توصیه های آهوزشی

هقدهه:
افشایش فشبرخَى شبیؼتزیي هشکل طبی جذی در حبهلگی است کِ ببػث ایجبد اختالل

 در صَرتیکِ یکی اس اػضبء خبًَادُ یب خَدتبى در حبهلگی قبلی  ،فشبرخَى ببال
یب ػالئن هسوَهیت خفیف حبهلگی را داشتِ ایذ  ،پششک هؼبلج خَد را در

در سیز طبیؼی حبهلگی ٍ ایجبد خطزات جذی بزای هبدر ٍ جٌیي هیشَد.

جزیبى بگذاریذ.
 رػبیت هحذٍدیت فؼبلیت کِ هوکي است تَسط پششک هؼبلج تَصیِ شَد
عالئن بیواری
 فشبرخَى ببالتز اس  140/90در هبدراًی کِ
قبال دارای فشبرخَى طبیؼی بَدُ اًذ.
 دفغ پزٍتئیي اس ادرار
 ادم ٍ احتوبل هزگ هبدر ٍ جٌیي
 بزٍس تشٌج در صَرت ػذم درهبى ٍ
پیشزفت بیوبری

ضزٍری است.
 استزاحت در ٍضؼیت خَابیذُ بِ پْلَی چپ
 کٌتزل رٍساًِ فشبرخَى
 تَسیي رٍساًِ
 کٌتزل رٍساًِ ادرار اس ًظز پزٍتئیي ادرار(بب ًَار تستْبی هزبَطِ)
 کٌتزل حزکبت جٌیي ٍ فؼبلیت رحن
 داشتي رصین غذائی پز پزٍتئیي
 هصزف هکول کلسین
 هصزف آًتی اکسیذاًْب(ٍیتبهیي ) C & E

عواهل هستعد کننده


سایوبى اٍل



بیوبری کلیَی هبدر



توجه:

ٍجَد دیببت قبل اس حبهلگی



در صَرت ابتال بِ فشبرخَى در طی حبهلگی ببیذ تحت ًظز دقیق ٍ هکزر پششک ببشیذ.

حبهلگی چٌذقلَئی

در صَرت بزٍس هسوَهیت حبهلگی ببیذ تحت ًظز هتخصص سًبى هبهبئی در بیوبرستبى ،
بستزی شَیذ.

اهداف آهوزشی
کٌتزل فشبر خَى در سطح طبیؼی بِ هٌظَر بْبَد کبر کلیِ ٍ کبذ  ،بْبَد ًتبیج
آسهبیشبت  ،پیشگیزی اس تشٌج  ،بْبَد سیز سالهتی هبدر ٍ جٌیي.

عالئن خطر
در صَرت هشبّذُ یک یب چٌذ هَرد اس ػالئن سیز فَرا پششک هؼبلج خَد را هطلغ سبسیذ ٍ
یب سزیؼب بِ بیوبرستبى هزاجؼِ ًوبئیذ:


سزدرد شذیذ



اختالل بیٌبئی



درد ًبحیِ هؼذُ



افشایش ٍسى بِ هیشاى بیش اس  350گزم در  24سبػت



تَْع ،اسفزاؽ  ،اسْبل ٍ دردّبی کزاهپی شکن



تحزیک پذیزی بیش اس حذ



در چٌیي شزایطی بستزی در بیوبرستبى جْت کٌتزل ػالئن حیبتی ٍ ایجبد
تؼبدل در ٍضؼیت شوب ضزٍری است.

پدر عسیس
بب حوبیت ػبطفی ٍ جسوی اس هبدر ببردار  ،اٍ را در سپزی کزدى دٍراى حبهلگی ٍ سایوبى
یبری ًوبئیذ.
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توصیه های الزم برای هادراى باردار هبتال به
پره اکالهپسی(هسووهیت حاهلگی)

