
زایمان زودرس،علل و رههای پیشگیری از 

 :آن

 

جای تْلذ در سهاى طثیعی، قثل اس هْعذ  ًْساداى تَ

احتوال اتتال تَ هؼکالت ّ هی ػًْذ. طثیعی هتْلذ

ایي ایي ًْساداى سیاد اطت.اختالل ُای تٌفظی در 

ل هغشی ػاى تاهؼک رًّذ رػذ گزٍّ هوکي اطت در

 73تا  22تَ تْلذ تیي ُفتَ ُای .رّتَ رّ ػًْذ

 ػْد.  تارداری سایواى سّدرص گفتَ هی

 :عْاهل سیز ًقغ اطاطی در سایواى سّدرص دارًذ

 

عفًْت ُای ّاژیٌال: تاعث پارٍ ػذى کیظَ آب هی *

آهٌیْتیک تاعث  ػْد ّ گاُی ّرّد تاکتزی تَ هایع

 .سایواى سّدرص هی ػْد

 

 جفت هؼکالت جفت هاًٌذ جفت طز راُی ّ کٌذگی*

 

افشایغ  حذ رحن هاًٌذ چٌذ قلْیی ّ تشرگی تیغ اس*

 هایع آهٌیْتیک

 

، عفًْت لثَ ػذیذپدیاتت , تزخی تیواریِا هاًٌذ*

 لْپْص، آطن ػذیذ, ُپاتیت, تیواریِای رّدٍ, عفًْت

 کلیْی ,عفًْت ریْی, ضزتَ تَ ػکن, جزاحی ػکن 

 

 عْاهل دیگز:

  7۳یا تیؼتز اس  ۸۱طي کوتز اس  •

  قذ کْتاٍ •

  سایواى سّدرصطاتقَ قثلی اس  •

  حاهلگی دّ قلْ ّ یا چٌذ قلْ •

  حاهلگی ّسى کن قثل اس •

  هـزف طیگار ,الکل, کْکائیي در حاهلگی •

 خًْزیشی ّاژیٌال •

  ژًتیک •

 کار طخت ّ طْالًی هذت •

 اطتزص سیاد *

 :عالین سایواى سّدرص

تار یا تیؼتز در طاعت(. گاُی  ۴رحوی) اًقثاضات*

ّ  د هی تاػذ ّ فقظ طفتیایي اًقثاضات تذّى در

 .فؼزدگی در عضالت رحن ایجاد هی ػْد

 

 ػکوی هاًٌذ درد ُای دّراى پزیْد درد ُای*

 

تغییز ّاضح در تزػحات ّاژیٌال ّ یا  افشایغ ّ یا*

 خًْزیشی ّاژیٌال

 

 پارگی کیظَ آب ّ دفع هایع رّػي اس ّاژى*

 

 درد ّ فؼاردر قظوت اًتِایی کوز*

  

حال فؼار تَ طوت پاییي  احظاص ایٌکَ جٌیي در*

 اطت

 

 تْرم ًاگِاًی ّ یا ػذیذ در پا , دطت ّ ؿْرت*

  

 تغییز ّاضح در حزکت جٌیي*

 

 تة، لزس، اطتفزاغ ّ طز درد ػذیذ*

 

 گاُی درد هعذٍ کَ تَ ُیچ ّجَ تزطزف ًوی ػْد *



 :زودرس راه های پیشگیری از زایمان

 

تا پشػک  در طْل دّراى تارداری ارتثاط خْد را *

اى قطع ًکٌیذ. تَ اّ هزاجعَ کٌیذ ّ رًّذ رػذ جٌیي ت

جٌیي تاى را تزرطی  ّ عالئن عوْهی تذى خْد ّ

ُای هادر ّ کٌتزل تغذیَ ّ  کٌیذ. تا کٌتزل تیواری

هٌاطة تزای حاهلگی هی تْاى اس تْلذ  تأهیي ػزایظ

 ًْساد ًارص جلْگیزی کزد

 

قثل اس هـزف ُزگًَْ دارّ حتی هظکي ُا تا  *

هـزف دارُّای  هؼْرت کٌیذ ّ اس پشػک تاى

ػیویایی ّ طثیعی تذّى هؼاّرٍ تا پشػک یا 

 .کٌیذ هتخـؾ طة طٌتی پزُیش

 

 رژین غذایی خْد را دطت کن ًگیزًذ ّ هـزف*

خْراکی ُا ّ هْاد غذایی طالن تَ ّیژٍ گْػت هاُی 

 ًکٌیذ اطت را فزاهْع 7کَ طزػار اس اهگا

 

هزاقة  داریذ ّّسى خْد را در ػزایظ طثیعی ًگَ *

تاػیذ کَ در دّراى تارداری تیغ اس حذ دچار اضافَ 

 .ًؼْیذ ّسى ّ چاقی

 

هحیطی کَ  اس اطتعوال طیگار ّ قزار گزفتي در*

 .در آى افزاد طیگاری حضْر دارًذ، پزُیش کٌیذ

 

  ّاضطزاب کاُغ اطتزص *

تِتز اطت  ُای دُاى ّ دًذاى ی درهاى عفًْتتزا*

تْجَ تیؼتزی تَ تِذاػت  سًاى قثل اس تاردار ػذى،

تاػٌذ ّ ُزگًَْ درهاًی را  دُاى ّ دًذاى خْد داػتَ

 .کَ السم اطت، اًجام دٌُذ

 

هِن تزیي هْاردی کَ در تِثْد رًّذ رػذ ًْساد 

دارد تزقزاری ارتثاط عاطفی  ًارص تظیار اُویت

هیاى کْدک ّ هادرع اطت. هتخـؾ تَ هادر 

ْدی ؿْرت عو آهْسع هی دُذ کَ ًْسادع را تَ

ّ تاػیٍْ ای خاؽ در آغْع تکؼذ تا تَ ایي تزتیة 

ًیاس تذى ًْساد اس طزیق  عالٍّ تز تاهیي دهای هْرد

دهای تذى هادر اهکاى ػیز دادى تَ ًْساد ّ 

عاطفی، حظی ّ تواطی تا اّ تیؼتز  تزقزاری راتطَ

 ػْد.

 

ًْساداى ًارص :ًْساداى ًارص اُویت تغذیَ در

تا تشریق ّریذی تغذیَ  هعوْال اس راٍ هجاری تیٌی یا

ػیٍْ تا سهاًی کَ ًْساد تَ تکاهل  هی ػًْذ ّ ایي

تزطذ ّ تتْاًذ تذّى ًیاس تَ دطتگاٍ ّ کوک ًفض 

یا تا هکیذى ػیز هادرع را هـزف کٌذ، اداهَ  تکؼذ

تا افشایغ  پیذا هی کٌذ. پض اس طپزی ػذى ایي دّراى

تْاًایی ًْساد در هـزف ػیز هادر، تغذیَ اّ تا 

تزای ًْساد هحظْب هی  در کَ تِتزیي غذاػیز ها

ػْد، آغاس هی ػْد. اُویت تغذیَ ًْساد تا ػیز هادر 

سیاد اطت کَ ػیز هادر هْجة حفاظت  تَ ایي دلیل

 تیؼتز ًْساد در تزاتز عفًْت ُا ّ تیواری ُای

 .احتوالی هی ػْد
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