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تُلد وُزادان زَد تر از مُعد طبیعی یکی از مٍم تریه دغدغً ٌا َ وگراوی ٌای زَج ٌا بً َیژي مادران جُاوی است کً 

زیرا مقاَمت َ ایمىی بدن وُزاد را در برابر بیماری ٌا َ عفُوت ٌای احتمالی . در اوتظار تُلد فرزودشان بً سر می برود 

 احتوال اتتال تَ هؼکالت . بً ٌمراي دارد وارش رابً حداقل می رساود َ در شرایطی خاص خطر مرگ را ویس برای وُزاد

تٌظین دهای تذى ًْساداى ًارص در همایظَ تا ًْساداى مثیؼی طخت . ّ اختالل ُای تٌفظی در ایي ًْساداى سیاد اطت

اس ایي رّ سایواى سّدرص هی تْاًذ . تز اطت ّ ایي گزٍّ هوکي اطت در رًّذ رػذ هغشی ػاى تا هؼکل رّتَ رّ ػًْذ
.ػْارف هتؼذد ّ ًگزاى کٌٌذٍ ای تزای ّالذیي ًْساد تَ ُوزاٍ داػتَ تاػذ   

ّ هیز ًْساداى تَ هیشاى لاتل تْخِي در ًْساداًي کَ پیغ اس ُفتَ  هتاطفاًَ .  تارداري هتْلذ ػذٍ اًذ تاالتز اطت32هزگ 

 تیؼتز ايي .تا ّخْد پیؼزفت ُاي اخیز در هزالثت ُاي هاهايي ّ ًْسادي، ػیْع تْلذُاي سّدرص رّ تَ افشايغ اطت
َ ُاي  ٍ اًذ36 تا 34هْارد تیي ُفت . تارداري اتفاق افتاد  

 
ػلل آىایواى سّدرص ّ س   

اگز چَ ػلت آى دلیما هؼخؾ ًیظت ّلی .  تارداری سایواى سّدرص گفتَ هی ػْد37 تا 22تَ تْلذ تیي ُفتَ ُای 

:ػْاهل سیز ًمغ اطاطی در سایواى سّدرص دارًذ  

. فْاؿل کن تیي تارداري ُا، اطتزص فیشيکي يا رّاًي هادر ّ الغزي هفزم اّ، اس ايي ػْاهل ُظتٌذ   
 هْاد تزػح ػذٍ اس تاکتزیِا تاػث پارٍ ػذى کیظَ آب هی  ًیش هْثزًذ چزاکَػفًْت ُای ّاژیٌال تخـْؽ تاکتزیال

ٍ تز اس دُاًَ رحن مْل . تاػث سایواى سّدرص هی ػْد دّر خٌیيػْد ّ گاُی ّرّد تاکتزی تَ هایغ آهٌیْتیک  3 کْتا

تشرگی تیغ اس حذ رحن هاًٌذ ، هؼکالت خفت هاًٌذ خفت طز راُی ّ کٌذگی خفت،طاًتي هتز،ًاٌُداری در رحن
، لْپْص،  (ػفًْت لثَ ػذیذ)ژًژّیت ، تزخی تیواریِا هاًٌذ دیاتت دّر خٌیي ّ چٌذ للْیی ّ افشایغ هایغ آهٌیْتیک

 لثلی هاًٌذ  خزاحی ػکن، كزتَ تَ ػکن،فًْت ریْی، ع ػفًْت کلیْی، تیواریِای رّدٍ، ُپاتیت،آطن ػذیذ

  .طشاریي لثلی اس ػْاهل دیگز هی تاػٌذ
 

  ،حاهلگی دّ للْ ّ یا چٌذ للْ،  طاتمَ لثلی اس سایواى سّدرص  هادر،لذ کْتاٍ،  ۳۵ یا تیؼتز اس ۱۸ کوتز اس  هادرطي 

ٌُگام تارداری،خًْزیشی ّاژیٌال در ،  کْکائیي در حاهلگی  ّالکل، هـزف طیگار، ّسى کن لثل اس حاهلگی     
.هادر ًیش احتوال سایواى سّدتز را افشایغ هی دٌُذ  کار طخت ّ مْالًی هذت 

ُوچٌیي تزخی هطالؼات ًؼاى دادٍ کَ اطتزص سیاد تاػث تْلیذ ُْرهًِْایی هی ػْد کَ اًمثاكات رحن را تیؼتز 
افظزدگی ّ اطتزص اس خولَ ػایغ تزیي ػْاهل خارخی اطت کَ هْخة . کزدٍ ّ هٌدز تَ سایواى سّدرص هی ػْد

تزاطاص ًتایح تحمیمات، هادراًی کَ دّراى تارداری خْد را تا ًگزاًی، افظزدگی ّ . تزّس سایواى سّدرص هی ػْد

اطتزص پؼت طز هی گذارًذ احتوال تزّس ایي اختالل را در ًْسادػاى افشایغ هی دٌُذ چزا کَ ایي حاالت رّحی 
ػة . هْخة افشایغ ُْرهْى اطتزص در سًاى تاردار هی ػْد ّ احتوال سایواى سّدرص را در آى ُا تاال هی تزد

تیذاری، ػة کاری، تٌغ ُا ّ فؼار کاری سًاى تاردار در تزخی اس هؼاغل هاًٌذ پزطتاری ًیش هی تْاًذ احتوال تزّس 
ایي ػاركَ را در سًاى تاردار افشایغ دُذ ّ احتوال تْلذ ًْساد را پیغ اس تکاهل اًذام ُای درًّی تذى تَ ّیژٍ اًذام ُای 

 اختاللی کَ تزّس آى هْخة آطیة پذیزی ًْساد ػذٍ ّ ًیاس تَ هزالثت ،تزدهی  تاال ۳۵ ّ ۳۴تٌفظی در ُفتَ ُای 
.ُای ّیژٍ اس ًْساد را كزّری هی کٌذ . 

 
 

 ػالین سایواى سّدرص
 گاُی ایي اًمثاكات تذّى درد هی تاػذ ّ فمن طفتی ّ .( تار یا تیؼتز در طاػت۴) اًمثاكات هٌظن رحوی

افشایغ ّ یا تغییز ّاكح در ، درد ُای ػکوی هاًٌذ درد ُای دّراى پزیْد.فؼزدگی در ػلالت رحن ایداد هی ػْد
درد ّ فؼاردر لظوت اًتِایی کوز  ،پارگی کیظَ آب ّ دفغ هایغ رّػي اس ّاژى، تزػحات ّاژیٌال ّ یا خًْزیشی ّاژیٌال  

تغییز ّاكح ، دطت ّ ؿْرت, تْرم ًاگِاًی ّ یا ػذیذ در پا ، احظاص ایٌکَ خٌیي در حال فؼار تَ طوت پاییي اطت،

گاُی درد هؼذٍ کَ تَ ُیچ ّخَ تزمزف ًوی ػْد ّ گاُی  ، لزس، اطتفزاؽ ّ طز درد ػذیذ، تب،در حزکت خٌیي

.ُوزاٍ تا اطِال هی تاػذ  
 

http://health.bpums.ac.ir/Fa/Article-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86-444.htm
http://health.bpums.ac.ir/Fa/Article-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b9%d9%84%d9%84-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86-444.htm


 راٍ ُای پیؼگیزی اس سایواى سّدرص

 کٌتزل تیواری ُای هادر ّ کٌتزل تغذیَ ّ تأهیي ػزاین هٌاطة تزای  اًدام هزالثت ُای تِذاػتی پیغ اس تارداری ّتا

در هزاکش ّ پایگاُِای خذهات خاهغ طالهت ػِزی ّ رّطتایی . حاهلگی هی تْاى اس تْلذ ًْساد ًارص خلْگیزی کزد

.اًدام ایي هزالثت رایگاى هی تاػذ  

ٍ ای دارد ّ  تزای درهاى ػفًْت ُای دُاى ّ دًذاى، تْؿیَ هی ػْد تَ دلیل ایٌکَ طَ هاَُ اّل تارداری حظاطیت ّیژ

ٍ ُای تؼذی ًیش درهاى هؼکالت دًذاًی تذّى درد ّ تا رّع تی حظی  اهکاى ػکض تزداری ّ تی حظی ًیظت، در ها
اهکاى پذیز ًیظت، تِتز اطت سًاى لثل اس تاردار ػذى، تْخَ تیؼتزی تَ تِذاػت دُاى ّ دًذاى خْد داػتَ تاػٌذ ّ 

.ُزگًَْ درهاًی را کَ السم اطت، اًدام دٌُذ . 
تَ اّ هزاخؼَ کٌیذ ّ رًّذ رػذ خٌیي ّ ػالئن ػوْهی . در مْل دّراى تارداری ارتثام خْد را تا پشػک تاى لطغ ًکٌیذ 

.تذى خْد ّ خٌیي تاى را تزرطی کٌیذ   
لثل اس هـزف ُزگًَْ دارّ حتی هظکي ُا تا پشػک تاى هؼْرت کٌیذ ّ اس هـزف دارُّای ػیویایی ّ مثیؼی تذّى  

 رژین غذایی خْد را دطت کن ًگیزًذ ّ هـزف خْراکی ُا ّ .هؼاّرٍ تا پشػک یا هتخـؾ مة طٌتی پزُیش کٌیذ

. اطت را فزاهْع ًکٌیذ۳هْاد غذایی طالن تَ ّیژٍ گْػت هاُی کَ طزػار اس اهگا . 
ّسى خْد را در ػزاین مثیؼی ًگَ داریذ ّ هزالة تاػیذ کَ در دّراى تارداری تیغ اس حذ دچار اكافَ ّسى ّ چالی 

.ًؼْیذ  
در هْرد هادراى افظزدٍ . اس اطتؼوال طیگار ّ لزار گزفتي در هحیطی کَ در آى افزاد طیگاری حلْر دارًذ، پزُیش کٌیذ

حوایت ّ . ّ هلطزب، اگز پشػک هتخـؾ تا ایي افزاد گفتگْ کٌذ هی تْاًذ تزص ّ اكطزاب آًِا را تَ حذالل تزطاًذ

.ًمغ پذر ًیش در کاُغ ایي اكطزاب ُا ّ ًگزاًی ُا تظیار تاثیزگذار اطت  
 

 چگُوگی مراقبت از وُزادان وارش

ًْساداى ًارص غالثا پض اس تْلذ در دطتگاٍ ًگِذاری هی ػًْذ تا ػالٍّ تزلزار گزفتي در هحیطی طالهت تا دهایی 
اس ایي رّ در ایي ػزاین اهکاى تزلزاری راتطَ . هٌاطة دیگز ػالئن حیاتی تذًؼاى ًیش تَ خْتی تحت کٌتزل لزار گیزد

تَ ُویي دلیل . ًشدیک ّ اًتمال هِز ّ هحثت هادری تَ ًْساد اس راٍ تواص ّ در آغْع کؼیذى اّ هیظز ًوی ػْد

تظیاری اس هتخــاى امفال در طزاطز خِاى تَ ایي تاّر رطیذٍ اًذ کَ پض اس طپزی ػذى دّرٍ خطز تَ هحق آًکَ 
 تزای تواص پْطت تا پْطت ًْساد ّ هادراهکاى خزّج ًْساد اس دطتگاٍ ّخْد داػتَ تاػذ هادراى هی تْاًٌذ اس ػیٍْ 

در در ایي ػیٍْ هتخـؾ تَ هادر آهْسع هی دُذ کَ ًْسادع را تَ ؿْرت ػوْدی . هزالثت اس ًْسادػاى اطتفادٍ کٌٌذ
ر آغْع تکؼذ تا تَ ایي تزتیة ػالٍّ تز تاهیي دهای هْرد ًیاس تذى ًْساد اس مزیك دهای تذى هادر اهکاى د سیز لثاطغ

تَ اػتماد تظیاری اس هتخــاى در . ػیز دادى تَ ًْساد ّ تزلزاری راتطَ ػامفی، حظی ّ تواطی تا اّ تیؼتز ػْد

طزاطز خِاى تزلزاری راتطَ ػامفی ّ در آغْع کؼیذى ًْساد ًارص هی تْاًذ تاثیز سیادی در تظزیغ رًّذ درهاى اّ 
.هادراى ّ هزالثیي ًْساد اطتزص ًذاػتَ تاػٌذ، چزاکَ اطتزص آًِا تَ ًْساد هٌتمل هی ػْد. داػتَ تاػذ  

در هْرد ًْساداى ًارص تایذ هزالثیي ّ هادر ًْساد هزالة تاػٌذ تا ػزاین هٌاطة هاًٌذ داخل رحن را تزای رػذ ًْساد 
هزالة اس . ًْساد تایذ در اتاق تاریک ّ آرام ّ تی طز ّؿذا ًگِذاری ػْد، خیلی ًْساد خا تَ خا ًؼْد. فزاُن آّرًذ

کْدک ًارص را تایظتی تَ ؿْرت خْػَ ای اًدام داد یؼٌی تایذ هزالثت یا هادر ًْساد تزًاهَ ریشی کٌذ کَ یک تار کَ 
هثال ػیز خْردى ًْساد ّ ػْف کزدى کٌَِ ّ دادى . ًْساد تغل هی ػْد چٌذ هزالثت را دیگز ّی را ُن تا ُن اًدام دُذ

ًْساد ًارص را تَ ُیچ . را یک خا اًدام دُذ تا ًْساد سیاد تیذار ًؼْد ّ تِتز تخْاتذ ّ رػذ کٌذ... لطزٍ ُای هکول ّ

ّخَ ًثایذ تْطیذ ّ در ُز تار هزالثت تایظتی تزای دطت سدى تَ ًْساد دطتِای هادر یا هزالة ًْساد ػظتَ ّ تویش 
.تاػٌذ  

ّالذیي گزاهی در ؿْرت ّخْد ُزیک اس ایي ًؼاًَ ُای خطز تایذ ُز چَ طزیؼتز ًْساد را تَ ًشدیکتزیي هزکش تِذاػتی 
تة،ر سردی، اطِال، هؼکالت تٌفظی، طیاًْس ّ کثْدی ًْساد، تی لزاری ػذیذ ّ تی حالی: درهاًی تزطاًٌذ  

 

   

 لیال هظگزیاى ، کارػٌاص تزًاهَ هزالثت کْدکاى هزکش تِذاػت ػِزطتاى کزهاًؼاٍ

 


