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ِ
إﻟ"ﺣاء"  ﺗﺎ ﻠﻰ وزﻧ أﺛﺎء اﻟﻞ ؟

 07اﯾ06:11 - 2021 
إن زﺎدة اﻟزن أﺛﺎء اﻟﻞ ﺎة ﺔ .إﻻ إذا ﺎﻧ اﻟأة ﺗﺎﻧﻲ أﺻﻼً ﻣ ﻩ اﻟﺎدة ﻞ اﻟﻞ ،ﺈن ا اﻟزن اﻹﺿﺎﻲ اﻟ أﺛﺎء اﻟﻞ  أن ﻞ ﺣﻠﻬﺎ
ﻣا .وﻻ داﻲ ﻟﻠﻠ ﺄن ذﻟ ﻷن
ﺻﺎ .ﺈذا  ﺣﺎﻣﻼً وﺎن ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟ ﻟ أﻛ ﻣ ،30 ﺈن ان اﻟزن )اﻟزن  اﻟﻲ( أﺛﺎء اﻟﻞ  أن ن ً
ً
اﻧﻪ ﻲ اﻷﺎم اﻷوﻟﻰ ﻣ اﻟﻞ أﻣ ﻣ.

ﻞ ﻣ اﻵﻣ إﻧﺎص اﻟزن أﺛﺎء اﻟﻞ؟
إﻧﺎص اﻟزن  ﻲ ﻣ ﺳ اﻟﻞ وﺗ اﻟﻞ ،ﻟ ن ا ﺈﺷاف  أو اﺧﺎﺻﻲ ﺗﺔ.
ﺎدة  ،ﻻ ﯾ ﺗﻊ اﻟﺎء اﻟاﻣﻞ ﻠﻰ إﻧﺎص اﻟزن ،وﻣ اﻟﻲ أن ﺗ اﻟأة اﻟﺎﻣﻞ اﻟزن ﺧﻼل اﻷﺷﻬ اﻟﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣ اﻟﻞ  ﺎن اﻟﺎح أو ان
اﻟﻬﺔ وﻟ  ذﻟ ﺳﻪ ﻣة أﺧ ورﺎ أﻛ ﻲ اﻟﻠ اﻟﻠ.

ﻣ زﺎدة اﻟزن أﺛﺎء اﻟﻞ
ﺻا .ﺎ ﯾد ﺎن
ﺗﻠ زﺎدة اﻟزن اﻟﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﺧﻼل ﻣاﺣﻞ اﻟﻞ ﻣ اﻣأة إﻟﻰ أﺧ ،ﻼل اﻷﺷﻬ اﻟﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣ اﻟﻞ ،ﻟ ﯾ وزﻧ ﻷن اﻟﻞ ﻻ ﯾال
ً
اﻟﺎح وان اﻟﻬﺔ إﻟﻰ ان  اﻟﻠاﻣﺎت .ﻟ ﺳداد وزﻧ ﻲ اﻟﻠ اﻟﺎﻧﻲ ﻣ اﻟﻞ وﻠل اﻟﻠ اﻟﺎﻟ ،ﺳ ﻠ ﻲ اﻟ وﻟ زﺎدة وزﻧ  أن
ﺻﺎ.
أﻣ
ﺗ ،ﻷن   أن ﺎب  ﺷﯾ وﺢ ﺗﺎول اﻟﺎم ًا
ً

ﺣ ﻞ أﻻ ﺗ زﺎدة وزﻧ اﻟـ  7ﻠاﻣﺎت ،وﻻ دﺧﻠ ﻲ ﻣﺣﻠﺔ اﻟﺔ ،أﻣﺎ إذا  ﺣﺎﻣﻼً ﺑـ )ﺗأﻣﺎن أو أﻛ  ،(أن ﺗن زﺎدة اﻟزن اﻟﺎﻟﺔ ﺑ16.5 
 و . 24.5
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ﺗزﻊ اﻟزن أﺛﺎء اﻟﻞ
ﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻞ ﻟﻠزن اﻟﺎﻟﻲ اﻟ ﺗﻪ أﺛﺎء اﻟﻞ:
ﯾن اﻟﻞ ﺣاﻟﻲ  3إﻟﻰ   3.5ﻠل ﻧﻬﺎﺔ اﻟﻞ.
ﺗﻞ اﻟﺔ واﻟﺎﺋﻞ اﻷﻣﺳﻲ ﺣاﻟﻲ . 1.5
اﻟﺣ اﻟ واﻟ اﻟ  ،أن ﻲ زﺎدة . 2
 أن ﻞ وزن ﺳاﺋﻞ اﻟ واﻟم إﻟﻰ  ، 4ﺑﺎ ﺗﻞ اﻟن واﻟﺎﺻ اﻟاﺋﺔ اﻷﺧ ﻣﺎ ب ﻣ . 3 ﻟﻟ  أن ﯾاوح اﻟزن اﻹﺟﺎﻟﻲ اﻟ ﻣﺎ
ﺑ 10 إﻟﻰ . 15

ﻞ  اﺗﺎع ﻧﺎم اﺋﻲ ﻟ اﻟزن أﺛﺎء اﻟﻞ؟
ﻻ ﺗُﺢ اﻟأة اﻟﺎﻣﻞ ﺎﺗﺎع ﻧﺎم اﺋﻲ ﺎس .ﺣ  أن ﯾد ذﻟ إﻟﻰ إﺻﺎﺔ اﻟﻞ ﺎﻟﻠ اﻟﻠﻲ أو ﯾ ﻟﻪ ﺎﻛﻞ ﻲ اﻟﻬﺎز اﻟﻲ واﻟﺔ ﺎ ﯾ
ﻣ ﻣﺎ اﻟﺔ ﻟ اﻟﻞ ﻲ اﻟات اﻟﻼﺣﺔ ﻣ ﺣﺎﺗﻪ .

و أن ن ﯾن اؤك ﻣ اﻷﺔ اﻟﺎﻣﻠﺔ واﻷﺔ اﻟﺔ ﺎﻷﻟﺎف ..واﻟاﻛﻪ واﻟوات واﻟوﺗﺎت اﻟﺎﻟﺔ ﻣ اﻟن وﺗﻲ ﺗﺎول اﻷﺔ اﻟﺔ
واﻷﺔ اﻟﺔ واﻟات اﻟ ارﺔ اﻟﺎﺋﻠﺔ.

ﻛ أﻧ وزﻧﻲ ﺄﻣﺎن أﺛﺎء اﻟﻞ؟
ﺟا أﺛﺎء اﻟﻞ  أن
 أن ﺗد اﻟﺔ أﺛﺎء اﻟﻞ إﻟﻰ اﻟﯾ ﻣ اﻟﻼت اﻟﺔ وﻣﺎﺎت أﺛﺎء اﻟﺎض واﻟﻻدة .ﻟ ان اﻟ ﻣ اﻟزن ﺔ ة ً
ﻞ ﺧرة ﻠﻰ ﺻ وﺻﺔ ﻠ .إﻟ ﻣﺎ  ﻠﻪ:
 .1اﻛﻲ ﻣار اﻟزن اﻟ ﺗﺎﺟ إﻟﻰ اﻛﺎﻪ.
ﻣﻲ ﺎس وزﻧ اﻟﺎﻟﻲ ،وﺎة ﻣ اﻟﻞ ،اﺣﻲ ﻣار اﻟزن اﻟ ﺗﺎﺟ إﻟﻰ اﻛﺎﻪ.
 .2ﻠﻠﻲ ﻣ اﻟات اﻟ ارﺔ ،ﺎﻟح  1700ﺳة ﺣ ارﺔ ﻠﻰ اﻷﻞ ﻞ ﯾم.
 .3ﺗﻧﻲ ﯾﻣﺎً ﻟة ﻧ ﺳﺎﺔ ﻠﻰ اﻷﻞ ﻞ ﯾم  ،اﻟن ﻠﻰ ﺗ ﻣ 10 أو  15دﺔ ،ﺳاء ﺎﻧ ﺳﺎﺣﺔ أو ﻣﻲ أو ﯾﺟﺎ.
ﯾﻣﺎ ﻬا ك ﺎﻟﻊ وﻊ اﻹا ﻲ ﺗﺎول اﻟﺎم.
 .4ﺣﺎﻲ ﻠﻰ رﺔ ﺟ ،ب ﻟ إﻟﻰ ﻟ ﻣ اﻟﺎء ً
 .5ر ﻠﻰ ﺗﺎول اﻟاﻛﻪ واﻟوات .واﻟب اﻟﺎﻣﻠﺔ واﻟ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻊ اﻹﻣﺎك ،وﻻ ﺗﻲ اﻟﻠ وﻣﺎت اﻷﻟﺎن ﻠﻠﺔ اﻟﺳ .اﻲ  اﻷﺔ اﻟﺔ 
اﻟﻟ ﻣﻞ اﻟاوﻟﺔ واﻟﺎﻧﺦ واﻟﺎﺻﻟﺎ.
  .6ﺗﺎول ﺳ وﺟﺎت أﺻ ﺑﻻً ﻣ ﺛﻼث وﺟﺎت ة .ﺳﺎ ذﻟ ﻲ اﻟ ﻲ اﻟات اﻟ ارﺔ ،اﻟﻲ ﺗﻬﻠﻬﺎ ﻲ وﺟﺔ واﺣة..
 . 7ﺗﺎوﻟﻲ ﺎﻣﺎت ﻣﺎ ﻞ اﻟﻻدة ،ﻟ ﺗ أن اﻟﻼت ﻟ ﺑﻼً  اﻟﺎم اﻟﻠﻲ ،و ﻠ ﺗﺎول ﺎم ﺻﻲ ﻟﺎن اﻣﺎص ﺟ ﻟﻬﻩ اﻟﺎﺻ
اﻟاﺋﺔ.

ﻣﺎ ﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﺎﻧﺔ ﻟﺎدة اﻟزن أﺛﺎء اﻟﻞ؟
 .1ﻣﺎ ﻠﻰ اﻟ
 ﯾﻟ اﻟﻞ أﻛ ﻣ اﻟ اﻟﺳ ،وا  أن ﯾد إﻟﻰ ﺑاﻧﻪ ا  ،ﺎ ﯾض اﻟﻞ ﻟ ﻣاﯾ ﻟﻺﺻﺎﺔ ﺄﻣاض اﻟﻠ أو ﻣض اﻟ .أو ﯾﻟ
ب ﻲ اﻷﻧب اﻟﻲ.
 .2ﻣﺎ ﻠﻰ اﻷم
زﺎدة ص اﻹﺻﺎﺔ  اﻟﻞ ،ﻣﺎ  ﯾد إﻟﻰ إﻧﺎب ﻞ أﻛ و ﺄﺿار ﻣﻬﻠﺔ ﺻﺔ .إﺿﺎﺔ ﻟﺎﻛﻞ أﺛﺎء اﻟﺎض واﻟﻻدة.
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وزﺎدة ﺧ اﻹﺻﺎﺔ ﺎﻧﺎع اﻟ اﻟﻠﻠﻲ ،اﻟ  أن  اﻟ ود إﻟﻰ اﺿاﺎت ﻣﻞ ارﺗﺎع ﺿ اﻟم .ا  ﻣﺎ ﺎﻟﺔ ﻣ اﻟﻬﺎﺎت اﻟﺎﻟ اﻟﻟﺔ
) (UTIsأﺛﺎء اﻟﻞ وة ﻣﺎ  اﻟﻻدة.
ﺑﺎ ﺗض اﻟﺎﻣﻞ إﻟﻰ ﺗ اﻟم أﺛﺎء اﻟﻻدة .ﺧﺻﺎً ﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻻدة اﻟﺔ ،ﺎ ﺗداد ص اﻹﺻﺎﺔ ﺎﻟو أو ان اﻟم ﻞ ﻣ .و ن ﻣ اﻟور
ﺗ اﻟﺎض.

آﺛﺎر ان اﻟزن ﻠﻰ اﻷم واﻟﻞ أﺛﺎء اﻟﻞ
ا ث ﻞ أﺳﺎﺳﻲ  ﺎن اﻟﺎح أو ان اﻟﻬﺔ ﻲ اﻷﺷﻬ اﻟﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣ اﻟﻞ .ﻧ ﺎ ﯾﻠﻲ  ﻣﺎﺎت ان اﻟزن أﺛﺎء اﻟﻞ:
 ﯾﻟ اﻟﻞ ﻧﺎ اﻟزن  ﻧ اﻟﺔ ،وﺎك ﺻﺔ ﻣاﯾة ﻟﻺﺟﻬﺎض ﻲ اﻷﺷﻬ اﻟﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ  ان اﻟﻬﺔ .واﻧﺎض ﻣﺎت اﻟﺎﺋﻞ اﻷﻣﺳﻲ ،ا
 اﻟر ﺎﻟ ال اﻟ.
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