
 نتایج طرح:

شود. با توجه به آسان،   یم  ینقش مادر  یتصالح  یشمنجر به افزا  یبه مادران نوجوان در طول باردار  یدلبستگ  یآموزش رفتارها

 شود. یم یهزنان باردار نخست زا توص یبرا یژهروش، استفاده از آن به و ینبودن ا یتهاجم یرارزان و غ 

  

 

 

 :اول  جلسه                    

  بارداری در( هورمونی و فیزیولوژی آناتومی،( تغییرات*

 آنها درمان و برخورد راههای و بارداری در خطر های نشانه و عالیم*

 به  مادر  دلبستگی  به  مربوط  رفتارهای  ازجمله  دارویی  غیر  روشهای  مانند  بارداری  تغییرات  با  بیشتر  تطابق  جهت  راهكارهایی*

 افزایش فواید و جنین

 انجام  چگونگی  و  آن  عالیم  و  دلبستگی  شروع  زمان  و  جنین  به مادر دلبستگی  گیری  شكل چگونگی  و  بارداری  در  دلبستگی*

 نظر مورد دلبستگی رفتارهای

 جنین شناخت و شكم لمس شامل دلبستگی رفتار عملی اجرای*

 

 :دوم  جلسه

 بارداری مختلف ماههای در جنین نمو و رشد*

 جنین و مادر سالمت در بارداری مراقبت و تغذیه تأثیر*

 جنین و مادر سالمت بر آن فواید و جنین به مادر دلبستگی*

 صحبت مثبت، شكل به  جنین ظاهری شكل تصور آن، ثبت و جنین حركات شمارش شامل (دلبستگی رفتار عملی اجرای*

 )آنان جنین حركت به توجه و شكم به كردن نگاه مستعار، نام با جنین نامیدن باجنین كردن

 

 :سوم  جلسه

  مستقل موجود یك عنوان به جنین شناخت و برجنین تمركز نحوه*

 آن مراحل و زایمان فرایند با آشنایی*

 مادر شیر و زایمان از بعد مراقبتهای*

 جنین،  حركت  شمارش آن،  اعضای  قرارگیری  وضعیت  حدس  و  شكم  روی از  جنین  لمس  شامل(  دلبستگی  رفتار  عملی  انجام*

  او به شیردادن و گرفتن آغوش تصوردر شكم، لمس با جنین كردن آرام

  



 2  پیوستها

 

 بارداری  دوران  در  تغییرات

 آماده و سازگاری منظور به آید می وجود به بدن اعضای تمام در كه مختلفی تغییرات و است طبیعی پدیده یك بارداری

 سر پشت سالمتی به را بارداری دوران ماه 9 مادر ، نموده رشد مادر رحم در خوبی به جنین تا است حاملگی با مادر بدن سازی

 .  آورد دنیا به سالمی جنین و گذاشته

 باشد هایشان خانواده و مادران برای روانی و روحی لحاظ از خصوص به بخشی لذت و آور نشاط دوران تواند می دوران این

 مشكل هرگونه با مواجهه صورت  در یا و باشند برخوردار مطلوبی شرایط از ، جسمی و روحی سالمت لحاظ از آنكه بر مشروط

 . شود انجام مشكل رفع جهت مناسب و الزم اقدام

 جایگزینی  از  پس  تغییرات  این. َاست  جدید  وضعیت  با  سازگاری  منظور  به  كه  دهد  می  روی  تغییراتی   بدن،  در  بارداری  دوران  در

 سایر روی بر رحم فشار و ها هورمون ترشح علت به تغییرات این. یابد می ادامه بارداری طول در و شده شروع رحم در تخم

 از پس آنها از بسیاری و است طبیعی تغییرات این بدانید باید. شود می باردار زن ناراحتی موجب گاهی كه است بدن اعضای

 .گردد می باز اولیه حالت به شیردهی و زایمان

 

 :پوست

 ران و ها پستان شكم، پوست روی بر هایی ترک هورمونی، تغییرات اثر در حاملگی دوم نیمه در باردار زنان اكثر در تقریبا 

 از   استفاده. رود نمی بین از هرگز ولی شود می كمتر زایمان از پس و است ارثی  معموال ها ترک این وجود. شود می ایجاد ها

 .باشد كننده كمك تواند می پوست های ترک برای كننده چرب های كرم

 
 برای. گویند می "حاملگی ماسك" آن به كه شود می ظاهر گردن و صورت پوست روی بر رنگ ای قهوه های لكه نیز گاهی

. باشد كننده كمك تواند می  صورت های لكه برای آفتاب ضد كرمهای از  استفاده ولی ندارد وجود خاصی درمان تغییرات، این

 . نباشد 30 از بیشتر آفتاب ضد كرم حفاظتی ضریب شود می توصیه

 
 :مو

 استفاده خشك موهای با باردار زنان در. یابد می كاهش مو ریزش نتیجه در و شده متوقف بارداری در مو ریزش دوره اصوال

 .شود می توصیه بیشتر استحمام چرب بسیار موهای با باردار زنان در و ها كننده نرم از

 .گردد می بر طبیعی حالت به زمان گذشت با و است هورمونی تغییرات از ناشی و طبیعی زایمان از پس مو ریزش احتمال



 3  پیوستها

 

 :پستان

 افزایش ها پستان اندازه دوم ماه از بعد. كند خارش و درد احساس خود های پستان در باردار زن است ممكن اول، های هفته در

 فشار با بارداری اواخر در. شود می رنگ پر آن هاله و بزرگ پستان نوک. شود می دیده زیرپوست در ظریفی های رگ و یابد می

 .شود می خارج آنها نوک از آغوز نام به غلیظ و رنگ زرد مایعی ها پستان روی انگشتان مالیم

 :وزن

 مربوط  وزن  افزایش  این.  داشت  خواهد  مطلوبی  وزن  افزایش  باشد،  مناسب  و  كافی  بارداری  دوران  در  باردار  زن  تغذیه  كه  صورتی  در

 طبیعی، الغر،) شرایطی هر در باردار زن. است چربی ذخایر و خون حجم افزایش و رحم و ها پستان اندازه جفت، جنین، رشد به

 به چاق  زن و بیشتر وزن افزایش به الغر زن كه طوری به است متفاوت وزن افزایش میزان ولی باشد داشته وزن افزایش باید( چاق 

 استفاده بنابراین شود می كاسته وزن كم نوزادان تولد از باشد متناسب باردار زن وزن افزایش اگر. دارد نیاز كمتری وزن افزایش

 باردار  زنان  همه  برای  بارداری  دوران  در  مطلوب  وزن  افزایش  میزان.  باشد  ارزشمند  بسیار  تواند  می  دسترس  قابل  غذایی  مواد  از  صحیح

 .شود می محاسبه بارداری از قبل به مربوط بدنی توده شاخص اساس بر و نیست یكسان

 شاخص توده بدنی زن

(BMI) 

میزان افزایش وزن مطلوب در دوران  

 كیلوگرم 12.5-18 )الغر( 19.8كمتر از  بارداری

 كیلوگرم 11.5-16 )طبیعی( 26-19.8

 كیلوگرم 7-11.5 ) اضافه وزن ( 29-26

 كیلوگرم( 6كیلوگرم)حداقل  6-9 )چاق( 29بیشتر از 
 

 .است مناسب كیلوگرم 22.5-27 قلویی سه موارد در و كیلوگرم 18-21 دوقلویی موارد برای وزن افزایش

 :تنفسی  دستگاه

 باردار  زن  است  ممكن  بارداری  به  مربوط  های  هورمون  تاثیر  و  ها  ریه  پایین  قسمت  به  آن  فشار  افزایش  و  رحم  شدن  بزرگ  علت  به

  بكشد، نفس تند تند و كند نفس تنگی احساس

 و  خوردن زمان بین دادن فاصله پرخوری، از پرهیز نشسته، نیمه حالت به گرفتن قرار و ها شانه و سر زیر در بالش چند گذاشتن

 .كند می كمك نفس تنگی بهبود به نشستن هنگام در بدن پشت عضالت داشتن نگه صاف و خوابیدن

 بایستی فوق  های توصیه با نفس تنگی بهبود عدم یا و دار خلط  های سرفه سینه، خس خس دردناک، تنفس صورت در : نکته

 . شود مشورت پزشك با حتما

 :ادراری  دستگاه

 كردن  ادرار  دفعات  مثانه،  روی  بر  آن  فشار  و  رحم  شدن  بزرگ  علت  به  بارداری  اواخر  و  هورمونی  تغییرات  علت  به  بارداری  اوایل  در

 مایعات مصرف كردن كم. است طبیعی نباشد، همراه كردن ادرار هنگام سوزش و درد با كه صورتی در عالمت این. شود می بیشتر

 جلو طرف به شدن خم كردن، ادرار هنگام در مثانه كامل تخلیه منظور به. كند می كمك وضعیت این بهبود به شبانه خواب از قبل

 .شود می توصیه

 . شود مشورت ماما یا پزشك با بایستی شود، پیدا كردن ادرار هنگام در درد و سوزش ادرار، تكرار بر عالوه اگر :  نکته

 :عروقی- قلبی  دستگاه
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  بارداری   20  هفته)    بارداری  دوم  نیمه  در.  شود  می  ایجاد  خون  حجم  افزایش  و  قلب  ضربان  تعداد  افزایش  مانند  تغییراتی  بارداری  در

 به. دهد كاهش را جنین به رسانی خون و كرده وارد فشار ها رگ روی شده بزرگ رحم تا شود می سبب پشت به خوابیدن ،( بعد به

 .شود می توصیه پهلو به خوابیدن دلیل همین

 مشورت   ماما  یا  پزشك  با  بایستی  كند  می  نفس  تنگی  و  قلب  تپش  سینه،  قفسه  درد  احساس  خانم  نیز  معمولی  فعالیت  با  اگر  :نکته

 .نماید

 :گوارش  دستگاه

 كه آید می وجود به تغییراتی گوارش دستگاه در معده روی بر آن فشار و رحم تدریجی شدن بزرگ و هورمونی تغییرات علت به

 . است( یبوست) روده حركات شدن كند شكم، نفخ دل، سر  سوزش صورت به آن شایع عالیم

 

 توصیه عالیم

از خوردن غذاهای نفاخ، سرخ کرده،   غذا در وعده های بیشتر و حجم کمتر مصرف شود. سوزش سر دل

از   اجتناب شود.از خالی یا خیلی پر نگه داشتن معده   چرب، پر ادویه و بودار اجتناب شود.

 خم شدن یا خوابیدن به پشت خودداری شود. 

 از مصرف زیاد مواد غذایی نفاخ و سرخ کردنی پرهیز شود. نفخ شکم

 نان سبوس داد)سنگک(، مایعات فراوان، سبزی و میوه، روغن زیتون و آب آلو مصرف شود. یبوست 

ی موضعی، کمپرس گرم، مصرف یبوست زمینه ساز بواسیر است. با استفاده از پماد ها بواسیر

 سبزی و میوه برای رفع یبوست می شود درد و التهاب را تسکین داد.

 

 

 

 

 :صبحگاهی  استفراغ  و  تهوع

 طول در بار چند است ممكن كه شود می ایجاد استفراغ بدون یا با تهوع حالت بارداری 6 تا 4 های هفته در زنان اكثر در تقریبا

  رختخواب،   از  برخواستن  از  قبل  بیسكوییت  و  برشته  نان  تكه  خوردن.  دارد  ادامه  بارداری 12  هفته تا  معموال  حالت  این.  افتد  اتفاق  روز

 اشكال  به)زنجبیل  مصرف  كرده،  سرخ  و  چرب  غذاهای  خوردن  از  پرهیز  وعده،  هر  در  كمتر  حجم  با  اما  بیشتر  های  وعده  در  غذا  مصرف

 .شود می توصیه( مختلف

 :درد  پشت  و  درد  کمر

 ستون انحنای شده بزرگ رحم و ها هورمون اثر تحت. دارند شكایت  درد پشت و درد كمر از بارداری دوران در ها خانم از برخی

 . كند می ایجاد را مشكل این و شده بیشتر بارداری اواخر در فقرات

 بارداری  دوران  در  شایع  شکایات
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. شود پرهیز اجسام برداشتن هنگام كمر كردن خم بلند، پاشنه های كفش پوشیدن پشت، به خوابیدن یا شدن خم از است بهتر

 برای  نشستن هنگام در كمر گودی در بالش گذاشتن و پشت عضالت داشتن نگه صاف محكم، و سفت تشك از استفاده همچنین

 .است موثر درد تسكین

 های تمرین انجام با كه شود می ایجاد ران كشاله ناحیه در درد رحم، دارنده نگه های رباط كشیدگی علت به نیز زنان برخی در

 .یابد می كاهش درد این مناسب

 : خستگی

 بر خود به خود ماهگی 4 تا معموال حالت این. كنند می شكایت زیاد خواب به تمایل و خستگی از زنان اكثر بارداری اوایل در

 .ندارد خاصی اهمیت و شود می طرف

 (:واژن)  مهبل  ترشحات  افزایش

 بهداشتی نكات نكردن رعایت. است طبیعی بو و رنگ بی ترشحات. یابد می افزایش واژن ترشحات میزان معموال باردار زنان در

 . دارد درمان به نیاز كه شود كردن ادرار هنگام درد و سوزش خارش، مانند عالیمی بروز و ترشحات بوی و رنگ تغییر باعث تواند می

 .شود می توصیه آن كردن خشك و آب با تناسلی ناحیه مرتب شستشوی زیر، لباس روزانه تعویض

 :  ورم

 می برطرف بدن سطح از باالتر كمی ها پا داشتن نگه و استراحت با حالت این. كند می ورم باردار زن پای قوزک معمول طور به

 . شود

 .شود مشورت ماما یا پزشك با بایستی شود ظاهر بدن تمام یا ها دست و صورت در ورم اگر

 :واریس

 پشت در ها، رگ برروی فشار و بدن وزن افزایش رحم، بزرگی علت به بارداری اواخر در است ممكن و است ارثی معموال واریس

 . شود می ناک درد و متورم ها رگ حالت این در. شود ظاهر تناسلی ناحیه و ران و  ساق 

 كمی  پاها  داشتن  نگه  و  مخصوص  های  جوراب  پوشیدن  مدت،  طوالنی  ایستادن  از  اجتناب  با  شود  می  را  آن  از  ناشی  ناراحتی  و  درد

 .داد كاهش استراحت هنگام در بدن سطح از باالتر

 :پاها  گرفتگی

 .شود می ناراحتی این باعث خون فسفر افزایش یا كلسیم میزان كاهش و تحتانی ها اندام برروی رحم فشار

 .كند كمك وضعیت این بهبود به تواند می لبنیات و شیر مصرف و گرفته عضله كردن گرم و دادن ماساژ 

 :ویار

...(   و  مهر  گچ،خاک،)   غذایی  غیر  مواد  و... (    و  نشاسته  یخچال،  برفك)    عادی  غیر های  خوراكی  خوردن  به  بارداری  در  زنان  برخی

 تدریج  به  حاملگی  پیشرفت  با  وضعیت  این.  شوند  می  ناراحت  افراد  بوی  و  صابون،گل  بوی  مانند  ها  بو  بعضی  از  و   كنند می  پیدا تمایل

 .یابد می كاهش

 مشورت ماما یا پزشك با صورت این در است بهتر. باشد بدن آهن كمبود نشانه تواند می...  و گچ،خاک خوردن به تمایل : نکته

 .شود

 

 

 

 

 

 آنها  با  برخورد  راه  و  بارداری  دوران  در  خطر  های  نشانه  و عالیم
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 را جنین و باردار زن سالمت آن به نسبت غفلت و اعتنایی بی است ممكن گاهی اما یابد، می خاتمه سالمت به بارداری معموال

.  شود   می  آن  موقع  به  درمان  نتیجه  در  و  بارداری  از  ناشی  عوارض هنگام  زود  تشخیص  موجب  ها  مراقبت  موقع  به  انجام.  اندازد  خطر  به

 .شود مراجعه درمانی بهداشتی واحد یا بیمارستان به یا و گرفته تماس ماما یا پزشك با فورا زیر  عالیم از یك هر مشاهده با

 خونریزی  یا بینی لكه •

 جنینی  حركت نداشتن یا كاهش •

 ناگهانی شدن خیس یا آبریزش •

 دید تاری و سردرد •

 لرز و تب •

 دل سر درد یا و پهلوها و شكم درد •

 كردن ادرار هنگام درد یا سوزش •

 قلب تپش و نفس تنگی •

 بدن تمام یا و صورت و ها دست ورم •

 خونی یا مداوم و شدید استفراغ •

 ران و ساق طرفه یك ورم و درد •

 دندان شدید درد و آبسه عفونت، •

 (هفته در بیشتر یا كیلوگرم یك)ناگهانی وزن افزایش 

 

 

 

 

 

 .دارد رابطه فرزند و مادر ارتباط كیفیت و نحوه با كه است ارتباطی مهمترین و اولین جنین، و مادر بین دلبستگی

 نیز نوزاد تولد از پس دارند، خود جنین با عاطفی رابطه و دلبستگی بارداری، دوران در كه مادرانی است این از حاكی ها یافته

 های نشانه كاهش باعث جنین، به مادر دلبستگی بیشتر احساس داشتن همچنین.  اند داده نشان بیشتری مثبت های احساس

 از كافی مراقبت و مادرانه حساسیت افزایش و اضطراب زایمان،كاهش از پس دوران در هم و بارداری دوران در هم مادر افسردگی

  به  كه داشت؛ خواهند بیشتری تعامل نیز شیرخوار با زایمان از پس آن بر عالوه. شود می كودک و مادر روان سالمت افزایش و نوزاد

 .باشد داشته كودک اجتماعی و شناختی هیجانی، تعامل و رشد در زیادی تأثیر تواند می خود نوبه

 گذاشتن  مستعار اسم جنین، زدن صدا) جنین با زدن حرف جنین، حركات شمردن  شامل رفتارها این كرانلی ابزار طبق بر

 از مراقبت و شیردهی ،تصور شكم روی از لمس با جنین كردن آرام شكم، روی از جنین با بازی جنین، ظاهر تصور ،(جنین برای

 .باشد می كودک كشیدن آغوش در تصور و كودک شخصیت حدس كودک، به دادن غذا تصور كودک،

 

 جنین  به  مادر  دلبستگی  گیری  شکل  چگونگی

 برای جنین با ارتباط برقراری و كنند می پیدا بیشتری آگاهی خود جنین به نسبت باردار زنان بارداری دوم ماهه سه پایان در

 ارتباط   كه  مداخالتی  جمله  از.  شود  می  مادر  در  خوشایند  احساس  و  روحیه  ارتقای  باعث  ارتباط  این  و  كند  می  پیدا  بیشتری  ارزش  آنها

 از  جنین لمس جنین، با كردن صحبت شامل كه است دلبستگی رفتارهای مشاوره و آموزش دهد می افزایش را جنین و مادر بین

 بارداری  در  دلبستگی  افزایش فواید  و  جنین  به  مادر  دلبستگی  رفتارهای
 



 7  پیوستها

 

 می جنین به مادر دلبستگی ارتقای موجب رفتارها این تمامی رسد می بنظر و شود می غیره و جنین حركات به توجه و شكم روی

 .گردد

 

 آن عالیم و  دلبستگی  شروع  زمان

 این كه شود می شروع تولد از قبل مدتها از نوزاد و مادر بین دلبستگی رابطه دلبستگی، درتئوری بالبی جان نظریه اساس بر

 . باشد می ضروری بقا ادامه برای رابطه

 تا و رسیده خود اوج به سوم ماهه سه در كه طوری به شود می بیشتر بتدریج و ایجاد بارداری ابتدای از جنین و مادر دلبستگی

 .دارد مهمی نقش بارداری با مادر موفق تطابق در و یافته ادامه زایمان از بعد حتی و بارداری پایان
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 دلبستگی   رفتارهای  انجام  چگونگی

 

 
 جنین  حرکات  شمردن

 باید باردار های خانم تمام. است او سالمتی بررسی های روش ترین مهم از یكی او های ضربه تعداد و جنین حركات شمارش

 .بیاموزند را جنین حركات و ضربات تعداد شمردن نحوه

 

  جنین  حرکات 

 .است او سالمتی مالحظه برای فرصتی جنین حركات كاهش تشخیص و است سالم جنین یك معموال فعال جنین یك

 تر فعال ها جنین برخی. كنید می احساس روز هر را شكم داخل  در جنین خوردن تكان و ضربه چرخش، كشش، معموال شما

 .شوید می متوجه فعالیت هنگام در را خود فرزند حركات الگوی شما. خوابند نیستند فعال كه هنگامی ها جنین تمام. هستند

 كرده  پیدا تولد  از  پس  ضعیف  نتایج  و  جنین  فعالیت كاهش  بین  ارتباطی  مطالعات.  است  او  بودن  خوب  نشانه  جنین  منظم  فعالیت

 می او سالمتی نشانه را جنین حركات مادرها بیشتر بنابراین. دارد ارتباط مرده بچه تولد مانند مشكالتی با جنین فعالیت كاهش. اند

 .دانند

 

 کنم؟  می  حس  را  جنین  حرکات  زمانی  چه 

 ولی كرد مشاهده را مسئله این توان می سونوگرافی در و كند می خوردن تكان به شروع هشتم یا هفتم هفته از جنین چند هر

 از زودتر اند بوده حامله قبالً كه مادرانی. شود نمی احساس 22 تا 16 های هفته از قبل معموالً رحم داخل در جنین خوردن تكان

 احساس   در  هم  فیزیكی  وضعیت.  كنند می  حس  شوند  می  خوانده  "زدن  لگد"  اصطالحاً  كه  را  كوچك  های  تكان  این  اول  شكم  مادران

 .كنند می حس چاق  زنان  از تر راحت را ها تكان الغر زنان دارد؛ نقش ها تكان این كردن

 جنین  حرکات  شمارش  نحوه 

 .است ده تا شمارش روش جنین حركات شمارش نحوه ترین رایج. دارد وجود جنین حركات شمارش برای زیادی های روش
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:ده  تا  شمارش روش  

 
 

 زیرا است مناسب زمانی شام از بعد. بشمارید غذا از بعد ساعت دو تا یك و مشخص ساعتی در روز هر را جنین حركات •

 .دارد را فعالیت بیشترین جنین

 .بنویسید كاغذ روی بر را حركات •

 .دهید قرار ساعت خود كنار در •

 .بكشید دراز چپ پهلوی روی بر ترجیحا بكشید، دراز پهلو به شمارش هنگام در •

 .بنویسید را حركات شروع زمان •

 .بنویسید را ضربه یا چرخش مانند كنید می حس كه حركتی هر •

 .بشمارید ده شماره حركت تا •

 می حس تری كوتاه زمان در را حركت ده معموال. بشمارید را حركت ده حداقل باید ساعت دو طول در آل ایده طور به •

 .كنید

 .اید كرده شمارش را حركت ده كه است زمانی كل زمان. بنویسید را پایان زمان •

 مشاهده صورت در خواهند می باردار خانم از ها پزشك بیشتر. كنید صحبت خود پزشك با دارد وجود جنین حركات در مشكلی اگر

 :بگیرد تماس ها آن با زیر موارد

 .نكردید حس حركتی روز طول در اگر -

 .شود طوالنی حركت 4 شمارش هم سر پشت روز دو اگر -

 .بینجامد طول به ساعت یك از بیش حركت 4 شمارش اگر -

 مدت و  كنید مشاهده  را  حركات  الگوی  كند  می  كمك  شما  به  كار  این.  بنویسید  را  ها  آن  زمان  و  حركات  تعداد  دفتر  در  است  بهتر

 . بفهمید را حركت ده شمارش زمان

 جنین  حرکات  شمارش  برای  حالت  بهترین  و زمان  بهترین

 حركات بتوانید باشد زمانی همچنین. دهید انجام دارد روز در را فعالیت بیشترین جنین كه زمانی در را جنین حركات شمارش

 .كنید ثبت را حركات تعداد یكسان ساعت یك در روز هر است بهتر. كنید ثبت ساعت چهار یا سه طول در را

 تواند می همچنین. شود می جنین شدن تر فعال باعث كار این بخورید غذا كمی مقدار جنین حركات ثبت از پیش است بهتر

 تر  فعال تواند می جنین زیرا است  جنین حركات ثبت برای حالت بهترین خوابیدن چپ پهلوی به. كنید روی پیاده یا سبك ورزش

 .كنید ثبت را شروع زمان و باشید داشته ساعت حتما. باشد

 بگیرم؟  تماس  پزشک با  جنین  حرکات  برای  است نیاز  زمانی  چه

 ده حداقل كه باشد می صورتی به جنین حركات شمارش. كنید ثبت روز هر را جنین حركات تعداد خواهد می شما از پزشك

 .است جنین نبودن خوب نشانه كنید مشاهده جنین حركات در كاهش اگر. شود ثبت ساعت دو در حركت
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 دوباره  و  كنید  صبر  ساعت  چند  نكردید، ثبت  را  حركت  ده  ساعت  دو  از  پس  و  دادید  انجام  شده  گفته روش   مطابق  را  شمارش  اگر

 .كنید مراجعه پزشك به نكردید ثبت را حركت ده ساعت دو در نیز دوم بار اگر. دهید انجام را شمارش

 
   جنین  با  باردار  مادر  کردن  صحبت

 اثرات   اما  برسد،  نظر به  عجیب كمی  باردار  مادران  اكثر  برای است  ممكن  او  كردن لمس  و  خود نشده  متولد نوزاد  با  كردن  صحبت

 .بود خواهد انگیز شگفت بسیار او باردار مادر و نوزاد روی بر كار این انجام

 تواند می كند، عبور بارداری دوران سوم و بیست هفته از جنین كه هنگامی است كرده ثابت محققان اخیر تحقیقات نتایج 

 این طول در خود رحم داخل فرزند با هم باردار مادر كردن صحبت پس،. بشنود را خود باردار مادر رحم از خارج و داخل صداهای

 را شدیدی طبیعی دلبستگی اطمینان، با و نموده خود مادر صدای با نوزاد آشنایی به زیادی كمك تواند می بارداری دوران از مرحله

 .وجودآورد به او فرزند و باردار مادر بین

 

 طالیی  نکته  ده

 لغات دایره و مغزی رشد جنین، با كردن صحبت. كنند صحبت خود جنین با روز هر كه شود می توصیه باردار مادران به -1

 می  توصیه  نیز  پدران  به كنند، صحبت  خود  جنین  با كه  شود  می  توصیه  مادران به  كه  این  بر  عالوه. دهد  می  افزایش  را  اش  شنیداری

 می توسعه حال در شدت به جنین حافظه جنینی دوران در كه است شده ثابت زیرا كنند، برقرار كالمی ارتباط جنین با كه شود

 و كند می پیدا ارامش بشنود را است، بوده مانوس آنها با جنینی دوران در كه را آشنایی صداهای شده متولد تازه نوزاد اگر. باشد

 .شود می ایجاد او سریع یادگیری برای الزم زمینه و كند می پیدا كاهش او های استرس

 گیرد، انجام مختلفی های تون و ریتم با كار این اگر. شود می توصیه باردار مادران به بارداری دوران در شعر كردن زمزمه -2

 .بود خواهد مفید آینده در كودک زبانی های مهارت یادگیری ارتقای برای

 برای مادر توسط مختلف تكراری  های متن خواندن بلند. شود می توصیه جنین برای تكراری های متن و ها داستان خواندن -3

 باال زندگی بعدی مراحل در را او موثر درک و دهد می افزایش را است شنیده خود جنینی دوران در جنین كه را لغاتی دایره جنین،

 .برد می

 روز طول در. بگویند خیر به صبح و كنند سالم خود جنین به خواب، از برخاستن هنگام كه شود می توصیه باردار مادران به -4

 خیر به شب او به نیز خوابیدن هنگام. كنند برقرار تعامل زنده انسان  یك مانند او با و دهند گزارش  او به را روزانه رخدادهای

 گذاشته  جنین  برای  كه  نامی  با  روز  هر....(.  و  عشقم  زندگیم،  امید  نفسم،  گلم،  پسر  یا  دختر)بزند  صدا  مستعار  های  نام  با  را  جنین.گویند

 .بزند صدا را او است

 های  فیلم و تصاویر  توانند می  باردار  مادران. است  ضروری  و  الزم  جنین  سالمت  وضعیت  بررسی  برای سونوگرافی  انجام  امروزه  -5

 و  جنین ظاهر تصور برآن عالوه.باشند داشته خود جنین با خیالی مكالمات و كنند مشاهده بار یك وقت چند هر را خود سونوگرافی

 .دهد می افزایش را جنین و مادر دلبستگی آن از مراقبت و نوزاد به دادن شیر تصور نوزاد، گرفتن آغوش در
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 اگر. باشد می( شكم لمس)مادر شكم دادن ماساژ رشد، حال در جنین با ارتباط برقراری برای موثر های راه از دیگر از یكی -6

 در.  گذاشت  خواهد  جنین  یادگیری  روند  بر  تری  مطلوب  تاثیر  باشد،  همراه  دادن  ماساژ  با  جنین  به  كالمی و  زبانی  های  مهارت  آموزش

 می آنها به معناداری های پاسخ و باشد می ارتباطات گونه این به گویی پاسخ به قادر جنین كه است شده مشخص مطالعات برخی

 .باشد می گیری اندازه و ثبت قابل ها، پاسخ این از بخشی امروزی های دستگاه با كه دهد

 باعث دوران این اول ماهه سه  در ویژه به بارداری، دوران طی در باردار مادر خود توسط(  شكم لمس) شكم آرام دادن ماساژ -7

 و كننده مرطوب كرم یك از استفاده با توانند می مادران این واقع، در. شد خواهد رحمش داخل فرزند و او بین عمیق پیوند تقویت

 باردار، مادر شكم پوست كششی حالت دادن تسكین بر عالوه كار این با چون بپردازند، خود شكم دادن ماساژ به سبك روغن یك یا

 كرد ادعا توان می پس. كرد خواهد كمك ها آن نفر دو هر آرامش به و كرده برقرار رحمش داخل فرزند و او بین را نزدیكی ارتباط

 را زیادی مثبت اثرات(  شكم روی از ماساژ یا لمس با جنین كردن آرام)  حامله مادر خود توسط شكم برآمدگی آرام دادن ماساژ كه

 .داشت خواهد زایمان از بعد و او بارداری دوران طول در

  برادری  یا خواهر اگر همچنین. كنند حس خانواده در زنده و فعال شكل به را خود جنین كه شود می توصیه باردار مادران به-8

 به  او با را خود احساسات و باشد داشته موثر ارتباط و كند صحبت او با تا كند ترغیب نیز را او دارد، وجود خانواده در جنین برای

 .بگذراد اشتراک

 درگوش مداوم مادر قلب صداى درواقع كه بدانجا تا دارد بچه شخصیت گیرى شكل بر بیشترى تأثیر مادر جوامع، دراكثر -9

 هاى ارتباط وجود همچنین و شده منتقل جنین به سینه قفسه ازطریق مادر حرفهاى و ها صحبت ارتعاش است، انداز طنین جنین

 مختلف  مطالعات. دارد پدر به نسبت مادر با تر قوى ارتباط جنین كه هستند مفهوم این دهنده نشان جنین و مادر بین بیوشیمیایى

 خواهد   شكل  بهتر  و  تر  سریع  آنها  مغزی  رشد  و  شود  می  منتقل  آنها  جنین  به  افكار  این  دارند،  مثبت  افكار  كه  مادرانی  است  داده  نشان

 .گرفت

 می  بهتر  او  یادگیری  و  مغزی رشد  و  كند  می  القا  او  به  را  امنیت  احساس  ،(  جنین  با  كردن  بازی)    شكم  روی  از  جنین  نوازش  -10

 .شود

 بارداری  مختلف ماههای در جنین  نمو و رشد
 )ی) ماه اول باردار  یدر چهار هفتگ  نیجن  رشد

 و قلب رشد این بر عالوه. كنند می رشد به شروع بارداری ماهگی یك یا و چهارم هفته در جنین صورت و گردن های استخوان

 می نیز خانگی بارداری تست با مرحله این در و كنند می رشد به شروع ها شش و روده معده،. یابد می ادامه نیز او خونی های رگ

 .داد تشخیص را بارداری توان

 
 

 (   بارداری  دوم  ماه)    هفتگی  هشت  در  جنین  رشد

 و پاها بازوها، رشد. شود می ظاهر هم بینی از فرمی و كنند می رشد به شروع ها گوش و ها پلك بارداری از هشتم هفته در

 .شود می ظاهر مشخص طور به نیز پا و دست انگشتان
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 (  بارداری  سوم  ماه)    هفتگی  12  در  جنین  رشد

 تواند  می  معاینه  حین  در  پزشك.  كند  حس  را  خود  جنین  حركات  تواند  می  مادر و  كند  می  حركت  به  شروع  جنین  مرحله  این  در

 .كند می شدن ظاهر به شروع نیز جنین جنسی های اندام این بر عالوه و بشنود را او قلب ضربان صدای

 
 (  بارداری  چهارم  ماه)   هفتگی  16  در  جنین  رشد

 پلك  به شروع جنین بارداری چهارم ماه در. كند حس را جنین حركات ناف زیر در و رحم باالی در تواند می مادر دوره این در

 .است كرده رشد كامل طور به نیز او خونی های رگ و قلب و كند می زدن

 

 
 (  بارداری  پنجم  ماه)    هفتگی  20  در  جنین  رشد

 دهد می نشان خود صورت در را احساسات از هایی حالت كشد، می خمیازه مكد، می را خود شست انگشت جنین دوره این در

 .شود می تر سریع جنین حركات و

 
 

 سونوگرافی  زمان
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 می پیدا اطمینان مادر سونوگرافی با. است بارداری از پنجم ماه یا هفتگی 20 است، شده توصیه بارداری برای كه زمانی بهترین

 این بر عالوه. بیند می را جنین حركات مادر و است مشخص خوبی به بدن های اندام سونوگرافی، با. است سالم جنین رشد كه كند

 .شود می مشخص نیز جنین جنسیت هفتگی 20 در

 (  بارداری  ششم  ماه)    هفتگی  24  در  جنین  رشد

 افزایش جنین قلب ضربان حركت، و صدا افزایش با. دارد را رحم محیط از خارج در زندگی شانس جنین بارداری 24 هفته در

  كند می سكسكه جنین كه زمانی مثال. كند حس را جنین سریع و تند حركات است ممكن مادر همچنین. یابد می

 .است متر سانتی 30 او قد و گرم 600 حدود جنین وزن زمان این در. كند می حس را او حركات مادر

 
 

 (  بارداری  هفتم  ماه)    هفتگی  28  در  جنین  رشد

 اگر اما رسیده كافی بلوغ به ماه این در كودک های ریه زیرا كند زایمان تواند می مادر كه است وضعیتی در جنین دوره این در

 .دارد خاص های مراقبت به نیاز شود متولد

 
 

 (  بارداری  هشتم  ماه)    هفتگی  32  در  جنین  رشد

. رسد می تولد زمان در او وزن نصف به كودک وزن تولد، زمان تا و گیرند می قرار پوست زیر در چربی های الیه هفتگی 32 در

 .دهد می تشخیص را وی مادر، صدای با نیز تولد از پس و كرده عادت مادر صدای به او خارجی صداهای میان در

 
 

 (  بارداری  نهم  ماه)    هفتگی  36  در  جنین  رشد 
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 حایز مرحله این در كودک كلی رشد. شود می متمایز جنسیتی های ویژگی از بسیاری و وزن قد، لحاظ از كودک دوره این در

 .چرخد می رحم سمت به كودک سر و اند رسیده خود كامل رشد به تقریبا ها شش. كند می رشد مرتبا و سریعا مغز. است اهمیت
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 جنین  و  مادر  سالمت  در بارداری  مراقبت  و  تغذیه  تاثیر

 :  بهداشتی  مراقبتهای  اهمیت

 با سالم مادری بارداری پایان در كه ای گونه به است جنین سالمت و مادران سالمت حفظ بارداری دوران های مراقبت از هدف

 : ذیل شرح به باشد داشته وجود سالم و زنده نوزادی

 باردار  مادران سالمت ارتقاء و حفظ ، تامین •

 حاملگی در غیرطبیعی مسائل زودرس تشخیص •

 بخش شادی تجربه یك صورت  به خطر بی و طبیعی زایمان انجام برای باردار زن كردن آماده •

 آمیز موفقیت شیردهی برای باردار زن در آمادگی ایجاد •

 تولد بدو در نوزادان سالمت سطح ارتقاء و حفظ تامین •

 ...(و مناسب گیری وزن عدم مثل)  بارداری دوران مشكالت برخی بروز از پیشگیری •

 بارداری  دوران مشكالت كنترل و تشخیص برای الزم اقدامات •

 بارداری از ناشی معلولیتهای كاهش •

 نوزادان و مادران میر و مرگ كاهش •

 تغذیه

 اگر  حتی  بارداری  دوران  طول  در.    میكند  كمك  او  جنین  تكامل  و  رشد  به  میكند  مصرف  تغذیه  عنوان  به  باردار  خانم  یك  كه  آنچه

 میكند  تامین  مادر  بدن  ذخایر  از  را  خود  نیاز  مورد  غذایی  مواد  از  بخشی  جنین  نكند  استفاده  مناسب  غذایی  مواد  از  كافی  اندازه  به  مادر

 كل در كالری به افزوده نیاز میزان زیرا نیست خوردن بیشتر معنی به مناسب تغذیه افتد می مخاطره به مادر سالمتی نهایت در و

 .باشد می روز در كیلوكالری 300 بارداری دوران

 سایر مانند باید هم باردار زنان.  باشد می غذایی مواد مصرف در تعادل و تنوع رعایت دارد اهمیت باردار مادر تغذیه در كه آنچه

 . كنند استفاده غذایی مواد اصلی گروه 4 از هرروز خانواده افراد

4 

  : از عبارتند غذایی مواد اصلی گروه 4

 غالت و نان -1
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             سبزیجات و ها میوه -2

 لبنیات و شیر -3

 مغزها و حبوبات ، مرغ تخم ، گوشت -4

 مایعات  مصرف.    شود  مصرف  مایعات  لیوان  6-8  روزانه  و  شود  محدود  شور  و  شیرین  ،  چرب  غذاهای  مصرف  باید  بارداری  دوران  در

 .شد خواهد یبوست چون هم شایعی عوارض از پیشگیری سبب بارداری طول در زیاد مقدار به

 غالت و  نان  گروه

 در سهم7-11 گروه این غذایی مواد از شده توصیه مقدار. باشد می ذرت و جو ، گندم ، رشته ، ماكارونی ، برنج ، نان انواع شامل

 . است روز

( گرم 30 حدود یا مربع سانتیمتر 10در10 حدود) دست كف اندازه به بربری یا تافتون ، سنگك نان برش یك:  معادل سهم هر

 .باشد می خام غالت لیوان نصف یا ماكارونی یا برنج مانند پخته غالت لیوان یك ، لواش نان برش 4 یا ،

 ویتامین  و  آهن  پروتئین،.    كنند  می  تامین  را  الزم  انرژی  و  شده  مصرف  بدن  در  سرعت  به  و  هستند  انرژی  تولید  خوب  منابع  غالت

 عصبی سیستم سالمت و رشد بدن در تركیبات این نقش.  هستند غذایی مواد گروه این در موجود تركیبات دیگر از ب گروه های

 .باشد می

 : میشود توصیه

 شده حجیم غالت از میتوانند چنین هم.  كنند استفاده(  بربری و تافتون ، سنگك مانند)  دار سبوس نان و پرفیبر غالت از -1

 .كنند استفاده شیر همراه به گندمك شیرین مثل

 با عدسی ، پلو لوبیا ، پلو عدس مانند حبوبات و غالت مخلوط كلی طور به.  كنند مصرف حبوبات همراه به را برنج است بهتر -2

 .میكند تامین بدن برای را مطلوبی پروتئین ، نان با لوبیا خوراک و نان

 سبزیها  و  ها  میوه گروه

 مقداری  و ب گروه ویتامینهای انواع و A)   ویتامین ساز پیش)  بتاكاروتن و Cویتامین كننده مین تا خام های میوه و ها سبزی

 بتاكاروتن  نظر  از(  قرمز  یا  نارنجی  ،  سبز)از  اعم   باشد  داشته  تری  تیره  رنگ  گیاهی  غذایی  ماده  یك  هرچه.    هستند  بدن  نیاز  مورد  آهن

 .است تر غنی

 هدر به و تخریب سبب زیر عوامل و هستند ناپایدار و حساس بسیار( C و ب ویتامینهای شامل)  آب در محلول های ویتامین

 ظروف  در خصوص به طوالنی مدت به پختن ، خورشید نور یا هوا معرض در گرفتن قرار ، زیاد شوی و شست:  شوند می آنها رفتن

 . آن آب مصرف بدون آبزیاد همراه و باز در

 : از عبارتند بدن در گروه این در موجود های ویتامین نقش

 عفونتها برابر در مقاومت افزایش -1

 زخمها التیام به كمك -2

 بینایی و چشم سالمت تامین -3

 بدن در مواد ساز و سوخت به كمك -4

 ها  میوه

 یك:  معادل  مثال عنوان به ها میوه از سهم هر. كرد استفاده روز در سهم 4 الی 3 بایستی متوسط طور به مختلف های میوه از

 طالبی  چهارم یك ، انگور حبه لیوان  نصف ، زردآلو عدد 3 ، پخته میوه یا كمپوت لیوان نصف ، متوسط موز یا پرتقال ، سیب عدد

 .باشد می(  برگه)  خشك میوه غذاخوری قاشق 2 ، ترش لیمو آب لیوان سهم یك یا میوه آب لیوان نصف ، متوسط

 :شود می پیشنهاد ها میوه بهتر مصرف برای زیر های توصیه

 . شود تهیه میوه ساالد ها میوه مصرف در تنوع ایجاد برای •
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 شود می توصیه تازه های میوه آب مصرف گازدار های نوشابه مصرف بجای •

 .شود می توصیه ها میوه آب یا ها میوه انواع مصرف نیز صبحانه وعده در •

  عنوان  به خشك آلوی یا زردالو هلو، برگه ، خشك انجیر ، خشك توت ، كشمش مانند خشك های میوه سرد فصول در •

 .میشود پیشنهاد وعده میان

 سبزیها

 . باشد می....  و خیار ، خوردن سبزی ، زمینی سیب ، كدو ، فرنگی گوجه ، هویج ، برگی سبزیهای انواع شامل

 یا دار برگ - خام سبزی لیوان یك:  معادل هرسهم كه است روز در سهم 5 الی 4 متوسط طور به سبزیها از شده توصیه مقدار

 .باشد می پخته سبزیجات لیوان نصف یا...( و ای دلمه سبز فلفل ، كلم ، كاهو ، فرنگی گوجه شامل)  سبزیجات ساالد

 داشت بخاطر باید را زیر های توصیه

 و غذا همراه شده پخته یا ، وعده میان عنوان به(  هویج ، فرنگی گوجه ، ،كاهو خوردن سبزی مانند)  تازه سبزیهای روزانه -1

 شود مصرف ساالد داخل یا

 چنین   هم.    شود  پرهیز  كرده  سرخ  صورت  به  آن  مصرف  از  المقدور  حتی  و  شده  تهیه  تنوری  یا  پز  آب  صورت  به  زمینی  سیب -2

 . شود طبخ پوست با و شده شسته بخوبی است بهتر زمینی سیب ای تغذیه خوردن از بیشتر استفاده برای

 .شود استفاده هستند فولیك اسید خوب منابع كه تیره سبز برگ با سبزیهای از -3

 .شود استفاده باشد می آهن مقداری و( Aویتامین ساز پیش) كاروتن بتا ، Cویتامین غنی منابع از كه جعفری از -4

 لبنیات  و  شیر  گروه

 باشد می بستنی و كشك ، ماست ، پنیر ، شیر شامل و بودهA وB ویتامینهای ، پروتئین ، فسفر ، كلسیم منابع از گروه این مواد

 و  اندامها  ،  استخوانها  استحكام  و  سالمت  حفظ  جهت  مادر  بدن  برای  نیاز  مورد كلسیم از  خوبی  بسیار  منبع ، غذایی مواد از  گروه  این.  

  دوران   در  كلسیم  به  نیاز.    است  مهم  بسیار  نیز  جنین  دندانهای  و  استخوانها  ساز  و  ساخت  در  و  باشد  می  مادر  بدن  كلسیم  ذخیره  حفظ

 دوران  در.  یابد می افزایش باردار مادر بدن در كلسیم جذب ولی است روز در گرم میلی 1000 بارداری از قبل دوران مانند بارداری

 گرم5  حدود  تنها  و  میشود  جنین  استخوانهای  تشكیل  صرف(    گرم25)  آن  عمده  بخش كه  كند  می ذخیره  گرم  30  مادر  بدن  بارداری

 یك.  شود  می  توصیه  كافی  میزان  به  مادر  ذخایر  از  كلسیم  ذخایر  برداشت  از  جلوگیری  برای  بنابراین.    شود  می  ذخیره  مادر  بدن  در  آن

 .باشد می بستنی لیوان 5/1 یا و كشك لیوان یك كبریت، قوطی دو معادل چرب كم پنیر گرم 45-60ماست، لیوان

 : میشود توصیه غذایی گروه این مورد در

 .شود مصرف ساالد در یا و سبزیجات همراه به صبحانه بر عالوه پنیر •

 .شود استفاده نمك كم پنیر و چربی كم شیر از •

 شیر یا و فرنی داخل یا و(  غیره و برشتوک ، گندمك شیرین مانند)  شده حجیم غالت همراه یا و ساده صورت به را شیر •

 .شود میل وعده میان یا دسر عنوان به برنج

 .شود استفاده بادمجان یا كدو مانند غذاهایی یا و ها آش انواع در كشك از •

 .جوشاند را آن دقیقه 10 تا 5 مایع كشك مصرف از قبل یا شودو استفاده پاستوریزه كشك از حتما •

 یا  ماست  از  آن  شده  توصیه  مقدار معادل  شود  می پیشنهاد  شود  می  مادران  در  گوارشی  مشكل و  نفخ ایجاد  سبب  شیر  مصرف  اگر

 .كرد استفاده كلسیم قرصهای از موارد این در پزشك تجویز صورت در.  شود استفاده پنیر

 مغزها و حبوبات ، مرغ تخم ، گوشت گروه

. باشد  می....    گردو بادام،  ،  پسته  ،  لوبیا  و  نخود  ،  عدس ،  مرغ تخم  ، جگر  ، دل  ، ماهی  ، قرمز  و  سفید  گوشت  انواع  شامل  گروه  این

 منابع گروه این ، پروتئین بر عالوه.  است مادر و شیرخوار ، جنین  برای نیاز مورد پروتئین كننده تامین منابع ترین عمده از مواد این

 باشد می رشد و عصبی سیستم تكامل ، خونسازی بدن در تركیبات این نقش.  هستند نیز Bگروه ویتامینهای و روی ، آهن از خونی
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 لیوان  نصف.    مرغ  یا  ماهی  یا  قرمز  گوشت  گرم  60:معادل  سهم  هر  كه  است  روز  در  سهم  3  حدودا  گروه  این  مواد  از  شده  توصیه  تعداد.  

 . باشد می مغزها از لیوان نصف یا مرغ تخم عدد دو ، پخته حبوبات لیوان یك یا خام حبوبات

 :ها وصیهت

 .كنند استفاده جوجه و مرغ سوپ صورت به یا و سبزیجات ، برنج با همراه شده پز آب یا پخته جوجه یا مرغ از •

 .كنند خودداری بند نیم یا خام صورت به آن زرده مصرف از و استفاده سفت پز  آب صورت به ترجیحا مرغ تخم از •

 از  وعده میان عنوان به توان می و هستند آهن و پروتئین از خوبی منابع نیز فندق و گردو ، بادام ، پسته مانند مغزها انواع •

 . كرد استفاده(  دارد كمتری نمك كه)  آنها خام نوع

 جنین ذهنی قوای افزایش و عصبی سیستم تكامل از ماهی مصرف زیرا كنند استفاده هفته در وعده دو حداقل ماهی از •

 .است موثر بسیار

 .شود پخت مغز كامال شود دقت گوشت انواع طبخ در •

 بارداری دوران در ها مكمل مصرف

 :فولیک  اسید

 ماه سه فولیك اسید مصرف دارد بسیاراهمیت بارداری اول های هفته طی خصوص به بارداری دوران طی در قرص این مصرف 

 دارای  كه ویتامین مولتی شروع با زمان هم.  شود می توصیه بارداری دوره پایان تا بارداری از اطالع محض به یا و بارداری از قبل

 كودک  تولد  از  آن  مصرف  و  است  الزم  جنین  عصبی  سیستم  تكامل  و  گیری  شكل  برای  فولیك  اسید.  شود  می  قطع  است  فولیك  اسید

 سبز برگ سبزیهای ، پرتقال ، هندوانه ، خربزه: شامل فولیك اسید حاوی غذایی مواد.  كند می پیشگیری عصبی دستگاه نقص با

 . است جگر و حبوبات ، خوردن سبزی انواع مانند تیره

 :آهن

 مصرف طریق  از  وجه  هیچ به  میزان  این.    یابد  می افزایش  بارداری  سوم  و  دوم ماهه  سه  در  ویژه به  آهن  به  نیاز  بارداری  دوران  در 

 مصرف روز در سولفات فروس  قرص عدد یك بارداری چهارم ماه پایان از حتما باید باردار های خانم و رسد نمی بدن به غذایی مواد

 ، جنین رشد محدودیت به منجر باردار مادران در آهن كمبود.  دهند ادامه را آن مصرف زایمان از پس ماه چهار الی سه تا و كنند

 مزمن  خونی  كم  ایجاد  سبب  چنین  هم.    شود  می  وزن  كم  و  نارس  و  خون  كم  ،  قد  كوتاه  نوزاد  تولد  ،  جنین  خونی  كم  ،  زودرس  زایمان

 دوران   این  طی  در  آهن  از  غنی منابع مصرف.   شود  می  حمل  وضع  از  بعد  حتی  ناتوانی  و  خونریزی  به  او  كردن  مستعد  ،  باردار  مادر  در

 مانند تیره سبز برگ های سبزی و حبوبات ، مرغ تخم زرده و آهن غنی منابع از جگر و ماهی ، مرغ ، قرمز گوشت. شود می توصیه

 بیشتر خیلی آهن جذب نظر از جگر و گوشت مثل انی حیو منشاء با غذایی مواد ارزش.  باشند می آهن منابع از جعفری و اسفناج

 .است

 : میشود توصیه مادران كلیه به بنابراین

 .كنند استفاده آهن حاوی غذایی منابع سایر و گوشت االمكان حتی و حبوبات از روزانه غذایی برنامه در -1

 میان در آهن منابع عنوان به خشك انجیر و خشك توت ، زردآلو  ، آلو برگه ، خرما و كشمش همچون خشك های میوه از-2

 .كنند استفاده ها وعده

 استفاده وعده میان عنوان به توان می آنها از و هستند آهن از خونی منابع نیز فندق  و گردو ، بادام ، پسته مثل مغزها انواع -3

 .نمود

 .كنند خودداری غذا صرف از بعد ساعت دو تا یك و قبل ساعت یك گیاهی های كرده دم و قهوه ، چای نوشیدن از -4

 غذا از بعد و( خوردن سبزی) تازه سبزیهای چنین هم و ای دلمه فلفل ، كلم ، كاهو ، فرنگی گوجه حاوی ساالد غذا با همراه -5

 می افزایش را غذا آهن جذب C ویتامین. هستند C ویتامین حاوی مركبات خصوص به تازه های میوه و سبزیها.  كنند مصرف میوه

 .شود می توصیه ساالد همراه باشند می  Cویتامین حاوی كه نارنج آب و لیمو آب مصرف.  دهد
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 جذب  باشد  نشده  تهیه  شیرین  جوش  با یا  ورنیامده  خمیر  از  كه  نانی.   نمایید  مصرف  است  شده  تهیه  ورامده  خمیر  از  كه  نانی  از-6

 .دهد می كاهش بدن در را آهن

 می  توصیه  میشود  آهن  افزایش  سبب  كه  دار  آهن  غذایی  مواد  همراه  به  مركبات  خصوص  به  C  ویتامین  حاوی  تركیبات  مصرف  -7

 .گردد

 قرص شود می توصیه گوارشی عوارض سایر و معده درد تهوع مانند آهن قرص مصرف دنبال به احتمالی عوارض بروز صورت در

 از بعد زیرا كند قطع را آهن قرص مصرف نباید هیچگاه حال هر در.  برسد حداقل به جانبی عوارض تا شود میل غذا از بعد آهن

 .شود می برطرف عوارض روز چند گذشت
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 آن  مراحل  و  زایمان  فرایند  با  آشنایی

 این  در. كند می آماده زایمان برای را جنین و باردار زن كه دهد می روی تغییرات بدن در بارداری، آخر های هفته رسیدن فرا با

 می  اش خانواده و زن برای مهیج و اضطراب پر لحظه زایمان زمان دهد، ادامه رحم  از خارج در خود زندگی به است قادر جنین زمان

 جنین تا شود می رحم دهانه شدن نرم و باز باعث كه است رحم انقباضات زایمان درد اصلی علت و است درد زایمان طبیعت. باشد

 تاثیر تحت و است متفاوت زایمان درد به نسبت باردار زن واكنش. شود خارج مجرا این از سپس و وارد مهبل داخل به آن از بتواند

. باشد  می  همسر  حمایت  و  شدن  دار  بچه  برای  آمادگی  میزان  قبلی،  زایمان  تجربه  نگرانی،  و  ترس  احساس  فرهنگ،  مانند  زیادی  عوامل

. شود  می  احساس  پاها  و  میاندوراه  كمر،  شكم،  زیر  نواحی  در  معموال  و  است  متفاوت  زایمان  مختلف  مراحل   اساس  بر  درد  میزان  و  محل

 زمان  در زن نگرانی و ترس. دارد زایمان روند بر فراوانی تاثیر كه شود می ترشح بدن در هایی هورمون زایمان های درد بروز هنگام

 دهنده تسكین مواد ترشح دیگر طرفی از و داده افزایش را درد و عضالت انقباض كه شود می هورمون ترشح باعث یكطرف از زایمان

 مغز به درد حس انتقال در همچنین عصبی های رشته. هستند اعصاب فرمان تحت ها هورمون این ترشح. دهد می كاهش را درد

 .داد كاهش مغز به را حس این انتقال توان می مختلف های روش از استفاده با امروزه كه دارد نقش

 

 بزرگ   روز

 
 

 نباشد  زایمان  زمان  بودن  نزدیك  نشانه  ها  درد  این  است  ممكن  ولی  دهد  می  تشخیص  را  زایمان  وقوع  دردها  شروع  با  باردار  زن  معموال 

 .نیستند زایمان واقعی دردهای دردها این گاهی زیرا

 

 .بشناسید را كاذب و واقعی دردهای تفاوت كه كند می كمك زیر جدول

 

 دردهای واقعی دردهای کاذب 

رحم)دردها(  فاصله انقباض های 

 نامنظم است

فاصله انقباض های رحم )دردها(  

فاصله بین انقباض ها)دردها( کم نمی  منظم است

 شود 

فاصله بین انقباض ها)دردها( کم 

 درد در ناحیه کمر و شکم است درد بیشتر در پایین شکم است می شود

شدت انقباض ها)دردها( تغییر نمی 

 کند

بیشتر شدت انقباض ها )دردها(  

 با  كه است عالیمی دیگر از نیز ناگهانی شدن خیس و خون به آغشته مخاطی ترشح خروج. است زایمان عالیم از یكی درد بروز می شود

 .شود مراجعه بیمارستان به باید آنها مشاهده



 21  پیوستها

 

 ممكن چون ولی شود می تبدیل واقعی به كاذب های درد كه است زمانی بیمارستان به مراجعه زمان بهترین طبیعی حالت در

 یا ماما با تماس ضمن نشد ساكت استراحت با صورتیكه در درد شروع با است بهتر باشد مشكل یكدیگر از ها درد این تفكیك است

 .شود مراجعه شده گرفته نظر در قبل از كه بیمارستانی به نیاز، مورد وسایل داشتن همراه و استحمام از پس معالج پزشك

 .شود مراجعه بیمارستان به فورا زایمانی عالیم شروع با باید دارد، وجود  رحم روی جراحی سابقه اگر

 از جنین خروج و راندن پایین سپس و رحم دهانه شدن نرم و باز موجب ابتدا كه است رحم انقباضات همان زایمانی دردهای

 .شود می زایمان كانال

 .شود می انجام زایمان مرحله سه در فرایند این

 .است رحم دهانه كامل شدن باز تا زایمان واقعی دردهای شروع از زایمان اول مرحله •

 .است نوزاد كامل خروج تا رحم دهانه كامل شدن باز زمان از دوم مرحله •

 .شود می خارج رحم از كامل طور به ها پرده و جفت سوم مرحله در •

 زایمان  از  بعد  های  مراقبت

 قبل  حالت  به  تدریج  به  بدن  مختلف  اعضای  در  بارداری  از  ناشی  تغییرات  آن  طی  كه  است  ای  دوره  ،  زایمان  از  پس  هفته  6  معموال

 .انجامد طول به ها ماه تا پذیری برگشت این است ممكن. گردد می بر بارداری از

 .است زیر شرح به آن نیاز مورد ها مراقبت و بدن مختلف اعضای تغییرات 

 :رحم

 اندازه.  گردد می  بر  لگن  حفره  داخل  به  هفته  دو  عرض  در  طوریكه  به  كند  می  شدن  كوچك  به  شروع   رحم  زایمان  از  پس  بالفاصله

 دارد وجود قاعدگی زمان مانند رحم در هایی انقباض و درد گاهی. است بارداری از قبل اندازه برابر تقریبا هفته 6 الی 4 از پس رحم

 كردن شل  داشتن، نگه  گرم  با.  شود  می  بیشتر  دهد  می  شیر  نوزاد  به  كه  زمانی  در ها  درد  این.  گویند  می درد  پس آن  به  اصطالحا  كه

 شدت از سوم روز در معموال. داد كاهش را انقباض از ناشی درد توان می ،( پزشك نظر با) مسكن مصرف و عمیق تنفس عضالت،

 از پس اول ساعت چند در ها بخیه محل روی بر یخ كیسه از استفاده اند، شده زیاتومی اپی كه كسانی در. شود می كاسته دردها

 های تمرین انجام و نشستن هنگام بالش از استفاده پهلو، به گرفتن قرار زایمان، از پس اول ساعت 24 در گرم آب حمام زایمام،

 .كند می كمك آن سریع بهبود و درد كاهش به مناسب

 :رحم  ترشحات

 كمرنگ  روز  10  از  پس  و  كمتر  آلود  خون  ترشحات  روز  4  یا  3  از  بعد.  است  خونی  و  زیاد  رحم  ترشحات  زایمان  از  بعد  اول  روز  چند

 می  طول  هفته 6  تا  4  ترشحات  خروج  معموال.  دارد  بررسی  به  نیاز اول،  هفته  از  پس  قاعدگی  حد  از  بیش  خونریزی  تداوم.  شود  می  تر

  خشك  همیشه و شده شسته عقب  به جلو از تناسلی ناحیه است الزم. دارد اهمیت بسیار زمان این در فردی بهداشت رعایت. كشد

 .است مفید ایستاده ترجیحا و روزانه استحمام. شود عوض مرتب بهداشتی نوار ترشحات، كاهش زمان تا. شود

 :قاعدگی  برگشت

 زایمان  از بعد سال یك تا مادر است ممكن اوقات گاهی. شود می مشخص قاعدگی شروع با گزاری، تخمك مجدد شروع معموال

 6 معموال  دهد،  شیر  خود  فرزند به  مرتب  طور  به  وی اگر.  دارد  وجود  بارداری و  گذاری  تخمك  امكان  كه  بداند  بایستی  اما  نشود،  قاعده

 .دارد وجود مجدد بارداری احتمال زایمان، از پس هفته 3 ندهد، شیر خود نوزاد به اگر و هفته

 : مثانه عملکرد

 درد احساس كردن، ادرار هنگام در زیاتومی اپی علت به است ممكن گاهی فقط. شود تخلیه مادر مثانه مرتب طور به است الزم

 .دارد بررسی به نیاز درد یا و سوزش مانند كردن ادرار در مشكل نوع هر تداوم. یابد می بهبود تدریج به كه كند

 :  ها  روده  عملکرد
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 اصالح. است طبیعی زایمان، حین ها روده فعالیت كاهش و احتمالی تخلیه علت به زایمان از پس اول روز 2 تا مدفوع دفع عدم

  جلوگیری  بواسیر بروز نتیجه در و یبوست از كششی های تمرین و هنگام زود تحرک ،(فیبردار مواد و مایعات مصرف) غذایی رژیم

 .شود اجتناب زدن زور از دفع، احساس نبود صورت در شود می توصیه. كند می

 :شکم  دیواره

 اولیه حالت به عضالت كشش توانایی تا كشد می طول هفته 6 تقریبا. ماند می باقی شل و نرم هفته، دو تا شكم دیواره عضالت

 تنهایی  به بند  شكم  از  استفاده. كرد  كمك شكم  عضالت  بهتر  و  تر  سریع  شدن  جمع  به  توان  می  كششی  های  تمرین  انجام  با. بازگردد

 .نیست موثر

 :پستان

. دارد  نگاه  تمیز  را  پستانها  بایستی  دهد  می  شیر  خود  نوزاد  به  مادر  اگر.  دارد  شیردهی  درتداوم  ای  ارزنده  نقش  ها  پستان  از  مراقبت

 .شود خودداری ها پستا مكرر شستشوی یا و كننده عفونی ضد مواد صابون، مصرف از

 

 :شامل  افتد  اتفاق  شیردهی  در  است  ممکن معمول  طور  به  که  مشکالتی

 :پستان  احتقان

 حساس، ها پستان حالت این در. شود می محتقن ها پستان مادر، شیر افزایش دلیل به زایمان، از پس پنجم تا سوم روز در

( یكبار ساعت دو هر)مكرر تخلیه. باشند داشته نیز سردرد و تب از درجاتی است ممكن مادران از برخی. شود می سفت و متورم،گرم

 پیچیده) یخ كیسه و شیردهی از قبل گرم آب كیسه گذاشتن( پزشك نظر با) درد ضد داروهای از استفاده ها، پستان مالیم ماساژ و

 برای.  باشد  موثر  التهاب  و  درد  كاهش  در  تواند  می  ها  پستان  روی  بر  شده  شسته  پیچ  كلم  برگ  قراردادن  یا  و  شیردهی  از  پس(حوله  در

 .دهند شیر خود نوزاد به پستان دو هر از شبها حتی و نوزاد تقاضای به بنا است بهتر پستان احتقان از پیشگیری

 :پستان  نوک  ترک

 پستان نوک شدید وسوزش شدن خوردن،زخم ترک ولی است طبیعی شیردهی اوایل در پستان نوک خفیف ناراحتی احساس

 دقیقه 3 تا 2 یخ كیسه گذاشتن شیردهی، نحوه تصحیح. است پستان نوک وگرفتن نوزاد گرفتن آغوش در نادرست شیوه به اغلب

 قرار  و پستان نوک روی بر شیر از قطره یك مالیدن نخی، تمیز پارچه با نوزاد بزاق  از پستان نوک كردن پاک نوزاد، مكیدن از قبل

 .باشد موثر خوردن ترک از ناشی درد كاهش بر تواند می شود، خشك تا آزاد هوای در آن دادن

 :وزن  کاهش

 معموال كه.یابد می كاهش كیلوگرم 6تا 5حدود مادر بدن وزن جفت، و جنین خروج و رحم تخلیه اثر در زایمان از پس بالفاصله

. است  بیشتر قبلی وزن به برگشت امكان بدهد، شیر خود نوزاد به مادر اگر. برمیگردد خود وزن حدود به مادر زایمان از بعد ماه 6

 .است موثر وزن كاهش برای الزم زمان ومدت زایمان از پس وزن كاهش میزان در تغذیه نحوه و بدنی فعالیت

 :زایمان  از  پس  اندوه

 و نوزاد ورود زایمان، و بارداری هیجان و ترس از ناشی روانی فشارهای دلیل به مادر است ممكن زایمان، از پس اول روز چند در

 روز  از ساعاتی در نوزاد، از مراقبت مورد در نگرانی و بارداری اواخر خوابی كم از ناشی خستگی ، خانواده در شده ایجاد تغییرات

 .شود اندوهگین

 یا بیخوابی فعالیت، هر به نسبت عالقگی بی خود، به خود كردن گریه شامل كه دارد وسیعی طیف رفتار، و وخو خلق تغییرات

 دهم  روز  تا  و  شود  می  مشاهده  زایمان  از  پس  اول  هفته  طی  معموال  حاالت  این.  است  انرژی  كاهش  و  خستگی  وزن،  تغییرات  پرخوابی،

 طبیعی مادر در روحی تغییرات كه بدانند باید آنان. دارند وضعیت این بهبود در مهمی بسیار نقش اطرافیان و همسر. یابد می بهبود
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 مانند عالیمی بروز یا و عالیم این شدن طوالنی صورت در. شود بیشتری  محبت و توجه مادر به مدت این در است الزم و گذراست و

 .كرد مشاوره روانشناس پزشك با باید  نوزاد، آزار و خودكشی به تمایل

 :استراحت و  فعالیت

 بسیار  زایمان  از  پس  خستگی   نوزاد،  از  نگهداری  و  خوابی  بی  و  شیردهی  بیهوشی،  داروی  تاثیر  زایمان،  زمان  بودن  طوالنی  دلیل  به

 فراهم. باشد داشته بیشتری خواب و استراحت اول روزهای در بتواند وی كه كنند ایجاد را شرایطی باید مادر اطرافیان.است شایع

 خود   روزانه  معمول  های  فعالیت  تواند  می مادر.  است  ضروری  روزها   این  در بازدیدها  و  دید  كردن  كم  نیز  و  راحت  و  آرام  محیط  كردن

 .دهد افزایش تدریج به را

 

 :تغذیه

 به نیاز شیر تولید. است شیردهی در موثر هم و مادر سالمت كننده تامین هم بارداری دوران از كافی دخایر داشتن و خوب تغذیه

 شیردهی دوران در. كند دریافت مناسب غذایی مواد مصرف  طریق از بیشتری انرژی بایستی دهد می شیر كه مادری و دارد انرژی

 غذایی رژیم است الزم و است بارداری زمان معادل دوران این در غذایی مواد مصرف میزان. شود نمی توصیه خاصی نوشیدنی یا غذا

 .باشد غذایی های گروه تمام شامل

 :توصیه  چند

 .دهد ادامه زایمان از پس سه تا را ویتامین مولتی و آهن قرص مصرف بایستی مادر

 .كند مصرف بیشتری میزان به ویتامین و پروتیین،كلسیم حاوی غذایی مواد

 . دهد كاهش را چرب و شیرین غذایی مواد مصرف

 .بنوشد مایعات روز در لیوان 8 تا 6 میزان به

 .كند خودداری...(  و قهوه چایی،) محرک های نوشیدنی زیاد مصرف از

 :مقاربت

 4 معموال كه برش كامل محل ترمیم تا باشد شده زیاتومی اپی  اگر و هفته 3 تا خونریزی، و عفونت خطر علت به خانم است الزم

 ترجیح  خانمها  اكثر.كند  نزدیكی  راحتی  و  تمایل  صورت  در  تواند  می  مدت  این  از  پس.كند  اجتناب  مقاربت  از  كشد،  می  طول  هفته  6تا

 دهدكه كاهش را جنسی میل است  ممكن نوزاد نگهداری از ناشی خستگی.باشند نداشته نزدیكی زایمان  از پس هفته 6 تا دهند می

  از  توان می صورت این در شود می( واژن)مهبل خشكی باعث هورمونی تغییرات.یابد می كاهش تدریج به و است موقتی حالت این

 .كرد استفاده كننده نرم

 :زایمان  از پس خطر  عالیم

 مراجعه درمانی بهداشت واحد هر یا بیمارستان به یا و شود گرفته تماس ماما یا پزشك با فورا زیر عالیم از یك هر مشاهده با

 .شود

 اول هفته در قاعدگی حد از بیش خونریزی •

 لرز و تب •

 مهبل از بدبو و چركی ترشحات خروج •

 ران و ساق طرفه یك ورم و درد •

 شدید افسردگی •

 پهلوها یا شكم درد •

 كردن ادرار هنگام درد یا و سوزش •

 پستانها وسفتی تورم و درد •
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 ها بخیه محل از ترشح و سوزش و درد •

 است عبادت  دادن شیر
 : شیردهی

 .است شیرخوارگی دوران تولد، از بعد رشد مرحله سریعترین

 نیازهای  با  منطبق  كامال  ماهی  6  تا  مادر  شیر  تركیب.  باشد  او  نمو  و  رشد  با  هماهنگ  باید  زندگی  دوره  هر  در  كودک  غذایی  نیازهای

 شیر اول، روزهای در. شود شروع نوزاد تولد از بعد بالفاصله باید مادر شیر با تغذیه. كند می تامین را كودک رشد و است شیرخوار

 بسیار و  كافی  نوزاد  برای  ولی  دارد  كمی حجم  مایع این.  گویند  می  ماک  یا  آغوز  آن  به  كه  است  رنگی  زرد  و  غلیظ  مایع  صورت  به  مادر

 قند  و  چربی  و  بیشتر پروتین  و معدنی  مواد  و  برد  می باال  را  نوزاد  ایمنی  سطح  كه است(  بادی  آنتی)موادی  از  غنی  آغوز.  است  ضروری

 داشته   موفق شیردهی  قادرند  مادران   همه  تقریبا. شود  تبدیل  كامل  شیر  به  آغوز  كشد  می  طول  روز ده  حدود.  دارد  كامل  شیر  از  كمتر

 .كند مختل را شیر شدن جاری تواند می ها نگرانی و تشویق. شود نگرانی موجب جزیی اشكاالت نباید و باشند

 :مادر  شیر  با  کودک  تغذیه  در  نکته  چند

 حتی  و غذایی ماده  هیچ  و  دهید  شیر  ها  شب  حتی  و  نوزاد  تقاضای  به  بنا  یعنی.  دهید  شیر  كودک  به  منحصرا  ماه  6  مدت  به •

 .ندهید نوزاد به قند آب و آب

 .شود شیر ترشح تحریك موجب تا دهید شیر نوزاد به پستان دو هر از تغذیه، وعده هر در اول های هفته در •

 .باشد شیرخوار دلخواه و میل مطابق باید شیردهی فواصل و خوردن شیر مدت طول •

 .بشوید صابون و آب با را خود دستهای دادن، شیر از قبل •

 .بگذارید پستان نوک روی بر شیر از قطره یك است بهتر پستان نوک به صدمه از جلوگیری برای دادن، شیر خاتمه از بعد •

 شیردهی های روش

 بنشیند،  تخت  یا  زمین  صندلی،  روی.  بخوابد  پهلو یا  پشت  به تواند  می  او  گیرد،  قرار  راحتی  وضیعت  در باید  دادن  شیر  هنگام  مادر

 كه  خانمهایی  بویژه.  نشود  درد پشت  یا  درد  كمر  دچار  و  نشده  خسته  دادن  شیر  هنگام  تا  كند  استفاده  گاه  تكیه  عنوان  به  بالش  چند  از

 .نمایند رعایت را نكات این باید بیشتر شوند می سزارین

 

 اول  روش

. گیرد قرار مادر بازوی روی سرش و آرنج خم روی نوزاد شانه كه طوری به است نوزاد گرفتن بغل دادن، شیر روش ترین معمول

 گیرد قرار مادر پهلوی در است مادر بدن با تماس در كه  نوزاد دست. باشد امتداد یك در بدنش و سر و مادر پستان مقابل او صورت

 نوزاد و مادر بدن تماس تا باشد كم نوزاد و مادر لباس است بهتر. شود حمایت مادر دست با او نشیمنگاه باالخره مادر و نوزاد بین نه

 .است تر مناسب دادن شیر هنگام پوست با پوست تماس  امكان صورت در. شود برقرار بهتر
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 گیرد  می  قرار  انگلیسی  C  شكل  به  كه  دست  یك  با  تواند  می  مادر  نوزاد،  گرفتن  آغوش  در  و  مادر  برای  راحت  وضعیت  ایجاد  از  پس

 .كند باز را دهانش او تا دهد تماس نوزاد لب و گونه به را پستان نوک و گرفته را پستان

 سطح هم پستان، هاله تحتانی لبه كه طوری به نماید باز را دهانش كامال نوزاد تا شود تكرار بار چند كار این كه باشد الزم شاید

 طرف به سرعت به ولی مالیمت با را او تواند می مادر است شده باز كامال نوزاد دهان كه حالت این در. گیرد قرار نوزاد پایین لب

 فشار  شیری  های  سینوس  به  هایش  آرواره  با  نوزاد  وضعیتی  چنین  در.  بگیرد  دهان  در  را  پستان  هاله  و  نوک  نوزاد  تا  بیاورد  خود  پستان

 .نماید می دریافت شیر كافی اندازه به درست، مكیدن با و آورد می

 :است مشاهده قابل خوبی به زیر مراحل شود، انجام درست نوزاد دهان به گذاشتن پستان و گرفتن آغوش در كه زمانی

 .است او بدن با نزدیك تماس در و مادر روبروی نوزاد بدن •

 .دارند قرار امتداد یك در بدنش و سر •

 .است چسبیده پستان به اش چانه و مادر پستان روبروی صورتش •

 زیر در شاید و شود می مشاهده او فوقانی لب باالی در پستان هاله از كمی قسمت و  برگشته خارج  طرف به كامال او تحتانی لب

 (.بود خواهد مشاهده قابل آن از قسمتی هاله بودن بزرگ صورت در فقط)نشود دیده پستان هاله از ای نشانه تحتانی لب

 
 

 .است عمیق ولی كند ها مكیدن • 

 .شود می شنیده خوبی به شیر بلعیدن صدای •

 .كند می رها را پستان خودش شدن، سیر و رضایت احساس از پس نوزاد •

 .كند نمی ناراحتی و درد احساس دادن شیر هنگام مادر •

 .بندد نمی را او تنفس راه و دارد فاصله شیرخوار بینی های سوراخ با مادر پستان •

 :نباشد درست گذاشتن دهان به پستان و گرفتن آغوش در طریقه اگر ولی •

 .          نیست او با نزدیك تماس در و مادر بدن روبروی و چرخیده نوزاد بدن •

 .است شده خم جلو به یا و برگشته عقب به سرش •

 .دارد فاصله مادر پستان از اش چانه •

 .دارند قرار غنچه حالت به یا و اند برگشته داخل به یا ها لب •

 .شود می مشاهده تحتانی لب زیر خصوصا ها لب پایین و باال در هاله از زیادی های قسمت •

 .است تند و سطحی بسیار ها مكیدن •

 .رسد می گوش به ملوچ و ملچ شبیه صدایی عوض در و شود نمی شنیده شیر بلعیدن صدای   •
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 شقاق  یا و زخم دچار حتی است ممكن و كند می درد احساس پستانش نوک شدن مكیده دلیل به دادن شیر هنگام مادر •

 .گردد پستان نوک

 دوم  روش

 شوند می سزارین ها خانم كه مواردی در روش این. دهد می شیر پهلو به خوابیده وضعیت در مادر

 
 

 دادن شیر هنگام حتما ولی است تر راحت مادران برای كه شود می توصیه دارند، زایمان محل بخیه با همراه طبیعی زایمان یا و

 :وضعیت این در. شوند كمك باید

 .است مستقیم خط یك امتداد در نوزاد بدن و سر

 .گیرد می قرار مادر پستان روبروی او صورت

 .شود مادرحمایت دست با او پشت است بهتر و بوده مادر بدن با نزدیك تماس در نوزاد بدن

 
 سوم  روش

 فرزند دارای كه است مادرانی در خصوص به آن از استفاده اهمیت كه بازوست زیر روش نوزاد، به دادن شیر برای دیگر روش

 می نگه را نوزاد سر راست بادست مثال نشسته وضعیت در مادر حالت این در. اند شده شیر مجاری انسداد دچار یا و هستند دوقلو

 .نماید استفاده دستش زیر در بالش یك از تواند می هم روش این در. دهد می قرار خود بازوی و بغل زیر در را او پای و بدن و دارد
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 آموزش (عروسكی  مدل  با  بارداری  دوران  در  حتی  یا)  زایمان  از  پس  بالفاصله  دادن،  شیر  و  گرفتن  آغوش  در  صحیح  روش  كه  هنگامی

 به  قادر راحتی به نیز شیرخوار و نموده كسب را دادن شیر و گرفتن آغوش در روشهای انواع زمینه در الزم مهارت مادر شود، داده

 .بود خواهد مادر پستان از خوردن شیر

 چهارم  روش

 سه  مادران حتی  كه  كنند تغذیه  مادر  شیر  با  را  خود  كودكان توانند  می  آورند  می دنیا  به  دوقلو كه مادرانی  تنها نه  دوقلوها،  تغذیه

 های روش از ای مجموعه صورت به تواند می دوقلوها تغذیه روش. سازند مند بهره مادر شیر از را خوارانشان شیر توانند می نیز قلو

 .باشد زیر های شكل مطابق و سوم و دوم و اول

 

 
 

 :شیردهی در داروها مصرف

 توجه.  شود می شیر وارد بیش و كم میكنید مصرف كه دارویی هر تقریبا. كنید دقت بسیار داروها مصرف مورد در است بهتر

 .كنید مشورت خود پزشك با حتما دارو مصرف به نیاز صورت در باشید داشته

 :نكته

 . شود شیرخوار در قراری بی و باردار زن در شیر ترشح كاهش موجب میتواند سیگار دود

 : نوزادان در خطر عالیم

 .كنید مراجعه درمانی بهداشتی مركز یا و ماما یا پزشك به سریعا نوزاد در زیر عالیم از یك هر مشاهده صورت در

 تولد اول ساعت 24 در زردی 

 نخوردن  شیر خوب 

 سینه  قفسه كشیدن تو 

 نوزاد بدن و اندامها شدن سرد یا تب 

 كردن ناله 

 تشنج  

 كبودی یا شدید پریدگی رنگ 

 حالی بی و معمول از كمتر تحرک 

 شیر  مكرر استفراغ 

 اول روزهای در ادرار و مدفوع دفع عدم 

 پذیری تحریك و قراری بی 

 پوست  روی در چركی های جوش وجود 
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 ناف اطراف قرمزی یا ناف چركی ترشحات 

 ها پلك تورم و چركی ترشحات خروج چشم، اطراف قرمزی 

 بارداری  دوران  در  متدوال  سواالت

 خیر؟  یا  دارد  وجود  فرزند  تولد  تغییری  زمان  ی  محاسبه  برای  خاصی  فرمول  آیا

. افتد می اتفاق  بعد ی هفته دو گذاری تخمك كه حالی در. كنیم می حساب قاعدگی آخرین روز اولین از را حاملگی تاریخ ما

 پرسیم،  می  خانمی  را  قاعدگی  آخرین  ما  وقتی  كه  است  فرمول  یك.  كنیم  می  حساب  اینگونه  ما  چرا  كه  كنند  می  فكر  ها  خانم  همیشه

 قانون یك این. شود می اضافه نیز سال به كه برگردد سال اگر و. كنیم می كم آن ماه از ماه سه. كنیم می اضافه آن روز به روز هفت

 دویست  بلكه.  نیست  ماه  نه  ما  نظر  از  حاملگی.  است  روزه  هشت  و  بیست  ماهه  ده.  كنیم  می  حساب  ما  ده  را  حاملگی  مدت  ماطول.  است

 محاسبه  برای  ماه  از  استفاده.  نیست  یكسان  باردار  های  خانم  با  ما  های  حساب  اوقات  گاهی  كه  است  خاطر  همین  به.  است  روز  هشتاد  و

 اگر كه حالی در. است هفته چهل حاملگی. داریم كار حاملگی های هفته با بیشتر ما و است علمی غیر كار یك باداری زمان ی

 هشت و بیست ماه ده روز، هشتاد و دویست هفته، چهل حاملگی بنابراین. شود می هفته شش و سی كنیم حساب ماه نه بخواهیم

 دو  از. كند تغییر روز چند زمان این است ممكن. كنیم می حساب فرمول این طبق را ها خانم زایمان تقریبی زمان ما. است روزه

 حاملگی جزء بنابراین بیفتد، مقداراتفاقاتی یك است ممكن زمان این از بعد. شود می گرفته نظر در نرمال بعد هفته دو تا قبل هفته

 اما. دارد جا مریض دوهفته تا كنیم می اعالم زایمان تقریبی زمان عنوان به ما كه تاریخی. باشد نظر تحت باید خیلی كه است هایی

 .باشد دقیق كنترل تحت فرد باید است حساس خیلی هفته دو این چون

   چیست؟  دوران  این  شکایات  بیشترین  و افتد  می اتفاق  مادر  در  تغییراتی  چه  بارداری  دوران  در

 شود  می زده  شگفته  انسان  آنقدر  تغییرات  ازاین  اوقات  گاهی. افتد  می  اتفاق  عمیقی بسیار  فیزیولوژیك  تغییرات  خانم  بدن  كل  در

 خیلی  تغییرات  ترتیب  همین  به  نیز  گوارش  سیستم  در  و  داخلی  غدد  عروق،  و  قلب  در.  گذرد  می  دوران  این  چگونه  كند  می  تعجب  كه

 خانم  ابتدا.  بیاید پیش  ها  خانم  برای  شایع  شكایات  سری  یك  كه  شود  می  باعث افتد  می  اتفاق   كه  تغییراتی  این.  افتد  می  اتفاق   زیادی

 و است فیزیولوژیك تغییرات اینها. كنند مطرح خود پزشك با حتماً كه است درست البته و است ساز مشكل كه كنند می فكر ها

. است تغییرات ترین شایع از یكی گوارش تغییرات مثالً . شود می طرف بر حاملگی از بعد آنها از خیلی و است حاملگی به مربوط

 شایع عالمت یك یبوست بنابراین شود می كم ها روده دودی حركات. شود می تنبل گوارش سیستم است كه هایی بخاطرهورمون

 این ها خانم. افتد می اتفاق  حاملگی در كه است شایع خیلی عالئم جزئ نیز دل سر سوزش و نفخ. كنند می پیدا ها خانم كه است

 توصیه  ها خانم به. دارند حاملگی طی در افراد كه است شایعی های ناراحتی از اینها. شود نمی هضم خوب غذا كه دارند را احساس

 و نباشند كش دراز صورت به كه شود می گفته آنها به. كنند استفاده اسید آنتی از توانند می خود دل سر سوزش برای كه شود می

 اینكه  بجای.  كنند  زیاد  را  خوردن  غذا  دفعات.  بگیرد  را  مری  داخلی  به  معده  اسید  بازگشت  جلوی  كه  بگذارند  خود  سر  پشت  بالش  چند

 حجم با دفعه هر منتها كنند تبدیل دفعه هفت یا شش به را دفعه سه این بخورند، مفصل طور به را وشام نهار صبحانه، وعده سه

 كند رد را غذایی مواد این كه كند پیدا فرصت كند می كار دیر و شده تنبل كه هایی روده این واقع در كه. بخورند غذا كمتر خیلی

 .كنند استفاده ملین مواد و سبزیجات فیبرها، از خود یبوست برای. برساند بعدی مراحل به و

 کرد؟  باید  چکار  شود می ایجاد  مادران بدن  روی  بر  جنین  رشد  با  که  خطوطی  برای

 حاملگی های هورمون تأثیر تحت و. افتد می اتفاق  پوست ی نگهدارنده و كالژن بافت در كه است تغییراتی دلیل به خطوط این

 كننده چرب كه است خاصی های لوسیون. بگیرد را ها ترک این جلوی بتواند خاصی داروی هیچ كه نشده ثابت علمی نظر از. است

 لحاظ از اینها از هیچكدام اما. كند می مقاومت بهتر و شود می بیشتر پوست االستیسی قدرت آن از استفاده با گویند می كه است

 ترک  جلوی واقعاً كردن چرب این اینكه ولی كند چرب را خود شكم كه كنیم می توصیه مریض به ما نهایتاً. است نشده ثابت علمی

 سمت  به  حتی  یا  و  باشد  صورتی  صورت  به  است  ممكن  ابتدا  در.  دهد  می  رنگ  تغییر  ها  ترک  این  زایمان  از  بعد.  نیست  درست  بگیرد  را

 .شود می تر نازک و تر كوچك و شده سفید زایمان از بعد اما. برود ای قهوه
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 ؟  باشد  باید  بار  یک  وقت  هرچند  و  کنند  مراجعه پزشک  به  افراد  باید  زمانی  چه

 در ها خانم كه است الزم است عالمت بدون چون. است هشدار و عالمت بدون افتد می اتفاق حاملگی در كه مسائلی از خیلی

 هشت و بیست از. شود می انجام بار یك ماهی هفتگی، هشت و بیست تا فواصل این. شوند روبرو خود پزشك با حتماً خاصی فواصل

 این. بگیرد صورت باید بار یك ای هفته هفتگی، چهل تا هفتگی شش و سی از و بار یك هفته دو هر هفتگی شش و سی تا هفتگی

 فواصل  این پزشك نظر طبق باشد داشته وجود مشكلی اگر. ندارند خاصی مشكل هیچ كه است هایی خانم مورد در فقط فواصل

 .باشد تر كوتاه خیلی است ممكن

 خیر؟  یا  دارد  ضرری  من  جنین برای  بعدی  سه  سونوگرافی  آیا

  برای   روتین  صورت  به  كه  شود  نمی  توصیه.  ندارد  جنین  برای  ای  شده  اثبات  خطر  افتد  می  اتفاق   معمولی  صورت  به  كه  سونوگرافی

 خیلی  های  ناهنجاری  سری  یك  است  ممكن.  ندهد  ها  مریض  به  زیادی  ریز  اطالعات  شاید  بعدی  سه سونوگرافی.  شود  انجام  ها  مریض

 كند نگران را فرد حاملگی آخر تا اینكه مگر كند نمی مریض به كمكی هیچ آن دادن نشان كه. دهد نشان را كوچك

 خیر؟  یا  است  طبیعی  حاملگی  در  کمردرد  آیا

 شكم  زیر  و  كمر  دردهای  علت.  كند  می  نگران  را  ها  خانم  معموالً  و  بیفتد  اتفاق   حاملگی  اول  از  است  ممكن  كه  است  ای  مسئله  این

 ها  هورمون این. شود می آزاد حاملگی در كه است هایی هورمون دلیل به آن زیاد مقدار باشند،یك داشته ها خانم است ممكن كه

 است الزم شلی این. شود می تر زیاد مقدار یك كمر گودی. شود می شل فقرات ستون در مفاصل بنابراین.كنند می شل را مفاصل

 بزرگ و فزاینده سایز این در تطبیق قدرت عمالً باشد خشك خیلی استخوانی محیط یك بدن اگر كه چرا بیفتد اتفاق  بدن در كه

 موقعیت   تغییر  بتوانند  و  باشند  داشته  را  پذیری  انعطاف  این  بدن  های  استخوان  تمام  باید  قاعدتاً  بنابراین.  داشت  نخواهد  رحم  ی  شونده

 برخی  برای. است كمردرد آن ی عارضه كه است طبیعی. دهند جا خود در را حاملگی ی شونده بزرگ  محتوای باشند قادر تا دهند

 كمر گودی  قبالً  فرد مثالً. دارند خود  فقرات  ستون  در  ای  زمینه  كه  افرادی  بخصوص. است  شدید  خیلی  كمردرد این  متأسفانه  افراد  از

. باشند داشته بیشتر استراحت مقدار یك باید ها مریض. باشد دهنده آزار او برای است ممكن و شود می تشدید صورت این به دارد

 ی  پاشنه سانت  سه  یا دو  باید  كفش.  كنند  می  تخت  را  خود  كفش  شوند  می  حامله  اینكه  محض  به ها  خانم.  نپوشند  تخت  های  كفش

 می اصالح مقدار یك را كمر گودی صورت این در طبیعتاً. كند خم جلو طرف به مقدار یك را بدن ثقل نقطه كه باشد داشته پهن

 به مقدار یك نیز شكم بستن. شود می توصیه ها مریض برای ارتوپد همكاران نظر با كه است خاصی های كمربند اوقات گاهی. كند

 اطراف  در كه هایی رباط. است رحم سایز شدن بزرگ خاطر به آید می بوجود شكم زیر در كه دردهایی. كند می كمك ها مریض

 می تیر ما بدن داخل و شكم زیر درد كه گویند می كنند می احساس را درد وقتی ها خانم از خیلی. شود می كشیده است رحم

. شود می ضخیم و بزرگ و شده كشیده حاملگی در كه است رحم طرف دو در كه است رباطی دو همان مسیر درست این. كشد

 كه داد را اطمینان این باید ها خانم به. دارند را مشكل این حاملگی دوم ی نیمه در و كنند می حركت ها خانم كه زمانی بخصوص

 .كرد تحمل را آن باید و افتد می اتفاق  طبیعی صورت به كه است ای عارضه این. نیست خاصی مشكل

 خوابید؟  کمر  به بارداری  طول  در  توان  می آیا

 كمر به طوالنی مدت برای كمدست یا. نخوابید باز طاق اصطالحا یا كمر به امكان حد تا شود می توصیه بارداری سوم ماه از پس

 كمر به. آورد می فشار رساند، می شما قلب به پا از را خون كه رگی به رحم وزن خوابید، می باز طاق  كه هنگامی. نكشید دراز

 این. شوند بسته ها رگ یا اختالل دچار رحم وزن نتیجه در است ممكن مادر بدن رسانیخون  كه است خطرناک این برای خوابیدن

 چند  هر  نیز  را  آنها  سمت  است  بهتر.  است  پهلو  به  باردار  زنان  برای  خوابیدن  حالت  بهترین.  رساند  می  آسیب  نیز  جنین  تغذیه  به  مساله

 بدنتان  پهلو به خواب هنگام اینكه برای باشید، داشته پهلو به خوابیدن برای تری راحت موقعیت اینكه برای. كنید عوض یكبار وقت

 خون فشار دچار كه افرادی بدانید باید.   دهید قرار خود پاهای بین یا سینه جلوی یا كمر پشت بالش یك توانید می باشد، ریلكس

 . بخوابند باز طاق  بارداری طول در نباید عنوان هیچ به هستند باال

 .دهید تغییر را خود حالت فورا فقط و نشوید نگران خیلی خوابید می كمر به ناخواسته كه زمان هر



 30  پیوستها

 

 شود؟  می  چه  بخوابم  ام  برآمده  شکم  روی  اگر

  از  بسیاری. باشد روان رود یایك و قطره چند حد در است ممكن نتیجه. نشوید متوجه اصال و شود پاره آبتان كیسه است ممكن

 بگیرید تماس پزشك با نیستید مطمئن اگر. شود می ترشح آنها از كه است ادرار این كنند می فكر زنان

 گرفت؟  رژیم  بارداری  طول  در  توان  می آیا

. باشید داشته وزن اضافه بارداری طول در كه است طبیعی و نرمال كامال. نیست غذایی رژیم برای مناسبی زمان بارداری دوران

 .دهید كاهش را وزن این بارداری از پس كنید سعی باید دارید، وزن اضافه اگر

 است؟  خطرناک  باردار  زن  برای  دارد  مرغان  آبله  که  کودکی  کنار  در  بودن  آیا

 جنین باشید مطمئن اید، كرده تزریق نیز را آن واكسن و اید گرفته مرغان آبله خود كودكی دوران در اگر.  است خطرناک بله

 تزریق  مرغان آبله واكسن كودكی در افراد از برخی. ندارد مصداق  زنان همه مورد در مساله این اما. است امان در ویروس این از شما

 . بزنند را واكسن این اكنون باید و اند نكرده

 زد؟  آنفلوانزا واکسن  توان  می آیا

 بشوید هم پهلو سینه دچار مثال و شود وخیم كمی تان وضعیت دارد احتمال شدید آنفلوانزا دچار تان بارداری دوران در اگر بله،

 . است خوب فرزندتان برای نه و شما برای نه كه

 است؟ طبیعی  بارداری،   دوران  در  زیاد  ترشحات  آیا

 همراه خاصی بوی یا سوزش با یا بوده دردناک ترشحات این اگر. دارند ای ریخته هم به وضعیت باردار زن یك های هورمون. بله

 .باشد شده پاره تان آب كیسه یا باشید شده عفونت دچار است ممكن. كنید مراجعه پزشك به حتما بود آبكی خیلی یا بوده

 است؟ طبیعی  آیا.  شوم  می هاضمه  سوء  دچار  و دارم  نفخ  مدام  بارداری  هنگام

 حالت با نامطلوب احساسات این. شود می شما ای روده معدی سیستم كارایی كاهش باعث بارداری دوران در هورمونی تغییرات

 مسئله  این.  كنند  می  تجربه  بارداری  اوایل  در  را  عالئم  این  زنان  از  درصد  85  حدود.  شود  می  آغاز  نفخ  و  صبحگاهی  ویار  با  همراه  تهوع،

 .است طبیعی كامال البته كه بیانجامد هاضمه سوء و معده ریفالكس به بعدها و كرده تغییر مختلف سطوح در تواند می

 دهم؟  انجام توانم می کاری  چه  هاضمه  مشکالت شدن  کم  یا  شدن  برطرف  برای

 منیزی   شیر  از  توانید  می  نیاز،  صورت  در.  بخورید  زیادی  آبكی  های  نوشیدنی  و  ها  میوه  سبزیجات،  فیبر،  كنید  سعی  یبوست،  برای

 طرفی   از  و  سازد  برطرف  را  مشكل  تا  بخورید  بیشتری  دفعات  در  و  كمتر  غذای  معده  سوزش  برای.  كنید  استفاده  مدفوع كننده  نرم  یا  و

 .كنید پرهیز هم تند و اسیدی غذاهای خوردن از. دهد می جواب هم بالش دو روی باال به رو خوابیدن

 دوید؟  آهسته  توان  می آیا

 .كنید مشورت پزشكتان با حتما آن از پیش البته ؛ اید نداشته غیرطبیعی خونریزی  بارداری دوران در اگر.بله

 کرد؟  سفر  هواپیما  با  توان  می آیا

 است  راحت  بسیار دوم ماهه 3  در  كردن  سفر.  هستند  خطر  بی  36  هفته  تا  داخلی  سفرهای  و  35  هفته حدود  تا  خارجی  سفرهای

 بلند  جایتان  از  راحتی  به  تا  كنید  انتخاب  را  هواپیما  راهروی  مجاور  های  صندلی  كنید  سعی.  است  شده  تر  قوی  و  محكم  شما  شكم  زیرا

 و آدرس تماس، تلفن مشخصات، از لیستی شناسایی، كارت حتما. باشد تر آسان برایتان هم بهداشتی سرویس به دسترسی و شوید

 .باشید  داشته  همراه  به  را  تان  بارداری  احتمالی  خطرات  و  مزمن  بیماری  ها،  حساسیت  خونی،  گروه  جمله   از  پزشكی  اطالعات  همچنین

 رفت؟  شود  می استخر

 در زایمان حتی شود، می آماده طبیعی زایمان برای عضالت. است پذیر امكان حاملگی دوران آخر تا و است ورزش بهترین شنا

 . كند می راحتتر را آب

 .باشد خطرساز تواند می آنها برای پشت به كرال فقط و شود نمی ایجاد ها خانم برای خاصی مشكل هیچ



 31  پیوستها

 

 خورد؟  کالباس  و  سوسیس  توان  می آیا

 .شوند گرم جوش آب یا مایكروویو در حتما باید آماده غذاهای كلی طور به و گوشتی های فرآورده

 خورد؟  پنیر  توان  می آیا

 پس.  شوند  غذا  با  مرتبط  های  بیماری  سایر  و  سالمونلیوز  لیستریوز،  عفونت  سبب  توانند  می  غیرپاستوریزه  و  محلی  لبنی  محصوالت

 .كنید خودداری محلی ماست و پنیر شیر، مصرف از است ممكن كه آنجا تا است بهتر

 خورد؟  ماهی  توان  می آیا

 های  ماهی.  شود  جنین  در  رشدی  تاخیرات  سبب  تواند  می  ماده  این.  باشند  جیوه  باالی  مقادیر  حاوی  است  ممكن  ها ماهی  بعضی

  هفته   هر  راحت  خیال  با  توانید  می  باشید،  نگران  خیلی  نیست  الزم  پس  نیستند،  سمی  ماده  این  به  آلوده  آزاد  های  ماهی  مانند  پرورشی

 .كنید میل میگو و آزاد ماهی وعده یك حداقل

 خورد؟  مصنوعی  های  کننده  شیرین  توان  می آیا

 استفاده.  هستند  مشكوک مواد این  به  هنوز  متخصصان  بعضی اما  رسانند؛  نمی  آسیبی  شما  جنین  به مصنوعی های كننده  شیرین

 و آب از مصنوعی، قندهای این حاوی های نوشیدنی جای به است بهتر و ندارد اشكالی محدود مقادیر به آسپارتام و ساخارین از

 .كنید میل طبیعی های آبمیوه

 کرد؟  استفاده مایکروویو از  توان  می آیا

 .دارد سوء تاثیر جنین و مادر سالمت بر مایكروویو كه نشده ثابت علمی طور به هنوز

 خورد؟  قهوه  توان  می آیا

 محدود دوره این در را قهوه مصرف پس بگذارد؛ تأثیر جنین قلب ضربان روی و كرده عبور جفت از راحتی به تواند می كافئین

 میلی 150  قهوه،  لیتر  میلی  250  هر.  دانند  می  مجاز  باردار  مادران  برای  را  روز  در  كافئین  گرم  میلی  300  تا  متخصصان  معموال. كنید

 .دارد كافئین گرم میلی 40 سیاه چای لیتر میلی 250 و گرم میلی 35-50 نوشابه لیتر میلی 350 گرم،

 خورد؟  گیاهی  چای  توان  می آیا

 پزشك  نظر  چای  مختلف  انواع  از  استفاده  از  پیش است  بهتر.  ندارد بر  در  خطری  بارداری  دوران برای  گیاهی های  چای  از  بسیاری

 . است سبز چای و دار طعم های چای شما انتخاب بهترین. شوید جویا هم را تان

 کرد؟  رنگ  را  موها  توان  می آیا

 وقت است بهتر اما آورد؛ نمی وجود به را خطری دوران این در موها كردن رنگ اند كرده ثابت ها پژوهش تمام كه این وجود با

 ماهه 3 این از بعد. بپرورانید بدن در ایمن فوق  شرایط در را خود چنین تا كنید تنظیم اول ماهه 3 از بعد برای را تان آریشگاه های

 .اند كرده را خود حساس رشد جنین، بدن اعضای اكثر

 کرد؟  مصرف  خواب  قرص  توان  می آیا

 برای  است بهتر حال هر به اما كنند؛ نمی ایجاد مشكلی بارداری دوران در كه دارند وجود خواب های قرص از انواعی چه اگر

 .شوید جویا هم را تان پزشك نظر مشكل این درمان برای( افسردگی جمله از) خواب كمبود عوارض از جلوگیری

 کرد؟  مصرف  پزشک  نسخه  به  نیاز  بدون  های  مسکن از  توان  می آیا

 خون  گردش  بر  داروها  این  زیرا  نروید؛  مورتین  و  ایبوپروفن  ادویل،  ،آسپرین   سراغ  وجه  هیچ  به  اما  است؛  بالمانع  استامینوفن  مصرف

 .هستند تاثیرگذار جنین

 زایمان  مورد  در  سوال  چند

  ؟  کشد  می  طول  ساعت  چند  زایمان  مراحل 

 ساعت 5-6 زا چند زنان ودر ساعت8-12بین میكنند تجربه را خود زایمان اولین كه زنانى در



 32  پیوستها

 

 میشود؟  انجام  چرا  و  مواقعى  چه  در  چگونه  پیست؟ زیوتومى  اپى 

 می ایجاد جنین خروج تسهیل براى زایمان هنگام در( ومقعد  واژن دهانه بین فاصل حد)پرینه روى كه برشى به زیوتومى اپى

 بیشگیرى وجهت ایرانى خانمهاى در پرینه بودن كوتاه بعلت) اكثرا ایران ودر عمودى بصورت مواقع از بعضى در شود می گفته شود

 قابل غیر هاى پارگى از وجفت جنین  خروج از بعد آن وترمیم عمل این انجام با میشود داده اریب بشكل(  مقعد اسفنكتر پارگى از

 .شود می استفاده موارد دراین و شود می پیشگیرى  ركتوم و مثانه به آسیب و زایمان طى در واژن اجتناب

 میكنند  تجربه را خود زایمان دومین یا اولین كه زنانى -

 دارند موعد از زودتر زایمان كه زنانى -

 )باشد گرفته قرار رحم دهانه جلوى سر بجاى جنین باسن یا پا یعنى) باشد گرفته قرار رحم در بریچ بشكل جنین اگر -

  شود می استفاده زایمان براى فورسپس از كه مواردى در 

 باشد بزرگ حد از بیش جنین كه مواقعى در -

 خود نفس میشود ودردناک سفت رحمتان وقتی یعنی انقباض موقع در نوزاد خروج حین در یعنی فعال زایمان طی در باید شما

 بین  انقباض هر) بكشید عمیق نفسهاى شود می تمام انقباض وقتی و بدهید زور اصطالحا و آورده فشار خود شكم به كرده حبس را

 (. كشد می طول دقیقه 1 الی ثانیه 30

 :منابع

 بارداری   مراقبتهای  آموزشی  بسته  ،  بهداشتی  امور  معاونت  ، بهشتی  شهید  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشكی  علوم دانشگاه •

  1385-1386 زایمان، از پس و زایمان

 2014 انتشارات گلبان، ویلیامز زایمان و بارداری •

 1391 ششم چاپ سنجش، انتشارات. پارسای سوسن سلطانی، رضا پروانه. كودک و مادر بهداشت •

 خارج  خدمات  راهنمای  ،  مادران  سالمت  اداره  ،  جمعیت  و  خانواده  سالمت  دفتر  ،  پزشكی  آموزش  و  درمان  ،  بهداشت  وزارت •

 عمومی پزشك -ماما ویژه)  مادران سالمت یافته ادغام مراقبتهای ، ایمن كشوری برنامه ، بیمارستانی

 تغذیه بهبود ،دفتر بهداشت معاونت پزشكى آموزش و درمان بهداشت وزارت ، شیرده و باردار مادران تغذیه جامع راهنماى •

 1392.جامعه
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