
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مپسی درمان پره اکال

درمان به شدت بیماری، سن  انامی و و وین ی     

جنی  بسننت و دارد، مادر ااتمنننا  دارد اندا     

برای ارزیابو اولیه و شنناید برای بقیه انامی و در  

ه بر اندازه گیری فشنار  عال. بیمارستان بستری شود

خون و آزمایش ادرار، آزمایشننات دی نری ممنن    

برای . وداسنن  برای ارزیابو شدت بیماری انجام ش

ارزیننابو رشنند و وینن ی  جنینننن ، سننننونوگرافو 

انجنام  (نوار  یب جنی ) Nst بیوفیزینا  پروفاینن 

  .مو شود

 مپسنننو داشنته   الدر صورتو که بیمار، پره اک

و یننا ب نند از آن  اننامی 73باشنند و در تهتننه 

باشنننند، بننا القننا  دارو زایمننان صننورت مننو  

باشننند م دا  بر ای  الئدر صورتو که ع.گیرد

که جنی  ممن  اسنن  زایمنننان بیی نو را   

 .تحم  ننننند، بیمار سزاری  خواتد شنند

 

 

 

 بیمارستان رستمانی پارسیان

بلوک زایمانبخش   

 راهنمای خود مراقبتی

 فشار خون بارداری

 
 

بیمارستان رستمانی–کیلومتری جاده دریا 4-پارسیان:آدرس  

63644604670:تلفن  

ویلیامز                  :منبع  

   هفتووووو   73در صوووووکر م دووووو   ووووو در   ووووو

حوو  ی م ش ـدوودب م شی وو ر  ـفیوو  شدوودکد  م    

جنوویخ ـووکش ش ـدوودبه حدح وو  حوو  ی م ح  وو     

. م دحردال پوور   حـدوودله منووم دنتوو   د یوو   

 وو در  وو  در ـ چوو ه  وو  در شی  رـووت  ه  وو    

آـوو  دمر  حوو  ی م  ظوول چروو   وو حر  ووم      

 .گی د

 

. 

آموزشی بروشور شناسنامه  

بارداریفشارخون  عنوان  

 فاطمه عائدی مقامی تهیه کننده

 کمیته آموزش به بیمار تایید کننده

1041اردیبهشت  سال تهیه  

 ناظر کیفی
سوپروایزر آموزشی 

 منیره اکبرزاد

تایید کننده 

 علمی

  رمهسا سادات میریدکت
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 مپسی چیست؟ الپره اک 

جدی افزایش فشننار خون اسنن   ال یک اختنن

که مو تواند ارگان تننای مختیف مادر وجنی  را 

درصد اامی و تا  8تا  2تح  تأثیر  رار دتد و در 

  کار الینو از تظاترات اخت. اتهنناق مو افتد

 .سننایر ارگان تننا، دفع پروتئی  از ادرار اسنن 

 

 المپسیتشخیص پره اک

یا  041ننتر از فشننار خننون سننیتولیک بیش 

وبهمراه   مییو متر جیوه  01دیاستولیک بیشننتر از 

 بارداری 21پروتئی  در ادرار ب د از تهته 

 مپسی شدید الم پره اکالئع

 سردرد شدید یا مستمر  -0

 دوبینو، تاری دید،: بینایو شام  تغییننرات -2

 دیدن نقاط شناور و اساسی  به نور 

 .ی شنماالدرد یا اساسی  شدید در  سم  ب -7

 تهوع و استهراغ -4

 

 

2 

 انواع فشار خون در بارداری

افزایش فشننار خون مو تواننند از  ی  از اامی و  

فشننننار خنون مننزم   »وجنود داشنته باشنننند کنه    

در اامی و ب د از تهتنه   النامیده مو شود و یا ابت«

 «فشار خنون بنارداری   » تشخیص داده شود که 21

نام دارد و اگر چه ب د از اامی و به میزان بیی نو  

به فشار خون در  ال ابتبر مو گردد ولو فرد مست د 

 .آینده مو باشد

 

ی در بارداری می تواند التفشار خون چه مشک

 ایجاد کند؟

  در رشنند جنی  زینننرا انتقنا  منواد    الن اختن1 

 مغنننای از برینننک جهننن  کننناتش منننو یابننند 

مپسننو با ااتما  بیشننتر در افراد بنا  الن پره اک2 

 .فشننننار خننننون مننننزم  اتهنننناق مننننو افتنننند

 ن زایمان زودرس7

 (دکولمان)جدا شدن جه   - 4 

 ااتما  سزاری   -5

. 

0 

 عوامل خطرپره اکالمپسی

 اامی و او  -0

و  یینو و  مپسننو در اامی السننابقه پره اک - 2

 مپسو الیا سابقه فامییو پره اک

سابقه بیماری مزم  کییه و فشار خون مزم   -7 

  یا تر دو 

 سا   41تر از االس  ب -4

  امی و چند یوا  -5

دیاب  شنننیری ،  : جود بیمنناری تایو چونو-6

 لوپوس، ترومیوفییو
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