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 بررسی پيامدهای فشارخون بارداری در زنان باردار
 2قهرماني كورهفريد ، 1محمد كيان زرافشاني

 دانشجوي رشته پزشکي دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1
 دانشجوي رشتهعلوم تغذيه دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرند 2

 علل از يکي درواقع .ميشوند مواجه آن با حاملگي دوران در باردار زنان كه است شايعي طبي عوارض از بارداري فشارخون :مقدمه و هدف

 مبتال عارضه اين به - باردار زنان درصد 2 5 كه ميدهد نشان مطالعات .ميباشد بارداري فشارخون بيمارستان در باردار زنان شدن بستري

 غذايي رژيم و استراحت ، زودهنگام تشخيص جنين و مادر سالمت بر فشارخون پيامدهاي به توجه با.) 6921 وهمکاران، حجاران(ميشوند

 بر متحمل هاي هزينه و عوارض كاهش و بيماري كنترل براي شده گرفته كار به هاي استراتژي به دستيابي نحوه در سزايي به اهميت مناسب

 مبتال غير مادران نوزادان از تر پايين خون پرفشاري به مبتال مادران نوزادان تولد هنگام وزن كه ميدهد مطالعاتنشان .دارد درماني سيستم بيمارو

 .ميباشد آن از ناشي عواقب از وجلوگيري آگاهي منظور به بارداري فشارخون پيامدهاي بررسي اي كتابخانه مطالعه اين از هدف لذا .است بوده

 .است– شده گرفته بهره پژوهشي علمي هاي ژورنال و مدارک ، اسناد ، كتب از و شده انجام اي كتابخانه روش با مطالعه اين :مواد و روش ها

 اين از برخي .دارد وجود جنين براي وهم مادر براي هم عارضه اين خصوص در توجهي قابل پيامدهاي كه داد نشان مطالعه اين نتايج :ها يافته

 .رحمي داخل رشد تاخير وزن، كم نوزاد تولد ، شده افزوده اكالمپسي پره ، زايي مرده ، ترم پره زايمان جفت، جداشدن :از عبارتند پيامدها

 نتايج با مطالعه اين نتايج .باشد داشته اي پرمخاطره عواقب ميتواند بارداري فشارخون كه رسيد نتيجه اين به ميتوان درمجموع : گيري نتيجه

 ميتواند بارداري فشارخون كه رسيدند نتيجه اين به پژوهشگران اين .دارد همخواني ) 6921 (وهمکاران، فيروزآبادي دهقاني راضيه مطالعات

 اسپاسم پديده از ناشي مادري خطرناک عوارض و جفت دكولمان جنيني، مرگ اكالمپسي، پره ، رحمي داخل رشد اختالل همچون پيامدهايي

  .باشد داشته دنبال به عروقي وايسکمي

 به نسبت پرخطر بيماران پيگيري و بيماران از موقع به هاي ويزيت انجام با درماني بهداشتي مراكز ميگردد پيشنهاد خصوص اين در :پيشنهادات

 طريق از باردار زنان در فشارخون از ناشي عوارض به نسبت ميتواند سيما و صدا سازمان ديگر، سوي از .نمايند اقدام احتمالي عوارض كاهش

 .نمايد اقدام موقع، به هشدارهاي و رساني اطالع

 آسفکسي اكالمپسي، پره ، نوزاد تولد هنگام وزن ، جفت دكولمان ، بارداري فشارخون كلمات كليدي:
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