
 

 

 
  روزنذهف ااسم تهیه کننذه:

 آموزش سالمت سوپروایسر: علمی ویراست

 97/12/7تاریخ بازوگری: 

استفراغ بارداریتهوع   

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

تواند عوارض زیر استفراغ های مداوم می

  :را به دنبال داشته باشد

تَاًس ثبػث کبّش ٍسى ٍ استفزاؽ هساٍم هی-1

 .زر ًتیجِ آسیت ثِ کلیِ کجس شَز

هْن ثسى زر  هَازٍ اس زست زازى  کن ذًَی-2

کلیِ هی هغش ٍاثز استفزاؽ سجت آسیت ثِ 

 .شَز

اس زست زازى آة ثسى اس طزیق استفزاؽ ثبػث 

گَز افتبزى چشن ٍ افت فشبر ذَى ٍ ذشکی 

 .هربط زّبى هی شَز

 

 

  :درمان

 ثستزی شسى زر ثیوبرستبى ٍ اًجبم اقساهبت

 زرهبًی تحت ًظز هترظض سًبى
  زٍر ًگِ زاشتي ثیوبر زر هحیط آرام ٍ زریبفت

 هبیؼبت ٍریسی طجق زستَر پششک
  هظزف زارٍّبی ضس تَْع طجق تجَیش پششک 
 ِتَطیِ ثِ استفبزُ اس هبیؼبت گزم یب سزز ث

ثبػث  ٍلزم سیزا هبیؼبت ٍلزم  جبی هبیؼبت 

 .شَزهی تَْع 

 
  هٌجغ:

 ثیوبریْبی سًبى ٍ سایوبى ٍیلیبهش
 

05157236833رتباط با ما و پاسخگویی: ا  

 1203  : داخلی



  

 ؟تهوع و استفراغ صبحگاهی چیست 

سًبى ثبرزار زر زٍراى حبهلگی زچبر تَْع ٍ  ثیشتز

استفزاؽ هی شًَس کِ هؼوَال سهبى ثزذبستي اسذَاة 

ّفتِ اٍل حبهلگی  10شست ثیشتزی زارز ایي حبلت زر

 .بثسی تز است ٍ تب هبُ چْبرم ازاهِ هیشبیغ

 ؟علت تهوع صبحگاهی چیست 

تَْع ٍ استفزاؽ زر حبهلگی هؼوَال ثِ ػلت تغییزات 

 .زٍراى ثبرزاری رخ هیسّس

 :های پیشگیرانهآموزش

مددجوی گرامی اگر شما مبتال به ایه حالت  

 :وکات زیر را رعایت فرمایید هستید

 ثزای ذَز اس ًظز رٍحی هحیطی آرام ٍ ثسٍى

فؼبلیت ّبی استزس فزاّن کٌس ٍ ذَز را ثب 

 ییس.رٍسهزُ سزگزم ًوب

 هؼسُ ذَز را ّزگش ذبلی ًگذاریس ثْتز است

 هیل کٌیس. غذای کن حجن ٍ ثِ زفؼبت سیبز

 

 ٍ اس ذَرزى غذاّبی هحزک هبًٌس ازٍیِ جبت

 کٌیس.غذاّبی پزچزة شیزیي ٍ غیزُ پزّیش

غذاّبی قٌسی ذشک ٍ سجک هبًٌس  اس

ثیسکَیت یب ًبى ذشک ثِ ذظَص قجل اس 

 .ثزذبستي اس ذَاة استفبزُ کٌیس

ترن  ، غذاّبی حبٍی پزٍتئیي هبًٌس گَشت

 .لجٌیبت را ثیشتز شجْب هیل ًوبییس ٍ هزؽ

 زر طَل رٍس اس هبیؼبت فزاٍاى ثزای ججزاى آة

اس زست رفتِ ثسى زر اثز استفزاؽ استفبزُ 

 .کٌیس 

 زٍری  طجداس ثَی هَاز غذایی زر حبل

 .کٌیس

 

استفراغ های شدید دوران حاملگی 

 ؟چیست

ایي ٍضؼیت ثِ طَرت استفزاؽ هساٍم هیجبشس کِ  

 16الی  6ّفتِ ّبیست ٍ زر حسٍزًیقبثل کٌتزل 

 .حبهلگی رخ هیسّس

در صورتیکه ایه عالیم در  مددجوی گرامی 

بیمارستان ،سریعا به  شما مشاهده شد

 .مراجعه ومایید

 :علل ایجاد

 ،ػفًَت، استزس ،ثبال رفتي َّرهَى ّبی حبهلگی 

 ...کن شسى فؼبلیت هؼسُ ٍ رٍزُ ٍ 

 


