
 

تهران و خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي  

معاونت بهداشت    

 

 

پيا م هاي بهداشتي در زمينه مراقبت هاي دوران پيش از بارداري 

 بارداري و پس از زايمان

                                                  ........................................ 

  گروه هدف :

 جامعه 

  خانمهاي سنين باروري 

  خانم هايي كه تمايل به بارداري دارند 

  خانم هاي باردار 

 خانم هايي كه در دوران پس از زايمان هستند 



با مراجعه به  قبل از بارداري بارداري با وجود بعضي از بيماري ها خطرناك است . (1

ود اطمينان حاصل از سلامت خپزشك يا ماما و انجام مراقبت هاي پيش از بارداري ، 

 فرماييد .

 

خاص مانند : بالا بودن فشار خون ، ديابت ، بيماري قلب و در صورت داشتن بيماري  (2

 مشورت نماييد .متخصص  قبل از باردار شدن با پزشكريه ، كم خوني و تيروييد و ... 

 

بارداري موجب تشديد بعضي از بيماري ها مي شودو مي تواند حتي موجب مرگ مادر  (3

 . قبل از باردار شدن با پزشك مشورت نماييد .شود 

 

 



مصرف مي كنيد ، قبل از باردار شدن با پزشك  ياگر بيمار هستيد و داروي خاص (4

 . مشورت نماييدمتخصص مربوطه 

 

دارو از مصرف در باره نوع و ميزان  اگر باردار شده ايد و مبتلا به بيماري خاصي هستيد، (5

 پزشك خود نظر بخواهيد .

 

لطفا آن ؛ افزايش وزن ناگهاني و ورم دست و پا از نشانه هاي خطر در بارداري هستند  (6

 را جدي بگيري و با پزشك يا ماما مشورت نماييد .

 

در صورتيكه باردار هستيد و بنا به نظر پزشك يا ماما بايد به مراكز تخصصي يا  (7

 ير نياندازيد .آن ردر اولويت قرار داده و به تاخبيمارستان مراجعه نماييد ؛ 

 



ميلي در صورتيكه باردار هستيد و بنا به نظر پزشك يا ماما نياز به انجام آزمايشات تك (8

و  ا دستورات را به انجام رساندهد ؛ حتميمي باشبراي بررسي وضعيت سلامت خود 

 نتيجه آن را به پزشك يا ماماي درخواست كننده ارايه نماييد .

 

است ؛ بنابراين مادر گرامي در دوران بارداري و پس از آرزوي ما مادر و نوزادي سالم  (9

 زايمان به هشدارهاي پزشك يا ماماي خود توجه فرماييد .

 

با انجام مراقبت هاي پيش از بارداري مي توانيد از وضعيت سلامت خود با  (11

 آماده شويد . خود و فرزندتان اطلاع شده و براي داشتن بارداري توام با سلامت

 

از علل شايع مرگ در دوران بارداري و پس از زايمان است . با  خونريزي يكي (11

 درمان كم خوني قبل و حين بارداري خطر آن را كاهش دهيد .

 



 

 بيماري قلبي يكي از علل مرگ مادر در دوران بارداري و زايمان مي باشد ؛ (12

هت معاينه قلب و ريه به پزشك متخصص مراجعه بنابراين قبل و يا حين بارداري ج

 اييد .نم

 

براي دريافت رايگان مراقبت هاي پيش از بارداري ، بارداري و پس از زايمان  (13

 به نزديك ترين مركز بهداشتي درماني مراجعه فرماييد .

 

 

بارداري و پس  –مراكز بهداشتي درماني مراقبت هاي پيش از بارداري كليه در  (14

 به طور رايگان انجام مي شود . پزشك و ماماي مراكزاز زايمان توسط 

 



با دريافت به موقع مراقبت هاي دوران بارداري اين دوران را به سلامت سپري  (15

 كنيد .

 

 

هرگز نسبت به دريافت به موقع و مناسب مراقبت هاي دوران بارداري بي توجه  (16

نباشيد زيرا به سلامت سپري كردن اين دوران ضامن سلامت كودك شما در آينده 

 بود .خواهد 

 

با مراجعه به موقع به پزشك و دريافت خدمات درماني متناسب با بيماري خود   (17

 .پيشگيري نماييد، مي توانيد از تشديد بيماري ها در دوران بارداري و پس از زايمان ، 

 

 

 مادران و پدران گرامي چرا بارداري همراه با بيماري ؟ (18



 

اگر بيماري خاصي داريد قبل از بارداري ،  در مورد بي خطر بودن مادر گرامي   (19

بارداري همراه با بيماري با پزشكتان مشورت نماييد و در صورت اجازه پزشك اقدام 

 به بارداري نماييد . 

 

 

با شركت در كلاس هاي آمادگي براي زايمان با روش هاي كاهش درد و داشتن  (21

 نا شويد .خاطره اي خوش از زايمان طبيعي آش

 

آيا باردار شده ايد و نمي دانيد چگونه با فرزند خردسال خود درميان بگذاريد ؟  (21

 در كلاس هاي آمادگي براي زايمان شركت كنيد .

 

 



بارداري يك رويداد مشترك بين زن و مرد مي باشد پدران گرامي ، آيا با  (22

 شنا هستيد ؟ وظايف خود در دوران بارداري و پس از زايمان و حتي پيش از آن  آ

 

ي در دوران بارداري توجه به بهداشت فردي و تغذيه و بهداشت روان ضرور (23

در كلاس هاي آمادگي براي زايمان است لذا براي افزايش آگاهي خود در اين زمينه ها 

 شركت كنيد .

 

 

تغذيه مناسب به تنهايي براي تامين نياز هاي بدن خانم آيا مي دانيد  (24

 حتما از مكمل هاي دارويي استفاده نمايد ؟ بارداركافي نيست و بايد

 



توصيه مي شود خانم ها ، حداقل سه ماه قبل از بارداري مصرف قرص  (25

 اسدفوليك را آغاز نموده و پس از بارداري نيز ادامه دهند .

 

 

اگر با خوردن قرص آهن دچار تهوع مي شويد مصرف قرص را ترك نكنيد ؛  (26

 شيوه مصرف آن را تغيير دهيد .

 

ف قرص آهن همراه با غذا يا قبل از خواب تهوع پس از مصرف قرص را مصر (27

 كاهش مي دهد .

 

 

در صورت وجود كم خوني در بارداري مصرف قرص آهن طبق دستور پزشك يا  (28

 ماما الزامي است .



 

اگر از مركز بهداشت به پزشك متخصص ارجاع شديد حتما از وي بخواهيد  (29

برگه شما بنويسد تا كاركنان بهداشتي بتوانند نتيجه معاينات و دستورات خود را در 

 مراقبت شما را به خوبي ادامه دهند .

 

 

بارداري در بيمارستاني كه مي خواهيد  36اگر سابقه سزارين داريد از هفته  (31

 زايمان كنيد تشكيل پرونده دهيد .

 

نمودار ثبت وزن در پرونده روند افزايش وزن دوران بارداري بايد به موازات  (31

تغذيه  يا كارشناس متخصصبارداري شما باشد در غير اين صورت لازم است با 

 مشورت نماييد .

 



 

اگر در طي بارداري بيماري خاصي داشته ايد پس از زايمان با مراجعه به  (32

 پزشك وضعيت بيماري خود را بررسي فرماييد .

 

دهد بنابراين اگر كم خوني داريد در طي زايمان مادر خون زيادي از دست مي  (33

 اقدام فرماييد .قبل از بارداري و يا در طي بارداري به درمان آن 

 

 

زايمان پايان رسيدگي و توجه به مادر نيست بنابراين بلافاصله پس از زايمان  (34

 به فكر بررسي وضعيت سلامت مادر و نياز هاي جسمي و رواني وي باشيد .

 



خواهيد كودكي سالم و نيرومند داشته باشيد سعي كنيد در پدر گرامي ؛اگر مي   (35

 دوران بارداري به سلامت جسمي و رواني مادر توجه بيشتري داشته باشيد .

 


