
4 5 

 
 رژیم غذایی در مادران باردار با فشارخون باال 

 
  از رژیم غذایی کم نمکما افمدم مادد نمکمودد   از

افد ادد نکا خارجی مثل خموردن خمرمار بما نمکما 
  آجرل پرهرز کنرد.

  لروان آب بنوشرد. 8تا  6ر زانه 
 .ازمصرف الکل  کافئرن خودداری کنرد 

از مواد معدنی ر ی )موجود در گموشمو   مماهمی    
منرزیم )موجوددرفبزیجات با برگ فبز تررد به  یژد 

 افد ادد کافمی C,Eنخودفبز    کلره  یدامرن ها )
 کنرد.

  بار در ه ده)به افدثناء کسانی  2تخم مرغ حداقل
که فشارخون بماال  شمدیمد دارنمد  دارای فموز  

 فردل می باشند  افد ادد کنرد. 

 

 

 

 

 

 

ماهنامه پرشگرری   ارتقای فالمو گررندگان منبع:
 6531 نرکه ا ل بهکن ماد  53خدمو   جامعه   شکارد 

  یرایش فوم-دفدورالعکال کشوری مامایی   زایکان

 -شهرفدان صموممعمه فمرانشانی تد ین کنندد : 
مردان اندظام   جنب پارک ابریشم   برمکمارفمدمان 

 امام خکرنی )رد  

 36511525316 شکارد تکاس :

 http://www.gums.ac.ir/imamh:فايو بيکارفدان

 
 
 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن
 بیمارستان امام خمینی صومعه سرا

داری چگونهان P -PH-089کد پمفلت:                                        

 می شود؟

مراقبو در مادران باردار با  
 فشارخون باال 

 

 مادران باردارگر د هدف: 

زیر نظر  احد آموز  فالمو هکگانی   برکار  با 
 هککاری مدخصصان زنان   زایکان  

 برکارفدان امام خکرنی)رد  صومعه فرا

9911ترر   

 

 

در صممورت بممر ز  ممالزممم :افممزایممش 
پایدار فشارخون   فمردرد شمدیمد 
بخصوص در پشو فر یا فمرگمرمجمه 
شدید    درد مدا م شکم خصموصما 
فردل   زیردندد ی  فکو رافمو   
اخدالالت برنایی نظرر د برنی   تماری 
دید   تهوع پمایمدار یما افمدم مراغ   
اضافه  زن ناگهانی فربعا به پزشا 

 مراجعه کنرد



1 2 
3 

 نشانه های فشارخون باال در بارداری را به خاطر بسپارید

  613فشارخون باال در بارداری مسا ی یا برشدر 
 می باشد. 33ر ی 

 جود پر تئرن در ادرار  

   فردرد شمدیمد   ممقما م   کمم شمدن فم م
 هوشراری

 اخدالل برنایی مانند تاری   فال  زدگی 

 فوز  شدید فر دل تهوع   افد راغ 

 کاهش حجم ادرار 

  

 را بر  جنرن آیا  وارض فشارخون بارداری 

 می دانرد؟

افزایش احدکال مرگ جنرن در داخمل رحمم   ممردد  -6
 زایی .

افزایش احدمکمال تمولمد نموزاد کمم  زن )کمکمدمر از  -2
 گرم . 2033

 افزایش جداشدن ز درس ج و در د ران بارداری.  -5

 افزایش احدکال زایکان فزارین . -4

 

 

ر   های خودمراقدبی الزم در زمان  فشار 
 خون بارداری شامل موارد زیر افو:

  در صورت افدراحو کامل  هر لحظه یا  ضله بدن را
شل   ف و کنرد  پا   دفو خود را بچرخانرد    ضالت 

 باز  را شل نکایرد.
 برشدر مواقع افدراحو کنرد بر ر ی دفو چپ

 بخوابرد.
كنرد.  را ثبو    آن  خود را  زن  ر زانه 
در ادرار    جود پر تئرن  تعررن  برای  خانگی  آزمون  از یك

 كنرد.  افد ادد
 در محر ی آرام   بد ن  جود  وامل محرک   با نورکم

افدراحو کنرد. افدرس نداشده باشرد   فعی کنرد به 
 اطرافران  محرط اطراف خود حس خوبی داشده باشرد.

 تورم ظرف یا ه ده   فشار خون ظرف د  ه ده پس از
 زایکان به حالو طبرعی برمی گردد.

 بعد از بدنرا آمدن کودک تا چند ر ز در برکارفدان
تحو نظر قرارمی گررید   از نظر فشارخون   فایر 

  وارض کندرل می شوید.
 به طور منظم جهو اندازد گرری فشارخون  آزمایش

به  Non-Stress Testادرار   هکچنرن فونوگرافی  
 پزشا معالج خود مراجعه کنرد.

یا چند مورد از موارد مانند   یك  درمان  اگر در طول
  مرزان  به   زن    افزایش برنایی  فردرد شدید یا اخدالل

      افد راغ   تهوع فا و 24در   گرم 6503از   برش
  دردها   گرفدگی  ضالت شکم فریعاً به پزشا  افهال

 مراجعه نکازرد. 

 به نام خدا

 تعریف فشارخون باال 

 قدی فشار خون باال دارید  یعنی فشار خون در 
فشارخون  های شکا باال افو.  ر ق خونی یا فرخرگ

می  33ر ی  613باال در بارداری مسا ی یا برشدر 
 باشد.

کدام مادران برشدر در معرض خ ر پرد اکالمپسی یا 
 :فشارخون بارداری هسدند

 مادران با  بارداری ا ل . -6

 مادران  با فابقه  فشار خون در بارداری قبلی . -2

 مادران  چاق   -5

 مادران مبدال به دیابو  . -1

 فال  53  باالی  68مادران  باردار در فنرن زیر   -.3


