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تحضير  أجل  من  منظمة  ولخطة  لترتيبات،  يحتاج  للحمل  االستعداد 
للحمل،  كنتما تخططان  فإذا  والرضاعة،  والوالدة  للحمل  المرأة  جسم 

فهذا دليل تفصيلي قد يساعدكما

سؤال في الصحة

عالقة بكتيريا األمعاء بالفيبروميالجيا
يعاني آالف األشخاص حول العالم من املرض املسمى باأللم 

العضلي الليفي )الفيبروميالجيا(، ويعتقد أنه يصيب 5% من 
البشر، ورغم أن الغموض مازال يحيط باملرض، إال أنه أصبح 

من املمكن فهم هذا املرض بشكل أفضل اآلن.
ورغم أنه ال يوجد حتى اآلن سبب محدد للمرض، يعتقد أنه 

يرتبط بوجود مواد كيميائية معينة في املخ، وحدوث تغيرات 
في طريقة معالجة املخ لرسائل األلم التي تصل إليه من أجزاء 

الجسم املختلفة، كما يشير البعض إلى دور للوراثة والجينات 
في املوضوع. وهناك أدلة على أن بعض أنواع العدوى قد 

ترتبط باإلصابة باملرض، خاصة عدوى الجهاز الهضمي، 

كما أن بحثا جديدا أشار إلى أن هناك بعض التغيرات التي 
تحدث في البكتيريا املوجودة في الجهاز الهضمي في مرضى 

األلم العضلي الليفي، ووجدت الدراسة أن حوالي 20 نوعًا 
من البكتيريا تواجدت بأعداد أكبر أو أقل في هؤالء املرضى 

باملقارنة باملجموعة الضابطة.
ليس هذا فحسب، فقد ارتبطت حدة األعراض بشكل واضح 
بزيادة أو غياب أحد أنواع البكتيريا، لكن البحث في املقابل 

لم يستطع تأكيد وجود عالقة سببية بني هذه التغيرات وبني 
اإلصابة باملرض، وهو ما سيحاول الفريق البحثي اكتشافه 

في األبحاث القادمة.

ميرا سعيد - 27 سنة
حصل لي تمزق في أربطة الكاحل، وتم 
ــــاث مــــــرات فــــي نــفــس  ــع الـــجـــبـــس ثـ ــ وضـ
ــــرف حـــا لـــهـــذه املــشــكــلــة  الـــرجـــل، وال أعـ
ــرة يــحــصــل الـــتـــواء  ــكـــررة، فـــي كـــل مــ ــتـ املـ
وأضــع الجبس. هل من املمكن أن أعرف 
ــتـــمـــزق املـــتـــكـــرر؟  ــدوث الـ ــ الـــســـبـــب فــــي حــ
أنـــا أصــبــحــت أخـــاف أن أمــشــي، وأحــتــاج 
إلـــى عـــاج يحميني مــن تــكــرار االلــتــواء، 

ويحمي رجلي من التجبيس مجددا.

األستاذة الفاضلة؛
ــلـــيـــك.. بــالــطــبــع فـــإن  ــة عـ ــــف ســـالمـ ألـ
ــــدوث الـــتـــواء الــكــاحــل أمــر  تـــكـــرار حـ
مزعج مقلق، ولكن معرفة األسباب 
يــمــكــنــهــا أن تـــســـاعـــدك فــــي حــمــايــة 
ــتـــواء في  نــفــســك، وتـــكـــرار حــــدوث الـ
أسباب، من  لعدة  يكون  قد  الكاحل 

بينها:
استعمال حــذاء ذي كعب مرتفع،   -
فــهــذا يـــؤدي إلــى حـــدوث عــدم ثبات 
الخاطئ  للوضع  نتيجة  باملفصل 
ــام املــفــصــل  ــظـ ــكـــون عــلــيــه عـ الــــــذي تـ

خالل ارتداء الحذاء.
ــلــقــي فـــي ألــيــاف 

َ
- وجــــود ضــعــف خ

ــة حــــول املــفــصــل مـــع حـــدوث  ــطـ األربـ
اإلصابة، قد يؤدي إلى االلتئام في 

حالة ضعف باألربطة.
أمــا في حالة حــدوث اإلصابة فيتم 

العالج باإلجراءات التالية:
1. عمل جبس ملدة ستة أسابيع.

2. أو ارتداء حذاء طبي يمنع التواء 
املفصل ملدة ستة أسابيع.

واالختيار ما بني الجبس أو الحذاء 
يكون حسب درجة اإلصابة، وبناء 

على تقييم الطبيب.
3. ثم يتم عمل عالج طبيعي لتقوية 
ــــوازن  ــتـ ــ ــادة الـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــعــــضــــالت، واسـ

العضلي حول مفصل الكاحل.
فــي حــالــة عـــدم االســتــجــابــة للعالج 
األربــطــة  ضعف  وثــبــوت  الطبيعي، 
بـــالـــكـــشـــف الـــطـــبـــي، يــــقــــوم الــــجــــراح 
ــة، وبــعــد  ــيــ ــراحــ بـــــإجـــــراء عــمــلــيــة جــ

االلتئام يتم عمل العالج الالزم.. 
مع تمنياتي بالشفاء العاجل.

د. بال إبراهيم
استشاري جراحة العظام

معلومة تهمك

ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

اإلعداد للحمل
دليل تفصيلي لـ28 يومًا

محمد السنباطي

عند اتخاذ قرار إنجاب طفل فإنه يجب التأكد 
كما  للحمل،  الزوجة  استعداد وجاهزية  من 
التي تزيد من  القيام بعدد من األمــور  يجب 
فــرص حــدوث اإلخــصــاب؛ ونتناول هنا أهم 
ــتـــي تـــســـاعـــد عـــلـــى الــتــحــضــيــر  اإلرشــــــــــادات الـ

لحمل آمن وطفل معافى.

خطة األسابيع األربعة للتحضير للحمل
¶ األسبوع األول

الــيــوم 1: التوقف عــن استعمال وســائــل منع 
الــحــمــل: يــجــب إنــهــاء اســتــخــدام وســيــلــة منع 
الــحــمــل، وحــســب الــوســيــلــة، يمكن لــلــمــرأة أن 
تــحــمــل عــقــب وقـــف الــوســيــلــة فــــورًا، ويتطلب 
ــر قـــبـــل حـــــــدوث الــحــمــل  ــهــ األمـــــــر بـــضـــعـــة أشــ

املنتظر.
ــددة:  ــعـ ــتـ ــاول الــفــيــتــامــيــنــات املـ ــنــ ــوم 2: تــ ــيــ الــ
يستنفذ الحمل العديد من العناصر الغذائية 
لــذا ينصح بتناول  الحامل،  املـــرأة  مــن جسد 
الـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات املـــتـــنـــوعـــة لـــــدى االســـتـــعـــداد 

للحمل.
الفوليك: حمض  بــدء تناول حمض   :3 اليوم 
الفوليك يحمي الجنني من تشوهات الجهاز 
الــعــصــبــي خــــالل أشـــهـــر الــحــمــل األولـــــــى، لــذا 
يــجــب الــتــأكــد مـــن الــحــصــول عــلــى 800-400 

ميكروغرام بشكل يومي.
اليوم 4: تناول طعام صحي ومتوازن: يجب 
اتـــبـــاع نــظــام غـــذائـــي صــحــي إلمـــــداد الــجــســم 
ــر الـــغـــذائـــيـــة الـــــالزمـــــة لـــأم  ــنـــاصـ ــعـ ــة الـ ــافـ ــكـ بـ
وللجنني، األمر الذي يعني اإلكثار من تناول 

األطعمة الكاملة والخضروات والفواكه.
اليوم 5: ممارسة التمارين الرياضية: يتطلب 
الــحــمــل اآلمـــــن جـــســـدًا قـــويـــًا وصـــحـــيـــًا، لــذلــك 
ينصح بممارسة تمارين رياضية متوسطة 

املجهود ملدة 30 دقيقة يوميًا.
اليوم 6: إجــراء فحص طبي شامل: يتضمن 
ــيـــل، وذلــــك  ــالـ ــتـــحـ ــفـــحـــص إجــــــــراء بـــعـــض الـ الـ
بــغــرض التأكد مــن ســالمــة الــزوجــة وخلوها 
مــن املــشــاكــل الصحية أو األمــــراض الــتــي قد 

تتفاقم أثناء الحمل.
عـــلـــى  ــــول  ــــصــ ــحــ ــ الــ مـــــــن  ــد  ــ ــأكــ ــ ــتــ ــ الــ  :7 الـــــــيـــــــوم 
ــة: يـــجـــب أن تــحــصــل  ــ ــــالزمــ الـــتـــحـــصـــيـــنـــات الــ
الــضــروريــة  التحصينات  كــافــة  الــزوجــة على 

لحماية املولود املنتظر.

¶ األسبوع الثاني
الـــيـــوم 8: زيــــــارة أخـــصـــائـــي الـــتـــولـــيـــد: يجب 
زيارة طبيبة أمراض النساء والوالدة للتأكد 
مــن الــجــاهــزيــة للحمل وعـــدم وجـــود مشاكل 

صحية أو متعلقة بالخصوبة.
اليوم 9: تتبع الدورة الشهرية: لتحديد األيام 
ينصح  اإلخصاب،  لحدوث  احتمالية  األكثر 
بــتــســجــيــل بـــدايـــة ونــهــايــة الــــــدورة الــشــهــريــة 
لتحديد متوسط عــدد أيــام الـــدورة الــذي قد 
يتراوح بني 21-35 يومًا، ملعرفة األيام األكثر 

خصوبة خالل الدورة.
الــضــارة: يجب  املــواد  اليوم 10: االبتعاد عن 
االبتعاد عن كافة املواد الضارة من كيماويات 
مــلــوثــة ومــــواد اصــطــنــاعــيــة، ومــســتــحــضــرات 
تحتوي  الــتــي  بــالــجــســم  والــعــنــايــة  التجميل 
عــلــى مــــواد صــنــاعــيــة، ومــنــتــجــات التنظيف 

التي تضم مواد كيميائية.
الــيــوم 11: الــتــخــلــص مــن الــقــلــق والــضــغــوط: 
ــن الـــقـــلـــق  ــ ــة الـــتـــخـــلـــص مــ ــاولــ ــمــــحــ يـــنـــصـــح بــ
والضغوطات قبل الشروع في الحمل، وذلك 
إلمــــداد األم بــالــطــاقــة الــنــفــســيــة واالســتــعــداد 

الكافي للقيام بواجباتها.
الــيــوم 12: مــمــارســة الــيــوغــا: تــســاعــد اليوغا 
على االسترخاء والتخلص من القلق املتعلق 
بـــالـــحـــمـــل، وتـــســـاعـــد عـــلـــى تـــقـــويـــة عــضــالت 

الجسم وتهيئته للحمل.
الـــيـــوم 13: زيـــــارة طــبــيــب األســــنــــان: تــغــيــرات 
الــحــمــل الــهــرمــونــيــة لــهــا تــأثــيــر ســلــبــي على 

زيــارة طبيب  واللثة؛ مما يستدعي  األسنان 
األسنان قبل الشروع في الحمل.

الــيــوم 14: اإلقـــالع عــن التدخني واملــشــروبــات 
ــــول شــــديــــدا  ــــحـ ــكـ ــ ــدخــــني والـ ــتــ الــــكــــحــــولــــيــــة: الــ
قد  مما  والجنني،  األم  صحة  على  الخطورة 
يـــؤدي لــلــوالدة املــبــكــرة أو وفـــاة الــجــنــني؛ لــذا 

ينبغي اإلقالع عن التدخني والكحول تمامًا.

¶ األسبوع الثالث
الــيــوم 15: الــجــمــاع: يــجــب مــمــارســة الجماع 
طوال الدورة الشهرية، مع تكرار القيام به في 

أيام زيادة الخصوبة.
الــوصــول لــوزن مثالي: التأكد من  الــيــوم 16: 
أن مـــؤشـــر كــتــلــة الــجــســم ضــمــن املــســتــويــات 
ــكـــن االســـتـــعـــانـــة بــالــطــبــيــب  ــيـــة، ويـــمـ الـــصـــحـ

للمساعدة في بلوغ وزن طبيعي.
العائلي:  املــرضــي  الــتــاريــخ  الــيــوم 17: معرفة 
تــلــعــب الــعــوامــل الـــوراثـــيـــة دورًا رئــيــســيــًا في 
صـــحـــة الـــجـــنـــني؛ لـــــذا يـــجـــب تـــتـــبـــع ومـــعـــرفـــة 
ــة املــــوجــــودة فـــي عــائــلــتــي  ــيـ األمــــــراض الـــوراثـ
ــة والــــــــزوج، وزيـــــــارة طــبــيــب مختص  الــــزوجــ
ملعرفة احتمالية إصابة الجنني بأية أمراض 

وراثية من خالل التاريخ املرضي العائلي.
استعمال  حــول  الطبيب  مناقشة   :18 الــيــوم 
ــول اســتــعــمــال  األدويــــــــة: نــاقــشــي الــطــبــيــب حــ
أدويتك قبيل أو أثناء الحمل، حيث أن هناك 
العديد مــن األدويـــة غير اآلمــنــة أثــنــاء الحمل 
ــة، وبـــالـــتـــالـــي يــجــب الـــتـــوقـــف عن  ــاعــ والــــرضــ

استخدامها أو استبدالها.
اليوم 19: النوم جيدًا: يمكن للحمل والعناية 
بالطفل أن تتسبب في عدد من مشاكل النوم 
كاألرق وخالفه، لذا يجب الحرص على النوم 

بشكل جيد قبيل الشروع في الحمل.

الــيــوم 20: الــحــد مــن الــكــافــيــني: يــجــب تقليل 
كــمــيــة الــكــافــيــني بــشــكــل تـــدريـــجـــي، حــيــث أن 
الحد اليومي املسموح به من الكافيني للمرأة 

الحامل يكافئ 350 مل من القهوة.
ــن املـــيـــاه:  ــيـــوم 21: شــــرب كــمــيــات كــافــيــة مـ الـ
يــجــب الـــحـــرص عــلــى شـــرب كــمــيــة كــافــيــة من 
املاء بشكل يومي بحيث ال تقل عن 9 أقداح، 
أمر  املــيــاه  مــن  كفايته  الجسم على  فحصول 

ذو أهمية بالغة للحامل.

¶ األسبوع الرابع
اليوم 22: فهم كيف يحدث اإلخصاب: معرفة 
ــلـــومـــات األســــاســــيــــة حـــــول عــمــلــيــة  كـــافـــة املـــعـ
اإلخصاب وكيفية حدوث الحمل من شأنها 
املساعدة في زيــادة احتمالية حدوثهما؛ لذا 
مــصــادر موثوقة حول  اإلطـــالع على  ينبغي 

تلك األمور أو الحديث مع الطبيب.
الــيــوم 23: إجـــراء فحص طبي لــلــزوج: صحة 
الزوج تلعب دورًا محوريًا في حدوث الحمل. 
األمر الذي يعني ضرورة إجراء فحص طبي، 
والتأكد من الحفاظ على صحته عبر تناول 
الرياضية  التمارين  وممارسة  صحي  طعام 

واإلقالع عن التدخني.
الــــيــــوم 24: تـــعـــزيـــز مـــنـــاعـــة الـــجـــســـم: يــصــبــح 

الــجــســم أكـــثـــر عـــرضـــة لـــإصـــابـــة بـــاألمـــراض 
أثناء الحمل، لذا يجب تعزيز الجهاز املناعي 
للجسم عبر تناول األطعمة الغنية بمضادات 

األكسدة وفيتامني ج.
القيام  الــيــوم 25: التعرف على أهــم مــا يجب 
الصحي من مصادر  التثقيف  أو تجنبه:  به 
املــعــلــومــات املــوثــوقــة ذات املــصــداقــيــة أمـــر ال 

غنى عنه.
الـــيـــوم 26: تــجــنــب املــجــهــود الــبــدنــي الــشــاق: 
ذا  يــكــون  أن  الــشــاق  البدني  للمجهود  يمكن 
ــرأة الــحــامــل، حــيــث أن حمل  خــطــورة عــلــى املــ
األشياء الثقيلة أو الوقوف لفترات طويلة أو 
االنحناء بشكل خاطئ قد يتسبب في عديد 
من املشاكل التي قد تصل إلى اإلجهاض، لذا 

يجب تجنب تلك األمور بقدر اإلمكان.
الطبي:  التأمني  التحقق من وضع  اليوم 27: 
بالطبع فإن الرعاية الطبية املتعلقة بالحمل 
الكثير  تتكلف  بالرضيع  والعناية  والـــوالدة 
من األموال، لذا يجب التأكد من تمتع الزوجة 
بــتــأمــني طــبــي يــمــكــنــه تــغــطــيــة تــلــك الــنــفــقــات 
ــقـــدرة املــالــيــة  بــشــكــل كــامــل أو جــزئــي وفـــق الـ
لأسرة، وذلك لضمان الحصول على أفضل 

رعاية صحية ممكنة.
الــيــوم 28: الــتــواصــل مــع شــريــك الــحــيــاة: في 
بــعــض األحـــيـــان قــد يــكــون حـــدوث الــحــمــل أو 
إكماله غير موفق من املرة األولى، ومع تكرار 
املحاوالت غير الناجحة قد يمثل األمر عبئًا 
نفسيًا على الزوجني، وفي تلك الحالة يجب 
الـــحـــرص عــلــى إقـــامـــة جــســور الــتــواصــل بني 
ــر ســـويـــًا؛ إلـــى جــانــب  الـــزوجـــني ملــجــابــهــة األمــ
هــذا، فــإن الحمل قــرار تشاركي يجب موافقة 
الــطــرفــني عــلــيــه إلقـــامـــة أســــرة ســويــة تتمتع 

بعالقات صحية بني أفرادها.

وضع خطة لإلعداد للحمل 
أمر ضروري جدًا؛ حتى 

تحّضري جسمك للحمل 
والوالدة والرضاعة

)Getty( ينصح بالتخلص من القلق والضغوط قبل الشروع في الحمل
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