
12
صحة

تقلق المرأة الحامل من أمور متعددة، خشية أن تؤثر سلبًا على صحة 
معها  تتعاملين  وكيف  المخاوف؟  هذه  حقيقة  فما  جنينها،  وحياة 

بشكل مناسب؟

سؤال في الصحة

اعتماد عقار لعالج كوفيد 19 وتوقعات بفعاليته مع أوميكرون

وافقت هيئة تنظيم األدوية في بريطانيا على عقار 
 ،Xevudy ا باسم العالمة التجارية

ً
سوتروفيماب، املعروف أيض

لعالج األشخاص الذين يعانون من مرض كوفيد 19 الخفيف 
إلى املتوسط   واملعرضني لخطر اإلصابة بمرض حاد.

وأوصت الهيئة باستخدام عقار سوتروفيماب Xevudy، في 
أسرع وقت ممكن وفي غضون خمسة أيام من ظهور األعراض.

ويعتمد سوتروفيماب، والذي تقوم شركة »جالكسو سميث 
كالين« البريطانية بتطويره مع شريكتها »فير« األميركية، 
على األجسام املضادة وحيدة النسيلة، وهي نسخ معملية 

من األجسام املضادة الطبيعية التي يولدها الجسم ملحاربة 
العدوى. وتم تصميم الجسم املضاد لاللتصاق بالبروتني 

املوجود في شوكة فيروس كورونا. وقال جورج سكانجوس، 
الرئيس التنفيذي لشركة »فير«: »تم تصميم سوتروفيماب 

عن عمد مع أخذ فيروس متحور في االعتبار«.  وصرحت 
الشركة البريطانية بأن االختبارات املعملية والدراسة التي 

أجريت على الهامستر أظهرت أن مزيج األجسام املضادة 
سوتروفيماب يعمل ضد الفيروسات التي تم تصميمها 

بيولوجًيا لتحمل عدًدا من الطفرات املشابهة للطفرات املميزة 
ألوميكرون.

وأضافت أن االختبارات مستمرة في تأكيد النتائج مقابل 
جميع طفرات املتحور أوميكرون، مع توقع تحديث بحلول 

نهاية العام.

السالم عليكم
طــفــلــتــي عــمــرهــا 3 ســـنـــوات، مــنــذ ثــالثــة 
أشــهــر وهـــي تــمــرض بــاســتــمــرار: رشــح 
مع سعلة وبلغم وأحيانا حــرارة وسعلة 
إلــى الطبيب أكثر من  ليلية، وذهبنا بها 
ــة وتشفى ثالثة أو  مــرة ونعطيها األدويـ

أربعة أيام وترجع نفس الحالة.
الــــســــؤال: هـــل مـــن الــطــبــيــعــي أن يــتــكــرر 

املرض خالل فترة قصيرة جدا؟

األخ الفاضل؛
تحية طيبة وبعد..

ــــرض مــــع أعــــــــراض ســعــال  ــ تــــكــــرر املـ
ورشــــــــح مــــتــــكــــرر غــــالــــبــــا مـــــا يـــكـــون 
وكــان  اســتــعــدادا تحسسيا.  ســبــبــه 
أنك  لو  بالشكوى  املساعد جــدا  من 
ذكـــرت أخــي الــكــريــم مــا هــي األدويـــة 
لكن عموما،  املـــرض.  املعطاة خــالل 
إذا كــانــت األعــــراض تــبــتــدئ برشح 
ــان الــســعــال  وســـعـــال، خـــاصـــة إذا كــ
ليليا ومن ثم تبدأ الحرارة وبشكل 
متكرر فهذا غالبا ما يدعى التهاب 
القصيبات التحسسي. أما إذا كانت 
الــطــفــلــة تـــعـــانـــي مــــن رشـــــح مــتــكــرر 
وعـــطـــاس وحـــكـــة بـــاألنـــف، فيفضل 
لألنف  وقائية  بخاخات  اســتــخــدام 
مثل نازونكس. أما إذا كان السعال 
يحتاج  فاألمر  وليليا  املسيطر  هو 
ــة الـــوقـــائـــيـــة مـــن الــتــحــســس  لــــألدويــ

القصبي.
كما يجب البحث عن أي تغير جديد 
الطفلة  بــحــيــاة  مـــوجـــودا(  كـــان  )إن 
كوجود كثير من األلعاب التي بها 
وبر بغرفة النوم أو وجود مدخنني 
حول الطفلة باملنزل أو وجود قطة 

أو أي حيوان منزلي آخر.
ــراء بــعــض الــتــحــالــيــل،  ــ ويــفــضــل إجــ
خاصة أن فقر الدم ونقص فيتامني 
لإلنتانات وتكرر  الطفل  يؤهبان  د 
املـــــرض. كــمــا أن الــتــأكــد مـــن تــعــداد 
الكريات البيض وتوزعها الطبيعي 
ــفـــي وجـــــــود مــشــكــلــة  ــاعـــد فــــي نـ يـــسـ

مناعية.
مــــع تـــمـــنـــيـــاتـــي لــطــفــلــتــك بــالــشــفــاء 

العاجل والتام.
د. لمى وردة
استشاري طب األطفال

معلومة تهمك

ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

هواجس 
الحمل

11 تخوفًا تشغل الحامل ونصائح للتعامل معها
أنور نعمة

كل امــرأة تريد أن يكون حملها مثاليًا، وهذا 
حــقــهــا، ولـــكـــن مـــا بـــني إعـــــالن الــخــبــر الــســعــيــد 
الـــوالدة، تعبر الحامل  بــوقــوع الحمل وحــدث 
املخاوف  بعض  تشوبها  نسبيًا  طويلة  فترة 
املزعجة. تنفسي الصعداء يا سيدتي، وتعالي 
نــســتــكــشــف مــعــًا طــبــيــعــة هـــذه املـــخـــاوف الــتــي 

سنحاول طمأنتك بشأنها:

1. التوتر يمكن أن يؤذي طفلي
الــتــوتــر أمــــر شــائــع خــــالل فــتــرة الــحــمــل، وكــل 
حــامــل تــعــانــي مــنــه بـــدرجـــة مــخــتــلــفــة، بسبب 
الالزمة  واالســتــعــدادات  الهرمونية،  التقلبات 
ــيـــاة، والـــتـــوفـــيـــق بني  لــــلــــوالدة، ومـــتـــاعـــب الـــحـ

الوظيفة واملهام املنزلية.
أمر طبيعي أن تشعري ببعض التوتر، والخبر 
الجيد هو أن الدراسات أظهرت أن القليل من 
الــتــوتــر لــه تــأثــيــر ضئيل عــلــى الــجــنــني. ولكن 
الوظيفة،  الحاد والشديد جــراء فقدان  التوتر 
ــرة، يــمــكــن أن يــكــون وقعه  ــ أو أحـــد أفــــراد األسـ
مخاطر  زيــادة  وبالتالي،  الجنني،  على  سيئًا 
حــــدوث الــــــوالدة املـــبـــكـــرة، واألمـــــر كــلــه يتعلق 

بكيفية تعامل األم مع املوقف املثير للتوتر.
التوتر  إلــى  تميلني  أنــك  تعلمني  كنت  إذا  نصيحتنا: 
الشديد، فحاولي أال تحملي األمور أكثر مما تحتمل. 
ابــحــثــي عـــن طــريــقــة مـــا تــســتــعــيــديــن فــيــهــا هــــدوءك. 
ــات الــبــســيــطــة الـــتـــي تجعلك  ــوايـ ــهـ ــارســـي بــعــض الـ مـ

سعيدة، وجربي تمارين االسترخاء أو التدوين.

2. اإلجهاض
غــالــبــيــة حــــاالت الــحــمــل تــــؤدي لــــوالدة أطــفــال 
أصحاء، وتفيد املعطيات أن أقل من 20% من 
حاالت الحمل تنتهي بفقدان األجنة، ومعظم 
حــاالت اإلجــهــاض تقع فــي األســابــيــع القليلة 
األولــــى للحمل مــن دون عــلــم املــــرأة بـــه، ألنها 
بكل بساطة ال تعرف أنها حامل. وعمومًا فإن 
معظم حاالت اإلجهاض تحصل، ليس بسبب 
شيء قمِت به أو فعلته، وإنما نتيجة خلل في 

الكرومزومات، وال يد لك في حدوثه.
ولكن  تمامًا،  اإلجهاض  تجنب  يمكن  ال  نصيحتنا: 
يمكنك الحد من مخاطر وقوعه عن طريق اإلقالع عن 
التدخني، والحد من شرب القهوة، وهجر الكحوليات 

والعناية بصحتك.

سكري  مثل  بمضاعفات  اإلصــابــة   .3
الحمل أو تسمم الحمل

الــحــمــل هــو حــالــة يصبح فيها جسم  ســكــري 
املـــــــرأة غـــيـــر قــــــادر عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــن الــســكــر 
الــذي يجري فــي الــدم بشكل سليم، مــا يــؤدي 
ــفـــاع  ــا الــتــســمــم الــحــمــلــي )ارتـ إلــــى تـــراكـــمـــه. أمــ
ضغط الدم خالل الحمل(، فإن خطر اإلصابة 
بـــه يـــتـــراوح بـــني 5 و8%، وغــالــبــًا يــظــهــر لــدى 
الحوامل اللواتي تقل أعمارهن عن 18 سنة أو 

أكثر من 35 سنة.
أو  الــحــمــل  تسمم  بــشــأن  قلقة  كــنــت  إذا  نصيحتنا: 
وإجــراء  للحمل  الدورية  املتابعة  فإن  الحمل،  سكري 
الفحوصات الالزمة كفيالن بتبديد مخاوفك وتجنب 

املضاعفات املحتملة.

4. إصابة الطفل بالتشوهات الخلقية
ــل أم تـــحـــبـــس أنـــفـــاســـهـــا عـــنـــد خــضــوعــهــا  ــ كـ
املفرح  الخبر  انتظار  في  االخــتــبــارات  لبعض 
من الطبيب الــذي يقول فيه إن الطفل بصحة 

جيدة. وهناك نقطتان ال بد من إثارتهما:
- إن 4% من األطــفــال فقط يعانون من عيوب 

خلقية.
- إن هناك الكثير من العيوب الصغيرة التي ال 

تسبب عواقب تذكر على صحة الطفل.
نصيحتنا: لكي تحمي طفلك بشكل أفضل، تناولي 
الــفــيــتــامــيــنــات الــتــي يــوصــي بــهــا طــبــيــبــك؛ وأخــبــري 

املتعلقة  الدقيقة  املعلومات  مــن  قــدر  بأكبر  الطبيب 
بالتاريخ الصحي لك وللعائلة.

5. المخاض المؤلم جدًا
حــني يــأتــي املـــوعـــد؛ ســيــخــرج الــطــفــل شــئــت أم 

أبيت، ولكن لهذا الخروج ثمنًا هو األلم.
ــررن  ــات مــ ــهــ ــن أمــ ــدث مــ ــحـ ــتـ ــي الـ ــ ــاول نــصــيــحــتــنــا: حــ
من  الـــوالدة  استراتيجية  اتباع  يفيدك  قد  بالتجربة. 
دون ألم. ناقشي مع طبيبك أفضل السبل للتخفيف 

من معاناة آالم املخاض.

6. عدم الوصول إلى المستشفى 
في الوقت المناسب

من منا لم يسمع بقصص مثيرة مثل والدة في 
سيارة أجرة أو في القطار. قد تؤثر مثل هذا 
لديها مخاوف  فتترك  الحامل  على  القصص 
تالزمها طيلة فترة حملها. كوني مطمئنة يا 
سيدتي، فما بني بوادر الطلق األولى والوالدة 
تمر فــتــرة مــا بــني 12 - 21 ســاعــة، وهــي فترة 

كافية للوصول إلى املستشفى.
نــصــيــحــتــنــا: اطــلــبــي املـــشـــورة مـــن مــقــدمــي الــرعــايــة 

ليمكنك اكتشاف أولى عالمات الطلق.

7. فقدان الوزن المكتسب 
أثناء الحمل

 مــن الــوزن 
ً
تكسب املـــرأة مــا بــني 25 و35 رطــال

ــال  ــ ــذه األرطــ ــ ــرة الـــحـــمـــل، وتـــشـــكـــل هـ ــتـ ــــالل فـ خـ
الــفــائــضــة الــهــاجــس األكــبــر لـــألم والــخــوف من 
ــدم الــــقــــدرة عــلــى الــتــخــلــص مــنــهــا فـــي وقــت  عــ
الحــق. وتشير الــدراســات إلــى أن نحو 14 إلى 
الـــوزن في  النساء يحتفظن ببعض  مــن   %20

الفترة التي تلي الوالدة.
نصيحتنا: تجب ممارسة التمارين الرياضية، والنوم 
املرضع  على  ويــجــب  الطبيعية،  والــرضــاعــة  الــكــافــي، 
الحذر من تطبيق أنظمة غذائية لخفض الوزن ألنها 

قد تضر الطفل.

8. عدم عودة الجنس كما كان
ــتــــحــــوالت تــحــتــاج  يـــخـــضـــع جـــســـم املـــــــــرأة لــ
الــعــودة  قــبــل  منها  للتعافي  الــوقــت  لبعض 
لــلــوضــع الــطــبــيــعــي الـــــذي كـــانـــت عــلــيــه قبل 
ــمـــل والــــــــــــوالدة، فـــجـــســـم املــــــــرأة مــصــمــم  الـــحـ
ببراعة ليتعافى بشكل عادي. تخفت الرغبة 
الــجــنــســيــة لــــدى املـــــرأة بــعــد الــــــوالدة أشــهــرًا 
عديدة  كاملة، ألسباب  وربما سنة  عــديــدة، 
مـــن بــيــنــهــا الـــخـــوف مـــن الــعــالقــة الــحــمــيــمــة، 
خــاصــة فــي املــــرات األولــــى الــتــي يــكــون فيها 
الــجــنــس مــؤملــًا بــعــض الـــشـــيء بــســبــب جــرح 

الوالدة.
الــرعــايــة  مــقــدمــي  مــن  تطلبي  أن  يمكنك  نصيحتنا: 
الصحية نصائح عن املوعد الذي يمكنك فيه ممارسة 
املتعلقة  النصائح  بعض  والتماس  الحميمة،  العالقة 

بهذا الخصوص.

9. أال تكوني أمًا جيدة
إذا ساورك شك في أنك لن تكوني أمًا صالحة 
لطفلك، فهذا دليل على أنك أم مهتمة ستعمل 
كـــل مـــا بــوســعــهــا لــرعــايــة طــفــلــهــا. سترتكبني 
ــاء، ولــكــنــك فـــي الــنــهــايــة ســوف  بــعــض األخــــطــ
تــتــعــلــمــني فـــي نــفــس الـــوقـــت الــــذي يــتــعــلــم فيه 

طفلك.
الــجــيــدة،  لـــأم  مــحــددة  معايير  تــوجــد  ال  نصيحتنا: 
ولــكــن املــهــم هــو اتــخــاذ الــخــيــارات املــنــاســبــة، وكـــل أم 

جيدة على طريقتها.

10. تناول أطعمة تؤذي الطفل
تتجنب الكثير من األمهات املهتمات بالطعام 
األلبان والغلوتني واملكسرات وفول  منتجات 
الصويا أثناء الحمل خشية أن يؤثر ذلك على 
للحامل،  مهمة  التغذية  أن  أطفالهن، صحيح 
ــنـــاول مــثــل هــذه  ــم يــثــبــت أن تــجــنــب تـ ولـــكـــن لـ
املنتجات خالل الحمل يمنع الحساسية لدى 

الطفل.
نصيحتنا: ال تمتنعي عن أي غذاء من دون استشارة 

طبيبك.

11. النوم على الظهر
قــد تكوني سمعِت بــأنــه ال يــجــوز الــنــوم على 
الوضعية  هــذه  الحمل ألن  فترة  الظهر خــالل 

تقطع األوكسجني عن الطفل.
نصيحتنا: حتى الشهر السادس من الحمل، ال داعي 
النوم على الظهر. في املقابل، بعد الشهر  للقلق من 
السادس، يمكن أن يتسبب وزن الجنني في الضغط 
الــوريــد األجــوف السفلي، ما  على وريــد كبير اسمه 
يحد من تدفق الدم إلى األم والطفل. في كل األحوال، 
حتى لو وجدت نفسك تدحرجت على ظهرك خالل 
الليل، فإنه من املستبعد أن يتسبب ذلك في أي ضرر 

للطفل.

 سؤال ال بد منه
هــل تــعــرفــون مــا هــو الــخــوف األكــثــر شيوعًا؟ 
إنـــه الــخــوف رقـــم 12، وهـــو الــخــوف مــن املــوت 
أثناء الـــوالدة، والــذي سببه حالة عــدم اليقني 
الشديدة التي تحيط بعملية الوالدة ويعظمه 
كــثــرة عــرض أو تـــداول خــبــرات سيئة فــي هذا 
الـــشـــأن، عــلــى الـــرغـــم أن املــعــطــيــات تــفــيــد بــأن 
معدل الــوفــاة بالنسبة لــألم واملــولــود الجديد 

منخفض للغاية.
ــن الــطــبــيــعــي أن تــــــــراودك بــعــض  ــدتـــي، مــ ــيـ سـ
املـــخـــاوف، لــكــن املــهــم فــي األمـــر عـــدم السكوت 

عنها.

أقل من 20% من 
حاالت الحمل تنتهي 

بفقدان األجنة
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