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 (س)بیمارستان  و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه ییللبببی

 ییللبببییییییی

 .قبل از بارداری با پزشک خود مشورت کنید

  بار دچار سقط شدید  9در صورتی که شما بیش از

حتما با پزشک خود در مورد روش های درماا  و    

 .بررسی های بیشتر مشورت کنید

 سایر عالئم خطر در دوران بارداری

 سر درد و تاری دید .6

 تب و لرز .2

 درد شکم و پهلوها و یا درد سر دل .9

 سوزش یا درد هنگام ادرار کرد  .4

 تنگی نفس و تپش قلب .5

 ورم دست ها و یا صورت و یا تمام بد  .1

 درد و ورم یک طرفه ساق و را  .7

 عفونت، آبسه و درد شدید دندا  .8

یک کیلوگرم یا بیاشاتار در      )  افزایش وز  ناگهانی .3

 (هفته

 zahrayemarziye@: کانال تلگرام بیمارستان *
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در صورت داشتن خونریزی چه کاری باایاا انا اام       

 باهیم؟

اگر میزا  خونریزی زیااد    .  سریعا به پزشک خود اطالع دهید

بود و یا دچار درد شدیدی شدید، باید به اورژانس ماراعاعاه    

پزشک برای یافتن علت خونریزی ممکن است آزماو     .  کنید

های زیادی انجام دهد از عمله معاینه لگنی سونوگرافای یاا     

 .آزمو  های ادراری یا خونی

 درمان  

. درما  خونریزی در اوایل بارداری به علت خوناریازی اسات     

بعد از شروع خونریزی هیچ راهی برای پیشگیری از وقاوع و    

در صورت وقاوع ساقاط      .  درما  تهدید به سقط وعود ندارد

. پزشک تالش می کند ببیند همه بافت خارج شاده یاا ناه       

بافت های ناشی از حاملگی خارج از رحمی باید توساط دارو    

 .یا عراحی خارج شود

 برای پیشگیری از سقط چه باید کرد؟

 مراقبت از بد ، توعه به بهداشت و سالمت 

 عدم مصرف سیگار و الکل یا داروهای بدو  نسخه 

    دریافت ویتامین های دورا  بارداری به همراه اسایاد

 فولیک

  در صورت داشتن دیابت یا فشار خو  بهتر است 
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 دردهای واقعی

 .منظم است( دردها)فاصله انقباض های رحم .6

 .کم می شود( دردها)فاصله بین انقباض ها  .2

 .درد بیشتر در ناحیه کمر و شکم است .9

 .بیشتر می شود( دردها)شدت انقباض ها  .4

در حالت طبیعی، بهترین زما  مراععه به بیمارستا ، زمانی 

است که دردهای کاذب به واقعی تبدیل می شود ولی چاو   

ممکن است تفکیک آنها از یکدیگر مشکل باشد بهتر است با 

شروع درد، در صورتی که با استراحت بهتار نشاد نامان         

تماس با ماما یا پزشک معالج پس از استحاماام و هاماراه         

داشتن وسایل مورد نیاز، به بیمارستانی که از قبل در ناظار     

 .گرفته شده، مراععه کند

 خونریزی سه ماهه اول و دوم

 علت خونریزی در اوایل بارداری چیست؟

در حدود یک ز  از هر چهار ز  در چند ماه اول حاملاگای   

برخی از دالیل شاایاآ آ      .  دچار خونریزی واژینال می شود

تهدید به سقط، حاملگی خارج رحمی و ساقاط     :  عبارتند از

 خودبخودی 

عافاونات    :  سایر دالیل خونریزی در اوایل بارداری شاامال     

همورویید، سرطا  های رحم و سرطا  های نادر مرتبط باا    

 بارداری 

 پارگی زودرس پرده ها

در صورت آبریزش یا پارگی کیسه آب و خیس شد  ناگهانای  

 .و یا احساس دفآ ادرار باید عامل زایما  اطالع داده شود

در صورت عدم دسترسی به عامل زایما  گذاشتن یاک ناوار     

بهداشتی تا زما  رسید  به یک بیمارستا  و یا مرکز درمانای  

به شما کمک می کند تا در صورت داشتن آبریزش خدمات به 

 .شما سریعتر ارائه گردد

خروج ترشح مخاطی آغشته به خون و خیس شدن           

ناگهانی از عالئمی است که با مشاهده آنها باید             

 .سریعتر به بیمارستان مراجعه شود

 دردهای کاذب و واقعی

 دردهای کاذب

 .نامنظم است( دردها)فاصله انقباض های رحم .6

 .کم نمی شود( دردها)فاصله بین انقباض ها  .2

 .درد بیشتر در پایین شکم است .9

 .تغییر نمی کند( دردها)شدت انقباض ها  .4

 کاهش یا نداشتن حرکت جنین

در خانم هاای  )  22-61احساس حرکت عنین از حدود هفته 

باه وعاود          22الغر زودتر و در اکثر خانم ها تا حدود هفته 

 (می آید

، ساعت خواب و بیداری عنین تنظیم 29-21بین هفته های 

در این سن، حرکات عنین زیاد شده و چارخاش       .  می شود

 .های متوالی در رحم دارد

تا زما  زایما  حرکات عنین باه دلایال       97از پایا  هفته  

 .بزرگ شد  عنین و کاهش حجم رحم کم می شود

در صورت کاهاش حرکت عنین و یا این که حرکت عنایان   

احساس می شود ولی مانند روزهای گذشته نیست و کماتار   

ماثاال    )  شده است در صورت عدم منآ مصرف مایعات شیرین

مادر باردار باید پس از خورد  ماایاعاات      (  در مادرا  دیابتی

دقیقه راه برود و    22-92شیرین به همراه مصرف چند لیوا  

فعالیت های روزمره را انجام بدهد و سپس به پهلاوی چا      

حارکات    4تا  9دقیقه  92دراز بکشد در صورتی که در طول 

در صورت کم بوودن  بزرگ و خوب داشت مشکلی نیست ولی 

حرکات و یا نبود آن سریعاً به مرکز درمانی و یا پزشک خوود    

 .مراجعه نماید 

در صورت نداشتن حرکت جنین سریعاً به مرکز درمانی و یوا     

 .پزشک خود مراجعه کند 


