
هفت عالمت خطر در بارداری که نباید فراموش 

.شوند  

هادر ػشیش، اکٌْى کَ باردار ػذٍ ایذ بایذ بَ بزخی 

ًؼاًَ ُا بیؼتز دقت کزدٍ ّ ػالیوی را کَ بَ ػٌْاى 

ػالین خطز ػٌاختَ هی ػًْذ ، بِتز بؼٌاطیذ. بَ 

هحط هؼاُذٍ ُز کذام اس ایي ػالین با پشػک یا 

.هاهای خْد تواص بگیزیذ  

 1-خًْزیشی ّاژیٌال با یا بذّى درد

بِتز اطت خًْزیشی ّ لکَ بیٌی را در بارداری 

جذی بگیزیذ ، گزچَ ُوَ لکَ بیٌی ُا ّخًْزیشی ُا 

هِن ًیظتٌذ، ّلی در اغلب هْارد خًْزیشی در طَ 

هاَُ اّل هی تْاًذ ًؼاًَ ای اس طقط ّ یا بارداری 

 خارج اس رحن باػذ.خًْزیشی رّػي ّ ُوزاٍ با درد

اس اُویت بیؼتزی بزخْردار اطت. اگز ػوا هبتال بَ 

خًْزیشی ّ دردُای کزاهپی ػذیذ ُظتیذ ، احتواال 

در هؼزض طقط ُظتیذ.اها دردُای تیش ّ ّاظح 

ػبیَ درد چاقْ خْردگی ّ یک طزفَ در سیز دل، بَ 

احتوال سیاد ،ًؼاًَ بارداری خارج اس رحن 

ر اطت.ػارظَ ای جذی کَ با کاػتَ ػذى جٌیي د

جایی خارج اس رحن ، هثال در لْلَ ُای رحوی رخ 

.هی دُذ  

 چه اقدامی باید انجام دهیم؟

با پشػک ّیا هاهایتاى تواص بگیزیذ. اّ بزای ػوا 

طًْْگزافی در خْاطت هی کٌذ ّ پض اس هؼایٌَ ّ 

آسهایؼِای السم، اقذاهات السم را بزای ػوا اًجام 

 .هی دُذ

ّ لکَ بیٌی ُا در ًکتَ اصلی: بظیاری اس خًْزیشیِا 

طَ هاَُ اّل بذّى هؼکل خاصی بزطزف هی ػًْذ 

ّلی ًبایذ آًِا را بَ فزاهْػی بظپاریذ، بْیژٍ ّقتی 

ُوزاٍ با خًْزیشی ػذیذ، درد ػذیذ یکطزفَ ّ یا 

 .دردُای کزاهپی ّ پیچؼی باػٌذ

تِْع ّ اطتفزاؽ ػذیذ-2  

تِْع ّ اطتفزاؽ در بارداری هؼکل ػایؼی اطت 

اى ػذیذ هی ػْد کَ بایذ آًزا جذی ّلی گاُی آًچٌ

گزفت. تِْع ّ اطتفزاغی کَ ػوا را اس فؼالیت 

رّساًَ باسدارد ّ هْجب طزگیجَ، کاُغ ّسى ّ اس 

دطت دادى هایؼات بذى ػْد هی تْاًذ هْجب اختالل 

.در الکتزّلیتِا ػْد ّ بٌابزایي خطزًاک اطت  

 چَ اقذاهی بایذ اًجام دُین؟

ص بگیزیذ. گاُی بظتزی با پشػک ّیا هاهایتاى توا

ػذى در بیوارطتاى ، ظزّری هی ػْد. ظوي ایٌکَ 

دارُّای هْثز ّ کن خطزی ًیش بزای ایي هؼکل 

ّجْد دارًذ. اغلب خاًوِای بارداری کَ تِْع ّ 

اطتفزاؽ دارًذ بَ سّدی بِبْد هی یابٌذ. ّلی تِْع ّ 

اطتفزاؽ ػذیذ ػالٍّ بز ایٌکَ هی تْاًذ ًؼاًَ ای اس 

ل بَ ًام حاهلگی هْالر باػذ، بایذ بَ ًْػی اختال

طزػت درهاى ػْد

. 

تب ػذیذ-3  

درجَ طاًتیگزاد بایذ در بارداری  33تب بیغ اس 

خاًوِای باردار بیغ اس طایز افزاد  جذی گزفتَ ػْد

در هؼزض بزخی اس بیواریِای ػفًْی اس جولَ 

اًفلْاًشا ُظتتٌذ. ظوي ایٌکَ تب باال در ُفتَ ُای 

تْاًذ هْجب اختالل در لْلَ  اّل بارداری هی

 .ػصبی جٌیي ّ اختالل ّ ًاٌُجاری جٌیٌی ػْد

تبی کَ ُوزاٍ با درد هفاصل ّ کِیزتظاُز کٌذ؛ هی 

تْاًذ ًؼاًَ ای اس بیواری طیتْهگال، تْکظْپالطوْس 

.ّ یا پارّّیزّص باػذ  

 چَ اقذاهی بایذ اًجام دُین؟

ُز ًْع تب را کَ ُوزاٍ با ػالین تٌفظی، درد بذى 

ًّؼاًَ ُای ػبیَ آًفلْاًشا ،کِیز ّ درد هفاصل 

باػذ، بَ پشػک یا هاهایتاى گشارع کٌیذ. بَ خاطز 

داػتَ باػیذ هِوتزیي اقذام اّلیَ، کاُغ تب با 

 .دارّیی هاًٌذ اطتاهیٌْفي طادٍ اطت

ًکتَ هِن: سًاى باردار بیؼتز در هؼزض بظتزی 

ػذى در بیوارطتاى، بخغ هزاقبتِای ّیژٍ ّ هزگ 

ی اس آًفلْاًشا ُظتٌذ. بٌابزایي ّاکظیٌاطیْى بز ًاػ

ػلیَ آًفلْاًشا در سًاى بارداری کَ در فاصلَ هِز تا 

اردیبِؼت هاٍ باردار هی ػًْذ در ُز کذام اس طَ 

.هاَُ ُای بارداری پیؼٌِاد هی ػْد  

تزػحات ّاژیٌال ّ خارع-4  

ایي ػالهت هی تْاًذ ًؼاًَ ای اسػفًْتِای سًاًَ ّ یا 

آهیشػی قابل درهاى باػذ کَ در طی بیواری 

بارداری ػْارض خطزًاکتزی دارًذ سیزا هی تْاًٌذ 

هْجب سایواى سّدرص ّ اًتقال ػفًْت بَ جٌیي 

 .ػًْذ

 



 چَ اقذاهی بایذ اًجام دُین؟ 

در اّلیي فزصت بَ پشػک یا هاهایتاى هزاجؼَ کٌیذ. 

 .سیزا درهاى سّدرص بِتز اس تحول ػْارض اطت

گام دفغ ادراردرد ّ طْسع ٌُ-5  

ایي ػالهت هی تْاًذ ًؼاًَ ای اسػفًْت هثاًَ ّ 

دطتگاٍ ادراری باػذ. ػذم درهاى ایي ػفًْتِا، هی 

 .تْاًذ هْجب بزّس سایواى سّدرص ػْد

 چَ اقذاهی بایذ اًجام دُین؟

درهاى سّدرص هی تْاًذ اس بزّس ػفًْت ُای 

 .ػذیذتز ّ ًیش سایواى سّدرص پیؼگیزی کٌذ

-یکطزفَ طاق پا / طزدرد ػذیذدرد ّ تْرم -6  

ایي ػالهت هی تْاًذ ًؼاًَ ای اس ّجْد یک لختَ 

خْى در هظیز رگی باػذ.بارداری هؼوْال ُوزاٍ با 

افشایغ اًؼقادپذیزی بیؼتز خْى اطت ّ سًاى باردار 

بیؼتز در هؼزض اًؼقاد خْى در اًذاهِای اًتِایی ّ 

 هغش ُظتٌذ. ّجْد لختَ خْى در هغش با طزدرد ػذیذ

ّ در هظیز رگِای پا با قزهشی، درد ّ تْرم 

یکطزفَ طاق پا بزّس هی کٌذ.طزدرد ُوزاٍ با تاری 

دیذ هی تْاًذ ًؼاًَ ای اس افشایغ فؼار خْى یا 

.اختالل ػزّقی در هغش باػذ  

 چَ اقذاهی بایذ اًجام دُین؟

در اّلیي فزصت با پشػکتاى تواص بگیزیذ.سًاًی کَ 

ػذى خْى ُظتٌذ بایذ بَ دچار طابقَ تزّهبْس ّ لختَ 

صْرت پیؼگیزاًَ ّ قبل اس اقذام بزای بارداری 

.درهاى ػًْذ  

تؼذیذ بیواریِای سهیٌَ ای دربارداری سًاى -7

بارداری کَ هبتال بَ بیواریِای سهیٌَ ای هاًٌذ 

بیواریِای تیزّئیذ، دیابت ّ فؼار خْى باال، لْپْص 

ّ آطن ُظتٌذ، بایذ در هْرد ُز گًَْ تغییزی در 

ًؼاًَ ُای بیواریؼاى حظاطتز باػٌذ.اگز بیواریِای 

سهیٌَ ای ػوا تؼذیذ ػًْذ ّیا تحت کٌتزل ًباػٌذ 

هوکي اطت بارداری ػوا با هخاطزاتی ُوزاٍ ػْد 

هثال افشایغ ّ یا کاُغ ُْرهًِْای تیزّئیذ هی 

تْاًذ احتوال طقط را افشایغ دُذ ّیا افشایغ قٌذ 

طقط ّ  خْى هی تْاًذ ػوا را در هؼزض بزّس

.ًاٌُجاریِای جٌیٌی قزار دُذ  

 چَ اقذاهی بایذ اًجام دُین؟

ُز ًْع تؼذیذ ػالین بایذ بَ ػٌْاى یک ًؼاًَ خطز 

در ًظز گزفتَ ػذٍ ّ در اّلیي فزصت بزای درهاى 

.آى اقذام ػْد  

بَ خاطز داػتَ باػیذ اغلب سًاى، بارداری کن 

خطزی را پؼت طز هی گذارًذ بٌابزایي اس 

لذت ببزیذبارداریتاى  اطتزص سیاد بزای ػوا  .

خطزًاک اطت. بٌابزایي با ّیشیتِای کافی در طی 

بارداری، تغذیَ هٌاطب ّ اطتزاحت کافی ّ دریافت 

هکولِای ّیتاهیي در طی بارداری، اس طالهت 

.بارداریتاى اطویٌاى کظب کٌیذ  
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