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وضعیت بدن شما

آخرین قاعدگی شما
اآلن آخرین پریود ش��ما آغاز ش��ده اس��ت )یا حداقل ب��رای مدتی، 
آخری��ن( یعنی الیه بیرونی رحم ریزش می کند و با خودش تخمک 
ناب��ارور آخرین م��اه را پایین می آورد. ولی این تمام ماجرا نیس��ت. 
دوره جدیدی رو به آغاز اس��ت، دوره ای که نقطه ی ش��روع بارداری 

شماست.
دوره قاعدگی ش��ما توس��ط تعدادی از هورمون ها در همکاری با 
یکدیگر ش��روع می ش��ود. ش��روع آن ب��ا )FSH( هورمون محرک 
فولیکولی اس��ت همانطور که فولیکول ها به بلوغ می رسند، هورمون 

دیگری به نام استروژن تولید می کنند. 

استروژن دو کار انجام می دهد:
1 اس��تروژن باعث رش��د مخاط رحم می ش��ود. ضخیم شدن 
مخاط رحم برای جایگزین شدن توده سلولی جنینی و تشکیل 

جفت ضروری است.
2 وقتی اس��تروژن به میزان کافی باال برود، آن زمان، هورمون 

دیگری به نام LH را آزاد می کند.

ای��ن تغییر در مقدار  LH باعث می ش��ود بال��غ ترین فولیکول، 
تخمک��ش را به س��مت دیواره تخمدان، پرتاب کن��د )روندی که آن 
را به عنوان تخمک گذاری می شناس��ید، ک��ه معموال حدود 24  تا 
36 س��اعت بعد از تغییر ناگهانی LH رخ می دهد( تا اسپرم خوش 
شانس��ی، آن تخم��ک هیجان زده را به چیزی که بچه خواهد ش��د، 
تبدیل کند. همین امر باعث می شود که تمام فعالیت های مقدماتی 

بدن تان، برای ایجاد جنین آغاز شود.
ای��ن دو هفته انتظار را مثل یک پیاده روی پایانی قبل از آنکه بچه 
کنترل همه چیز را بدس��ت بگیرد، درنظر بگیرید. شاید هنوز حامله 
نباش��ید، حداقل، از دید اصولی، ولی برای رفتار کردن مثل بارداران، 

زود نیست. 
پس اگر مصرف ویتامین مربوط به دوران پیش از بارداری را شروع 
نکرده اید، اکنون ش��روع کنید. االن همچنین وقت خوبی اس��ت که 

رژیم متناسب با بارداری بگیرید و با برنامه ورزش کنید.

مرحله لقاح
در این مرحله هنوز جنین قابل رویت نیس��ت فقط 
یک تخمک دلواپس و تعداد زیادی اس��پرم مشتاق 
برای ایجاد جنین وجود دارند. تخمک گذاری یعنی 
اینکه االن، رحم شما درحال آماده شدن است، برای 
ورود یک تخمک لقاح یافته، گرچه، شما تا ماه آینده 
از لقاح موفقیت آمیز اسپرم و تخمک، اطمینان پیدا 

نخواهید کرد.
چطور می توانید بگویید در هفته ی اول بارداری 
هس��تید، وقتی که حتی برای متخصصان هم این 
عمل دشوار است که زمان لقاح را دقیق معین کنند. 
حتی اگر اشتباهی در شروع پریودتان نباشد، تعیین 
روز دقیق تخمک گذاری می تواند مش��کل باش��د. 
یعنی، اسپرم منتقل شده به بدن شما ممکن است 
روزها پیش از آنکه توسط تخمک پذیرفته شود در 
بدن تان س��رگردان باش��د. همچنین، ممکن است 
تخمک در بدن شما یک یا دو روز منتظر پیدا شدن 
اسپرم های متاخر باشد! بنابراین برای اینکه به تمام 
بارداری ها زمانی استاندارد بدهیم، بیشتر متخصصان 
اولین روز از آخرین قاعدگی ش��ما را به عنوان خط 

شروع 40 هفته بارداری، انتخاب می کنند.

هن��وز هم گیج هس��تید؟ این را به عنوان س��رآغاز 
بپذیری��د و دو هفته را ب��ه طور تقریبی اضافه کنید 
)بین 40 تا 42 هفته( قبل از آنکه حتی باردار باشید!
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فهمیدن اثر حرارت بر باروری
می خواهید بچه دار ش��وید؟ لپ تاپ ها را خاموش کنید و همسرتان را عاشقانه و گرم در 
آغوش بگیرید. حرف های خوب بزنید. تحقیقات نشان داده گرمای زیاد و ممتد، مثل پتوی 
الکتریکی یا قراردادن لپ تاپ روی پاها یا رعایت نکردن فاصله مناس��ب موبایل نسبت به 
بدن، در زمان استراحت می توانند با کم کردن تولید اسپرم اثر سوء بر بیضه ها بگذارد در 
حالی که ش��ما مقدار زیادی اسپرم الزم دارید! بعالوه اینکه، هر نوع در آغوش کشیدن که 
ب��رای گرم ماندن انجام دهید، ح��رارت متفاوتی ایجاد می کند، حرارتی که منجر به تولید 

بچه می شود.
1 با  مصرف  روزانه  ی  400  میکروگرم  فولیک  اسید یا یدوفولیک  بدن  تان  را  برای  بچه 
 آماده  کنید.  با  این  کار  برای  فرزند  آینده تان  مغز  و  کانال  نخاعی  سالمی  فراهم  می کنید.  به 
دلیل بومی بودن کمبود ید در کشور پیشنهاد می شود در صورت امکان به جای مصرف 
قرص اس��یدفولیک از قرص یدوفولیک که هم حاوی ید و هم حاوی اسید فولیک است 

استفاده نمایید.
2 فرقی نمی کند که از دس��تور گیاهی، یا نسخه پزشک استفاده می کنید. در صورت 
مصرف هر دارویی در اولین فرصت ممکن با پزشک تان مشورت کنید تا بدانید کدام دارو 

احتماال مضر و کدام ممکن است به سالمت فرزند آینده تان لطمه بزند.
3 هیچوقت برای کنار گذاشتن عادت مصرف تنباکو دیر نیست. مصرف مداوم دخانیات 

واقعا می تواند بر قابلیت باروری شما و جنین در حال شکل گیری، اثر بگذارد.
4 ممکن است بخواهید اثر عشق تان را با قهوه بیشتر کنید؟! اما بر اساس پژوهش های  
موسسه ی جهانی ناباروری، کافئین می تواند مانع باروری شود. آن را به تدریج قطع کنید 

تا دچار سردرد نشوید.

تغذیه بارداری

رژیم غذایی قبل و حین حاملگی
آمادگی بدن برای بارداری فقط این نیس��ت ک��ه زمان تخمک گذاری را 
تعیین کنید، بلکه باید  برنامه ریزی تغذیه مناس��بی را برای یک بارداری 
سالم مد نظر قرار دهید. تغذیه صحیح را حتی قبل از بارداری شروع کنید 

و بدانید با این کار هم به خودتان و هم به جنین لطف کرده اید.

بیشتر اسید فولیک مصرف کنید
اغلب  س��بزیجات  برگ  س��بز  و  تمامی  غالت  به  طور  طبیعی  منابع  اسید 
 فولیک  هس��تند.   کمبود ید در بارداری، پیامدهای بهداشتی متعددی از 
جمله هیپوتیروئیدی نوزادی را به دنبال دارد. تحقیقات نشان می دهد که 
ید دفع شده در ادرار مادران باردار در ایران کمتر از حد مطلوب است که 
به معنای عدم دریافت کافی ید می باشد. در این دوران نیاز روزانه به ید 
حدود 250 میکروگرم است که بخشی از آن از طریق نمک ید دار تصفیه 

شده و بخش دیگر آن می بایست از طریق مکمل دارویی تامین گردد. 

در ح��ال حاضر مکم��ل یدوفولیک ح��اوی 150 
میکروگرم ید و 500 میکروگرم اس��ید فولیک تولید 
ش��ده است که از 3 ماه قبل از بارداری تا پایان هفته 
16 ب��ارداری مص��رف آن توصیه می ش��ود و پس از 
آن ای��ن میزان در قرص های مولتی ویتامین مینرال 
ک��ه مادر تا پایان بارداری مصرف می کند تامین می 
گ��ردد.از  آنجایی  که  ش��ما  در  مس��یری  طوالنی  قرار 
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 دارید،  یک  مکمل  می تواند  بهترین  راه  برای  مصرف  روزانه  اسید  فولیک  باشد  بویژه 
 در  روزهایی  که  بیشتر  حالت  تهوع  دارید  پیش  از  بارداری  مکملی  را  انتخاب  کنید 
 که  حاوی  600-400  میکروگرم  اس��ید  فولیک  باش��د،  که  مطمئن  شوید  ذخیره 

 اسید  فولیک تان  کامل  می شود.  

 فست فود را کنار بگذارید  
مصرف ش��کر تصفیه شده و آرد سفید را کاهش دهید، از جمله بیسکوییت، نان 
ش��یرینی ها، کیک، آبنبات و تقریبا هر خوراکی که ممکن اس��ت از دستگاه های 
اتوماتیک بگیرید. مصرف قهوه و یا شیرینی غیر طبیعی را باید کم کنید. چربی های 
اش��باع شده را به شدت کاهش دهید هرچه این مواد کمتر مصرف شوند به نفع 
ش��ما و جنین اس��ت، همچنین مصرف زیاد این نوع چربی ها باعث افزایش خطر 

تهوع شدید بارداری و استفراغ می شود.
مصرف تمامی مواد غذایی مفید که بدن تان و جنین، که االن بخش��ی از بدن 
شماست، به آن ها احتیاج دارد را افزایش دهید: مثل ساالد های سبزیجات، زرد 
آلو، انار، س��یب، هویج، انبه، به و آلو تمامی غالت، نان کامل گندم، برنج قهوه ای 

و بلغور جو دوسر، لبنیات کم چرب، شیر، ماست و پنیر،.. 

وعده غذای اصلی را حذف نکنید
زمانی ک��ه وعده غذایی خود را حذف می کنید، آن وعده را برای بچه هم حذف 
کرده اید. همین االن عادت جدید 3 تا 6 وعده غذا را مد نظر قرار دهید چرا که 
بچه در اولویت اس��ت و جنین به یک منبع ثابت از مواد مغذی در طول روز نیاز 

دارد. 

توصیه های پیش از لقاح برای آقایان
آیا همسر شما از قرص هایی مانند اسید فولیک یا هر ترکیب دیگری از مواد مکمل 
برای داشتن یک بارداری سالم و در نهایت یک نوزاد سالم استفاده می کند؟ خود 
شما بعنوان یک پدر از هیچ مکملی برای رسیدن به نقطه باروری خود و حاملگی 
همس��رتان استفاده نمی کنید؟ شاید شما نیز مانند میلیون ها فردی هستید که 
نمی دانند که اس��تفاده از ویتامین ها می تواند به کیفیت باال و تقویت اس��پرم و 
همچنین یک حاملگی س��ریع تر و احتماال نوزادی س��الم تر منجر شود. در بحث 

توصیه های پیش از لقاح به آقایان، دریافت ویتامین موضوعی بسیار مهم است.
بنابراین باید ببینیم چه ویتامین هایی را هر شخصی می بایستی دریافت کند؟ 

 B12 ویتامین
ای��ن ویتامین یک مورد قابل توجه برای مردان اس��ت زی��را که می تواند موجب 

افزایش تعداد اسپرم در آقایان با تعداد اسپرم کم شود.

توصیه هایی برای پدران
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 C ویتامین
این ویتامین نه تنها در حالت عادی و برای زندگی روزمره یک ویتامین مهم اس��ت  
بلکه می تواند از توده ش��دن )Clumping( در اسپرم شما جلوگیری کند. مطمئنا 
هنگامی که می خواهید ش��انس لقاح را افزایش دهید، توده ش��دن در اسپرم ایده آل 
نیس��ت. ش��ما می توانید. ویتامین C را بصورت طبیعی و یا با استفاده از قرص های 
مکمل دریافت کنید. این مس��اله مخصوصا برای آقایانی که س��یگار می کشند مهم 
است. زیرا اثبات شده که این ویتامین مواد شیمیایی موجود در سیگار را خنثی و بی 

اثر می کند. 

 E ویتامین
این ویتامین در فرآیند لقاح بسیار موثر است. به عنوان یک هشدار عمومی، بیمارانی 
ک��ه از داروهای ضد انعقادی اس��تفاده می کنند نباید ویتامین E را بدون مش��ورت 

پزشک مصرف کنند.

روی 
خانم ه��ا و همچنی��ن آقایان در فرآیند بارداری نیاز ب��ه روی دارند. آیا می دانید که 
روی به افزایش میزان تستوس��ترون کمک می کند؟ اگر می خواهید بارور ش��ده و 
برای آوردن فرزند با همسرتان رابطه ی جنسی داشته باشید، داشتن میزان باالیی از 
تستسترون یک وضعیت خوب برای شما است. همچنین روی در افزایش تعداد اسپرم 

یک عامل موثر شناخته شده است.

سلنیوم 
این  آنتی  اکس��یدان  ضمن  اینکه  ریس��ک  داشتن  عیب  و  نقص  نوزاد  در  هنگام  تولد  را 
 کاه��ش   می دهد،  از  مصرف  کننده ی  آن  نیز  در  براب��ر  رادیکال های  آزاد  محافظت 
 می کند.  همچنین  س��لنیوم  یک  منبع  عالی  برای  افزایش  اس��پرم  در  آقایان  با  تعداد 
 اسپرم  کم  اس��ت.     بخاطر  داشته  باشید  میوه هایی  که  مصرف  می کنید،  سبزیجات، 
 غالت  و  گوشت  نیز  خود  هر  کدام  از  ویتامین های  فوق  را  دارا  می باشند  و  مصرف  این 

 مواد  می تواند  بهترین راه حل برای دریافت این ویتامین ها باشد.  
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النه گزینی
این توده س��لول ها اکنون بالستوسیت نام دارد و همانطور که تقسیم 
می شود، س��فری را از لوله فالوپ )لوله رحم( ش��ما به رحم تان آغاز 
می کن��د، ک��ه این روند حدودا  6 روز زمان می ب��رد. آنجا خودش را 
در دی��واره ی رحم ج��ا گذاری می کند و تا زمان زایمان آنجا رش��د 
می کن��د. اگر می خواهید بفهمید که چطور این تک س��لولی به یک 
دختر یا پسر تبدیل می شود می توانید  از این آموزش بیولوژی جالب 
توجه، بهره ببرید. تخمک بارور ش��امل 46 کروموزوم اس��ت، 23 تا از 
ش��ما، 23 تا از پدر. مادر  همیشه کروموزوم X می دهد و پدر ممکن 
اس��ت کروموزوم های X یا Y بدهد. اگر اس��پرمی که تخمک شما را 
بارور کرده کروموزوم X داشته باشد، زیگوت XX دختر می شود. اگر 

اسپرم حامل Y باشد، زیگوت XY شما پسر می شود.

بارداری و لقاح
همانط��ور که در جلد های قبل نیز ذکر ش��د، این 
هفته عمل تخمک گذاری انجام شده و فرزند شما، 
تغییرات مورد نیازش را برای تبدیل ش��دن از یک 
سلول به یک دختر یا پسر را آغاز کرده است. وقتی 
اس��پرم موفق، راهش را از الیه خارجی تخمک باز 
می کند، تخمک باردار ش��ده و زیگوت یک س��د 
درست می کند تا مانع از نفوذ سایر اسپرم ها شود 
ولی زیگوت شما برای مدت طوالنی، تک نمی ماند! 
طی روزها، به دو و سپس چهار سلول و همین طور 
الی آخر، تقسیم می شود، تا وقتی که این گروه رو 
به رش��د، حدود 100 سلول را در بر بگیرد. بعضی 
س��لول ها )Embryo( رویان را تشکیل می دهند، 

بعضی جفت را تشکیل می دهد.

وضعیت جنین

هفـتـه 3

تخمک گذاری و لقاح
در حال حاضر تغییر چش��م گیری برای وضعیت فرمی بدن شما به و 
جود نیامده است، درحالی که متوجه تقسیمات تخمک تازه بارور شده 
و حرکتش به س��وی رحم تان نمی ش��وید، بدن شما بستری مناسب، 

برای بالستوسیتی که به سوی رحم می رود، آماده می کند!  
دقیقا بعد از آزاد ش��دن تخمک، فولیکولی که تخمک از آن آزاد شده 
به جسم زرد یا Corpus Luteum تبدیل می شود و شروع به تولید 
هورمون پروژسترون می کند. جسم زرد تا زمانی که جفت رشد نموده 
و آمادگی حمای��ت از جنین را پیدا کند در تغذیه و حمایت از رویان 
ایفای نقش می کند. حدود ده هفتگی جفت به حدی تکامل می یابد 
که دیگر نیازی به فعالیت جسم زرد نیست و جسم زرد تحلیل می رود.

بی��ن 6 ت��ا 12 روز بعد از جایگزین��ی بالستوس��یت در دیواره ی 
 Human رحم س��لول های جفت در حال رش��د، ش��روع به تولید
Chorionic Gonadotropin( HCG( می کن��د. HCG ب��ه 
تخمدان های ش��ما فرمان می دهد که تخم��ک جدید تولید نکنند 
و بدن ش��ما را تحریک به بیش��تر س��اختن هورمون های استروژن و 
پروژسترون می کند که باعث می شوند دیواره ی رحم از ریزش حفظ 
و رشد جفت حمایت شود. نشانه های HCG ادرار یا خون شما ظاهر 
می ش��ود، همان ماده ای که در آزمایش های بارداری بررسی می شود، 
گرچه ممکن اس��ت تا یک یا دو هفته دیگر هم از این تس��ت جواب 

مثبت نگیرید.

وضعیت بدن شما

سـه مـاهه اول
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تخمک گذاری و بویایی 
یکی دیگر از نش��انه های تخمک گذاری می تواند قوی شدن حس بویایی نسبت به قبل 

باشد!
ای��ن تئوری می گوید، ح��س بویایی در برخی زنان در حین تخمک گ��ذاری، آنها را به 

فرومون های همسرشان حساس تر می کند.
فرمون ها ترکیبات ش��یمیایی هس��تند که تولید کننده بو هس��تند و طبیعت آزادشان 
می کند تا برای رابطه جنس��ی، محرک بیشتری باشد. هر چند که شما نمی توانید روی 

این موضوع به عنوان تنها عالمت تخمک گذاری حساب کنید.

نکات بیشتر

1 چون رویان، در حال رشد است، مصرف سه وعده ی پروتئینی که هر وعده آن شامل میزان کافی گوشت باشد می تواند به 
س��اخت بافت جدید برای بچه کمک کند. ترکیبی از آهن قوی با ویتامین C زیاد در غذاها، جذب آهن را باال می برد، ماده ای 

که برای کمک به افزایش تعداد گلوبول های قرمز و جلوگیری از کم خونی، نیاز دارید. 
2 اگر در طول بارداری کلس��یم کافی مصرف نکنید، بچه این کلس��یم را از استخوان های شما می گیرد! مصرف سه وعده ی 

روزانه لبنیات کم چرب می تواند کمک خوبی باشد.
3 بهترین راهکار مقابله با ویار این دوران، مصرف چای نعناع، شیرینیهای رژیمی نعناعی یا حتی آدامس نعناعی است. 

اگر با وجود رعایت این موارد بازهم بعد از خوردن غذا دچار حالت تهوع میشوید، میتوانید اندکی عرق نعناع بعد از غذا بخورید. 
4 دیگر موادی که می توانید پس از غذا مصرف کنید، مخلوط زیره، نبات و هل به نسبت مساوی است. این مواد را با یکدیگر 

آسیاب کرده و بعد از هر وعده غذا یک قاشق چایخوری قورت بدهید.

تغذیه بارداری

رژیم غذایی باروری 
مطمئن شوید که در 3 هفته اول بارداری این سه ماده 

معدنی بسیار مهم را دریافت کرده اید:

کلسیم 
مصرف 3 مرتبه در روز، توانایی ش��ما را برای باروری 
تقوی��ت می کند. این مکمل مهم استخوان س��از  و با 
اهمیت برای باروری را نه تنها می توانید در محصوالت 
لبنیاتی پیدا کنید بلکه در آب میوه های غنی ش��ده، 
کش��ک، سویا، س��وپ پای مرغ، سوپ قلم گوسفند و 
گاو، بروکلی، س��بزیجات برگ س��بز، دانه کنجد نیز 

می توانید پیدا کنید. 

منگنز 
مصرف ح��دود 2 میلی گرم در روز آن 
ضروری و الزم اس��ت. که مقدار فراوان 
آن در اس��فناج، هویج، بروکلی، تمامی 
غالت، آجی��ل، موز و کش��مش وجود 

دارد.

سـه ماهـه اول
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با همسرتان بیشتر صحبت کنید
کمی پر ش��ور و احس��اس و همچنین عاش��قانه رفت��ار کنید. به 
همس��رتان بگویید چه چیزی باعث ش��د که عاشق او شوید و در 
حال حاضر هم بیشتر از همه عاشق چه چیزی در او هستید. برای 
هم از اولین قرارتان بگویید، اولین بوس��ه و اولین گفتن جمله ی 

»دوستت دارم«. 
درباره این صحبت کنید که چه چیزی ش��ما را یک زوج قوی 
و مس��تحکم می کند و چطور پدر ش��دن و مادر شدن حتی شما 
را قوی ت��ر نیز می کند. در هفته های پیش رو، رابطه ی ش��ما با 
چالش ه��ای منحصر به فردی روبرو خواهد ب��ود. کار عاقالنه این 
اس��ت که هم اکنون اندکی انرژی برای تحکیم پایه و اس��اس آن 

بگذارید.

کشیدن سیگار برای نوزاد خطرناک است
بنابراین اگر سیگاری هس��تید سعی کنید که در زمینه ترک آن 
مش��ورت بگیرید. اگر به سیگار کش��یدن ادامه می دهید، نزدیک 
همس��رتان سیگار نکش��ید، به او سیگار تعارف نکنید و همچنین 

سیگارهای تان را در هر جای خانه ول نکنید.
هم اکنون زمان ش��روع به تقس��یم کردن کارهای خانه است، 
البت��ه اگر که این کار را نکرده اید. دو زمینه وجود دارد که ش��ما 

می توانید در آنها کمک کار مادر باشید:

آشپزی
در ماه ه��ای اول بارداری، بوی آش��پزی موجب تنفر و زدگی او 
می شود. اگر شما آش��پزی کنید احتمال دارد که او با تمایل 

بیشتری مواد غذایی مورد نیاز خودش و نوزادتان را بخورد.

حمل کردن خرید های سنگین
حم��ل بار می تواند تنش زیادی به کمر او وارد کند بنابراین 

خرید را به تنهایی خودتان و یا با هم انجام دهید.

خوب غذا خوردن  
سعی کنید زمان های غذا خوردن بیشتری را کنار همسرتان 
باش��ید، عادت های غذایی س��الم اتخاذ کنید. عادت های که 

می خواهید آنها را به بچه نیز انتقال دهید.

بگذارید او بداند که تنها نیست 
در مورد بارداری و مشکالتی که همسرتان دارد مطالعه کنید. 
از سایت های اینترنتی و یا اپلیکیشن های موبایل تایید شده 
متخصصان و مراکز معتبر )اپلیکیشن بارداری مامی( استفاده 
کنی��د. در این ص��ورت اطالعات زیادی نصیب تان می ش��ود. 
توصیه های پایه ای س��المت به همان ان��دازه که برای او مهم 

است، برای شما نیز مهم است.

روی
برای بارداری بس��یار حیاتی است و کمبود ش��دید آن باروری را تضعیف می کند. شما 
می توانی��د از طری��ق مکمل حدود 15 میلی گ��رم در روز از آن را دریافت کنید و یا با 
مصرف این مواد غذایی آن را به بدن خود برس��انید: بوقلمون، گوش��ت گاو و بره، مرغ، 
بادام، لوبیا، جوانه گندم، ماست، بلغور جو دوسر، ذرت، تخم مرغ، نان غنی شده، غالت، 

حبوبات.
عالوه بر این س��ه مورد مهم و ضروری، کامل کردن ذخیره اس��ید فولیک را فراموش 
نکنید. منابع اسید فولیک شامل: اسفناج، سبزیجات برگ سبز، مرکبات، آجیل، حبوبات 
و... اس��ت اما ب��رای اطمینان از ویتامین موجود در بدن، در دوران بارداری با مش��ورت 

پزشک از مکمل هم استفاده کنید.

مواد غذایی بد و مضر 
کافئین بیش از حد یعنی بیش از سه فنجان قهوه در روز می تواند باروری را در مردان 

و زنان مختل کند.

توصیه هایی برای پدران

سـه مـاهه اول
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رشد رویان و کیسه آمنیوتیک 
وقتی کیس��ه آمنیوتیک )کیسه آب( اطراف جنین تشکیل می شود، 
کیسه )Yolk( زرده، هم تشکیل می شود که بعدا به مجرای تخصصی 

گوارشی فرزندتان تبدیل خواهد شد. 

سه الیه جنینی
رویان حاال 3 الیه مجزا از س��لول ها دارد که به بخش های تخصصی 

بدنش تبدیل خواهند شد:
 الیه داخلی، اندودرم، به سیس��تم گوارشی کبد و ریه ها تبدیل 

خواهد شد.
 الیه میانی، مزودرم، به قلب، اندام های جنس��ی، اس��تخوان ها، 

کلیه ها و عضالت تبدیل خواهد شد.
 الی��ه بیرونی یا اکتودرم، که سیس��تم عصبی، موها، پوس��ت و 

چشم ها را تشکیل می دهد.

هفته اول تا هفته 10 دوران رویانی نامیده می شود
در حقیقت دوران رویانی دورانی است که بیشتر اندام های بدن نوزاد 
ش��کل می گیرد و به همین دلیل در این دوران عدم تماس با عوامل 

خارجی از اهمیت زیادی برخوردار است. 
برخورد رویان با هر عامل خارجی که وارد بدن مادر ش��ود او را به 
س��مت ناهنجاری های مادرزادی می کشاند به همین دلیل است که 
بیشتر ناهنجاری جنین قبل از هفته دهم ایجاد می شود. در حقیقت 
فرزند ش��ما در هفته های اول تا هفته 9 )رویان( نامیده می شود و از 
هفته دهم به بعد که بیش��تر اندام ها شبیه به انسان می شود، جنین 

نامیده می شود.

در این هفته جفت و جنین شـروع به رشـد 
می کنند

بالستوسیتی که به بچه ش��ما تبدیل خواهد شد، 
سفر 6 روزه اش از لوله ی رحم تا رحم را طی کرده 

است. 
به محض اینکه آن توپ کوچک سلولی در رحم 
شما النه گزینی کرد، دستخوش تقسیمات بسیاری 
می ش��ود، ابتدا به دو نیمه تقسیم می شود، نیمی 
جنین و نیمه دیگر جفت را تش��کیل می دهند، به 
اضافه بند ناف، که ت��ا زمان تولد مواد غذایی را به 
بچه منتقل می کند و مواد زاید را از او دور می کند.  

وضعیت جنین

هفـتـه 4
سـه ماهـه اول
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النه گزینی تخم 
در 4 هفته بارداری، بدن تان شدیدا در تقال است، زیگوت و رحم شما در این هفته با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. در بعضی از 

افراد، در اثر النه گزینی خونریزی رخ می دهد که دلیل آن، جا باز کردن گروه سلولی درون دیواره ی رحم است. 
خونریزی النه گزینی، خیلی اندک اس��ت و معموال به رنگ صورتی روش��ن، قرمز روش��ن یا قهوه ای روشن است و معموال قبل 
از زمانی که برای پریودتان در نظر داش��تید رخ می دهد. فکر نکنید  پریود اس��ت و نگران آن هم نباشید، نشانه ی نادرست بودن 
وضعیت نیست. از این هفته به بعد ممکن است کمی فشار در شکم تان حس کنید و سینه های شما ممکن است کمی حساس تر 
شوند و حتی کمی بزرگ تر شوند. بین 6 تا 12 روز بعد از النه گزینی، این توده شروع به آزادسازی هورمون بارداری می کند که 
به زودی خط روی تست بارداری تان را صورتی یا آبی می کند. جسم زرد )فولیکولی که تخمک را آزاد کرده( برای قوت دادن به 

بارداری، تا زمانی که جفت تشکیل شود، پروژسترون تولید می کند که زمان آن تقریبا 6 هفته است.

وضعیت بدن شما

1 خود را در معرض افرادی که دخانیات استعمال می کنند قرار ندهید. تحقیقات 
نشان داده است که تحت دود قرار گرفتن، می تواند امکان سقط و بارداری خارج 
از رحم را افزایش دهد، یعنی اگر در منزل یا اطرافیان کسانی هستند که دخانیات 
مصرف می کنند، بهتر است از آنها فاصله بگیرید و مواظب خودتان و جنین باشید.

2 یوگا؟ مدیتیش��ن؟ مطالعه؟ خواندن قرآن ی��ا هرچیزی که برای آرامش الزم 
است انجام بدهید. افرادی که استرس زیادی دارند ممکن است حاملگی آن ها به 

تاخیر بیافتد.

مصرف کافئین طی بارداری 
اگر عادت دارید همیش��ه موقع صبح یک فنجان قهوه بنوش��ید االن که چهار هفته 
از بارداری ش��ما می گذرد باید فکری به حال این وضعیت بکنید. کافئین، نوشیدنی 
انرژی زای موثری اس��ت اما ادرار آور هم هس��ت و باعث می شود که کلسیم و مواد 
مغذی دیگر مورد نیاز برای بارداری قبل از اینکه جذب بدن شود، از آن خارج شود. 
یکی دیگر از اثرات کافئین، تحریک کننده بودن آن است که باعث ایجاد نوسان در 

خلق و خو می شود. 
آزمایشات اخیر نشان می دهد که دو فنجان قهوه در روز مناسب است اما مصرف 
بیشتر آن )حدود 5 تا 6 فنجان قهوه در روز( خطر سقط جنین را افزایش می دهد.  
بهتر اس��ت همیش��ه جانب احتیاط را درنظر بگیرید، زمانی که در انتظار بارداری 
هس��تید، کافئین را به یک یا دو فنجان کوچک کاهش دهید و یا آن را کامال کنار 

نکات بیشتر

تغذیه بارداری
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بگذارید. نگران نباش��ید در اینجا چند راهکار برای س��هولت این کار ارائه شده است. به خاطر 
داش��ته باشید که دلیل شما از انجام این کار چیست. البته از قبل این را می دانید که باید در 
ب��ارداری کافئی��ن را حذف کنید اما ضرر ندارد که به خودتان یادآوری کنید، با این کار هم به 
خودتان و هم به جنین سود می رسانید. هر چیزی که راجع به محدود کردن کافئین دوست 
داری��د و به ش��ما کمک می کند را پیدا کنید. به جای نوش��ابه گازدار از دی��دن آب یا آبمیوه 

خوشحال شوید.
نوش��یدنی های انرژی زای س��الم تری با ترکیب آب گازدار و پروتئین تهیه کنید، حتی یک 
فنجان چای حاوی 40 میلی گرم کافئین است. کافئین در نوشیدنی های غیر الکلی، شکالت، 

بستنی با طعم قهوه نیز به طور پنهان وجود دارد.
اگر بخواهید 6 فنجان قهوه، را یک روزه کنار بگذارید سیستم بدن شما دچار شوک می شود 
و احس��اس خستگی و سردرد می کنید، پس به جای آن برنامه سریع االجرا، روندی کندتر را 
درپیش بگیرید. با کم کردن یک فنجان در روز ش��روع کنید تا زمانی که به 2 فنجان در روز 

برسید و یا همین روش را ادامه دهید تا زمانی که کامال حذف شود.
اگر به نظر رسید که این برنامه هم سریع است با همان تعداد فنجان ادامه دهید اما به صورت 
نص��ف نص��ف برای هر فنجان از قهوه بدون کافئین اس��تفاده کنید، نصف دیگر را طبق عادت 

خودتان درست کنید. با این روش فنجان قهوه شما عاری از کافئین می شود. 

بازیابی انرژی به روش قدیمی 
کمت��ر بخوری��د اما دفعات وعده غذایی را بیش��تر کنید. میان وعده ها، انرژی ش��ما را در حد 

متعادل نگه می دارند، این روش برای زمان بارداری خوب است.

آماده شدن برای ایفای نقش پدری 
هیجان روزش��ماری برای مثبت ش��دن آزمایش بارداری همسرتان 
می تواند بس��یار شدید باش��د تا جایی که شما درباره ظاهر بچه و یا 

نحوه ایفای نقش پدری خیال پردازی می کنید.
االن زمانی است که باید ماساژ دادن را یاد بگیرید. تکنیکی که در 
ماه های آینده از آن استفاده خواهید کرد )مخصوصا زمانی که کمر 
همسرتان شروع به درد گرفتن می کند(. همسرتان را باکمی روغن 
ماس��اژ غافلگی��ر کنید. اما از مدل بی بوی آن اس��تفاده کنید. حس 
بویایی او االن احتماال بس��یار حساس هست. یک احتمال دیگر هم 
وجود دارد که باید حواس تان به آن باشد، همسرتان در همه حالت ها 
و س��اعت ها، عمل ماساژ دادن را دوست ندارد. بنابراین همیشه از او 
بپرسید که آیا می خواهد که شما این کار را انجام دهید یا نه؟ اگر او 
می گوید نه به یاد داشته باشید که او دست رد به سینه شما نمی زند 

بلکه دارد به تغییرات ایجاد شده در بدنش واکنش نشان می دهد.

توصیه هایی برای پدران
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تست های بارداری
تا به حال باید فهمیده باشید که پریود نشدید، این یکی از واضح ترین 
نش��انه ها برای حامله بودن تان است. در هفته پنجم بارداری میزان 
HCG )هورم��ون معرف بارداری( در ادرار ش��ما ب��ه قدر کافی باال 
رفته که توسط یک تست )Baby Check: از داروخانه می توانید 
تهیه کنید(، مشخص شود. یعنی می توانید چیزی که شک داشته اید 
را حتمی کنید، از ش��ادی خالص تا ت��رس محض. تغییرات حال و 
هوای تان کامال طبیعی اس��ت و بهتر است به آنها عادت کنید چون 

برای 9 ماه آینده شرایط تان همین خواهد بود. 

نشانه های زودرس بارداری 
نشانه های دیگری هم برای زودتر فهمیدن بارداری وجود داشته باشد. 
مثل حس خس��تگی شدید که بر شما غالب شده، پستان های تان 

که حساس تر شده، یا حالت تهوع خفیف.

هجوم هورمون های بارداری 
مق��دار زیادی از هورمون ها که در بدن ش��ما گ��ردش می کنند، به 
ص��ورت انب��وه تولید می ش��وند و درهمکاری با یکدیگ��ر، تغییرات 
فیزیکی الزم را در بدن ش��ما ایجاد می کنند. استروژن برای حفظ 
مقدارهای پروژس��ترون و HCG و پروژسترون برای حفظ کارکرد 
جفت تولید می شود، تا عضالت صاف رحم را از انقباض حفظ کند، 
و موجب تحریک رشد بافت سینه ها شود. HCG برای حمایت از 
جسم زرد عمل می کند که بچه را تا زمان تشکیل جفت، حدودا تا 
پایان سه ماهه اول، تغذیه می کند و پروژسترون را در حد مناسب 

نگاه می دارد.

رویان کوچک ش��ما تا این هفته به اندازه یک دانه 
پرتقال ش��ده است، از نظر ظاهری چندان فرقی با 

یک نوزاد قورباغه ندارد! 
در ای��ن هفته، میزان هورم��ون HCG در بدن 
شما به قدر کافی باال هست تا بتوانید از یک تست 
بارداری خانگی، استفاده کنید. سپس دکتر بروید تا 

تایید کند و زمان زایمان را تخمین بزنید. 
یکی از اولین سیس��تم هایی که فعال می ش��ود، 
سیس��تم گردش خون اس��ت، همراه با عضو یاری 
کننده اش، قلب که در اولین سونوگرافی می توانید 

ضربانش را ببینید. 
وقتی 5 هفته باردار باش��ید، قلب بچه شما از دو 
مجرای کوچک ساخته شده که مجراهای قلبی نام 
دارند و با جدیت کار می کنند. وقتی که این مجراها 
با هم ترکیب ش��وند، بچه شما یک قلب با کارایی 

کامل خواهد داشت.
در ای��ن هفته نیز اندام ه��ای دیگری مثل کانال 
عصبی در حال شکل گیری هستند اما هنوز کامال 
نشده اند ولی تا هفته دیگر، آنها هم کامل می شوند.

وضعیت جنین

هفـتـه 5 وضعیت بدن شما
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1 وقت آن اس��ت که مصرف بعضی خوردنی ها از برنامه ی غذایی ش��ما حذف ش��وند، مثل لبنیات محلی و غیر پاس��توریزه. 
همچنین بعضی ماهی هایی که به صورت خام مصرف می شود. این ها می توانند باعث مسمومیت غذایی و یا انتقال آلودگی های 

میکربی به شما شوند و احتماال جنین تان را تحت تاثیر قرار دهند.
2 اگ��ر حی��وان خانگی خاصی و یا گربه دارید، نباید س��بد حم��ل آن را تمیز کنید، زیرا ممکن اس��ت باعث انتقال میکرب 

توکسوپالسما به شما شود و به جنین آسیب برساند و یا باعث سقط شود.
3 حدود 40 درصد مادران باردار عفونت های دندانی دارند که احتمال زایمان زودرس را افزایش می دهد. پوسیدگی دندان پنج 
برابر بیشتر از آسم شیوع دارد و باید به این نکته توجه داشت که پوسیدگی قابل انتقال است. برخی از زنان در سنین باروری، 
پوس��یدگی دندان دارند. پوس��یدگی دندان بیماری است که در آن قندها توسط باکتری ها تخمیر و تبدیل به اسید میشوند و 
مینای دندان تخریب ش��ده و پوس��یدگی آغاز می گردد. زنان باردار به چند دلیل در معرض خطر باالتر پوس��یدگی دندان قرار 
دارند مثل: افزایش اسید در حفره دهان، تمایل زیاد به خوردن وقت و بی وقت مواد غذایی شیرین و توجه کم به بهداشت دهان 
به دلیل بی حوصلگی. پیشگیری کلید اصلی سالمت دهان است پس بیایید با کمک بهداشت دهان مناسب، رژیم غذایی سالم 

و معاینات منظم دندانپزشکی سالمت دهان و دندان خود را تضمین کنیم.

نکات بیشتر

تغذیه بارداری

ممکن اس��ت آن خوراک املت خوش��مزه به ط��ور باورنکردنی 
و ب��دون توضیحی، در هفته پنجم ب��ارداری برای تان غیرقابل 
خوردن ش��ود و یا با دیدن مرغ به گریه بیافتید و ظرف س��االد 

حال تان را بد کند.
ارتباط یک زن حامله با غذا فقط این نیس��ت که او چه نیاز 
دارد بلکه موضوع این اس��ت که چه چیزهایی را می تواند برای 
خوردن تحمل کند و یا حتی بو کند. مطالعات نش��ان می دهد 
ک��ه بیش از 85 درص��د از مادران باردار ناس��ازگاری غذایی را 

تجربه می کنند )اغلب در سه ماهه اول(. 
اگر خوش ش��انس باشید ناس��ازگاری ها فقط شما را درگیر 
غذا ها و نوشیدنی ها می کنند. به هر حال در این زمان نباید این 
غذا ها و نوش��یدنی ها را مصرف کنید. اگر خیلی خوش شانس 
نباش��ید این ناسازگاری ش��امل غذاهایی که دارای مواد مغذی 

برای جنین هستند هم می شوند. 
خوشبختانه نیازی نیست غذایی که حتی به اسمش حساس 

هستید را مصرف کنید. 
می توانید به آسانی با هنر جایگزینی، ناسازگاری های غذایی 
را تالفی کنید بدون این که ایده آل های تغذیه ای تان را به خطر 

بیاندازید.

بس��یاری از زنان ناس��ازگاری غذایی را اوایل بارداری تجربه 
می کنند به خصوص با غذاهای پروتئینی و گوشتی. خوشبختانه 
منابع پروتئنی فراوانی به جز گوشت وجود دارد از جمله سویا، 

آجیل و حبوبات، لوبیا و برخی غالت. 
اگ��ر فقط ظاهر غذاها موجب می ش��ود که معده تان به هم 
بریزد آنچه را که آزارتان می دهد را پنهان کنید، مثال گوش��ت 
چرخ ش��ده را در خورش اس��تفاده کنید و از گوشت کم چربی 
استفاده کنید که بوی کمتری دارد،  مرغ خرد شده را در سوپ 
یا س��االد ماکارونی استفاده کنید، تخم مرغ را در کیک مصرف 

کنید.
به جای بیسکوییت ها و تنقالت، ساالد میل کنید، اگر به ساالد 
یا هر سبزیجات دیگری حساس هستید، بشقاب غذای خود را 
ب��ا رنگ های زرد و نارنجی تزیین کنید. هویج و س��یب زمینی 
شیرین نسبت به س��بزیجات از نظر دارا بودن بتاکاروتن، غنی 
تر هستند و معموال استفاده از آنها ساده تر است، می توانید در 

کیک یا سوپ از خرد شده آنها استفاده کنید.
اگر به ش��یر هم حساس هستید، کلس��یم را از لبنیات دیگر 

دریافت کنید مثل پنیر یا ماست.
به جای لبنیات، سویا، دانه کنجد، کشک، خربزه را جایگزین 
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کنید، همچنین کنسرو ماهی با استخوان )کیلکا و ساردین(، حتی کلم بروکلی و لوبیای پخته شده دارای کلسیم هستند.
ممکن است از زمانی که تست بارداری تان مثبت شده دیگر به سبزیجات زیاد عالقه نداشته باشید، به جای آنها میوه ها را انتخاب 
کنید که برطرف کننده نیازهای تغذیه ای ش��ما هس��تند، به خصوص آنهایی که از نظر دارا بودن بتاکاروتن بس��یار غنی هستند 
مثل: انبه، طالبی و زردآلو که منبع بسیار خوبی از ویتامین C نیز هستند. بیشتر این حساسیت های غذایی در سه ماهه دوم کم 

می شود یا از بین می رود.

ش��ما دارید این دوره پر ماجرا را به آرامی همراه همس��رتان طی 
می کنید. همه چیز عادی بنظر می رسد و فقط یک سری مسائل 
جزیی به چش��م می آین��د: کمی آس��یب پذیری در اطراف  نوک 
سینه های همسر شما، کمی تکرر ادرار، تعدادی رگ های آبی روی 
قفسه ی س��ینه. اما اینها مواردی نیس��تند که باعث نگرانی شما 

شوند. 
این روند همس��ر باردار ادامه پی��دا می کند تا این که یک روز با 
یک احساس عجیب و غریب و ناخوشایند در شکم از خواب بیدار 
می شود. احساسی شبیه دریازدگی و یا احساس بودن در یک جاده 

پر پیچ و خم.

توجـه به حالت تهـوع و بیمـاری صبحگاهـی در دوره ی 
بارداری همسرتان

 Morning( به این برهه زمانی از ب��ارداری، بیماری صبحگاهی
Sickness( گفته می شود و متاسفانه باید چند هفته ی آینده را 

نیز با این وضعیت سر کنید.
ممکن است همسر شما جزو تقریبا سه چهارم خانم هایی باشد 
که از نشانه های مربوط به این اختالل در سه ماهه ی اول بارداری 

رنج می برد. 
عموما حدود هفته ی 6 تا 9 بارداری ش��روع می ش��ود و جایی 

بین هفته ی 7 و 12 به اوج خود می رسد. 
از آن جایی که حس بویایی در ماه های اول بارداری بسیار قوی 
است، اختالل بیماری صبحگاهی موجب تنفر غذایی شدید به یک 

سری غذاها و بوها در خانم ها می شود.
نگران نباشید، برای اکثریت قریب به اتفاق مادران باردار، بدترین 
وضعیت بیماری صبحگاهی بین هفته های 12 تا 14 می باش��د. 
اگ��ر چه که در تعداد مع��دودی از خانم ها در س��ه ماهه ی دوم 
نیز این نش��انه ها ادامه می یابد و در تعداد کمتری نیز )اختصاصا 
مادران��ی که بیش از یک قلو دارند( ممکن اس��ت که این وضعیت 
تا س��ه ماهه ی س��وم نیز ادامه پیدا کند. خبر مهم برای یک پدر 

توصیه هایی برای پدران

مهربان این است که اگرچه بیماری صبحگاهی شاید به شما 
و همس��ر باردارتان یک احس��اس خیلی بدی بدهد اما این 
اختالل آس��یبی به نوزادان نمی زند. همه خانم های باردار 
بیماری صبحگاهی را تجرب��ه نمی کنند. همچنین همه ی 
آنها نیز این وضعیت را به یک صورت مشابه نخواهند داشت. 
بعضی خانم ها حالت تهوع گاه به گاهی دارند. بعضی دیگر 
تمام روز را حالت تهوع دارند اما اس��تفراغ نمی کنند، برخی 
گاهی یکبار اس��تفراغ می کنند در حالی برخی دیگر مکررا 
اس��تفراغ می کنند. احتماال برای ای��ن تفاوت ها چند دلیل 

وجود دارد:

تفاوت سطح هورمون ها
س��طح بیش از میانگین هورمون ها، می تواند باعث تشدید 
بیماری صبحگاهی شود. سطوح پایین تر هورمون ها ممکن 
است که این وضعیت را به حداقل برسانند و یا حذف کنند. 
اگرچه که خانم های با سطوح هورمونی طبیعی نیز ممکن 

است که به میزان اندکی تهوع را تجربه کنند.

خستگی های مفرط فیزیکی یا روانی 
خس��تگی های مف��رط فیزیک��ی ی��ا روانی نی��ز می توانند 
نش��انه های تهوع را شدیدتر کنند. شما به عنوان همسری 
دلسوز با کاهش عواملی که باعث تشدید این شرایط روحی 
و جسمی می شود، کمک موثری در بهبود حال همسرتان 

می کنید.
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اندازه گیری جنین 
طی رش��د جنین، متخصصان اندازه رویان هایی به کوچکی جنین شما 
را از تاج س��ر و تا کفل کوچک و بام��زه اش، تعیین می کنند. اینگونه 
اندازه گیری به این خاطر است که همزمان با رشد جنین شما، پاهایش 

جمع می شوند و این وضع، اندازه گیری کل بدن را مشکل می کند. 
وقتی در هفته شش��م بارداری باش��ید، اندازه س��ر تا کفل بچه شما، 
عددی بین 5 تا 6 میلی متر است یعنی در حال حاضر به اندازه طول سر 

ناخن تان یا یک نخود سبز است.

تکرر ادرار 
ممکن است هنوز بدن تان از لحاظ ظاهری تغییری نکرده باشد، ولی با 
هر بار تهوع یا ورم کردن برای شما یادآوری می شود که باردار هستید. 
تکرر ادرار، از پیامدهایی است که هیچ زن بارداری از آن لذت نمی برد، 
بخص��وص وقتی که خواب ش��ما را ک��ه واقعا به آن احتی��اج دارید را 
قطع کن��د، ولی یک��ی از رایج ترین پیامدهای بارداری اس��ت. ضمناً، 
کلیه های تان دارند برای دفع مواد زاید از بدن تان کارآمدتر می شوند. 
به عالوه، رحم رو به رش��د ش��ما دارد کم کم به مثانه تان فش��ار وارد 
می کند که باعث می شود فضای کمتری برای جمع شدن ادرار داشته 
باش��ید و خوشبختانه، این فشار در س��ه ماهه دوم، وقتی که رحم در 

ناحیه ی حفره ی شکمی رو به باال می رود، کم می شود.
یک توصیه

هر بار، موقع دفع ادرار به جلو خم شوید تا مثانه تان بهتر و بیشتر تخلیه 
ش��ود. به این ترتیب، کمتر به دستشویی می روید! ولی مایعات را کنار 

نگذارید زیرا بدن شما به منبع ثابت مایعات نیاز دارد.

در این هفته سر بچه شکل می گیرد
 برآمدگی های حساس س��ر: به آرواره، گونه ها و 
چانه ی بچه تبدیل می ش��وند ک��ه در واقع به یک 

چهره ی دوست داشتنی تبدیل خواهند شد. 
 فرورفتگی ه��ای دو طرف ص��ورت: آنها در حال 

تبدیل به کانال های گوش هایش هستند.
 فرورفتگی های کوچک روی صورت: چش��م ها و 
بینی را طی مدت چند هفته تشکیل خواهند داد.

همچنین این هفته، کلیه ها، کبد و ریه ها همراه 
با قلب کوچکش که در حال حاضر 80 بار در دقیقه 
می تپد و این تپش هر روز سریع تر می شود، تشکیل 

می شوند.

وضعیت جنین

هفـتـه 6

وضعیت بدن شما

سـه ماهـه اول

زن
بـــ

جـــوانـه 
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برای اولین ویزیت دوران قبل از تولد برنامه ریزی کنید 
مطمئنا تابحال از تست های بارداری، خبر را گرفته اید ولی ضرری 
ندارد که بطور قطعی از یک پزش��ک هم بش��نوید. در این مراجعه، 
چکاپ فیزیکی کاملی خواهید داشت که شامل این موارد می شود: 

بازرسی لگن، پاپ اس��میر، آزمایش خون اولیه برای تعیین گروه 
خونی، فاکتور Rh، کم خونی و بررسی احتمال مشکالت کروموزومی 
ب��رای فرزندتان.  همچنین از نظر بیماری ه��ای مقاربتی، مقاومت 
به س��رخک و بیماری های مش��خص ژنتیکی بررس��ی می شوید. 
همچنی��ن، باید یک آزمایش ادرار انجام دهید تا ادرار ش��ما از نظر 
گلوکز، پروتئین، گلبول های قرمز و سفید و باکتریایی بررسی شود. 

نکات بیشتر

موضوع دیگر 
برای پاسخگویی به سواالت زیادی آماده باشید مثل سابقه های پزشکی که کمی زمان می برد ولی مهم تر از همه، سواالت خودتان 
اس��ت، از قبل یک لیس��ت بنویسید تا هیچ چیز را فراموش نکنید، مثل نگرانی از کنار گذاشتن بعضی مواد غذایی و به یاد داشته 
باشید که در حال حاضر، هیچ سوالی احمقانه نیست، از پزشک تان راجع به تمام آزمایش های الزم بپرسید، آزمایش هایی که برای 

تایید سالمت نوزاد ضروری است.

1 بیشتر متخصصان ترجیح می دهند که در سه ماه اول از مصرف مواد رنگی 
مثل رنگ مو و مواد آرایشی خودداری کنید.

2 اگر دفع ادرار دردناک شده یا این که حس دفع دارید اما ادراری در کار نیست، 
برای تشخیص احتمالی عفونت مجرای ادراری، حتما به پزشک تان مراجعه کنید.

3 دل تان شیرینی می خواهد؟ زیاد هم خودتان را دچار محرومیت نکنید. اما به 
جای خریدن یک شیرینی بسته بندی شده، یا تهیه شیرینی از شیرینی فروشی ها 
که میدانید مملو از چربی ناس��الم است، بهتر است خودتان آن را درست کنید. 
بیش��تر غذاها وقتی در خانه درست می شوند خیلی سالم تر هستند، چون شما 
می توانید موادی انتخاب کنید که چربی مضر کمتری دارد. وقتی دارید شیرینی 

خوشمزه تان را درست می کنید، چند عدد گردو را هم فراموش نکنید. 

تغذیه بارداری

 تهوع و استفراغ در حاملگی 
تهوع از چه زمانی شروع می شود؟

گرچه احس��اس تهوع و اس��تفراغ با باال آمدن آفتاب شروع می ش��ود اما درهر زمانی از روز یا شب می تواند باعث آزار شود. برخی 
آن را با عنوان NVP )تهوع و استفراغ بارداری( می شناسند. 

سـه مـاهه اول
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عالئم آن معموال حدود هفته 6 تا هفته 9 شروع می شود و در هفته های 7 تا هفته 12 به اوج خود می رسد. از آنجایی که در 
زنانی که بارداری اول را تجربه می کنند حس بویایی فوق العاده قوی و حساس می شود، تهوع صبحگاهی باعث می شود نسبت 

به برخی غذاهای خاص و بوها ناسازگاری نشان دهند.               

مواردی که باعث تهوع صبحگاهی می شود
تهوع صبحگاهی می تواند به دلیل افزایش سطح هورمون HCG باشد که میزان آن در اول صبح به اوج خود می رسد و این حالت را 
تشدید می کند اما می تواند در هر زمانی از روز باشد. افزایش میزان استروژن و پروژسترون، ماهیچه های دستگاه گوارش را سست و 
ضعیف می کند و این باعث رفالکس یا برگشت مواد غذایی از معده به مری می شود که باعث تشدید تهوع می شود. حذف وعده غذایی 
و خالی بودن معده نیز حالت تهوع را تشدید می کند.  همه زنان باردار حالت تهوع ندارند و همه به یک حالت نیستند. برخی زنان فقط 
گهگاهی احساس تهوع دارند، برخی دیگر دل پیچه دارند اما استفراغ ندارند، برخی زنان هر از چند گاهی استفراغ می کنند و بعضی به 

کرات و مرتب این حالت را دارند. در موارد دو قلویی حالت تهوع شدت پیدا می کند.

 حساسیت
مغز در بعضی خانم ها وقتی دس��تور تهوع صادر می ش��ود نسبت به بقیه 
حساس تر عمل می کند، یعنی احتمال بیشتری هست که به هورمون های 
عامل حالت تهوع واکنش نشان دهد. اگر شما مرکز فرماندهی حساسی داشته 
باشید )مثال اگر همیشه در ماشین دچار تهوع می شوید یا دریا زده می شوید( 
احتمال می رود در بارداری تهوع و استفراغ بیشتری داشته باشید و بالعکس.

 استرس
معموال اس��ترس باعث ناراحتی معده و روده می ش��ود، بنابراین عجیب 

نیست که عالئم تهوع حاملگی با استرس بدتر شود. 

 خستگی
خس��تگی بدنی یا ذهنی می تواند عالئم تهوع حاملگی را تشدید کند )و 

برعکس، تهوع شدید باعث افزایش خستگی می شود( 

دالیل تهوع: 
 حساسیت

 استرس
 خستگی

 اولین بارداری
 ژنتیک 

برای بیشتر خانم های باردار شدت حالت تهوع بین هفته های 6 تا 14 بارداری است، 
گرچه افراد کمی این عالئم را تا سه ماهه دوم هم دارند و عده بسیار کمتری به خصوص 
آنهایی که دوقلو یا چندقلو دارند ممکن است حتی تا سه ماهه سوم هم این حالت ها را 
داشته باشند. ممکن است حالت تهوع باعث شود حس بدی پیدا کنید اما خیال تان راحت 

باشد که به جنین هیچ آسیبی نمی رسد و نشانه ی سالمت بارداری است.

سـه ماهـه اول
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رابطه جنسی در حین بارداری
اگر همسرتان نخواهد که رابطه جنسی داشته باشید، ممکن است که تنهایی 
شما افزایش پیدا کند. این اتفاق امری قابل وقوع در دوران بارداری بوده و بین 
خانم های مختلف متفاوت است. معموال دلیلی برای اجتناب از رابطه جنسی 

وجود ندارد اما بخاطر داشته باشید که:
 سینه های او در هفته های اول ممکن است بسیار آسیب پذیر باشد.

 در صورت مشاهده هر گونه درد یا خونریزی با پزشک خود مشورت کنید.
 اطمینان حاصل کنید که او راحت است.

به دنبال آموختن چیزهای بیش��تری در زمینه ی رابطه ی جنس��ی حین 
بارداری باشید. اگر که رابطه ی جنسی ندارید، سعی کنید که روش های دیگر 

برای نزدیک بودن به هم را بیابید. اما در این مورد با هم صحبت کنید.
برای برخی زوج ها انجام عمل جنس��ی در حین بارداری دش��وار است. اگر 
درباره تغییر شکل بدن همس��رتان احساس ناراحتی می کنید، در این باره با 
او صحبت کنید. او ش��اید از تغییر فیزیکی خود احس��اس ناراحتی می کند و 
اگر فکر هم بکند ش��ما نوع رفتار او در حین رابطه جنس��ی را دوست ندارید، 
شاید ضربه بخورد. می توانید مسائل مربوطه را با پزشک تان در میان بگذارید 
و فراموش نکنید ش��رایط جس��می و فیزیکی در دوران بارداری برای هر خانم 
متفاوت است. در مورد این موضوع مهم حتما از پزشک تان راهنمایی بخواهید 

که دقیقا طبق توصیه های مناسب برای همسر خود رفتار کنید.

 اولین بارداری
تهوع صبحگاهی در اولین بارداری ها معموال رایج تر و شدید تر است که تاییدی 
اس��ت بر این نظریه ک��ه عوامل فیزیکی و روحی می تواند دخیل باش��د. از نظر 
فیزیکی بدن یک زن که اولین بارداری را تجربه می کند نس��بت به کس��ی که 
ای��ن دوره را گذرانده، برای افزایش ناگهانی هورمون ها و تغییرات دیگر، آمادگی 
کمتری دارد. زنانی که برای اولین بار حامله ش��ده اند، از نظر احساس��ی و روانی 
احتمال بیشتری هست دچار حالت های اضطراب و نگرانی شوند که همین باعث 
مشکالت معده می ش��ود. زنانی که برای بار دوم یا س��وم باردار می شوند برای 
فرام��وش کردن حالت تهوع با مراقبت از بچه ه��ای بزرگتر حواس خود را پرت 
می کنند. البته اظهار نظرهای کلی نمی تواند برای همه خانم های باردار صحت 
داش��ته باشد ممکن اس��ت فرد در بارداری های بعدی نسبت به اولین بار تهوع 

شدیدتری داشته باشد. 

 ژنتیک
تحقیقات نش��ان داده اس��ت که زنانی که مادران ش��ان دچار تهوع صبحگاهی 
می شدند، احتمال بیشتری هست که آنها نیز شرایط شدیدتری را داشته باشند.

توصیه هایی برای پدران

سـه مـاهه اول
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 حتی اگر هنوز به هیچ کس نگفتید باردار هس��تید، بچه ممکن است، کم 
ک��م با تمام وجود خودش را ثابت کند. ن��ه در قالب کلمات، بلکه با خیلی 
از پیامدهای بارداری مثل تهوع بارداری که روز و ش��ب دنبال شماس��ت، یا 
همه ی آن بزاق اضافی که در دهان تان جمع می شود و نشانه ی زودرس 
دیگری از بارداری که قطعا تجربه خواهید کرد، مثل تغییرات س��ینه های 

شما.

سینه ها شروع به ورم کردن می کند
س��ینه های بعضی زن��ان در هفته 7 ب��ارداری، به اندازه ی��ک فنجان کامل 
س��ایز اضافه می کنند، و اآلن به طرز ناراحت کننده ای حس��اس، کم رنگ و 
سوزناک اند. دلیل آن هورمون های ضروری بارداری )استروژن و پروژسترون(، 
هستند. همچنین در پستان ها چربی ساخته ش��ده و جریان خون را به این 
محل می رساند. سرس��ینه های تان ممکن است کمی بیش از حالت طبیعی 
بیرون بزنند، منطقه ی تیره اطراف نوک پستان، تیره تر و وسیع تر شده و طی 
ماه های آینده به رش��د و تیره تر ش��دن رنگ ادامه خواهد داد. در مقیاس کم 
اهمیت تر، متوجه نقطه های برجسته ای در اطراف نوک سینه می شوید. این، 
برجستگی ها که مونتگومری نام دارند، غدد عرقی هستند که چربی نوک سینه 
را تامین می کنند. همه این ها برای وظیفه مهم ش��یردهی به نوزادتان که از 

حدود 33 هفته دیگر آغاز می شود، ضروری هستند.
کنار آمدن با بیزاری غذایی

بیزاری های غذایی بارداری نه تنها خیلی رایج اند، بلکه تا حدی گیج کننده 
هم هستند، به ویژه وقتی که نسبت به غذایی که زمانی مورد عالقه تان بود، 
یک دفعه سرد شدید و واقعا با آن دچار تهوع می شوید. بهترین توصیه این 
است که سالیق جدیدتان را بسازید، به هر طریقی که شده. با روندی نسبتا 
ثابت و حتی مالل آور پیش روید، برای غذاهایی که نسبت به آن ها بیزاری 
پیدا کرده اید، جایگزین پیدا کنید و اگر حتی نمی توانید شکل و بوی گوشت 

را تحمل کنید، به گیاه سویا برای جایگزینی پروتئین فکر کنید.

بچه شما اآلن تقریبا 6,3 میلی متر،  تقریبا به اندازه 
ی��ک بلوبری اس��ت، هنوز به نظ��ر خیلی کوچک 
می رس��د. در هفته هفتم بیش��تر رش��د روی سر 
متمرکز است و سلول های جدید مغزی با سرعت 
100 س��لول در دقیقه تولید می ش��وند. بازوها و 
پاهای بچه شروع به شکل گرفتن می کنند. بچه ی 
ش��ما این هفته صاحب دست و پا می شود. بازو و 
پاهایش ش��روع به پیدایش، رشد، بزرگ تر شدن و 
قوی تر شدن می کنند، گرچه جوانه های اندام ها در 

این مرحله بیشتر شبیه باله هستند تا دست یا پا. 
در این هفته دهن و زبان بچه تش��کیل می ش��وند 
و همچنین، جنین ش��ما یک ماه سن دارد و تا به 
حال س��ه مرحله از رشد کلیه را تجربه کرده است. 
کلیه هایی که اآلن دارد، دائمی هستند و برای انجام 
کار مهم کنترل مواد دفعی نگه داش��ته ش��ده اند. 
طی حدود یک هفته ی آینده، بچه شروع به تولید 
ادرار خواهد ک��رد. همانطور که بچه در بدن ش��ما 
بالغ می شود، ادرار می کند و قسمت قابل توجهی 
مایع آمنیون تولید می کند و سپس، دوباره در یک 
چرخه تکراری مایع آمنیوتیک را می بلعد و مجددا 

ادرار تولید می کند.

وضعیت جنین

هفـتـه 7
وضعیت بدن شما

سـه ماهـه اول

زن
بـــ

جـــوانـه 

 خودمراقبتی هفته به هفته  بارداری                                                        راهنمای خودمراقبتی خانواده)4( 40



ش از بـارداری
پیـ

سـه مـاهـه اول
سـه مـاهـه دوم

سـه مـاهـه سـوم

41

نکات بیشتر

1 هنوز به ظاهر باردار نیس��تید، اما ممکن اس��ت چند گرم وزن اضافه کرده باش��ید.   
درحقیق��ت، زنانی با BMI )نمایه توده بدنی( طبیع��ی بین 18,5 تا 24,9 احتماال بین 

11,4 تا 15,9 کیلوگرم، وزن اضافه می کنند. 
2 در سه ماهه ی اول، گرفتگی عضالنی طبیعی است ولی اگر با درد شانه یا گردن، 

انقباضات، سرگیجه یا کم انرژی شدن تان همراه باشد، به پزشک اطالع دهید.
3 اگر دچار تهوع و استفراغ صبحگاهی هستید باید بدانید حفره دهان تان در معرض 
اس��ید معده قرار می گیرد که می تواند باعث س��ایش مینای دندان و استعداد ابتال به 
پوسیدگی شود. برای مقابله با این مشکل عالوه بر تغییرات رژیم غذایی و شیوه زندگی، 
باید جهت حفظ س��المت دندان ها پس از استفراغ دهان خود را با محلول یک قاشق 
چای خوری جوش شیرین در یک فنجان آب بشویید تا اسید خنثی شود، حتی شستشو 
با آب نیز مفید است. در ضمن از مسواک زدن بالفاصله پس از استفراغ خودداری کنید 
و همیشه از مسواک هایی با پرزهای نرم استفاده نمایید تا خطر آسیب به مینا کاهش 
یابد. دهان ش��ویه های حاوي فلوراید می توانند از دندان های س��اییده شده یا حساس 
محافظت به عمل آورند. جهت استفاده از دهان شویه ها با پزشک خود مشورت کنید.

تغذیه بارداری

 ویار، ناسازگاری غذایی، تهوع، گاز معده
در هفته 7 بارداری هستید و بدن شما با بی نظمی های گوارشی روبرو می شود 
که ممکن اس��ت دیگر آن را ترک نکنند. درس��ت زمانی که دقت بیش��تری به 
خرج می دهید که تغذیه صحیح داشته باشید، بدن تان هم تالش می کند با هر 
ترفندی آن را پس بزند. خوشبختانه مغز باهوش تر از بدن است و کاری می کند 

معادل های سالم را به جای غذاهای ناسالم هوس کنید.

ویار
برخی خانم های حامله شیرینی دوست دارند و برخی دیگر عاشق خوراکی های 
ش��ور هستند و بعضی هردو را دوس��ت دارند. اما حتما چیزی هست که خیلی 
بیش��تر به آن عالقه نش��ان می دهید، برای هر تنقالت ش��ور یا شیرینی که در 
فهرست تان هست، انتخاب سالم تری وجود دارد، البته به مقدار زیادی اراده هم 
نیاز هست که می تواند اشتهای شما و بچه را برطرف کند.  به سیب زمینی سرخ 
کرده فکر نکنید و آن را با سیب زمینی پخته یا کدوی حلوایی پخته جایگزین 
کنید، غذاهای چرب و روغنی نخورید و یا ذرت بو داده بخورید که به جای نمک 
از پارمزان در آن اس��تفاده شده باش��د، اگر عاشق شکالت شده اید، یک فنجان 
ش��کالت داغ با شیر کم چرب درست کنید. با دیدن بستنی از خوشحالی جیغ 
می زنید، به جای آن برای ماس��ت یخ زده ذوق کنید و روی آن را با گیالس و 

سـه مـاهه اول

هفته7 )سه ماه اول(
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 تنفر یا بیزاری از برخی غذاها در همسرتان 
در هفته 7 بارداری بیس��کوییت خش��ک یا کراکر همه ی زندگی او و یا 
حداقل قسمت اصلی رژیم غذایی در حال تغییر او می باشد. شما ممکن 
است که تکه های آن را روی میز کنار تخت و برای خوردن در صبح بیابید. 
مزه ی نشاس��ته ای آرامش بخش بیسکوییت خشک می تواند از نزدیک 
شدن حالت تهوع جلوگیری کند و بنابراین او بهتر می تواند آماده خوردن 
صبحانه شود. این عادت او را تشویق کنید و یک نوشیدنی زنجبیلی برایش 
بیاورید تا بتواند چیزهایی که خورده است را ببلعد و پایین بدهد. ممکن 
است متوجه شوید که او یک سری تنفرهای غذایی دارد که پیش تر جزو 
موارد مورد عالقه اش بوده اند. از خودتان می پرس��ید که آیا این همسر 
شماس��ت که خوردن خورشت قورمه س��بزی را رد می کند و به دنبال 
خوردن ساالد و سبزیجات است؟ به حالت ایراد گرفتن سریعا از او سوال 
نکنید. او نیز نمی تواند جواب این سوال را شرح دهد، شما باید حواس تان 

به تغییرات هورمونی در او باشد. 

آلبالو تزیین کنید تا نیازهای تغذیه ای شما هم رفع شود.

ناسازگاری غذایی
می دانید که به پروتئین احتیاج دارید اما با گوشت، مرغ و ماهی و.. مشکل دارید، حتی 
نمی توانید در یک فضا با این مواد باشید باالخره این موضوع حل می شود، اما تا آن 
موقع پروتئین را از منابع دیگر تامین کنید، مثل پنیر، ماست، لوبیا و یا محصوالت سویا. 
اگر سبزیجات برگ سبز در فهرست غذاهایی است که دوست ندارید به دنبال زردها 
بروید مثل هویج، زردک، فلفل دلمه ای زرد، سیب زمینی، انبه، هلو، زردآلو و طالبی. 

گاز معده
برخی از سالم ترین غذاها بسیار نفاخ هستند، به جای آن باید خوراکی هایی جایگزین 
شود که موجب نفخ نشوند مثل انبه به جای بروکلی، توت فرنگی به جای هویج، سینه 

مرغ آبپز شده به جای سرخ شده و... 

تهوع
هن��وز از حال��ت تهوع رنج می برید که ممکنه فقط محدود به صبح  هم نباش��د، اگر 
بیس��کوییت نمکی )کراکر، ترد،..( را هم نمی توانید تحمل کنید، انتخاب های دیگری 
هس��ت. خوراکی های خشک و شیرین خوش��مزه مثل: گندمک خشک، انواع مغزها، 
چوب ش��ور، کیک برنج، نان سوخاری شده که برای خوراکی های کنار پا تختی و در 

کیف دستی نیز مناسب هستند.

توصیه هایی برای پدران

طرز تهیه نوشیدنی زنجبیلی
همانند دم کردن چای، زنجبیل را خرد کرده و دم کنید. 
در یک لی��وان آب نصف یک لیمو ترش تازه را بچکانید. 
سپس زنجبیل دم کش��یده را درون لیوان ریخته با یک 
قاشق غذا خوری عسل آن را شیرین کنید. این نوشیدنی 
مفید برای معده ناس��ازگار این روزهای همس��رتان آرام 

بخش است.

سـه ماهـه اول
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 بچه با سرعت خارق العاده یی رشد می کند
تقریب��ا روزی ی��ک میلی متر، در ح��ال حاضر 
طولش حدود 12,7 میلی متر است و فرزندتان به 
سایز تمش��ک رسیده است. ولی اندازه گیری سایز 
بچه هر هفته کمی سخت تر می شود و دلیل این 
است که رشد با سرعت تقریبی روزی یک میلی متر 

اتفاق می افتد ولی این رشد الزاما در قد نیست. 
این رش��دها می توانند در بازوها، پاها، پشت و یا 
س��ایر بخش های بدن فرزند ش��ما رخ دهند. بچه 
دارای لب، بینی و پلک ش��ده اس��ت. بچه در هفته 
هش��تم بارداری هنوز بین انگشتان دست و پایش 
پ��رده دارد، اما اآلن دارند تغییر می کنند و دم بچه 
در حال نابودی اس��ت. لب باال، برجس��تگی بامزه 
پایینی بینی او و پلک ه��ای کوچک و نازکش در 

حال شکل گیری است.

وضعیت جنین

هفـتـه 8 ضربان های قلب و حرکات
این نمو و رش��د برای فرزندتان هم هیجان انگیز اس��ت. قلبش با سرعت 
غیرقابل باور 150 بار در دقیقه می تپد، تقریبا دوبرابر سرعت ضربان قلب 
ش��ما. گرچه هنوز نمی توانید احساسش کنید، ولی او همانطور که بدن 
کوچکش و جوانه های دست و پایش را جمع می کند، حرکاتی غیر ارادی 

انجام می دهد.

وضعیت بدن شما

گرچه بچه اندازه تمش��ک تان هنوز در ظاهر شما خودش را نشان نداده 
است، اما احتماال لباس های تان کمی تنگ شده است. به این خاطر است 
که رحم شما که معموال به اندازه یک مشت دست است، تا هفته هشتم 
ب��ارداری به دلیل تجمع چربی در ناحیه زیر ش��کم به ابعاد یک پرتقال 

رسیده است اما هنوز کوچک است. 

ناخوشی صبحگاهی همچنان ادامه دارد
اگر ش��ما هم جزو 75 درصد زنانی هس��تید که ناخوشی صبحگاهی را 
تجربه کرده اید، نگران نباشید، حال بچه ی شما خوب است. سعی کنید 
به دفعات بیش��تر اما میزان وعده های کمتری، تغذیه کنید که همچنین 
به بدن شما کمک کند تا با سوزش معده در دوران بارداری مبارزه کنید. 
اغلب، حالت تهوع و اس��تفراغ تا هفته ی دوازدهم یا چهاردهم فروکش 
می کنند. تالش کنید روی بخش مثبت متمرکز ش��وید. ناخوشی صبح 

معموال نشان دهنده آن است که بارداری تان خوب پیش می رود. 

میوه خوردن در دوران بارداری
وقتی باردار هس��تید، میوه را بهترین دوست خودتان بدانید. این شیرین 
ترین سخاوت طبیعت، همه ویتامین های ضروری و سایر موادی که برای 
ش��ما و بچه خوب است را در خود دارد. همچنین نقش مهمی در منظم 
نگه داشتن سیستم گوارش شما دارد. میوه ی مناسب، می تواند جایگزین 
س��بزیجاتی بش��ود که احتماال بخاطر عدم تحمل غذایی دوران بارداری 
از آنه��ا پرهیز می کنید مثال وقتی نمی توانی��د بروکلی را تحمل کنید، 

زردآلوی خشک را جایگزین کنید.

قانون برای تشخصی مواد مغذی میوه ها و سبزیجات
پررنگ ترها، مواد غذایی غنی تری دارند. معموال، رنگ آنچه که درون میوه 
یا س��بزی اس��ت اهمیت دارد. پس، درحالیکه یک طالبی نسبت به یک 
س��یب قرمز از نظر ظاهری رنگ پریده تر اس��ت، درونشان چیز دیگری 
می گوی��د، مغز رنگی طالبی، درون س��فید س��یب را از نظر ویتامین و 

سـه مـاهه اول
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محتوای معدنی، شکس��ت می دهد. میوه تان را بر اس��اس رنگین کمان درونش انتخاب 
کنید تا موادی را که ارزش محتویات شان بسیار باالست، پیدا کنید.

 هوس یا ویار در بارداری 
ویار بارداری در مس��یری طوالنی همراه زن حامله و همس��رش می باشد. 
دلیل این بی نظمی های غذایی که برای بیش از 3/4 از زنان پیش می آید 
چیست؟  مثل همیشه هورمون ها نقش مهمی دارند، به خصوص که این 
حالت در سه ماهه اول که سطح هورمون ها زیاد شده، بیشتر دیده می شود. 

در اینجا چند راهکار برای کنترل ویار ارائه شده است:
1 تسلیم شدن

اگر به اندازه کافی خوش ش��انس باشید که هوس میوه و سبزیجات کنید، 
بدون محدودیت بخورید و اگر می توانید چیزهای مختلف را امتحان کنید 

مثل گیالس سفید یا توت فرنگی و انبه. 

2  جایگزین کردن
اگر ویار شما را به سمت ظرف گندمک پر از شکر یا نمک می کشاند، روش 
س��الم تر را  انتخاب کنید و گندمک  بدون ش��کر و نمک را همراه با توت 
فرنگی و موز و ش��اید کمی عس��ل  میل کنید. به جای یک ظرف چیپس 
س��یب زمینی، سیب زمینی را بپزید )سیب زمینی را در روغن زیتون قرار 

دهید سپس با کمی نمک و پنیر پارمزان آن را بپزید تا ترد شود(.

3   حواس پرت کردن
ذهن تان را مش��غول فعالیت های غیر غذایی کنید که از آن لذت می برید 
و پیاده روی، صحبت با یک دوس��ت، گش��ت و گذار یا یک داستان جذاب 

مطالعه کنید.

نکات بیشتر

1 حجم خون تان 40 تا 50 درصد افزایش یافته و این ممکن است موجب سردردهایی   
شود. اگر این مشکل را دارید با پزشکتان مشورت کنید.

2 پیاده روی روزانه را به برنامه ورزش��ی تان اضافه کنید. پیاده روی روزانه به بیرون 
آمدن بچه در طول زایمان، کمک خواهد کرد. 

3 لکه ظاهری ناخوش��ایند! برای خیلی ها، تغییرات هورمون ها در بارداری می تواند 
باعث لکه هایی روی صورت بش��ود. می توانید با استفاده از یک ضد آفتاب مناسب در 
 SPF زمان هایی که بیرون از خانه هستید، از پوست تان مراقبت کنید. در مورد میزان

مجاز برای ضدآفتاب تان با پزشک مشورت کنید.

تغذیه بارداری

سـه ماهـه اول
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حالت تهوع و بیماری صبحگاهی
در کوتاه مدت کم خوردن ایرادی ندارد: 

نوزاد شما خوشبختانه در حال حاضر و در هنگامی که بیماری صبحگاهی همسرتان در بدترین وضعیت خود قرار دارد، بسیار ریز و کوچک 
است و با این اوصاف همسر شما هنوز نیاز تغذیه ای چندانی ندارد.

چند توصیه مهم برای کمک به همسرتان:
 هنگامی که همسر شما دچار حالت تهوع می شود، برای همسرتان شربت لیمو عسل و یا شربت زنجبیل با عسل آماده کنید. )البته 

اگر میل دارد(
 به دنبال خوراکی های س��الم جایگزین برای همس��رتان باشید، به جای استفاده از چیپس ها و انواع تنقالت شور نشاسته ایی که اغلب 

خانم های باردار تمایل شدیدی به خوردن آن دارند از این موارد برای همسرتان تهیه کنید:
 تهیه سیب زمینی آب پز، سیب زمینی ها را حلقه حلقه کنید و کمی روغن کنجد یا روغن هسته انگور روی آن بریزید، مقدار کمی 

نعناع خشک، نمک و سماق روی آن بریزید. نعناع به هضم غذا کمک می کند و التیام بخش است.
 از نخود، کشمش، زنجبیل و لیمو ترش به عنوان تنقالت شور و شیرین استفاده کنید.

توصیه هایی برای پدران

هویج و فلفل ها
هویج و فلفل قرمز دارای بتاکاروتن هستند. که در بدن به ویتامین A تبدیل می شود. ویتامین A برای تکمیل رشد چشم، پوست، 
استخوان و اندام های جنین ضروری است. همچنین منبع خوبی از ویتامین های B6 و C و فیبر هستند که به حرکات روده نیز 
کمک میکنند. هر دو برای جویدن مناسب اند با سس یا بدون سس. میتوان تکه های خرد شده هویج را در اغلب خوراکی ها استفاده 
کرد. فلفل قرمز شیرین برای ماکارونی، لوبیا پلو و ماکارونی عالی است، همراه با کمی روغن زیتون، سیر و لیموترش. می توان آن را 

همراه با ساندویچ و ساالد نیز مصرف کرد. 

نکته
مراقب مصرف ویتامین A در شکل های مختلف باشید. این ویتامین در برخی مکمل ها، غذاهای غنی شده، داروها و محصوالت 
پوست )روی برچسب محصوالت پوست دنبال لغت رتینول باشید( وجود دارد. برخالف بتاکاروتن که طی بارداری کامال بی خطر 

است، میزان بسیار باالی ویتامین A به طرق مختلف خطر نقص مادرزادی را افزایش میدهد.     

انبه
اگر معده شما حتی با فکر کردن به سبزیجات به هم میریزد، انبه را جایگزین کنید، انبه حاوی ویتامین های A و C بیشتری است 
حتی بیشتر از یک وعده ساالد. مکملی عالی برای غذاهای شیرین و بسیار خوشمزه است. میتوانید از آن در سوپ، آبمیوه و یا به 

عنوان طعم دهنده استفاده کنید. 

نکته
این میوه گرمسیری همانند موز، سرشار از منیزیم است که به کاهش عالئم بارداری مثل گرفتگی عضالت پا، کمک می کند.

سـه مـاهه اول

هفته8 )سه ماه اول(
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احساس خستگی زیاد!
وقتی صحبت از پیامدهای بارداری می ش��ود، ممکن اس��ت حس 
کنید لباس های تان در محدوده کمر تنگ می شوند و نیم تنه باال 
درحال انفجار اس��ت، هنوز 100 بار در روز به دستش��ویی می روید 
حتی اگر برای استفراغ نباشد، برای ادرار و یا با بلند کردن سرتان از 
بالشت مشکل دارید، تمام روز پای تان را موقع راه رفتن روی زمین 
می کشید و به محض این که شب به خانه برسید، مشتاقانه می پرید 

روی تخت! 
خس��تگی ش��دید دوران بارداری عارضه رایجی است، به ویژه در 
س��ه ماه��ه اول و فقط یک دلیل دارد، به وجود آمدن بچه س��خت 
اس��ت. بدن تان دارد س��خت اضافه کاری می کند تا هم گام با رشد 
جفت، برای مادر شدن آماده شود. متابولیسم و سطح هورمون های 
بدن ش��ما به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده است و این باعث 
افزایش فش��ار و قند خون می شود؛ این وضعیت، راهکاری مناسب 

برای مقابله با خستگی این دوران است. 

به زودی انرژی تان بر می گردد
با افزایش س��طح انرژی تان، آسایش و کاهش مشکالت صبحگاهی 
طی چند هفته آینده در راه است، یعنی وقتی که جفت در سه ماهه 

دوم بارداری، تکمیل می شود.

آماده سه ماه سوم باشید 
امکان برگش��ت خس��تگی در سه ماهه س��وم وجود دارد، وقتی که 
نیازهای بدن تان برای حمل یک جنین بزرگ افزایش می یابد، ولی 
چون فعال ماندن برای سالمت شما و فرزندتان ضروری است، سعی 

کنید با آن مقابله کنید.

وضعیت جنین

هفـتـه 9

شروع دوره جنینی 
در هفته نهم بارداری، فرزند ش��ما دوره رویانی را 
پش��ت سر گذاش��ته و حاال وارد دوره ی جنینی 
می شود. جنین شما االن حدود 2/5 سانتی متر 
طول و اندازه یک زیتون س��بز متوس��ط اس��ت. 
سرش مستقیم و رو به بیرون بدن است و تکامل 
یافته تر ش��ده، گوش ها برجس��ته تر شده اند و 
اندام های جدیدی مثل کبد، طحال و کیس��ه ی 
صفرا در حال تش��کیل هستند. جنین شما حاال 
حرکات ناگهانی با بازوها و پاهایش انجام می دهد 
که یعنی عضالت کوچکش دارند ش��روع به نمو 
می کنند، گرچه این حرکت ها را حداقل تا دوماه 

آینده حس نخواهید کرد.

ضربان قلب جنین در سونوگرافی قابل شنیدن است
قلب بچه به قدر کافی رش��د یافته و بزرگ ش��ده است، پس ضربان 
آن با یک س��ونوگرافی شنیده می ش��ود ولی اگر متخصص شما با 
س��ونوگرافی هنوز نمی تواند صدای قلب بچه تان را بش��نود نگران 
نباش��ید. این فقط یعنی دختر یا پسر خجالتی تان گوشه رحم شما 
قایم ش��ده یا پشتش را به خروجی رحم کرده است و هنوز آن قدر 
رش��د نکرده است که صدای قلب شنیده شود پس، کار سونوگرافی 
را برای ردیابی صدای او دشوار می کند. طی چند هفته آینده یا در 
ویزی��ت بعدی تان، قطعا صدای معجزه آس��ای قلب فرزندتان قابل 

شنیدن خواهد بود.   

وضعیت بدن شما

سـه ماهـه اول

زن
بـــ

جـــوانـه 
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1 اگر احس��اس س��وزش در معده تان دارید و پرهیز از غذاهای تند و چرب کمکی نمیکند و همچنان معده تان ناس��ازگار 
است، با پزشک تان مشورت کنید. 

2 حاال وقت درنظر گرفتن صحبت با پزش��ک تان درباره ی آزمایش های رایج ژنتیک میباشد، این آزمایش ها معموال بین 
هفته های 11 تا 13 انجام می شوند )مخصوصا اگر 35 سال یا بیشتر دارید یا شرایط ویژه ی ژنتیکی در خانواده دارید حتما 

در مورد این تست ها با پزشک تان مشورت کنید(.

غذاهای پر انرژی در حاملگی 
این روزها برای انجام س��ریع کارها خیلی خس��ته هس��تید، بیش��تر کارها را نصفه انجام 
می دهید، خب شما باردار هستید. یادتان باشد، این سخت ترین کاری است که بدن تان 
تا به حال انجام داده اس��ت. برای تغذیه بچه که تمام مدت در حال فعالیت اس��ت، خون 
بیش��تری تولید می ش��ود، ضربان قلب افزایش می یابد، متابولیسم بدن انرژی بیشتری 
می س��وزاند، حتی وقتی که دراز کشیده اید، ش��ما به مواد غذایی، کالری و آب بیشتری 
احتیاج دارید. بدن ش��ما هنوز در فرآیند س��اخت جفت قرار دارد که تا ماه چهارم کامل 

خواهد شد. 

نوشیدنی های انرژی زا 
مصرف نوشابه های انرژی زا را به حداقل برسانید. این نوشیدنی های رایج انرژی زا به طور 
مختصر کار می کنند، ترکیب ش��کر و کافئین، قند خون را یکباره افزایش می دهد، بعد 
از آن حتی خس��ته تر از قبل می شوید. افزایش ناگهانی قند خون االن که باردار هستید 
اصال خوب نیست. به خاطر خودتان و بچه، به یک ماده انرژی زا نیاز دارید که دوام داشته 
باش��د و ترجیحا به ارزش غذایی روزانه ش��ما اضافه کند که قطعا شکر و کافئین نیستند، 
کافئین بیش از حد برای جنین ضرر دارد. این انرژی را در غذاهای با کیفیت پیدا کنید.

به خوبی اما مختصر تغذیه کنید
کنار آمدن با تهوع و اس��تفراغ در طول بارداری آس��ان نیس��ت، نگران 
نباشید. اش��تهای تان هنوز به اندازه سه ماهه اول حساس است و هنوز 
بس��تگی به چالش تامین نیاز های غذایی فرزندتان دارد. در این موقع، 
اگ��ر از عهده ی وعده های غذایی س��نگین بر نمی آیید، حداقل ش��ش 
وعده کوچک تر بخورید، تمرکزتان بیش��تر روی غذاهایی باشد که کمتر 
اذیت ت��ان میکند، فراموش نکنید که از قدرت آرامش بخش��ی زنجبیل 

بهره ببرید! 

نکات بیشتر

تغذیه بارداری

سـه مـاهه اول

هفته9 )سه ماه اول(
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پروتئین طرفدار انرژی
یک ماده غذایی طبیعی که ش��ما را سرزنده می کند. پروتئین 
نوع��ی انرژی تولید میکند که دوام دارد و ش��ما را معلق نگه 
نمی دارد که در وس��ط روز به پش��ت بیافتید و خسته شوید. 
اسید آمینه در غذاهای غنی از پروتئین به رشد جنین کمک 
میکند و تکثیر سلول ها را سرعت می بخشد. در زمان بارداری 
روزانه به 75 گرم پروتئین احتیاج دارید و خوش��بختانه افراد 
ای��ن مقدار پروتئین را هر روز بدون زحمت دریافت می کنند 
ب��ه خصوص اگر رژیم غذایی پر پروتئی��ن و کم کربوهیدرات 

داشته باشند. 

پروتئین
از منابع پروتئین با چربی کمتر اس��تفاده کنید. شامل: شیر، 
پنیر، تخم مرغ، گوش��ت بدون چربی، م��رغ خانگی، ماهی و 
غذاهای دریایی، محصوالت س��ویا، لوبیا، عدس، نخود، مغزها 

و دانه ها.

کربوهیدرات
کربوهیدرات برای تغذیه جنین و تامین انرژی شما الزم است. 
فهرست کربوهیدرات های سالمی که می توانید انتخاب کنید، 
ش��امل: میوه های تازه، میوه خش��ک و میوه یخ زده خش��ک، 
س��بزیجات تازه، نان کامل گندم، کراکر و برش��توک، س��یب 

زمینی پخته، لوبیا و نخود فرنگی است.

آهن 
خس��تگی، ممکن اس��ت به دلیل کم خونی و فقر آهن باشد، 
بخصوص زمانی که زن باردار سس��ت و ضعیف می شود، چرا 
که در بارداری برای رش��د جنین به خون بیشتری نیاز است. 
باید مطمئن ش��وید روزانه ب��ه اندازه کاف��ی غذاهای غنی از 
آهن را دریافت می کنید، ع��الوه بر این که پس از هفته 20 
بارداری با مشورت پزشک باید مکمل آهن مصرف کنید. منابع 
س��الم آهن، شامل: عدس پخته ش��ده، میوه خشک، اسفناج، 
محصوالت س��ویا، گوشت قرمز بدون چربی است. برای جذب 
بهتر آهن مواد غذایی همراه آن ویتامین C مصرف کنید، مثل 

ریختن آب لیمو ترش تازه بر روی مواد غذایی.
همچنین در نظر داش��ته باشید که بدن تان به میزان کافی 
کالری جذب کند. حاال که باردار هس��تید، 300 واحد بیشتر 
کالری نیاز دارید. اگر کمتر از این مقدار کالری مصرف کنید، 
موجب می شود جنین برای رشد از ذخایر بدن شما استفاده 

کند.

توصیه هایی برای پدران

تغییرات خلقی شدید در هنگام بارداری
در این زمان ممکن اس��ت در یک دقیقه مدال بهترین 
شوهر در تاریخ جهان، فقط بخاطر رفتن به خشکشویی 
به گردن تان آویخته ش��ود و در زمان دیگری با یک کار 
کوچک با هق هق گریه همس��رتان و سرزنش شدن از 

طرف او روبرو شوید. 
با این تغییرات خلقی همس��رتان در هفته 9 بارداری 
نجنگید. این اثرات همان تغییرات هورمونی است و این 
تغییرات در ماه های پیش رو نیز ادامه خواهد داش��ت. 
در آغ��وش گرفتن همس��رتان، البته اگ��ر در این زمان 
می توانید به او نزدیک شوید، در حل مشکل بسیار موثر 
است. یک جعبه دستمال کاغذی در دسترس بگذارید. 
او حت��ی ممکن اس��ت بی دلیل و با دی��دن یک آگهی 

بازرگانی بی مزه گریه اش بگیرد.

گردش دو نفره
ش��ما می توانید ساعاتی از روز را با همسرتان به گردش 
و پی��اده روی اختصاص دهید، ای��ن کار موجب عوض 
شدن روحیه و فعالیت بدنی برای او می شود. همچنین 
می توانید او را با خرید تنقالت سالم و مقوی خوشحال تر 

کنید مثل معجون، بستنی و یا آبمیوه های طبیعی.

سـه ماهـه اول
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هفـتـه 10

جنین
فرزند ش��ما که از این به بعد او را »جنین« خطاب 
می کنی��م، در این هفته اس��تخوان های بدن اش 
تش��کیل می ش��وند. از این هفته به بعد رشد فرزند 
شما س��ریع تر از قبل خواهد شد. بچه تقریبا 3/8 
س��انتیمتر طول دارد. کم کم، فرزند ش��ما شکل و 
شمایل انسانی می گیرد. استخوان ها، غضروف ها و 
فرورفتگی های کوچک روی ساق پا که زانو و مچ پا 

را به وجود می آورند در حال شکل گیری هستند.

سر جنین
جنین هنوز سر بزرگی دارد و تقریبا بقیه اندامهایش 
به اندازه س��رش رشد نکرده اند. اگرچه غضروفهای 
جلوی سر به تدریج درحال تبدیل شدن به استخوان 
هستند، اما هنوز هم نرم و حساس هستند و خیلی 

راحت میتوان تقسیمات مغزی او را دید. 

برای خیلی از مادران باردار، هورمون های بارداری موجب افتادگی 
عضالت صاف بزرگ شکم، تنبلی آنها و نهایتا ابتالی شما به یبوست، 

می شود. 

سیاهرگ های قابل مشاهده
چی��زی که احتماال در دهمین هفته بارداری به آن توجه می کنید 
یک گردی خفیف در بخش پایینی ش��کم تان است، حتی اگر قبل 
از بارداری ش��کم نداشتید، این گردی بیش��تر قابل توجه می شود، 
این رحم در حال رشدتان است که می بینید که در حال حاضر به 
اندازه یک گریپ فروت کوچک است. اگر هنوز برجستگی شکم تان 
محسوس نیست نگران نشوید، چند هفته دیگر آن را خواهید دید.

دومی��ن چیزی که احتم��اال متوجه می ش��وید آن خط های آبی 
هس��تند که روی پوس��ت تان در نواحی سینه و ش��کم به صورت 
متقاطع، ایجاد ش��ده اند. به ویژه اگر پوست لطیف و روشنی داشته 
باشید، این سیاهرگ ها بیشتر به چشم می خورند ولی حتی افرادی 
با رنگ پوست های تیره تر هم می توانند این سیاهرگ ها را ببینند. 

آنچه می بینید شبکه گسترده ای از سیاهرگ هایی است که خون 
ب��دن را جابجا می کند، خونی که برای غذا دادن به جنین در حال 

رشد شما، زیاد شده است. 

اولین دندان بچه
در ای��ن هفت��ه ریش��ه های دندان های بچه ش��ما زیر لثه ش��کل 
می گیرند و تا شش ماه پس از تولد بچه از زیر لثه بیرون نمی آیند. 
بقیه سیس��تم ها هم فعالیت می کنند. سیس��تم گوارش بچه دارد 
آنزیم های گوارش��ی تولید میکند، کلیه ها مقادیر بیش��تری ادرار 
تولید می کنند و اگر فرزندتان پس��ر باشد، از اآلن تستوسترون هم 

تولید می شود. 

وضعیت بدن شما
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در طول دوره بارداری تان، متوجه می شوید که سیاهرگ های دستان 
و پاهای تان هم به نظر بزرگ تر و برجسته تر می آیند. در طول بارداری، 
ب��ه طور میانگین حجم خون یک زن بی��ن 20 تا 40 درصد افزایش 
می یابد و سیاهرگ ها برای هماهنگی با این وضعیت باید مقاوم شوند.

مطمئن باشید که بعد از تولد بچه و پایان شیردهی، این حالت بطور 
کامل از بین می رود. 

درمان یبوست
یبوس��ت یک عارضه رایج در بارداری اس��ت. برای جلوگیری از آن، از 
مص��رف غذاهایی که کار روده را مس��دود می کنند پرهیز کنید و با 
مصرف نان، غالت پرک شده، پاستا و برنج روده تان را تصفیه کنید. 

فیبر مصرف کنید
تمام حبوبات غنی از فیبر هس��تند، کیوی می��وه خوبی برای افرادی 
است که یبوست دارند تمام میوه های خشک به ویژه آلوبخارا و انجیر 
و همچنین خاکشیر )با آب ولرم( دارای منابع غنی از فیبر می باشد. 
فیب��ر را ب��ا مایعات زیاد مص��رف کنید، مث��ال آب، آب میوه و آب 
س��بزیجات. در نهایت به یاد داش��ته باش��ید که تحرک داشتن باعث 
حرکت در داخل سیستم گوارش می شود و این یک دلیل خوب دیگر 
اس��ت برای اینکه ورزش را در دس��تور کار خود قرار بدهید. اگر طی 
چند روز وضعیت ش��ما بهتر نشد، با پزشک تان تماس بگیرید و هیچ 
راهکاری را بدون اینکه اول با پزشک تان مشورت کنید، انجام ندهید. 

1 ممکن است خیلی احساسی شده باشید و این تغییرات روحی معموال 
در هفته های 6 تا 10 اتفاق می افتند که با ش��روع سه ماهه دوم، وقفه ای 
در این مس��اله ایجاد می ش��ود. ولی بدانید که معموال در س��ه ماهه سوم 

برمی گردد.
2 زنانی که عادت دارند در حال تماشای تلویزیون غذا میل کنند، احتمال 
بیشتری دارد که نوزادان شان را هم مقابل تلویزیون شیر دهند، اما این کار 
نمی گ��ذارد ارتب��اط عاطفی بین مادر و بچه برقرار ش��ود، پس کم کم این 

عادت را کنار بگذارید.
3 اکنون، دندان های بچه زیر لثه جوانه می زنند، ولی اگر میزان ویتامین 
D شما کم باشد، ممکن است باعث شود که بچه دچار حفره های پوسیدگی 

شود. با پزشک تان راجع به مصرف ویتامین D صحبت کنید. 

نکات بیشتر
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راه های زیادی برای حل این مشکل وجود دارد: 
 اگـر بـه رژیم پر از فیبر عـادت ندارید یک دفعه آن را شـروع 

نکنید 
حرکت س��ریع از صفر ت��ا 35 گرم نتیجه ای جز نف��خ و گاز روده ندارد. 
به جای آن برای ش��روع ب��ه هر وعده غذایی مق��داری فیبر اضافه کنید 
مثل بروکلی بخارپز شده، برنج قهوه ای )سبوس دار( با مرغ. اما زیاده روی 
نکنید. برای مثال این وعده غذایی مناس��بی اس��ت: بروکلی بخارپز، برنج 
قهوه ای، یک کاس��ه پر لوبیا همراه با ساالد و برای دسر آلو سیاه یا همان 

آلو بخارا. به بدن تان فرصت دهید تا به مواد غذایی جدید عادت کند. 

 در زمان صرف غذا پرخوری نکنید
وعده غذایی زیاد و س��نگین، مسیر هضم و گوارش را سنگین می کند و 
منجر به انسداد روده می شود. در طول روز به جای 3 وعده غذای سنگین، 
6 وعده غذا با حجم کم بخورید، در نتیجه نفخ کمتری را تجربه می کنید. 

 مایعات زیاد بنوشید
8 لیوان مایعات مثل آب س��بزیجات، آب میوه، آبگوش��ت، به طور روزانه 
به حرکت مدفوع در روده کمک می کند و دفع راحت تر انجام می ش��ود. 
آب آلو یا زردآلو در صدر فهرست قرار دارد، چون ملین مالیمی است. در 
زمان یبوست مقداری از آن بخورید، اگر به تنهایی نمی توانید میل کنید 
ب��ا آبمیوه ه��ای دیگر آن را مخلوط کنید. یک راه مفید دیگر این اس��ت 
که مایعات گرم بنوش��ید، مثل آب گرم و لیمو ترش که به برطرف شدن 

انقباض روده ها کمک می کند.   

تغذیه بارداری

عوامل ایجاد یبوست در بارداری 
هورمون های بارداری در این رابطه نیز دخیل هستند، چون باعث می شوند ماهیچه های روده کار خود را رها کنند، آنها را تنبل 
می کنند، در نتیجه غذا در مسیر طوالنی هضم باقی می ماند. جنبه مثبت این قضیه این است که وقت کافی وجود دارد که مواد 
مغذی وارد جریان خون شوند و به جنین برسند. هورمون ها تنها مقصر ازدحام در روده بزرگ نیستند. با بزرگ شدن رحم فضایی 

که به طور معمول متعلق به روده است، اشغال می شود.
ویتامین های بارداری که حاوی آهن است و باید به طور منظم مصرف کنید نیز یاعث یبوست و مسدود شدن روده می شوند اما 
مصرف نکردن این مکمل، راه مناسبی نیست، قطعا پس از گذشت نیمی از بارداری، پزشک مکمل آهن بیشتری برای شما تجویز 

سـه مـاهه اولخواهد کرد. یبوست نیز کم کم، برطرف می شود اما نیازی نیست 9 ماه سختی یبوست را تحمل کنید، 
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جلسات پزشکی
همسرتان پس از باردار شدن برای جلسات پزشکی بطور معمول، حدود 1 بار در ماه، به 
دکتر خواهد رفت. شما نیز دوست دارید، به همراه او به بعضی جلسات پزشکی بروید؟ 
حضور ش��ما نه فقط برای قوت قلب دادن، بلکه برای دریافت کردن راهنمایی های 
دکتر و نیز پرسیدن سوال های خودتان ضروری است. این کار همچنین شما را درباره 
تغییرات ش��گفت انگیزی که در بدن او، در هفته 10 ب��ارداری، رخ می دهد، مطلع 
می کند. از همه بهتر، این فرصتی است که یکی از نقاط عطف بسیار مهم زندگی را با 

همسرتان تجربه کنید. 
وقت��ی که ب��رای اولین بار صدای ضربان قلب بچه را از درون ش��کم همس��رتان 
می شنوید، زندگی تان برای همیشه تغییر خواهد کرد. بنابراین تاریخ های جلسات 
پزش��کی همس��رتان را در تقویم عالمت بزنید و همه سعی خودتان را بکنید که در 
مراجعات به پزشک کنار همسرتان باشید. همچنین در به خاطر سپردن توصیه ها و 

اجرای آنها طی هفته های آینده او را همراهی کنید.

 در یک جا ثابت ننشینید
ورزش منظ��م طی ب��ارداری حرکات روده را تحری��ک میکند. حتی یک 
پی��اده روی 10 دقیقه ای موثر اس��ت. ب��ه محض اینکه از خ��واب بیدار 

می شوید یک مشت پر آجیل بردارید و پیاده روی کنید. 

 از سبوس دارها استفاده کنید
س��بوس برنج، گندم و جو یک افزودنی بسیار عالی برای نان یا یک وعده 
صبحانه هس��تند. سبوس ها دارای فیبر و ویتامین های زیادی هستند که 
درمان خوبی برای یبوس��ت است. شما می توانید س��بوس ها را همراه با 

ماست یا شیر و یا حتی سوپ میل کنید.

 خود را پر از باکتری مفید کنید
پروبیوتیک که در ماس��ت موجود اس��ت بهترین نوع باکتری است چون 
دارای بافت زنده است و غذا را بهتر می شکند و به هضم و گوارش کمک 

می کند. 

 از ملین های محرک دور بمانید
تبلیغ ها، ملین ها را مس��کنی س��ریع و آسان معرفی می کنند اما ممکن 
اس��ت ش��ما را نا آرام کنند. تمامی ملین ها به خصوص گیاهی یا خانگی، 
برای مصرف در دوران بارداری مناس��ب نیستند حتما قبل از مصرف هر 

دارویی برای یبوست با پزشک مشورت کنید. 

توصیه هایی برای پدران
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وضعیت جنین

هفـتـه 11

در این هفته بچه انگشتان دست و پا دارد 
انگش��تانش تقریبا بیش از 5 س��انتی متر طول و 
تقریبا 9/5 گرم وزن دارد هنوز نمی توان جنسیت 
او را فهمید اما اگر پسر باشد بیضه ها در حال شکل 

گیری اند و اگر دختر باشد، تخمدان ها.

در هفته 11 بـارداری، جنین ویژگی های بارز 
انسانی دارد 

دس��ت ها و پاها مقاب��ل بدن، گوش ه��ا تقریبا در 
پایانی ترین مراحل ش��کل گیری اس��ت و راه های 
تنفس انتهای بینی کوچکش ش��کل گرفته است. 
زب��ان و کام در دهان��ش ب��ه وجود آمده اس��ت. 

نوک سینه ها هم شکل گرفته اند. 
سر، اندازه متناسب با بدنش دارد و فولیکول های 
مو در س��ر و بقیه نواحی بدن، در حال رشد است. 
دست ها و پاهایش انگشتان مجزا دارند در همین 
حال، ناخن های انگشتان پاها و دست ها این هفته 

شروع به شکل گیری می کنند.
استخوان های او در حال رشد است و دندان هایش 
درس��ت زیر لثه ها در حال تقسیم است. رگها زیر 
پوس��ت بدنش مثل نخ های ریزی می ماند که کل 

بدن او را پوشانده است.

احتماال این روزها بیش��تر گرسنه می ش��وید و این خوب است، زیرا 
نشانه بهبود بیماری مادرانه شما است و اشتهای تان بهتر باز می گردد 
تا به تغذیه ی بدن تان و همچنین به تغذیه ی نوزاد کمک کند. ولی 
بخاطر این که به جای دو نفر می خورید، زیاده روی نکنید. س��عی 
کنی��د با انتخاب مغذی ترین مواد غذای��ی در طول دوره ی بارداری 
و به حداقل رس��اندن تنقالت کم ارزش، به طور متناسب وزن اضافه 

کنید. 
در هفت��ه 11 ب��ارداری، بخش پایینی ش��کم تان احتماال تا حدی 

شروع به برآمده شدن کرده است. 

نفخ کردن و بادگلو
حتی اگر ش��کم تان هنوز مثل یک تخته صاف است، احتماال متوجه 
شده اید که شلوار های جین تان با کمی تقال باال می روند. دلیل این 
موضوع پروژس��ترون است. گرچه پروژسترون نقش مهمی در حفظ 
یک بارداری سالم دارد، بعضی فرآورده های کم اهمیت تر آن، علیرغم 
تمام خوبی ش��ان، نفخ آورند و موجب بادگلو می شوند. پروژسترون 
گوارش را آهس��ته می کند تا زمان بیشتری برای جذب مواد غذایی 
به خون و به جنین وجود داشته باشد ولی در دوران بارداری، هرچه 
برای جنین خوب اس��ت الزاما برای مادر هم خوب نیس��ت. وضعیت 
ناخوش��ایندی که در ش��کم حس می کنید، به ویژه بعد از خوردن 
غذا، برای بعضی خانم ها حتی بدتر هم می ش��ود. همانطور که رحم 
ب��زرگ می ش��ود، فضای معده و روده را تنگ و فش��ار بیش��تری بر 
مجرای گوارشی وارد می کند که باعث می شود شما بیشتر احساس 

باد کردن کنید.

کوفتگی و خستگی ناشی از بارداری را کاهش دهید
کوفتگی در طول بارداری طبیعی است. بخاطر این است که شما دارید 
یک کارخانه تولید بچه را هفت روز هفته، 24 س��اعته می گردانید و 
برای چند هفته ی آینده تنها بچه در حال رشد نیست، بلکه جفت، 
که تا زمان زایمان به عنوان سیس��تم محافظ زندگی فرزندتان عمل 

می کند نیز در حال رشد است. 
ممکن است وقتی که ذره ای کار هم انجام نمی دهید، حس کنید 
خس��ته اید و بیش از حد کار کرده اید. انرژی شما وقتی جفت فعال 

وضعیت بدن شما
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بهترین غذاها برای دوران بارداری 
قب��ال تمام ویتامین ها و مواد معدن��ی را روزانه با هر وعده غذایی دریافت 
می کردید اما ممکن اس��ت االن نگران این باشید که آیا به مقدار کافی 
مواد مغذی دریافت می کنید یا خیر، به خصوص اگر هنوز اش��تهای شما 
کامال خوب نش��ده باش��د. حتی حجم کمی از مواد پ��ر انرژی و مغذی 
مخصوصا انواع مغزها و کربوهیدرات ها به صورت روزانه برای شما کفایت 

می کند. 

 گوشت بدون چربی 
اس��ید آمینه موجود در پروتئین، در ساخت هر سلول از بدن شما و بدن 
جنین موثر است. غذاهای پر پروتئین با ثبات قند خون، حس گرسنگی 
شما را از بین میبرد، به همین دلیل باید روزانه 75 گرم پروتئین مصرف 
کنید. گوشت بدون چربی گزینه مناسبی است، آهن باالیی دارد و برای 
ذخیره گلبول های قرمز جنین ضروری است و شما را نیز تقویت می کند. 

اس��ت و سیستم بدن تان در حال تنظیم شدن است، بخاطر تغییرات 
هورمونی بارداری تحلی��ل رود. در این حین، میزان قند خون تان را با 
مصرف کردن وعده های سبک از ترکیب کربوهیدرات و پروتئین مثل 
پنیر و بیسکوییت کراکر، دانه های آجیل و میوه های خشک شده، باال 
نگ��ه دارید، کمی ورزش را امتحان کنید که می تواند به ش��ما انرژی 
زیادی بدهد و بیش��تر از همه، ب��ه بدن تان گوش کنید. وقتی بدن تان 

استراحت می طلبد، به او گوش کنید.

1 برای یک مادر باردار به مدت هش��ت هفته، هفته ای یکبار یوگا کافی اس��ت تا میزان اضطراب و افسردگی او کاهش یابد. 
یوگا، احتمال زایمان زودتر از موعد و افسردگی پس از زایمان را نیز کاهش می دهد.

2 برای جلوگیری از سرماخوردگی، دست های تان را چندبار در روز بشویید. اگر صابون و آب در دسترس نیست، از شستشو 
دهنده هایی با پایه ی الکل استفاده کنید. 

3 از آجیل استفاده کنید و از این وعده ی پر پروتئین لذت ببرید، چرا که فرزندتان را در برابر آلرژی به مغزها حفظ می کند 
و حتی احتمال مبتال شدن به چنین آلرژی را کم می کند.

4 طبق نظر س��ازمان جهانی بهداشت )طبق بخش��نامه 304/10015د سال 95 وزارت بهداشت( خانم های باردار مخصوصا 
خانم هایی که در فصل آنفلو آنزا باردار هستند یا باردار می شوند بهتر است واکسن آنفلو آنزا را دریافت نمایند.

نکات بیشتر

تغذیه بارداری
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در زم��ان حاملگ��ی حجم خون تا 50 درصد افزایش مییابد به همین دلیل کم خونی از 
نوع رقیق ش��دن خون در بارداری رایج است. آهن، با تقویت سیستم عصبی به ساخت 

مغز جنین کمک می کند. 
ش��ما می توانید گوشت گاو یا بره را به سوپ س��بزیجات، ساالد، برنج یا رشته سوپی 
اضافه کنید. اگر گوشت نمی خورید، سبزیجات حاوی آهن، شامل سبزیجات با برگ سبز 

تیره، لوبیا پخته، عدس و میوه خشک مصرف کنید.
نکته: غذاهای حاوی آهن را با مواد غذایی دارای ویتامین C مثل فلفل دلمه ای قرمز، 
مرکبات، گوجه فرنگی، توت فرنگی یا کیوی مصرف کنید تا درصد جذب آهن بیش��تر 

شود. 

 عدس
یک��ی از مهم ترین ویتامین ها برای زن باردار، ویتامین B اس��ت که به عنوان مکمل با 
نام اس��ید فولیک شناخته می ش��ود و عدس حاوی این ویتامین می باشد. اسید فولیک 
برای تشکیل مغز جنین و سیستم عصبی وی ضروری و حیاتی است و اثرات محافظتی 
 B6 قدرتمن��دی در برابر نقص لوله عصب��ی دارد. عدس منبع خوبی از پروتئین، آهن و
اس��ت، عالوه بر این جز سازگارترین مواد غذایی برای روده است و به راحتی طعم های 
مختلف و ادویه ها را جذب می کند. اگر عدس دوس��ت ندارید، اس��فناج نیز منبع بسیار 
خوبی از اسید فولیک، آهن، ویتامین A و کلسیم است. می توانید اسفناج را به صورت 
خام بخورید یا با س��االد و یا در کنار ماهی و مرغ مصرف کنید و یا الیه الیه در الزانیا 

استفاده کنید. 

 ماست 
جنین برای رشد استخوان ها به کلسیم احتیاج دارد و شما برای قوی بودن و استحکام 
ماهیچه ها و عملکرد سیس��تم عصبی، به آن نیاز دارید. روزانه حدود 1200 میلی گرم 
کلس��یم باید دریافت کنید و یکی از بهترین انتخاب ها ماست است. یک فنجان ماست 
به اندازه ش��یر کلس��یم دارد، به عالوه اینکه، دارای پروتئین و اس��ید فولیک هم است. 
بافت ه��ای زنده یعنی باکتری های مفید که در ماس��ت وجود دارند، ش��ما را در برابر 
ناراحتی معده و عفونت قارچی که در بارداری رایج است ایمن میکند. شما به روش های 
مختلف می توانید ماست مصرف کنید، ماست های مخلوط با میوه، جایگزین خوبی برای 
مایونز است و میتوانید ساالد را با آن تزیین کنید. اگر رژیم شما بدون لبنیات است، از 

روش های دیگر برای مصرف کلسیم استفاده کنید. 

نکته: به منظور جذب بیشتر کلسیم، محصوالتی را انتخاب کنید که با ویتامین D هم 
غنی شده باشد، چون جذب کلسیم را چند برابر میکند.

 ماهی سالمون آزاد یا قزل آال 
ماهی آب های سرد مثل قزل اال سرشار از امگا 3 و اسیدهای چرب ضروری هستند که 

مهم ترین اسید چرب آن، DHA است. 
این چربی7های مفید به چند دلیل ضروری هستند: 

 دن به تنهایی نمی تواند آنها را بسازد. 

سـه مـاهه اول
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تمیز کردن خانه
این کار چندان آسان نیست اما به هر حال یک نفر باید آن را انجام دهد و آن یک نفر شما هستید. بدن همسرتان مشغول ساختن 
جفت و جنین اس��ت و بس��یار خسته می شود. بنابراین در کارهایی مانند جاروبرقی کشیدن، گردگیری کردن، شستن لباس ها و 

تمیز کردن توالت مشارکت کنید. حواس تان به این قضیه هم باشد که مواد شوینده موجب افزایش حالت تهوع در او می شوند.

جهت افزایش انرژی همسرتان
مصرف غذاهای سرخ شده، نوشابه و شیرینی ها را به حداقل برسانید و به جای آن از سبزیجات و جبوبات استفاده کنید. اگر تمایل 
دارید در آشپزی به همسرتان کمک کنید برای او یک بشقاب از حبوبات )عدس، نخود، ماش و ...( آماده کنید. حبوبات به دلیل 

داشتن فیبر زیاد برای خانم های باردار توصیه می شود.
جهت کاهش نفخ حبوبات، از یک روز قبل آن را خیس کنید و سه بار آب آن را عوض کنید، آن را میکس کنید و بعد همراه 

روغن زیتون و لیمو ترش مصرف کنید.

توصیه هایی برای پدران

 E و A به متابولیسم ویتامین های قابل حل در چربی مثل ویتامین های 
کمک میکند. 

 افسردگی ناشی از بارداری را کاهش میدهد. 
 برای تکمیل رشد چشم و مغز جنین مهم و حیاتی است. 

زنان باردار تقریبا باید هرهفته دو مرتبه ماهی مصرف کنند. کیلکا، قزل آال، 
... همگی سرشار از امگا 3 هستند. ماهی را با مواد اسیدی مثل آبلیمو ترکیب 
کنید. اگر نمی توانید ماهی بخورید، منابع دیگری برای امگا 3 وجود دارند مثل 

تخم مرغ و گردو.

 جو 
جو سرش��ار از فیبر، ویتامین های B، آهن و مواد معدنی دیگر است. در کنار 
ترکیبات کربوهیدرات دیگر دارای فیبر خوبی است و برای یبوست مفید است. 
به منظور افزایش میزان ویتامین ها و مواد معدنی برای رش��د جنین، آن را با 

غالت کامل مثل ذرت، برنج، و گندم ترکیب کنید. 

نکت��ه: مقدار خوردن اهمیت زیادی دارد. اگر بارداری ش��ما با وزنی ایده آل و 
مناس��ب ش��روع ش��ده، بطور روزانه فقط 300 واحد کالری بیشتر از قبل نیاز 
دارید. توصیه های پزشک کمک می کند که افزایش وزن شما طبق روال صحیح 
پیش رود و عوارضی مثل دیابت بارداری و فشار خون باال نیز کاسته می شود. 

سـه ماهـه اول
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حمله های سرگیجه
همینطور که به پایان سه ماهه اول نزدیک می شوید، رحم که تقریبا 
سایز یک گریپ فروت را دارد، شروع به حرکت از پایین لگن، به سمت 
جلو و وس��ط شکم می کند. اگر خوش ش��انس باشید، این به معنای 
خاتمه ی عارضه های زودتر از موقع آزاردهنده بارداری است که یعنی 
همان حس همیش��گی دفع ادرار. همچنین حاال که نزدیک سه ماهه  
دوم هس��تید، قرار اس��ت تا حدودی بعض��ی از عارضه ها مثل: تهوع، 
حس��اس بودن بیش از حد پستان ها و نوک شان، بیزاری های غذایی 
و کوفتگی تقلیل یابند. ولی ممکن است یک چیز جدید به این ترکیب 
اضافه شده باشد مثل سرگیجه، طبق معمول پروژسترون را باید مسئول 
آن دانست، که باعث می شود رگ های خونی تان آرام شوند و در حدود 
هفته دوازدهم بارداری، گشاد شوند و میزان جاری شدن خون به بچه 
را افزایش دهند، ولی بازگشت خون به شما و جریان خون را در مغزتان 
کندتر، کند. این عوامل باعث حواس پرتی و سرگیجه می شود، به ویژه 
وقتی که خیلی سریع بلند می شوید. به این خاطر است که آهسته بودن 
و مداومت کردن در مقابل سرگیجه بهترین راهکار است. یک دلیل دیگر 
سرگیجه در طول بارداری، میزان قند خون پایین است، پس، با شکم 

خالی سعی بر دویدن و یا حتی راه رفتن نکنید. 

یک توصیه
اگر س��رگیجه یا ح��س غش دارید، یا دراز بکش��ید یا در حالی که 
سرتان بین زانوهای تان قرار دارد بنشینید، نفس های عمیق بکشید 
و هر پوش��ش تنگ را ش��ل کنید و به محض این که حس کردید 

کمی بهتر شدید، چیزی بخورید و بنوشید. 

وضعیت جنین

هفـتـه 12

           در این هفته سیسـتم گوارش بچه شروع به 
کار میکند

این هفته نقطه عطفی برای فرزندتان به حس��اب 
می آید. در هفته 12 بارداری، وظیفه بسیار دشوار 
ایجاد ساختارهای جدید مشابه انسان رو به پایان 
است، تقریبا بیشتر سیستم های فرزند شما، کامال 
شکل گرفته اند ولی هنوز تا بلوغ کامل زمان زیادی 
مانده است. حاال نوبت فاز مراقبتی می باشد، که در 
طول آن سیس��تم های جنین شما، شروع به بلوغ 
ب��رای 28 هفته آینده ب��ارداری می کند. به عنوان 
مثال، در سیس��تم گوارش تنطیم بین سیس��تم 
گوارش و عضالت گوارش��ی شروع شده. همینطور 
تنظیمات انقباضی را ش��روع می کند، مهارتی که 
فرزندتان بعد از تولد برای راندن غذا به سوی لوله 
گوارش��ی به آن نیاز خواهد داشت. مغز استخوان 
مش��غول ساخت س��لول های خونی اس��ت و غده 
هیپوفی��ز در مغز ش��روع به تولی��د هورمون هایی 
ک��رده که نوزاد را طی دهه ها قادر خواهد کرد که 

بچه های خودش را داشته باشد. 
این هفته شما ممکن است ضربان قلب جنین را 
بشنوید اما در صورتی که با وسایل معاینه، پزشک 
نتواند ضربان قلب جنین را بشنود، نگران نشوید. 
احتماال در جلسات بعدی موفق به شنیدن خواهید 

شد.

اآلن فرزندتان تقریبا 14 گرم وزن دارد، و  تاج سر او تا کفل هایش 
حدود 6,3 سانتی متر است. باورش سخت است، ولی بچه ی شما 

سایزی بیش از دو برابر نسبت به سه هفته ی گذشته دارد. 

وضعیت بدن شما

سـه مـاهه اول
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نکات بیشتر
1 همه زنان بارداری که بخشی از بارداری شان را در فصل آنفلوآنزا سپری می کنند )اواسط مهر تا اواسط فروردین(. به توصیه 
اداره ماردان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همه مادران باردار بهتر است زیر نظر متخصص واکسینه شوند! تحقیقات 

اخیر نشان داده است که باردار بودن ریسک عوارض جانبی این واکسن را بیشتر نمی کند. 
2 پزشک می تواند رحم در حال رشد شما را با دست زدن به شکم حس کند ولی ممکن است شما از نظر ظاهری حامله به 
نظر نیایید. تا زمانی که آماده پوشیدن لباس های مخصوص بارداری باشید، لباس هایی را امتحان کنید که شکم را می پوشانند.

3 به عضالت پایین لگن برای 10 تا 5 ثانیه به دفعات20 تا 10 بار در روز، فشار بیاورید. تقویت عضالت مثانه و رحم، احتمال 
مشکل ادراری دوران بارداری را کاهش می دهد. 

نکات بیشتر

تغذیه بارداری

در بارداری چه مقدار وزن باید اضافه شود؟
شما باردار هس��تید و قاعدتا باید وزن تان اضافه شود. مهم است 
ک��ه بدانید چه میزان و چه زمان��ی باید وزن تان افزایش یابد. اگر 
بیش از حد وزن تان باال رود، خطر دیابت بارداری، فشار خون باال 
و عوارض زایمانی افزایش می یابد. در حقیقت، یک تحقیق نشان 
داده اس��ت که 47 درصد از مادران در بارداری بیش از حد مجاز 
وزن اضافه می کنند و با این کار، خودشان و بچه را در خطر قرار 
می دهند و باعث مش��کالتی حین و بعد از بارداری می شوند. از 
هر پنج زن یک نفر با این وضع روبرو می ش��ود. داش��تن روندی 
ثابت بهترین شیوه برای شما، جنین و روند بارداری تان می باشد. 
راه های زیادی برای کنترل افزایش وزن وجود دارد، در این کتاب 
اطالع��ات مهمی در اختیار ش��ما قرار می گیرد ت��ا طی بارداری 
افزایش وزن سالمی داشته باشید. افزایش وزن خطر مصمومیت 
ب��ارداری و به دنبال آن کاهش وزن جنی��ن و زایمان زودرس را 

افزایش می دهد.

چه میزان و چه زمانی باید افزایش وزن داشته باشید؟
برخالف معادله محاس��به ش��اخص توده بدنی )BMI(، فرآیند 
اضافه وزن علم دقیقی نیس��ت. میزان اضافه وزن شما به عوامل 
مختلفی بس��تگی دارد، مثل متابولیسم، میزان فعالیت و ژنتیک 
و ای��ن دلیل مهمی اس��ت برای ادامه دادن ویزیت پزش��ک طی 
بارداری.راهبردهای کلی اضافه کردن وزن بر مبنای شاخص های 

مختلف توده بدنی در سه ماهه های بارداری متفاوت است. 

سـه ماهـه اول
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 سه ماهه اول بارداری
هنوز بچه ریزه میزه اس��ت، یعنی نیازی نیس��ت بیش��تر 2 کیلو وزن 
اضافه کنید. اگر از تهوع صبحگاهی رنج می برید، ممکن اس��ت حتی 
یک گرم هم اضافه نکنید و حتی ممکن است وزن از دست دهید. این 
موضوع مشکلی ایجاد نمی کند تا زمانی که اشتهای شما برگردد و در 

سه ماهه دوم وزن از دست رفته را جبران کنید. 

 سه ماهه دوم بارداری
در این زمان جنین رش��د خود را به س��رعت ش��روع می کند و بزرگ 
می ش��ود، پس وزن شما هم باید بیشتر ش��ود. اگر بارداری را با وزنی 

طبیعی شروع کرده باشید، حدود 6 کیلو باید اضافه کرده باشید. 

 سه ماهه سوم بارداری
وزن جنین به سرعت افزایش می یابد اما افزایش وزن شما ممکن است 
به تدریج متوقف شود. برخی خانم ها وزن شان ثابت می ماند و یا حتی 
وزن شان کم می شود. مقدار وزنی که هرهفته باید زیاد کنید در سه 

ماهه دوم و سوم متفاوت است. 

چه مقدار کالری باید دریافت کنید؟
برای داش��تن اضافه وزنی س��الم در بارداری باید ی��ک رژیم بارداری 
متعادل داشته باشید. به عنوان یک قانون در نظر داشته باشید که به 
ج��ای زیاد تر خوردن، غذاهای مغذی و پر انرژی را انتخاب کنید که 
به کاهش حالت تهوع کمک می کند. جنین رشد باور نکردنی در این 
زمان دارد، از رش��د اس��تخوان گرفته تا تکامل ذهن، تشکیل پوست، 

سیستم گوارش و بینایی.
به خاطر داشته باشید اگر متابولیسم سریع و باالیی دارید، فعالیت 
فیزیکی زیادی دارید و یا چند قلو حامله هستید، ممکن است خیلی 
آهسته تر وزن اضافه کنید و نیاز است کالری بیشتری مصرف کنید. اگر 
پیش از بارداری اضافه وزن داش��تید یا چاق هستید، به کالری بیشتر 
احتیاج نیس��ت و در آخر مثل همیش��ه در هر زمینه ای با پزشک تان 

مشورت کنید. 

نگرانی افزایش وزن 
بسیاری از زنان نگران هستند وزنی که طی بارداری بوجود آمده است 
را نتوانن��د کم کنند اما اصال جای نگرانی نیس��ت. راه هایی برای کم 
کردن وزن پس از بارداری وجود دارد زنانی که به بچه هایش��ان ش��یر 
می دهند حتی برای چند ماه نس��بت ب��ه مادرانی که اصال این کار را 
نمیکنند، س��ریع تر به وزن ایده آل می رس��ند. یادتان باشد رسیدن به 
وزن مناسب طی بارداری، در کاهش وزن پس از زایمان موثر است. 
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رابطه جنسی در حین بارداری
در ای��ن زم��ان ممکن اس��ت که همس��رتان ب��ه صورت 
غیرمعمولی حس��اس باشد. در 12 هفتگی بارداری ممکن 
اس��ت که همس��رتان را تندخو و زودرن��ج بیابید. در حال 
حاضر نزدیک ش��دن به او برای برقراری رابطه ی جنس��ی 
مانن��د بازی کردن با دینامیت اس��ت. بنابراین با احتیاط و 
حساس��یت به او نزدیک ش��وید. انتظار زیادی از او نداشته 
باشید. آیا او قبال عالقه داشت که موهایش را نوازش کنید؟ 
ممکن اس��ت که در حال حاضر از این کار متنفر باشد. آیا 
او قبال از یک عش��ق بازی در صبح لذت می برد؟ حاال این 
حالت تهوع اس��ت که صبح او را مشغول می کند. بنابراین 
قبل از اینکه ش��روع به عشق بازی کنید با او گفتگو کنید. 
اگر که خجالت می کش��ید آن را کن��ار بگذارید و آزادانه و 

صریح تر از همیشه با او گفتگو کنید.

توصیه هایی برای پدران

جوانه بزن   137 

جدول افزایش وزن با توجه به BMI پیش از بارداری

جدول افزایش وزن با توجه به BMI پیش از بارداری
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وضعیت جنین

هفـتـه 13
وضعیت بدن شما

به زودی، بیشتر عالئم زودرس بارداری را پشت سر خواهید گذاشت، 
بعضی خانم ها تهوع و بدن درد را با تاخیر در ماه های چهارم و حتی 
پنجم تجربه می کنند و متاسفانه برای بعضی خانم ها، اینها و بعضی 
دیگر از نشانه های سه ماهه اول مثل نفخ، یبوست، سردرد و دردناکی 

سینه در طول دوره بارداری ادامه دارد. 

ترشحات واژینال
گرچه س��ه ماهه دوم به عنوان س��ه ماهه آرام شناخته شده اما این 
به معنی نداش��تن عوارض بارداری نیست. گذشته از این، چیزی که 
ممکن است اخیرا متوجه شده باشید، افزایش ترشحات واژینال است. 
این ترشحات که کامال طبیعی اند، رقیق، شیری رنگ، دارای بوی 
خفیف )گاهی حتی بدون بو( هس��تند و ممکن اس��ت طی بارداری 
افزایش یابند. این ترشحات به خاطر افزایش تولید استروژن، بعالوه 

افزایش جریان خون به ناحیه لگنی، ایجاد می شوند. 
دلیل این ترش��حات، حفاظت از کانال تولد در برابر عفونت و نگه 
داشتن تعادل سالم باکتریایی در واژن است. متاسفانه، برای رسیدن 
به این منظور، ترش��حات می توان��د باعث کثیف کاری در لباس زیر 
ش��ما شود. اگر راحت هستید، از پدهای روزانه برای جذب ترشحات 
استفاده کنید ولی بیش از این کاری نکنید. هرگز در دوران بارداری 
با دوش آب اقدام به تمیز کردن داخل واژن نکنید، چرا که می تواند 
تعادل طبیعی میکروارگانیس��م ها )موجودات میکروس��کوپی( را در 
واژن به هم بریزد و موجب عفونت واژینال ش��ود )همچنین موجب 

ورود هوا با فشار به واژن می شود که می تواند خطرناک باشد(.

عالوه بر داش��تن ابع��اد تقریبی یک هلو، س��ر 
بزرگش، حاال، تقریبا نصف طول تاج س��ر تا ناحیه 
باسنش را دارد. جنین تان را با بقیه مقایسه نکنید. 
به ویژه از این زمان به بعد، جنین ها با آهنگ ٌهای 
رش��د متفاوتی پیش می روند، بعضی ها س��ریع تر، 
بعضی آهسته تر، در حالی که همه الگوهای رشدی 

یکسانی را سپری می کنند. 
در این هفته تارهای صوتی بچه تشکیل می شوند. 
اس��تخوان های بس��یار کوچک، ش��روع به تشکیل 
بازوها و پاهایش می کنند و چون می تواند آنها را 
به شکل نامنظمی حرکت دهد، ممکن است بتواند 

انگشت شستش را در دهان کند. 
روده های فرزندتان هم در شرف تغییرات بزرگی 
هس��تند. تا االن، در حفره ای درون طناب مرکزی 
رش��د می کردند ولی اکنون، به مکان دائمی شان، 
درون ش��کم بچه، منتقل می ش��وند. جفت،  برای 
برطرف کردن نیازهای روز افزون فرزندتان، درحال 
رشد است. وزن جفت االن حدود 28/3 گرم است 
و موقع تولد حدود 453/5 تا 907 گرم خواهد بود. 

سـه مـاهه اول
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غذاهای ممنوعه در دوران بارداری 
یک خانم باردار باید پیش از بارداری از مزیت های رژیم مناس��ب 
بارداری آگاهی داش��ته باش��د و این را بداند که روزانه چه مقدار 

میوه، سبزیجات، کربوهیدرات و پروتئین مصرف کند. 
وقتی صحبت از رژیم غذایی بارداری می ش��ود، بهترین قانون 
این اس��ت که احتیاط بیش��تری به خرج دهید و از غذاهایی که 
باعث تهوع می ش��وند، اجتناب کنید. عالوه بر باکتری ها و مواد 
ش��یمیایی که در دوران بارداری باید از آنها دوری کنید، مصرف 

برخی مواد غذایی را نیز باید محدود کنید، مثل کافئین. 
ممکن اس��ت این س��وال برای تان پیش آمده باشد که چگونه 
غذای س��الم و ناسالم را تشخیص دهید. در این قسمت حقایقی 
درباره غذاها و نوش��یدنی های غیرمجاز طی بارداری را برای تان 

شرح می دهیم. 

آب میوه و لبنیات غیرپاستوریزه 
خوش��بختانه ب��ا توج��ه ب��ه قوانی��ن س��ازمان غ��ذا و دارو، در 
سوپرمارکت ها شیر غیرپاستوریزه به فروش نمی رسد، پس نگران 
نباشید اما پنیرهای نرم که با شیر غیرپاستوریزه تولید می شوند، 
موضوع دیگری اس��ت. این پنیرها حاوی لیستریا )نوعی باکتری( 
و دیگر پاتوژن ها هس��تند. به منظور حفظ ایمنی و س��المت، از 
مصرف پنیرهای دست س��از و محلی خودداری کنید. همچنین 
نوشیدنی های غیرپاستوریزه مثل آب سیب یا آب پرتقال تازه و 

فشرده را مصرف نکنید. 

1 این سه ماهه رو به پایان است و به همراه این زمان، تقویت میل جنسی در پیش است. ولی اگر سابقه زایمان زودرس 
یا سقط جنین دارید، شاید بهتر باشد با پزشک مشورت کنید.

2 رفتن به اولین سونوگرافی را با همسرتان برنامه ریزی کنید. تحقیقات جدید نشان داده که دیدن تصاویر اولین سونوگرافی 
به مردان در پا گذاشتن به مرحله پدر شدن، کمک می کند. 

3 بچه باعث شده دچار یبوست شوید؟ دیگر میوه ها را پوست نگیرید. یک سیب با پوست، 4/4 گرم فیبر ضدیبوست دارد، 
نصف لیوان پوره سیب 1/4 گرم، و آب سیب هیچ فیبری ندارد. 

نکات بیشتر

تغذیه بارداری
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مصرف بیش از حد نوشابه های کافئین دار
حتی اگر قبل از بارداری عادت داشته اید در طول روز 3 مرتبه قهوه 
الته وانیل بنوش��ید، االن که باردار هس��تید قطعا باید دو فنجان را 
بدون کافئین مصرف کنید. درست است که طی بارداری نوشیدن 2 
فنجان قهوه اشکالی ندارد اما مصرف بیش از 200 میلی گرم کافئین 
در روز ارتباط مستقیمی با سقط جنین دارد. به عالوه، کافئین بیش 
از حد، توانایی بدن شما را برای جذب آهن مختل میکند که منجر 
به کم خونی می ش��ود. عالوه بر کنار گذاشتن نوشیدن بیش از حد 
قهوه، به منابع دیگر که حاوی کافئین هس��تند توجه داشته باشید 
که بیش از 200 میلی گرم در روز مصرف نشوند. اگر نوشیدنی های 
انرژی زا، انتخاب شما برای دریافت انرژی طی بارداری است، به خاطر 
داشته باشید آنها دارای کافئین باالیی هستند و مصرف آنها در طول 

دوران بارداری توصیه نمی شود.

هویج و فلفل ها را مصرف کنید اما...
هویج و فلفل قرمز دارای بتاکاروتن هس��تند که در بدن به ویتامین 
A تبدیل می ش��ود، برای تکمیل رشد چش��م، پوست، استخوان و 
 C و B6 اندام های جنین ضروری است. منبع خوبی از ویتامین های
و فیبر است که به حرکات روده نیز کمک می کند. می توان تکه های 
خرد ش��ده هویج را در اغلب خوراکی ها استفاده کرد، همراه با کمی 

روغن زیتون، سیر و لیموترش.

نکته
مراقب مصرف ویتامین A در شکل های مختلف باشید. این ویتامین 
در برخی مکمل ها، غذاهای غنی ش��ده، داروها و محصوالت پوست 
)روی برچس��ب محصوالت پوست دنبال لغت رتینول باشید( وجود 
دارد. برخالف بتاکاروتن که طی بارداری کامال بی خطر است، میزان 
بس��یار باالی ویتامین A به طرق مختلف خط��ر نقص مادرزادی را 

افزایش می دهد. 

مصـرف مواد غذایی که حاوی مواد نگهدارنده هسـتند را به 
حداقل برسانید

غذاهای نیمه آماده و آماده و فرآوری ش��ده مثل سوسیس، کالباس، 
غذاهای کنسروی و فست فود، چیپس و پفک مضر هستند. مصرف 
نوشیدنی های انرژی زا و الکلی را حذف کنید چون این مواد غذایی 

باعث تغییرات ژنتیکی می شود.
همچنی��ن مصرف چای پررن��گ یکی از عوامل ب��ه خطر افتادن 
س��المت جنین اس��ت و در این دوران مصرف چای��ی را به حداقل 

برسانید و دمنوش ها را جایگزین کنید.
عالوه بر تغذیه، تمام مسائل محیطی نظیر نور، صدا، بو و ... بر روی 
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توصیه هایی برای پدران

تبدیل شدن به یک پدر
اگ��ر در خالل فرآیند بارداری همس��رتان، احس��اس دور بودن و 
طردش��دگی می کنی��د، کاری در این باره انج��ام دهید. در 13 
هفتگی بارداری، همس��رتان چیزهای زی��ادی در ذهنش دارد و 
ممکن است که به شما نگوید. اگر او بیش از شما با دوستانش و 
مادرش درباره ی نوزاد صحبت می کند، این به شما بستگی دارد 
که خودتان را نیز وارد بازی کنید و نقش خود را هم ایفا کنید. 

ممکن اس��ت که خود او هم متوجه نباش��د که دارد شما را از 
خود دور می کند یا ممکن است فکر نکند که عنوان کردن برخی 
مسائل برای شما جالب باشد مخصوصا اگر خودتان را راغب نشان 
نداده باشید. یا اینکه مردد است که در اوایل دوران بارداری و به 

این زودی این موضوعات را با شما مطرح کند. 
خودتان گفتگو را درباره این موضوعات آغاز کنید و او را اذیت 
نکنید. اگر واقعا باز هم احس��اس دوری و طردشدگی می کنید، 
نگاه��ی به قوانی��ن مرخصی ب��ارداری والدین در مح��ل کارتان 
بیاندازی��د و برای زمان پس از تولد بچه برنامه ریزی کنید. با این 
روش اطمینان حاصل خواهید کرد که از وقایع جالب بعد از تولد 

نوزاد طرد و دور نخواهید بود.

هیپوتاالموس مادر اثر می گذارد و تخمک گذاری را در زنان و همچنین مردان تحت تاثیر خود قرار می دهد.
هرچند در خصوص اثرات امواج تلفن همراه و همچنین پارازیتها نیز مطالعات چندانی صورت نگرفته است اما در همین مطالعات 
اندک نیز مشخص شده که این امواج و همچنین مواد غذایی که حاوی مواد نگهدارنده هستند می توانند زمینه را برای سقط جنین 

و همچنین زایمان زودرس فراهم کنند.

سـه ماهـه اول


