عالئن و نشانه ها

هقدهه



کراهپ(درد) رحوی هطاتِ دردّای دٍراى قاعذگی

هیطَد ٍ ضایعتریي علت هرگ ًَزاداًی هیثاضذ کِ فاقذ ًاٌّجاری هادرزادی ّستٌذ.



کراهپ ضکوی (تا یا تذٍى استفراغ  ،تَْع یا اسْال ضذیذ)

زایواى زٍدرس هیتَاًذ تاعث عقة هاًذگی رٌّی ًَزاد ٍ اختالالت ضٌَائی  ،تیٌائی ٍ



ّرگًَِ خًَریسی ٍاشیٌال(هْثلی)

حرکتی در ًَزاد ضَد.



تغییر ترضحات ٍاشًی(هْثلی)



احساس فطار در ٍاشى یا لگي



درد در پائیي کور



درد ضذیذ(هتٌاٍب یا هذاٍم)

زایواى زٍدرس یا پرُ ترم لیثر تِ ضرٍع زایواى تیي ّفتِ ّای

 20-37حاهلگی گفتِ

هدف:
تعییي ٍ ضٌاخت ترخی عَاهل خطرساز هادری
در ایجاد زایواى زٍدرس ترای پیطگیری از تَلذ ًَزاد ًارس

عواهل پرخطر
 سي هادر(زیر  17سال ٍ تاالی  35سال)
 هراقثتْای ضعیف دٍراى حاهلگی
 ساتقِ پرُ اکالهپسی(هسوَهیت حاهلگی)
 دیاتت
 عفًَتْای ادراری
 پارگی زٍدرس کیسِ آب
 استعوال سیگار
 ساتقِ سقط قثلی ٍ زایواى ًَزاد ًارس
ٍ اشیٌیت تاکتریال(عفًَتْای ٍاشى)
 کاّص طَل دّاًِ رحن
 چٌذقلَئی

توصیه های الزم برای پیشگیری و توقف زایواى زودرس برای هادراى حاهله


هراجعِ تِ هَقع تِ پسضک جْت تطخیص عفًَتْای ادراری ٍ تٌاسلی ٍ درهاى
آًْا



هحذٍدیت فعالیت



استراحت در ٍضعیت خَاتیذُ تِ پْلَ



گسارش ّرگًَِ ترضحات ٍاشًی ٍ خرٍج هایع ضفاف تِ پسضک هعالج



گسارش ٍجَد تة ٍ ضرتاى تٌذ ٍ سریع تِ پسضک هعالج



تَجِ ٍ دقت تِ حرکات جٌیي



هصرف هایعات ٍ جلَگیری از کن آتی تذى



هصرف دارٍّای ترطرف کٌٌذُ اًقثاض رحن(تا تجَیس پسضک هعالج)



تَجِ تِ عالئن ٍ ًطاًِ ّای زایواى زٍدرس ٍ اطالع تِ هَقع تِ پسضک هعالج

آنچه که هادراى حاهله در آستانه زایواى زودرس(پره ترم لیبر)
باید بدانند

پدر عسیس
تا حوایت عاطفی ٍ جسوی از هادر تاردار  ،اٍ را در سپری کردى دٍراى حاهلگی ٍ زایواى
یاری ًوائیذ.

تهیه و تنظین :هعصَهِ صوذی ضوس -سَپرٍایسر آهَزضی هرکس
با هوکاریً :سریي ّاضوی -کارضٌاس هاهائی تخص سساریي هاهائی
گروه هدف :هادراى در آستاًِ زایواى زٍدرس تستری در تخص حاهلگی ّای پرخطر
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