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  تهوع و استفراغ دوران حاملگی

  تهوع  استفراغ صبحگاهی چیست؟

این حالت در طی . دار در دوران حاملگی دچار تهوع و استفراغ می شوند که معموالً زمان برخاستن از خواب شدت بیشتري داردبیشتر زنان بار

  .اول حاملگی شایع تر است و تا ماه چهارم ادامه داردهفته 

  علت تهوع صبحگاهی چیست؟

باال رفتن هورمونهاي حاملگی، استرس، عفونت، کم شدن  .تهوع و استفراغ در حاملگی معموالً به علت تغییرات دوران بارداري رخ می دهد

  ...فعالیت معده و روده و

  :آموزشهاي پیشگیرانه

  :شما مبتال به این حالت هستید، نکات زیر را رعایت فرماییدمددجوي گرامی اگر 

 براي خود از نظر روحی محیطی آرام و بدون استرس فراهم کنید و خود را با فعالیتهاي روزمره سرگرم کنید.  

 معده خود را هرگز خالی نگذارید، بهتر است غذا را در  حجم کم و دفعات زیاد میل کنید.  

  پرهیز کنید... ادویه جات، فلفل و غذاهاي چرب و: مثلاز خوردن غذاهاي محرك.  

 از مواد شیرین، خشک و سبک مانند بیسکویت یا نان خشک به خصوص قبل از برخاستن از خواب استفاده کنید. 

 غذاهاي حاوي پروتئین مانند گوشت، تخم مرغ و لبنیات را بیشتر مصرف کنید.  

 از دست رفته بدن در اثر استفراغ استفاده کنید در طول روز از مایعات فراوان براي جبران آب.  

 از بوي مواد غذایی در حال طبخ دوري کنید.  

  استفراغهاي شدید دوران حاملگی چیست؟

  . حاملگی رخ می دهد 16تا  6این وضعیت به صورت استفراغ مداوم می باشد که قابل کنترل نیست و در حدود هفته هاي 

  .عالیم در شما مشاهده شد، سریعاً به بیمارستان مراجعه نماییدمددجوي گرامی در صورتی که این 

  

  :د عوارض زیر را به دنبال داشته باشداستفراغهاي مداوم می توان

 بستري شدن در بیمارستان و انجام اقدامات درمانی تحت نظر پزشک متخصص زنان 

 نگه داشتن بیمار در محیطی آرام و دریافت مایعات وریدي طبق دستور پزشک 

 مصرف داروهاي ضد تهوع طبق تجویز پزشک 

 یعات ولرم باعث تهوع می شودرا مازی. توصیه به استفاده از مایعات گرم و سرد به جاي مایعات ولرم .  


