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 واحد آموزش به بيمار

 بيمارستان قدس پاوه

پارگي پرده ها نشانه نزديك بودن زمان 

زايمان است. گاهي اوقات پارگي بيش از 

موعد پرده هاي جنيني منجر به بروز زايمان 

هاي زودرس مي گردد. پس براي اينكه 

دوران بارداري را به سالمت به پايان برسانيد 

و لذت مادر شدن را احساس نماييد به نكات 

 زير توجه فرماييد: 

با مشاهده هر نوع عفونت ، خارش و بوي  -1

بد به نزديك ترين مركز بهداشتي مراجعه 

كنيد ، زيرا عفونت باعث پارگي كيسه آب 

 ماهگي مي شود.  9جنين قبل از 

سعي كنيد لباس هاي زير خود را  -2

هميشه تميز نگه داريد و در آفتاب خشك 

 نموده و يا در صورت امكان اتو بكشيد. 

با پارگي زودرس پرده ها خطر ابتال به  -3

عفونت در مادر و جنين افزايش پيدا مي 

 كند. 

اگر دچار تب و لرز شديد ، شديد حتي  -4

بدون احساس خروج مايع از واژن به مركز 

 درماني مراجعه كنيد. 

در صورت احساس درد زير شكم به  -5

طوري كه شكم كامال سفت شده استراحت 

 نموده و سپس به مركز درماني مراجعه كنيد

در صورت امكان سعي كنيد كارهاي خود را به صورت نشسسستسه                 -6

 انجام دهيد  ) اگر شاغل هستيد. ( 

از جمله عوارض جنيني پارگي پيش از موعد پرده ها مشسكسالت                -7

 تنفسي ،  صدمات مغزي و وزن كم هنگام تولد است. 

ساعت ايستادن در طسو  روز          8به خاطر داشته باشيد بيشتر از         -8

ماه آخر بارداري     2باعث پارگي زودتر كيسه آب مي شود. سعي كنيد           

را به استراحت بپردازيد و از كارهاي سنگين بپرهيزيد ، ولي پسيساده               

 روي را جز برنامه ريزي هاي روزانه خود قرار دهيد. 

نظافت و بهداشت فردي خود را رعايت كنيد و سعي كسنسيسد از                   -9

 فضاهاي عمومي آلوده دوري كنيد.  

اگر سابقه ي پارگي كيسه آب داريد به مسئولين بهسداشست يسا               -11

 پزشك خود در ميان بگذاريد.  

در هفته هاي آخر  بارداري از ژ  و پماد واژن استفاده نكسنسيسد                  -11

 مگر در صورت تجويز پزشك

در صورت عدم رعايت مسائل بهداشتي مسمسكسن اسست دچسار                -12

عفونت بشويد كه اين عفونت منجر به پارگي كيسه آب جنيسن مسي               

 شود. 
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به محض خروج مايع شفاف ، آغشته 

به خون يا آغشته به مدفوع جنين و 

يا ترشح مداوم مايع از واژن سريعا به 

 مراكز بهداشتي مراجعه كنيد . 



 

يكي از مشكالتي كه سوا  بسياري از مادران باردار 

است پارگي كيسه آب است كه معموال با ترشحات 

روشن و يا نشت مقدار كمي ادرار اشتباه گرفته مي 

 شود. 

 كيسه آب

در اولين هفته اي كه جنين داخل رحم تشكيل مي  -1

شود ، كيسه اي به دور او شكل مي گيرد كه درون اين 

كيسه ، مقداري آب وجود دارد. اين مايع كه براي ادامه 

حيات جنين الزم و ضروري است به نام مايع آمنيوتيك 

 معروف است. 

جنين تقريا در داخل اين مايع شناور است و اين  -2

مايع نقش مهمي در سالمت او دارد. مودي كه جنين به 

شكل ادرار دفع مي كند ، وارد اين آب شده و مجددا 

توسط جنين بلعيده مي شود و در واقع ، نوعي تباد  

 بين مايع و يون ها صورت مي گيرد. 

اگر جنين تحت فشار قرار بگيرد و ميزان مايعات  -3

كاهش پيدا كند ، ممكن است دچار عارضه ها و اختال  

هاي جدي شود و حتي گاهي اوقات ، اين مساله به از 

 دست رفتن يك عضو يا مرگ وي منجر مي شود. 

وجود مايع در كيسه آمنيوتيك و در اطراف جنين ،  -4

هم جلوي حوادث و آسيب ها را مي گيرد و هم در 

حقيقت ، بسترياست كه جنين به وسيله آن مي تواند 

 به زندگي طبيعي خود ادامه  دهد. 

 علل پارگي كيسه ي آب

  ) عفونت ) يك عامل بسيار مهم و شايع 

 سيگار 

 چند قلويي 

 سابقه ي پارگي قبلي 

 تغذيه نامناسب 

 جراحي روي دهانه ي رحم 

 چطور وقوع پارگي كيسه آب را تشخيص دهيم ؟ 

اگر نشت مايع داشته باشيد بعد از نيم ساعت مايع درون واژن  -1

 جمع مي شود و بالفاصله بعد از بلند شدن احساس خيسي مي كنيد. 

يكي ديگر از راه هاي تشخيص بو و رنگ است. مايع آمنيوتيك  -2

رنگ شفاف و يا بدون بو دارد ولي اگر ادرار باشد بو و رنگ آن را مي 

 توان تشخيص داد. 

براي پيشگيري بايد علل به وجود آورنده را از بين برد و در  -3

مواردي كه سابقه ي قبلي داريد استراحت بيشتر و مرابت بيشتر نياز 

 است. 

 

 در موقع احساس نشت مايع چه بايد كرد ؟ 

لباس زير خود را عوض كنيد ، نيم ساعت دراز بكشيد و 

ميزان نشت را با يك نوار بهداشتي چك كنيد سريعا به 

 مركز بهداشتي يا پزشك خود مراجعه كنيد. 

 الزم است بدانيد كه : 

  در موارد پارگي كيسه آب اگر حاملگي بعد از هفته

 باشد ، پزشك توصيه به زايمان مي كنند.  34

  هفته با بستري مادر و تزريق  34در موارد كمتر از

 دارو براي رسيدن ريه ها مدتي صبر مي كنند. 

  آنچه اهميت دارد اين است كه خطر عفونت رحم

 بيشتر از سالمتي جنين است. 


