلرضاع،

     واالبتعاد عن األماكن التي یتم التدخین فیھا.

     یجب تجنب تناول المأكوالت شدیدة الملوحة (كأنواع القدید والمخلالت)

     یجب غسل الیدین قبل تناول الطعام.

     یجب االبتعاد عن مرضى الحصبة والیرقان 

     وجدري الماء وغیرھا من األمراض المعدیة.

     یجب القیام بزیارة طبیب األسنان، بصورة منتظمة، أثناء الحمل،

     مع ضرورة إعالمھ بحالة الحمل.
ً      یجب طھو اللحوم واألطعمة المجمدة طھوا تاما.ً

     یجب االمتناع عن تناول اللحمة النیئة والكبة النیئة والبیض النیئ.

     یجب غسل الیدین بعد التعامل مع الحدیقة والتراب والحیوانات.

یجب قیاس الضغط الدم  أثناء الحمل، بانتظام وبكثرة،
وإذا كان الضغط مرتفعا یجب مراجعة المستشفى.ً

مؤشرات الخطر في الحمل

إذا لوحظ أي من األعراض اآلتیة، یجب مراجعة المستشفى بصورة إسعافیة،

من أجل صحة األم والجنین:

     صداع حاد وارتفاع الضغط الدم

     تشوش الرؤیة

     غثیان شدید أو إقیاء

     تشنجات عضلیة في الجسم

     تورم مدید في الیدین والقدمین

     ألم حاد في البطن والحوض.

     انخفاض في مستوى حركات الجنین أو ازدیاد كبیر

     ارتفاع الحرارة وارتعاش

     خروج سائل أو دم من المھبل

     حرقة مرافقة للتبول

      توتر عصبي، انطواء، رغبة في البكاء، أرق.

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

األمومة اآلمنة
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الوالدة واالستعداد للوالدة

یجب أن تتم الوالدة في مراكز صحیة حتماً.

یجب تحدید مكان الوالدة في المرحلة األخیرة للحمل.

األشیاء التي یجب وضعھا في حقیبة الوالدة:
     سجالت مراقبة الحمل الخاصة باألم، ووثیقة الضمان االجتماعي.

     المالبس والثیاب الداخلیة واألغطیة الضروریة لألم والطفل.

     فوط معقمة لألم وحفاضات للطفل.

ما لم یعتبر الطبیب الوالدة القیصریة اضطراراً،

اختاري الوالدة الطبیعیة من أجل صحتك وصحة طفلك.

مظاھر بدایة الوالدة
     بدایة آالم الطلق، وتواترھا بمعدل مرة كل 5-10 دقائق

     إفراز سائل من المھبل ممزوج بدم زھري اللون

     إفراز ماء من المھبل

على األم البقاء في المستشفى، تحت المراقبة الطبیة، 24 ساعة على األقل،

بعد الوالدة الطبیعیة، و48 ساعة على األقل، بعد القیصریة.

األمومة اآلمنة

°

°

°

°

°

°

النفاسُ
تغطي فترة النفاس األیام األربعین التالیة على الوالدة. تحتاج األم وطفلھا، في ھذه الفترة،

إلى عنایة خاصة ومراقبة طبیة منتظمة، من أجل حمایتھما من األمراض. 

من أجل فترة النفاس الصحیة
المراكز الصحیة، ثالث مرات على األقل،  یجب القیام بزیارة

في فترة النفاس، وبرفقة الزوج.

یجب مواصلة تناول أقراص الحدید، لثالثة أشھر بعد الوالدة.

بما أن األدویة التي تتناولھا األم یمكن أن تنتقل إلى الطفل 

عن طریق حلیب األم، یجب عدم تناول أي دواء بغیر

استشارة الطبیب، طوال فترة اإلرضاع.

یجب استكمال اللقاح ضد الكزاز الذي بدأ أثناء الحمل.

التغذیة
من المھم جدا أن تحصل األم على غذاء كاٍف ومتوازن،ً

لكي تمضي فترة النفاس بشكل صحي.

یجب أن یتضمن طعام األم، في فترة النفاس،

جمیع المواد المغذیة. یجب تناول أطعمة غنیة بالبروتین 
والفیتامین والمعادن (وخاصة الحدید) واأللیاف، واستھالك ً

كمیات كبیرة من السوائل.

یجب تناول الكثیر من الماء والمأكوالت الغنیة باأللیاف (كالخضار والفواكھ)

4-5لمنع حدوث  اإلمساك. ویجب عدم شرب أكثر من  كؤوس من الشاي كل یوم.

النظافة
كل  2-4یجب تغییر الفوط والقماش المستخدمة من أجل نزف الرحمي ما بعد الوالدة،  

ساعات. یجب استخدام مالبس داخلیة قطنیة بیضاء. یمكن للمرأة بعد والدةطبیعیة أن تستحم 
ً یومیا إن أمكنھا ذلك.ً وللحصول على الراحة، علیھا أن تستحم واقفا بالماء الدافئ،   فورا.

فیمكن لألم أن تستحم في الوقت الذي یقترحھ الطبیب.  أما في حالة الوالدة القیصریة،

التمارین
15-20یجب على النفساء القیام بتمارین بدنیة، بمعدل  دقیقة كل یوم،

ما لم یقل الطبیب بخالف ذلك.

یجب تخصیص ساعتین على األقل للنوم واالسترخاء أثناء النھار.
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العالقة الجنسیة بعد الوالدة
     قد یحدث انخفاض في الرغبة الجنسیة، بعد الوالدة،

     بسبب التغیرات الھرمونیة والتعب وطریقة الوالدة واإلرضاع وغیرھا من األسباب.

3-4یتطلب األمر  أسابیع، بعد الوالدة،      

     لیستعید الجسم عافیتھ وشكلھ السابق. یجب تأجیل 

     االتصال الجنسي إلى ما بعد ھذه الفترة.

     في أول اتصال جنسي، بعد الوالدة،

     یجب عدم نسیان احتمال حدوث حمل جدید.

     بعد انتھاء فترة النفاس، یمكن إقامة اتصال جنسي 

     بعد معاینة طبیة نسائیة واستشارة تخطیط أسرة.

     إذا حدث جفاف في المھبل وألم أثناء االتصال الجنسي،

     یمكن استخدام جل مرطب.

مظاھر الخطر في فترة النفاس
مراكز صحیة فوراً:  إذا لوحظ ظھور أي من األخطار التالیة، یجب مراجعة

     ارتفاع ضغط الدم

     صداع شدید

     تشوش الرؤیة

     تشنجات في الجسم

     إرھاق وإنھاك شدیدین
     خّراج في الثديُ

     ارتفاع الحرارة

     ارتعاش

     ألم شدید في البطن

     إفرازات ذات رائحة كریھة

     احمرار أو ألم في الجرح المخّیط

     حرقة وألم أثناء التبول
     نزف دم زائد (ترطب الفوطة تماما خالل أقل من ساعة)ً

     اختالل في النوم، توتر عصبي، رغبة في البكاء، انطواء

°

°

°
°

°

°

°

°

°
°

°

°

°

°

°

°

°

°

العنایة المولود الجدید
     یجب غسل المولود الجدید كل یوم.

     إذا كان حبل السرة موجوداً،
     یجب تجفیف الصرة وما حولھا أوال بعد الحمام.ً

     یسقط حبل السرة في غضون أسبوع.

     لكي ال یحدث انخالع وركي 
     للمولود الجدید، یجب عدم لفھ في ّ

     بالقماش أو لبسھ ثیاب تضغط على جسمھ.

     إذا أردتم ترك الولید لوحده،

     یجب أن تمددوه على جانبھ أو على ظھره.

     یمكن تمدیده على بطنھ بوجود شخص قربھ.

     یجب تغییر وضعیة نومھ بكثرة.

     في الشھر األول، قد تنخفض 

     نسبة السكر في دم الولید بسھولة.

     لذلك إذا نام أكثر من ساعتین،

     یجب إیقاظھ من أجل إرضاعھ.

     یجب تغییر حفاضات الولید بكثرة.

     وفي كل مرة یجب غسلھ وتجفیفھ.

    بعد التنظیف، یمكن دھن جسمھ بزیت نباتي طبیعي،

     أو بمرطب مناسب لجلده.

     في غضون األیام ٣-٥ األولى بعد والدتھ،

     تؤخذ عینة من الدم من عقب قدمھ من أجل التشخیص 

     المبكر ألمراض تؤدي إلى نقص في النمو أو تخلف عقلي.

     من أجل حمایة الطفل من األمراض،

     یجب إخضاعھ لمراقبة طبیة منتظمة وإعطائھ اللقاحات.

ھناك مراقبة طبیة للولید في غضون أول 3-5 أیام،

وفي الیوم الخامس عشر، وفي الیوم الـ42.

األمومة اآلمنة

°

°

°

°

°

°

°

°

°
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اإلرضاع وحلیب األم
حلیب األم ھو الغذاء األنسب للطفل من أجل صحتھ الجسدیة والنفسیة.

لدى كل أم ما یكفي من الحلیب لطفلھا.

إن بدء اإلرضاع في غضون أول نصف ساعة بعد الوالدة،

واإلرضاع بفواصل زمنیة قصیرة، یزید من تكّون الحلیب ومن إفرازه.

كلما رضع الطفل كمیة أكبر من الحلیب، أنتجت األم كمیة أكبر منھ.

تناول كمیات كبیرة من الماء یزید من إنتاج الحلیب. 

ال یحتاج الطفل الذي یتغذى على حلیب أمھ،

إلى أي سوائل أو غذاء إضافي في األشھر الستة األولى.

إعطاء الطفل سوائل أو أغذیة إضافیة،

یخفض من إنتاج األم للحلیب.

األطفال الذین یتغذون على حلیب األم فقط،

في األشھر الستة األولى، وال یعطى لھم حتى الماء،

یكبرون وینمو جسمھم بشكل صحي.

وال یتعرضون لإلصابة باألمراض الجرثومیة، وأھمھا اإلسھال.

یجب تغذیة الطفل، في األشھر الستة األولى، بحلیب األم فقط،

ویبدأ الدعم  بأغذیة إضافیة بعد الشھر السادس،

على أن یستمر اإلرضاع حتى عمر السنتین.

خطوات اإلرضاع
یجب غسل الیدین قبل اإلرضاع.

تجلس األم بوضعیة مریحة، وتحتضن الطفل.
یمسك الرضیع بحیث یكون وجھا لوجھ مع أمھ.ً

توضع رأس الرضیع فوق الذراع األقرب إلى الثدي الذي سیتم اإلرضاع منھ أوالً.
ً ال یتطلب األمر تنظیفا خاصا لحلمة الثدي.ً

یكفي مسح رأس الحلمة ومحیطھا ببضع قطرات من 

الحلیب الذي یمكن الحصول علیھ بالضغط على المنطقة البنیة من الحلمة.

یتم اإلمساك بالثدي باإلبھام من فوق، واألصابع األخرى من تحت.

توضع الحلمة وقسم كبیر من محیطھا البني في فم الرضیع،
ویستخدم اإلبھام لترك أنفھ مفتوحا للتنفس.ً

إذا وجد الرضیع صعوبة في التقاط الثدي، یتم تنبیھ شفتیھ وخدیھ،
ً فیھ الحلمة.ًَ وتوضع   تنبیھا طفیفا، باألصبع. وإذا تطلب األمر ُیفتح فمھ

الحقوق اإلنجابیة
الحصول على معلومات االنجابیة وأثره على جسدنا.

االستفادة من المراكز الصحیة وخدماتھا.

الحصول على إشراف طبي طوال فترة الحمل،

والحصول على معلومات عن الحمل واإلنجاب ومرحلة ما بعد اإلنجاب.

الوالدة في مراكز صحیة بمساعدة مسؤول صحي،

والحصول على عنایة صحیة منتظمة بعد الوالدة.

الوقایة من األمراض المنتقلة بواسطة الجنس.

امتالك معلومات عن مختلف وسائل منع الحمل،

واالختیار من بینھا.

اتخاذ القرار بخصوص اإلنجاب أو عدم اإلنجاب.

إنجاب العدد الذي نریده من األطفال.

تحدید الزمن الفاصل بین إنجابین.

إجراء عملیة إجھاض، حین یتعلق األمر بحمل غیر مرغوب فیھ،

بواسطة مختصین مدربین،

في مراكز صحیة نظیفة تتمتع باإلمكانیات الطبیة المطلوبة.

وفقا لقانون التأمینات االجتماعیة والتأمین الصحي العام ذي الرقم 5510ً

یتوجب على كل مستشفى توفیر جمیع الخدمات والفحوصات الصحیةمجاناً،
ً حتى لو لم تكن المرأة تملك تأمینا خاصا بخدمات الحمل والوالدة.ً

،

األمومة اآلمنة
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