
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شبهل:هی تَاًذ  آى تطخیص روش  

ثزرعی آسهبیشگبّی خَى اس ًظز آًشیوْبی کجذی ٍ  

 پالکت ٍ ّوبتَکزیت ٍکزاتٌیي خَى 

عبػتِ اس ًظز 42ٍ ّوچٌیي ثزرعی خوغ آٍری ادرار

  .دفغ پزٍتئیي ٍ عبیز هَارد ثبشذ

هزاقبتهای بعذ اس سایواى   

عبػت ثؼذاس سایوبى السم اعت تحت هزاقجت  42تب 

ثبشیذ.  خبص  

رٍس ثؼذ اس سایوبى  3 -4 رفغ ػالئندر طَرت ثْجَد ٍ 

 ؼذاسسایوبى عشاریي اس ثیوبرعتبىثرٍس   2-3طجیؼی ٍ 

 هزخض هی شَیذ.

در ثیشتز هَارد فشبر خَى تب ّفتِ دٍم ثؼذ اس سایوبى ثِ 

  029 /99اس  کوتزگزدد ٍ فشبرخَى ثزهی حذ طجیؼی 

 . ًذارد دارٍیی  ثِ درهبىًیبس 

 ثزای شوب پظ اس دارٍی فشبرخَى در طَرت تدَیش

 ًوبییذ. هظزفتزخیض ثِ طَر هٌظن 

  رػبیت رصین غذایی کن ًوک ٍ کن چزة 

  ًِدر هٌشل یب هزکش ثْذاشت کٌتزل  فشبر خَى رٍسا 

  ّفتِ ثؼذ اس سایوبى ضزٍری هی  6کبّش اعتزط  تب

 ثبشذ 

السم اعت ثِ پششک ،  در طَرت فشبر خَى ثبال

 هتخظض داخلی یب قلت خْت کٌتزل فشبر خَى

درهبى دارٍیی اقذاهبت السم  هزاخؼِ ًوبییذ .تباس ًظز

 اًدبم شَد.
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:صین غذایی در فطار خوى باالر  

کبّش هظزف ًوک ٍ اختٌبة اس غذاّبیی کِ شَر 

آخیل ٍ غذاّبی کٌغزٍی ٍ  اس خولِ :تْیِ هی شًَذ.

 عَعیظ ٍ کبلجبط ٍ غذاّبی چزة ٍ پز کلغتزٍل

ؽهزکبّش هظزف کبفیئي ٍ شیزیٌی ٍ عفیذُ تخن   

:چه غذاهایی بخورین   

 هظزف شیز کن چزة  .0

-هَاد غذایی حبٍی هٌیشیَم هبًٌذ:حجَثبت  )لَثیب  .4

ثبدام ، لَثیبی چشن ثلجلی (گزیپ فزٍت ، ثبقال 

 کلن ثزکلی ٍ عَیب  ،غالت کبهل  ،اعفٌبج  ،یت،ع

، کشوش ،: هَس هَادغذایی حبٍی پتبعین هبًٌذ .3

 کخش هیَُ، یَی، کگَخِ فزًگی،پزتقبل، قبرذ، سردآلَ

 عجشیدبت، هیَُ ، خَ هَاد غذایی حبٍی فیجزهبًٌذ: .2

 گَخِ فزًگی ،کزفظ،

 هبًٌذ هبّیْب : 3هَاد غذایی حبٍی اهگب  .5

 لیَاى آة در رٍس  8ًَشیذى حذاقل  .6

پزّیش اس گَشت قزهش تزخیحب گَشت هزؽ ٍ هبّی  .7

 ٍ عَیب اعتفبدُ شَد.

پش  در طَرت ًذاشتي دیبثت عیت سهیٌی آة .8

 اعتفبدُ شَد.

 هظزف عبالد کبَّ قجل اس خَردى غذا  .9

 عیز .09

بهبودی شما به امیذ  

 منبع : ویلیامز 

 

 موضوع:

 فشار خون حاملگی
  

 

مادران پر خطر بخش:  

  مادران باردار گروه هذف:

  :واحذ  آموزش سالمت و تنظیم  تهیه

    372داخلی  
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 :با سالم خذهت ضوا بیوار گزاهی

ثؼذ 09/049 ثِ افشایش فشبر خَى ثیشتز یب هغبٍی

ثبرداری )هبُ پٌدن (کِ ّوزاُ ثب دفغ 09اس ّفتِ

 00س طزیق ادرار ثبشذ ٍ حذاکثز ثؼذ اس تیئي اپزٍ

ّفتِ پظ اس ختن ثبرداری ثِ حذ طجیؼی ثزگزدد 

 هغوَهیت ثبرداری یب پزُ اکالهپغی گفتِ هی شَد. 

اکالهپغی  ثبشذبا تطنج اگز پزُ اکالهپغی ّوزاُ 

شَد. گفتِ هی  

 ػلت ایي افشایش فشبر خَى ًبهشخض اعت ٍلی

اػتقبد ثزایي اعت کِ ایي ػبرضِ ًبشی اس هبدُ ای 

 اعت کِ تَعط خفت تَلیذ هی شَد. 

هسووهیت  عواهلی که هی توانذ باعث افشایص

:بارداری  ضود  

 ًٍ قَهیت     ضاد 

 چبقی  

 ٍ عبثقِ در خَاّز یب هبدر صًتیک 

 ِفشبر خَى ثبال عبثق 

 کلیَی هشهي  ثیوبری 

 اٍل ثبرداری 

 هحیطی تبثیزات 

 اختوبػی ٍ اقتظبدی ػَاهل 

 چٌذ قلَیی  

 ُاکالهپغی عبثقِ فشبر خَى ٍ پز 
  

 

:عوارض ناضی اس پزه اکالهپسی  

در طَرتی کِ شوب تحت ًظز پششک ثبشیذ ػبرضِ 

ٍلی در ًوی کٌذ. را تْذیذ تبى  خبطی شوب ٍ خٌیي

 طَرت ػذم تشخیض ثبػث:

 ًبرعبیی کلیَی ٍ کجذی  

 ِهغشی عکت  

 تشٌح 

 ػَارع شذیذ ریَی  

 اختالالت اًؼقبدی ٍ کبّش پالکت 

 ػَارع هزثَط ثِ خٌیي: 

 کٌذُ شذى سٍد ٌّگبم خفت 

 تبخیز رشذ داخل رحوی خٌیي 

 سایوبى سٍد رط 

 هزگ داخل رحوی 

در طَرت ثزٍس ػالئن سیز ّز چِ عزیؼتز  عالئن خطز:

 ثِ هزاکش درهبًی هزاخؼِ کٌیذ:

  029/99افشایش فشبر خَى ثیشتز یب هغبٍی 

 عزدرد شذیذ ثِ خظَص پشت عز 

 عز دل ٍ سیز دًذُ راعت  درد هذاٍم شکن خظَطب

 ٍ دردّبی کزاهپی شکن 

 )اختالل ثیٌبیی )دٍثیٌی ٍ تبری دیذ 

 حغبط شذى ثِ ًَر 

  عز گیدٍِ تَْع پبیذارٍ اعتفزاؽ 

  کیلَگزم افشایش ٍسى ًبگْبًی ثیشتز اس یک

 درّفتِ
  

  

:درهاى  

ثِ شذت ثیوبری ثغتگی دارد در ثیوبری خفیف ثب 

تشخیض پششک هی تَاى ثظَرت عزپبیی ٍ هزاخؼبت 

هکزر ثِ پششک در هٌشل تحت ًظز قزار گزفت ٍ 

طجق دعتَر پششک هظزف دارٍّبی ضذ فشبر خَى 

 ًوَد.

:هبدر کبًذیذ ختن ثبرداری هی در بیواری ضذیذ 

ثبشذ. در ّز طَرت فشبر خَى ثبال ًیبس ثِ ثغتزی در 

 ثیوبرعتبى خْت ثزرعی ثیشتز دارد.

 رعایت هوارد سیز ضزوری است: 

آگبّی السم در هَرد ػالئن   خطزثیوبری ٍاقذاهبت  .0

 السم را داشتِ ثبشیذ. 

ثبر خْت هزاقجت ثِ پششک  4ّفتِ ای   حذاقل .4

 هزاخؼِ ًوبییذ.

 حزکبت خٌیي خَد را کٌتزل کٌیذ. .3

 در عبػبت هؼیي رٍس ٍسى خَد را کٌتزل کٌیذ.  .2

 کٌتزل ًَار قلت ٍ عًََگزافی ثب ًظز پششک خَد. .5

 اعتزاحت ًغجی .6

 رصین غذایی کن ًوک ٍ کن چزة  . .7

 اعتفبدُ اس دارٍّبی تدَیش شذُ تَعط پششک   .8

بذوى نسخه پشضک اس هیچ دارویی استفاده ) 

 نکنیذ( 
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