
 ( مرور کلی و سریع)جدول راهنماي مراقبت هاي پیش از بارداري و بارداري

 زمان مراقبت            

   

 نوع مراقبت

 1مراقبت  پيش از بارداري

 11تا  6هفته 

 2مراقبت 

 21تا  16هفته 

 3مراقبت 

 31تا  26هفته 

 5و  4مراقبت 

 34تا  31هفته 

 33تا  35هفته 

 8تا  6مراقبت 

 41تا  38هفته 

 (هر هفته يك مراقبت)

 مصاحبه و

تشكيل يا بررسي 

 پرونده

مشخصات، وضعیت بارداري فعلی،  - ارجاع به پزشک یا ماما

تعیین سن بارداري، مصرف مکمل ها و  

 گروه هاي غذایی

 سابقه بارداري و زایمان قبلی  -

/ بیماري و ناهنجاري، اختالالت روانی -

، همسرآزاري، رفتارهاي پر خطر، اعتیاد

   مصرف سیگار و الکل

 خطر، ضربه  شکایت هاي شایع و عالئم  -

 آخرین روش پیشگیري از بارداري -

بررسی پرونده و آشنایی با  -

 وضعیت مادر

شکایت هاي شایع و عالئم   -

 خطر

 تعیین سن بارداري -

/ اختالالت روانی  -

 همسرآزاري 

مصرف مکمل ها و  گروه  -

 هاي غذایی

 هحرکت جنین، ضرب -

بررسی پرونده و آشنایی با  -

 وضعیت مادر

 شکایت هاي شایع و عالئم خطر   -

 تعیین سن بارداري -

 همسرآزاري/ اختالالت روانی  -

مصرف مکمل ها و  گروه هاي  -

 غذایی

 توجه به تاریخ تقریبی زایمان -

 حرکت جنین، ضربه -

بررسی پرونده و آشنایی با  -

 وضعیت مادر

و عالئم شکایت هاي شایع   -

 خطر

 تعیین سن بارداري  -

 توجه به تاریخ تقریبی زایمان -

 همسرآزاري/ اختالالت روانی  -

مصرف مکمل ها و  گروه هاي  -

 غذایی، حرکت جنین، ضربه

بررسی پرونده و آشنایی با  -

 وضعیت مادر

شکایت هاي  شایع و عالئم   -

 خطر

 تعیین سن بارداري -

 انتوجه به تاریخ تقریبی زایم -

 همسرآزاري/ اختالالت روانی  -

مصرف مکمل ها و  گروه هاي  -

 غذایی، حرکت جنین، ضربه

 معاينه باليني

 (ارجاع در صورت نياز)

 اندازه گیري قد و وزن   - 

 تعیین نمایه توده بدنی و ترسیم منحنی  -

 وزن گیري

 عالئم حیاتی، حال عمومی -

 معاینه دهان و دندان -

 معاینه فیزیکی  -

 

اندازه گیري وزن ، عالئم  -

 حیاتی، ارتفاع رحم، حال عمومی

 ترسیم منحنی وزن گیري  -

معاینه چشم، اندام ها و  -

 صورت، دهان و دندان، پوست

شنیدن صداي قلب جنین،  -

 کالس آمادگی زایمان

اندازه گیري وزن ، عالئم حیاتی،  -

 ارتفاع رحم، حال عمومی

 ترسیم منحنی وزن گیري  -

ینه چشم، اندام ها و صورت، معا -

 پوست،   شنیدن صداي قلب جنین 

 کالس آمادگی زایمان  -

اندازه گیري وزن ، عالئم  -

 حیاتی، ارتفاع رحم، حال عمومی

 ترسیم منحنی وزن گیري  -

معاینه چشم، اندام ها و  -

،  (لئوپولد)صورت پوست،  شکم

 شنیدن صداي قلب جنین 

 کالس آمادگی زایمان -

زه گیري وزن ، عالئم حیاتی، اندا -

 ارتفاع رحم، حال عمومی

 ترسیم منحنی وزن گیري  -

معاینه چشم، پوست، اندام ها و  -

 (لئوپولد)صورت،  شکم

 شنیدن صداي قلب جنین   -

 آزمايش ها 

 (ارجاع)

 CBC, BG, Rh, U/A, U/C,BUN, Crea, 
 HIV و VDRL (در رفتارهااااي پرخطااار )، 

HBsAg (در صورت نیاز)    نوبات اول کاومب ،

منفی پ  از اطاالع از   Rh مادردر )غیر مستقیم 

در مااادر در ) GCT، (همساار Rhمثباات بااودن 

 ، (معرض خطر دیابت

 18تاااا  16ساااونوگرافی در هفتاااه 

 بارداري

تا قبال از پایاان    16از شروع هفته )

 (بارداري 18هفته 

 

CBC, U/A 
در )نوباات دوم کااومب  غیاار مسااتقیم 

 (مثبت Rhمسر منفی با ه Rh مادر

GCT    بارداري 28تا  24در هفته 

 

 34تاااا  31ساااونوگرافی در هفتاااه 

 بارداري

 --------------------

 

 بهداشت فردي و روان -  آموزش و مشاوره

 بهداشت جنسی -

 بهداشت دهان و دندان -

 مکمل هاي دارویی/ تغذیه -

داروي مخدر، / عدم مصرف مواد مخدر -

   الکل/ سیگار و دخانیات

 عالئم خطر، بهداشت فردي -

 مکمل هاي دارویی/ تغذیه -

 بهداشت دهان و دندان -

 شکایت هاي شایع   -

 شیردهی  -

توصیه به شرکت در کالس  -

 عالئم خطر، بهداشت فردي -

 شکایت هاي شایع   -

 مکمل هاي دارویی/ تغذیه -

 بهداشت فردي و دهان و دندان -

 شیردهی  -

توصیه به شرکت در کالس  -

ت هاي عالئم خطر،  شکای -

 شایع

 مکمل هاي دارویی/ تغذیه -

فواید زایمان طبیعی و ایمن،  -

 آمادگی  و محل مناسب زایمان 

 تنظیم خانواده/ شیردهی  -

 عالئم خطر،  شکایت هاي شایع  -

 مکمل هاي دارویی/ تغذیه -

فواید زایمان طبیعی و ایمن،  -

 آمادگی  و محل مناسب زایمان

 شیردهی  -

 بهداشت فردي و دهان و دندان -

LENOVO
Highlight



 شکایت هاي شایع /  عالئم خطر -

 تاریخ مراجعه بعدي -

 آمادگی زایمان

/ عدم مصرف مواد مخدر -

 داروي مخدر، سیگار و دخانیات

  الکل/ 

 خ مراجعه بعديتاری -

 آمادگی زایمان

داروي / عدم مصرف مواد مخدر -

   الکل/ مخدر، سیگار و دخانیات

 تاریخ مراجعه بعدي -

توصیه به شرکت در کالس  -

 آمادگی زایمان

/ عدم مصرف مواد مخدر -

 الکل/ سیگار

بهداشت فردي و دهان و  -

 دندان

مراقبت نوزاد، عالئم خطر -

 نوزادي 

 ریخ مراجعه بعديتا -

/ سیگار/ عدم مصرف مواد مخدر -

 الکل

مراقبت از نوزاد، عالئم خطر  -

 نوزاد 

 تاریخ مراجعه بعدي -

 (  بارداري تا پایان بارداري 16از شروع هفته )، آهن و مولتی ویتامین (از ابتداي بارداري تا پایان بارداري)اسید فولیک  مكمل هاي دارويي

 بارداري 34تا  28رگام از هفته   -توأم در صورت نیاز   ايمن سازي

 

 (مرور کلی و سریع)جدول راهنماي مراقبت هاي پ  از زایمان 

 زمان مراقبت                        

 نوع مراقبت

1مراقبت   

3تا  1روز هاي   

2مراقبت   

  15تا  11روزهاي 

3مراقبت   

61تا  42روزهاي   

 مصاحبه و

 تشكيل يا بررسي پرونده

 مشخصات، وضعیت زایمان  -

سؤال در مورد ترشحات مهبلی و خونریزي، مشکالت  -

اختالالت روانی، تناسلی و اجابت مزاج، سرگیجه،  -ادراري

بیماري زمینه اي، وضعیت شیردهی، شکایت شایع، 

 همسرآزاري، درد، مصرف مکمل هاي دارویی

 بررسی پرونده و آشنایی با وضعیت مادر         -

سؤال در مورد ترشحات مهبلی و خونریزي، مشکالت  -

تناسلی و اجابت مزاج، اختالالت روانی، بیماري  -ادراري

شیردهی، سرگیجه، شکایت شایع، زمینه اي، وضعیت 

 همسرآزاري، درد، مصرف مکمل هاي دارویی

 بررسی پرونده و آشنایی با وضعیت مادر          -

سؤال در مورد ترشحات مهبلی و خونریزي، مشکالت  -

تناسلی و اجابت مزاج، وضعیت شیردهی،  -ادراري

اختالالت روانی، سرگیجه، شکایت شایع، همسرآزاري، درد، 

 ف مکمل هاي داروییمصر

 ، اندام ها، محل بخیه ها(رحم)، شکم ها معاینه چشم، پستان - معاينه باليني

 کنترل عالئم حیاتی ، حال عمومی          -

، اندام ها، محل (رحم)معاینه چشم، پستان ها، شکم  -

 بخیه ها

 کنترل عالئم حیاتی، حال عمومی  -

، اندام ها، (رحم)کم معاینه چشم، دهان و دندان، پستان، ش -

 محل  بخیه ها

 کنترل عالئم حیاتی، حال عمومی -

(ارجاع) آزمايش ها (در صورت نیاز) پاپ اسمیر -------------------------------------- ----------------------------------   

بهداشت فردي و روان و جنسی، بهداشت دهان و دندان،   آموزش و مشاوره

مل هاي دارویی، شکایت شایع، نحوه شیردهی و تغذیه ومک

مشکالت آن، عالئم خطر مادر و نوزاد، تنظیم خانواده، مراقبت 

 از نوزاد، تاریخ مراجعه بعدي

بهداشت فردي و روان و جنسی، بهداشت دهان و دندان،  

وم اتغذیه و مکمل هاي دارویی، شکایت شایع، تد

از نوزاد،  شیردهی، عالئم خطر مادر و نوزاد، مراقبت

مشاوره تنظیم خانواده، مراجعه براي انجام پاپ اسمیر 

 پ  اززایمان، تاریخ مراجعه 6در صورت نیاز در هفته 

  بعدي

بهداشت فردي و روان و جنسی، بهداشت دهان و دندان،  

تغذیه و مکمل هاي دارویی، شکایت شایع، تداوم شیردهی، 

مشاوره تنظیم  عالئم خطر مادر و نوزاد، مراقبت از نوزاد،

، تاریخ (در صورت عدم مشاوره در مالقات دوم)خانواده

 مراجعه بعدي براي دریافت خدمات تنظیم خانواده 

ماه پ  از زایمان 3آهن و مولتی ویتامین تا  مكمل هاي دارويي  



 32رگام در مادر ارهاش منفی با نوزاد ارهاش مثبت طی  ايمن سازي

 ساعت اول پ  از زایمان

------------------------------------ ------------------------------------ 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


