 .23تیطتز هَاقغ استزاحت کٌیذ.ایي اهز در کٌتزل هسوَهیت
تارداری هْن است.تزای کوک تِ گزدش خَى جفت در سهاى
استراحت بِ پْلَی چپ تخَاتیذ .
 .24در طَل رٍس کوی راُ تزٍیذ .

بب آرزٍی سالهتی ٍبْبَدی ضوب عسیساى

 .25در صَرت داضتي ػالئن پزُ اکالهپسی حتوا تِ پشضک هزاجؼِ
ًواییذ .

تلفي تواس ;

..........................................

.26تزای داضتي یک رصین غذایی غٌی اس کلسین؛ هصزف لثٌیات،
کلن پیچ پختِ ،کلن تزٍکلی ،تاهیِ ٍ تادام پیطٌْاد هیضَد.
درصَرتی کِ ػالٍُ تز هکول کلسین ،هکولّای دیگزی هثل آّي
استفادُ هیکٌیذ ،اس هصزف ّوشهاى آًْا خَدداری کٌیذ.

کلیٌیک پرستبری آهَزش سالهت ٍاقع در درهبًگبُ هرکسی
بیوبرستبى قبئن (عج) اتبق  41بب کبدری هجرة رٍزّبی زٍج
از سبعت  03:8تب  443:8بصَرت رایگبى آهبدُ پبسخگَیی بِ

واحد آموزش هب بیمار و خانواده

ع
هش
مرکزآموزشی ژپو ی و ردمانی اقئم( ج)

هسوَهیت ببرداری یب پرُ اکالهپسی
چیست ؟

سَاالت ضوب هی ببضذ.

.27هزکثات ،کیَی ،فلفل دلوِ هٌاتغ خَب ٍیتاهیي ّCستٌذ کِ
در کٌار هصزف سردُ تخنهزؽ ،ضیز ،هاّی ٍ هغشّا (هٌاتغ ٍیتاهیي
ًE) ٍDقص آًتی اکسیذاًی تْتزی ایفا هیکٌٌذ.

هٌببع3
1.https://www.clinicalkey.com/#!/content/
_patient_handout/5-s2.0 pe _ExitCare _DI
Preeclampsia_and_Eclampsia_en
.3تارداری ٍ سایواى ٍیلیاهشٍ-یزاست تیست ٍ چْارم -3125 -تزجوِ
;دکتز تْزام قاضی جْاًی ،رٍضٌک قطثی اًتطارات; گلثاى

بب رٍیكرد آهَزش خَد هراقبتی بِ هذدجَ ٍ خبًَادُ

بب اًذازُ گیری هٌظن فطبر خَى ٍ ٍزى در
دٍراى ببرداری از برٍز هسوَهیت ببرداری

تاریخ ٍیزایص; دی ::
تاریخ تاسًگزی; دی 2512
کذ تاسًگزی; 116
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هذدجَی گراهی ایي برگِ آهَزضی،حبٍی ًكبتی جْت

عالئن پرُ اکالهپسی چیست؟

افسایص آگبّی ضوب در ارتببط بب هسوَهیت ببرداری (پرُ
اکالهپسی) هی ببضذ .اهیذٍارین ً،كبت رکر ضذُ ،پبسخگَی

.2فطار خَى هساٍی یا تیطتز اس 2510:1

سَاالت ضوب ببضذ.

 .3سزدرد ٍ تاری دیذ ٍ سزگیجِ
 .4درد سزدل ٍ تَْع ٍ استفزاؽ
.5اضافِ ٍسى ًاگْاًی( تیطتزاسیک ٍ ًین کیلَگزم در ّفتِ)

هسوَهیت ببرداری چیست ٍ چرا اّویت دارد؟
افشایص فطار خَى در تارداری  ،تاػث ایجاد اختالل در سیز
طثیؼی حاهلگی ضذُ ٍ هی تَاًذهادر ٍ جٌیي را در هؼزض خطز
قزار دّذ.
فطبر خَى ٍ 418048ببالتر بعذ از ّفتِ  08ببرداری ( حذٍدا ٌهاُ
پٌجن ) ّوزاُ تا ; ٍرم یب افسایص ٍزى (  206کیلَگزم در ّفتِ)
دفع پرٍتئیي از ادرار  ،هسوَهیت تارداری یا پزُ اکالهپسی گفتِ
هی ضَد ایي ػالئن هوکي است تا  8رٍس تؼذ اس سایواى ًیش رخ
دّذ
ػلت آى ًاضٌاختِ است ٍلی ساتقِ دیاتت ،فطار خَى تاال،چاقی ٍ
تغذیِ ًاهٌاسة ٍ تارداری اٍل ٍ ....در ایجاد آى هَثز تاضذ.

ٍ .6رم دست ّاٍ صَرت
 .7تطٌج ٍ تٌگی ًفس

 .2پزّیش اس هصزف سیگار  ،الکل
.3هزاقثتْای هٌظن تارداری تاکٌتزل دقیق فطار خَى ٍ ٍسى
 .4کاّص هصزف ًوک ٍغذاّای سزخ ضذُ ٍاستفادُ کافی اسهیَُ

عَارض پرُ اکالهپسی بر جٌیي3
* هزگ جٌیي در داخل رحن
*تَلذ ًَساد کن ٍسى
*جذا ضذى سٍدرس جفت
*سایواى سٍدرس

ّا ٍسثشیجات ٍ لثٌیات کن چزب
 .5استزاحت کافی
 .6در صَرت صالحذیذ پشضک ،در هٌشل یا در تیوارستاى تستزی ٍ
تطَر دقیق تا استفادُ اس دارٍّا ،استزاحت فطار خَى کٌتزل
هی ضَد .در صَرت ضزٍرت ختن تارداری دادُ هی ضَد.
 .7در صَرت هزاقثت در هٌشل حتوا دارٍّای خَد را تِ هَقغ

عَارض پرُ اکالهپسی بر هبدر3
ًارسایی کلیَی یا کثذی ،تطٌج ،ػَارض ضذیذ ریَی ،اختالالت
اًؼقادی ،افشایص احتوال سشاریي ٍ تاقی هاًذى فطارخَى پس اس
سایواى .

استفادُ کٌیذ .
.8رٍساًِ در یک سهاى ٍ تا یک لثاس ثاتت ٍسى کزدُ ٍ یادداضت کٌیذ.
.9ػذم استفادُ اس الکل ٍ سیگار

.:رصین غذایی کن ًوک ٍ سزضار اس هیَُ ٍ سثشیجات تاسُ -ضیز ٍ
لثٌیات (تا دستَر پشضک هی تَاًیذ اس هکول کلسین استفادُ کٌیذ)
 .21کٌتزل هصزف ًوک; رٍساًِ حذ اکثز  6گزم ًوک کِ ایي هقذار حذٍدا
هؼادل یک قاضق هزتا خَری سز صاف هی تاضذ .
.22تزای کوک تِ گزدش خَى جفت در سهاى استزاحت تِ پْلَی چپ
تخَاتیذ.
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