


 ػکایات ػایغ دّراى تارداری

Minor Ailments of Pregnancy  

 دکتر فاطمه محمدی



1. Nausea and Vomiting. 
2. Gastric Reflux (Heartburn). 
3. Constipation. 
4. Respiratory Distress. 
5. Fatigue and Insomnia. 
6. Pruritus. 
7. Oedema and varicose veins. 
8. Haemorrhoids. 
9. Vaginal discharge. 
10. Skin Changes. 
11.  Pelvic Pain, Backache and Symphysis 

pubis dysfunction. 
12. Peripheral paraesthesia and Leg cramps 
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تهوع صبحگاهی   Morning Sickness 

کم ویا قطع می شود  16شروع وتا هفته  6معموال ازهفته   

 ولی گاهی تا آخر بارداری کم و بیش ادامه دارد

 

  
 صبح ها شدیدتر است ولي ممكن است در طول روز ادامه داشته باشد

 
 مشکالت گوارشی باید رد شود
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 نان و بیسکوییت ناشتا

وعده غذا در حجم کم 5تا  4  

سرخ کرده و پر ادویه, غذاهای چرب  

 باز گذاردن پنجره

 مایعات بین وعده ها

 غذا ها ومایعات سرد

 آرام غذا خوردن و استراحت

 گرسنه نماندن

 رایحه آزار دهنده 

 استراحت

 حمایت روحی 

؟؟....، متوکلوپرامید و B6  تجویز ویتامین 

تهوع صبحگاهی     Morning Sickness  
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Pica     ویار حاملگی 

 

...  یخ، گچ،کثافت, خوردن مواد غذایی غیر خوراکی مثل خاک: پیکا   

 شیوع در روستاییان و یا تاریخچه پیکا در کودکی یا خانواده

گوارشی, آنمی : خطرات احتمالی  

خطرات , مشاوره با بیماردر مورد نوع ماده مصرفی و علت مصرف

بررسی کم خونی ,مصرف   

,  ترشی ها, قره قوروت, تمایل زیاد به مصرف یک ماده غذایی : ویار

 شیرینی ها

 تا زمانی که تنوع و تعادل رژیم را برهم نزند مشکلی ندارد

شود  يده میشتر دیب low SES در 
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                          Constipation  یبوست 
 

 

به علت کاهش حرکت طبیعی روده ها  ناشی ازتاثیر هورمون ها بویژه پروژسترون  *  

:       توصیه ها  
آب میوه و سوپ, مایعات آب  -  

ساالد و سبزی خوردن -  

- غذاهای پر فیبر مانند حبوبات و غالت به همراه مایعات فراوان و سبزی های خام و  -
, پخته  

- میوه های تازه و ساالد برگه آلو و یا آب آلو -  

- نان ها سبوس دار مانند سنگک و نان جو -  

نان وعسل -  

روغن زیتون -  

پیاده روی -  

ملین های مالیم دارویی در یبوست شدید -  

موادی مثل روغن کرچک جذب ویتامین های محلول در چربی را دچار نقصان می کند -  
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پتیالیزم یا افزایش بزاق دهان   

 

ترشح بیش از حد بزاق ناشی از تحریک غدد بزاقی به 

نیاز , گذرا . علت مصرف مواد غذایی نشاسته ای 

.به درمان ندارد  

 دکتر فاطمه محمدی



سوزش سردل   Heart Burn  

 

رشد جنین و فشار آن به معده و , افزایش حجم رحم, به علل هورمونی

 دستگاه گوارش و در نتیجه ریفالکس اسید معده به قسمت تحتانی مری

:توصیه ها  
 افزایش تعداد وعده ها با حجم کم  

 غذاهای آب پز وبخار پز

 غذاهای کم چرب وبدون ادویه

 خوب جویدن و آرام خوردن

 پیاده روی بعد از غذا
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سوزش سردل   Heart Burn  

نوشابه های گازدار و , چای, قهوه, کاهش مصرف شکالت  

 سایر نوشیدنی های حاوی کافئین

 

تخم مرغ و غذاهای نشاسته ای, خودداری ازمصرف سرکه و استفاده از شیر  

 

 خودداری از دراز کشیدن یا خم شدن بعد از صرف غذا

 

 سر باالتر از بدن در هنگام استراحت

 

 در نهایت استفاده از آنتی اسید
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Heartburn 

Shortness of 

breath 

Heart palpitations 

Leg cramps 

Round ligament 

pains 
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 غالباً به دلیل افت فشار خون اتفاق مي افتد، در مواردي

خانم باردار به طور ناگهاني از حالت خوابیده به  كه

پشت، به حالت نشسته و یا از حالت نشسته به حالت 

ایستاده تغییر وضعیت مي دهد، این عارضه بیشتر 

بررسی در صورت شدید بودن باید . مشاهده مي شود

.شود  
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  در اوایل بارداري شایع است و اكثرا عّلت مشخصي 

. ندارد  

 . معموال در اواسط بارداري از بین مي رود  

 

 چون سردرد مي تواند در بسیاري از بیماري هاي

بروز كند، ( مثل مسمومیت بارداري)جدي و خطرناك 

بنابراین در صورت وجود سردرد شدید و مداوم، 

.بررسی شودباید   
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 در اوایل بارداري به علت بزرگي شكم تشدید مي

. شود  

 تنگي نفس با فعالیت و باال رفتن از پله ها شدیدتر

.  مي شود  

 اگر تنگي نفس همراه با طپش قلب و درد ناحیه سینه

و گردن باشد و یا در حالت استراحت نیز ادامه داشته 

.بررسی شودباشد، حتما باید   

 دکتر فاطمه محمدی



 گرفتگي پاها

این حالت بیشتر درماه هاي آخر حاملگي شایع است و معموال 

ناشي از فشار رحم بزرگ شده بر روي رگ ها و اعصاب 

. لگني است  

. گرفتگي پاها معموال هنگام درازكشیدن اتفاق مي افتد  

. گرم كردن و ماساژ دادن به بهبود این عارضه كمك مي كند  
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 كمر درد

در بعضي از خانم هاي باردار رخ مي دهد علت آن خستگي، خم شدن زیاد، بلند كردن 

معموال در ماه هاي آخر حاملگي به دلیل بزرگي شكم، گودي . اشیاء یا قدم زدن است

. كمر بیشتر مي شود و شانه ها و پشت به سمت عقب متمایل مي شوند  

در این موارد استفاده از كیسه آب گرم، انجام برخي از حركات ورزشي، استفاده ازكفش 

هاي پاشنه كوتاه، ماساژ مالیم، استفاده از تشك محكم و بدون فنر و جلوگیري از 

. افزایش بیش از حد وزن توصیه مي شود  

خوابیدن به پشت مناسب نیست، زیرا رحم بزرگ شده بر روي رگ هایي كه به جفت و 

رحم خون میرسانند فشار مي آورد لذا توصیه مي شود كه خانم باردار به پهلوها 

. بخوابد  

در دوران حاملگي رحم بزرگ مي شود و روي تاندون هاي نگهدارنده رحم فشارمي 

در نتیجه خانم باردار در دو طرف شكم احساس درد مي كند در این حالت خانم . آورد

. باردارباید وضع نشستن و یا خوابیدن خود را تغییر بدهد  

 .یكي دیگر از علل این دردها، شل شدن مفاصل لگن در اثر هورمون هاي بارداري است
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رتكررادرا  

این ناراحتي پس از سه ماه بارداري  .یكي از عالئم اولیه بارداري است

ولي در ماه آخر حاملگي به علت بزرگي رحم و فشار آن . كاهش مي یابد

خانم باردار، هرگز نباید ادرار خود . بر روي مثانه مجدداً بروز مي كند

را نگه دارد چون این عمل باعث افزایش احتمال عفونت ادراري مي 

اگر تكرر ادرار همراه با درد، سوزش و یا وجود خون در ادرار . شود

  .باشد باید حتما به پزشك  مراجعه شود
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 یبوست

. به دلیل تغییرات هورموني وكاهش حركات معده و روده ایجاد مي شود  

 

دراواخر حاملگي مي تواند ناشي از فشار رحِم بزرگ شده روي روده ها 

. باشد  

سبزي ها و میوه ها، مایعات، سبوس دار  استفاده از غذاهاي گیاهي، نان    

لیوان مایعات در روز مخصوصاً  6-8پیاده روي، حركت و فعالیت، نوشیدن 

. یك لیوان آب سرد قبل از صبحانه، در بهبود آن مؤثر است  

 

.  ملین هاي دارویي و روغني نباید در بارداري مصرف شوند  

  .در دوران بارداري نباید داروي مسهل مصرف شود 
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 خانم هاي باردار معموال از واریس شاكي هستند كه در بسیاري از 
علت واریس در بارداري، تغییرات هورموني .  موارد علت مرضي ندارد

و در ضمن فشار رحم بزرگ شده بر روي منشأ رگ هاي خوني پاها 
در اغلب موارد، واریس چند هفته بعد از زایمان به تدریج ازبین  .است

مي رود معموال پیشگیري از واریس آسانتر و مؤثرتر از درمان آن 
  .است

 به خانم هاي باردار توصیه مي شود از پوشیدن جوراب هاي كش دار، 
در ضمن ایستادن براي مدت  .سفت و لباس هاي تنگ پرهیز كنند

بهتر است در . طوالني در یك محل براي خانم هاي باردار مناسب نیست
هر ساعت براي چند دقیقه قدم بزنند تا خون در پاهایشان به گردش 
درآید و در صورت امكان براي چند دقیقه بنشینند، یا دراز بكشند و 

پاهاي خود را باالتر از سطح بدن قرار دهند در صورت ایجاد 
  .واریس،پوشیدن جوراب هاي واریس مفید است
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 (Hemorrhoid)بواسیر

پرخوني رگهاي اطراف مقعد را بواسیر مي گویند یبوست مي تواند در 

در این حالت اجابت مزاج، دردناك است و با . ایجاد بواسیر مؤثرباشد

  .سوزش و خارش همراه مي باشد

و اصالح رژیم ( نه دارو)این مشكل را مي توان با مصرف غذاهاي ملّین 

براي كم كردن درد بواسیر مي توان از كمپرس . غذایي برطرف ساخت

استراحت كافي در پایان روز، باعث  مي شود . آب سرد استفاده كرد

فشار رحم به قسمت پایین روده كاهش بیابد و در نتیجه، بهبود سریعتر 

  .اتفاق بیفتد
 دکتر فاطمه محمدی



 لکوره

براي كاهش ترشحات، استفاده از لباس هاي زیر نخي، 

خشك نگه داشتن ناحیه تناسلي پس از هر بار شستشو 

. و عوض كردن مرتب لباس زیر توصیه مي شود  

و ( سبز یا زرد)اگر ترشحات، به مقدار زیاد، بدبو، رنگي 

همراه عالمت هایي چون سوزش و خارش باشد خانم 

.بررسی شودباردار باید   
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ادم بارداری    
 

در نتیجه فشار رحم و محتویات آن , ورم مختصر در ساق و قوزک پا  

 روی ورید های لگنی و مختل شدن باز گشت وریدی خون از پاها

 

: توصیه ها  
شور ها , ماهی شور, آجیل شور , چیپس, محدودیت نمک و غذاهای شور -

 وترشیجات

خون رسانی بهتر به اعضای لگنی ) بار در روز به پهلو دراز بکشد  5تا 4 -
(رحم و جنین و جلوگیری از پیشرفت ادم,   

پرهیز ازایستادن و نشستن روی صندلی با پاهای آویزان -  

کمی باال قرار دادن پاها هنگام استراحت  -  

,  حاملگی 20در صورت ادم جنرالیزه همراه با فشار خون و بعد از هفته  -
اقدامات تشخیصی الزم, شک به پره اکلمپسی  
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پیغ اس تارداری 

دّراى تارداری 

پض اس تارداری 

ی
حمد

طمه م
ر فا

 دکت



 هدوْػَ اي اس خذهات هزاقثتي اطت كَ تَ ارسیاتي خطزات 

هْخْد تزاي تاردار ػذى هي پزداسد ّ تا ارائَ آهْسع ُا ّ 

 اًدام اقذاهات درهاًي ّ هذاخالت دارّیي در سهیٌَ تِثْد طالهت 

.سى تالع هي كٌذ  

 

 اس ایي خذهات ایداد یك تارداري تذّى خطز ،زفظ ّ تاهیي ُذف 

 طالهت هادر ّ خٌیي ّي هي تاػذ

 هزاقثت قثل اس تارداري
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چْى طالهتی هادر، جٌیي ّ ًْساد تا حذ سیادی ّابظتَ 

بَ طالهتی ّالذیي در دّراى قبل اس بارداری اطت لذا 

یکی اس اجشای هکول هزاقبتِای دّراى پیغ اس بارداری 

درایي . هزاقبتِای دّراى بارداری هحظْب هی گزدد

هزاقبتِا بایذ بَ طالهتی کل خاًْادٍ اس ًظز 

اجتواعی ّ هحیطی تْجَ  –پشػکی،فیشیکی، رّاًی 

. خاؽ هبذّل گزدد  

 

قذ، )پض اس گزفتي ػزح حال ّ اًجام هعایٌات فیشیکی  

بایذ در ارتباط ( ّسى، فؼار خْى ّ درخْاطت آسهایؼات

با سهاى هعایٌات بعذی، بِذاػت فزدی ّ هؼکالت 

 دّراى بارداری تْضیحات ّ آهْسع السم دادٍ ػْد
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 راٌُوای هزاقثت

 پیغ اس تارداری
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هصازثَ ّ 

تؼکیل یا تزرطی 

 پزًّذٍ

 هؼایٌَ تالیٌی
آسهایؼِا یا 

تزرطی تکویلی 

 (ارخاع)

آهْسع ّ 

 هؼاّرٍ

ایوي طاسی ّ 

هکول ُای 

 غذایی

هؼخصات ّ 

 ػزذ زال

اًذاسٍ گیزی قذ ّ 

 ّسى

ُوْگلْتیي ّ 

 ُواتْکزیت

تِذاػت فزدی، 

رّاى، تغذیَ، 

فؼالیت، هصزف 

دارّ، دخاًیات، هْاد 

هخذر ّ تِذاػت 

 هسیط کار هادر

ّاکظي کشاس، 

طزخدَ ّ 

ُپاتیت در 

 صْرت ًیاس

طاتقَ تارداری ّ 

 سایواى قثلی

تؼییي اًذکض تْدٍ 

 تذًی

تؼییي گزٍّ خْى ّ 

Rh 
-- -- 

طاتقَ یا اتتال تَ 

 تیواری
 -- قٌذ خْى فؼار خْى

تْصیَ تَ هصزف 

فْلیک اس طَ اطیذ 

 هاٍ پیغ اس تارداری

 -- -- کاهل ادرار هؼایٌَ فیشیکی طاتقَ خاًْادگی

طؤال در هْرد 

هصزف دارّ یا 

 زظاطیت دارّیی

-- 
VDRL 

 پاپ اطویز
-- -- 
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 تْصیَ ّاقذام تأثیز تز تارداری ػٌاّیي

 تیواری سهیٌَ ای ّ طْء تغذیَ
تأثیز بز بارداری با تَجِ بِ ًَع بیواری  

 هتفاٍت است
 ٍیشیت هتخصص هزبَطِ

 هطاغل سخت ٍ سٌگیي
افشایص احتوال تَلذ ًَساد کن ٍسى، 

 سایواى سٍدرس

آهَسش در هَرد ًحَُ فعالیت در سهاى  
 بارداری ٍ در صَرت اهکاى تغییز ضغل

، سال 2فاصلِ بارداری کوتز اس 
 بارداری پٌجن ٍ باالتز

افشایص احتوال چسبٌذگی جفت، آتًَی، 
آًوی، سایواى سٍدرس، ًَساد کن ٍسى، 

 جفت سزراّی

 هطاٍرُ تٌظین خاًَادُ

 سال 35سال ٍ باالی  18سي سیز 

افشایص احتوال پزُ اکالهپسی، آًوی،  
سایواى سخت، سایواى سٍدرس، ًَساد کن  
ٍسى، دیابت، جفت سزراّی، ًاٌّجاری  

 جٌیي

 هطاٍرُ تٌظین خاًَادُ

 اًذکس تَدُ بذًی غیزطبیعی

احتوال سایواى سٍدرس، کاّص رضذ  
جٌیي، افشایص دیابت بارداری، پزُ 
 اکالهپسی، جٌیي درضت ٍ سشاریي

آهَسش جْت تصحیح عادات غذایی ٍ  
 ًشدیک ضذى بِ ًوایِ طبیعی

هصزف سیگار ٍ هَاد هخذر، هصزف 
 دارٍ

افشایص احتوال آًوی، سقط، تأخیز رضذ  
جٌیي، ًَساد کن ٍسى، هزگ جٌیي،  

دکَلواى، سایواى سٍدرس، پارگی کیسِ آب، 
پزُ اکالهپسی، دیابت، آلَدگی بِ ّپاتیت ٍ  

، اثزات  (در هصزف هَاد هخذر تشریقی)ایذس 
ًَسادی، سپتی سوی، ضکاف کام، خًَزیشی  
داخل هغشی، ّیپَگلیسوی ٍ سایز عَارض  

 ًاضی اس دارٍّای غیزهجاس

آهَسش جْت تزک سیگار ٍ هَاد   -
 هخذر

 ارجاع بِ پشضک جْت تزک -

هصزف دارٍ هطابق ًظز هتخصص   -
 هزبَطِ

 دکتر فاطمه محمدی



 هراقبتْای دٍراى بارداری 

 دکتر فاطمه محمدی



:هدف كلي   
 

كاهش مرگ و میر مادران در اثر عوارض 
 بارداري و زایمان

 
:اهداف اختصاصي   

 
افزایش كیفیت مراقبت مادران-1  

 
كاهش میزان سزارین -2  

 دکتر فاطمه محمدی



 اّداف هراقبتْای دٍراى بارداری 

ارتقاء حفظ ّ ًگِذاری طالهت هادراى در دّراى بارداری -1  

ایجاد رفاٍ بزای هادراى باردار در طْل دّراى بارداری ّ ایجاد ًقاُت کْتاٍ هذت ّ بی خطز بعذ  -2
 اس سایواى طبیعی

کاُغ هیشاى ابتال ّ هزگ ّ هیز در هادر ّ کْدک  -3  

LBW کاُغ عْارف دّراى بارداری، کاُغ طقط جٌیي ّ تْلذ ًْساداى پزٍ هاچْر 4-  

پیغ بیٌی عْارف بارداری ّ پیؼگیزی اس آًِا  -5  

تؼخیؾ هْارد اّرژاًض ّ پزخطز ّ تْجَ هخـْؽ بَ آًِا  -6  

طزح ریشی چگًْگی اًجام هزاقبتِای دّراى بارداری، فاؿلَ ّیشیت ُا بظتگی بَ هیشاى  -7
دارد( حتی بظتزی ػذى)طالهتی هادر ّ جٌیي ّ ًیاس آًِا بَ هزاقبتِای بیؼتز   

تظِیل سایواًِا، افشایغ تعذاد تْلذُای سًذٍ ّ طالن کَ عاری اس ُزگًَْ عالئن هادرسادی  -8
 باػذ 

بزطزف کزدى اضطزاب ّ تزص ُوزاٍ با سایواى  -9  

آهادٍ ًوْدى سى باردار بزای سایواًی طالن ّ دّرٍ ی بعذ اس سایواى  -10  

هتْجَ کزدى هادراى بَ ضزّرت تٌظین خاًْادٍ  -11  

کوک ّ دادى آگاُی ُای السم بَ هادراى ّ پذراى بزای پزّرع یک کْدک طالن  -12  

.در اّلیي هزاجعَ گزفتي ػزح حال کاهل، اًجام هعایٌات فیشیکی ّ آسهایؼات اّلیَ اُویت دارد  

 دکتر فاطمه محمدی



 

هدف غایی 
 ّدف از اًجام هراقبتْای دٍراى بارداری کوک

بِ تَلد ًَزادی سالن با حفظ سالهتی هادر هی 
. باشد  

 

 دکتر فاطمه محمدی



 افراد در هعرض خطر 
کیلْگزم  45ّسى کوتز اس  -1   

طاًتیوتز 145قذ کوتز اس  -2  

طال تزای زاهلگی ُای اّل 35ّ تیؼتز اس  18طي کوتز اس  -3  

طال در ُز زاهلگی تخصْؽ اگز طیگاری تاػذ  35طي تاالی  -4  

رًگ پزیذگی ػذیذ -5  

(LBW) طاتقَ تْلذ ًْساد تا ّسى کن -6  

تاریخچَ هزدٍ سایی -7  

زاهلگی پٌدن تَ تؼذ -8  

طاتقَ دّقلْیی ّ چٌذ قلْیی -9  

طاتقَ ُپاتیت یا ُپاتیت فؼلی -10  

طاتقَ ًاطاسگاریِای خًْی، تیواریِای ػفًْی هادر، پزٍ اکالهپظی ّ  -11

 اکالهپظی، طشاریي، خًْزیشی قثل اس سایواى، تِذیذ تَ طقط

طاتقَ سایواى سّدرص ّ دیزرص  -12  

 

ی
حمد

طمه م
ر فا

 دکت



بارداری 6-10هفته : مراقبت اول   

بارداری 16-20هفته : مراقبت دوم   

بارداری 26-30هفته : مراقبت سوم   

بارداری 31-34هفته : مراقبت چهارم   

بارداری 35-37هفته : مراقبت پنجم   

بارداری 38-40هفته : مراقبت ششم تا هشتم   
 دکتر فاطمه محمدی



 هراقبت ًَبت اٍل

10تا  6ّفتِ   

ی
حمد

طمه م
ر فا

 دکت



 هصاحبِ ٍ تشکیل پرًٍدُ

- هشخصبت، ٍضؼیت ببرداری فؼلی، تؼییي سي   
 ببرداری، هصزف هکول ّب ٍ گزٍُ ّبی غذایی

- سببقِ ببرداری ٍ سایوبى قبلی    

- ّوسزآساری، / بیوبری ٍ ًبٌّجبری، اختالالت رٍاًی  
 رفتبرّبی پزخطز، اػتیبد، هصزف سیگبر ٍ الکل

- شکبیت ّبی شبیغ ٍ ػالین خطز، تزٍهب    

- آخزیي رٍش پیشگیزی اس ببرداری    

ی
حمد

طمه م
ر فا

 دکت



هعایٌِ بالیٌی    

- اًذاسُ گیزی قذ ٍ ٍسى    

 تؼییي ًوبیِ تَدُ بذًی ٍ تزسین هٌحٌی ٍسى گیزی-

- بزرسی ػالین حیبتی ٍ حبل ػوَهی    

- هؼبیٌِ دّبى ٍ دًذاى    

- هؼبیٌِ فیشیکی    

ی
حمد

طمه م
ر فا

 دکت



آزهایش ّا یا بررسی تکویلی     
کراتٌیي  -  

بیلی رٍبیي  -  

تجسیِ ادرار ٍ کشت ادرار  -  

گرٍُ خًَی ٍ  -  RH  

 CBC- ( ّوَگلَبیي ـ ّواتَکریت ـ پالکت)   

ایدز  -   

،(در صَرت ًیاز)سیفلیس  -  HBsAg 

در هادر ) ًَبت اٍل کَهبس غیر هستقین  - Rh هٌفی پس از اطالع از هثبت بَدى   Rh 
(ّوسر  

 GCT- (در هادر در هعرض خطر دیابت)                
 

 

 

ی
حمد

طمه م
ر فا

 دکت



آهَزش ٍ هشاٍرُ در خصَص   

- بْذاشت فزدی ٍ رٍاى   

- بْذاشت جٌسی   

- بْذاشت دّبى ٍ دًذاى   

- هکول ّبی دارٍیی/ تغذیِ   

- / دارٍی هخذر، سیگبر ٍ دخبًیبت/ ػذم هصزف هَاد هخذر 
 الکل

- شکبیت ّبی شبیغ/ ػالین خطز   

- تبریخ هزاجؼِ بؼذی   

ی
حمد

طمه م
ر فا

 دکت



تجَیس هکول ّای دارٍیی     

- ( 15پبیبى ّفتِ اس ابتذای ببرداری تب )اسیذ فَلیک  

ببرداری تب  16آّي ٍ هَلتی ٍیتبهیي اس شزٍع ّفتِ 

 پبیبى ببرداری

 ایوي سازی

- ًیبس در تزایوستز دٍم ٍاکسي تَام در صَرت  

          ارجح است

ی
حمد

طمه م
ر فا

 دکت



 هراقبت ًَبت دٍم

20تا  16ّفتِ   

ی
حمد

طمه م
ر فا

 دکت



بررسی پرًٍدُ   

- بزرسی ٍضؼیت هبدر    

- شکبیت ّبی شبیغ ٍ ػالین خطز     

- تؼییي سي ببرداری    

- ّوسزآساری/ اختالالت رٍاًی    

- هصزف هکول ّب ٍ گزٍُ ّبی غذایی    

 حزکت جٌیي، تزٍهب-

ی
حمد

طمه م
ر فا

 دکت



هعایٌِ بالیٌی   

- اًذاسُ گیزی ٍسى، ػالین حیبتی، ارتفبع رحن    

- بزرسی حبل ػوَهی    

- تزسین هٌحٌی ٍسى گیزی    

 هؼبیٌِ چشن، پَست اًذام ّب ٍ صَرت-

 شٌیذى صذای قلب جٌیي ٍ لوس حزکت جٌیي-

ی
حمد

طمه م
ر فا

 دکت



آزهایش ّا یا بررسی تکویلی   

-  18تب  16درخَاست سًََگزافی در صَرت ًیبس در ّفتِ   
 ببرداری 

(ببرداری 18تب قبل اس پبیبى ّفتِ  16اس شزٍع ّفتِ )  

اًجبم ًشذُ ببیذ در اٍل در صَرتی کِ آسهبیشبت هزاقبت 

.ایي ًَبت درخَاست گزدد  

ی
حمد

طمه م
ر فا

 دکت



 آهَزش ٍ هشاٍرُ در خصَص

- ػالئن خطز    

- هکول ّبی دارٍیی/ تغذیِ    

- بْذاشت دّبى ٍ دًذاى    

- شکبیت ّبی شبیغ    

- دارٍی هخذر، سیگبر ٍ /ػذم هصزف هَاد هخذر  
الکل /دخبًیبت  

- تبریخ هزاجؼِ بؼذی    

ی
حمد

طمه م
ر فا

 دکت



تجَیس  هکول ّای دارٍیی    

- ( ببرداری؟اس ابتذای ببرداری تب پبیبى )اسیذ فَلیک  

ببرداری تب  16آّي ٍ هَلتی ٍیتبهیي اس شزٍع ّفتِ 

 پبیبى ببرداری

 ایوي سازی

- ٍاکسي تَام در صَرت ًیبس    

ی
حمد

طمه م
ر فا

 دکت



 هراقبت ًَبت سَم

30تا  26ّفتِ   

 دکتر فاطمه محمدی



بررسی پرًٍدُ   

- بزرسی  ٍضؼیت هبدر    

- شکبیت ّبی شبیغ ٍ ػالین خطز     

- تؼییي سي ببرداری    

- ّوسزآساری/ اختالالت رٍاًی    

- هصزف هکول ّب ٍ گزٍُ ّبی غذایی    

- تَجِ بِ تبریخ تقزیبی سایوبى    

- حزکت جٌیي، تزٍهب    
 دکتر فاطمه محمدی



هعایٌِ بالیٌی   

- اًذاسُ گیزی ٍسى، ػالین حیبتی، ارتفبع رحن    

 بزرسی حبل ػوَهی-

- تزسین هٌحٌی ٍسى گیزی    

- هؼبیٌِ چشن، پَست اًذام ّب ٍ صَرت    

- شٌیذى صذای قلب جٌیي ٍ لوس حزکت جٌیي    

 دکتر فاطمه محمدی



آزهایش ّا یا بررسی تکویلی   

تجشیِ ادرار ٍ کشت ادرار     

  - GCT  

  CBC- ( ّوَگلَبیي ـ ّوبتَکزیت ـ پالکت)   

هبدرهٌفیدر ) Rh ًَبت دٍم کَهبس غیز هستقین  

Rh (ببّوسز هثبت  
 دکتر فاطمه محمدی



 آهَزش ٍ هشاٍرُ در خصَص

- ػالئن خطز    

- هکول ّبی دارٍیی/ تغذیِ    

- بْذاشت دّبى ٍ دًذاى    

- شکبیت ّبی شبیغ    

- دارٍی هخذر، سیگبر ٍ /ػذم هصزف هَاد هخذر  
الکل /دخبًیبت  

- تبریخ هزاجؼِ بؼذی    
 دکتر فاطمه محمدی



تجَیس هکول ّای دارٍیی    

- آّي ٍ ( اس ابتذای ببرداری تب پبیبى ببرداری)اسیذ فَلیک  

ببرداری تب پبیبى ببرداری 16هَلتی ٍیتبهیي اس شزٍع ّفتِ   

 ایوي سازی

- ياکسه تًام در صًرت ویاز   

- در مادر )آمپًل رگام در صًرت ویاز Rh مىفی پس از اطالع  
Rhاز مثبت بًدن  (همسر   

-   
 دکتر فاطمه محمدی



 هراقبت ًَبت چْارم ٍ پٌجن 

34تا  31ّفتِ   

37تا  35ّفتِ   

 دکتر فاطمه محمدی



بررسی پرًٍدُ    
بزرسی ٍضؼیت هبدر -  

شکبیت ّبی شبیغ ٍ ػالین خطز  -  

- تؼییي سي ببرداری    

- تَجِ بِ تبریخ تقزیبی سایوبى    

- ّوسزآساری/ اختالالت رٍاًی    

- هصزف هکول ّب ٍ ًَع تغذیِ    

 دکتر فاطمه محمدی



هعایٌِ بالیٌی   

- اًذاسُ گیزی ٍسى، ػالین حیبتی، ارتفبع رحن    

- بزرسی حبل ػوَهی    

- تزسین هٌحٌی ٍسى گیزی    

- (لئَپَلذ)هؼبیٌِ چشن، اًذام ّب ٍ صَرت، پَست، شکن     

- شٌیذى صذای قلب جٌیي ٍ لوس حزکت جٌیي    

 دکتر فاطمه محمدی



آزهایش ّا یا بررسی تکویلی    

- ببرداری در  34تب  31درخَاست سًََگزافی در ّفتِ   

 صَرت ًیبس

 دکتر فاطمه محمدی



 آهَزش ٍ هشاٍرُ در خصَص

- ػالین خطز، شکبیت ّبی شبیغ    
- هکول ّبی دارٍیی/ تغذیِ  

- فَایذ سایوبى طبیؼی ٍ ایوي، آهبدگی ٍ هحل هٌبسب سایوبى   

- تٌظین خبًَادُ/ شیزدّی   
- الکل/ سیگبر/ ػذم هصزف هَاد هخذر  

- بْذاشت دّبى ٍ دًذاى   
- هزاقبت اس ًَساد، ػالین خطز ًَساد    

 تبریخ هزاجؼِ بؼذی-
 دکتر فاطمه محمدی



تجَیس هکول ّای دارٍیی     

- ( اس ابتذای ببرداری تب پبیبى ببرداری)اسیذ فَلیک  

ببرداری تب  16آّي ٍ هَلتی ٍیتبهیي اس شزٍع ّفتِ 

 پبیبى ببرداری

 ایوي سازی

- ٍاکسي تَام در صَرت ًیبس    

 
 دکتر فاطمه محمدی



 هراقبت ًَبت ششن تا ّشتن

40تا  38ّفتِ   

(هر هفته یک مراقبت)  

 دکتر فاطمه محمدی



 بررسی پرًٍدُ
بزرسی ٍضؼیت هبدر -  

- شکبیت ّبی شبیغ ٍ ػالین خطز    
- تؼییي سي ببرداری   

- تَجِ بِ تبریخ تقزیبی سایوبى   
- ّوسزآساری/ اختالالت رٍاًی   
- هصزف هکول ّب ٍ ًَع تغذیِ   

 دکتر فاطمه محمدی



هعایٌِ بالیٌی   

- اًذاسُ گیزی ٍسى، ػالین حیبتی، ارتفبع رحن   

 بزرسی حبل ػوَهی-

- تزسین هٌحٌی ٍسى گیزی   

- هؼبیٌِ چشن، پَست، اًذام ّب ٍ صَرت، شکن  
(لئَپَلذ)  

- شٌیذى صذای قلب جٌیي ٍ لوس حزکت جٌیي   

 دکتر فاطمه محمدی



 آهَزش ٍ هشاٍرُ در خصَص

- ػالین خطز، شکبیت ّبی شبیغ     
- هکول ّبی دارٍیی/ تغذیِ  

- فَایذ سایوبى طبیؼی ٍ ایوي، آهبدگی ٍ هحل هٌبسب   
 سایوبى

- شیزدّی    
 بْذاشت دّبى ٍ دًذاى-

- الکل/ سیگبر/ ػذم هصزف هَاد هخذر    
- هزاقبت اس ًَساد، ػالین خطز ًَساد     

 تبریخ هزاجؼِ بؼذی -
 دکتر فاطمه محمدی



تجَیس هکول ّای دارٍیی   

- اس ابتذای ببرداری تب پبیبى )اسیذ فَلیک  

آّي ٍ هَلتی ٍیتبهیي اس شزٍع ّفتِ  ( ببرداری

ببرداری تب پبیبى ببرداری 16  

 ایوي سازی
- ٍاکسي تَام در صَرت ًیبس    

 دکتر فاطمه محمدی



 ػزکت در کالطِای آهادگی تزای سایواى اس 

تارداری تَ هٌظْر تزّیح سایواى  20ُفتَ  

طثیؼی تا اطتفادٍ اس رّػِای غیز دارّئی 

 کاُغ درد سایواى

 

 دکتر فاطمه محمدی



ّرسع ُای دّراى تارداری                        

 تکلیف خلظَ آیٌذٍ

 دکتر فاطمه محمدی



 انجام آزمایشات دوران بارداری

 (6-10ُفتَ  ) اّلیي هزاخؼَ در   :CBC-BG,RH-U/A-

U/C-BUN-Crea 

HBsAg,VDRL,HIV در صْرت ًیاس 

 در هادر ) ًْتت اّل کْهثض غیز هظتقینRh  هٌفی پض اس اطالع اس

 ُوظز Rhهثثت تْدى 

GCT در هادر در هؼزض خطز دیاتت 

 (  26-30ُفتَ ) طْهیي هزاقثت در :CBC- U/A 

 در هادر ) ًْتت دّم کْهثض غیز هظتقینRh  هٌفی تا ُوظزRh 

 (هثثت 

GCT  َتارداری  24-28در ُفت 

 

 

 دکتر فاطمه محمدی



 سونوگرافی در بارداری

 َتارداری 18تا پایاى ُفتَ   16اس ػزّع ُفت 

 

 تارداری 31-34ُفتَ ُای 

 دکتر فاطمه محمدی



ونیناسیواکس  

 تزریق هر نوع واكسن در دوران بارداري حتما باید با نظر 

تنها واكسني كه معموال در دوران بارداري تزریق . پزشك باشد

.است (دوگانه)مي شود واكسن كزاز  

 نوبت 2من نشده باشد یکزاز اگر قبال ا  

 .مان باشدیک ماه قبل از زایق دوم حداقل یبهتر است تزر  

 .ق شودید تزریزنده نبا يروسیچ واکسن ویه  

 .ر فعال است اما اثر آن مشخص نیستیروس غیو يهار  

 ت ب یهپات   high risk موارد  يبرا    

 دکتر فاطمه محمدی 



 WHO. International Travel and Health. 

Geneva: WHO, 2005. 

 Killed or inactivated vaccines, toxoids and 

polysaccharides can generally be given during 

pregnancy, as can oral polio vaccine 

 

 Live vaccines are generally contraindicated 

because of largely theoretical risks to the baby 

 However risk and benefits need to be examined in some 

individual cases 

 

 Yellow fever vaccination may be considered after the 

6
th

 month of pregnancy, when the risk of exposure is 

deemed greater than the risk to the fetus 

 

 Pregnant women should be advised not to travel to 

areas where there is a risk of exposure to yellow fever 

 دکتر فاطمه محمدی



 دکتر فاطمه محمدی



Immunizations During Pregnancy 

 YES 

 Inactivated (killed-virus) 
vaccines including: 

 Influenza 

 Tetanus toxoid with or 
without diptheria toxid 

 Immunoglobins 
including tetanus, 
hepatitis, rabies, & 
varicella 

 NO 

 Live-virus vaccines 

including: 

Measles 

Mumps 

Rubella  

Poliomyelitis  

Varicella 

 دکتر فاطمه محمدی



 هزاقبتِای پض سایواى 
 

 دکتر فاطمه محمدی



 ٍ هراقبتْای پس از زایواى شاهل هراقبت از هادر
 ًَزاد هی باشد

 
 

 هراقبت از هادر         

 1-3 هراقبت پس از زایواى باید 3 بار )هراقبت اٍل
رٍز ٍ هراقبت سَم10-15رٍز،هراقبت دٍم   

 (پس از زایواىرٍز 60-42   

 

 دکتر فاطمه محمدی



 اهداف مراقبت پس از زایمان 
 

 تة ًفاطی، تزّهثْفلثیت، )پیؼگیزی اس ػْارض دّرٍ پض اس سایواى 

...(خًْزیشی ّ   

 

 تاسگؼت طزیغ هادر تَ ّضؼیت طالهتی هطلْب اس ًظز خظوی ّ 

(هزاقثتِای هززلَ چِارم سایواى)رّاًی   

 

 تغذیَ اًسصاری تا )اطویٌاى اس کافی تْدى تغذیَ کْدک اس پظتاى هادر 

(هاٍ 6ػیز هادر تَ هذت   

 

 (فاصلَ گذاری تیي تارداریِا)ارائَ خذهات تٌظین خاًْادٍ   

 

  آهْسع تِذاػت تَ هادر ّ خاًْادٍ اّ

 

 

 
 

 

 دکتر فاطمه محمدی



 اٍلهراقبت 

 7تا  1رٍزّای 

 دکتر فاطمه محمدی



 هصاحبِ ٍ تشکیل پرًٍدُ 

 مشخصات و وضعیت زایمانتکمیل 

وضعیت مادر و سؤال در موورد ترشوحات مهبلوی و بررسی 

خوووونریزی، مشوووکالت ادراری ل تناسووولی و اجابوووت موووزاج، 

اخووتالالت روانوووی، بیموواری زمینوووه ای، وضووعیت شووویردهی، 

سرگیجه، شکایت شایع، همسرآزاری، درد، مصرف مکمول 

 های دارویی

 دکتر فاطمه محمدی



 هعایٌِ بالیٌی 

 چشن-

 پستبى ّب  -

 (رحن)شکن   -

 اًذام ّب-

 هحل بخیِ ّب-

 کٌتزل ػالین حیبتی ٍ بزرسی حبل ػوَهی  -

 دکتر فاطمه محمدی



 خصَصآهَزش ٍ هشاٍرُ در 

بْذاشت فزدی، رٍاى ٍ جٌسی، بْذاشت  -

دّبى ٍ دًذاى، تغذیِ ٍ هکول ّبی دارٍیی، 

شکبیت شبیغ، ًحَُ شیزدّی ٍ هشکالت  

آى، ػالین خطز هبدر ٍ ًَساد، تٌظین خبًَادُ،  

 هزاقبت اس ًَساد، تبریخ هزاجؼِ بؼذی

 دکتر فاطمه محمدی



 تجَیس هکول ّای دارٍیی

 هبُ پس اس سایوبى 3آّي ٍ هَلتی ٍیتبهیي تب   -

 ایوي سازی
سبػت اٍل پس اس   72رگبم در صَرت ًیبس طی   -

 سایوبى

 دکتر فاطمه محمدی



 28تا  8رٍزّای        دٍمهراقبت 

  پرًٍدُبررسی 

 هعایٌِ بالیٌی

 تجَیس هکول ّای دارٍیی 

هاٍ پض اس  3هصزف آُي ّ هْلتی ّیتاهیي تا  -

 سایواى

 دکتر فاطمه محمدی



 خصَصآهَزش ٍ هشاٍرُ در 

بْذاشت فزدی، رٍاى ٍ جٌسی، بْذاشت  -
دّبى ٍ دًذاى، تغذیِ ٍ هکول ّبی دارٍیی، 
شکبیت شبیغ، تذاٍم شیزدّی، ػالین خطز 

هبدر ٍ ًَساد، هزاقبت اس ًَساد، هشبٍرُ تٌظین 
هزاجؼِ بزای اًجبم پبپ اسویز در  ، خبًَادُ

تبریخ  ، پس اس سایوبى 6صَرت ًیبس در ّفتِ 
 هزاجؼِ بؼذی

 دکتر فاطمه محمدی



 هراقبت سَم

 60تا  28رٍزّای 

 دکتر فاطمه محمدی



 بررسی پرًٍدُ

ّ طؤال در هْرد تزػسات   تزرطی ّضؼیت هادر -

هِثلی ّ خًْزیشی، هؼکالت ادراری ـ تٌاطلی ّ 

اخاتت هشاج، ّضؼیت ػیزدُی، اختالالت رّاًی، 

طزگیدَ، ػکایت ػایغ، ُوظزآساری، درد، هصزف 

 هکول ُای دارّیی

 دکتر فاطمه محمدی



 هعایٌِ بالیٌی 

 چؼن-

 دُاى ّ دًذاى -

 پظتاى ُا -

 (رزن)ػکن  -

 اًذام ُا -

 هسل تخیَ ُا -

 کٌتزل ػالین زیاتی ّ تزرطی زال ػوْهی -

 آزهایش ّا
 (در صْرت ًیاس)پاپ اطویز  -

 دکتر فاطمه محمدی



 آهَزش ٍ هشاٍرُ در خصَص

تِذاػتتت فتتزدی، رّاى ّ خٌظتتی، تِذاػتتت دُتتاى ّ دًتتذاى،  -

تغذیَ ّ هکول ُای دارّیی، ػکایت ػایغ، تتذاّم ػتیزدُی، 

ػالین خطز هادر ّ ًْساد، هزاقثتت اس ًتْساد، هؼتاّرٍ تٌظتین 

تتتاری  (. در صتتْرت ػتتذم هؼتتاّرٍ در هالقتتات دّم)ختتاًْادٍ 

 .هزاخؼَ تؼذی تزای دریافت خذهات تٌظین خاًْادٍ

 هکول ّای دارٍیی

 هاٍ پض اس سایواى 3آُي ّ هْلتی ّیتاهیي تا  -

 دکتر فاطمه محمدی



 عالئم خطر
عالئم خطر بارداري 

عالئم خطر پس از زايمان 
عالئم خطروًزاد 

 دکتر فاطمه محمدی



 ػالئن خطز تارداري

 -خًْزیشي یا لکَ تیٌي 

-کاُغ یا ًذاػتي ززکت خٌیي 

-آتزیشع یا خیض ػذى ًاگِاًي 

-درد ّ ّرم یکطزفَ طاق ّراى 

-درد ػکن پِلُْا ّدرد طز دل 

-طْسع یا دردٌُگام ادرار کزدى 

-اطتفزاؽ ػذیذ ّ هذاّم یا خًْي 

-تة ّلزس 

-تٌگي ًفض ّتپغ قلة 

-ّرم دطتِاّصْرت یاتوام تذى 

-طزدرد ّتاري دیذ 

-(یک کیلْ گزم یا تیؼتز در ُفتَ)افشایغ ّسى ًاگِاًي 

-ػفًْت ،آتظَ ّدردػذیذ دًذاى 

  

 

ی
حمد

طمه م
ر فا

 دکت



 عالئم خطر پس از زایمان

 َخًْزیشی تیغ اس زذ قاػذگی یا دفغ لخت 

درد ّ طْسع ّ تزػر اس هسل تخیَ ُا 

درد ػکن ّ پِلُْا 

افظزدگی ػذیذ 

طْسع یا درد ٌُگام ادرار کزدى 

خزّج تزػسات تذتْ اس هِثل 

درد ّ تْرم ّ طفتی پظتاًِا 

تة ّ لزس 

درد ّ ّرم یک طزفَ طاق ّ راى 

ی
حمد

طمه م
ر فا

 دکت



ػالئن خطزًْساد   

 - طاػت اّل  24سردي در 

-ٌَتْ کؼیذٍ ػذى قفظَ طی 

-ًالَ کزدى 

-رًگ پزیذگي ػذیذ یا کثْدي 

-اطتفزاؽ هکزر ػیز 

-قزهشي اطزاف چؼن 

-تسزک کوتز اس زذ هؼوْل ّتي زالي 

- تي قزاري ّتسزیک پذیزي 

-تزػسات چزکي ًاف یا قزهشي اطزاف ًاف 

-خْب ػیز ًخْردى 

-ػذم دفغ هذفْع ّادرار در رّسُاي اّل 

-خْػِاي چزکي هٌتؼز در پْطت 

-تة یا طزد ػذى اًذاًِا ّتذى 

-خزّج تزػسات چزکي اس چؼن ّتْرم پلکِا 

 

ی
حمد

طمه م
ر فا

 دکت



 دکتر فاطمه محمدی



 دکتر فاطمه محمدی


