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 فشار خون دربارداری

6931مهر ماه : تاریخ بازنگری   

 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

چگونه از ابتال به پره اکالمپسی جلوگیییری   

 کنیم ؟

کنترل مرتب  فشار خون و اندازه گیری  .1
وزن و میزان پروتئین در ادرار با توجه   

 ب  دستور پزشک و ماما

 ویزیت مرتب توسط پزشک یا ماما .2

مصرف مایعات کافی در طول شهاهانه       .3
 روز

مصرف کم مواد کافئین دار مانند چهای    .4
 ....و قهوه و

مصرف بیشتر میوه و سازیجات تازه ب    .5
دلیل خاصیت آنهتهی اکدهیهداتهیهو        

 ( محافظت کننده ) 

مصرف ماهی ها ب  ویژه مهاههی ههای       .6
دریای جنوب ب  غیر از ماههی تهن و       

 استفاده از کپدول های روغن ماهی 

پرهیز از مصرف زیاد نهکهک و مهواد         .7
 نشاست  ای و غذاهای سرخ کردنی

 استراحت  کافی در طول روز  .8

انجام مرتب تکرینات ورزشی با صهح     .9
 دید پزشک یا ماما

 zahrayemarziye@: کانال تلگرام بیکارستان *
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درمان فشار خون  وابسته  به  بارداری  و   پره 

 اکال مپسی

درمان بدتگی ب  سن بارداری دارد یعنی مهدت  

 .گذرد  زمانی ک  از عکر جنین می

اگر تاریخ زایکان نزدیک است برای جهنهیهن       

کافیدت مککن است پزشکان با تهوجه  به         

شرایط مادر و جنین تصکیم ب  انجام زایهکهان     

 .بگیرد 

اگر مادر   پره ا کح مپدی  خفیف داشهته  و       

جنین رشد کافی نداشت  باشد موارد زیهر به      

 :شود  مادران توصی  می

استراحت  بر پهلوی چپ برای افزایش خهون  *  

 رسانی ب  جنین

افزایش تعداد ویزیت ها  توسط پهزشهک و     *  

 ماما

 محدود نکودن مصرف نکک * 
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 نشانه ها و عالیم پره اکال مسی چیست؟ .1

 تورم صورت و دست ها .2

 رود سردردی ک  از بین نکی .3

در میدان بینایی تغییرات لکه  ههایهی       .4

 .دیده می شود 

 در قدکت فوقانی شکم و شان  .5

 تهوع و استفراغ در نیک  دوم بارداری .6

 افزایش وزن ناگهانی  .7

 تفس مشکل .8

 تاری دید .9

یا بیشتر بها یها        9۱/ 14۱افزایش فشار خون  

بدون وجود پروتئین در ادرار هر کدام از نشان  

تواند نشانی از بهروز پهره       های گفت  شده می

در صورت بروز هر کهدام از    .  اکحمپدی باشد 

نشان  های فوق سریع و ب  ماما و یا پهزشهک     

در صورت عدم دسترسی ب  .  خود اطحع دهید 

 .پزشک یا ماما ب  مرکز درمانی مراجع  نکایید 

معکوالً افزایش فشار خون عاارتدت از فشهار    

و یا بیشتر حتی یکی از ایهن    14۱/ 9۱برابر است 

 . دو عدد افزایش یابد 

 عوامل خطر ساز

هنوز مشخص نشده چرا در بعضی خانم ها ایهن  

شود اما خطر آن در      پره  اکحمپدی  ایجاد می

 : موارد زیر بیشتر است 

 در دوران در بارداری بار اول   .1

سابق  پری اکحمپدی در بارداری قالی و     .2

 .یا در خانواده داشت  باشد 

سابق  فشار خون مزمن بیکاری کلیوی و    .3

 .یا هر دو را داشت  باشد 

  35و باالی  18زن باردار در سنین زیر  .4

 بیش از یک جنین داشت  باشد .5

 چاق باشد  .6

فشار خون در بارداری افزایش فشار خون در 

 بارداری در دوران بارداری چیست ؟

اگر بعد از هفت  ی بیدتهم بهارداری دچهار         

افزایش فشار خون شدید ولی پروتهئهیهن در      

ادرار وجود نداشت تشخیص عهاهارتدهت از      

ک  گاهی ب  نام (( افزایش فشار خون بارداری ))  

(( افزایش فشار خون ب  عهلهت بهارداری        ))  

 .خوانده می شود 

خانم هایی ک  بعد از طی نیکه  اول بهارداری       

دچار افزایش فشار خون می شوند و در ادرار     

پروتئین دارند ، دچار اختحل پهیهدهیهده ای       

. هدتند ک  پره  اکحمپدی نامیده می شهود      

کدانی ک  قال از بارداری دچهار فشهارخهون      

هدتند  و یا قال از هفت  بیدتم  بارداری ب  آن 

شوند دچار اختحالتی هدتهنهد که        ماتح می

 .شود  فشارخون مزمن نامیده می


