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 شیردهیماری جوانا در دوران بارداری و  مصرف

#Cannabis_sativa ( #marijuana )  

 

جوانا در دوران بارداری می تواند برای سالمتی کودک شما مضر باشد مواد شیمیایی _ماری#مصرف 

 منتقل شما کودک به  از طریق جفت (THC به ویژه تتراهیدروکانابینول یا) موجود در ماری جوانا

 .برساند آسیب  کودک رشد به تواند می و شود می

شما و کودک در دوران بارداری تحقیقات بیشتری الزم اگرچه برای درک بهتر تأثیر ماری جوانا در 

 نکنند استفاده جوانا ماری از باردار زنان شود می توصیه اما  است

 

 عوارض احتمالی استفاده از ماری جوانا در دوران بارداری من چیست؟

اعث ایجاد برخی تحقیقات نشان می دهد که استفاده از ماری جوانا در دوران بارداری می تواند ب

  مشکالت سالمتی در نوزادان شود از جمله وزن کم هنگام تولد

تنفس دود ماری جوانا همچنین می تواند برای شما و کودک شما مضر باشد. دود ماری جوانا دارای 

بسیاری از مواد شیمیایی مشابه دود توتون است و ممکن است احتمال بروز مشکالت در کودک شما 

 را افزایش دهد

 

آیا استفاده از ماری جوانا در دوران بارداری من می تواند بر کودک من بعد از تولد تأثیر 

 منفی بگذارد؟

برخی تحقیقات نشان می دهد مصرف ماری جوانا در دوران بارداری ممکن است توجه یا یادگیری را 

 ابل توجه باشدبرای کودک شما دشوار کند این مسائل ممکن است فقط با بزرگتر شدن کودک شما ق

جدا از تأثیرات مستقیم و شیمیایی ماری جوانا بر روی کودک استفاده از ماری جوانا ممکن است بر 

 توانایی مادر برای مراقبت صحیح از کودک خود تأثیر بگذارد
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 آیا استفاده از ماری جوانا بر شیردهی موثر است؟

 

در چربی ذخیره  THC .دک شما منتقل می شودمواد شیمیایی ماری جوانا از طریق شیر مادر به کو

می شود و با گذشت زمان به آرامی ترشح می شود به این معنی که حتی پس از قطع مصرف ماری 

 جوانا کودک شما هنوز در معرض آن قرار می گیرد

 طریق از شما کودک در جوانا ماری معرض در گرفتن قرار اثرات به مربوط اطالعات  با این حال

 از باید شیرده مادران  محدود و متناقض است برای محدود کردن خطر احتمالی برای نوزاد شیردهی

 کنند اجتناب جوانا ماری مصرف

 

 توصیه ها️⚠

 :کالج متخصصین زنان و زایمان آمریکا موارد زیر را توصیه می کند✅

 

ز تنباکو الکل و سایر مواد مخدر قبل از بارداری و در اوایل بارداری باید از همه زنان در مورد استفاده ا

 شود سوال  از جمله ماری جوانا و سایر داروهایی که به دالیل غیر پزشکی استفاده می شوند

 

زنانی که از مصرف ماری جوانا خبر می دهند باید در مورد نگرانی های مربوط به پیامدهای نامطلوب 

 شوند توصیه  سالمتی ادامه مصرف در دوران بارداری

 زنانی که باردار هستند و یا در فکر بارداری هستند باید توصیه شود که مصرف ماری جوانا را قطع کنند

زنان باردار یا زنانی که در فکر بارداری هستند باید توصیه شود که مصرف ماری جوانا را برای اهداف 

صوص بارداری در آن دارویی به منظور استفاده از روش درمانی جایگزین که اطالعات ایمنی خاص مخ

 وجود دارد قطع کنند
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اطالعات کافی برای ارزیابی تأثیرات مصرف ماری جوانا در نوزادان در دوران بارداری و شیردهی وجود 

 .ندارد و در صورت عدم وجود چنین داده هایی مصرف ماری جوانا توصیه نمی شود

 

فکر باردار شدن باشند باید برای قطع مصرف  در یا و باردار زنان  همانندعوارض نامطلوب سیگار کشیدن

ماری جوانا تشویق شوند از آنجا که اثرات مصرف ماری جوانا ممکن است به اندازه اثرات سیگار کشیدن 

 از قبل شود خودداری بارداری دوران در باید نیز جوانا ماری مصرف از  یا مصرف الکل جدی باشد

 از  مه زنان در مورد استفاده از تنباکو ، الکل و سایر مواد مخدره از باید بارداری اوایل در و بارداری

 از که زنانی. شود سوال شوند می استفاده پزشکی غیر دالیل به که داروهایی سایر و جوانا ماری جمله

 در سالمتی نامطلوب پیامدهای به مربوط های نگرانی مورد در باید دهند می خبر جوانا ماری مصرف

 غربالگری از هدف که شود داده اطالع بیماران به باید. شوند توصیه  ف در دوران بارداریمصر ادامه مورد

 !آنها قانونی پیگرد یا مجازات نه  است  مواد کننده مصرف  زنان در  درمان اجازه

 گزارش هرگونه جمله از ، آنها گزارشات مثبت  بالقوه نتایج از باید همچنین بیماران  با این حال 

، مطلع شوند. به دنبال مراقبت های زنان و زایمان نباید زن را در معرض مجازات های کیفری   اجباری

یا مدنی برای استفاده از ماری جوانا ، از جمله حبس ، تعهد غیر ارادی ، از دست دادن حضانت فرزندان 

  داد قرار مسکن دادن دست از یا  خود

مراجعه به مراقبت های قبل از زایمان منصرف  سیاست های اجرایی مواد مخدر که زنان را از❌❌

 .می کند مغایر با رفاه مادر و جنین است
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 :منابع

 

pregnancy.htm/marijuana/factsheets/https://www.cdc.gov 

 

 

Committee/Clinical/Clinical%20Guidance/https://www.acog.org/en

2017/10/Marijuana/%20Opinion/Articles 

 

 ترجمه: راضیه فرقانی

 

ماما بیشتر _نوین_سایت_وب#بارداری در _در_جوانا_ماری_مصرف_عوارض#برای اطالعات بیشتر 

 .بخوانید

 

https://bit.ly/3gU9xnE 

@novinmama 

 

 

 

 تهیه کننده: ندا باقرزاده کارشناس مامایی
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