
 یبرخدر بارداری پر خطر احتمال مرگ مادر یا جنین وجود دارد. 

 دیو سالمت مادر را تهد یممکن است باردار خودیبه خود هایماریب

 موارد اشاره کرد: نیبه ا توانیکنند. از جمله آنها م

 

 یکبد روزیکبد مثل س شروندهیمزمن و پ یهایماریب، 

عملکرد کبد  طیشرا نی. در اتیو هپات ونیمیاتوا یهایماریب

و ممکن است  تاس یعیرطبیآن غ یهامیو آنز ستین یعیطب

 نی. اگر فرد مبتال به اندازدیجان مادر را به خطر ب یباردار

با نظارت  دیداشته باشد، حتما با یبه باردار لیتما هایماریب

 پزشک گوارش باشد.

 

  هاهیکه کل یراتییبه علت تغ شروندهیپ یویکل یهایماریب 

 نیمادر و جن یبرا ییخطرها کنند،یم دایپ یدر طول باردار

 شتریب هیکل ییخون و نارسافشار شیو احتمال افزا ددارن

 یبه باردار لیزنان هم در صورت تما نیخواهدبود. ا

 تحت نظر متخصص باردار شوند. دیحتما با

 

  یمادرزاد یهایماریمبتال به ب یهاخانم یبرا 

عروق کرونر و سابقه  یب، تنگقل ییقلب مانند نارسا

 خطرناک است.  یباردار یسکته قلب

 

 قلب  چهیدر یکه دچار تنگ یزنان باردار

از  شیده قلب ببرون زانیکاهش م لیهستند، به دل

نفس و  یدر معرض خطر ابتال به سنکوپ، تنگ نیریسا

. عالوه بر رندیگیقرار م نیخود و جن یمرگ ناگهان

زودهنگام و رشد  مانیاز ن،یاحتمال سقط جن نیا

مرگ هم  یها و حتکودک، آب آوردن شش یناکاف

 دارد. ودوج

 

  دارند هم ممکن است  یو انعقاد یخونیماریکه ب یمادران

 مواجه شوند. ییهابا مشکل یدر طول باردار

 

 از  یکه به انواع یاز زنان یممکن است پزشک به برخ

سال  5حداقل اند و از درمان آنها ها مبتال بودهسرطان

دارد. در  یادیز یخطرها یدهد ول یاجازه باردار گذرد،یم

 زانیم نکهیا لیکه هم به دل شروندهیپ یویر یهایماریب

 ابتیدر د زیو ن دهندیرا کاهش م نیبه جن یرسانژنیاکس

 2که  یهم وجود دارد به مادران یکه قبل از باردار شروندهیپ

حتما  ایردار نشوند با گرید شودیم هیفرزند دارند توص

انجام  قینظر پزشک متخصص غدد باشند که کنترل دقتحت

ذکر شده را دارند  یهاکه مشکل یبه همه مادران دیشود. با

 . ندکن یریناخواسته جلوگ یهایکرد که از باردار هیتوص



 

 نکات ویژه:
ری است. به عبارتی تأکید ما کنترل بیماری ها قبل از وقوع باردا

زمینه ای خود را شناسایی کند و  مادر اول باید با دقت بیماری های

تحت کنترل قرار دهد و سپس نسبت به بارداری اقدام کند. در واقع 

ارزیابی وضعیت جسمانی مادر قبل از بارداری به وی کمک می کند 

خود را برای به دنیا آوردن یک نوزاد سالم آماده کند. این دسته از 

تحت نظر باشند و مادران باید به طور مرتب و بیش از دیگر افراد 

 تمام داروهای تجویز شده را طبق نظر پزشک مصرف کنند

 
هفته یک بار تا هفته بیست و  ۴معموال یک مادر طبیعی باید هر 

هفته  2هر  ۳۶تا  2۸هشتم به متخصص زنان مراجعه کند و از هفته 

ما در بارداری یک بار و پس از آن هفته ای یک بار ویزیت شود. ا

هفته یک بار بیمار باید مراجعه کند و سالمت مادر  2های پرخطر هر 

و جنین توسط پزشک کنترل شود تا نتیجه بارداری مثبت باشد. 

گاهی ما در قبل از بارداری مشکل خاصی ندارد و پس از شروع 

دوران بارداری به دیابت دوران بارداری مبتال می شود و یا 

د جنین، خون ریزی غیرطبیعی، دچار محدودیت رش

پارگی کیسه آب، پرفشاری خون و ... می شود. در این 

موارد هم بارداری پرخطر اتفاق می افتد و بیمار باید کامال 

 تحت نظر پزشک متخصص باشد.

 نتصمیم گیری درباره نحوه زایما

زایمان طبیعی به دالیل متعددی از جمله خونریزی کمتر 

بر سزارین ارجحیت دارد اما و کاهش عوارض زایمان 

گاهی ممکن است شرایط جنین و مادر این طور اقتضا 

کند که باید سزارین انجام شود.نکته این جاست که حتی 

گذراندن یک بارداری پرخطر به معنای کنار گذاشتن 

زایمان طبیعی نیست و در موارد بسیاری مادر می تواند با 

 شته باشد.وجود بارداری پرخطر، زایمان طبیعی دا
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