
  التغذيه الجيده خالل فترة الحمل
  

واد       ن الم اط م ص االحتي سدي ونق د الج ت الجه و وق ل ه ةالحم اه   الغذائي ب االنتب ذلك يج ل
  .قبل الحمل الفترة في خاصةلهذاالمخزون ودعمه 

ل وخالل الحمل         وأفضل الطرق للحصول على حاجه للجسم من الفتيامينات واالمالح           المعدنية قب
ه يجب                  المتو عن طريق االآل   ه حيث أن سوائل الالزم ازن الغني بالفواآه والخضار والحبوب وال

رأه الحامل     ستهلك الم ذ   15أن ت سوائل يومياوأخ ا من ال ل الحمل يحمي   (Folic Acid)  آأس قب
  .الجنين من تشوهات العمود الفقري

  
  -:زيادة الوزن

سينه في ن                  ار ويتان وزن بعين االعتب اده ال الهم        الكثير من السيدات يأخذن زي فس الوقت صحه أطف
  . على األآل المعتادزيادةة بسعر حرار300بتناولوبالتالي ننصح الحامل 

ى  10.5بمقدار الزياده لمعظم السيدات من       • اده في األشهر       14.5 إل م حيث تكون الزي  آغ
ن  ثالث األول م شهر و1.6 -0.8ال ي ال م ف ل 1.6-1.2آغ ة الحم ى نهاي ل شهر حت م آ آغ

اده في                      ومقدار الزياده يكون      سوائل في جسم الحامل وزي اده لل ل وزي و الطف اتج عن نم ن
 .حجم الرحم والثديين ووجود المشيمه والسائل للمحيط بالجنين

 - :فوائد التغذيه الجيده خالل فترة الحمل •
   .تكون االم والطفل أآثر صحه بالوالده -
  .يولدون بالوقت المحدد والوزن الطبيعي -
 .نه األولى من الحياهيتمتع األطفال بصحه جيده الس -
 .تتمتع األم بصحه جيده بعد الوالده وتنتج حليبا آافيا وجيدا -

  
  .الجدول التالي يلقي نظره بسيطه وشامله على المواد الغذائيه والرئيسيه

 يجب أن    امرأة آل   ,بها إيجادهماهي فوائدها للجسم وماهو الطعام الذي يمكن         -
ل        تأآل من جميع المجموعات يوميا لكي تكون           ه قب ه ومتكامل ا متوازن وجبته

رة الرضاعه        . وخالل فترة الحمل   ى األم المرضع       وأيضا خالل فت فيجب عل
ذا يجب أن يكون                 ان ه ه ف أن تتبع وجبه غذائيه متوازنه ومتكامله وفي الحقيق

 .اسلوبها في التغذيه على مدى عمرها
  
  
  
  

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

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

  .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 

  .الفول والفستق,العدس
  )حصص من البروتينات4: تأخذ (
  

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

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

والدهون غير المشبعه وهي أآثر ,الزبده
  .صحه موجوده في الزيوت



  )حصه واحده: تأخذ(
  . تحول الطعام الى طاقهتساعد على  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

  .الخضار الخضراء والبرتقاله: فيتامين أ
الحبوب الكامله الحليب :فيتامين ب
  .واللحمه

 الطازجه والفواآه الخضار: فيتامين ج
  .خصوصا الحمضيات

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

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

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

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

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

عصير ,المشروبات الساخنه,الماء  .وظائف الجسم عامه  الماء
الشوربه , عصيرالخضار,الفواآه

  .والمشروبات الخفيه
 

  
  
  
  
  
  
 

  
 
حامل تحسين عاداتها الصحيه في األآل مثل تنظيم الوجبات   الهالمر أعلى  -

 . على المواد الغير مفيدهاالبتعاد
أن تكون الوجبه متكامله أي تضم المجموعات الغذائيه مثل بروتين  -

 .آاربوهيدرات فيتامينات أمالح معدنيه
أخذ وجبات بسيطه بين الوجبات بضمن الحصول على الغذاء الكامل  -

 .وتجنب الغثيان في فترة األولى من الحمل, يه الالزمه والسعرات الحرار
 والحديد ) (Folic Acidوالفيتامينات , تحتاج الحامل الى بعض المقويات  -

 .وهي متوفره على شكل حبوب يصفها الطبيب حسب الضروره
طلب أساسي م,وفي النهايه فان الطعام المتوازن المتكامل خالل فترة الحمل  -

 .للحامل والطفل
  
 
 


