
أآلن! وبالذاتتجنب العدوى المرضیّة،   
 معلومات خاصة بموضوع الحمل والعدوى

 
 حامل؟

،  لمعیشةل ألبسیطةواعد ألق . ویُساعد اإللتزام ببعضألجنینیَنُجم عن بعض انواع العدوى عواقب سیئة علیكم وعلى 
اإلصابة  بأنفسكم، على تجنب ة وعدم تنظیف صندوق القططئبصورة جیدة وعدم تناول اللحوم النی األیاديمثل غسل 

 بالعدوى. حیث یتسنى لكم بھذه الطریقة العنایة بصورة جیدة بأنفسكم وبطفلكم كذلك.
 
 

 لماذا یتوجب االنتباه بصورة جیدة؟
ابة بالزكام الیمكن تجنب اإلصابة بجمیع انواع العدوى والیمكن اعتبار جمیع انواع العدوى خطرة. حیث التتسبب اإلص

ض الحمل او نما ینُجم عن بعض انواع العدوى عواقب خطیرة مثل الحصبة التي یمكن لھا ان تتسبب في اجھابأي أذى. بی
قیة. ویمكن الوالدة المبكرة عند الحوامل، والحصبة األلمانیة التي یمكن لھا ان تتسبب بأصابة المولود بالتشوھات الخل

اكثر منھا على غیرھن. لألمراض المعدیة أن تكون لھا تأثیرات سیئة على الحوامل  
 

األمراض المعدیةُمسبّبات   
أنواعاً یمكن لھا  من مسببات األمراض المعدیة ھي البكتیریا والفایروسات والطفیلیات والفطریات. وتتظمن ھذه ألمسببات

 أن تتسبب في مشاكل أثناء فترة الحمل.
 

الغیر ُمبستر، والدجاج واللحوم  ھي نوع من البكتیریا التي یمكن لھا ان تتواجد في الحلیب الخام،  (Listeria)  اللیستیریا 
ب تواجدھا في واألسماك والحیوانات ألصدفیة والقشریة. ویتم العثور على ھذه البكتیریا في الخضروات والفاكھة بسب

تیریا غیر قادرة على للیسویُمكن أن تتسبب ألعدوى ببكتیریا أللیستیریا في موت الجنین أو الوالدة المبكرة. وتعتبر ا التربة.
 مقاومة درجات حرارة ساخنة جداً.

 
تسببھا بكتیریا كواكسیال بورنیتاي. ویُمكن لھذه ألعدوى أن تنتقل  ھي من األمراض التي ) Q-koorts) ذات ألرئة  

ألحمل  رةغنام وألماعز ألذین یكونوا تواً قد وضعوا صغارھم. وتنشأ بسبب األصابة بھذه العدوى أثناء فتألعن طریق أ
مولد أكثر  ليتفي ألفترة ألتي ویُمكن األصابة بذات الرئة خاصةً فرص (قلیلة) تتسبب بأجھاض ألحمل أو موت ألجنین. 

مایو) وبعد األحتكاك المباشر مع ھذه الحیوانات. -األحمال  (فبرایر  
 

 األجراءات الالّزم إتّباعھا من أجل تجنب األصابة بالعدوى أثناء فترة الحمل
 

ط الحافظة والقیام بأعمال في الحدیغس - قة.ل األیادي قبل وبعد أعداد الطعام وبعد دخول التوالیت وتغییر الفوَّ  
تناول  طھي اللحوم واألسماك والحیوانات ألصدفیة والقشریة بدرجات حرارة عالیة الى أن تنضج بصورة جیدة وعدم -

لغیر ُمبسترة یلي األمریكي. یُمنع كذلك تناول الحلیب واألجبان االلحوم النیّة مثل النقانق المصنوعة من لحم الثور والف
درجة  7الى  2الحرص على أن تتراوح درجات الحرارة داخل الثالجات بین یتوجب و والمصنوعة من الحلیب الخام.

 مئویة، وغسل المنتجات الطازجة مثل الفواكھ والسلطة (المغسولة) بمیاه جاریة.  
من   د العمل في الحدیقة وتجنب لمس الرمال المتواجدة داخل حوض الرمال. حیث یقیكم ذالكأستخدام القفازات عن -

التوكسوبالزما وبكتیریا اللیستسریا. عدوى تعرض أجسامكم للرمال والتَُرب الملّوثة ب  
طر األمر على و اضالتوكسوبالزما في بُراز القطًط. ول طفیلیاتوذلك بسبب تواجد  عدم تنظیف صنادیق القطط بأنفسكم -

د مرور یوماً كامالً ذلك فیُنصح بتنظبفھا بشكل یومي ألنھ یمكن للبیوض الحاملة للتوكسوبالزما أن تشكل خطراً فقط بع
لفترات إضافة الى تجنب األحتكاك مع األغنام والماعز في ا على وضعھا، عالوةً على ضرورة أستخدام القفازات حینھا.

نات (ومنھا وغسل األیادي مباشرةً بعد لمس الحیوانات المتواجدة في مزارع الحیوا ،المباشرة التي تلي انجابھم لصغارھم
 الخاصة باألطفال).  

 
 متى یتوجب علّي األتصال بطبیب العائلة؟

درجة مئویة أو في حال شعوركم برعشات البرد. 38،5الى أعلى من في حال ارتفاع درجة حرارة الجسم  -  
الجسم. فيفي حال ظھور بقع أو فقاعات في اماكن متعددة  -  
في حال الشك في مسألة اصابتكم بعدوى مرضیة. -  

بطن.یُنصح باألتصال بأخصائیة التولید أو الطبیبة النسائیة في حال معاناتكم الشدیدة من تصلبات في ال  



لكم من خالل  حة: یُنصح بقیاس درجة حرارة الجسم في حال الشك في امكانیة اصابتكم بعدوى مرضیة حیث یتسنىنصی
 ذلك معرفة واألبالغ عن ما اذا كنتم تعانون من الحمى. 

 
 قبل ألحمل

 یجب ألتأكُّد قبل ألحمل من مایلي:
طني أن تَمنح حمایة ح عن طریق برنامج ألتلقیح ألو. ھل سبق وأن حصلتم على ألتلقیح؟ حیث یُمكن للتلقیحات ألتي تُمنَ 1

 لكم وللجنین ضد أھم األمراض ألمعدیة، مثل ألحصبة وألحصبة األلمانیة.
معلومات . ھل لي اثناء ممارستي لعملي أن أتعرض لمخاطر اإلصابة بالعدوى؟ حیث یتسنى لرب ألعمل أن یُزّودكم ب2

قائیة ألالزمة لذلك.مخاطر المحتملة واألجراءات ألولابمتعلقة   
ض یُنصح بأجراء الفحوصات ألالزمة بسبب إمكانیة ت. ھل یُمكن لي أن أكون قد أُصبت بمرض تناسلي ُمعدي؟ 3 عرُّ

 الجنین لمشاكل تعود ألصابتكم باألمراض ألتناسلیة ألُمعدیة.
ن باألنجاب وذلك بالنساء ألراغبیألمستشفى أثناء مواعید األستقبال ألخاصة أخصائیة ألتولید أو یتسنى لكم مراجعة  .4

   شخصیّة.    استشارةفي الحصول على  تكمرغب حین
 
  

 توضیح
یق (ألمعھد ألملكي للصحة ألشعبیة والبیئة) وبتكلیف من وزارة ألصحة ألشعبیة وألسالمة والریاضة، بتنس  RIVM   یقوم

حرصاً كبیراً على توفیر معلومات عامة آنیّة     RIVM حُرصی ألمراض الُمعدیة في ھولندا. حیثعملیة مكافحة ا  
بذلك من خالل ألتعاون ألوثیق بینھ وبین ألمجموعة ألمتخصصة باألتصاالت ألعامة وألمتعلقة        RIVM قوم یوسلیمة. و  

 اس ألحقوقباألمراض الُمعدیة، إضافةً الى تعاونھ مع الخبراء التابعین الى منظمات ومجموعات مھنیة مختلفة. یُمنع اقتب
 من فحوى ھذه المعلومات.

 
 

 للمزید من ألمعلومات
     كم. ویتسنى لكم أخصائیة ألتولید، طبیب ألعائلة أو ألطبیبة ألنسائیة ألخاصین بللمزید من ألمعلومات یُرجى األتصال ب

(GGD) مراجعة منطقة سكناكم. ویُمكن لكمفي   یةبلدألھیئة الصحیة الخاصة بال ألحصول على ألمعلومات عندكذلك      
ل طبیب ألعمل حال وجود أسئلة متعلقة بالعم                              
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