
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   : پیطگیری راّْای    

در عَل دٍراى تارداری ارتثاط خَد را تا پشضک تاى (1 

قغع ًکٌیذ. تِ اٍ هزاجعِ کٌیذ ٍ رًٍذ رضذ جٌیي ٍ 

 ا تزرسی کٌیذ. ر تاىي تذى خَد ٍ جٌی ، عالئن عوَهی

                   
قثل اس هصزف ّزگًَِ دارٍ حتی هسکي ّا تا (2 

اس هصزف دارٍّای پشضک تاى هطَرت کٌیذ ٍ 

  ضیویایی ٍ عثیعی تذٍى هطاٍرُ تا پشضک پزّیش کٌیذ

                          . 
ٍ هصزف  یذرصین غذایی خَد را دست کن ًگیز(3

خَراکی ّا ٍ هَاد غذایی سالن تِ ٍیضُ گَضت هاّی کِ 

ٍسى خَد (4    است را فزاهَش ًکٌیذ ۳سزضار اس اهگا

ذ ٍ هزاقة تاضیذ کِ در را در ضزایظ عثیعی ًگِ داری

دٍراى تارداری تیص اس حذ دچار اضافِ ٍسى ٍ چاقی 

          ًطَیذ

اس استعوال سیگار ٍ قزار گزفتي در هحیغی کِ در (5

کٌیذآى افزاد سیگاری حضَر دارًذ، پزّیش  

 

سضک تا پ در غَرت عالئن  زایواى زٍدرس

هوکيضرایظ تَجِ تِ   

  :است  

دارٍ تِ تاخیز تیٌذاسد. ایي رٍش  تِ کوک سایواى را

 هوکي است هَثزیا تی تاثیز  تاضذ.

 

 ٍ  تزای جلَگیزی اس عفًَت، چزک خطک کي

ضَد.  اگز کیسِ آب سٍدتز اس  تزای ضوا تجَیش

هَعذ پارُ ضذُ تاضذ، احتوال عفًَت سیاد خَاّذ 

 تَد ٍ تایذ تحت هزاقثت قزار تگیزیذ.

  تزای آهادُ کزدى ضص ّای کَدک تزای تَلذ تزای

 ضوا دارٍ تجَیش هی ضَد. 

 یا سایز هطکالت پشضکی ضوا کِ هوکي است

 عاهل سایواى سٍدرط تاضذ را درهاى ًوایذ 

ایواى سٍدرط ًشدیک هَعذ سایواى یعٌی تیي اگز س

ٍ تطخیع دادُ ضَد تاضذ،  36تا  35ّفتِ 

سایواى تزای هادر ٍ ًَساد تی خغزتز است، سایواى 

 اًجام هی ضَد 

 ،سهاًی کِ اهکاى تَقف سایواى سٍدرط ٍجَد ًذارد

تیطتز سًاى هی تَاًٌذ تِ ضکل عثیعی سایواى 

خغز تاضذ، کٌٌذ اها اگز سالهت هادر ٍ کَدک در 

 سایواى تِ ضیَُ سشاریي اًجام هی ضَد

ًَساداى ًارط تِ تخص هزاقثت ّای ٍیضُ ًَساداى 

تحت هزاقثت ّای ضذیذ تزای  ٍ هٌتقل هی ضًَذ،

جلَگیزی اس عفًَت ٍ یا تغییزات تٌفسی ٍ ضزتاى 

قلة قزار هی گیزًذ ٍ تا سهاًی کِ قادر تِ حفظ 

حزارت تذًطاى ًطذُ اًذ، در تخت ّای هخصَظ 

.گزم ًگْذاری هی ضًَذ  
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 : زایواى زٍدرس ٍ عالین آى

تارداری زایواى    37تا  22تِ تَلذ تیي ّفتِ ّای 

ضَد اگر چِ علت آى دقیقا  هی  ِزٍدرس گفت

در  زیادی هطخع ًیست ٍلی عَاهل زیر ًقص 

 ارًذ:زایواى زٍدرس د

تاکتریال: عفًَت تخػَظ هثْل  فًَت ّای ع(1

هَاد ترضح ضذُ از تاکتریْا تاعث پارُ ضذى 

کیسِ آب هی ضَد ٍ گاّی ٍرٍد تاکتری تِ 

 ضَد رس هیهایع آهٌیَتیک تاعث زایواى زٍد

ُ هطکالت جفت هاًٌذ جفت سر راّی ٍ کٌذ(2

                           جفت        ضذى 

سرگی تیص از حذ رحن هاًٌذ چٌذ قلَیی ٍ ت(3

 افسایص هایع آهٌیَتیک 

 ضکل غیر عثیعی رحن ٍ فیثرٍم   (4

                                    رتِ تِ ضکنض(5

   جراحی ضکن هاًٌذ آپاًذیس در تارداری ( 6  

  (تیواری ّای هرتَط تِ لثِ 7 

 

 

: زایواى زٍدرسعالین   

تار یا تیطتر در  ۴) اًقثاضات هٌظن رحوی(1

ساعت( گاّی ایي اًقثاضات تذٍى درد هی تاضذ 

ٍ فقظ سفتی ٍ فطردگی در عضالت رحن ایجاد 

 هی ضَد

(درد ّای ضکوی هاًٌذ درد ّای دٍراى 2

 قاعذگی

 هْثل  (افسایص ٍ یا تغییر ٍاضح در ترضحات 3

هْثل ٍ یا خًَریسی   

هْثل ِ آب ٍ دفع هایع رٍضي از (پارگی کیس4  

(درد ٍ فطاردر قسوت اًتْایی کور5   

(احساس ایٌکِ جٌیي در حال فطار تِ سوت 6

 پاییي است 

ًاگْاًی ٍ یا ضذیذ در پا , دست ٍ  ٍرم(7 

  غَرت

(تة، لرز، استفراغ ٍ سر درد ضذیذ8    

 

 عَاهل ایجاد کٌٌذُ زایواى زٍد رس 

  ۳۵یا تیطتر از  ۱۸سي کوتر از  •

  قذ کَتاُ •

  ساتقِ قثلی از زایواى زٍدرس •

  حاهلگی دٍ قلَ ٍ یا چٌذ قلَ •

  ٍزى کن قثل از حاهلگی •

  کَکائیي در حاهلگیهػرف سیگار ,الکل,  •

  خًَریسی ٍاشیٌال در تیص از یک تریوستر •

  فاکتَر ّای شًتیکی •

 کار سخت ٍ عَالًی هذت • 

ّوچٌیي ترخی هغالعات ًطاى دادُ کِ 

استرس زیاد تاعث تَلیذ َّرهًَْایی هی ضَد 

کِ اًقثاضات رحن را تیطتر کردُ ٍ هٌجر تِ 

زایواى زٍدرس هی ضَد. افسردگی ٍ استرس 

جولِ ضایع تریي عَاهل خارجی است کِ  از

 .هَجة ترٍز زایواى زٍدرس هی ضَد

2 3 4 


