عالئن خطر دوراى بارداری و پس از زایواى

بارداري ٗ ت٘ىذ ّ٘زاد از ٍَٖتريِ تجربياتي اضت مٔ يل زٗج ٍي ت٘اّْذ در آُ با ٌٕ غريل باغْذ .در ايِ دٗراُ تغييراتجطَي  ،رٗاُ
ي ٗ اجتَاػي قابو ٍالحظٔ اي در زُ ب٘ج٘د ٍي آيذ ،مٔ گآ خ٘غايْذ ٗ گإي ّاراحت مْْذٓ ٗ در ٍ٘اردي ّيسخطرّاك اضت .
بطياری از زّاُ ّگراّْذ چُ٘ فکر ٍی کْْذ اگر اتفاق جذی یا ٍَٖی در ط٘ه بارداری رخ دٕذ
ٍ ،ت٘جٔ آُ ّخ٘إْذ غذ یاَّی داّْذ در چٔ غرایطی بایذ بط٘ر اٗرژاّص با پسغک یا ٍاٍای خ٘د تَاش بگيرّذ.برای اغيب زّاُ در
ط٘ه بارداری ٍػکيجذی پيع َّی آیذ با ایِ حاه اگر ٍادراُ در ایِ ٍ٘رد ّگراُ ٕطتْذ ،فٖرضت ّػأّ ٕای ٌٍٖ
زیر بٔ ایػاُ کَک ٍيکْذ .برخی از ٍ٘ارد ٍَکِ اضت حاىت اٗرژاّص داغتٔ یا ّذاغتٔ باغذ ٗ
ایِ بطتگی بٔ ٍجَ٘ع غرایط اػٌ از ضِ بارداری ،ضابقٔ ضالٍت ٗ بيَاری ٗ ضایر ػالئٌ احتَاىی دارد ،از ض٘ی دیگر ٍَکِ اش
ت ٍادر دچار ٗضؼيتی باغذ کٔ در ایْفٖرضت ٍ٘ج٘د ّباغذ ٗىی بْا بٔ غرایط خاؼ
ٗ ٍيساُ درد یا ّاراحتی کٔ تحَو ٍی کْذ الزً باغذ کٔ با پسغک تَاش بگيرد .ػالئٌ زیر ٍی ت٘اّْذ رإَْایخ٘بی باغْذ ،در ص٘رت
برٗز با ٍاٍا یا پسغک تَاش گرفتٔ غ٘د:
عالئن خطر دوراى بارداري
 خّ٘ريسي يا ٕرگّ٘ٔ ىکٔ بيْيکإع يا فقذاُ حرکت جْيِآبريسظ (خرٗج ّاگٖاّی ٍایغ از ٍٖبو )درد ٗ ٗرً يکطرفٔ ضاق ٗراُدرد غکٌ  ،پٖيٕ٘ا ٗدرد ضر دهض٘زظ يا دردْٕگاً ادرار کردُاضتفراؽ غذيذ ٗ ٍذاًٗ يا خّ٘يتب ٗ ىرزتْگي ّفص ٗ تپع قيبٗرً دضت ٕا ٗ ص٘رت يا تَاً بذُضردرد  ،اختالالت بيْایی ٗ تاري ديذافسايع ٗزُ ّاگٖاّي (يک کيي٘ گرً يا بيػتر در ٕفتٔ)ػفّ٘ت ،آبطٔ ٗ درد غذيذ دّذاُعالئن خطر پس از زايواى
خّ٘ريسي بيع از ٍيساُ قاػذگي در ٕر زٍاُ ٗ يا ادأٍ خّ٘ريسي بيػتر از حذ ىنٔ بيْي بؼذ از دٓ رٗزدرد ٗ ض٘زظ ٗ ترغح ازٍحو بخئ ٕادرد غکٌ ٗ پٖيٕ٘اافطردگي غذيذ /جُْ٘ پص از زايَاُض٘زظ ٗيا درد ْٕگاً ادرار کردُ ،بی اختياری دفغ ادرار ٗ ٍذف٘عخرٗج ترغحات چرکي ٗ بذ ب٘از ٍٖبودرد ٗ ت٘رً ٗ ضفتي پطتاُ ٕاتب ٗ ىرز-درد ٗ ٗرً يکطرفٔ ضاق ٗ راُ
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