
 
 

   
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

    

  

  :مددجوی عزیز
 این پمفلت آموزشی جهت حفظ و ارتقاء سالمت شما

  .تهیه گردیده است 
  مقدمه

. مصرف مواد در زنان روندي رو به رشد دارد وابستگی و سوء

  .عوامل متعددي در گرایش زنان به مصرف مواد نقش دارند

عوامل روانی اجتماعی، فرهنگی اجتماعی و ژنتیک از جمله این 

به نظرمی رسد  زنان کمتر از مردان . عوامل محسوب می شوند

تحت پوشش خدمات درمان سوء مصرف مواد قرار می گیرند و 

ت به مردان با موانع بیشتري براي دسترسی به درمان مواجه نسب

هستند، از جمله مشکالت موجود می توان به انگ اجتماعی، 

فردي ، احساس گناه و شرم به خصوص بارداري و مشکالت 

هاي درمانی ، احتمال هزینه  مربوط به نگهداري کودکان، تامین

خشونت پزشکی، وجود روان اختالالت ابتال ي همزمان به 

  .خانگی و سوء استفاده جسمی و جنسی اشاره کرد

 ، بلکه وابستگی به مواد نه تنها براي سالمت مادر مضر است

مصرف . سالمت جنین و نوزاد را نیز تحت تاثیر قرار می دهد
مواد مخدر حین بارداري باعث کاهش وزن هنگام تولد، نارسی 

، خونریزي )زجر تنفسی(و مرگ نوزاد، سندرم دیسترس تنفسی 
رحمی،جداشدن  داخل جمجمه اي، عقب افتادن رشد داخل

در صورتی که مادر . زودرس جفت وسایر مشکالت می شود
باردار براي مراقبت هاي بارداري مراجعه کند می توان به موقع 

، کزاز و عفونت هاي Cو  Bهپاتیت . به وي رسیدگی کرد
ابسته به مواد افیونی منتقل شونده از راه جنسی در زنان باردار و

  .شایع هستند
  ران باردار غربالگري در ماد

غربالگري موثرترین روش شناسایی به موقع افراد در معرض 

  .خطر است 

باید زنان وابسته به مواد در سنین باروري و قبل از باردار شدن  

تحت درمان قرار گیرند ولی انجام مراقب هاي ویژه سوء مصرف 

در بارداري نیز در هر زمانی که مادر به مراکز بهداشتی درمانی 

کند ، حتی در زمان زایمان براي مادر و نوزاد مفید مراجعه 

غربالگري و آموزش کلیه زنان باردار باعث باال رفتن . است

  .میزان آگاهی ایشان از خطرات ناشی از سوء مصرف مواد میشود

  : نکات قابل توجه در مراقبت  از مادر باردار
از آنجایی که موانع زیادي برسر راه دسترسی زنان باردار سوء 

د داري جامع وجود داررمصرف کننده مواد به مراقبت هاي با
داوم خدمات درمان و ثابت بودن مراقبان ایشان باعث میشود ت

از سیستم درمان خارج می شدند،  تعداد مادران و نوزادانی که 
  .کمتر شود 

همچنین برقراري رابطه درمانی مناسب بین کارکنان و زن باردار 

موجب می شودکه با ایجاد حس اعتماد ماندگاري خانم باردار 

اگر روند غربالگري به این نتیجه رسیدید .در درمان بیشتر شود 

  :که مادر در معرض خطر مصرف قرار دارد 

خطرهاي ناشی از سوء مصرف مواد طی بارداري را به فرد - 
در مورد وابستگی زن باردار به مصرف مواد  - اطالع دهید
در مورد مراقبتهاي تخصصی روش هاي مختلف  - مطمئن شوید

  .مشاوره و درمان سوء مصرف مواد اطالعاتی به  وي بدهید
همچنین ارزیابی هایی از قبیل مسائل مالی، نداشتن یا نامناسب 
بودن مسکن،خشونت خانگی، سوء استفاده جنسی و تهاجم، 
مسائل قانونی و سابقه سوء مصرف مواد نیز باید از مراجعه اول 

  .یمار صورت پذیردب



 
 
 
 

   
   

 
 

   
 
 

   
 
 
 

   

را  ارائه  ییکه مراقبت ها یدرمان یکارکنان مراکز بهداشت هیکل

را  یروان پزشک يه ها و مشکالت جدشانن دیکنند با یم

 انیهذ(یشیروان پر ،یبشناسند،به خصوص اضطراب و افسردگ

 بیبه خود و فکر آس بیو آس ی، افکار خودکش)و توهم 

 انکارکن يموارد نی، درچن گرید يفرد یا نیرساندن به جن

را فورا به روان پزشک ارجاع  ماریب دیبا یدرمان یمراکز بهداشت

کنند از فرد متخصص  یدهند، درصورت عدم امکان ارجاع سع

 ماریب تیمدت از امن بودن وضع نیدر ا رندیبگ یمشاوره تلفن

در  ماریمورد مصرف ب یروان پزشک يمطمئن شوند و داروها

  .ند ثبت کن يپرونده و

 ریموارد ز دیبا يدر هرجلسه  مراقبت باردار يباردار شرفتیپ با

  .لحاظ شود

 ن،یسالمت مادر وجن تیوضع یتوام با توجه ،بررس برخورد

و دوز  زیپره يعالمت ها یبررس ،یاجتماع یمسائل روان

  .یمصرف يداروها

 

  :پیشگیري 
  یري از اعتیاد آگاه کردن گروهايیکی از روش هاي مهم پیشگ

اگر هر .مختلف مردم از خطرات و مضرات مصرف مواد است 
فرد از تاثیر نامطلوب مصرف مواد بر سالمت جسمی و روانی و 

را  بوده و آن کارکرد شغلی و اجتماعی خود و خانواده اش مطلع 
  .باور داشته باشد کمتر ممکن است به این کار دست بزند 

  : درمان 
ا توجه به این که اعتیاد به هروئین و دیگر مواد مخدر موجب ب

عوارض جنینی و مادري میشود، ترك اعتیاد قبل از بارداري از 
اهمیت فراوانی دارد در مادران باردار مبتال به سوء مصرف مواد 
اگر ترك اعتیاد الزم یا مورد قبول بیمار باشد، در سه ماه دوم 

داقل خطر انجام داد، در غیر بارداري می توان آن را با ح
به صورت تجویز دوز نگهدارنده با  (اینصورت درمان با متادون

ت پزشکی ابه همراه حمایت روانی اجتماعی و خدم )متادون
،بهبود تغذیه و بهداشت مادر منجر به بهبود سرانجام زایمان می 

  .شود 
وابستگی به مواد نه تنها براي سالمت مادر مضر است بلکه 

 .ت جنین و نوزاد را نیز تحت تاثیر قرار می دهد سالم

  
  

  

 

    اعتیاد در دوران بارداري  :عنوان سند

  
 00: شماره بازنگري  00: شماره ویرایشBH- P- 108: شماره سند
  00:ویرایشتاریخ -00: تاریخ بازنگري -97اردیبهشت :تاریخ تدوین

  
  

  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  کمیته آموزش به بیمار
  بیمارستان و زایشگاه بنت الهدي

 يعباس باقر دیس ،يمنزو یمصطف دیس ،يرضا افشار: منابع 
 .و درمان سوء مصرف مواد يریشگیپ يراهنما گرانیو د يزدی

 
  

  خیابان بهار - مشهد: آدرس
bentolhodahospital@yahoo.com 

   05138590051 - 5: تلفن تماس
  benthospital@: کانال تلگرامی      

  
  
  

mailto:bentolhodahospital@yahoo.com

