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ــتطيع احلامل احلفاظ على بشرتها من الكلف وعلى   كيف تس

أسنانها؟
  بالنسبة للبشـــرة كلف احلمل وارد ألنه ناجت عن هرمون 
اســـمه ميالمني، وهناك كرميات للمحافظة على البشرة وفي 
الوقت نفسه ال جتعلها مرهقة ومتعبة في فترة احلمل، عادة 
نعطيها للحوامل اذا ظهرت عليهن آثار الكلف في البداية، وبعض 
احلوامل يطلبنها قبل آثار الكلف، وانا أنصح بذلك ألن احلمل 

ليس مرضا ولكنه عملية فسيولوجية ولكننا نحن الذين جعلناه 
مرضا لذلك نصيحتي للحوامل ان يعيشن حياتهن ويحافظن 
على رشاقتهن وأال تزيد أوزانهن عن املعقول ويحافظن على 
بشرتهن بالكرميات والدهانات للرقبة التي تسود، وترطيب 
اجلســـم له دهانات خاصة وهناك بعض احلوامل في األشهر 
األخيرة تنتفخ أرجلهن فنعطيهن كرميات ضد االنتفاخات وهذا 

يجعل احلامل تعيش حياة احلمل بلذة وجمال. 

 تغلبي على كلف الوجه

 (قاسم باشا)  د.هند احلمدان في حوار مع الـ «األنباء» 

 د. احلمدان أثناء إجراء سونار إلحدى املريضات 

 اورام خبيثة في الرحم 

 نصحت بمتابعة وزن األم وضغط دمها بانتظام أثناء الحمل

الـوالدة وبعـد  قبـل  بالحامـل  الخاصـة  الرياضيـة  بالتماريـن  البطـن  تشـقق   كافحـي 

 زيـادة وزنك بحـدود ١٤ كيلوغرامـًا أمر طبيعي خـالل مدة الحمـل.. وفوق ذلـك انتبهي!

 كلف الوجه سـببه هرمون الميالمين ويمكن المحافظة على بشـرة الحامل باسـتخدام كريمات خاصة

 زينب أبوسيدو
  احلمل حياة وطور متقدم من أطوار النشاط اجلسدي والنفسي وليس مرضا، وان كانت هذه احلقيقة بديهية اال ان أغلب السيدات وخصوصا في عصرنا احلاضر 

يتعاملن معه ومعهن أزواجهن على انه مرض ويبدأن في تقليل أنشطتهن وحركاتهن وهو ما يؤثر بصحتهن وبحملهن.
  ينصح أطباء النسـاء والوالدة عادة بأن تنحو املرأة في حملها نحو ما هو طبيعي وان تقلد امها وجدتها في ذلك فال أكثر صحة على احلامل من ان تبتعد بنفسـها 

وبجنينها عن الكسل، والغذاء غير الصحي، وعن املواد الكيماوية والوصفات والنصائح غير العلمية والتي غالبا ما تضرها.
  وخالل لقائنا مع د.هند احلمدان، اختصاصية امراض النسـاء والوالدة في مسـتوصف الكويت التخصصي واملدير العام له نصحت وبشدة بأن تلد املرأة والدة 
طبيعية ما لم يكن هناك عائق مؤكد يحدده الطبيب، وأكدت ان الوالدة الطبيعية مفيدة للمرأة كما انها وبالدرجة األولى مفيدة لصحة الطفل، فمثال يتهيأ اجلهاز 
التنفسي للطفل أثناء مرحلة نزوله من حوض األم، األمر الذي يبدو مفقودا في حالة الوالدة القيصرية، وذكرت ان ضمن مخاطر الوالدة القيصرية ارتفاع نسبة اإلصابة 
باجللطات بالنسـبة لألم وارتفاع نسبة االختناق ودخول املاء الى الرئة بالنسـبة للطفل، وبينت ان هناك اآلن ما يعرف بالوالدة من دون ألم من خالل إعطاء األم 

حقنة في الظهر عقبها تلد طبيعيا من دون اإلحساس بآالم الطلق.
  وحول زيادة وزن احلامل أكدت د.احلمدان ان زيادة الوزن بحدود ١٢ الى ١٤ كيلوغراما تظل زيادة طبيعية ومقبولة، بينما أكثر من ذلك تعتبر زيادة غير صحية 
وحتتاج األم عندها الى برنامج غذائي خاص، كما أوضحت ان بإمكان احلامل احلفاظ على بشـرتها سـواء من الكلف في الوجه او من تشقق البطن باتباع أساليب 

صحية وباستخدام كرميات خاصة مع بعض التمارين الرياضية، فإلى التفاصيل: 

 د.هند الحمدان لـ «األنباء»: 
الوالدة القيصرية قد تسبب 
الجلطة لألم واالختناق للطفل

مشــــاكل كبرى، وهذه شرعا ال جنريها، اال اذا 
كان هناك خطر على األم نفسها وهناك بعض 
الوســــائل االخرى، وهي موضعيــــة وهذه ال 
ننصح بها الن فشلها ذريع تقريبا ٦٠٪ وهي 
لبوس املبايض، وهناك اجلل املوضعي والفوم 
فالواقي أو العازل بالنسبة للرجل ننصح به 
بعد اللولب، واما عملية القطع فال تأثير لها على 
قدرة الرجل اجلنسية، الن العملية تتلخص في 
ربط القناة التي توصل احليوانات املنوية الى 
اخلارج، ويظل الرجل محتفظا بالسائل املنوي 

واالنتصاب والعضالت.

  األورام الحميدة والخبيثة في الرحم

  كيف ميكن للسيدة معرفة انها مصابة بأورام 
ــل هناك اعراض ميكن  ــي الرحم، او بتليف وه ف

رصدها لذلك؟
  اورام الرحم تنقسم الى نوعني: اورام خبيثة 
واورام حميدة، مــــن االورام احلميدة التليف 
وميكــــن االطالع عليه حســــب حجمه، وعدده 
وموضعــــه فاذا كان صغيــــر احلجم وال يؤثر 
على املرأة تستطيع ان حتمل وتلد وال تشعر 
به اال اذا جاءت تشــــتكي مــــن اي عرض آخر، 
كآالم بالبطن فنراه بالسونار فاذا كان  ١سم أو 
١٫٥ ســــم نطلب من املريضة ان تتابع كل ستة 
شهور، خاصة اذا لم تكن له اعراض او مشاكل 
او نزيــــف، ولكن اذا وصل التليف الى حجم ٤ 
ســــم أو ٥ سم وكان كبيرا وواضحا جدا ميكن 
ان يسبب نزيفا وخصوصا اثناء الدورة فبدال 
من خمسة ايام تصبح الدورة عشرة وبدال من 
ثالثة ايام تصبح خمسة وتصحبها آالم شديدة 
في البطــــن، عندها نتدخل فإذا كانت املريضة 
متزوجة، ولديها ابناء وال تريد االجناب ثانية 
لديها طريقة في العالج، اما اذا كانت غير متزوجة 
وعمرها ٣٥ مثال وتريد االحتفاظ بالرحم فلها 

طريقة اخرى في العالج.
  واالمراض اخلبيثة غالبا ما يصاحبها نزيف 
وخصوصا النزيف الذي يحدث بني الدورتني او 
اثناء اجلماع فنقوم بفحصها وعمل سونار لها، 
فاذا اتضح ان هناك مشكلة نقوم باجراء عملية 
كحت، ونرى نتائج العملية فاذا ظهرت امراض 

خبيثة نستشير املريضة قبل العالج.

ما بني انقطاع الــــدورة يصنب بنزيف يصبح 
لديهن اختالل هرمونــــي بدون وجود امراض 
خبيثة او اورام او ما شــــابه، فكان في السابق 
يزال الرحم بكاملــــه تفاديا للنزيف واالنيميا 
وغيره، لكن وجود اللولب الهرموني انقذ األم 
من عملية كبرى هي ازالة الرحم وال تستغرق 
العملية اكثر من عشر دقائق وهي مجرد جتفيف 

بطانة الرحم.
  األن اصبحت هناك صفائح لها مدة زمنية 
تختلف وتتجدد، ناهيك عــــن عمليات الربط 
الكبرى التي جنريهــــا لالمهات اللواتي لديهن 

ــع والتي جتعله  ــمى بالعامية القط ــل ما تس للرج
ــر على قدرته  ــاب هل لها تأثي ــتطيع اإلجن ال يس

اجلنسية؟
  منع احلمل ليس لــــه بدائل كثيرة، فلدينا 
اللولب العادي وهو النحاسي واللولب الهرموني 
الذي بدأ ينتشــــر بني الناس لفاعليته وهو ال 
يتســــبب بنزيف او التهابــــات وله قدرة على 
منــــع احلمل وممكن ان حتتفــــظ به املرأة ملدة 
خمس سنوات، وقد انقذ ارقاما كثيرة جدا من 
العمليات وهو اختراع في صف املرأة، وهناك 
سيدات بني سن االربعني واخلمسني في فترة 

فعادة ما انصح احلوامل باستعمال الكرميات 
والدهون إلزالتها حتى ولو لم تكن هناك تشققات 
فتكون لها وقاية. فهناك كرميات ما بعد الوالدة 
وكرميات اثناء احلمل لكي ال تضر اجلنني وتخفي 
البواقي املوجودة واذا كانت شديدة جدا فلدينا 
ليزر يساعد في ذلك فتخرج األم بعد االربعني 

في حالة جيدة جدا.

  وسائل منع الحمل

  هل هناك بديل عن حبوب منع احلمل وغيرها 
ــائل املعروفة؟ وهل العملية التي جترى  من الوس

  هناك ترهالت في البطن نتيجة سمنة، أو 
ناجتة عن والدة، فإذا كانت بسبب الوالدة فهناك 
متارين لألم أثناء احلمل، وهناك متارين لها بعد 
الوالدة فإذا أدت التمارين أثناء احلمل صارت 
قوة العضالت جيــــدة حتى أثناء الوضع تقل 
عندها آالم منطقة احلوض وبالنسبة لتمارين 
ما بعــــد الوالدة فهي تخفــــف عنها الترهالت، 
وتشد العضالت وأفضل فترة متارس فيها آالم 
التمارين الرياضية واملشي هي ما بعد الوالدة 
فاجلسم يكون خارجا من مرحلة وداخال الى 
مرحلة جديدة أي قابال للتجديد اما التشققات 

 ما هي زيادة الوزن الطبيعية أثناء احلمل؟
  الزيادة الطبيعية للحامل املفروض أال تزيد 
على ١٢-١٤ كيلو من الوزن األساسي الى نهاية 
الشهر التاسع، ويجب ان تتابع في كل زيارة 
للطبيــــب الوزن والضغط، فــــإذا حدث زيادة 
في الوزن نعطيها تعليمات تفيدها كاالبتعاد 
عن املــــواد املاحلة، واالبتعــــاد عن احللويات 
والكربوهيــــدرات، او نعطيها برنامجا غذائيا 

في حني حاجتها إليه.
  هناك حديث عن أن الفنانات غالبا ما يلجأن 
ــباب جتميلية لدرجة أن  للوالدة القيصرية ألس
غالبية السيدات أصبحن يفكرن بهذه الطريقة 

فما نصائحكم؟
  الحظنا في اآلونة األخيرة أن معظم السيدات 
يرغنب فــــي الوالدة القيصريــــة وليس تقليدا 
للفنانات فبعضهن ال يردن ان يشــــعرن بآالم 
الوالدة ونحن نستطيع التغلب على ذلك ألن 
الوالدة القيصرية توازي عشرة أضعاف الوالدة 
الطبيعية، فرمبا تسبب لألم جلطة ألن دمها يكون 
مخثرا وبعد الوالدة اذا لم تتحرك فترة طويلة 
تصــــاب باجللطة وميكن ان حتدث مضاعفات 
في غرفــــة الوالدة، وميكن ان يتعرض اجلنني 
ألي مشكلة، لكن في الوالدات الطبيعية عندما 
ينزل اجلنني من حوض األم الى اخلارج يهيئ 
الرئة الستقبال الهواء، وكثير من األجنة وهم 
خارجون من العملية القيصرية ميكن أن يأخذوا 
قليال من املاء من األم فيقوم طبيب اخلدج بعمل 
إنعاش لهم فكل شيء طبيعي أفضل، ونصيحتي 
لألمهات ان يلــــدن والدة طبيعية، فآالمها لها 
حلول، وامهاتنا وجداتنا كن يشعرن باأللم ومع 
ذلك تنجب الواحدة منهن ١٢ طفال فلم يوقفهن 
األلم عن اإلجنــــاب باإلضافة الى ان هناك ابرا 
لأللم كإبرة الظهر التي تفقد اإلحســــاس متاما 
بأي معاناة للطلق وهذه لها فائدتان أوالهما ان 
املريضة تنجب طبيعيا وبدون ألم وثانيهما انها 

أخرجتها من مشاكل العملية القيصرية.

  عالج ترهالت البطن

ــالت البطن،  ــالج تره ــة املثلى لع ــا الطريق   م
واخلطوط البيضاء التي تسمى تفتيحات جلدية، 

والناجتة عن احلمل والوالدة؟

 تليف الرحم
 ما احتمال عودة األورام والتليف بعد 

استئصالها؟
  هناك احتماالت كثيرة لعودتها ألن 
الرحم املهيأ للتلفيات يكون به ألياف 
صغيرة ال يستطيع ان يراها الطبيب 
أو تكون ميكروسكوبية، وال يريد ان 
يزيلها لئال يحدث نزيف أثناء العملية، 
ومع مرور الزمن تصغر هذه األلياف بعد 
سن األربعني ألن الهرمونات األنثوية 
هي التـــي تغـــذي األورام، خصوصا 
االستروجني، واالستروجني بعد سن الـ 
٤٠ يبدأ يتضاءل في اجلسم حتى حجم 
الرحم كله يصغر ويتضاءل حتى يكون 

انقطاع الدورة بني ٤٠ و٥٢ عاما.
  التليف جـــزء ال يتجزأ من الرحم 
فإذا صغر حجم الرحم يتضاءل حجم 
التليف، واملبايض كذلك فلذلك حدوثه 
وتكراره ممكن، خصوصا في الفتيات 
الشابات ألن التليف لفتاة في عمر ٢٥ 
سنة امامها ١٥ عاما الى ان تصبح في 
األربعني فيمكن عودته مرة أخرى، ولكن 
اذا اكتشـــف المرأة في أواخر انقطاع 

الدورة فعادة ال يعود. 

 رحم يحوي على اورام 
ليفية بتوضعات مختلفة 

 ضمن جدار الرحم  خارج جدار الرحم 

 ضمن جوف الرحم 


