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 مراقبت پیش از بارداری  -1الف 

 گروه بندی عالئم و نشانه ها                        اقدام                                                                       ارزیابی  

 تشکیل پرونده 

رم فحال مطابق گرفتن شرح 

 مراقبت پیش از بارداری 

 اندازه گیری کنید :

قد ، وزن ، نمایه توده بدنی ، 

 عالئم حیاتی 

 معاینه کنید :

چشم ، دهان و دندان ، 

تیروئید ، قلب ، ریه ، پوست ، 

شکم ، اندام ها ، لگن پستان ، 

                                                      و واژن 

 

 

 

 

 

سال ، بارداری پنجم و باالتر ،  53و باالی  11سن زیر 

سال ، نمایه توده  2فاصله بارداری تا زایمان قبلی کمتر از 

رفتارهای پرخطر ، ،  3/11و کمتر از  23بدنی باالتر از 

و دخانیات ، مواد  مشکالت دهان و دندان ، مصرف سیگار

افیونی و محرک ، مصرف الکل ، اختالالت روان / 

همسرآزاری ، شغل سخت و سنگین ، ناهنجاری های 

دستگاه تناسلی ، اختالل ژنتیکی ، بیماری ها )دیابت ، قلبی 

 ، ، لوپوس ، آرتریت روماتوئید، تاالسمی مینور ، صرع 

ل ، واژینافشارخون باال ، تیروئید، عفونت های عالمت دار 

 آنمی ، سل ،سندرم تخمدان پلی کیستیک و.......(

 سوابق بارداری و زایمان قبلی 

نوزاد ناهنجار،تاخیر رشد داخل مرگ نوزاد،مرده زایی،

رحمی ،جراحی شکم و رحم ، زایمان زودرس ، سقط 

 مکرر ، مول، حاملگی خارج از رحم 

 

و خانه  4تا الف  2اقدام طبق الف 

 زیر

 همه موارد طبیعی بودن

 ایمن سازی طبق دستورالعمل -

 تجویز اسیدفولیک  -

درخواست آزمایش و تفسیر آن  -

  4الف و اقدام مطابق 

 انجام پاپ اسمیردر صورت نیاز  -

آموزش و توصیه طبق عناوین  -

 فرم مراقبت پیش از بارداری 

 غربالگری سالمت روان  -

ر د تعیین تاریخ مراجعه بعدی  -

 صورت نیاز

روه بندی گرسگ  



 پیش از بارداری )به ترتیب حروف الفبا( تعاریف مراقبت 

 ، را درخواست کنید.  TSHکامل خون ، قند خون ناشتا و  ششمار آزمایش های پیش از بارداری :

و  HIVبرای انجام آزمایش : در صورت وجود یا سابقه رفتارهای پرخطر در خانم و یا همسرش ، خانم را  1نکته 

 HIVبیشتر به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری ارجاع دهید. در صورت وجود آزمایش تشخیص سریع بررسی های 

 آن را طبق دستورعمل انجام دهید.

 را درخواست کنید. VDRL، آزمایش  وجود یا سابقه رفتارهای پرخطر در خانم و یا همسرش: در صورت  2نکته 

 که خانم علیه سرخجه ایمن نشده باشد ، درخواست کنید. : تیتر آنتی بادی ضدسرخجه را در صورتی 5نکته 

را  HBsAg: در صورتی که خانم طبق دستورعمل کشوری بر علیه هپاتیت ایمن نشده است ، آزمایش  4نکته 

 درخواست کنید.

 و در صورت نیاز انجام شود. : آزمایش پاپ اسمیر با توجه به دستورعمل کشوری 3نکته 

رد بهداشت فردی )شیوه زندگی سالم ، ایمن سازی ، شغل ، ورزش و .......( بهداشت در مو آموزش و توصیه :

با تاکید بر راه های روان )آرامش و سالمت روان( ، بهداشت جنسی )روابط جنسی و نکات آن و رفتارهای پرخطر 

، تغذیه و ( ، بهداشت دهان و دند ان )مراقبت از دندان ها ، ترمیم دندان، استفاده از نخ دندان ( HIVانتقال ویروس 

مکمل های دارویی )گروه های اصلی غذایی ، رعایت تنوع و تعادل در مواد غذایی ، مصرف مکمل های دارویی و 

 آن و یا مواجهه با دود سیگاراصالح وزن( ، دخانیات و مخدر و الکل )عدم مصرف و ترک آن و مضرات مصرف 

 برای مادر و جنین( ، زمان قطع روش پیشگیری از بارداری و زمان مناسب باردار شدن آموزش دهید.



بیماری بالینی است که خود را با تظاهرات رفتاری ، شناختی و فیزیولوژیک نشان می دهد و  اعتیاد یا وابستگی :

ترجیح دهد . برای تشخیص وابستگی به مواد ، حداقل وجود ای دیگر باعث می شود فرد مصرف مواد را به رفتاره

 سه نشانه از نشانه های زیر الزم است :

 تحمل که افزایش تدریجی مقدار ماده مصرفی الزم برای دست یابی به عالئم مصرف آن ماده است . -

 پیدایش عالئم ترک در صورت عدم مصرف یا کاهش مقدار مصرف . -

 تالش های ناموفق برای کاهش یا قطع مصرف ماده . تمایل دائم و -

 مختل شدن فعالیت های اجتماعی ، شغلی و تفریحی . -

 تداوم مصرف ماده علی رغم آگاهی از عوارض آن . -

 صرف زمان زیاد جهت تهیه ، مصرف و یا بهبودی از عوارض . -

 مصرف مواد زیر )بدون توصیه پزشک( را از خانم سوال کنید :

 ،، داروهای مسکن اپیوئیدی )ترامادول ، کدئین، دیفنوکسیالت ، غیره( تنباکو )سیگار، قلیان ، ناس ، غیره(انواع 

ی مواد افیونی غیرقانونداروهای آرام بخش یا خواب آور )دیازپام ، آلپرازوالم، کلونازپام ، فنوباربیتال ، غیره( ، 

حشیش )سیگاری ، گراس ، بنگ ، غیره ( ، محرک ره ( ، )تریاک ، شیره ، سوخته ، هرویین ، کراک هروئین ، غی

 های آمفتامینی )شیشه ، اکستازی ، اکس ، ریتالین ، غیره ( .

واکسن توأم را طبق دستورالعمل کشوری واکسیناسیون تزریق کنید.  واکسن سرخجه را در صورت  ایمن سازی :

خجه ورت تزریق واکسن ویروس زنده سرد. در صتزریق کنی تماسل خانم و منفی بودن تیتر آنتی بادی ضدسرخجه



مؤثر پیشگیری از بارداری استفاده کند ولی اگر در این زمان فرد بهتر است خانم حداقل تا یک ماه از یک روش 

 شد تزریق واکسن سرخجه اندیکاسیونی برای خاتم بارداری نیست .باردار 

 بارداری : 

 : تعداد بارداری ها بدون در نظر گرفتن نتایج آن )سقط ، مول ، حاملگی نابجا، زایمان  تعداد بارداری

 زایمان دیررس چند قلویی(زودرس ، زایمان به موقع ، 

 : و بیشتر ، بدون در نظر گرفتن تعداد جنین های  22بر اساس تعداد حاملگی ها از هفته  تعداد زایمان

یمان تک قلو یا چند قلو ، زنده یا مرده در تعداد زایمان تغییری متولد شده محاسبه می شود. یعنی یک زا

 بوجود نمی آورد.

  : روز  6هفته و  21بارداری ، یعنی تا  22بارداری تا قبل از شروع هفته خروج محصول سقط 

 : سقط پس از سه ماهه اول بارداری  سقط دیررس 

 : بار یا بیشتر  2سقط متوالی  سقط مکرر 

 : روز 6هفته و  21مرده یا زنده یعنی پس از بارداری به صورت  22تولد نوزاد پس از شروع هفته  زایمان 

 : که بعد از جدا شدن از بارداری تا زمان زایمان به گونه ای  22مرگ جنین بعد از شروع هفته  مرده زایی

 هد .ت ارادی را نشان ندمادر نفس نکشد و یا هیچ عالمتی مبنی بر وجود حیات مانند ضربان قلب و یا حرکا

 : مرگ نوزاد زنده متولد شده )نوزادی که پس از خروج از رحم عالمت حیات داشته است(  مرگ نوزاد

 روز پس از تولد . 21از زمان تولد تا 



پاپ اسمیر انجام می شود. در سال پس از اولین تماس جنسی(  5سال ازدواج کرده ) 03تا  53در زنان  پاپ اسمیر :

سال انجام می شود. در مواردی که خانم در  13هر سالگی و سپس  43سال یکبار تا  3صورتی طبیعی بودن نتیجه هر 

ازدواج در سنین پایین ، کشیدن سیگار ، ابتال به معرض خطر ابتال به سرطان سرویکس )شرکای جنسی متعدد ، 

 یا ماما است . ات و فواصل انجام پاپ اسمیر بر اساس نظر پزشک ویروس پاپیلوما( است . تعداد دفع

 تاریخ مراجعه بعدی را در صورتی که فرد نیاز به پیگیری بیشتر دارد ، تعیین کنید. تاریخ مراجعه بعدی :

ز انکته : به خانم یادآور شوید با قطع قاعدگی مراجعه کند تا در صورت تشخیص بارداری ، مراقبت دوران بارداری 

، خون و یا شروع شود. تشخیص بارداری می تواند با آزمایش ادراربارداری )اولین مالقات(  13تا  6هفته 

 سونوگرافی باشد.

را تکمیل  "فرم پیش از بارداری"، قسمت شرح حال  برای تشکیل پرونده تشکیل پرونده و گرفتن شرح حال :

 کنید. شرح حال شامل : 

، مصرف مواد افیونی و محرک ، مصرف الکل ، کشیدن سیگار سال  53و باالی   11تاریخچه اجتماعی : سن زیر -

 یا سایر دخانیات ، رفتارهای پرخطر ، همسرآزاری ، شغل سخت و سنگین.

ل ، کلیوی س ابتال فعلی به بیماری اعم از بیماری های زمینه ای )دیابت ، فشارخون باال ، صرع ،تاریخچه پزشکی :  -

/ ایدز ،  HIV، اختالالت روانی ، بیماری تیروئید ، سوء تغذیه ، ناهنجاری اسکلتی ، عفونت ، آسم قلبی و ........( 

سال و یا سابقه سرطان پستان در افراد درجه  53هپاتیت ، اختالل انعقادی ، سابقه سرطان پستان در خانم های باالی 

االسمی ت، مادربزرگ ( ناهنجاری های دستگاه تناسلی ، نمایه توده بدنی غیرطبیعی ،مادر )مادر ، خواهر یک خانواده 



مینور در خانم و یا همسرش ، اختالل ژنتیکی در خانم یا همسرش و یا وجود ناهنجاری در یکی از بستگان درجه 

 )پدر ، مادر ، خواهر ، برادر ، فرزند( یک 

سابقه یا وجود رفتارهایی مانند زندان ، اعتیاد تزریقی ، رفتار جنسی پرخطر و محافظت نشده ،  رفتارهای پرخطر :

 تزریق مکرر خون 

 هر فعالیت فکری یا بدنی که به منظور کسب درآمد )نقدی ، غیرنقدی ( صورت گیرد . شغل :

 و سنگین :شغل سخت 

 قالیبافان و ......(ان کارهای ایستاده یا نشسته مداوم )مانند معلمان ، فروشندگ ، 

  افزایش ضربان قلب ، عرق کردن زیاد و خستگی باال بودن حجم فعالیت جسمی به گونه ای که موجب

 مفرط شود.

 .تماس با داروهای شیمی درمانی ، اشعه ایکس ، جیوه آلی و دیگر مواد شیمیایی 

  ، مواد شوینده و پاک کننده ، حشره مواد شیمیایی مضر برای رشد جنین مثل سرب ، حالل های شیمیایی

 کش ها و دود دمه های فلزات .

  کار در محیط پر سروصدا ، محیط گرم ، فعالیت در محیط پراسترس روانی می تواند موجب افزایش

 فشارخون در زنان باردار گردد .

 فشارخون ، درجه حرارت ، نبض و تنفس را اندازه گیری کنید. عالئم حیاتی :

 یک وضعیت ثابت )نشسته یا خوابیده ( و از یک دست ثابت )راست یا چپ( اندازه گیری  فشارخون را در

ترجیحاً فشارخون در وضعیت نشسته و از دست راست اندازه گیری شود. در صورتی فشارخون باال  کنید.



و باالتر  میلیمتر جیوه 03/143دقیقه ،  3اطالق می شود که میانگین دو بار اندازه گیری فشارخون به فاصله 

 باشد.

  درجه  51درجه حرارت بدن را از راه دهان به مدت یک دقیقه اندازه گیری کنید. دمای بدن به میزان

درجه کمتر  3/3است . درجه حرارت زیر بغل از درجه حرارت زیر زبان به میزان  "تب" سانتیگراد یا باالتر

 است .

 دقیقه است .بار در 133تا  63کنید. تعداد طبیعی نبض، ی تعداد نبض را به مدت یک دقیقه کامل اندازه گیر 

   ،باردردقیقه است . 23تا  16تعداد تنفس را به مدت یک دقیقه کامل اندازه گیری کنید. تعداد طبیعی نبض 

 وضعیت روانی خانم را با ارزیابی عالئم به شرح زیر تعیین کنید :  عالئم روانپزشکی :

 افکار یا اقدام به خودکشی ، عدم برقراری حساس بیزاری از زندگی عالئم خطر فوری روانپزشکی : ا ،

ا دعوا کردن و زد و خورد مکرر بارتباط ، بی قراری شدید، ناامیدی ، تحریک پذیری و پرخاشگری شدید، 

،  )گوشه گیری ، کاهش ارتباط های اجتماعیدیگران ، هذیان ، توهم ، رفتار یا گفتار آشفته ، عالیم منفی 

  رفی ، کاهش بروز هیجان ها و عواطف(کم ح

  عالئم در معرض خطر روانپزشکی : خجالتی بودن شدید ، اضطراب در محیط های اجتماعی ، تجربه

ریه ، گعالئمی مانند تپش قلب و تنگی نفس ، وسواس ، خلق افسرده ، بی حوصلگی و کاهش عالیق ، 

احساس پوچی ، تحریک پذیری ، پرخاشگری ، بدخلقی ، رفتارهای ناشایست و مهار گسیخته ، تغییر در 

 خواب و اشتها ، اختالل در تمرکز 

در موارد سابقه اختالل و یا بیماری های ژنتیکی ، مشاوره و در صورت نیاز آزمایش  مشاوره ژنتیک :

 این آزمایش دو مرحله دارد :( انجام می شود PND)تشخیص قبل از تولد 



 و در حاملگیمرحله اول : نوع جهش ژنتیکی بیماری ، در والدین تعیین می گردد و یک بار انجام می شود -

بعدی نیاز به تکرار آن نیست . به دلیل محدودیت زمانی انجام سقط ، در صورت ابتالی جنین در زمان بارداری 

یک پیش از تولد ، قبل از وقوع بارداری در زوج ، انجام می شود و ترجیحا آزمایش مرحله اول تشخیص ژنت، 

 مادر برای انجام این مرحله به مشاوره ژنتیک ارجاع گردد.در غیر این صورت در اولین فرصت می بایست 

 ابتال به بیماری صورت گرفته و معموال از هفته دهم بارداری با گرفتنتعیین وضعیت جنین از نظر مرحله دوم :  -

ابتال به بیماری  بررسی می گردد. در ( انجام می شود. وضعیت جنین از نظر CVSنمونه از پرزهای جفت )

معمول بارداری قرار می گیرد. گزارش گردد، بارداری ادامه یافته و مادر تحت مراقبت صورتی که جنین سالم 

هی است در هر بارداری انجام مرحله در غیر این صورت مادر برای انجام سقط جنین مبتال معرفی می گردد. بدی

 دوم برای تعیین وضعیت هر جنین الزم است .

ماه قبل از بارداری ( را  5میکروگرم اسیدفولیک )ترجیحاً  433مصرف روزانه  مصرف مکمل های دارویی :

 تجویز کنید. 

لثه ، عفونت دندانی و  دهان و دندان خانم را از نظر وجود جرم ، پوسیدگی ، التهاب معاینه دهان و دندان :

 آبسه معاینه کنید. درمان بیماری های دهان و دندان منعی در بارداری ندارد.

 : تخریب ساختمان دندان به دنبال فعالیت میکروب های پوسیدگی زای دهان که  پوسیدگی دندان

 عالئم آن عبارتند از : 

 *تغییر رنگ مینای دندان به رنگ قهوه ای یا سیاه 

 * سوراخ شدن دندان 



 * حساس بودن یا دردگرفتن دندان هنگام مصرف غذاهای سرد و گرم یا ترش و شیرین 

 * حساس بودن یا درد گرفتن دندان هنگام فشردن دندان ها بر همدیگر 

 

 : چنانچه پالک میکروبی به وسیله مسواک زدن و یا نخ کشیدن از سطح دندان ها پاک  جرم دندانی

 به رنگ زرد یا قهوه ای تبدیل می گردد.نگردد و مدت طوالنی روی دند ان باقی بامند به الیه ای سفت 

 : از فوریت های شایع دندان دندانپزشک یاست . پیشرفت شدید  عفونت دندانی ، آبسه و درد شدید

که می یدگی و عفو نت دندان معموالً با دردهای شبانه ، شدید ، مداوم و خودبه خودی همراه است پوس

تواند باعث تورم صورت و لثه )آبسه( شده و گاهی با فیستول )دهانه خروجی چرک آبسه دندان( همراه 

 شود. 

 : لثه متورم ، پرخون و قرمز  التهاب لثه 

  خانم به شرح زیر معاینه می شود : معاینه فیزیکی :

 بررسی اسکلرت از نظر زردی و ملتحمه چشم از نظر کم خونی -

 بررسی پوست از نظر بثورات  -

 لمس قوام و اندازه غده تیروئید و بررسی ندول های تیروئید  -

 ، رال سمع قلب و ریه از نظر وجود سوفل ها ، آر تیمی ، ویزینگ  -



نظر قوام ، ظاهر)اند ازه و قرینگی ، تغییرات پوستی( ، وجود توده )محل ، قوام ، اندازه ، ز معاینه پستان ها ا -

این معاینه مطابق دستورعمل کشوری و بسته  چسبندگی( و خروج هر نوع ترشح از پستان )خونی ، چرکی( .

 و ترجیحاً توسط ماما یا پزشک عمومی زن انجام شود. خدمت میانساالن 

 لمس شکم از نظر بررسی اندازه کبد و طحال و بررسی شکم از نظر جود اسکار و توده -

  بررسی اندام های تحتانی از نظر وجود ادم و ناهنجاری اسکلتی  -

از نظر تغییر شکل های محسوس مانند راشیتیسم ، فلج بودن و یا اسکلیوزیس بررسی می وضعیت ظاهری لگن  -

 شود.

واژن به منظور بررسی عفونت ، توده ، وضعیت رحم و ضمائم آن ، وضعیت ناحیه تناسلی از نظر هرپس و یا  -

 واژینال )توسط ماما یا پزشک عمومی زن( انجام می شود.سایر ضایعات . معاینه 

نید. نوموگرام محاسبه کنمودار با استفاده از میزان وزن و قد ، نمایه توده بدنی را از روی  نمایه توده بدنی :

 نمایه توده بدنی ، وزن )کیلوگرم( تقسیم بر مجذور قد)متر( است .

هر رفتار خشن وابسته به جنسیتی است که موجب آسیب شده یا با احتمال آسیب جسمی ،  همسرآزاری :

ی و در اختیار روانی و یا رنجش زن همراه گردد. چنین رفتاری می تواند با تهدید ، اجبار یا سلب مطلق آزاد

 صورت گرفته و در جمع یا در خفا رخ دهد .

هر گونه اقدام عمدی از سوی شوهر که منجر به وارد شدن آسیب بدنی به همسرش گردد   خشونت جسمی :

 و لگد زدن ، هل دادن ، کشیدن موها ، اقدام به خفه کردن ، ضربه زدن با چاقو .مانند مشت زدن ، سیلی زدن 



نفس زن را خدشه دار می کند. فتار خشونت آمیزی است که شرافت ، آبرو و اعتماد به رخشونت روانی : 

این رفتار به صورت انتقاد ناروا ، تحقیر ، بددهانی ، تمسخر ، توهین ، فحاشی ، متلک و تهدیدهای مداوم اعمال 

 می شود.

 یک سال است .از بارداری  شمدت اعتبار مشاوره پی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 راهنمای مراقبت پیش از بارداری  -2الف 

 اقدام              تاثیر بر بارداری                                               وضعیت فعلی و سوابق                         

، زایمان افزایش احتمال سقط ، زایمان زودرس  جاری های دستگاه تناسلی ناهن

سخت ، سزارین ، خونریزی بعد از زایمان ، 

 حاملگی خارج از رحم 

 ارجاع غیرفوری به متخصص زنان و زایمان

ارجاع غیرفوری به مرکز مشاوره بیماری های  امکان ابتال به ایدز، عفونت آمیزشی  رفتارهای پرخطر 

 رفتاری 

سابقه یا وجود اختالالت روانپزشکی ، 

 همسرآزاری )با توجه به تعاریف( 

احتمال عود یا تشدید بیماری ، تکرار 

 همسرآزاری 

در صورت اقدام به خودکشی و جراحت : اقدام -

 درمانی برای جراحت و ارجاع فوری به بیمارستان 

 آسیب بهدر صورت پرخاشگری شدید و احتمال  -

ری به روانپزشک و در صورت دیگران : ارجاع فو

 3عدم کنترل بیماری حین ارجاع : تزریق عضالن ی

میلی گرم آمپول بی  3میلی گرم هالوپریدول و 

 پیریدین

در صورت نبود خطر جدی آسیب به خود ولی  -

سابقه افکار آسیب به خود در ماه گذشته : ارجاع 

 غیرفوری به روانپزشک

در صورت سایر موارد قابل مدیریت توسط  -

 خانواده یا پزشک : ارجاع غیرفوری به روانپزشک 



الت در صورت نیاز به آموزش روانی و مداخ -

س سالمت روان و غیردارویی : ارجاع به کارشنا

 رفتار

در صورت همسرآزاری : مشاوره با زوجین و در  -

صورت عدم موفقیت : ارجاع غیرفوری به 

 انپزشکرو

اختالل ژنتیکی در یکی از والدین یا 

ناهنجای دریکی از بستگان درجه یک 

زوجین ) پدر ، مادر ، خواهر ، برادر ، 

 فرزند( بیماری تکرار شونده در بستگان 

سقط ، افزایش بروز ناهنجاری افزایش میزان 

 های جنینی 

متخصص زنان برای بررسی و  ارجاع غیرفوری به -

 ت مشاوره ژنتیک احیاناً درخواس

ارجاع غیرفوری به مرکز مشاوره ژنتیک در مورد  -

 فنیل کتونوری 

در نوزاد : تجویز    NTDدر صورت سابقه  -

ماه پیش از  5میلی گرم اسدفولیک  4مصرف روزانه 

 بارداری 

 3/11سوء تغذیه یا نمایه توده بدنی کمتر از 

 و باالتر  23و یا 

افزایش احتمال تاخیر رشد جنین ، زایمان 

زودرس ، جنین درشت ، پره اکالمپسی ، دیابت 

بارداری ، سزارین ، بروز نقایص جسمی و ذهنی 

احتمال در جنین ، تولد نوزاد کم وزن ، 

 53ترومبوآمبولی در نمایه توده بدنی بیش از 

 ارجاع غیرفوری به کارشناس / متخصص تغذیه  -

دخانیات ، الکل ، مواد مصرف سیگار و 

 افیونی و محرک 

افزایش احتمال آنمی ، سقط ، تاخیر رشد جنین 

نوزاد کم وزن ، مرگ جنین ، دکلمان ،  ،

زایمان زودرس ، پارگی کیسه آب ، پره 

آموزش خطرات مصرف سیگار ، مواد و الکل و  -

 خطرات مواجهه با دود دسته دوم سیگار در بارداری

  



اکالمپسی ، دیابت ، آلودگی به هپاتیت و ایدز 

 )در مصرف مواد مخدر تزریقی( 

شکاف  اثرات نوزادی : خونریزی داخل مغزی ،

 هیپوگلیسمی و سایر عوارضکام ، سپتی سمی ، 

 ناشی از داروهای غیرمجاز ، سندرم الکل جنینی 

در صورت مصرف فعال مواد : توصیه به استفاده  -

از بارداری مناسب تا زمان از یک روش پیشگیری 

اختالل مصرف مواد و تثبیت از نظر وضعیت درمان 

 سالمت روانی ، اجتماعی 

د آسیب رسان با تشخیص ادر صورت مصرف مو -

پزشک : پیگیری جهت دریافت خدمت براساس 

 راهنمای اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد 

به کارشناس سالمت روان و ارجاع غیرفوری  -

 اررفت

افزایش احتمال تولد نوزاد کم وزن ، زایمان  مشکالت دهان و دندان

 زودرس ، تشدید بیماری دهان و دندان 

ارجاع غیرفوری به بهداشتکار دهان و دندان و یا  -

 دند انپزشک 

آموزش بهداشت دهان و دندان و مشکالت آن در  -

 بارداری 

وزن ، زایمان  افزایش احتمال تولد نوزاد کم شغل سخت و سنگین 

 زودرس

 در صورت امکان تغییر محل یا نوع شغل  -

 آموزش در مورد نحوه فعالیت در بارداری  -

سابقه مول کمتر از یک سال سابقه دو بار 

 سقط متوالی یا بیشتر

ارجاع غیرفوری به متخصص زنان و مشاوره  - احتمال عود 

 ژنتیک با توجه به نظر متخصص زنان 

رحمی ، مرده زایی ،  تاخیر رشد داخل

 مرگ نوزاد ، حاملگی نابجا 

ارجاع غیرفوری به متخصص زنان و مشاوره  - احتمال عود 

 ژنتیک با توجه به نظر متخصص زنان 



 2فاصله بارداری تا زایمان قبلی کمتر از 

 سال 

تاکید به رعایت فاصله مناسب بارداری از نظر - افزایش احتمال تولد نوزاد کم وزن ، آنمی 

مادر و شیرخوار و تباط عاطفی تداوم شیردهی ، ار

 سالمت جسمانی مادربهبود 

میلی  4به میزان توصیه به مصرف اسیدفولیک  -

 ماه قبل از بارداری  5گرم در روز 

و باالی  11بارداری پنجم و بالتر ، سن زیر 

 سال  53

نوزاد کم وزن ، زایمان افزایش احتمال تولد 

زودرس ، جفت سرراهی ، پره اکالمپسی ، 

 دیابت ، آنمی ، ناهنجاری جنین ، زایمان سخت 

اری ، باردتاکید به عوارض بارداری پنجم و باالتر -

 سال 53و باالی  11در سن زیر 

 تاکید به زمان مناسب باردار شدن  -

احتمال جفت سرراهی ، جفت اکرتا و پرکرتا،  سزارین تکراری 

 افزایش خونریزی پس از زایمان 

 تاکید بر عوارض سزارین تکراری -

تاکید به دریافت مراقبت های منظم و به موقع  -

 بارداری 

 

 

 

 

 

 

 



 بیماری ها و ناهنجاری ها  -3الف 

 توصیه و اقدام         تاثیر بر بارداری                                            عنوان                                                 

 افزایشتشدید بیماری در یک سوم بیماری ،  آسم  1

 احتمال پره اکالمپسی ؛ نوزاد کم وزن ، مرگ

 پره ناتال ، زایمان زودرس 

درمان آسم و استفاده از روش پیشگیری از بارداری تا -

 بهبود عملکرد ریه 

مجاز بودن مصرف استروییدها ، داروهای بتا آگونیست و  -

 کرومولین سدیم با نظر متخصص در بارداری 

 g/dl 12درمان دارویی در صورت هموگلوبین کمتر از - احتمال زایمان زودرس، وزن کم هنگام تولد  آنمی فقر آهن  2

ماه پس از اصالح میزان  5ادامه درمان خوراکی تا  -

 هموگلوبین 

تغذیه جهت تعیین رژیم  سارجاع غیرفوری به کارشنا -

 غذایی مناسب 

احتمال ترومبوآمبولی ، ترومبوز وریدهای مغزی  آنمی داسی شکل  5

پره اکالمپسی ، دکولمان ، فشارخون حاملگی ، 

جفت ، زایمان زودرس ، محدودیت رشد جنین 

 ، مرگ مادر 

 تاکید به عوارض احتمالی بیماری در بارداری -

 وزمیلی گرم در ر 4به میزان تجویز اسیدفولیک  -

 منظم و به موقع بارداری  تاکید به دریافت مراقبت ها ی -

 ارجاع غیرفوری به متخصص داخلی  -

ژنتیک جهت بررسی همسر از نظر ناقل بیماری مشاوره  -

 بودن

افزایش احتمال خونریزی پس از زایمان ،  اختالل انعقادی  4

 احتمال انتقال بیماری به نوزاد

 ارجاع غیرفوری به متخصص زنان یا داخلی 



افزایش احتمال سقط ، مرده زایی ، ابتال جنین ،   HIVایدز یا  3

 محدودیت رشد داخل رحمی 

ارجاع غیرفوری به کارشناس ایدز/ مرکز مشاوره بیماری 

 های رفتاری 

احتمال تشدید بیماری ، کم خونی ، پره  لوپوس -بیماری بافت همبند 6

اکالمپسی ، دیابت بارداری ، زایمان زودرس ، 

محدودیت رشد جنین ، آمبولی ریه ، مرگ 

 مادر ، ترومبوآمبولی وریدی ، مرگ نوزاد 

 به متخصص داخلی  ارجاع -

 ماه قبل از باردار شدن  6کنترل بیماری حداقل  -

 

آرتریت  -بیماری بافت همبند 0

 روماتوئید 

 5، احتمال عود بیماری  بهبود نسبی در بارداری

 ماه پس از زایمان 

 ارجاع غیرفوری به متخصص داخلی 

 

د ، تاخیر رش افزایش پره اکالمپسی ، مرده زایی پرکاری  –بیماری تیروئید  1

 جنین ، نارسایی قلبی ، زایمان زودرس

 غدد -ارجاع در اولین فرصت به متخصص داخلی 

افزایش احتمال سقط ، پره اکالمپسی ، دکلمان ،  کم کاری –بیماری تیروئید  0

 تولد نوزاد کم وزن 

 غدد -متخصص داخلی  ارجاع غیرفوری به

تجویز اسید فولیک و بررسی همسر از نظر تاالسمی مینور  - ی طی می شود بارداری بدون عارضه خاص تاالسمی مینور  13

و در صورت ابتال : ارجاع غیرفوری جهت مشاوره ژنتیک 

به بررسی دقیق در اولین مالقات ( و تاکید  PND)انجام 

 بارداری 

افزایش احتمال سقط ، مرده زایی ، پره ترم ،  بیماری قلبی  11

تاخیر رشد داخل رحمی ، نوزاد کم وزن ، 

ناهنجاری های قلبی جنین ، مرگ مادر در 

 بیماری قلبی   4و  5کالس 

 ارجاع در اولین فرصت به متخصص قلب و زنان  -

تاکید به مادر در مورد خطرات احتمالی بارداری برای مادر -

 و جنین 



ه استفاده از روش پیشگیری از بارداری کم خطر توصیه ب -

در مواردی که منع بارداری مانند سندرم مارفان ، آیزن منگر 

 بیماری قلبی   4و  5یا کالس 

ارجاع به متخصص عفونی برای تزریق یک نوبت واکسن  -

 پنوموکوک پلی ساکارید در افراد مبتال به بیماری قلبی مزمن 

 تاکید به دریافت منظم مراقبت های بارداری  -

بهبود نسبی اولسرپپتیک سمپتوماتیک در  بیماری گوارشی  12

ماه  5بارداری و عود عالئم در نیمی از بیماران 

 پس از زایمان 

 بلوگر  H2آنتی اسید و داروهای مجاز بودن مصرف -

در صورت تشدید عالئم یا بروز عوارض جانبی مانند  -

 در اولین فرصت به متخصص داخلیخونریزی : ارجاع 

در صورت جراحی معده : ارجاع غیرفوری به متخصص  -

 داخلی 

ماه  5بیماری مزمن کلیه )حداقل  15

 طول کشیده باشد(

افزایش احتمال پره اکالمپسی ، زایمان زودرس 

 ، آنمی ، دکلمان ، تاخیر رشد جنین 

 کنترل میزان فشارخون و پروتئین ادرار-

در صورت اختالل شدید عملکرد کلیه و نیاز به دیالیز :  -

 تاکید به انجام دیالیز قبل از بارداری و ادامه آن در بارداری 

 ارجاع غیرفوری به متخصص داخلی -

افزایش احتمال پره اکالمپسی ، زایمان زودرس،  پیوند کلیه  14

ناهنجاری های مادرزادی ، سقط ، دیابت 

بارداری ، فشارخون زمینه ای ، عفونت ناشی از 

مصرف داروهای ایمنوساپرسیو ، پارگی 

 زودرس کیسه آب 

سال بعد از پیوند و وضعیت  2توصیه به بارداری حداقل -

 ب سالمتی عمومی مطلو

و  2بررسی عملکرد کلیه ، میزان کراتینین )کمتر از  -

 میلی گرم در دسی لیتر( 3/1ترجیحاً کمتر از 

 بررسی پروتئین ادرار -

 تاکید به کنترل فشارخون  -



 توجه به بروز عفونت های مختلف و درمان مناسب  -

 ارجاع غیرفوری به متخصص داخلی -

ارجاع غیرفوری به متخصص داخلی جهت ارزیابی خطر  افزایش بروز ترومبوآمبولی ، سقط  ترومبوفیلی شناخته شده  13

 ترومبوآمبولی و شروع دارو در صورت نیاز  

احتمال افزایش هیپوگلیسمی ، فشارخون  دیابت  16

حاملگی ، پره اکالمپسی ، سقط ، زایمان 

، عفونت ، پلی هیدرآمنیوس  زودرس،

 ن ناهنجاری جنینی ، مرگ جنی

 اخذ شروع حال بیماری و مدت و نوع درمان -

 کنترل دقیق قندخون برای کاهش عوارض نوزادی  -

ماه بعد از طبیعی شدن قند خون و  5اجازه بارداری حداقل  -

  A1cهموگلوبین 

 میلی گرم در روز 4تاکید به مصرف اسیدفولیک به میزان  -

ارجاع غیرفوری جهت معاینه نورولوژیک ، قلبی عروقی و  -

 شبکیه 

اندازه گیری کراتینین سرم ، پروتئین ادرار ، تست های  -

 عملکرد تیروئید 

ارجاع غیرفوری به کارشناس تغذیه جهت تعیین رژیم  -

 غذایی مناسب 

انکولوژیست یا جراح ارجاع غیرفوری برای مشاوره با  ------------------ سرطان پستان  10

 عمومی

احتمال زایمان زودرس، کاهش وزن افزایش  سل  11

نوزاد ، مرگ پری ناتال ، آلودگی جنین در 

یا آلودگی نوزاد هنگام زایمان به علت بارداری 

 بلع ترشحات 

 به تاخیر انداختن بارداری تا تکمیل درمان 



جاع غیرفوری به متخصص مغز و اعصاب برای تنظیم ار- افزایش احتمال ناهنجاری مادرزادی جنین  صرع  10

 دارو 

 درمان بارداری تاکید به ادامه  -

میلی گرم دذر  4تاکید به مصرف اسیدفولیک به میزان  -

 روز حداقل یک ماه قبل از بارداری 

احتمال بروز فشارخون بارداری ، پره اکالمپسی  فشارخون مزمن  23

، نارسایی قلب ، زایمان زودرس ، جدا شدن 

 زودرس جفت 

توصیه به مصرف رژیم غذایی کم چرب با تاکید به  -

محدود گوشت و ارجاع به مصرف سبزی و میوه ، مصرف 

 کارشناس تغذیه در صورت نیاز 

 ورزش و فعالیت بدنی منظم توصیه به  -

دقیق فشارخون و بررسی تعداد و نوع داروهای  کنترل -

 مصرفی 

 درمان و تنظیم دارو با نظر متخصص داخلی دامه ا -

لبی بیماری قسقط ، عقب افتادگی ذهنی جنین ،  فنیل کتونوری  21

 مادرزادی ، محدودیت رشد جنین 

ارجاع غیرفوری به مرکز مشاوره ژنتیک و متخصص داخلی  

 غدد -

های افزایش احتمال زایمان زودرس، ناهنجاری  اسکلروزیسمالتیپل  22

 مادرزادی ، عفونت ادراری ، ابتال نوزاد 

 اعصاب  –ارجاع غیرفوری به متخصص داخلی 

اثرات متفاوت مانند سقط ، زایمان زودرس و  هپاتیت  25

 .... بر حسب نوع بیماری 

 توصیه به ایمن سازی خانواده -

 متخصص داخلیارجاع غیرفوری به  -

 

 



 تفسیر نتایج آزمایش های پیش از بارداری  – 4الف 

 اقدام          تشخیص احتمالی                                                   نتایج                                             

میلی  126قندخون ناشتا مساوی یا بیشتر از 

 گرم در دسی لیتر

تکرار آزمایش یک هفته بعد و در صورت باال بودن میزان  دیابت آشکار 

 قند خون : ارجاع  به متخصص داخلی

میلی گرم در  133-123قندخون ناشتا 

 دسی لیتر

 توصیه به تغذیه مناسب و افزایش فعالیت بدنی - پره دیابت 

 تکرار آزمایش یک ماه بعد  -

 بررسی علت و درمان بر حسب نوع آنمی  آنمی  گرم درصد  12هموگلوبین کمتر از 

 ارجاع غیرفوری به متخصص داخلی لوپوس ، ترومبوسیتوپنی  ( 133333پالکت غیرطبیعی )کمتر از 

MCV  یا  13کمتر ازMCV  بررسی همسر از نظر تاالسمی و در صورت غیرطبیعی  تاالسمی مینور  20کمتر از

غیرفوری به مرکز بودن هر یک از اندکس ها : ارجاع 

 مشاوره ژنتیک

TSH   و کمتر از  0/5غیر طبیعی )بیشتر از

2/3 MIU/ml) 

 ارجاع غیرفوری به متخصص داخلی پرکاری تیروئید ، کم کاری تیروئید

VDRL   بیماری مقاربتی  مثبت 

احتمای مثبت کاذب : بیماری های کالژن ، 

عفونت منونوکلئوز ، سن باال ، ماالریا ، بیماری 

 تب دار ، مصرف مواد مخدر ، جذام ، بارداری 

و در صورت مثبت بودن : درمان   FTA-ABSانجام تست 

 سیفلیس 

HIV اری ارجاع غیرفوری به مرکز مشاوره بیماری های رفت آلودگی به ویروس ایدز  مثبت 

HIV  ماه بعد  5تکرار آزمایش  شک ابتال به ویروس ایدز منفی و وجود رفتارهای پرخطر 



HBsAg   بررسی اعضای خانواده از نظر ابتال به بیماری یا حامل - هپاتیت ب  مثبت

 ویروس بودن 

توصیه به ایمن سازی خانواده در صورت منفی بودن  -

HBsAg   

 داخلیارجاع غیرفوری به متخصص  -

 ارجاع غیرفوری به متخصص زنان  سرویسیت یا کانسر  پاپ اسمیر غیرطبیعی 

پاسخ تیتر آنتی بادی ضدسرخجه )با توجه 

 به محدوده آزمایشگاه(

 نتیجه منفی : عدم ایمنی علیه سرخجه 

 نتیجه مثبت : ایمنی علیه سرخجه 

در صورت منفی بودن نتیجه : تزریق واکسن سرخجه در -

ل خانم و با تاکید بر رعایت فاصله گذاری صورت تمای

 برای باردار شدن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شمار می آید. بیماری های  در همه جمعیت ها بهناهنجاری های مادرزادی از علل مهم مرگ و میر نوزادان و کودکان 

د. در بیمارستان ها می باش ژنتیکی و نقص های مادرزادی مهمترین علت معلولیت کودکان و همچنین بستری آن ها

 است. از سویی تولد کودک با ناهنجاریپیشگیری از این بیماری ها برای کاهش مرگ  و میر کودکان امری ضروری 

 هزینه های باالی درمانی هم برای خانواده ها و هم برای دولت می گردد. رف مادرزادی موجب ص

  داد. بسیاری از بیماری های ژنتیکی و کروموزومی را قبل از تولد می توان تشخیص

ین ا خوشبختانه بسیاری از این روش ها در کشور ما قابل اجراست که درصورت لزوم می توان از آن ها استفاده کرد.

مید است ا رجدی برای سالمت مادروجنین درپی نداشته ونیاز به مراقبت ویژه ای پس ازانجام آنها نمی باشد.روشها خط

 تی را به کودکان خود هدیه نمایند.که تمامی والدین با مطالعه و استفاده از مطالب مجموعه حاضر، سالم

 غربالگری پیش از تولد:

 ددرمعرض خطر یک بیماری یا اختالل هستنغربالگری روشی است که می تواند افرادی که بظاهر سالم هستند ولی 

 شناسایی کند.را

انجام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج و مخصوصاً قبل از حاملگی و انجام آزمایش غربالگری تشخیص ناهنجاری جنین 

 ناهنجاری مادرزادی نقش اساسی دارد.در بارداری، در مشخص نمودن تولد نوزاد با 

 

 



 پیش از تولد: غربالگری اهداف و مزایای

این  درصورت فراهم نبودن.)امکان باردار شدن برای والدینی که در معرض خطر داشتن فرزندی بیمار هستند  -1

 (مجبور هستند از بچه دار شدن چشم بپوشند. نوع غربالگری

 عیت جنین و کاهش اضطراب آناناطمینان دادن به والدین درخصوص وض -2

 فراهم کردن امکان انتخاب آگاهانه برای والدین -5

صحیح حاملگی، زایمان و پس از زایمان با اطالع بیمار بودن فرزند روانی و مدیریت  -آماده کردن روحی  -4

 در شرف تولد 

 درمان جنین های مبتال قبل از تولد -3

ر را یکی از موارد زیاگر به کلیه مادران باردار توصیه می شود،والدین گرامی آزمایش غربالگری ناهنجاری جنین 

 جنین را انجام دهید: یآزمایش غربالگری ناهنجارحتماً دارید 

احتمال ابتالی جنین به اختالالت کروموزومی افزایش می یابد. سال مادر: با افزایش سن مادر  53سن باالی  -1

تشخیص پیش از تولد در نظر گرفته  انجام ی از موارد لزومسال به عنوان یک 53لذا حاملگی در زنان باالی 

 می شود.

 ابتالی فرزند قبلی به اختالالت کروموزومی -2

 وجود بعضی از اختالالت کروموزومی در والدین -5

 سابقه خانوادگی ابتال به نقایص لوله عصبی -4

 ماه اول بارداری 5در  بارسقط(2)بیش ازسابقه سقط مکرر -3



ا : در زنان مبتال به دیابت خطر ابتالی جنین به نقایص لوله های عصبی سه تکنترل نشده ابتالی مادر به دیابت -6

 چهار برابر افزایش می یابد.

 

 :بارداری سه ماهه اول غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین

 

هفته  15تا  11، شروع هفته آنزمان انجام غربالگری سه ماهه اول شامل سونوگرافی وآزمایش غربالگری  می باشدکه 

 روز بارداری است. 6 و

  ، می تواند بصورت :کم خطر،درمعرض خطر و پرخطرگزارش شود. نتیجه غربالگری سه ماهه اول

 اگرنتیجه غربالگری سه ماهه اول کم خطرباشد،نیاز به انجام غربالگری سه ماهه دوم نمی باشد.

ر باشد الزم است غربالگری ناهنجاری جنین در سه ماهه دوم نیز اگر نتیجه غربالگری سه ماهه اول در معرض خط

 درخواست شود.

اگر نتیجه غربالگری سه ماهه اول پرخطر باشد، مادر باید در اسرع وقت توسط متخصص زنان و زایمان یا متخصص 

رداری )نمونه بآمینوسنتز درصورت لزوم آزمایش های تکمیلی ، بیماری های پیش از تولد بررسی و معاینه شود و

 نمونه برداری از پرزهای جفت درخواست شود.ازمایع دور جنین (و 



بارداری مراجعه نماید و غربالگری سه ماهه اول را انجام  10روز و قبل از هفته  6هفته و  15خانم باردار پس از  اگر

 ست می شود.نداده است، پس از مشاوره و انتخاب والدین، غربالگری سه ماهه دوم بارداری درخوا

 

 :بارداری دوم سه ماههدر  غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین

 روز بارداری است. 6 وهفته  10تا  13زمان مناسب غربالگری سه ماهه دوم شروع هفته 

 دوم ، می تواند بصورت :کم خطروپرخطرگزارش شود.نتیجه غربالگری سه ماهه 

 باشد، احتمال وقوع ناهنجاری های مورد بررسی کم است.اگر نتیجه غربالگری سه ماهه دوم کم خطر 

اگر نتیجه غربالگری سه ماهه دوم پرخطر باشد، انجام آمینوسنتز یا نمونه برداری از پرزهای کوریونی جفت ضروری 

 است.

 :مهم نکتهچند

 .شود انجام آزمایشگاه یک در دوم و اول ماهه سه آزمایش ترجیحا-1

 .نیست نیاز بودن ،ناشتا غربالگری این انجام جهت -2

 بالفاصله پس ازدریافت نتیجه غربالگری وسونوگرافی ،جهت بررسی نتایج به پزشک خودمراجعه نمایید. -5

بارداری  16 – 11هفته در )سالمت(سه ماهه اول ،سونوگرافی هدفمند غربالگری مثبت یا منفینظر از نتیجه  صرف-4

 می شود.  ناهنجاری های اصلی درخواست شناسایی برای 



نتایج غربالگری ناهنجاری جنین فقط میزان خطر رانشان می دهد.نتایج تستهای تشخیص قطعی مثل آمنیوسنتز یا -3

 نمونه برداری پرزهای کوریونی جفت مالک ختم بارداری است.

لگری و تشخیص ناهنجاری مادرزادی با توجه به محدودیت زمان اخذ مجوز سقط قانونی در کشور، آزمایش غربا-6

 باید در زمان مناسب انجام شود.

                                                                                        به خاطر داشته باشید:

  برخی اختالالت کروموزومی در این غربالگری کشف می شود که شایع ترین آن سندروم داون است.

م داشته کروموزو 40کروموزوم  46سندروم داون وقتی اتفاق می افتد که در زمان تقسیم سلولی، جنین به جای 

 اضافه ( 21باشد.)کروموزوم 

 

 

 وم داون ممکن است به صورت تصادفی در هر بارداری اتفاق بیفتد.رسند

احتمال وقوع  وم داون وجود نداشته باشد،ربه سندحتی اگر سابقه فامیلی، خانوادگی و یا سابقه زایمان قبلی نوزاد مبتال 

 این عارضه در بارداری فعلی وجود دارد.

 با افزایش سن مادر، خطر وقوع سندوم داون افزایش می یابد به گونه ای که:

 مورد بارداری است.1333در1سال هستند،وقوع سندرم داون  20-23درزنانی که درطیف سنی 



 مورد بارداری است. 033در1سال هستند، وقوع سندرم داون  50-53 درزنانی که درطیف سنی

 مورد بارداری است . 133در 1وباالتر هستند ، وقوع سندرم داون  43درزنانی که درطیف سنی 

 

 بررسی های تکمیلی ناهنجاری های جنینی:

 ام شود. پزشک ، ممکن است بررسی های تکمیلی انجباتوجه به نتایج آزمایشات غربالگری ونظر 

 وسنتز:نیآم

ود. مایع کم گفته می شتیک توسط سرنگ از طریق دیواره شوسنتز به خارج کردن نمونه ای از مایع آمینونیآم

 آمنیوتیک حاوی سلول هایی با منشأ جنینی است که می توان آن ها را برای آزمایش های تشخیصی کشت داد.

 

 

 (CVSنمونه برداری از پرزهای کوریونی جفت : )

نمونه برداری بافت ناحیه پرزدار کوریون از طریق گردن رحم یا شکم انجام می شود. این تست در سه ماهه اول و 

 گیرد. بارداری انجام می 15 – 13معموالً بین هفته های 


