توصیه های بهذاشـتی
به مادران باردار
درهنگام سفر

مادر گرامی  ،مسافرت در طول بارداری می توانذ آرامش بخش و مفرح باشذ  ،به شرطی که چنذ نکته را مورد توجه قرار دهیذ :

توصیه ها:
 .1قثل اس اقذام تِ هسافزت تَسط پششك هعايٌِ شَيذ ٍ اجاسُ سفز دريافت داريذ .
 .2در سهاى هسافزت تِ کشَرّای هختلف اس جْت ّوِ گيزی تيواری ّا در ايي ًقاط سَال کٌيذ ٍ ٍضعيت
ٍاکسيٌاسيَى خَد را تَسط پششك کٌتزل کٌيذ.
 .3تْتزيي سهاى هسافزت سًاى تاردار سِ هاِّ دٍم تارداری تِ خصَص ّفتِ ّای  2۲الي  2۲تارداری است .
تَصيِ هي شَد در سِ هاِّ سَم تارداری فزد تاردار تِ هسافزت ّای طَالًي ًزٍد .
 .4تزای سًاى تاردار هسافزت تا قطار ٍ َّاپيوا تز اتَهثيل ارجحيت دارد ً .شستي طَالًي هذت هوكي است
تاعث افشايش احتوال تشكيل لختِ در ٍريذّا شَد  .حذاقل ّز  1-2ساعت يك تار قذم تشًيذ.
 .5در صَرت سفز تا هاشيي  ،صٌذلي خَد را تا حذ اهكاى عقة تثزيذ ٍ پاّايتاى را دراس کٌيذ ٍ گاّگاّي آى
را تكاى دّيذ.
.6

در طَل هسافزت لثاس ٍ کفش راحت تپَشيذ ٍ ّوزاُ خَد تالش کَچكي تزای جلَگيزی اس کوزدرد
داشتِ تاشيذ.

.7

اس خَردى گَشت ّای ًين پش ٍ غذاّايي کِ هوكي است قثال در طي رٍس چٌذ تار گزم شذُ تاشذ
خَدداری کٌيذ .

.8

فقط اس آب ٍ ًَشيذًي ّای درٍى شيشِ ٍ تطزی تياشاهيذ ٍ ًَشيذى چای داغ ٍ شيز پاستَريشُ تي خطز
است .

.9

ٌّگام سفز تا قطار يا َّاپيوا ًشديك راّزٍ تٌشيٌيذ تا در صَرت ًياس
 ،دستزسي تِ دستشَيي آساى تاشذ ٍ ّز ساعت يك يا دٍ تار در
طَل راّزٍ قذم تشًيذ ٍ ًزهش ّای سادُ اًجام دّيذ .

ّ .1۲وچٌيي رفتي سًاى تاردار تِ هٌاطقي کِ تين پششكي آًجا هستقز
ًيست ،هاًٌذ کَُ ٍ تياتاى تَصيِ ًويشَد ،سيزا ّز لحظِ هيتَاًذ
شزايط ايي افزاد غيزطثيعي شَد.
.11

دفتزچِ تيوِ ٍ ًتايج آسهايش  ،سًََگزافي ٍ خالصِ هعايٌات
تارداری ( کِ اس پششك يا هاهای خَد دريافت کزدُ ايذ ) تا خَد
ّوزاُ داشتِ تاشيذ.

مسافرت های پر خطر
 .1لكِ تيٌي در سِ هاِّ اٍل تا خطز سقط ّوزاُ است کِ تايذ خاًن تاردار در چٌيي شزايطي اس هسافزت چشن
تپَشذ .
 .2داشتي ساتقِ قثلي فشار خَى در دٍراى تارداری ٍ ،جَد حاهلگي دٍ قلَ ٍ هسافزت ّای پس اس ّفتِ  25تارداری
احتوال ايجاد خطز را افشايش هي دّذ .
 .3اس هسافزت تِ ارتفاعات تاال ًيش تايذ خَدداری شَد  .سيزا کوثَد اکسيژى َّا در ارتفاعات تاعث کاّش اکسيژى
خَى ٍ در ًتيجِ کوثَد اکسيژى دريافتي جٌيي هي شَد.

*منابع:

1ـ کتاتچِ ّای ٍسارت تْذاشت تزای هزاکش تْذاشتي  -2کتاب تيواری ّای سًاى ٍيلياهش ٍ کارًت 3ـ دست ًَشتِ ّای شخصي

