
 اشت رواني مادران در دوران بارداري بهد

 

رابطه نزديكي بين تن و روان وجود دارد و ناراحتي فكرى و روحي موجب بعضي از  

 بيمارى هاى جسمي مي گردد. 
 
مادر در دوران باردارى دچار نوسانات روحي و خلقي مي شود بطوريكه حساس و تحريك  

گردد. اين تغييرات ممكن است در اثر  پذير شده و دچار خلق و خوى دو گانه اى مي 

تغييرات هورموني ايجاد گردد.پاسخ هاى رواني مادر در دوران باردارى نسبت به زمان  

 تغيير مي كند.

 

 ماهه اول  سه

در طي هفته هاى اول حاملگي مادر به حاملگي خود نامطمئن است و بيشتر فكر او به  

گي تاييد مي كند كه مسئله اى خودش مشغول است.عوارض حاملگي نظير تهوع و خست

 اتفاق افتاده ولي براى مادر وجود جنين مبهم و غير واقعي است.

 
 ماهه دوم سه

در طي سه ماهه دوم براثرتغييرات فيزيكي كه در مادران باردار اتفاق مي افتد مخصوصا 

كند و  زماني كه مادر حركت جنين را احساس مي كند وجود جنين براى او واقعيت پيدا مي 

مي گويد من دارم بچه دار مي شوم و بيشتر مادران در اين دوره نگران توانايي خود براى  

 محافظت از جنين مي شوند.

 

 ماهه سوم  سه

درطي سه ماهه سوم بيشتر مادران نگران سالمتي جنين خود مي باشند و به فراهم آوردن 

 يك نوزاد سالم مي باشد.محيطي امن براى رشد جنين اهميت مي دهند و هدف آنها داشتن 

 امل نگران كننده و فشارهاي رواني در طول بارداري عو

 

حاملگي    ● بودن  ناخواسته 

  واكنش شوهر به حاملگي ●

عدم حمايت خانوادگي و اجتماعي ازمادر  ●

ترس از  ●وضعيت اقتصادى خانواده  ●

  رشد ناكافي جنين 

ترس و اضطراب از آينده خود و جنين   ●

  ترس و وحشت از اتاق زايمان ●

الزم است اين   ●ترس در مورد آمادگي احساسي و توانايي مراقبت از نوزاد  ●

  عوامل ناراحت كننده برطرف شوند.مادر بايد وقت و انرژى كافي
 براى بارآوردن نياز بقيه افراد خانواده را هم داشته باشد.

 
 ناخواسته بودن حاملگي و عدم حمايت خانوادگي و اجتماعي از مادر زمينه ساز  ●

 
 افسردگي پس از زايمان در مادر مي گردد.

 
 تامين بهداشت و سالمت جسمي و فكرى،روحي و رواني و اخالقي مادر در دوران   ●

 
باردارى تامين كننده سالمت و سعادت نسلهاى آينده است،لذا الزم است عالوه بر  

 بهداشت جسمي به بهداشت رواني مادر باردار نيز توجه شود.
 

در اين زمينه حمايت همسر،خانواده و پزشك و يا ماما بسيار با اهميت ميباشد.   ●

  چنانچه مادر باردار از حمايت هاى الزم و كافي از سوى همسر و خانواده و  ●
باردارى و تحمل مشكالت براى وى  اطرافيان برخوردار گردد تطابق با تغييرات دوران 

آسانتر ميشود، همچنين پزشك ، ماما و يا مراقب بهداشتي بايد در هر مالقات زن  

باردار به او فرصت كافي بدهند تا در مورد ترسها و نگراني هايش كه در اثر عقايد  

غلط فرهنگي يا بي فكرى اطرافيان و يا با مطالعه مقاله ، روزنامه ها و غيره ايجاد  

 ده بيان نمايد و در مورد پاسخ گويي به سواالت او وقت كافي صرف كنند. ش



 حمايت هاى اجتماعي و رواني مادر و برخورد خوب كاركنان بهداشتي و

 

 درماني در جهت ايجاد آرامش و آسايش رواني مادر عالوه بر آثار

 

 ن دارد موجب كاهشمثبتي كه در طول حاملگي براى مادر و جني

 

 طول زايمان و عوارض و.... و همچنين موجب افزايش طول مدت

 

 شيردهي و كاهش عفونت هاى مادرى مثل عفونت محل بخيه ها و

 

 عفونت پستان مي شود.
 
 
 
 

 ت مهمنكا
 دوران باردارى عوامل ارثي و مادرزادى در ايجاد اختالالت رواني سهمي بيش از  در  ●

 
ساير عوامل دارند.مسائل ديگرى مانند عوامل محيطي ، شرايط اقتصادى خانواده،  

نگراني ها و اضطراب هاى دوران باردارى ،بيماريهاى مادر و ... مي توانند  

الزم است مراقبت هاى مورد نياز ،  صدمات جبران ناپذيرى را بوجود آورند ، لذا 

رفع نگرانيها ، اضطرابها و فشارهاى رواني مادر ، ايجاد امكانات براى تغذيه 

 كافي و پيشگيرى از ابتال به بيماريها با همكارى پزشك به عمل ايد.

 اضطراب و هيجانات مادر در طول باردارى سبب بدنيا آمدن كودكي تند مزاج و   ●
 

 د.تحريك پذير خواهد ش
 

 از برخوردهاى تند و تنش زا بايد خوددارى شود زيرا نگراني هاى مداوم مادر در  ●
 

 ماههاى آخر باردارى اثر نا مطلوب بر رفتار كودك مي گذارد.
 
 

 

 اری اشت رواني دوران باردبهد

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


