
 تهوع و استفراغ بارداری چیست؟

بیشتر زنان باردار در دوران حاملگی دچار تهوع          

و استفراغ می شوند که معمواًل زمان بیدار شدن          

از خواب شدت بیشتری دارد، این حالت در ده           

هفته ی اول حاملگی شایع تر است و تا ماه                 

 چهارم ادامه می یابد.

نکته : به دلیل وقوع بیشتر تهوع و              

استفراغ در صبح ، به بیماری صبحگاهی       

 معروف است.

 علت تهوع بارداری چیست؟

معمواًل به علت تغییرات هورمونی دوران                

بارداری و عصبی و روانی ناشی  از ترس از                

حاملگی ، ترس از بزرگ کردن بچه و پرکاری          

 تیروئید  رخ می دهد.

 استفراغ  شدید دوران حاملگی :

این وضعیت به صورت استفراغ شدید و مداوم  ، 

کاهش وزن واضح ، کم آبی بدن  خشکی                

پوست و لب ها ، گودی چشم ها ، رنگ پریدگی              

بی حالی ، زبان قرمز ، نبض  و تنفس تند ، درد                  

 معده ، یبوست  و کاهش حجم ادرار همراه است.

 

 

 

 

 

 

 

 درمان :

          در صورت تهوع خفیف صبحگاهی با یا بدون

نیاز به بستری نیست ، مادر باید توسط استفراغ : 

اطرافیان از نظر روانی حمایت شود و داروهای        

تجویز شده توسط پزشک در منزل مصرف            

 گردد. 

   : نیاز به بستری مادر در صورت استفراغ  شدید

در بیمارستان  و بررسی از نظر بیماری های              

کبدی ، کلیوی ، تیروئید ، دیابت و مسائل               

 اجتماعی دارد. -روانی 

  :پیشگیری از بروز تهوع و استفراغ 

برای خود از نظر روحی محیطی آرام و بدون        -1

استرس فراهم کنید خود را با فعالیت های                 

 روزمره سرگرم نمایید.

 معده خود را هرگز خالی نگذارید، بهتر است  -2

 غذای کم حجم و به دفعات زیاد میل کنید.

فاصله بین خوردن غذا و نوشیدن مایعات              -3

 حداقل نیم تا یک ساغت باشد.

استفاده از بالش اضافه زیر سر ، بعد از                  -4.

 صرف غذا

از خوردن غذاهای محرک مانند: ادویه               -5

جات، فلفل و غذاهای پرچرب و شیرین و ...              

 پرهیز کنید.

از غذاهای قندی، خشک و سبک مانند:              -6

بیسکویت یا نان خشک بخصوص قبل از                 

 برخاستن از خواب استفاده کنید.

 غذاهای حاوی پروتئین مانند گوشت ، مرغ ، -7



 تخم مرغ، لبنیات را بیشتر، شبها میل نمایید. 

در طول روز از مایعات کافی برای جبران آب  -8

 از دسته رفته  بدن در اثر استفراغ ، استفاده کنید.

 از بوی مواد غذایی در حال طبخ دوری کنید. -9

از مایعات گرم یا سرد به جای مایعات ولرم           -01

استفاده نمایید، زیرا مایعات ولرم باعث تهوع                     

 می شوند.

 

در صورت موارد زیر سریعاٌ به مراکز       

 درمانی مراجعه کنید :

 استفراغ خونی -1

 درد شدید شکم با یا بدون لکه بینی -2

 تب -3

 سر درد -4

 سفتی گردن -5

 منابع:

، بارداری و زایمان      2118قاضی جهانی ، ب ،         -1

 ویلیامز ، تهران ، گلبان

( ،       1396ترکستانی ، ف و همکاران ، )                  -2

راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان          

)بازنگری سوم( ، تهران، وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی 
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