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 تان های دوران حاملگیمراقبت

 کنید. تان از متخصصین صحی دریافت میهایی است که شما حین دوران حاملگیهای دوران حاملگی، مراقبتمراقبت

 گویند. های زایمان نیز میهای دوران حاملگی یا مراقبتگاهی اوقات به آن مراقبت

متخصص در زمینۀ حاملگی و زایمان )یا همان متخصص زنان و زایمان( شما با یک قابله یا گاهی اوقات با یک داکتر 

 های مالقاتی خواهید داشت.جلسه 

توانید این کار را با تماس با  می تان را شروع کنید.های دوران حاملگیشما باید به محض اطالع از حاملگی خود، مراقبت

 یک قابله یا یک داکتر عمومی انجام دهید.

 ( ۱۹وس کرونا )کوید روزرسانی ویربه

های مالقات خود حضور پیدا تان در تمام جلسهاگر به لحاظ صحی مشکلی ندارید، بسیار مهم است جهت صحت خود و طفل

 های خود را انجام دهید. کنید و تمام سی تی اسکن

اطمینان حاصل خواهند تان های مالقاتها برای حضور بدون مشکل شما در جلسه ها و کلینیکاگر حامله هستید، شفاخانه

 کرد.

یا عالئمی غیر از آن را در خود مشاهده کردید، با قابله یا داکتر متخصص زنان و زایمان خود صحبت  ۱۹-اگرعالئم کوید

 های الزم را خواهند کرد.آنها به شما توصیه کنید.

 کنید. با قابله یا داکتر خود مشورت  ۱۹جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد حاملگی و کوید 
 

 های دوران حاملگی چیست؟مراقبت

تان طی دوران حاملگی از ماما یا پزشک خود دریافت  هایی است که شما جهت اطمینان از سالمتی خود و طفلها مراقبتاین

 کنید. می

 های حاملگی شما:دهندۀ مراقبتقابله یا داکتر ارائه 

 کندتان را بررسی میصحت شما و طفل  •

هایی در مورد تغذیه سالم و ورزش در اختیار شما قرار  حاملگی سالم اطالعات مفیدی از جمله توصیه جهت داشتن یک   •

 دهدمی

 کندهای دوران حاملگی، زایمان و تولد بحث و گفتگو میتان در زمینۀ مراقبت با شما در مورد تصمیمات و راهکارهای •

 دهدا پاسخ میها داشته باشید، به آنهکه پرسشی در این زمینه در صورتی  •
 شود:اگر در انگلستان حامله هستید، به شما پیشنهاد می



NHS Your Antenatal Care information – Dari 2 

 حاملگی خود دو سونوگرافي اولتراسوند )فراصوتي( داشته باشید   ۲۱تا  ۱۸و  ۱۴تا  ۸های طی هفته  •

گی  های غربالگری دوران حاملتان به بیماریهای خاصی، همچون سندرم داون، آزمایشجهت اطالع از احتمال ابتالی طفل  •

 انجام دهید

 آزمایش خون انجام دهید Bو هپاتیت   HIVجهت بررسی امکان ابتالی شما یا کودک¬تان به بیماریهایی همچون سیفلیس،  •

 های غربالگری انجام دهیدشکل و تاالسمی آزمایش خونی داسی های کمبه بیماری جهت امکان ابتالی شما یا طفل  •
 های آموزش شیردهی به شما ارائه شود.دوران حاملگی از جمله کارگاههای های مراقبتهمچنین ممکن است کالس

 ها در حوزۀ محل سکونت خود پرسش کنید. از قابله در مورد این کالس 

 های دوران حاملگیشروع مراقبت

 تعیین کنید. محض اطالع از حاملگی خود، با داکتر عمومی یا مستقیماً با قابلۀ خود وقت مالقات توانید بهشما می

 دهنده خدمات قابلگی ارجاع دهد.تواند شما را به نزدیکترین مرکز ارائهداکتر عمومی شما یا یک مرکز مراقبت از اطفال می

 توانید از طریق شورای محلی خود، نزدیکترین مرکز مراقبت از اطفال محل زندگی خود را پیدا کنید. شما می

برای داشتن یک حاملگی سالم، هرچه سریعتر به یک قابله یا داکتر عمومی بهتر است جهت کسب اطالعات موردنیاز 

 مراجعه کنید. 

حاملگی انجام   ۱۰شکل و تاالسمی باید پیش از هفته خونی داسی های کمهای، مانند غربالگری برای بیماریبرخی آزمایش

 شوند.

توانند مشترکاً مسئولیت  و زایمان شما می اگر نیازهای بهداشتی خاصی دارید، قابله، داکترعمومی یا متخصص زنان

 های دوران حاملگی شما را بر عهده گیرند. مراقبت

 باشند. های دوران حاملگی شما میاین بدان معنی است که همگی آنها مسئول مراقبت

قابلۀ خود اطالع  های دوران حاملگی یا به زایمان خاصی نیاز دارید بهاگر ناتوانی خاصی دارید، بدین معنا که به مراقبت

 دهید.

 اگر انگلیسی بلد نیستید، به قابله بگویید. 

 های دوران حاملگی نیاز خواهم داشت؟به چند جلسه مالقات با داکتر یا قابله جهت مراقبت

 جلسه مالقات جهت مراقبتهای دوران حاملگی نیاز خواهید داشت.  ۱۰اگر در انتظار اولین فرزند خود هستید، حداکثر به 

عنوان مثال اگر دچار یک  به –جلسه مالقات نیاز خواهید داشت، اما گاهی اوقات  ۷اید، حدوداً به دار شدهقبالً بچه اگر

 های بیشتری نیاز داشته باشید. ممکن است به تعداد جلسه  -بیماری هستید
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های مالقات شما و زمان  ی جلسه تان، قابله یا داکتر شما اطالعات مکتوبی در مورد تعداد احتمالدر اوایل دوران حاملگی

 دهد.برگزاری آنها در اختیار شما قرار می

 ها با قابله یا داکتر خود داشته باشید.بندی این جلسهشما باید فرصتی جهت گفتگو در مورد برنامه زمان

 یگری تعیین کنید. توانید سر یک قرار مالقات حاضر شوید، به پزشک یا قابلۀ خود اطالع دهید و قرارمالقات داگر نمی

 های دوران حاملگی خود را برگزار کنم؟های مراقبتتوانم جلسهکجا می 

 های دوران حاملگی خود را در: های مراقبتتوانید جلسهشما می

 خانه، •

 مرکز مراقبت از اطفال، •

 مطب داکتر عمومی  •

 یا شفاخانه برگزار کنید. •
 کنید.حاملگی خود به شفاخانه مراجعه میهای دوران شما معموالً جهت انجام سونوگرافی

راحتی درمورد مسائل حساسی  های دوران حاملگی باید در محیطی برگزار شوند که در آن بتوانید بههای مراقبتجلسه 

 های جنسی، مشکالت سالمت روان یا مواد مخدر بحث کنید.استفادههای خانگی، سوءاستفادههمچون سوء

های بسیاری در مورد شرایط صحی خود، خانواده و های دوران حاملگی، قابله از شما پرسشتجهت ارائۀ بهترین مراقب 

 هایتان خواهد پرسید. اولویت

ها همچون آزمایش ادرار و فشار خون طی  هایی بر روی شما انجام خواهد داد که برخی از آن ها و آزمایشقابلۀ شما بررسی

 دوران حاملگی شما انجام خواهند شد.

تان تأثیر بگذارند، بنابراین مهم  های شما در اواخر دوران حاملگیها ممکن است بر انتخابها و آزمایشیج این بررسینتا

 است آنها را از انجام دهید.

های اجتماعی دیگری که ممکن است نیاز داشته باشید، همچون مددکاران ها و مراقبتهمچنین، قابلۀ شما در مورد حمایت

 سران رابط خانواده از شما سؤاالتی خواهد پرسید. اجتماعی یا اف

 سؤاالتی که ممکن است از شما پرسیده شود 

 قابله یا داکتر ممکن است در موارد زیر از شما سؤاالتی بپرسد: 

 زمان اولین روز آخرین قاعدگی شما •

 وضعیت صحی شما  •

 اید هرگونه بیماری و عمل جراحی که قبالً داشته  •

 اید ین که قبالً داشته هرگونه حاملگی و سقط جن  •
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های ژنتیکی شما و همسرتان، جهت اطالع از اینکه کودک شما ممکن است در معرض خطر بیماری های ارثی خاصی  ریشه  •

 باشد یا خیر

 آیا خانواده شما سابقۀ دوقلوزایی دارند یا خیر •

نند بر حاملگی شما تأثیر بگذارد یا تواشغل شما، شغل همسرتان و محل سکونت شما جهت اطالع از اینکه آیا این شرایط می •

 خیر

 اید یا خیرچه خلق و خویی دارید و آیا قبالً افسرده بوده  •
پذیر  های مالقات دوران حاملگی شما فرصتی در اختیار قابله یا داکترتان جهت اطالع از اینکه آیا در موقعیتی آسیبجلسه 

 دهد. قرار میقرار دارید یا به حمایت اضافی نیاز دارید یا خیر 

 استفادۀ خانگی یا خشونت، سوءاستفاده جنسی یا ختنۀ زنان ایجاد شده باشد.دلیل سوءتوانند بهاین شرایط می

 ۲۴های مالقات دوران حاملگی بعد از هفتۀ جلسه

 شوند.های مالقات دوران حاملگی شما بیشتر میحاملگی، معموالً تعداد جلسه ۲۴از حدود هفتۀ 

گی شما بدون مشکل باشد و از شرایط صحی خوبی برخوردار باشید، ممکن است به تعداد جلسات کمتری  اما اگر حامل

 تری نیازمند است. نیازمند باشید نسبت به فردی که به نظارت و توجه دقیق

 تر هستند. های مالقات بعدی معموالً کوتاهجلسه 

  قابله یا داکتر شما:

 دکن ادرار و فشارخون شما را بررسی می •

 کندتان شکم شما را معاینه میجهت بررسی وضعیت طفل  •

 کند تان رحم شما را معاینه می جهت بررسی وضعیت رشد طفل  •

 دهددهد و اگر شما نیز تمایل داشته باشید به شما نیز این امکان را میتان گوش میبه ضربان قلب طفل  •
 سؤال بپرسید یا گپ بزنید. کند  توانید در مورد هر چیزی که شما را نگران میهمچنین، می

 گپ زدن در مورد احساساتتان به اندازۀ انجام تمام آزمایشات و معاینات دوران بارداریتان مهم است.

 باید در موارد زیر به شما معلومات داده شود:

 برنامۀ زایمان شما •

 تانآمادگی برای دردهای زایمان و تولد طفل  •

 یعی داشته باشیدتوانید زایمانی طب چگونه تشخیص دهید می  •

 تان به تاخیر افتاده است )پس از تاریخ مورد انتظار زایمان شما( که تولد طفل القای زایمان در صورتی  •

 »بیبی بلوز« و افسردگی پس از زایمان •

 شیردهی به طفل  •

 شود( تان به شما داده می در طفل  K)برای جلوگیری از خونریزی ناشی از کمبود ویتامین   Kویتامین •
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 آزمایشات غربالگری برای اطفال تازه متولدشده  •

 تان مراقبت از خود و طفل تازه متولد شده  •

 

نتظارات مورد نیاز  های دوران حاملگی و ااز قابله یا داکتر خود معلومات بیشتری در مورد برنامۀ زماتی جلسات مالقات

 هر یک از آنها بخواهید. 

 

 کند.تان را بررسی میحاملگی، قابله یا داکتر شما رشد طفل ۲۴در هریک از این جلسات از هفته 

 کنند. آنها برای انجام این کار، فاصله نوک رحم تا استخوان شرمگاهی را اندازه گیری می

 شود.برای شما تدارک دیده شده است، ثبت میها در دفتر مخصوص این کار که این اندازه گیری

 حرکات طفل شما 

 حرکات طفل خود را زیر نظر داشته باشید.

تان کمتر، آهسته یا متوقف شد )که این حرکات، کاهش حرکات جنین نامبرده  اگر حرکات طفل شما در هر مرحله از حاملگی 

 وز بعد منتظر نمانید. تا ر -(، فوراً به قابله یا داکتر خود اطالع دهید شوندمی

 کنند. اگر آنها نگران چگونگی رشد و تکامل کودک شما باشند، به شما یک سونوگرافي اولتراسوند )فراصوتي( پیشنهاد می

 تان در اختیار شما قرار دهند. تان در دوران حاملگی از قابله یا داکتر خود بخواهید اطالعات بیشتری در مورد حرکات طفل

 های دوران حاملگی شمایادداشت

 کند. قابله در جلسات مالقات، مشخصات شما را در یک دفترچه ثبت و در هر جلسه مطالبی به آنها اضافه می 

 شوند. های دستی نیز نامیده میهای دوران حاملگی شما هستند که گاهی اوقات یادداشتاین مطالب، یادداشت

تان همراه  شود آنها را در تمام جلسات مالقات دوران حاملگی رید و از شما خواسته میبها را به خانه میشما این یادداشت

 خود بیاورید. 

 ها را همراه خود داشته باشید.های پزشکی این یادداشتروید، در صورت نیاز به مراقبتاگر به مسافرت می

 اهید در مورد آنها توضیح دهند.توانید در صورت بروز مشکلی در درک این مطالب از تیم زایمان خود بخومی
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 ریزی کنید از قبل برای قرارهای مالقات خود برنامه

مدت طوالنی برای یک  خردسالی همراه خود داشته باشید، باید به تواند متفاوت باشد و اگر طفلها میزمان انتظار در کلینیک

 قرار مالقات صبر کنید. 

 تر کند.ای شما را آسانهتواند قرار مالقاتریزی از قبل میبرنامه

  در اینجا چند پیشنهاد وجود دارد:

 لیستی از سؤاالتی که می خواهید بپرسید تهیه کنید و آن را با خود ببرید •

 اید ها و مشکالت خود پیدا کرده اید یا فرصتی برای بحث در مورد نگرانیمطمئن شوید پاسخ سؤاالت خود را دریافت کرده  •

که در این صورت در فرایند حاملگی شما  - تواند همراه شما در این جلسات حضور یابد شد، میاگر وقت همسرتان آزاد با •

 بیشتر درگیر خواهد بود

 وعده با خود ببریدها چیزی بخرید یک میانتوانید از کلینیک اگر نمی - ها نوشیدنی بخرید توانید در برخی کلینیکمی •
( معلومات  NICEهای بهداشتی )حاملگی مربوط به مؤسسه ملی تعالی صحت و مراقبتهای دوران های مراقبتدستورالعمل

 دهد. های دوران حاملگی و شرحی در مورد اتفاقات هر یک از آنها ارائه میمفیدی در مورد زمان جلسات مراقبت

وب سایت   The NHSمعلومات اخذ شده از  

 - NHS (www.nhs.uk) 
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