
 
 

 

" پزسشٌاهَ سٌجش تارداریِای تزًاهَ ریشی ًشدٍ لٌدى " 
 

The London Measure of Unplanned Pregnancy (LMUP)   
 

 

سْاالت سیز درتارٍ شزایط ّ ادساسات شواهی تاشد در سهاًی کَ تاردار شدید ، لطفًا در هْرد آخزیي تارداریتاى ٌُگام جْاب 

 دادى تَ سْاالت سیز فکز کٌید

 

  . (لطفًا گشیٌَ ای را کَ در هْرد شوا کارتزد دارد عالهت تشًید)در هاُی کَ هي تاردار شدم - ١

 ًوی کزدین  /  ها اس ّسایل پیشگیزی اس تارداری استفادٍ ًوی کزدم /هي: الف 

 هی کزدین اها ًَ ُز جلسَ/ ها اس ّسایل پیشگیزی اس تارداری استفادٍ هی کزدم /هي:  ب 

هی کزدین اها هی داًستین کَ ددالل یکثار اس ایي ّسایل تطْر صذیخ  / ها ُویشَ اس ّسایل پیشگیزی اس تارداری استفادٍ هی کزدم/هي :  پ

      استفادٍ ًکزدٍ این

 هی کزدین / ها ُویشَ اس ّسایل پیشگیزی اس تارداری استفادٍ هی کزدم/هي :   ت

 

 :اتفاق افتادٍ است..... ...........در  تارداری هي  کَ ادساص هی کزدم (تار هجددتزای اّلیي تار یا ) اس ًظز هادر شدى- ٢

 سهاى هٌاسة:    الف 

   اها ًَ کاهال سهاى هٌاسة،خْبسهاى :     ب 

  سهاى اشتثاٍ:     پ 

 

 ....  شْم تارداردرست لثل اس ایٌکَ - ٣

 لصد تارداری داشتن : الف 

 در هْرد تاردار شدى یا ًشدى افکار هتٌالضی داشتن :   ب 

  لصد تارداری ًداشتن:   پ 

 

 ...  شْم تارداردرست لثل اس ایٌکَ - ٤

 هي هی خْاستن تچَ دار شْم : الف 

 ادساص هتٌالضی در هْرد تچَ دار شدى داشتن :  ب 

ًوی خْاستن تچَ دار شْم :   پ

  سوال بعدی ما در ارتباط با  همسرتان نیز می باشد  

...  شْم تاردارلثل اس ایٌکَ - ٥        

 هي ّ ُوسزم تزای تارداری تْافك کزدٍ تْدین : الف               

 هي ّ ُوسزم در هْرد داشتي تچَ تْافك کزدٍ تْدین  اها در هْرد تارداری هي  تْافك ًکزدٍ تْدین :                   ب 

 ها ُیچْلت در هْرد داشتي تچَ تا ُن تذج ًکزدٍ تْدین :                  پ 

 

لثل اس ایٌکَ تاردار شْید چَ چیشی را تزای تِثْد سالهتی خْد در آهادگی تزای تارداری  اًجام هی دادید؟  - ٦

 اسید فْلیک هی خْردم : الف 

 کشیدى سیگار را هتْلف کزدٍ تْدم  :  ب 

 هتْلف کزدٍ تْدم کاُش دادٍ یا ًْشیدى الکل را :   پ  

غذاُای سالوتزی هی خْردم :  ت  

 تْصیَ ُای پششکی ّ تِداشتی را هْرد تْجَ لزار دادم:  ث 

 ........................................................................................................... اگز کارُای دیگَ ای اًجام هی دادید تْصیف کٌید :  ج  

 لثل اس تارداری ُیچکدام اس کارُای تاال را اًجام ًوی دادم  :  ح 

 


