
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چِ سهبًی ثبیذ ثِ پشضک هزاجعِ ًوبیین:

ّز گبُ تَْع ٍاستفزاغ ثِ حذی ضذیذ ثَد کِ ّیچ 

غذا یب هبیعی در هعذُ ًوبًذُ ٍ یب تعذاد دفعبت 

 3ثبر در رٍس رسیذ ٍ ایي رًٍذ تب  3-2استفزاغ ثِ 

هبِّ ی دٍم ثبرداری اداهِ پیذا کزد ٍ ًطبًِ ّبی 

کن آثی ثذى ًیش اس سَیی دیگز عبرض ضذ ثبیذ ثِ 

 پشضک هزاجعِ ًوَد. 
  

: درمان   

 درهبى سبدُ ی ٍیبر ثبرداری :

ایي رٍش سبدُ ثز گزفتِ اس طت سَسًی است کِ در 

طت چیٌی ًمطِ ای ثز رٍی سطح کف دست ، رٍی 

سبعذ سِ ثٌذ اًگطت ثبالتز اس هچ دست در ثیي دٍ 

دار هی تَاًذ ثب راستخَاى ٍجَد دارد کِ خبًن ثب

 ثِ دلیمِ 5 هذت  ایي ًمطِ ثِ دٍراًی هبسبص

دلیمِ لجل اس غذا خَردى هطکل تَْع  01خصَظ 

.را ثز طزف کٌذ   

  

 

5 

 
 

:ارو درمانی د  

 
ثزای اصالح کوجَد آة ٍ الکتزٍلیت ّب اس هحلَل ّب ٍ 

ضذ استفزاغ سزم ّبی تشریمی ٍ ّوچٌیي دارٍّبی 

.طجك دستَر پشضک هی تَاى  استفبدُ ًوَد  

 

 به امیذ بهبودی
 

 
  

 رفزًس : ثْذاضت ٍ سالهت سًبى ثبردار هبّزخ چگیٌی 
  

 

 

ویار حاملگی  موضوع:  

 

  پره ناتال   بخش:

مادران باردار   : گروه هذف  

و واحذ آموزش  : کارشناسان خبرهو تنظیمتهیه 

  372داخلی  –سالمت 
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 گزاهی: ثب سالم خذهت ضوب هذدجَی 

 

: تعریف ویار حاملگی  

َّس ّبی دٍراى ثبرداری حبلتی است کِ در آى 

خبًن ثبردار ثِ هصزف یک هبدُ غذایی توبیل پیذا 

 هی کٌذ.ٍ یب اس تَْع ٍیب استفزاغ رًج هی ثزًذ. 
  

:علت ویار حاملگی   

تغییزات ثذى هثل افشایص ًبگْبًی َّرهَى  .0

 پزٍصستزٍى ٍ اسیذ هعذُ 

 خستگی ٍ استزس  .2

سبخت یک  َّرهَى )هبدُ ای کِ ثب ضزٍع   .3

خستگی در خَى ثبال هی رٍد (کِ در ّفتِ 

حبهلگی در خَى پبییي هی آیذ ٍ احسبس  02

 ثْجَدی در خبًن ثبردار ایجبد هی ضَد. 

 افشایص حس ثَیبیی .4

 

 04ٍیبر حبهلگی در ًیوی اس سًبى تب ّفتِ ی :نکته

ثْجَد هی یبثذ.   22 تب ّفتِ ی   91%ٍ    

 

تَْع صجحگبّی در ّز سهبى اس رٍس اتفبق هی افتذ ٍ 

هی ضَد.ثب گزسٌگی ٍ خستگی ضذیذتز   

  
:ود  بهبروش های   

خَردى ثیسکَیت سبدُ لجل اس ثزخبستي اس  .0

 رختخَاة در صَرت احسبس تَْع 

ٍعذُ غذا  5-4ٍعذُ  3در طَل رٍس ثِ جبی  .2

 ثخَریذ ٍ ّز دفعِ ثب حجن کن هیل ضَد. 

اس غذاّبی چزة یب سزخ کزدُ ،ثَّبی تٌذ پزّیش  .3

 ،هصزف غذاّبی سزد ٍ ثستٌی هفیذ است  ذًوبیی

ًَضیذًی ّبی گیبّی حبٍی سًججیل یب ًعٌبع ًیش  .4

 هفیذ هوکي است هفیذ ٍالع ضَد. 

ثِ آراهی اس جب ثزخیشیذ ٍ ثالفبصلِ ثعذ اس غذا  .5

 خَردى ًخَاثیذ. 

ثِ دلیل داضتي  غلیظ ُاس هصزف چبی ٍ لَْ .6

 اجتٌبة کٌیذ . لجل خَاةکبفئیي 

در صَرت خستگی استزاحت کٌیذ ٍ ثِ هذت  .7

 طَالًی گزسٌِ ًوبًیذ. 
  

 

 تَْیِ آضپشخبًِ را اکثز اٍلبت رٍضي ثگذاریذ . .8

فزاٍردُ ّبی ٍیتبهیي حبٍی آّي ٍ ٍیتبهیي ة  .9

ٍ ّوچٌیي حوبیت رٍحی در کبّص تَْع ٍ 

 استفزاغ صجحگبّی هَثز است .  

هثل : ثزًج ٍ استفبدُ اس کزثَ ّیذرات ّب  .01

ي هثل ضیز ٍ ئیغذاّبی کن چزة ٍ پزٍت

ثیسکَیت ، چْبر هغش ٍ همبدیزی کزُ ثبدام 

سهیٌی رٍی ثزش ّبی سیت ثِ کبّص ٍیبر 

 ثبرداری کوک هی کٌذ. 

استفبدُ اس ٍیتبهیي ّب لجل اس ضزٍع ثبرداری  .00

ًیش هی تَاًذ ثبعث کبّص تَْع ٍ استفزاغ 

 .حبهلگی ضَد
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