افزایش شدید فشار خون

پره اکالمپسی یا همان مسمومیت بارداری بیشتر در چه

اگر فشارخون شما شدیداً افزایش یافته است ( 169/119یا بیشتر)

مادرانی دیده می شود؟

تحت درمان داروئی قرار خواهید گرفت تا فشارخون پائین آید و تا
زمانِِ تولدِ نوزاد بستری خواهید شد .اگر در هفته  54بارداری یا بعد از
آن قرار داشته باشید ،زایمان را القا خواهند کرد و یا جنین را با
سزارین بدنیا خواهند آورد .اگر هنوز به هفته  54بارداری نرسیدهاید به
شما داروی کورتیكواستروئید تجویز خواهد شد تا تكامل ریهها و سایر

دفتر بهبود كيفيت وآموزش

-1مادرانی که بارداری اول خودرا تجربه می کنند

یا با کمك سزارین جنین بدنیا خواهد آمد ،حتی اگر هنوز نارس باشد.

هفنه  29بارداری)

تا هم خودتان و هم جنین تحت نظر باشید و در عین حال جنین
فرصت بیشتری برای تكامل خواهد داشت.

آیا بعد از زایمان فشارخون به حد طبیعی میرسد؟

-7چاقی

به دقت شما را از نظر باالرفتن فشار خون و یا بروز پره اکالمپسی

افزایش فشار خون دربارداری

-3افزایش قند خون قبل از بارداری
-6مادران مبتال به اختالالت لنعقادی خون

بعد از زایمان فشارخون شما دقیقاً کنترل خواهد شد و پزشك یا ماما
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اعضای بدن جنین تسریع گردد .اگر وضعیت شما رو به بدترشدن می

اگر زایمان فوری الزم نباشد شما را در بیمارستان بستری خواهند کرد
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-2سن کمتر از  11و بیشتر از  53سال

-4افزایش فشار خون مزمن( فشار خون 149/19یا بیشتر قبل از

رود و یا وزن جنین اضافه نمی شود احتماالً زایمان القا خواهد شد و

عنوان سند:

شماره سند:

-8سابقه خانوادگی

تحت نظر خواهد گرفت .در صورتیكه عالئم پره اکالمپسی را در خود
مشاهده کردید ،خواه در منزل هستید و یا در بیمارستان ،حتماً به او
اطالع دهید .به احتمال قوی یك هفته بعد از زایمان فشارخون شما به
حد طبیعی میرسد .با این حال ،در بعضی از خانمها فشارخون
همچنان باال باقی خواهد ماند .این بدان معناست که شما احتماالً
همواره مبتال به پرفشاری خون بودهاید ولی از آن بی خبر بودهاید.
بارداری معموالً باعث می شود که فشارخون در پایان سه ماهه اول و
در طول سه ماهه دوم پائین رود؛ بنابراین فشار خون مزمن بطور موقت
مخفی می شود .اگر قبل از بارداری فشار خون خود را کنترل نكردهاید

تهیه و تنظیم:بخش زایشگاه-واحدآموزش به بیمار

و اولین معاینه دوران بارداری در اواخر سه ماهه اول صورت گرفته
است ممكن است تا اواخر دوران بارداری متوجه افزایش فشارخون
نشوید.

منبع-1:کتاب اورژانس های حیاتی مادر-2راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی،زایمان

بیمارستان  22بهمن

افزایش فشارخون در بارداری چیست؟

چگونه میتوان افزایش فشار خون بارداری را کنترل کرد؟

آزمایشات بیوفیزیكی و تستهای سالمت جنین از نزدیك کنترل کرد.

اگر بعد از هفته بیستم بارداری دچار افزایش فشار خون شدید ولی

از آنجائیكه پرفشاری خون بر گردش خون جفت تأثیر می گذارد،

با انجام تقریباً هر سه هفته یكبار سونوگرافی نیز میتوان رشد جنین را

پروتئین در ادرار وجود نداشت تشخیص عبارتست از "افزایش فشار

هنگام تشخیص چنین عالمتی پزشك یا ماما درخواست سونوگرافی

زیر نظر داشت .بعالوه ممكن است پزشك یا ماما از شما بخواهد تا

خون بارداری" که گاهی به نام "افزایش فشار خون به علت

می کند تا از رشد کافی جنین و میزان کافی مایع آمنیوتیك اطمینان

حرکات جنین را در هر روز بشمارید  ،به این صورت که( یك وعده

بارداری" خوانده می شود .خانم هایـی که بـعد از طـی نیمه اول

حاصل کند .ممكن است یك سری آزمایشات بیو فیزیكی ( )BBPنیز

غذای اصلی بخورید بیست دقیقه اجازه بدهید تا حدی هضم شود .

بـارداری دچار افزایـش فشار خون می شوند و در ادرار پروتئین

برای شما درخواست شود تا از سالمت جنین اطمینان حاصل گردد و

حاال به پهلوی چپ دراز بكشید دست خودرا روی شكم بگذارید و

دارند دچاراختالل پیچیده ای هستند که پره اکالمپسی نامیده می شود.

در بعضی از موارد خاص درخواست سونوگرافی با داپلر می شود تا

به مدت یك ساعت حرکات را کنترل کنید اگر در این مدت  4حرکت

کسانیكه قبل از بارداری دچار فشار خون هستند و یا قبل از هفته

جریان خون جفت کنترل گردد .پزشك یا ماما ممكن است یك سری

خوب داشت کافی است) .این روش برای کنترل سالمت جنین در

بیستم بارداری به آن مبتال می شوند دچار اختاللی هستند که فشار

آزمایشات خون نیز درخواست کند و از شما بخواهد که ادرار 24

فاصله های معاینات قبل از زایمان بسیار عمل مناسبی است .در

خون مزمن نامیده می شود .معموالً افزایش فشار خون عبارتست از

ساعته خود را جمع آوری کنید تا از نظر وجود پروتئین بررسی شود.

صورتیكه متوجه شدید که تعداد حرکات کمتر از قبل شده است

فشار برابر با  149/19یا بیشتر ،حتی اگر یكی از این دو عدد افزایش

(این آزمایش از آزمایش ادرار با نوارهای مخصوصی که هنگام

بالفاصله به پزشك خود اطالع دهید .اگر عالئم پره اکالمپسی-1 ( :

یابد .این اختالل معموالً هیچ عالمت قابل توجهی ندارد ،مگر آنكه

مراجعه برای مراقبت های دوران بارداری انجام می شود ،دقیق تر

ورم  ،بخصوص درناحیه دست و صورت  -2 ،افزایش ناگهانی وزن،

خیلی باال رود.

است) .این آزمایشات به پزشك کمك می کند تا در صورت وجود

 -5سردرد مداوم یا شدید -4 ،تغییرات دید( دو بینی اجسام ،تاری

افزایش فشار خون بارداری چه تأثیری بر سالمت من و کودك

پره اکالم پسی آنرا تشخیص دهد و هر نوع تغییر دیگر در وضعیت شما

دید) -3 ،درد باالی شكم و یا حساسیت آن ناحیه و  -6تهوع و

من دارد؟

را در آینده تحت نظر قرار دهد .رسیدگی به افزایش فشار خون -1 :به

استفراغ )  -عالئم کنده شدن جفت( :لكه بینی یا خونریزی از واژن ،

این امر بستگی به آن دارد که هنگام ابتال به افزایش فشار خون چند

میزان فشار خون و -2وضعیت جنین و  -5میزانی که از بارداری شما

درد و حساس شدن رحم درزمان لمس کردن) در شما ایجاد شود باید

ماه از بارداری گذشته است و فشار خون به چه میزان باال می رود .هر

گذشته است ،بستگی خواهد داشت.

فوراً مورد معاینه قرار گیرید .اگر شما یا جنین در معرض خطر جدی

چه فشار خون باالتر باشد و هر چه زودتر شروع شود خطر بیشتر

افزایش خفیف فشار خون

قرا ر گیرید احتماالً در بیمارستان بستری خواهید شد و هر چه زودتر

است .خوشبختانه اکثر خانم هایی که دچار افزایش فشار خون در

اگر هنوز به هفتۀ  57بارداری نرسیدهاید ولی افزایش فشار خون خفیف

باید جنین بدنیا آید.

دوران بارداری م یشوند ،به نوع خفیف آن مبتال می گردند و تا نزدیك

است ،ممكن است به مدت چند هفته بستری شوید تا تحت نظر قرار

به اواخر دوران بارداری یعنی هفته  57این مشكل بوجود نمی آید .اگر

گیرید .پس از آن اگر وضع شما و جنین مناسب بود ممكن است

شما نیز در این گروه قرار دارید ،هنوز هم کمی خطر وجود دارد و

مرخص شوید تا زندگی روزمره را از سر گیرید و یا تا حدی در منزل

ممكن است پزشك شما زایمان را القا کند و یا با سزارین جنین را

درحال استراحت مطلق باشید .باید فواصل معاینات را کوتاهتر کنید تا

بدنیا آورد .خطر ایجاد پره اکالمپسی در شرایطی که افزایش فشار

فشارخون ،وجود پروتئین در ادرار و هر گونه تغییر در وضع شما زود

خون قبل از هفته  59ایجاد شده باشد دو برابر است .ابتال به افزایش

به زود کنترل شود.

فشار خون بارداری خطرات دیگری نیز بدنبال دارد از قبیل -1 :عقب
افتادن رشد جنین در داخل رحم -2،زایمان زودرس -5 ،کنده شدن
جفت -4،مرده زایی .ودر صورت تشدید ،برای مادر تشنج و به دنبال
آن کما را در پی خواهد داشت .به همین دلیل پزشك یا ماما از شما و
جنین مراقبت کامل بعمل خواهد آورد.

