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دوران بارداري اتفاق افتاده است، با این وجود تولد زود رس و یا  يها مراقبتاخیر پیشرفتهاي مهمی در زمینه پزشکی و  يها سالدر 
رداري را . این موضوع تاکید بر سالمتی هر چه بیشتر زنان در دوران قبل از باباشد یمتولد نوازدان با وزن پایین همچنان قابل مشاهده 

  .دهد یمبه منظور تولد کودکان سالم تر نشان 
 باشد یمقبل از باردار شدن او  مؤنثشرایط سالم براي جنس  ینتأم)، سالمتی و Preconception healthسالمت و بهداشت حاملگی (

مراقبت پزشکی با  رفتارهاي . کلید بهبود این وضعیت، ترکیب بهترین کند یمکه از وقوع مشکالت آتی براي مادر و کودك جلوگیري 
سالم، حمایت باال و محیط امن در خانه و محیط کار است. از جمله رفتارهاي سالم در این زمینه وزن مناسب، تغذیه مناسب و انجام 

  .باشد یمفعالیت ورزشی 
پاسخگوي نیاز زنان از نظر ویتامینی،  با تاکید بیشتر بر کلسیم، آهن و فولیک اسید که غذاهایک برنامه غذایی متعادل (ترکیبی از انواع 

 بدنی فعالیت عدم غذایی و بد سالمتی هستند. عادات ي سازنده يها بلوك) و فعالیت ورزشی منظم باشند یمانرژي  ینتأممواد معدنی و 
قلبی، انواع  ، فشارن خون باال، بیماري کرونري2به آن از جمله دیابت نوع  مشکالت سالمتی مربوط و وزن اضافه به است ممکن

مشکالت مربوط به  نامنظم، هاي مربوط به کیسه صفرا، قائدگی هاي یماريب)، استئوارتریت، Sleep apneaسرطان، آپنه خواب (
  بارداري (دیابت بارداري، فشار خون باال، افزایش خطر وقوع سزارین) منجر شود. 

ی روزانه کاهش یافته و در راستاي آن سالمتی انسان با مخاطراتی در طرفی دیگر در نتیجه ماشینی شدن زندگی، تحرك و فعالیت بدن 
رو به رو شده است و باید فعالیت ورزشی متناسب با شرایط جسمانی افراد به اجرا در آید. در زنان به دلیل شرایط خاص قائدگی، 

  بارداري و یائسگی انجام فعالیت ورزشی از اهمیت خاصی برخوردار است.
مستقیم دارد و  یرتأثدوران زندگی بانوان است زیرا سالمت و بهتر زیستن مادر در زندگی فرد دیگري  ینتر حساس بارداري به عنوان

  جنین نسبت به عوامل مختلف حساس و آسیب پذیر است.
 بان گیرگری نیز حمل وضع از پس که است وزن افزایش براي خطر عامل یک این و ؛یابد یم کاهش زنی هر در تحرك بارداري زمان در

  .بخشد یم بهبود وزن افزایش و بدنی وضعیت روي را او کنترل فعال زندگی شیوه پس باشد یم نیز مادران
 کند ینمبا توجه به اینکه مشخص شده است سبک زندگی سالم همراه با فعالیت ورزشی مناسب براي جنین و مادر مشکلی ایجاد 

ورزشی مناسب  هاي یتفعالموجود در  هاي یهتوصکه بر اساس  کند یملم توصیه دانشکده آمریکایی زنان و زایمان به همه زنان سا
  مختلفی که ممکن است سالمت آنان را به مخاطره اندازد پیشگیري نمایند. هاي یماريبشرکت کنند و از این طریق از مشکالت و 

د، کاهش افسردگی در دوران بارداري و بعد از که فعالیت ورزشی موجب کاهش درد لگن و کمر در اند دادهتحقیقات انجام شده نشان 
آن، کنترل وزن در دوران بارداري، کنترل دیابت و مقاومت انسولینی دوران بارداري، کاهش مشکالت کنترل ادراري و بهبود کیفیت 

  .شود یمزندگی 
شدت و مدت مناسب  شرکت کنند اما در فعالیت ورزشی با  توانند یمنیز  اند بودهمشخص شده است زنانی که قبل از بارداري فعال 

. افزایش وزن مادر، نگرانی باشد یمتحقیقات اغلب حاکی از کاهش میزان فعالیت ورزشی مادران باردار نسبت به دوران قبل از بارداري 
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یت ورزشی عواملی مادر از بروز شرایط پیش بینی نشده، عدم اطالع مادر از ورزش دوران بارداري، بیماري یا شرایط منع مادر از فعال
  بر کاهش میزان فعالیت در دوران بارداري هستند. مؤثر

در واقع یکی از راه کارهاي افزایش فعالیت ورزشی در دوران بارداري ایجاد عادت به انجام ورزش در دوران قبل از آن دوره است. از 
  .باشد یمه فعالیت ورزشی جمله دالیل توجیه کننده این موضوع، امادگی جسمانی بهتر و وابستگی روانی ب

 انجام مشاوره مربوطه پزشک با بارداري حین در آن انجام یا بارداري دوران از قبل ورزشی تمرین با ارتباط در که است بران توصیه اما
  .داد
 نچسبیده رحم رجدا به باید، که طور آن و نبوده کامل مادر رحم با جنین اتصاالت حاملگی دوران اول ماهه چهار در که این علت به

 انجام شود می رحم افتادن پایین و جایی جابه باعث که غیره و اسکی ،ها پرش برداري، وزنه قبیل از سنگین يها ورزش بایستی است،
   .نگیرد
 بعضی در قلبی ده برون کاهش سبب حالت این که چرا. ورزند خودداري پشت به خوابیده حالت در ورزش از حاملگی اول ماه سه از بعد
  .شود نمی توصیه هم ایستادن مدت طوالنی هاي دوره ضمن در. شود می زنان
 سینه، قفسه درد خستگی، تهوع، عضالنی، ضعف سردرد، نفس، تنگی. شود می توصیه زیر عالئم از یک هر وجود صورت در ورزش قطع
  آمنیوتیک مایع ترشح واژن از ریزيخون رحم، متوالی انقباضات جنین فعالیت کاهش رفتن راه در اشکال لگن، درد پشت، درد

 


