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 )بازنگري سوم(منبع: راهنماي كشوري ارائه خدمات مامايي و زايمان 



 پره اکالمپسی چیست؟

ميلي متر جيوه يا بيشتر از آن به همراه دفع      870380به فشارخون  مساوي 
 پروتئين در آزمايش ادرار در دوران حاملگي گفته مي شود.

 هاي پره اکالمپسی شدید عالئم و نشانه
ميلي متر جيوه و يا بيشتر حتي           8803880افزايش فشارخون به ميزان      

 بدون وجود عالئم زير:
 سردرد مداوم 
 تاري ديد 
 درد يا سوزش سر دل 
 ادم ريه 
 پره اكالمپسي شديد با خطر تشنج و مرگ مادر و جنين همراه است 

 هاي پاراکلینیکی درمان دارویی و پیگیري 
درمان پره اكالمپسي ختم بارداري است ولي در موارد خفيف براي                 -8

 گيرند. رسيدگي بيشتر، جنين و مادر را تحت نظر مي
 ساعت يکبار )به جز نيمه شب تا صبح( 7بررسي دقيق فشارخون هر  -2
 كنترل حركات جنين به صورت روزانه -2
 ساعته يک بار در هفته 27آوري ادرار  جمع -7
 گيري پروتئين ادرار حداقل يک روز در ميان اندازه -8
هاي كبدي    ، كراتينين، آنزيم   CBCگيري آزمايشهاي خون )      اندازه  -8

LDH )دو بار در هفته 
 2سونوگرافيهاي مکرر بر اساس دستور پزشک  براي رشد جنين )هر               -7

 هفته يکبار(
سونوگرافي   و  جنين(  استرس  )تستNST جنين با       سالمت  بررسي  -1

 بيوفيزيکال )سونوگرافي تشخيص سالمت جنين (
 توزين روزانه -8

 انجام هر درمان دارويي طبق نظر پزشک -80

 درمان جراحی
و بيشتر باشد نياز به ختم حاملگي است كه با توجه           8803880اگر فشارخون 

 .شود گيري مي به وضعيت دهانه رحم در مورد نحوه زايمان تصميم

 آموزش  به بیمار

ممکن است استراحت بيشتر در بستر و يا كاهش فعاليت براي شما                  -1

 توصيه شود.
 بار در روز توصيه شود. 2-2ممکن است اندازه گيري فشار خون  -2
 بهتر است غذاي پر نمک نخوريد. -2
 براي شما آزمايش ادرار و خون به فواصل منظم درخواست خواهد شد. -7
 ممکن است تحت درمان داروئي قرار بگيريد. -8
 تعداد ويزيت هاي شما بيشتر خواهد شد. -8
 نياز به ارزيابي سالمت جنين به فواصل منظم خواهيد داشت. -7
ممکن است نياز به بستري هاي متعدد و يا حتي بستري تا زمان زايمان       -1

 داشته باشيد.
 ممکن است انجام زايمان بصورت زودرس صورت بگيرد. -8

با بروز عالئمي مانند سر درد مداوم، تاري ديد،سوزش سر دل شديد يا               -80
 مداوم بايد سريعاٌ به پزشک مراجعه كنيد.

 زمان ترخیص
ساعت پس از انجام زايمان و اطمينان از خوب بودن وضعيت               71حداقل  

  مادر


