
 
 

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي استان قزوين        

 معاونت بهداشتي دانشگاه 

 مركز بهداشت شهيد بلنديان شهرستان قزوين

          

                      مراقبت پيش از بارداري
  

به هنگام  صحبت از سالمت مادر ونوزاد، تنها به ياد دوران بارداري وپس از زايمان مي افتيم 

ويادي از دوران مهم وخاموش پيش از بارداري نمي شود، در حالي كه منشاء بسياري از 

بيماريهاي دوران بارداري ، به زمان قبل از بارداري مربوط است . عده اي از خانم ها در سنيني 

كه مي توانند باردار شوند، مبتال به بيماري هاي مختلف و مزمن مي باشند ويا در تماس با عوامل 

خطري هستندكه مي تواند موجب اثراتي مانند سقط جنين، مرگ نوزاد، ناهنجاري هاي       

مادرزادي وديگر عوارض در بارداري شود، به طور مثال كم خوني فقر آهن يكي از بيماري هاي 

شايع زنان است كه مي تواند موجب زايمان زودرس، كمبود وزن جنين يا مرگ نوزاد گردد. 

    در مراقبت پيش از بارداري تاثير بيماري مادر برنوزاد، همچنين اثرحاملگي برسالمت مادر 

بررسي مي شود، زيرا ممكن است بيماري مادر در طول حاملگي شدت يابد وعوارض خطر ناكي 

برمادر وجنين بگذارد، بنابراين نياز به درمان وكنترل بيماري قبل از بارداري مي باشد. انجام 

مراقبت پيش از بارداري و بررسي سالمت مادر موجب مي گردد حاملگي در شرايط مناسبي آغاز 

شده و خطراتي كه موجب بروز عوارض نامطلوب حاملگي مي شوند قبل از دوران بارداري اصالح 

گردند تا مشكالت آينده براي سالمتي مادر ونوزاد كاهش يابند. 

 
 

مهمترين هدف مراقبت پيش از بارداري افزايش بهبود كيفيت 
 زندگي مادر ونوزاد مي باشد.



 
 

اصول مراقبت پيش از بارداري   
 بررسي وضعيت فعلي خانم براي باردار شدن،  بررسي سوابق   گرفتن شرح حال : -1

زايمان هاي  قبلي، سابقه يا ابتال فعلي به بيماري وناهنجاري، رفتارهاي پرخطر( از قبيل 
 سابقه زندان، تزريق مكرر خون ، اعتياد تزريقي ورفتارهاي جنسي پرخطر ). 

شامل اندازه گيري قد، وزن، كنترل فشار خون، معاينه دهان ودندان، معاينه باليني :  -2
 چشم، تيروئيد، قلب، ريه، پوست، پستان، شكم، اندام ها و دستگاه تناسلي .

شامل آزمايش خون از نظر كم خوني، تعيين گروه خون آزمايش ها وسونوگرافي :  -3
وارهاش، ديابت، آزمايش ادرار و... ، پاپ اسمير (تست سرطان دهانه رحم ) و انجام 

 سونوگرافي در صورت نياز.

شامل آموزش بهداشت، بهداشت روان، بهداشت جنسي، بهداشت آموزش و مشاوره :  -4
دهان ودندان، تغذيه و مكمل هاي دارويي، زمان قطع روش پيشگيري از بارداري و زمان 

 مناسب باردار شدن.

 توصيه به شروع مصرف آن به ميزان  روزانه يك عدد تجويز  قرص اسيد فوليك: -5
 وحداقل سه ماه قبل از بارداري.

  در صورت نياز توصيه به تزريق واكسن سرخجه وتوام بزرگسال.ايمن سازي : -6
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  )      178 اجرايي آموزش و ارتقاي سالمت شماره (–انتشارات كميته علمي 

 

  

مركز بهداشت شهيد بلنديان شهرستان قزوين    
                                                                                                   واحد بهداشت خانواده 

         مراقبت هاي پيش از بارداري نيز همانند مراقبت هاي دوران بارداري، در كليه 
 مراكز بهداشتي درماني توسط پزشكان و ماماهاي مراكز انجام مي گيرد.


