
 

 
 
 

 شناسنامه 

 منبع:  زنان زایمان ویلیامز 

 كننده:   تهيه  واحد آموزش به بيمار 

 بازنگري:   تاريخ  1400بهار  

 اعتبار:   تاريخ  دوسال 

 كننده:   تاييد  مسئول علمي بخش 

 ارتباط با ما:

 :شماره تماس

071-2279701-9 
 داخلي:............. 

 :وبسايت

http://shirazmch.ir 

 ايميل: 
motherhosp@gmail.com 

 

Hypertension in Pregnancy 

 فشار خون در بارداري 

 تعريف:

فشاا  ونن اا  و اا اا   ززوما ركيی  وركناي  نیتاد. ا اما اانادش فشاا  ونن اا   

ا  ایش او ان حتاس ، نیاز اه مكاقبت واص اا ا چه نما قبل از اا اا   اچا  فشا  

فشااا  ونن نكما   )و چه اع  از اا اا   اچا ش ناا ه ااناای ا اناه ااناای اا  ونن  

 م  اان ( 90/140مزمش فشا  يمدك از  و ا  افكاا اا ا  فشا  ونن 80/120

 :فشارخون بارداري

اا اا   20يه اكا  اوزیش اا  اع  از هفده   90/140فشاا ونن  ایشادك  و متااو  اا 

هفداه اعا  از زایماان ااه حا     12  ياه رااونا  ا نشاااان اها  اا ون افت يكورریش ا  اا ا  

 نكما  اكمیگكااا

 مسموميت بارداري:

  20يه اكا  اوزیش اا  اع  از هفده   90/140فشااا ونن ایشاادك و متاااو  اا  

ااا اا   ونا  ا نشاااان م  اها  ااه همكاه افت يكورریشایاا ناااناها   مب.  اك 

ا  صان   همكاه    ا گیك  ساایك ا گان ها يلیه،يب ، سایتادص ي اب  یا ااه  یه

 انان رش.ج ايالمش  گفده میشناا

ون مبتال  زناان ي  دوران باارداري م  توانناه باه انوان گونااگون  از فشاااار خ

 شونه ماننه:

 فشا  ونن حاملگ  يه اع  ازهفده   ایتدص انجنا م  آی ا •

فشااا  ونن مزمش يه قبل  از اا اا   نیز وجنا اانااده یا قبل از هفده    •

 ایتدص اا اا   ایجاا م  نناا

متامنمیت اا اا   نني  مشا ل مكانب اه اا اا   يه اا فشاا  ونن اا  و  •

 ه م  نناا  دان اه ها ن.او يالئص آسی  اه سایك  

 علت:

ا یل گنناگنن  اكا  فشاا  ونن اا  ا  او ان اا اا   وجنا ااناده اانا  از 

جمله چاق ، اضافه وزن،سبك زن گ  غیك فعا ، م كف سیگا  و از ل،اا اا    

ااا رك از   ،اانااادش ساااااااه   وااننااگ  ایماا    40او ، چ.ا  قلنی ،ساااش 

  ونن مزمش ا  افكاا    اا ر .نزنژ  های   يلین ،متامنمیت اا اا    و فشاا

 چنن زااح م .ني  اا اا  ن ه ان  نیز افزایش م  یاا 
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ا  ناا ساااای  يلیاه و متيا :وپااط::احتياط : :: •

م اكف همزمان اا وها  ضا  فشاا  ونن 

و اا وهاا  اا ا  آو  ااا احدیااب م اااكف 

 ننا 

ا مااان   • اگاك  ا  او ه  حادا   يا.ایاا   ياااماال 

 احتاس اهبنا  م  ي.ی ا

اه آهتادگ  ريییك وضاعیت اهی  را اچا    •

 افت فشا  ونن نشناا

غش و    ،جط  چ.ا   وز او  ا ماان ،گی •

 آی.  ااحتاس سب   ا  سك ي ی  م  

 از م كف زیاا چا  و قهنه يكهیز ي.ی ا •

ایش اا و م  رنان  سااب   اش ينسااد  یا  •

 افزایش میزان يكق يكان نناا

 ياایات ياامال او ه ا ماان  اهمیات زیااا   •

ا ون مشاان   اا يزنااك مكانطه   اا اا

 اا و  ا ناگهان  قرت ن .ی ا

 

 

 

انجام گيرد: در بارداري جهت كنترل فشار خون بايه اقهامات زير    

 اي.دك  م كف نمك1

 اااندش يیااه  و 2 

 -ك يداسایص م اكف ي.ی )غهاها  ساكناا  از يداسایص ناامل سای  زمی. داایشا 3

 آزنوشك( -وكازه-طازب -نخنا سبز-زنایا قكمز-منز_آب يكريا -گنجه فكنگ 

غال  -نایكه چي.  -ماسات-يتاده-غهاها  ساكناا  از م.یزیص)نایكه سانیا-4

 ص(یسبزیجا  اكگ ریكه،م.یزسبنس ا و  

وزن ران  ا ي.دك  ي.ی ، ما ا   افزایش وزن ا  اا اا   طبیع  است اما اگك  -5

 افزایش وزن ران ایش از ان ازه اان  يالمت ورك استا

 :عالئم خطر ناك در بارداري

 (هفته بعه از زايمان 12به خصوص از سن حاملگ  بيست هفته تا )

افزایش  -ه جسكگی-سدك(گاا ا ا  ناحیه اا   مع ه)ا ا اي   -را   ای -سكا ا

 ياهش حكيت ج.یش  -اا  انان فشا  ونن -و ه است و ياها-وزن ناگهان 

اقیااه قبال از گكفدش فشاااا ونن ياافریش، از ال و مناا اواان  م اااكف ن كاه   30

 نمایی اسكیعا اه ایما سدان مكاجعه  فنق ا  صن   ااندش يالئص   *اان ا  

 نحوه گرفتن فشارخون

:نكطتي:كه:بطيد:معطينه:شونده:رعطيت:كند  

 اقیاه اسدكاحت ي. ا    10-5قبل از ان ازه گیك  فشا ونن فكا  •

يا ها  ا اك  و  زمیش یا یك سار  مک ص اگها اا ا  یك وضاعیت آ اه  •

 و  ياها آویزان نبان اها و ياها  ا  و  هص قكا  ن ه اا.شی. ا است 

اازو  اساات فكا اای  طن   قكا  گیكا يه ر یه گاه اانااده ااناا  و اه  •

 طن  افا  و هص سر  قل  اان 

 نیص سايت قبل از چك فشا  قهنه وچا  م كف نشنا •

ا  منا ا متااامنمیات ااا اا   ياه اك اسااااس ساااش حااملگ  و نااا    •

ظك میبانااا  یا ودص اا اا   ا  منا ا نااا ی   متااامنمیات ایماا  رکت ن

 صن   میگیكا 

ا  منا ا فشاااا  ونن  ااا   ااا اا   ااه ر.هاای ، اعا  از ویزیات ايدك  •

  مدیل اويا اااه وااول  اكا  ایما  اا و رجنیز میشااانا يه معمن  اا 

  ااان  میشنا يه میزان ایش اا و اتده اه نظك مدخ ص ااول  م 

 


