
Kimyəvi maddələrin 

Hamiləliyə 

mənfi təsiri 

Ham�ləl�y�n �lk üç ayında saç boyama, saçın rəng�n�n açılması, 
düzləşd�rmə k�m� prosedurlardan uzaq durmaq tövs�yə ed�l�r.
 
Saç baxımı - havalandırma s�stem� daha yaxşı olan yerdə ed�lməl�d�r. 
Prosedurdan əvvəl və sonra lazımsız yerə salonda durmağa eht�yac 
yoxdur. 

Saça vurulan k�myəv� maddələr lazım olan vaxtdan artıq 
gözləd�lməməl�d�r. 
Prosedurdan sonra baş dər�s� bol su �lə durulanmalıdır. K�myəv� 
maddələrdən �st�fadə edərkən əlcək gey�n�lməl�d�r.

Ham�lə olduğunuz müddətdə k�myəv� təm�zləy�c� vas�tələr�n 
alternat�vlər�ndən �st�fadə ed�n. K�myəv� təm�zləy�c�lərdən �st�fadə 
etməl�s�n�zsə, əlcəklər gey�n�n, əraz�n� havalandırın və onların buxarı 
�lə nəfəs almayın. 

Ham�ləl�kdən əvvəl və körpən�n ana südü �lə q�dalandırılması zamanı, 
tərk�b�ndə yüksək m�qdarda c�və olan (köpək balığı, qılınc balığı  və s.) 
b�r sıra balıq növlər�ndən �st�fadə etməy�n.

Zərur� olmadığı təqd�rdə, rentgen şüalarına məruz qalmağa yol 
verməy�n. Rentgenoloj� müay�nə mütləq lazımdırsa, müay�nən� aparan 
t�bb mütəxəss�s�nə ham�lə olduğunuzu söyləməy� unutmayın . 

Diqqət edilməsi lazım olan 
Məsələlər: 
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Buklet “Ana və uşaqların sağlamlığının yaxşılaşdırılmasına dair 2014-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramının həyata 
keçirilməsi üzrə Səhiyyə Nazirliyinin Tədbirlər Planı”na uyğun olaraq Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar 
Mərkəzi tərəfindən hazırlanmış və çap edilmişdir.



Gündəl�k həyatımızın b�r parçasına çevr�lən şampun, krem və d�gər 
kosmet�k vas�tələr�n tərk�b�ndə olan k�myəv� maddələr ham�ləl�k 
dövründə c�dd� təhlükə mənbəy�nə çevr�lə b�lər. Araşdırmaların 
nət�cəs�nə görə, qoltuqaltı nah�yə üçün dezodarantlardan, eləcə də 
dər�yə və saça d�gər qulluq vas�tələr�ndən çox �st�fadə etd�kdə, onların 
tərk�b�ndək� k�myəv� maddələr qarac�yər, böyrəklərdə və p�y 
təbəqəs�ndə yığılıb qalır. 

maddələrin qəbulu və 

hamiləlik

Ham�ləl�k müddət�ndə tütünçəkmə, sp�rtl� �çk�lər və  narkot�k 

maddələr�n qəbulu ana və onun körpəs� üçün çoxsaylı 

problemlərə (vaxtından əvvəl doğuş, anadangəlmə  

qüsurların �nk�şafı, yen�doğulmuşun ölümü) 

səbəb ola b�lər. Buna görə də ham�ləl�y� 

planlaşdırdıqda, eyn� zamanda ham�ləl�kdə, 

habelə südlə əm�zd�rmə dövründə zərərl� 

vərd�şlərdən çək�nmək xüsus�lə önəml�d�r. 

toksik maddələrlə təmas 

Ham�ləl�k dövründə s�ntet�k k�myəv� maddələr, metallar, o 

cümlədən ağır metallar, gübrələr, həşəratlara qarşı tətb�q 

olunan �nsekt�s�dlər, kənd təsərrüfatında �st�fadə ed�lən 

pest�s�dlər, eləcə də p�ş�k və �t nəc�s�ndən həm mə�şətdə, həm 

də �ş yer�ndə mümkün olduğu qədər kənar durmaq tövs�yə 

ed�l�r. Əgər �ş yer�n�z k�myəv� laborator�ya və ya şüa 

mənbəy�n�n olduğu yerd�rsə, əlavə məsləhət üçün hək�mə  

mürac�ət etməy�n�z tələb olunur.

Ham�ləl�k dövründə müəyyən dərman
prerparatlarının qəbulu döldə
anadangəlmə qüsurların yaranmasına 
səbəb ola b�lər. Buna görə də qəbul
etd�y�n�z və ya qəbul etməy� planlaşdırdığınız 
dərmanlar, b�tk� mənşəl� preparatlar və d�gər q�da əlavələr� barədə 
hək�mə məlumat verməy�n�z vac�bd�r. Hək�m s�z�n üçün ancaq çox zərur� 
olan və həmç�n�n ham�ləl�y�n�zə zərərs�z və ya ən az zərərl� olan 
dərmanların s�yahısının müəyyənləşd�r�lməs�nə yardım edəcək.

Ham�lə qalmazdan 1 ay əvvəl və ham�ləl�y�n �lk 5-6 ayı ərz�ndə hər gün 
400 m�kroqram fol turşusunun qəbul ed�lməs� tövs�yə ed�l�r. Fol turşusu B9 
v�tam�n�d�r və B qrupu v�tam�nlər�nə a�dd�r.  Fol turşusunun yuxarıda qeyd 
olunduğu k�m� qəbulu döldə baş bey�n və onurğa beyn�n�n �nk�şaf 
qüsurlarının qarşısını almağa yardım ed�r.

Hamiləlik 
dövründə 
dərman qəbulu

Fol turşusunun qəbulu

Tütünçəkmə, spirtli içkilər, narkotik 

Məişətdə və iş yerində 


