
 

  

 
 

ارتفاع ضفط 

الدم املسبق

ارتفاع ضغط 

الدم احلملي

  
ما هي االضطرابات ضغط الدم أثناء احلمل؟

 

القابالت يقمن بانتظام بقياس ضغط الدم للنساء احلوامل أو اللواتي أجننب مؤخراً .

معظم النساء سوف يكون ضغط الدم طبيعياً لديهن خالل فترة احلمل . و حوالي 10 ٪ من النساء احلوامل سوف يصنب 

بارتفاع ضغط الدم . معظم النساء الذين لديهم ارتفاع ضغط الدم أثناء احلمل أو بعد الوالدة لن يواجهن أو أطفالهن أي 

مشاكل كبيرة.

القابالت وغيرهم من مقدمي الرعاية األمومية يستخدمن مصطلح " ارتفاع ضغط الدم أثناء احلمل "( أو HDP ) لوصف 

مجموعة من الشروط ، مبا في ذلك: 

ارتفاع ضغط الدم املوجود قبل احلمل أو يبدأ قبل األسبوع ال20 من احلمل.

تقدم هذه الوثيقة معلومات عامة للعميلة باالستناد على دليل رابطة القابالت السريرية العاملة في أونتاريو، رقم 15: 

اضطرابات ارتفاع ضغط الدم من احلمل . وهي مصممة ملساعدتك على فهم أفضل لبعض االعتبارات و اخليارات التي قد تواجهك أثناء تلقي الرعاية من قابلتك . ليس املقصود منها أن حتل محل خيار 

املناقشات املعلومة التي ستجري بينك وبني قابلتك(القابلة) . إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف أو أفكار بعد قراءة هذه الوثيقة ، يرجى مشاركتها مع قابلتك (القابلة) .

© 2015 رابطة أونتاريو للقابالت

ارتفاع ضغط الدم الذي يحدث في النصف الثاني من احلمل . احلمل

ارتفاع ضغط الدم احلملي هو الشكل األكثر شيوعا وبصيغة HDP . ارتفاع ضغط الدم احلملي ال 

يسبب مشاكل لألم أو الطفل ، وعادة ما يذهب بعيداً بعد الوالدة مباشرة. 

تسمم احلمل

القائمة من قبل ميكن أن ارتفاع ضغط الدم القائم من قبل أو ارتفاع ضغط الدم احلملي قد يدفع في بعض األحيان إلى تسمم احلمل.

ارتفاع ضغط الدم الذي يحدث في النصف الثاني من احلمل جنباً إلى جنب مع غيره من 

املشاكل، مثل البروتني في البول.

ملاذا يعتبر تسمم احلمل خطير جداً؟

تسمم احلمل ميكن أن يقلل تدفق الدم إلى املشيمة، و األعضاء داخل 

الرحم ( الرحم) الذي يحمل الغذاء واألكسجني إلى اجلنني . وهذا 

يقلل من األوكسجني واملواد املغذية التى يتلقاها اجلنني، والتي قد 

تبطئ منوه.

•

في بعض احلاالت النادرة من تسمم احلمل، قد حتتاجني الى وضع •

الطفل قبل املوعد املعتاد.

 قد يسبب تسمم احلمل انفصال املشيمة من الرحم في وقت مبكر 

جداً (انقطاع املشيمة). هذه حالة طوارئ نادرة ميكن أن يتسبب 

في حدوث نزيف عند األم و متنع الطفل من احلصول على ما يكفي 

من األوكسجني. 

•

مت اكتشاف تسمم احلمل مبكراً 

وعالجها بشكل فعال عندما حتصل 

النساء احلوامل على الرعاية العادية من 

القابالت أو غيرها من العاملني في 

مجال الرعاية الصحية. معظم النساء 

الالئي  لديهن تسمم احلمل يلدن والدة 

طبيعية و أطفاالً أصحاء. ارتفاع ضغط 

الدم أثناء احلمل هي من بني 

املضاعفات األكثر شيوعاً التي حتدث 

أثناء فترة احلمل .

في 100 حالة حمل  

منوذجية في كندا
واحد سوف يتأثر بارتفاع الضغط 

املسبق 

خمسة أو ستة سوف يتأثرون بارتفاع 

الضغط احلملي

واحد أو اثنان سوف يـتأثران 

بالتسمم احلملي

عدد قليل جداً من النساء سوف يتعرضن ملشاكل حدية أثناء حملهن.



ما هو ارتفاع ضغط الدم؟

 

 

 

 

 

 

ارتفاع ضغط الدم هو مصطلح طبي يستخدم لوصف ارتفاع ضغط الدم . 

ضغط الدم هو القوة التي يندفع بها الدم في اجلسم على جدران الشرايني في 

اجلسم ، واألوعية التي حتمل الدم بعيدا عن القلب إلى باقي اجلسم.

ارتفاع ضغط الدم هو عندما تكون هذه قوة أكبر من املعتاد. القابالت وغيرهم 

من مقدمي الرعاية الصحية يقمن بقياس ضغط الدم من خالل تشديد القبضة 

حول اجلزء العلوي من الذراع واستخدام سماعة الطبيب لالستماع إلى تدفق 

الدم . انهن يقمن بقياس ضغط الدم باستخدام رقمني . الرقم األول 

(االنقباضي) يصف الضغط في الشرايني عندما يدق قلبك . الرقم الثاني 

(االنبساطي) يصف الضغط في الشرايني عندما ينبسط القلب بني الدقا.

يقال أن ضغط الدم " 120 على 80. " يقاس مبلليمتر من الزئبق ( مم زئبق ).

تعتبر النساء احلوامل أن لديهن ارتفاع في ضفط الدم االنبساطي، اذا كان قياس ضغط الدم 

هو 90 مم زئبق أو أعلى .

مقياس واحد غير طبيعي عادة ال يعني ان لديك ارتفاع ضغط الدم . وعادة ما يطلب اثنني أو 

أكثر من القياسات لضغط الدم املرتفع وذلك من أجل حتديد التشخيص.

عوامل خطر تسمم احلمل:
•  يسبب ارتفاع ضغط الدم .

•  يؤثر على وظيفة الكلى ، مما يسبب عبور 
   البروتني الى البول .

بعض النساء يكن  أكثر عرضة لتطوير تسمم 

احلمل من غيرهن من النساء. فأنت تكونني 

أكثر عرضة لتطوير تسمم احلمل إذا كان 

لديك واحد أو أكثر من عوامل اخلطر التالية 

املدرجة أدناه.

•  كان لديك تسمم احلمل في املاضي
•  لديك مرض السكري أو مرض التهابي يصيب اجلهاز املناعي 

  (مثل الذئبة)

•  حامالً بتوأم
•  أن يكون لديك تاريخ عائلي من تسمم احلمل (والدتك أو شقيقتك 

   حصل معها تسمم حملي)

•  إنه حملك األول
•  لديك مؤشر كتلة اجلسم ( BMI) فوق 30 عندما أصبحت حامالً

   (اذا كنت بدينة )

ملاذا يحصل تسمم حملي عند بعض النساء؟

العلماء ال يفهمون متاما ما يسبب تسمم احلمل. قد تنجم عن االختالف في طريقة تطور املشيمة. هذه العملية املختلفة من 

التطور قد تؤدي إلى تلف املشيمة وتؤدي إلى إطالق مواد كيميائية في مجرى الدم عند األم والتي من شأنها:



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ما هي الفحوصات التي سوف تظهر إذا كان لدي HDP؟

تقيس القابلة ضغط دمك بانتظام . أنت أو قابلتك قد استخدمت/ي أيضاً مقياس لفحص البول للبروتني . هذه طريقتان 

.HDP يراقنب بهاالقابالت  التغييرات التي ميكن أن تعني أن لديك

 قياس ضغط الدم املرتفع مرة 

واحدة ال يعني ان لديك ارتفاع 

ضغط الدم - وعادة ما يطلب  

اثنني أو أكثر من قياسات ضغط 

الدم املرتفع وذلك لتشخيص 

ارتفاع ضغط الدم في هذا 

الشأن. وباملثل ، اختبار مقياس 

إيجابي واحد (1+ أو أعلى) ال 

يعني أن لديك معدالت ضارة من 

البروتني في البول . قابلتك 

(القابلة) قد ترغب في مراقبتك عن 

كثب حال طرأت تغييرات.

ومن املهم أيضا للمرأة أن تولي 

اهتماماً ألعراض أخرى تشير إلى 

أن تسمم احلمل قد يكون موجوداً.

أعراض أخرى لتسمم احلمل

اتصلي بقابلتك 

إذا حصل معك:

•  الصداع املستمر حتى بعد  اخذ جرعتني من
   1000 ملغ من تايلينول (أسيتامينوفني) 

   بفارق أربع ساعات (وكنت قد أكلت مؤخراً، 

   وشربت ما يكفي من املاء)

•  مشاكل في الرؤية : الرؤية الضبابية ، 
   ومضات، البقع الداكنة

•  ألم املعدة
•  املزيد من الغثيان ( اضطراب في املعدة ) أو 

   القيء أكثر من املعتاد

•  ألم في الصدر أو ضيق في التنفس

ماذا يحدث إذا كان لدي HDP؟

قد تقوم قابلتك (القابلة) بترتيب لقاء لرؤية الطبيب إذا كان يشتبه في أن لديك HDP. سيكون الطبيب قادراً على ترتيب 

االختبارات التي توفر معلومات أكثر دقة عن حالتك ووصف الدواء إذا لزم األمر . القابالت في بعض املجتمعات قادرات 

على القيام بهذه االختبارات بأنفسهن من خالل الترتيبات املتخذة مع األطباء واملستشفيات احمللية.

متاداً على قياسات ضغط الدم، واحلالة العامة لديك ، وكم مدة حملك و ماهي الرغبات و التفضيالت اخلاصة بك ، قد

يوصى مبا يلي:

األدوية

قد يوصي االختصاصي أن تأخذي الدواء خلفض ضغط الدم . العديد من األدوية املختلفة 

املستخدمة خلفض ضغط الدم هي آمنة لتناولها  أثناء

احلمل و الرضاعة الطبيعية .

•  اختبارات  او(فحص) البول للبحث عن زيادة مستويات البروتني ، لالطمئنان على صحة الكليتني.
•  اختبارات او (فحص) الدم للبحث عن دالئل أخرى على أن الكليتني والكبد ال تعمالن بشكل 

  صحيح و الختبار مدى قدرة دمك على التخثر.

•  قد يوصى باملوجات فوق الصوتية على نحو أكثر تواتراً لتتبع منو طفلك وتطوره .

اختبارات 

إضافية

الوالدة املبكرة 

للجنني

في بعض احلاالت ، صحة األم و رفاهها قد تتطلب أن يولد اجلنني

في وقت سابق من املعتاد عن طريق حتفيز (بدء املخاض املصطنع).

قد يكون من الضروري للطبيب أن يتولي جوانب الرعاية اخلاصة بك . إذا كان هذا هو احلال ، سوف تستمر القابلة بتقدمي 

.HDP الدعم و سوف تتولى العناية بك كلياً إذا حتسن



 
 

تطوير هذه الوثيقة مت 

بدعم سخي من قبل

املعاهد الكندية ألبحاث الصحة.

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

كيف ستؤثر HDPعلى حملي والوالدة ؟
معظم النساء الذين لديهن HDP، مبا في ذلك تسمم احلمل، ينجنب أطفاالً أصحاء.

خالل فترة احلمل، قد توصي القابلة على املتابعة بصورة مستمرة للتأكد من بقائك أنت وطفلك في صحة جيدة . وميكن أن 

تشمل املراقبة:

•  قياس مستمرلضغط الدم
•  اختبارات (فحص) البول

•  حتاليل (فحص) الدم
•  املوجات فوق الصوتية لقياس منو طفلك.

وإال فإن جوانب كثيرة من احلمل و املخاض ستكون هي نفسها بغض النظر عن ما إذا كان أو لم يكن لديكHDP. القابلة 

ستناقش أيضاً كيف قد يؤثر HDPعلى اختيارك ملكان الوالدة .

  

ماذا يحدث بعد أن أضع طفلي؟
قد تقترح قابلتك أن تتجنبي تناول بعض األدوية إذا كان لديك ألم بعد والدة طفلك . ينصح ب اسيتامينوفني ( تايلينول ) 

لتخفيف األلم بعد الوالدة إذا كان لديك ضغط الدم املرتفع أثناء احلمل. ايبوبروفني (أدفيل ) عادة ال يوصى بهم.

سوف تقوم القابلة مبراقبة ضغط الدم لديك في فترة ما بعد الوالدة للتأكد من أنها ال تزداد سوءاً. معظم النساء الالئي  

لديهن ارتفاع ضغط الدم أثناء احلمل سوف يجدن أن ضغط الدم يعود إلى وضعه الطبيعي بعد والدة أطفالهن .

بعض النساء قد يبقني بحاجة إلى دواء الرتفاع ضغط الدم بعد والدة أطفالهن . القابلة و / أو الطبيب سوف ي/تتحدث 

إليك عن األدوية التي ميكن أن يوصى بها. العديد من األدوية التي توصف الرتفاع ضغط الدم هي آمنة لتناولها أثناء 

الرضاعة الطبيعية .

في بعض األحيان ال تظهر على بعض النساء أعراض HD اال بعد والدة طفلهن.  HDPالذي يحدث في فترة ما بعد 

الوالدة ميكن أن تكون خفيفة أو ميكن أن تكون خطيرة جداً. لهذا السبب  فأنه من املهم للمرأة أن تولي اهتماماً ألعراض 

أخرى تشير إلى أن تسمم احلمل (انظر األعراض األخرى من جدول تسمم احلمل ) التي قد تكون موجودة. إذا واجهت 

هذه العالمات أو األعراض في فترة ما بعد الوالدة ، اتصلي بقابلتك (القابلة) .

صحتك على املدى الطويل

النساء الذين لديهن   HDP يكن في خطر متزايد لتطور HDP في حاالت احلمل املستقبلية . وهن أيضاً أكثر عرضة 

خلطر تطور ارتفاع ضغط الدم املزمن مدى احلياة في وقت الحق.

قابلتك (القابلة) ميكن أن تتحدث إليك عن ما ميكنك القيام به للمساعدة في احلد من خطر اإلصابة مبشكالت ارتفاع 

ضغط الدم في املستقبل.

قابلتك (القابلة) أيضاً سوف تقدم معلومات حول ضغط دمك إلى طبيب العائلة اخلاص بك، املمرضة اخلبيرة، أو غيرهم/ن 

من مقدمي الرعاية لك مبجرد أن تخرجي من رعاية القبالة.

هل حتتاجون إلى املزيد من املعلومات؟
تقاسمي األسئلة واملخاوف و األفكار مع قابلتك (القابلة) . ميكنك كتابتهم في األسفل أو على ورقة أخرى:


