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با مقدمه: دکتر ابوطالب صارمي

چاپ اول: 1395ش.
نشر: انتشارات کتاب صارم

قیمت: 150/000 ریال

از دیر باز واژه زایمان عالوه بر شور و شعف مولودي جدید با ترس و دلهره 
نیز عجین بود و این امر تا نیم قرن اخیر محسوس تر بود. امروزه نیز با این 
که به مدد ارتقاء دانش و تجربه متخصصان و بنیان مراکز بهداشتی و درماني، 
مرگ و میر ناشي از زایمان بندرت اتفاق مي افتند، ولي به قطع و یقین به صفر 
نرسیده است و در این اثر به اختصار به بررسي علل و عوامل »حاملگي هاي 

پرخطر« که دستمایه این اثر است پرداخته شده است.
از جمله مخاطراتي که مي توان در حاملگي پرخطر نامبرد عبارتند از: 
بیماري هاي مزمن )دیابت فشار خون، بیمار قلبي و ....( سوء تغذیه مادر، باردار 
شدن در سنین پایین تر از 18 سال یا باالتر از 35 سال، وزن کمتر از 45 
کیلو گرم و قد کمتر از 150 سانتي متر مادر، کم بودن فاصله بین حاملگي ها 
)باالخص فاصله حاملگي کمتر از یک سال(، پره اکالمپسي، دکولمان جفت، 
عدم رشد داخل رحمی جنین، بیماري هاي زمینه اي مادر قبل از و حین 
بارداري، اعتیاد و محروم بودن  مادر از مراقبت هاي دوران بارداري، سابقه 

مشکالت بارداري هاي قبلي، ناسازگاري RH در بارداري به دنبال IVF  یا 
تکنولوژي هاي کمک باروري و سایر دستکاری ها، در معرض داروهاي تراتوژن 

بودن و  موارد بروز حاملگي هاي ناخواسته.
اختالالتي که مادر و جنین را در معرض خطر قرار مي دهد و عوامل 
فردي، محیطي، اقتصادي و اجتماعي در وقوع بارداري پر خطر نقش مهمتري 
را بر عهده دارند و بطور کلي بین 10 تا 15 درصد حاملگي ها را باید پر خطر 
دانست که بیشتر از نیمي از تمام مرگ و میرها و ناتواني ها در این حاملگي ها 

بروز مي کند.
نکته دیگري که قابل توجه است، مراقبت هاي ضروري بعدي و کنترل 
مادر، در بخش بعد از زایمان نیز مي تواند به تشخیص زود هنگام مشکالت 

کمک نماید.
کتاب »حاملگي پر خطر« به یقین در آگاهي بخشي کاربران و دانش 

پژوهان وآموزش  مادران حامله مفید خواهد بود.
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