
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػالئن خطز:   

در صَرت ثزٍس ػالئن سیز سزیؼب ثِ هزاکش 

 درهبًی هزاجؼِ کٌیذ:

افشایش فشبرخَى ثیشتز یب هسبٍی  

09/049 

 سزدرد شذیذ 

درد هذاٍم شکن ثِ خصَص سز دل ٍ سیز  

 دًذُ ّب

اختالل ثیٌبیی ) دٍثیٌی ، تبری درد یب  

 حسبسیت ثِ ًَر(

 تَْع پبیذار 

 استفزاؽ  

 سزگیجِ 

 5/0افشایش ٍسى ًبگْبًی ثیشتز اس  

  کیلَگزم در ّفتِ
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 :رػبیت هَارد سیز ضزٍری است

 ثیوبریآگبّی السم در هَرد ػالئن خطز  ●

ثبر جْت هزاقجت ثِ پششک یب  2حذاقل ّفتِ ای  ●

 هبهب هزاجؼِ کٌیذ.

 حزکبت جٌیي خَد را کٌتزل کٌیذ. ●

آسهبیشبت دٍرُ ای جْت ثزرسی ػولکزد کلیِ ّب ٍ  ●

 کجذ

 کٌتزل ٍ ثجت ٍسى رٍساًِ ●

 استزاحت ٍ حفظ آراهش رٍحی ●

 خَاثیذى ثِ پْلَی چپ ●

، پزکبلزی ٍ پز حفظ رصین غذایی هٌبست ) کن ًوک ●

 پزٍتئیي (

هوٌَػیت هصزف دخبًیبت ، الکل ٍ هَاد رٍاى  ●

 گزداى

 )ًَار قلت جٌیي ( NSTهزتجِ  2ّفتِ ای  ●

 ّز سِ ّفتِ سًََگزافی ●

 ُتَسط پششک   استفبدُ اس دارٍّبی تجَیش شذ 

 

4102منابع : ویلیامز   

 

 موضوع:

 اکالمپسی و پره اکالمپسی

 مسمومیت یا فشار خون باال در بارداری

 

زایمان  بخش:  

مذدجویان با فشار خون باال  گروه هذف:  

  تهیه کننذه : کارشناسان خبره بخش زایمان 

   0900:سال تهیه
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 پزُ اکالهپسی چیست؟

ثؼذ  09/049ثِ افشایش فشبر خَى ثیشتز یب هسبٍی 

ثبرداری )هبُ پٌجن( کِ ّوزاُ ثب دفغ  29اس ّفتِ 

 02پزٍتئیي اس طزیق ادرار ثبشذ ٍ حذاکثز ثؼذ اس 

ّفتِ اس ختن ثبرداری ثِ حذ طجیؼی ثزگزدد، پزُ 

 اکالهپسی گفتِ هی شَد. 

اکالهپسی: اگز پزُ اکالهپسی ّوزاُ ثب تشٌج ثبشذ ثِ 

 شَد.  اکالهپسی گفتِ هیآى 

فشبر خَى هشهي: فشبر خَى هسبٍی یب ثیشتز اس 

کِ پیش اس ثبرداری ٍجَد داشتِ یب قجل اس  09/049

ّفتِ پس اس  02ثبرداری شزٍع شذُ ٍ تب  29ّفتِ 

 سایوبى ثبقی هی هبًذ. 

 ػَارض هبدری:

 ًبرسبیی کلیِ ٍ کجذ 

 سکتِ هغشی 

 تشٌج 

 ػَارض شذیذ ریَی 

 کبّش پالکت – اختالالت اًؼقبدی 

  اختالالت ثیٌبیی 

 

 ػَارض جٌیٌی: 

  تبخیز رشذ داخل رحوی جٌیي 

  سایوبى سٍدرس 

  جذا شذى سٍدرس جفت 

  هزگ داخل رحوی جٌیي 

 

 ْبی پیشکیزی:راّ

 تحت ًظز ثَدى در دٍراى ثبرداری 

  ، هکول کلسین،  ،کن چزةرصین غذایی: کن ًوک

 C  ٍEهکول رٍغي هبّی ٍ ٍیتبهیي 

  دارٍّبی فشبر خَى خَى  ىضذ لختِ شذدارٍّبی ٍ 

 طجق ًظز پششک 

  

 

 

چِ هبدراًی در هؼزض خطز اکالهپسی ٍ پزُ اکالهپسی 

 ّستٌذ؟

 کسبًی کِ تب ثِ حبل سایوبى ًذاشتِ اًذ 

 َحبهلگی چٌذ قل 

 ٍجَد سبثقِ فبهیلی 

  سبل 95ٍ ثیشتز اس  29سي هبدر کوتز اس 

 )هزض قٌذ )دیبثت 

 ثیوبری ّبی کلیَی 

 ثیوبری ّبی هشهي ػزٍقی 

  چبقیٍسى سیبد ٍ 

 اجتوبػی ًبهٌبست-ٍضؼیت اقتصبدی 

 کوجَد کلسین در هَاد غذایی هصزفی 

 هصزف دخبًیبت 
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