هر گونه احساس درد زير دل و
كمر ،آبريزش  ،افزايش ترشحات
را قبل از تاريخ زايمان بدلیل
احتمال زايمان زود رس  ،جهت
بررسي هرچه سريعتر اقدام
شود .
در صورت وجود ورم  ،افزايش
ناگهاني وزن  ،سردرد ،تاري ديد
،سرگیجه ،درد سردل  ،افزايش
فشار خون جهت بررسي
سريعتر  ،فرصت را از دست
ندهید .
در صورتي كه زايمان قبلي
شما سزارين بوده است به
محض احساس شروع درد هاي
زايماني  ،آبريزش يا خونريزي به
بیمارستان مراجعه نمايید .
در صورتي كه در تاريخ تعیین
شده زايمان نكرديد جهت
مشاوره و بررسي حتماً به
پزشك خود مراجعه نمايید.
در صورتي كه احساس مي
كنید حركات جنین نسبت به قبل
كم شده است يا جنین تكان
نمي خورد بايد جهت بررسي
توسط پزشك اقدام كنید و نیز در
اولین فرصت ممكن تست
شمارش حركات جنین را به
صورت زير انجام دهید :

بعد ازنوشیدن  2-3لیوان مايعات
شیرين يا پس از يك وعده
غذايي به پهلوي چپ خوابیده و
به مدت يكساعت حركات جنین
را به دقت شمارش كنید اگر
تعداد حركات جنین كمتر از 4
حركت خوب در يكساعت بود
جهت مراجعه به بیمارستان
فرصت را از دست ندهید.
در صورتي كه به د اليلي مثل
جفت سرراهي  ،جنین با پا ،
تنگي لگن و  ....پزشك سزارين
را به شما توصیه نموده است به
محض احساس شروع درد هاي
زايماني آبريزش ياخونريزي و...
سريعاً به بیمارستان مراجعه
نمايید.

بیمارستان 22بهمن

د ا نشگاه آزاد اسالمي_ واحد مشهد

هشدارهاي حاملگي

هنگام مراجعه به بیمارستان
كلیه آزمايشات خون و ادرار و
سونوگرافي هاي انجام شده در
طي حاملگي را همراه بیاوريد.
در صورت سابقه زايمان سخت
 ،خونريزي پس از زايمان ،
مشكل در بیهوشي قبلي ،
حساسیت به بي حسي و ....
عامل زايمان را مطلع سازيد .
با آرزوي سالمتي
معاونت آموزشي بيمارستان 22بهمن

تهيه و تنظيم :

آرزو فرج پور _ كارشناس مامايي

مادر گرامي
با تبريك به مناسبت اعطاي
موهبت الهي مادر شدن  ،نكات
ذيل جهت به حداقل رساندن
پیامدهاي نا مطلوب حاملگي و
اقدام به موقع گوشزد مي شود
تا با توكل به خدا و رعايت موارد
ياد شده حاملگي كم عارضه اي
را به ثمر رسانده و سر انجام
همراه با نوزادي سالم  ،شادي
بخش محفل خانواده خود باشید.
حتماً كنترلهاي مربوط به
بارداري را تحت نظر پزشك ،
ماما يا مركز بهداشت در موعد
هاي تعیین شده به طور منظم
انجام دهید .
در صورت داشتن سابقه
بیماري خاص مثل تشنج ،آسم
،بیماري عفوني  ،قلبي و ....يا
سابقه جراحي قبلي مثل
جراحي لگن و ار توپد يا جراحي
زنان و  ....و يا سابقه فامیلي
خاص مثل نا هنجاري مادر زادي
و  ....پزشك و بیمارستان
مربوطه را در جريان بگذاريد .
در صورت مصرف داروي خاص
يا حساسیت دارويي حتماً به
پزشك و بیمارستاني كه بستري
مي شويد ،اطالع دهید و در طي

بارداري هنگام تجويز دارو
پزشك را از بارداريتان مطلع
سازيد .

هر گونه لكه بیني يا خونريزي
در هر مرحله اي از بارداري غیر
طبیعي محسوب مي شود.

 مصرف سیگار و ديگر مواد
مخدر در حاملگي با عوارض
بسیاري از جمله نوزادان با وزن
تولد كم ،تولد زود رس و مرگ
ومیر نوزادي همراه است بنا بر
اين مصرف سیگارتوسط زنان
باردار و اعضاي خانواده آنان در
دوران حاملگي بايد و ترجیحاً بعد
از زايمان نیز بايد قطع شود .

هر گونه احساس آبريزش يا
خیس شدن لباس ممكن است
بدلیل پارگي كیسه آب باشد و
بايد بررسي شود .

در حاملگي و بويژه در سه
ماهه اول در معرض اشعه راديو
گرافي قرار گرفتن مجاز نیست
زيرا سبب صدمه به جنین مي
شود ،بنابراين حتي در
عكسبرداري از دندان هم پزشك
را از بارداري خود مطلع سازيد.
تزريق بعضي از واكسن ها در
حاملگي مجاز نیست  ،بنابراين
قبل از انجام هر نوع
واكسیناسیون مسئله بارداري
خود را مطرح كنید .
از ورزش يا هر نوع فعالیت
ديگر كه شما را در معرض
سقوط يا ضربه قرار مي دهد ،
بپرهیزيد .

بهتر است در حاملگي و به
خصوص در اواخر بارداري به
مدت طوالني در وضعیت
ايستاده يا خوابیده به پشت (
طاق باز) قرار نگیريد .
سوزش ادرار  ،درد زير دل ،
تكرر ادرار و ....عاليمي به نفع
عفونت ادرار هستند كه در هر
مرحله اي از حاملگي بايد جدي
گرفته شود چون ممكن است
منجر به عفونت كلیه ها  ،زايمان
زود رس و  ....شود .
تر شحات غیر طبیعي واژينال
كه زياد باشد  ،بدبو باشد  ،باعث
سوزش و خارش و  ....شود
عاليمي به نفع عفونتهاي
واژينال است كه مي تواند منجر
به زايمان زود رس  ،پارگي
كیسه آب  ،عفونت جنین و رحم
و  ....شود .

