
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراقبتی در راهنمای خود

 مادران باردار و شیرد



2 
 

 فهرست
 3.................................................مقدمه .............

 4..........زنان ......آشنایی با مقررات و قوانین بخش 

 11........................جراحی از قبل استرس مدیریت

 13.......................بیهوشی برایمراقبت های الزم 

 20..............................................سزارین............

 25................................زایمان طبیعی ..............

 30..............چیست؟................ کورتاژ تخلیه ای 

 35....؟بارداری ) پره اکالمپسی ( چیست فشارخون

 39....................قند خون باال در بارداری چیست؟

 

 

 

 



3 
 

  مقدمه

 سالمخانواده گرامی                                    

امیدواریم که بیمار شما هر چه زودتـر سـالمتی خـود را بدسـت 

راهنمایی است برای شما که بتوانید هر چه  آورد. ایـن کتابچـه

بیشتر به بهبودی بیمار خود کمک کنید. در این کتابچه شما با  

آشنا می شوید و به برخی سواالتی  بیماریهای شایع بخش زایمان

می شود. این ه  شما ایجاد شود، پاسخ دادست برای  ا کـه ممکـن

تا شرایط آرام و مناسبی را برای  مجموعه به شما کمک می کند

مراقبت می  پرستاران و پزشکانی که از بیمـار شـما، بیمار خود 

باعـث  شایع کنند، فراهم کنید. آموزش درزمینه بیمـاری هـای 

ای تصمیم تان، برخانواده گرامـی وبیمار،  توانایی شـما تا شودی م

 مـشارکت برایافـزایش یافتـه و مناسب گیریهای بهداشتی

درامرارتقاء کیفیت زندگی وتداوم سالمت،مهارت وتوانایی الزم را  

     کسب نمایید.

 رباب میری : مسئول آموزش سالمت                              
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 آشنایی با مقررات و قوانین بخش زایمان

شما از ابتدای شیفت تا پایان شیفت   مامای مسئول -1

یک نفر است که از ابتدای شیفت مشخص و به شما 

معرفی می شود و مسئول کار بالینی و آموزش به بیمار  

 شما می باشد.

برای  روند درمان شما مهم بوده  دستبند شناسایی بیمار -2

در واحد پذیرش به همراه پرونده به بیمار داده می و

دست چپ بیمار بسته می شود و تا  شود که روی مچ

هنگام ترخیص بیمار از بیمارستان باید روی دست 

و در صورت صدمه دیدن ،آن را دور نیندازید بیمارباشد 

 و پرستار خود را مطلع نمایید.

تخت  6اتاق پست پارتوم با  2بخش زایمان دارای -3

 3بستری ، یک ااق پره اگالمپسی با یک تخت بستری و 

 مجهز به حمام و سرویس بهداشتی می باشد. LDRاتاق 

در هر اتاق امکاناتی مانند یخچال، تلویزیون، وسایل  -4
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گرمایشی و سرمایشی قرار داده شده است که در صورت 

تمایل برای استفاده از آنها می توانید از مامای بخش 

کنترل وسیله مربوطه را دریافت نمایید. در حفظ و 

شید و نظافت اتاق ها را رعایت مراقبت از آنها کوشا با

 کنید.

از گذاشتن پالستیک مشکی در یخچال ها خودداری  -5

 کنید.

سطل زباله زرد را که در راهروها می باشد، جهت -6

زباله های عفونی ) مثل: سرنگ، ست سرم، وسایل 

پانسمان، دستمال خونی و...( است و از ریختن زباله های 

 دیگر در آن خودداری کنید.

سطل زباله آبی برای زباله های غیر عفونی ) مثل:  -7

 پاکت 

 آبمیوه، دستمال کاغذی و...( می باشد.

حمام در وسط بخش و سمت چپ سرویس بهداشتی و -8
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 قرار دارد.

رعایت بهداشت فردی بیمار نظیر استفاده از لیوان،  -9

 قاشق شخصی و درجه حرارت الزامی می باشد.

رعایت مقررات و صرفا با حضور همراه در بخش با  -10

 داشتن کارت همراه امکان پذیر می باشد.

 بعداز 4الی  2روزهای مالقات همه روزه از ساعت  -11

می باشد در غیر از ساعات مالقات  و ویزیت توسط ظهر 

پزشک از حضور در بخش برای مالقات بیمار خودداری 

 نمایید.

مامورین بیمه دفترچه بیمار را به همراه داشته باشید.  -12

های درمانی هر روز صبح برای تایید دفترچه های بیمه 

در بخش حضور می یابند، لطفا جهت جلوگیری از بروز 

مشکالت بعدی دفترچه بیمه را به بخش تحویل دهید.دو 

عدد کپی از 2عدد فتوکپی از صفحه اول دفترچه بیمه و 

شناسنامه یا کارت ملی بیمار تحویل منشی بخش داده 

 .شود
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نرده کنار تخت برای کلیه بیماران برای حفاظت از  -13

 بیمار باال

باشد . در صورت نیاز به کمک، از مامای مسئول خود ، 

 کمک بخواهید.

در رابطه با رژیم غذایی بیماران از مامای بخش  -14

سوال کنید و از دادن غذایی خارج از رژیم غذایی 

 مددجو خودداری کنید.

ستار در باالی هر تخت موجود می سیستم احضار پر -15

باشد که  در صورت نیاز با فشار دادن دکمه سبز و به صدا 

 در آمدن زنگ،  پرستار در بالین بیمار حاضر می شود .

ظهر،  12صبح، نهار 7تا 6ساعت سرو غذا : صبحانه  -16

 عصر می باشد. 7تا 6شام 

برای  آگاهی از حقوق خود به عنوان بیمار یا  -17

، تابلوی منشور حقوق بیمار که در راهروی بخش همراه

 نصب شده است را مطالعه نمایید.
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اگر بیماری یا روش درمانی و تشخیصی خود را  -18

درک نمی کنید از پزشک یا مامای مسئول شمایا سایر 

 متخصصان بپرسید.

شما نسبت به دادن تاریخچه ی پزشکی خود برای  -19

سئول می باشید. وهر گونه درمانتان مورد نیاز می باشد، م

تغییری در سالمتی خود آگاه سازید و موظفید در 

مراقبت مستمر خود بعد از ترک بیمارستان مشارکت 

 داشته باشید.

برای داشتن یک محیط آرام ،شما موظفید که  -20 

استفاده از تلفن همراه، تلویزیون ، مالقاتهای خود، 

المپهایی که ممکن است موجب آزار دیگران شود را 

 محدود کنید و از استعمال دخانیات جدا اجتناب کنید. 

کلیه داروها و تجهیزات پزشکی در بیمارستان  -21

 موجود می باشد و نیازی به خریداری نمی باشد.

، پزشکان متخصص در زمینه بیهوشی، جراحی -22

داخلی، زنان و زایمان و.. در صورت مقیم بودن به 
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 ساعته در بیمارستان حضور دارند. 24صورت 

ساعت مقیمی پزشکان متخصص در روزهای غیر  -23

صبح فردا و در روزهای غیر  8الی  14تعطیل از ساعت 

 صبح روز بعد می باشد. 8صبح تا  8تعطیل از 

شگاه الزهرا ،این در مواقع لزوم انتقال بیمار به زای  –24

 کار با آمبوالنس  صورت می گیرد.

مراجعین محترم می توانند به یکی از راههای  زیر  -25

سواالت و شکایات خود را به اطالع مسئولین محترم 

 برسانند:

 09115037726الف( تماس با شماره همراه بیمارستان 

و برای 190ب( تماس یا به صورت پیامک : شماره 

 2000190یات رسیدگی به شکا

پ( مراجعه به پایگاه اینترنتی  

tahavol.behdasht.gov.ir 

آدرس سایت آوای  سالمت)آموزش خود مراقبتی و 
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 http://iec.behdasht.gov.irپیشگیری(:

ج(جهت رسیدگی به شکایات به اتاق مددکاری و یا 

سایت بیمارستان 

http://www.gums.ac.ir/imamh مراجعه

 نمایید.

چ( در صورت داشتن سوال یا مشکل در خصوص 

شیردهی و مشکالت پس از زایمان با شماره تلفن زیر 

 09116040972تماس بگیرید:

می  44323042و  44323041ح(شماره تلفن بیمارستان 

 باشد

 

 

  

 



11 
 

 مدیریت استرس قبل از عمل

  

بسیاری افراد وقتی برای اولین مرتبه تحت عمل جراحی 

دلیل ایجاد این . شوند گیرند، دچار اضطراب می میقرار 

اضطراب متفاوت است مثل داشتن تجربه بد از 

 .های قبلی یا ترس از نتیجه عمل جراحی

صرفه نظر از علت این اضطراب، خیلی مهم است که 

بیمار تحت مراقبت و درمان قرار گیرد تا سالمتی وی به 

 . خطر نیفتد

 :  نقش تیم بهداشتی و خود بیمار

: یک فرد حرفه ای از  و آگاهی  اطالعات دریافت  ·

بیماراطالعات قبلی اش را بیان نماید و پزشک جزئیات 

 .الزم را بر آن بیافزاید

 توجه به توضیحات ارائه شده توسط پزشک و پرستار ·

  داده شدهجزوه های آموزشی  مطالعه ·

آمادگی روانی   
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 تنفس آرام   ·

تخلیه احساسات ازطریق گوش دادن به موسیقی های  ·

 شاد و تماشای فیلم های کمدی قبل از جراحی

 تصور پیشرفت خوب عمل ·

 آمادگی جسمانی و ورزش مثل پیاده روی ·

تا  و خانواده  وجود یک گروه حمایتی مثل دوستان ·

 .حدود زیادی منجر به آرامش بیمار میشود

 خلوت کردن با خود و درخواست کمک از خداوند ·
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  بیهوشی عمومی

بیهوشی عمومی ایجاد یک خواب سبک یا عمیق ، از بین  

بردن هوشیاری  و تسکین درد با کمک داروها و گاز 

این کار بر اساس سن ، وزن ، .های بیهوشی  است 

و با در نظر گرفتن  مزایا و معایب ... وضعیت سالمت و

شروع به خواب . توسط پزشک بیهوشی انجام می شود 

رفتن بیمار کمتر از یک دقیقه بعد از تزریق داروی 

بیهوشی است  و در حین به خواب رفتن بیمار احساس 

 سبک شدن سر و یا احساس شناور شدن می کند

 :آمادگی های  الزم قبل  از انتقال به اتاق عمل  

قبل از عمل  بستگان درجه یک یا قیم خود را آگاه  -1

کنید تا از نظر قانونی مشکلی برای شما و تیم پزشکی پیش 

 .نیاید
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ساعت  قبل  از عمل  24مصرف سیگار  را حداقل   -2

 .قطع کنید

ساعت قبل از عمل  10تا  8بنابر دستور پزشک حداقل   -3

 .چیزی نخورید

د  به پرسنل درمان اطالع چنانچه دارو مصرف می کنی -4

دهید زیرا گاهی الزم است بعضی  داروها چند روز قبل 

 . از عمل قطع بشود

عینک ، لنز ، دندان مصنوعی ، زیورآالت ، گیره سر  و  -5

کلیه اشیاء همراه بیمار  را قبل از ورود به اتاق عمل 

 . خارج کنید

  لباس های زیر تان را در آورده و لباس اتاق عمل -6

 .بپوشید 

الک نزنید و آرایش نکنید زیرا باعث آلودگی شده و  -7

 .شود در حین بیهوشی می( مانیتورینگ )مانع پایش 

 .شود  الزم است موهای محل عمل تراشیده  -8
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 : مراقبت های حین بیهوشی عمومی  

پس از خوابیدن روی تخت جراحی ، فشار سنج و  -1

تنفس و نبض به شما وصل  دستگاه های کنترل نوار قلب ،

 .می شود

 . اکسیژن از طریق ماسک وارد ریه تان می شود  -2

با تزریق داروی بیهوشی از طریق رگ تقریبا بعد از  -3

 . ثانیه بیهوش می شوید  30

 . در طول بیهوشی شما دردی احساس نخواهید کرد -4
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 :مراقبت های بعد از بیهوشی عمومی 

 . تا بیداری کامل در اتاق بهبودی تحت نظرهستید  -1

 .در صورت وجود مشکل به پرستار اطالع دهید  -2

در صورتیکه تهوع و استفراغ داشتید سر خود را به  -3

یک طرف بچرخانید و محتویات دهان خود را خالی 

 .کنید

در صورتیکه همان روز عمل ترخیص شدید ،  -4

 .رانندگی نکنید

و آشامیدن بدون اجازه پزشک از خوردن  -5 

.خودداری کنید  
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  بی حسی نخاعی

بی حسی نخاعی یک روش ایمن است که موجب  بی  

حسی محل جراحی  می شود و در حالی که فرد بیدار 

در این روش ماده   بی حسی . است احساس درد ندارد

به درون مایع  اطراف   نخاع    تزریق می شود و  اعصاب 

را بی حس می کند در نتیجه در حین عمل محل عمل 

معموال . جراحی و حتی تا مدتی پس از آن درد  ندارد

برای اعمال جراحی مربوط به قسمت های  پایینی شکم ، 

 اندام های پایینی به کار می رود لگن و
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  آمادگی های  الزم قبل  از انتقال به اتاق عمل

 برای بی حسی نخاعی مشابه بیهوشی عمومی می

 .باشد

 : مراقبت های حین بی حسی نخاعی 

پس از این که بر روی تخت جراحی قرار  گرفتید  -1

 .دارو ها و سرم های مورد نیاز به شما تزریق می شود 

برای انجام بی حسی نخاعی الزم است در وضعیت  -2

 .نشسته یا خوابیده به پهلو  قرار گیرید

حسی پوست ناحیه ای از پشت بدن که برای بی  -3

انتخاب شده توسط پزشک بی هوشی با محلول ضد 

 .شسته می شود ( بتادین ) عفونی 

با استفاده از یک سوزن باریک ماده بی حسی به ناحیه  -4

  .ای از کمر شما تزریق می شود

هنگام تزریق تا حد امکان بی حرکت  بمانید تنفس  -5

 .عمیق و آرام انجام دهید

دارید دست ها را روی اگر در وضعیت نشسته قرار  -6

زانو ها قرار داده و شانه ها را شل کنید و سر خود را به 
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 طرف پایین خم کنید

 : مراقبت ها بعد از  بی حسی نخاعی 

شما  پس از جراحی مدتی را در اتاق بهبودی تحت  -1
 .نظر پرستار قرار می گیرید

زمان شروع رژیم غذایی در بخش توسط پرستار و  -2
 .پزشک بخش تعیین می شود 

از طریق ) باید به میزان کافی مایعات دریافت کنید  -3
 (خوراکی و سرم 

 24بعد از انتقال به بخش صاف به پشت بخوابید و تا  -4
 .ساعت سر خود را از بدنتان  باالتر نیاورید

شایعترین  ) سردرد شاملعوارض بیحسی نخاعی  -5

افت فشار  ،مشکل در دفع ادرار ، (عارضه  این روش است

است درصورت مشاهده به   تهوع و استفراغ ،خون 

 . پرستار اطالع دهید
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 سزارین

به خروج جنین از محل برش جدار شکم ودیواره رحم 

 سزارین  می گویند.

 مراقبت های پس از سزارین: 

های موثر ی داشته باشید بعد از عمل شما باید سرفه  -1

بنابراین با گذاشتن  دست بر روی بخیه ها وفشار 

مختصری به آن ها ابتدا نفس عمیق  بکشید و سپس سرفه 

 کنید .

در صورت داشتن درد ابتدا سعی کنید با منحرف  -2

کردن فکر و صحبت کردن با دیگران  ویا کشیدن نفس 

ید  های عمیق و شل کردن عضالت از درد خود کم کن

ودر صورتی که بااین اقدامات  درد شما کم نشد به مامای 

مربوط اطالع  دهیدتا در صورت تجویز پزشک برای شما 

 مسکن تزریق کند .

پاهای خودرا مرتب در تخت حرکت دهید تا از  -3 

 ایجاد لخته خون در رگ ها جلوگیری کنید .
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با استفاده از بتادین رقیق شده در مدتی که سوند  -4

 دارید ناحیه تناسلی خود را شستشو دهید.

بعد از اینکه سوند وسرم شما کشیده شدابتدا مایعات  -5

مصرف کنید )ترجیحا مایعات شیرین(سپس با کمک 

همراه در تخت بنشینید  بعد از چند دقیقه پاهای خود را 

تخت آویزان کرده ودر  دقیقه از 15الی 10به مدت 

صورتی که سرگیجه نداشتید با کمک همراه از تخت 

 خارج شوید.

 مراقبت در منزل : 

بعد از ترخیص  در روز سوم  حمام کنید و بهتراست  -1

بطور سرپایی دوش بگیرید واز نشستن بمدت طوالنی 

 دوری کنید.

از مالیدن مواد چربی و غیره در ناحیه عمل وخط  -2

خودداری کنید و تنها  باکمی کف صابون ناحیه بخیه ها 

 عمل راشستشو دهید و آبکشی نمایید.

از انجام پانسمان غیر بهداشتی  روی ناحیه  عمل  -3
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خودداری کنیددر صورت مشاهده ترشحات چرکی  و 

خونی ناحیه عمل ویا تب وخونریزی شدید و اژینال  به 

 پزشک خود مراجعه کنید.

ماه خودداری  2اجسام سنگین به مدت از بلند کردن  -4 

 روز نزدیکی نداشته باشید. 40کنید و به مدت 

ورزش های مربوط به شکم  را از هفته دوم بعداز  -5

 عمل به صورت آرام شروع کنید.

روز هشتم بعدعمل برای کشیدن بخیه و معاینه نزد  -6

 پزشک  معالج مراجعه نمایید.

نمایید و به جای  از خوردن غذاهای سنگین پرهیز  -7

 آب ،مایعات، میوه و سبزی استفاده  کنید .

از شکم بندهای طبی استفاده نمایید بطوری که محل  -8

 بخیه حتما خارج از شکم بند باشد.

قبل  از هر بار شیردهی دست هایتان را با آب و  -9

صابون بشویید ودر آخر قطره ای از شیر را روی نوک 

 پستان  بریزید .
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نگام ترخیص  در صورتی که نسخه دارویی به در ه -13

شما داده شده باید دارو  را طبق دستور پزشک استفاده 

 کنید.

برای  جلوگیری از عفونت پستان شیر دادن را بطور  -14

 مداوم انجام دهید.

هفته ی بعد زایمان برای  انتخاب روش  6الی  4  -15

راجعه پیشگیری از بارداری به نزدیکترین مرکز بهداشت م

 .کنید

 مراقبت از نوزاد :

 بعداز هوشیاری بالفاصله تغذیه نوزاد را شروع کنید. -1

ماه بعد تولد برحسب میل و تقاضای شیرخوار   6الی  2-4

 شیردهی نوزاد را فقط با شیر خود  انجام دهید.

نوزاد خود را  یک روز درمیان حمام کنید و بند ناف  - 3

 پوشک بگذارید. نوزاد خشک نگه داشته و بیرون

از مالیدن پماد،الکل سفیدوبتادین  به بند ناف  - 4
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خودداری کرده درصورت پیدایش التهاب،چرک 

 وقرمزی به پزشک مراجعه کنید.

در هنگام ترخیص نوبت اول واکسن دربیمارستان  -5

انجام می شود و کارت واکسن را دریافت کنید.  دریافت 

 نمایید.

ی انجام  آزمایش  تیرویید نوزاد تولد برا 5تا 3در روز  -6

 را به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی ببرید.

شنوایی سنجی نوزادرا در هفته اول تولد انجام  -7

 دهید. 

پس از ترخیص از بیمارستان برای تشکیل پرونده  -8

 مادرونوزاد به نزدیکترین پایگاه بهداشتی مراجعه نمایید.
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 زایمان طبیعی

بعد زایمان دوران بسیار حساسی است و مادر در دوران 

این دوران در معرض خطرات احتمالی است بنابراین 

مراقبت از مادر در این دوران باید جدی گرفته شود. ده 

روز اول بعد زایمان مرحله حساسی است بنابراین مادر 

باید یک بار در روز دهم ویکبار قبل از روز چهلم برای 

مشاوره  برای پیشگیری از بارداری و  تکمیل مراقبت ها و

فاصله گذاری بین زایمان ها به مراکز بهداشتی و درمانی 

 مراجعه کند .

 توصیه های دوران بعد از زایمان:

شستشوی ناحیه تناسلی با آب در هربار اجابت مزاج و  -1

دفع ادرار،از جلو به عقب باشد و ناحیه پرینه خشک نگه 

 داشتن تابهبودی پرینه . 

  شستشوی محل بخیه ها ، با بتادین رقیق شده . -2

 ساعت اول بعد زایمان  .4حرکت وفعالیت در  -4
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 دوش سرپایی روزانه بعد از ترخیص از بیمارستان  . -5

مصرف داروی  مسکن برای تسکین درد ،  طبق نظر  -6 

پزشک  معالج ومراجعه به پزشک معالج  در صورت درد 

 شدید . 

میوه و مایعات به مقدار زیادبرای  نرم  مصرف سبزی و -7

 شدن روده ها  . 

هفته بعد 2مراجعه به  پزشک در صورتیکه ،  در عرض  -8

 زایمان ترشحات بدبوو خونریزی داشتید .

مصرف نسخه دارویی طبق نظر پزشک در هنگام  -9

 ترخیص .

مراجعه به پزشک در صورت مشاهده ترشحات  -10

 شدید و اژینال  .چرکی ویا تب وخونریزی 

 2خودداری از بلند کردن اجسام سنگین به مدت  -11

 روز .  40ماه   و عدم نزدیکی به مدت 

عدم مصرف  غذاهای سنگین  وبه جای آن از  آب  -12
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 ،مایعات ومیوه و سبزی استفاده کنید . 

شستن دست ها قبل  از هر بار شیردهی با آب و  -13

از شیر را روی نوک  صابون  ودر آخر ریختن قطره ای

 پستان  

 تعویض مرتب لباس های زیر و پد خود .  -14

عدم استفاده از صابون برای تمیز کردن نوک پستان  -15

به علت خشک شدن نوک پستان واستفاده از آب برای 

 تمیز نگه دا شتن .

 شیر دادن مداوم برای پیشگیری از عفونت پستان . -16

هفته  بعداز تولد  6الی   4مراجعه به مرکز بهداشت  -17

 نوزاد برای  انتخاب روش پیشگیری از بارداری  .

 مراقبت از  نوزاد:

 شروع تغذیه نوزاد بالفاصله بعد از تولد . -1

ماه بعد تولد برحسب میل و تقاضای  6الی  4  -2

شیرخوار  شیردهی نوزاد را فقط با شیر خود  انجام 
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 دهید.

سفیدوبتادین  به بند ناف از مالیدن پماد،الکل  - 3 

خودداری کرده و مراجعه به پزشک رصورت پیدایش 

 التهاب،چرک وقرمزی .

تزریق نوبت اول واکسن  نوزاد ، هنگام ترخیص در -4

 بیمارستان ودریافت کارت واکسن . 

انجام آزمایش تیرویید نوزاد ، به نزدیکترین مرکز  -5

 تولد. 5تا 3بهداشتی،  در روز 

بالگری نوزاد از لحاظ شنوایی سنجی را در انجام غر-6 

 هفته اول .

مراجعه به نزدیکترین پایگاه بهداشتی برای تشکیل  -7

 پرونده مادرونوزاد  پس از ترخیص .

درصورت مشاهده این عالیم سریعا به پزشک 

 مراجعه کنید:

سرگیجه،تنفس تند،سردرد و سردی اندام ها و رنگ  -1
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.پریدگی  

 و درد ساق پا.درد شدید ودرد در ناحیه بخیه   -2 

 هرگونه  اختالل در دفع ادرار  و اجابت مزاج . -3

 هرگونه درد،قرمزی ،تورم پستان ها ودرد زیر دل . -4

 تب و لرز یا ترشح بدبو از ناحیه آلت  تناسلی .  -5

خونریزی واژینال بیش از حد به خصوص بعد از ده  -6

 زایمان .روزاول  وپس از 
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 کورتاژ تخلیه ای چیست؟

به  رحمکورتاژ عمل جراحی تراشیدن جدار داخلی 
باشد. کورتاژ یکی  می کورت رحمیوسیله ابزاری به نام 

 است. سقط جنینهای  از شیوه
  

 چیست؟علل  کورتاژ 
 سقط جنین غیر عمدی ، سقط جنین عمدی  -1
پاک کردن بافت رخم از بقایای جفت باقی مانده  -2

 بعداز تولد نوزاد .
تشخیص یا درمان خونریزی غیر طبیعی  مانند فیبروم  -3

رحم ، پولیپ رحم ، عدم تعادل هورمونی وسرطان رحم 
. 

  

مراقبت های قبل از کورتاژ شامل موارد زیر می 
 باشد:

انجام این عمل در کشور ما نیاز به مجوز رسمی از 
 18پزشکی قانونی دارد. مجوز الزم در این خصوص تا 

های غربالگری  هفتگی بارداری و در صورتی که آزمایش
ها باشند،  دهنده برخی ناهنجاری سه ماهه اول ،نشان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%B1%D8%AD%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B7_%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86
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تواند شامل  های مورد نظر می شود. ناهنجاری صادر می
ها یا پا،  ها، مثانه، معده، دست ر، کلیهتشکیل نشدن س

ها  حاملگی پوچ، بیرون زدگی مغز از سر یا استقرار روده
ی این موارد با انجام  خارج از شکم باشد که همه

 سونوگرافی قابل تشخیص هستند.
کوتارژ ممکن است در مطب پزشک شما، در یک 
درمانگاه و یا در یک بیمارستان انجام گیرد. کورتاژ 

دقیقه طول خواهد کشید ولی الزم  15الی  10ال معمو
 ساعت بستری باشید. 5است که بعد از انجام آن حداقل 

قبل از انجام این عمل الزم است که شرح حال  -1
کاملی از شما گرفته شود. اگر عمل کورتاژ تشخیصی 
برای شما در نظر گرفته شده است و شما به باردار بودن 

ا با پزشک خود در میان خود شک دارید، حتما آن ر
بگذارید. اگر به داروی خاصی حساسیت دارید حتما آن 
را به پزشک خود اطالع دهید. اگر به اختالالت خونی 
دچار هستید و از داروهای رقیق کننده خون استفاده 

کنید، این موضوع را نیز با پزشک خود در میان  می
هوش بگذارید.برای انجام این عمل الزم است که شما بی

شوید؛ نوع بیهوشی به نوع عملی که الزم است بر روی 
شما انجام گیرد، بستگی دارد . بیهوشی عمومی که طی 
آن شما به طور کامل بیهوش خواهید بود و متوجه 

حسی اپیدورال یا ستون فقراتی  چیزی نخواهید شد.بی
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که در این حالت شما از کمر به پایین بیحس خواهید 
ه طی آن شما به هوش خواهید حسی موضعی ک بود.بی

  گردد. حس می بود و ناحیه اطراف رحم بی
 در آوردن لباس ها وبه تن کردن لباس مخصوص. -2 

 تخلیه مثانه . -3

برای معاینه لگنی ، بر روی کمر خود دراز کشیده  -4
 وپاهای خود را در رکاب تخت قرار خواهید داد.

وبوسیله  پزشک اسپوکولوم را داخل واژن شما کرده -5
ی گیره مخصوص در محل مورد نظر نگه داده  ودهانه 

 ی رحم را ضدعفونی می کند.

 مراقبت های بعداز عمل کورتاژ چیست؟

پس از کورتاژ شما هنگام ترخیص، توسط  همراه خود  -1
 به منزل  مراجعه نمائید.

 تا دو هفته پس از آن، رابطه جنسی نداشته باشید.   -2
های  توانید فعالیت ت پس از عمل میمعموال چند ساع  -3

 روزانه خود را از سر بگیرید.
کمی احساس گیجی ، حات تهوع واستفراغ؛ دارید  -4

 که بعد  از عمل کورتاژ طبیعی است. 
دیر افتادن دوره قاعدگی برای چند روز طبیعی  -5

 است.
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 عوارض کورتاژ چیست؟ 

 عفونت رحم  -1
 پاره شدن دیواره رحم -2
 آسیب دیدگی روده ها  -3
خونریزی ، در صورت ادامه پیدا کردن دردها و  -4

مشاهده خونریزی تا دو هفته پس از انجام عمل، حتما با 
 پزشک خود مشورت نمائید.

دردهای شکمی ممکن است به مدت یک روز در شما  -5
 مشاهده و ادامه پیدا کند.

این داشتن احساس گیجی ،حالت تهوع واستفراغ که   -5
 موضوع طبیعی است.

 تاخیر در دوره ی قاعدگی . -6
 داشتن درد خفیف وخونریزی روشن . -7
سندرم آشرمن تنها عارضه بلند مدت است که در اثر  -8

های داخلی رحم به یکدیگر چسبیده و سبب  آشرمن الیه
کاهش یا قطع خونریزی ماهانه شده و در نهایت باعث 

 شود. نازایی قطعی می
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 هماتوم و سقط به تهدید در مراقبتی خود آموزش

 :جفت پشت

 پیاده و سنگین فعالیت انجام از پرهیز و نسبی استراحت-1

  مدت طوالنی روی

 {آب لیوان8 حداقل روزانه}فراوان مایعت مصرف -2

 یبوست از پیشگیری و سبزی و میوه مصرف -3

 فرنگی توالت از استفاده -4

 در پزشک توسط شده نسخه داروهای مصرف -5

 {آمپول یا قرص،شیاف}منزل

 مشکل کامل دفع تا جنسی نزدیکی عدم -6
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 فشارخون بارداری )پره اکالمپسی( چیست؟

افزایش فشارخون مادر در طی بارداری که با عالیم ورم 

و پروتئین در ادرار همراه باشد،پره اکالمپسی یا فشار 

نام های خون بارداری نامیده می شود. این عارضه به 

توکسمی و مسمومیت حاملگی نیز نامیده می شود.فشار 

خون وابسته به بارداری  از شایعترین مشکالت طبی در 

بارداری است و یکی از سه علت مهم مرگ مادران را در 

تا  5کنار خونریزی و عفونت تشکیل می دهد.این اختالل 

درصد بارداری ها را عارضه دار می کند ومادران مبتال  8

ه فشار خون ، در معرض خطر بیشتری از نظر عوارض ب

مادری و جنینی هستند به همین دلیل باید تحت مراقبت 

 های ویژه بارداری قرار بگیرند.

کدام مادران بیشتر در معرض خطر پره اکالمپسی یا  

 فشارخون بارداری هستند:

 مادران با  بارداری اول . -1

 بارداری قبلی .مادران  با سابقه  فشار خون در  -2
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 مادران   چاق   -3

 مادران مبتال به دیابت  . -4

 سال . 35و باالی  18مادران  باردار در سنین زیر   -.5

 عالیم فشار خون بارداری ، خفیف چیست؟

 ( .9روی  14فشارخون باال)بیشتر  -1

 ورم و مقدار کم پروتئین در آزمایش ادرار . -2

 ست؟عالیم فشارخون بارداری شدید چی

 ( .11روی  16فشارخون باال)بیشتر از  -1

پروتئین در ادرار و ورم عمومی بدن به ویژه دست  -2

 وصورت. .

 افزایش ناگهانی وزن بدن .. -3

 اختالل در بینایی و تاری دید. -4

 درد قسمت باال و راست شکم . -5

 سردرد  -6
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 کاهش ادرار یا توقف جریان ادرار . -7

 بارداری روی مادر و جنین چیست؟عوارض فشارخون 

افزایش احتمال مرگ جنین در داخل رحم و مرده  -1
 زایی .

افزایش احتمال تولد نوزاد کم وزن )کمتر از  -2
 گرم(. 2500

 افزایش جداشدن زودرس جفت در دوران بارداری.  -3

 افزایش احتمال زایمان سزارین . -4

ی شامل مراقبت های پزشکی الزم در فشار خون باردار
 موارد زیر است:

استراحت به پهلوی چپ برای افزایش خونرسانی  -1
 جنین .

 محدود نمودن مصرف نمک . -2

 مصرف مایعات کافی در طول روز . -4

مصرف داروی پایین آورنده فشارخون طبق دستور  -5
 پزشک. 

بستری شدن در بیمارستان برای کنترل فشارخون   -6
 بادستور پزشک .
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خطرات ناشی از فشارخون بارداری موارد  برای  کاهش 

 زیر رعایت شود:

کنترل مرتب فشارخون و اندازه گیری وزن و  -1

 پروتئین ادرار طبق دستور پزشک .

 ویزیت مرتب توسط ماما یا پزشک . -2

 مصرف مایعات کافی در طول شبانه روز . -3

مصرف بیشتر میوه جات  و سبزیجات  تازه به دلیل  -4

 اکسیدان ها . خاصیت آنتی

پرهیز از مصرف نمک زیاد ، مواد سرخ کردنی و مواد  -5

 نشاسته ای  .

 استراحت کافی در طول روز . -.6
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 قندخون باال در بارداری چیست؟

قندخون باال در بارداری به حالتی گفته می شود که در 

آن بدن نسبت به گلوکز)قندخون( تحمل خود را از 

که دراین حالت مادر ممکن است دست داده به طوری 

که ادی بیشتر تشنه،گرسنه و خسته شودنسبت به شرایط ع

همه ی اینها عالیم شایعی در دوران بارداری بوده و 

طبیعی تلقی می شوند.قند خون باال در بارداری اغلب 

بدون عالمت است به همین دلیل تقریبا در تمام زنان 

آزمایش تحمل گلوکز  28الی  24باردار بین هفته های 

 انجام می شود. 

 عوارض قندخون باال در بارداری چیست؟

ونت،فشارخون باال،افزایش خطر مسمومیت اضطراب  ،عف

 وافزایش امکان سزارین . حاملگی،زایمان زودرس

 علل قندخون باال در بارداری چیست؟

سال،سابقه خانوادگی دیابت،سابقه ی تولد 30سن باالی 

نوزاد بزرگ،چاقی،وجود گلوکز در ادرار،سابقه ی تولد 



40 
 

ال به نوزاد ناهنجار یا مرده،فشارخون باال،سابقه ی ابت

به  دیابت بارداری در بارداری های قبل و  سقط خود

 و نوبت یا بیشتر . خودی بدون علت درد

 افت قند خون )کاهش قند خون( 

میلی گرم کمتر شود خطر  60اگر میزان قند خون از 

 هیپوگلیسمی یا نهایت تشنج می شود.

 درمان افت قند خون 

یا یک مصرف چند حبه قند یا نصف لیوان آب میوه و 
دقیقه قند خون  خود را اندازه  15تا10لیوان شیر،پس از

گیری نمایید اگر همچنان پایین بود دوباره ازچند حبه 
 قند یا مایعات شیرین استفاده کنید.

 قندخون باال )افزایش قند خون(

بین نیاز بدن ومیزان انسولین تعادلی برقرار نباشد، قند 
 خون افزایش می یابد .

 موادغذایی برای قند خون باال در بارداریمصرف 

فعالیت بدنی کم،فراموش کردن علل افزایش قندخون: 
مصرف دارو و خوردن بیش از اندازه ودراین حالت باید 
داروی خود را مصرف نموده  ودر صورت برطرف نشدن 
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 مشکل به پزشک مراجعه کنید.

بیشترین نقش را در تولید انرژی دارند کربوهیدرات ها: 
و شامل نان وماکارونی،برنج،سیب زمینی وشکراست بهتر 
است از نان سنگگ یا تافتون یا ماکارونی سبوس دار 

قاشق  7استفاده کنید در هر وعده غذایی بیش از 
غذاخوری برنج مصرف نکنید ودر میان وعده ها بیشتر از 

 سه کف دست نان مجاز به مصرف نیستید.

 3تا 2روزانه برای  افراد بالغ گوشت ها: 

گرم(از انواع گوشتها گروه توصیه شده و 90تا60واحد)

مصرف گوشت قرمز فقط هفته ای دوبار بصورت آب پز و 

 بخارپز باشد.

واحد توصیه میشود  3تا2لبنیات: برای افراد بالغ مصرف 

که معادل یک لیوان شیر یا یک لیوان ماست است و بهتر 

 است از نوع کم چرب آن استفاده شود.

 3تا2مقدار مجاز مصرف میوه  در دیابتی ها میوه و سبزی:

واحد سبزی   5تا  3واحد که معادل یک میوه کوچک  و 

که معادل یک لیوان در روز است ودر مصرف میوه های 

دارای قند باال مثل موز،طالبی،خرمالو و آناناس ،توت 
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خشک و کشمش محدودیت دارند و سبزیجات را بصورت 

 خام مصرف کنید.

چربی خوب شامل روغن های گیاهی  و مغزها چربی ها: 

در حد کم و چربی بد مثل روغن جامد و حیوانی به هیچ 

 وجه استفاده نشود.

قندوشکر،مربا،عسل،شیرینی،شکالت،بیسکوییت،کقندوشکر:

 یک،

آب نبات،شربت،کمپوت،وژله را از حذف کنید به جای 

 اینها روزانه یک قاشق غذاخوری توت خشک یا کشمش

 مصرف نمایید.
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