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   GT-PA-124:                              کد سند 

 واحد آموزش سالمت

 0011بهار

 05056451-56تلفن تماس :          

در صورتی که مادر باردار در طیی بیاردار      

تمایل به مصرف مواد غیر خوراکی میانی ی       

خاک، گچ ،صابون ،م اد شمعی ،برفک هیا     

فریزر داشته باش  پزشک متخصص معالجتان 

را در جریان بگذاری  تا آزمایش ها  فقر آهن 

 و مراقبت ها  الزم را برایتان تجویز ک  .  

 

 

 

 

-تغذیه و تغذیه درمانی)سوزان بی  منبع:  

 دووک(

 ویار 

یکی از عوامل رفع تهیو  میی      B6ویتامین 

باش   که بصورت مکمل یا طبیعیی ممیوز ،        

گوشت قرمز ، ماهی و آجیل (می تیوانی ی        

 مصرف ک   .

 

 

 

تماشا  تلویزیون و خروج از م زل به قصی     

دی ار یکی از دوستان که ج به تفریحی و سر 

گرمی داشته باش  به کم ش ن حالت تیهیو    

 کمک می ک  .

بهتر است از مصرف سیر ،پیاز و کیلیم کیه      

ترکیبات گوگرد  بودار و میحیرک دارنی         

 خوددار  ک ی .
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 نکات مورد توجه:

تهو  واستفراغ در دوران حاملگی طبیعی        *

 می باش .

* توصیه  به راه رفتن مرتب تا از حالت تهو            

 واستفراغ بیمار کم شود.

* صبح به محض بی ار ش ن و ترک               

 رختخواب 

 کمی نان خشک یا بیسکویت بخوری . 

 دقیقه ب شی ی . 54* پس از اتمام غذا 

 

 نکاتی که بای  رعایت شود: 

از غذاها و بوهایی که سبب تهو  می شون           

پرهیز ک    غذاها را خیلی داغ مصرف نک     

چون غذاها  داغ بو  بیشتر  ایجاد می         

 ک   .

 

از غذاها  چرب و س گین ،ت  ،اسی  ،         

سوخار  ش ه نیز که می توان  باعث تحریک        

 مع ه و دستگاه گوارش شون  پرهیز ک   .

 

سعی ک    به ان ازه کافی استراحت ک    و         

 اگر می توان   در طول روز کمی بخواب   .

  

اگر ویتامی ی برا  بیمار تجویز ش ه آن را          

 همراه با غذا قبل از خواب بخورن .

 

وع ه ها  غذایی را زیاد و میقی ار غیذا       

مصرفی در هر وع ه را کم ک ی  . بیه ایین        

وعی ه     6تیا     4وع ه ،  3صورت که به جا  

کوچک غذا بخورن  تا مع ه هیچ وقت خالیی  

نمان  چون خالی مان ن مع ه دستگاه گوارش 

را تحریک می ک  .از غذاها  پر چرب وآبکی  

 مثل سوپ وآش بپرهیزی .

 

بین وع ه ها  غذایی و همراه آن آب نوشی ه 

نشود زمان نوشی ن مایعات و غذا ح اقل نیم 

 تا یک ساعت فاصله داشته باش  .

 

گیاه زنجبیل و نع ا  به درمان تهو  کمک می 

ک    می توان در چا  خود ریخته یا حیالیت   

 ویار

تقریبا سه چهارم زنان در سه میاهیه اول       

صبحگاهی خود از تهو  و بعیییی اوقیات      

استفراغ رنج می برن  این وضعیت که بیمار  

صبحگاهی یا ویار حاملگی خوان ه می شیود  

در بعیی از زنان صبح ها ب تر بیوده و بیا       

گذشت روز بهتر می شود ولی در هر زمانی از 

روز می توان  بروز ک   تهو  معموال در ح ود 

هفته ششم شرو  می شود ولی می تیوانی      

زودتر در در هفته چهارم نیز شرو  می شود 

و سپس در هفته دوازدهم تا چهاردهیم بیه     

 بهبود  و به وضع قبلی وطبیعی بر می گردد.

 علل و عوامل شایع :

سطح هورمون ها  ب ن در طول باردار  می 

توان   حس چشایی و بویایی خانم را تغیییر  

ده   به همین دلیل مادر به برخی بوها و مزه 

ها عالقه زیاد  نشان می ده  ودر مقابل از   

 بعیی بوها و مزه ها گریزان می شود.

تمایل به برخی غذاها هم میمیکین اسیت       


