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   فشارخون حاملگیفشارخون حاملگیفشارخون حاملگی

                    GT-PA-121کد سند :        

 واحد آموزش سالمت و دفتر پرستاری 

 0011بهار 

 06066461شماره تلفن :   

   چگونه در منزل از خود مراقبت کنیم :چگونه در منزل از خود مراقبت کنیم :چگونه در منزل از خود مراقبت کنیم :

کنترل مرتب فشار خون و در صورت افزایش فشار کنترل مرتب فشار خون و در صورت افزایش فشار کنترل مرتب فشار خون و در صورت افزایش فشار 

سریعا به پزشک مراجعه سریعا به پزشک مراجعه سریعا به پزشک مراجعه    091041091041091041خون بیش از خون بیش از خون بیش از 

   نمایید .نمایید .نمایید .

گرم گرم گرم    010101–––   010101داشتن رژیم غذایی متعادل که شامل داشتن رژیم غذایی متعادل که شامل داشتن رژیم غذایی متعادل که شامل 

   میلی گرم کلسیم در روز باشد .میلی گرم کلسیم در روز باشد .میلی گرم کلسیم در روز باشد .001100110011پروتئین ،پروتئین ،پروتئین ،

   لیوان آب در روز لیوان آب در روز لیوان آب در روز    888الی الی الی    000نوشیدن حداقل نوشیدن حداقل نوشیدن حداقل 

   دریافت نمک به میزان کم در رژیم غذاییدریافت نمک به میزان کم در رژیم غذاییدریافت نمک به میزان کم در رژیم غذایی

   مصرف کم مواد کافئین دارمصرف کم مواد کافئین دارمصرف کم مواد کافئین دار

مصرف بیشتر میوه و سبزیجات تازه به دلیل  مصرف بیشتر میوه و سبزیجات تازه به دلیل  مصرف بیشتر میوه و سبزیجات تازه به دلیل  

   خاصیت آنتی اکسیداتیو)محافظت کننده(خاصیت آنتی اکسیداتیو)محافظت کننده(خاصیت آنتی اکسیداتیو)محافظت کننده(

ساعت به همراه دوره های ساعت به همراه دوره های ساعت به همراه دوره های    000000تا تا تا    000خواب شب خواب شب خواب شب 

   استراحت روزانه استراحت روزانه استراحت روزانه 

   توزین روزانه توزین روزانه توزین روزانه 

   حمایت روحی روانی خانوادهحمایت روحی روانی خانوادهحمایت روحی روانی خانواده

عالیم خطر از جمله سردرد ،اختالل بینایی را جدی عالیم خطر از جمله سردرد ،اختالل بینایی را جدی عالیم خطر از جمله سردرد ،اختالل بینایی را جدی 

   بگیریدبگیریدبگیرید

فهرست دارو های مصرفی ،منظور از تجویز دارو و فهرست دارو های مصرفی ،منظور از تجویز دارو و فهرست دارو های مصرفی ،منظور از تجویز دارو و 

عوارض جانبی احتمالی را بدانید ودارو ها را همیشه عوارض جانبی احتمالی را بدانید ودارو ها را همیشه عوارض جانبی احتمالی را بدانید ودارو ها را همیشه 

   و به موقع با دوز صحیح مصرف نمایید.و به موقع با دوز صحیح مصرف نمایید.و به موقع با دوز صحیح مصرف نمایید.

   ویزیت مرتب ومداوم دوران بارداریویزیت مرتب ومداوم دوران بارداریویزیت مرتب ومداوم دوران بارداری

آیا بعد از زایمان فشارخون به حد طبیعی 

 میرسد؟

بعد از زایمان فشار خون شما دقیقا کنترل خواهد 

شد و پزشک یا ماما به دقت شما را از نظر باال رفتن 

فشار خون ویا بروز پره اکالمپسی تحت نظر خواهد 

گرفت . به احتمال قوی یک هفته بعد از زایمان 

فشار خون شما به حد طبیعی می رسد با این حال 

در بعضی از خانم ها فشارخون همچنان باال باقی 

خواهد ماند این بدان معناست که شما احتماال 

همواره مبتال به پرفشاری خون بوده اید ولی از آن 

 بی خبر بوده اید .

کتاب اورژانس های -منابع:  بارداری زایمان ویلیامز 

 راهنای کشوری ارایه خدمات مامایی-0حیاتی مادر
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 عالیم ونشانه های فشار خون حاملگی:            

 افزایش سریع وزن -0

ادم صورت ،چشم ،دست ها ،دیدن جرقه های -0

 نورانی ،تیرگی بینایی

 کاهش حجم ادرار-3

 سر درد شدید ومداوم-9

 عوارض جنینی فشار خون بارداری:

زایمان -0–تاخیر در رشد داخل رحمی -0

مرده زایی و در -9کنده شدن جفت -3زودرس 

صورت تشدید ،برای مادر تشنج وبدنبال آن کما را 

 در پی خواهد داشت .

چگونه می توان افزایش فشار خون بارداری را 

 کنترل کرد :

از آنجایی که پر فشاری خون بر گردش خون جفت  

تاثیر می گذارد  هنگام تشخیص چنین عالمتی 

پزشک یا ماما در خواست سونوگرافی می کند تا از 

رشد کافی جنین ومیزان کافی مایع آمنیوتیک 

اطمینان حاصل کند .ممکن است یک سری 

آزمایشات نیز برای شما درخواست شود تا از 

سالمت جنین اطمینان حاصل گرددودر بعضی 

موارد سونوگرافی داپلر می شود تا تا جریان خون 

جفت کنترل گردد.پزشک یا ماما ممکن است یک 

سری آزمایشات خون نیز درخواست کند و از شما 

ساعته خود را جمع آوری  09بخواهد که ادرار 

 کنید

تا از نظر وجود پروتئین بررسی شود این آزمایشات 

به چزشک کمک می کنو تا در صورت وجود پره 

اکالمپسی آن را تشخیص دهد و هر نوع تغییر 

دیگر در وضعیت شما را در آینده تحت نظر قرار 

 دهد .

 

 افزایش فشار خون در بارداری چیست ؟

اگر بعد از هفته بیستم بارداری دچار افزایش فشار 

خون شدید ولی پروتئین در ادرار وجود نداشت 

افزایش فشار خون ” تشخیص عبارت است از 

“یباردار  

افزایش فشار خون اغلب همراه ادم وپروتئین در 

ادرار یا هر دو عالمت با یکدیگر می باشند .گاهی 

تشنج به عالیم فوق اضافه می شود که یک 

 اورژانس پزشکی محسوب می شود .

پره اکالمپسی  یا همان مسمومیت بارداری بیشتر در 

چه مادرانی دیده می شود:                                         

  

مادرانی که بارداری اول خود را تجربه می کنند.-1  

سال 33سال و بیشتر از  08سن کمتر از -0  

حاملگی چند قلو-3  

یا  091041افزایش فشار مزمن )فشار خون -9

بارداری( 01بیشتر قبل از هفته   

افزایش قند خون قبل از بارداری-3  

مادران مبتال به اختالالت انعقادی-0  


