مراقبت دوران بارداري
هر زن قبل از تصميم به حاملگي بايستي م ورد ارزي ابي
دقيق پزشك قرار گيرد و در غير اين ص ور ب ه م
تشخيص حاملگي اولين ويزيت پزشك بايد صور گيرد.
برنام ه اا تاندارد ويزي ت ه ار دوران ب اردارر توا
پزشك:
 هفته  23-0هر 4هفته يك بار
 هفته  23-23هر 3هفته يك بار
 هفته  23تا زايمان هر هفته يك بار

روز اات كه در طي حاملگي  200كيلو كالرر
در روز و در طي شيردهي  000كيلو كالرر در
روز به آن اضافه مي شود.
 احتياج روزانه آهن در خانم باردار  20ميلي گرم
و در خانم شيرده 80ميلي گرم مي باشد كه
روزانه به صور يك قرص فروس اولفا
ااتفاده مي شود.
 ش روع مص رف آه ن از نيم
حاملگي(ماه چهارم به بعد) مي باشد.

ه دوم

اونوگرافي به طور معمولي بايد دو بار صور گيرد:
 بار اول
 بار دوم

ورزش دوران بارداري
بين هفته هار 88-8
بين هفته هار 23-23

تغذيه دوران بارداري
 ميزان افزايش وزن دوران حاملگي به طور
متوا  83-80كيلوگرم مي باشد.زنان چاق
تنها  9-3كيلوگرم بايد افزايش وزن داشته
باشند.
 خانم باردار بايد يك رژيم غذايي متنوع و
پركالرر داشته باشد و غذا را به دفعا بيشتر
ولي با حجم كمتر مصرف نمايد.ميزان كالرر يك
زن با وزن متوا ،حدود  3200كيلوكالرر در

 ورزش بايد طبق برنامه و منظم باشد و نه ب ي
برنامه و ناپيواته
 در ص ور يمي م ك اهش اكس ي ژن مث ل
خستگي بيش از ح د،گييي ي ا تنگ ي نف
شديد،ورزش را متوقف نماييد.
 در م ل خن ك ورزش كني د ت ا دچ ار
گرمازدگي نشويد.برار اين امر مايع ا ك افي
مصرف كنيد و لباس منااب بپوشيد.

نزديكي در دوران بارداري
توصيه مي شود ك ه در 4هفت ه آخ ر ح املگي نزدي ي
صور نگيرد.
دو مورد ممنوعيت نزديكي در دوران بارداري:
پارگي كيسه آب و جفت ار راهي
عاليم خطر دوران بارداري
در صور بروز هرگونه از اي ن يمي م ا ريعا ب ه پزش ك
مراجعه كنيد:
 خروج اريع مايع از واژن(آبريزش)
 هر نوع خونريزر واژينال يا ل ه بيني
 درد شديد يا غير معمول ش م يا پشت
 كاهش حركت ي باره جنين
 حالت تهوع و ااتفراق مادرو...
 تورم قابل ممحظه داتها و صور يا ورم شديد
و پايدار پاها
 تب يا لرز
 اوزش ادرار و يفونت واژينال
 زنان حامله بايد از ايگار كشيدن پرهيز كنند.
 يبوات در حاملگي تش ديد م ي ش ود ك ه ب رار
جل وگيرر ازآن خ انم حامل ه باي د ب ه ورزش
كردن،مصرف فيبر و مايعا تشويق شود.

 زنان حامله به طور شايع دچار اف زايش ترش ا
واژن مي شوند كه دوش واژينال توصيه مي شود.
 در حاملگي درمان هار پزش ي مربوط ب ه دن دان
ترجي ا در اه ماهه ر دوم باردارر انجام گيرد.

باسمه تعالي

بیمارستان خاتم االنبیاءخفر

 در صور پايدار بودن و شديد بودن ا ردرد باي د
به پزشك مراجعه كرد زيرا مم ن اا ت از يمي م
فشارخون باال باشد.
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