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حقــوق الطبــع محفوظــة إلقليــم إمييليا-رومانيــا »Emilia-Romagna«- كافــة الحقــوق محفوظــة. نســخ هــذا املســتند كلًيــا أو جزئًيــا أو ترجمتــه مســموح بهــا بــرط 

ِذكــر املصــدر، وأال يتــم النــر بهــدف الربــح أو مبصاحبــة منتجــات تجاريــة.

»Casma Tipolito« طباعة: كاسا تيبوليتو – »Nouvelle« الرسوميات ومنوذج الطباعة: نووڤييل

عزيزيت السيدة،

إن والدة أحد األبناء تعترب فرصة كبرية للتغري والنمو بالنسبة لألفراد وللمجتمع.

ــة مســار الحمــل وحــدث  ــل يكشــف أســاليب ال حــر ملواجه ــرأة وكل رجــل وكل زوجــن وكل طف ــرّد كل ام تف

الــوالدة. يتــم الحفــاظ عــى ذلــك التفــرّد مــن خــال وضــع االختيــارات الخاصــة يف مركــز الطريــق؛ ولهــذا تحديــًدا 

مــن األســايس توفــري معلومــات ســليمة وكاملــة وموضوعيــة حــول خيــارات املســاعدة املحتملــة.

 ،»Emilia-Romagna« والهــدف هــو توفــري معلومــات متناســقة ومحدثة حول مســار املســاعدة يف إمييليــا- رومانيــا

وإتاحــة أداة تعــاون وتواصــل بيِنــك وبــن املختصــن الــذي ســتلتقن بهــم بصــورة مــن شــأنها تســهيل اتخــاذ قــرارات 

ــبة وواضحة. مناس

ملف الحمل يشمل:
»بطاقة الحمل« التي ميكن أن يستخدمها الطبيب أو القابلة من أجل وصف مسار الحمل؛	 

ــرة الحمــل بعــد 	  ــن ف ــث م ــِك يف كل ثل ــل يوضــح املســاعدة املقرحــة إلي ــات الحمــل« املصممــة كدلي »يومي
اآلخــر.

ــاء 	  ــاة، والدعــم أثن ــا إىل إحــدى املوضوعــات الخاصــة )أســاليب الحي »نــرات املعلومــات« املخصصــة كل منه
املخــاض، والرضاعــة الطبيعيــة، الــخ( مــن أجــل تحديــد أكــر ســهولة لإلجابــات عــى الشــكوك واالرتبــاكات األكــر 
شــيوًعا أثنــاء الحمــل ويف األيــام األوىل بعــد الــوالدة. الخدمــة أو الطبيــب املرجعــي ســيضيفون مــا يلــزم، وذلــك 

مــن خــال احتــال تســليم بعــض الكتيبــات األخــرى إليــِك يف حالــك حاجِتــك إىل دعــم آخــر؛

نــرة »خيــارات الــوالدة« ميكنــك اســتخدامها أثنــاء الحمــل مــن أجــل تســجيل توجهاتـِـك/ رغباتـِـك، ثم تســليمها 	 
ومناقشــتها يف مركــز الــوالدة الــذي اخــرِت الــوالدة فيــه يف نهايــة الحمــل.

ــاء  ــذي ســتتلقينه أثن ــرح ال ــات ســيكملها ال ــرات املعلوم ــات الحمــل ون ــراءة يومي ق

التحــاور مــع املختصــات واملختصــن )القابلــة، وطبيــب النســاء، وطبيــب الطــب 

العــام، وطبيــب األطفــال(. توجــد معلومــات أخــرى متاحــة عــى املواقــع 

ــا. ــة واملنشــورات املوزعــة التــي ســتجدينها مذكــورة هن االلكروني

يتــم توزيــع »ملــف الحمــل« عــى كافــة النســاء الحوامــل يف مراكــز 

االستشــارات األرسيــة يف اإلقليــم؛ أيًضــا النســاء الــايت يتــم دعمهــن 

ــه لــدى مراكــز  بصــورة خاصــة ميكنهــن الحصــول عــى نســخة من

االستشــارات األرسيــة املوجــودة يف منطقتهــن الســكنية.

تــم تنفيــذ ملــف الحمــل مبســاهمة مــن مجموعــة عمــل متعــددة 

ــة املختصــة مبســار الــوالدة. التخصصــات يف اللجنــة اإلقليمي
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تقويم املواعيد

التاريخ الثالثة أشهر الفحوصات/ الكشوفات الطبية

الثاثة أشهر األوىل تشخيص ما قبل الوالدة

الثاثة أشهر األوىل

الكشوفات الطبية
الثاثة أشهر الثانية

الثاثة أشهر الثالثة

الثاثة أشهر األوىل

فحوصات الدم/ البول

الثاثة أشهر الثانية

الثاثة أشهر الثالثة

الثاثة أشهر األوىل
تخطيطات الصدى

الثاثة أشهر الثانية

فحوصات أخرى

العيادة الطبية املتخصصة يف نهاية 

الحمل

النفاس
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الدعم

القانــون اإليطــايل )املرســوم التريعــي 151/2001( يضمــن حايــة صحــة األم العاملــة، وحــق 

الطفــل يف الدعــم املناســب.

السيدة ذات العمل التابع لها الحق يف:

أذون مدفوعــة مــن أجــل إجــراء فحوصــات مــا قبــل الــوالدة، والفحوصــات الرسيريــة 	 
والكشــوفات الطبيــة التخصصيــة يف حالــة وجــوب إجرائهــا أثنــاء مواعيــد العمــل؛

عدم فصلها: منع الفصل يرسي بدايًة من أول الحمل وحتى إمتام الطفل لعمر سنة؛	 

عدم إسناد أعال خطرية أو شاقة أو غري صحية لها؛	 

5 أشــهر إلزاميــة مــن االمتنــاع عــن العمــل )اجــازة أمومــة( مدفوعــة بنســبة 80% )يف بعــض 	 
الحــاالت 100%( يف الفــرة مــا بــن قبــل والدة الطفــل ومــا بعدهــا؛

شــيكات إعالــة األرسة واإلعفــاءات الرضيبيــة املمنوحــة إىل الزوجــن واألبنــاء املكفولــن وأيًضــا 	 
للســيدات املهاجــرات. إذا كانــت إيطاليــة الجنســية يحــق لهــا شــيكات إعالــة األرسة أيًضــا مــن 

أجــل األبنــاء القارصيــن القاطنــن يف الخــارج؛

اجازة أمومة مدفوعة األجر حتى وإن كانت تعمل بعقد محدد املدة؛	 

تخفيض ساعات العمل يف السنة األوىل من عمر الطفل بالكامل.	 

وكذلــك فــإن الوالديــن صاحبــي العمــل التابــع كليهــا لهــا الحــق يف فــرة امتنــاع اختياريــة عــن 

العمــل )إجــازة أبويــة( مدفوعــة بقيمــة 30% مــن الراتــب خــال الســت )6( ســنوات األوىل مــن 

عمــر الطفــل فقــط، وميكــن االســتفادة منهــا فقــط بعــد فــرة االمتنــاع اإلجبــاري خــال االثنــي 

عــر )12( ســنة األوىل مــن عمــر الطفــل. وهــي تحــق ســواء لألمهــات أو لآلبــاء بفــرة أقصاهــا 

6 أشــهر )أيًضــا متقطعــة( لــألم، و7 أشــهر )أيًضــا متقطعــة( لــألب.

الســيدات العامــالت يف عمــل مســتقل مقــرر لهــن منحــة أمومــة ملــدة الشــهرين الســابقن عــى 

تاريــخ الــوالدة وملــدة الثاثــة أشــهر التاليــة عــى التاريــخ نفســه. عــى أي حــال ال يرتــب عــى 

املنحــة وجــوب االمتنــاع عــن نشــاط العمــل املســتقل.

ما هي الحقوق أثناء الحمل؟
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االستقبال وتقديم 
المعلومات

الدعم

الســيدات صاحبــات األعــال غــر االعتياديــة وغــر املتواصلــة والــايت ال يســتفدن مــن منحــة 

ــي  ــد القوم ــه إىل املعه ــن التوج ــن ميكنه ــد مع ــن ح ــل م ــة أق ــن منح ــتفدن م ــة أو يس األموم

ــات. ــم واملعلوم ــيجدن الدع ــث س ــة حي ــات االجتاعي للتأمين

النســاء غــر العامــالت، اإليطاليــات أو املنتميــات إىل دول االتحــاد األورويب أو غــر املنتميــات 

ــدى مكتــب  إليهــا وميتلكــن بطاقــة إقامــة، ميكنهــن تقديــم طلــب مــن أجــل شــيك األمومــة ل

معــاون الخدمــات االجتاعيــة يف املدينــة التــي يقمــن بهــا و/ أو مقــر املعهــد القومــي للتأمينــات 

االجتاعيــة لــدى محــل إقامتهــن خــال 6 أشــهر مــن والدة الطفــل.

ــز االستشــارات  ــن التوجــه إىل مرك ــة ميكنه ــة إقام ــاليت ال ميتلكــن بطاق ــات ال الســيدات األجنبي

ــي تقــدم االســتضافة واملعلومــات والدعــم دون وجــود خطــر  ــات العمــل التطوعــي الت وجمعي

ــه الطــرد نظــرًا ألن القانــون اإليطــايل يكفــل الدعــم الصحــي أيًضــا  حــدوث إخطــار الهــدف من

ــة  ــة لألموم ــح إقام ــب تري ــم طل ــن تقدي ــتندات. وميكنه ــون مس ــن ال ميتلك ــن الذي للمهاجري

ــة الشــهر الســادس مــن عمــر الطفــل. يــرسي حتــى نهاي

كذلــك يقــر القانــون اإليطــايل للســيدة بالحــق يف الــوالدة يف املستشــفى بصــورة مجهولــة االســم. 

ــا  ــد به ــي ولِ ــفى الت ــه يف املستش ــل وترك ــراف بالطف ــدم االع ــألم ع ــايل ل ــون اإليط ــح القان يتي

)مرســوم رئيــس الجمهوريــة 396/2000 املــادة 30 الفقــرة 2( لــي يتــم توفــري الدعــم وإمكانيــة 

التبنــي والوصايــة القانونيــة عليــه.

@ معلومات أكرث تفصيًل

لــدى املعهــد القومــي للتأمينــات االجتاعيــة )www.inps.it(، واكتــِب »األمومــة واألبــوة« يف محــرك 

البحــث الداخــيل.
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ــرة  ــاء ف ــي ســرافق الســيدة أثن ــة« الت ــة الرعاي ــار »عاق ــات يف إط ــادل املعلوم ــت لتب ــن وق ــارة ع ــد عب كل موع

الحمــل بالكامــل. مــن املهــم أن يجــري أول موعــد مــع الطبيــب أو القابلــة خــال األســبوع العــارش مــن أجــل أن 

يتوافــر الوقــت لتخطيــط أفضــل طريقــة لدعــم الحمــل.

بشــكل عــام يكــون املوعــد األول أطــول مــن تلــك املواعيــد التاليــة ألنــه مــن الــرضوري تجميــع املعلومــات حــول 

صحــة األم والريــك واألرسة؛ كذلــك فهــو يعتــرب فرصــة لتلقــي معلومــات حــول املســاعدة والدعــم أثنــاء الحمــل، 

وحــول الحقــوق القانونيــة التــي تحمــي األمومــة واألبــوة، وحــول دورات املرافقــة حتــى الــوالدة، وحــول أســاليب 

الحيــاة، وكيفيــة إدارة األعــراض األكــر شــيوًعا.

يتم قياس الوزن والضغط الرياين واقراح بعض الفحوصات )مذكورة يف الصفحة التالية(.

بعض السيدات يكون لديهم عوامل خطر خاصة، ويتم أيًضا اقراح فحوصات أخرى لهن:

ــايت 	  ــات ال ــى املريض ــه ع ــم اقراح ــال، يت ــبيل املث ــى س ــدي ج، ع ــاب الكب ــريوس االلته ــاص بف ــار الخ االختب
يخضعــن إىل الغســيل الكلــوي، وملــن يعشــن مــع أشــخاص مصابــن بفــريوس االلتهــاب الكبــدي ج، وملــن تعاطــن 

مخــدرات عــن طريــق الحقــن، الــخ؛

االختبــار الخــاص باألمــراض املنتقلــة جنســيًا )املتدثــرة والســيان(، عــى ســبيل املثــال، يتــم اقراحــه عــى مــن 	 
ــخ يف  ــا تاري ــن له ــف، ومل ــن تعرضــت للعن ــك، وم ــن رشي ــر م ــع أك ــة م ــري محمي ــات جنســية غ ــت عاق أقام

ــخ. ــات واملخــدرات، ال مارســة الدعــارة، وملــن تعاطــت الكحولي

بينــا ال يتــم إجــراء اختبــار الفــريوس املضخــم للخايــا بشــكل روتينــي ألنــه ميكــن فقــط تحديــد مــا إذا كانــت 	 
األم مصابــة بالفــريوس ولكــن ال ميكــن توضيــح مــا إذا كان قــد انتقــل للجنــن وإذا كانــت هنــاك عواقــب لذلــك. 
ــرة  ــل )انظــِر ن ــاء الحم ــن خطــر العــدوى أثن ــة للحــد م ــري الوقائي ــاع التداب ــرضوري إتب ــن ال ــح م ــذا يصب له

املعلومــات حــول »أســاليب الحيــاة«(.

ســيوضح الطبيــب أو القابلــة ســات األطفــال املصابــن مبتازمــة داون وفحوصــات التصويــر أو تشــخيص مــا قبــل 

الــوالدة املتاحــن مــن أجــل متييزهــا( انظــر ِنــرة املعلومــات حــول« تشــخيص مــا قبــل الــوالدة .)»بشــكل خــاص:
يتم عرض إمكانية إجراء فحص موحد من أجل تقييم احتالية إصابة الجنن باملرض؛	 

ــات املشــيمية 	  ــوالدة: فحــص الزغاب ــل ال ــا قب ــة لتشــخيص م ــات حــول الفحوصــات الباِضع ــي معلوم ــم تلق يت
)ســحب عينــة مــن زغابــات األدمــة( وهــو مــا يتــم يف الثلــث األول؛ بــزل الســى )ســحب عينــة مــن الســائل 

ــاين. ــم يف الثلــث الث األمنيــويس( وهــو مــا يت

ويف النهاية أثناء الكشوفات املجدولة:
ســيتم تقييــم أي تواجــد حــايل أو ســابق ملشــاكل بالصحــة العقليــة )االكتئــاب والفصــام وإدمــان املخــدرات ومــا 	 

شــابه ذلــك( والراحــة النفســية والعاطفيــة للزوجــن؛

ــف األرسي عــى األم والطفــل وإرشــادات حــول 	  ــار الضــارة للعن ــة باآلث ــات املتعلق ســيقدم املختصــون املعلوم
الخدمــات/ الجمعيــات املحليــة التــي ميكــن إيجــاد الدعــم واملســاعدة فيهــا )انظــِر نــرة املعلومــات »الرخــاء 

ــدي«(. النفيس-الجس

خالل الثلث األول
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فحوصات الدم
فصيلة الدم - عامل البندر 

يُنَصــح بــه يف الثلــث األول، فهــو مفيــد مــن أجــل اكتشــاف الســيدات صاحبــات 

عامــل البنــدر الســلبي.

اختبار كومبس غر املبارش 

ــة الســيدات الحوامــل صاحبــات عامــل البنــدر الســلبي. يُنَصــح  هــام يف مراقب

بــه كافــة الســيدات أثنــاء الكشــف الطبــي األول، والحًقــا يتــم تكــراره يف الثلــث 

الثالــث.

العد الدموي الشامل )صورة دم كاملة( 

ــل.  ــاء الحم ــدم أثن ــر ال ــص فق ــل فح ــن أج ــد م ــد املعتم ــار الوحي ــو االختب ه

ــل. ــن الحم ــث م ــوب يف كل ثل مطل

سكر الدم 

هــو الفحــص املســتخدم مــن أجــل متييــز مــرض الســكر املوجــود قبــل الحمــل. 

يُنَصــح بــه يف الكشــف الطبــي األول.

ناقالت األمني 

فقــط يف الثلــث األول، وهــو يفيــد يف متييــز الســيدات الــايت يجــب أن يُقــَرح 

عليهــن اختبــار فــريوس االلتهــاب الكبــدي ج.

الهيموجلوبني غر الطبيعي 

يتــم اقــراح الفحــص عــى كافــة الســيدات يف الثلــث األول مــن الحمــل إذا مل 

يتــم إجرائــه قبــل الحمــل: يتيــح متييــز الســيدات الســليات الحامــات ملــرض 

ــا ثاســيميا(، واألشــكال األخــرى  فقــر دم حــوض البحــر األبيــض املتوســط )بيت

مــن فقــر الــدم.

فحوصات مختصة باألمراض املعدية
العوز املناعي البري 

يتــم روتينيًــا اقراحــه يف الثلثــن األول والثالــث ألنــه تــم إثبــات فعاليــة العــاج 

باألدويــة املضــادة للفريوســات لــدى الســيدات الحوامــل اإليجابيــات مصليًــا.

اختبار روبيو )الحصبة األملانية( 

يًنَصــح بــه روتينيًــا يف الثلــث األول، ويجــب تكــراره يف الثلــث الثــاين يف حالــة إذا 

مــا كان االختبــار األول ســلبيًا )انظــِر نــرة املعلومــات »التطعيــات والحمل«(.

اختبار توكسوبالزما )داء املقوسات( 

يُنَصــح بــه يف الثلــث األول، ويجــب تكــراره كل 40- 60 يــوم يف حالــة الســلبية 

ــدة مــن أجــل  ــك الســلوكيات املفي ــة ســيتم النصــح بتل ــا. يف هــذه الحال مصليً

الوقايــة مــن العــدوى )انظــِر نــرة املعلومــات حــول »أســاليب الحيــاة أثنــاء 

الحمــل«(.

فحص من أجل الزهري 

ــاج  ــن ع ــث. ميك ــث الثال ــراره يف الثل ــب تك ــث األول، ويج ــه يف الثل ــح ب يُنَص

إصابــة األم عــن طريــق عــاج مضــاد حيــوي مخصــص، وهــو نافــع أيًضــا يف منــع 

انتقــال العــدوى مــن األم إىل الجنــن.

اختبار من أجل فروس التهاب الكبد ج 

يُقــَرَح إجــراء الفحــص يف الثلــث األول للســيدات الــايت يوجــد لديهــن عوامــل 

خطــر )انظــر الصفحــة 6(.

فحص البول
يفيــد مــن أجــل تشــخيص بعــض األمــراض املوجــودة قبــل الحمــل، ومــن 

أجــل تشــخيص العــدوى البوليــة أثنــاء الحمــل، واكتشــاف الوجــود املحتمــل 
ــل. ــن الحم ــث م ــه يف كل ثل ــح بإجرائ ــول. يُنَص ــات يف الب للربوتين

مزرعة بول 
يتــم اقــراح الفحــص مــن أجــل التحقــق مــن وجــود حمولــة بكترييــة مرتفعــة يف 
ــة  ــراض. البيل ــة أع ــان ال تســبب أي ــة(، وهــي يف بعــض األحي ــة جرثومي ــول )بيل الب
الجرثوميــة التــي ال أعــراض لهــا تعتــرب يف املعتــاد غــري مقلقــة، لكــن أثنــاء الحمــل 

يجــب متييزهــا مــن أجــل البــدء يف العــاج.

فحص من أجل األمراض املنتقلة جنسًيا )املتدثرة والسيالن( 
يُقــَرَح إجــراء الفحــص عــى الســيدات الــايت يوجــد لديهــن عوامــل خطــر )انظــِر 
الصفحــة 6(. يف حالــة النتيجــة اإليجابيــة يجــب البــدء عــى الفــور يف العــاج 

ــوالدة.  ــاء ال ــل أثن ــدوى إىل الطف ــال الع ــب انتق ــة لتجن ــادات الحيوي باملض

اختبــار مســحة عنــق الرحــم )لطاخة الرحــم( – اختبار 

فــريوس الورم الحليمــي البري-الورايث 
يُقرح إجرائهم للتشخيص املبكر لرسطان عنق الرحم:

يُجــرى اختبــار مســحة عنــق الرحــم للســيدات الــايت تــراوح أعارهــم بــن 25 	 
و29 عــام ومل يقمــن بإجــراء ذلــك يف الســنوات الثــاث األخــرية؛

يُجــرى اختبــار فــريوس الــورم الحليمــي البــري للســيدات الــايت تبلــغ أعارهــم 	 
30 عــام فأكــر ومل يقمــن بإجــراء ذلــك االختبــار يف الســنوات الخمــس األخــرية.

ــى  ــاض وال ينطــوي ع ــى خطــر اإلجه ــل ال ينطــوي ع ــاء الحم إجــراء الفحــص أثن
ــرى. ــات أخ مضاعف

تخطيط صدى من القاِبلة
ــة،  ــخ موعــد الحمــل بدق ــث األول هــو تأري ــط الصــدى يف الثل الهــدف مــن تخطي
ــات حــول  ــرة املعلوم ــِر ن ــوأم )انظ ــل ت ــق بحم ــر يتعل ــا إذا كان األم ــد م والتأك

ــوالدة«(. ــل ال ــا قب »تشــخيص م

فحص موحد
يشــمل الفحــص تخطيــط صــدى وفحــص للــدم. ويوفــر تقديــر لخطــر إصابــة الجنن 
ــرة  ــِر ن ــل )انظ ــن الحم ــر م ــث ع ــبوع الثال ــال األس ــري خ ــة داون. يج مبتازم

املعلومــات حــول »تشــخيص مــا قبــل الــوالدة«(.

مراقبة الوزن
تعتــرب مــؤرش عــى التغذيــة الســليمة وأســلوب الحيــاة الصحيــح. ويتــم باإلضافــة إىل 

قيــاس الطــول لتقييــم مــؤرش كتلــة الجســم.

مراقبة الضغط
ــة بارتفــاع الضغــط )الضغــط املرتفــع(  ــة املحتمل فحــص مفيــد يف تشــخيص اإلصاب

ــا مــع كل فحــص. املوجــود قبــل الحمــل، وهــو يتــم دوريً

كشف طبي من القاِبلة
ــد  ــة )بع ــاعة الطبي ــن بالس ــض الجن ــص نب ــوزن وفح ــط وال ــص الضغ ــمل فح يش
ــد الفحــص األول،  ــم عن ــل يت ــاين عــر مــن الحمــل(. استكشــاف املهب األســبوع الث

ــك.  ــا الحاجــة إىل ذل ــر فيه ــرة تظه ــم يف كل م ويت
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أثنــاء مواعيــد هــذا الثلــث يتــم دعــوة الســيدة إىل وصــف حالتهــا الصحيــة: الطبيــب أو القابلــة 

ــج الفحوصــات واملســاعدة  ســيجيبان عــى االســئلة وســيوضحان الشــكوك، وسيتناقشــان يف نتائ

التــي يتــم تقدميهــا يف هــذا الثلــث، مــع اقــراح الفحوصــات الازمــة.

بشكل عام يف هذه الفرة:

يتم فحص ضغط الدم الرياين؛	 

بدايــة مــن األســبوع 24 يتــم التحقــق مــن منــو الجنــن بصــورة مناســبة عــن طريــق تقييــم 	 
زيــادة حجــم الرحــم )قيــاس املســافة بــن االرتفــاق العــاين وقــاع الرحــم باســتخدام رشيــط 

قيــاس(؛

ــة 	  ــة األملاني ــار دم مــن أجــل الحصب ــة عــدم وجــود مناعــة ســيتم اقــراح إجــراء اختب يف حال
ــات(؛ ــوبازما )داء املقوس والتوكس

يف حالــة الوجــود يف فئــة معرضــة لخطــر اإلصابــة بالســكر، يتــم اقــراح فحــص مخصــص للــدم 	 
)منحنــى تحمــل الجلوكوز(؛

إذا أظهــرت فحوصــات الــدم أن مســتوى الهيموجلوبــن أقــل مــن 10,5 جــم/ 100 مــل، قــد 	 
يتــم وصــف عــاج؛

يتــم اقــراح إجــراء تخطيــط صــدى )يُســَمى يف املعتــاد »هيــكيل«( مــن أجــل تشــخيص وجــود 	 
أيــة انحرافــات لــدى الجنــن، وهــو مــا يتــم بــن األســبوعن 19 و21 )انظــِر نــرة املعلومــات 

حــول »تشــخيص مــا قبــل الــوالدة«(.

يتــم تقديــم التطعيــم املضــاد لألنفلونــزا مجانـًـا مــن مركــز الخدمــة الصحيــة للســيدات الــايت يكن 

يف بدايــة موســم اإلصابــة باألنفلونــزا )مــن أكتوبــر »تريــن األول« إىل ديســمرب »كانــون األول«( 

يف الثلــث الثــاين والثالــث مــن الحمــل )انظــِر نــرة املعلومــات حــول »التطعيــات والحمــل«(.

كذلــك يتــم توفــري معلومــات حــول دورات املرافقــة حتــى الــوالدة )انظــِر نــرة املعلومــات حــول 

دورات املرافقــة حتــى الــوالدة(، ويتــم البــدء يف التحــدث عــن املخــاض والــوالدة )انظــِر نــرة 

املعلومــات حــول »خيــارات الــوالدة«(.

ويف النهاية أثناء الكشوفات املجدولة:
ــام 	  ــاب والفص ــة )االكتئ ــة العقلي ــاكل بالصح ــابق ملش ــايل أو س ــد ح ــم أي تواج ــيتم تقيي س

ــن؛ ــة للزوج ــية والعاطفي ــة النفس ــك( والراح ــابه ذل ــا ش ــدرات وم ــان املخ وإدم

ــل 	  ــف األرسي عــى األم والطف ــار الضــارة للعن ــة باآلث ــات املتعلق ســيقدم املختصــون املعلوم
وإرشــادات حــول الخدمــات/ الجمعيــات املحليــة التــي ميكــن إيجــاد الدعــم واملســاعدة فيهــا 

)انظــِر نــرة املعلومــات »الرخــاء النفيس-الجســدي«(.

خالل الثلث الثاين
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فحوصات الدم
العد الدموي الشامل )صورة دم كاملة(

ــل.  ــاء الحم ــدم أثن ــر ال ــص فق ــل فح ــن أج ــد م ــد املعتم ــار الوحي ــو االختب ه

ــل. ــن الحم ــث م ــوب يف كل ثل مطل

سكر الدم - منحنى التحمل

ــة  ــور إصاب ــر تط ــات لخط ــيدات املعرض ــى الس ــار ع ــذا االختب ــراح ه ــم اق يت

ــوزن  ــادة ال ــر )زي ــل الخط ــض عوام ــود بع ــاس وج ــى أس ــل، ع ــكر الحم بس

ــخ  ــة بســكر الحمــل يف حمــل ســابق، وجــود تاري أو الســمنة املفرطــة، اإلصاب

ــة بالســكر، تجــاوز ســن 35 ســنة، أن تكــون املــرأة ذات أصــل  أرسي يف اإلصاب

ــد وبنجاديــش وباكســتان  ــوب آســيا، بشــكل خــاص الهن مــن إحــدى دول جن

والكاريبــي والــرق األوســط(. يف البدايــة أثنــاء الفحــص يتــم فحــص ســكر الــدم 

أثنــاء الصيــام مــن خــال ســحب عينــة. ثــم يتــم الدعــوة إىل رُشب كــوب مــن 

املــاء ُمــذاب فيــه كميــة كبــرية مــن الســكر. ثــم يتــم إعــادة فحــص ســكر الــدم 

ــل يســتغرق الفحــص ســاعتن. ــة. يف املجم ــد 60 إىل 120 دقيق بع

فحوصات مختصة باألمراض املعدية
اختبار روبيو )الحصبة األملانية(

يجــب تكــراره يف الثلــث الثــاين يف حالــة النتيجــة الســلبية )انظــِر أيًضــا 

األول«(. الثلــث  أثنــاء  املقرحــة  »الفحوصــات 

اختبار توكسوبالزما )داء املقوسات(

انظِر »الفحوصات املقرحة أثناء الثلث األول«.

فحص البول
يفيــد مــن أجــل تشــخيص العــدوى البوليــة أثنــاء الحمــل، واكتشــاف الوجــود 

املحتمــل للربوتينــات يف البــول. يُنَصــح بإجرائــه يف كل ثلــث مــن الحمــل.

تخطيط صدى هيكيل من القاِبلة
يتــم إجــراء تخطيــط الصــدى الهيــكيل بــن األســبوعن التاســع عــر والحــادي 

والعريــن مــن الحمــل، وهــو يفيــد يف تشــخيص احتــال وجــود بعــض 

التشــوهات الوالديــة لــدى الجنــن، وتقييــم تطورهــا، وتقييــم االنحرافــات 

املحتملــة يف كميــة الســائل األمنيــويس )انظــِر نــرة املعلومــات حول »تشــخيص 

مــا قبــل الــوالدة«(.

مراقبة الوزن
ــب أن  ــح. يج ــاة الصحي ــلوب الحي ــليمة وأس ــة الس ــى التغذي ــؤرش ع ــرب م تعت

تكــون زيــادة الــوزن يف الحــدود التــي يشــري إليهــا الجــدول يف »بطاقــة الحمل«.

مراقبة الضغط
فحــص ال غنــى عنــه لتشــخيص اإلصابــة املحتملــة بارتفــاع الضغــط الناتــج عــن 

الحمــل، وهــو يتــم دوريـًـا مــع كل فحــص.

قياس قاع الرحم - االرتفاق العاين
عبــارة عــن فحــص للتأكــد مــن تقــدم منــو الجنــن بصــورة منتظمــة. وهــو يتــم 

مــن خــال القيــاس باســتخدام رشيــط القيــاس، أي رشيــط القيــاس التقليــدي 

الخــاص بالحياكــة، للمســافة بــن قــاع الرحــم )أي الحــد أعــى البطــن( واالرتفاق 

العــاين )أي أدىن نقطــة مــن البطــن(.
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ــكوك،  ــيوضح الش ــئلة وس ــى االس ــة ع ــب أو القابل ــيجيب الطبي ــة، س ــوفات الطبي ــاء الكش أثن

ــن  ــرية م ــهور األخ ــا يف الش ــاًء عليه ــه بن ــن اقراح ــم املمك ــات والدع ــج الفحوص ــيعرض نتائ وس

ــوالدة. ــل ال ــن أج ــل وم الحم

كذلك:

يتــم فحــص الضغــط الريــاين، والتحقــق مــن أن الجنــن ينمــو بصــورة مناســبة عــن طريــق 	 
تقييــم زيــادة حجــم الرحــم )املســافة بــن االرتفــاق العــاين وقــاع الرحــم(؛

يُقَرَح إجراء بعض الفحوصات )انظِر الصفحة املوجودة بالجانب(. 	 

يتــم تقديــم التطعيــم املضــاد لألنفلونــزا مجانـًـا مــن مركــز الخدمــة الصحيــة للســيدات الــايت يكن 

يف بدايــة موســم اإلصابــة باألنفلونــزا )مــن أكتوبــر »تريــن األول« إىل ديســمرب »كانــون األول«( 

يف الثلــث الثــاين والثالــث مــن الحمــل.

عــاوة عــى ذلــك، مــا بــن األســبوع الســابع والعريــن والخامــس والثاثــن مــن الحمــل يتــم 

أيًضــا تقديــم اللقــاح ضــد الســعال الديــي )انظــٍر نــرة املعلومــات »التطعيــات والحمــل«(.

ــا  ــي ســتتم به ــع املستشــفى الت ــط االتصــال م ــم تخطي ــا يت ــن تقريبً ــع والثاث يف األســبوع الراب

الــوالدة؛ وســتتلقى الســيدات معلومــات حــول الدعــم بعــد الــوالدة، والفحوصــات املُقَرَحــة عــى 

ــرات  ــِر ن ــدة )انظ ــود الجدي ــة باملول ــة والعناي ــة الطبيعي ــول الرضاع ــوالدة، وح ــد ال ــور بع الف

ــات(. املعلوم

يف األســابيع مــن 32 حتــى 34 يتــم التحقــق مــن أن الجنــن يف وضــع صحيــح مــن أجــل الــوالدة، 

أي أنــه يف وضــع املجــيء بالــرأس أي تتجــه رأســه إىل األســفل: إذا كان الجنــن يف وضــع املجــيء 

بالقــدم )الــرأس ليســت باألســفل( فــإن الطبيــب والقابلــة ســيعطيان معلومــات حــول إمكانيــة 

جعلــه يســتدير )التحويــل مــن خــال منــاورات خارجيــة(.

ويف النهاية أثناء الكشوفات املجدولة:

ــام 	  ــاب والفص ــة )االكتئ ــة العقلي ــاكل بالصح ــابق ملش ــايل أو س ــد ح ــم أي تواج ــيتم تقيي س
ــن؛ ــة للزوج ــية والعاطفي ــة النفس ــك( والراح ــابه ذل ــا ش ــدرات وم ــان املخ وإدم

ســيقدم املختصــون املعلومــات املتعلقــة بالتأثــريات الضــارة للعنــف األرسي عــى األم والطفــل 	 
وإرشــادات حــول الخدمــات/ الجمعيــات املحليــة التــي ميكــن إيجــاد الدعــم واملســاعدة فيهــا 

)انظــِر نــرة املعلومــات »الرخــاء النفيس-الجســدي«(.
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فحوصات الدم
اختبار كومبس غر املبارش

ــث  ــث الثال ــي األول، ويف الثل ــاء الكشــف الطب ــة الســيدات أثن ــه كاف ــح ب يُنَص

)األســبوع 28(.

العد الدموي الشامل )صورة دم كاملة(

ــل.  ــاء الحم ــدم أثن ــر ال ــص فق ــل فح ــن أج ــد م ــد املعتم ــار الوحي ــو االختب ه

ــل. ــن الحم ــث م ــوب يف كل ثل مطل

فحوصات مختصة باألمراض املعدية
العوز املناعي البري 

يتــم روتينيًــا اقراحــه يف الثلثــن األول والثالــث ألنــه تــم إثبــات فعاليــة العــاج 

باألدويــة املضــادة للفريوســات لــدى الســيدات الحوامــل اإليجابيــات مصليًــا.

اختبار توكسوبالزما )داء املقوسات(

انظِر »الفحوصات املقرحة أثناء الثلث األول«.

فحص من أجل الزهري

ــث.  ــث الثال ــراره يف الثل ــب تك ــث األول، ويج ــا يف الثل ــه روتينيً ــح بإجرائ يُنَص

ميكــن عــاج إصابــة األم عــن طريــق عــاج مضــاد حيــوي مخصــص، وهــو نافــع 

أيًضــا يف منــع انتقــال العــدوى مــن األم إىل الجنــن.

فروس االلتهاب الكبدي ب

يُنَصــح بإجرائــه يف الثلــث الثالــث. يف حالــة إذا مــا كانــت نتيجــة األم إيجابيــة 

توجــد عاجــات فعالــة مــن أجــل منــع انتقــال العــدوى إىل الطفــل.

فحص البول
يفيــد مــن أجــل تشــخيص العــدوى البوليــة أثنــاء الحمــل، واكتشــاف الوجــود 

املحتمــل للربوتينــات يف البــول. يُنَصــح بإجرائــه يف كل ثلــث مــن الحمــل.

الوقاية املناعية ضد عامل البندر
ــا إىل كافــة الســيدات صاحبــات عامــل البنــدر  يتــم تقديــم هــذا العــاج روتينيً

الســلبي، والــايت تكــون نتيجــة اختبــار كومبــس لديهــن ســلبية يف األســبوع 28.

املسحة املهبلية
تفيــد يف تحديــد اإلصابــة باملكــورة العقديــة املقيحــة املجموعــة ب: يتــم اقــراح 

ــبة  ــن. بالنس ــادس والثاث ــبوع الس ــد األس ــيدات بع ــة الس ــى كاف ــص ع الفح

ــاج  ــب ع ــيقرح الطبي ــص س ــة يف الفح ــة اإليجابي ــات النتيج ــيدات صاحب للس

ــوالدة. ــاء مخــاض ال ــوي أثن باملضــاد الحي

مراقبة الوزن
تعترب مؤرش عى التغذية السليمة وأسلوب الحياة الصحيح.

مراقبة الضغط
فحــص ال غنــى عنــه لتشــخيص اإلصابــة املحتملــة بارتفــاع الضغــط الناتــج عــن 

الحمــل: يتــم روتينيًــا مــع كل فحــص.



عنوان االتصال مركز الوالدة املحافظة

0523 301111 مستشفى »جوليلمو دا ساليتشيتو« )GUGLIELMO DA SALICETO( يف بياتشينسا 

»Piacenza«

بياتشينسا 

»PIACENZA«

0521 702111
0521 703111

 هيئة املستشفيات الجامعية للمستشفيات املتحدة يف بارما

»AOSPU OSPEDALI RIUNITI di Parma«

»PARMA« بارما

0524 515111 »FIDENZA« مستشفى فيدنسا

0525 9701 )SANTA MARIA( »مستشفى »سانتا ماريا 

»Borgo Val Di Taro« يف بورجو ڤال دي تارو

0522 296111 )S.MARIA NUOVA( »هيئة مستشفيات »سانتا ماريا نووڤا 

»Reggio Emilia« يف ريدجو إمييليا

ريدجو إمييليا 

»REGGIO EMILIA«

0522 837111 »Guastalla« يف جواستاال »CIVILE« مستشفى تشيـڤييل

0522 860111 »Montecchio Emilia« يف مونتيكيو إمييليا )FRANCHINI( »مستشفى »فرانكيني

0522 335111 »Scandiano« يف سكانديانو )MAGATI( »مستشفى »ماجايت

0522 617111 »Castelnovo ne' Monti« يف كاستيلنوڤو ين مونتي )S.ANNA( »مستشفى »سانتا أنا

059 422 2111 هيئة املستشفيات الجامعية املستشفى العام »AOSPU POLICLINICO« يف مودينا 

»Modena«

»MODENA« مودينا

059 659111 »Carpi« يف كاريب )RAMAZZINI( »مستشفى »راماتسيني

0536 846111 »Sassuolo« يف ساسولو »CIVILE« مستشفى تشيـڤييل

0536 29111 »PAVULLO NEL FRIGNANO« مستشفى باڤولو نيل فرينيانو

0535 602111 »MIRANDOLA« مستشفى مرياندوال

051 636 2111 هيئة املستشفيات الجامعية »سانتا أورسوال-مالبيجي« )S.ORSOLA-MALPIGHI( يف 

»Bologna« بولونيا

»BOLOGNA« بولونيا

051 6478111 »Bologna« يف بولونيا »MAGGIORE« مستشفى مادجوري

0542 662111 مستشفى »سانتا ماريا ديا سكاليتا« )SANTA MARIA DELLA SCALETTA( يف إميوال 

»Imola«

051 664 4111 »BENTIVOGLIO« مستشفى بنتيـڤوليو

0532 236111 هيئة املستشفيات الجامعية »مستشفى سانتا أنا الرئييس« )ARCISPEDALE S.ANNA( يف 

»Ferrara« فريارا

»FERRARA« فرارا

051 683 8111 »Cento« يف تشينتو )SS. ANNUNZIATA( »مستشفى »سانتيسيا أنونسياتا

0544 285111 »Ravenna« يف راڤينا )S.MARIA DELLE CROCI( »مستشفى »سانتا ماريا دييل كروتيش »RAVENNA« راڤينا

0545 214111 »LUGO« مستشفى لوجو

0546 601111 »FAENZA« مستشفى فاينسا

0547 352111 »Cesena« يف تشيزينا )M. BUFALINI( »مستشفى »إم. بوفاليني فوريل-تشيزينا 

»FORLÌ-CESENA«0543 731111  )G.B. MORGAGNI - L. PIERANTONI( »مستشفى »جي. يب. مورجاين – إل. بيريأنطوين

»Forlì« يف فوريل

0541 705111 »Rimini« يف رمييني )"INFERMI( »مستشفى »إنفرمي »RIMINI« رمييني

»Emilia-Romagna« مراكز الوالدة يف إقليم إمييليا-رومانيا


