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ما هي؟ 
ي تحدث أثناء  ن بطفح جلدي أو حكة. أنواع الطفح الجلدي والحكة ال�ت ي بعض األحيان قد تصاب�ي

ة الحمل، و�ن ي جلدك خالل ف�ت
ات �ن ن لبعض التغي�ي قد تتعرض�ي

: الحمل هي
ا 	  ً ي الثلث األخ�ي من الحمل داخل عالمات التمدد عىل البطن، وكث�ي

الطفح الحملي المتعدد األشكال – طفح شائع إىل حد ما يصيبك بالحكة ويحدث عادة �ن
ما يحدث أثناء الحمل األول

ي أو األخ�ي من 	 
ي الثلث الثا�ن

ي منطقة البطن واألطراف بشكل رئيسي وهو مرض نادر يحدث عادة �ن
الحكاك الحملي – وهو طفح جلدي يسبب حكة شديدة �ن

الحمل. 
ي ذلك أن جهازك المناعي يهاجم جلدك 	  ي ويع�ن

ى، وهو مرض مناعي ذا�ت شبيه الفقاع الحملي – مرض نادر يبدأ بالحكة يليها طفح جلدي شبيه بال�ش
ويدات الموضعية الخفيفة.  ين ويمكن السيطرة عليهما بإجراءات بسيطة مثل الكريمات أو الغسول أو الست�ي عادة ال يكون الطفح الجلدي أو الحكة خط�ي

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟ 
: ي أصبت بها، وقد يقوم لهذا الغرض بالتاىلي سيشخص طبيبك العام نوع الطفح الجلدي أو الحكة ال�ت

يجري فحًصا رسيرًيا لجلدك 	 
يجري فحص دم للتحري عن حالة تصيب الكبد وتعرف بركود الحمل الصفراوي	 
ي أمراض جلدية	 

يحيلك إىل أخصا�ئ
 سيتوقف عالجك عىل نوع الطفح وقد يتضمن استعمال:    

كريم أو مرهم )ملطف( لتخفيف تجفاف الجلد	 
ة المفعول	  ويدات الموضعية قص�ي الس�ت
ن	  مضادات الهيستام�ي
ويدات الفموية	  الس�ت

كما وسيعطيك طبيبك العام نصائح عامة عن كيفية االعتناء بجلدك )أنظري “ماذا بوسعي أن أفعل؟”(

ما الذي سيقوم به طبيبي العام في المستقبل؟ 
ي تلقائًيا بعد الوالدة، إال أن بعضها يعاود 

ي مقابلتك مرة أخرى للتحقق من وضع الطفح الجلدي أو الحكة. فبعض أنواع الطفح تخت�ن
قد يرغب طبيبك العام �ن

ي أعراضك وراجعي طبيبك العام دائًما إذا كنت قلقة بشأن جلدك. ي مشاكل صحية أخرى. راق�ب
الظهور أو يتسبب �ن

 ماذا بوسعي أن أفعل؟     
ي حك المنطقة المصابة بالحكة.	  تجن�ب
ي الجلد إذا قمت بالحك.	 

ة ح�ت ال تخد�ش أبِق عىل أظافرك قص�ي
خذي دًشا أو حماًما بارًدا.	 
ي اإلستحمام أو الوقوف تحت الدش ألن ذلك قد يزيد الوضع سوًءا. 	 

ولكن احذري من اإلفراط �ن
ي نفسك بعد االستحمام بالطبطبة برفق عىل جسمك بمنشفة نظيفة.	 

جف�ن
وال تفركي جلدك بها أو تستخدميها للحك.	 
تك وتزيد من اإلحساس بالحكة.	  ي استخدام أي صابون أو سوائل االستحمام أو منتجات االستحمام ذات الرغوة، فهي تجفف ب�ش تجن�ب
ي الحكة. 	 

ارتدي مالبًسا قطنية فضفاضة كلما أمكن، فذلك يخفف من ارتفاع درجة حرارة جسمك الذي يسبب زيادة �ن

ما هي أنواع الدعم المتاحة؟
ي مستش�ف ليفربول:

قسم األمراض الجلدية �ف
. يقدم الفريق  ن ة عىل يد أطباء األمراض الجلدية المتخصص�ي ي مستش�ن ليفربول مجموعة واسعة من خدمات طب الب�ش

يقدم قسم األمراض الجلدية �ن
ي من طبيبك العام.  ي الوالدة إىل كبار السن والنساء الحوامل. اطل�ب ي األمراض الجلدية الشائعة والنادرة العالج لجميع األعمار، من األطفال حدي�ث

المتخصص �ن

العيادات الخاصة
ي من طبيبك العام إحالتك. ي الصحية. اطل�ب

ي منطقة جنوب غرب سيد�ن
هناك عيادات متخصصة خاصة �ن

األمراض الجلدية أثناء الحمل - 
الطفح الجلدي والحكة

ة معلومات عن حالة صحية ن�ش
ي مارس/آذار 2020

صدرت �ن



األمراض الجلدية أثناء الحمل - الطفح 
الجلدي والحكة

هذە المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا ع� �شخ�ص من طب�بهم، 
و�� غ�� مصممة لالستخدام ك�شخ�ص لحالة مرض�ة أو ك�د�ل للرعا�ة 

الطب�ة المستمرة

ات المعلومات الصادرة عن دل�ل الموارد  ���
الصح�ة معتمدة من ق�ل اللجنة االس�شارة 

� جنوب 
األهل�ة لش�كة الرعا�ة الصح�ة األول�ة ��

� � المحلي�� � العمومي�� � والممارس��
غرب س�د��

؟ ف هل سيتأثر الجن�ي

ي أن ألد والدة طبيعية؟ 
هل يمكن�ف

هل سأتمكن من إرضاع طفلي رضاعة طبيعية؟ 

ي ظهور الطفح الجلدي لدي؟
ما الذي تسبب �ف

ي معدية؟ 
هل حال�ت

هل يجب أن أتناول أي أدوية؟

ي الطفح مرة أخرى؟
هل سيعاود�ف

ي يجب أن أتجنبها؟
ما هي النشاطات ال�ت

؟ ي ي يمكن أن أطرحها عل طبي�ب
ما األسئلة ال�ت
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