
 

 یبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 بارداری فشار خون دوران

 الزامی است آموزش بیمار حین بستری و ترخیص  ،همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار

 انجام گیرد طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیرفشار خون دوران بارداری 

 فعالیت ❖

 بهتر است در تخت استراحت نمایید. ✓

 در بستر انگشتان و مچ پاها را حرکت دهید، تا از لخته شدن خون در پاها پیشگیری شود.  ✓

همراه خود و یا در صورت اجازه پزشک برای خروج از تخت ابندا نشسته و سپس پاهای خود را از لبه تخت آویزان نمایید و در صورت نداشتن سرگیجه با کمک  ✓

 پرستار از تخت خارج شوید.

 از بلند شدن ناگهانی و خارج شدن از تخت بدون هماهنگی با پرستار و همراهان خودداری کنید. ✓
 

 تغذیه ❖

 از رژیم غذایی که متخصص تغذیه یا کارشناس تغذیه برای شما در نظر گرفته است استفاده نمایید. ✓

 نمک به غذای خود پرهیز نمایید. از خوردن  غذاهای شور و یا اضافه کردن ✓

 

 درمان ❖

 است زود هنگام و نوع فشارخون ون باال در بارداری تشخیص مهم ترین نکته در درمان فشار خ ✓

ستری شوید تا تحت نظر قرار بدر بیمارستان ، ممکن است به مدت چند هفتهمشاهده شدبارداری افزایش فشار خون خفیف  ۳۷در هفته  اگر ✓

 . گیرید

 درمان داروئی قرار خواهید گرفت تا فشارخون پائین آید و تا زمانِِِ تولدِ نوزاد بستری خواهید شد. یا بیشتر ۱۱۰/۱۶۰فشارخوندر صورت  ✓

 انجام می شود بارداری یا بعد از آن قرار داشته باشید، زایمان ۳۴اگر در هفته   ✓

 انجام گردد.ها و سایر اعضای بدن جنین تا تکامل ریه دارو داده می شوداید به شما بارداری نرسیده ۳۴اگر هنوز به هفته  ✓

 خواهد شد. دارهای ضد تشنچ تجویزدر صورت شک به احتمال ایجاد پره اکالمپسی  ✓

 .مسکن و آرام بخش عدم مصرف  ✓

 

 مراقبت ❖

 ها و اتصاالت خود اجتناب نمایید.از دستکاری سرم ✓

 ا تیم درمانی همکاری الزم را داشته باشید. ✓

 .دارو بدون تجویز پزشک و خوسرانه خودداری نماییداز مصرف  ✓

 داروها در فواصل مشخص توسط پرستار برای شما اجرا خواهد شد. ✓
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 ترخیص نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 بارداری دوران فشارخون

 رژیم غذایی ❖

 .بارداری بر میزان مصرف نمک خود دقت کرده و آن را کنترل کنیدی از همان ابتدا ✓

 استفاده نمایید.از گیاهان و ادویه های مختلف برای طعم دار کردن غذا در زمان پخت غذا بجای نمک   ✓

 کنید.  اجتنابکه دارای سدیم باال هستند؛  گازداراز غذاهای فراوری شده، فست فودها و نوشابه های  ✓

 .از مصرف غذاهای کنسرو شده که اغلب دارای مقادیر باالی سدیم هستند اجتناب کنید ✓

 استفاده نمایید.چربیهای سالم، پروتئین، ویتامین و مواد معدنی  رژیم غذایی متشکل ازاز  ✓

سیب زمینی شیرین، گوجه عبارتند از: از بهترنی غذاهای غنی از پتاسیم افزایش پتاسیم مصرفی می تواند تاثیر سدیم بر فشار خون را کاهش دهد.  ✓

در مورد میزان مناسب پتاسیم برای . کشمش و آلو مانند خشک های میوه و هندوانه طالبی، فرنگی، نخود لوبیا، موز، زمینی، سیب فرنگی، آب پرتقال،

 خود با پزشکتان مشورت کنید.

بل، تن کدو دانه لوبیا، موز، آووکادو، بادام، منیزیم در موادی مثل موجب کاهش فشار خون می گردد. مقدار کافی منیزیم به صورت روزانه، مصرف ✓

 .غالت کامل و سبزیجات برگ سبز، فراوان است ،، سیب زمینی )با پوست(، ماست توفو، شیر سویا

 .جهت جلوگیری از یبوست رژیم غذایی پرفیبر و مایعات مصرف کنید ✓

 .ازمصرف غذاهای نفاخ و دیر هضم اجتناب کنید ✓

 .کم خودداری کنیدیک برنامه غذایی سالم و مناسب داشته باشید و از مصرف غذاهای پر کالری و با ارزش غذایی   ✓

سقط جنین در  خطرجریان خون جفت می شود و با  اهشمصرف کافئین در دوران بارداری موجب ک .مراقب میزان مصرف کافئین خود باشید ✓

 .ارتباط است
 

 فعالیت ❖

 . استراحت مطلق نیستولی نیازی به  یکی از مهمترین اقدامات درمانی استراحت است ✓

 ید.فشار خون خود را کنترل کن ،پیاده روی دقیقه ۴۵تا ۳ ۰ با طول روزدر در صورت اجازه پزشک معالج  ✓
 

 مراقبت ❖

 از توقف دارو بدون مشورت با دکتر پرهیز کنید ✓

 خودداری نمایید.و نوشیدن الکل، ( سیگاراز مصرف دخانیات ) ✓

 از زایمان بسیار عمل مناسبی است.حرکات جنین را در هر روز بشمارید. این روش برای کنترل سالمت جنین در فواصل معاینات پیش  ✓

 نمایید. کنترلخود را طور مرتب فشارخون  به  ✓

 داروهی تجویز شده توسط پزشک معالج خود را سر وقت مصرف نمایید. از قطع دارو بدون اجازه پزشک اجتناب نمایید. ✓

 .ید فشار خون خود را کاهش دهدبار در روز، می توان ۳یا  ۲دقیقه،  ۳۰گوش دادن به نوع مناسب از موسیقی برای حداقل  ✓
 

 زمان مراجعه بعدی ❖

 در صورت مشاهده عالئم زیر سریع به پزشک معالج خود مراجعه نمایید:

 کمتر از قبـل شده اسـت جنین که تعداد حرکات  در صورتی ✓

 باالتر باشد. 9۰/۱۴۰در صورتی  که فشار خون از  ✓

ناگهانی وزن، سردرد مداوم یا شدید، تغییرات دید، درد باالی شکم و یا حساسیت آن ناحیه و یا ورم، افزایش مانند عالئم پره کالمپسی در صورت بروز  ✓

 تهوع و استفراغ

 درد و حساس شدن رحم در لمس  ولکه بینی یا خونریزی مانند عالئم پارگی جفت در صورت بروز  ✓
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