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ســــن  بعـــد  الحمــل 
األربعيـن غيـر مسـتحب فنسـبة 
كبيــرة منغولـي..  طفـل  والدة 

كيف ميكن ان تعد املرأة نفس��ها للحم��ل صحيا وهل هناك اطعمة 
معينة عليها االكثار منها مثال؟

يعتبر احلمل فرصة جيدة وفرصة ممتازة لتصحيح االخطاء، 
فاذا لم يكن الجل احلمل فألجل الطفل، وحمل املرأة يكون اس���هل 
وأصح اذا كانت تغذيتها قبل احلمل سليمة، فنحن نعرف ان نقص 
الفوليك اسيد ميكن ان يتسبب في تشوهات خلقية خطيرة للطفل، 
وهو موجود في اخلبز االسمر وموجود في اخلضراوات فعندما تبدأ 
في الطعام الصحي يصبح حملها سليما، وهذا بالنسبة للتغذية، 
اما بالنسبة للحمل فاحلمل الثاني او الثالث او الرابع يكون اصعب 
ألنه���ا أوال لم تكن حريصة على التغذية فيصبح لديها ضعف في 
العظام نتيجة لتكرار احلمل، ثانيا تضعف العضالت نتيجة عدم 
ممارستها الرياضة بعد الوالدة، فعليها ان حترص على اخذ كورس 
رياضة ولو ملدة شهر لتقوية العضالت واملفاصل واستعدادا للحمل 
الق���ادم وإذا لم تفعل ذلك يكون احلمل طويال ومؤملا ومزعجا بدال 

من ان يكون فترة متعة.
هل هناك نصائح معينة تتبعها احلامل في بداية احلمل للحفاظ على 

اجلنني من اإلسقاط؟
اذا كان احلمل صحيحا وناجتا ع���ن بويضة كاملة واجلنني ال 
يوجد به تش���وهات خلقية فاهلل يحفظه، مسألة ان املرأة يجب ان 
ترتاح في بداية احلمل هذا غير صحيح فاحلمل الطبيعي يقاوم كل 
املؤثرات اخلارجية العادية، فمجهودها العادي ونشاطها وعملها ال 

تؤثر نهائيا على احلمل.

التشوهات الخلقية

إلى أين وصلت األبحاث املتعلقة بالكش��ف عن التش��وهات اخللقية 
في بدايات احلمل؟

تطورت األبحاث كثيرا، فعن طريق اختبار بس���يط بالسونار 
ميكن ان تكتش���ف التشوهات اخللقية خصوصا في الشهر الثالث 

ألن سماكة اجللد في الرقبة تكون 95% صحيحا.
وهناك اختب���ار بالدم، تتضح منه اذا كانت هناك خطورة على 

املرأة أم ال، فاذا اتضحت اخلطورة 
ميكن للمرأة تشخيص اجلنني 
من منتصف الشهر الثالث الى 
منتص���ف الرابع من خالل أخذ 
عينة من ماء اجلنني، او املشيمة 
نفس���ها فيعرف نوعية اجلنني 
ونوعية طريقة تركيبه الوراثية، 
اضافة الى ان هناك اطفال أنابيب، 
قبل زرع اجلنني، خصوصا من 
لديهم مشاكل وراثية يختارون 
اجلن���ني بأخ���ذ خلي���ة من كل 
جنني، اذا كان سليما يزرعونه 
واذا كان هناك مش���اكل وراثية 

يتجنبونها.
الطبي��ب  مت���ى يوص����ي 

باإلجهاض؟
إذا كان للحم���ل اي خطورة 
على األم، فاألم أهم، وهنا نوصي 
باإلجهاض، واذا كان هناك باجلنني 
تشوهات خلقية يستحيل معها 

ان يعيش حياة طبيعية.
وعندما تق���ول املريضة ان 
هذا احلمل ال يناسبها اجتماعيا 
اختلف األئمة في ذلك فبعضهم 
أجاز ان جتهض في بداية احلمل 
في األربع���ني يوما قبل ان يبدأ 
اجلنني ف���ي مرحل���ة املضغة 
املخلقة، وبعض األئمة لم يجيزوا 
ذلك، والقانون الكويتي ال يجيز 
اإلجهاض اال في حالة ان احلمل 

يؤثر على األم.

الحمل بعد األربعين

احلمل بعد سن األربعني ما مخاطره؟
هناك امراض تصاحب املرأة بعد األربعني كالضغط والسكري وهناك 
فرصة والدة للطفل املنغولي فهي تزيد بعد األربعني، ونسبة الطفل 

الداون تكون 1%، ولكن هناك مجاال لتشخيصه قبل الوالدة.
هل تعتمد صحة اجلنني على صحة األب وقوة حيواناته املنوية؟

إلى حد ما فإذا كان األب لديه مشاكل في احليوانات املنوية فإما ان 
يحدث تشوهات باجلنني واما اال يتم احلمل، فبعد تشخيص االمراض 

املتعلقة باحليوانات املنوية وجد انه من الصعب عالجها.
ما نصائحك للحامل في الثالثة اشهر األخيرة من احلمل؟

عليها ان متارس ش���يئا من الرياضة، وأفضل انواع الرياضة هي 
السباحة وذلك للمحافظة على لياقتها، ومن اخلطأ الشائع ان ترتاح 
املرأة احلامل بل على العكس اذا ارتاحت ستزيد آالمها عندما تتحرك، 
ال أقول احلركة قوية ولكنها خفيفة ومستمرة، فهي ستساعدها على 

االحساس بالراحة وتنام براحة حتى آالمها تخف اثناء الوالدة.
بعض النساء يصيبهن انتفاخ في أرجلهن نتيجة احلمل ما سبب ذلك؟ 

وكيف ميكن الوقاية منه؟
بعض النس���اء لديهن قابلية النتفاخ ارجلهن بشكل كبير ومؤلم 
وبعضهن ال يح���دث لهن ذلك ونالحظ هذه املش���كلة بوضوح عند 

الكوافيرات فيجب على احلامل ان تلبس حذاء مريحا.
نرى األغلبية تلبس الفالت الذي ال يش���تمل على اي تضاريس، 
واي تعرجات تس���اعد على وقاية قدم احلامل فهذا خطأ بل يجب ان 
يكون به نوع من املنحنيات، وال يلتصق باألرض حتى ال يسبب آالما 
في املفاصل وميكنها ان تلبس حذاء رياضيا، او نعلني »ش���حاطة« 

وتكون طبية.

احرصي على المشي

ما نصائحك للحامل في الش��هر األخير م��ن احلمل لتكون الوالدة 

طبيعية وسهلة؟
في الشهر األخير حترص احلامل على احلركة املستمرة، متشي 

بصفة يومية، وهناك رياضة خاصة للحامل.
ومن اخلطأ الشائع ان املرأة متشي لتعجل عملية الوالدة، املشي 
ال يقرب موعد الوالدة ولكنه يسهل الوالدة، كما يعطي األم لياقة 

صحية تستطيع بها ان تدفع اجلنني ويكون الطلق أفضل.
نسمع عن الوالدة دون ألم، حدثينا عنها؟

الوالدة دون ألم هي ان تعطى املرأة تخديرا موضعيا، يشمل 
نصف اجلس���م األسفل عن طريق حقن ابرة في املناطق احمليطة 
بالنخاع الش���وكي وهذا يعطي والدة سهلة ويقصر من العملية 
ويجنبه���ا مخاطر كثي���رة حتى لو اضط���رت ألن جتري عملية 

قيصرية تعطى بنج ايضا.
ما زيادة الوزن الطبيعية للحامل خالل فترة احلمل؟

املعدل الطبيعي ان تزيد من الشهر الرابع بحدود 2 كيلو الى 
3 أو 4 كيلو، لكن من آخر الش���هر الرابع تكون الزيادة اسبوعيا 
واملعدل الطبيعي يكون من عش���رة الى أحد عشر كيلو اذا كانت 
احلامل حريصة على وزنها واذا زادت عن ذلك يبدأ القلق عليها، 
لكن بعد العش���رين كيلو يكون هناك خطورة، وكما نخاف من 
الوزن الزائد نخاف ايضا من عدم الزيادة فهناك س���يدات يقلقن 

على أوزانهن فال يأكلن، وهذا يؤثر على الطفل.
كيف ميكن للمرأة احلامل ان تقلل من أعراض احلمل على البشرة 

كالكلف مثال؟
لتقلي���ل الكلف يجب على امل���رأة ان تضع حماية يومية على 
بشرتها وهي لها شروط فيجب ان تضعها قبل اخلروج من املنزل 
بربع أو نصف س���اعة وتعود لوضعها ثانية قبل الذهاب للدوام 
الثاني وهناك س���يدات لديهن قابلية إلصابة بش���رتهن بالكلف 

وهناك أخريات ال يضرهن ذلك.
هل هناك عالقة بني حجم الطفل عند الوالدة والسمنة عند األم؟

ال لي���س له عالقة ففي افريقي���ا مثال رغم املجاعة هناك اال ان 
السيدة حتمل وتلد.

نفسيتك تؤثر في الجنين

ما عالقة األمراض النفس��ية 
كاالكتئاب احلاد بصحة احلمل؟

أو  اكتئاب حاد  طبيعي أي 
أي قلق نفس���ي شديد وليس 
عاديا يؤثر على الطفل فاحلالة 
النفسية للمرأة احلامل اذا كان 
شيئا بسيطا فليس هناك مشكلة 
لكن عندما يكون هناك اجهاد أو 
اكتئاب يؤثر على نفسية الطفل 

املولود فيما بعد.
ه��ل هن��اك نصائ��ح معينة 
لتهيئ��ة األم للرضاعة الطبيعية 

في حال كان حملها هو األول؟
تبدأ األم من الشهر السابع 
بترطي���ب احللم���ة ودهنه���ا 
بالكرميات، وع��مل مساج����ات 
حت��ى ال يك���ون هناك مشكلة 
في الرضاعة، هذا أوال وثاني����ا 
يج���ب ان تهت���م بتغذيته����ا 
خاصة ش����رب السوائل قب����ل 
الوالدة وبع����د الوالدة فتقلي��ل 
الس���وائ���ل يقل���ل احلليب، 
وبالتال���ي يجب ان تش������رب 
س���وائل كافي�������ة حتى تدر 
حلي��با كافيا وبعد كل رضعة 
تده�����ن احللمة حتى ال تتشق�ق 

وتؤمل�ها.

تؤثـر  النفسـية  األم  حالــة 
الوالدة  بعـد  طفلهـا  نفسـية  على 
سـعادتـك علــى  فاحرصـــي 

إذا تعدت زيـادة وزن الحامل 
11 كيلوغرامـًا فعليهـا أن تقلـق.. 
وإذا وصلـت 20 فهـي فـي خطـر

أكثـري من شـرب السـوائل 
خـــالل الحمـل وبعـد الـوالدة 
لطفلـك كــاٍف  حليــب  إلدرار 

فـي الشـهر الثالــث مـن عمـر الجنيــن يمكـــن 
كشـف التشـوهات الخلقيـة بواسـطة فحــص بسـيط

حّذرت من نقص »الفوليك أسيد« قبل الحمل ألنه يسبب تشوهات خلقية للجنين

نشـاطك  مارســـي 
المعتاد بعد الحمل فإذا كان 
طبيعيًا فلن تؤثر فيه حركتك 

اليوميــــة

بوخضور لـ »األنباء«: لوالدة سهلة.. 
شهرك األخيرتمّشي طوال 

زينب أبوسيدو

احلمل قبل ان يكون مرحلة تهيئ الزوجني الستقبال طفلهم اجلديد على احلياة هو جتربة عميقة االثر، خصوصا بالنسبة للمرأة، 
وعليها ان تستعد لهذه التجربة باكرا، وباكرا جدا.

فقبل احلمل ومنذ ان يفكر الزوجان في االجناب او يقبال عليه، على املرأة ان تبدأ االهتمام بتغذيتها ألن جسمها من اآلن فصاعدا 
لم يعد مجرد اعضاء حيوية تؤمن لها حياتها، بل اصبح ايضا مخزنا الطعام الكائن اجلديد، وبيئة حيوية الستقباله وتوفير متطلباته الغذائية 

والنفسية والبيولوجية واي اعتالل في صحة املرأة سينعكس بال شك على صحة جنينها.
وتؤكد د.نداء بوخضور استشارية امراض النساء والوالدة والعقم ان نقص الفوليك اسيد عند املرأة قبل احلمل كفيل بالتسبب في 

تشوهات خلقية للجنني وكذلك نقص بعض الڤيتامينات والعناصر املهمة. وترى د.نداء ان ما يشاع عن راحة احلامل وضرورة 
ان تقلل حركتها مجرد خرافـة، فاحلمل الطبيعي قادر على مواجهة مختلف الظروف املعتادة وعلى املرأة ان 
متارس حركتها وحياتها اليومية، بشرط ان حترص على االكثار من السوائل ومن اخلضار والفاكهة وتشدد 
د.نداء على ضرورة ممارسة الرياضة خصوصا السباحة واملشي. وخالل لقاء »األنباء« مع د.نداء بوخضور، 

اكدت انه اصبح باالمكان الكشف عن التشوهات اخللقية عند اجلنني في الشهر الثالث من احلمل، 
وذلك من خالل فحص بسيط بالسونار او بتحليل الدم او السائل األميني احمليط باجلنني، وبذلك 

ميكن معرفة التركيب اجليني للجنني والكشف عن اي تشوهات خلقية ولو كانت بسيطة، كما 
نصحت املرأة بعد سن االربعني بأن تتوخى احلذر ألن نسبة املنغوليني بني املواليد الذين 
يولدون المهات في هذه السن مرتفعة، كما نصحت احلامل وخصوصا في الشهر التاسع 
من احلمل باالكثار من املشي والسباحة وصعود الدرج لضمان والدة سهلة، فكلما 
مشت احلامل سـهلت والدتها. ونصحت النساء، خصوصا اللواتي يحملن للمرة 

االولى، بتهيئة اثدائهن لعملية ارضـاع الطفل وذلك بدهن حلمة الثدي 
بكرميات خاصة والعناية املسبقة لتأمني عناية حقيقية بأطفالهن 

بعد الوالدة، فالى التفاصيل:

)كرم دياب(»األنباء« حتاور د.نداء بوخضور


