
پیام های مرتبط با سالمت مادران 

 

ّز سبلِ ضبّذ اس دست رفتي هبدراى ٍ ثی پٌبُ ضذى فزسًذاًی هی ضَین کِ ضبیذ ثب کوی تَجِ ثِ آیب هی داًیذ -

ثسیبری اس ایي هزگ ّب ًبضی اس ثیوبری ّبی سهیٌِ ای هبدر ثَدُ  .تَغیِ ّبی پزسٌل ثْذاضتی درهبًی چٌیي ًوی ضذ 

. ری پی گیزی ٍ درهبى ًطذُ در دٍراى ثبرداری تطذیذ ٍ هَجت عَارؼ ججزاى ًبپذیز ضذُ اًذ کِ چَى قجل اس ثبردا

آیب هی داًیذ ثسیبری اس ثیوبری ّب قجل اس ثبرداری ثبیذ ضٌبختِ ، ....  آیب هی داًیذ هبدر ضذى ًیبس ثِ ثزًبهِ ریشی دارد 

. درهبى ٍ یب کٌتزل ضًَذ  تب ثتَاى ثبرداری ثی خطزی را طی کزد 

ثیبییذ ثب آگبّی ٍ ّوکبری خَدتبى ٍ ثب تالش ٍ سحوبت پزسٌل ثْذاضتی درهبًی ، اقذاهی هٌبست ثزای داضتي ثبرداری 

هزاجعِ ثِ هزاکش ثْذاضتی درهبًی ثزای اًجبم هزاقجت ٍ هطبٍرُ پیص اس : یعٌی . سبلن ٍ تب حذ اهکبى کن خطز اًجبم دّیذ

: ثبرداری ثزای ضوب کِ 

ردُ ٍ قػذ ثبردار ضذى داریذ   تبسُ اسدٍاج ک     -1

 .یب ثِ قػذ ثبرداری رٍش پیطگیزی اس ثبرداری خَد را قطع کزدُ ایذ    -2

 

 

آیب عالئن خطز دٍراى ثبرداری را هی ضٌبسیذ ؟   -

.  هبدراى گزاهی در غَرت داضتي ّز یک اس عالئن سیز ثالفبغلِ ثِ هزاکش ثْذاضتی درهبًی یب هتخػع سًبى هزاجعِ کٌیذ 

  یکطزفِ سبق ٍ راى      درد ٍ ٍرم      -تَْع ٍ استفزاغ ضذیذ     -تت ٍ لزس   -سَسش ادرار                   -درد پْلَ -

 افشایص ٍسى ًبگْبًی       -ٍرم ثِ خػَظ در ًبحیِ دست ٍ غَرت   -تبری دیذ               -سزدرد ضذیذ   -

 هطکالت پَستی  -تٌگی ًفس ٍ تپص قلت       -اسلیتزضحبت خًَی یب آثکی اس دستگبُ تي   -درد ضذیذ ضکن    -

   رًگ پزیذگی یب سردی   -آثسِ ٍ درد ضذیذ دًذاىعفًَت ،    -کبّص حزکبت جٌیي    -



فبیذُ آى کبّص هزگ هبدراى است  هْوتزیيآیب هی داًیذ ثْتزیي ًَع سایوبى ، سایوبى ثِ رٍش طجیعی است کِ  -

اس ، عفًَت  هَاردی هبًٌذاس سِ ثب سایوبى ثِ رٍش سشاریي ، پیطگیزی اس هشایبی دیگز سایوبى طجیعی در هقبی .

 . است آسیت دیذى رٍدُ  ٍ دست دادى خَى

است کِ اس عالئن آى عذم دفع هذفَع پس  پبرگی رٍدُ ثعذ اس عولتَجِ داضتِ ثبضیذ یکی اس عَارؼ سشاریي ، 

 .اس سشاریي ، تَْع ٍ استفزاغ ، تت ٍ درد ضکن است 

ٍ ّزگش ثِ یذ تعییي ًَع سایوبى ثز اسبس ضزایط هبدر ثز عْذُ پشضک ٍ پزسٌل هزاکش ثْذاضتی هی ثبضذ فزاهَش ًکي

. دلیل تزس اس درد سایوبى کِ یک اهز طجیعی است سشاریي را ثِ سایوبى طجیعی تزجیح ًذّیذ 

آیب عالئن خطز پس اس سایوبى را هی ضٌبسیذ ؟   -

ثالفبغلِ ثِ هزاکش ثْذاضتی درهبًی یب هتخػع سًبى پس اس سایوبى ئن سیز هبدراى گزاهی در غَرت داضتي ّز یک اس عال

.  هزاجعِ کٌیذ 

درد ، تَرم ٍ سفتی سیٌِ ّب      -سبعت اٍل پس اس سایوبى 24عذم دفع ادرار در   -درد ضکن یب پْلَّب    -تت ٍ لزس    -

رًگ پزیذگی ضذیذ   -  اری ادرار یب هذفَع ثی اختی   -درد ٌّگبم ادرار کزدى  یب  شسَس -

خزٍج تزضحبت چزکی ٍ تَرم یب درد هحل ثخیِ  -لختِ           خًَزیشی ثیص اس حذ قبعذگی یب دفع -

درد ٍ ٍرم یکطزفِ سبق ٍ راى    -سزگیجِ یب سزدرد ضذیذ      -ٍ ثذثَی رحن              تزضحبت چزکی  -

 

اهب استفزاغ ضذیذ حبهلگی حبلتی .  در دٍراى ثبرداری ، تَْع ٍ استفزاغ ثب ضذت کن ضبیع ّستٌذآیب هی داًیذ  -

عَارؼ ججزاى است کِ ثبعث کبّص ٍسى ٍ اس دست دادى آة ثذى ضذُ ٍ در ًْبیت هوکي است هٌجز ثِ 

 . ضَد  ًبپذیز

اضتی درهبًی ، هتخػع یب هبدراى ثبردار ثبیذ در غَرت داضتي تَْع ٍ استفزاغ ضذیذ حتوب ثِ هزکش ثْذ

.  ثیوبرستبى هزاجعِ کٌٌذ ٍ درهبى السم ثزای کوجَد آة ثذى ٍ اهالح ٍ ٍیتبهیي ّبی ضزٍری غَرت گیزد 

. فزاهَش ًکٌیذ تَْع ٍ استفزاغ ضذیذ دٍراى ثبرداری حتی هی تَاًذ هٌجز ثِ هزگ هبدراى ثبردار ضَد

هبًٌذ سَسش اهب هَاظت ثبضیذ عالئوی . است راى ثبرداری یکی اس ضکبیت ّبی ضبیع دٍتکزر ادرار آیب هی داًیذ  -

اگز عفًَت ادراری ثِ . ًذ داردرهبى فَری  ًیبس ثِ اس عالئن عفًَت ادراری هی ثبضٌذ کِ درد پْلَّب  ٍ ادرار 



ر هَقع درهبى ًطَد ٍ یب عالئن دیگزی هبًٌذ تت ٍ لزس ٍ ثی اضتْبیی یب تَْع ٍ استفزاغ ًیش ثِ آى اضبفِ ضَد هٌج

 . پس عالئن فَق را جذی ثگیزیذ . ثِ عفًَت کلیِ ّب ضذُ کِ ثسیبر خطزًبک است 

 

 آیب تب ثِ حبل عٌَاى هسوَهیت حبهلگی را ضٌیذُ ایذ ؟ -

هسوَهیت حبهلگی عبرضِ ای ضبیع در دٍراى ثبرداری است کِ ثب عالئن فطبر خَى ثبال ٍ ٍجَد پزٍتئیي در ًوًَِ 

هبدراى ثب سبثقِ ثیوبری سبل ،  35، حبهلگی در سي ثبالی  راى ضکن اٍل هبد. ادراری تطخیع دادُ هی ضَد 

.   دیبثت ، ثیوبری ّبی کلیَی ٍ فطبر خَى ثیطتز در هعزؼ خطز ایي عبرضِ ّستٌذ

عالئن ّطذار دٌّذُ ایي ثیوبری سزدرد ضذیذ ، اختالالت ثیٌبیی ٍ درد ضکوی ثِ خػَظ درد سیز جٌبغ سیٌِ 

،  سردی پَست یب چطن ٍ تَْع ٍ استفزاغ ثِ  ر ضذیذ ثِ خػَظ در دست ٍ غَرت ضوٌب ٍرم ثسیب.    است 

.  را ًیش جذی ثگیزیذ خػَظ اس ًیوِ دٍم ثبرداری 

عالئن آى ضبهل احسبس .  کجذ چزة حبهلگی یک ثیوبری ًبدر اهب خطزًبک در دٍراى ثبرداری استآیب هی داًیذ  -

استفزاغ هذاٍم در اٍاخز حبهلگی اس عالئن . کن ٍ سردی است کسبلت ، ثی اضتْبیی ، تَْع ٍ استفزاغ ، درد ش

 . اغلی ایي ثیوبری است پس آى را جذی ثگیزیذ 

هبدراى عشیشی کِ ثِ تبسگی ثبردار ضذُ ایذ ٍ ضبیذ ٌَّس ثزای اًجبم هزاقجت ّبی دٍراى ثبرداری ثِ هتخػع یب  -

درد ضذیذ سیز ضکن ، تَْع ٍ : داضتي عالئن هزاکش ثْذاضتی درهبًی هزاجعِ ًکزدُ ایذ تَجِ داضتِ ثبضیذ کِ 

ثبضذ کِ ثسیبر خطزًبک است ٍ  ًطبًِ حبهلگی خبرج رحویهی تَاًذ ( گبّی هَارد )استفزاغ ضذیذ ، لکِ ثیٌی 

 یکی اس اٍرصاًس ّبیی هبهبیی هحسَة هی ضَد ٍ یکی اس علل هزگ ٍ هیز هبدراى در سِ هبِّ اٍل ثبرداری است

در دٍراى ثبرداری یب پس اس سایوبى ثِ هزاکش  عالهت غیز طجیعیاضتي ّزگًَِ هبدراى گزاهی در غَرت د -

 .  ثْذاضتی درهبًی یب پشضک هزاجعِ ًوبییذ 

 

داًطگبُ علَم پشضکی ثَضْز 

 ٍاحذ سالهت خبًَادُ هزکش ثْذاضت استبى

 


