شیْع 50 :صرصض دبهلگی ُب صر طَ هبَُ اّل ثبر صاری (

مراقبت ها

گبُی صر توبم طْل ثبرصاری)

صجخ ُب قجل اس ثزسبطتي اس رستشْاة هقضاری هبصٍ

زمان:

غذایی سشک( ثیظکْیت  ،کلْچَ) هصزف کٌیض.

اکثزا اس ُفتَ  2دبهلگی تب ُفتَ  20دبهلگی.

کبُش دجن غذای هصزفی ّ افشایش تعضاص صفعبت آى صر

 Morningثیوبری

ثضلیل ّقْع ثیشتز صر صجخ ثَ

ة رعبیت ًکبت
الکتزّلیت ّ هشکالت جضی ثَ ثبر آّرص  .ا

رّس .تب آًجب کَ هوکي اطت هعضٍ ُیچ سهبى سبلی

پزطتبری فْق هی تْاى شضت ایي عبرضَ را ثَ دضاقل
رطبًض.
ادتوبل تِْع ّ اطتفزاغ صر سهبى دبهلگی صر شزایظ سیز
ثیشتز اطت:

ًجبشض  .فبصلَ ق رار صاصى ثیي ًْشیضى غذا ّ هبیعبت

دبهلگی صّقلْ یب چٌض قلْ.

دضاقل ًین تب یک طبعت اطت.

علت آى هوکي اطت هقبصیز ثبالتز یب ُْرهْى ُبی صیگز

اطت ثب طبیز ًشبى ُب اس قجیل سظتگی  ،ثی

اس غذاُبی چزة  ،طزر کزصًی ّ پزاصّیَ ّ ثْصار پزُیش

صر ثضى  HCGثبشض  .ادتوبل شضیضتز ثْصى تِْع ّ

اشتِبیی ،طزگیجَ  ،کج سلقی ّ استالالت سْاة ُوزاٍ

کٌیض سیزا ُضن آًِب ثَ ّیژٍ صر دبهلگی کَ ثیشتزی ًیبس

اطتفزاغ ًیش صر ایي صْرت ّجْص صارص  .الجتَ ایي هظئلَ

ثبشض الجتَ ثزسی اس سًبى صر هْقع عصز یب طبعبت شت

تشلیَ هعضٍ ثَ سهبى صارص ثیشتز طْل هی کشض.

ثَ تِْع ّ اطتفزاغ هجتال هی گزصًض.

صّرٍ اطتزادت رّساًَ افشایش یبثض اگز هی تْاًیض صر طْ ل

علتً :بشٌبستَ اطت ّلی تئْری ُبی هتفبّتی شبهل

رّس چزتی ثشًیض  .توبشبی تلْیشیًْی ّ یب رفتي ثَ هٌشل

صجذگبُی هعزّف اطت ّ .لی  Sicknessهوکي اطت صر
طْل رّس ّ شجِب ُن ّجْص صاشتَ ثبشض

 .تِْع هوک ى

قطعی ًیظت ّ ثعضی سًبى کَ دبهلگی صّقلْ یب چ
قلْ صارًض اصال ً تِْع ًضارًض
ّ-جْص تِْع ّ اطتفزاغ صر دبهلگی ُبی قجلی

یکی اس صّطتبى یب ثظتگبى راٍ سْثی ثزای هقبثلَ ثب

ّ-جْص طبثقَ تِْع ّ اطتفزاغ ثَ عٌْاى

اطتزص ثْصٍ ّ دْاص شوب را اس تِْع تبى پزت هی کٌض.

عٌْاى عبرضَ هصزف ّ قزص ُبی ضضثبرصاری.

تزص اس دبهلگی  ،تزص اس ثشرگ کزصى ثچَ ّ استالل غضص

پْسیش هٌبطت ثعض اس غذا  ،گذاشتي ثبلش اضبفَ سیز

علت ایي هض ئلَ هوکي اطت پبطز ثضى ثَ افشایش

ًبرطبیی آصرًبل  ،پزکبری تیزّئیض هطزح اطت.

طز.

ططخ اطتزّژى ثبشض.

عالیم استفراغ بدخیم حاملگی شامل:

تِْع ّ اطتفزاغ دبهلگی

علل جٌیٌی یب ُْرهًْی

 :افشایش ُْرهْى

گٌبصّتزّپیي اًظبًی  ،علل عصجی ّ رّاًی

HCG

ً :بشی اس

کبُش ّسى ،سشکی پْطت ّ لت ُب ،گْصی چشن ُب،
رًگ پزیضگی  ،ثیذبلی ،سثبى قزهش ً ،جض تٌض ،تٌفض تٌض،
صرص اپی گبطتز ،یجْطت  ،کبُش دجن اصرار

عبرضَ ای اطت کَ دضّص

ًیوی اس سًبى دبهلَ اس آى شکبیت صارًض  .ایي عبرضَ غبلجبً
صر جزیبى ُ 10فتَ اّل دبهلگی شبیعتز ثْصٍ ّ تب
چِبرهیي صّرٍ فقضاى قبعضگی اصاهَ هی یبثض  .ثَ ًضرت
اطتفزاغ آًقضر شضیض اطت کَ صُیضرتبطیْى  ،استالالت

ًض

طبثقَ اطتعضاص ثَ ثیوبری دزکت
()motion sickness

ّ اطتفزاغ ثَ

اطتعضاص ژًتیکی تِْع دبهلگی صر صْرتیکَ هبصر یبسْاُزتبى ثیوبری صجذگبُی شضیض صاشتَ اًض ،ادتوبل
اثتالی شوب ثیشتز اطت.
طبثقَ طزصرصُبی هیگزًی.

تهىع و استفراغ دوران بارداری
.

nausea and vomiting in
pregnancy
کدf/06:

سایت آمىزش به بیمار بیمارستان ولی عصر
(عج):
htt:/www.bums.ac.ir/valiasr/fa/educatio

