
داستان بارداري



حدود 10 روز بعــد از لقاح بــا آزمايش خون، 
بارداري تأييد مي شود. در هفته 5 بارداري با استفاده 
از ســونوگرافي واژينــال مي توان ســاك حاملگي 
را مشــاهده كرد. در هفته 7 بارداري با اســتفاده از 
ســونوگرافي مي توان ضربان قلــب جنين را رويت 
نمود. هميشه ســن حاملگي را با اســتفاده از هفته 

محاسبه كنيد و بدانيد بارداري طبيعي حدود 280 
روز يا 40 هفته مي باشــد و محاســبه آن از روز اول 
آخرين پريود مي باشــد و اين نحوه محاسبه در كل 
دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد و حتي دستگاه هاي 
ســونوگرافي نيز براي محاسبه ســن بارداري از اين 
معيار استفاده مي كنند. مراقبت هاي دوران بارداري 

 محاسبه 
سن 

بارداری
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زمان بندي 
مراقبت هاي 

بارداري

براي تمام مادران باردار الزامي مي باشــد و 
نقش مهمي در تولد نوزاد سالم و مادر سالم 
دارد و در طي اين مراقبت ها مي توان موارد 

غيرطبيعي را شناسايي كرد.
بارداري  مراقبت هاي  زمان بندي 

به اين صورت مي باشد:
   از ابتــداي بــارداري تــا هفته 28 

بارداري هر ماه
   از هفتــه 28 تا 36 بــارداري هر 2 

هفته
   از هفته 36 بارداري تا هفته 40  هر 

هفته
   از هفتــه 40 بارداري تــا هفته 41 

بارداري هر روز يا يك روز در ميان
ايــن زمان بنــدي در بارداري هــاي 
كم خطر مورد اســتفاده قرار مي گيرد و اگر 
مادر بارداری در گــروه پرخطر قرار گيرد، 
ممكن اســت اين فواصل كمتــر گردد به 
عنــوان مثــال: در خانم هايي كــه ديابت، 
بــارداري دوقلويي، فشــار خــون دارند يا 
رشد جنين كم باشــد، اين فواصل كوتاه تر 

مي شود.
در اولين ويزيت بارداري، شــرح حال 
گرفتــه مي شــود و آزمايشــات كلي مثل 

قندخـــــون، 
و  بررســي كبــد 

تيروئيد،  بررسي  كليه، 
بررســي عفونــت ادراري، 

بررســي VIT D3 )ويتاميــن 
دي 3( بررســي از نظــر: كم خوني 

 ،C ،B و بررســي عفونت ها مثل هپاتيت
ايدز، سفليس، توكسوپالسموز، سرخجه، 

و  آبله مرغــان  ســيتومگالوويروس، 
گروه خــون درخواســت مي گردد. 
سونوگرافي از نظر بررسي بارداري 
داخل رحم يا خارج رحم و بررسي 

ضربان قلب جنين انجام مي شود.
 13 الــي   11 هفتــه  در 
بارداري تمــام خانم هــاي باردار 

از نظــر ســندروم داون و برخــي از 
بيماري هــاي كروموزومــي بايد مورد 

بررســي قرار گيرند، اين بررســي شامل 
ســونوگرافي و آزمايش خون است كه 

ريســك اين بيماري هــا تعيين 
مي شود.

ريســك  اگر 
باشد،  پايين 

بهتــر 
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ست  ا
ي  لگر با غر
ســه ماهه دوم را 

انجام داد.
اگر ريسك بينابيني باشد، 
خانم بــاردار مي تواند غربالگري ســه 

ماهه دوم يا آمنيوسنتز را انتخاب كند.
اگر ريســك باال باشــد، خانم باردار 

بهتر است آمنيوسنتز را انجام دهد.
آمنيوســنتز تســتي است كه 
در ايــن روش، مايــع آمنيوتيك از 
طريق يك سوزن از راه شكم گرفته 
مي شــود و از نظــر كروموزوم هــا 

بررسي صورت مي گيرد.
در هفته 16 بارداري غربالگري ســه 
ماهــه دوم يعنــي آزمايش خــون انجام 

مي شود.
در هفتــه 18 تــا 19 بــارداري 
ســونوگرافي از نظر بررسي ناهنجاري ها 

بايد انجام گيرد.
ايــن بررســي ها شــامل؛ 
و  دوم  و  اول  غربالگــري 
سونوگــــــــــرافي 
ناهنجاري هــا قبل 

از هفتــه 19 بايــد انجام شــود، چون در 
صورت وجود مشكل در چارچوب قوانين 
با مجوز پزشــكي قانوني مي توان ســقط 

جنين را انجام داد.
در هفته 24 تا 28 بارداري آزمايشات 
بررســي ديابت، كم خوني، آزمايش ادرار 
از نظر عفونــت انجام مي گيرد، بررســي 
مجــدد توكسوپالســموز در صورتي كه 
در تســت اول منفي بوده باشــد و بررسي 
از نظر احتمال مســموميت بــارداري يا 
 ،TSH پره اكالمپسي، اندازه گيري مجدد
VIT D در صــورت صالحديد پزشــك 

انجام مي شود.
در هفته 28 تا 30 بــارداري مجدداً 
ســونوگرافي از نظر بررســي ســالمت و 
تخميــن وزن جنيــن و بررســي مجدد 
سيستم عصبي و حفره شكم جنين انجام 

مي شود.
اكوي قلــب جنين در هفته 18 تا 19 
بارداري در مواردي كه در خانواده ســابقه 
بيماري مــادرزادي قلب يــا فرزند قبلي 
مبتال به بيماري قلبي بوده باشــد يا پدر و 
مادر دچار بيماري مادرزادي قلب باشــند 
و همين طور در مواردي كــه مادر ديابت 



يا لوپوس شــناخته شــده داشته باشــد يا در تست 
ســونوگرافي يا غربالگري به بيماري قلبي مشكوك 

باشيم، انجام می شود.

سواالت و مشکالت شایع بارداري
خونريزي در ســه ماهــه اول بــارداري پديده 
شــايعي اســت و در 50% موارد علي رغم خونريزي 
بارداري بدون مشــكل ادامه مي يابــد ولي در %50 

موارد جنين سقط مي شود.
الزم است مادران باردار بدانند كه در %80 
موارد علت سقط جنين، مشكالت كروموزومي 
در جنين اســت و بدن ســعي مي كند جنين 

ناهنجار را دفــع كند. 20% موارد 
ناشــي از اشــكال در 

النه گزيني و ارتباط نامناسب جنين با رحم مي باشد. 
لذا از پزشــك و كادر درمان انتظار نداشــته باشيد 
كه بتوانند جلوي ســقط را بگيرنــد و در مواردي كه 
جنين در حال سقط باشــد به هيچ عنوان نمي توان 
كاري انجام داد، حتي توصيه به اســتراحت و دادن 
پروژســترون نيز نمي تواند جلوي ســقط را به طور 

كامل بگيرد.
مســافرت در طي دوران 
بــارداري به هيــچ عنوان 
خانم  نــدارد.  ضــرري 
باردار با هر وســيله اي 
مي تواند به مسافرت 
برود ولــي بهتر 
از  اســت 

سواالت و 
مشكالت 

شايع 
بارداري
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هفته 34 بارداري به بعد كــه احتمال زايمان وجود 
دارد، از سفر خودداري كند.

مسافرت زميني و هوايي قابل انجام است. البته 
رفتن به مســافرت در خانم هاي بارداري كه پرخطر 
هستند مثل دوقلويي، خونريزي در طي بارداري يا 

احتمال زايمان زودرس، توصيه نمي شود.
نزديكي در طي بــارداري از ابتدا تا انتها ضرري 

ندارد، در برخي مقاالت نشان 
داده است كه خانم هايي كه 

در طي بارداري نزديكي 
زايمــان  داشــته اند، 

راحت تــر و زودتري 
 ، ند شــته ا ا د

به  نزديكي 

هيچ عنوان باعث زايمان زودرس يا پارگي كيسه آب 
نمي شود. ممكن اســت گاهي اوقات بعد از نزديكي 
خونريزي ايجاد شــود كه اين خونريزي ناشــي از 
برخورد بــا دهانه رحــم پرخون در طــي بارداري 
اســت و ربطي به جفت يا جنين ندارد، البته مادران 
باردار پرخطر كه احتمال زايمــان زودرس دارند يا 
دهانه رحم كوتاه اســت و يا جفت پايين است، نبايد 

نزديكي داشته باشند.
استفاده از مواد موبر و اپيالسيون در خانم هاي 
باردار مانعي ندارد، اپيالســيون به شرطي بايد 
انجام شــود كه فرد انجام دهنده ماهر باشــد و 

محيط اپيالسيون بهداشتي و سالم باشد.
از هفته 28 به بعد بهتر اســت هر 
مــاه ســونوگرافي از نظر 
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ســالمت و وضعيــت جنين، 
جفت، ميزان مايــع آمنيوتيك 
و تخمين وزن جنيــن انجام گيرد، 
چون پزشكان غير از ســونوگرافي راه 
ديگري براي ارزيابي واقعي جنين ندارند.

در هفته 35 تا 37 بارداري، كشت واژن 
از نظر بررســي مادران GBS+ بايد انجام شود و 
 GBS در صورتي كه مــادري داراي فلور ميكروبي
يا استرپتوكوك گروه B باشد، بايد در زمان مراجعه 
براي زايمان از ابتداي بستری آنتي بيوتيك دريافت 
كند. كشــت واژن در خانم هايي كه تمايل به زايمان 

طبيعي دارند، ضروري مي باشد.
در هفته 38 بارداري پزشــك معالج بايد لگن 

مادر را از نظر امكان زايمان طبيعي معاينه نمايند.
انجام ســونوگرافي در اواخر بارداري ضروري 

مي باشد.
در مواردي كه حركت جنين كاهش يافته است 
يا بارداري از هفته 40 گذشــته باشد، بايد به فواصل 

نزديك براســاس نظر پزشك، 
تست سالمت ضربان قلب جنين يا 

NST انجام شود.
از هفتــه 36 بــارداري به بعــد برخي 

از آزمايشــات بايد مجــدداً تكرار شــود، مثل: 
اندازه گيري قندخون، بررسي كبد و كليه در صورت 

نياز، بررسي كم خوني، انعقاد خون و آزمايش ادرار 
مشاور بيهوشــي در صورت صالحديد پزشك 

معالج از هفته 36 بارداري به بعد بايد انجام گيرد.
خانم هاي باردار، فعاليت شغلي خود را در طي 
بارداري مي توانند ادامه دهند به شــرطي كه از نظر 
جســمي و روحي به خانم باردار استرس وارد نشود. 
شــغل هايي كه نيازمند سرپا بودن بيش از 5 ساعت 
باشد، توصيه نمي شود؛ چون سرپا بودن بيش از حد 
مي تواند ســبب بروز زايمان زودرس و كاهش رشد 

جنين گردد.
رانندگــي در طي بارداري مشــكل نــدارد و 
كمربند ايمني را مادران باردار بايد ببندند به طوري 
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كه يك قســمت كمربند از بين دو پستان رد شود و 
قسمت ديگر زير شكم قرار گيرد. بهتر است ماه آخر 

بارداري، خانم هاي باردار رانندگي نكنند.
تهوع و اســتفراغ بــارداري در اوايــل بارداري 
بسيار شــايع اســت و خانم هاي باردار در اكثريت 
موارد در ســه ماهه اول درجاتي از تهوع و اســتفراغ 
را دارند و اين موضوع نگران كننده نيســت و شــايد 
يك مكانيسم دفاعي، باشد براي جنيني كه در حال 
اندام زايي مي باشــد تا در معرض مواد مختلف قرار 
نگيرد و در ســه ماهه اول بارداري بــا توجه به اندازه 
جنين نياز به مواد غذايي زيادي وجود ندارد ولي اگر 
مادر مواد غذايي بسيار كم مصرف كند يا مشكل 
كم آبي وجود داشته باشد، بايد در بيمارستان 

بستري شود و سرم بگيرد. 
برخــي داروهاي ضد تهــوع مثل: 
اندانستــــــرون، متوكلوپراميــد، 
ديفن هيدرينات و داروهاي ديگر 
بــا تجويــز پزشــك در دوران 

بارداري مانعي ندارد.
در طي بارداري ترشــحات خانم هــاي باردار 
زياد مي شــود، اين ترشحات ســفيد مايل به زرد و 
آبكي مي باشــد و از هفته 18 تــا 20 بارداري ميزان 
آن افزايش مي يابد و خصوصــاً در اواخر بارداري نيز 
ميزان آن زيادتر مي شود. اين ترشحات نرمال است، 
ولي اگر با خارش، ســوزش و بوي بــد يا تغيير رنگ 

همراه باشد، بايد درمان شود.
عفونت هاي قارچي در طي بارداري بسيار شايع 
است و مي تواند ناشــي از تغييرات PH واژن باشد و 

با پمادهاي واژينال كلوتريمازول قابل درمان است.
درد شكم در طي بارداري بســيار شايع است، 
خصوصاً در سه ماهه اول بارداري اكثريت خانم هاي 
باردار در طي روز درد پريــود را تجربه مي كنند كه 

اگر شــدت آن زياد نباشــد، مشكل ساز نيست و 
طبيعي مي باشد، ولي اگر شــدت درد زياد 

باشد يا حالت متناوب داشته باشد، بايد 
به پزشك مراجعه شود.
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در  ســردرد 
شــايع  بارداري  اوايل 

اســت و در صورت بروز 
ســردرد، خانــم بــاردار 

استامينوفن ساده  مي تواند 
مصرف كنــد، ولي اگر ســردرد 

مداوم باشد، يا سردرد در سه ماهه سوم ايجاد گردد، 
مي تواند نشانه فشار خون باال يا مشكالت عروق مغز 

باشد و بايد سريع به پزشك مراجعه نمود.
خانم هاي باردار در طي بارداري ممكن اســت 
دچار ســرماخوردگي يا عفونت هاي چركي گوش، 
حلق و بيني شــوند و در اين مــوارد خانم باردار بايد 

به پزشــك مراجعه كند و در صورتي كه 
دارويي توسط پزشك تجويز شود، خانم باردار 
مي تواند مصرف كند. برخــي آنتي بيوتيك ها 
مثــل: آنتي بيوتيك هاي گروه پني ســيلين، 
آمپي ســيلين، سفالكسين،  آموكسي ســيلين، 
سفيكسيم، اريترومايسين و آزيترومايسين در طي 

بارداري بي خطر است.
مشــكالت دهان و دندان در طي بارداري شايع 
است، خانم هاي باردار بهتر است يك بار در سه ماهه 
اول، يك بار در ســه ماهه دوم و يك بار در ســه ماهه 
سوم توســط دندانپزشك ويزيت شــوند. اقدامات 
دندانپزشــكي در طــي بارداري قابل انجام اســت، 
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ولي بهترين زمــان براي 
اقدامات دندانپزشكي سه ماهه دوم 

مي باشــد. انجام اقدامات دندانپزشكي تحت 
بي حسي موضعي مانعي ندارد، عكسبرداري 
در طي بارداري در صورتي كه تعداد آن محدود 

باشــد و با اســتفاده از پيش بند ســربي، در طي 
بارداري قابل انجام است.

اســتفاده از كامپيوتر، اينترنت، موبايل در طي 
بــارداري ضرري نــدارد، ولي بهتر اســت در موارد 
ضــروري از آنها اســتفاده گردد، نه بــراي تفريح و 

سرگرمي.
ورم: ورم در طي بارداري بســيار شايع است و 

هميشه دليل بر مسموميت بارداري نيست.

پــا  ورم 
در ناحيــه قوزك 
پا بســيار شــايع است 
و ناشــي از فشــار رحم 
حامله روي عــروق لگن 
اســت، ورم در سه ماهه دوم 
بارداري خصوصــاً در صورت و 
دست ها بايد ارزيابي شود و در صورتي كه آزمايشات 
نرمال يا فشــار خون طبيعي باشــد، تأثيري بر روند 

بارداري ندارد و به درمان نيازي نيست.
نكته: تنها توصيه اي كه مي توان به اين خانم ها 

داشت، كاهش مصرف نمك مي  باشد.
يكي از ســواالت شــايع براي خانم هاي باردار 
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مسأله مسموميت بارداري يا پره اكالمپسي است.
عالئم پره اكالمپســي: فشــارخون باال و دفع 
پروتئيــن در ادرار اســت. الزم اســت بدانيــد كه 
پره اكالمپســي قابل پيش بيني و پيشگيري نيست. 
در برخي مقاالت روش هايي براي پيش بيني مطرح 
شده اســت، ولي در حد مطالعات تحقيقاتي است. 
پره اكالمپســي ناشــي از واكنش بدن مــادر باردار 
نســبت به جفت و بارداري اســت و تنها درمان آن 
در موارد شــديد ختم بارداري است. پره اكالمپسي 
ممكن است در يك خانم ســريع پيشرفت كند و در 
عرض مــدت كوتاهي مثاًل در عرض چندســاعت يا 
چند روز از فرم خفيف به فرم شديد تبديل شود. لذا 
تنها كاري كه پزشــك در حال حاضر مي تواند انجام 
دهد، تشخيص به موقع آن است، تا در زمان مناسب 
بتواند بارداري را خاتمه بدهد. پره اكالمپســي 
ارتباطي به تغذيه يــا فعاليت هاي فيزيكي 
يا عوامل محيطي نــدارد و لذا در حال 

حاضر روشي براي پيشگيري آن وجود ندارد.
يكي از شكايات شــايع خانم ها در طي بارداري 
بي حسي و درد انگشتان دســت مي باشد و علت آن 
تورم مچ دست مي باشد كه ســبب اثر فشاري روي 
عــروق و اعصابي مي شــود كه از مچ دســت عبور 

مي كند.
از شــكايات شــايع ديگر خانم هاي باردار درد 
استخوان دنبالچه، درد استخوان لگن، درد استخوان 
پوبيس مي باشد كه طبيعي است و در صورت شديد 

شدن بايد با پزشك خود مشورت كنند.
نحوه خوابيدن خانم باردار تا 20 هفته بارداري 

هيچ اهميتي ندارد و خانم هاي باردار تا اين زمان 
به هر شكلي كه مي خواهند مي توانند بخوابند، 

ولي از هفتــه 20 بارداري بايــد به پهلوي 
راســت يا چپ بخوابند و بــراي جابه جا 

شــدن از يك پهلو به پهلوي ديگر نياز 
به نشســتن نيســت و مادر باردار 
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مي تواند 
تغييــر  آرام 
وضعيــت دهــد و 
ارتباطي به پيچيده شــدن 

بند ناف دور گردن ندارد.
يكي از نگراني هاي مــادران باردار 
پيچيده شــدن بندناف دور گردن است، 
بنده ناف دور گردن نگران كننده نيست و 
در 50% موارد، بندناف دور گردن جنين 
يا قسمت هاي ديگر بدن او وجود دارد 
و جنين با حــركات خود، بندناف را 
دور اندام هاي خود مي تواند بپيچاند 
و ارتباطي به حركات مادر ندارد و نه 
قابل پيش بيني و نه قابل پيشگيري 
مي باشــد و به ندرت مي تواند باعث مرگ 

ناگهاني جنين بشود.
يكي از شــكايت هاي مادران باردار 
سوزش سردل است كه ناشي از رفالكس 
و برگشــت اســيد معده بــه مري 
مي باشد كه معموالً از هفته 28 
بارداري شروع و در برخي 
زودتر شروع  خانم ها 
مي شود، در اين 

موارد بايد مــادر بــاردار دفعات مصرف 
غذا را بيشــتر و حجم آن را كمتر كند و از 
غذاي تند، پرحجم، نفاخ و چرب بپرهيزد 
و بعد از خــوردن غذا بالفاصلــه نخوابد، 
مصرف رانيتيدين، شــربت آنتي اســيد 
و پنتوپرازول با تجويز پزشــك اشــكالي 

ندارد.
يكي از مشــكالتي كه در خانم هاي 
باردار ممكن اســت ايجاد شــود، مرگ 
جنين در داخل رحم است كه يك تراژدي 
براي مادر و پزشك محسوب مي شود، در 
50% مــوارد علت آن قابــل ارزيابي ولي 
50% مــوارد آن بدون علت مي باشــد و با 
علم امروز شناخته شده نيست. در گذشته 
چون علت آن ناشــناخته بود، اين مورد را 
به بندناف دور گردن نســبت مي دادند، 
ولي بسياري از موارد مرگ ناگهاني كاماًل 
بدون علت است. شــايد تنها عالمتي كه 
قبل از مرگ جنين وجــود دارد، كاهش 
حركت مي باشــد كه بايد به اين موضوع 

دقت كافي مبذول شود.
حركت جنين معمــوالً از هفته 20 
بارداري شــروع مي شــود، ولي در برخي 
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خانم هــا خصوصــاً خانم هايي كه چند بــار زايمان 
داشتند زودتر شروع مي شود و اگر جنين تا هفته 22 
بارداري حركت نداشته باشــد، اشكال ندارد؛ تا قبل 
از 25 تا 26 هفته حركــت جنين خيلي ارزش ندارد 
و يك روز ممكن اســت حركت كم باشــد و يك روز 
حركت ممكن است زياد باشد و يك روز ممكن است 
حركت نكند، چون قبل از ايــن هفته جنين امكان 
حيات خــارج از رحم ندارد، لــذا در صورت كاهش 

حركت كاري نمي تــوان انجام داد، ولي بعد از 25 
تا 26 هفته حركات جنين اهميت دارد و حدوداً 

20 حركت در روز نرمال است.
 از هفته 28 بارداري به بعد حركت جنين 

منظم مي شــود و شــب ها تعداد 

حركات بيشتر اســت، اگر متوجه شديد كه حركات 
جنين نســبت به روزهاي قبل كاهش يافته اســت، 
بايد به پزشك مراجعه كنيد تا نوار قلب جنين گرفته 
شــود، يا ســونوگرافي انجام گردد. برخي جنين ها 
داراي حركات زياد و برخــي داراي حركات كمتري 
هســتند، آنچه مهم اســت كاهــش حركت جنين 
نســبت به حركات قبل مي باشد. از 
هفته 36 بــارداري به تدريج 
حركت جنين كم مي شود 
و علــت آن محدوديت 
فضــاي داخــل رحم و 
رشد جنين  افزايش 
مي باشد، ولي به 
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طور طبيعي بايد جنين نيم  ســاعت بعد از خوردن 
غذا يا مواد شــيريني 4 تا 5 حركــت در عرض يك 
ساعت داشته باشــد. لذا در صورت كاهش حركت 

سريعاً به اورژانس مراجعه كنيد.
اســتفاده از لوازم آرايش، الك، كاشــت ناخن 
و كرم هــاي مختلف مثــل ضدآفتــاب و كرم هاي 
ضدچروك ضــرري در بارداري ندارد و بهتر اســت 

لوازم  آرايشي اســتفاده شود 
كه فاقد ســرب باشــد و از 

اســتاندارد  برندهــاي 
استفاده شود.

رنــگ  تغييــر 
پوست در نواحي 

شكم، ناحيه واژينال، زيربغل، گردن و نوك پستان 
در طي بارداري نرمال اســت و به صــورت تيرگي 
پوســت مي باشــد و حدوداً 6 ماه تا يك سال بعد از 

زايمان از بين مي رود.
سواالت ديگري ممكن است براي شما مطرح 
باشــد كه در طي ويزيت از پزشك خود يا همكاران 

ماما مي  توانيد بپرسيد.
الزم است اين را بدانيد كه 80% عوارض بارداري 
مثل پره اكالمپسي، زايمان زودرس و پارگي زودتر 
از موعد كيســه آب قابل پيشگيري نيستند و در 
اكثريت موارد، علت آن النه گزيني نامناســب 

جفت در سه ماهه اول بارداري مي باشد.
الزم اســت با مشــكالت دوران 
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بارداري بــه صورت منطقي 
برخورد كنيد.

در طي بــارداري، پزشــكان 
كليه اقدامــات الزم را بــراي ارزيابي 
سالمت جنين انجام مي دهند، ولي الزم 
اســت بدانيد كه درصدي از مشكالت مثل: 
عقب ماندگي ذهني، وضعيت شــنوايي، برخي 
ناهنجاري هــا با اقدامات امروز قابل تشــخيص و 

ارزيابي نيست.
كلينيك پريناتال و بارداري بيمارستان 
صارم كليه اقدامات و مراقبت  ها را براســاس 
پروتكل های جهاني و كشوري انجام مي دهد 
و كليه پزشكان شاغل در مركز صارم موظف 
هســتند كه طبــق پروتكل هــاي مصوب 
اقدامات را انجام دهند و در اكثريت اوقات در 

بيمارستان حضور دارند.
در هنگام زايمان طبيعي و ســزارين، پزشكان 
بر بالين بيماران خود حاضر مي شــوند، ولي بايد در 

نظر داشــته باشيد كه پزشكان 
هم مثل ســاير افراد جامعه انسان 

هستند و ممكن است در دوران زندگي 
خود بيمار شوند يا مشــكل داشته باشند و 

امكان حضور در بالين شــما را نداشــته باشند، 
هميشــه 2 پزشــك متخصص زنان در بيمارستان 
حضور دارند و پزشكان مقيم مي توانند اقدامات الزم 

را براي شما انجام دهند.
در صورت بروز هرگونه مشكل اورژانس در طي 
بارداري نيازي نيست كه مشــكل را الزاماً با پزشك 
معالــج خود در ميــان بگذاريد، مي توانيــد در اين 
موارد به اورژانس مراجعه كنيــد، در صورت نياز به 
بســتري يا اقدامات ديگر ايشان حتماً با پزشك شما 

يا جانشين او تماس مي گيرند.
الزم اســت خانم هاي باردار در 8 جلسه كالس 
آموزشــي شــركت نمايند و از كالس هاي ورزشي 
كه شامل حركات ورزشــي دوران بارداري در آب و 

خشكي مي باشد، استفاده كنند.
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خانم هايي كــه تحت نظر بيمارســتان صارم 
هستند بهتر است كليه غربالگري ها، سونوگرافي ها 

و آزمايشات را در بيمارستان صارم انجام دهند.

برخي نکات تغذیه اي در دوران بارداري
اضافــه وزن كم يا زياد در طــي بارداري، هر دو 
مي تواند براي مادر و جنين مشكل ســاز باشــد، لذا 
تغذيه در دوران بارداري از اهيمت زيادي برخوردار 

است.
اضافه وزن زيــاد مي تواند بــا افزايش احتمال 
مســموميت بارداري، ديابت بارداري، فشار خون و  

سزارين همراه باشد.
خانم هاي باردار بايد مواد غذايي را در حد 
تعادل مصرف كنند و نيازي نيست كه مادر 

باردار به اندازه دو نفر غذا بخورد.
افزايش وزن نرمــال در بارداري 
حدود 10 تا 15 كيلوگرم مي باشد 

و اين ميزان در مورد مادران با وزن نرمال مي باشــد. 
مادراني كه كمبود وزن دارند، بيشتر از 15 كيلوگرم 
نيز مي توانند افزايش وزن داشــته باشند و مادراني 
كه اضافه وزن زيــاد دارند، مي تواننــد كمتر از 10 

كيلوگرم افزايش وزن داشته باشند.
اگر مي خواهيد به طــور دقيق با توجه به 
قد و وزن قبل از بــارداري خود، رژيم غذايي 
مناسب داشته باشــيد، مي توانيد به مشاور 

تغذيه مراجعه نماييد.
خانم هاي باردار بايد مواد پروتئيني )گوشــت، 
مرغ، ماهي و تخم مرغ(، لبنيات )شير، ماست، پنير، 
كشك و دوغ(، ميوه و ســبزيجات را بيشتر مصرف 

كنند.
مواد نشاســته اي مثل: نان، برنــج، ماكاروني، 

ســيب زميني و شــيريني جات در حد تعادل و 
تا حد امكان قند، شــكر، شيريني و بستني 

كمتر مصرف شــود كه نــه تنها براي 

برخي نكات 
تغذيه اي در 

دوران بارداري
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جنين مفيد نيســت بلكــه باعث افزايش 
وزن بيهوده مي شود.

مواد غذايي كه بهتر است در طي بارداري 
مصرف نشود عبارت است از:

جگر به علــت ويتامين A باالي آن و احتمال 
بروز مســموميت در جنين بهتر است مصرف نشود، 
در مراجع مختلــف، مصرف 100 گرم جگر در هفته 

را مجاز دانسته اند.
هويج نيز ويتامين A دارد، ولي مصرف كم آن 
همراه با غذا به صورت خام يا پخته بالمانع است، ولي 

مصرف زياد آب هويج توصيه نمي شود.
انواع سوســيس و كالباس، مــواد غذايي 

حاوي مواد افزودني، 
كنسرو و آب ميوه هاي 
صنعتــــي توصيــــه 

نمي شود.
ماهي، هفتــه اي 2 بار 
در بارداري مي توان مصرف كرد 
و بهتر اســت از ماهي هايي اســتفاده شود كه جيوه 
كمــي دارد، مثل: قــزل آال و ســالمون. ماهي هاي 
جنوب و شــمال ايران حــاوي جيوه مي باشــند و 
ايــن ماهي ها را نيز بــه صورت ماهيانــه مي توانيد 
 مصــرف كنيد. مصرف ميگــو نيز با دفعــات كمتر 

ضرری ندارد.
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عسل،  بهتر اســت از عســل هاي كارخانه ای 
مصرف كنيد و عسل هاي طبيعي حاوي موم، ممكن 
است داراي ميكروب ليستريا باشد. ليستريا با ورود 
به جفت باعث سقط، زايمان زودرس و مرگ جنين 

مي شود.
گوشت تازه كباب  شــده مصــرف نكنيد، 
چون قسمت مركزي گوشــت كبابي نمي پزد و در 

صــورت آلودگي گوشــت با 
»توكسوپالسموز« و ساير 

ميكروب هــاي داخــل 
گوشت، احتمال انتقال 

بيمــاري وجود دارد، 
لــذا گوشــت را 

داخل فريزر قــرار دهيد و بعــد از دو روز مي توانيد 
آن را كبــاب كنيد، چون ميكروب ها در فريزر از بين 

مي روند.
رعايت اين نكات در مواردي كه گوشــت كاماًل 

پخته مي شود، ضرورتي ندارد.
غذاها و دسرهايي كه حاوي تخم مرغ خام 
باشد نيز نبايد مصرف شود. تخم مرغ را به طور 
كامل پخته و بــه صورت كوكو و كتلــت مي توانيد 
مصرف كنيد و مصرف تخم  مرغ عسلي توصيه 
نمي شــود و برخي دســرها حاوي تخم مرغ 
خام مي باشــد و چون احتمال بــروز »بيماري 
سالمونا« از تخم مرغ خام وجود دارد بهتر است 

مصرف نكنيد.
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بادام زميني بــه علت خاصيت 
آلرژي زايــي خصوصاً در افــرادي كه 

زمينه آلرژي دارند، نبايد مصرف شود. 
ساير مواد غذايي مثل: زعفران، كرفس، 
كنجد و غيــره اگر به ميزان كم مصرف شــود، 

ضرري ندارد.
زردي نوزادي ارتباطي بــا رژيم غذايي ندارد و 
از نظر تحقيقات علمي ثابت شــده نيســت، در طب 
ســنتي به كاهش مصرف مواد با طبع گرم و مصرف 
زياد مواد با طبع ســرد و مصرف عرق كاسني و خاك 
شير توصيه شده است كه خانم هاي باردار مي توانند 

مصرف كنند.
مصرف عرقيجات و گياهان دارويي تا حد 
امكان بهتر است استفاده نشود، چون مطالعات 
كامل در مورد اثربخشي و عوارض آن صورت نگرفته 

است.

نكتــه: برخـــــي عالئــم 
هشــدار كــه الزم اســت در صورت 

 بــروز، خانم بــاردار بــه بيمارســتان 
مراجعه كند:

   خونريزي در دوران بارداري
   دوره هاي متناوب و شــديد درد كمر و شكم 

در هر زمان از بارداري
   كاهش حركت جنيــن خصوصاً بعد از هفته 

28 بارداري
   احساس خروج مايع از واژن

   تهوع، اســتفراغ و درد قسمت فوقاني شكم، 
خصوصاً بعد از هفته 28 بارداري

   ورم كل بدن خصوصاً در دست و صورت
   تورم، سفتي و قرمزي يك طرفه پا

   احســاس تنگي نفــس يــا درد قفســه 
سينه

خونريزي در 
دوران بارداري
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