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بیماریهای عفونی دوران بارداری

 چرا در زمان بارداری، باید از ابتال به عفونت پیشگیری کنیم؟ 

 بسیاری از عفونتها درزمان بارداری، شدیدتر هستند. .1

 خطر انتقال عفونت از مادر به جنین  .2

 برخی عفونتها باعث ایجاد نقایص مادر زادی و یا سقط جنین می شوند. .3

 

 ث ایجاد مشکالتی در مادر و جنین می شوند؟چه عفونتهایی باع 

 پاروویروس )بیماری پنجم( : .1

افراد بالغ در مقابل این بیمااری ایمان هساتند. در باال ین  %06- 06 بیماری شایع دوران کودکی است.

        شاامل: درد مفالال، خساتوی و درد بادن می شود کهپاروویروس باعث ایجاد عالئم متوسط تا شدید

کند.راش هاای روی  بازوها و پاها ایجاد می ،لورت، تنهراش )دانه های قرمز رنگ( روی هی .گامی باشد

شاود  کند.این بیماری بدون در مان خوب مای منظره ای شبیه به لورت سیلی خورده ایجاد می ،لورت

ن مرگ جناینماید از قبیل  می خانمهای باردار لدماتی به جنین در حال رشد وارد ولی در لورت ابتالی

 .مشکالت قلبی و  ،کم خونی شدید در جنین

 ،راهتنهاا   .می باشدمشکل  ،از ابتال باشد. پیشویری این بیماری حتی قبل از ایجاد عالئم قابل انتقال می

شستن دستها و عدم مصرف غذا و نوشیدنی مشترک باا دیواران اسات. رعایت کامل موازین بهداشتی،

بایاد مراقبات  ، کوچک سروکاردارند )مربی مهد کودک، معلام(بخصوص خانمهای باردار که با بچه های 

 بیشتری بعمل آورند. 

 :    (CMVسیتوموالو ویروس )  .2

هراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ت  

مدیریت امور پرستاری  –معاونت درمان   
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از  وایاان ویااروس نیااز از بیماریهااای شااایع دوران کااودکی اساات واز ،ریااا تماااس جنساای،  باازا  

، ماننااد عاار  و....( انتقااال ماای یابااد .تنهااا راه پیشااویری -،ریاا سااایر مایعااات باادن مااال) ادرار

باشااد.اگر شااما درهنوااام  بااارداری مبااتال بااه تاا ، درد باادن،  پاااروویروس، رعایاات بهداشاات ماای

 با پزشک بیماریهای عفونی مشورت نمائید. ،بزرگی غدد لنفاوی،درد گلو و خستوی شدید

ولای مزایاای فاراوان شایر دهای بار احتماال کام انتقاال ،از،ریا شیر مادر وجود دارد  خطر انتقال

 س از ،ریا شیر مادر می چربد.این ویرو

 توکسو پالسموز:  .3

از ،ریاا  اس باا گرباه ویا از ،ریا تما گوشت خام و یا نیم پز چهارپایان،این بیماری از ،ریا خوردن 

بدون  انتقال می یابد. این بیماری معموالً ،لوده شده باشندها و میوه ها که با مدفوع گربه آ خوردن سبزی

عالمت است و یا عالئم خفیفی مال ت  پایین و یا بزرگی غدد لنفاوی گردن، خود را نشان می دهد ولای  

 می تواند باعث لدماتی به جنین و نقایص مادرزادی در جنین شود.

 لیستریوز: .0

اغ، اساتفرو تهاوع ،بکی، اسهال آلوده انتقال می یابد . معموال  ت این بیماری از ،ریا خوردن غذای آ 

نمی کشد. این بیماری می تواند  بیشتر ،ول  روز  3تا2 درد مفالل و عضالت ایجاد می کند  و سردرد و 

 باعث سقط یا مرگ در جنین گردد. کرده و حتیدرزنان باردار عالئم شدیدتری ایجاد 

 چه کارهایی باید انجام دهیم تا از بروز عفونت جلوگیری کنیم ؟ 

 شستن مرت  دستها 

 کردن از غذا یا نوشیدنی دیوراناستفاده ن 

 مطمئن بودن از سالمت مواد غذایی 

 عدم نوهداری  از مواد غذایی خام در کنار مواد پخته شده 

 توجه به تاریخ مصرف مواد غذایی 

  درجه سانتی  -11درجه سانتی گراد   و در فریزر   6-0نوهداری مواد غذایی در یخچال با دمای

 گراد باشد.

  باید آنرا داخل فریزر قرار دهید. 01پزید ظرف اگر گوشت را نمی 

  ساعت پس از پخت، داخل یخچال بوذارید. 2غذای پخته نشده را باید ظرف 

 درجه سانتی گراد حرارت ببیند. 40می بایستی حداقل  ،به هنوام گرم کردن مجدد ماده غذایی 
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  درجه سانتی  0ردمای درجه سانتی گراد و غذای سرد را د 06غذای گرم را می بایستی در دمای

  گراد نوهداری کنید.

 استفاده از کاندوم حین تماس جنسی 

 .افراد خانواده و نزدیکان شما می بایستی در مقابل بیماریها واکسینه شده باشند 

 .سعی کنید به منا،قی که از نظر بیماری های مسری پرخطر هستند سفر نکنید 

 نمائید هنوام بروز هرگونه مشکل با پزشک متخصص مشورت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


