
 بنام خدا

 نکات قابل توجه در بارداری

 

 :تعریف حاملگی

با عمل لقاح وجایگزین شدن آن در داخل رحم حاملگی به وجود می آید. مدت زمان بارداری 

 هفته میباشد.02روز از اولین روز آخرین قاعدگی  ویا 082

 

 روش های آزمایشگاهی تشخیص بارداری:

است که با استفاده از نمونه ادرارمادر انجام می شود  ساده ترین روش آزمایشگاهیگراویندکس  -1

 .هفته از قطع قاعدگی ارزش دارد8این آزمایش در فاصله بیش از دو هفته وکمتر از 

(، روش دیگرآزمایشگاهی است که با استفاده از نمونه خون مادر انجام B-HCGبتاساب یونیت ) -0

 به تشخیص بارداری کمک کند.ی قطع قاعدگی میشود.این آزمایش می تواند حتی در اولین روزها

 

 مالقاتهای بارداری:

هفته طول میکشد. در این مدت مراقبت های الزم، باید در 02معموال یک بارداری طبیعی حدود 

هفته دوم بارداری( ارائه شود که باید مادر 02بار در 6هفته اول و 02بار در 0) مادربارمالقات با 8

 فبت به مراکز وخانه های بهداشت مراجعه نماید.در این هفته ها جهت مرا

 بارداری12-6نوبت اول: درهفته 

 بارداری02-16نوبت دوم: درهفته

 بارداری02-06نوبت سوم: در هفته

 بارداری00-01نوبت چهارم:در هفته 

 بارداری03-03نوبت پنجم:در هفته

 بارداری08نوبت شششم: در هفته

 بارداری03نوبت هفتم: درهفته

 بارداری02هشتم: در هفته نوبت 

 

 تغذیه دوران بارداری:

 غذیه از اهمیت زیادی برخورداراست.در دوران بارداری به علت حفظ سالمت مادر وسالمت جنین ت



ل دابدین ترتیب در برنامه غذایی روزانه خانم باردار وجود همه گروه های غذایی با رعایت تنوع وتع

 است . در مصرف آن ضروری است

 های اصلی غذایی عبارتنداز:گروه 

 نان وغالت  -1

  جاتمیوه ها وسبزی -0

 شیر ولبنیات -0

 گوشت،تخم مرغ،حبوبات ومغزها-0

 

 مصرف مکملهای غذایی:

شد سیستم عصبی جنین الزم است واز نقص راستفاده از اسید فولیک در سه ماه اول حاملگی برای 

 بارداری توصیه می شود.16عصبی در نوزاد جلوگیری میکند مصرف آن تا هفته سیستم مادرزادی

کپسول مولتی ویتامین مینرال بهمراه  روزانه یک عددمصرف ماه پس از زایمان 0بارداری تا 16از

 یک عدد قرص آهن توصیه میشود.

 

 کالسهای آمادگی زایمان:

بارداری تشکیل میشود تا مادر این کالسها با عنوان آمادگی برای زایمان در کنار مراقبتهای دوران 

زایمان دردهایش را از طریق تمرینهای بتواند ذهنیت درست ازدردزایمان داشته باشدودر زمان 

 خاصی به طور ارادی کنترل کند وهمچنین نگرانیهای مادر در بارداری کاهش میابد.

 ارداری شروع میشود.ب02سها از نیمه دوم یعنی هفته این کال

 

 شکایات  شایع دوران بارداری:

 یا بدون آنتهوع همراه با استفراغ  -1

 کمردرد وپشت درد-0

 سوزش سردل -0

 ویارحاملگی -0

 خستگی وخواب آلودگی-3

 تکررادرار-6

 احساس ضعف وخستگی-3

 یبوست-8



 تنگی نفس-3

 گرفتگی عضالت پا-12

 کشاله راندرد -11

 بی خوابی -10

 عالیم خطر دوران بارداری:

 خونریزی یا لکه بینی در هرزمان -1

 بارداری(02عدم احساس حرکات جنین توسط مادر )بعداز هفته -0

 آبریزش یا خیس شدن ناگهانی -0

 وورم یک طرفه ساق وران درد -0

 دردشکم وپهلوها -3

 سوزش یادرد هنگام ادرارکردن -6

 تاری دید-سردرد -3

 شدید دندان عفونت ،آبسه، درد -8

 افزایش ناگهانی وزن)یک کیلوگرم یا بیشتردرهفته( -3

 تنگی نفس وتپش قلب-12

 

 پره اکالمپسی:

پره اکالمپسی از مهمترین وخطرناک ترین عوارض بارداری برای مادروجنین است عالیم پره 

اندامها ، ورم ،اکالمپسی عبارت است از فشارخون باال همراه با وجود پروتئین در ادرار )آلبومین( 

 .افزایش وزن ناگهانی وسردرد وتاری دید

 

 اکالمپسی:

 اگر عالیم پره اکالمپسی با تشنج همراه باشد به آن اکالمپسی میگویند.

اورژانس بیمارستان مرکز مجهز یامادر در صورت مشاهده هریک از عالیم خطر باال باید خودرا به 

 برساند .

 

 

 تهیه وتنظیم از:                                           

 سیده مدیحه مصباح کیایی مربی مامایی مرکز آموزش بهورزی                                          

 

 



 


