
 

 آموزش مددجو

درصورت بروز هرگونه از عالئم و نشانه هـاي فـوق     

مثل بيـمـارسـتـان       سريعا به يك مركز درماني مجهز

 .مراجعه نمايند

گاهاًدر مورد مادراني كه در مرحله فاز زايمـانـي وارد     

نشده اند، يعني اينكه هنوز دهانه رحم باز نشده باشد 

و يا دهانه رحم نرم نشده اند، مي توان با توصيه هاي 

 .پزشك به بارداري ادامه داد

حتماً بايد توصيه هاي پزشك را جـدي گـرفـت و          

استراحت مطلق و يا نسبي طبق نظر پزشك رعـايـت   

شود و از كارهاي سنگين پرهيز كرده و هـمـچـنـيـن      

 .نزديكي در ماههاي آخر نداشته باشند

 

 عوارض جنيني مادران پره ترم

 NICUامكان بستري شدن نوزاد دربخش هاي )1

 احتمال عفونت هاي بيمارستاني)2

 مرگ و مير قبل از تولد)3

 پروالپس بند ناف)4

 ناهنجاري هاي بند ناف)5
 

 

 اتاق زايمان : تهيه و تنظيم مطالب �
 

 روابط عمومي و  انتشارات بيمارستان آتيه: طراحي و  چاپ �

شهرك غرب، تقاطع بلوار فرحزادي و شهيد دادمان، بيمارستان آتيه : آدرس   



هفتگي گفتـه مـي      ٣٧زايمان زودرس به تولد قبل از اتمام 

عالوه بر . شود كه اصلي ترين علت مرگ و مير نوزادان است

مسئله زنده ماندن، طفل كم وزن در مـعـرض اخـتـالالت       

 .هوشي و بيماري نيز قرار دارد

 علل زايمان زودرس

درصدي از علل زايمان زودرس شناخته شده و  بيشتر 

هـاي  زايمان1/3 حدود. و بدون علت است  خودبخودموارد 

 .زودرس به دليل پارگي پرده ها رخ مي دهد

، حاملگيمسموميت    مثل  هاي دو قلو، اختاالت طبيزايمان 

زجر جنيني، كنده شدن زودرس، جفت سرراهي، فشار 

ديابتي ها، بيماران ،   خون مزمن، خونريزي هاي رحمي

دردهـاي  كليوي، انقباض هاي دردناك، فشار روي لگن، 

نژادهـا  ها و شبيه قاعدگي، عوامل ارثي در برخي خانواده

 .را زياد مي كند

 

 عالئم هشدار دهنده به مادران

در صورت بروز هرگونه انقباضات منقطع، مثل دردهاي 

پريود، آبريزش و خونريزي احتمال، شروع دردهـاي    

زايماني و زايمان زودرس مطرح است كه بايد سريعاً 

 .جهت كنترل به بيمارستان مراجعه نماييد

 

 

 درمان زايمان زودرس

آنتي بيوتيك ها، ( درمانهاي داروئي با نظر پزشك     ••••

 ...)كورتونها، پروژسترون و 

 سركالژ اورژانس     ••••

و   با توجه  به نظـر پـزشـك     ( استراحت در بستر     ••••

 )وضعيت بيمار، دستور بستري داده مي شود

 

 تعريف

تولد پيش از موعد را به صورت تولد نوزاد زنده داراي 

بارداري و يا قبل  37گرم يا كمتر، و هفته  2500وزن 

 از آن 

 

 علل زايمان پره ترم 

 عوارض طبي و مامايي)1

 عوامل مربوط به شيوه زندگي)2 

 عوامل ژنتيكي)3 

 عفونت مايع آمنيون و كوريوآمنيون)4 

 .....واژينوزباكتريايي و)5 

 

 

 نشانه ها و عالئم

عالوه بر انقباضات دردناك يا بدون درد رحم، عالئمي 

مثل فشردگي لگن، كرامپهاي شبيه كرامپهاي به وجود 

آمده درخونريزي قاعدگي، ترشحات آبكي يا خـونـي   

نـيـز بـه      ) كمر درد(واژن و درد قسمت تحتاني پشت

صورت تجربي با زايمان پره ترم قريب الوقوع همراه 

 .مي باشد

 

 

 


