مسمومیت بارداری چیست؟

سي بیص اس  35سبل

بِ افشایص فطبر خَى در ببرداری (فطبر خَى  ٍ 140/90یب

بیوبری هشهي کلیَی

ببالتز ) ٍ ٍجَد پزٍتئیي در ادرار هسوَهیت ببرداری گفتِ هی
ضَد.
سایر عالیم :
سزدرد
اختالل دیذ ( تبری دیذ – دٍبیٌی – ًببیٌبیی – دیذى ًقبط

فطبر خَى ببالی هشهي
دیببت

بزرسی هیشاى پزٍتئیي در ادرار  24سبػتِ
اًجبم تست بزرسی ًَار قلب جٌیي ٍ تست
بیَفیشیکبل پزٍفبیل
اًجبم سًََگزافی جْت بزرسی ٍضؼیت جٌیي
هیشاى حجن هبیغ آهٌیَتیک

چٌذ قلَیی

پیشگیری :

هَل ( بچِ خَرُ )

 کبّص هػزف ًوک -جلَگیزی اس افشایص بیص اس حذ ٍسى ٍ تَسیي

ضٌبٍر یب جزقِ – حسبسیت بِ ًَر)

هػزف دخبًیبت

رٍساًِ در غَرتی کِ فزد هبتال بِ هسوَهیت

تَْع ٍ استفزاؽ اس اٍاسط دٍراى ببرداری بِ بؼذ

چبقی

ببرداری است.

اضبفِ ٍسى ًبگْبًی

درمان :

درد ٍ سَسش اپی گبستز (سزدل )

تحت ًظز قزار گزفتي در سًبًی کِ هستؼذ ابتال بِ هسوَهیت
ببرداری ّستٌذ

زنانی که مستعد ابتال به مسمومیت بارداری هستند :
افزاد خیلی جَاى ٍ هسي
ببرداری اٍل
سببقِ خبًَادگی در فبهیل درجِ اٍل
سببقِ ابتال در ببرداری قبلی

ٍ -یشیت ّفتِ ای  2ببر در هَارد ابتال

استفبدُ اس دارٍّبی کٌتزل کٌٌذُ فطبر خَى طبق دستَر
پشضک

 تَجِ بِ حزکبت جٌیي در طَل رٍس ٍ هزاجؼِ بِپشضک در غَرت کبّص حزکبت جٌیي
تَغیِ هی ضَد ًین سبػت پس اس غذاخَردى هبدر
بِ پْلَی چپ بخَابذ

ٍ در طَل یک سبػت

حزکبت جٌیي را بطوزد ( 4حزکت در یک سبػت
طبیؼی است ٍ در غَرتی کِ کوتز اس آى بَد بِ

اًجبم آسهبیطبت هزبَط بِ هسوَیت ببرداری

پشضک هزاجؼِ کٌذ)

آسهبیطبت هزبَط بِ آًشین ّبی کبذی

هبدر ببیذ استزاحت ًسبی داضتِ ببضذ ًٍِ

تست ّبی اًؼقبدی
بزرسی هیشاى پالکت خَى

استزاحت هطلق در بستز هگز در هَارد خبظ بب
ًظز پشضک

پزّیش اس هػزف سیگبر – دارٍّبی رٍاى گزداى ٍ الکل
در ًْبیت بب ًظز پشضک ختن ببرداری اًجبم هی ضَد.
عوارض مادری :

تطخیع دادُ ًطذُ بَدُ است ٍدر ایي حبلت ببیذ هبدر اس
دارٍّبی کٌتزل کٌٌذُ فطبر خَى استفبدُ کٌذ در غیز
ایٌػَرت کِ فطبر خَى بؼذ اس سایوبى افت هی کٌذ بْبَدی
دٍر اس اًتظبر ًیست.

اختالل ػولکزد کلیِ

مسمومیت بارداری

اختال ػولکزد قلبی – ریَی

(پراکالمپسی)

جذاضذى پیص اس هَػذ جفت ٍ سایوبى سٍدرس
سکتِ هغشی در هَارد ضذیذ
عوارض جنینی :
هحذٍدیت رضذ جٌیي
سایوبى سٍدرس
هزگ ٍ هیز جٌیي
تماس با ما:

بیمارستان سوم شعبان دماوند
پیش آگهی :
در غَرتی کِ فطبر خَى ببال  3هبُ بؼذ اس سایوبى ٌَّس ببال
ببضذ تطخیع فطبر خَى ببالی هشهي است کِ قبل اس آى

جیالرد ،جىب سیىما پرستً ،بیمارستان سًم شعبان
دمايود تلفه76319781-4 :
www.sdmc.sbmu.ac.ir

واحد آموزش دفتر پرستاری
1395

