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فشارخون حاملگی چیست؟

فشارخون چیست؟

از یک روز به . فشار خون هر فرد همیشه در یک حد ثابت نیست. فشارخون از عواملی است که براي ادامه حیات با آن نیازمندیم
. روز دیگر و از لحظه اي به لحظه دیگر بر حسب نیاز بدن در حال تغییر است

فشارخون حاملگی چیست؟

.ساعت پس از زایمان از بین می رود48حاملگی ایجاد می شود و تا 20فشار خونی است که در اثر حاملگی و معموالً بعد از هفته

گاهی تشنج به عالیم فوق اضافه می . افزایش فشار خون اغلب همراه ادم و پروتئین در ادرار یا هر دو عالمت با یگدیگر می باشد
.شود که یک اورژانس پزشکی محسوب می شود

؟عالیم و نشانه هاي فشارخون حاملگی چیست

افزایش سریع وزن
 ،دست ها، دیدن جرقه هاي نورانی و تاري دیدادم صورت و چشم.
سردرد شدید و مداوم
کاهش حجم ادرار

میلیمتر جیوه باشد باعث بروز خطر خونریزي داخل مغزي می شود به همین دلیل فشار خون 120) مینیمم(اگر فشارخون دیاستول
.را باید درمان کردرتباالایمتر جیوه میلی110هاي مینیمم 

عوارض جنینی فشارخون باال چیست؟

موارد % 40تاخیر در رشد داخل رحمی از عوارض شایع فشارخون باال می باشد که منجر به زایمان زودرس و نارس شدن جنین تا 
.می شود

چگونه در منزل از خود مراقبت کنید؟

داشتن رژیم غذایی متعادل
 لیوان آب در روز8تا 6حداقل نوشیدن
زیتون، آفتابگردان، گردو، روغن ماهی(مصرف اسید لینولئیک(
گرم6-4(دریافت نمک به میزان معمول در رژیم غذایی روزانه(
 به پزشک اطالع هر چه سریعتر عالیم خطر از جمله سردرد و اختالل بینایی، دردشکم و افزایش ادم



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان            
موسوي... مرکز آموزشی درمانی آیت ا

٢

 جهت کمک به دفع سدیم و ادراراستراحت در منزل
 ساعت به همراه دوره هاي استراحت روزانه6-12خواب شب
توزین روزانه
 مراجعه به پزشک90/140ساعت و در صورت افزایش فشار خون بیش از 4کنترل فشارخون هر.
حمایت روحی و روانی خانواده از مادر
 جدد بیمارياز عود ميریگولجضرورت مراجعه و پیگیري هاي بعدي جهت
ویزیتهاي منظم دوران بارداري


