
حاميتِك وحامية طفلِك
اختبارات الدم يف أول زيارة لِك قبل 

الوالدة

(Protecting you and your baby)

Arabic



يرشح لِك هذا الكتيب اختبارات الدم التي تقدم 

ويوىص بها اعتياديا يف اول زيارة لِك قبل الوالدة. 

تتحرى هذه االختبارات عن املشاكل الصحية املحتملة 

التي ميكن أن تؤثر عىل صحتِك وصحة طفلِك. أخذ 

اإلختبارات سيساعدِك يف اتخاذ القرارات بشأن 

الرعاية، قبل وبعد الوالدة لحامية صحتِك وصحة 

طفلِك.

يحتاج  إىل أخذ عينة واحدة فقط من الدم لعمل 

جميع االختبارات الستة. قبل أخذ عينة الدم، سيطلب 

منِك إذا توافقني عىل أخذ العينات. ميكنِك رفض أيا 

منها. إذا تم رفض أخذ عينة،  يتم كسياق معتاد عرض 

أخذ العينة مرة أخرى الحقا خالل فرتة حملِك.

إذا كانت لديِك أي اسئلة بخصوص هذه االختبارات، 

الرجاء تباحثي بشأنها مع  أحد االطباء أو القابالت يف 

عيادة ما قبل الوالدة.



ما هي اختبارات الدم املعروضة؟

احتساب كريات الدم الكلية/ مستوى الهيموغلوبني

الغرض الرئييس من فحص الدم هذا هو للتأكد من أنِك لسِت 

مصابة بفقر الدم )أعداد كريات دم واطئة(.   فقر الدم يجعلِك 

تشعرين بالتعب ويقلل من قدرتِك عىل التعامل مع إمكانية 

فقدان الدم خالل والدة طفلِك. إذا كنِت فعال مصابة بفقر الدم، 

ميكن معالجة ذلك بسهولة وأمان بتناول حبوب الحديد أو 

عالجات أخرى.

فصيلة الدم

يخربِك هذا االختبار فصيلة الدم الخاصة بِك. هذا مهم إذا 

احتجِت لعملية نقل الدم. كام يبني ايضا إذا كان دمِك ريزيس 

 RH  سالب أو موجب

حوايل واحدة من أصل كل ست امهات هن من فئة ريزيس 	 

 RH   سالب األمهات من فئة ريزيس RH  سالب سيحتجن 

د  اىل حقنة ابرة تسمى   anti-D  إذا حصل لهن إجهاض مهدِّ



أو إصابة يف بطونهن خالل فرتة الحمل.

 	  RH  اىل األمهات من فئة ريزيس  anti-D  ستقدم حقنة

سالب خالل األسابيع التاسعة والعرشين من الحمل. 

ستكون األمهات من فئة  ريزيس سالب بحاجة ايضا اىل 	 

 anti-D  بعد الوالدة إذا كان الطفل ريزيس موجب. 

سيحمي ذلك طفلهن القادم من فقر الدم والريقان.



الحصبة األملانية )روبيال(

يتحرى هذا الفحص عام إذا كنِت محصنة )ذات مناعة( ضد 

فايروس الروبيال )الحصبة األملانية(. معظم البالغني يف ايرلندا 

الشاملية محصنني، ولكن إذا مل تكوين محصنة، فينبغي عليِك 

محاولة تجنب اللمس مع أي شخص مصاب بالحصبة األملانية. 

إذا صادف أن ملسِت شخصا يحمل الفايروس، فينبغي أن تتباحثي 

بشأن ذلك مع  طبيبِك بصورة عاجلة. ستظهر فحوصات الدم ما 

إذا كنِت مصابة بالعدوى أم ال.

ميكن أن تؤدي األصابة بالحصبة األملانية يف مرحلة مبكرة من 	 

الحمل إىل إلحاق الرضر بجنينِك الذي مل يولد بعد.

إذا أصبِت بالحصبة األملانية أثناء الحمل املبكر، سيناقش 	 

طبيبِك هذا معِك.

إذا مل  تكوين محصنة ضد الحصبة األملانية، فسيتم إعطاؤك 	 

جرعتني من لقاح  MMR  )الحصبة والنكاف والحصبة 

األملانية( بعد أربعة أسابيع عىل األقل بعد والدة طفلك. 

ستحميِك من العدوى خالل فرتات الحمل مستقبال. من املهم 

أن تتجنبي الحمل ملدة شهر بعد تلقي اللقاح.

مرض الزهري

هذا االختبار يكتشف إذا كنِت قد أصبِت مبرض الزهري، الذي 

تتم االصابة به أساسا من خالل مامرسة الجنس دون وقاية مع 

شخص مصاب به.

من املمكن االصابة بالزهري دون معرفة ذلك إذ معظم 	 

الناس مرىض لفرتة قصرية جداً من الوقت.



سوف يؤدي مرض الزهري يف نهاية املطاف إىل مشاكل 	 

صحية خطرية مثل تلف الدماغ.

ويؤدي مرض الزهري، إذا ترك دون معالجة، إىل حدوث 	 

إجهاض أو والدة جنني ميت، أو سيولد الطفل يف وقت مبكر 

ويعاين من مرض شديد.

إذا كان هذا االختبار  إيجابيا، يتوفر عالج أمني ومؤثر 	 

باملضادات الحياتية.  لن يلحق هذا األذى بالطفل.

التهاب الكبد  ب 

يتحرى هذا االختبار عن التهاب الكبد ب، وهو فايروس يسبب 

مرض  الكبد

إذا كنت حامال للفريوس أو مصابا أثناء الحمل، فإن طفلِك 	 

معرض لخطر العدوى.  

إذا أصيب طفلِك بالتهاب الكبد ب، فهناك فرصة كبرية 	 

باصابته بعدوى ومرض كبد طويل األجل.

يتم تلقيح جميع األطفال ضد التهاب الكبد  ب، ولكن إذا 	 

كان اختبارِك إيجابيا، ميكن أن يكون لطفلِك دورة تلقيح 

خاصة للحد من خطر العدوى.

سوف تحصلني أيضا عىل موعد مع أخصايئ الكبد أثناء 	 

الحمل للتحقق من صحتِك، وهذا ميكن أن يكون له أثرعىل 

صحة طفلك.

التهاب الكبد  ب ليس شائعا يف أيرلندا الشاملية، ولكنه أكرث 

شيوعا خارج أوروبا، وخاصة يف جنوب رشق آسيا والرشق األقىص. 

الناس الذين عاشوا يف هذه املناطق هم أكرث عرضة لحمل هذا 



املرض، والذي رمبا  أصيبوا به يف أي مرحلة، مبا يف ذلك عند 

الوالدة. وميكن أيضا أن ينتقل عن طريق االتصال الجنيس وعن 

طريق الحقن يف تعاطي املخدرات.



HIV فايروس نقص املناعة البرشية

. AIDS  يكتشف هذا االختبار الفايروس الذي  يسبب مرض األيدز

العديد من النساء يجهلن  أنهن مصابات لحني يجرين 	 

االختبار.

إذا كنِت مصابة بفريوس نقص املناعة البرشية، ميكنِك مترير 	 

العدوى لطفلِك أثناء الحمل أو الوالدة أو من خالل رضاعة 

الثدي.

إذا كنِت مصابة بفايروس نقص املناعة البرشية، ميكن 	 

لِك ولطفلِك أن تتلقيا العالج والرعاية، مبا يف ذلك األدوية 

الخاصة، للتقليل ولدرجة كبرية من إصابة طفلِك بالعدوى.  

هذا العالج يساعد يف حامية صحتِك، إضافة اىل صحة 	 

طفلِك.

 

هل ميكن أن أكون عرضة لخطر اإلصابة بأي من حاالت العدوى 

هذه؟

يتعرض العديد من الناس لخطر اإلصابة بالعدوى مثل فريوس 

نقص املناعة البرشية أو مرض الزهري أو التهاب الكبد  ب دون 

أن يعرفوا ذلك أبدا. يزداد خطر اإلصابة بواحد أو أكرث من هذه 

اإلصابات إذا كنِت أو أي رشيك جنيس يف حياتك:

قد  مارستم عمليات جنسية غري محمية،	 

لديكم عدد من الرشكاء الجنسيني،	 

مارستم عمليات جنسية مثلية،	 

ضحية اغتصاب،	 

استخدام املخدرات عن طريق الحقن	 



مارستم الجنس مع شخص من بلد يكون فيه فريوس نقص 	 

املناعة البرشية أو التهاب الكبد  B  أكرث شيوعا مام هو عليه 

يف اململكة املتحدة أو أيرلندا،

تلقى العالج الطبي الذي ينطوي عىل منتجات الدم يف بلد 	 

ذي معدالت عالية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية 

أو التهاب الكبد  ب،

تلقى عالج  أسنان يف الخارج،	 

إذا كنِت قلقة من خطر معني، الرجاء مناقشة ذلك مع طبيبِك 

أو القابلة، .ميكنهم إبداء النصح  لِك عن أي اختبارات اخرى قد 

تكون مطلوبة.

حقيقة أنِك تقبلني اختبارات اللتهاب الكبد ب وفريوس نقص 

املناعة البرشية كجزء من الرعاية التي تسبق الوالدة الخاصة بِك 

ال يؤثر عىل قدرتِك عىل الحصول عىل التأمني.  االختبار اإليجايب 

لكل من هذه قد يؤثر عىل التأمني الصحي أو الحيايت مستقبال. 

ماذا عن الرسية؟

جميع  هذه االختبارات ونتائجها هي رسية. املحرتفون يوفرون

رعاية األمومة تزودِك اعتياديا بهذه النتائج عند زيارتِك القادمة 

ملا قبل الوالدة.

بخالفه الترتددي يف طلبها. تكون النتائج مسجلة يف سجل 

مالحظات األمومة اليدوية الخاصة بِك وسجل تكنلوجيا 

املعلومات الخاصة بِك ويصعب الوصول اليها ومحمية بكلمة 

مرور.



إذا كان أي من االختبارات الخاصة بِك إيجابية، سوف يتم تقديم 

املزيد من النصح واملشورة جنبا إىل جنب مع املتابعة املناسبة 

والعالج. أي عالج يقدم لِك  يكون مصمام لوقاية صحتك وصحة 

طفلِك. 

ماذا يحدث لعينة الدم الخاصة يب بعد فحصها؟

ينص الدليل اليدوي املختربي لعام 2016-2017 الخاص باألمراض 

املعدية يف برنامج الصحة الوطنية  NHS  يف برنامج فحص الحمل 

أنه يجب تخزين جميع عينات الدم يف -20  س     C  ملدة ال تقل 

عن سنتني ألغراض ضامن الجودة. بعد ذلك يتم التخلص من 

العينات بطريقة آمنة.

هل باإلمكان استخدام عينايت املخزونة ألي غرض  آخر؟

خالل  فرتة الحمل ميكن أن تتعرض املرأة لحاالت عدوى  أخرى، 

والبعض منها ميكن أن يتسبب مبشاكل لها ولطفلها. يف تلك 

الحاالت، ميكن اسرتجاع عينة فحص دم ما قبل الوالدة من 

التخزين وفحصها ملعرفة ما إذا كانت املرأة معرضة لخطر تلك 

العدوى. إذا كانت معرضة، ميكن اتخاذ إجراء للحد من إمكانية 

أي آثار خطرية من العدوى.  الجدري واألنتان ) بارفوفايروس 

متالزمة الخد املصفوع( متثالن اثنني من هذه العدوى. يجب 

استحصال موافقة املرأة قبل القيام بفحوصات الحقة.
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