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في هذا الكتاب

صحة األمومة
إن األمومة من أقوى الخصائص التي امتازت بها املرأة منذ أن ُخلقت والدور 
األسمى الذي وهبه هلل سبحانه وتعالى إياها، وهي من أعظم الغرائز لدى املرأة السوية 
التي تضفي عليها أرقى العواطف البشرية وأنقاها. وُتعد األم هي لبنة األسرة وأساس 
وما  الدول،  اهتمامات  أولى  من  والطفل  األم  بصحة  االهتمام  أصبح  ولقد  املجتمع، 
تقدمت الدول إال بعد وضع منظومة صحية تهتم باألم والطفل وتنشئ جيالً مثقفاً من 
األمهات، ويجب على مؤسسات املجتمع املدني واملؤسسات الحكومية املختصة بالرعاية 

الصحية تقديم الرعاية الفضلى للمرأة من الطفولة وحتى الشيخوخة.
تواجه صحة األم العديد من املشكالت التي قد تعيق االهتمام بصحتها النفسية 
األم  تغذية  في  خلل  حدوث  إلى  يؤدي  قد  الذي  الفقر  من  كل  يعد  حيث  والجسمية، 
خالل فترة الحمل واإلرضاع مما يعود على صحتها بالضرر، والجهل واتباع العادات 
املجتمعية غير السليمة اللذين قد يوديان بصحة كٍل من األم والطفل، واألمراض املختلفة 
التي تهدد صحة األم من أخطر املشكالت التي تؤثر سلباً على صحتها، لذا على جميع 
الناحية  ونظاماً من  أمناً  أكثر  وتوفير حياة  لألمهات  الكافي  الوعي  تقديم  املجتمعات 

الصحية واملادية إلنشاء جيل جديد من األمهات األصحاء املثقفات. 
والتوعية  األم  عن صحة  عامة  بمقدمة  تبدأ  أربعة فصول،  الكتاب  هذا  يتضمن 
الصحية للمرأة في املراحل املختلفة، وتوضح املشكالت التي تواجه صحة األم وكيفية 
التغلب عليها، وتعرض فصوله أهمية التخطيط املسبق للحمل ورعاية األم خالل أشهر 
بالطفل  العناية  عن  يقدم شرحاً مفصالً  الذي  الرابع  بفصله  الكتاب  وُيختتم  الحمل، 
الوليد وأهمية الرضاعة الطبيعية لكل من األم والطفل، وأخيراً يعرض دور املنظمات 

والهيئات في التوعية بصحة املرأة.
   نرجو من هلل تعالى أن يكون هذا الكتاب عوناً على نشر الثقافة الصحية وأن 

يكون دليالً مبسطاً يسترشد به املهتمون بمجال الثقافة الصحية.
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إن األمومة من أقوى الخصائص التي امتازت بها املرأة منذ أن ُخلقت والدور األسمى 
الذي وهبه هلل سبحانه وتعالى إياها، وهي من أعظم الغرائز لدى املرأة السوية التي تضفي 
عليهـا أرقـى العواطـف البشريـة وأنقاهـا. وُتعد األم لبنة األسرة وأساس املجتمع، ولقد أصبح 
وضع  بعد  إال  الدول  تقدمت  وما  الدول،  اهتمامات  أولى  من  والطفل  األم  بصحة  االهتمام 
منظومة صحية تهتم باألم والطفل وتنشئ جيالً مثقفاً من األمهات، ويجب على مؤسسات 
الفضلى  الرعاية  تقديم  الصحية  بالرعاية  املختصة  الحكومية  واملؤسسات  املدني  املجتمع 

للمرأة منذ طفولتها وحتى الشيخوخة.
يتضمن مفهوم صحة األمومة كاًل من رعاية تنظيم األسرة ، التخطيط املسبق للحمل، 
مرحلة الحمل، ورعاية األم والوليد بعد الوالدة، حيث بادرت املنظمات الدولية التي تهتم بصحة 
لتنظيم  توعوية  حمالت  بإطالق  املاضي  القرن  من  الثمانينيات  بداية  في  والطفولة  األمومة 
األسرة وخاصة في الدول ذات النمو السكاني املرتفع. كما دعت إلى ترك فترة كافية بني 
الحمل واآلخر، وكذلك عملية تنظيم األسرة إلتاحة الفرصة للمرأة الستعادة صحتها والقدرة 
على رعاية أبنائها وأسرتها بشكل أمثل، كما تتيح لها الفرصة والحق في تحقيق طموحاتها 

واملشاركة الفعالة في الحياة العامة واملجتمع من حولها.  
األم  عامة عن صحة  مقدمة  األول  الفصل  يتناول  أربعة فصول،  الكتاب  هذا  يتضمن 
والتوعية الصحية للمرأة في املراحل املختلفة، ويوضح الفصل الثاني املشكالت التي تواجه 
صحة األم وكيفية التغلب عليها، ويعرض الفصل الثالث أهمية التخطيط املسبق للحمل ورعاية 
األم خالل أشهر الحمل، ويختتم الكتاب بالفصل الرابع الذي يقدم شرحاً مفصالً عن العناية 

بالطفل الوليد وأهمية الرضاعة الطبيعية لكل من األم والطفل.
   نأمل أن ينال هذا الكتاب إعجاب القارئ، وأن يكون إضافة جديدة في مجال تثقيف 

املرأة واملجتمع حول االهتمام بصحة األم.

وهلل ولي التوفيق،،

املقدمة

- ج -

الدكتور/ عبد الرحمن عبد هلل العوضي
 األمني العام
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الفصل األول
صحة األم

يشير مصطلح صحة األم إلى الرعاية الشاملة التي تتضمن الرعاية الصحية والنفسية 
لألم في املراحل املختلفة التي تشمل اإلعداد املسبق للحمل, والرعاية الطبية والتغذية السليمة  
أثنـاء الحمـل واالهتمـام باألم بعـد الـوالدة الستعـادة صحتهـا الجسديـة والنفسيـة وإعدادهـا 
للتعامل مع رضيعها بالصورة الصحية. إن النساء اللواتي تتلقني رعاية صحية ملرحلة ما قبل 
الوالدة في فترة مبكرة يتمتعن بعمليات والدة ُفضلى من هؤالء الالتي تتلقني رعاية أثناء فترة 

الحمل بصورة أقل أو ال تتلقني رعاية على اإلطالق خالل فترة حملهن.

ولقد بدأت الطفرة في الخدمات الصحية التي تهتم بالسيدات في سن اإلنجاب في فترة 
الثمانينيات من القرن السابق تحت إطار صحة الطفولة وتنظيم األسرة، حيث قامت معظم 
الدول بإنشاء برامج توعوية لتنظيم األسرة وخاصة في الدول ذات النمو السكاني املرتفع 
باإلضافة إلى تأسيس أقسام وإدارات خاصة في وزارات الصحة لصحة الطفولة واألمومة.

وعلى الرغم مما سبق، إال أن مفهوم صحة األمومة ظل لسنوات عدة قاصر على املعنى 
الضيق للخدمات الصحية املتعلقة بالحمل والوالدة فقط !. وهذه الخدمات ضرورية ال شك، 
لكنها ال ترى من حاجات النساء سوى حاجة األمهات. إن املرأة التي تتمتع بصحة جيدة أقدر 
على عطاء أقصى طاقاتها، فضالً عن أنها تنجب أطفاالً أصحاء، وتكون أقدر على االهتمام 
بأسرتها، واإلسهام في خدمة مجتمعها. إن األعمال اليومية التي تؤديها املرأة من مهمات 
مرهقة في البيت وخارجه وسط أسرتها ومجتمعها تحتاج إلى أن تكون املرأة في صحة جيدة 

لتستطيع أن تتواصل مع اآلخرين وتقوم بهذه املهام على أكمل وجه.

الغايات املرجوة من العناية بصحة األم
تقديم املشورة  ليست مجرد  األم، فهي  األم هدفها األول هو حياة  العناية بصحة  إن 

والرعاية الطبية فيما يتعلق باإلنجاب بل تتعدى ذلك بكثير. 

ومن ضمن األهداف التي تسمو إليها منظومة صحة األم:

خفض معدل وفيات األمهات . . 1
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خفض معدل وفيات األطفال .. 2
مكافحة األمراض املنقولة جنسيًا . . 3
القضاء على الفقر املدقع . . 4
تحقيق تعميم مرحلة التعليم االبتدائي . . 5
تعزيز املساواة بني الجنسني . . 6
غرس املرأة في مجاالت املجتمع املتعددة وتمكينها. . 7
كفالة االستدامة البيئية .. 8

الخطوات األساسية لصحة األمومة
إن جعل األمومة أكثر أمانًا هو حق حتمي من حقوق اإلنسان وذلك حفاظًا على كل من 
اتباعها في مراكز رعاية  التي تحاول املجتمعات  األم والطفل، وهناك العديد من الخطوات 

األمومة والطفولة لتوفير رعاية صحية ونفسية أفضل لألم وذلك عن طريق:
توفير وسائل تنظيم األسرة اآلمنة لتجنب اإلجهاض غير اآلمن والحمل غير املرغوب فيه.. 1
عالج عدوى الجهاز التناسلي. . 2
االكتشاف املبكر ألورام الثدي والجهاز التناسلي وعالجها. . 3
املشورة املتعلقة بالعقم للمساعدة على إنجاب طفل سليم في الوقت الذي تختاره األسرة. . 4
املشورة املتعلقة بأضرار ختان اإلناث وتجنب ممارسة تشويه الجهاز التناسلي لإلناث. . 5
األمومة اآلمنة وتوفير الرعاية خالل الحمل والوالدة وما بعد الوالدة والعناية بالرضاعة . 6

الطبيعية.
عدم التميز بالنسبة للنوع االجتماعي. . 7
مشاركة الرجل في الصحة اإلنجابية.. 8

التوعية الصحية للمرأة في املراحل العمرية املختلفة
تساهم برامج التوعية الصحية للمرأة في تمكني املرأة وتعزيز حقوقها الصحية والنفسية 
واإلنجابية منذ الطفولة وحتى سن اإلياس، ومن هنا نجد أن املؤتمر الرابع للمرأة الذي ُعِقَد 
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في بيجن عام 1995م قد أكد على ضرورة كفالة حق املرأة في التمتع بأعلى مستويات الرعاية 
الصحية طوال حياتها بشكل متساو مع الرجل.

نستعرض هنا املراحل العمرية املختلفة للمرأة منذ طفولتها وفي مرحلة املراهقة، مرحلة 
ما قبل الزواج، مرحلة اإلنجاب ومرحلة سن اإلياس، ونوضح أساليب التوعية الصحية املتاحة 

في كل مرحلة.
1 ـ مرحلة الطفولة 

• عـدم التمييـز بالنسبـة للنوع االجتماعى وعـدم التفرقـة بني الطفـل األنثـى والذكـر، وذلك 	
إلنشاء أنثى سليمة نفسياً.

• منع املمارسات الضارة مثل ختان اإلناث. 	
• الوقاية من األمراض املختلفة وتقديم التطعيمات الالزمة لحمايتها من بعض األمراض 	

املعدية.
• تقديم إرشادات خاصة بالتغذية للحفاظ على بنية جسمية سليمة.	

الشكل )1( : التوعية الصحية للمرأة في املراحل العمرية املختلفة.
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2 ـ مرحـــلة املراهـــقة
وفيها ُيهتم بتقديم خدمات التوعية للفتيات حول التغيرات التي تمرن بها أثناء مرحلة 

املراهقة كالتالي:

• التثقيف اإلنجابي وتقديم شرح مفصل عن التغيرات الفيزيولوجية والجسدية التي تصاحب 	
فترة البلوغ، ويجب أن تخلو طريقة الشرح من أي غموض أو إرشادات مبهمة.

• تشجيع الفتاة على إخبار األم عن أي تساؤالت تدور في ذهنها.	
• أفراد 	 على  عرضه  وعدم  النقاش  سرية  على  والحفاظ  الفتاة  مشاعر  بمراعاة  ينصح 

األسرة اآلخرين. 
• التوعية حول الصحة العامة والغذاء. 	
• التوعية حول مخاطر الزواج املبكر. 	

3 ـ مرحلة ما قبل الزواج
تهتم هذه املرحلة بتقديم الخدمات الصحية في عمر الشباب إلعداد الفتاة ملرحلة الزواج 

واإلنجاب: 

• التثقيف اإلنجابي، والتعرف على األمراض واالختالفات الجينية واالستعدادات الوراثية 	
التي يمكن أن ينجم عنها مشكالت ومضاعفات بعد الزواج وخالل فترة األمومة. 

• فحص ما قبل الزواج، حيث إنه قد يكشف عن كثير من التشوهات وعيوب النمو واألمراض 	
التي يمكن أن تؤثر على سالمة الحمل أو سالمة الجنني. 

4 ـ مرحـــلة اإلنجاب 
وتشمل تقديم خدمات املرأة وباألخص بالنسبة ملا يلي: 

• األمومة اآلمنة، وزيادة التغطية بخدمات رعاية األمومة وتجويدها.	

• تشجيع النساء الحوامل على متابعة الحمل بصورة منتظمة. 	

• الالزمة 	 اإلجراءات  واتخاذ  الوالدة  أو  الحمل  أثناء  للخطر  املعرضة  الحاالت  اكتشاف 
لتأمينها .
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• تنظيم األسرة، وتقديم التوعية الصحية للمرأة بأهمية ترك عدة سنوات بني الحمل واآلخر 	
للحفاظ على صحتها الجسدية وإنجاب أطفال أصحاء. 

• التغذية السليمة في مرحلة ما قبل الحمل وأثناء الحمل واإلرضاع. 	

• الوقاية من اختطار اإلجهاد الذي يهدد صحة األم ومن ثم يؤثر سلبًا على رعايتها ألسرتها. 	

• عالج أمراض التهاب الجهاز التناسلي.	

• في حالة تأخر الحمل يجب توجيه املرأة نحو إجراء الفحوصات الالزمة للتعرف على 	
األسباب ومعالجتها. 

5 ـ مرحلة ما بعد العمر اإلنجابي )سن اإلياس(

وتهتم هذه املرحلة باآلتى: 

• املشورة حول التغيرات الفيزيولوجية التي تحدث للمرأة في مرحلة سن اإلياس التي تكون 	
بني عمر )45-51( سنة. 

• انقطاع الطمث والتغيرات املصاحبة كالهبات الحرارية، االضطرابات النفسية واضطرابات 	
النوم الناتجة عن االختالل الهرموني الذي يحدث في تلك املرحلة. 

• التثقيف حول احتمالية اإلصابة بتخلخل العظام وآالم املفاصل وكيفية التعامل معها.	
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الفصل الثاني
صحة األم وما يواجهها من مشكالت

في الوقت الحاضر، إن صحة املرأة بشكل عام وصحة األم بشكل خاص تواجه العديد 
العالم من حولنا يتغير بصورة سريعة وكذلك  من املشكالت والتحديات املختلفة، حيث إن 
بعض  بسبب  صحية  مشكالت  عدة  األمهات  من  الكثير  تعاني  الصحية.  متطلباتنا  تتغير 
الظروف املعيشية والعادات الحياتية الخاطئة باإلضافة إلى سوء التغذية وعدم التثقيف حول 
أهمية ممارسة الرياضة. وهنا سوف نعرض التحديات التي تواجهها صحة األم ومن ثم تؤثر 

سلبًا على حياتها الصحية والنفسية وكذلك أداء واجباتها تجاه أسرتها واملجتمع.
 

أواًل: الفقر
»لو كان الفقر رجاًل لقتلته« .. مما ال شك فيه أن الفقر يمثل واحدًا من أكبر التحديات التي 
تواجه األم وصحتها، ال سيما في دول العالم الثالث وما تحتها. قد يصبر الفرد على ضيق 
ذات اليد، ولكن ما ينتج عن وحش الفقر من تدني للمستوى الصحي والتعليمي والسكني 
وغيرها من مستويات قد تدفع املرء للخوف على صحة أسرته وصحة أهم فرد فيها وهي 
األم وبخاصة في فترة اإلنجاب. وُيعد املرض سببًا من أسباب الفقر ونتيجة له في الوقت 
نفسه، حيث يحصل الفقراء على قدر أقل من الغذاء والرعاية الصحية أيضاً, أما عن األمهات 
الفقيرات فبطبيعة الحال يفضلن توفير املال لقضاء حاجة أبنائهن عن االهتمام بصحتهن أو 

معالجة األمراض التي يتعرضن لها.
 

ثانيًا: الجهل
كثير من املصائب التي تمتلئ بها العيادات واملستشفيات مرجعها األول هو ذلك النوع 
من الجهل لدى األم أو أسرتها بأبسط قواعد السالمة الصحية، وكم من حاالت وصلت ملرحلة 
غاية في الخطورة كان يمكن تفادي مثلها بقليل من العلم والثقافة حول صحة املرأة وجميع 

أفراد أسرتها.

ثالثًا: الوعي الصحي
التثقيفي  املستوى  و  الصحية  الخدمات  أن  على  الحاضر  وقتنا  في  أحد  يختلف  ال 
لألسرة بكل أفرادها يعد إحدى الدالئل املهمة على تطور األمم أو تخلفها. وقد بدأت كثير 
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الوعي الصحي  لرفع  بناًء عليه اتخذت خطوات جدية  الداللة و  لهذه  الدول في االنتباه  من 
األمومة  رعاية  برامج  ومنها  ومناهج موجهة  ببرامج  أفراداألسرة  لكافة  التثقيفي  واملستوى 

والطفولة التي تهتم برعاية األمهات واألطفال.

رابعًا: الوعي الجنسي 
قد يندرج الوعي الجنسي تحت بند الوعي الصحي، لكن وددنا التنبيه واإلشارة إلى 
أهمية هذا النوع من الوعي بالخصوص ملا له من آثار سلبية ُمشاهدة في كثير من البيوت، 
هذا إلى جانب أن قلة وعي املرأة بمثل هذا الجانب قد يكون مدمراً لصحتها باإلضافة إلى 

حياتها األسرية.
هذا وال نختلف في وجوب مراعاة البيئات املحافظة التي نعيش فيها، في اختيار األسلوب 

األمثل لنشر مثل هذا الوعي بطريقة ال تتعارض مع قيم وعادات هذه البيئات.

خامسًا: الزواج املبكر
قانونيًا، يعرف الّزواج املبكر في الّدول املوقعة على اتفاقيات دولية تخص حقوق اإلنسان، 

على أنه زواج األطفال تحت سّن الثامنة عشرة .

مشكالت الّزواج املُبكر
 ينتشر الزواج املبكر في بيئاتنا العربية إال أن هناك بعض الجوانب السلبية التي يجب 

مراعاتها قبل اإلقدام على مثل هذه الخطوة، أبرزها هو اآلتي:
نقص النضج الزوجي، سواء للرجل أو املرأة.. 1
الفتى أو الفتاة في مثل هذه األعمار الصغيرة يكون أقل خبرة في فهم التقاليد و العادات . 2

املجتمعية و التعامل معها.
الفتى أو الفتاة في األغلب يكون غير مهيأ نفسيًا لتحمل أعباء الزواج ومسؤلياته وفهم . 3

دور كالهما تجاه اآلخر وتجاه املجتمع.

توصيات منظمة الصحة العاملية للحد من ظاهرة زواج األطفال

• زيادة الحد األدنى لسن زواج الفتيات إلى 18 عامًا والحصول على تعليم ابتدائي وثانوي 	
عالي الجودة لكل من الفتيات والفتيان.
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• واكتساب 	 والعمل  التعليم  من  كل  في  بالفعل  تزوجن  الالتي  للفتيات  الخيارات  إتاحة 
املهارات والخدمات في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية وتوفير مالجئ لهن في حال 

تعرضهن لعنف منزلي.

• االجتماعية 	 الفرص  وخلق  الفتيات  ضد  التمييز  على  تنطوي  التي  املماراسات  تغيير 
واالقتصادية واملدنية للفتيات والشابات.

• معالجة األسباب الجذرية لزواج األطفال بما في ذلك الفقر، وعدم املساواة بني الجنسني 	
والتمييز، وتدني قيمة الفتيات، والعنف املمارس ضدهم. 

الشكل )2( : أسباب زواج األطفال واملشكالت الناتجة عنه.

سادسًا: أثر األمراض على املرأة
ولعل  الصامتة  األمراض  عليه  يطلق  ما  هو  املرأة  تعانيها  التي  األمراض  أخطر  لعل 
اختطار هذه األمراض يكُمن في أنها تصيب الجسم دون أن تسبب أي أعراض ودون أن 
وعند  املرض  من  متقدمة  مراحل  في  إال  املرأة  بها  قد التشعر  وبالتالي  ظواهر،  أية  تحدث 

مستويات يصعب عالجها.

أمراض القلب. 1
تذكر أغلب اإلحصائيات أن الرجال هم األكثر عرضة لإلصابة باألمراض القلبية. إال 
أن تلك اإلحصائيات ال تغفل أن تنبه على أن نسبة الوفيات وسط السيدات و بخاصة من هم 

ملاذا ؟؟
الجهل وعدم الوعي .

الفقر.
املعتقدات االجتماعية.

الذكورية والخوف من العار.

النتيجة
تسرب من التعليم.

تدهور الحالة الصحية.
ظروف اجتماعية ظاملة.
حالة اقتصادية متردية.

دفع األبناء لنفس املصير.
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فوق الخمسني هي نسبة ملحوظة. لذا وجب التوعية والتنبيه ملثل هذا املرض الصامت الخطير، 
لذا يجب على املرأة بعد سن الخمسني بإجراء الكشف الدوري لإلطمئنان على صحة القلب 

واألوعية الدموية خاصة إذا كان لدى عائلتها تاريخ مرضي سابق.

سرطان الثدي. 2
من أكثر أنواع السرطان املنتشر وسط النساء، ونسبة اإلصابة به تتزايد خاصة بعد 
سن األربعني. وقد تلعب العوامل الوراثية دورًا مهماً في اإلصابة بهذا املرض، كما أن من 
املانعة للحمل وشرب الكحول. وهناك بعض  تناول األقراص  مسببات هذا املرض السمنة، 
الحمالت التوعوية والتثقيفية التي بدأت تنتشر في أغلب الدول للتنويه عن مثل هذا املرض 

اللعني )الشكل 3(.

ُكتل في الثدي. 3
يجب عدم تجاهل أية كتل غير عادية في الثدي أو تحت منطقة اإلبط ، ويمكن أن تكون 
عالمة على سرطان الثدي وهو الشكل األكثر شيوعاً بني النساء. لذلك يجب الحصول على 
فحص دقيق من قبل طبيب أمراض النساء ال سيما إذا كانت تستمر تلك الُكَتل ملدة ثالثة 

أسابيع أو أكثر.

الشكل )3( : سرطان الثدي ... أعراضه والوقاية منه.

سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعًا بني النساء 
1.38 مليون إصابة جديدة سنوياً.

458 ألف وفاة بسببه سنوياً.
معظم وفياته تحدث في الدول الفقيرة والنامية.

5-10% من حاالته ناجمة عن طفرة جينية متوارثة 
    عبر األجيال.

سرطان الثدي.. أعراضه والوقاية منه

• كتل في الثدي أو مناطق يختلف ملمسها عن 	
        مناطق الثدي األخرى.

• إفرازات دموية من الحلمة.	
• تغيرات في ملمس الجلد مثل حدوث خشونة.	

       فيه بحيث يصبح ملمسه مثل قشر البرتقال.
• انقالب الحلمة، أي دخولها إلى داخل الثدي.	
• تقشر في جلد الثدي أو الحلمة.	

• العالج الهرموني النقطاع الطمث. 	

أبرز عوامل اختطار اإلصابة

• تعاطي الخمر.	

• التقدم في العمر.	

• البدانة.	
• اإلصابة السابقة بسرطان الثدي.	
• وجود تاريخ عائلي لإلصابة به.	
• بلوغ الفتاة مبكرًا قبل عمر 12 عامًا.	
• الدورة  	 )انقطاع  اليأس  سن  بلوغ 

الشهرية( في عمر متأخر.
• التعرض للعالج اإلشعاعي في	

          منطقة الصدر أثناء الطفولة أو
          املراهقة.

  األعراض
• ممارسة الرياضة.	

• االمتناع عن الخمر.	

• الحفاظ على وزن صحي.	

• الفحص املبكر للثدي.	

• مراجعة الطبيب بشكل دوري.	

الوقاية
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سرطان املبيض. 4
النوع من السرطان في  للنساء بسبب هذا  الوفيات  العاملية نسبة  تضع اإلحصائيات 
مستوى خطير. حيث يعد في املركز األول بالنسبة ألنواع السرطان التي تصيب النساء بعد 
انقطاع الطمث. وقد ال يسبب أي أعراض إذا أصاب املرأة في سن مبكر واليمكن تشخيصه 
إال إذا انتشر إلى الحوض حينها يكون أشد خطراً على حياة املريضة. وال زالت التوعية به 

قليلة نوعاً ما من سرطان الثدي.

سرطان القولون. 5
وُيعد هذا النوع من األمراض املتوارثة وأيضاً الناتجة عن العادات الخاطئة في األكل 
ُيعد مرضاً وراثياً في املقام  وكثرة تناول الدهن. وهو منتشر بني الرجال والنساء، وأيضاً 
املعدة  آالم  الغازات،  كثرة  الهضمي،  الجهاز  في حدوث اضطرابات  أعراضه  تكمن  األول، 

وتغير لون الفضالت إلى اللون األحمر أو األسود.

سرطان الدم. 6

منعدمة  زالت شبه  ما  منه  النجاة  األفتك، ففرص  لكنه  السرطان  أنواع  نادر من  نوع 
خاصة لو تم معرفة املرض في مراحل متقدمة.

األورام الليفية. 7
توجد األورام الليفية بشكل خاص في رحم املرأة التي يتراوح عمرها بني )30 - 40(عام، 
وهذه األورام تنمو وتتطور في فترة خصوبة املرأة وتتراجع كثيراً عندما تصل إلى سن اإلياس 

ألن نموها مرتبط بإفراز الجسم لإلستروجني.

داء السكري. 8

هذا هو القاتل الخفي األخطر بني األمراض الصامتة. والكثير من السيدات ال تنتبه له، 
هذا باإلضافة إلى قلة التوعية، وتعد نسبة الوفيات بسببه مرتفعة جداً.

إفرازات مهبلية غير طبيعية. 9

البد أن تنتبه املرأة ألي تغير في اإلفرازات و عليها مراجعة طبيبها في الحال.

نزف غير طبيعي. 10

يجب  اإلباضة  أو  الشهرية  الدورة  مع  يرتبط  ال  طفيف  نزف  أو  دم  بقع  الحظت  إذا 
الحصول على فحص من قبل طبيب نسائي على الفور.  
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فترات الحيض الثقيلة. 11

إذا كان النزف مستمراً لفترة أطول من الالزم أو مصاحباً بألم غير عادي يجب مراجعة 
الطبيب.

أعراض أخرى للمرض ماذا يعني؟ !! لون اإلفرازات

آألم في الحوض.   عدم انتظام الدورة الشهرية
واحتمال  ضعيف سرطان املهبل. بني أو دموي.

 سلس البول ونزف بني الدورة
الشهرية واألخرى.  أصفر.  السيالن.

ألم وحكة أثناء التبول. داء املشعرات.  أصفر أو أخضر مع وجود
رائحة كريهة.

وردي. نزف من بطانة الرحم بعد الوالدة.

 ألم أثناء الجماع وحكة وألم في
املهبل.

 مرض عدوى الخميرة )نوع من
أنواع العدوى(.

 أبيض وسميك )مثل قطع 
 الجبنة(.

 احمرار وتورم في املهبل وحكة
شديدة وحرقان. التهاب املهبل الجرثومي.

 أبيض أو رمادي أو أصفر
 مع رائحة تشبه رائحة

السمك.

)الجدول 1( : أنواع اإلفرازات املختلفة وداللتها.
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إن التخطيط املسبق للحمل واإلعداد الجيد لألم صحيًا ونفسيًا يؤثر بشكل إيجابي على 
صحة األم خالل فترة الحمل وكذلك صحة الجنني وتقليل فرص حدوث مشكالت الوالدة. وقد 
وضعت بعض اإلرشادات الواجب على املرأة املقبلة على اإلنجاب أن تتبعها لحمل وإنجاب آمن 

وهي تتلخص في اآلتي: 

الفحص الطبي املبكر للتنبه ألي عوارض أو تطورات ممكن أن تؤثر على حالة األم فترة . 1
الحمل. وزيارة لألطباء بأهم تخصصاتهم و بخاصة األسنان ملا تتعرض له املرأة من آثار 

جانبية نتيجة الحمل واإلنجاب واستنفاذ بعض العناصر املهمة من جسدها.

تـزداد احتماليـة الزيـادة فـي الـوزن وقابليـة املـرأة لذلك في مثل هذه الفترة، فيجب على . 2
املرأة التنبه لذلك.

من األمور التي تتغافل عنها املرأة في هذه الفترة هي الرياضة، فعلى الرغم من أهمية . 3
الرياضة على املستوى الجسمي والنفسي إال أن كثيراً من السيدات ال تنتبه لذلك.

النظام الغذائي املتكامل من أهم عوامل األمان والطمأنينة للمرأة خاصة خالل فترة الحمل.  . 4

السيدات املدخنات، هذه هي الفترة املناسبة لإلقالع عن التدخني، فأنت ال تدمرين صحتك . 5
بحسب، بل تؤثرين على طفلك وثمرة فؤادك أيضاً.

الراحة التامة مهمة وباألخص في املراحل األخيرة من الحمل وفترة اإلنجاب، ففي هذه . 6
املرحلة البد للمرأة أن تنتبه لصحتها وصحة طفلها، وإن كانت تعمل فقوانني العمل في 

أغلب الدول تراعي مثل هذه الفترات في حياة األم.  

رعاية األم الحامل
وتنقسم ملرحلتني يتم رعاية األم و جنينها خاللهما:

الفصل الثالث
كيف تستعدين للحمل
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أواًل: قبل الوالدة

املقصود بالرعاية قبل الوالدة ليس فقط الجانب الصحي، بل بتثقيف األم حول كل جوانب 
حياتها وحياة طفلها سواء على املستوى النفسي أو االجتماعي أو الثقافي أو االقتصادي 

وغيره.
ثانيًا : متابعة الحمل

ُتنصح األم بمتابعة الحمل بصورة منتظمة وعلى حسب أشهر الحمل، فاملتابعة الدورية 
مرة على األقل شهرياً في الثلثني األوليني من فترة الحمل، ثم االهتمام واملتابعة األسبوعية 

باألخص في الشهر األخير من الحمل.

غذاء املرأة الحامل
أثبت العلماء عدم صحة االعتقاد شبه السائد بأن غذاء األم وصحتها ال يؤثران على 
صحة الجنني. وبينت الدراسات أهمية الغذاء املتكامل خالل فترة الحمل واإلنجاب في صحة 
األم أوالً ثم صحة جنينها بعد ذلك. والغذاء املتكامل يجب أن يشمل كل العناصر األساسية 

التي يحتاجها جسم اإلنسان.
 

تنقسم دقة اختيار الغذاء لألم إلى مرحلتني  
النصف األول من فترة الحمل. 1

ُتنصح الحامل بتناول املواد الغنية باملعادن والفيتامينات التي تتوفر بخاصة في الخضار 
والفواكه. التوازن في الطعام خالل هذه الفترة من الحمل مهم جداً، فال يجب اإلفراط في 
األكل أو التقليل املرضي منه، بل يستوجب اتباع النظام الغذائي املتكامل املتوازن. إن النظام 
الغذائي للمرأة الحامل في النصف األول من فترة حملها ال يختلف كثيراً عن النظام الغذائي 

االعتيادي إال أنه يحتاج إلى رعاية وتطبيق دقيق.
 

النصف الثاني من فترة الحمل. 2

الغذاء  من  أكثر  كمية  إلى  الحامل  املرأة  تحتاج  الحمل  فترة  من  الثانية  املرحلة  في 
وخاصة البروتني الذي ُيعد مادة أساسية لتشكيل األعضاء واألنسجة عند الجنني. وللحصول 
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على هذه الكمية من البروتني تجد املرأة الحامل أن من األيسر لها االستعانة باللحم والسمك 
املرأة  تزداد حاجة  الحمل  الثانية من  املرحلة  الحليب ومشتقاته. وفي  إلى  والبيض إضافة 
الحامل إلى الدهنيات وُينصح بتناول الزبدة والزيوت النباتية )زيت الذرة، زيت دوار الشمس 

وزيت الزيتون(.

الشكل )4( : نصائح للمرأة الحامل.

نصائح للمرأة الحامل

االبتعاد نهائيًا عن أخذ األدوية خالل األشهر الثالثة األولى، 
إال بعد استشارة الطبيب.

الشهر  خالل  للحامل  جدًا  مفيدان  والسباحة  املشي 
التاسع ويساعدانها على التخفيف من آالم املخاض.

مراجعة الطبيب مرة واحدة كل شهر وباملراحل 
املتأخرة من الحمل مرتني.

تنـاول املكمـالت الغذائـيـة يوميـًا بمعـدل 30 
ملجراماً من الحديد، وبني 600 و800 مكروجرام 
من حامض الفوليك خالل األشهر الثالثة األولى.

اإلكثـار مـن املأكـوالت الغنيـة بعنصـر الحديـد 
كالبيض واللحم والسبانخ والعدس.

املنبهات كالقهوة والشاي  املبالغة في شرب 
تسبب نبضاً غير طبيعي لدى الجنني.

تحتاج املرأة الحامل إلى 300 سعرة إضافية يوميًا، 
وبالتالي يجب مراعاة هذا األمر في غذائها.

اإلكثار من تناول التوت والحمضيات والخضروات الورقية
الداكنة اللون.

تحتاج الحامل إلى شرب 1000 ملجرام من الكالسيوم يوميًا.

الجنني في مراحل الحمل املختلفة
في  األولى،  املرحلة  تمثل  التي  األولى  الثالثة  األشهر  فيتكون خالل  الجنني،  عن  أما 

مرحلة التكوين ثم تتبع ذلك أعضاؤه واألجهزة الحيوية في جسده )الشكل 5(.
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سريع  الجنني  فيه  ويكون  الداخلية  وأجهزته  الطفل  خاليا  فيه  تتكون  األول:  الشهر 
الحركة وحجمه بحجم إصبع اإلبهام لألم.

الشهر الثالث: يمكن أن يطلق عليه من اآلن فصاعدًا اسم الجنني حيث يصبح رأسه 
أشبه برأس اإلنسان وحجمه تقريباً في حجم ثمرة املوز.

الشهر الخامس: تبدأ بعض التغييرات الواضحة تظهر على الجنني، كالجفون  والرموش 
مع تسارع في النمو باألخص في األقدام والبشرة.

الشهر السابع: يبدأ الطفل في النمو بوضوح ويبدأ في استخدام عضالته بسالسة 
كإغالق عينيه وفتحهما.

2.2 كيلوجرام، وتكون الشحوم قد  بلغ وزنه حوالي  الطفل قد  الثامن: يكون  الشهر 
مألت جوانبه ووجهه فأصبح متناسقاً، وأكثر تدويراً وتكامالً، بينما تكون رئتاه قد أخذتا في 

النضج والنمو بشكل كامل، وأصبح مهيئاً تماماً للحياة خارج الرحم.

الشكل )5( : مراحل تطور الجنني.

الشهر
 األول

الشهر 
الثاني

الشهر
 الثالث

الشهر 
الرابع

الشهر 
الشهرالخامس

السادس

الشهر
 السابع

الشهر
 الثامن

الشهر
 التاسع
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الشهر التاسع: يبلغ وزن الجنني عادة في هذه املرحلة حوالي 3.4 كيلوجرام، ويكون 
الجنني قد استوى وقوي ونضجت جميع أجهزته.

 وعلى حسب جودة أو سوء التغذية أثناء فترة الحمل لألم أو لعوامل وراثية وعوامل 
أخرى قد يتفاوت وزن وحجم األطفال كثيرًا في تلك املرحلة.
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الفصل الرابع
العناية بالطفل الوليد

أعظم وأقوى إحساس في الدنيا هو إحساس األمومة، وكل امرأة تريد أن تعيش هذا 
اإلحساس. والعناية باألطفال وتربيتهم هي فن قبل أن تكون علماً فهي نابعة من الفطرة التي 
فطـر هلل عليهـا األمهات واإلحساس الفطري الذي تتمتع به األم نحو وليدها، ولكن هناك 
أموراً البد أن تتعلمها األم  وتعمل بها لتضمن تربية سليمة لطفلها وتنعم بأمومة خالية من 
األمراض واملشكالت الصحية. هناك خرافات كثيره تسمعها األم حول التعامل مع وليدها 
خاصة إن كان هذا الوليد األول وقد تضر هذه الخرافات بصحة الوليد. لذا البد أن تكون 
األم متابعة في املراكز الصحية أو مع طبيب لكي تكون جاهزة الستقبال هذا الضيف الجديد، 
كذلك بعد الوالدة البد أن تتبع األم نظام املتابعة الدورية مع طبيب أطفال تثق به. وهذا النظام 
يضمن لألم طفالً سليماً ألن املتابعة ُتعلم األم كيفية التعامل مع صغيرها وأيضاً تستطيع األم 
مناقشة الطبيب في كل مايختص بصحة صغيرها. حقيقة البد أن ننمي ثقافة املتابعة الدورية 

وذلك لالرتقاء باملنظومة الصحية وإنشاء جيل صحي. 
إن نظرة طبيب األطفال للطفل الصغير تختلف كليًا عن نظرة األب واألم للطفل، حيث 
يستطيع الطبيب تقييم الطفل من خالل فحصه ومتابعة تطوره ونموه. يقوم الطبيب في الزيارة 
بتسجيل مقاييس النمو وهي الوزن والطول ومحيط الرأس، وبالتالي يستطيع الطبيب معرفة 
طبيعة نمو الطفل وتطوره. في أحيان كثيرة يكتشف الطبيب بعض األمراض التي اليستطيع 
األهل مالحظتها وقد يطلب الطبيب بعض الفحوص عندما يشك أن هناك مرضاً ما، كذلك 
في املتابعة الدورية يقوم الطبيب بإضافة بعض األدوية بشكل روتيني لحماية الطفل من بعض 
األمراض وأهم هذه األدوية هي فيتامني )D( من أول يوم في الوالدة لحماية الطفل من مرض 

الُكساح أو لني العظام، وأيضاً إضافة الحديد لحماية الطفل من مرض فقر الدم.
ُتعد السنة األولى من عمر الوليد هي أهم سنة لذا تكون عدد الزيارات أكثر، حيث تكون 
تسع زيارات منذ والدة الطفل، على أن تكون األولى بعد أسبوع من والدة الطفل، والثانية في 
نهاية الشهر األول، ثم زيارة كل شهر حتى نهاية الشهر السادس، أماالزيارتني األخيرتني 
خالل الشهر التاسع والشهر الثاني عشر. أما في السنة الثانية من العمر.. تكون هناك ثالث 

زيارات روتينية لطبيب األطفال في املراكز الصحية أو غيرها وتكون كالتالي:
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الزيارة األولى عندما يبلغ الطفل سنة وأربعة أشهر.. 1
الزيارة الثانية عندما يبلغ الطفل حوالي سنة وعشرة شهور أي بعد 6 أشهر من الزيارة . 2

األولى.
الزيارة الثالثة تكون في بداية السنة الثالثة.. 3

بعد ذلك يقوم األهل بزيارة طبيب األطفال بشكل روتيني كل 6 أشهر.

الطفل بعد الوالدة مباشرة 
الجنيني،  الطالء  من  طبقة  وتكسوه  داكن  أحمر  لونه  مباشرة  الوالدة  بعد  الطفل  يبدو 
والطالء الجنيني هذا عبارة عن مادة لزجة كانت تسهل حركة الطفل في رحم أمه وتفيد بعد 
الوالدة في حماية جسم الطفل من االلتهابات الجلدية. يبدو الطفل الوليد الطبيعي نشيطاً, قوياً 
شديد البكاء وأيضاً يتحرك بنشاط . يستطيع الطفل أن يرضع من ثدي والدته مباشرة لذا 
ننصح األمهات بوضع وليدها على ثديها مباشرة بعد الوالدة. يتراوح وزن الطفل الطبيعي عند 
من 2.5 كيلوجرام إلى 4 كيلوجرام ومحيط رأسه 35 سنتيمتر وطوله 50 سنتيمتر،  الوالدة, 

ويقصد بالطفل الطبيعي أي الذي يولد بعد حمل تسعة أشهر.

الظواهر الطبيعية في الطفل الوليد
التالية  األولى  األيام  في  الطفل  على  تظهر  التي  الطبيعية  الظواهر  من  الكثير  هناك 
للوالدة التي يعتقد األهل أنها ظواهر مرضية، لكنها طبيعية تختفي مع مرور الوقت. من هذه 
الظواهر حدوث تقشر في جسم الطفل وكذلك ظهور حبيبات ناعمة بيضاء على الوجه تسمى 
)الدخنية(. كـذلك مـن الطبيـعي أن يحدث تورم بسيط في الثديني بعد الوالدة بأيام, ويجب هنا 

عدم عصر ثدي الطفل نهائياً.

 وقد تظهر حبوب على وجه الطفل كحب الشباب أليام ويزول من تلقاء نفسه دون عالج.
تأثير  الدم من الفرج بسبب  الفرج عند اإلناث وأحياناً بعض  وقد تخرج مادة مخاطية من 
الهرمونات األنثوية من األم ويختفي خالل أيام. وأيضاً حدوث تورم الشفرة السفلى للفرج 
وتورم أطراف غشاء البكارة. تورم خصية الطفل لوجود سوائل في الخصية مايطلق عليها 
)القيلة املائية(. أيضاً تقوس الساقني في الوليد ظاهرة طبيعية تنتهي مع مرور السنة األولى.

يفرغ الوليد الطبيعي البول والبراز في اليوم األول عادًة، وقد يتأخر قليالً أما إذا تأخر 
إفراغ البول أو البراز ألكثر من يومني فيجب أن يفحص من قبل طبيب األطفال، كذلك الطفل 
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يبكي كثيراً ويتمغص وُيعد هذا طبيعياً في األشهر الثالثة األولى. قد يتقيء الطفل بعد كل 
رضعة وُتعد هذه الظاهرة طبيعية طاملا أن وزن الطفل يزيد. وأيضاً قد يخرج الطفل برازاً بعد 
كل رضعة في الشهر األول وهذه أيضاً ظاهرة طبيعية وليست إسهاالً. وقد تالحظ األم وجود 

شعر ناعم على كتفي الطفل وظهره يختفي خالل الشهر األول.
وهناك ظواهر أخرى طبيعية ستالحظها األم في وليدها ليس لها أية داللة طبية وُتعد 
والشاهوق وعدم انتظام التنفس ويكون طبيعياً  ظواهر طبيعية كالرجفة في الشفة السفلية, 

فقط طاملا كان الطفل هادئاً وحدوث صوت أثناء النوم سواء نتيجة التنفس أو الحركة.

ظواهر غير طبيعية تستوجب الذهاب إلى الطبيب
هناك بعض الظواهر إذا ظهرت على الوليد البد من مراجعة الطبيب فورًا:

عدم القدرة على اإلرضاع من ثدي األم أو من الزجاجة.. 1
القيء األخضر أو قيء يشبه لون القهوة الداكنة.. 2
االزرقاق املركزي وهو وجود ازرقاق حول الشفاة يلزم الذهاب إلى الطبيب على عكس . 3

االزرقاق في األطراف الذي ُيعد طبيعياً.
حدوث اختالج في األيام األولى للوالدة.. 4
اصفرار الجلد أو العني.. 5
التهاب . 6 أو  التنفس  إنه قد يكون داللة على ضيق  التنفس بشكل مستمر، حيث  سرعة 

رئوي.
تكون داللة على وجود . 7 قد  القدرة على اإلرضاع  الوليد مع عدم  ارتفاع درجة حرارة 

مكروب بالدم.
التجفاف وهذه ظاهرة مهمة ويمكن لألم اكتشاف هذا األمر من خالل تجفاف لسان . 8

الطفل وجلده وتكون عيناه غائرتني وعدم قدرته على التبول .

العناية بالطفل الوليد
الرضاعة الطبيعية

ُتعد الرضاعة الطبيعية في الستة أشهر األولى من عمر الطفل هي مصدر الغذاء الوحيد 
الذي يزيد من مناعته ويزيد من صلته بأمه ويشعره باألمان والحنان، والبد أن تحافظ األم 
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علي الرضاعة الطبيعية الحصرية في أول ستة أشهر وغير مسموح بإدخال أي شيء إلي 
الطفل غير الرضاعة الطبيعية حتى املاء طبقًا ملا أوصت به منظمة الصحة العاملية وتبدأ األم 
بإرضاع طفلها بعد الوالدة مباشرة، حيث إنه يتكون في ثدييها ما يسمى حليب اللبأ، وهو 
مختلف تماماً في مكوناته عن الحليب الذي يتكون بعد األسبوع األول من الوالدة، حيث إنه 

يحتوي على كمية ال متناهية من العناصر واملعادن والفيتامينات التي يحتاجها الطفل.

الذي  الطفل  إن  واألم، حيث  للطفل  مفيدة  الطبيعية  الرضاعة  أن  األم  تعلم  أن  ويجب 
يرضع طبيعياً يتمتع بصحة ومناعة قوية وتقلل من تعرضه لألمراض املختلفة خاصة أمراض 
الجهاز الهضمي وأمراض الجهاز التنفسي وتساعد في وقاية الطفل من الجراثيم وتعمل على 
زيادة مناعته في األشهر األولى من عمره، بعكس الطفل الذي يعتمد على الرضاعة الصناعية.
باإلضافة إلى أن الرضاعة الطبيعية تزيد من الرابطة العاطفية بني األم وطفلها. فإنها مفيدة 
لألم أيضاً، حيث إن األم التي تقوم بإرضاع طفلها طبيعياً ُتحمى من سرطان الثدي. وبعد 

هذا العمر تبدأ فترة إدخال الطعام والوجبات مع الرضاعة الطبيعية.

فوائد الرضاعة الطبيعية لألم والطفل
إن من نعم اهلل التي أنعم بها على كل من األم والطفل الوليد هي الرضاعة الطبيعية، 
حيث إن الرضاعة الطبيعية وقاية لألم والطفل من العديد من األمراض، كما أنها رباط الحب 
واألمان بني األم والطفل. وتوصي منظمة الصحة العاملية بالرضاعة الطبيعية الخالصة ملدة 
الستة أشهر األولى من عمر الطفل، كما توصي بأن تستمر الرضاعة الطبيعية ملدة عامني إلى 

جانب األطعمة الخارجية التي يتم إدخالها للطفل بعد هذا العمر.

أواًل: فوائد الرضاعة الطبيعية لألم
تحسني عملية االستقالب للسكر والدهن لدى األم.. 1
خفض احتمالية اإلصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 40 %.. 2
خفض نسبة الدهن في الدم، وتقلل من اختطار اإلصابة بالكوليستيرول وأمراض القلب . 3

في املستقبل .
تقلل من اختطار اإلصابة بفرط ضغط الدم.. 4
تقي األم من اإلصابة بسرطان الثدي وبعض أنواع سرطان املبيض.. 5
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الشكل )6( : تشجيع الرضاعة الطبيعية.

ثانيًا: فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل
تقوي مناعة الطفل وتقيه من املكروبات.. 1
تقلل من احتمالية اإلصابة بأمراض الجهاز التنفسي واألمراض املعدية.. 2
تقلل من احتمالية اإلصابة باألرجية والربو ومتالزمة املوت املفاجئ.. 3
تقلل من اختطار اإلصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية في املستقبل.. 4
تقلل من اختطار اإلصابة بالسمنة لدى الطفل.. 5

حاجة الرضيع ألطعمة أخرى )التغذية التكميلية(
تبدأ بعد الشهر السادس من عمر الرضيع 

إضافة إلى االستمرار
في الرضاعة الطبيعية

لعامني كاملني.

حليب األم هو أفضل غذاء للوليد

بشكل  الغذائية  الطفل  على حاجات  يحتوي  للوليد حيث  غذاء  أفضل  األم  يعد حليب 
متوازن أكثر من الحليب الصناعي. إن لنب األم نظيف بينما يصعب التأكد من نظافة أي حليب 
النتيجة اإلسهال وبعض  آخر يعطى بالزجاجة كما يصعب ضمان نظافة الزجاجة، وتكون 
األمراض األخرى. درجة حرارة لنب األم مناسبة للطفل دائماً. ويحتوي لنب األم على أجسام 

مضادة )أضداد( تحمي الطفل من األمراض كالحصبة والشلل واإلسهال.

نوم الطفل
الطفل في األسابيع األولى يكون غير منتظم في النوم.
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ينام الطفل لفترة طويلة أثناء النهار وينام فترات متقطعة خالل الليل مما يسبب أرق 
وتعب األم ويستمر هذا األمر لعدة أشهر.

يحتاج الطفل في هذه االوقات إلى التهدئة وعدم إعطاء أي أشياء غير الحليب لتجنب 
حدوث الغازات واملغص الذي يتسبب في حدوث ألم للطفل يمنعه من النوم.

وعليك أيتها األم تهيئة املكان والجو املالئمني لنوم الطفل، ويمكن تغيير وقت الحمام ليكون 
في فترة املساء بدل من الصباح، حيث إن معظم األطفال ينامون فترة طويلة بعد االستحمام، 
ثم إرضاعه وجبة كاملة من الحليب والنوم على ضوء خافت جداً، وبذلك تستطعني أن تحظي 

بوقت كاٍف من النوم خالل الليل.

النظافة

إن االهتمام بنظافة الوليد من أهم النصائح التي ننصح بها األمهات، حيث إن نظافة 
الطفل تجعل الطفل يتمتع بصحة جيدة ونوم هادىء إلى جانب أن االعتناء بنظافة الطفل يقيه 

من األمراض التي تنتقل عن طريق الجلد.

حمام الطفل

 البد أن تتعلم األم القواعد األساسية لحمام طفلها حتى يكون الحمام آمن واليسبب 
ضرراً للطفل:

من األشياء املهمة في حمام الطفل هي اختيار حوض االستحمام الذي يجب أن يكون . 1
مصنوعاً من البالستيك، حيث إنه آمن واليسبب أذى للطفل.

يجب على األم أن تحضر كل األشياء الخاصة بحمام الطفل قبل أن تضع طفلها في . 2
حوض االستحمام من منشفة وصابون وشامبو وحفاظات.

تقوم األم بوضع املاء في حوض االستحمام قبل وضع الطفل، يجب أن يكون املاء دافئًا . 3
ويتم وضع املاء البارد أوالً ثم املاء الساخن ويتم تقليب املاء حتى اليكون هناك جزء من 

املاء ساخن مما يعرض الطفل لالحتراق.

38( درجة مئوية مما يحاكي حرارة الجسم . 4 يجب أن تكون درجة حرارة املاء بني )37 - 
بمرفق  املاء  بلمس  املاء  حرارة  تقدير  ويمكن  الحرارة  بمقياس  الحرارة  قياس  ويمكن 

الزراع.
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عندما تضعني طفلك في الحوض ضعي إحدى اليدين على مؤخرة الطفل واليد األخرى . 5
خلف الرأس والرقبة ثم ضعي الطفل في حوض االستحمام واستخدمي اليد التي خلف 

الرأس لتحميم الطفل.

يمكنك تحميم الطفل في أول شهر ثالث مرات في األسبوع.. 6

يجب أن يكون عمق املاء 13 سنتيمتر والتتركي طفلك بمفرده في حوض االستحمام مهما . 7
كانت األسباب ألن الطفل ممكن يغرق في 3 سنتيمتر من املاء.

تغيير الحفَّاظ

يجب تغيير الحفاظ كل ساعتني تقريبًا للحفاظ على بشرة الطفل جافة، وذلك لتجنب 
إصابته بأية تقرحات أو إلتهابات.

كيفية العناية بالطفل الوليد

العناية بشعر الوليد: يتـم غسـل شعـر الطفـل بالسائـل املخصـص لشعـر األطفــال 
ويفضل عدم استخدامه بكثرة حتى ال يتسبب في جفاف الشعر. 

العناية بوجه الوليد: يغسل وجه الوليد باملاء فقط.

العناية بُأذني الوليد: يتم تنظيف األذن من الخارج فقط وخاصة املنطقة خلف األذن.

العناية بأنف الوليد: البد من مالحظة أنف الطفل وشفط املخاط الزائد.

العناية بعيون الوليد: يمكن تنظيف عيون الطفل وذلك بمسح عني الطفل بقطعة من 
القماش الناعمة والنظيفة بعد بّلها بقليل من املاء. ينصح بعدم استخدام الكحل، حيث 
إن هناك بعض الحاالت سبب لها الكحل تسممًا بالرصاص، كما أنه قد يتسبب في 

حدوث أرجية )حساسية( لعيون الطفل.

العناية برقبة الوليد: يجب االهتمام بنظافة الرقبة جيدًا ألنها من األماكن التي يتساقط 
عليها الحليب مما يعرضها لاللتهابات.

وخاصة  املناطق  هذه  بنظافة  االهتمام  يجب  للوليد:  التناسلية  باألعضاء  العناية 
البنات ألنهن عرضة لاللتهابات الجرثومية.
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العناية بيدي وقدمي الوليد: يجب تنظيف يدي وقدمي الطفل وخاصة بني األصابع 
مع قص األظافر كلما نمت حتى التتجمع تحتها األتربة.

العناية بفم وأسنان الوليد: يجب االهتمام بفم الوليد وتنظيفه قبل وبعد اإلرضاع.

نصائح مهمة
يجب أن يعطى الطفل لقاح االلتهاب الكبدي البائي من اللحظة األولى للوالدة, وفي بعض . 1

باتباع جدول تطعيم  الوالدة واالهتمام  الدول يعطى تطعيم السل في األيام األولى من 
األطفال )الشكل 6(.

الشكل )6( : جدول تطعيمات األطفال.

جدول تطعيمات االطفال
تطعيمات عند الوالدة 

           نوع اللقاح
الدرن - االلتهاب الكبدي البائي.

         تطعيمات عند إتمام شهرين 
الجرثومي  الثالثي   - املعطل  األطفال  شلل  اللقاح:  نوع 

         تطعيمات عند بلوغ أربعة أشهر 
الجرثومي  الثالثي   - الفموي  األطفال  شلل  اللقاح:  نوع 

االلتهاب الكبدي البائي- املستدمية النزلية.
         تطعيمات عند بلوغ ستة أشهر 

نوع اللقاح: الثالثي الجرثومي- االلتهاب الكبدي البائي
 - املستدمية النزلية.

    تطعيمات عند بلوغ تسعة أشهر 
  نوع اللقاح: الحصبة املفرد.

         تطعيمات عند بلوغ اثنا عشر شهراً 
الفيروسي  الثالثي   - الفموي  األطفال  شلل  اللقاح:  نوع 

- الحماق.
  تطعيمات عند بلوغ ثمانية عشر شهرًا  

الثالثي الجرثومي  شلل األطفال الفموي -  اللقاح:  نوع 
-االلتهاب الكبدي البائي- املستدمية النزلية.

   تطعيمات عند بلوغ الرابعة والعشرين شهراً  
         نوع اللقاح: االلتهاب الكبدي البائي.

    تطعيمات من سن أربع إلى خمس سنوات 
 - الجرثومي  الفموي-الثالثي  األطفال  شلل  اللقاح:  نوع    

الثالثي الفيروسي- الحماق.
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العمر املفضل لختان الذكور هو الشهر األول ولقد ثبتت الفائدة منه.. 2

يفضل عدم استحمام الطفل في اليومني التاليني للوالدة ألن املادة البيضاء املوجودة على . 3
جسم الطفل التي تسمى الطالء الجنيني مفيدة للطفل وتحمي جلده من الجراثيم.

يجب عدم إعطاء الطفل املاء والسكر فور الوالدة كما هو معتاد، بينما من األفضل وضعه . 4
على ثدي األم لتبدأ عملية اإلرضاع.

يجب عدم وضع امللح أو الكحل على سرة الطفل ألن هذه املواد ملوثة وال تفيد في تطهير . 5
السرة وأفضل طريقة هي غسل سرة الطفل بالكحول عدة مرات يومياً حتى تسقط .

يحرك . 6 بحيث  مريحة  مالبس  الطفل  إلباس  واألفضل  للطفل  مريحة  غير  التقميط  عادة 
أطرافه األربعة بحرية. 

إن التوعية الصحية لألم الحديثة بالرعاية بنفسها ووليدها مهمة أساسية ملركز رعاية 
األمومة والطفولة، لذا يجب على تلك املراكز وضع حمالت توعوية في املستشفيات الخاصة 
بمتابعة الحمل والوالدة لتثقيف األم حول صحتها وصحة جنينها ووليدها فيما بعد، وعلى 
تلك املراكز توعية األم حول التغذية السليمة لها خالل فترة اإلرضاع للحفاظ على صحتها 
وإلفراز حليب مغذي لطفلها. كما يتم عمل بطاقة صحية للطفل ملتابعة نموه شهرياً ومتابعة 

التطعيمات الالزمة له.

مسؤولية املنظمات والهيئات في التوعية بصحة املرأة
ال ينكر أحد أن صحة املرأة قد تحسنت في السنوات األخيرة، إال أننا ما زلنا في حاجة 
إلى ما هو أكثر من ذلك للحفاظ عليها وتحسينها. وإن تكاتف الجهود والتعاون بني كل مكونات 
املجتمع للحفاظ على صحة األم وطفلها صار واجباً والبد أن يصل لفهم أفراد املجتمع أنها 

ليست مقتصرة على القطاع الصحي فقط . 
املجتمع   الشراكة بني مؤسسات  إلى ضرورة  يدفع  األم وطفلها  االهتمام بصحة  إن   
املدني والحكومات، كما على أفراد املجتمع أن يعلموا أن العناية بالصحة ليست مقصورة 
على الذهاب إلى األطباء وصرف العالج وأخذ التطعيمات بل هي مسؤوليتهم في األساس أواًل.  
وأغلب األشخاص يعتقد أن تطعيم األم و الطفل هو أهم شيء، في حني أن أغلب األمراض 
ليس لها تطعيم، بل األمر يحتاج إلى تغيير أسلوب املعيشة ذاتها، وهو ما قد يتطلب سنوات 

عديدة. 
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استراتيجية األمم املتحدة لرعاية األم والطفل
ولألمم املتحدة - وهي إحدى أهم الهيئات العاملية - استراتيجية فيما يخص صحة األم 

والطفل تقوم على املحاور التالية:

دعم الخطط الصحية العاملية وعلى مستوى الدول لرفع الكفاءة فيما يخص صحة األم وطفلها.. 1

التكامل بني كل الخدمات املقدمة لألم و طفلها بحيث تشمل كل املراحل.. 2

نظم صحية قوية متوفر لها عمال صحيني مهرة.. 3

االبتكار في التمويل واملنتجات و األساليب املتبعة.. 4

الرصد والتقييم لتحقيق أفضل النتائج.. 5

دور الجهات الرسمية ومؤسسات املجتمع املدني 
على الرغم من التقدم املحقق في مجال االهتمام بصحة املرأة، فال تزال هناك مجتمعات، 
في جميع أنحاء العالم مقصرة في حق املرأة والسيما التوعية واالهتمام بصحتها في مرحلتي 
العالم بتشكيل جمعيات  أنحاء  املدني في جميع  املراهقة والكبر. وتقوم مؤسسات املجتمع 
أهلية وجهات رسمية تدعم دور املرأة في املجتمع وتكون مسؤولة عن إعداد برامج توعوية 
وندوات ومؤتمرات مستمرة لتثقيف املرأة حول صحتها في جميع املراحل منذ الطفولة، مروراً 

باملراهقة واألمومة، وحتى التشيخ.

ويتم تلخيص دور الجهات الرسمية ومؤسسات املجتمع املدني في اآلتي:

لالرتقاء بصحة . 1 املدني ضرورة  املجتمع  ومؤسسات  الرسمية  الجهات  بني  التعاون  إن 
املرأة وحمايتها من أي مخاطر تحيط بها.

يمكن التنسيق بني القطاعات الصحية الرسمية وتلك التابعة ملؤسسات املجتمع املدني في . 2
كل منطقة لخدمة أفضل.

الدورات الرسمية وغير الرسمية لتوعية املرأة بصحتها ودورها في رفع الجهل بمثل تلك . 3
األمور.

البد من االهتمام بالطاقم الصحي من األطباء والعاملني ورفع كفائتهم.. 4

التوعية الغذائية والنظافة وغيرها عن طريق اإلعالنات التوعوية الرسمية وغير الرسمية.. 5
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التنسيق بني الجمعيات في مجاالت التوعية الصحية والبيئية وتبادل الخبرات بينها.. 6
للشباب دور هام في التطوع وبث الرسائل الصحية والبيئية.. 7
محاوالت تدريب األطباء في مجاالت التوعية الصحية واالتصال وتنظيم األسرة عليها أن . 8

تبدأ أثناء دراسة الطب وليست بعدها فقط.
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ســــلســــلــــــة الــثـــقـــافــــة الصحــــيــة

مراجعة: المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

تأليف: د. أشرف أنور عزاز

في هذا الكتاب

صحة األمومة
إن األمومة من أقوى الخصائص التي امتازت بها املرأة منذ أن ُخلقت والدور 
األسمى الذي وهبه هلل سبحانه وتعالى إياها، وهي من أعظم الغرائز لدى املرأة السوية 
التي تضفي عليها أرقى العواطف البشرية وأنقاها. وُتعد األم هي لبنة األسرة وأساس 
وما  الدول،  اهتمامات  أولى  من  والطفل  األم  بصحة  االهتمام  أصبح  ولقد  املجتمع، 
تقدمت الدول إال بعد وضع منظومة صحية تهتم باألم والطفل وتنشئ جيالً مثقفاً من 
األمهات، ويجب على مؤسسات املجتمع املدني واملؤسسات الحكومية املختصة بالرعاية 

الصحية تقديم الرعاية الفضلى للمرأة من الطفولة وحتى الشيخوخة.
تواجه صحة األم العديد من املشكالت التي قد تعيق االهتمام بصحتها النفسية 
األم  تغذية  في  خلل  حدوث  إلى  يؤدي  قد  الذي  الفقر  من  كل  يعد  حيث  والجسمية، 
خالل فترة الحمل واإلرضاع مما يعود على صحتها بالضرر، والجهل واتباع العادات 
املجتمعية غير السليمة اللذين قد يوديان بصحة كٍل من األم والطفل، واألمراض املختلفة 
التي تهدد صحة األم من أخطر املشكالت التي تؤثر سلباً على صحتها، لذا على جميع 
الناحية  ونظاماً من  أمناً  أكثر  وتوفير حياة  لألمهات  الكافي  الوعي  تقديم  املجتمعات 

الصحية واملادية إلنشاء جيل جديد من األمهات األصحاء املثقفات. 
والتوعية  األم  عن صحة  عامة  بمقدمة  تبدأ  أربعة فصول،  الكتاب  هذا  يتضمن 
الصحية للمرأة في املراحل املختلفة، وتوضح املشكالت التي تواجه صحة األم وكيفية 
التغلب عليها، وتعرض فصوله أهمية التخطيط املسبق للحمل ورعاية األم خالل أشهر 
بالطفل  العناية  عن  يقدم شرحاً مفصالً  الذي  الرابع  بفصله  الكتاب  وُيختتم  الحمل، 
الوليد وأهمية الرضاعة الطبيعية لكل من األم والطفل، وأخيراً يعرض دور املنظمات 

والهيئات في التوعية بصحة املرأة.
   نرجو من هلل تعالى أن يكون هذا الكتاب عوناً على نشر الثقافة الصحية وأن 

يكون دليالً مبسطاً يسترشد به املهتمون بمجال الثقافة الصحية.
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