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 تهوع و استفراغ در بارداریحالت 

توبم سًبى ببرزار را زر سِ هبِّ  %09-09

اٍل ببرزاری تحت تأحیز قزار هی زّس کِ 

 شَز.بزطزف هی 71 تب ّفتِهعوَالٌ 

ّبی زارای  نذَشبرتبًِ بسیبری اس ذبً

تَاًبیی کبر کززى زارًس ٍ ٍسى حبلت تَْع، 

وی کٌٌس ٍ بب ًکبت سبزُ رصیوی کن ً

 بِ آًْب کوک کزز:تَاى هی

ًَر سیبز ٍ َّای آلَزُ تحزک، صسای بلٌس،  -

 هوکي است ببعج تشسیس حبلت تَْع شَز.

اس ٍعسُ ّبی غذایی هتعسز زر حجن کن  -

 استفبزُ کٌیس.

بالفبصلِ بعس اس هیل کززى غذا استزاحت   -

 کٌیس اهب ًرَابیس.

 بِ اجببر غذا ًرَریس. -

زر بیي ٍعسُ ّب استفبزُ کٌیس ٍ  ،اس هبیعبت -

 ًِ ّوزاُ بب غذا

 

 

بسیبر شیزیي، پزازٍیِ،  یذیل اس غذاّبی -

 بپزّیشیس. ٍ سزخ کززُ چزة

هبًٌس  ،اس غذاّبی ازٍیِ زار ٍ یب بب بَی تٌس -

 استفبزُ ًکٌیس.کلن پرتِ 

 ٌّگبم پرت غذا، بَّب را کبّش زّیس. -

بَ کززى لیوَ بِ تحول بَ کوک  -

 کٌس.هی
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بزذی ذبًن ّب بَی ًبشی اس غذای گزم را  

ًوی تَاًٌس تحول کٌٌس زر ایي صَرت 

 غذای ًیوِ گزم تزجیح زازُ هی شَز. 

د، هیَُ ّبی ید سزُ ٍ اس تکِ ّبی ی-

اشتْب ٍ بْبَز ببسگززاًسى  آبٌببت بزای

 طعن زّبى استفبزُ کٌیس.

ًوکی را کزاکز چیپس یب شزبت آبلیوَ،  -

 اهتحبى کٌیس.بزای کبّش حبلت تَْع 

اس بیسکَیت ّبی ذشک، قبل اس  -

اس ذَاة زر صبح استفبزُ بزذبستي 

 کٌیس.

لیَاى(  8-79بِ هیشاى کبفی )رٍساًِ  -

 آة بٌَشیس.

اس سَپ سبشیجبت بسٍى اضبفِ کززى  -

ًیش سبشیجبت پرتِ ازٍیِ استفبزُ کٌیس

 هفیس ّستٌس.

 

 

بزًج، پَرُ، جَ، کلَچِ، ًبى تست 

کزبَّیسرات ذشک ذشکٌبى،بیسکَیت

ببالیی زارًس ٍ هعوَال بِ راحتی تحول 

 هی شًَس.

لَبیب پرتِ، لبٌیبت ة پش، آترن هزغ  -

، گَشت کن هبستکن چزة، فزًی، 

پٌیز، اس جولِ غذاّبی پزٍتئیٌی چزة، 

سیبزی ًساشتِ ٍ بَزُ کِ عطز ٍ طعن 

 شًَس. بِ راحتی تحول هی

بِ فزٍ ًشبًسى حبلت تَْع  سًجبیل -

ٍ  کٌس. چبی سًجبیلکوک هی

ًیش هی تَاًس زر  بیسکَیت سًجبیل

 کبّش حبلت تَْع هفیس ببشس.

 

 

 

 

 

 

ٍیتبهیي ث )هَجَز زر هیَُ ّب ٍ 

سبشیجبت ٍ هغشّب( بِ کبّش حبلت تَْع 

 کوک هی کٌس.
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