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 پیش از بارداري مراقبت -1الف
 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

  

 دستورالعمل طبق سازي ايمن-

 فولیک اسید تجويز-

آزمايش و تفسیر آن و  درخواست-

 4اقدام مطابق الف

 در صورت نیاز اسمیر پاپ انجام-

 فرم عناوين طبق توصیه و آموزش-

 بارداري از پیش مراقبت

 غربالگري سالمت روان -

 در بعدي مراجعه تاريخ تعیین-

 نیاز صورت

 ارزيابي

 اقدام گروه بندي عالئم و نشانه ها

 ، فاصلهباالتر و سال، بارداري پنجم 35 باالي و 18 زير سن

 از باالتر بدنی توده سال، نمايه 2 از كمتر قبلی زايمان تا بارداري

دندان،  و دهان پرخطر، مشكالت ، رفتارهاي5/18 از كمتر و 25

الكل،  دخانیات، مواد افیونی و محرك، مصرف و سیگار مصرف

 هاي سنگین، ناهنجاري و سخت روان/ همسرآزاري، شغل اختالالت

، )ديابت، قلبی، لوپوس ها ژنتیكی، بیماري تناسلی، اختالل دستگاه

د، باال، تیروئی مینور، صرع، فشارخون روماتوئید، تاالسمی آرتريت

 پلی تخمدان سندرم واژينال، آنمی، سل، دار عالمت هاي عفونت

  (... و كیستیک

 

 قبلی زايمان و بارداري سوابق

رحمی،  داخل رشد ناهنجار، تأخیر زايی، نوزاد نوزاد، مرده مرگ

 ، مول، حاملگی مكرر زودرس، سقط رحم، زايمان و شكم جراحی

 رحم از خارج

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانه و 4 الف تا 2 الف  طبق اقدام

 زير

 

 

 پرونده تشکیل

 مطابق حال شرح گرفتن

 از پیش مراقبت فرم

  بارداري
 

 :كنید گیري اندازه

نمايه توده بدنی، قد، وزن، 

 حیاتی عالئم
 

 :كنید معاينه

دندان،  و چشم، دهان

تیروئید، قلب، ريه، پوست، 

ها،  ها، شكم، اندام پستان

  لگن و واژن
  

 

 

 

 
 موارد همه بودن طبیعی

 

 گروه بندي
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 )به ترتیب حروف الفبا(تعاريف مراقبت پیش از بارداري 

 را درخواست كنید.  ،TSH و شمارش كامل خون، قند خون ناشتا آزمايش هاي پیش از بارداري:

مشاوره  مركزبه و بررسی هاي بیشتر  HIVدر صورت وجود يا سابقه رفتارهاي پر خطر در خانم و يا همسرش، خانم را براي انجام آزمايش  :1نکته

 آن را طبق دستورعمل انجام دهید. HIVسريع  در صورت وجود آزمايش تشخیص بیماري هاي رفتاري ارجاع دهید.

 را درخواست كنید.  VDRLصورت وجود يا سابقه رفتارهاي پر خطر در خانم و يا همسرش، آزمايشدر  :2نکته 

 تیتر آنتی بادي ضد سرخجه را در صورتی كه خانم علیه سرخجه ايمن نشده باشد، درخواست كنید.  :3نکته 

 را درخواست كنید.   HBsAgلعمل كشوري بر علیه هپاتیت ايمن نشده است، آزمايش در صورتی كه خانم طبق دستورا: 4نکته 

 : آزمايش پاپ اسمیر با توجه به دستورعمل كشوري و در صورت نیاز انجام شود.5نكته 

 ، بهداشت جنسی(روان آرامش و سالمت) روان ...(، بهداشتورزش،، شغل ايمن سازي، ،شیوه زندگی سالم)در مورد بهداشت فردي  آموزش و توصیه:

استفاده ترمیم دندان )مراقبت از دندان ها،  ، بهداشت دهان و دندان(HIVبا تاكید بر راه هاي انتقال ويروس  و رفتار هاي پر خطر )روابط جنسی و نكات آن

دخانیات ، (و اصالح وزن مصرف مكمل هاي دارويیدارويی )گروه هاي اصلی غذايی، رعايت تنوع و تعادل در مواد غذايی، هاي  ، تغذيه و مكملاز نخ دندان(

زمان قطع روش پیشگیري از بارداري و ، براي مادر و جنین(آن و يا مواجهه با دود سیگار و ترك آن و مضرات مصرف عدم مصرف و مخدر و الكل )

 زمان مناسب باردار شدن آموزش دهید.

ست كه خود را با تظ  اعتیاد يا وابستگی:  شناختی و فیزيولوژيک نشان می دهد و باعث می شود فرد مصرف مواد را      بیماري بالینی ا اهرات رفتاري، 

 به رفتارهاي ديگر ترجیح دهد. براي تشخیص وابستگی به مواد، حداقل وجود سه نشانه از نشانه هاي زير الزم است:

 ماده است؛ تحمل كه افزايش تدريجی مقدار ماده مصرفی الزم براي دست يابی به عالئم مصرف آن -

 پیدايش عالئم ترك در صورت عدم مصرف يا كاهش مقدار مصرف؛ -

   تمايل دائم و تالشهاي ناموفق براي كاهش يا قطع مصرف ماده؛ -

 مختل شدن فعالیتهاي اجتماعی، شغلی و تفريحی؛ -

 تداوم مصرف ماده علیرغم آگاهی از عوارض آن؛ -

 بهبودي از عوارض.صرف زمان زياد جهت تهیه، مصرف و يا  -

 را از خانم سوال كنید:)بدوت توصیه پزشک( مصرف مواد زير 

ام، )ديازپ آوربخش يا خوابداروهاي آرام)ترامادول، كدئین، ديفنوكسیالت، غیره(،  داروهاي مسکن اُپیوئیدي)سیگار، قلیان، ناس، غیره(،  انواع تنباكو 

)ترياك، شتتیره، ستتوخته، هرويین، كراك هروئین،    مواد اَفیونی غیرقانونی)آبجو، شتتراب، عَر،ق، غیره(، لکل اآلپرازوالم، كلونازپام، فنوباربیتال، غیره(، 

 )شیشه، اكستازي، اِكس، ريتالین، غیره(. آمفتامینیهاي محرک)سیگاري، گراس، بنگ، غیره(، حشیش غیره(، 

واكسن سرخجه را در صورت تمايل خانم و منفی بودن تیتر آنتی واكسن توأم را طبق دستورالعمل كشوري واكسیناسیون تزريق كنید.  ايمن سازي:

پیشگیري از بارداري خانم حداقل تا يک ماه از يک روش مؤثر بهتر است بادي ضد سرخجه تزريق كنید. در صورت تزريق واكسن ويروس زنده سرخجه، 

 .نیستختم بارداري  ی براياردار شد، تزريق واكسن سرخجه انديكاسیوناگر در اين زمان فرد بولی استفاده كند 

 بارداري: 

 :زايمان ديررس سقط، مول، حاملگی نابجا، زايمان زودرس، زايمان بموقع،تعداد بارداري ها بدون در نظر گرفتن نتايج آن ) تعداد بارداري 

 (چند قلويی

 :و بیشتر، بدون در نظر گرفتن تعداد جنین هاي متولد شده محاسبه می شود. يعنی يک  22تعداد حاملگی ها از هفته بر اساس  تعداد زايمان

 زايمان تک قلو يا چند قلو ، زنده يا مرده در تعداد زايمان تغییري بوجود نمی آورد.

 :روز 6هفته و  21يعنی تا ، بارداري 22خروج محصول بارداري تا قبل از شروع هفته  سقط 

 :سقط پس از سه ماهه اول بارداري سقط ديررس 

 :بار يا بیشتر 2 سقط متوالی سقط مکرر  

 :روز 6هفته و  21يعنی پس از  بارداري به صورت مرده يا زنده 22تولد نوزاد پس از شروع هفته  زايمان 

 :شروع هفته   مرگ مرده زايی شد و يا هیچ عالمتی      22جنین بعد از  شدن از مادر نفس نك بارداري تا زمان زايمان به گونه اي كه بعد از جدا

 مبنی بر وجود حیات مانند ضربان قلب و يا حركات ارادي را نشان ندهد.



  18 

 

 :روز پس از تولد.28مرگ نوزاد زنده متولد شده )نوزادي كه پس از خروج از رحم عالمت حیات داشته است( از زمان تولد تا  مرگ نوزاد 

 5پاپ اسمیر انجام می شود. در صورتی طبیعی بودن نتیجه هر اولین تماس جنسی( پس از سال  3)سال ازدواج كرده  70تا  30در زنان  پاپ اسمیر:

) شركاي جنسی متعدد، ابتال به سرطان سرويكس سال انجام می شود. در مواردي كه خانم در معرض خطر  10سالگی و سپس هر  40سال يكبار تا 

 و فواصل انجام پاپ اسمیر بر اساس نظر پزشک يا ماما است. است، تعداد دفعات ابتال به ويروس پاپیلوما(  ازدواج در سنین پايین، كشیدن سیگار،

 تعیین كنید.به پیگیري بیشتر دارد، نیاز ی كه فرد تاريخ مراجعه بعدي را در صورت تاريخ مراجعه بعدي:

بارداري )اولین مالقات(  10تا  6قطع قاعدگی مراجعه كند تا در صورت تشخیص بارداري، مراقبت دوران بارداري از هفته با به خانم يادآور شويد  نکته:

 سونوگرافی باشد. و ياخون  ،تشخیص بارداري می تواند با آزمايش ادرار .شروع شود

  شرح حال شامل: را تكمیل كنید.« فرم پیش از بارداري»قسمت شرح حال  براي تشكیل پرونده، :و گرفتن شرح حال تشکیل پرونده
سن زير   - صرف مواد افیونی و محرك سال،   35و باالي  18تاريخچه اجتماعی:  ساير دخانیات، رفتارهاي پرخطر،       م سیگار يا  شیدن  صرف الكل، ك ، م

 همسرآزاري، شغل سخت و سنگین

سوابق بارداري و و  باالتررداري پنجم و با سال، 2فرزند كمتر از تاريخچه بارداري: تعداد بارداري، تعداد زايمان، تعداد سقط، تعداد فرزندان، داشتن  -

 زايمان قبلی

)ديابت، فشارخون باال، صرع، سل، كلیوي، آسم، قلبی و ...(، اختالالت روانی، بیماري  تاريخچه پزشكی: ابتال فعلی به بیماري اعم از بیماري هاي زمینه اي -

و يا سابقه سرطان  سال 30در خانم هاي باالي / ايدز، هپاتیت، اختالل انعقادي، سابقه سرطان پستان HIV تیروئید، سوء تغذيه، ناهنجاري اسكلتی، عفونت

ر در خانم و يا پستان در افراد درجه يک خانواده مادر )مادر، خواهر، مادر بزرگ(، ناهنجاري دستگاه تناسلی، نمايه توده بدنی غیر طبیعی، تاالسمی مینو

 خانم يا همسرش و يا وجود ناهنجاري در يكی از بستگان درجه يک ) پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند(همسرش، اختالل ژنتیكی در 

 تزريق مكرر خونسابقه يا وجود رفتارهايی مانند زندان، اعتیاد تزريقی، رفتار جنسی پر خطر و محافظت نشده،  رفتارهاي پر خطر:

 مد )نقدي، غیر نقدي( صورت گیرد.هر فعالیت فكري يا بدنی كه به منظور كسب درآ شغل:

    شغل سخت و سنگین:

 ( گان، قالی بافان، ...فروشند  ،معلمانمانند كارهاي ايستاده يا نشسته مداوم)؛ 

 ؛حجم فعالیت جسمی بگونه اي كه موجب افزايش ضربان قلب، عرق كردن زياد و خستگی مفرط شود باال بودن 

  ؛داروهاي شیمی درمانی، اشعه ايكس، جیوه آلی و ديگر مواد شیمیايی ابتماس 

  ؛مه هاي فلزاتدمواد شیمیايی مضر براي رشد جنین مثل سرب، حاللهاي شیمیايی، مواد شوينده و پاك كننده، حشره كشها و دود 

 افزايش فشار خون در زنان باردار گردد.پراسترس روانی می تواند موجب  گرم، فعالیت در محیط كار در محیط پرسروصدا، محیط 

 .كنیدرا اندازه گیري ، درجه حرارت، نبض و تنفس فشارخون عالئم حیاتی:

  ترجیحا فشارخون در وضعیت  دست ثابت )راست يا چپ( اندازه گیري كنید. يکفشارخون را در يک وضعیت ثابت )نشسته يا خوابیده( و از

 5در صورتی فشارخون باال اطالق می شود كه میانگین دو بار اندازه گیري فشارخون به فاصله د. نشسته و از دست راست اندازه گیري شو

  باشد. میلیمتر جیوه و باالتر 90/140دقیقه، 

 درجه است.  «تب»درجه سانتیگراد يا باالتر 38بدن به میزان  دماياندازه گیري كنید. به مدت يک دقیقه  درجه حرارت بدن را از راه دهان

 درجه كمتر است. 5/0حرارت زير بغل از درجه حرارت زير زبان به میزان 

 بار در دقیقه است. 100تا  60،نبضاندازه گیري كنید. تعداد طبیعی  به مدت يک دقیقه كامل تعداد نبض را 

 بار در دقیقه است. 20تا  16اندازه گیري كنید. تعداد طبیعی تنفس،  به مدت يک دقیقه كامل تعداد تنفس را 

 وضعیت روانی خانم را با ارزيابی عالئم به شرح زير تعیین كنید: :پزشکیعالئم روان

 ري تحريک پذيدي، عدم برقراري ارتباط، بی قراري شديد، ناامیافكار يا اقدام به خودكشی، از زندگی،  احساس بیزاري: پزشکیعالئم خطر فوري روان

ی، هاي اجتماعگیري، كاهش ارتباطدعوا كردن و زد و خورد مكرر با ديگران، هذيان، توهم، رفتار يا گفتار آشفته، عاليم منفی )گوشهو پرخاشگري شديد، 

 ها و عواطف(كم حرفی، كاهش بروز هیجان

 اجتماعی، تجربه عالئمی مانند تپش قلب و تنگی نفس، وسواس،  خجالتی بودن شديد، اضطراب در محیط هاي پزشکی:عالئم در معرض خطر روان

خلق افسرده، بی حوصلگی و كاهش عاليق، گريه، احساس پوچی،تحريک پذيري، پرخاشگري، بدخلقی، رفتارهاي ناشايست و مهارگسیخته، تغییر در 

 خواب و اشتها، اختالل در تمركز
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شاوره ژنتیک:  شخیص قبل از تولد       م صورت نیاز آزمايش ت شاوره و در  سابقه اختالل و يا بیماري هاي ژنتیكی، م شود.    (PND)  در موارد  انجام می 

 :دارداين آزمايش دو مرحله 

نیست. به دلیل محدوديت   مرحله اول: نوع جهش ژنتیكی بیماري، در والدين تعیین می گردد و يک بار انجام می شود و در حاملگی بعدي نیاز به تكرار آن -

ترجیحا آزمايش مرحله اول تشتتخیص ژنتیک پیش از تولد، قبل از وقوع بارداري در زوج،   در صتتورت ابتالي جنین در زمان بارداري، ،زمانی انجام ستتقط

 گردد.در اولین فرصت می بايست مادر براي انجام اين مرحله به مشاوره ژنتیک ارجاع  در غیر اين صورتانجام می شود و 

( انجام می  CVSمرحله دوم: تعیین وضعیت جنین از نظر ابتال به بیماري صورت گرفته و معموال از هفته دهم بارداري با گرفتن نمونه از پرزهاي جفت ) -

سالم گزارش گردد       شود.  صورتی كه جنین  سی می گردد. در  ضعیت جنین از نظر ابتال به بیماري برر بارداري ادامه يافته و مادر تحت مراقبت معمول   ،و

ست در هر بارداري انجام      سقط جنین مبتال معرفی می گردد. بديهی ا صورت مادر براي انجام  براي تعیین مرحله دوم بارداري قرار می گیرد. در غیر اين 

 الزم است.وضعیت هر جنین 

 را تجويز كنید.  ماه قبل از بارداري( 3)ترجیحاً فولیک میكروگرم اسید  400مصرف روزانه مصرف مکمل هاي دارويی: 

درمان بیماري هاي دهان و  دهان و دندان خانم را از نظر وجود جرم، پوسیدگی، التهاب لثه، عفونت دندانی و آبسه معاينه كنید.   معاينه دهان و دندان: 

 دندان منعی در بارداري ندارد.

 :دنبال فعالیت میكروب هاي پوسیدگی زاي دهان كه عالئم آن عبارتند از: تخريب ساختمان دندان به پوسیدگی دندان 

o تغییر رنگ میناي دندان به رنگ قهوه اي يا سیاه 

o سوراخ شدن دندان 

o حساس بودن يا درد گرفتن دندان هنگام مصرف غذاهاي سرد و گرم يا ترش و شیرين 

o گرحساس بودن يا درد گرفتن دندان هنگام فشردن دندان ها بر همدي 

 :سطح دندان ها پاك نگردد و مدت طوالنی روي دندان باقی         جرم دندانی شیدن از  سواك زدن و يا نخ ك سیله م چنانچه پالك میكروبی به و

 بماند،  به اليه اي سفت به رنگ زرد يا قهوه اي تبديل می گردد.

 :ديد پوسیدگی و عفونت دندان معموالً با دردهاي از فوريت هاي شايع دندان پزشكی است. پیشرفت ش عفونت دندانی، آبسه و درد شديد

)دهانه خروجی  )آبسه( شده و گاهی با فیستول شبانه، شديد، مداوم و خود به خودي همراه است كه می تواند باعث تورم صورت و لثه ها

 چرك آبسه دندان( همراه شود.

   :لثه متورم، پرخون و قرمزالتهاب لثه 

  زير معاينه می شود:خانم به شرح  معاينه فیزيکی:

 بررسی اسكلرا از نظر زردي و ملتحمة چشم از نظر كم خونی  -

 بررسی پوست از نظر بثورات -

 اندازه غده تیروئید و بررسی ندول هاي تیروئید  لمس قوام و -

 سمع قلب و ريه از نظر وجود سوفل ها، آريتمی، ويزينگ، رال -

 و خروج هر نوع ترشح از پستان )محل، قوام، اندازه، چسبندگی( ، وجود توده)اندازه و قرينگی، تغییرات پوستی( معاينه پستان ها از نظر قوام، ظاهر -

  انجام شود. ترجیحاً توسط ماما يا پزشک عمومی زن وو بسته خدمت میانساالن  مطابق دستورعمل كشورياين معاينه  )خونی، چركی(.

 طحال و بررسی شكم از نظر وجود اسكار و توده لمس شكم از نظر بررسی اندازه كبد و -

 بررسی اندامهاي تحتانی از نظر وجود ادم و ناهنجاري اسكلتی -

 وضعیت ظاهري لگن از نظر تغییر شكلهاي محسوس مانند راشیتیسم، فلج بودن و يا اسكلیوزيس بررسی می شود.  -

معاينه واژينال )توسط ماما  .وضعیت ناحیه تناسلی از نظر هرپس و يا ساير ضايعاتبه منظور بررسی عفونت، توده، وضعیت رحم و ضمائم آن، واژن  -

 يا پزشک عمومی زن( انجام می شود.

 قسیم برت وزن )كیلوگرم( ،نمايه توده بدنیبا استفاده از میزان وزن و قد، نمايه توده بدنی را از روي نمودار نوموگرام محاسبه كنید.  نمايه توده بدنی:

 است. مجذور قد )متر(

سرآزاري:   سمی، روانی و يا رنجش زن همراه گردد. چنین               هم سیب ج شده يا با احتمال آ سیب  ست كه موجب آ سیتی ا سته به جن شن واب هر رفتار خ

 رفتاري می تواند با تهديد، اجبار يا سلب مطلق آزادي و اختیار صورت گرفته و در جمع يا در خفا رخ دهد.
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ونه اقدام عمدي از سوي شوهر كه منجر به وارد شدن آسیب بدنی به همسرش گردد مانند مشت زدن، سیلی زدن و لگد زدن، هل  هر گخشونت جسمی: 

 دادن، كشیدن موها، اقدام به خفه كردن، ضربه زدن با چاقو

شونت روانی:   شه دار می كند. اين        خ شرافت، آبرو و اعتماد به نفس زن را خد ست كه  شونت آمیزي ا صورت انتقاد ناروا، تحقیر، بد  رفتار خ رفتار به 

 دهانی، تمسخر، توهین، فحاشی، متلک و تهديدهاي مداوم اعمال می شود.

 

 

  است. سال يک بارداري از پیش مشاوره اعتبار مدت 
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 راهنماي مراقبت پیش از بارداري -2الف
        

 اقدام                    تاثير بر بارداري                                                                        وضعيت فعلي و سوابق           
 زايمان زودرس، زايمان سقط، احتمال افزايش تناسلی دستگاه هاي ناهنجاري

 حاملگی زايمان، از بعد خونريزي سزارين، سخت،

 رحم از خارج

 زايمان و زنان متخصص به فوري غیر ارجاع

 

 پرخطر رفتارهاي

 

 ، عفونت آمیزشیامكان ابتال به ايدز

 

 رفتاري هاي بیماري مشاوره مركز به فوري غیر ارجاع

 اختالالت وجود يا سابقه

)با  همسرآزاري ی،پزشكروان

 توجه به تعاريف(

 

 احتمال عود يا تشديد بیماري، تكرار همسر آزاري

 

اقدام درمانی براي جراحت و در صورت اقدام به خودكشی و جراحت:  -

 ارجاع فوري به بیمارستان

در صورت پرخاشگري شديد و احتمال آسیب به ديگران: ارجاع فوري  -

به روانپزشک و در صورت عدم كنترل بیماري حین ارجاع: تزريق 

 پیريدين میلی گرم آمپول بی 5میلی گرم هالوپريدول و  5عضالنی 

خود ولی سابقه افكار آسیب به در صورت نبود خطر جدي آسیب به  -

 خود در ماه گذشته: ارجاع غیر فوري به روانپزشک

در صورت ساير موارد قابل مديريت توسط خانواده يا پزشک: ارجاع 

 غیر فوري به روانپزشک

و مداخالت غیر دارويی: ارجاع به روانی آموزش نیاز به در صورت  -

 و رفتار كارشناس سالمت روان

 عدم صورت در و زوجین با مشاوره :همسرآزاري صورت در -

 پزشک روان به فوري غیر ارجاع :موفقیت

 نوالدي از يكی در ژنتیكی اختالل

 بستگان از يكی در ناهنجاري يا

 مادر، پدر،) زوجین يک درجه

، بیماري (فرزند برادر، خواهر،

 تكرار شونده در بستگان

هاي افزايش میزان سقط، افزايش بروز ناهنجاري 

 جنینی

 درخواست احیاناً و بررسی براي زنان متخصص به فوري غیر ارجاع -

  ژنتیک مشاوره

 مشاوره ژنتیک در مورد فنیل كتونوريمركز ارجاع غیر فوري به  -

میلی گرم  4روزانه  در نوزاد: تجويز مصرف NTDدر صورت سابقه  -

 پیش از بارداريماه  3اسید فولیک 

 بدنی توده نمايه يا تغذيه سوء

  باالترو   25و يا  18/ 5 از كمتر

زودرس،  جنین، زايمان رشد تأخیر احتمال افزايش

بارداري،  اكالمپسی، ديابت درشت، پره جنین

جنین،  در ذهنی و جسمی نقايص سزارين، بروز

وزن، احتمال ترومبوآمبولی در نمايه  كم نوزاد تولد

  30توده بدنی بیش از 

   تغذيه متخصص /كارشناس بهغیر فوري  ارجاع -

 الكل، دخانیات، و سیگار مصرف

 مواد افیونی و محرك

 

 نوزاد جنین، رشد تأخیر سقط، آنمی، احتمال افزايش

 ،زودرس زايمان دكلمان، جنین، مرگ وزن، كم

 هب آلودگی ديابت، اكالمپسی، پره آب، كیسه پارگی

 (تزريقی مخدر مواد مصرف در) ايدز و هپاتیت

 كام، شكافمغزي،  داخل خونريزي :نوزادي اثرات

 زا ناشی عوارض ساير و هیپوگلیسمیسمی،  سپتی

 جنینی الكل سندرم مجاز، غیر داروهاي

آموزش خطرات مصرف سیگار، مواد و الكل و خطرات مواجهه  -

 با دود دسته دوم سیگار در بارداري 
از يک روش در صورت مصرف فعال مواد: توصیه به استفاده  -

تا زمان تثبیت از نظر وضعیت درمان  پیشگیري از بارداري مناسب

 اختالل مصرف مواد و سالمت روانی، اجتماعی

ري یآسیب رسان با تشخیص پزشک: پیگمواد در صورت مصرف  -

و درمان سوء  جهت دريافت خدمت بر اساس راهنماي اداره پیشگیري

 مصرف مواد

 ارجاع غیر فوري به كارشناس سالمت روان و رفتار  -

 دندان و دهان مشكالت

 

 زودرس، زايمان وزن، كم نوزاد تولد احتمال افزايش

 دندان و دهان بیماري تشديد

  پزشک دندان يا و دندان و دهان كار بهداشت به فوري غیر ارجاع -

 بارداري در آن مشكالت و دندان و دهان بهداشت آموزش -
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 )ادامه( راهنماي مراقبت پیش از بارداري -2الف
       

 اقدام                 وضعيت فعلي و سوابق                                 تاثير بر بارداري                                                             
 شغلمحل يا نوع  تغییر امكان صورت در -  زودرس زايمانوزن،  كم نوزاد تولد احتمال افزايش سنگین و سخت شغل

   بارداري در فعالیت نحوه مورد در آموزش -

 سابقه مول كمتر از يک سال 

سابقه دو بار سقط متوالی يا 

 بیشتر

ارجاع غیر فوري به متخصص زنان و مشاوره ژنتیک با توجه به نظر  احتمال عود 

 متخصص زنان

مرده  تاخیر رشد داخل رحمی، 

زايی، مرگ نوزاد، حاملگی 

 نابجا

ارجاع غیر فوري به متخصص زنان و مشاوره ژنتیک با توجه به نظر  احتمال عود 

 متخصص زنان

فاصله بارداري تا زايمان قبلی 

 سال 2كمتر از 

شیردهی، ارتباط تاكید به رعايت فاصله مناسب بارداري از نظر تداوم  - افزايش احتمال تولد نوزاد كم وزن، آنمی

 عاطفی مادر و شیرخوار و بهبود سالمت جسمانی مادر

ماه قبل  3میلی گرم در روز  4توصیه به مصرف اسید فولیک به میزان -

 از بارداري

 بارداري پنجم و باالتر، سن

 سال 35 باالي و 18 زير

 

زودرس،  وزن، زايمان كم نوزاد تولد احتمال افزايش

آنمی،  اكالمپسی، ديابت، سرراهی، پره جفت

 سخت جنین، زايمان ناهنجاري

 و 18 زير تاكید به عوارض بارداري پنجم و باالتر، بارداري در  سن -

 سال 35 باالي

 تاكید به زمان مناسب باردار شدن  -

احتمال جفت سر راهی، جفت اكرتا و پركرتا، افزايش  سزارين تكراري

 خونريزي پس از زايمان

 عوارض سزارين تكراريتاكید بر  -

 به دريافت مراقبت هاي منظم و به موقع بارداريتاكید  -
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 بیماري ها و ناهنجاري ها -3الف
 توصیه و اقدام    تاثیر بر بارداري            عنوان                               

 افزايش، تشديد بیماري در يک سوم بیماري آسم 1

اكالمپسی، نوزاد كم وزن، مرگ احتمال پره 

  پره ناتال، زايمان زودرس

 درمان آسم و استفاده از روش پیشگیري از بارداري تا بهبود عملكرد ريه -

ید ها، داروهاي بتا آگونیست و كرومولین يمجاز بودن مصرف استرو -

 سديم با نظر متخصص در بارداري

 12g/dlدرمان دارويی در صورت هموگلوبین كمتر از  - هنگام تولداحتمال زايمان زودرس، وزن كم  آنمی فقر آهن 2

 ماه پس از اصالح میزان هموگلوبین 3ادامه درمان خوراكی تا  -

 جهت تعیین رژيم غذايی مناسب ارجاع غیر فوري به كارشناس تغذيه -

احتمال ترومبوآمبولی، ترومبوز وريدهاي  آنمی داسی شكل 3

پره اكالمپسی، مغزي، فشارخون حاملگی، 

دكولمان جفت، زايمان زودرس، محدوديت 

 ، مرگ مادررشد جنین

  د به عوارض احتمالی بیماري در بارداريكیتا-

 میلی گرم در روز 4تجويز اسید فولیک به میزان  -

 بارداريمنظم و به موقع  هاي مراقبتدريافت تاكید به  -

 ارجاع غیر فوري به متخصص داخلی -

 جهت بررسی همسر از نظر ناقل بیماري بودنمشاوره ژنتیک  -

افزايش احتمال خونريزي پس از زايمان،  اختالل انعقادي 4

 بیماري به نوزادانتقال احتمال 

 يا داخلی زنان ارجاع غیر فوري به متخصص

افزايش احتمال سقط، مرده زايی، ابتال  +HIVيا  ايدز 5

 جنین، محدوديت رشد داخل رحمی

 به كارشناس ايدز/ مركز مشاوره بیماري هاي رفتاريارجاع غیر فوري 

 –بیماري بافت همبند  6

 لوپوس

احتمال تشديد بیماري، كم خونی، پره 

اكالمپسی، ديابت بارداري، زايمان زودرس، 

مرگ محدوديت رشد جنین، آمبولی ريه، 

 ترومبوآمبولی وريدي، مرگ نوزادمادر، 

  داخلیارجاع به متخصص  -

 ماه قبل از باردار شدن 6بیماري حداقل كنترل  -

 

 -بیماري بافت همبند 7

 آرتريت روماتوئید

بهبود نسبی در بارداري، احتمال عود 

 ماه پس از زايمان 3بیماري 

 داخلی ارجاع غیر فوري به متخصص

 -بیماري تیروئید 8

 پركاري

افزايش پره اكالمپسی، مرده زايی، تاخیر 

 زايمان زودرسرشد جنین، نارسايی قلبی، 

 غدد  -داخلیارجاع در اولین فرصت به متخصص  

كم  -بیماري تیروئید  9

 كاري

افزايش احتمال سقط، پره اكالمپسی، 

 دكلمان، تولد نوزاد كم وزن

 غدد -داخلیبه متخصص  غیرفوريارجاع 

 

بررسی همسر از نظر تاالسمی مینور و در صورت  و  اسید فولیکتجويز  - بارداري بدون عارضه خاصی طی می شود مینور تاالسمی 10

به و تاكید ( PND1)انجام ارجاع غیر فوري جهت مشاوره ژنتیک ابتال: 

 بررسی دقیق در اولین مالقات بارداري 

زايی، پره ترم،  سقط، مرده احتمال افزايش بیماري قلبی 11

وزن،  كم تاخیر رشد داخل رحمی، نوزاد

 در مرگ مادر قلبی جنین، هاي ناهنجاري

 قلبی بیماري 4 و3 كالس

 

 ارجاع در اولین فرصت به متخصص قلب و زنان -

 تاكید به مادر در مورد خطرات احتمالی بارداري براي مادر و جنین -

توصیه به استفاده از روش پیشگیري از بارداري كم خطر در مواردي كه  -

 قلبی 4و 3يا كالس  منع بارداري وجود دارد مانند سندرم مارفان، آيزن منگر

ارجاع به متخصص عفونی براي تزريق يک نوبت واكسن پنوموكوك پلی  -

 ساكاريد در افراد مبتال به بیماري قلبی مزمن

 تاكید به دريافت منظم مراقبت هاي بارداري -

 رد سمپتوماتیک پپتیک اولسر نسبی بهبود بیماري گوارشی 12

 3 بیماران از نیمی در عالئم عود و بارداري
 زايمان از پس ماه

 بلوكر H2 داروهاي و اسید آنتی مصرف بودن مجاز -

 ارجاع: خونريزي مانند جانبی عوارض بروز يا عالئم تشديد درصورت -

 داخلی متخصص به فرصت اولین در

 در صورت جراحی معده: ارجاع غیر فوري به متخصص داخلی -

بیماري مزمن كلیه  13

ماه طول  3)حداقل 

 كشیده باشد(

 اكالمپسی، زايمان پره احتمال افزايش-

 جنین رشد زودرس، آنمی، دكلمان، تأخیر

  

 كنترل میزان فشارخون و پروتئین ادرار  -

در صورت اختالل شديد عملكرد كلیه و نیاز به ديالیز: تاكید به انجام  -

 ديالیز قبل از بارداري و ادامه آن در بارداري

 داخلیارجاع غیر فوري به متخصص  -
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 بیماري ها و ناهنجاري ها )ادامه( -3الف
 توصیه و اقدام    تاثیر بر بارداري                  عنوان                               

 اكالمپسی، زايمان پره احتمال افزايش پیوند كلیه 14

مادرزادي، سقط،  هاي زودرس، ناهنجاري

اي،  زمینه فشارخونبارداري،  ديابت

 داروهاي مصرف از ناشی عفونت

 آب  كیسه زودرس ايمنوساپرسیو، پارگی

 

سال بعد از پیوند و وضعیت سالمتی  2توصیه به بارداري حداقل  -

 عمومی مطلوب

 5/1 زو ترجیحاً كمتر ا 2بررسی عملكرد كلیه، میزان كراتینین )كمتر از  -

 میلی گرم در دسی لیتر(

 ئین ادرار بررسی پروت  -

 تاكید به كنترل فشارخون -

 توجه به بروز عفونت هاي مختلف و درمان مناسب -

 داخلیارجاع غیر فوري به متخصص -

شناخته  ترومبوفیلی 15

 شده

جهت ارزيابی خطر ترومبوآمبولی و  داخلیارجاع غیرفوري به متخصص  افزايش بروز ترومبوآمبولی، سقط

 شروع دارو در صورت نیاز

احتمال افزايش هیپو گلیسمی، فشارخون  ديابت  16

حاملگی، پره اكالمپسی، سقط، زايمان 

زودرس، عفونت، پلی هیدرآمنیوس، 

 ناهنجاري جنینی، مرگ جنین

 اخذ شرح حال بیماري و مدت و نوع درمان -

 كنترل دقیق قند خون براي كاهش عوارض نوزادي -

ماه بعد از طبیعی شدن قند خون و هموگلوبین  3اجازه بارداري حداقل  -

A1c 

 میلی گرم در روز 4تاكید به مصرف اسید فولیک به میزان  -

 معاينه نورولوژيک، قلبی عروقی و شبكیهارجاع غیر فوري جهت  -

 اندازه گیري كراتینین سرم، پروتئین ادرار، تست هاي عملكرد تیروئید  -

 جهت تعیین رژيم غذايی مناسب غیر فوري به كارشناس تغذيهارجاع  -

 عمومی جراح يا و انكولوژيست با مشاوره براي فوري غیر ارجاع ---------- سرطان پستان  17

 زودرس، كاهش زايمان احتمال افزايش سل 18

 جنین ناتال، آلودگی پري نوزاد، مرگ وزن

 زايمان هنگام نوزاد آلودگی يا بارداري در

 ترشحات بلع علت به

 به تاخیر انداختن بارداري تا تكمیل درمان

 ارجاع غیر فوري به متخصص مغز و اعصاب براي تنظیم دارو  - جنین افزايش احتمال ناهنجاري مادرزادي صرع 19

 تاكید به ادامه درمان در بارداري  -

حداقل يک  میلی گرم در روز 4تاكید به مصرف اسید فولیک به میزان  -

 ماه قبل از بارداري

احتمال بروز فشارخون بارداري، پره  مزمن فشارخون 20

، نارسايی قلب، زايمان زودرس، اكالمپسی

 جدا شدن زودرس جفت

توصیه به مصرف رژيم غذايی كم چرب با تاكید به مصرف سبزي و  -

 صورت نیاز میوه، مصرف محدود گوشت و ارجاع به كارشناس تغذيه در

 توصیه به ورزش و فعالیت بدنی منظم -

 كنترل دقیق فشارخون و بررسی تعداد و نوع داروهاي مصرفی -

 لیادامه درمان و تنظیم دارو با نظر متخصص داخ -

سقط، عقب افتادگی ذهنی جنین، بیماري  فنیل كتونوري 12

  جنینقلبی مادرزادي، محدوديت رشد 

 غدد -متخصص داخلیمركز مشاوره ژنتیک و  ارجاع غیر فوري به

 زودرس، ناهنجاري زايمان احتمال افزايش مالتیپل اسكلروزيس 22

 نوزاد ادراري، ابتال مادرزادي، عفونت هاي

  اعصاب -داخلی متخصص به فوري غیر ارجاع

 

 زودرس سقط، زايمان مانند متفاوت اثرات هپاتیت 23

  بیماري نوع . برحسب.. و

 به ايمن سازي خانوادهتوصیه  -

 ارجاع غیر فوري به متخصص داخلی -
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 تفسیر نتايج آزمايش هاي پیش از بارداري -4الف
 اقدام           تشخيص احتمالي          نتايج                                 

 از بیشتر يا مساوي ناشتا خون قند

  لیتر دسی در گرم میلی 126

 :خون قند میزان بودن باال صورت در و بعد هفته يک آزمايش تكرار  آشكار  ديابت

  داخلی متخصص به  ارجاع

 در گرم میلی 100 -125قند خون ناشتا 

 لیتر دسی

 توصیه به تغذيه مناسب و افزايش فعالیت بدنی - پره ديابت

  بعد يک ماهتكرار آزمايش  -

 آنمی نوع برحسب درمان و علت بررسی آنمی درصد گرم 12 از كمتر هموگلوبین

 ارجاع غیر فوري به متخصص داخلی لوپوس، ترومبوسیتوپنی (100000)كمتر از  پالكت غیر طبیعی

MCV  يا  80كمتر از 

MCH  27كمتر از 

بررسی همسر از نظر تاالسمی و در صورت غیر طبیعی بودن هر يک از  تاالسمی مینور

 اندكس ها: ارجاع غیر فوري به مركز مشاوره ژنتیک

TSH و كمتر  9/3یعی )بیشتر از غیر طب

 (2/0IU/mlµاز 

 ارجاع غیر فوري به متخصص داخلی پركاري تیروئید، كم كاري تیروئید

VDRL مثبت  

 

 مقاربتی بیماري

 هاي بیماري :كاذب مثبت احتمال

ال، با منونوكلئوز، سن كالژن، عفونت

 دار، مصرف تب ماالريا، بیماري

 مخدر، جذام، بارداري مواد

 سیفلیس درمان :بودن مثبت صورت در و FTA- ABS تست انجام

 

HIV رفتاري هاي بیماري مشاوره مركز به فوري غیر ارجاع ايدز ويروس بهآلودگی   مثبت 

HIV بعد ماه 3 آزمايش تكرار ايدز ويروس به ابتال به شک پرخطر رفتارهاي وجود و منفی 

 HBsAgمثبت  

 

 ب هپاتیت

 

 ويروس حامل يا بیماري به ابتال نظر از خانواده اعضاي بررسی -

 بودن

  HBsAg بودن منفی صورت در خانواده سازي ايمن به توصیه -

 داخلی متخصص به فوري غیر ارجاع -

 زنان متخصص به فوري غیر ارجاع كانسر يا سرويسیت غیرطبیعی اسمیر پاپ

 )با سرخجه ضد بادي آنتی تیتر پاسخ

 آزمايشگاه(توجه به محدوده 

 هسرخج ايمنی علیه عدم :نتیجه منفی

 سرخجه علیه ايمنی :نتیجه مثبت

 صورت در سرخجه واكسن تزريق :نتیجه بودن منفی صورت در -

 باردارشدن براي گذاري فاصله رعايت بر تأكید با و خانم تمايل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


