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كلمة السيدة بسيمة احلقاوي وزيرة التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية االجتماعية
ب�ســم اهلل الرحمـــن الرحيـــــــم
شكلت السنوات األخيرة منعطفا هاما في مسار اهتمام املغرب بقظايا العجز و اإلعاقة ،جسدته مصادقة املغرب على اإلتفاقية
األممية حلقوق األشخاص املعاقني و بروتوكولها االختياري في أبريل  ،2009وتعزز بدستور  2011الذي نص  ،بشكل واضح وألول مرة،
على حقوق األشخاص في وضعية إعاقة ،سواء من خالل الديباجة التي منعت التمييز املبني على حقوق هذه الفئة من املواطنات و
املواطنني ،أو من خالل إلزام السلطات العمومية من وضع برامج تهدف إلى حتقيق املشاركة االجتماعية و االقتصادية لألشخاص في
وضعية إعاقة.
و جاء البرنامج احلكومي ل ـ ـ  2016/2012مترجما لهذه العناية اخلاصة من خالل إرادة سياسية قوية عبرت عنها تعهداته
بإنصاف هذه الشريحة من املواطنني والنهوض بحقوقها .وقد عكفت وزارة التضامن و املرأة و األسرة و التنمية االجتماعية ،وفق
مقاربة مندمجة و متكاملة مع مختلف الفاعلني ،على وضع مخطط استراتيجي يروم حتقيق املشاركة الكاملة لهذه الفئة وإدماجها
االجتماعي في كل مجاالت احلياة العامة من جهة ،و التقليص من انتشار اإلعاقة وفق برنامج حتسيسي متكامل من جهة ثانية.
إن إصدار هذا الدليل التحسيسي اليوم حول «الوقاية من اإلعاقة الناجتة عن احلمل و الوالدة» لترجمة عملية لهذه االلتزامات،
املعبر عن بعضها في االستراتيجية الوطنية للوقاية من اإلعاقات.
ّ
ويشكل هذا الدليل ،املوجه أساسا إلى مختلف الفاعلني في املجال  ،آلية أساسية لتحسيس األمهات و احلوامل  ،و عموم النساء،
سيما اللواتي في سن اإلجناب بخطر التعرض لإلعاقة بسبب احلمل و الوالدة ،وذلك من خالل إطالعهن على املمارسات
الصحيحة في هذه الفترة  ،وتعريفهن باملمارسات اخلاطئة التي قد تشكل مصدر خطر على صحتهن أو صحة مواليدهن.
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الوقاية من الإعاقة املرتبطة بفرتة احلمل والوالدة

مـدخــل
الهدف العام من الدليل اإلخباري والتحسيسي حول الوقاية
من اإلعاقة المرتبطة بفترة الحمل والوالدة هو اإلسهام في التقليل
من نسبة انتشار اإلعاقة التي يمكن أن تنتج عن مرحلة الحمل
والوالدة.
كما يرمي هذا الدليل بشكل خاص إلى تحسيس و إخبار المستعملين
بسبل الوقاية من اإلعاقة.
وتتمثل النتائج المنتظرة من هذا الدليل في :
® أن تكون النساء في سن اإلنجاب و الحوامل وأمهات األطفال
على دراية بالمعلومات واالحتياطات الالزمة.
® الحد من حاالت اإلعاقة المرتبطة بفترة الحمل و الوالدة.
و تتكون الهيئات الفاعلة المستفيدة من هذا الدليل من :
•األخصائيين واألخصائيات في ميدان التنمية االجتماعية،
•المربين والمربيات المتخصصين،
•الجمعيات العاملة في مجال اإلعاقة،
•المنظمات الغير الحكومية ،والجمعيات العاملة في مجال األسرة
والطفولة،
•وسائل اإلعالم،
•المراكز التابعة للقطب االجتماعي.

وزارة الت�ضامن والـمر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية.

 - Iمـقـدمــة

حسب البحث الوطني حول اإلعاقة ،الذي تم إجراؤه سنة  ، 2004تم تعريف اإلعاقة كما يلي :
اإلعاقة هي الحد من األنشطة أو المشاركة االجتماعية لفرد ما ،بشكل دائم أو مؤقت ،ثابت أو متطور ،بسبب ضعف نتجت عنه اضطرابات في الوظائف
الجسدية والحسية والعقلية ،بشكل منعزل أو مرتبط ،مع الحد من بعض القدرات الوظيفية ،كما يمكن أن تكون العوامل الشخصية والبيئية معيقة أو مسهلة
لألنشطة أو للمشاركة االجتماعية للشخص المعاق.
وحسـب نفس البحث ،فإن األسباب الموضوعية لإلعاقة ،المعبر عنها من طرف األشخاص في وضعية إعاقة ،تتحدد في ما يلي :
 اإلصابة بمرض بنسبة  38.4 %من الحاالت؛ مشاكل ذات أسباب وراثية أو خلقية أو مرتبطة بفتـرة ما قبل الـوالدة بنسبة  22.8 %بالمائة؛ حوادث السير 24.4 %؛ مشكل صحي مرتبط بالشيخوخة 14.4 %؛ولقد تم تصنيف *اإلعاقة كما يلي :
•اإلعاقة الحركية؛
•اإلعاقة السمعية؛
•اإلعاقة النفسية الذهنية؛
•اإلعاقة البصرية؛
•اإلعاقة الحشوية االستقالبية؛
•اإلعاقة في النطق واللغة؛
•اإلعاقة الجمالية.

* المصدر  :البحث الوطني حول اإلعاقة  -مارس 2006
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 - IIأسـباب اإلعــاقات
إن تفاقم أسباب اإلعاقة (*) المرتبطة بالوراثة أو أسباب خلقية وبأسباب فترة الوالدة تجد جذورها في عدم التتبع الطبي للحمل والوالدات الغير المؤطرة
من طرف المهنيين الطبيين .
تسجل بالمغرب سنويا أكثر من  600.000حالة والدة تتم من بينها  1على  )25,9%( 4حالة بدون تأطير طبي أو شبه طبي  .و قد تصل هذه
النسبة إلى  4على  )**( )43,3%( 10في الوسط القروي.
من بين  600.000حالة والدة مسجلة كل سنة يوجد حوالي  1على  6أي ( )100.000حالة معقدة ،تنتج عنها مخاطر وآفات جسدية ،حسية أو عصبية
متفاوتة الحدة على المولودين الجدد.

� - 1أ�سباب الإعاقة املرتبطة بفرتة احلمل
يختلف مستوى الوقاية من اإلعاقات المرتبطة بفترة ما قبل الوالدة حسب نوعية األمراض.
وعلى هذا األساس ،تصعب الوقاية من األمراض الوراثية(***) وحاالت التشوه الصبغي ،كالثلث الصبغي  21و ضمور العضالت العصبية ونقص األنزيمات ونقص
األحماض األمينية و تشوهات النظام العصبي المركزي التي تتفاقم بسبب غياب االستشارات الجينية وزواج األقارب .في حين من السهل الوقاية في أغلب
الحاالت من أسباب اإلعاقة المتكررة لدى المولود الجديد.

المصدر :
(*) البحث الوطني حول اإلعاقة ، 2004
(**) البحث الوطني الديموغرافي  2009-2010المندوبية السامية للتخطيط
(***) البحث الوطني حول اإلعاقة  ، 2004نتائج تركيبية .كتابة الدولة في األسرة والطفولة و األشخاص المعاقين بدعم من االتحاد األوروبي .
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نجد في الدرجة األولى األسباب المرتبطة بسيرورة فترة الحمل :
•األمراض المعدية كداء المقوسات والحميراء والزهري ،التي يمكن تجاوزها من خالل مراقبة مستمرة للحمل وبالمعالجة المناسبة والنصائح
الوقائية ،وكذا التلقيح قبل الحمل في ما يخص الحميراء و الكزاز.
•التشوهات في أعضاء القلب والكلي والتي يمكن رصدها عن طريق الموجات فوق الصوتية.
•نقص التغذية و التهاب المسالك البولية و التناسلية ،تسممات الدم و مرض السكري ،كل هذه العوامل يمكن أن تسبب معانات جنينية ووالدات مبكرة أو
انخفاض الوزن عند الوالدة.

� - 2أ�سباب الإعاقة املرتبطة بالوالدة
إن أسباب اإلعاقة المرتبطة بالوالدة(*) متعددة  :عسر الوالدة ،عسر الوالدة الدينامية ،تشوهات التوليد ( حوض ضيق ،التفاف الحبل
السري حول رقبة الطفل أثناء الوالدة…) .هذه الحاالت تتطلب عمليات قيصرية مبرمجة أو مستعجلة لمنع حدوث مضاعفات كثيرة أثناء التوليد
مثل الشلل الوالدي للضفيرة العضدية ،خلع خلقي للورك ،آالم حادة للجنين ...
وأخيرا ،يمكن أن تسبب التعفنات البسيطة غير المعالجة في وقتها الكثير من العواقب الخطيرة ( كالتهاب الملتحمة وتعفنات لدى األم
والجنين).

(*) البحث الوطني حول اإلعاقة ، 2004،نتائج تركيبية .كتابة الدولة في األسرة والطفولة و األشخاص المعاقين بدعم من االتحاد األوروبي .
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 - IIIالوقاية من اإلعاقة املرتبطة بفترة احلمل والوالدة

يشكل الرصد المبكر لألمراض الوراثية ،ومعالجة األمراض الجينية بما فيها النمو الغير الطبيعي ،عنصرا أساسيا للوقاية من اإلعاقات.

أما مراحل الوقاية من اإلعاقة فهي كالتالي :
•الوقاية األوليـة
•الوقاية الثانوية
•الوقاية الثالثية

 - 1مراحــل الوقايــة
الوقايــة الأوليــة

تمكن الوقاية األولية من الحد من مخاطر إنجاب طفل معاق و تقتضي القيام باإلجراءات التالية:

◄

االستشارة الوراثية :

◄

التخطيط للحمل :

تهدف االستشارة الوراثية إلى تقويم خطر وقوع مرض أو تشوه ما في نسل الزوجين واقتراح مختلف الحلول الممكنة لتجنب ذلك ومساعدتهما
على اتخاذ القرار المالئم.
ولهذا تكون االستشارة الوراثية عنصرا رئيسيا في الوقاية األولية .
إن التخطيط للحمل يمكن األبوين من خلق عادات جيدة مثل التغذية السليمة وكذا تفادي العادات السيئة مثل التدخين وشرب الخمر .
يجب على اآلباء معا  ،استشارة الطبيب على األقل  3أشهر قبل الحمل .وبهذا يفحص الطبيب من جهة ،الحالة الصحية لألم ويتمكن من رصد أمراض
مثل اضطرابات الغدة الدرقية ،السكري ،األمراض المعدية ،وتعارض فصيلة الريزوس .ومن جهة أخرى يجري التلقيح ضد الحميراء .
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◄

العالجات قبل الوالدة وحول الوالدة :

خالل فترة الحمل ،يعمل مهنيي الصحة على الوقاية و كشف الوضعيات التي يمكن أن تؤدي إلى اإلعاقة.
أثناء الوالدة هناك عناية مركزة طبية يمكن اتخاذها للوقاية من اإلعاقات .
كما يمكن تفادي ضعف البصر من خالل قطرات المضادات الحيوية لحماية عيون الوليد ضد التعفنات التي يمكن مواجهتها خالل المرور من المهبل.
تمكن المراقبة المركزة للوليد أثناء الوالدة من المعالجة السريعة لنقص األوكسجين و من ثمة الوقاية من اإلعاقات الذهنية والحركية.

الوقايــة الثانوي ــة
تهدف الوقاية الثانوية إلى التقليل من مدة أو صعوبة العجز وذلك باالكتشاف المبكر للمرض المسبب لإلعاقة ،من أجل معالجته بعالج يحد من تطور
اإلعاقة .كما يمكن تطبيق هذه التدخالت سواء قبل الوالدة أو بعدها.

الوقايــة الثالثي ــة
تهدف الوقاية الثالثية إلى الحد أو التقليل من أعراض إعاقة موجودة أصال  .لتحسين جودة حياة األشخاص المعاقين و تقتضي عالجات طويلة األمد
وتدبير للمرض المزمن من خالل إجراء عمليات جراحية أو إعادة تأهيل األشخاص في وضعية إعاقة.
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 - 2بطاقات الن�صائح

	�أ  .الن�صائـــح العامــــة :
قبــل الــزواج

على كل المقبلين على الزواج الحرص على االستفادة من الفحوصات الطبية
التي يتلقون من خاللها نصائح حول الصحة اإلنجابية قبل تمكينهم من الحصول
على الشهادة التي تمكنهم من الزواج.

ما قبل احلم ــل

 - 1من الضروري اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة لتصحيح فعال للسلوكيات الغير
السليمة و للوقاية من التعفنات واالضطرابات الغذائية :

•تجنب التدخين والخمر والمخدرات.
•الحماية من تمرير األمراض المعدية من األم للجنين ( كشف فيروس
نقص المناعة البشرية ،فيروس االلتهاب الكبدى ب ،فيروس االلتهاب
الكبدى سي ،الكشف عن داء المقوسات)...
•تصحيح أمراض السكري وما قبل السكري .
•تصحيح وضعية السمنة .
•االستفادة من مكمالت حمض الفوليك إذا لزم األمر... ،

 - 2ينصح بإجراء فحص قبل تكون الجنين من طرف :

•طبيب عام في حالة الحمل المبرمج أو االنقطاع عن استعمال وسائل منع الحمل.
•طبيب أخصائي في حالة وجود سوابق مرضية مزمنة لدى األم .

 - 3ينصح األزواج األكثر تعرضا (زواج األقارب ) من إجراء استشارة طبية وراثية .

•االستشارة الوراثية هي الوسيلة التي تمكن األزواج المعرضين لخطر إصابة الجنين
باإلعاقة ،بسبب أمراض وراثية من الحصول على نصائح ومعلومات حول طبيعة
و آثار المرض المعني واحتمال تطوره أو تمريره لنسلهم وكذا الحلول الناجعة من
حيث التخطيط العائلي بشكل يضمن تفادي أو تحسين وضعيتهم اإلنجابية.
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خالل احلمل

 - 1ينصح المرأة الحامل متابعة حملها من خالل :

•القيام ب  4فحوصات طبية على األقل خالل مدة الحمل .األول في الدورة األولى (الثالثة أشهر األولى)  ،فحص ثاني في الدورة الثانية ( الثالث أشهر الثانية )،
فحص ثالث (في الشهر الثامن) ،وفحص أخير (في الشهر التاسع) .
•االستفادة من الفحوصات التالية :
¥الفحوصات السريرية  :الطول والوزن وضغط الدم ورصد دقات قلب الجنين والبحث عن فقر الدم والدوالي.
¥الفحوصات اإلشعاعية 3 ،فحوصات موجات فوق الصوتية (فحص كل  3أشهر).
¥الفحوصات البيولوجية  :تحليل البول والدم (فصيلة الدم وعامل الريزوس ،الحميراء ،داء المقوسات ،الزهري ،السكر في الدم  ،الهيموجلوبين.)...
¥التحاليل أو الفحوصات األخرى حسب الحاجة.
•االستفادة من الفحوصات واستكشاف األمراض التي قد تشكل خطرا على صحة الجنين ،مثل األنيميا ،السكري ،ارتفاع الضغط. ،أمراض القلب ...
•االستفادة من التطعيم ضد الكزاز.
•الحصول على اإلضافات من مادة الحديد .
•تناول مكمالت حمض الفوليك ،عند الضرورة .
•اصطحاب الدفتر الصحي لمتابعة الحمل .
 - 2يجب على المرأة الحامل اتباع نصائح مهنيي الصحة التالية :

•تجنب تعاطي الخمر و التدخين سواء كانت المرأة الحامل مدخنة أو معرضة للتدخين.
•تفادي اإلشعاعات والصدمات و التداوي الشخصي بدون وصفات طبية  ،والتسممات والملوثات و كل العناصر الخارجية التي من شأنها أن تسبب إعاقة ما .
•الحرص على حياة صحية سليمة .
•الحرص على تناول تغذية متنوعة ومتوازنة.

خالل
الوالدة

كل والدة يجب أن تتم في وسط طبي ،كدار الوالدة أو مستشفى الوالدة نظرا ألهمية الخدمات التالية :
 qتواجد مهنيي الصحة المؤهلين والقادرين على رصد الحاالت المستعجلة التي قد تظهر خالل عملية الوضع بشكل غير متوقع و بالتالي التحكم فيه خصوصا
بالنسبة لمضاعفات التوليد حيث يعتبروقت التدخل الطبي جد حاسم .
 qالمؤسسة الصحية تتوفر على تجهيزات و أدوية ومعدات تمكن من إعطاء أحسن العالجات الممكنة خالل عملية الوالدة الطبيعية وحين التعرض لمشكل طارئ .
 qتوفير المراقبة خالل  48ساعة التي تلي عملية الوالدة بالنسبة للطفل واألم معا  ،حيث يقوم مهنيو الصحة بتقديم عالجات ومعلومات تطبيقية للنساء المعنيات.
 qتوفر وسائل النقل عند ضرورة اإلحالة على مستوى عالجي أعلى .

الوقاية من الإعاقة املرتبطة بفرتة احلمل والوالدة

وزارة الت�ضامن والـمر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية.
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ب  .الن�صائـــح الخا�صــــة :
بطاقات الن�صائح اخلا�صة للوقاية من الإعاقة املرتبطة
ب�أ�سباب فرتة ما قبل الوالدة
فترة ما قبل الوالدة هي فترة النمو من اإلخصاب إلى الوالدة
وتمتد حوالي  280يوم .
'&!"#$%

تنقسم فترة نمو ما قبل الوالدة إلى  3محطات :

❏ محطة النمو قبل اجلنيني:

يكون خالل األسبوعين المواليين لإلخصاب.
يسمى منتوج الحمل  :ما قبل الجنيني.

('&!"#$%
()*(+
,*"-.'*,

('&!"#$%
()*(/
,*"-.'*,

('&!"#$%
()*(0
,*"-.'*,

(1$&)2.3()*(4-
(5&'5*67&'(8( 1$&)2.3()*(4-
(5&'5*67&'(8
*':(,*"-.
9(,*"-.'*,

❏ الفترة اجلنينية (:)Embryonnaire

تطول من األسبوع  3إلى األسبوع  8من اإلخصاب
يسمى منتوج الحمل  :الجنين)Embryon( .

❏ الفترة اجلنينية (:)Fœtal

تمتد من األسبوع  9إلى الوالدة.
يسمى منتوج الحمل  :الجنين)Fœtus( .

('&!"#$%
(;(*)
,*"-.'*,
('&!"#$%
(<(*)
,*"-.'*,
('&!"#$%
(=(*)
,*"-.'*,

الحمل من مرحلة اإلخصاب إلى بداية تكون الجنين .
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الوقاية من الإعاقة املرتبطة بفرتة احلمل والوالدة

وزارة الت�ضامن والـمر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية.

البطاقة رقم  : 1الأ�سباب اجلينية

يجد المرض الجيني الموروث سببـه في التحـوالت الجينية التي يتم تمريرهـا
من جيل إلى آخر .وتتكون الكروموزومـات من الجينـات ،التي تنظـم لوحـدها أو بترابـط ،كل صفاتنا الوراثية .
هناك أكثر من  3000سبب جيني لإلعاقة .وهناك عدد من االختـالالت الجينية

يمكن تحديدها كما يلي :
◄

وراثي ـ ــة :

•التلف الكيسي  :يسبب مشاكل على مستوى أجهزة التنفس والهضم.
•االعتالل العضلي  :يظهر على شكل شلل تدريجي لعضالت الجسم.
•خلل خلقي في الورك  :وتعني أن وضعية رأس الفخذ خارج اللحق العضلي؛ و هو عموما عبارة عن مرض مكتسب خالل نهاية الحمل.
• : Phénylcétonurieمرض نادر يرتبط بتراكم تدريجي لمركب مسمم للدماغ.
• مرض فقر الدم المنجلي  : Drépanocytoseهو مرض في الدم يتم عن طريق الجينات المتنحية؛ وال يصيب الطفل إذا حصل على الجينات من كال
الوالدين .وهو من األمراض المزمنة ويتطور العجز مع العمر .وبالتالي فهو يجمع بين فقر الدم االنحاللي ومضاعفاته.
◄

غيـر وراثي ـ ــة :

•تثلث الصبغي ( 21متالزمة داون)  :خلل تكوني كروموزومي ،حيث يكون لدى المصابين ثالثة صبغيات  21عوض إثتين .
يكون لدى المصابين بالتثلث الصبغي مالمح مميزة للوجه وكذا نسبة إعاقة ذهنية مختلفة .
•الصبغيات ( 13متالزمة باتو)  :اختالل في الصبغيات ،يسبب الوفاة خالل األشهر األولى .
•الصبغيات ( : 18متالزمة إدوارد )  :اختالل صبغي يترتب عنه تشوه في الجمجمة ،في الجبهة ،في الرجلين واليدين وكذل تشوهات حشوية و ينتهي
بالوفاة حوالي السنة األولى.

الوقاية من الإعاقة املرتبطة بفرتة احلمل والوالدة

وزارة الت�ضامن والـمر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية.
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الوقاية من الأ�سباب اجلينية :
•يستحسن تفادي زواج األقارب ألنه يزيد من احتماالت األمراض الوراثية.
•من األحسن أن تتفادى المرأة الحمل المتأخر أي ما بعد  40سنة.
•ينصح بإجراء الفحص الطبي قبل الحمل بالنسبة للزوجين الذين يواجهان خطر التشوهات الوراثية .
•ينصح باالستشارة الوراثية عند وجود حاالت سابقة .
•يجب أن تستفيد كل امرأة حامل من استشارة قبل الوالدة في غضون الثالث أشهر األولى و أن تقوم بالتحاليل والفحص
المبكربالموجات فوق الصوتية قبل  14أسبوعا من انقطاع الطمث .
•يجب عرض المولود الجديد على االستكشافات الطبية الضرورية.

البطاقة رقم  : 2الأ�سباب الناجمة عن عدم توافق عامل الريزو�س
الفصيلة الدموية تتضمن دائما الحروف اآلتية  B, A :أو  Oمع عالمة  +أو -
( العالمة تعني الريزوس).

ما هي �آلية حت�صني الأم وجنينها ؟

لنفترض أن امرأة من ريزوس سالب حامل من زوج له ريزوس موجب ،يمكن للطفل أن يكون ريزوس

موجب .في هذه الحالة ينتج دم األم جسما مضادا للريزوس أو ˝ راصة غير منتظمة ̏.

خالل الحمل الثاني ،إذا كان الطفل ذا ريزوس موجب  ،يمكن أن ينتج عن ذلك فقر الدم  .مع عواقب
مختلفة األضرر ،قد ينتج عنها الشلل الدماغي أو الصمم أو التأخر العقلي وحتى الوفاة.
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الوقاية من الإعاقة املرتبطة بفرتة احلمل والوالدة

وزارة الت�ضامن والـمر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية.

�سبل الوقاية ؟
الوقاية من هذا المرض جد سهلة  .بعد الوضع تتلقى األم ،خالل  72ساعة الموالية ،حقنة من مصل الدم المضاد للريزوس الذي يخرب مباشرة الكرويات الحمراء للطفل
التي مرت عبر الدورة الدموية لألم .وبالتالي سيمنع من تكوين األجسام المضادة.
أما عن األجسام المضادة الملقحة فإنها تختفي خالل  3أسابيع من الدورة الدموية لألم وخالل الحمل الموالي ،لن يكون هناك أجسام مضادة للريزوس في دم األم

الوقاية من العوامل املتعلقة بعدم تنا�سب الريزو�س

االحتياطات الالزم اتخاذها من طرف امرأة ذات ريزوس سلبي.

 .1قبل �أي حمل :

من الضروري التأكد من كون المرأة الحامل ال تحمل راصة غير منتظمة .

ينصح خالل الفحص قبل الزواج بإجراء تحديد فصيلة الدم و عامل الريزوس مع البحث عن راصة غير منتظمة.

 .2عند بداية احلمل :

ال بد من إعادة البحث عن راصة غير منتظمة ،ومن باب الحذر تكرار ذلك كل ثالث أشهر خالل مدة الحمل .

 .3بعد كل و�ضع :

يجب أن تستفيد المرأة من حقنة من مصل مضادات د  .هذه الحقنة ضرورية أيضا بعد كل إجهاض.
على كل مولود من أم ذات ريزوس سلبي أن يعرض على فحص وعلى تحاليل للدم من الحبل السري عند الوالدة .

الوقاية من الإعاقة املرتبطة بفرتة احلمل والوالدة

وزارة الت�ضامن والـمر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية.
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البطاقة رقم  : 3ال�ضغط النف�سي �أثناء احلمل

يعتبر الضغط بمثابة رد فعل بيولوجي لمؤثرات خارجية  :جسدية أو نفسية أو حسية .

بحيث أن االنفعاالت مثل الغضب والخوف والقلق ,تعمل على إفراز بعض المكونات الكيميائية في الدم و تمر عبر المشيمة فتحدث تغييرا في دم الجنين.
من هنا فإن الضغط يؤثر على التفاعالت وعلى نمو الجنين :
 qيؤثر على نمو جمجمة الطفل،
 qيزيد من مخاطر الوالدات المبكرة،
 qيمكن أن يجعل الطفل كثير الحركة وسريع االنفعال.

الوقاية من خلفيات ال�ضغط النف�سي لللأم
من األساسي أن تستفيد المرأة الحامل :

•من حياة سليمة خالل مدة الحمل.
•من الراحة والنوم بعد الظهيرة.
•من النوم  8ساعات ليال.
•من الدعم النفسي من طرف زوجها ومحيطها االجتماعي.
•من تكييف مهامها المنزلية والمهنية مع حاجياتها الخاصة.
على المرأة الحامل حضور الدروس المخصصة لألمهات مما يمكنها من
لقاء حوامل أخريات تتفهمن وضعيتها و تقتسمن معها نفس األحاسيس.
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الوقاية من الإعاقة املرتبطة بفرتة احلمل والوالدة

وزارة الت�ضامن والـمر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية.

البطاقة رقم  : 4الأ�سباب املرتبطة بعنا�صر خارجية
غالبا ما يكون محيط ما قبل الوالدة عنصرا مفيدا لنمو الجنين ،لكن قد تكون هناك مؤثرات قد تفضي لإلساءة إليه.

من الأ�ضرار الذي ت�ضر باجلنني :

•األضرار الكيماوية (البنزين) ،الفيزيائية (اإلشعاعات المؤينة) ،بيولوجية (الفيروس الكبدي ب) أو نفسية (ضغوطات عقلية).
•الملوثات و العناصر المخلة للغدد الصماء التي تصيب المرأة خالل فترة الحمل ،قد تصيب الجنين أيضا.
•إن المشيمة نفاذة ويمكن للجنين أن يتنفس الملوثات بدون ان يكون له ما يكفي من الوقت واألنزيمات لتصفيتها ،مثل ،المسممات ،الرصاص ،الديوكسين والمبيدات ومادة
البيسيفول “ أ ” الموجودة في أكياس البالستيك.
•بعض الصدمات الصغيرة مثل حزام األمان الذي يكون ضيقا جدا مما قد يسبب أضرارا في دماغ الجنين.
•بعض اإلشعاعات يمكن أيضا أن تسبب بعض التشوهات (صغر الرأس) واآلفات (اللوكيميا والسرطان).

الوقاية من الأ�سباب املرتبطة بعنا�صر خارجية
•بالنسبة للمرأة في سن اإلنجاب  ،من الضروري مراعاة إجراء
الفحوصات باألشعة خالل الجزء األول من فترة الحيض.
•على المرأة الحامل تجنب األشعة وعند الضرورة  ،العمل على حماية
بطنها.
•على المرأة الحامل تجنب الحـوادث واالصطـدام خـالل الحمـل،
مثال  :حزام األمان الضيق ،حركات خاطئة خالل أنشطتها المهنية
والرياضية والمنزلية.

الوقاية من الإعاقة املرتبطة بفرتة احلمل والوالدة

وزارة الت�ضامن والـمر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية.
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البطاقة رقم �: 5أ�سباب مرتبطة بالتداوي ال�شخ�صي
التداوي الشخصي هو استعمال األدوية خارج االستشارة الطبية .هذا يعني أيضا استعمال األعشاب الطبية بدون إشراف طبي.
هذه األدوية التي ال تخضع الستشارة الطبيب وال تتالءم بالضرورة مع كل امرأة حامل يمكن أن تعبر المشيمة نحو الجنين وتؤثر على نموه.
توجد الئحة طويلة من األدوية المعروفة بضررها على المرأة الحامل مثل :المضادات الحيوية ،الهرمونات ،والمنشطات ،مضادات
التخثر ،مضادات االختالج ،المهدئات...
هذا باإلضافة إلى عامل التسمم لبعض األعشاب الطبية.

الـوقـايـة :

يجب على المرأة الحامل أن ال تأخذ إال األدوية التي وصفها طبيبها.

البطاقة رقم �: 6أ�سباب مرتبطة بالكحول و التدخني
 1 .1تعبر الكحــول المشيمـة للمرأة الحامل بسهولة ويمكن أن تخلق عـددا كبيــرا من اآلثـار على الجنـيـن ،من
بينها التسبـب في درجـات متفاوتـة من التأخـر العقـلي أو اختالالت جسدية مثل اإلفراط في الحركة أو اتجاه
انطوائي أو تأخر في النمو.
كل تناول للكحول و لو بكمية قليلة يمكن أن تكون له مضاعفات خطيرة على صحة الطفل.

 2 .2كما أن التدخيـن يزيد من احتماالت الحمل خـارج المبيض ،واإلجهاض والنزيف والوالدة المبكرة ووفاة
		
الجنين وتأخر النمو عند الجنين.

الـوقـايـة :

•يجب على المرأة الحامل الكف عن تناول الكحول وعن التدخين قبل الحمل أو عند بدايته.
•على المرأة الحامل تجنب التعرض للتدخين.
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الوقاية من الإعاقة املرتبطة بفرتة احلمل والوالدة

وزارة الت�ضامن والـمر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية.

البطاقة رقم � : 7أ�سباب مرتبطة بالتغذية
يمكن أن يؤثر نقص في تغذية المرأة الحامل على نسلها حتى قبل الحمل.
يعرض النقص في الحديد وفي الفيتامينات و في السعرات الحرارية الجنين للخطر في الحاالت التالية :
•التغذية غير المتوازنة؛
•التغذية غيرالنظيفة؛
•إذا كانت المرأة الحامل تعيش في مناطق جبلية تتميز بنقص في اليود.

الت�أثريات على املولود هي :
•وزن ناقص عند الوالدة؛
•ضعف المناعة ضد األمراض مثل االلتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية؛
•خطر الوفاة أكبر خالل السنة األولى؛
•تأثير على النمو الجسدي والعقلي للطفل؛
•تأثير على النمو العصبي  ،خصوصا في حالة نقص في الفوالت؛
•قصور الغدة الدرقية الخلقي ،وهو مرض ناجم عن نقص اليود في البيئة.

الوقاية من الأ�سباب املرتبطة بالتغذية
الـمـرأة الـحــامل مطـالبــة :

•بالحرص على النظافة الصحية والغذائية.
•باللجوء إلى إضافة حامض الفوليك (فيتامين ب )9في حالة نقص في النظام الغذائي ،وإذا كانت هناك سابقة لتشوهات األنبوب العصبي وفي حالة الصرع.
وهذا يمكن من تجنب أخطار تشوهات األنبوب العصبي مما قد يؤدي إلى والدة طفل ميت أو ظهور إعاقات.
•بأخذ مقادير إضافية من الفيتامينات حسب الحاجة تطابقا مع وصفة الطبيب.
الوقاية من الإعاقة املرتبطة بفرتة احلمل والوالدة

وزارة الت�ضامن والـمر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية.
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على املرأة احلامل إتباع تغذية متوازنة ومتنوعة :
• مشتقات الحبوب الكاملة  :الخبز ،األرز ،العجائن.
•الفواكه والعصائر،
•الخضروات داكنة اللون  :القرنبيط ،والسبـانـخ ،والبـازالء والملفوف …،
•القطاني  :العدس والحمص والفول واللوبية…،
•اللحوم والسمك،
•الحليب ومشتقاته،
•المواد الدهنية مع تنويعها وتفضيل الدهنيات من أصل نباتي (زيوت أو زبدة نباتية ) وسمك دهني مثل السردين ،سمك األنشون وسمك ماكريل.

البطاقة رقم � : 8أ�سباب تتعلق بالإلتهابات الفريو�سية والبكتريية
إن بعض التعفنات عند األم يمكن أن تعمل على فقدان الجنين وذلك عندما تجتاز الجراثيم المشيمة.
يتعلق األمر بالفيروس المضخم للخاليا ،والحميراء ،والجدري وااللتهاب الكبدي الوبائي مما يشكل خطورة خاصة بالنسبة للجنين في مرحلة التكون وفي
المرحلة الجنينية المبكرة.
الحميراء  :مرض خطير خالل األشهرالثالثة األولى من الحمل ينتج عنه تشوهات في القلب ،والصمم ،والعمى ،وإعاقة ذهنية .
الهربس التناسلي  :إصابة الجنين بهذا الفيروس تتم غالبا في نهاية الحمل وأحيانا خالل الوضع ويمكن أن تنتج عنه مشاكل عصبية خطيرة.
الزهري  :يمكن أن ينتج عنه نقص في الوزن عند الوالدة أو إجهاض أو تشوهات لدى المولود أو تخلف عقلي وفي بعض الحاالت ،يمكن أن تظهر أعراض
الزهري عند الطفل بعد عدة سنوات.

الوقاية من الأ�سباب املتعلقة بالإلتهابات الفريو�سية والبكتريية
كل امرأة مطالبة بإجراء فحص صحي كامل قبل الحمل وأن تلقح ضد الحميراء خالل فترة تتبع
فيها وسيلة فعـالـة لمنــع الحمل.
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الوقاية من الإعاقة املرتبطة بفرتة احلمل والوالدة

وزارة الت�ضامن والـمر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية.

وتنصح املرأة احلامل بإجراء :

•فحص مبكر قبل الوالدة.

•القيام بالفحوصات البيولوجية الخاصة بفترة الحمل.
•إذا كان اختبار األجسام المضادة للحميراء سلبيا وجب إجراء هذا الفحص البيولوجي كل شهر إلى غاية بلوغ
األسبوع العشرين من انقطاع الطمث.
•اختبار بيولوجي للزهري منذ بداية الحمل .
•يجب أن تتم العالقات الجنسية بحماية في حاالت الهربس التناسلي والزهري.
•على النساء المصابات بالزهري اتباع عالج مبكر بمجرد تشخيص المرض والمتابعة من طرف
أخصائي.
•يمكن اللجوء لعملية قيصرية في حالة اإلصابة بالهربس التناسلي.

البطاقة رقم  : 9الأ�سباب املرتبطة بالتعفنات الطفيلية (داء املقو�سات)
إن داء المقوسات مرض معدي تسببه إحدى الطفيليات التي توجد في أمعاء القط في شكل أكياس ،كما
يمكن قد نجدها عند حيوانات أخرى مثل الثور و الكبش.
تنتقل المقوسات من خالل براز القطط وكذلك من خالل األطعمة الغير الصحية التي تلوثت بها .
عندما تكون المرأة الحامل غير محمية فإن إجراءات للوقاية تكون ضرورية لحماية الجنين.
داء المقوسات مسؤول عن اإلجهاض التلقائي خصوصا في الثالث أشهر األولى من الحمل .وغالبا ما
يؤدي ألضرار عند الجنين في الدماغ أو الكبد وخصوصا في العيون قد تصل للعمى .
الوقاية من الإعاقة املرتبطة بفرتة احلمل والوالدة

وزارة الت�ضامن والـمر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية.
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الوقاية من الأ�سباب املرتبطة بالتعفنات الطفييلية لداء املقو�سات
يجب على املرأة احلامل :

•غسل اليدين جيدا وتنظيف األظافر بالفرشاة بعد كل استعمال للحم طري،أو الخضار النيئة الملوثة بالتراب أو بعد البستنة ،وقبل
األكل .
•غسل الخضار جيدا واألعشاب المعطرة خصوصا تلك التي ستؤكل طرية والتي تكون مغطاة بالتراب كاللفت والفراولة ،والسلطة...
•الطهي الجيد لكل أنواع اللحم.
•غسل األواني و المكان الذي يعد فوقه األكل داخل المطبخ جيدا.

•تجنب مس القطط ونفاياتها .
•اجتناب شرب حليب الماعز الغير المبستر واللحم المتبل ،والمحار ،وبلح البحر وكل المحارات األخرى التي تؤكل نيئة.

•المطلوب تحليل الدم قبل الحمل أو خالل فحوصات ما قبل الزواج .
•في حالة عدم وجود مناعة يتم إعادة التحليل بمجرد تشخيص و تأكيد الحمل و إعادته كل شهر إلى حين الوضع.
•عند التأكد من أية إصابة يعطي الطبيب العالج المناسب لتفادي إصابة الجنين.
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الوقاية من الإعاقة املرتبطة بفرتة احلمل والوالدة

وزارة الت�ضامن والـمر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية.

البطاقة رقم : 10الأ�سباب املرتبطة بحاالت احلمل املر�ضية (ارتفاع �ضغط الدم احلملي)
يعرف ارتفاع ضغط الدم الحملي بالضغط الذي يساوي أو يتجاوز cmHg 14/9خالل الحمل .مما قد يسبب مضاعفات عديدة :

					
عند الأم :

عند اجلنني :

					
تشنجات ارتعاجية.

تأخر النمو.

نزيف في األعضاء التناسلية			.

معاناة جنينية.

					
خطر على الكلي.
مشاكل تخثر الدم.

الوقاية من الأ�سباب املرتبطة بحاالت احلمل املر�ضية (ارتفاع �ضغط الدم احلملي)
على كل امرأة حامل أن تعمل على :
 qمراقبة ضغطها الدموي بطريقة منتظمة،
 qتتبع حالتها الصحية في كل أطوار الحمل ،
 qاستعمال الوصفات الطبية المالئمة لتجنب حاالت ارتفاع ضغطها الدموي،
 qاللجوء إلى المستشفى عند الوالدة.
في حالة حمل آخر مرتقب ،يستوجب العمل على تتبع الحمل من طرف أخصائي.

الوقاية من الإعاقة املرتبطة بفرتة احلمل والوالدة

وزارة الت�ضامن والـمر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية.
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البطاقة رقم  : 11الأ�سباب املرتبطة باحلمل املر�ضي (احلمل و مر�ض ال�سكري)
مرض السكري نوع من االضطراب في تقبل السكر ،يمكن أن يصيب أو يشخص ألول مرة خالل فترة الحمل.
المستوى العادي للسكر في الدم على الريق هو  1ج /لتر.

االنعكا�سات على اجلنني :
•تشوهات متعددة،
•جنين كبير الحجم،
•السائل األمنيوسي الزائد.

على المدى القصير :

االنعكا�سات على الوليد :

•اضطرابات تنفسية بسبب نمو غير عادي للرئتين،
•نقص السكر في الدم،
•اليرقان.
•نقص الكالسيوم في الدم.

على المدى البعيد :

يصبح الطفل مهددا بالسمنة ومرض السكري.

الوقاية من الأ�سباب املتعلقة باحلمل املر�ضي ( ال�سكري واحلمل )
قبل الحمل :

•يجب أن تكون نسبة السكر في الدم عادية ومستقرة عند المرأة الحامل 1ج/لتر.

خالل الحمل :

•يجب قياس مستوى السكر في الدم خالل الثالث أشهر األولى للحمل.
•القيام برصد لمرض السكري ما بين الشهر الخامس و السادس للحمل.
•ضرورة التتبع الطبي من طرف أطباء متعددي االختصاصات في حالة التأكد من وجود مرض السكري.
•إجبارية إتباع نظام غذائي مالئم للمريضة بالسكري.

عند الوالدة :

•يجب أن يتم الوضع في مستشفى الوالدة.
•ينصح بالرضاعة الطبيعية ألنها تساعد على تقبل أحسن لمادة الكلوكوز.
•يجب رعاية الوليد من طرف طبيب أطفال.

بعد الوالدة :

•إعداد تقرير طبي  3أشهر بعد الوالدة.
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الوقاية من الإعاقة املرتبطة بفرتة احلمل والوالدة

وزارة الت�ضامن والـمر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية.

البطاقة رقم  : 12الأ�سباب املرتبطة ب�سن الأم
إ ن األ مها ت في سن ا لمر ا هقة ،خصو صا منهن األقل من  15سنة ،هن األكثر تعر ضا ،إل نجاب أ طفال بوزن ناقص عند ا لو ال د ة ،
وال ضطر ا با ت عصبية وأل مر اض أ طفال أخرى.
كما أ ن األ مها ت ا للو ا تي يتجاوز عمرهن  40سنة ،يوا جهن خطر إ نجاب طفل بأضرار صبغية خصو صا متال ز مة د ا و ن
.″ Syn d r o m e d e D o wn ″
ا لنسا ء ا للو ا تي يتجا و ز عمرهن  35سنة ،أكثر تعر ضا لإل جهاض ،وإ نجاب مو لود ميت أو مو لود ذو وزن ناقص .

الوقاية من الأ�سباب املتعلقة ب�سن الأم
 تحديد السن المثالي لإلنجاب ما بين  20و 40سنة. يجب احترام سن الزواج الذي تم تحديده في مدونة األسرة وهو  18سنة على األقل. -يجب تتبع الحمل المحاط بالمخاطر من طرف أخصائي.

من امل�ستحب :
 الحرص على حياة صحية سليمة. اتباع نصائح مهنيي الصحة. عمل فحوصات فوق صوتية مرفولوجية. -العمل على إجراء فحوصات قبل الوالدة في حالة وجود عوامل الخطر.

الوقاية من الإعاقة املرتبطة بفرتة احلمل والوالدة

وزارة الت�ضامن والـمر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية.
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البطاقة رقم � : 13أ�سباب مرتبطة بالأب
إن اآلباء المتأخرين في السن معرضون إلنجاب أطفال يعانون من أمراض وراثية تسببها جينات مهيمنة ،حتى وإن لم تكن هناك سوابق لهذا
المرض عند العائلة.
بعض العناصر البيئية يمكن أن تؤثر سلبا على وظائف الخصيتين (التعرض لبعض الملوثات ،الديوكسينات وكذا بعض المبيدات).
زيادة على ذلك ،يمكن أن يمرر الرجال لزوجاتهن الحوامل فيروسات مثل الهربيس و السيالن والزهري والكالميديا ومرض اإليدز.
عدا ذلك ،فإن تعاطي اآلباء للنيكوتين والكحول وتعرضهم لألشعة والملوثات مثل الرصاص يمكن أن يشكل خطرا على النسل.

الوقاية :
•ينصح اآلباء الذين يتجاوز سنهم  44سنة باستشارة الطبيب قبل الشروع في اإلنجاب.
•ينصح اآلباء بإلحاح تجنب كل المواد السامة وعدم التعرض للملوثات قبل الشروع في اإلنجاب.
•من األفضل إجراء تحاليل منتظمة واستشارة وراثية في حالة وجود إعاقة سابقة.
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الوقاية من الإعاقة املرتبطة بفرتة احلمل والوالدة

وزارة الت�ضامن والـمر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية.

ب  .ن�صائـــح خا�صــــة :
بطاقات ن�صائح للوقاية من الإعاقة املرتبطة ب�أ�سباب ما حول الوالدة
فترة ما حول الـوالدة

تتحـدد مرحـلة ما حـول الوالدة بالفتـرة التي تكـون مباشـرة ما قبـل وما بعـد الـوالدة .كما أن اإلعـاقـات التي قـد تنتـج عن هذه الفتـرة تكـون
خصـوصا ذات أصـل طـبي بيـولـوجي.
يمكـن أن تنتج هذه اإلعاقات عن تناول األدويـة من طـرف األم خـالل عمليـة الـوالدة ،أو عـن الحـاالت التـاليـة  :اـلوالدة الـمبكــرة ،أو
الجـروح ،أو الحـرمـان من األوكسجيــن ،أو مـن التعفنــات النـاجمـة عن المرور عبر قناة الوالدة خالل عملية التوليد.
الوقاية من الإعاقة املرتبطة بفرتة احلمل والوالدة

وزارة الت�ضامن والـمر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية.
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البطاقة رقم  : 14الأ�سباب املرتبطة بالوالدة املبكرة
يولد األطفال الخدج قبل األسبوع  37من انقطاع الطمث.

�أ�سباب الوالدة املبكرة :

•التعفن.
•اختالالت في المشيمة.
•الحمل المتعدد (توائم ).
•االنفتاح المبكر لألغشية.
•السفر لمسافات طويلة بالسيارة.
•العمل المرهق .
•التعاطي للتدخين والكحول وأدوية مختلفة.

نتائج الوالدة املبكرة:

•وفاة الوليد الناتجة عن خلل في التنفس بسبب نمو غير عادي للرئتين أو نزيف في المخ.
•العجز العصبي  ،ضيق في التنفس والتهاب األمعاء.
•نقص السكر في الدم ونقص الكلسيوم في الدم.

الوقاية من الأ�سباب املرتبطة بالوالدة املبكرة :
يجب على المرأة الحامل :

•أن تقوم بفحص طبي قبل الوالدة في أقرب وقت ممكن.
•أن تقوم بفحص طبي إذا شعرت بتقلصات في الرحم ،أو بخروج سائل ما أو اإلحساس بألم ما عند التبول.
•كل والدة مبكرة يجب أن تتم في دار للوالدة من النوع  3التي تتوفر على مصلحة طب حد يثي الوالدة.
•في حالة وجود سابقة لوالدة مبكرة ،على المرأة أن تقوم بفحوصات قبل كل حمل جديد.
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الوقاية من الإعاقة املرتبطة بفرتة احلمل والوالدة

وزارة الت�ضامن والـمر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية.

البطاقــة رقــم � : 15أ�سبــاب مرتبطــة باالختنــاق خــالل فتـرة مـا حول الوالدة ( نقـ�ص الأوك�سجيـن)
يف حالة ع�سر الوالدة �أو امتداد مدتها قد حتدث هناك �أ�ضرار يف الدماغ ي�صعـب جتاوزها وذلك ب�سبب نق�ص
الأوك�سجني عند اجلنني.
من بين أسباب االختناق قبل الوالدة نجد :
•السكتة الدماغية،
•تشوهات في الدماغ،
•خلل وراثي حاد أو متعدد،
•أسباب تعفنية ،وراثية ،تسممية،
•نزيف الحمـل،
•تأخر في نمو الجنين داخل الرحم.

من بين أسباب االختناق بعد الوالدة نجد :
•الوالدة المبكرة  :قبل األسبوع  37من انقطاع الطمث.
•يـرقان شديد.
•آالم المولود.

االختناق خالل فترة ما حول الوالدة يمكن أن تكون له مضاعفات مضرة على المولود الجديــد :
•اضطرابات حركية عابرة إلى مزمنـة.
•الصـرع.
•تخلف عقـلـي.
•نقـص حسي  :صـمـم ،عـمى.
•صعـوبات في التعلـم وفي الحركية الدقيقـة خالل الدراسـة.
الوقاية من الإعاقة املرتبطة بفرتة احلمل والوالدة

وزارة الت�ضامن والـمر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية.
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الوقاية من الأ�سباب املرتبطة باالختناق خالل فرتة ما حول الوالدة ( نق�ص يف الأك�سجني)
يجب على المرأة الحامل :
•تجنب التعاطي للبخور خالل الحمل وعند الوالدة .
•على المرأة الحامل أن تذهب لدار الوالدة بمجرد أن تشعر ببوادر تقلصات الرحم.
•كل والدة يجب أن تتم في وسط محروس طبيا .
•كل والدة صعبة أو مهددة بخطر ما ،يجب أن تجرى في مستشفى للوالدة متخصصا ومتوفرا على معدات طبية متقدمة.
في حالة والدة طفل مصاب بإعاقة الشلل الدماغي يجب إجراء فحص طبي كامل يحدد  :درجة الشلل الدماغي  ،المستوى العقلي ،االرتباكات المصاحبة
،المستوى التربوي والسوسيو ثقافي للوسط العائلي وإمكانيات التمدرس.

البطاقة رقم  : 16الأ�سباب املرتبطة باحلمل املتعدد
•الحمل المتعدد هو النمو المتوازي لعدة أجنة ( ) 4 ،3 ،2في جوف الرحم .ويستدعي تشخيصا مبكرا وتتبعا منتظما من طرف طبيب أخصائي في التوليد.
من بين األسباب المساهمة في هذا النوع من الحمل نجد :
• سن األم ( أعلى سقف بين  35و  39سنة )؛
•سوابق الحمل المتعدد؛
•عالج العقم؛
•تناول بعض األعشاب.

احلمل املتعدد ميكن �أن يكون م�صدرا :
•للوفاة ما حول الوالدة؛
•لإلعاقة الحادة؛
•للتشوهات.
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الوقاية من الإعاقة املرتبطة بفرتة احلمل والوالدة

وزارة الت�ضامن والـمر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية.

الوقاية من الأ�سباب املرتبطة باحلمل املتعدد
قبل الحمل :

•على النساء الحوامل تفادي األعشاب التي تسهل اإلباضة.
•من المفروض أن يتم تحديد أدوية عالج العقم من طرف طبيب.

تنصح النساء الحوامل :

•بتتبع فحص الحمل عند أخصائيي الوالدة؛
•بإجراء فحص باألشعة لتشخيص مبكر.

الهدف من متابعة الحمل بالتوائم هو الوقاية من الوالدة المبكرة .وعلى هذا األساس تنصح المرأة الحامل :

•أن
•أن
•أن
•أن

تستريح غالبا ابتداء من الثالث أشهر الثانية للحمل؛
تتبع نصائح التغذية عند رصد مبكر لفقر الدم عند األم؛
تستفيد من فحص بالموجات فوق الصوتية على األقل مرة في الشهر؛
تضع حملها في دار للوالدة من المستوى  2أو .3

البطاقة رقم  : 17الأ�سباب املرتبطة بالإلتهابات ما حول الوالدة
عدة أمراض جنسية معدية يمكن أن تصيب المولود الجديد خالل عبوره المهبل .من بينها  :الزهري ،السيدا ،السيالن والقوباء.
وإذا كان السيالن ال يمس إال عيون المولود فإن الهربس يمكن أن يخلف إصابات خطيرة في جهازه العصبي .أما مرض السيدا فيمكن أن يصيب المولود
الجديد من خالل حليب األم.

الوقاية من الأ�سباب املرتبطة بالإلتهابات ما حول الوالدة
•كل تعفن لدى األم يجب أن يشخص ويعالج قبل الوضع.
•الوالدة يجب أن تتم في وسط محروس طبيا.
•يمكن النصح بقيصرية انتقائية.
الوقاية من الإعاقة املرتبطة بفرتة احلمل والوالدة
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كل مولود جديد له حق االستفادة من :
•العناية بالعيون بقطرات العين وليس بالكحل.
•رعاية السرة.
•فحص طبي قبل مغادرة المستشفى.

البطاقة رقم � : 18أ�سباب مرتبطة مبمار�سات �سيئة
لقد أصبحت بعض الممارسات( ذات طابع شعبي) كاستعمال النباتات الطبية عادات تصاحب الحمل والوالدة ويمكن أن يخلف هذه العادات أضرارا عند
المرأة الحامل ،أو الجنين أو المولود الجديد.

نجد من بين هذه الممارسات :

•تناول بعض المواد المسمومة خالل مرحلة الوحم مثل التراب ،الفحم ،الطين ...
•تناول بعض األطعمة أو المواد العطرية بشكل مفرط يمكن أن تسيء لصحة األم أو وليدها ( القرفة ،الحلبة .)...
•البقاء لمدة طويلة داخل الحمام العمومي الساخن والتعرض لبخاره السيئ أو للسخونة المفرطة.
•أن تقوم عامالت الحمام بتدليك بطن المرأة الحامل بطريقة عشوائية.

الوقاية من الأ�سباب املتعلقة باملمار�سات ال�سيئة
إنه لمن الضروري :

•اإلدالء بشهادة ما قبل الزواج للزوجين.
•المتابعة الطبية للحمل ( 4فحوصات خالل مدة الحمل العادي)

ومن األفضل :

•الحرص على الوالدة في وسط طبي تحت إشراف مهنيي الصحة.
•اللجوء للرضاعة الطبيعية مباشرة بعد الوضع.

ومن األنجع تجنب :

•التداوي الشخصي باألعشاب الطبية.
•الحمام البخاري بالنسبة للحوامل والرضع.
•استعمال المواد المسممة مثل المبيدات.
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البطاقة رقم  : 19الأ�سباب املرتبطة بالوالدات الع�سرية

يعرف عسر الوالدة بصعوبة أو استحالة أو غياب تقدم عملية الوالدة.

أسباب عسر الوالدة بسبب األم تنتج عن :

•توقف التمدد.
•اعوجاج في الحوض .
•تخشب األجزاء المترهلة (الفرج ،العجان ).
•عقبة *بريفيا*  :المشيمة ،كيس المبيض ،الورم الليفي.

يمكن لعسر الوالدة بسبب الجنين أن تكون له عالقة ب :

•أوضاع الجنين عند الوالدة  :وضع المجيء بالجبهة ،بالوجه ،بال ُمقعدة.
•جنين ذو سمنة مفرطة أو عريض الكتفين.
•حبل سرة قصير أو ملتوي حول الجنين.

يمكن أن تكون للوالدات العسيرة عواقب على األم والجنين.
بالنسبة لألم :

•تقطعات بالرحم أو تمزقات للقنوات التناسلية السفلى.

بالنسبة للجنين :

•وفاة الجنين.
•شلل الضفيرة العضدية.
•كسور الترقوة أو العضد ( الذراع ).
•نقص األوكسجين على مستوى الدماغ.

الوقاية من الإعاقة املرتبطة بفرتة احلمل والوالدة
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الوقاية من الأ�سباب املتعلقة بالوالدات الع�سرية
من الضروري الحرص على مراقبة منهجية ومستمرة للحمل ،وذلك من أجل :

خالل احلمل

•رصد مرض السكري عند النساء المهددات بهذا المرض لالندار في الوقت المناسب وذلك لتفادي كبر حجم األجنة
•محاربة السمنة وذلك من خالل حمية يقترحها أخصائي.
•إجراء قياس للحوض عند الحمل األول إذا كان هناك اشتباه في إمكانية تسبب الحوض وفي حالة والدة عسيرة في السابق ،وفي
حالة وجود ندوب بالرحم أو في حالة وجود عوامل مثل قصر القامة ،جنف ،عرج ..الخ.
•القيام بتشخيص مبكر وتوجيه لمستشفى الوالدة المتخصص.
•إقرار وتنفيذ العملية القيصرية المبرمجة .

خالل الوالدة

بعد الوالدة
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•يجب أن تتم كل والدة تحت إشراف طبي.
•على مهنيي الصحة ترقب أي عسر للوالدة خالل سير العملية و إقرار اإلجراءات العالجية الضرورية.
•ضرورة توفر أخصائي في التوليد للتدخل في حالة عسر الوالدة.
•يمكن إقرار عملية قيصرية عند تعذر الوالدة عبر القناة السفلية.
•يمكن القيام بإجراءات توليدية من طرف األخصائي في التوليد في بعض حاالت عسر الوالدة.

•ضرورة وجود طبيب األطفال إلنعاش ورعاية المولود بشكل سريع وفعال .
•ضرورة اإلرضاع المبكر.
•استحسان توفر على ممرضة المواليد.

الوقاية من الإعاقة املرتبطة بفرتة احلمل والوالدة
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مراجع ببليوغرافية و مواقع إلكترونية

مراجعببليوغرافية

•« االتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والربوتوكول االختياري » الأمم املتحدة�( .2006 ،صادقت عليها اململكة املغربية يف �أبريل .)2009

ا�سرتاتيجيات القطاعات الوزارية :

•اال�سرتاتيجية الوطنية للوقاية من الإعاقة »،وزارة الت�ضامن والـمر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية.2008 ،
•ا�سرتاتيجية وزارة ال�صحة . 2008-2012

ن�صو�ص قوانني :

•الن�صو�ص الت�رشيعية والقانونية املتعلقة بحماية الأ�شخا�ص املعاقني ،كتابة الدولة املكلفة بالأ�رسة والطفولة والأ�شخا�ص املعاقني.2006،
•قرار وزير ال�صحة رقم   2519-05امل�ؤرخ � 30شعبان � 5( 1426سبتمرب  )2005املحدد لل�رشوط ومراحل الرعاية الطبية �أثناء احلمل والوالدة وما بعدها.

وثائق وزارية :

•ح�صيلة خطة عمل للت�رسيع من تخفي�ض ن�سبة وفيات الأمهات والر�ضع« ،وزارة ال�صحة ،يونيو 2010
•ف�صل الأمهات  .دليل منهجي ال�ستخدامه من طرف  املهنيني يف جمال ال�صحة ،وزارة ال�صحة مع دعم تقني ومايل من الوكالة الدولية  اليابانية للتعاون ،جايكا .2010،
•�سكان يف و�ضعية الإعاقة باملغرب  ،كتابة الدولة يف التخطيط .2009 ,
•ر�صد الأمرا�ض الرئي�سية التي ميكن �أن ترافق احلمل  ،الرباط DP/MS /2009 ،
•البحث الوطني حول الإعاقة ،2004 ،موجز .النتائج ،كتابة الدولة املكلفة بالأ�رسة والطفل والأ�شخا�ص املعاقني بدعم من االحتاد الأوروبي.2004 ،
•الوقاية من الإعاقة  ،وثائق الأيام الوطنية ،املندوبية ال�سامية للأ�شخا�ص املعاقني ،الرباط 3 ،و  4دي�سمرب .1997
•املجتمع والإعاقة « :الت�ضامن والتكامل» وزارة �أو�ضاع املر�أة ورعاية الأ�رسة ورعاية الطفل و�إدماج الأ�شخا�ص املعاقني مكنا�س 02-04 ،يوليوز .1997

كتب:

•االختناق ما حول الوالدة وال�شلل الدماغي  ،Boog ،التوليد و�أمرا�ض الن�ساء اخل�صوبة ،املجلد � ،Issue4،38أبريل  ،2010ال�صفحات .261-277
•الزيارات املنزلية لرعاية الأطفال حديثي الوالدة  :ا�سرتاتيجية لتح�سني بقاء الطفل .اليوني�سيف ومنظمة ال�صحة العاملية .2009
•الرعاية املت�صلة باحلمل والوالدة و ما بعد الوالدة والأطفال حديثي الوالدة  .منظمة ال�صحة العاملية ،جنيف 2009و�ضع املعلومات املكتوبة ل�صالح املر�ضى وم�ستخدمي نظام ال�صحة  ،،يونيو .2008
•بروتوكوالت رعاية الطفولة يف دور الوالدة  ،الرعاية املبكرة .ماريون ،Leugerر�سالة يف يونيو .2008
•الثلث ال�صبغي � 21أو التلف اجلنيني� ،سيلفان فورتني ،بحث ر�سالة  .كندا.2008 االنت�شار امل�صلي لداء املقو�سات عند الن�ساء احلوامل .م�ست�شفى الوالدة  ،ال�سوي�سي الرباط. ،املهدي
مهتات � ،..أطروحة دكتوراه.2008.
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• C.Huissoud، Boissonc، Rudigozالر�صد البيولوجي للحمل  :وجهة نظر الطبيب ،املجلة الفرنكوفونية للمختربات ،املجلد  ،2008العدد  ،402مايو � ،2008ص .23-31
•مانويل مارك « ،مبحث عجائب املخلوقات.2007 »،
•”حماية احلياة قبل الوالدة  ،بول ...،2007Jonckheere
• فرتة ما حول الوالدة  :طب خا�ص � ،.أب .جوهان�سون� ،أ .فان ويني  ،ل ،Tecco .ميد.Brux، 2006  
• غراجن ج  ،بانيي او   /عواقب التدخني على اجلنني و�سبل الوالدة  .من نق�ص الأك�سجني ،والت�سليم واحلما�ض يف جملة�أمرا�ض الن�ساء والوالدة والتوليد بيولوجيا التنا�سل 200
 ،5املجلد � HS1 (480 ،34ص)� ،ص .3S146 -3S151كيف لإعالم �أف�ضل الن�ساء احلوامل؟  /قد 2005
•كيف ميكن �إعطاء معلومات �أح�سن للن�ساء احلوامل ها�س . 2005
•وقاية �إعاقات الطفل  ،تقرير ، l’OPEPS n° 363 (2003-2004)، de M. Francis GIRAUDحتت ا�سم مكتب تقومي ال�سيا�سات ال�صحية  ،و�ضع يف  21يونيو . 2004
•«الإعاقة �أو العاهات الناجتة عن فرتة ما حول الوالدة  ،الر�صد واملن�ش�أ والرعاية » :  ،املعهد الوطني لل�صحة والبحوث الطبية 4 ،يونيو .2004
•«الوقاية واالكت�شاف املبكر و�إدارة �إعاقات الطفولة ،دليل تدريبي لأطباء الرعاية ال�صحية الأولية» ،و�إطارامل�رشوع الذي يركز على الطفل و �إعادة الت�أهيل املجتمعي مع دعم من
املفو�ضية الأوروبية.2004 ،
•خ�صوبة الرجال �أثناء  ال�شيخوخة .Laurent WAGNER ،.2004« ،
•«الإعاقة اخللقية ،اجلوانب الطبية والنف�سية والقانونية والأخالقية »،اللجنة الوطنية للأخالقيات الطبية ،امل�ؤمتر ال�سنوي ال�سابع ،تون�س� 4 ،أبريل .2003
•الت�شخي�ص والفرز ،و�صفة طبية  /مدر�سة القابالت  /املركز اال�ست�شفائي اجلامعي  ،غرينوبل ،يونيو .2003
• الرعاية املاهرة �أثناء الوالدة  /رعاية الأ�رسة الدولية ،نيويورك USA 2003 10012 ،
•«املعاناة املخفية  :الإعاقات الناجمة عن احلمل والوالدة يف البلدان الأقل منوا »،لوري �آ�شفورد.2002 ،
•د ،Mazeaud .الوالدة  ،الإعاقة والرابطة ال�سببية ،جملة  ،Dallozالعدد  Zeraidi.2000 ،44ن()1؛ -Kha
•«التخطيط ال�صحي ،واملفاهيم والأ�ساليب واال�سرتاتيجيات Raynard Pineault »،وكارول. 1986Davelay

مراجع من املواقع اإللكترونية

•فهم الت�شخي�ص الوراثي للطفل  /الرابطة الوطنية للأ�رس املت�رضرة من التخلف العقلي املرتبط بال�صبغ العا�رش،www.Xtraordinaire.org : 2009 ،
•الدليل العملي حلمل �صحي ، :كندا www.canadiensensante.ca/grossesse 1 800 O
•دليل على �سالمة الأغذية بالن�سبة للمر�أة احلامل الكندية ،وكالة لفح�ص الأغذية www.inspection.gc.ca
•معلومات عن الفح�ص باملوجات فوق ال�صوتية الهيكلي  ،واملوجات فوق ال�صوتية يف � 20أ�سبوع ،الإ�صدار،2009
موقع www.rivm.nl / zwangerschapsscreening
•مكانة الطبيب العام يف الوقاية والفح�ص عند الطفل  .www.nice.cnge.fr ،الإعاقات اخللقية و الأ�رضار N°68 29 mai 2001 /www.ccne-ethique.org/،
.francais/start.htm
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عناوين مفيدة
		
الهيئة

		
العنوان

وزارة الت�ضامن والـمر�أة
والأ�رسة والتنمية االجتماعية.
�شارع الأبطال ،اكدال ،الرباط
مديرية النهو�ض بحقوق
الأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة

طريق الدار البي�ضاء Km 4,5
وزارة ال�صحة مديرية ال�سكان
الرباط
املعهد الوطني للوقاية ال�صحية

�،7شارع ابن بطوطة�.ص.ب،
 769BPالرباط املغرب

زنقة ملف�ضل BP 6527,
املركز ال�صحي اجلامعي ابن �سيناء ال�رشقاوي معهد الرباط املغرب

املوقع الإلكرتوين

الفاك�س

رقم الهاتف

http://www.social.gov.ma/

05 37 68 12 30

05 37 27 67 50

http://www.social.gov.ma/

05 37 8 26 17

05 37 9 06 94

http://www.sante.gov.ma/
Departements/INH/

+212.537.772.067

+212.537.771.902 /
+212.537.772.162

05 37 77 58 56

05 37 77 57 76

م�ست�شفى الوالدة –ال�سوي�سي

�شارع ابن ر�شد  .الرمز الربيدي
-10100الرباط املغرب

05 37 67 03 33

05 37 67 05 30

دار الوالدة الليمون

دار الوالدة الليمون ح�سان
الرباط.

05 37 70 29 61

05 37 72 27 62

املركز ال�صحي اجلامعي ابن ر�شد

- 1حي امل�ست�شفيات البي�ضاء

دار الوالدة لال مرمي

- 1حي امل�ست�شفيات .البي�ضاء

الوقاية من الإعاقة املرتبطة بفرتة احلمل والوالدة

www.chisrabat.ma

http://
www.chuibnrochd.ma/

05 22 48 20 20
05 22 47 00 29 / 40
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مــلحـقــــــات
التدخـالت من أجل الوقاية أو العـالج مـن التشوهــات اخللقيـة
عالجات قبل

احلمل*

التنظيم العائلي :

•تقديم مفهوم الخيارات اإلنجابية للمرأة،
•خفض العدد اإلجمالي لألطفال الذين يولدون مع تشوهات خلقية،
•خفض نسبة األمهات الحوامل في األعمار المتقدمة ،من أجل الحد من انتشار التثلث الصبغي الوراثي عند الوالدة ،وخاصة متالزمة داون،
•إعطاء أمهات األطفال المصابين حق االختيار بعدم إنجاب أطفال.

ر�صد ون�صائح ملا قبل التخلق :

•استعمال السوابق المرضية العائلية المسجلة في الرعاية الصحية األولي للبحث عن اآلباء الذين يمكن أن يكون لهم أطفال متضررين،
•الكشف عن حاملي اإلضطرابات  المتنحية الشائعة (الثالسيميا وفقر الدم المنجلي).

حت�سني التغذية للن�ساء قبل احلمل وخالل مدة احلمل

•تشجيع استخدام الملح المعالج باليود لمنع االضطرابات الناجمة عن نقص اليود،
•تشجيع استهالك األغذية األساسية المخصبة بحمض الفوليك ،واستخدام مكمالت من الفيتامينات المتعددة لمنع عيوب األنبوب
العصبي والتشوهات األخرى،
•تجنب التدخين والكحول والمخدرات ...الخ،
•الحرص على تغذية متوازنة (البروتين والسعرات الحرارية والحديد).
* املصدر:تشوهات خلقية ،تقرير كتابة منظمة الصحة العاملية  3 ،دجنبر.2009
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الوقاية من الإ�صابة بالأمرا�ض املعدية قبل و�أثناء احلمل
•الزهري،
•الحميراء.

تقوية �صحة الأم والعالجات قبل التخلق.

•بالنسبة للمريضات بالسكري اللواتي يأخذن األنسولين.
•بالنسبة للنساء اللواتي تتناولن األدوية المضادة للصرع.

عالجات خالل

فح�ص قبل الوالدة لـ :

احلمل*

•فصيلة الريزوس،
•الزهري،
•كل من هو معرض الحتمال إنجاب أطفال لهم تشوهات خلقية،
•متالزمة داوون  :حمل في سن متأخر ،تحليل دم األم  ،فحص مبكر بالموجات الفوق الصوتية،
•عيوب األنبوب العصبي مع تحليل دم األم،
• العيوب الكبرى بالموجات الفوق الصوتية لرصد النواقص الخلقية انطالقا من األسبوع  18للحمل،
•أصحاب االضطرابات المتنحية األكثر انتشارا (الثالسيميا وفقر الدم المنجلي).

ت�شخي�ص ما قبل الوالدة :

•الفحص بالموجات الفوق الصوتية؛
•فحص السائل األمينوسي ( الماء المحيط بالجنين )؛
•فحص المشيمة.

عالج اجلنني :

•الزهري؛
•نقل الدم داخل الرحم بالنسبة لفقر الدم الجنيني وفصيلة الريزوس السالبة.
الوقاية من الإعاقة املرتبطة بفرتة احلمل والوالدة
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والطفل*

عالجات املولود اجلديد

فح�ص املولود اجلديد :

• فحص سريري من طرف مهني مؤهل للبحث عن التشوهات الخلقية المحتملة لدى كل المولودين الجدد.

ك�شف عند املولود اجلديد :
•الغدة الدرقية الخلقية،
•,Phénylcétonurie
•التلف الكيسي،
•أمراض أخرى.

العالج الطبي �( :أمثلة )

•عالج اليرقان الوليدي في حاالت نقص الغلوكوز  - 6 -والفوسفاط االنزيمي أو عدم توافق فصيلة الريزوس.
•عالج ورعاية األطفال الذين يعانون من اضطرابات الدم مثل فقر الدم المنجلي ،والثالسيميا ،الخ.
•عالج مشاكل ناتجة عن األيض،
•رعاية األطفال الذين يعانون من التلف الكيسي.

اجلراحة :

ت�صحيحات جراحية بخ�صو�ص :

• تشوهات خلقية سهلة في القلب،
• شق الشفة والحنك،
• قدم مشوهة حنفاء،
•الكتاراكت الخلقية.

�إعادة الت�أهيل وعالجات ح�سب احلاالت.
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مصطلحات

را�صة غري منتظمة  :هي مجموعة متنوعة من األجسام المضادة في مصل (الجزء السائل من الدم) ،والموجهة ضد خاليا الدم الحمراء.
فقر الدم  :هو شذوذ يتميز بانخفاض في تركيز الهيموغلوبين ،يتم تشخيصه عن طريق فحص اختبار الدم.
نق�ص الأك�سجني الدماغي  :هو عدم وجود األكسجين فى الدماغ.
حرق يف التبول  :نوع من األلم الذي يحدث أثناء انبعاث البول.
الكالميديا :هي بكتيريا تقطن داخل الخاليا .و هي من األمراض التي تنتقل باالتصال الجنسي.
الفح�ص باملوجات الفوق ال�صوتية  :هي فحوصات تقوم بها المرأة الحامل عادة بين األسبوع  22و  24من الحمل .يتم استخدامها لتقييم نمو الجنين.
ال�صرع  :مرض عصبي ناتج عن تهيج مفرط لخاليا الدماغ ويظهر على شكل تشنج واحتالج إيقاعي وعلى شكل نوبات اإلغماء.
اجلنني  :كائن ينمو ويتطور داخل الرحم عبر مرحلتين  :من األسبوعين المواليين لإلخصاب إلى مرحلة تكوين األعضاء الرئيسية( .)Embryonومن نهاية
هذه المرحلة إلى الوالدة )Fœtus( .يتم خالل هذه المرحلة اكتمال نضج األعضاء.
ال�سيالن  :هو عدوى منقولة جنسيا ،و هو يصيب الجهاز التناسلي البولي.
الهيموغلوبني  :هو بروتين ،وظيفته الرئيسية هي نقل األوكسجين في الجسم البشري وغيرها من الفقريات .يتواجد الهيموغلوبين في المقام األول داخل خاليا
الدم الحمراء التي يعطيها لونها أحمر.
الهرب�س التنا�سلي  :هو مرض شائع ينتقل باالتصال الجنسي .أعراضه متكررة ومؤلمة ويمكنها أن تحدث خلال في الحياة الجنسية للمريض.
اللوكيميا  :هو سرطان خاليا النخاع العظمي (خاليا النخاع تنتج خاليا الدم ،وبالتالي فإن المصطلح الذي يستخدم هو سرطان الدم).
التليف الكي�سي  :مرض وراثي يصيب الغدد القنوية و يشمل عدة أعضاء.
�صغر الر�أ�س  :هو عبارة عن نمو غير طبيعي للجمجمة قطرها أصغر من المعتاد.
االعتالالت الع�ضلية  :هو مجموعة فرعية من األمراض العصبية والعضلية التي تؤدي إلى تدهور األنسجة العضلية.
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الوالدة املبكرة  :تحدث قبل األسبوع  37من الحمل.
الوليد �ضعيف الوزن عند الوالدة  :هو المولود الذي يزن أقل من  2500غرام.
�شلل ال�ضفرية الع�ضدية  :هو شلل جزئي أو كامل للذراع واليد عند الوالدة بسبب تلف األعصاب في جذر الذراع.
فرتة ما حول الوالدة  :تمتد من األسبوع  22من الحمل إلى األسبوع األول من الحياة بعد الوالدة.
فرتة ما قبل الوالدة  :هي فترة ما قبل الوالدة (أثناء الحمل).
فرتة ما بعد الوالدة  :من اليوم األول الى اليوم  28من العمر .وينقسم إلى قسمين :
 الفترة المبكرة (أول سبعة أيام من الحياة) الفترة المتأخرة (اليوم الثامن حتى اليوم )28العنا�صر املخلة للغدد ال�صماء  :هي مواد طبيعية أو اصطناعية ،والتي قد تتداخل مع النظام الهرموني.
ت�أخر منو اجلنني داخل الرحم  :تسببه االضطرابات الجنينية ،وأمراض األمومة (على سبيل المثال ،سوء التغذية لدى األمهات) أو قصور المشيمة.
الرعاية ما قبل الوالدة /و ما بعد الوالدة  :تلقى الرعاية الصحية للمرأة أثناء فترة الحمل .توصي منظمة الصحة العالمية بأن ال تقل عن أربع زيارات قبل الوالدة
وأثناء فترة الحمل.
توك�سني  :هي مادة سامة للكائنات الحية.

42

الوقاية من الإعاقة املرتبطة بفرتة احلمل والوالدة

وزارة الت�ضامن والـمر�أة والأ�رسة والتنمية االجتماعية.

