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جدول معلومات - التغييرات في جسمك أثناء الحمل

تنتج معظم التغييرات التي تشعرين بها في جسمك عن هرمونات الحمل. 

:في المراحل المبكرة من الحمل، قد تعانين من بعض أو كل األعراض التالية أو قد ال تعانين من أي شيء منها

·آالم الظهر / آالم األربطة - حافظي عىل سالمة ظهرك بعدم لويه، وأبِق عىل ركبتيك مجتمعتين عند الخروج من السيارة،  
 واستلِق عىل جانبك للنهوض من السرير، واطلبي موعًدا مع أخصائي العالج الفيزيائي                                               

غثيان الصباح [ال يحدث الغثيان أو القيء فقط في الصباح] - تناولي بعض البسكويت أو الوجبات الخفيفة بعد·

 ،االستيقاظ بوقت قصير، أو تناولي وجبات صغيرة متكررة عندما تشعرين أن معدتك قد تكون فارغة
اإلمساك - تناولي الفاكهة والخضروات التي تحتوي عىل األلياف واشربي كمية كافية من الماء طوال اليوم·

الرغبة الشديدة في تناول الطعام والنفور منه - انتبهي إليها فإذا كان "غير صحي" حاولي عدم تناول الكثير منه، وتجنبي·
الطعام الذي يسبب لك اإلزعاج

حرقة المعدة وعسر الهضم - تجنبي األطعمة الحارة جًدا أو األطعمة الدهنية، وتناولي وجبات صغيرة بانتظام بدالً من·
الوجبات الكبيرة، ونامي مع استخدام بعض الوسائد بدالً من االستلقاء بشكل مسطح

الحاجة إىل التبول في أحيان أكثر·

تقلبات عاطفية·

 تغيرات في الجلد·
بواسير·

القالع المهبلي·

تشنجات الساق·

 متالزمة تململ الساقين·
دوالي األوردة·

تورم [في الكاحلين والقدمين واليدين] - أخبري ممرضة التوليد إذا كنت قلقة بشأن التورم·
الدوخة أو اإلغماء - أخبري ممرضة التوليد إذا كنت تعانين أيًضا من تورم وصداع·

التعب أو نقص الطاقة - حاولي االستراحة عندما تشعرين بالتعب·

مشاكل باألنف أو ضيق في التنفس·

ألم في الثديين أو شعور بعدم الراحة فيهما·

 
هذه األعراض شائعة وطبيعية تماًما. تحدثي إىل قابلة للحصول عىل المشورة بشأن التخفيف من هذه األعراض إذا كانت 

 تزعجك وال يمكنك أن ترتاحي.                                                                                                                     
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changes in your body during pregnancy

Most changes in pregnancy are due to the hormonal changes of pregnancy. 

In early pregnancy, you may experience some (or all, or none) of the following symptoms:

·backache/ ligament pain
·morning sickness [nausea or vomiting not just happen in the morning]
·constipation
·food cravings and aversions
·heartburn and indigestion
·a need to urinate more often
·emotional ups and downs
·skin changes 
·haemorrhoids 
·vaginal thrush
·leg cramps
·restless legs 
·varicose veins
·swelling [ankles, feet and hands]
·dizziness or fainting
·fatigue, or lack of energy
·nasal problems, or shortness of breath
·tender breasts or discomfort

Talk to your midwife if your symptoms are bothering you and you cannot find some relief.

This information is not intended to be medical advice, it is a guide only. Please ask your midwife or doctor for information
and advice directly related to your care and your baby's care.
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