
  
  
  
  

  تغذية السيدة الحامل
  

ه                         اه وال سيما الحمل اذ ان اهميت ع مراحل الحي سليمة في جمي الغذاء المتوازن من اسس الصحه ال
  .تزداد

  :اهداف النشرة
  .بيان الطعام االمثل للحامل وطفلها - 
 .العناصر الغذائية الالزمه - 
 .الطرق الصحيه للطعام - 

  :قبل حدوث الحمل
  .عام الصحي وذلك لما له من اهمية آبيرة للحامل وطفلهالتناول الطهو الوقت المثالي 

  .لحماية الطفل من تشوهات العمود الفقري) Folic Acid(اخذ فيتامين  - 
 زيارة الطبيب ضرورية الستشارته في امور عديدة وال سيما زيادة الوزن  - 

  :زيادة الوزن
ي        ين ف ار ويتناس ين االعتب وزن بع ادة ال ذن زي سيدات يأخ ن ال ر م حه   الكثي ت ص س الوق نف

اول     ل بتن سيدة الحام صح ال الي تن الهن وبالت ل   300اطف ى االق ادة عل راري زي عر ح ن  س ع
  .المعتاد

ى   -  د عل ادة يعتم دار الزي وزنمق ن   ال ي م سيدات ه م ال ة لمعظ ادة المثالي ل فالزي ل الحم  قب
سيدة   14.5 -10.5 ا اذا آانت ال الي ام وزن المث ة ال ك في حال م وذل ل الحمل آغ ة قب  نحيف

  .الزيادة اآثر واذا آانت زائدة الوزن فالزيادة اقلف
 يمكنك استشارة طبيبك بالنسبة لزيادة الوزن والتنسيق معه - 
ادة                 1.6 – 0.8تكون مقدار الزيادة من      -  م تكون الزي  آغم في اول ثالثة اشهر من الحمل ث

ا                  1.2-1.6 ل وزي سبب نمو الطف دة  آغم آل شهر حتى نهاية الحمل ومقدار الزيادة يكون ب
ل و  سم الحام ي ج سوائل ف سائل   الال شيمة وال ود الم ديين ووج رحم والث م ال ي حج ادة ف زي

 .المحيط بالجنين 
  :الطعام الصحي 

ة     ي بداي ا ف ل ، احيان ومي للحام ام الي ى الطع ل يجب النظر ال صحية لالآ ادات ال سين الع لتح
  .م الحمل الشهية للطعام قد تقل وبالتالي يجب اخذ انواع مختلفة من الطعا

ن  ات يمك ذ وجب سيطةاخ ل ب ذاء الكام ى الغ صول عل ضمن الح سية ي ات الرئي ين الوجب  ب
سية في                       ات رئي دال من اخذ ثالث وجب ان ب والسعرات الحرارية الالزمه للحامل وتجنب الغثي

  .اليوم
  

  :برنامج الوجبات الغذائية
روتين    ضمن ب ب ان تت ه يج ل وجب ا فك ل وعائلته ل للحام ذاء متكام اول غ ضمن تن  ي
صدر        ل م ة آ ة قيم ب معرف الي يج ة وبالت الح معدني ون وام ات، ده درات ، فيتامين آاربوهي

د و         ل الحدي افية مث صادر اض ى م ل ال اج الحوام ام تحت شكل ع ذائي وب   Folic Acidغ
ه الخذ                  سيق مع شارة الطبيب والتن والكالسيوم وهي متوفرة على  شكل حبوب حيث يمكن است

  .الجرعة الالزمه
  ):Folic Acid ( حمض الفوليك



ذه   ملغم يوميا ويفضل  0.4يمنع تشوهات العمود الفقري وبالتالي على السيدة الحامل تناول       أخ
ه من الصعب ان تأخذ               األولىشهر  االثالث  ال شهر قبل الحمل وخالل      لمدة ا ان  من الحمل وبم

  .السيدة الحامل آفايتها من هذا الفيتامين من االآل وحده فأنه يتوفر على شكل حبوب
ى                  -  ري بحاجه ال ود الفق شوهات العم م من     4السيدات اللواتي انجبن اطفال مصابين بت  ملغ

Folic  Acid يوميا واخذه شهر قبل الحمل وفي اول ثالث اشهر من الحمل .  
ل      -  ضراء مث ضروات ذات االوراق الخ امين الخ ذا الفيت ة به ة الغني صادر الغذائي ن الم وم

 .الكبدالسبانخ، الحبوب، والقمح والحمضيات ،
  :اهتمامات خاصة

اذا آانت الحامل من النوع النباتي يمكنها االستمرار خالل الحمل مع الحرص          : النباتيون -1
  .على توفر جميع العناصر الغذائية الالزمه لها ولجنينها

ة                      سهل عمل وجب ه والبيض فيكون من ال واذا تضمن غذائها السمك والدجاج والحليب والجبن
  .غذائية متكاملة

روتين                       اما في  ى الب ات فيجب ان تضمن الحامل الحصول عل ى النبات ي عل اد الكل  حالة االعتم
  ).ب،د(الكافي واخذ بعض االضافات مثل فيتامين 

م           : عدم القدرة على تحمل سكر الالآتوز      -2 شتقاته ومن اه وهذا السكر متوفر في الحليب وم
راض  روف فالحلي   : االع و مع ا ه ضم، وآم سر اله ازات، ع هال ، الغ ي االس ب غن

ة الطبيب                       ا مراجع ك المرض يجب عليه اني من ذل بالكالسيوم وفي حالة آون الحامل تع
وب            حصولهاللتنسيق وضمان     على الكمية الكافية من الكالسيوم وهو متوفر على شكل حب

 .ومتوفر في بعض االطعمة مثل السبانخ والسردين
  
  
  
 

  :أهمية العناصر الغذائية للحامل وطفلها
روتين  -  سا: الب ازن    ي ه مخ الزم باإلضافة لكون دم ال صنيع ال ين وت ا الجن اء خالي ي بن عد ف

  .إضافية للطاقة الالزمة عند الوالدة
 .تزويد الحامل وجنينها بالطاقة الالزمة خالل الحمل: الكربوهيدرات - 
 .صنع عظام وأسنان قويه: الكالسيوم - 
 .لجنين تصنيع آريات الدم الحمراء التي تقوم بإيصال األوآسجين ل: الحديد - 
 .يساعد في صحة النظر ونمو العظامآما تشكيل جلد سليم : فيتامين أ - 
امين  -  و عظام : (C)فيت ساعد في نم ة وأسناني ليمة ولث ساعد في امتصاص عنصر س  وي

 .الحديد
امين بفي -  ات   : 6ت شكيل آري ي ت ساعد ف سم لل   ي تخدام الج ي اس راء وف دم الحم روتين  ال ب

 .والدهون والكربوهيدرات
 . على الجهاز العصبي وتشكيل آريات الدم الحمراءالمحافظة: 12فيتامين ب - 
 - Folic Acid : األنزيماتيساعد في تصنيع الدم والبروتين ويساعد في عمل بعض. 
 .من الغذاء اليومي% 30 للنمو بحيث تكون نسبته الالزمةتزويد بالطاقة : الدهون - 

  : الزئبق
رة                الذي يعتبر عنصرا  و   في السمك    المتوفر ات آبي ه بكمي ذاء المتكامل إال أن أآل  مهما في الغ
  . عقل الجنين وجهازه العصبي وبالتالي يفضل ان تأآل الحامل وجبة السمك أسبوعياقد يؤذي

د   ر ق ذا االم اة ه دم مراع ا اذ ان ع ل تناوله دا قب ه جي سل الخضروات والفواآ ه لغ يجب التنبي
  : يتسبب في أمراض مثل

  :لستيريا



م والخضروات     وهو مرض تسب   ر المعق به بكتيريا موجودة في بعض االطعمه مثل الحليب غي
شمل الحرارة                      المرض وت ابيع من اإلصابة ب دة أس د ع , النية والسمك وقد تظهر األعراض بع

  .الرعشة الم في العضالت وألم في الظهر وربما ال تظهر أي أعراض
ا مشاآل        سبب له ه ي ل اإلجهاض وموت     وفي حالة إصابة الحامل بهذا المرض فأن رة مث خطي

  .الجنين
 عينات من  األعراض وفي حالة وجود هذه      األنفلونزا أعراض هذا المرض تشبه     أعراض - 

تم  دم ي رحم وال ل وال ذهاالمهب ة عن  أخ تم المعالج ا ي ود البكتيري ة وج ي حال  وفحصها وف
  . الجنين يتم فحصة ومعالجتهبإصابةطريق المضادات الحيوية وفي حالة وجود شك 

 . يجب غسل الخضروات والفواآه الطازجة جيدا قبل تناولهاع هذا المرضلمن - 
 :خالل الحمل على السيدة الحامل عدم تناول - 

 الحليب غير المعقم - 
 .الدواجن واللحم غير المطهي جيدا - 

 .اللحوم المعلبة إال في حالة تسخينها جيدا - 
  

  : الوحام
شا   , غير الطعام مثل الطين    أصنافخالل الحمل تشعر بعض السيدات برغبة شديدة بأآل          الثلج، الن

الطبع ي  ذا ب د ي ؤوه ل وق سيدة الحام ىدي ؤذي ال ساك إل ل   اإلم صح الحام الي تن دم وبالت ر ال  وفق
  .بمراجعة الطبيب

  :النهايةوفي 
وازن والمتكامل خالل الحمل مطلب  ام المت ذ نظره أساسيالطع ين اخ ام  للحامل والجن ي الطع ف

  .لى العناصر الغذائية الالزمةاليومي للحامل يضمن الحصول ع



  
  الجدول التالي يلقي نظرة بسيطة وشامله على المواد الغذائية والرئيسية

  
  الطعام الذي يحتوي هذه المواد  فائدتها  المادة الغذائية
الجلد ,ماده أساسيه لبناء جميع األنسجه مثل العضالت   البروتينات

  .الشعر,العظام,
بروتينات تسمى األنزيمات آل خليه تحتوي على نوع من ال

  .التي تساعد في مسارعة التفاعالت الكيماويه في االجسم
البروتينات هي مكون لألجسام المضاده في الجسم المناعه 

  . وأيضا هي مكون لبعض الهرمونات
  .الطاقه

  

المنتجات الحيوانيه ,السمك,الدجاج,اللحم 
, الحمص.البيض,)الجبن,اللبن,البيض(مثل 

  .والفستقالفول ,العدس
  )حصص من البروتينات4: تأخذ (
  

, األرز, البطاطا, الحبوب,الخبز,النشاء  .مصدر الطاقه الرئيسي للجسمالكربوهيدات                 
  .والبقوليات, السكر

  )حصص من الكربوهيدرات4:تأخذ(
, الدهون المشبعه في اللحوم  .مصدر الطاقه  الدهون

شبعه وهي أآثر والدهون غير الم,الزبده
  .صحه موجوده في الزيوت

  )حصه واحده: تأخذ(
  .تساعد على تحول الطعام الى طاقه  الفيتامينات

  .تساعد الجسم على مقاومة المرض
  د.تساعد الجسم على الحفاظ على العظام

مهم من أجل تطور خاليا الدم , فيتامين ب,حامض الفوليك
  .وتكون الهيموجلوبين

  .خضراء والبرتقالهالخضار ال: فيتامين أ
الحبوب الكامله الحليب :فيتامين ب
  .واللحمه

الخضار الطازجه والفواآه : فيتامين ج
  .خصوصا الحمضيات

صفار , التعرض للشمس: فيتامين د
  .الكبده,زيت السمك, البيض

الخضار الورقيه :حامض الفوليك
  .الموز, الكبد, الحبوب الكامله, الخضراء

  .والمحافظه على هيكلة الجسمالنمو   األمالح المعدنيه
آميات آبيره بحاجه لها جسم الطفل من أجل بناء 

والخاليا ,الدم,العضالت,األنسجه الناعمه,األسنان,العظام
  .العصبيه

الخضار الخضراء ,صفار البيض
الفستق ,الحبوب الكامله, البقول,والصفراء
  .والزيت

صير ع,المشروبات الساخنه,الماء  .وظائف الجسم عامه  الماء
الشوربه , عصيرالخضار,الفواآه

  .والمشروبات الخفيه
 

  
  
  
  
  
  
  

  :معاني المصطلحات
دم -1 ر ال سبب نقص  : فق ي معظم الحاالت تكون ب دم وف ستوى ال ي م ر طبيعي ف وط غي هب

  .عنصر الحديد
 .وحده تستعمل للتعبير عن قيمة الطاقة الحرارية للطعام: سعر حراري -2
 .وم الغذاء بتزويدها مثل األمالح والفيتاميناتالعناصر التي يق: العناصر الغذائية -3
 


