
 املهدي احلمود عبد.د.أ
 قسم التوليد وأمراض النساء وجراحتها

 جامعة حلب –كلية الطب 



 ..ليست تعليمية 
 بل فقط إلعادة ترتيب أوراقنا وضبط عملنا خدمة للمجتمع

 
 
 
 

تستند احملاضرة إىل املمارسات األكادميية املنصوص عليها يف مراجع التوليد 
 واملعموؿ هبا يف املراكز املعتمدة



يف الواليػػػػات املتيفػػػػدة يف بوسػػػػط   1901أوؿ مػػػػا بػػػػرز ىػػػػعا امل هػػػػـو يف عػػػػاـ •
 .بالواليات املتيفدة

مػػ  مركػػز بوسػػط   ػػدمات   Mrs. William Lowell Putnamسػػجلتو •
بعػد أف   Boston Infant Social Service Departmentالرضع االجتماعيػة

قامػػت مجموعػػة مػػ  الزيػػارات املنزليػػة لليفوامػػل واملرضػػعات وا تهػػ  األمػػر عػػاـ 
 .بتأسيس أوؿ عيادة متخصصة برعاية احلوامل 1911



ىػػجم وموعػػة اإلجػػراءات الػػح  ػػتم بصػػيفة احلامػػل وا نػػ  هبػػدؼ متابعػػة سػػ  •
 .احلمل لرتصد االختالطات وتعديل عوامل ا طورة

 :فهجم تشمل•
 .قبل احلمل( استشارة)عناية –
 :وىعا حيتاج: املراقبة الكافية لس  احلمل–

 .العلم بالتبدالت الطبيعية يف احلمل•
 .عدد كاٍؼ م  الزيارات•
 .إجراءات كافية يف كل زيارة•

 .ترصد عوامل ا طورة وتعديلها–
 .الوقاية م  االختالطات املتوقعة–
 .التدب  األويل لالختالطات الح حتدث–



 .رعاية قبل احلمل•
 .تشخيص احلمل•
 .التقييم األويل لليفمل•
 .زيارات املراقبة التالية•
 .االختبارات املساعدة•
 .ضبط التغعية والوزف•
 .النصائح العامة حوؿ منط احلياة•

 



 .دتثل الطب الوقائجم يف اختصاص التوليد•
يػػػػتم مػػػػ  خالاػػػػا حتديػػػػد العوامػػػػل الػػػػح قػػػػد تػػػػ  ر مسػػػػتقبال علػػػػ  سػػػػ  احلمػػػػل •

 (.عائلية، مرضية، قصة والدية سابقة)
يقمي قعنا   يصق• كػوف معمػم احلمػوؿ خمػ  هلطػط اػا فعنػدما وهي قاصري جقًي ف

تكػوف ( أسبوع بعد موعد الطمػ  امل ػرتض 2-1)تعرؼ السيدة بأهنا حامل 
 .معمم اعضاء ا ن  يف طور التشكل

 



 (.منط احلياة والتغعية –عمل  –طوؿ  –عمر )حب  العوامل الشخصية •
 -أمػراض القلػب واالوعيػة  -الصػرع  –داء السػكري )ضبط االمػراض املزمنػة •

 (.األمراض املهنية -أمراض الكلية 
 .االستشارات الورا ية•
 -تشوىات األ بوب العصػ  )البيف  يف أسباب التشوىات الوالدية املمكنة •

 (.األمراض االستقالبية - الثالسيميا
 (.عوامل إ تا ية)بعض اختبارات املسح الروتينية  –اللقاحات السابقة •



وجلديػػػة، أعػػػراض   دييػػػةتػػػأخر الطمػػػ ، تبػػػدلت )سػػػريريًا بأعراضػػػو وعالماتػػػو •
 (.إخل... تبدالت يف الرحم والعنق وهلاط العنق واملهبل  –ودية 

 .التناسلية القندية املنميةهلربيًا بكشف •
 .صدويًا باألمواج فائقة الصدى•
 ؟.ترصد حركات ا ن  وضربات القلب•

 



 :ىدفو•
 (.يلح لقإلىقعصل قوع خفضقيلخطورجتصنيف )حتديد احلالة الصيفية لألـ وا ن  –
 .تقدير العمر احلملجم بأدؽ ما ميك –
 .وضع خطة متابعة حىت الوالدة–

جيػػب أف يكػػوف لليفامػػل سػػجل خػػاص يتضػػم  املعلومػػات األساسػػية عنهػػا للرجػػوع •
 .إليها

يتضم  التقييم األويل الوضع االقتصادي واالجتماعجم ودراسػة مقػدرة احلامػل علػ  •
 .متابعة زيارا ا

 (زمرة الدـ) عخب يفصقأسصسيفصوتقييًما  س ي يفصقشصعلفقيتضم  تقييما •



 ع خفضقيلخطورج( 0-2)
 عصل قيلخطورجق( 3-6)  
 ش ي قيلخطورج( وأكث ق7)



 :يتم توقيت الزيارات عل  الشكل التايل•
 .28أسابيع حىت األسبوع  4ب اصل –
 .36مث ب اصل أسبوع  حىت األسبوع –
 .مث ب اصل أسبوع حىت الوالدة–

 .قد حتتاج زيارة كل أسبوع  حسب شدة احلالةيلح ولقعصليةقيلخطورجق•



 ..تقييم حالة ا ن  •
 .معدؿ النمو واحلركات ال اعلة–
 .التشوىات الكربى–
 .السائل األمنيوسجم واملليفقات–

 :  تقييم حالة األـ•
 .ضغط الدـ–
 .الوزف–
 .األعراض املرافقة –
 .فيفص حوضجم قبيل الوالدة–
 .التيفاليل الضرورية–



 



 (.28-24األسبوع )تقصجم داء السكري احلملجم •
 (.النيس يا – الكالميديا)تقصجم اإل تا ات املنقولة جنسًيا •
يسػاعد يف التنبػ  باملخػاض البػاكر ) Fetal Fibronectinا نيػ   ال يربو كتػ •

لكنػو لػيس  ACOGحسب توصيات الكلية األمريكية للتوليػد وأمػراض النسػاء 
 .روتينًيا

( اختبارات مسح كاالختبار الثنائجم والثال ػجم)املسح ا اص باألمراض الورا ية •
 (.واختبارات تأكيد حسب إجيابية اختبارات املسح

 

 





 .ال ختسر احلامل كل ما كسبتو م  وزف خالؿ احلمل•
 .يرتاجع ببطء والرتاجع ليس كلًيا ومعدؿ تراكمجم•





 اليـو /غ 6-5الربوت  •
 .مهم جًدا تنوع مصادره لتجنب عوز األمحاض األمينية األساسية–

 .  اليـو/ملغ 30احلديد •
 .اليـو/ملغ 20الز ك •
 .اليـو/ملغ 2النيفاس •
 .ليس روتينًيا واملغنزيـوالكالسيـو •
اليود ال ميك  معرفة ا رعة املطلوبػة منػو بدقػة ألهنػا ختضػع  الفػات شخصػية •

 .يف عمل الغدة الدرقية، األفضل دعم الغعاء باليود
 



تنػػاوؿ مػػا ترخمػػب بالكميػػة الػػح ترخمػػب وبامللوحػػة املقبولػػة •
 .اا

يف حػػػاؿ كا ػػػت مػػػ  وسػػػط اجتمػػػاعجم اقتصػػػادي متػػػدف •
جيػػػػػب التأكػػػػػد مػػػػػ  تػػػػػام  احلػػػػػدود الػػػػػد يا املقبولػػػػػة مػػػػػ  

 .األخمعية كًما و وًعا وبدائلها
 .مراقبة كسب الوزف•
 .الدعم باحلديد ومحض ال وليك عل  األقل•
 .32-28عيصرقيلخضصبقبينقيألسبوعق•

 



 (.شيوع اإلمساؾ)عصديتقيلاغوطق•
 (.جتنبو عند  ديد اإلسقاط) يلن صع•
 (.مسموحة عموًما)ع صلنصتقيألس صنق•
 (.فناج  3يـو كيفد أقص  /ملغ 300) يلكصمئين•

 .يللقصحصت•
 

 (.اا مضادات استطباب) يل يصضة•
 (.جتنب الوقوؼ وا هود الشديدة) يل  ل•
 (.آم  عادة) يلسف •
 (.خطر املياه احلارة يف أوؿ احلمل) يساح صم•
 (.مرحية ودافئة و  وذة) يل لبس نوعية•

 



 عطلقة
 . أمراض قلبية•
 .  حصاريةأمراض رئة •
 .قصور عنق الرحم•
 .احلمل املتعدد•
 .سوابق والدات مبكرة•
 (.مهما كاف سببو) زؼ مهبلجم •
 .مقدمة االرتعاج•

 

 نسبية
 فقر دـ•
 .اضطرابات  مم خم  مقّيمة•
 .التهاب قصبات مزم •
 .داء سكري منط أوؿ خم  مضبوط•
 .بدا ة أو حنافة مرضية•
 .تأخر منو ا ن  داخل الرحم•
 .أمراض مزمنة خم  مضبوطة•
 .املدخنات الشرىات•



 عساطبة
 .األ  لو زا يف فرتة التعرض•
 .للمعرضات Aو  Bالتهاب الكبد •

 

 ع  وعة
 . احلصبة•
 .احلصبة األملا ية•
 .النكاؼ•
 .جدري املاء•
 .احلم  الص راء•

 

 القياأث قيساطبصبهصقبصلح ل
 .املكورات الرئوية•
 .املكورات السيفائية•

 



 .(عوز احلديد) PICAالشهوة الطينية •
 .فرط اللعاب•
 .الصداع•
 .الوى  العاـ•
 (.طبيعية ومرضية)الضائعات املهبلية •

 .واإلقياءالغثياف •
 .أمل المهر•
 .الدوايل•
 البواس •
 .حرقة ال  اد•



 أوالدقس  يء... والدجقرحيةق


