
  
  
  

  المشاآل االعتيادية خالل فترة الحمل
  

 يحدث بعض المشكالت لالم الحامل نتيجة تغير في الهرمونات وزيادة الوزن أنمن الطبيعي 
  . الحمل أي الوالدةبإنهاءوهذه المشكالت تنتهي 

 مع اشهر الحمل وبعضها يستمر حتى نهاية مرتبطة لفترة قصيرة موجودةبعض هذه الحاالت 
  .الحمل
  : والنصائح للتخفيف من هذه المشكالتالشكاوىعض هذه ب
 بسبب التغيرات األولىالغثيان الصباحي والقئ يكون عاده خالل فترة الثالث اشهر  -1

  .الهرمونية خالل الحمل
  :النصيحة أوالوقاية *
تناول االطعمه الجافة التي تحتوي على الكربوهيدرات قبل مغادرة الفراش في الصباح مثل -

  .الخبز المحمص+ البسكويت 
  . مغارة الفراش رويدا رويدا-
 حيث واألخيرة األولى الثالث اشهر األولىتحدث هذه المشكلة خالل فتره الحمل :  التعب-2

  . طاقة لكي يتكيف مع الحملإلىيكون الجسم بحاجة 
  :النصيحة*
  .والحرآةعمل فترة تناوب ما بين الراحة  - 
 .ل النهار خالأمكناخذ فترات من الراحة والنوم متى  - 
 . من جميع المواد الغذائيةومتوازنة منتظمةتناول وجبة طعام على دفعات  - 
 .ات من البروتينات وتجنب االطعمه الدهنية والحارةيتناول وجبات تحتوي على آم - 
 تكون عادة من بداية الحمل حتى نهايته نتيجة التغيرات المشكلةهذه : وجع الظهر السفلي-3

الوقوف أو  المفاصل ووضع الجسم غير الصحيح عند ليونة ىإلالهرمونية التي تؤدي 
  . الجلوس وزيادة الوزن 

   :النصيحة*
 باألعمال القيام أو األرض عن األشياءوضع حرآه الجسم الصحيحة عند التقاط  - 

  .المختلفة
 واالنتباه وأخرىيجب تغيير الوضع بين فترة ف طويلةعدم البقاء على نفس الوضع لمدة  - 

 .ياءاألشعند رفع 
 . بعض التمارين الخفيفةأداء - 
 .اخذ حمام دافئ وليس ساخن - 
 .القيام بالمساجات للمنطقة - 
 من الحمل نتيجة التغيرات األخيرةتحدث في الفترة ): الحرقة( الحموضة المعدية-4

  .الهرمونية وضغط الرحم على المعدة
  :النصيحة*
  .ومتكررةتناول وجبات قليلة  - 
 .تلقاء مباشرة بعد تناول الطعام االسأوعدم الذهاب إلى النوم  - 
 من مستوى باقي أعلى واالآتاف الرأس النوم يجب المحافظة على أوعند االستراحة  - 

 .الجسم بوضع عدة وسائد
 .تجنب تناول االطعمه الدهنية المقلية والحارة - 
  .األسابيع في األحيان في بداية الحمل وفي معظم األحيانفي بعض :  آثرة التبول-5



  :النصيحة*
  . الحمام بشكل متكررإلى الذهاب -
  . سوائلإلى بحاجة ألنها المأخوذة يجب عدم تحديد آمية السوائل -
خصوصا عند حدوث حمل متكرر زيادة نتيجة حجم الدم والتغيرات :  عروق الدوالي-6

  .األرجل الدم في تجمعالهرمونية مما يسبب 
  :النصيحة*
   . االمكانر  قداألرجلالوزن عن  عدم الوقوف لفترة طويلة ومحاولة تقليل -
  . تساعد أن لبس الجوارب مطاطية ممكن -
   . لرفعها األرجل عند االستراحة ووضع مخدات تحت األرجل رفع -
   خالل فترة الحمل آلها نتيجة التغيرات الهرمونية وضغط الرحم اإلمساك -7
   : النصيحة*   
  .زيادة الحرآة و التمارين  - 
 . المأخوذة  زيادة آمية السوائل - 
  .اإلخراج عدم الضغط عند  - 
 . تناول الممرشات مثل الحبوب الخضار و الفواآة الطازجة  - 
وتحصل  من الحمل وهي عبارة عن اتساع وردة فتحة الشرج األخيرة الباصور في الفترة -8

  .نتيجة الضغط على فتحة الشرج 
  : النصيحة *   
   .اإلمساك وتجنب اإلخراجعدم الضغط عند  - 
 .رين لعضالت الحوض  تما - 

   .اإلمساكوالنصائح المقدمة سابقا من اجل 
 الوسطى و األشهر و الظهر و منطقة البطن خالل األرجل شد العضالت في -9
  . من الحمل نتيجة الهرمونات ونقص امتصاص الكالسيوم في الجسم األخيرة
   :النصيحة*

  .فور تناول وجبات تحتوي على آميات آافية من الكالسيوم و الفس - 
 . تغير وضع الجسم بحرص وهدوء و عدم القيام بحرآات مفاجئة  - 
 . عمل مساج للمنطقة التي حصل بها الشد مع ضربات خفيفة  - 
 . عمل مغاطس و حمامات ساخنة للمنطقة المشدودة  - 

 صعوبة التنفس تبدأ في الظهور في األشهر الثالث الوسطى و تزداد  في األشهر -10
 نتيجة ضغط الرحم على الحجاب الحاجز و الرئتين مما يسبب صعوبة التنفس و األخيرة

  .الشخير في الليل 
   النصيحة * 
وضع القامة بذلك يتوسع القفص الصدري وتجنب النوم على وضع الجسم الصحيح  - 

  .الظهر بدون استعمال وسائد لرفع الجزء العلوي من الجسم 
 .ة و حرص  بالتمارين الرياضية ولكن بخفالقيام  - 

 يبدأ في األشهر الثالثة الوسطى و يكثر في األشهر الثالثة األخيرة و يكون  : األرق-11
   .بسبب

   .األرق ضغط الرحم على الحجاب الحاجز و الرئتين يسبب قصر في التنفس و -
  . آثرة التبول في الليل -
  . وضع مريح وشد العضالت إيجاد عدم -
 وما بعدة و الوالدة الحامل بالقلق و الخوف من هالمر أبدأ  تخرها عند اقتراب الحمل من -

  .الليل هو وقت للتفكير مما يسبب األرق 
   النصيحة 



  : قبل الذهاب للنوم ممكن محاولة التالي 
 فان استنشاق الهواء النقي وحرآة الحياة دقيقة مع شريك 20 المشي لمدة إلىالذهاب  - 

  .الجسم تساعد على النوم 
 .فىء قبل النوم  اخذ حمام دا - 
 . عمل مساج - 
 . شرب حليب دافىء  - 
 . الموسيقى الهادئة إلى قراءة آتاب ، مشاهدة التلفاز ، االستماع  - 
و القيام بأي  عدم القدرة على النوم فعليك النهوض من السرير أو عند االستيقاظ بالليل  - 

  .هعمل وال تبقي في الفراش متقلبة ب
المكان خالل النهار ، خصصي وقت معين لذلك  حاولي الراحة و االسترخاء قدر ا - 

 .خصوصا بعد العودة من العمل 
 فان ذلك يخفف من األصدقاء أو عن مخاوفك مع شريك حياتك مع اهلك لآلخرين تحدثي  - 

 .المخاوف 
 أيضا ضيقا و الخواتم أصبح الحذاء أن انتفاخ اليدين و القدمين حيث تالحظ السيدة -12

 نتيجة اخذ  وليس نتيجة اختزان الماءاألخيرةشهر الوسطى و ويحدث ذلك خالل الثالث ا
 مرضية و يجب األعراضالسوائل الزائدة وضغط الرحم على الوالدة وقد تكون هذه 

  .استشارة الطبيب 
   :النصيحة*
  . تحسين الدورة الدموية عن طريق المشي وعمل تمارين لليدين و القدين بشكل دائري -
  لجسم عند االستراحة باستعمال الوسائد مثال  رفع الجزء السفلي من ا-
  . لبس الحذاء المريح وليس الضيق الذي يشد على الرجلين -
  . عدم لبس المجوهرات و الحلي المشدودة -
 نتيجة ضغط األخيرة الثالث الوسطى و األشهر ألم في ضلوع القفص الصدري خالل -13 

  .الرحم على القفص الصدري 
  :النصيحة *
  . الصحيح و االنتباة الشديد عند تغير وضع الجسم وضع الجسم - 
 تغير وضع الجسم بشكل اآبر عدم الجلوس لفترة طويلة بدون تغير الوضع وأخذ نفس  - 

 ) .شهيق و زفير ( عميق 
  ) .عديمة الرائحة وغير مهيجة (  افرازات مهبلية -14

تغيرات بالهرمونات خالل  نتيجة الاألخيرة باألشهر وخاصة خالل فترة الحمل آلها تزداد     
  . لاللتهابات أآثرالحمل يساعد على زيادة لزوجة المهبل ويكون عرضة 

  ) .االغتسال اليومي وتغير الفوط الصحية باستمرار ( االهتمام بالنظافة اليومية  - 
 . وضع ملعقة من الملح في ماء التشطيف  - 

الحمل تزداد نسبة السوائل في فترة الحمل آلها ، خالل فترة  خالل األنف نزيف اللثة و -15
 الدموية وخصوصا الصغيرة منها مثل التي في األوعيةالجسم فيكون هناك ضغط زائد على 

   .األنفاللثة و 
  النصيحة *
االهتمام باستعمال الفرشاة و الخيط الطبي بحرص واستشارة طبيب : بالنسبة للثة  - 

  . لزم األمر إن األسنان
د جو رطب من حولك الن الجفاف في الجو يساعد على اهتمي بوجو : لألنف بالنسبة  - 

 .زيادة نسبة حدوث النزيف 
 . الطبيب إبالغ ويجب  - 



 نتيجة األخيرة الثالث الوسطى و األشهر ، خالل األحيان حكة الجلد وجفافة في بعض -16
  .التغيرات الهرمونية 

   :النصيحة*
  . حمامات دافئة  - 
 .استعمال الكريمات التي ترطب الجلد  - 
 .بس المالبس الرقيقة التي ال تسبب تهيج الجلد ل - 
  مرض إلى تكون مؤشر أو عالجات مختلفة إلى تحتاج أحيانا ألنها طبيبك إبالغيجب  - 

  .لجنة التعليم المستمر 
  
  
  

  يوسف الشعباني المحترم. دبإشرافمسؤولة التمريض                  
  

  
  
       

 
 


