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مقدمه:

هدف از گردآوری و نوش��تن این کتاب آشنا شدن شما عزیزان که مادران آینده این 
مرز و بوم هس��تید با مراحل قبل از بارداری و بارداری و پس از آن اس��ت. امید دارم با 
خوان��دن مطالب این کتاب  دوران بارداری و پس از آن برایتان تجربه ایی لذت بخش با 
کمترین عارضه ممکن باش��د و بتوانید نوزادانی س��الم به دنیا بیاورید و به نیکی آنها را 

پروش دهید تا آینده سازان کشور عزیزمان باشند.

در پایان از همس��ر و خانواده عزیزم که همواره پش��تیبان من بودند نیز کمال تشکر 
را دارم.

با سپاس        
              ندا قاضی نژاد
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بهتر است قبل از باردار شدن چه کارهایی انجام دهیم:

مصرف اس��ید فولیک ترجیحا از س��ه ماه قبل از بارداری به میزان 400 میکرو گرم 
و ادامه دادن آن در بارداری می تواند نقایص مغزی جنینی را کاهش دهد .)چون اس��ید 
فولیک موجود در بازار 1 میلی گرم می باش��د شما می توانید یک روز در میان یک قرص 

کامل را مصرف نمایید(

ورزش قبل از بارداری:چناچه قصد بارداری دارید الزم است بدنتان را برای این . 1
امر آماده کنید و برای  آماده سازی جسم و روح برای بارداری می توانید ورزش 

بدنسازی  و یوگا را درنظربگیرید.

غداهایی که حاوی اس��ید فولیک هس��تند عبارتند از: گوش��ت گاو، عدس، . 2
اسفناج، لوبیا، غالت غنی شده.

قبل از اقدام برای بارداری از سالمت دندانهایتان مطمئن شوید.. 3

قبل از بارداری پاپ اسمیر)تس��ت دهانه رحم( و معاینه پس��تان و لگن را انجام . 4
دهید.

بهتراست قبل از اقدام به بارداری  آزمایشات زیر را انجام دهید:. 5

• گروه خونی و ارهاش	
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• شمارش کامل خون )کم خونی و پالکت و ...(	

•  قند خون ناشتا	

• آنالیز کامل و کشت ادرار .	

• در صورت تمایل، آزمایش HIV )ایدز(.	

• آزمایش VDRL  )آزمایش عفونت های منتقله از راه جنسی(	

•  تیتر آنتی بادی ضد س��رخجه  در صورتی که خانم علیه سرخجه 	
ایمن نشده باشد و سابقه ابتال به سرخجه را نیز نداشته باشد

• در صورتی که خانم طبق دس��تورالعمل کشوری بر علیه هپاتیت 	
ایمن نشده است، یا شک دارد :  آزمایش HBsAg  .)هپاتیت(

• بهتر است آزمایش تیرویید نیز انجام شود.	

واکسن سرخجه: واکسن سرخجه را در صورت  منفی بودن تیتر آنتی بادی . 6
ضد سرخجه تزریق کنید. در صورت تزریق واکسن ویروس زنده سرخجه، خانم 
باید حداقل تا 3 ماه از یک روش مؤثر پیش��گیری از بارداری اس��تفاده کند.ولی 

اگر خانم قبل از 3 ماه باردار شود، نیاز به ختم بارداری نیست.

واکسن کزاز: اگر بیش از 10 سال از آخرین واکسن کزاز شما گذشته است، . 7
بهتر است دوز یادآور آن را تکرار کنید

واکس�ن هپاتیت: در صورت نداش��تن تع��داد کافی آنتی ب��ادی در بدن ، یا . 8
در صورت عدم تزریق واکس��ن هپاتیت در گذش��ته ، بهتر است واکسیناسیون 

هپاتیت انجام شود .


