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 استرس در دوران بارداریدرمان 

 

 اب برخورد روش. كنندمی تجربه را متنوعی روانی و جسمی تغییرات بارداری زمان در هاخانم

 آن افراد مواقع بعضی در كه كندمی طلب را خاصی مهارت آنها با آمدن كنار و تغییرات این

 اضطراب و استرس مانند مشكالتی دچار خو و خلق تغییر این پی در گاهی و ندارند را مهارت

 .شوندمی

  

 یقلب مشكالت و باال خون فشار مانند هاییبیماری بروز باعث بارداری دوران هایاسترس

 رد اختالل مانند عوارضی به منجر تواندمی تحمیلی استرس این بارداری زمان در. شودمی

 .شود نیز اشتها كاهش و سردرد خواب،

  

 مشكالتی بروز ـ شودمی ایجاد استرس تداوم صورت در كه ـ باالتر سطوح در استرس وجود

 افزایش را كم خیلی وزن با نوزاد تولد( هفتگی 73 از قبل) زودرس زایمان خطر مانند

 معرض در سالمت لحاظ از باشد سبك خیلی یا بیاید دنیا به زود كه هم نوزادی.دهدمی

 دارد قرار بسیاری مشكالت

 

 ید،باش داشته استرس اگر حتی كه است داده نشان تجربه دارد؟ ضرر بچه برای استرس آیا

 دآمدهوجوبه تغییرات خاطربه كمی كه است طبیعی. آورد خواهید دنیا به سالمی فرزند احتماال

 د،هستی استرس حال در دائما و روز طول تمام در اگر ولی باشید، نگران تانبدن و زندگی در

 كورتیزول. بزند آسیب جنین به است ممكن زیاد نگرانی. بخواهید كمك ماما یا پزشك از

 نینج احساسی ساختار تكامل بر و كند عبور جفت از تواندمی كه است استرس هورمون نوعی

 . بگذارد اثر
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 كلش شما فرزند در را ارتباط برقراری و یادیگیری توانایی بسیاری یپیچیده عوامل البته

 از را خودتان كنید سعی فرزندتان و خودتان سالمت حفظ برای كه است منطقی اما دهند،می

 شناآ بارداری دوران در استرس هایروش با تا بخوانید را نوشته این. كنید رها استرس بند

 .شوید

 

 کنید تمرکز بچه بر و کنید استراحت .۱

 رایب! نكنید گناه احساس كردناستراحت خاطربه پس است، خوب بچه و شما برای استراحت

 حدود! بخوانید آواز برایش و بزنید حرف دارید شكم در كه فرزندی با بگذارید، وقت بچه

 شود می باعث كار این. بشنود را شما صدای تواندمی او جنین، شدنتشكیل از بعد هفته ۳۲

 .كنید برقرار ارتباط او با بهتر بتوانید هم تولد از بعد

 

. یدبرو رختخواب به زودتر شب كنید،می حوصلگی بی احساس اگر. كنید گوش تانبدن به

 ركابه را تالشش تمام كند،می رشد تاندرون در كه نوزادی سالمت و رشد برای شما بدن

 دیگری هایبچه اگر. دارید نیاز واقعا دانید،می الزم كه خواب مقدار هر به پس. است گرفته

 ماش اما. نیست راحتی كار استراحت، برای زمانی پیداكردن كه دانیدمی باشید، داشته هم

 یك بخواهید مادربزرگ و پدربزرگ یا دوست همسر، از. دارید احتیاج خودتان برای زمانی به

 .كنند مراقبت هابچه از بعدازظهر

 

 کنید صحبت درموردش .۲

 انتپزشك یا ماما با توانیدمی همیشه هستید، شخصی مسائل یا بچه سالمت نگران اگر

 رتراحت باشید، صادق اگر. نكشید خجالت تاناحساسات ابراز از. كنید صحبت آن درمورد

 ایدش. كنید صحبت هم همسرتان با. آورید دستبه را موردنیازتان پشتیبانی توانیدمی

 هك دارد هایینگرانی همسرتان شوید متوجه یا دارید مشابهی هاینگرانی كه شوید متوجه

 . ایدبوده خبربی آنها از شما



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 3 

 

 

 اب كنید سعی. كنید پیدا بهتری احساس شما دوِ هر شودمی باعث آنها درمورد كردنصحبت

 تاس ممكن. كنید برقرار ارتباط هستند، شما مشابه ایمرحله در كه دیگری باردار مادران

 شابهم مشكالتی آنها از بعضی احتماال. كنید مالقات ورزشی یا آموزشی هایكالس در را هاآن

 .كنید سبكی احساس كندمی كمك شما به تانهاینگرانی گذاشتندرمیان. دارند شما

 

 بدهید اهمیت تانتغذیه به .۳

 شامل سالمی غذایی یبرنامه. است خوب دو هر تانبدن و ذهن برای غذاخوردن خوب

 آن به رو این از را شما اخالق تواندمی كافی معدنیِ مواد و هاویتامین ،۲امگا چرب هایاسید

 شوند،می یافت دریایی غذاهای و روغنی هایماهی در كه ۲امگا چرب اسیدهای. كند رو

 شامل غذایی یوعده دو ایهفته كنید سعی. كنندمی كمك افسردگی كاهش به توانندمی

 یاسیدآمینه شودمی گفته. كنید مصرف آالقزل و تن، ماهی سالمون، ازجمله روغنی هایماهی

 و نینمالتو افزایش به تریپتوفان. ببخشد بهبود را شما حال تواندمی تریپتوفان ضروری

 باعث و كنندمی كمك بهتر خوابِ به سروتونین و مالتونین. كندمی كمك مغز در سروتونین

 .است بهتر تانحال كنید احساس شوندمی

 

 ریقط از بدن به ماده این رساندن راه تنها پس. كند تولید تریپتوفان تواندنمی شما بدن

 تنقالت عنوانبه راحتیبه كه دارد وجود مغزها و هادانه در تریپتوفان. است خوردن

 پنیر و ماست مرغ،تخم ماهی، بوقلمون، و مرغ یتازه گوشت در همچنین. انداستفادهقابل

 آب كمبود) شدندهیدراته. باشید داشته نظر در هم را تانمصرفی آب مقدار. دارد وجود

 ثباع همچنین شدندهیدراته. باشد تأثیرگذار شما روانی وضعیت بر است ممكن( بدن در

 مصرف مایعات( لیتر۱/۵) لیوان ۸ تا ۶ روزانه كنید سعی. شودمی سردرد احتمال افزایش

 .كنید
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 کنید ورزش .۴

 ورزش با بارداری دوران در استرس كاهش

 

 اگر. است خطربی كامال بارداری دوران در كردنورزش. كند بهتر را تانحال تواندمی ورزش

 باید البته. است شروع برای خوبی زمان االن اید،كردهنمی ورزش باردارشدن از قبل

 بر اینكه بدون چون است، ئالاید ورزشی شنا. كنید انتخاب را مالیم هایورزش

 روید،ب استخر به توانیدنمی اگر. آوردمی حال سر را شما كند، وارد زیادی فشار هایتانمفصل

 بارداری دوران در یوگا. كنید ریزیبرنامه روز در رویپیاده دقیقه بیست برای كنید سعی

 دیتیشنم ریلكسیشن، هایتكنیك شما به دهد،می تانبدن به را الزم سالمت و انعطاف تنهانه

 در. كنید تانزندگی یروزانه یبرنامه از بخشی را ورزش كنید سعی. آموزدمی را تنفس و

 اهر كمی و شوید بلند دارید، فرصتی هروقت هستید، میزنشینپشت اگر ویژهبه كار، محل

 ندارید، كافی وقت اگر حتی. بخورید آزاد هوای تا بروید بیرون كمی نهار ساعت در. بروید

 .كنید استفاده فرصت این از دقیقه ۱۱ فقط

 

 کنید آماده زایمان برای را خودتان .۵

 همچنین. كنید كسب زایمان درمورد بیشتری اطالعات آموزشی، هایكالس در شركت با

. یدكن مطالعه مطالبی مورد این در یا كنید شركت هادوره این در آنالین صورتبه توانیدمی

 حبتص روز آن احتمالی اتفاقات درمورد پزشك با دارید، سزارین برای مشخصی یبرنامه اگر

 احساس ربیشت و آورید دستبه بیشتری كنترل توانیدمی سزارین یبرنامه دانستن با. كنید

 انیدبتو شاید بیاورید، دنیابه بیمارستان در را بچه است قرار اگر. كنید اطمینان و آرامش

 ید،بیاور دنیابه را بچه است قرار محلی چه در بدانید اینكه. كنید بازدید زایشگاه از قبال

 دهیدمی ترجیح كه ترسیدمی زایمان از قدرآن اگر. شود تانذهن آرامش باعث تواندمی

 رتمشو مورد این در ماما یا پزشك با حتما كنید، استفاده سزارین از طبیعی زایمان جایبه

 .كند كمك تردیدهایتان كردنبرطرف به تواندمی درست هایراهنمایی. كنید

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 5 

 

 

 کنید آماده خانوادگی زندگی برای را خودتان .۶

 كه دارید آشنایی یا دوست اگر. بگیرید یاد مسیر در باید را مادربودن كه دانندمی همه

. بگیرید یاد چیزهایی آنها كنار در زمانی گذراندن با توانیدمی دارد، كوچكی یبچه یا نوزاد

 و كنید بررسی هستید، نگران خانه كارهای و رابطه شغل، اقتصادی، مسائل درمورد اگر

 ندتوانمی هاییسازمان چه یا شوید مندبهره توانیدمی ایاقتصادی هایحمایت چه از ببینید

 .بدهند مشاوره شما به

 

 تغییر با کنارآمدن .۷

 نای بگذرد، شما بارداری مدت از هرچه. هستند استرس دالیل ترینمهم از معموال تغییرات

 تانكاری ساعت تا كنید صحبت كارفرمایتان با هستید كارمند اگر. شوندمی بیشتر تغییرات

 ماحت عمومی ینقلیه وسایل از استفاده هنگام. كنید تمام و شروع معمول از زودتر كمی را

 خجالت. بدهد شما به را جایش بخواهید كسی از نكردید، پیدا خالی جای اگر. بنشینید

 .كنید ییادآور آنها به باید فقط بدهند، شما به را جایشان حاضرند میلباكمال هاخیلی. نكشید

 

 مالی مسائل .۸

 بینیدب. كنید تهیه موردنیاز لوازم از فهرستی هستید، بچه وسایل و لباس خرید نگران اگر

 مزال احتماال بگیرید؛ دوستان یا خانواده از توانیدمی یا دارید قبل از را موارد از یككدام

 و انداستفاده مورد ماه دو یكی فقط موارد بعضی. بخرید را یادداشتی مواردِ یهمه نیست

 تحت است ممكن كارمندید، اگر. كنید تهیه دومدست صورتبه توانیدمی را بعضی

 هگرفت نظر در شما برای امكاناتی اگر و كنید بررسی را موارد این. باشید مالی هایحمایت

 .ندهید دست از را آنها شده،
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 بگیرید کاربه را مکمل هایروش روانی، آرامش به رسیدن برای .۹

 هاستفاد ماساژ مخصوص هایروغن از اگر. است استرس بردنازبین برای عالی روشی ماساژ

 اریبارد دوران در استفاده برای مواد این آیا ببینید و كنید بررسی قبل از حتما كنید،می

 انیدتومی باشید، هرجا و ندارند ایهزینه مثبت دید هایتكنیك و مدیتیشن. نه یا خطرندبی

 رسانندمی آرامش به را شما خاص، موضوعی بر ذهن تمركز با هاروش این. دهید شانانجام

 ككم كورتیزول هورمون سطح كاهش به تواندمی مدیتیشن. دارند كاربرد یوگا در معموال و

 محل دیكینز در كالسی چنین نتوانستید اگر. كنید پیدا بارداری یوگای كالس و بگردید. كند

 نشینیدب آرام و ساكت محلی در. نیست سختی كار مدیتیشن یادگرفتن كنید، پیدا تانزندگی

 شل را تانهایشانه و بكشید نفس بینی طریق از عمیق و آرام. ببندید را تانهایچشم و

 به نیدك شروع بعد. شمع یك تصویر مثال كنید، تمركز تصویری روی یا تانتنفس روی. كنید

 در مدیتیشن دقیقه ۳۱ روزانه كنید سعی. تانذهن در بخشآرامش عبارتی یا كلمه تكرار

 زمانی هاصبح. دهید انجام را كار این هفته در روز پنج و باشید داشته تانروزانه یبرنامه

 .است مدیتیشن انجام برای ایدئال

 

 اعمال با روش این در. است رفلكسولوژی كند، كمك شما به است ممكن كه دیگری روش

 ینا كه كسی كه شوید مطمئن حتما. رودمی بین از شما استرس پا، در خاصی نقاط بر فشار

 .باشد داشته را باردار افراد با كار یتجربه و مهارت دهد،می انجام شما برای را درمان روش

 

 کنید درمان را خودتان .۱۱

 مالقات را تاندوستان پس. است بدن رساندنآرامشبه برای هاراه بهترین از یكی خنده

 زمان ارداریب. بروید سینما به یا بنشینید دارخنده سریالی یا فیلم تماشای به كسی با كنید،

 قائل اهمیت تانزیبایی برای بیشتر. دادیدنمی انجام قبال كه كارهایی انجام برای است خوبی

 رایب كوچكی آرایش سالن كنید، جوییصرفه باید اگر و كنید هزینه تانزیبایی برای. شوید

 .دارید را استحقاقش شما. باشید مهربان خودتان با. بسازید خانه در خودتان
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 چطور؟ داشتم، استرس هنوز كارها این یهمه از بعد اگر

 ورتمش عمومی پزشك با شده، خارج تانتحمل حد از شما استرس میزان كنیدمی احساس اگر

. ودشمی مشكل شما برای واقعا بارداری هاینگرانی با كنارآمدن باشید، افسرده اگر. كنید

 اگر. دكنی متوقف ناگهانی طوربه را آن مصرف نباید كنید،می مصرف دارو افسردگی برای اگر

 عمومی پزشك. كنید صحبت مورددراین پزشك با هستید، جنین بر داروها تأثیر نگران

 ایمهبرنا شما برای است ممكن پزشك. كند معرفی مشاور یا شناسروان به را شما تواندمی

 یت.بی.سی. نیست دسترس در جاهمه برنامه این البته. بگیرد نظر در (CBT) رفتارشناختی

 .دبیایی كنار استرس با روزمره زندگی در توانیدمی آنها با كه آموزدمی راهكارهایی شما به

 

 ولدت از بعد را موردنیاز هایحلراه و پشتیبانی شودمی باعث بارداری دوران در گرفتنكمك

 ود،ش مشكالتی ایجاد باعث تواندمی شدید خیلی استرسِ یدرجه. باشید داشته آماده بچه،

 .آیدمی وجودبه باردار مادران برای ندرتبه استرس از درجه این خوشبختانه اما

 

 babycenter :نبع م


