هل تريدين معرفة املزيد؟

ما هي الأخبار ال�سارة؟
األخبار السارة أن هناك طرق للوقاية من بعض العيوب الوالدية
التقدم في الدراسات واألبحاث العلمية يجلب
ومعاجلتها .إن
ّ
األمل ألنواع جديدة من العالج والشفاء كل يوم .األطفال ذوي
عيوب والدية يعيشون اآلن حياة أطول وأكثر سالمة صحية.
وهذا بفضل الكشف الصحي حلديثي الوالدة والتشخيص املبكر
والرعاية اخلاصة والعالجات الطبية اجلديدة .ميكن لآلباء
واألمهات التع ّرف على املزيد عن احلاالت النادرة واخملاطر
واالختبارات من اإلرشاد في الشؤون الوراثية.

الآباء يلعبون دور ًا مهم ًا �أي�ض ًا.
�صحة الرجل وال�سوابق
املر�ضية للأ�رسة ت�ؤثر على منو
�أطفاله.

استفسري من مقدم الرعاية الصحية أو إدارة الصحة
عن التخطيط إلجناب طفل سليم صحياً.
March of Dimes Pregnancy & Newborn
Health Education Center
(مار�ش �أوف دامي�س � -ش�ؤون احلمل وحديثي الوالدة -مركز التثقيف ال�صحي)

زيارة املوقع اإللكترونيwww.modimes.com :
Michigan Birth Defects Registry
Prevention & Follow-up Program
(برنامج الوقاية واملتابعة ملكتب ت�سجيل العيوب الوالدية بوالية مي�شيغان)

االتصال هاتفياً1-866-852-1247 :
زيارة املوقع اإللكترونيwww.migrc.org :
برنامج WIC
االتصال هاتفياً1-800-262-4784 :
زيارة املوقع اإللكترونيwww.michigan.gov/WIC :
)Centers for Disease Control & Prevention (CDC
)مراكز مكافحة الأمرا�ض والوقاية منها(

االتصال هاتفياً1-800-232-4636 :
زيارة املوقع اإللكترونيwww.cdc.gov/ncbddd :
Organization of Teratology - Information Services
امل�سخيات  -خدمات اال�ستعالمات)
(منظمة ْ

االتصال هاتفياً1-866-626-6847 :
زيارة املوقع اإللكترونيwww.otispregnancy.org :

ملزيد من املعلومات عن العدوى واألدوية والتع ّرضات األخرى خالل احلمل

Michigan Steps Up
زيارة املوقع اإللكترونيwww.michigan.gov/healthymichigan :
القتراحات حول منط حياتي سليم صحياً

إدارة الصحة اجملتمعية تراقب العيوب الوالدية التي حتدث في
الوالية .ميكن لبرنامج اإلحالة ملكتب تسجيل العيوب الوالدية أن
يخبركم عن اخلدمات املتوفرة لألطفال الذين يعانون من عيوب
والدية .كما ميكن لهذا البرنامج أن يكون عوناً لك أو ألحد
تعرفيه.

إنجاب
طفل
صحيًا
سليم ّ

Rick Snyder, Governor
James K. Haveman, Director
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ت ّم دعم هذه النشرة جزئيا ً بإتفافية تعاونية رقم  U50/CCU516053من
( .Centers for Disease Control and Preventionمراكز مكافحة
األمراض والوقاية منها).

تتق ّيد  MDCHباملساواة في التوظيف واخلدمات وتقدمي البرامج.

ما تحتاج كل أسرة في
ميشيغان إلى معرفته.

هل تعلمي؟

ما هي اخلطوات التي ت�ستطيع املر�أة �أن تتبعها لإجناب طفل بدرجة �أكـثـر من ال�صحة والعافية

أن كل امرأة في ميشيغان في سن اإلجناب يلزمها أن تفكر مسبقاً
من أجل إجناب طفل سليم صحياً .ميكن الوقاية من بعض العيوب
الوالدية .ولكن كثير منها حتدث في املرحلة املبكرة من احلمل،
قبل أن تعرف املرأة أنها حامل .منط احلياة الصحي مثل عدم
التدخني وتناول مجموعة متنوعة من املواد الغذائية التي حتتوي
على كثير من منتجات احلبوب واخلضروات والفواكه هو األحسن
لكل امرأة.

• تناولي حبة فيتامني حتتوي على  400ميكروغرام (400
ميكروغرام أو  0.4ميليغرام) من حمض الفوليك ،أحد
فيتامينات ب ،كل يوم .يساعد حمض الفوليك على الوقاية
من بعض أنواع العيوب الوالدية.
• اختاري حيا ًة خالية من الكحول واخملدرات.
• خففي وزنك ليصل إلى وزن صحي قبل احلمل .حافظي
على نشاطك البدني.
اح�صلي على رعاية
احلمل مبكر ًا –

كل امر�أة ميكنها �أن تزيد
من احتماالت �إجنابها
لطفل �سليم.

• حتدثي مع طبيبتك أو مقدم
الرعاية الصحية حول:
 استخدام املكمالت أو
الفيتامينات أو العالجات
العشبية واملنتجات الصحية.
 التحصينات (التطعيم املنشط)
من أجل احلماية ضد العدوى
مثل احلميراء (احلصبة
اإلملانية) .ميكن أن تكون هذه مؤذية لصحة اجلنني.
 املشاكل الصحية مثل مرض السكري أو النوبات أو
بيلة الفينول كيتون ( )PKUأو احلاالت املزمنة األخرى
والتخطيط للحمل .ثم اختاري فريق رعاية صحي
ومستشفى لديها خبرة باحلمل املعرض لنسبة عالية
لألخطار.
 سوابق العيوب الوالدية في األسرة أو اإلعاقات النمائية.

 و�أحر�صي علىالذهاب �إىل كل موعد!
•

ما هو العيب الوالدي؟
العيب الوالدي هو حالة غير طبيعية حتدث قبل الوالدة أو في
وقت الوالدة .ميكن أن حتدث العيوب الوالدية في أية أسرة.
وميكن أن تسبب مشاكل جسدية أو تعليمية أو سلوكية .قد يحتاج
األطفال الذين يعانون من عيوب والدية إلى رعاية أو معاجلة طبية
خاصة.
ال يولد تقريباً بعيب والدي .وبعض
طفل واحد من كل  33طف ً
العيوب الوالدية يكون سببها عقاقير ومخدرات أو مواد كيمائية
معينة .كما ميكن أن تكون العيوب الوالدية بسبب عدوى أو مرض
مزمن تعانيه األم .علماً أن الوراثة يلعب دوراً في سبب حدوث
كثير من عيوب الوالدة .إال أن املسبب الدقيق لكثير من العيوب
الوالدية ال يزال غير معروف.

•
•
•

•

تناولي اللحوم املطبوخة كلياً .واتبعي النصائح من مكتب
االستشاري لشؤون األسماك بوالية ميشيغان عند تناول
أسماك من البحيرات الكبرى .اتصلي برقم الهاتف
 1-800-648-6942للحصول على نسخة مجانية.
كما ميكنك البحث حتت " "Fish Adivsoryعلى املوقع
اإللكتروني التاليwww.michigan.gov/eatsafefish :
جتنّبي االستحمام في أحواض املياه الساخنة جداً والصونا
عند احلمل أو عندما تخططني للحمل.
أحرصي على غسل يديك دائماً لتخفيض احتمال انتشار
العدوى .وهذا أمر مهم جداً عند االعتناء بطفل رضيع.
جتنّبي استخدام مواد التنظيف املنزلية املض ّرة مثل مبيدات
احلشرات .واستفسري إذا كان هناك مواد كيمائية عليك
أن تتجنبيها في مكان العمل من احملتمل أن تسبب ضرراً
جلنينك.
داومي بانتظام على كشوفات الفحص الطبي وفحص
األسنان.

•
•

•
•

ممارسة اجلماع اجلنسي بطريقة سليمة باستخدام العازل
الذكري للحماية ضد األمراض املنقولة جنسياً (.)STD
استعلمي ما إذا كانت األدوية التي تتناولينها وبحاجة إليها
(أكانت بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية) من السالمة
تناولها خالل احلمل.
التع ّرف على السوابق املرضية واألسرية للحامل وشريك
حياتها.
أطلب من اآلخرين مناولة فضالت القطط املتسخة .جتنبي
الفئران واجلرذان واألقداد ("همستر") واخلنازير الغينيية.
إنها قادرة على نشر العدوى التي ميكن إحلاق األذى
باجلنني.

