تُصيً ٌبی تغذیً ای:
هکول یبری ّیتبهیي  5 ،Dهیکزّگزم زر رّس
هکول یبری ّیتبهیي  ،Cرّساًَ mg1000

تاريخ هزاجعَ تعدي:
رژمي غذايي:
آدرص پششك:
منًَْ پاتْلْژي:
تاريخ اجنام پاًسواى:

هکول یبری ّیتبهیي Eثَ صْرت رّساًَ
زریبفت هکول آُي mg60 ،رّساًَ
افشایش رّغي ُبی چٌس غیز اشجبع زر رژین
استفبزٍ اس  Fish Oilیب اسیس چزة اهگب  ،3ثَ صْرت هصزف
هبُی یب زریبفت هکول آى ،استفبزٍ اس پزّتئیي سْیب ّ رّغي
سیتْى ،هصزف شیز کن چزة  ،هحسّزیت زریبفت ًوک
استفبزٍ اس گْشت ُبی کن چزة ،زر صْرت استفبزٍ اس گْشت
هزؽ ،پْست آى جسا شْز.
استفبزٍ کبفی اس رّی ( mg 11 ،گْشت ّ هبُی)

پزٍ اكالهسي

استفبزٍ کبفی اس هٌیشین( mg 350 ،سجشیجبتً ،رْز سجش)
زریبفت کلسین رّساًَ  mg 1200اس شیز یب هٌبثغ زیگز

(هسوْهیت حاهلگي)

افشایش زریبفت رّساًَ پتبسین 90 ،هیلی اکی ّاالى
پزُیش اس هصزف ذیبر شْر ّ آجیل شْر

تاريخ
تاريخ
منابع

ًْشیسى  6تب  8لیْاى آة زر رّس ،زریبفت کلیَ ّیتبهیي ُب،
ذْززاری اس هصزف کبفئیي (قٍِْ ،چبی، )...استفبزٍ اس ترن هزؽ
حساقل زّثبر زر ُفتَ

توصیه های پس از بارداری:
 .1تغییز شیٍْ سًدگی
 .2افشايش فعالیت رّساًَ ( 15تا
 30دقیقَ در رّس)
 .3اصالح رژين غذايی

قشّيي  ،خیاتاى فزدّسی  ،تاالتز اس
چِارراٍ فزدّسی  ،جٌة هزکش ديالیش
تلفي33365160-70 :
www.mehreganhospital.ir
ّب سايت:
پست الکرتًّیکی :
mehreganhospital@IRAN.IR

:

کدED-PM-040-01 :
1393/11/06
انتشار
بازنگري 1394/11/06

تاييد پسشكان

دكتزميتزامُالئي وژاد(متخصص
بٍذاشت ببرداري)

دكتر

فشبر خُن َابستً بً ببرداری َپزي اکالمپسی
چيست؟
افزایش فشبر خىى هبدر در طی ببرداری که بب عالین ورم
و پروتئیي در ادرار هوراه ببشد .پره اکالهپسی ًبهیده هی
شىد .ایي عبرضه به ًبههبی تىکسوی و هسوىهیت
حبهلگی ًیز ًبهیده هی شىد.

کذام مبدران بيشتز در معزض ابتال بً فشبر
خُن َابستً بً ببرداری َ پزي اکالمپسی
ٌستىذ؟
هبزراى شکن اّلسًبى ثب سبثقَ پزٍ اکالهپسی زر ذْاُز یب هبزرسًبى ثب سبثقَ پزٍ اکالهپسی زر ثبرزاری قجلیسًبى چبقهبزراى هجتال ثَ ثیوبری زیبثت قجل اس ثبرزاری یب حیيحبهلگی
سًبى ثبرزار زر سٌیي سیز  ّ 18ثبالی  35سبلسًبى ثب سبثقَ فشبر ذْى ثبال یب سبثقَ ثیوبری کلیْیقجل اس ثبرزاری
تعضی اس ًشاًَ ُا هی تْاًٌد
ًشاًَ تزّس پزٍ اکالهپسی در
فزصتی ًشديک تاشٌد .تٌاتزايي
تايد تَ ّجْد ايي ًشاًَ ُا در
تدى خْدتاى حساص تاشید ّ تا
تزّس ُز کدام اس آهنا سزيعا تَ
پششک هزاجعَ کٌید.ايي ًشاًَ
ُا عثارتٌد اس:
عالیم پزي اکالمپسی خفيف
فشبرخُن ببال( فشبر خُن َ ،)90 /140رم َ مقذار
کم پزَتئيه در ادرار
عالیم پزي اکالمپسی شذیذفشبر خُن ببال( فشبر خُن
 َ 110 /160بيشتز) پزَتئيه در ادرارَ ،رم عمُمی
بذن بُیژي دست َ صُرت ،افشایش وبگٍبوی َسن بذن
،اختالل در بيىبیی َ تبری دیذ ،درد قسمت ببال َ راست
شکم ،سزدرد َ کبٌش ادرارَ یب تُقف جزیبن ادرار

چگُوً اس بزَس فشبر خُن َابستً بً ببرداری َ پزي
اکالمپسی آگبي می شُیم؟
ُز کسام اس ًشبًَ ُبی گفتَ شسٍ هی تْاًس ًشبًی اس
ثزّس پزٍ اکالهپسی ثبشس .زر ُز ثبر هزاجؼَ ثَ
پششک یب هبهب ًیش  ،اّ ثب اًساسٍ گیزی فشبر ذْى ّ
ّسى شوب ّ،زرصْرت ّجْز ػالئن ی ثب زرذْاست
آسهبیش ازرار ثزای ثزرسی ّجْز پزّتئیي زر ازرارّ
ًیش اًساسٍ گیزی اسیس اّریک ّ کزاتیٌیي ذْى،
ّضؼیت شوب را هْرز ثزرسی قزار هیسُسسًْْگزافی
هی تْاًس ثَ تؼییي ّضؼیت جٌیي ّ جفت ًیش کوک کٌس .
زرهبى فشبر ذْى ّاثستَ ثَ ثبرزاری ّ پزٍ اکالهپسی
زرهبى ثستگی ثَ سي ثبرزاری زارز .یؼٌی هست سهبًی
کَ اس ػوز جٌیي هی گذرز.
 )1اگز تبرید سایوبى ًشزیک است ّ رشس جٌیي کبفی
است .هوکي است پششک ثب تْجَ ثَ شزایط هبزر ّ
جٌیي تصوین ثَ اًجبم سایوبى ثگیزز.
 )2اگز هبزر پزٍ اکالهپسی ذفیف زاشتَ ّ جٌیي رشس
کبفی ًساشتَ ثبشس ،هْارز سیز ثَ هبزراى تْصیَ
هیشْز:
استزاحت ثز پِلْی چپ ثزای افشایش ذًْزسبًی ثَجٌیي
افشایش تؼساز ّیشیتِب تْسط پششک یب هبهبهحسّز ًوْزى هصزف ًوکهصزف هبیؼبت کبفی زر طْل رّسهصزف زارّی پبییي آّرًسٍ فشبر ذْى ثَ زستْرپششک
ثستزی شسى زر ثیوبرستبى ثزای کٌتزل فشبر ذْىّكٌتزل كلیَ ُب

چگُوً اس ابتال بً پزي اکالمپسی پيشگيزی کىيم؟
ذبًوِبیی کَ ثَ تبسگی فشبر زیبستْل( فشبر پبییي) آًِب
 81 -89هیلی هتز جیٍْ شسٍ است ،یب ثیش اس 1
کلیْگزم زر ُفتَ افشایش ّسى پیسا کززٍ اًس ثبیسُز3تب
 4رّس یکجبر هزاجؼَ کٌٌس ّ هزاقجت ثَ طْر سزپبیی
ازاهَ پیسا کٌس هگز ایٌکَ ػالیوی هبًٌس فشبر ذْى ثبال،
ّجْز پزّتئیي زر ازرار ،اذتالالت زیس یب زرز رثغ
فْقبًی ّ راست شکن زر آًِب ثزّس کٌس.هتبسفبًَ ،راٍ
هطوئٌی ثزای پیشگیزی اس ّقْع پزٍ اکالهپسی ّجْز
ًسارز ّلی ثزای کبُش ػْاهل هستؼس کٌٌسٍ ای کَ
ثبػث افشایش فشبر ذْى هی شْز ،مُارد سیز تُصيً
می شُد:


کٌتزل هزتت فشبر ذْى ّ اًساسٍ گیزی ّسى
ّ هیشاى پزّتئیي زر ازرار ثب تْجَ ثَ زستْر
پششک
ّیشیت هزتت تْسط پششک یب هبهب
هصزف هبیؼبت کبفی زر طْل شجبًَ رّس
هصزف کن هْاز کبفئیي زار
هصزف ثیشتز هیٍْ ّ سجشیجبت تبسٍ ثَ زلیل
ذبصیت آًتی اکسیساتیْ( هحبفظت کٌٌسٍ)



هصزف هبُی ُب ثْیژٍ هبُی ُبی زریبی
جٌْة ثَ غیز اس هبُی تي ( فقط زر حس 6
اًّس زر ُفتَ)ّ استفبزٍ اس کپسْلِبی رّغي
هبُی
پزُیش اس هصزف سیبز ًوک ّ هْاز ًشبستَ
ای ّ غذاُبی سزخ کززًی
استزاحت کبفی زر طْل رّس
اًجبم هزتت توزیٌبت ّرسشی











ػْاهل تشسیس کٌٌسٍ ثیوبری:
*تغذیَ ًبهٌبست،زیبثت شیزیي،سبثقَ فشبر ذْى ثبال
*ثیوبری کلیْی هشهي،حبهلگی اّل(هسوْهیت زر یک حبهلگی
ثساى هؼٌی ًیست کَ زر حبهلگیُبی ثؼسی ػْز ذْاُسكزز)
*سیگبر کشیسى،سْء هصزف الکل،استفبزٍ اس زارُّبی رّاًگززاى
*سبثقَ ذبًْازگی اکالهپسی یب پزٍاکالهپسی

