
  

(PPH)احلياة بعد نزيف ما بعد الوالدة
التعافي  مما هو غير متوقع

املقدمة

هذه الوثيقة هي مرجع  للعائالت التي متر بتجربة نزيف ما بعد الوالدة. تستغرق العودة الى " احلياة الطبيعية" في حالة نزيف بعد 

الوالدة وقتا أطول  باملقارنة مع الوالدة الطبيعية حيث تنزف املرأة كمية  طبيعية من الدماء. إذا كنت قد أجنبت طفال من قبل، ولكن هذه 

هي املرة األولى التي تتعرضني فيها إلى نزيف ما بعد الوالدة فسوف تالحظني الفرق في الوقت الالزم للتعافي. اما اذا كان هذا هو  

أول طفل لك (اول والدة)، فحاولي ان ال تقارني بني فترة تعافيك و فترة تعافي صديقاتك اللواتي لم يخبرن نزيف ما بعد الوالدة. سوف 

ترشدك هذه الوثيقة خالل فترة ما بعد الوالدة وفي حالة تعرضك لنزيف ما بعد الوالدة، وسوف تساعدك على معرفة ما ميكن حدوثه 

أثناء فترة التعافي. 

ما هو نزيف ما بعد الوالدة؟ 

تقدم هذه الوثيقة معلومات سهلة مستندة  إلى بحوث أجرتها رابطة القابالت في أونتاريو. وهو مصمم ملساعدتك على فهم أفضل لبعض االعتبارات واخليارات التي قد تواجهينها  أثناء تلقي الرعاية من قابلتك. 

ال تهدف هذه الوثيقة للحلول محل نقاشك مع قابلتك حول اخليارات املستنيرة التي ستتخذيها.  إن كان لديك أي أسئلة أو مخاوف أو أفكار بعد قراءة هذه الوثيقة، يرجى مناقشتها  مع قابلتك
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أثناء  الدماء  بعض  نزف  الوالدة.  بعد  األولي  الغزير  النزيف 

الوالدة وبعدها هو أمر طبيعي.  خالل فترة  احلمل تتضاعف 

تقريبا كمية الدماء في جسمك.  لهذا فإن خسارة كمية قليلة من 

الدماء أثناء الوالدة  ال تشكل أي مشكلة .  أما إذا خسرت كمية 

بالتعب  تشعرين  فسوف  الطبيعية  الكمية  من  أكثر  الدماء  من 

والوهن، وستجدين أن فترة التعافي من الوالدة اصعب. عادة ما 

يعتبر األطباء والقابالت انك تعانني من نزيف ما بعد الوالدة في 

حالة خسارتك ألكثر من 500 ملليتر من الدم (حوالي كأسني) 

 4 (حوالي  ملليلتر   1000 من  أكثر  أو   ، مهبلية  والدة  بعد 

 1000 من  أكثر  خسارة  تعتبر  قيصرية.  والدة  بعد  كؤوس) 

ملليتر بعد والدة مهبلية نزيف حاد جدا بعد الوالدة. 

الدماء  كمية  عليك وليس  النزف  هذا  تأثير  مدى  هو  هنا  املهم   

املفقودة. قد تخسر بعض النساء كمية كبيرة من الدماء وال تتأثر 

بذلك ، وقد تخسر أخرى كمية أقل ويكون تأثير ذلك عليها كبير.

هنالك نوعان من نزيف ما بعد الوالدة

          • نزيف ما بعد الوالدة املبكر: وهو نزيف حاد
          يحدث خالل الـ 24 ساعة األولى بعد الوالدة. 

           • نزيف ما بعد الوالدة املتأخر: وهو نزيف مهبلي غير 
           طبيعي يحدث بعد الـ 24 ساعة األولى وقد يستمر 

           ملدة  12 اسبوع بعد الوالدة. 



أكثر من نصف حاالت النزيف بعد الوالدة حتدث بشكل غير 

متوقع وليس هناك أي طريقة للتنبؤ بحدوثها.  بعض العوامل 

التي قد تسبب نزيف بعد الوالدة هي ارتفاع ضغط الدم أثناء 

فترة احلمل، أو املرور مبخاض طويل جدا. كما أن نزيف ما 

بعد الوالدة أكثر شيوعا في حاالت احلمل بتوأم أو حاالت 

الذي  (السائل  األمنيوسي  السائل  في  كبير  فائض  وجود  

يحيط باجلنني)، وقد يحدث النزيف احلاد بعد الوالدة بسبب 

املشيمة العالقة أو أجزاء منها تبقى عالقة في الرحم. وأحيانا 

ما يحدث متزق منطقة املهبل أو العجان (وهو النسيج بني 

املهبل والشرج)  أثناء  دفع الطفل إلى اخلارج، وطبقا لطبيعة 

وحجم التمزق يتم حتديد مدى االحتياج إلى معاجلته بالغرز.  

اجلرح البالغ أو التمزق ميكن في بعض األحيان أن يسبب 

نزيف غير طبيعي .

الكثير من النساء اللواتي عانني من النزيف احلاد بعد الوالدة 

يستفيدون من التحدث إلى قابالتهم عما حدث لهم، ورغم أنه 

من الصعب على اإلنسان  تذكر ما حدث في حالة الطوارئ، 

إال أن مراجعة اخلطوات التي مت اتخاذها يسهّل على القابلة 

اإلجابة  على أسئلتك.

ماذا يحدث اثناء نزيف ما بعد الوالدة؟ 
بعض  لديك  يكون  فقد  الوالدة  بعد  ما  نزيف  بتجربة  مررت  اذا 

األسئلة حول اخلطوات التي اتخذت لوقف النزيف. ترغب بعض  

النساء في  مراجعة العالج الذي تلقينه أثناء تعرضهن لنزيف ما 

بعد الوالدة. بعض اخلطوات التي يتم اتخاذها لعالج نزيف ما بعد 

الوالدة هي:

      • تدليك الرحم للمساعدة على  تقلصه. قد يكون هذا  
       اإلجراء مؤملا. 

      • أدوية تعطى إما عن طريق احلقن  في الوريد 
       (إبرة في ذراعك) للمساعدة على تقلص الرحم.

في حالة عدم توقف النزيف، ميكن اتخاذ  خطوات 

أخرى مثل: 

      • فحص الفرج و املهبل والعجان ملعرفة إن كانت هنالك 
       حاجة للخياطة بالغرز.

      • تضع القابلة أو الطبيب يدا واحدة داخل املهبل ويدا 
       أخرى على البطن للمساعدة في وقف النزيف. وهذا ما 

       يسمى "ضغط بكلتا اليدين" وقد يكون مؤملا.

ما هي أسباب النزيف بعد الوالدة؟ 

      • إعطاء أدوية أخرى و/ أو سوائل عن طريق الوريد 
       (إبرة في ذراعك)

      • "اإلزالة اليدوية" املشيمة. أحيانا يتم ذلك في غرفة 
       العمليات حتت التخدير، وأحيانا أخرى قد ال يكون 

       هنالك متسع من الوقت لتخفيف األلم خصوصا عندما 

       يكون النزيف خطير جدا. قد تكون اإلزالة اليدوية 

       مؤملة جدا.

بعد توقف نزيف ما بعد الوالدة: 

الوالدة في املنزل فقد حتتاجني إلى  إذا حدث لك نزيف ما بعد 

االنتقال إلى املستشفى، والبقاء في املستشفى ملدة يوم أو يومني 

تبعا ملقدار الدم الذي فقدته والسيطرة على النزيف بشكل جيد. 

فقد  املستشفى،  في  الوالدة  بعد  ما  نزيف  لك  حدث  إذا  أما 

قد  كنت  مما  أطول  لفترة  املستشفى  في  البقاء  إلى  حتتاجني 

التعافي من الوالدة املصحوبة بنزيف ما  خططت لذلك. أن فترة 

الوالدة  بعد  التعافي  فترة  من  أطول  تكون  ما  غالبا  الوالدة  بعد 

املصحوبة بفقدان كمية طبيعية من الدماء. 

ماذا ميكن توقعه: التعافي اجلسدي 

والفحوصات  واملتابعة

احلديد في اجلسم 

احلديد موجود  في جميع خاليا اجلسم  ويلعب العديد من األدوار 

إلنتاج  احلديد  جسمك  يستخدم  العامة.  لصحتك  الهامة 

الهيموجلوبني (خضاب الدم)،  والهيموجلوبني هو جزء من خاليا 

الدم احلمراء ويحمل األكسجني عبر جسمك. عندما تنخفض كمية 

أقل  تكون  يكونها جسمك  التي  احلمراء  الدم  فإن خاليا  احلديد 

وأصغر. تسمى هذه احلالة  فقر الدم بسبب نقص احلديد. عندما 

من   يكفيه  ما  على  احلصول  جسمك  على  يصعب  ذلك  يحدث 

جسمك.   في  الهيموجلوبني  كمية  إنخفاض   بسبب  األوكسجني 

الدم  بفقر  اإلصابة  والوهن.    بالتعب  شعورك  إلى  يؤدي  وهذا 

األنيميا  بعد تعرضك لنزيف ما بعد الوالدة أمر شائع جدا.

بعد اإلصابة بنزيف ما بعد الوالدة قد يطلب منك القائمني 

على عالجك إجراء فحص الهيموجلوبني لكي يحددوا  نسبة احلديد 

في جسمك. 



آثار نقص احلديد في الدم
ميكن أن تؤثر أنيميا نقص احلديد عليك. تشعر كل امرأة أجنبت 

الناجم عن  الدم  بالتعب  ورمبا اإلنهاك، وإذا أضيف فقر  طفال 

نقص احلديد إلى فترة ما بعد الوالدة فإن ذلك يجعل عملية الشفاء 

فمن  جسمك  في  احلديد  كمية  تنخفض  عندما  صعوبة.  أكثر 

الطبيعي أن:

      • تشعري بالضعف و التعب بسرعة أكبر
      • تشعري بالدوار

      • تشعري باالمتعاض أو مبزاج سريع الغضب
      • تصابني بالصداع
      • تبدين شاحبة جدا

      • تصابني بضيق التنفس
      • تعانني من الصعوبة في التركيز 

لعالج هذه األعراض، من املهم أن تبقى في السرير أو أن ترتاحي 

بقدر املستطاع

العالج

قد يوصي القائمون على عالجك بتناول أقراص احلديد بعد نزيف 

في  الهيموغلوبني  مستويات  كانت  إذا  سيما  ال  الوالدة،  بعد  ما 

جسمك منخفضة، ألن زيادة مستويات احلديد في جسمك أمر هام 

للغاية.  عندما تكون مستويات احلديد منخفضة يصعب احلصول 

تناول  من  الهدف  وحده.  الغذاء  من  احلديد  من  يكفي  ما  على 

أقراص احلديد بعد نزيف ما بعد الوالدة هو رفع مستويات احلديد 

وإعادتها إلى وضعها الطبيعي، كي تعودين الى وضعك الطبيعي.  

تناول أقراص احلديد في فترة ما بعد الوالدة هو أمر آمن صحيا. 

مثل  احلديد،  أقراص  لتناول  جانبية  أعراض  أحيانا  حتدث  قد 

االضطرابات املعوية  واإلمساك. تناول أقراص احلديد ال يزيد من 

كمية احلديد في حليبك، وال يسبب أي مشاكل أو أعراض جانبية 

للطفل إذا كنت ترضعني طفلك.

اتبعي اإلرشادات التالية لتجنب األعراض اجلانبية وللحصول على 

االستفادة القصوى من أقراص احلديد:  

     • حاولي تناول احلديد في جرعات صغيرة ومتفرقة  
       طوال اليوم

      • حاولي تناول أقراص احلديد قبل النوم، وبعد تناول آخر 
       وجبة بساعة على األقل

 C تناولي أقراص  احلديد مع فيتامني •      
      (أكثر من 200 ملغ لكل 30 ملغ من احلديد)

      • جتنبي تناول أقراص احلديد مع الكالسيوم (مثل منتجات 
       األلبان أو حبوب الكالسيوم أو مضادات احلموضة 

       مثل تومز).

      • جتنبي شرب القهوة أو الشاي ملدة ساعة بعد تناول 
       أقراص احلديد. 

      • تناولي األطعمة الغنية باأللياف مثل الفواكه واحلبوب 
       الكاملة (مثل النخالة) ملنع اإلمساك.  وثمة خيار آخر هو 

       تناول األلياف القابلة للذوبان (Metamucil) يوميا 

       طاملا أنك تتناولني أقراص احلديد.

      • إشربي الكثير من السوائل.

جسمك  في  احلديد  مستويات  تكون  عندما  األحيان،  بعض  في 

متدنية جدا، لن تكون أقراص احلديد فعالة مبا فيه الكفاية لرفع  

مستويات احلديد في جسمك.   في هذه احلالة، قد يُعرض عليك 

أخذ  احلديد عن طريق احلقن أو حتى عن طريق نقل الدم، عادة 

ما يقترح الطبيب ذلك.  يحتاج جسمك لبعض الوقت كي يستطيع 

إنتاج خاليا  دم حمراء جديدة لتحل محل تلك التي فقدتها أثناء 

النزيف، أما نقل الدم فيعطي جسمك دماء جديدة على الفور مما 

قد يساعد على سرعة الشفاء واحلد من شعورك بالضعف والتعب. 

إذا ما عُرض عليك إجراء نقل الدم ، فسيتم شرح تفاصيل فوائده 

ومخاطره.

تناول الطعام من أجل احلصول على احلديد!

الطعام الذي تتناولينه والنظام الغذائي الذي تتبعينه يشكل مصدر 

هام للحديد حتى وإن كنت تتناولني أقراص احلديد. يقول بعض 

من أصيبوا بنزيف ما بعد الوالدة أنهم  كانوا يشعرون باجلوع 

الشديد في األسابيع التي تلي النزيف.   وأحيانا ما يشتهي بعض 

األشخاص أطعمة ال يتناولونها بالعادة (مثل أن يشتهي شخص 

باألطعمة  قائمة  على  العثور  السهل  من  اللحوم).   تناول  نباتي 

األخصائيني  موقع  في  يوجد  االنترنت.  على  باحلديد  الغنية 

الغذائيني في كندا جدول بياني جيد   (لإلطالع على هذا اجلدول 

انظري في قائمة املراجع أدناه).

فيما يلي بعض النصائح لزيادة محتوى احلديد من الطعام الذي 

تتناولينه بسرعة وسهولة أكبر:

      • إذا كنت من آكلي اللحوم، فإن اللحوم الداكنة مثل حلوم 
       البقر والبط، واخلوار، والغزال والضأن حتتوي على 

       معظم احلديد.

      • بعض األطعمة البحرية مثل األخطبوط واحملار والروبيان 
       غنية باحلديد.

      • ضعي السبانخ بدال من اخلس في السلطة وأضيفي 
       بذور القرع واحلمص واملكسرات جلعل السلطة وجبة 

       غنية باحلديد.

      •  يحتوي العدس على كمية من احلديد أكثر من حلم البقر! 
        أضيفي العدس الى احلساء واليخنة لزيادة محتوى 

        احلديد فيها.



      • جربي تناول  زبدة اللوز بدال من زبدة الفستق. احلديد 
       املوجود في  ملعقتني من زبدة اللوز يساوي احلديد 

       املوجود في وجبة دجاج. 

      • أضيفي األطعمة التي حتتوي على فيتامني C إلى وجبتك 
       ملساعدة جسمك على امتصاص احلديد. ميكنك إضافة 

       الطماطم (البندورة) أو الفراولة إلى سلطة السبانخ، 

       وتناولي فواكه احلمضيات للتحلية بعد الطعام.

      • جتنبي تناول منتجات األلبان (احلليب واللنب واجلنب) مع 
       األطعمة الغنية باحلديد.  الكالسيوم في منتجات األلبان 

       يجعل امتصاص احلديد املوجود في املواد الغذائية 

       األخرى أصعب. 

ما الذي ميكن توقعه: اإلرضاع الطبيعي
بإمكانك إرضاع طفلك طبيعيا  بعد نزيف ما بعد الوالدة. 

قد يتأخر احلليب قليال عند النساء اللواتي يصنب بنزيف ما بعد 

الوالدة. توجد بعض األعشاب اآلمنة  التي ميكنك تناولها 

لتساعد في إنتاج احلليب . إن  كنت ترضعني طفلك رضاعة 

طبيعية، وساورك القلق حول كمية حليبك، ميكنك التحدث مع  

القابلة فيما ميكن عمله لزيادة حليبك.  تذكري أنه طاملا كانت 

حفاضات طفلك مبللة مبا فيه الكفاية، وطاملا أن وزن طفلك يزيد 

بشكل طبيعي، فهذا يعني أنك تنتجني ما يكفي من احلليب! 

ما الذي ميكن توقعه: التعافي العاطفي
إن اكتئاب ما بعد الوالدة و"الكآبة النفاسية" ميكن أن يصيب أية  

امرأة، ولكن من يصنب بنزيف ما بعد الوالدة يكن  أكثر عرضة 

الكتئاب ما بعد الوالدة . وفيما يلي جدول يسرد أعراض االكتئاب 

بعد الوالدة، وبعض أعراض فقر الدم الناجم عن  نقص احلديد.  

ستالحظني بعض التداخل في أعراض كل منهما. وألن األعراض 

متشابهة، يصعب معرفة إن كان ما تشعرين  به هو أعراض فقر 

الدم أم أعراض اكتئاب ما بعد الوالدة.  ال تترددي في التعبير عن 

مشاعرك وفي طلب املزيد من املساعدة من القابالت واألشخاص 

القائمني على رعايتك. ميكن للقابلة أن تساعدك في معرفة ما إذا 

أخصائي  الى  الوالدة، وإحالتك  بعد  ما  اكتئاب  من  تعاني  كنت 

عالج االكتئاب.  ميكن للقابلة  أيضا أن تساعدك في حل املشاكل 

وفي  احلصول على مساعدة إضافية إذا كنت تشعرين باإلرهاق.

التحدث عن والدتك

، و جتربة  لك ولعائلتك مراجعة  جتربة والدتك  يكون مهما   قد 

نزيف ما بعد الوالدة، ،و توجيه أية أسئلة لقابلتك.  وقد توجد عند 

بعض من خبرو نزيف ما بعد الوالدة أسئلة حول ما مروا 

به بعد أيام أو حتى عدة أشهر من  والدة الطفل.  ميكنك 

أن تسألي القابلة كيف ميكنك االتصال بها بعد خروجك 

من املستشفى. 

بعض أعراض اكتئاب ما بعد الوالدةبعض أعراض أنيميا نقص احلديد 

الشعور باإلحباط  (واملزاج املكتئب) معظم األيام

فقدان االهتمام باألنشطة التي كنت تستمتعني بها سابقا

صعوبة التركيز

القلق الزائد

فقدان الثقة بالذات 

فقدان الشهية

التفكير  املتكرر باالنتحار أو املوت

شعور بالضعف والتعب  في جميع األوقات

شعور بالغضب والتنكد

صعوبة التركيز

صداع

شعور بالدوار

جوع شديد وإشتهاء أطعمة غير عادية 

إحباط وفقدان القدرة على القيام باملهام األساسية



كيفية التغلب على  هذه احلالة :
ابقي في السرير للحصول على الراحة الالزمة للتعافي من نزيف 

ما بعد الوالدة. قد جتدين أنه من الصعب عليك البقاء في السرير 

ألنك معتادة  على النشاط واحلركة الدائمة. ولكن إعطاء نفسك 

الوقت الكافي للراحة هو أمر هام! ال  تخافي من طلب املساعدة 

من األهل واألصدقاء. وفيما يلي بعض األفكار التي قد تساعدك:

      •  اسألي قابلتك عن برنامج املواليد األصحاء واألطفال 
       األصحاء كي حتصلني من خالله على دعم إضافي خالل 

       فترة ما بعد الوالدة تقدمه لك ممرضة الصحة العامة 

       في منزلك. 

      •  اطلبي من أصدقائك أو أفراد أسرتك حتضير "سلسلة من 
       الوجبات" الغنية باحلديد.

      •  إذا كان ذلك ممكنا، أطلبي من أصدقائك  أو أفراد أسرتك 
       القيام بجميع األعمال املنزلية والطبخ. 

      •  نظمي جدول "زيارات" بحيث يكون هناك  شخص يساعد 
        في أعمال املنزل بشكل دائم.

      • إجعلي توقعاتك معقولة، فمثال القدرة على اإلستحمام هي      
       مبثابة إجناز كبير!

 

العائالت التي لديها أطفال أكبر سنا

من  حتتاجينه  ما  على  واحلصول  السرير،  في  البقاء  يكون  قد 

الراحة،  صعب جدا إن كان لديك أطفال أكبر سنا. بإمكانك أن 

تبتكري طرقا  لقضاء بعض الوقت مع أطفالك األكبر سنا وفي 

الوقت نفسه حتصلني على ما حتتاجينه من الراحة. إدعي أطفالك 

املولود  ومع  معك  الوقت  بعض  ولقضاء  للعب  السرير  إلى 

اجلديد...وإليك بعض األفكار:

      • قومي " بنزهة تناول الطعام" في السرير أو على أرض 
       غرفة النوم مع أطفالك األكبر سنا، وبهذا فإنك تتجنبني 

       مغادرة غرفتك وقت تناول الوجبات.  

      • خصصي ليالي للتسلية مع عائلتك حيث يضع جميع 
        أفراد أسرتك طالء األظافر من أجل املتعة والتسلية. 

      • خصصي ليالي حلضور األفالم في السرير مع جميع 
       أفراد أسرتك.

      •  إدعي أحد أفراد األسرة لقراءة القصص لك و ألطفالك في 
       سريرك لقضاء وقت نوعي مع أسرتك. 

عندما يصاب شخص عزيز بنزيف ما بعد الوالدة

ميكن أن تكون مساعدة  شخص بعد إصابته  بنزيف ما بعد الوالدة صعبا. يستغرق التعافي ملن يصنب بنزيف ما بعد 

الوالدة وقتا أطول. يجب تشجيعهن على احلصول على الكثير من الراحة! ميكنك القيام بالعديد من األعمال  للمساعدة 

مثل التنظيف والطهي ورعاية األطفال األكبر سنا ( إن وجدوا). إن كنت تشعر بالقلق ألن شريكتك / صديقتك / أو أحد 

أفراد أسرتك التي أصيبت بنزيف ما بعد الوالدة  تعاني جسديا أو عاطفيا، شجعها على التحدث مع ممرضة التوليد أو 

القابلة. وتذكر أن تعتني بنفسك. أحيانا ما يكون  نزيف ما بعد الوالدة جتربة مؤملة جلميع املعنيني. فمن الطبيعي أن يشعر 

من يساعدون املصابة بنزيف ما بعد الوالدة بالضيق و الصعوبة. وقد تشعر باالرتباك بني مشاعر السعادة بقدوم املولود 

اجلديد ومشاعر اخلوف والقلق  بعد حدث طارئ.  ويصعب عليك مشاهدة شخص عزيز عليك يعاني ويتألم.  قد جتد أنه 

من املفيد التحدث عن مشاعرك.  ال تتردد في طلب املساعدة . ميكنك أن تسأل القابلة التي تقوم برعاية أسرتك. استقبال 

مولود جديد هو أمر مثير ولكن ميكن أن يكون طاغيا أيضا حتى في أفضل الظروف. تذكر أن التعافي بعد نزيف ما بعد 

الوالدة  ليس مثل التعافي بعد الوالدة وفقدان كمية  طبيعية من الدم. لتكن  توقعاتك من نفسك وممن حتب واقعية.

مت متويل هذا املشروع من قبل ومانز أكستشينج (Women’s xchange) وهو مركز لشرح 

وتبادل املعلومات حول صحة املرأة ومقره في مستشفى ومانز كوليج في تورونتو.

 



هل سأصاب بنزيف ما بعد الوالدة أثناء 

والدتي القادمة؟
إذا ما  أصبت بنزيف ما بعد الوالدة أثناء والدة واحدة، فإن 

احتمال إصابتك بذلك في والدات قادمة تكون أكبر من احتماالت 

إصابة امرأة لم تصب بهذا النزيف سابقا.  ولكن تذكري دائما 

أن خطر اإلصابة بنزيف ما بعد الوالدة ضئيل بشكل عام.  إذا 

كنت تتناولني أقراص احلديد، يستحسن فحص مستوى احلديد 

في دمك بعد ثالثة أشهر من الوالدة.  ميكنك أن تطلبي من 

طبيب العائلة إجراء هذا الفحص عندما يصبح عمر طفلك ثالثة 

أشهر.  في احلمل القادم، تأكدي من أن مستويات احلديد في 

جسمك جيدة، ألن ذلك  يقلل من خطر اإلصابة بفقر الدم إذا 

ما حصل لك نزيف ما بعد الوالدة مرة أخرى. قد توصي 

قابلتك بأن تأخذي حقنة األوكسيتوسني بعد الوالدة على 

الفور.  يدعى هذا اإلجراء  "التعامل الفعال" خلروج املشيمة 

مما يساعد في منع  نزيف ما بعد الوالدة. تذكري أن تخبري 

مقدم الرعاية لك في حملك القادم أنك قد أصبت بنزيف ما 

بعد الوالدة سابقا. 

مصادر أخرى

الدعم الغذائي:

يوجد على موقع األخصائيني الغذائيني في كندا معلومات عن التغذية 

اجليدة، قومي بزيارة موقع 

http://www.dietitians.ca/Your-Health/Nutrition-A-Z/Min
erals/Food-Sources-of-Iron.aspx

ميكنك ارسال امييل الى اخصائي التغذية أو التحدث إليه هاتفيا  

على الهاتف املجاني في أونتاريو. ملزيد من املعلومات قومي بزيارة 

www.eatrightontario.ca موقع

دعم الرضاعة الطبيعية:

http://www.llli.org هي الصفحة الرئيسية الليش وحتتوي على  
مجموعة واسعة من املعلومات واملوارد املتاحة بلغات عديدة.

http://www.lllc.ca هو موقع الليش الكندي،  ويحتوي على 
معلومات عن اللقاءات احمللية واإلجتماعات في جميع أنحاء كندا.

www.breastfeedinginc.ca يحتوي على معلومات جيدة عن 
األعشاب واألدوية األخرى التي ميكن أن تزيد من إنتاج احلليب 

باإلضافة إلى الكثير من املوارد األخرى املتاحة بعدة لغات.

www.publichealth.gc.ca/breastfeeding  يحتوي على 
معلومات عامة جيدة وروابط مفيدة عن الرضاعة الطبيعية.

دعم األنداد:

www.healthtalk.org هو موقع بريطاني يحتوي على  معلومات 
حول مجموعة واسعة من املواضيع، مبا في ذلك نزيف ما بعد 

الوالدة. باحثون في اململكة املتحدة أجروا مقابالت مع أناس حقيقيني 

حول جتاربهم ملختلف الظروف الصحية. ميكنك مشاهدة مقابالت 

فيديو، وقراءة القصص الفردية، وجمع املعلومات حول موضوع معني.  

للحصول على مقابالت الفيديو حول نزيف ما بعد الوالدة ميكنك زيارة

http://www.healthtalk.org/peoples-experiences/pregnancy-chil
dren/conditions-threaten-womens-lives-childbirth-pregnancy/

 haemorrhage-heavy-uncontrolled-bleeding

دعم الصحة العقلية:

ملزيد من املعلومات عن اكتئاب ما بعد الوالدة، وتسمى أيضا 

”اضطرابات املزاج ما بعد الوالدة "، يرجى زيارة املوقع: 
http://www.lifewithnewbaby.ca/mom.htm

مراكز االستغاثة أونتاريو تلقي أذنا صاغية لألشخاص الوحيدين،  أو 

االنتحاريني، وهذه املراكز تعمل عادة 24 ساعة في اليوم  و 7  أيام 

في األسبوع . توجد خطوط اخلدمات في عموم املقاطعة. قومي بزيارة 

موقع www.dcontario.org ملزيد من املعلومات وللحصول على 

الرقم احمللي ملنطقتك.

يوفر خط الصحة العقلية معلومات حول خدمات الصحة النفسية في 

أونتاريو. ملزيد من املعلومات اتصلي بالرقم  1-866-531-2600 

 www.mentalhealthhelpline.ca  أو قومي بزيارة موقع

حتى وإن كنت ال تعيشني في تورونتو، توجد على االنترنت مصادر  

كبيرة من دائرة الصحة العامة لتورونتو ، مبا في ذلك سلسلة مقابالت 

فيديو مع عائالت حقيقية ملناقشة جتربتهم مع اكتئاب ما بعد الوالدة.

زوري موقع :

http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnext
oid=019379d85af02410VgnVCM10000071d60f89RCRD

أو موقع  www.toronto.ca  وابحثي عن "القلق واالكتئاب"، وسوف 

جتدي الرابط


