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مراقبت های ادغام یافته 
سالمت مادران 

دکتر ثریا زحمتکش
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کلیات بارداری

مدت بارداری:

هفته که از تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی  40روز یا  280 
(LMP )محاسبه می شود

البته با توجه به اینکه تخمک گذاری و بارداری در اواسط 

چرخه قاعدگی اتفاق می افتد ، سن حاملگی به شکل اشتباه 
حدود دو هفته قبل از بارداری در نظر گرفته می شود
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سن بارداری

مشخص مي عىد كاعذگي اولين روز آخرينصن بارداري از زمان 

داهذ،  و در صىرتي هه مادر تاریخ آخرين كاعذگي خىد را همي 

.بايذ در اولين فرصت براي تعيين صن بارداري اكذام عىد
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تقسیم بندی دوران بارداری

: بارداری  صه ماه اول 

بارداری  14از هفته اول تا پایان هفته                 

: بارداری  صه ماه دوم

بارداری      28تا پایان هفته  15از هفته                 

: بارداری  صه ماه صىم

تا زایمان   29از هفته                 
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 مراكبت عامل  بار 8مراكبت های دوران بارداری طی

 هیمه اول مالكات در    2                                             

و                                                                

  هیمه دوممالكات در     6                                           

  ارائه می عىد                                                                                               
 :از اصت عبارت بارداری  معمىل  مالكاتهای های زمان

10 تا 6 هفته    

20 تا 16 هفته           

30 تا 26 هفته                    

34 تا 31 هفته                             

37 تا 35 هفته                                    

38 هفته                                                   

39 هفته                                                         

 بارداری  40 هفته                                                             
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نکات

بایذ بارداري  از پيػ هاي مراكبت عىد، باردار دارد تصميم هه خاهمي براي  

 مراكبت بار یک هئارا صىرت رد.عىد ارائه بارداری  از كبل ماه 3 از حذاكل

.هیضت مراكبت تکرار به هیاز صال یک تا بارداری، از پیػ

در زايمان از پط مراكبت هىذ، مي زايمان بيمارصتان در هه مادري  برای 

.کرد محضىب زايمان از پط  اول   هىبت مراكبت تىان می را بيمارصتان
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نکات

هکته

 در بارداری  تشخیص آزمایػ اهجام برای باردار خاهم ارجاع زمان در

 به مغکىک غبارت خاهىاده تىظیم ممتذ مراقبت دفتر در او هام مقابل

بىىیضیذ را بارداری 
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اقدامات الزم در نخستین مراجعه

:تائید تشخیص بارداری -1

 روز بعد از قطع قاعدگی یا  10آزمایش ادرارباMiss 
Period مثبت می شود

βHCG خون یک هفته بعد از لقاح، مثبت می شود

 در زنان نازا یا زنانی که مدتهاست منتظر باردار شدن
هستند ممکن است از نظر روحی و روانی احساس حاملگی 
ایجاد شود و کلیه عالئم بارداری مثل قطع قاعدگی ، تهوع 

و استفراغ ، و حتی بزرگی شکم و حرکت بچه احساس 
شود ولی کاذب است
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...اقدامات الزم در نخستین مراجعه

تعیین وضعیت حاملگی اخیر و سابقه مامایی مادر -2

Gn Pn An Ln 

Gravid               Parity              Abortion             Living

:مثال

G5 P3 A1 L4

 بچه زنده دارد 4،  مورد سقط داشته 1،  بار زایمان کرده 3،  بار حامله شده 5

این مادر، یک زایمان دو قلویی داشته است 
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...اقدامات الزم در نخستین مراجعه

:تعیین زمان زایمان -3
 تعیینGA یا سن حاملگی:

LMP: YY/MM/DD

7  روز به تاریخ اواین روز آخرین قاعدگی اضافه  می کنیم و سپس
زمان زایمان را محاسبه می کنیم

3  ماه به عقب برمی گردیم

 کافی نباشدیک ماه برای این منظور  روزهایدر صورتیکه تعداد  ،
ماه آن  2روز به آخرین قاعدگی ،  7می توان بعد از اضافه کردن 

کم شود 

 9روز به روز و  7 کافی باشددر یک سال  روز و ماهاگر تعداد 
ماه به ماه اضافه می شود
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...اقدامات الزم در نخستین مراجعه

مثال:

LMP:   80/2/3            80/5/4           80/7/30

EDC:  80/11/10        81/2/11          81/5/7

ماه از ماه کم می شود2تعداد روزها کافی نیست 
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...اقدامات الزم در نخستین مراجعه

:گرفتن تاریخچه مادر -4
:تاریخچه حاملگی های قبلی و ثبت آنها -1

سرنوشت حاملگی و نوع زایمانهای قبلی

سابقه سزارین

مسمومیت حاملگی

پاره شدن زودرس کیسه آب

سقط

مرده زایی

خونریزی قبل و بعد از زایمان

حاملگی خارج از رحم

نوزاد کم وزن

حاملگی چند قلو

سابقه هر گونه مشکالت زمان بارداری ، هنگام زایمان و 
پس از زایمان و یا نوزاد بدنیا آمده در حاملگیهای قبلی
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...اقدامات الزم در نخستین مراجعه

:تاریخچه مادر -2

سن

 (منظم و نامنظم بودن) تاریخچه عادات ماهیانه

 سابقه مصرفOCP  و روش جلوگیری قبلی مانندIUD

 سابقه عمل جراحی یا هر بیماری خاص از قبیل فشارخون

، دیابت ، بیماریهای مقاربتی ، واریس ، بیماریهای کلیوی ، 

قلبی و عروقی ، بیماریهای عفونی مانند ماالریل و سل ، 
.....عفونت ادراری ، آسم ، سرطان و
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...اقدامات الزم در نخستین مراجعه

:معاینه بالینی -5
بررسی ظاهر و وضعیت عمومی

 عالئم کم خونی

تعداد نبض و تنفس

اندازه گیری فشار خون

سمع قلب و ریه

قد و وزن

بررسی وضعیت دهان و دندان

بررسی اندامها از نظر واریس و ادم

بررسی وضع پستانها
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...اقدامات الزم در نخستین مراجعه

:معاینات لگنی -6

 در ایران در ماه هفتم و هشتم یا نهم بارداری جهت ارزیابی

وضعیت لگن انجام می شود

 بعد از گرفتن تاریخچه و معاینات لگنی مادران پرخطر را
مشخص می کنیم
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 بارداری های پر خطر

سال 35سال و باالی  18سن کمتر از  -1

سانتیمتر 150قد کمتر از  -2

حاملگی پنجم یا بیشتر -3

سابقه سقط یا مرده زایی در آخرین حاملگی -4

سابقه زایمان غیر طبیعی -5

سابقه مسمومیت حاملگی -6

سابقه خونریزی دوران بارداری-7

(ساعت 24بیش از ) سابقه طوالنی بودن مدت زایمان -8

سابقه خونریزی زیاد بعد از زایمان -9

(EDCبیش از دو هفته از زمان ) سابقه طوالنی شدن بارداری  -10

سابقه چند قلویی و هیدرآمینوی -11

یا مرگ نوزاد در هفته اول( گرم 2500وزن کمتر از ) سابقه نوزاد کم وزن  -12

(BP≥ 90/140) فشار خون باال  -13

سابقه هر نوع بیماری مزمن  -14

سابقه بیماریهای عفونی مادر  -15

سابقه مصرف دارو و حساسیت داروئی -16
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...اقدامات الزم در نخستین مراجعه

:تجویز قرص مکمل فولیک اسید -9
 افزایش می یابد% 100نیاز به فولیک اسید در دوران بارداری

کمبود اسید فولیک در دوران بارداری باعث:

                                          1- Spina bifida

                                          2-Anencephaly

                                          3- Ancephalo cell

:افزایش اسید امینه هموسیستئین در خون  -4                                          

افزایش خطر سقط جنین                                                                          

جدا شدن زودرس جفت                                                                          

پاره شدن زودرس کیسه آب                                                                          

مسمومیت حاملگی                                                                           

شروع تجویز               

ازابتدای  بارداری تا پایان بارداری                            

اگر مادر باردار سابقه تولد نوزاد مبتال به نقص لوله عصبی داشته باشد مقدار  :مقدار مصرف
حداقل یک ماه قبل از بارداری تا پایان سه ماهه اول( 1mgقرص  4)  4mgمصرف 

                           درحاملگی دوقلویی مقدار آن دوبرابر است (2mg  در روز)
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...اقدامات الزم در نخستین مراجعه

:آموزش مادر  -10

 آموزش بهداشت به مادران ، بصورت چهره به چهره ، و

یا بصورت برگزاری کالس یا توزیع جزوه های آموزشی 

....و

 بهداشت فردی ، بهداشت : آموزش ها در خصوص
....باروری ، تغذیه مناسب ، بارداری ، تنظیم خانواده و
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...اقدامات الزم در نخستین مراجعه

 برنامه ریزی برای زایمان -11

 آگاهی از:

اجتماعی مادر–وضعیت اقتصادی                

مقدار حمایت افراد فامیل و نزدیکان از وی               

تصمیم مادر برای چگونگی زایمان               

محل انجام زایمان               

 تعیین وقت مالقات بعدی -12
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:زمان مالقاتهای مػمىل به عرح زير اصت

 :بىابراين .اصت عذه تعريف اي هفته   5 طيف در ها  مالكات ،بارداري  30تا 6 های هفته

  (10 تا 6 هفته) بارداري  10و 9 ،8 ،7 ،6 هاي هفته  از يكي در مادر با مالكات  = اول  مالكات

 16 هفته) بارداري   20 و 19 ،18 ،17 ،16 هاي هفته  از يكي در مادر با مالكات = دوم مالكات

(20تا

 26 هفته) بارداري  30 و 29 ،28 ،27 ،26 هاي هفته  از يكي در مادر با مالكات = صىم مالكات

(30تا
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  :بىابراين .اصت عذه تعريف اي هفته  4 طيف در مالكات ،بارداري  34 تا 31 های هفته

(34 تا 31 هفته) بارداري  34 و 33 و 32 ،31 هاي هفته از يكي در مادر با مالكات = چهارم مالكات

  :بىابراين .اصت عذه تعريف اي هفته  3 طيف در مالكات ،بارداري  37 تا 35 های هفته

(37 تا 35 هفته) بارداري   37 و 36 ،35 هاي هفته از يكي در مادر با مالكات = پىجم مالكات

:بىابراين .اصت عذه تعريف يكبار اي هفته مالكاتها ،بارداري  40 تا 38 های هفته

38 هفته در مادر با مالكات = عغم مالكات

39 هفته در مادر با مالكات = هفتم مالكات

  40 هفته در مادر با مالكات = هغتم مالكات
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 تاریخ در فقط معمىل  های مراكبت دریافت برای کىیذ تأکیذ مادر به
 در که کىذ پیذا عارطه که عرایطی در مگر کىذ، مراجػه عذه تػیین
  مالكات تاریخ مىتظر که آن بذون  و زمان هر در بایذ صىرت ایً

 .کىذ مراجػه ،بماهذ بعذی عذه تعیين
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هحىه اهجام آزمایغات در دوران بارداری 

بارداری  مالكات اولين در  

ارهاظ و خىوی گروه -                                        

خىن  کامل عمارظ -                                        

  ادرار کامل و کغت -                                        

                                        - BUN 

خىن  هين کراتی -                                        

(بارداری  30 تا 26 هفته) بارداری  صىم مالكات رد

خىن  کامل عمارظ  -                                        

                                        -  GCT 

  ادرار کامل -                                        

عىد می درخىاصت ماما یا پسعک تىصط                                                                                 
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آزمایش های الزم

مادر   Rhتعییت گروه خونی و تعیین  -1

 بدلیل نیاز فوری به تزریق خون ، مخصوصا حین زایمان

منفی  Rhتشخیص مادران  

-Rhمادر                    +Rhپدر                     

                                  Rh+     جنین

  

احتمال تبادل خون مادر و جنین                              

در خون مادر  Rhایجاد پادتن ضد آنتی ژن                 

در حاملگی اول بدون اشکال

 در حاملگی های بعدی ، پادتن ضدRh   در بدن مادر          تخریبRBC  

کم خونی همولیتیک           ایجاد زردی و افزایش بیلی روبین در ( همولیز ) 
نوزاد 
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سئوال

 اصت؟ مػنی چه به مثبت یا مىفی مضتقیم ؾیر کىمیط

اصت وغذه خضاش مادر  ایمنی صیضتم  یػنی مىفی مضتقیم ؾیر کىمیط 
 اصت عذه خضاش مادر ایمنی صیضتم یػنی مثبت مضتقیم ؾیر کىمیط .

باردار مادران برای رگام آمپىل  تسریق  

                  

مىفی مضتقیم ؾیر کىمبط                                                                                             

مپىل  آ تسریق زمان  

.عىد می            تسریق پسعک یا ماما تىصط ترجیدا بارداری  34 تا 28 هفته از دارو  تهیه امکان صىرت در -1

.عىد تسریق بایذ ختما زایمان از بػذ صاغت 72 در رگام آمپىل  -2
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...آزمایش های الزم

Hct  (CBC:)و   Hbاندازه گیری-2
 جهت غربالگری و تشخیص مادران مبتال به کم خونی و درمان بموقع آنان

بکار می رود

 تشخیص:

              11 >Hb   33یا >Hct                      تپش قلب

                                               + سرگیجه

عالئم کم خونی         ضعف و خستگی                            

رنگ پریدگی زیر پلک چشم و ناخن                                                     

رنگ پریدگی پوست و مخاط                                                      

       

ارجاع به پزشک            انجام آزمایشات تکمیلی جهت تشخیص علت کم خونی 

WBC > 12,000                                  ارجاع به پزشک
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...آزمایش های الزم

کمک به تشخیص نارسایی :  Crو   BUNآزمایش  -3

کلیوی



29By: Dr S Zahmatkesh

تىجه کىیذ

: خطر مػرض در باردار زن  چىاهچه ،مراجػه اولین در

زایی مرده صابقه                  

خىدی به خىد صقط بار 2 خذاقل صابقه                  

بیغتر یا کیلىگرم 4 هىزاد تىلذ صابقه                  

خاهىاده یک درجه افراد در دیابت صابقه                  

 باعذ، (بارداری  از پیػ مترمربؼ بر کیلىگرم 30 از بیػ یا مضاوی  بذوی تىده همایه                  

  هاعتا ؾیر عرایط گلىکسدر گرم 50 با GCTآزمایػ                                     

.عىد می درخىاصت ماما یا پسعک تىصط                                             
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U/Aآزمایش کامل ادرار 

 مهمترین جز آزمایشWBC است

WBC   عدد              شک به عفونت ادراری   4-5< ادرار

ارجاع به پزشک جهت بررسی              U/Cانجام                      

وجود باکتری در ادرار        شک به عفونت ادراری         ارجاع به پزشک

RBC  عدد                شک به عفونت یا مشکالت دیگر  2-3< در ادرار
سیستم ادراری              ارجاع به پزشک 

 وجودAlb  (  ساعته  24میلی گرم در ادرار  150بیش از +  ) 1<در ادرار

ارجاع به پزشک                   

U/A  وU/c   بارداری تکرار شود ، بخصوص اگر در  8یا  7در ماه
مراجعات بعدی نشانه های پره اکالمپسی وجود داشته باشد 

باال بودن فشارخون                                        

  عالئمPreeclampsia       وجود ادم

افزایش وزن بیش از یک کیلوگرم در هفته                                        
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  صابقه رفتارهای پر خطر در زن باردار و یا همضرظدر صىرت وجىد یا،

                                     

به کارعىاش ایذز و یا مرکس مغاوره بیماری های رفتاری  HIVزن باردار را برای اهجام آزمایػ 

.ارجاع دهیذ

 همضرظ یا و باردار زن  در خطر پر رفتارهای صابقه یا وجىد صىرت در،  

                         

.ارجاع دهیذ VDRLزن باردار را برای اهجام آزمایػ
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...کنترل کارت واکسیناسیون

 جهت جلوگیری از کزاز نوزادی

 زنان در سنین باروری باید در سنین باروری و قبل از از

مرحله  5سالگی در  15-49بارداری ، یعنی در سن 
را ( dTکزاز –دیفتری ) واکسن دو گانه ویژه بزرگساالن 

دریافت کنند
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...کنترل کارت واکسیناسیون

     اگر چند نوبت تزریق شده ولی واکسیناسیون کامل نیست
نوبت کامل شود 5ادامه واکسیناسیون فرد تا 

 اگر هیچ سابقه تزریق واکسن نداشته باشد       :

تزریق حتما باید انجام شود  2در دوره بارداری          

در اولین مراجعه          نوبت اول

ماه بعد  1          نوبت دوم

 تزریق واکسن در عضله بازو صورت می گیرد
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واکضن تىأم

:عىد می  اهجام زیر عرح به را تىأم واكضً با صازی  ایمً :تىأم واکضً

 واکضً هىبت دو تسریق به هیاز مادر و هیضت كامل کغىری دصتىرالػمل طبق مادر تىأم واکضیىاصیىن  كه صىرتي در

 در را آن تاریخ و تسریق  (زایمان از قبل هفته 4 تا خذاکثر )      کغىری دصتىرالػمل طبق را تىأم واکضً دارد، را

 .کىیذ ثبت «دوم هىبت تسریق تاریخ» و «اول  هىبت تسریق تاریخ» قضمت

 واکضً تسریق به هیاز که دیگری  عرایط هر» یا و «یادآور » واکضً تسریق زمان با بارداری  بىدن همسمان صىرت در

.بىىیضیذ «تسریق تاریخ» قضمت در را آن تاریخ تسریق، صىرت در و هىعته را مىرد ،«اصت تىأم

 ارجاع ماما یا پسعک به صازی  ایمن برای فرصت اولين در را مادر بهذاعتی، غير صلط وكىع صىرت در :هکته

.دهیذ
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 مطابق و قبلی صابقه   به تىجه با ها آن بایذواکضیىاصیىن  دارهذ هاقص واکضیىاصیىن  صابقه که کضاوی*     

.گردد تکمیل 15-49 زهان صازی  ایمً برهامه

صاله 15-49 زهان صازی  ایمً جذول  مطربق صازی  ایمً ادامه **     

ایمً صازی زهان باردار بذون صابقه ایمً صازی یا واکضیىاصیىن هاقص

دفػات هىع واکضً تاریخ مراجػه

*هىبت اول  دوگاهه ویژه بسرگضاالن اولین مراجػه

**هىبت دوم دوگاهه ویژه بسرگضاالن یک ماه بػذ



36By: Dr S Zahmatkesh

.زهان در صىین باروری بایذ با اختضاب واکضً های قبلی طبق ایً جذول واکضیىاصیىن را ادامه دهىذ*

.هىبت ، واکضً دو گاهه بسرگضال بایذ هذ ده صال یکبار تسریق عىد 5برای خفظ ایمنی کافی پط از **

بذون صابله ایمن صازی با واکضن ( صاله 15-49)ایمن صاری زهان در صىين باروری 
*دوگاهه ویژه بسرگضاالن

طىل دوره ایمنی درصذ محافظت حذاكل فاصله هىبت

0 0 - اول 

صه صال 80 یک ماه دوم

پىج صال 95 عػ ماه صىم

ده صال 99 یک صال چهارم

**تا پایان صن باروری  99 یک صال پىجم
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ایمن صازی علیه بیماری هپاتیت ب براي گروههاي پر 

 خطر

زمان تسريق هىبت

در اولین مراجػه اول 

يك ماه بػذ از هىبت اول  دوم

عػ ماه بػذ از هىبت اول  صىم
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هكات مهم واكضيىاصيىن 

ممىىع اصت مگر مىاردي هه خطر ( به جس پىليى و تب زرد)در زهان حامله اصتفاده از واهضنهاي ويروس ي زهذه *

.  ابتال به بيماري بر عىارض آن غالب باعذ 

مثبت به دهيا آمذه   HBsAGاگر پط از تىلذ و تسريم واهضن هپاتيت ب مشخص عىد هه هىزاد از مادر *

.اصت حذاهثر زمان دريافت ايمىهىگلىبىلين اختصاص ي هپاتيت ب يك هفته بعذ از تىلذ مي باعذ 

هیچگونه مورد منع تلقیح ندارد حتي اگر ”  هپاتیت ب“واكسیناسیون 

 مثبت  باشد  HBsAgفرد 
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افزایش وزن مادر باردار

افسایػ وزن مادر به ميزان

یک کیلىگرم یا بیغتر در مذت یک هفته  

افسایػ وزن هاگهاوی 

اصت 



40By: Dr S Zahmatkesh

اقدامات الزم در ماه چهارم بارداری

 مشابه ماههای قبل بعالوه اقدامات زیر:

  (HOF)اندازه گیری طول رحم -1
 حاملگی انجام می شود  16-32از هفته

FHRشنیدن صدای قلب جنین  -2

 اطمینان از احساس کردن حرکات جنین توسط مادر -3

 کاهش می یابد 40هفته و بعد از هفته  29-30بیشترین مقدار حرکات

 می توان  16-20با گوشی مامایی از هفتهFHR را می توان چک کرد

  20مادران تا هفته % 80در                  

قابل شنیدن است                    21مادران تا هفته % 95                 

                    22مادران تا هفته % 100                 

 حاملگی قابل شنیدن است  10-12با سونیکت از هفته

 هفته بعد از لقاح امکان پذیر است  3-6مشاهده ضربان قلب جنین توسط سونوگرافی

Normal  FHR  =   120-160     / min  

 تعیین وقت بعدی فراموش نشود: تذکر
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خرکت جىین

کىیذ صئىال جىین خرکت از بارداری   20 تا  16 هفته مالقات در.

  
ا
 می اخضاش ها هفته  ایً در مادر تىصط جىین خرکت اولین مػمىال

.عىد

 ًباعذ کىىذه کمک بارداری  صً تػیین برای تىاهذ می  زمان ای.
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حرکات جىين

هفته آخر بارداری اهمیت دارد 4خرکات جىین در  تػیین  .
 در مىاردی که مادر می گىیذ جىین خرکت هذارد، ابتذا به روظ زیر وطػیت

.خرکت جىین را بررس ی و صپط براصاش هتیجه آن، تصمیم گیری کىیذ
 برای عمارظ خرکت
                            به مادر یک لیىان عربت قىذ داده و به او بگىییذ که به پهلىی

.  چپ بخىابذ و تػذاد خرکت جىین را به مذت دو صاغت عمارظ کىذ
 صاغت طبیعی اصت 2بار در  10خرکات جىین به تػذاد.

 و صذاي قلب جىین هیز عييذه همي بار هرصذ 10در صىرتی که تػذاد خرکات به
دهیذفىری  ، مادر را ارجاع عىد
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ارتفاع رحم

عىد می گيری  اهذازه بارداری  16 هفته از رحم ارتفاع  

هاف و غاهه برجضتگی بین                               بایذ بارداری  16 هفته در در رخم ارتفاع

باعذ قرار هاف خذود در                                                                بارداری، 20 هفته در.  

بارداری  32 تا 18 هفته از 

صاهتیمتر برخضب (رخم قله تا غاهه برجضتگی فاصله)رخم ارتفاع متری، هىار از اصتفاده با  
ا
 خضب بر بارداری  صً با تقریبا

  .دارد مطابقت هفته

عىد می هسدیک جىاؽ اصتخىان به رخم                                                بارداری، 36 تا 32 هفته در

عىد می ملط جىاؽ اصتخىان زیر در                                                         40تا 36 های هفته در.
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عکایت های عایؼ بارداری 

  : عامل اول  هيمه در ها عكايت اين

ها پضتان عذن حضاش و دردهان -                                               

ادرار تكرر    -                                               

خضتگي  -                                               

صبحگاهي اصتفراغ و تهىع -                                               

دهان بساق افسايػ  -                                               

مهبلي ترشحات افسايػ -                                               

رفتار و خى و خلم تغيير -                                               

  صردل صىزظ -                                               

  ويار  -                                              
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عکایت های عایؼ بارداری 

:عامل  دومهيمه اين عكايت ها در  

پررهگ عذن پىصت هلاطی از بذن ماهىذ هاله پضتانها و هاف -                           

یبىصت  -                           

هفخ  -                           

افسايػ ترشحات مهبلي -                          

کمردرد -                          

صىزظ صردل -                          

تکرر ادرار -                         

.اصت                                                                                               
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تػیین تاريخ مراجػه بػذي

کىیذ؛ تعيين (بعذ هفته 10) بعذ روز 70 فاصله به را بعذي مالكات بارداري، 10 تا 6 های هفته در

کىیذ؛ تعيين (بعذ هفته 10) بعذ روز 70 فاصله به را بعذي مالكات بارداري، 20 تا 16 های هفته در

  کىیذ؛ تعيين (بعذ هفته 5) بعذ روز 35 فاصله به را بعذي مالكات بارداري، 29 ،28 ،27 ،26 های هفته در

کىیذ؛ تعيين (بعذ هفته 4) بعذ روز 28 فاصله به را بعذي مالكات بارداري، 33 ،32 ،31 ،30 های هفته در

کىیذ؛ تعيين (بعذ هفته 3) بعذ روز 21 فاصله به را بعذي مالكات بارداري، 35 ،34 های هفته در

کىیذ؛ تعيين (بعذ هفته 2) بعذ روز 14 فاصله به را بعذي مالكات بارداري، 36 هفته در

.کىیذ تعيين (بعذ هفته 1) بعذ روز 7 فاصله به را بعذي مالكات بارداري، 39 ،38 ،37 های هفته در

.کىیذ ثبت و تعیين مادر مراجعه برای هیاز مىرد و مىاصب زمان حضب بر را ویژه مالكات تاریخ
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   3 خذاقل بایذ هیضت، مشخص او بارداری  از قبل وزن که مادری  در

 بتىان تا  عىد اهجام گیری  وزن اولین ثبت زمان از گیری  وزن هىبت

  .کرد تػیین را مادر گیری  وزن مدذوده
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 عذه تىصیه کیلىگرم 18 -21 دوقلىیی مىارد در باردار مادر برای گیری  وزن کل

 افسایػ کیلىگرم  11 خذاقل  24 هفته تا بایذ مادر عذه، تىصیه میزان از .اصت

.باعذ داعته وزن

 5/22-27 باردار مادر برای هعذ تىصیه گیری  وزن میزان قلىیی، صه مىارد در    

 کیلىگرم 16 خذاقل 24 هفته تا بایذ مادر میزان ایً از .باعذ می کیلىگرم

.باعذ داعته وزن افسایػ
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مراكبت پط از زایمان
گیرد؟ می صىرت زایمان از پط مىقؼ چه زایمان از پط مراقبت

زایمان از پط  3 تا 1 روزهای از یکی در مادر با مالقات :اول  مالكات

زایمان از پط 15 تا 10 روزهای از یکی در مادر با مالقات :دوم مالكات

زایمان از پط 60 تا 42 روزهای از یکی در مادر با مالقات :صىم مالكات
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 مراقبت دریافت برای مػمىل  های مالقات عذه تػیین روزهای در دالیلی به بىا مادر که صىرتی در
 مراجػه مػمىل  های مالقات زمان بین روزهای در و هکرد مراجػه زایمان از پط مػمىل  های
:کىیذ اقذام زیر عرح به کىذ،

 مراقبت غىىان به را مالقات ایً :زایمان از پط (اول  هفته) 7 تا 4 روزهای در مادر مراجػه (الف
.دهیذ اهجام را اول  مالقات های مراقبت و بگیریذ هظر در «اول  هىبت»

 ایً در :زایمان از پط  (چهارم تا دوم های هفته) 28 تا 16 و 9 تا 8 روزهای در مادر مراجػه (ب
.دهیذ اهجام را دوم مالقات های مراقبت مالقات،

 ختی) مالقات ایً در :زایمان از پط (عغم و پىجم هفته) 41 تا 29 روزهای در مادر مراجػه (پ

.دهیذ اهجام را صىم مالقات های مراقبت ،(باعذ بار اولین برای اگر
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برظ هاخيه .کىیذ بررس ی را (صساريً يا زياتىمي اپي برظ) ها بخیه مدل مالقات، هر در 

  زیاتىمی اپی برظ مدل .باعذ می كغػ و التهاب درد، بذون  مػمىال
ا
 هفته 3 از پط مػمىال

 پسعک تىصط کغیذن به هیاز روز10 تا  7 از پط صساریً برظ مدل بخیه هخ و عىد مي ترميم

  (صساريً يا زياتىمي اپي برظ) ها بخیه مدل صىم، مالقات در .دارد ماما یا
ا
 یافته ترمیم مػمىال

 .اهذ
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(:رخم)مػایىه عکم

.در هر مالقات، وطػیت رخم را از روی عکم بررس ي كىيذ

.  پط از زايمان، رخم به تذريج به داخل لگً باز می گردد 

  عكم  در هفته اول رخم پايین تر از هاف، صفت و جمؼ اصت و از هفته صىم به بػذ، رخم از روي

.  قابل ملط هيضت

  :هکته

  آن به که باعذ داعته ادامه زایمان از پط دوره در رخم اهقباطات اصت ممکً مادران از برخی در

.گىیىذ می «درد پط»
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