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پیامبر خدا؟ص؟ فرمودند:
که زن باردار می شود، به سان روزه دار شب زنده دار و مجاهدی  هنگامی 
که زایمان  که با جان و مالش در راه خدا جهاد می کند و هنگامی  اســـت 
که شیر  که  عظمت آن مشـــخص نیســـت و هنگامی  کند، پاداشـــی دارد 
بدهـــد، در هر بـــار مکیدن نـــوزادش، پـــاداش آزادکردن یکـــی از فرزندان 
که دوران شـــیردادن تمام شـــود،  اســـماعیل بـــرای آن زن اســـت و آنـــگاه 
که  کن  فرشـــته ای بر پهلـــوی او می زند و می گویـــد: »اعمالت را از نـــو آغاز 

بی تردید، آمرزیده شدی.« 



سخــــن آغازیــن

م »تربیت« اســـت و 
َ
کار عال بـــا همۀ دشـــواری ها و ظرافت هایش، شـــیرین ترین 

گر »خانواده« باشد، تربیت شیرین  مهم ترین بستر تربیت، »خانواده«. خانواده ا
که ما نفس می کشـــیم، در خانـــواده هم تربیت  می شـــود و طبیعی. همان طـــور 

کنیم و بدانیم چه می شود.  می شویم؛ بی آنکه به آن فکر 
تمرکـــز ما بـــر تربیت و تعلیم اســـت، آن هم با رویکرد اســـالمی و عقالنی و با 
محوریِت مهارت آموزی به خانواده ها. ازاین رو طرح »مهرسـتان« را پایه ریزی 
کردیم تا در پیمودن این مســـیر مقدس، بتوانیم منظم و هدفمند و برنامه دار 
پیـــش برویـــم. »مهرســــتان« فقـــط مخفـــف »محصـــوالت هنری رســـانه ای« 
گرمابخشی  نیست؛ بلکه اسم مکانی ا ست برای آموختن مهرورزی در خانه و 

کانون خانواده.  به 
از بیـــن همۀ راه هـــای ممکن، با »یار مهربان« به یـــاری خانواده ها آمده ایم؛ با 
همان آشنای پرسخاوتی که صدها نسِل بشر را معلم وار پرورده و فروتنانه با ذهن 

و ضمیرشان در هم تنیده است.
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که با همۀ تنـــوع ابزارهای دیجیتال و  کتـــاب آمده ایم و بر ایـــن باوریم   بلـــه، با 
کتـــاب را نمی گیرد!  گرایـــش جنون آمیز انســـان امـــروز به آن هـــا، هیچ چیز جـــای 
که  گنجینۀ سرشـــاری به شـــمار می رود  خوشـــبختانه این یـــار مهربان، همچنان 

پاسخ گوی نیازهای رنگارنگ مخاطبانش است.
که حضورمان در این عرصه را معنا  کار خیِر زمین مانده ای بوده ایـــم  به دنبـــال 
گذارد. ســـرانجاِم صدها نفرســـاعت  ببخشـــد و جریانی پویا و اثری مانا به جای 
که یکی از  پایش و پویش، به معماری طرح خانواده محوِر »مهرسـتان« انجامید 

کنون در دستان شماست.  میوه هایش ا
مشـــتاقانه منتظریـــم تا با دریافت دیدگاه های شـــما ســـروران عزیـــز به آدرس   

گردیم. mehr@mehrestan.ir  بیش از پیش مرهون مهربانی هایتان 
کرد  که توفیق، رفیق طریقمان  بر آســـتان جانانی سِر ســـپاس فرود می آوریم 
تـــا دورۀ امانت داده شـــده در مزرعـــۀ دنیا را بـــه خوشـــه چینی از خرمن ارباب 
و اصحـــاب فرهنـــگ و اندیشـــه بگذرانیـــم و آنگاه بـــا لطفی دوچنـــدان، ما را 
کرد تـــا در طرح پربرکـــت »مهرســــتان« بتوانیم بابت  وامـــدار فضـــل بی کرانش 
گردن بیاویزیم.  تولید و ترویج محصوالتـــی فرهنگی و تربیتی، مدال افتخار بر 
کردنـــد وگام  به گاِم مســـیر را  کـــه ذره پروری  از تک به تـــِک ســـروران ارجمندی 

هم شانۀ ما شدند، به رسم ادب، خاضعانه سپاسگزاریم. 

مـݠهـرسـتان         
اینجا خانۀ شماست
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مقدمۀ دکتر وکرلی

کرد و دامن  کوچک، انســـان را خلق  کـــه از نطفه ای  بـــه نام خداوند خالق یکتا 
زنان را محلی برای پرورش روحی و معنوی انسان، در جهت معراج او قرار داد.
این خلقت ِسیری فیزیولوژیک و طبیعی است و در راستای آن، تغییراتی در بدن 
کند و با حاملگی سازگار  مادر صورت می گیرد تا توان پرورش جنین را در خود پیدا 
شود. بیشتر حاملگی ها بی عارضه و به سالمت سپری می شود و قانون طبیعت 
گریۀ شـــیرین نوزاد متبلور می شـــود. هنگام مواجهه با بیمـــاران بدحال متوجه  در 
می شویم آنان از غیرعادی بودِن حالت های و وضعیت خاص خود بی خبر بوده 
گر این افراد اطالعات ساده ای از بارداری  و حین حاملگی، تحت کنترل  نبوده اند. ا
داشتند  و بهداشت دوران بارداری را رعایت می کردند، با عوارض خطرناک مواجه 

نمی شدند. باید دانست همیشه پیشگیری بهتر از درمان است.
گســـترده ای دارد و ســـالمت مـــادران و  ســـالمت نـــوزاد و مادر معنای بســـیار 
کودکان که جمعیت زیادی از جامعه را تشکیل می دهند، از  ارزش فراوان معنوی 
کنیم  و انســـانی برخوردار است. باید اوضاع مادران باردار را به صورتی مدیریت 
که ســـالمت مادر تأمین و در نتیجه، نوزاد ســـالمی متولد شـــود و در عین حال، 
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ذخایـــر بـــدن مادر از بیـــن نـــرود. در دوران بارداری باید مشـــکالت هرچه زودتر 
گیرد. شناسایی شوند تا اقدامات الزم انجام 

بانـــوان باید پیـــش از تصمیم گیری برای حاملگی، اطالعاتـــی در این زمینه به 
دســـت آورند. در دوران بارداری، افزون بر مراقبت مادر باردار از خود، خانواده 
کارکنان بهداشتی و درمانی نیز باید به شدت مراقب وی باشند . همچنین، در  و 
که بدن به حالت طبیعی  دوران شیردهی، به خصوص چهل روز پس از زایمان 

خود برمی گردد ، باید از مادر مراقبت شود.
گیری شیوه های درست رعایت بهداشت و مراقبت دوران بارداری باعث  فرا
ک به رؤیای  کابوس زایمـــان دردنا کند و  کوتا ه تر جلـــوه  می شـــود طول حاملگی 
کســـب اطالع از نحو ۀ شـــیردهی و فواید آن،  شـــیرین دیدار نوزاد تبدیل شـــود. 
کند. همچنین، دانستن روش های  می تواند شیردهی را به عملی شیرین تبدیل 

تنظیم خانواده از تشکیل خانواده های پرجمعیت جلوگیری می کند .
گون مرتبط با بارداری اســـت  گونا کتاب مجموعه ای مفید در حوزه های  این 
گـــردآورده و برای نگارشـــش از منابع  کـــه آقـــای دهقانی با زحمات فـــراوان آن را 
که  گرفته اند.   تالش نویســـنده بر این بوده است  متعدد پزشـــکی و مذهبی بهره 
کتاب به تمام خانم های جوان    مطالب به زبان ســـاده بیان شوند. مطالعۀ این 

توصیه می شود.
دکتر اقدس وکیلی 
جراح و متخصص زنان و زایمان
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یپشگفتار

که ما محکوم  سرنوشـــت انسان ها به دست خودشان رقم می خورد. این تفکر 
سرنوشـــتیم، اشـــتباه اســـت. ما محکوم رفتـــار و اخالق  و اعمال خود هســـتیم. 
کنیـــم، میزان  هرچـــه بیشـــتر  بدانیم و بر اســـاس آن دانســـته  های درســـت  عمل 
کرد، علتش نادانی و یا  کمتر می شود. انسان هرکجا ضرر  کمتر و  اشـــتباه هایمان 
گاهی ریشۀ هر خیر و ضامن  غرق شدن در شهوات خود بوده است. دانایی و آ

کج روی  ها و بیراهه رفتن  هاست . سالمت رفتاری و اخالقی و مصونیت از 
که آغاز شـــکل  گیری جنین، بلکه آغاز شکل گیری جسم و روح  دوران بارداری 
که آغاز  و اعصاب انسان است، ازاین رو مهم و تأمل برانگیز دانسته شده است 
سرنوشـــت اســـت. این سرنوشـــت به دست ما شروع می شـــود.  بنیۀ  جسمی و 
کیفیت غذا و حالت هـــای روحی و اخالقی و روانی مادر  عصبـــی جنین از نوع و 
گر در شـــکل دهی به بنیۀ جســـمی  و میزان آرامش خاطر او  متأثر اســـت. حال، ا
کنیم، برای او  سرنوشـــتی نه چنـــدان خـــوب را پایه گذاری  کوتاهـــی  و عصبـــی او 
می کنیم. چنین سرنوشـــتی ممکن است آثار  منفی  و حتی زیان باری بر خانواده و 
کند. جســـم ضعیف باعث عقب ماندن از دیگران و سستی در  جامعه تحمیل 
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کارها و فعالیت هاست. جسم ضعیف سستی و ضعف اعصاب را  انجام دادن 
به  دنبال دارد و اعصاب ضعیف باعث ضعیف تر شدن جسم و نداشتن تعادل 
در کارها می شود . ندانم کاری های    فرد سبب ازبین رفتن قدرت جسم و اعصاب 

او و در نهایت، آزرده شدن همۀ اعضای خانواده می شود.
کتاب حاضر  کتاب بارداری آســـان با اســـتقبال مردم مواجه شـــد،  که  از آنجا 
کتاب اســـت، در طرح و قالبی نو و با حذف و اضافات  که ویرایش جدید آن  را 
کتاب حاضر  محتوایـــی آن، به همۀ خانواده  های خـــوب ایرانی تقدیم می کنم . 
متشکل از سیزده گام است  که تمام  موضوعات مرتبط با بارداری، اعم از پزشکی 
و اخالقی و شـــرعی، در آن بیان می شـــود . امیدوارم این اثر پاســـخ گوی نیازهای 
که محتوای این  مادران عزیز این ســـرزمین باشـــد. ذکر این مطلب الزم اســـت 
کتاب برگرفته از منابع متعدد پزشـــکی و سایت های معتبر دانشگاهی و پزشکی 
کتابنامه نام آن هـــا می آید. در پایان الزم می دانم  که در  و مقاالت علمی اســـت 
که بنده را در پربارترکردن جنبه های علمی این  از سرکار خانم دکتر اقدس وکیلی 
کنم. همچنین،  گردن این  جانب دارند تشکر  کردند و حق اســـتادی به  اثر یاری 
 با دقت، متن 

ً
که انصافا از تیم ویراســـتاری به سرپرســـتی ســـرکار خانم دقاغیان 

را ویراســـته اند و نیز از پیگیری های مســـتمر و دل ســـوزانۀ جناب آقای رضوانی و 
همکارانشان در نشر مهرستان، بسیار تشکر و قدردانی می کنم.

محسن دهقانی
13اردیبهشت1399
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کار خدایی آغاا 

چرا بچه دار شویم؟
چرا باردار شویم؟ 

چرا مرا به دنیا آوردند؟ 
چرا تولد فرزند مهم است؟ 
ُنه ماه انتظار و عمری نگرانی.

جـــای حـــس آزاد دخترانگی را بـــه مهر مـــادری دادن، بزرگ ترین ایثـــار هر زن 
است.. !.

از سیر تا ییاز بارداری
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دالیل فراندآوری 

گفت: »این  گر از نقاش پرسیده شود »چرا نقاشی می کنی«، به شما خواهد  1. ا
کششی درونی  که در وجود من است و نمی توانم آن را ابراز نکنم.  هنری است 
که باعث خلق این تابلو می شود.« فرزنددارشدن نیز نوعی  در وجود من است 
که نمی  توان از آن  کشـــش درونی در وجود انســـان اســـت. میلی باطنی اســـت 

چشم پوشید.
کار نگیرد،  گر انسانی عقل خود را به  خدا به همۀ انسان ها عقل داده است. ا
که چرا از این نعمت خدایی اســـتفاده نمی  کند.  همگان او را ســـرزنش می کنند 
خدای متعال دستگاه باعظمتی به نام دستگاه تولیدمثل، یعنی رحم و دستگاه 
که شـــگفتی های آن خیره کننده اســـت.  تناســـلی، در بـــدن زن و مرد قـــرار داده 
همچنین، سیســـتم تغذیۀ  جنین از خون مادر و تصویرگری جنین در رحم تعبیه 

که استفاده نکردن از آن، نهایِت بی  انصافی و بی  ذوقی   است. شده است 
2. ماندگاری از جمله آرزوهای دیرین بشر است. این ماندگاری در دنیا حاصل 
نمی  شـــود و انســـان ســـرانجام باید بـــه عالم دیگـــری انتقال یابد. با تولید نســـل 
کرد. در رفتار پادشـــاهان نیـــز می  توان این عملکرد را  می  تـــوان این حس را ارضا 
که برای بقای ســـلطنت خود، طالـــب فرزندآوری بودنـــد. پیامبر خدا؟ص؟    دیـــد 
می فرمایند: »هیچ یک از شما فرزندخواهی را رها نکند؛ زیرا وقتی انسان بمیرد و 

فرزندی نداشته باشد، از نام و آوازه می افتد.«1

۱. عالء الدین علی المتقی، کنز العمال، ج۱۶، »کتاب النکاح«، الباب االول، ح۴۴۴۶۲، ص۱۱۹. 
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3. در حالـــت عادی، انســـان دوران پیـــری و تنهایی و مشـــکالت دارد. وجود 
کمک  کننـــد ۀ خوبی برای فرد در  اطرافیانـــی از جنـــس و خون خود، آرام  بخش و 

آن دوران است. 
4. وجود فرزند اثر روانی مثبتی بر انسان برای هدفمند کردن زندگی می گذارد و در 

کار و تالش ایجاد می کند.  انسان  انگیزۀ بیشتری برای 
کار می  کند یا به شوق دیدن  که به امید بزرگ شدن فرزندش  کنید  پدری را تصور 
کودکش  که از سر محبت به فرزند، با  فرزندش رهسپار خانه می شود یا مادری را 
حرف می  زند و کارهای خانه را انجام می  دهد. به نظر شما آیا وجود فرزند، زندگی 
که از  کنید  را از یکنواختی و سردی نجات نمی دهد ؟ در مقابل، خانه ای را تصور 
فرزند خالی است. هر روز و شب، زن و شوهر، تنها، سر سفره، غذا می خورند و 
گاهی با یکدیگر حرف می   زنند؛ ولی مگر چقدر حرف برای گفتن دارند؟ به راستی 
کـــه پیامبر خدا؟ص؟    کســـالت آور نخواهد بود؟ بی  دلیل نیســـت  آیـــا این تنهایی 
کنید؛ زیرا فرزند باعث روشـــنی چشم و  فرمودند: »فرزند بخواهید و آن را طلب 

شادی قلب است.«1 

 أثرر فراند بر اندگی مادران

تأثیـــر وجـــود فرزند بر مادر، بیـــش از هر چیز دیگر، به نوع نگاه مـــادر به بارداری و 
بچه دارشدن بستگی دارد:

گر بانوان، بارداری یا همان فرزندآوری را نوعی فضیلت و لیاقت و    نگاه اول: ا

۱. حسن طبرسی، مکارم  االخالق، الفصل السادس فی االوالد، »فی طلب الولد«، ص۲۲۴.

از سیر تا ییاز بارداری
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نعمت از جانب خدا بدانند، اشتیاقشان برای مادرشدن و تحمل سختی های 
آن  بیشـــتر از قبل می شود. حتی احساس خوشایندی در این زمینه به ایشان 
دســـت  می دهد و مشـــکالت بارداری برایشان شـــیرین می  شود. همچنین، 
حـــس خوب مـــادری وجودشـــان را فرامی  گیرد و خـــود را فـــردی مؤثر و مفید 

می  دانند. 
گـــر زنان، بـــارداری را عادتـــی خانوادگی و نوعی اجبـــار در زندگی    نـــگاه دوم: ا

کنند، سختی  های احتمالی بارداری چنان فکرشان را مشغول  زناشویی تلقی 
که حتی ممکن اســـت دچار افســـردگی شـــوند. با این نـــگاه، فضای  می  کنـــد 
کانون غم  کانون پرنشـــاط خانواده به  ارتباطی با شـــوهر به سردی می گراید و 
و غصه مبدل می  شود. در چنین وضعیتی، رشد جنین نیز به خطر می افتد. 

شعر مادر1

گفتم: آسمان را 
می  توانی آیا

کوتاه بهر یک لحظۀ خیلی 
گردی؟ روح مادر 

گردی؟ صاحب رفعت دیگر 
گفت: نی، نی، هرگز!

کار من برای این 

۱. نیما یوشیج
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کهکشان کم دارم
کم دارم نوریان 

کم دارم! مه و خورشید به پهنای زمان 
ک را پرسیدم: خا

می توانی آیا
گردی؟ دل مادر 

گردی؟ آسمانی شوی و خرمن اختر 
گفت: نی، نی، هرگز !

کار من برای این 
کم دارم بوستان 

کم دارم! گنج نهان  در دلم 
گفتم، این جهان را 

گفتم: کون و مکان را  هستی 
می توانی آیا

گردی؟ لفظ مادر 
همۀ رفعت را
همۀ عزت را

همۀ شوکت را
گردی ؟ بهر یک ثانیه بستر 

از سیر تا ییاز بارداری
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گفت: نی، نی، هرگز !
کار من برای این 
کم دارم آسمان 
کم دارم اختران 

کم دارم ! رفعت و شوکت و شأن 
کم دارم! عزت و نام و نشان 

گفتم: آن جهان را 
می توانی آیا

لحظه ای دامن مادر باشی؟
مهد رحمت شوی و سخت معطر باشی؟

گفت: نی، نی، هرگز !
کار من برای این 

کم دارم ! باغ رنگین جنان 
کم دارم! آنچه در سینۀ مادر ُبَود آن 

کردم با بحر روی 
گفتم او را آیا

کوتاه می  شود اینکه به یک لحظۀ خیلی 
گردی ؟ پای تا سر، همه مادر 

عشق را موج شوی
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مهر را مهر درخشان شده در اوج شوی؟
گفت: نی، نی، هرگز !

کار من برای این 
بی کران بودن را
کم دارم بی کران 

ناقص و محدودم
کار بزرگ بهر این 
قطره ای بیش ِنَیم

کم دارم طاقت و تاب و توان 
صبحدم را گفتم:

می توانی آیا
گردی لب مادر 

عسل و قند بریزد از تو؟
لحظۀ حرف زدن

گردی؟ جان شوی، عشق شوی، مهر شوی، زر 
گفت: نی، نی، هرگز !

که روید ز لبان مادر گل لبخند 
به بهار دگری نتوان یافت !

در بهشت دگری نتوان جست !

از سیر تا ییاز بارداری
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من از آن آب حیات
من از آن لذت جان

که بود خندۀ او چشمۀ آن
من از آن محرومم

خند ۀ من خالی ست
که دمد از افق خند ۀ او زان سپیده 

خند ۀ او روح است
خندۀ او جان است

کم دارم گر، لذت جان  جان روزم من ا
کم دارم گر، روح و روان  روح نورم من ا

کردم از علم سؤال
می  توانی آیا
معنی مادر را

بهر من شرح دهی؟
گفت: نی، نی، هرگز!

کار من برای این 
کم دارم ! منطق و فلسفه و عقل و زبان 

کم دارم! قدرت شرح و بیان 
در پی عشق شدم

 



34

تا در آیینۀ او چهر ۀ مادر بینم
دیدم او مادر بود

دیدم او در دل عطر
گل دیدم او در تن 

دیدم او در دم جان پرور مشکین نسیم
دیدم او در پرش نبض سحر
دیدم او در تپش قلب چمن
دیدم او لحظۀ روییدن باغ
از دل سبزترین فصل بهار

لحظۀ پرزدن پروانه
در چمنزار دل انگیزترین زیبایی

بلکه او در همۀ زیبایی
بلکه او در همۀ عالم خوبی، همۀ رعنایی

همه جا پیدا بود
همه جا پیدا بود

                             

از سیر تا ییاز بارداری
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گام: جلوگیری از نگرانی و استرس، رمز بارداری بانشاط و زایمان موفق  یپام این 
است. 

شناخت مسیر و تهیۀ وسایل الزم  سفر خوب و آسوده

 عریف بارداری

وول( و تشـــکیل تخـــم و 
ُ
ترکیـــب نطفـــۀ مـــرد )اســـپرماتوزوئید( بـــا تخمـــک زن )ا

 »بارداری« یا »آبستنی« یا »حاملگی« 
ً
گیر شدن تخم در داخل رحم را اصطالحا جا

می نامند. هنگام نزدیکی و آمیزش جنسی، حدود 350میلیون اسپرم که در مایع 
منی مرد وجود دارد، در عمق دستگاه تناسلی زن ریخته می  شود.

مراقبت  های دوران بارداری

گرفـــت؛ زیرا  کـــه دوران بـــارداری را نباید ســـخت  شـــاید عـــده ای بر ایـــن باورند 
که بدون توجه بـــه این گونه مراقبت هـــا، زایمان  چه بســـیار افـــرادی را دیده ایـــم 
گفتن و  که احتیاجی به  خوبی داشته اند. این افراد سپس چنین نتیجه می گیرند 

شنیدن صحبت هایی دربارۀ مراقبت های دوران بارداری  نیست.

یوا:ماب :ارو ن:شه:اممگ:لوا ماگ
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گفت:  در پاسخ به این افراد باید 
اول  اینکه شـــما می گوییـــد آن ها زایمان خوبی داشـــته اند! این خوب بودن را   

کجـــا فهمیده  و چگونه تشـــخیص داده اید؟ آیا آن ها همـــۀ مراحل بارداری  از 
کجا مطمئن هســـتید جنین بـــا بی احتیاطی ها و  کرده اند؟ از  را به خوبـــی طی 
جهل های از ســـر غرور و تن آســـایی والدین، آزار ندیده و اذیت نشده است؟ 
که  در حفظ سالمت جنین،  کجا مطمئن هستید تمام نکته های بهداشتی   از 
چه در رحم و چه در سال های بعد از تولد نوزاد، نقش مهمی دارند، به خوبی 

رعایت شده و همۀ مواد الزم غذایی به بدن مادر و جنین رسیده است؟
کوتاهی، به دام    دوم  اینکه آیا می دانید چه تعداد نوزاد و مادر، از ســـر جهل و 

ک، انواع اختالل ها، فلج ها و معلولیت های ذهنی  مرگ یا بیماری های خطرنا
و جســـمی  افتاده اند؟ آیا وجود  1درصد احتمال خطر، هشداری نیست برای 
که ممکن اســـت عمری پشـــیمانی و انـــدوه را در زندگی  جلوگیـــری از خطـــری 

نوپایی به  دنبال داشته باشد؟!
ســـوم  اینکه آیا همۀ  ســـخت گیری ها ســـختی اســـت؟ آیـــا می توان بـــه هر نوع   

گفت؟ آیا این نوع سخت گیری  ها  برای داشتن  گیری  سخت گیری ، دست وپا
سالمت و آینده ای آرام الزم نیست ؟ متخصصان به رعایت این گونه اصول، 
ســـخت گیری  نگفته و نمی گویند؛ بلکـــه نام »مراقبت« بـــر آن می  نهند، مانند 
باغبانـــی  که آداب مخصوصی برای پرورش درختانش رعایت می کند  تا میو ۀ 

خوبی به بار بنشاند.

از سیر تا ییاز بارداری
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گام بـــه گام، آثارش را بر  بنابرایـــن، رعایـــت مراقبت های دوران بـــارداری، آن هم 
مادر و فرزند، در ماه  های بارداری و ســـال های بعد از تولد نوزاد، به خوبی نشان 

می دهد و زندگی شادی برای آنان به بار می آورد. 

اهداف مراقبت  های دوران بارداری  

1. اا نظر سالمت مادر

حفظ سالمت و آرامش خیال زن باردار؛  
کاهش خطرها و عارضه های دوران بارداری؛  
کاهش خطرها و عارضه های زمان زایمان؛  
آماده کردن مادر برای زایمان طبیعی؛  
کامل مادر و احتیاج های جنین؛   تأمین سالمت و قدرت جسمی و روانی 
کاهش مرگ ومیر  زنان باردار.  

۲. اا نظر سالمت جنرن و نوااد

پیشگیری از سقط جنین؛  
کاهش تعداد نوزادان نارس یا مرده به دنیاآمده؛  
کاهش مرگ ومیر نوزادان؛  
تأمیـــن وضعیت مناســـب و طبیعـــی برای رشـــد در دوران جنینی و نـــوزادی و   

کودکی.

یوا:ماب :ارو ن:شه:اممگ:لوا ماگ
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3. اا نظر اجتماعی و اقتصادی

کـــودکان عقب مانده و معلـــول در هر جامعه ای بـــار مالی زیادی بر  نگهـــداری از 
جامعه و اقتصاد آن تحمیل می کند.  این کودکان به بیمارستان ، پزشک، پرستار، 
کز درمانی و نگهداری، مدارس مخصوص و... احتیاج مبرم دارند. به همین  مرا
علت الزم است برای آنان سرمایه های اقتصادی و نیروی انسانی بسیاری صرف 
شود . مراقبت های دوران بارداری به میزان درخور توجهی موجب پیشگیری از 
کمر همت ببندیم و  بروز این مشـــکالت می شـــود. پس بیایید با عزمی راســـخ، 
برای داشـــتن زندگی بهتر و سالم تر، بر اطالعات علمی خود بیفزاییم و سالمت 

کنیم. فرزند آینده و خانواده و جامعۀ خود را تأمین 

بهترین سن برای باردارشدن

از نظر متخصصان مامایی و زنان و زایمان، بین20 تا 35 سالگی زمانی مناسب 
برای بارداری به حساب می آید؛  ولی بهترین  زمان، بین 21 تا 28 سالگی است. 

هشت اقدام مهم قبل اا بارداری 

1. آمادگی برای بچه دارشدن  

از پنج نظر باید برای بچه دار شدن آماده بود:
1. اا نظر جســـمی: سالم بودن و نداشـــتن بیماری های خاص و قوی بودن بدن 

کمک می  کند. مادر، به تولد فرزندی سالم و ایمن گذراندِن دوران بارداری 

از سیر تا ییاز بارداری


