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هاي پيش از زايمان  مراقبت)1(فصل 

:شود ، موارد زير توصيه مي»قصد باردارشدن دارند«هايي كه  در خانم
 روزانهاسيدفوليك شروع مصرف ـ  1
. استنشده سال گذشته انجام 1كه در   در صورتيپاپ اسمير انجام ـ  2
 سال يا بيشتر35 در سن ماموگرافي ـ  3

: عبارتند از»ويزيت اول بارداري«آزمايشات ضروري در 
1 -  CBCdiff شامل )Plt و Hct ، Hb(
U/A و Rh    3 -  U/C و ABO گروه خوني  -2

4 - HBsAg ) هپاتيتB(     5 - VDRL )سيفليس(
)آبله مرغان( و واريسال )سرخجه( عليه روبال Ab بررسي تيتر - 6
منفي Rh در مادران غيرمستقيم تست كومبس - 7
شود زیر در بارداری توصیه می» متبدون عال«های  بررسی روتین از نظر عفونت -1:نكته:

(HIV) ویروس نقص ایمنی انسانی ـ  ٣         (VDRL) سیفلیس ـ  ٢        B  (HbsAg) هپاتیتـ  ١           

روبـال  + Bهپاتیـت«، وضـعیت ایمنـی از نظـر )پیش از بارداری(شود قبل از حاملگی  توصیه می -2
د و در صـورت عـدم وجـود ایمنـی در مـادری کـه قـصد چک شو» )آبله مرغان(واریسال ) + رسخجه(

.شود علیه آنها توصیه می» واکسیناسیون«حامله شدن دارد، 
ی بدون اطالع از حاملگی خود، دوز اول » مجاز« در بارداری Bتزریق واکسن هپاتیت  -3 ّاست و اگر خا

وده، ادامه واکسیناسیون هپاتیت   .شود توصیه می»  کشوریطبق برنامه«واکسن هپاتیت را دریافت 
و واریـسال و ) MMR(های زنده ضعیف شده مانند رسخـک و رسخجـه و اوریـون مرصف واکسن -4

 .است» مجاز«های باردار  است و تجویز واکسن آنفلونزا در خانم» ممنوع«تب زرد در بارداری 
 .است» اواخر سه ماهه اول«مادر در رسم ) HCG( بیشرتین میزان هورمون گنادوتروپین جفتی -5

:شود  انجام مي»هاي بارداري  ويزيتتمام«هاي زير در  بررسي
)BP(گيري فشار خون  اندازهـ  1
)W(گيري وزن  اندازهـ  2
)نه كشت ادرار( ديپ استيك ادرار ـ  3
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  :قلو در طي بارداري طبيعي تك» نياز به كالري«ميزان 
daykcal(ريك روزانه  كيلوكالري به نياز كال300    .شود  افزوده مي)35/

  : در طي بارداري يك قلوي طبيعي»آهنكل نياز «ميزان 
 1000mg    500 است كهmg    300 در مـادر،     خونسازي آن صرفmg     صـرف تـأمين 

  . خونريزي زايماني استجبران نيز 200mgشود و   ميجنيننيازهاي 
١٠٠٠«ه در طی کـل دوره بـارداری نیـاز بـ :نكتهmgمیـانگین( اسـت، کـه بـه طـور متوسـط » آهـن (

»٣/٥mg٦٠باشد؛ برای تأمین این میزان آهـن، خـانم بـاردار بایـد روزانـه  می»  روزانهmg ٣٠ تـا 
 .است» ٣٠٠mg قرص آهن ١روزانه «آهن املنتال مرصف کند که معادل 

  : در طي بارداري»اسيدفوليك«حداقل نياز روزانه 
mg0/4 يا g400  است و معموالً اسيد فوليك با دوزmg1 مـاه  1« روزانـه از  8/0 يا 

  .شود  توصيه مي»بارداري انتهاي از بارداري تا قبل
نقـص لولـه عـصبی ی در صورت سابقه :نكته )Spina Bifida Acculta ( در فرزنـد قبلـی یـک خـانم

daymgدوز«باردار، تجویز اسید فولیک با  توصیه مـی شـود و همچنـین در مبتالیـان بـه » 4/
daymgدوز«رصع و دیابت از  /41 «شود استفاده می. 

  :بارداريطي  در »)Ca(كلسيم «روزانه نياز ميزان 
مقداري بيشتر (گرم   ميلي2000 «شيردهي و در طي »گرم  ميلي1500 تا 1200 «بارداريدر طي 
  . است»)از بارداري

  :شود  در طي بارداري در موارد زير توصيه مي»)Zn(مل روي مك«تجويز 
  دوقلويي ـ  1
FeZnB( گياهخواري مطلقهاي داراي رژيم   خانمـ  2 ,,12(  
   آنمي فقر آهندرمان همزمان با ـ  3
ال  در طول بارداری، ویتامین»رژیم گیاهخواری مطلق«مادران باردار دارای  :نكته زیـر را های  ها و می

 :کنند دریافت می
 )Zn( روی ـ  ٣)       Fe( آهن ـ  ٢    )12B( ویتامین کوباالمین ـ  ١         

 

   :تهوع و استفراغ بارداري
بـه  )  روزگـي  100حدود  ( 14 تا   12 و در هفته     شروع)  روزگي 50حدود  ( 8 تا   6در هفته   

  .شود  ميبرطرف)  روزگي150حدود ( 22 تا 20رسد و حدود هفته   خود مي)Max(حداكثر
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  :رود  موارد زير به كار مي»تهوع و استفراغ بارداري«در درمان 
  دار  مصرف غذاهاي چرب و ادويهمحدوديت  -1
  ها هاي ويتاميني و مينرال  مكملقطع - 2
   پرومتازين- 6B(             4ويتامين( پيريدوكسين - 3
  )Ginger( زنجبيل - 6                   هيدرامين   ديفن- 5
      )پالزيل( متوكلوپراميد - 8)      گلوكوكورتيكوئيد(پردنيزولون  متيل- 7
  متوبنزاميد  تري-10                  )دميترون( اُندانسترون - 9

   :»ديابت بارداري«غربالگري از نظر 
، به ايـن صـورت      نداردناشتا بودن   شود كه نياز به       حاملگي انجام مي   28 تا   24در هفته   

شـود، كـه اگـر جـواب       گرم گلوكز خوراكي انجـام مـي    50 با   )GCT(كه تست يك ساعته     
  . باشد، نرمال است130تست، كمتر از 

اگر پاسخ  -1:نكتهGCT تـست «تـوان   مشکوک است و مـی: بود١٤٠ تا ١٣٠GTT ١٠٠ بـا  سـاعته٣ 
 . نجام داد»گرم گلوکز خوراکی

 گـرم ١٠٠ سـاعته بـا ٣ GTTتست«) دوم( قدم بعدی : بود١٤٠ بیشرت یا مساوی GCT اگر پاسخ -2
 . است»گلوکز خوراکی

 و ابـتال بـه) GDM(دیابت ملیتـوس بـارداری  ی سابقهمثل ، GDMهای پرخطر  از نظر  در خانم -3
 بـود، ١٣٠، قنـد بیـشرت از GCT سـاعته١، اگر در پاسخ تست )PCOS(کسیتیک  تخمدان پلیسندرم 

 . است» گرم گلوکز خوراکی١٠٠ ساعته با ٣ GTTتست «، )دوم(قدم بعدی 
  ):Bاسترپتوكوك گروه (GBSكشت پرينه يا قسمت تحتاني واژن از نظر 

شـود؛ و در     توصيه مي » 37 تا   35ي    هفته«در  هاي باردار      خانم تمامدر   روتينبه صورت   
 »زايمـان سـاعت طـي      4 هر   سيلين كريستال  پني«، تجويز   GBSصورت مثبت بودن كشت     

  .شود توصيه مي
اسرتپتوکوک گروه بتا «بررسی از نظر  -1:نكته)GBS(« همه « برای)های بـاردار در هفتـه  خانم) ام     

 .شود  توصیه می» بارداری٣٧ تا ٣٥
ری(های پرخطر  در خانم -2     + کالمیـدیا  «ناتال بررسی از نظر در اولین ویزیت پره) های جنسی از نظر بی

 :های پرخطر عبارتند از شود؛ خانم توصیه می» گنوکوک   
ری آمیزشی +  سال ٢٥های با سن کمرت از  خانم) الف   یـا سـابقه ) خال تناسـلی مثل تب(شواهد بی
 آن در گذشته  
  ماه گذشته٣رشیک جنسی جدید در ) ب  
 رشکای جنسی متعدد) پ  

 .»ندارد«ری نیاز به درمان در باردا» تریکوموناسی بدون عالمت«واژینیت  -3 
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  :شود  در بارداري در موارد زير انجام مي»واژينوز باكتريال«بررسي از نظر 
  ).ترين ريسك فاكتور واژينوز باكتريال است سابقه زايمان زودرس، مهم(ترم ليبر   سابقه پرهـ  1
  )دار مثل واژينيت عالمت(دار  هاي عالمت  خانمـ  2
  يكس سرو)دوختن( سركالژ ـ  3
   بيش از موعد سرويكس )ديالتاسيون( اتساع)4
است» دومی سه ماهه«زمان انجام غربالگری واژینوز باکرتیال در بارداری،  :نكته . 

   :»)NTD(نقص لوله عصبي «غربالگري 
 تـا   16هفتـه   شود و بهترين زمان جهت اين بررسي،          توصيه مي  MSAFPگيري   اندازه

 . است بارداري18

  :»پ جنينكاريوتي«بررسي 
شـود و جهـت    اند، توصـيه مـي    باردار شده سالگي يا بيشتر35هايي كه در سن   در خانم 

  .شود  استفاده مي)CVS(برداري از پرزهاي كوريوني  ، نمونه بارداري12 تا 9هفته آن در 

   :در بارداري» آنمي فقر آهن«درمان 
مـصرف  )  المنتـال  آهـن 60 تـا    120mgمعـادل روزانـه     ( در روز    300mg قرص آهـن     3 تا   2
+  روي   15mg+ آهـن المنتـال    60 تا   mg 120(مكمل روي و مس     + شود، البته بهتر است آهن       مي

2mgتجويز شود)  مس.  

   : در بارداري»يبوست«درمان 
تـر    مناسـب  )MOM( هيدروكـسيد  منيزيم و   پسيليوم،  سبوس،  فيبرافزا مانند    هاي حجم  ملين

  .استفاده نشودفتالئين  نند بيزاكوديل، سنا و فنلهاي محرك ما هستند؛ و بهتر است از ملين

باشد»فیزیولوژیک«تواند   مرحله در بارداری می٢تکرر ادرار در  :نكته : 
اولین بارداری بدلیل انگاژمان) ٣٨ و ٣٧هفته ( هفته آخر ٢) ب  اول بارداریی سه ماهه) الف 

  :صورت زير است به BMIقلو بر اساس   وزن در طي بارداري تكميزان افزايش

)/(هاي الغر قلو در خانم   تك 819BMI: 535 )40-30پوند (  
)/(نرمالهاي با وزن  قلو در خانم   تك 26819 BMI: 530  )35-25پوند (  

)(هاي چاق قلو در خانم تك   2926BMI: 520)25-15پوند (  
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  : است» مثبتRh آنها )شوهر(همسر « منفي كه Rhهاي  در خانم
 بررسي شود؛ و در صـورت منفـي بـودن           غيرمستقيم بارداري، تست كومبس     ابتدايبايستي در   

 بررسي  غيرمستقيم، تست كومبس     بارداري 26مجدداً در هفته    تست كومبس غيرمستقيم، بايستي     
  .شود  تجويز مي»)28هفته در (روگامآمپول « ،نفي بودن مجدد آنگرديده و در صورت م

  : باشد» مثبتVDRLتست «كه در خانم بارداري،  در صورتي
 اسـت؛ و در صـورت مثبـت بـودن آن، درمـان بـا       » FTA-ABSدرخواسـت «نخستين قـدم  

 از زمان شروع عفونت بـه سـيفليس چـه           نيستكه مشخص    شود؛ در صورتي   توصيه مي » سيلين پني«
  .شود انجام مي» سيلين بنزاتين پني ميليون واحدي 4/2 هفتگي  دوز3«مدت گذشته است، درمان با 

حساسیت شدید به پنی سیلین را دارد، در درمان سـیفلیس، ی در مواردی که مادر باردار، سابقه :نكته 
 .شود  توصیه می»سیلین  درمان با پنی+زدایی  حساسیت«

  :در طي بارداري» HIVعفونت بدون عالمت «درمان 
مثبـت   CD4 هـاي   با شمارش سـلول    HIVدر مادران بارداري كه عفونت بدون عالمت        

شـود؛ در     توصـيه مـي     بـارداري  14هفته   از   خوراكيتجويز زيدوودين   دارند،  » ml350بيشتر از   «
 زيـدوودين  بـه نـوزاد      ) روزگي 42(هفته ششم    و تا    شود  داده مي  تزريقيدوودين   نيز زي  زايمانطي  
  .شود ه ميداد
ن و پس از تولد بـه نـوزاد، نیـز سـودمند اسـت و در مـواردی کـه » راپین نوی«تجویز  :نكته حین زای

ــارداری  ــری مناســبی در طــی ب ــدارد«امکــان پیگی ــوان از  ، مــی»وجــود ن ــوی تــک«ت ــین   دوز ن راپ
)Nevirapine (ن و تک ود» دوز آن به نوزاد در حین زای  .استفاده 

  : عبارتند از» در بارداري)نزديكي(مقاربت « )ممنوعيت(كنتراانديكاسيون
  )Placenta Previaپالسنتا پرويا ( سرراهي جفت ـ  1
  )PROM( پرده جنيني زودرس پارگي ـ  2

   :)Restless Leg Syndrome(قرار  سندرم پاي بي
  . علت آن است)Fe(كمبود آهن تر است و گاهي   شايعبارداريدر طي 

   :)Round Ligament Pain(درد ليگامان گرد 
كند؛ يكطرفه يا دوطرفه اسـت و بـه كـشاله ران نيـز                بارداري بروز مي   دوماغلب در سه ماهه     

  .يابد  ميسجده كاهش يا Knee Chestشود و در حالت   ميحركت تشديدكشد و با  مي
  :در طي بارداري» )پوسيدگي دندان و التهاب لثه(دندان و لثه «مشكالت 

هـاي بـاردار بايـستي       شود و بنابراين در خـانم       مي )ليبر ترم پره( سزودرموجب زايمان   
  .ها انجام شود درمان مناسب دندان
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  :شود  در طي بارداري موجب اثرات يا عوارض زير مي» پروژسترونافزايش«
  )GERD( ريفالكس معده به مري ـ  1
   يبوستـ  2
  )نهيپوتانسيو( فشار خون   وازوديالتاسيون عروق و افتـ  3
  سنگ صفراوي ريسك تشكيل  و افزايشصفراوي استاز ـ  4
  ) تشكيل سنگ ادرارينه( پيلونفريت ريسك بروز  و افزايشادراري استاز ـ  5
   تحريك مركز تنفس و بروز آلكالوز تنفسي مزمنـ  6

   :مانورهاي لئوپولد عبارتند از
 را )هـا  ها و انـدام  نباس (فوندوسكند كدام قسمت جنين،  مشخص مي :)1(مانور اول     

  .اشغال كرده است
  . در كدام طرف رحم قرار داردپشت جنينكند   مشخص مي:)2(مانور دوم   
 قـرار   )nletI (ورودي لگـن  كند كدام قسمت جنـين در         مشخص مي  :)3(مانور سوم     

  .شود  نيز بررسي ميانگاژماندارد و همچنين 
ـ (يك  برجستگي سـفال  كند    مشخص مي  :)4(مانور چهارم      در كـدام طـرف      )رجنينس 

  . قابل انجام است»پس از انگاژمان«رحم قرار دارد؛ اين مانور تنها 
   :در طي بارداري» فوندوس رحم«ارتفاع 

 ) روزگـي 110حـدود  ( 16 و در هفته  سيمفيزپوبيس به حد    ) روزگي 80حدود  ( 12 هفته   در
  .رسد  مينافبه حد  ) روزگي140حدود ( 20 و ناف و در هفته پوبيسحدفاصل سيفيزبه 

   :» هفته36 تا 16سن بارداري «در ارتفاع فوندوس رحم 
سـن  معادل « ،متر سانتيبرحسب  هفته   36 تا   16در سن بارداري     فوندوس رحم ارتفاع  
 اخـتالف داشـته   » واحـد 2بيـشتر از  «كـه ايـن دو،     است؛ در صورتي  »هفته برحسب   بارداري

  .شود  توصيه ميسونوگرافيباشند، انجام 
حداک  :كتهن)Max ( ی که قرار است ن کنـد، ٤٠ارتفاع فوندوس رحم در خا » ٣٦ ی هفتـه« هفتگی زای

 .شود می» کاهش«، انگاژمان صورت گرفته و ارتفاع رحم ٣٦است و پس از هفته 
  : است»)Midpelvis(تنگي ميانه لگن « كننده هاي زير در معاينه لگن، مطرح يافته

  ساكرومتقعر  كاهشـ  2    سكيالاي خارهاي   برجستگيـ  1
  )Pubic Arch( قوس پوبيس تنگي ـ  4  طرفي لگنهاي   همگرا بودن ديوارهـ  3


