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نقش بهداشت رواني در ثبات خانواده

بهداشت روانی جايگاه مهمي در رشد شخصيت افراد دارد. اغلب افراد دچار 

مشکلت مختلف شخصيتي و رواني که فاقد بهداشت و سلمت رواني هستند از 

خانواده هاي ناسالم برخاسته اند. از اينرو در تامين بهداشت رواني افراد خانواده 

جايگاهي مهمي دارد و ضروري است راهکارهاي مناسب در تامين بهداشت 

رواني خانواده شناسايي و به مرحله اجرا گذارده شود. در اين راستا ضروريست 

عواملي که مخل بهداشت رواني خانواده ها هستند شناسايي و روشهاي مقابله 

با آنها توصيه گردد. روشن است عدم تامين بهداشت رواني خانواده ، تلشهاي 

فردي براي رسيدن به اهداف و پيشرفت هاي فردي و اجتماعي را با مانع روبرو 

خواهد ساخت... 

عوامل موثر در بهداشت رواني

شبکه ارتباطي که فرد در آن قرار دارد عامل مهمي در تامين بهداشت رواني 

و  فرد  تاثيرات مضري روي  نامناسب  ارتباطي  اينرو شيوه هاي  از  فرد هستند. 

سلمت او خواهند داشت. خانواده هاي سرد و فاقد روابط گرم و محبت آميز 

، خانواده هاي داراي روابط خصومت آميز ، شيوه هاي ارتباطي شديداًوابسته 

معمولً ناسالم گزارش شده اند. برقراري شيوه ارتباطي منطقي ، محترمانه و در 

عين حال گرم و صميمانه مدنظر متخصصان بهداشت رواني خانواده است.



مهارتهاي زندگي و نقش آن در بهداشت رواني خانواده

لزم است تک تک اعضا خانواده با مهارتهاي لزم براي زندگي آشنا باشند. 

مهارتهاي  از  استفاده  ترويج  در  مهمي  نقش  خانواده  در  والدين  است  روشن 

سالم زندگي در خانواده دارند. پدران و مادران که فاقد مهارتهاي مفيد زندگي 

هستند با عدم تامين الگوي مناسب براي فرزندان مشکلتي را براي آنها فراهم 

مقابل  در  او  والدين  است  ديده  مثال کودکي که همواره  عنوان  به  کنند.  مي 

بسيار  با احتمال  منازعه برخورد مي کنند  با پرخاشگري و  نامليمات زندگي 

بيشتري همين روش را در مسائل مربوط به خود در خانواده و حتي در بيرون از 

خانواده بکار خواهد بست.

از اينرو لزم است خانواده ها با آگاهي و کسب اطلعات لزم در زمينه شيوه هاي 

براي  ريزي  برنامه   ، استرس  مديريت  و  کنترل  مثل  زندگي  مهارتهاي  صحيح 

زندگي ، مديريت اقتصادي خانواده ، مديريت ارتباطات برون خانوادگي ، کنترل 

هيجانات ، آموزشهاي مربوط به اجراي قاطعيت و جرأتمندي به تامين بهداشت 

رواني افراد خانواده مبادرت ورزند.

اقتصاد در بهداشت رواني خانواده

وضعيت اقتصادي خانواده با تاثيري که در فضاي کلي زندگي ميگذارد نقش 

اغلب  اقتصادي  اعمال مي کند. مشکلت  بهداشت رواني خانواده  بر  را  خود 

موجب بوجود آمدن مشکلت ديگري براي خانواده مي شوند و خانواده ناچاراً 



مواجه  معنويات و محروميت هاي در سبک هاي زندگي و تصميم گيري  ًًًبا 

ميشود که مجبور است با آنها دست و پنجه نرم کنند. تحقيقات نشان ميدهد که 

اغلب شرايط نامناسب در فضاي خانواده اعم از منازعه و ساير مسائل در شرايط 

رکود اقتصادي خانواده که خانواده با نوعي بحران اقتصادي مواجه است افزايش 

مي بابد.

ميبرند. در واقع مسائل  بهره  از بهداشت رواني مناسبي  اقتصادي  طبقه متوسط 

خانواده  افراد  رواني  و  ارتباطي  مختلف  مشکلت  بروز  ساز  زمينه  اقتصادي 

ميشوند و با کاهش توانمندي هاي رواني افراد مقابله با اين مشکلت را براي 

خانواده با مانع مواجه ميسازند. درگيري فکري واقعي براي حل مشکلت مالي 

به  افزايش درآمد خانواده اغلب  با پيدا کردن راههاي  خانواده ، مشغله ذهني 

کوچکترين  با  فرد  حالت  اين  در  ميشوند.  منجر  افراد  تحمل  ظرفيت  کاهش 

نامليمتي واکنشهاي شديدي ممکن است از خود نشان دهد. همچنين تلش و 

تقل براي بال بردن در آمد خانواده و حفظ آن با تحت تاثير قرار دادن گرمي و 

صميميت روابط خانواده کاهش مدت زمان با هم بودن اعضا نقش منفي خود 

را اعمال مي کند.

ازدواج هاي مناسب در تامين بهداشت رواني خانواده

در تشکيل يک خانواده سالم که بتواند از بهداشت رواني خوبي بهرهمند گردد 

ازدواج که  در  است  است. لزم  اوليه  مرحله  موفق  ازدواج  و  مناسب  انتخاب 



اولين مرحله تشکيل خانواده به شمار ميرود و پايه هاي اساسي تامين بهداشت 

رواني خانواده ريخته شود. در اين راستا توافق شخصيتي ، اقتصادي ، فرهنگي 

و فکري حائز اهميت است که توصيه ميشود با ياري از مشاوران و متخصصات 

امر صورت بگيرد. ازدواج هاي نامناسب که در آن همسران از عدم همخواني 

شخصيتهايشان رنج ميبرند و يا مشکلت ديگري دارند در طول زندگي مخل 

بهداشت رواني آنها و فرزندان خواهد بود.

1- به شخصيت همسرمان احترام بگذاريم : حرمت يکديگر را در نزد خانواده، 

به  را همواره  والدين  بزرگترها و  به  احترام  اهميت   . ... حفظ کنيم  و  دوستان 

فرزندان خود يادآوري کنيم.

2-راستگو باشيم : صداقت از بهترين سرمايه هاي زندگي مشترک است . دروغ 

نگوئيم حتي اگر حقيقت به نفع ما نباشد. دروغ پايه هاي زندگي را سست مي کند.

3-به دنبال مقصر نباشيم.

4- محبت پذير و قهر گريز باشيم: با قهر و فرار از مسئله فقط صورت مساله را 

پاک کرده ايم . با مهرباني آئينه زندگي را ، شفاف و بدون غبار کدورت سازيم .

گفتن کلمه دوستت دارم را براي همسرتان هرگز فراموش نکنيد.

5- قدرشناس باشيم: از همسرمان بخاطر انجام وظايف، مسئوليتها و همکاريهايش 

قدرداني کنيم . براي ابراز سپاسگزاري و تشکر به کلمه هاي خاص نياز نيست .

6-با يکديگر مشورت کنيم : هر يک از همسران بايد حق بيان پيشنهاد و نظر 
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داشته باشند . با مشورت کردن راه رسيدن به زندگي سالم کوتاه تر است.

و  ترين  محرم  همسرمان  کنيم:  نگاه  پشتيبان  و  حامي  بعنوان  همسرمان  7-به 

نزديکترين فرد به ماست.

8- از ازدواج خود اظهار پشيماني نکنيم : زندگي و روابط خود را با ديگران 

مقايسه نکنيم . فراموش نکنيم زندگي هرکس مطابق سليقه و عقل و درايت او 

اداره ميشود.

9- مقابله به مثل نکنيم: خشونت را با خشونت پاسخ ندهيم . به جاي رفتارهاي 

تلفي جويانه و مقابله به مثل ، رفتار مناسب را به او يادآوري کنيم .

کل  عقل  را  خود  و  شويم  قائل  احترام  همسرمان  پيشنهاد  و  سخن  براي   -10

ندانيم: افکار قديمي را از سرمان دور بريزيم که به نظر زن نميشود عمل کرد. 

بدانيم که همه چيز را همه گان ميدانند .

11- برنامه ريزي کنيم: به زندگي خانوادگي نظم و سامان بخشيم و از فرصتها 

بنحو احسن استفاده کنيم.

12- بهداشت رواني همسر را تامين کنيم : آشفتگي روابط زن و شوهر منجر به ايجاد 

افسردگي و اضطراب در يکي از آنها يا هردو ميشود . بايد به رفتار همسرمان توجه کنيم و 

از افسردگي و اضطراب و خمودگيش جلوگيري کنيم.

13- با جملت زيبا از همسر خود دلجوئي کنيم : يک جمله شورانگيز ميتواند طوفاني از 

خشم ، کدورت و نفرت را خاموش کند و محيط خانه را پر از صفا ، امن و امان سازد.
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14-خودرا جاي همسرمان بگذاريم: دنيا را از دريچه نگاه او ببينيم و از خود 

بپرسيم » اگر من به جاي او بودم چه مي کردم؟«

15- الگوي خوبي باشيم: به ياد داشته باشيم فرزندانتان هنگاميکه بزرگ و مستقل 

شوند رفتار شما را نقد مي کنند . پس الگوي رفتاري مناسبي براي آنها باشيم .

نکنيم،  فراموش  بشناسيم:  را  يکديگر  نيازهاي  و  تمايلت  و  ها  16-خواسته 

ازدواج پيمان همکاري و تشريک مساعي است.

17- از نسبت دادن القاب نامطلوب به يکديگر بپرهيزيم: القابي مانند بدقول ، 

شلخته ، بي احساس ، نامهربان، کله شق و .... سبب کمرنگ شدن محيط صلح 

و صفا در خانواده ميشود.

همديگر  کردن  مسخره  از  سازيم:  بخش  آرامش  و  سالم  را  خانه  18-فضاي 

تا فضاي عاطفي خانواده چنان  بپرهيزيم  و گفتن سخنان دوپهلو و طعنه آميز 

امنيت  از  آن  در  فرزندانمان  و  همسرمان  که  شود  داشتني  دوست  و  مطلوب 

رواني خوبي برخوردار شوند.

19- از بزرگ نمايي تلشهاي خود پرهيز کنيم: همسرمان نيز تلشهاي فراواني 

براي زندگي مشترک دارد با انصاف باشيم .

20- آراستگي و نظافت را فراموش نکنيم: به آراسته بودن در برابر همسرمان 

اهميت دهيم و ازپريشاني واوضاع نا مرتب اجتناب کنيم.

21- همسرمان را با ديگري مقايسه نکنيم: تفاوتهاي فردي را درنظر گرفته و از 
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مقايسه کردن همسرمان با ديگران خودداري کنيم و به توانمنديهاي همسرمان 

توجه کنيم.

22-از هزينه هاي غيرضروري چشم بپوشيم: ميانه روي را فراموش نکنيم در 

دوران کهولت  براي  را  آوريم درصدي  مي  به دست  آنچه  از  ابتداي جواني 

همسر و فرزندانمان پس انداز نمائيم.

23-هيچ وقت زندگي را در بن بست نبينيم: هميشه يک راه خوب براي رهائي 

از مشکل وجود دارد با تشريک مساعي با همسرمان مساله را حل نمائيم .

سسزندگي زيباست اي زيبا پسند                       زنده انديشان به زيبايي رسند

18 توصيه به آقايان از بارداري همسر تا زايمان

1( اگر همسر شما در حال تغيير روش زندگي مانند ترک سيگار و... و آماده 

شدن براي بارداري است از او حمايت کنيد. اگر شما نيز چنين عادتي داريد 

شروع به ترک آن کنيد.

2( مدام همسرتان را در آغوش بگيريد. بسياري از زنان طي اين دوره خاص از 

زندگي از در آغوش گرفته شدن لذت مي برند.

3( هر از چند گاهي، بدون دليل خاصي برايش گل بخريد.

4( عادت کنيد که هر از چند گاهي کتاب بارداري مورد علقه خود را باز کنيد 

و با همسرتان به مطالعه آن بپردازيد.

5( بدون آنکه از شما درخواست شود، کارهاي منزل مانند گردگيري و نظافت را انجام دهيد.
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غذاي  کنيد  سعي  برد،  مي  رنج  استفراغ  و  تهوع  حالت  از  همسرتان  اگر   )6  

موردعلقه اش را فراهم کنيد.

7( براي همسر و فرزند در راه تان هديه بخريد.

8( ترجيحا سعي کنيد در اين مدت حيواني در خانه نگه نداريد.

9( همسر خود را براي ويزيت دوره اي نزد پزشک زنان همراهي کنيد و سعي 

کنيد اطلعات مهمي را که پزشک بر آن تاکيد مي کند به خاطر بسپاريد. 

10( سوالت خود و همسرتان )مانند آميزش جنسي در دوران بارداري( را از 

پزشک همسرتان بپرسيد.

11( به ياد داشته باشيد که باوجود تمام مشکل هاي بارداري مانند تهوع، سردرد 

و افزايش وزن همسرتان، بارداري يک معجزه است. سعي کنيد با کمال آرامش 

از اين دوران لذت ببريد و بعدا با مرور خاطرات گذشته به سختي هاي پدر و 

مادر شدن نگاهي بيندازيد.

 12( در مورد ميزان و نوع فعاليت هاي بدني همسر باردارتان مانند پياده روي، 

کارهاي خارج و داخل منزل، با پزشک مشورت کنيد.

تماس  او  با  باشيد، حتماً  دور  از همسرتان  را  ساعتي  مجبوريد چند  اگر   )13 

تلفني برقرار کنيد و به او بگوييد که به او و فرزند در راهش فکر مي کنيد.

14( اگر در مورد سلمتي همسر و فرزند نقش تان به عنوان يک پدر خوب يا 

آينده فرزندتان احساس نگراني مي کنيد، آن را با همسرتان در ميان بگذاريد. 
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بدانيد اين افکار شما نه تنها باعث ناراحتي او نمي شود بلکه مي فهمد که در 

اين تغيير بزرگ زندگي و نحوه برخورد با آن تنها نيست.

15( اگر همسرتان دوست دارد، براي کاهش تنش هاي روحي و بدني، سر، 

پشت و پاهاي او را ماساژ دهيد.

هاي  لباس  کردن  آويزان  مانند  همسرتان  شخصي  کارهاي  کنيد  تلش   )16

شسته شده، کارهاي بانکي و مرتب کردن وسايل شخصي او را انجام دهيد.

17( سعي کنيد برنامه کاري خود را طوري تنظيم کنيد که همراه همسرتان براي 

انجام سونوگرافي برويد.

18( در حوالي زايمان مرتبا به همسرتان بگوييد که چقدر او و زندگي کردن با 

او را دوست داريد و بي صبرانه تولد فرزندتان را انتظار مي کشيد

16 نشانه اوليه حاملگي

مطمئن ترين روش براي اطمينان از حاملگي , استفاده از تست هاي آزمايشگاهي 

اين  بر  باشد.ولي علوه  مي  معتبر  هاي  کلينيک  در  آزمايش خون  انجام  يا  و 

روشها , ميتوان از 16 تغييري که در اين دوران در بدن بوجود خواهد آمد به 

عنوان نشانه هاي اوليه استفاده نمود که جهت آشنايي به صورت مختصر براي 

شما بيان خواهد گرديد:

1.تنگي نفس

به  ميشويد؟  نفس  تنگي  دچار  ناگهاني  صورت  به  پله  از  رفتن  بال  هنگام  در 
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دليل نياز جنين در حال رشد به اکسيژن , تنگي نفس امري عادي خواهد بود. 

متاسفانه بايد به اطلع شما برسانيم که اين تنگي نفس در تمام دوران بارداري 

همراه شما خواهد بود که رشد جنين سبب تشديد اين امر خواهد گرديد.

2. احساس درد در پستان ها

حساس بودن و احساس سنگيني در پستان ها , تيره شدن نوک پستان ها و حتي 

پديدار شدن رگ هاي ناحيه سينه , از اولين عليم بارداري هستند.

3. خستگي

به دليل افزايش هورمون ها در بدن , احساس خستگي مفرط خواهيد نمود. در 

اکثر خانم ها اين احساس خستگي در 3 ماهه اول حاملگي وجود خواهد داشت 

ولي به صورت ناگهاني از بين خواهد رفت.

4. حالت استفراغ

اما  را خواهند داشت  استفراغ  اين حالت  از هفته ششم  اکثر خانم هاي حامله 

برخي نيز اين احساس ناخوشايند را به صورت حالت تهوع که بيشتر در ساعات 

اوليه صبح اتفاق خواهد افتاد تجربه خواهند نمود. اين احساس ناخوشايند در 

برخي افراد احتمال در 3 ماهه دوم حاملگي از بين خواهد رفت

5. ازدياد ادرار

در طول دوران بارداري بدن مايعات بيشتري توليد مي کند و به همين دليل مثانه 

شما فعاليت بيشتري خواهد نمود. لذا اگر در طول شب به دفعات , نياز به دفع 
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ادرار داريد مي تواند يکي از نشانه هاي حاملگي باشد.

6.سردرد

به دليل تغيير در هورمون هاي بدن , يکي از اولين عليم حاملگي , سردرد مي باشد. 

و  ننماييد  استفاده  ايبوپروفن  مانند  قوي  هاي  مسکن  از  سردرد  تسکين  جهت 

حتما با پزشک خود مشورت نماييد

7.کمر درد

يکي ديگر از علئم حاملگي احساس درد در ناحيه پشت مي باشد. اين درد در 

طول دوران بارداري و به دليل افزايش وزن جنين همراه شما خواهد بود

8.- درد در ناحيه شکم

آيا اين درد مربوط به سندرم قبل از قاعدگي است يا حاملگي؟ تشخيص اين 

قضيه کار سختي است ولي اگر اين درد براي مدت زمان زيادي به طول انجاميد 

ميتواند به دليل منبسط شدن رحم جهت آماده سازي براي کودک باشد.

9.تغيير در عادات غذايي

کردن  هوس  مانند  باشد  مي  غذايي  عادات  در  تغيير  حاملگي  عليم  از  يکي 

غذايي خاص يا نفرت از بعضي غذاها.

10.نفخ شکم

عليم  از  يکي  ميتواند  کنيد  مي  خود  شکم  ناحيه  در  ورم  احساس  شما  اگر 

حاملگی   دوره  از  قبل  به  مربوط  هورمون  دوران  اين  در  زيرا  باشد  حاملگي 
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ترشح ميگردد که سبب اختلل در سيستم گوارش خواهد گرديد.

11.دمدمي مزاج شدن

ايجاد شده است و در  تغيير  آيا احساس مي کنيد که در اخلق و رفتار شما 

ارتباط با ديگران دچار کمي مشکل شده ايد؟به دليل اينکه در هورمون هاي 

بدن شما تغيير ايجاد گرديده است و بدن شما در حال سازگاري با هورمون هاي 

دوران بارداري مي باشد اين تغيير حالت در رفتار شما بوجود خواهد آمد.

12.افزايش دماي پايه بدن

اگر شما قصد حامله شدن داريد , بايستي نمودار دماي پايه بدن را براي شروع 

زمان تخمک گذاري تهيه نماييد. معمول دماي پايه بدن تا زمان پريود بعدي 

افزايش خواهد داشت. اگر اين افزايش بيشتر از 2 هفته ادامه پيدا کرد , نشان 

دهنده حاملگي شما مي باشد.

13.حساسيت به بو

اگر شما به برخي بوها حساسيت داريد و قادر به تحمل برخي بو ها نمي باشيد, 

احتمال شما حامله هستيد

14.سرگيجه و ضعف کردن

کمبود قند خون يا فشار خون در اين دوران از عوامل مهم در سرگيجه و ضعف 

کردن مي باشد. لزم است که در اين دوران نسبت به تغذيه مناسب اين دوران 

جهت تامين مواد مورد نياز بدن توجه کافي داشته باشيد.
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15.دوران قاعدگي يا لنه گزيني جنيني

اگر احساس مي کنيد دردهاي دوران قاعدگي نسبت به زمان هاي مشابه خفيف تر مي 

باشد يا دوران قاعدگي زودتر از موعد آن اتفاق افتاده است شايد واقعا زمان 

دوران قاعدگي شما نباشد و شما در حال تجربه “لنه گزيني جنيني” مي باشيد. 

خونريزي  سبب  و  چسبيده  رحم  دهانه  به  شده  بارور  تخمک  حالت  اين  در 

اي  قهوه  يا  صورتي  رنگ  به  ترشحات  با  معمولً  که  گرديد  خواهد  خفيفي 

همراه است.لزم به ذکر است خونريزي لنه گزيني که به خونريزي لکه بيني 

هم معروف است، با خونريزي دوره قاعدگي متفاوت است.

16.تاخير در قاعدگي 

بسياري از عليم اوليه حاملگي مربوط به سندرم قبل از قاعدگي مي باشد. اگر 

تا به امروز قاعدگي شما تقريبا به موقع بوده و الن در آن تاخيري بوجود آمده 

است , احتمال بايستي خود را آماده حاملگي نماييد.

آيا حامله شده ايد؟ به احتمال زياد تا موعد اولين پريود بعدي يا حتي يکي دو 

هفته بعد از آن، نشانه خاصي را مشاهده نخواهيد کرد.

نظر  زير  دقت  به  را  قاعدگي خود  اخير وضعيت  ماه  چند  در  که  در صورتي 

نداشته ايد، يا اگر پريود شما نامنظم بوده و هر ماه تغيير مي کرده است، ممکن 

است نتوانيد موعد دقيق قاعدگي بعدي خود را مشخص نماييد. اما اگر برخي 

از نشانه هاي زير در شما ظاهر شدند و تا مدتي هم پريود نشديد، ممکن است 



    20   ------------------------------------ معجزه شير مادر 
باردار شده باشيد. دقت کنيد که همه خانمهاي حامله اين نشانه ها را مشاهده 

نخواهند کرد. در اين حالت مي توانيد از تستهاي حاملگي خانگي استفاده کنيد 

تا مطمئن شويد!

توجه کنيد که اين نشانه ها به ترتيب عکس اهميت چيده شده اند و شماره 10 

کم اهميت ترين و شماره 1 مهمترين علمت هستند.

10- تورم و حساسيت در پستانه

علت  به  پستانها  شدن  دردناک  و  حساس  حاملگي،  اوليه  هاي  نشانه  از  يکي 

در  آنها  درد  به  شبيه  است  ممکن  پستانها  درد  است.  هورمونها  افزايش سطح 

هنگام پريود، يا کمي شديدتر باشد. اين عارضه پس از سه ماهه اول حاملگي و 

با عادت کردن بدن به تغييرات هورموني، تا حد زيادي از بين مي رود.

9-خستگي

ناگهان احساس خستگي مي کنيد؟ يا نه، احساس کوفتگي و ضعف عمومي 

شديد داريد؟ هيچ کس به درستي نمي داند که علت بروز اين خستگي هاي 

ناگهاني در اوائل حاملگي چيست، اما احتمال افزايش ناگهاني سطح هورمون 

پروژسترون مي تواند يکي از عوامل بروز خواب آلودگي باشد.

انرژي  احساس  و  شده  تر  سرحال  احتمال  حاملگي  دوم  ماهه  سه  به  ورود  با 

بيشتري خواهيد کرد، اما احساس ضعف و خستگي در اواخر دوران حاملگي 

دوباره باز خواهد گشت، زيرا در آن دوران وزن نسبتا زيادتري را بايد حمل 
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کرده و همچنين به علل مختلف ممکن است خواب کافي نداشته باشيد.

8- خونريزي ناشي از لنه گزيني

شدن  باردار  از  پس  دوازدهم  يا  يازدهم  روزهاي  در حدود  خانمها  از  برخي 

)يعني تقريبا همزمان با زمان پريود بعدي(، مقدار کمي خونريزي يا لکه بيني 

مشاهده مي کنند. اين خونريزي ممکن است ناشي از ورود تخمِک بارور شده 

به بافت پر خوِن رحم شما باشد، اما کسي دليل قطعي آن را نمي داند. حرکت 

و  شود  مي  آغاز  شدن  بارور  از  پس  روز   6 رحم،  سمت  به  يافته  لقاح  تخم 

هنگامي که مي خواهد در ديواره رحم، محلي را براي استقرار خود برگزيند، 

مختصر خونريزي اتفاق مي افتد.

اين خونريزي بسيار کم و اغلب به صورت لکه هاي قرمز يا قهوه اي مايل به 

قرمز خواهد بود و تنها يک يا دو روز طول خواهد کشيد. در صورت مشاهده 

در  را  خود  پزشک  باشد،  درد  با  همراه  اگر  بيني، خصوصا  لکه  يا  خونريزي 

جريان بگذاريد؛ زيرا اين موارد ممکن است نشانه هاي حاملگي خارج رحمي 

باشند.

7- تهوع يا استفراغ

در اکثر خانم ها، تهوع صبحگاهي تا حدودا يک ماه پس از باردار شدن رخ 

نمي دهد. حتي برخي از خانمها آنقدر خوش شانس هستند که هيچ گاه اين 

عارضه را تجربه نمي کنند. اما احساس تهوع در تعدادي از خانمهاي حامله، 
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بسيار زودتر آغاز مي شود؛ همچنين اين تهوع ممکن است فقط در صبحگاه 

هنگام  يا حتي شب  بارداري ممکن است صبح، ظهر  ويار  ندهد. عارضه  رخ 

بروز کند.

تقريباً نيمي از خانم هايي که به اين عارضه دچار مي شوند، با آغاز سه ماهه دوم 

حاملگي، به کلي بهبود پيدا مي کنند. شدت اين عارضه در بقيه خانمها نيز غالبا 

در ماه چهارم يا پنجم حاملگي کاهش مي يابد.

6- افزايش حساسيت نسبت به بو

اگر در اوائل دوران حاملگي به سر مي بريد، ممکن است احساس خوشايندي 

نسبت به برخي بوها، مثل بوي ساندويچ يا حتي يک فنجان قهوه نداشته باشيد؛ 

شما  در  تهوع  حالت  بروز  موجب  خاص  بوهاي  برخي  است  ممکن  حتي  و 

شوند. اين امر ممکن است ناشي از افزايش سريع ميزان هورمون استروژن در 

آن  قطعي  علت  از  کسي  و  است  احتمال  يک  صرفا  اين  اما  باشد،  شما  بدن 

خبر ندارد. همچنين ممکن است مشاهده کنيد برخي از غذاهايي که قبل بسيار 

دوست داشته ايد، اکنون حال شما را به هم مي زنند؛ اين هم کامل طبيعي است!

5- نفخ شکم

تغييرات هورموني در اوائل حاملگي ممکن است موجب بروز حالت نفخ در 

از خانمها  برخي  است که  با همان وضعيتي  مشابه  اين حالت  بشوند؛ که  شما 

پيش از آغاز پريود ماهانه خود تجربه مي کنند. به همين دليل، حتي در اوائل 
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حاملگي که رحم شما هنوز هم بسيار کوچک است، ممکن است احساس کنيد 

که اندازه دور کمر لباسها براي شما کوچک شده است!

4- تکرر ادرار

نياز  اندکي پس از باردار شدن، ممکن است احساس کنيد که به طور مرتب 

دوران  در  که  است  آن  مطلب  اين  عمده  علت  چرا؟  داريد.  کردن  ادرار  به 

حاملگي، حجم خون و مايعات در بدن شما افزايش پيدا مي کند، که در نتيجه 

حجم بيشتري از مايعات به کليه ها و در نتيجه مثانه شما وارد مي شود.

دوران  در طول  و  آغاز شده  هفته ششم حاملگي  از  است  ممکن  عارضه  اين 

حاملگي ادامه پيدا کرده يا حتي وخيم تر شود، البته رحم در حال رشد شما نيز 

فشار بيشتري بر مثانه وارد خواهد کرد.

3- تاخير پريود  

اگر پريود شما معمول منظم بوده اما اين بار به موقع شروع نشده است، مي توانيد 

پيش از آنکه ساير نشانه هاي فوق را مشاهده کنيد، از تست حاملگي استفاده 

خود  قبلي  پريودهاي  زمان  اينکه  يا  نبوده  منظم  شما  قاعدگي  اگر  اما  نماييد. 

از  افزايش دفعات استفاده  يا  ايد، تهوع، حساسيت پستانها  را يادداشت نکرده 

دستشويي مي توانند نشانه هاي حاملگي باشند.

2- دماي پايه بدن شما بال مانده است

اگر دماي پايه بدن خود را يادداشت مي کرده ايد و اکنون مشاهده مي کنيد 
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که اين دما به مدت 18 روز در مقدار بالتر از معمول باقي مانده است، احتمالً 

حامله شده ايد.

و نهايتاً:  1-  تست حاملگي خانگي که نتيجه مثبت بدهد

علي الرغم تبليغاتي که روي جعبه هاي اين تستها ديده مي شود، اکثر آنها تنها 

يک هفته پس از موعد پريود بعدي مي توانند حاملگي را تشخيص دهند. پس 

اگر زودتر از اين موعد از اين تستها استفاده کرده و نتيجه منفي گرفتيد، بهتر است 

چند روز بعد دوباره تست را تکرار نماييد. البته اگر هنوز پريود نشده باشيد!

پس از اينکه يکي از اين تستها نتيجه مثبت داد، با پزشک خود قرار ملقات 

ايران، انجام  بارداري، حداقل در  اثبات  بگذاريد. هنوز هم قطعي ترين روش 

اندازه گيري است. شايد هم پزشک شما ترجيح دهد براي  آزمايش خون و 

پيگيري هاي آينده، از حال مقدار آنرا اندازه گيري کند.

اکنون زمان آن رسيده که از راهنماييهاي ارائه شده در بخش بارداري ني ني 

سايت استفاده کنيد.

مطلق به طرح مراقبت از مادران باردار و برنامه سسريزيهاي انجام شده در اين 

به اجراي  البرز و خوزستان  استان  اين طرح در دو  اشاره کرد و گفت:  زمينه 

مادر مربوطه  تمام اطلعات  اين طرح  اساس  بر  آزمايشي گذاشته شده است. 

ميشود. انجام  براي وي  مربوطه  مراقبتهاي  و  ميگيرد  قرار  ماما  نظر يک  تحت 

مدير کل دفتر سلمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت افزود: در 


