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 مراقبتهاي پيش از بارداري ونقش آن در سالمت مادر ونوزاد

فيزيولوژيك بوده و اغلب اوقات بسالمتي و بدون هيچگونه عارضه اي بارداري وزايمان پديده ای طبيعي وهرچند که 

که چنانچه اين رويداد طبيعی با مشکالت روحي ، جسمي و يا بيماريهای  به پايان مي رسد ولي  واقعيت اين است

مادر همراه گردد ميتواند خطر آفرين شده و سالمت مادر و جنين را به مخاطره اندازد از اين رو الزمست وضعيت 

 .سالمتي همه زنان از قبل از بارداري بررسي گردد 

ر زنان خواهان بارداري ، استفاده از خدمات برنامه مراقبتهاي برای بررسي سالمتی دبهترين و ساده ترين راه  

اين برنامه شامل مجموعه اي از خدمات مشاوره اي و مراقبتي است كه با انجام  معاينات . پيش از بارداري است 

پزشكي و مامايی و آزمايشات خاص به بررسي وضعيت سالمت جسمي ، رواني ، رفتاري و اجتماعي زنان خواهان 

رداري می پردازد  وموجب ميشود تا خطرات و مشكالت احتمالي موجود براي باردار شدن آنان به موقع شناسايي با

 . بهبود شرايط مادر برای بارداری آينده صورت پذيرد  به منظورشده و اقدامات الزم جهت رفع و يا کنترل آنها 

هنگام  و زودرس ناب مداخالت پزشکیانجام منجر به پيشگيری از بود شرايط مادر در زمان بارداری بديهی است به

طرمرگ ومير خمعرض  در یو کم وزن ینارس ی که بدليلهای پرخطر شده و بالطبع از تولد نوزادانارداريببرای ختم 

 .پيشگيری خواهد شد ،  دارند قرار بيشتری 

معرض خطر قرار می دهد می توان به موارد از مهمترين عواملی که مادران را در زمان پيش از بارداری در  

 : زيراشاره نمود 

   ، بيماريهای زمينه ای مادر اعم از بيماريهای قلبی عروقی و فشارخون باال  ، بيماريهای ريوی ، کليوی

 ....  صرع  ،  ديابت  ،  کم خونی و

  وجودسابقه عارضه دربارداری های قبلی از جمله سابقه سقط جنين ، مرگ جنين و يا نوزاد ناهنجار  و يا

 ... خونريزی غير طبيعی درحين باراری و زايمان ،  زايمان زودرس و

  اعتياد به سيگار و يا مواد مخدر 

  وجود نمايه توده بدنی غيرطبيعی  جاق و يا الغر 

  سال35سال وباالی  81سن زير 

 مصرف برخی داروها نظير داروی متی مازول که در پرکاری نيروئيد تجويز ميشود و.... 

در حال حاضر مراقبتهاي پيش از بارداري از طريق كليه مراكز خدمات جامع سالمت شهری و روستايی و 

ازمهمترين خدماتي كه  برخي.  پايگاههاي سالمت بطور رايگان به تمامي  زنانيكه قصد بارداري دارند ارائه ميگردد 

 : در طي مراقبتهاي پيش از بارداري به زنان ارائه مي شود عبارتنداز 



انجام خدمات مشاوره ای در خصوص انتخاب زمان مناسب بارداری وپيشگيری از بارداری های درمعرض  .8

 ... (ررونظير بارداری درسنين پرخطر ، بارداری با فاصله کمنر از دو سال  ، بارداری های مک) خطر 

 بررسی بارداری های ناموفق و جلوگيری از تکرار آنها .2

 انجام  معاينات بالينی ودر خواست آزمايشات الزم جهت بررسی وضعيت سالمتی   .3

شناسايي بيماريهاي احتمالی که تاکنون شناسايی نشده اند و کنترل و درمان مناسب آنها يه منظور  .4

 نها در طي بارداري آجلوگيري از تشديد شدن 

 بررسی داروهای مصرفی و قطع و يا تعويض داروهای مضر برای سالمت و زشد جنين   .5

ژنتيكي در   ارجاع زنان به مراکز مشاوره ژنتيك درازدواجهاي فاميلي و يا درموارد وجود سابقه بيماريهاي  .6

 نتيكي  خانواده ها به منظور پيشگيري ازتولد نوزادان مبتال به ناهنجاري هاي ژ

ارائه توصيه ها و مشاوره هاي تغذيه اي الزم به زنان الغر و يا داراي اضافه وزن ويا چاق براي متعادل  .7

 نمودن وزن قبل از باردارشدن 

انجام غربالگری سالمت روان وارجاع زنان نيازمند مشاوره به سطوح روانشناسی و يا روانپزشکی با  .1

 توجه به نتايج غربالگری انجام شده

وانجام واكسيانسيون  B رسي وضعيت ايمني برعليه بيماريهاي واگيردار نظير کزاز، سرخجه، هپاتيتبر .9

 درصورت نياز  

حداقل از سه ماه قبل از بارداري  به منظور پيشگيري ف روزانه يك عدد قرص اسيد فوليك توصيه به مصر .81

 از بروز ناهنجاريهاي شايع دستگاه عصبي در جنين 

 گاری يا معتاد برای ترک اعتياد ومعرفی آنان به مراکز مشاوره زنانکمک به مادران سي .88

بنابراين الزم است كليه زنانی كه قصد بارداري دارند حداقل از چند ماه قبل از باردار شدن جهت بررسي         

مراقبت های مدت اعنبار .  وضعيت سالمتی و دريافت مراقبتهاي پيش از بارداري به پزشك يا ماما مراجعه نمايند

جهت " پيش از بارداری تا يکسال می باشد و چنانچه خانمی به هردليل در طی اين مدت باردار نشود  بايستی مجددا

 .دريافت اين مراقبتها اقدام نمايد
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