
عالیم اخطار دهنده عاجل برای مادران

سردردیی که با گذشت 
زمان از بین نمیرود یا 

بدتر میشود

تغییر در قدرت دیدن 
شما

درد در صدر/سینه یا 
ضربان قلب-تند

توقف یا کم شدن 
حرکات طفل

پندیدگی، سرخ شدن، 
یا درد در پای شما

پندیدگی شدید دستها یا 
صورت شما 

ماندگی بیشتر از حد

خونریزی واجینال یا 
لیکاژ مایعات در دوران 

خونریزی واجینال یا لیکاژ حاملگی
مایعات بعد از حاملگی

درد شدید شکم که از 
بین نمی رود

دلبدی شدید و استفراغ 
کردن )مثل دلبدی اول 

صبح نمیباشد(

مشکل تنفسیتب

مفکوره هایی دربارۀ سرگنسی یا ُضعف کردن
صدمه زدن به خود یا 

طفل خود

برای معلومات بیشتر 
یک عکس بگیرید

اگر شما یکی از این اعراض و عالیم را در دوران حاملگی یا بعد از آن داشتید، با ارائه کننده مراقبت 
های صحی خود به تماس شوید و بالفاصله کمک دریافت کنید.

اگر شما نمیتوانید با ارائه کننده خدمات صحی خود به تماس شوید، به اطاق ایمرجنسی بروید. به یاد داشته باشید که 
بگویید حامله هستید یا در یکسال گذشته حامله بوده اید.

safehealthcareforeverywoman.org/urgentmaternalwarningsigns :بیشتر بدانید

American College of Obstetricians and Gynecologists 2020 ©. بدینوسیله تکثیر و توزیع این سند، به قسم مکمل و بدون تغییرات، فقط برای فعالیت های غیر تجارتی و برای استفاده های تعلیمی، ارتقای کیفیت، و اهداف ایمنی مریض، اجازه داده میشود. 
تمامی موارد استفاده دیگر ضرورت به اجازه کتبی از ACOG دارد.

ستندردسازی پروسه مراقبتهای صحی و کاهش تغییرات، در حصه انکشاف نتایج و کیفیت مراقبت، موثر واقع شده است. Council on Patient Safety in Women’s Health Care برای کمک به تسهیل پروسه ستندردسازی، وسایل و ابزارهای مصئونیت مریض 
را فراهم میکند. این ابزارها پیشرفتهای کلینیکی، علمی و مصئونیت مریض را از تاریخ توزیع نشان میدهد که در حال افزایش و قابل تغییر است. این معلومات نباید بعنوان یک دوره تداوی حتمی منحصر به فرد یا منحیث یک رهنمود تعقیبی فرض شود. گرچند که اجزای 

یک ابزار و وسیله خاص ممکن است با منابع محلی مطابقت پیدا کند، اما ستندردسازی در یک انستیتوت به شدت توصیه میشود.

Council on Patient Safety in Women’s Health Care یک گروپ کالن از موسسات در همه بخشهای فعال صحت زنان است که مصئونیت مراقبت صحی هر خانم را ارتقاء میدهد.
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