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  (س)بیمارستان و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه 

 ییللبببییییییی

 افزایش ترشحات دهانه رحم

زنان  حامله معموالً ازاین حالت شاکی هستند ودربسیاار   از      

استفاده از لباسها  زیر نخی  ، خشک .  موارد علت مرضی ندارد 

نگه داشتن  ناحیه تناسلی پس از هربار شستشو  و تعویض مکرر 

چنانچه ترشحات به مقدارزیااد و    .  لباسها  زیر توصیه می شود 

وبو  بد  و عالمتهایی  چون سوزش  (  سبز یا زرد )  باتغییر رنگ 

و خارش همراه باشد زن باردار حتماً باید  به مرکز باهاداشاتای     

 .درمانی ،پزشک یا ماما مراجعه  کند 

 کمر درد

تا حدود  دربعضی از زنان حامله رخ می دهد و درجات خفیا    

آن  به دنبال کشش شدید  ، خستگی ، خم شدن زیاد  ، بالاناد     

کردن اشیاء یا قدم زدن ظاهر می شود  معموالً درماهها  آخار    

حاملگی به علت بزرگی  شکم گود   کمر بیشتر شده وشانه هاا  

استفاده  از کفشاهاا    . و پشت به سمت عقب متمایل می شوند 

مصار  داروهاا      . پاشنه  بلند این حالت را تشدید  می کناد    

 .مسکن بدون تجویز پزشک جایز نیست 

رعایت  برخی از نکات  بهداشتی  از جمله  استفاده از  کیسه آب 

گرم ، انجام حرکات ورزشی  تقویت  کننده عضالت پشت و کمر، 

استفاده از کفشها  پاشنه کوتاه ، ماساژ مالیم ، تاخات خاواب      

محکم و بدون فنر ، ورزش شنا و جلوگیر  از افزایش بایاش از     

خوابیدن  به  پشت  .  حد وزن به بهبود این حالت کمک می کند 

نیز می تواند  درد کمر  را تشدید کند توصیه می شود که خانام  

ها   باردار به  پهلو  چپ استراحت نمایند صبر وحوصله  کلید 

 .درمان کمر درد  در حاملگی است 
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 تغییرات پوست

پیدایش خطوط قرمز  رنگ بررو   شکم وران ها و پستاان  هاا       

دربرخی از زنان حامله  امر  طبیعی  است و به علت کشایادگای     

این خطوط  معموالً پس از   .  بافت ها  زیر  پوست ایجاد می شود 

زایمان به رنگ نقره ا   در می آیند و به همان صورت  بار رو       

 .بدن باقی می مانند 

 

 

 

 

 

 بواسیر

یبوست  می تواند در ایاجااد       . معموال درحاملگی شایع است 

در این حالت اجابت مزاج دردناک بوده و با . بواسیر موثر باشد 

این مشکل با اصالح عادت . سوزش و خارش همراه می باشد  

استراحت کافی در اواخر روز . و رژیم غذایی بر طر  می شود 

باعث می شود که فشار رحم به قسمت  پایین روده کااهاش   

درصاورت  .  یافته و درنتیجه  بهبود سریعتر اتافااا افاتاد           

احساس درد شدید در ناحیه بواسیر باید هرچه سریعتار باه      

 .پزشک مراجعه کرد 



  (س)بیمارستان و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه  واحد آموزش بیمار ZMH-PT-OB-0052: کد محتوای آموزشی

3 2 1 

برا  پیشگیر   و بهبود  تهوع و استفراغ حاملگی ،  بهتار اسات     

زن باردار نیم ساعت قبل از بلند شدن از رختخواب ، یک تکه نان 

. برشته مصر  کند و به آهستگی  فعالیت خود را آغاز ناماایاد        

غذاها باید روزانه  در وعده ها  بیشتر و با حجم کم خورده  شود 

واز خوردن  غذاها  چرب ، سرخ کرده  وپارادویاه  پارهایاز              

درصورت بروز ناراحتی  شدید یاعدم بهبود  باید به  پزشاک  . شود 

 .مراجعه شود 

 گرفتگی عضالت

این حالت  بیشتر درعضالت ساا  پا مشاهده میشود و درصاورت  

معمواًل رعاایات رژیام        . شدت عارضه باید به پزشک مراجعه کرد 

بخصوص نوشیدن ماایاعاات ،        (  با نظر پزشک )  غذایی  مناسب 

 .مالش ساا پا و گرم نگه  داشتن  آن به  بهبود کمک می کند 

 یبوست 

گاهی مسئله   جد  در دوران باردار  است کاه باه دلایال           

تغییرات هورمونی وکاهش حرکات معده و روده ایجاد و به صورت 

خروج مدفوع سخت و سفت مشخص می شود ومعموالً با احساس 

 . ناراحتی و درهنگام اجابت مزاج همراه است 

استفاده از رژیم غذایی  حاو  سبزیجات و میوه جات ونوشایادن   

صبحها  بعد از بارخااساتان از         )  مایعات بخصوص آشامیدن آب 

به رفع این مشکل کاماک مای      (  رختخواب و شبها موقع خواب 

همچنین تحرک و انجام فعالیت و مصر  خیساناده مایاوه      . کند 

 .جات خشک از قبیل آلو و انجیر توصیه می شود 

 سردرد 

بروز سردرد دراوایل  حاملگی شایع است  در ماوارد  عالات آن        

سینوزیت یا عیوب چشم است  ولی در اکثر مواقع  علاتای یاافات        

نمی شود معموالً دراواسط حاملگی از شدت آن کاسته می شود و یا 

چون  سردرد  می تواند  در بسیار  از بیماریهاا   .  از بین می رود 

جد  و خطرناک ازجمله  مسمومیت  حاملگی بروز کند لذا به زن   

باردار توصیه می شود درصورت بروز سردرد بخصوص سردرد هاا   

 .مداوم حتماً با پزشک مشورت کند 

 تکرر ادرار

این حالت  .  تکرر ادرار یک شکایت  معمول دردوران حاملگی  است 

درماه ها  اول حاملگی  به علت تغییرات ایجاد شده دربدن و درماه 

چنانچه افزایش دفاعاات     . آخر به علت  بزرگی رحم بوجود می آید  

ادرارکردن  همراه با درد و سوزش و وجود خون درادرار باشد حتمااً   

 .باید به پزشک مراجعه نمود 

 تهوع  و استفراغ

پایاشارفات      این حالت  دراوایل  باردار  شایع است که بتدریج  با 

حاملگی از شدت  آن کم  شده و بهبود می یابد معموالً صاباحاهاا      

شدیدتر و گاهی به گونه ا   است که موجب  کم آبی  و پایادایاش     

اختالالتی در غلظت  امالح بدن  می شود که دراین حالت زن باردار  

قادر به خوردن  غذا و مایعات نیست و درموارد شدید  باید تاحات      

 .نظر پزشک قرارگیرد 

دوران بارداری  پرخطرترین  و با اهمیت  ترین دوران زندگی 

 .هر مادری می باشد 

تغییراتی که  درساختمان و عمل اندام ها وسیستم  همای     

داخلی  بدن مادر ایجاد می شود در این  دوره زیاد است و   

وضعیت  قبل از حاملگی  مادر ،  در شکایت همای شمایم       

 .دوران بارداری تاثیر  به سزایی دارد 

 ویار

ویار عبارت است  از حساس شدن زن حامله به  برخی بوها و یاا      

تمایل به خوردن  بعضی از مواد غذایی که علت آن درحاامالاگای     

در زنانی که رژیم غذایی خوبی داشته  و از   . کامالً مشخص نیست 

گاهی  . وضعیت روحی خوبی برخوردار هستند  کمتر دیده می شود 

زنان  تمایل  به خوردن  مواد  پیدا می کنند که ارزش غاذایای     

تاا  ...   چندانی نداشته  ویا خوراکی نیستند  مثل خاک، مهر نماز و

زمانی  که ویار به رژیم غذایی زن باردار لطمه وارد نسازد  مشکال  

 .ساز نیست  اما باید جداً ازخوردن مواد غیر غذایی خوددار  شود 

 ترشح فراوان بزاق 

این حالت دراوایل باردار  .درتعداد   از زنان باردار دیده می شود 

شایع است و نیاز به درمان خاصی ندارد در دوران بااردار  ، باه       

علت  تغییرات محیط دهان و دندان زمینه برا  رشد میاکاروباهاا      

به همین دلیل  ضرورت دارد بهاداشات دهاان      .  فراهم  می شود 

ودندان دقیقًا  رعایت  شده و دندان ها پس از هار وعاده غاذا            

 . مسواک زده  شود 


