
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه:

 :عزیز  مادر

اید کــه بــاردار هســتید،  شــما مطمئــن شــده االن 

یعنــی خواســته یــا ناخواســته مــادر فرزنــدی 

د بــرای خــودش و شــما یاید کــه میتوانــ شــده

  .آینـده سـاز باشـد

  :از فوایـد پزشـکی بـارداری و شـیردهی عبارتنـد از

 نبه سرطان سینه، رحم و تخمدا الکاهش خطر ابت*

  (توده رحمی)به فیبروم  الش خطر ابتکاه*

وجـود بافـت )بـه آندومترویـوز  الکاهـش خطـر ابت*

کمـک  و (رحمـی در جایـی غیـر از رحـم ماننـد مثانـه

 بـه درمـان آن

 به بیماریهای قلبی و عروقیال کاهش احتمال ابت *

بــه بیمــاری هایــی  الاحتمــال ابتــاهــش ک*

 فشــارخون، قنــد خــون، چربــی خــون : مثــل

 جلوگیری از یائسگی زودرس و عوارض آن *

 

 باورهای درست و غلط بارداری:

 

ســال هیــچ منــع و  35 الیز نظــر پزشــکی بــارداری بــاا

ترســی نــدارد، فقــط شــاید نیــاز بــه مراقبــت بیشــتری 

 .داشــته باشــد

 

 :یامدهای سقط عمدی جنینپ

 ســمی: ج

حتـــی احتمــال عفونــت هــای رحمــی، خونریـــزی شـــدید و 

 افزایــش احتمــال نابــاروری ثانویــه ،مــرگ مــادر

 وحــی و روانــی: ر

افســردگی، اضطـــرا،، تـــرس و وحشـــت، احســـاس خشـــم، 

 خــوا، و حــس ســوگواری اللاختــ

 عنــوی:م

احســاس پشــیمانی، گنــاه و عــذا، وجــدان؛ ســقط جنیــن 

 .بــزرگ اســتگناهــی کبیــره و بســیار 

 

 

 ـی: القخا

سـقط عمـدی جنیـن از بیـن بـردن یــک انســـان مظلـــوم و 

 .بــی پنــاه اســت

  شــرعی:

ســقط عمــدی جنیــن در هــر هفتــه و یــا مــاه حاملگــی، 

 .حتــی قبــل از دمیــده شــدن روح کامــل، حــرام اســت 

 انونــی:ق

ســقط جنیــن، غیــر از مــواردی کــه در قانـون اجــازه داده  

و کســانی کـــه بـــه ایـــن عمـــل  ممنـوع اســ شــده، 

زمینــه آن را فراهــم کننــد یــا عامـــل تشــویق کــرده یــا 

 .شــناخته میشــوندمجــرم ، از بیــن رفتــن جنیــن باشــند

 
 :مراقبتهای دوران بارداری

 

 :های غذایی و دارویی الف. توصیه

تــا حــد ممکــن از مصــرف کنســرو، غــذای آمــاده *

مانــده، ماننــد پیتــزا و سوســیس و کالبــاس، غــذای 

ای،  های کارخانــه ها، نوشــیدنی چــر، و شــور، ســس

ای  ت کارخانــهالگوشــت و جگــر خــام و نیمــه پــز، تنقــ

 .خــودداری نماییــدماننــد چیپــس و پفــک 

 



 

 

 

 

 
 

 مجتمع تخصصي و فوق تخصصي فارابي
 

 راهنمای مادران باردار

 

 آموزش سالم  دفتر

  F-TEP-158كد شناسه :
 

 20/06/1401تاريخ ابالغ:

 20/08/1403تاريخ بازنگري :

 بیمارستان:آموزشی آدرس وب ساي  

  /farabi.mui.ac.irسالمت-آموزش

 تهیه کننده: زهرا ايزدي

 سوپروايزرآموزش سالم 

 منبع: راهنمای مادران باردار وزارت بهداشت وآموزش پزشکي

از پرخـوری و  .از مصرف میوه و سبزیجات تازه غافل نشوید*

کنیـد. غـذا را بـه خوبــی بجویــد تــا  درهـم خـوری پرهیـز

 .هضــم و جــذ، آن بهتــر اتفــاق بیفتـد

 .ده نکنیداســتفاپزشــک هیــچ دارویــی  ون تجویــزبد*

داروهــای گیاهــی را نیــز بــدون تجویــز پزشــک 

 .مصــرف نکنیــدمتخصــص 

 .بســیار مهــم اســتدر این دوران  رفــع یبوســت * 

 توصیه های کاهش رفالکس)ترش کردن( معده:

و بالفاصله حـد ممکـن از مصـرف آ، همـراه غـذا، ناشـتا،  تا

بعــد از ورزش و نزدیکــی و اســتحمام و نیــز نوشــیدن 

 آ، بســیار ســرد بخصــوص ناشــتا پرهیــز کنیــد. 

 :کســانی کــه بــرای مصــرف قرصهــای ناشــتا ماننــد

رص تیروئیــد مجبــور بــه نوشــیدن آ، ناشــتا قــ

هســتند بایســتی آ، را ولــرم و در کمتریــن مقــدار، 

 .مصــرف نماینــد

 هفتـه اول بـارداری روزانـه یـک عـدد قـرص  16در 

مصــرف   1000 ( د )یدفولیــک و قــرص ویتامیــناس

  .کنیــد

زایمان روزانه یک عدد ماه پس از  3بارداری تا  16از هفته 

 قرص آهن و مولتی ویتامین مینرال مصرف کنید.

 

 

 :های بهداشتی ب. توصیه

ــی ســقط داریــد بیشــتر مراقبــت کنیـد. بلگــر ســابقه قا*

 .اگـر لکـه بینـی داریـد بـه مراکـز بهداشـتی مراجعــه کنیــد*

پرکاری  گــر ســابقه بیمــاری قلبــی، دیابــت، کــم کاری یــاا*

 درمانی مراجعه کنید.بـه مراکـز بهداشـتی  تیروئید دارید

 المتنســبت بــه سـ افــراد چــاق بایــد دقــت بیشــتری*

جنیـن خـود داشـته باشـند. نیـاز غذایـی مــادر در بــارداری بــه 

انــدازه دو نفــر نیســت و ایــن تصــور ممکــن اســت او را 

دچــار اضافــه وزن نادرســت کنــد. وزن گیــری بایــد مناســب 

 .باشــد

مــواد مخــدر ، قلیــان و الکلی صــرف ســیگار، مشــروباتم*

متی خــود شــما و جنیــن بســیار مضــر بــوده و البــرای سـ

احتمــال ســقط خــود بــه خــودی جنیــن را افزایــش 

 .میدهنــد

موجــود در برخــی ( ســر،)ز مــواد شــیمیایی ماننــد ا*

هــا،  های قــوی و پــاک کننده شــوینده،لــوازم آرایشــی

 .ش هــا، جیــوه و امــواج رادیواکتیــو دوری نماییــدحشــره کــ

 

 :های ورزشی توصیهج. 

صــورت نبــود منــع پزشــکی، ورزش روزانــه و مناســب در

 .را تــرک نکنیــد دقیقــه پیــاده روی روزانــه 20ماننــد 

 االهـای عمیـق همـراه بـا بـ غیـر از ورزش، در طـول روز تنفس 

 .ها را داشته باشیدبـردن و بـاز کـردن دسـت

 

معالجتحت نظارت پزشک   


