زيادة الوزن أثناء تف�ة الحمل

النظافة

يُعترب أمرا ً مثالياً أن يزداد وزن الحامل ذات الوزن الطبيعي ما بني  ١١و  ١٦كغ حتى
نهاية فرتة الحمل .يف حالة الوزن الزائد يفرتض أن تكون زيادة الوزن أقل من ذلك،
ويف حالة الوزن القليل يفرتض أن تكون الزيادة أكرث .لكن ال تقومي بإجراء حميات
للتنحيف ،ألن طفلك ميكن أن يحصل بسبب ذلك عىل عنارص غذائية قليلة جدا ً.

قد تكون املواد الغذائية النيِّئة ُمح َّملة بالجراثيم بطبيعتها .لذلك يلزم ِ
عليك يف
فرتة الحمل بشكلٍ خاص اتباع قواعد رضورية للنظافة الشخصية :اغسيل اليدين
وأجهزة الطهي جي ًدا؛ ال تخلطي املواد الغذائية الن ِّيئة أو غري املغسولة مع املواد
الغذائية األخرى؛ احفظي املواد الغذائية الحيوانية يف الثالجة؛ اطبخي اللحم
والدواجن والبيض والسمك بحرارة عالية كافية.

ِ
متدك كل مادة غذائية بعنارص غذائية رضورية متنوعة .تح ِّديث إىل طبيبك أو
أخصائية التغذية إذا ِ
كنت ال تتناولني موادًا غذائية مع َّينة ،عىل سبيل املثال
منتجات األلبان أو اللحوم أو األسامك .التغذية النباتية ممكن ًة أيضً ا يف فرتة الحمل
والرضاعة .لكن ال يوىص باتباع نظام تغذية نبايت رصف (أي دون تناول منتجات
حيوانية عىل اإلطالق).

الحساسيات

تناول أ
الطعمة المتنوعة

الحركة

ِ
رشاقتك بالحركة املنتظمة ،من خالل النزهات ومامرسة األلعاب
حافظي عىل
الرياضية واليوجا والتج ّول .تحقِّق الرياضة متع ًة أكرب عندما تُ ا َرس مع اآلخرين.
لكن تج ّنبي يف فرتة الحمل اإلجهاد الشديد أو الرياضات غري اآلمنة املصحوبة
بخطر اإلصابات أو السقوط.
ئ
معك إىل الهواء الطلق.
يكك ً
غذا� متوازن وعىل الخروج ِ
حف ِّزي ش� ِ
أيضا عىل اتباع نظام ي

طبيبتك أنها قد ت ُسبب ِ
ِ
ِ
تج َّنبي فقط املواد الغذائية التي يثبت ِ
لك
طبيبك أو
لك
ِ
نظامك الغذايئ من دون فائدة.
نو ًعا من الحساسية .وإال سوف تقرصين

الرضاعة

تُ ثل الرضاعة الطبيعية أفضل غذاء لطفلك وتس ِّهل عليه انطالقة مثالية لحياته.
ال يحتاج الطفل الرضيع الصحي سوى إىل حليب األم يف الشهور الستة األوىل.

ين
بشكل خاص أثناء الحمل والرضاعة إىل المزيد من
تحتاج� ٍ
الفيتامينات والمواد المعدنية .تزداد حاجة الجسم إىل الطاقة
(السعرات الحرارية) بد ًءا من شهر الحمل الرابع فقط .لتغطية
هذه الحاجة إالضافية يكفي ت
كوب من
ح� نهاية تف�ة الحمل وخالل تف�ة الرضاعة ٌ
بن
المكسات وثمرة فاكهة فقط .
الل� وحفنة من ِّ

ميكن تحت العنوان نفسه الحصول عىل كتيبات مجانية أكرث تفصيالً من
البيطري (باللغة األملانية
الهيئة االتحادية لسالمة املواد الغذائية والطب
ّ
والفرنسية واإليطالية).

معلومات إضافية:
ٌ

ٍ
بلغات متعددة:
• معلوماتٌ عن الصحة
السويرسيmigesplus.ch :
الصليب األحمر
ّ
• معلوماتٌ حول الحساسيات :مركز  !ahaللحساسية يف سويرساaha.ch :
• مؤسسة استشارية لآلباء واألمهاتmuetterberatung.ch :
• حلقاتٌ نقاشية للسيدات حول الوقاية
ٍ
بلغات عديدةfemmestische.ch :
ودعم الصحة
• الجمعية السويرسية للتغذيةsge-ssn.ch :
• الرابطة السويرسية للقابالتhebamme.ch :
• الرابطة السويرسية ألخصائيي التغذيةsvde-asdd.ch :
• هيئة دعم الرضاعة يف سويرساstillfoerderung.ch :

الجمعيات املختصة:
• الجمعية السويرسية لطب النساء ومساعدة التوليد (sggg.ch :)SGGG
• الجمعية السويرسية لطب األطفال (swiss-paediatrics.org :)SGP

التغذية
ف ت

ن
نتم� لك تف�ة حمل
وإرضاع سعيدة!

ي� ف�ة الحمل والرضاعة

اتصل بنا
هاتف٠٠٤٩٥٨٤٦٣٣٠٣٣ :

بريد إلكرتوينinfo@blv.admin.ch :
www.blv.admin.ch
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ِ
لطفلك من خالل اتباع نظام غذايئ متوازن قبل فرتة الحمل وأثنائها وأيضً ا
ت ُتيحني
يف فرتة الرضاعة انطالقة مثالية للحياة .يساعدك يف ذلك هرم املواد الغذائية
السويرسي :تحتاجني إىل املواد الغذائية املوجودة يف الدرجات السفىل من الهرم
ّ
ٍ
ٍ
بكميات أقل.
بكميات أكرب وللمواد الغذائية يف الدرجات العليا

انطالقة مثالية للحياة

تأكل كمية ُمضاعفة ،بل ضاعفي جودة غذائك!
ال ي

يُعمل أثناء الحمل بالشعار القائل:

ملحوظة
العنارص الغذائية

أثناء الحمل

ٍ
بكميات قليلة.
السكاكر واملوالح:
مل
وا
الزيوت والدهون
ُكسات :يوم ًيا  ٣ – ٢مالعق كبرية من زيت نبايت ،عىل سبيل املثال،
َّ
ُكسات ،عىل سبيل املثال ،الجوز.
مل
ا
من
صغرية
وحفنة
الزيتون
وزيت
اللفت
زيت بذور
ِّ
الزبدة/السمنة بكميات قليلة.
منتجات األلبان واللحوم واألسامك والبيض والتوفو :يوميًا  ٣حصص من منتجات األلبان
وحصة واحدة من اللحم /السمك /البيض /التوفو  /السيتان  /القوورن (.)Quorn
منتجات الحبوب والبطاطس والبقوليات :يوم ًيا  ٤-٣حصص ،عىل سبيل املثال ،الخبز /األرز/
ِ
وعليك تفضيل املنتجات من الحبوب الكاملة.
العدس /الدخن /امل ُع َّجنات،
الخرضوات والفواكه :يوم ًيا  ٥حصص ( ٥حفنات) عىل األقل.
املرشوباتِ :
ُحل .ارشيب يوميًا
عليك تفضيل املاء وشاي األعشاب وشاي الفاكهة غري امل َّ
 ٢ – ١,٥لرت يف فرتة الحمل وعىل األقل لرتين أثناء الرضاعة.

توصيات لفرتيت الحمل والرضاعة

يُوىص
أثناء الرضاعة

نادر

اغسيل الخرضوات والسلطات واألعشاب والفواكه جيدًا
باستخدام مياه جارية.
تج ّنبي:
∙ الحليب الطازج
∙ الجنب الطري وشبه الصلب من حليب األبقار واألغنام واملاعز
(من الحليب الطازج وامل ُبسرت)
∙ الجنب األبيض (فيتا)
∙ الجنب األزرق مثل جنب جورجونزوال
يُوىص مبا ييل عىل سبيل املثال:
∙ الحليب امل ُبسرت وامل ُسخَّن بدرجات حرارة عالية
∙ اللنب والفطر الهندي (من حليب ُمبسرت)
∙ الجنب الطازج مثل املوتزاريال واللنب والجنب القريش
(من الحليب امل ُبسرت)
∙ الجنب الصلب (من الحليب الطازج وامل ُبسرت)

تج ّنبي املنتجات الحيوانية الطازجة وغري املطّهوة جيدًا مثل:
النيء
∙ اللحم ِّ
∙ النقانق النيئة مثل النقانق شبه الجافة والسالمي
∙ فخذ الخنزير النيءِّ
النيء مثل السويش وحيوانات البحر النيِّئة
∙ السمك ِّ
∙ السمك امل ُدخَّن مثل السلمون واألريوان املُدَّخن
النيء ،مثل الترياميسو
∙ منتجات من البيض ِّ
ال تأكيل لحم الكبد يف الشهور الثالثة األوىل من الحمل .يحتوي
الكبد عىل كمية كبرية من فيتامني أ حيث ُيكن أن تؤدي يف
مراحل الحمل األوىل إىل حدوث تش ّوهات.
• ال تأكيل سمك التونة الطازج وسمك الكرايك َّإل بشكل قليل جدا ً.
• يفضل استهالك أسامك السلمون والتونة املحفوظ والرسدين ورشائح الرسدين امل ُملَّحة والرنجة.
• تناويل أنواعاً مختلفة من األسامك.

الخرضوات والفواكه

الحليب ومنتجات األلبان

اللحوم واألسامك والبيض

املرشوبات الكحولية
ا ُرفُضيها
التبغ والدخان
ِ
ِ
/طبيبتك أو يف مركز استشارات التغذية (انظري املعلومات اإلضافية أدناه).
طبيبك
ناقيش األسئلة الشخصية مع

تج ّنبي

تجنبّيها أو ال تتناولينها إال ناد ًرا
ٍ
وبكميات قليلة.

لحم بريًا مثل لحم األيل أو الظبي أو الخنزير الربي .ميكن أن يكون اللحم محمالً بالرصاص
ال تأكيل ً
ٌ
ّ
َّ
ِ
لطفلك.
العصبي
الذي ميكن أن يرض بالنظام
ّ

ا ُرفُضيها

•ال تتناويل املرشوبات املحتوية عىل الكافيني مثل القهوة والشاي األسود واألخرض والشاي امل ُثلَّج
ومرشوبات الكوال ،واملرشوبات الجاهزة من القهوة املخلوطة بالحليب إلَّ بشكلٍ قليل .مثالً فنجانني
من القهوة كحد أقىص أو  ٤فناجني من الشاي األسود أو األخرض يوميًا كحد أقىص.
• تج ّنبي مرشوبات الطاقة واملرشوبات املحتوية عىل الكينني مثل ماء التونيك أو الليمون املر.

األحامض الدهنية املحتوية عىل أوميجا ٣-رضوري ٌة للنمو الصحي للمخ والعينني .تناويل بانتظام
ّ
ومكسات يوم ًيا (وبشكلٍ خاص الجوز).
أسامكًا غنية بالدهون إىل جانب زيت لفت
ّ

استخدمي امللح مع اليود.

تناويل حمض الفوليك عىل شكل أقراص (يوميًا ٤٠٠
ميكروجرام) ،يف الحالة املثالية عند الرغبة يف إنجاب األطفال
حمض
وحتى نهاية األسبوع الثاين عرش من الحمل عىل األقلُ .
العصبي لطفلك.
الصحي للنظام
رضوري للنمو
الفوليك
ٌّ
ّ
ّ
تناويل فيتامني دي عىل شكل قطرات .قومي باستشارة أخصائية التغذية لتحديد الجرعة املناسبة
من فيتامني دي ِ
الصحي للعظام.
رضوري للنمو
لك .فيتامني دي
ٌّ
ّ
ِ
طبيبك أو أخصائية التغذية حول ما إذا كان عليك تناول عنارص غذائية مثل الحديد
تشاوري مع
واألحامض الدهنية املحتوية عىل أوميجا ٣-أو فيتامني يب  ١٢ك ُمك ِّمل غذايئ.

know more – eat better sge-ssn.ch

املرشوبات
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