
نكاتي آه بايد در زمينه پري اآالمپسي بدانيد

 در واقع اين بيماري يكي از شايعترين مشكالت جدي –پري اآالمپسي خيلي بيشتر از آنچه اآثر مردم فكر مي آنند شايع است 
ر شناخت پري اآالمپسي مي تواند خطرناك بوده، و حتي زندگي افراد را مورد تهديد قرار دهد، و هنوز آنقد. بارداري است

 .آافي از آن در دست نيست تا قابل جلوگيري باشد

نكات آليدي درباره پري اآالمپسي

 پري اآالمپسي چيست؟
. پري اآالمپسي يك بيماري است آه در حين آبستني روي داده و هم بر مادر و هم بر آودك به دنيا نيامده او تاثير مي گذارد

از جمله مشكالت جدي تشنجهايي است .  در موارد حاد مي تواند خيلي خطرناك باشداآثر موارد اين بيماري شديد نيستند، اما
 در نتيجه اصطالح پري اآالمپسي براي بيان تفاوت آن دو مورد استفاده قرار مي –شناخته مي شود " اآالمپسي"آه با عنوان 

 .گيرد

 چه آساني به آن مبتال مي شوند؟
آساني آه بيشتر در معرض خطر قرار دارند خانمهايي . تن يكي به آن دچار مي شود خانم آبس10در حالت خيلي آلي، از هر 

 دارند؛ خانمهايي آه سابقه 35 باالي BMI سال سن دارند، آساني آه 40هستند آه براي بار اول آبستن مي شوند؛ بيش از 
شته است؛ آساني آه از فشار خون باال، پري اآالمپسي در خانواده آنها وجود دارد؛ آساني آه از آخرين آودآشان ده سال گذ

 .ديابت يا بيماري آليه رنج مي برند؛ آساني آه بيش از يك آودك آبستن هستند و آساني آه قبًال به آن دچار بوده اند

 عامل بوجود آورنده آن چيست؟
يش مي آيد اما تا مدتها بعد اين مشكل در مراحل اوليه آبستني پ. مشكلي در جفت آه جريان خون به آودك را محدود مي سازد

. نشاني از بيماري ايجاد نمي آند- معموًال تا هفته هاي آخر –

 عاليم آن چيست؟
 آه همه اينها با معاينات منظم پيش از –فشار خون باال، وجود پروتئين در ادرار مادر و، بعضي اوقات، رشد ضعيف آودك 

 .زايمان قابل تشخيص است

  مداوا قرار مي گيرد؟اين بيماري چگونه مورد
 و ممكن – معموًال در يك بيمارستان يا درمانگاه –خانمهاي مبتال به پري اآالمپسي بطور دقيق تحت نظر قرار مي گيرند 

 .است داروهايي براي آنترل فشار خون به آنها داده شود

 آيا اين بيماري قابل درمان است؟
به همين دليل غالب خانمهاي مبتال به . جاد آرده است امكان پذير مي باشددرمان فقط با زايمان آودك، و جفتي آه مشكل اي

 .پري اآالمپسي زايماني اجباري، و معموًال  زود هنگام دارند

 آيا دوباره هم اتفاق مي افتد؟
. است20شانس متوسط تكرار حدود يك به . بعضي خانمها دوباره به آن دچار مي شوند

  دوره آبستني پيش بيني آرد؟لري را در اوايآيا مي توان بروز اين بيما
 اما افرادي آه احتمال ابتال – به همين دليل است آه معاينات منظم در دوره آبستني اهميت بسيار دارد –در حال حاضر خير 

 .به آن دارند قابل شناسائي هستند

 آيا مي توان از آن جلوگيري آرد؟
 آم آسپرين بطور روزانه و تحت نظر پزشك در بعضي ي پزشكان دوز ها اگرچه به اعتقاد بعضي از–بطور قطعي خير 
 .موارد سودمند است



 افرادي آه قبًال به اين بيماري دچار بوده اند چگونه مي توانند به خودشان آمك آنند؟
ود را از از متخصصان آمك دريافت آنيد، هميشه روي معاينات مرتب پيش از زايمان اصرار آنيد، هرگز وقتهاي مالقات خ

 .دست ندهيد و هر نوع عالمت يا نشانه اي را به ماما يا پزشك خود گزارش آنيد

عاليمي آه بايد مراقبشان باشيد

.سردردهاي بد آه خوب نمي شوند •

.، مشاهده نورهاي درخشان يا نقطه در پيش چشمتار شدن ديد •

.دردهاي شديد در زير قفسه سينه، بخصوص در سمت راست •

) آغاز آبستني‘حالت تهوع صبحگاهي’نه (استفراغ  •

براي آسب اطالعات و يا مشورت در هر زمينه مربوط به پري اآالمپسي، با خط تلفن مشاوره پري اآالمپسي سازمان 
 . تماس حاصل فرماييد0208 427 4217

 اقدام در زمينه پري اآالمپسي
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 چرا ادرار و فشار خون در طول دوره آبستني چك مي شود
 

دليل اينكار اين است آه تغييرات فشار خون و ادرار مي . فشار خون و ادرار شما بايد در هر معاينه دوره آبستني چك شود
د مي تواند بر اگر اين بيماري زود تشخيص داده نشو. توانند از نشانه هاي يك مشكل آبستني به نام پري اآالمپسي باشند

 .معاينات مرتب به سالم نگاه داشتن شما و آودآتان آمك مي آند. سالمتي شما و آودك شما تاثير بگذراد
 

 فشار خون چيست؟
فشار خون با استفاده از يك بازوبند قابل باد شدن در . فشار خون نيروي محرآه پمپاژ خون در نقاط مختلف بدن شماست

نشان دهنده فشار در حين ) و باالترين عدد(اولين عدد : فشار خون با دو عدد ثبت مي شود. ودبازوي شما اندازه گيري مي ش
فشار خون حتي . فشار خون در افراد مختلف متفاوت است. ضربان قلب است، عدد دوم فشار ميان ضربانها را نشان مي دهد

 براي 80/120 يا 70/110 فشار متوسط .با زمان و ساعت از روز و آاري آه در حال انجامش هستيد تفاوت مي آند
البته فشار شما مي تواند آمي باالتر يا پايين تر از اين مقدار بوده ولي براي شما آامًال عادي و نرمال . خانمها عادي است

 .باشد
 

 فشار خون در دوران آبستني
او يا پزشك در هر بار . اندازه گيري آندماماي شما در اولين وقت مالقات معاينه دوران آبستني مي تواند فشار خون شما را 

 .معاينه پس از آن فشار شما را چك خواهند آرد
 

 اگر فشار خون من خيلي باال بود چه اتفاقي مي افتد؟
اما اگر فشار خون باال باقي ماند، امكان . تنش، نگراني و يا فعاليت مي توانيد فشار خون شما را براي مدتي افزايش دهد

اما پزشكان و ماماها . هيچ مرز مشخصي ميان فشار خون طبيعي و باال وجود ندارد. پري اآالمپسي وجود داردابتالي شما به 
اگر فشار خون شما باال باشد، ماما و يا پزشك شما بايد آنرا در .  احساس نگراني مي آنند90/140معموًال از فشارهاي باالي 

 . مي آنند بايد ادرار شما را نيز براي وجود پروتئين چك آنندهر بار آه فشار شما را چك. دفعات بيشتري چك آند
 

 چك آردن ادرار براي پروتئين
 براي وجود رادرار بايد حداقل يك با. ادرار شما سر نخهاي بسيار حياتي درباره سالمتي خود و آودآان بدست مي دهد
اما، ادرار بايد در هر قرار مالقات براي . تعفونت چك شود، عارضه اي آه در دوران آبستني احتمال بروز آن بيشتر اس
 .وجود پروتئين نيز چك شود، چون اين مي تواند از عاليم پري اآالمپسي باشيد

 
 ؟تست چگونه انجام مي شود

اين تست آنگاه نشان مي . در نمونه اي تازه اي ادرار فرو مي آنند) نوار فرو بردني(ماما يا پزشك شما يك تكه نوار آاغذي 
اگر مقداري . ه آيا پروتئين در ادرار وجود دارد يا خير و در صورت مثبت بودن، مقدار آن را نيز نشان مي دهددهد آ

اين چيزي . در جواب آزمايش شما ثبت خواهند آرد" مقدار خيلي آم"پروتئين موجود در خون شما آم باشد، آنرا با عنوان 
 .ثبت مي شود+ ير بيشتر پروتئين بصورت يك يا چند عالمت بعالوه وجود مقاد. نيست آه خودتان را بابت آن نگران آنيد

 
 اگر پروتئين يافت شد چه اتفاقي مي افتد؟

براي پروتئين و فشار خون باال داريد، احتمال ابتالي شما به پري اآالمپسي  زياد است و به مراقبت + اگر يك يا چند عالمت 
اگر اين . ي تشخيص ساير عوامل نشان دهنده پروتئين، مانند عفونت چك شودادرار شما ممكن است برا. بيشتر احتياج داريد

 .عوامل پيدا شده و درمان شوند، پروتئين از بين خواهد رفت و ديگر به مراقبت اضافه احتياج نخواهيد داشت
 
 



  داريد اگر پري اآالمپسي
 

 پري اآالمپسي  و شما
اگر فشار خون شما خيلي افزايش پيدا آند . ار شما را مرتبًا چك خواهند آردزماني آه در بيمارستان باشيد، فشار خون و ادر

اما اينها هيچ آسيبي به آودك به دنيا نيامده شما .  ممكن است براي آنترل آن نياز به دارو داشته باشيد- يا باالتر 100/160 –
شما داشته باشد، و شما بايد تستهاي ديگري را پري اآالمپسي  مي تواند تاثيراتي در بخشهاي مختلفي از بدن . نمي رسانند

عالوه بر اين، پزشكان و ماماهايي آه از شما . براي تشخيص مشكالت ديگر در آبد، آليه ها و سيستم انعقاد خون خود بدهيد
ي تواند به مراقبت بعمل مي آورند بايد در مورد اينكه آيا احساس ناخوشي مي آنيد هم اطالع داشته باشند چون چنين حالتي م

 .معني تشديد شدن بيماري باشد
 پري اآالمپسي و آودك شما

او را براي تشخيص آندي رشد و ساير عاليم ناخوشي . پري اآالمپسي  مي تواند بر آودك به دنيا نيامده شما هم تاثير بگذارد
ي  شديد آامًال سالم باقي مي بعضي از آودآان حتي در صورت ابتالي مادرانشان به پري اآالمپس. بطور مرتب چك مي آنند

 .اما اگر آودك شما ناخوش باشد، پزشك ممكن است به شما زايمان زود هنگام را توصيه آند. مانند
 

 تولد و پس از آن
شما و آودآتان در حين مراحل . پري اآالمپسي احتمال زيادي وجود دارد آه زايمان اجباري يا سزارين داشته باشيدبا وجود 

اما . شما پس از گذشت مدت زمان آوتاهي از زايمان بايد بهبود يابيد. ن تحت مراقبت دقيق قرار خواهيد داشتتولد و زايما
توجه داشته باشيد آه پايين آمدن فشار خون و برگشت آن به حالت عادي مي تواند چند روز، هفته و يا حتي ماه ها طول 

. يد ممكن است براي مدتي به توجه و مراقبت ويژه احتياج داشته باشداگر آودك شما زودتر از موعد به دنيا آمده باش. بكشيد
 .آودآي آه رشد مناسبي داشته و پس از تولدي زود هنگام بخوبي خود را بازيافته باشد هيچ مشكلي نخواهد داشت

 
 !اين تقصير شما نيست

فشار خون باال به دليل .  جلوي آنرا گرفتپري اآالمپسي بر اثر عادات بد زندگي بوجود نمي آيد و با عادات خوب نمي توان
 .شما مقصر نيستيد. بيماري ايجاد مي شود نه به خاطر تنش، نگراني يا آار زياد

 
 ...اگر احساس ناخوشي مي آنيد

اما احساس ناخوشي آردن اولين نشانه بيمار . پري اآالمپسي مبتال هستند حال آامًال خوبي دارندبسياري از خانمهائي آه به 
 . يا تشديد بيماري است-دن بو
 

 عاليمي آه بايد مراقبشان باشيد
 
 سردردهاي بد آه خوب نمي شوند •
 
 ، مشاهده نورهاي درخشان يا نقطه در پيش چشمتار شدن ديد •
 
 دردهاي شديد در زير قفسه سينه، بخصوص در سمت راست •
 
 ) آغاز آبستني’حالت تهوع صبحگاهي'نه (استفراغ  •
 

 20عني وجود بيماري پري اآالمپسي  نيستند، اما براي اطمينان از سالم و سالمت بودن پس از هفته اين عاليم هميشه به م
 .فورًا با يك متخصص بهداشت تماس بگيريد



 :اگر مايل هستيد اطالعات بيشتري دريافت آنيد با اين آدرس مكاتبه فرماييد
 اقدام در زمينه پري اآالمپسي
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 به پري يك سازمان خيريه ملي است آه به خانمهاي مبتال) Action of Pre-Eclampsia(اقدام در زمينه پري اآالمپسي 
اقدام در زمينه پري اآالمپسي دوره هايي براي ماماها و پزشكان برگزار   .اآالمپسي آمك آرده و از آنها حمايت مي آند

اقدام در زمينه پري اآالمپسي مي تواند با ارايه اطالعات بيشتر، يا حمايت و پشتيباني از طريق خط تلفن مشاوره به  .ميكند
 .شما آمك آند
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