
 

 
 

 

  

 
 

 
  
 

  
:مجموعة الدهون  
خالل فترة الحمل يساعد على نمو الجهاز العصبي و البصري لدى الجنين كما إن تناول الدهون 

.نمو المشيمة و األنسجة األخرىيساعد في   
 

ت الفول السوداني، زيت الزيتون، زي في الزيتون و  موجودةالالدهون الجيدة : األمثلة  
. اأيض الكولسترولخفضة نم طعمةاألوهذه  ،الفستق ةزبد،المكسرات  ،فوكادواأل  

 :منتجات األلبانمجموعة 
 .الحليب ، اللبن الزبادي ، األجبان بأنواعها  :أمثلة 

 

 مثل األجبان  مشتقات الحليب الغير مبستريجب على الحامل االبتعاد عن *

  و الجبنة البلدي الغير مطبوخة الجبن المكسيكي الفيتا، كاممبير ، ةكجبنالطرية 

 (أي غير مبسترة )لدرجة الغليان 

 

ية السيدة الحاملنصائح لتغذ  
Dietary Instructions During Pregnancy 

 :مجموعات الطعام والكمية المطلوبة لتغذية السيدة الحامل
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 :(النشويات)مجموعة الكربوهيدرات
 .العسل،السكر ، المكرونة، البطاطا ومنتجاته ،  القمح،  األرزالخبز ،  :أمثلة

 .من المهم تجنب اإلكثار من تناول النشويات تفاديًا لزيادة الوزن*

 المملكة العربية السعودية

 وزارة الدفاع
 رئاسة هيئة األركان العامة

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

 قسم التثقيف الصحي
 

 :خضار و الفواكهمجموعة ال
على ألياف  حيث تحتويلما لها من فوائد  واكهالخضار والفيجب الحرص على تناول *

 . ومعادن مهمة صحية وفيتامينات

 المقلية ، الحلويات الدسمة واألطعمة(ةالشوكوالت)كاكاو ال من المهم استبدال*

 .بالخضار والفواكه

 .بصورة جيدة غسل الخضار و الفواكهد من يجب التأك*    



 

 

 

 :نصائح عامة 

  وجبات خفيفة و متعددة بدالً من ثالث وجبات ثقيلة 6الحرص على تناول. 

 وسوائل أخرى كالعصير ء كوب ما 21-8ما ال يقل عن  الحرص على شرب 

 .لطبيعي والحليبا

  مل في اليوم أي ما يعادل كوب واحد 122التقليل من الكافيين  بمقدار . 

 ولذا يجب  السيدة الحامل أكثر عرضة للنزالت المعوية عادة تكون 

 .ة ئالني األطعمة عليها الحذر من تناول

 قد يسبب  ذلك ألن: أثناء الحمل( أ)اإلسراف في أخذ فيتامين  على الحامل تجنب

على ونتيجة لذلك يتوجب ، ( أ)فيتامين الغنية باألطعمة تعد الكبدة من و. تلًفا للجنين

 .(كل أسبوعين)م الحامل أن تتناول الكبدة على فترات متباعدة األ

 بالرجيمواألطعمة الخاصة  (الدايتالعادي او )المشروبات الغازيّة  االبتعاد عن  

 .فهي تحتوي على السكّر االصطناعي

  تجنبها على الحامل األطعمة التي يجببعض أمثلة على: 

o نةالطحال،النخاع،اللحوم المدخالكبد، ,ة ئة مثل الكبة النيئللحوم  النيا. 

o  (جميع أنواع السوشي حتّى النباتي)األسماك النيئة، المحار والسوشي. 

o البيض النيئ وكل المأكوالت التي تحتويه مثل المايونيز المحّضر في 

  .المنزل وكريما الخفق 

 
 

 

 

:الفيتامينات والمكمالت الغذائية  
 

 الكالسيوم 
o   من الحليب ة أكوابملغم يوميا وهو ما يعادل تقريبا أربع 2122حوالي تحتاج السيدة الحامل . 
o  كما يوجد في الخضروات ، في الحليب ومشتقاته مثل الجبن، اللبن واللبنة أساسييتوفر بشكل

 .(مهبعظ)ي والسلمون المعلب والسردين الورقية الخضراء و البروكول
 

 الحديد 
o يوميا ملجم 21جم بدال من مل 02لتصبح  لضعفبحوالي ا احتياج السيدة الحامل للحديد  زدادي. 
o  جميعها مصادر جيدة للحديد في الطعام -لحمراء، الحبوب الكاملة والخضروات الورقية االلحوم . 
o متصاص الحديد من مصادره الحيوانية أعلى كفاءة منه في مصادره النباتية يكون إ. 

 حمض الفوليك 
o ض الفوليك العيوب الخلقية في األنبوبة العصبية ونتائج من األضرار الناتجة عن إنخفاض مستويات حم

 . سلبية أخرى على الحمل
o على األقل من حمض الفوليك يوميا( ملجم 2.0)ميكروجرام  022 بتناولالسيدات الحوامل وصى ت . 
o التي تشمل. الغنية بحمض الفوليك األطعمةجب على السيدات اللواتي يخططن للحمل تناول ي 

 .(العدس، الحمص، الفاصوليا السوداء والبازالء)الخضراء الداكنة والبقول  ألوراقاالخضروات ذات 
 

 فيتامين  دال 
o ةوحدة دولي 0222 – 822ى ما  بين تحتاج السيدة الحامل إل. 
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