
خواهید نوزادی سالم به دنیا بیاورید و اگر دوست دارید خودتان هم پس از  خواهید مادر شوید، اگر می اگر می

 .های قبل از بارداری را نادیده نگیرید زایمان مادری سالم باشید، مراقبت

 آیا می دانید مراقبت شیپ از بارداری چیست؟
است که قبل از بارداری انجام می شود تا عوامل  و آزمایشات  ارزیابی و  انجام معایناتکه شامل  ای از بررسیهامجموعه 

روانی مادران مورد ارزیابی قرار گرفته  طی این مراقبتها ،سالمت جسمانی و. خطر موثر بر بارداری شناسایی گردد

 .راهکارهایی جهت حذف یا کاهش عوامل خطر پیشنهاد می شودوآموزشهای الزم به خانواده ها ارائه می گردد همچنین 

براي . نوزاد با پيشگيري اوليه است مادر و  مهمترين هدف مراقبت پيش از بارداري افزايش بهبود كيفيت زندگي 

آقايان در سنين باروري مشاوره قبل از بارداري ضروري مي باشد و  افزايش اطالعات و تغييرات رفتاري خانمها و

 حاملگي خود را با شرايط بهتري آغاز نمايد و خطراتي را كه موجب عوارض بد حاملگي گردد كه فرد وجب ميم

خود و فرزندش كاهش  گردد در دوران قبل از بارداري اصالح نمايد در نتيجه مشكالت آينده را براي سالمتي مي

پزشک ، ماما  ) ي توسط كاركنان آموزش ديده هاي بهداشت  همچون ساير مراقبت پيش از بارداری هاي  مراقبت. دهد 

های بهداشتي و در روستاها از طريق مراكز  در شهرها از طريق مراكز بهداشتي درماني شهري و پايگاه(و بهورزان

 .گردد به مادران ارائه ميبه صورت رایگان  هاي بهداشت  بهداشتي درماني روستايي و خانه

 چه موقع است؟ زمان انجام مراقبت پیش از بارداری

 .ماه قبل از باردار شدن باید مراقبت پيش از بارداری انجام شود 21تا 3حداقل 

 ؟پارا کلنیکی ضروری می باشد آیا انجام آزمایشات کلنیکی و

با توجه به اینکه برخی از مشکالت و بيماریها با انجام آزمایشات کلنيکی و پارا کلنيکی تشخيص یا تأیيد 

 .انجام آنها کامال ضروری می باشدمی شوند بنابراین 

 ؟هایی باید پیش از بارداری تزریق شود چه واکسن

 .برای مادر انجام مي شودو هپاتيت  رخجه س ،( كزاز و ديفتری)در صورت لزوم واكسيناسيون توأم 

 



 ؟باید انجام شودبرای چه کسانی مراقبت پیش از بارداری  آیا می دانید 

 شدن دارند که تمایل به باردار زنانی 

 نوعروسانی که قصد بارداری دارند 

 یا می خواهند قطع کنند خود را قطع کرده و حاملگیکه به قصد بارداری روش پيشگيری از  زنانی 

 که نتيجه تست حاملگی آنها منفی شده است زنانی 

 که از هيچ روشی برای پيشگيری از بارداری استفاده نمی کنند زنانی 

 قصد بارداری دارند  کهای زمينه ای که دارای بيماریه زنانی  

 :هستند شامل  در دوران قبل از بارداری نیازمند توجه ویژه که  شرایط تأثیر گذار بر بارداری  وی زمینه ای بیماریها 

 ،بيماری قند ،فشارخون باال کليوی،بيماریهای قلبی 

 اختالالت انعقادیکم خونی ،تاالسمی مينور ، 

 اختالالت روانی ،صرع  

  آسمبيماری تيروئيد ، سل، 

 دار واژینال، تخمدان پلی کيستيک عفونت های عالمت 

 ناهنجاریهای دستگاه تناسلی 

 یا اعضای درجه یک  ویا لمس توده توسط خانم سال  12طان پستان در خانم باالی سر 

 نازایی واستفاده از روشهای کمک باروری 

 حساسيت دارویی ومصرف هر نوع دارو 

  الکل ، دخانيات  و مواد مخدرمصرف کنندگان 

 آرتریت روماتوئيد ، لوپوس 

  سال 32سال و باالی  21سن زیر  

 کمبود وزن ، اختالالت تغذیه ای اضافه وزن و 

  سال  3فاصله بارداری تاز زایمان قبلی کمتر از 

 بارداری پنجم و باالتر 

  ، ان نوزاد کم وزن  و نارس ، زایمان ناهنجاریهای جنينی ، زایممرگ نوزاد ،سابقه سقط مکرر ، مرده زایی

 ....زودرس یا دیررس و

 نسبت خویشاوندی با همسر 



 یا بستگان درجه یک  ژنتيکی در یکی از والدین  مشکالت 

 مشکالت دهان ودندان 

 نکات مهم پس از شناسایی بیماریها کدامند؟

 اولین نکته

پس از شناسایی عارضه یا بيماری   تا زمانی که رفع یا کنترل نشده است باید به منظور جلوگيری از بارداریهای 

 .استفاده شود یک روش مطمئن پيشگيری از بارداریپرخطر از 

 دومین نکته    

در صورتيکه نتيجه بررسيهای پيش از بارداری غير طبيعی است یعنی عارضه یا بيماری وجود دارد تا زمان رفع  

 .انجام گيرد بيماری و کنترل  درمانوکنترل کامل آن پيگيریهای الزم جهت 

 : اشاره کردمی توان به موارد ذیل از جمله اقدامات موثر مراقبتهای پیش از بارداری بر کاهش عوارض بارداری 

 قبل از حاملگی اسيدفوليك  مصرف به دنبال كاهش نقايص سيستم عصبي 

 ....فشارخون باال و ،ديابتبيماریها مثل كنترل مناسب  

 هپاتيت سرخجه و کزاز، واكسيناسيون براي 

 ترك سيگار و الكل  

 ...و 

 ادامه دارد                                                                                                              
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