هددجَی گزاهی سالم

دیاتت حاهلگی چیست ؟

هی وٌذ  .دیبثت ،ثِ هؼٌی آى است وِ لٌذ خَى ضوب خیلی ثبالتز اس حذ
هؼوَل است  .ثذى ضوب گلَوش را ثزای تأهیي اًزصی هػزف هی وٌذ ٍ .لی
همذار سیبد گلَوش در خَى ،هی تَاًذ ثسیبر هضز ثبضذ  .ثِ خػَظ سهبًی
وِ ضوب حبهلِ ّستید ،سیبدی گلَوش هی تَاًذ ثِ خٌیي ضوب آسیت ثشًذ .

اگز اضبفِ ٍسى  ,سبثمِ دیبثت حبهلگی لجلی  ,سبثمِ دیبثت فبهیلی داریذ ٍ
خَاّذ ثَد.



چِ سهاًی تاید آسهایص دیاتت حاهلگی را اًجام دّن؟
تطخیع ایٌىِ ضوب چِ هَلغ احتیبج ثِ اًدبم آسهبیص داریذ ،ثز

ػْذُ

دیاتت حاهلگی چِ تأثیزی تز رٍی هي هی تَاًد داضتِ تاضد؟

هؼوَالً خبًن ّبی هجتال ثِ دیبثت حبهلگیّ ،یچ ًَع ػالئوی ًذارًذ ٍلی
دیبثت حبهلگی هی تَاًذ  :سجت افشایص فطبر خَى در دٍراى ثبرداری
ضَد .هٌدز ثِ چبق ضذى خٌیي ٍ سایوبى سشاریي گزدد.

چِ عَاهلی هَجة تزٍس دیاتت تارداری هی ضَد؟

اگز احتوبل اثتال ثِ دیبثت در ضوب سیبد ثبضذ ،پشضىتبى ثب اٍلیي ٍیشیت،
لگی ّبی

سبلن رخ هی دّذ ٍلی ّویي تغییزات ،سبخت َّرهَى اًسَلیي را ،وِ
ٍظیفِ آى اًتمبل لٌذ هَخَد در خَى ثِ درٍى سلَل است ،در ثذى هختل
هی وٌذ ٍ سهیٌِ اثتال ثِ دیبثت را ثبال هیثزد.
احتوال اتتالی هي تِ دیاتت حاهلگی چقدر است؟

ضوب را ثزای اًدبم آسهبیص خَى هی فزستذ ٍ اگز خَاة طجیؼی ثبضذ
هدذداً ضوب را ،در ّفتِ  24تب  ،28ثزای آسهبیص ثؼذی خَاّذ فزستبد.
اگز احتوبل اثتال ثِ دیبثت در ضوب در حذ هتَسط ثبضذ ،پشضىتبى ضوب را
درّفتِ  24تب  28ثزای آسهبیص خَاّذ فزستبد.
اگز احتوبل اثتال ثِ دیبثت در ضوب پبییي ثبضذ ،ضبیذ پشضىتبى

اگز یىی اس هَارد سیز در هَرد ضوب غبدق است ،حتوب اس پشضه خَد

ضوبرا ثزای آسهبیص ًفزستذ.

ثخَاّیذ وِ آسهبیص دیبثت حبهلگی را ثزایتبى اًدبم دّذ

دیاتت حاهلگی چگًَِ تز رٍی جٌیي هي تاثیز هی

پذر ,هبدر ,خَاّز ٍ یب ثزادر هي هجتال ثِ دیبثت است.
25سبل یب ثیطتز ،سي دارم.

دیاتت حاهلگی تِ احتوال قَی هی تَاًد تعد اس سایوا ى اس تیي تزٍد
ٍلی احتوال ایٌکِ در آ یٌدُ تِ دیاتت ًَع  2هثتال ضَیدٍ ،جَد دارد .
ضوٌاً اهکاى اتتال تِ دیاتت حاهلگی در تارداری ّای تعدی سیاد است .

اغال"

ضیزدّی تعد اس اتتال تِ دیاتت حاهلگی خَب است یا خیز؟
ضیزدّی ثزای توبم ًَساداى ،هفیذ تطخیع دادُ ضذُ است ،حتی ثزای

گذارد؟



ًَساداًی وِ هبدراى آًْب هجتال ثِ دیبثت حبهلگی ثَدُ اًذ.



دیاتت حاهلگی چگًَِ درهاى هی ضَد؟

دیاتت حاهلگی در صَرتی کِ کٌتزل یا درهاى ًطَد ،هی تَاًد

اضبفِ ٍسى دارم.

اثزات سیز را رٍی جٌیي تز جای گذارد :

 لجالً دچبر دیبثت حبهلگی ضذُ ام ٍ یب ًَسادی ثب ٍسى ثیطتز اس 4

چبق ٍ درضت ضذى خٌیي ٍ تَلذ ثب چزثی ثبال ,وِ هی تَاًذ سایوبى را

ویلَ ثِ دًیب آٍردُ ام.

سخت ٍ خطزًبن سبسد .افت لٌذ خَى ثالفبغلِ ثؼذ اس تَلذ ،هطىالت

1

داضت.

یب در ادرار خَد گلَوش دفغ هی وٌیذ ،احتوبل اثتال ثِ دیبثت در ضوب سیبد

پشضىتبى است وِ الجتِ ثستگی ثِ هیشاى احتوبل اثتالی ضوب دارد.

تغییزات َّرهًَی ٍ افشایص ٍسى هسئلِ ای است وِ در حبم



ضوب ٍ خٌیي تبى ،ثزای سبل ّبی آیٌذُ تب پبیبى ػوز ،درغذ ثبالیی خَاّذ

 1یب ّ 2ستیذ ٍ تػوین داریذ ثبردار

ضَیذ حتوبً پیص اس آى ثب پشضه هؼبلح خَد هطَرت وٌیذ.



خَى فزد ثبال است ٍلی ًِ ثِ حذی وِ ثِ ػٌَاى دیبثت تطخیع

وٌیذ .ضوٌبً ّوَارُ ثِ یبد داضتِ ثبضیذ وِ احتوبل اثتال ثِ دیبثت ًَع  2در

دادُ ضَد).

دیبثت حبهلگی ًَػی دیبثت است وِ ثطَر ًبگْبًی در دٍراى ثبرداری ثزٍس

چٌبًچِ ضوب هجتال ثِ دیبثت ًَع

ثِ هي گفتِ ضذُ وِ دیبثت پٌْبى دارم ٍ( .ضؼیتی وِ در آى لٌذ

ثزای داضتي سایوبًی خَة ٍ ًَسادی سبلن ،حتوبً ثب پشضه خَد ّوىبری

تزًاهِ غذایی  :ثب هتخػع تغذیِ ٍ یب پشضه
دیبثت خَد هطَرت وٌیذ تب ثزًبهِ غذایی
درست ٍ سبلوی را ة رای ضوب ٍ خٌیي تبى
پیطٌْبد وٌذ .ثزای وٌتزل لٌذ خَى ثِ ضوب

تٌفسی .

2

تَغیِ هی ضَدوِ :

3

هػزف ضیزیٌی خبت را هحذٍد وٌیذ.

 سؼی وٌیذ وِ ثِ یه ٍسى ایذُ آل ثزسیذ ٍ آى را

 هیشاى غذای خَد در سِ ٍػذُ اغلی را ون وزدُ ٍ یه تب سِ هیبى

حفظ وٌیذ..

ٍػذُ غذایی در رٍس را در ثزًبهِ تبى ثگٌدبًیذ.
فیجزّبی غذایی هبًٌذ هیَُ ,سجشیدبت  ,حجَثبت  ,غالت ٍ ًبى را ثِ
ٍػذُ ّبی غذایی تبى اضبفِ وٌیذ.
ٍرسش :در هیبى ٍرسش ّب ،ضٌب ٍپیبدُ رٍی ثِ وٌتزل لٌذ
خَى ضوب ووه ضبیبًی هی ًوبیذ  .ثب پشضه خَد توبس
ثگیزیذ ٍ اس اٍ ثخَاّیذ وِ ثْتزیي ًَع ٍرسضی را وِ ثزایتبى
هٌبست است ثِ ضوب هؼزفی وٌذ

 .چٌبًچِ در حبل حبضز

ٍرسش هی وٌیذ ،ثپزسیذ چِ ٍرسضْبی دی گزی را ًیش هی تَاًیذ اًدبم
دّیذ

حذالل رٍسی ًین سبػت ٍرسش را در اوثز رٍسّبی ّفتِ ثگٌدبًیذ
ضٌب ،پیبدُ رٍیً ،زهص ّبی سجه ٍ ...
 ثزًبهِ غذایی هٌبسجی را ثزای خَد تٌظین وٌیذ ٍ سؼی ًوبییذ ثیطتز
اس حجَثبت ،هیَُ خبت ٍ سجشیدبت استفبدُ

داًطگاُ علَم پشضکی ٍ خدهات تْداضتی درهاًی ضْیدتْطتی

تیوارستاى سَم ضعثاى دهاًٍد

وٌیذ .چزثی ٍ وبلزی را در ثزًبهِ غذایی خَد
ون وٌیذ.
خبًوِایی وِ هجتال ثِ دیبثت حبهلگی هی ثبضٌذ ،حتوبً ثبیذ لٌذ خَى

اًسَلیي (در صَرت ًیاس ) :ثؼضی اس خبًوْبیی وِ هجتال ثِ

خَد را ثِ طَر هزتتّ ،ز یه تب دٍ سبل یه ثبر ،ثزای دیبثت آسهبیص

دیبثت حبهلگی ّستٌذ ،احتیبج ثِ تشریك اًسَلیي پیذا هی

وٌٌذ .تطخیع ثِ هَلغ دیبثت یب دیبثت پٌْبى هی

وٌٌذ .پشضىتبى ًحَُ تشریك اًسَلیي را ثِ ضوب خَاّذ

تَاًذ اس ثزٍس ػَارؼ للجی خلَگیزی وٌذ .

آهَخت .تشریك اًسَلیي ّیچ ضزری ثزای ضوب ٍ خٌیي تبى
ًذارد سیزا ًوی تَاًذ اس طزیك رگْبی خًَی ثِ اٍ اًتمبل یبثذ .



.

تعد اس تِ دًیا آٍردى ًَسادم ،چگًَِ هی تَاًن هتَجِ ضَم کِ

اگز ًَساداى اس ضیز هبدر تغذیِ ضًَذ ٍ ٍسى
هٌبسجی داضتِ ثبضٌذ ،احتوبل اثتال ثِ دیبثت در آًْب ثسیبر ون خَاّذ ثَد.

دیاتت هي تزطزف ضدُ است؟
ضوب هی تَاًیذ  6تب ّ 12فتِ ثؼذ اس تَلذ ًَساد خَد ثزای تست لٌذ خًَتبى
الذام وٌیذ ،سیزا در اغلت هَارد ،دیبثت حبهلگی ثؼذ اس تَلذ ًَساد اس ثیي

آدرس :
جیالرد ،جنب سینما پرستو (دانشگاه آزاد دماوند )

هی رٍد ٍ .لی در ّز حبل ،احتوبل اثتال ثِ دیبثت حبهلگی در ثبرداری ّبی
ثؼذی ٍ یب دیبثت ًَع  2در ضوب سیبد خَاّذ ثَد.



چگًَِ هی تَاًن اس اتتال تِ دیاتت تعد اس سایواى جلَگیزی کٌن ٍ یا

دیاتت تارداری

www.sdmc.sbmu.ac.ir

تلفن76319781-3 :

1395

آى را تِ تعَیق تیاًداسم؟
ضوب هی تَاًیذ وبرّبی سیبدی اًدبم دّیذ تب اس اثتالیتبى ثِ دیبثت ًَع 2
پیطگیزی ًوبییذ:
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