
  ؟؟  ستستییچچ  ییپره اکالمپسپره اکالمپس

  ییمم  ررییدرصد زنان حامله را درگدرصد زنان حامله را درگ  88تا تا 55حدود حدود   ییاکالمپساکالمپس  پرهپره

  ییدوران بارداردوران باردار  ررییمرگ و ممرگ و م  ععییاز سه علت شااز سه علت شا  ییککییکند و کند و 

  ییو مادرو مادر  ییننیی( است که باعث عوارض جن( است که باعث عوارض جن  ییززیی)عفونت و خونر)عفونت و خونر

روز پس از روز پس از   77تا تا   ییباردارباردار  2020از هفته از هفته   ییمارمارییبب  ننییشود. اشود. ا  ییمم

  دودوتواند باشتواند باش  ییمم  ددییتا شدتا شد  ففییدهدو از حالت خفدهدو از حالت خف  ییرخ مرخ م  مانمانییزازا

  باشدباشد  ععییسرسر  ااییان ممکن است آهسته ان ممکن است آهسته   شرفتشرفتییپپ  ززیینن

  

  
  : :   عللعلل

وجود علل وجود علل   ننییناشناخته است ، با اناشناخته است ، با ا  ییپره اکالمپسپره اکالمپس  ییاصلاصل  علتعلت

  باشد :باشد :  ییمطرح ممطرح م  ررییزز  ییاحتمالاحتمال

  به رحمبه رحم  ییخون ناکافخون ناکاف  انانییجرجر  --11

  صدمه به جدار عروقصدمه به جدار عروق  --22

  ییمنمنییاا  ستمستمییاختالل در ساختالل در س  --33

  ککییژنتژنت  --44

  

  
  

  

  

  

  ::  ففییخفخف  ییپره اکالمپسپره اکالمپس  ممییعالعال

  140140//9090فشار خون  به فشار خون  به   ییناگهانناگهان  ششییافزاافزا  --11

پف کردن صورت ، دست ها و پاها ، که صبح ها پف کردن صورت ، دست ها و پاها ، که صبح ها   --22

  است.است.  دتردترییشدشد

  ییاز حد در سه ماهه آخر بارداراز حد در سه ماهه آخر باردار  ششییوزن بوزن ب  ششییافزاافزا  --33

  گرم در هفته(گرم در هفته(  450450از از   ششیی)ب)ب

  در ادرار  در ادرار    ننییپروتئپروتئ  --44

  ::  ددییشدشد  ییپره اکالمپسپره اکالمپس  ممییعالعال

  ییللییمم  160160//110110ازاز  ششییمداوم فشار خون )بمداوم فشار خون )ب  ششییافزاافزا  --11

  ((وهوهییمتر جمتر ج

  مداوممداوم  ییتورم و پف کردگتورم و پف کردگ  --22

  ددییدد  ییتارتار  --33

  سردردسردرد  --44

    ییررییپذپذ  ککییتحرتحر  --55

  دردشکم )قسمت باال و راست شکم (دردشکم )قسمت باال و راست شکم (  --66

  ؟؟  ستستییچچ  ییاکالمپساکالمپس

  فوقفوق  ممییبدتر شدن عالبدتر شدن عال  ++  تشنجتشنج  ••

  

  
  

  ییو اکالمپسو اکالمپس  ییدر معرض پره اکالمپسدر معرض پره اکالمپس  ییمادرانمادران  چهچه

  هستند ؟هستند ؟

  نداشته اند.نداشته اند.  مانمانییکه تابه حال زاکه تابه حال زا  ییکسانکسان  ••

  چند قلو چند قلو   ییهاها  ییحاملگحاملگ  ••

  ییللییوجود سابقه فاموجود سابقه فام  ••

  سالسال  3535از از   شترشترییبب  ااییسال و سال و 2020سن مادر کمتراز سن مادر کمتراز   ••

  ابتابتییدد  ••

  ییووییکلکل  ییهاها  ییمارمارییبب  ••

  ییمزمن عروقمزمن عروق  ییهاها  ییمارمارییبب  ••

  ییچاقچاق  ااییو و     ادادییوزن زوزن ز  ••

  نامناسبنامناسب  ییاجتماعاجتماع--ییاقتصاداقتصاد  تتییوضعوضع  ••

  ییییدر موادغذادر موادغذا  ممیید کلسد کلسکمبوکمبو  ••

  پوستپوست  اهاهیینژادسنژادس  ••

  اتاتییمصرف دخانمصرف دخان  ••

  RRHH  ییهاها  ییناسازگارناسازگار  ••

  ::  ییعوارض مادرعوارض مادر

    ییاختالالت و عوارض مغزاختالالت و عوارض مغز  ••

  قلبقلب  ییییبزرگ شدن و نارسابزرگ شدن و نارسا  ••

  ییووییکلکل  ییهاها  یینارسانارسا  ••

  موقتموقت  ییکورکور  ••

    ههییادم رادم ر  ••

  

  : :   ییننییجنجن  عوارضعوارض

  ییرشد داخل رحمرشد داخل رحم  رریی*تاخ*تاخ

  ((ییتنفستنفس  یییی)نارسا)نارسا  ییننیی*زجرجن*زجرجن

  یی*مرگ داخل رحم*مرگ داخل رحم

  ::  درماندرمان

  ییابابییجهت ارزجهت ارز  ددییبابا  ییپره اکلمپسپره اکلمپس  یی  ههییاولاول  صصییبا تشخبا تشخ  مارمارییبب

الزم و در صورت الزم و در صورت   ییشوند و بعد از انجام تستهاشوند و بعد از انجام تستها  ییبستربستر  ههییاولاول

  پزشک ادامه مراقبت در منزل انجام شود.پزشک ادامه مراقبت در منزل انجام شود.  ددییصالحدصالحد



  ییمداوم و مراقبت کامل تا سن حاملگمداوم و مراقبت کامل تا سن حاملگ  ییابابییارزارز  ففییموارد خفموارد خف  دردر

  ..شودشودییمم  انجامانجام  ییختم باردارختم باردار  ددییو در موارد شدو در موارد شد  ییهفتگهفتگ  3737

که آن هم که آن هم   مانمانییندارد.به جز انجام زاندارد.به جز انجام زا  ییشناخته شده اشناخته شده ا  درماندرمان

  ططییتا حد امکان که شراتا حد امکان که شرا  ننیینارس بودن جننارس بودن جن  للییمعموال به دلمعموال به دل

  ..افتدافتدییمم  ققییاجازه دهد به تعواجازه دهد به تعو  ننییمادر و جنمادر و جن

  

  
  

  مراقبت ها در منزل:مراقبت ها در منزل:

  ااییتوسط ماما توسط ماما   ییدوره ادوره ا  ناتناتییمعامعا  ززنینی  وو  ممتدممتد  مراقبتمراقبت  ••

  معالجمعالجپزشک پزشک 

  کنترل وثبت وزن  روزانه کنترل وثبت وزن  روزانه   ••

  ادرارادرار  ننییییپروتپروت  زانزانییمم  ییابابییارزارز  ••

  افت فشار خونافت فشار خون  ییابابییارزارز  ••

  ههییجهت کنترل عملکرد کلجهت کنترل عملکرد کل  ییدوره ادوره ا  شاتشاتییآزماآزما  ••

  ییاستراحت و حفظ آرامش روحاستراحت و حفظ آرامش روح  ••

  چپچپ  ییبه پهلوبه پهلو  دندنییخوابخواب  ••

  ((ننیی،پرپروتئ،پرپروتئییمناسب پرکالرمناسب پرکالر  ییییغذاغذا  ممییحفظ رژحفظ رژ  ••

روان روان   یی،الکل و داروها،الکل و داروها  اتاتییمصرف دخانمصرف دخان  تتییممنوعممنوع  ••

  گردانگردان

بدون بدون   ییاز مصرف هرگونه دارو و مسکناز مصرف هرگونه دارو و مسکن  ییخوددارخوددار  ••

  پزشک.پزشک.  ززییتجوتجو

فورا به پزشک مراجعه فورا به پزشک مراجعه   ررییزز    ممییصورت وجود عالصورت وجود عال  دردر

  ::ددییکنکن

  فشار خونفشار خون  ششییوزن و افزاوزن و افزا  ششییافزاافزا  ••

  دست و صورتدست و صورت  ههییورم به خصوص در ناحورم به خصوص در ناح  جادجادییاا  ••

  سردردسردرد  ••

  ددییدد  ییتارتار  ••

  شکمشکم  ییدرد باالدرد باال  ••

  تهوع و استفراغتهوع و استفراغ  ••

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منابع:منابع:

  20102010امزامزییللییوو  مانمانییو زاو زا  ییکتاب باردارکتاب باردار--11

  13931393بهداشت مادرو نوزاد بهداشت مادرو نوزاد   ییپرستارپرستار--22

  

  

  

 

 

 
  

 مركزآموزشي درماني نمازي

  مارمارییواحد آموزش به بواحد آموزش به ب

  فشار خون در بارداریفشار خون در بارداری
  

  
  

PPTT--HHOO--224466  
  

کارشناس کارشناس     ییگانگانییدلدل  ییممیی: فاطمه کر: فاطمه کر  کنندهکننده  ههییتهته

  ییپرستارپرستار

  NNIICCUUرشد رشد کارشناس اکارشناس ا  زادهزادهییاشرف معماراشرف معمار::ییبازنگربازنگر

  جراح و متخصص زنانجراح و متخصص زنان  ییییعموعمو  قهقهییصدصد::ییعلمعلم  استاداستاد

13971397  

  


