
 

 

 درمان

 .درمان تغذیه ای1

 .درمان روانی2

 

 درمان تغذیه ای:

کاهش حجم و مقدار غذا در هر وعده غذایی و -1

 افزایش تعداد وعده ها در روز

از خوردن مواد محرک مثل ادویه جات و مواد نفاخ -2

مثال از خوردن حبوبات) بدون گرفتن نفخ( پرهیز کنید. 

 کلم و گل کلم، فلفل و ادویه تند پرهیز کنید

از خوردن غذاهای سرخ شده و چرب پرهیز کنید، -3

 غذاهای خشک و کبابی بهتر تحمل می شوند.

 

 ویار حاملگی چیست؟

 
یکی از مشکالت دوران بارداری که می تواند  

روند صحیح باعث بروز سوء تغذیه و اختالل در 
بارداری شود، ویار می باشد که ممکن است در هر 

ساعتی از روز بروز کند ولی اکثرا در اوایل صبح 
 بیشتر مشاهده می شود.

 
تهوع معموال اوایل ماه دوم شروع می شود و تا ماه 

چهارم از بین می رود ولی ندرتا از همان ابتدای 
پیدا  حاملگی شروع می شود و تا پایان بارداری ادامه

 می کند.
 

 تهوع صبحگاهی در بارداری 

 

 واحد بهبود تغذیه شهرستان بوانات

 

  



 

 حمایت روانی:

زنان باردار شدیدا به حمایت عاطفی و روانی مخصوصا 

از سوی همسر نیاز دارند. با ایجاد فضای آرام و بدون 

استرس در منزل اعتماد به نفس شخص افزایش پیدا 

این اطمینان می رسد که به می کند و زن باردار به 

زودی مشکل تهوع وی برطرف شده و مابقی دوران 

 بارداری نشاط آور و لذت بخش خواهد بود.

 

در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره 

،  341داخلی  22224444تماس 

 فرمایید. لواحد تغذیه تماس حاص

 

  

بوییدن لیموترش تازه، مصرف زنجبیل، نعناع، -11

برای کاهش تهوع توصیه می شود.تمشک   

شبها شیرگرم، چای، قهوه، شکالت مصرف نکنید.-11  

استفاده از رژیم پرپروتئین مثل خوردن گوشت -12

 کبابی، لبنیات کم چرب، باعث کاهش تهوع می شود.

هنگام تغییر وضعیت به آهستگی این کار انجام -13

حظه شود. به طور مثال اگر خوابیده اید به آهستگی چند ل

 بنشینید سپس به آرامی از جای خود بلند شوید.

هنگام خوابیدن در صورت امکان از بالش اضافه زیر -11

 سر استفاده کنید.

را مد نظر قرار دهید و آنرا با  B6 مصرف ویتامین  -11

دستور پزشک به صورت محدود استفاده کنید.) مصرف 

 مداوم این ویتامین توصیه نمی شود.(

ر اتاق هایی که تهویه مناسبی ندارند از ماندن د-11

 خودداری کنید.

 

 

 

 

      قبل از بلند شدن از بستر خواب در صبح از نان  -1

 سوخاری و یا نان خشک و بیسکوئیت استفاده کنید

پنیر کم چرب، نان برشته، کباب، سیب زمینی و بستنی را در -1

 برنامه غذایی خود قرار دهید.

بالفاصله بعد از آن پرهیز کنید از خوردن مایعات حین غذا و -1

 و مایعات را جرعه جرعه در بین وعده های غذایی مصرف کنید.

به آرامی غذا را بجوید و بعد از مصرف غذا در حالت نیمه  -7

 نشسته) نه خوابیده( استراحت کنید.

هیچگاه گرسنه نمانید و سعی کنید در طول روز معده شما  -8

 خالی نباشد.

دچار یبوست نشوید چون یبوست باعث  مراقب باشید که-9

 تحریک تهوع می شود.

 


