
 يا من اسمه دواء و ذكره شفاء 

 

 

 

 راهنماي بيمار 

 خود مراقبتي در استفراغ بارداري 

 

 

 واحد آموزش به بيمار 

 بيمارستان قدس پاوه 

 

استفراغ هاي  مداوم مي توانند 

عوارض زير را به دنبال داشته 

 باشند .

          استفراغ مداوم مي تواند باعث كااشا

وزن و در نتيجه آسيب به كليه و كاداد            

 شود .  

            كم خوني و از دست دادن ماواد ما ام

بدن در اثر استفراغ سدب آسيب به مغز و         

 كليه مي شود .  

                 از دست دادن آب بادن از رار ا

استفراغ باعث گود افتادن چشم شا ، افات     

فشار خون و خشكي مخاط دشاان ماي           

 شود .  

 

 

 

 درمان 

             بستري شدن در بيمارستان و انجام اقدامات درماني تحت نارار

 متخصص زنان 

               نگه داشتن بيمار در محيطي آرام و در افت ما عات ور ادي بار

 رد  نرر پزشك 

               مصرف داروشاي ضد ت وع بصورت تزر قي و خوراكي بر رادا

 نرر پزشك 

                توصيه به استفاده از ما عات گرم و سرد به جاي ما عاات ورارم

 ز را ما عات وررم باعث ت وع مي شود . 

              توصيه مي شود تا حد امكان از پخت غذا در مكاني كه باياماار

 حضور دارد ، اجتناب شود . 
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 تهوع و استفراغ صبگاهي 

بيشتر زنان باردار در دوران حاملگي دچاار تا اوع و               

استفراغ مي شوند ، كه معموال زمان برخاستن از خواب         

شروع و تاا       2شدت بيشتري دارد ، ا ن حارت از شفته         

شاا اعاتار       14حاملگي ادامه دارد و در شفته         12شفته  

 است . 

 علت 

ت وع و استفراغ صدگاشي در حاملگي معموال به عالات            

 تغييرات دوران بارداري رخ مي دشد .  

 توصيه هاي پيشگيرانه 

مددجوي گرامي اگر شما مبتال به اين حالت 

 شديد نكات زير را رعايت فرماييد :  

                 براي خود از نرر روحي محاياطاي آرام و بادون

استرس فراشم كنيد و خود را با فعاريت شاي روزماره           

 سرگرم نما يد .  

          معده خود را شرگز خاري نگذار د ، ب تر است غاذاي

 كم حجم و به دفعات ز اد ميل كنيد .  

            از خوردن غذاشاي محرك مانند : ادو ه جات ، فلفل

 و غذاشاي پرچرب ... پرشيز كنيد .  

 

       از غذاشاي قندي ، خشك و سدك ماندد : بيسكو ت  ا نان خشاك

 بخصوص قدل از برخاستن از خواب استفاده كنيد . 

 

 

 

 

 

 

 

                   غذاشاي حاوي پروتئين مانند : گوشت ، تخم مرغ ، راداناياات را

 بيشتر شد ا استفاده كنيد .  

   . از بوي مواد غذا ي در حال ردخ دوري كنيد 

 

 

 استفراغ هاي شديد حاملگي 

ا ن وضعيت به صورت استفراغ مداوم مي باشد كه قابال   

حاملگاي   12اري    2كنترل نيست و در حدود شفته شاي        

 رخ مي دشد .  

 علل ايجاد استفراغ شديد حاملگي 

   باال رفتن شورمون شاي حاملگي 

  استرس 

   عفونت 

   كم شدن فعاريت روده و معده 

 

 


