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 مندرجات

 

 

 مراقبت قبل از والدت :

 و  (PROM)تداوی پاره شدن قبل از وقت غشاھا 

 (P-PROM)پاره شدن نھایی قبل از وقت عشاھا 

 

 والدتھای قبل از وقت مراقبت

 

 نمایی سرین مراقبت

 

 Proforma –انحنای سر خارجی 

 

 خونریزیھای قبل و بعد از والدت مراقبت

 

 مرض شکر در جریان حاملگی مراقبت

 

 تداوی فرط فشار در جریان حاملگی

 

 ضد تحثر خون در جریان حاملگی و در دوره نفاھت بعد از والدت

 

 تداوی آفات التھابی حوصلھ در جریان حاملگی
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 تداوی مادران دارای گروپ خون منفی در زمان  حاملگی و والدت

 

 اوی حاملگی ھای متعددتد

 

 کھ از وقت گذشتھ باشدتداوی حاملگی 

 

 انگیزش وضع حمل

 

 تداوی رکودت مایع میکونیم

 

 CSتداوی والدت مھبلی بعد از 

 

 تداوی تب بعد از والدت

 

 استفاده از میزوپرستول در نسایی والدی

 

 پروتوکول انتقال خون

 

 تداوی خونریزی ترایمستر اول 

 

 عملیات و ارزیابی زنان برای عملیات نسایی والدی آماده سازی قبل از
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 مراقبت قبل از والدت

 

ھدف اساسی مراقبت قبل از والدت عبارت از متیقن بودن در باره اینکھ تولد یک طفل صحتمند با کمترین خطر 

کھ مراقبت قبل از والدت بدون شک در کاھش واقعات مرگ و میر دخیل بوده طوری برای مادر صورت میگیرد. 

اقعات مرگ و 1955در سال  50/100,000تولد  بھ  690/  100,000از 1920در ایاالت متحده امریکاه در سال 

در ھر دو ھفتھ یکبار  36ویزت بھ صورت ماھانھ صورت گرفتھ ،بعدآ تا ھفتھ  32و میر کاھش یافتھ است. تا ھفتھ 

شواھد موجود پیشنھاد مینماید کھ ویزت ھای  و بالخره تا زمان والدت در ھر ھفتھ یکبار ویزت صورت میگیرد.

 کھ بھ صورت کمتر تکرار میشود ممکن با نتایج معکوس مترافق نباشد ،لیکن اینھا دریافت ھای مقدماتی است.

 

 مراقبت ھای قبل از عملیات اجازه میدھد کھ :

 .صحی مادرحالت چک نمودن  •

 ارزیابی صحت و انکشاف جنین. •

 نمایش دادن امراض. •

 خطرات در انکشاف اختالطات.تحلیل  •

 تھیھ اطالعات و تعلیمات •

 

 . صحت مادری :1

 

شواھد نشان میدھد کھ خانمھا با وضیعت اجتماعی ضعیف نسبت بھ خانمھای کھ از  : وضیعت اجتماعی •

این خانمھا حاملگی قرار دارند. ناشی از نظر وضیعت اجتماعی آسوده اند بیشتر در معرض خطرات 

الت بیشتر جھت دسترسی بھ مراقبت ھای صحی دارند. از این سبب این خانمھا بھ تغذی ضعیفتر و مشک

 توجھ بیشتر ما ضرورت دارند. 
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شواھد موثق نشان میدھد کھ استفاده از تنباکو در زمان حاملگی سبب جدا شدن قبل از تنباکو و الکول :  •

چاک میگردد. از این سبب خانم ھا وقت پالسنتا ،والدت قبل از وقت ،تولد با وزن کم و کام چاک یا لب 

باید تشویق شوند کھ در زمان حاملگی از تنباکو استفاده نکنند. الکول بھ مقدار کم سبب آسیب نمیشود 

سویھ مصؤن اخذ الکول در زمان حاملگی دانستھ نشده است. از این سبب خانمھا باید تشویق شوند تا لیکن 

 ود نموده یا اینکھ از آن استفاده نکنند.در جریان حاملگی سویھ مصرف الکول را محد

 

،تا سھ ماه قبل از القاح شروع شده)  روزانھ 0.5mgبھ مقدار مواد فولیت (ویتامین ھا و مواد متمم :  •

برای مریض توصیھ میگردد زیرا شواھد نشان داده است کھ این ماده سبب کاھش صدمھ تیوپ عصبی 

در حال حاضر برای استفاده ریض توصیھ نمیگردد. و محصوالت کبدی برای م Aمیگردد. ویتامین 

در زمان حاملگی کدام شواھد کافی وجود ندارد ،ھمچنان ثابت شده است کھ خانم  Dروزمره ویتامین 

کھ مواجھ بوده کھ از این سبب برای این خانمھا  Dھای کھ در قاره آسیا زندگی میکنند بھ کمبود ویتامین 

 توصیھ گردد. Dن ویتامیباید در افغانستان اند 

 

شستن سالد ،میوه جات (برای در باید در حفظ الصحھ غذا توجھ صورت گیرد. حفظ الصحھ غذایی :  •

از لستریا و سلمونیال جلوگیری مینماید) جلوگیری از توکسوپالزما) ،پختن گوشت بھ صورت درست آن (

 ) باید متوجھ بود.و جلوگیری از شیر و پنیر غیرمعقم ،سر (لستریا) و تخم خام (سلمونیال

کارھای سخت فزیکی با نتایج بسیار خراب حاملگی مانند والدت ھای قبل از وقت پری تالش فزیکی :  •

اکلمپسیا ،تولد با وزن کمتر مترافق میباشد. خانم تشویق شوند کھ بھ اندازه نارمل تمرین نمایند ،نھ بھ 

 خستگی شدید او شود.اندازه کھ سبب 

 شواھد وجود ندارد کھ مقاربات جنسی با نتایج ناگواری مترافق باشد. کدام مقاربات جنسی :  •
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خانمھای کھ مصاب مرض شکر ،تایروئید ،استما ،سرعھ ،توبرکلوز و آفات امراض موجوده قبلی :  •

ارد یعنی جای کھ در آن ضرورت دکلینیکی کلیوی ،کبدی و قلبی تمامآ بھ مراقبت ھای اختصاصی 

 رت مشترک موجود است.خدمات طبی و والدی بھ صو

 

 

 : (Booking Visit)اولین ویزت قبل از والدت . 2

 

باید بھ خاطر بھ حساب میاید. Screening Tests یا در زمان حاملگی اکثریت تستھا از جملھ تستھای آزمایشی 

داشت کھ برای مؤثر بودن تست مذکور ،تشخیص نمودن یک مشکل طوری صورت گیرد کھ بھ صورت مناسب 

 باید آگاھی داشتھ باشید. False Negativesو  False Positivesه مداخلھ را بدھد. در باره  اجاز

 

 یک تاریخچھ مکمل در تعین نمودن فکتور ھای خطر در زمان حاملگی و ارزیابی تاریخچھ و خطرات : •

 است. مشخص نمودن پالن تداوی بسیار ضروری

 

بھ برای مراقبت ھای قبل از والدت بوده کھ توسط از جملھ مھمترین جن این یکی:  EDD تعین نمودن •

(در صورتی  LMPاز ماه را تفریق مینمایم)  3روز را بھ آن جمع نموده و از آن  Naegele )7قانون 

معلوم نباشد یا مطمئین نباشد پس در این صورت توصیھ  LMPاگر   کھ معلوم باشد) محاسبھ مینمائیم.

ھفتھ بسیار وقت معین برای تعین نمودن زمان حاملگی  14قبل از التراسوند در اخیر ترایمستر اول ،

میباشد. اگر تنھا یک معاینھ آزمایشی التراسوند در زمان حاملگی ممکن باشد ،پس در این صورت بھترین 

 حاملگی میباشد(جنین بھ صورت نارمل بررسی میگردد). 20-16زمان بین ھفتھ 

 

و بھ اساس آن تھیھ رژیم غذایی ،اندازه نمودن قد و وزن در  MBIبرای تعین نمودن معاینات مادری :  •

در زمان حاملگی ویزت ابتدای ضروری است. کدام شواھدی موجود نیست کھ اندازه نمودن مکرر وزن 
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نمودن ،بیشتر  Bookingضروری باشد. شنیدن آواز ھای قلبی و ریوی ،معاینات پستان ھا و بطن در 

اینات حوصلھ بھ صورت روزمره باید اجرا نشود بھ استثنای زمانی کھ مورد استفاده قرار میگیرد. مع

از وقت یا انتانات قبلی طرق نسایی یکی از استطبابات  والدت قبل یک تاریخچھاستطباب داشتھ باشد. 

ما تنھا  ر افغانستان مشکل است از این سبببرای اخذ نمونھ از مھبل و کلچر آن میباشد. چون کلچر د

نمودن مھبل تھیھ نموده و پتوجین ھای معمول مھبلی را در  Swabمرطوب را توسط  Prepیک میتوانیم 

 آن تعین نمائیم.

 

در صورت کھ در ادرار بکتری موجود باشد ،پس در این صورت ادرار باید جھت کلچر معاینات ادرار :  •

یوری باید در ھر فرستاده شود ،زیرا تداوی بکتری ھای عرضی موثر میباشد. پروتین یوری و گلوکوز 

 استفاده میشود باید تست شود.  Dipstixویزت کھ از 

 

 شود.بھ صورت جدی تعقیب در ھر ویزت باشد باید  140/90فشار کھ بلندتر از فشار خون :  •

  ثبت نمودن تستھای خون : •

o : باید جھت تشخیص انیمی آردر داده شود ھیماتوکریت)WHO  11>انیمی راgr/dl  و انیمی

 .تعین نموده اند) 7gr/dl>شدید را 

o  گروپ خون وRh :   برای مادران کھ دارای گروپ خون منفی اند باید-Prophylactic anti

D  (اشخاصی کھ در مقابل آن غیر حساس اند ،تست غیر مستقیم کامبس منفی باشد) بعد از

ول (بھ پروتوکداده شودداری بار 28و بھ صورت روزمره در ھفتھ واقعات شدید حساس شدن 

Rh .(منفی مالحظھ شود 

o  : انتی بادی ھای روبیال برای اجتماع تجویز شده و برای خانم ھای کھ برگزیدن انتان مادری

Sero-negative  اند باید واکسین مربوطھ قبل از والدت تجویز شود. چون تداوی موثر برای

یچ شواھد موجود موجود است ،لذا باید آزمایش آنھا نیز پیشنھاد شود. ھ , HBV HIVسفلیس ،
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انسانی  Parvovirus B19یا  Toxoplasma ،Varicellaنیست کھ بھ آزمایشات روزمره 

 ضرورت باشد.

o : بھ پروتوکول دیابت مراجعھ شود.  تست تحمل گلوکوز 

 

ھدف اساسی عبارت از شناسایی اطفال با سن داخل رحمی کوچک یا بزرگ   ارزیابی نشونمای جنین : •

سانتی متر یا زیاد  3موثر است. اندازه نمودن  symphiseal-fundalامدار بلندی است. اندازه گیری دو

ایجاب راجع کردن بھ التراسوند را نموده تا نشونمای جنین تر یا کمتر از سن محاسبھ شده داخل رحمی 

 ارزیابی شود. ھیچ مدرک برای معاینھ التراسوند روزمره در ترایمستر سوم موجود نیست.

 

و آزمایشات تھاجمی  Biochemicalداکتران باید از ممکن بودن ھر دو نوع انومالی ھا لی : تظاھر انوما •

 افغانستان غیر قابل دسترس است. حال حاضر در برای کرموزوم و جنیتیک آگاه باشند کھ این ھم در
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و پاره شدن  PROM (Premature Rupture of Membrane)غشا یا پریماچورتداوی پاره شدن و  تنظیم

  P-PROM( Preterm)قبل از وقت پریماچور غشا یا 

 

 

 تعریف :

• PROM  :والدت  پروسھ عبارت از پاره شدن غشای امینوتیک اضافھ تر از یک ساعت قبل از وقوع

 حمل . 37بعد از ھفتھ است.

• P-PROM  والدت روسھ پ: عبارت از پاره شدن غشای امینوتیک اضافھ تر از یک ساعت قبل از وقوع

 بارداری. 37و قبل از ھفتھ 

 

 

 اعراض و عالیم :

فیصد از مریضانی کھ از لیکاژ مایع شکایت دارند در آنھا غشای  40شفاف از مھبل (لیکاژ مایع  •

 امینوتیک سالم است)

 ساعت والدت خواھند نمود. 28فیصد آنھا در  95ساعت و  5فیصد از زنان در  50 •

 



 11 

 

 تداوی : 

 نات مفصل فزیکی.تاریخچھ و معای •

 ارزیابی دقیق سن بارداری ،تندرستی جنین و نمای او. •

خانم را بھ وضیعت نسایی قرار داده و او را با اسپیکولوم معقم مھبلی معاینھ نموده و در زمان معاینھ بھ  •

 عالیم ذیل متوجھ باشید.

 خلفی. Fornixیک حوض از مایع در قسمت  .1

 Fundalم در زمان سرفھ خانم یا زمانی کھ باالی جریان مایع امینوتیک از قسمت عنق رح .2

 فشار وارد میگردد.

 )PH 7.1 – 7.3(تغیر نمودن آن بھ رنگ آبی و  Nitrazineمثبت بودن کاغذ  .3

(از یک سوب استفاده نموده تا مایع را باالی سالید ھموار کرده و بعدآ  Fernمثبت بودن تست  .4

 آنرا در زیر مایکروسکوپ مالحظھ نمائید)

 معاینات دیجیتال جلوگیری نمائید بھ جز از زمانی کھ خانم در حال والدت باشد.از  •

تا از روز استفاده نموده  10از طریق دھن برای  250mg qdsاز ارترومایسین بھ مقدار  P-PROMدر  •

 ) جلوگیری شود.Bمنتن شدن نوزاد بھ انتانات (بھ شمول استرپتکوک گروپ 

 46-گرام از طریق داخل وریدی و ھر  2،از امپسیلین بھ مقدار  ساعت 18بھ وقت بعد از  PROMدر  •

 ساعت تا زمانی کھ والدت صورت میگیرد باید استفاده نمود.

 پاره شدن غشا والدت یابند.ساعت  72-24اطفال بھ موقع باید در ظرف  •

 باید با خطرات انتان داخل رحمی مقایسھ شود. RDSخطرات پریمچوریتی و  P-PROMدر مریضان  •

 ھفتھ باشد در این صورت میتوان استروئید بھ مریض توصیھ نمود. 34اگر بارداری کمتر از 

 48-24استفاده شود کھ ھدف ما بھ تعویق انداختن والدت برای فقد زمانی  Tocolyticsاز ادویھ جات  •

باشد در این  ساعت باشد تا برای استروئیدھا وقت داده شود کھ تاثیر نمایند. (اگر تقلصات تا ھنوز موجود

 ساعت متوان استفاده نمود) 4ملی گرام از طریق دھن بعد از ھر  20صورت از نفیدیپین بھ مقدار 
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 : t Chorioamnionitisتشخیص و تداوی

 

 . bpm 160<اولین عالمھ انتان داخل رحمی عبارت از تکی کاردی جنین است  •

 درجھ سانتی گرید. 38<درجھ حرارت مادر  •

 . 100bpm<مادر تعداد ضربان قلب  •

 CRP .99999بلند رفتن تعداد کریوات سفید یا  •

 حساس بودن رحم. •

 افرازات نامطبوع رحمی. •

 .،کلچر (بھ خدمات مایکروبیالوژی ضرورت است) Gram stain،WCCمعاینات مایعات امینوتیک :  •

 

مود تشخیص میشود ،انتی بیوتیک ھا را میتوان بھ مریض شروع ن Chorioamnionitisزمانی کھ 

کھ توصیھ آن مربوط بھ حساس بودن مریض است) کھ این (میترونیدازول و اریترومایسین با یا بدون جنتامایسین 

تداوی ندرتآ شفا دھنده بوده ،تداوی درست آن عبارت از تنظیم کردن پروسھ والدت است. مشوره با داکتر موجود 

 نیز ضروری میباشد.
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والدت قبل از وقتمراقبت    

 

عبارت از تقلصات رحمی کھ سبب تغیرات اناتومیک در عنق رحم میگردد(توسع و محوشدن یا  : Laborتعریف 

 ) Effecementزدودن
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 ارزیابی ابتدایی :

شامل تاریخچھ مفصل تقلصات ،اعراض انتانات طرق بولی ،امراض دیگر ،تب ،تاریخچھ  تاریخچھ : •

 تفاده از نیکوتین یا ادویھ جات و بالخره لیکاژ مایع امینوتیک.قبل از وقت ،اس Laborقبلی 

اسپیکولوم  –شامل ارزیابی اندازه و تقلصات رحمی ،سن بارداری ،ارزیابی عنق رحم  معاینات فزیکی : •

 معقم ،کوشش برای جلوگیری از معاینات دیجیتال.

 ،التراسوند.برای دانستن فعالیت رحم و تندرستی جنین  CTGثبت  ارزیابی جنین : •

دیگر معاینات اگر ادرار پیشنھاد شود. در ھر مریض قبل از والدت باید تجزیھ  : یالبراتوارمعاینات  •

پنداشتھ شده باشد آنرا نیز مالحظھ تاریخچھ مریض یا معاینات مترافقھ دیگر ضروری  البراتواری را در

 نمائید.

 تداوی : 

 ا از طریق داخل وریدی اصالح نمائید.دیھایدریش را با توصیھ مایعات از طریق دھن ی •

• UTI .را با توصیھ انتی بیوتیک ھای مناسب تداوی نمائید 

امراض دیگر مانند مالریا ،سینھ بغل و آفات دیگری کھ سبب تب میگردد ،باید بھ صورت مناسب تداوی  •

 شود.

 تقلصات رحمی و تعداد ضربان قلب جنین را کنترول نمائید. •

ملی  8ھفتھ باشد ،پس در این صورت میتوان از دکسامیتازون بھ مقدار  34از اگر سن بار داری کمتر  •

ملی گرام  12دوز یا اینکھ از بیتامیتازون بھ مقدار  4ساعت برای  6گرام از طریق داخل عضلی در ھر 

 دوز استفاده نمود. 2ساعت برای  2412-در ھر 

ید : محلول داخل وریدی رنگر را بھ مقدار تحت نظارت داکتر استفاده نمائ Tocolyticsاز ادویھ جات   •

ملی گرام از طریق دھن بھ مریض  20ملی لیتر بھ مریض شروع نموده و نفیدیپین را بھ مقدار  1000

دقیقھ  15بدھید(از توصیھ آن از طریق تحت زبان جلوگیری شود) ،فشار خون مریض را در ابتدا در ھر 

  4زھم تقلصات و فشار خون ثابت بود ،در این صورت بعد از دقیقھ چک نمائید. اگر با 30و بعدآ در ھر 

در پری اکلمپسیا ،ابورشن پالسنتا  Tocolyticsادویھ جات ساعت دوز مذکور را دوباره تکرار نمائید. 
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،انتانات داخل رحمی ،ابنارملتی ھای مرگ بار جنین ،توسع سریع عنق رحم و باالخره زمان کھ شواھد 

جنین یا عدم کفایھ پالسنتا موجود باشد ،مضاد استطباب است. در تمام این نشان دھنده خطر برای 

 حاالت کار مصؤن برای مادر (وجنین) این است کھ والدت نمائید.

گرام  2قبل از اینکھ سبب مرض شود (در ابتدا بھ مقدار  Group B Streptococcusبرای تداوی  •

ساعت از طریق داخل وریدی تا زمان کھ طفل  6ھر گرام در  1امپیسیلین از طریق داخل وریدی و بعدآ 

 تولد شود) بھ مریضان کھ دارای حاالت ذیل باشد توصیھ میگردد :

a.  درجھ سانتی گرید. 38<درجھ حرارت مادر 

b.  ساعت یا زیاد تر سپری شده باشد. 18از پاره شدن پری ماچور غشا 

c. Labor .پری ماچور 

d.  تاریخچھ قبلی نوزادان باGBS نوزادان با سینھ بغل یا  (مرگ زود رسsepsis( 

e. UTI  کھ از سببGBS .بوجود آمده باشد 

 مرگ و میر آنھا است در میزانبھ داکتر اطفال اطالع دھید ،زیرا حمایھ نوزادان یک کار اساسی  •

 

 (بریچ)سرین نمای مراقبت

 : (Frank)بریچ طوالنی 

 بدن قبض شده اند(زانو ھا راست است). در این حالت سرین طوری اشکار میشود کھ پاھا در باالی

 تنھا در صورت کھ حاالت ذیل موجود باشد میتوان اجازه داد تا مریض تولد مھبلی نماید :

 فرط بسط سر موجود نباشد. (التراسوند بھترین وسیلھ برای ارزیابی بسط سر است) .1

 شد.موجود نبا (Macrosomia)ھیچ شواھد یا شک برای بزرگ بودن بیش از حد سر  .2

 . Partogramانکشاف نارمل وضع حمل در مراحل  .3

داکتر در صروت کھ کمک ھای کافی قابل دسترس باشد ،کھ این کمک ھا شامل اشخاص با تجربھ مانند  .4

 CS،قابلھ ھا ،معاون دوم ،انستیزی کافی ،حمایھ نوزادان و بالخره دسترسی بھ اجرای  نسایی والدی

 میباشد.
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 .(Pelvimetry)صلھ اندازگیری درست کلینیکی حو .5

 برای اینکھ خروج سر بھ صورت موخر مطلوب است. Piperدسترسی بھ فورسپس  .6

 در تمام والدتھا با نمای سرین باید یک داکتر نسایی والدی فراخوانده شود. .7

 

 : (complete flexed breech)بریچ پبچیده تام 

 در این حالت سرین و پاھا در عین زمان ظاھر میشوند.

بودن والت مھبلی این حالت باید توسط یک داکتر نسایی والدی ارزیابی شود. اگر والدت مھبلی  برای ممکن

 صورت میگیرد ،پس در این صورت باید حاالت کھ در فوق ذکر شده است موجود باشد.

 

 : (double-footing breech)بریچ با ھر دو پا 

 بوده و در ابتدا پاھای طفل ظاھر میگردد. در این حالت مفصل سرین و زانو در ھر دو پاھا باز (راست)

 شود. CSبوده و اگر بسیار دیر نشده باشد باید  CPDخطر آن عبارت از پروالپس حبل سروی و 

 

 : (footing breech)بریچ پا 

 در این حالت مفصل سرین و زانو یک پا باز (راست) بوده و در ابتدا یک پای طفل ظاھر میگردد.

 شود. CSبوده و اگر بسیار دیر نشده باشد باید  CPDالپس حبل سروی و خطر آن عبارت از پرو

 

ھر واقعھ بھ ارزیابی باید در مریضان مالحظھ شود.  CSدر زمان والدت ھای پریماچور با نمای بریچ  •

 انفرادی ضرورت داشتھ ،خطرات و فواید آن باید با والدین مورد بحث قرار گیرد. 

در  (ECV)ین باید یک راه انتخاب برای تدور دادن سر از طریق خارج برای تمام مریضان با نمای سر •

تماس گرفتھ  Jacquiدر این صورت باید با داکتر داده شود. اگر مریضان آنرا قبول نمودند ،پس  38ھفتھ 

 ECVبھ اوراق تنظیم شود.  بایدشود و یک زمان برای حاضر شدن آنھا و اجرای این پروسیجر نیز

 مالحظھ شود.
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م مریضان با نمای بریچ باید با یک داکتر نسایی والدی یا با یک قابلھ با تجربھ در باره خطرات و تما •

بھ اساس واقعات مرگ و میر مادران و اطفال ،مشوره کافی داشتھ  CSفواید والدت مھبلی در مقایسھ با 

 باشند. 

ت را در باره پروسیجر بداند و تصمیم درباره والدت باید تا زمانی بھ مریض گذاشتھ شود کھ تمام نظریا •

 موافقت نامھ را با آگاھی در این باره امضا نماید.

•  

 تحقیقات : مدارک بدست آمده از

 

زمایشی پالیسی اد از مراکز بین المللی بھ صورت آاخیرآ تحقیقات کھ اجرا شده است نشان میدھد کھ یک تعداد زی

ن شده مھبلی مقایسھ نموده اند. با تعقیب نمودن نتایج این والدت ھای پالوالدت ھای پالن شده سزارئین را با 

،آموزشگاه نسایی والدی امریکاه و آموزشگاه شاھی نسایی والدی لندن پیشنھاد نموده اند کھ داکتران آزمایش 

نسایی والدی باید جھت ارجاع نمودن نمای بریچ در یک گانگی ھا در صورت کھ ممکن باشد از طریق تدور سر 

 ج رحم ،بھ کوشش شان ادامھ دھند.از خار

در امریکاه اگر یک نمای بریچ توسط تدور سر از خارج رحم بھ نمای سر تبدیل نشد ،در این صورت بھ اساس 

آنرا قبول نکند. در ممالک مترقی شوند بھ استثنای این کھ مریض  CSاین مریضان ممکن  ACOGاستندرد 

ممکن  CS،لیکن در افغانستان والدت انتخابی نمای بریچ نسبت بھ عملیات سزارئین بھ صورت وسیع مصؤن بوده 

 مصؤن باشد.

اید در صبح روز عملیات برای عملیات سزارئین در وآرد بستر میشود باز سبب نمای بریچ ھر مادری کھ 

 سزارئین معاینھ التراسوند شوند تا ثابت شود کھ طفل ھنوز ھم بھ نمای سرین (بریچ) قرار دارد.
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 تداوی نمای بریچ بھ وقت :برای  شیوه عملی (الگوریتم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مضاد استطباب 
الدی طبی یا و

یا  Laborبرای 
 والدت مھبلی

شاید تکرار 
پرویسجر 
 پیشنھاد شود

 نمای بریچ بھ وقت

 ECVپیشنھاد 

کامیاب/غیر 
 ضروری

 مشوره با مریض درباره :
خطرات / فواید والدت مھبلی 

 بھ نمای بریچ 

 پیشنھاد آزمایش والدت مھبلی

 کامیاب

بعد از یک ھفتھ 
مالحظھ نمائید تا 
نمای سر ثابت 

 شود

انتخاب 
 CSکتابی 
وقع اگر ت
 باشد
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ھر مادری کھ از سبب نمای بریچ برای عملیات سزارئین در وآرد بستر میشود باید در صبح روز عملیات 

 شوند تا ثابت شود کھ طفل ھنوز ھم بھ نمای سرین (بریچ) قرار دارد.سزارئین معاینھ التراسوند 

 

 

 

 

 تدور سر از خارج رحم -پروفارم 

 

 CSپیشنھاد عملیات 

 بریچ بھ نمای پا 
 جنین با سر بزرگ
 جنین غیر نارمل
 فرط بسط سر

 USSتھیھ التراسوند یا 

 Placentaعدم موجودیت 
praevia  

  3.8kg>بریچ طوالنی یا قبض 
 بسط سر جنین

 ملتی واضیحابنار
حوصلھ   

اندازه گیری کلینیکی 
 حوصلھ

آزمایش والدت 
 مھبلی بھ نمای بریچ
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 نمبر شفاخانھ :       تاریخ : 

 : Scanبارداری توسط        :  اسم

Parity: 

 عبارات ذیل را نشانی نمائید :

o حمل متعدد 

o عملیات سزارئین قبلی 

o ھفتھ 20دت بعد از خونریزی قبل از وال 

o ضرورت بھ عملیات سزارئین بدون توجھ بھ نمای طفل 

o غشای پاره شده 

IUGR/ oligohydramnios o 

o ابنارملتی جنینی 

 

 پروسیجر و خطرات ذیل را تشریح نمائید :

 

موجود باشد در این صورت بھ  CTGاگر عالیم مشکالت تنفسی جنین در جریان پروسیجر در  •

 ارئین ضرورت است.عملیات عاجل سز

 anti-Dمنفی باشد در این صورت بھ  Rhمادری ،اگر  –خطر کوچک خونریزی جنینی  •

 ضرورت است.

 بعد از یک ھفتھ برای چک نمودن نمای طفل باید برگردد. •

 )%2خطر بسیار کوچک عبارت دور خوردن طفل بھ عقب است (تقریبآ  •

 

 پروسیجر :
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 نتایج التراسوند :

 oسر  oپا oپیچیده  ¨والنیبریچ ط  . نمای طفل1

2.Muchal cord نخیر   ¨بلی¨ 

 ¨کم  ¨زیاد  ¨نورمال  . حجم مایع3

 ¨خلفی   ¨قدامی . موقیعت پالسنتا4

 

ECV CTG  Pre : بلی  رضایت بخشo  نخیرo 

   oنخیر  oبلی             آسان بودن حس کردن سر جنین :

 oنخیر  oبلی              بریچ عمیق در حوصلھ :

 

 انجام دھنده پروسیجر : (نام).................................(امضا)....................................

 oنخیر  oبلی                                             کامیاب :

Post ECV CTG رضایت بخش :                   بلیo  نخیرo 

 .............. .......D-Anti:.....................  تاریخ توصیھ  Kleihauer.  گروپ خون :.....................

 oعاجل oECV CSخانھ بعد از   ECV( oخانھ(بدون   نتیجھ :

 

 

 خونریزیھای قبل و بعد از والدت مراقبت

 

 سی سی در فی دقیقھ است 800جریان خون در شرائین رحمی در یک حمل بھ موقع 

 

از اینکھ شما موقیعت پالسنتا را  بھ جز، نکنیدرا در خونریزی ترایمستر سوم معاینھ یک مریض  ھیچگاه •

 بدانید یا زمانی کھ مریض باالی میز عملیات برای اجرای معاینات مضعف قرار داشتھ باشد. 
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 بوجود میاید. Placenta Praeviaخونریزیھای ترایمستر سوم معموآل در نتیجھ جدا شدن پالسنتا یا  •

یھای بعد از والدت معموآل از سبب عدم توانایی رحم بوجود میاید ،لیکن تراکم تولیدات رحم خونریز •

 ،پارگی رحم یا عنق رحم ،پارگی مھبل یا ناحیھ عجانی نیز میتوانند سبب خونریزیھای شدید شود.

 

 تداوی :

 

باید بقیھ تیم را رھنمایی  در جریان یک واقعھ عاجل والدی یک نفر باید مسؤلیت را بھ عھده گیرد،یعنی کسی کھ

محول  ای فوق الذکر کھ ضرورت بھ وقوع آن میباشد ،باید بھ صورت ھم زماننماید. مسؤلیت برای پروسیجر ھ

 شود. 

 

از یک شخص تقاضا نمائید تا در صورت ضرورت برای داکتر والدی ،تکنیشن  –تقاضا کمک نمائید  •

 موده و آنھا را آگاه سازند.البراتوار ،انستیزییست و داکتر اطفال تیلفون ن

 سویھ واقعات عاجل را باید بدانید. –خاموش باشید  •

 وظایف مشخص را بھ اعضای تیم محول نمائید. •

یک تاریخچھ و معاینھ فزیکی مختصر از مریض بگیرید. حالت مریض را ارزیابی نموده و بھ اساس آن  •

 پروتوکول ھا را باید بدانید. –تداوی تان را پالن نمائید 

 گیچ بھ مریض شروع نمائید. 14یا  16را با کنوالی بزرگ  IVدو مایع  •

ملی لیتر بھ صورت  2000مایع کرستلوئید را از طریق داخل وریدی بھ سرعت بھ مریض شروع نمائید ، •

 عاجل.

 

 4بھ اندازه  XM،نوعیت خون و  Bleeding time،زمان خونریزی یا  CBCمعاینھ خون را برای  •

 0Rh-ev. در واقعات عاجل و حاد در صورت ضرورت برای ترانسفیوژن خون یونت انجام دھید

 آمادگی بگیرید.
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 کتیتر را در مثانھ تطبیق نموده و مقدار دخول و خروج مایعات را ارزیابی نمائید. •

 مریض را گرم نگھدارید. •

 مشکالت خاص را تداوی نمائید: •

 

 

o Placenta Praevia دت مینمایند ،کھ بھ حالت مریض و : معموآل توسط عملیات سزارئین وال

 موقیعت پالسنتا ارتباط دارد.

o  جداشدن پالسنتا یاPlacenta Abruption  مریض ضرورت دارد تا از طریق مھبلی یا :

 والدت نماید.ساعت نظر بھ حالت مادر و طفل  4-2عملیات سزارئین در ظرف 

o عدی ادویھ جات خونریزی بعد از والدت : تداوی فعال مرحلھ سوم و استفاده بOxytocic )40 

مایکروگرام  0.5ساعت با  4ملی لیتر نارمل سالین اضافھ تر از  1000یونت اوکسیتوسین در 

دور نمودن ارگوتامین از طریق داخل عضلی) زرق مستقیم پروستاگالندین در عضلھ رحم ،

ی کتیتر بزرگ تا پالسنتا با دست ،ارزیابی رحم با دست ،مسدود نمودن یا تامپوناد رحم با فول

حد امکان ،خیاطھ نمودن عنق رحم ،پارگی رحم یا ناحیھ عجانی ،ارزیابی بطن و بستھ نمودن 

 داخلی و تخم دان ھا و باالخره کشیدن رحم از طریق بطن. iliacشرائین 
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 دیابت (شکر) در حاملگی مراقبت

 

 

 تعریف :

بھ مثابھ شروع یا اولین عالمھ  Gestational Diabetes Mellitus(GDM) یا ریدیابت در زمان بار دا

از سبب مقاومت انسولین از باعث  GMDتشخیصیھ عدم تحمل کاربوھایدریت در زمان حاملگی تعریف میگردد. 

 از نفوس زنان حاملھ را متاثر میسازد. % 5-2تغیرات فزیولوژیک در زمان حاملگی بوجود آمده و 

سال آینده یک شکل آشکار از دیابت در آنھا انکشاف  20اند در  GDMخانم ھا کھ مصاب  % 50فھ تر از در اضا

 مینماید.

 

 :  Pre-existingدیابت 

پانکراس بوجود میاید.  Bاین حالت از سبب عدم موجودیت کامل انسولین در اثر تخریب حجرات  : 1دیابت تایپ 

 اسباب نامعلوم بوجود آید.یا  Immune-mediatedی ھای معافیتی یا میتواند بھ صورت میانج Bتخریب حجرات 

 

این حالت از سبب نقیصھ در افراز انسولین یا از باعث مقاومت انسولین بوجود میاید. دیابت نوع  : 2دیابت تایپ 

 دوم با چاقی ارتباط قوی دارد.

 

 تصنیف دیابت اختالطی در زمان حاملگی :

 2مقدار گلوکوز در  تداوی

 ساعت بعد از غذا

مقدار گلوکوز 

 پالزما در گرسنگی

 Class وقوع
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 A1 بار داری 120mg/dl <105 mg/dl> رژیم

عناصر 

 ھایپوگالیسیمیک

>120mg/dl >105 mg/dl بار داری A2 

 Class سن وقوع (بھ سال) مدت بھ سال امراض وعایی تداوی

 B 20بلند تر از  10> موجود نیست انسولین

 C 19 - 10 19-10 ود نیستموج انسولین

 D 10قبل از  20< ریتینوپتی سلیم انسولین

 F ھر سن ھر سن نفروپتی انسولین

 R ھر سن ھر سن ریتینوپتی ارتشاحی انسولین

 H ھر سن ھر سن قلب انسولین

اعت س 24ملی گرام یا زیاد تر در 500* زمانی کھ در جریان حاملگی تشخیص شد : موجودیت پروتین در ادرار 

 بارداری. 20قبل از ھفتھ 

 

 آزمایش وتشخیص دیابت (شکر) زمان بارداری :

 

باوجود تحقیقات زیاد کھ صورت گرفتھ است ،یک خأل در توافق عمومی برای دسترسی  بھ آزمایش زنان حاملھ بھ 

ق موجود است. ھمچنان توافق صورت گرفت تا تمام زنان حاملھ باید از یک طری GDMصورت دلخواه جھت 

 آزمایش شوند ،با استفاده از:

 تاریخچھ مریض .1

 فکتور ھای خطر کلینیکی .2

 آزمایشات البراتواری .3

 

 بھ این آزمایش موجود است:  دو راه دسترسی
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 باید آزمایش شوند. 28-24تمام مریضان بین بین ھفتھ  آزمایشات جھانی :

 

 . GDMابی یک خطر برای استفاده از یک استراتیژی آزمایش بھ اساس ارزی آزمایشات انتخابی :

 

 

 آزمایشات انتخابی بھ اساس فکتور ھای خطر :

 پیشنھادات برای آزمایش کتگوری ھای خطر

 خطرات بلند (یک یا اضافتھ تر از خطرات ذیل):

 چاقی قابل مالحظھ  -

 دیابت کھ ارتباط بھ درجھ اول دارد -

 تاریخچھ عدم تحمل گلوکوز -

 تاریخچھ طفل قبلی با سر بزرگ -

 تاریخچھ غیر واضیح تولد طفل مرده -

 موجودیت گلوکوز در ادرار بھ صورت فعال -

در یک مالقات ابتدایی قبل از والدت ھر چھ زود تر 

باید آزمایش شود : اگر آزمایش ابتدایی برای دیابت 

زمان بارداری منفی باشد ،پس در این صورت آزمایش 

 رار شود.ھفتھ زمان بار داری باید تک 28-24باید در ب

 خطرات متوسط :

مریض نھ شایستھ بھ خطر بلند و نھ شایستھ بھ خطر 

 پائین است.

 آزمایش شود. 28و  24بین ھفتھ 

خطر پائین (مریض باید تمامی موارد ذیل را داشتھ 

 باشد:

 25>سن  -

 ارتباط بھ یک گروپ از نژاد داری خطر پائین* -

در او  دیابت کھ ارتباط بھ درجھ اول داشتھ باشد -

 آزمایش ضروری نیست.
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 موجود نباشد

وزن نارمل در زمان حاملگی و وزن نارمل در  -

 (BMI <25)مرحلھ قبل از حاملگی 

عدم موجودیت تاریخچھ غیر نارمل سویھ گلوکوز  -

 خون

 عدم موجودیت نتایج ضعیف والدی قبلی -

انوی ھا ،سیاه پوستان ،امریکایی ھای اصیل * قوم و نژاد کھ نسبت بھ دیگران دارای خطرات پائین اند شامل اسپ

 ،آسیایی جنوبی یا شرقی ،آیسلند و استرلیایی ھای اصیل. 

 

 

 

 

Sources : Kjos SL and Buchanan TA. Gestational Diabetes Mellitus. N Engl J Med 1999; 

341:1749-1756 

 

 

 

 

 

 پروسیجر برای آزمایشات و تشخیص :

 

 مرحلھ بعدی : لوکوز سیرم :نتایج گ تست آزمایشی : 

 تست ھای بعدی الزم نیست - یا کمتر از آن 140mg/dlتست رقابتی توصیھ گلوکوز از 
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گرام:  50طریق دھن بھ اندازه 

ساعت بعد از  1گلوکوز پالزما 

فشار گلوکوز اندازه میشود ،در این 

حالت ساعت و زمان اخذ غذای قبلی 

 مھم نیست.

>140mg/dl 

>190mg/dl 

 ادامھ میابد GTTساعت با  سھ -

- GDM  تشخیص میشود، تست

 ھای بعدی ضروری نیست.

 سھ ساعت GTTتوضیح  تست تشخیصی : 

 (گروپ ملی اطالعات شکر پالزما) 

 مرحلھ بعدی :

 100تست تحمل گلوکوز بھ اندازه 

 hour-3)گرام از طریق دھن 

GTT) : 

کھ مریض در جریان شب باید تست 

در زمان ه شود. انجام دادروزه است 

روزه گلوکوز وریدی در یک 

ساعت ،دو ساعت و سھ ساعت 

 اندازه میشود.

 105mg/dl   روزه   

  109mg/dl یک ساعت 

 165mg/dl   دو ساعت

 145mg/dlسھ ساعت   

 دو و یا زیاد تر ابنارمل

احجام = دیابت در بارداری 

(GDM) 

 

 :قبل از وجود آندیابت زمان بارداری و  مراقبت

 

 ھداف تداوی شامل موارد ذیل است :ا

 مراقبت برای کاھش دادن بیشتر مرگ ومیر قبل از والدت جنین. .1

حاملگی ،مانند سر بزرگ جنین ،کھ میتواند سبب عملیات مادر وقایھ از نتایج خراب  .2

 در زمان والدت شود ،دستوشی شانھ و ترضیض در زمان تولد.
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آن انجام داده میشود کھ این کار توسط یک گروپ انجام داده شود کھ  تداوی و اداره دیابت زمانی بھ بھترین وجھ

 شفاگر طب فامیلی ،باشد.این گروپ شامل داکتر والدی ،قابلھ یا نرس دیابتیک و داکتر طب/

 

 feet 5<پوند در فی انچ  5فوت ،جمع  5پوند در  100=  (IBW)وزن تخمینی بدن رژیم : 

 36kcal/kg or 15kcal/Ib IBW+100Kcal/Trimester:  (Daily Kcal)کیلو کالوری روزانھ 

 تغذی :

 %50-40کاربوھایدریت  -

 %20-12پروتین  -

 %35-30شحم  -

 

ساعت بعد  2چک نمودن سویھ گلوکوز پالزما را برای تعین سویھ آن در روزه صبحانھ و  کنترول گلوکوز پالزما :

 از ھر غذا پیشنھاد نمائید.

 رنج مطلوب :

 105mg/dl-70   روزه

 140mg/dl-100 دو ساعت بعد از غذا

 انسولین : 

 باشد بھ صورت ثابت استفاده میشود. fasting blood glucose >105mg/dlمعموآل زمانی کھ سویھ 

) برای پوشش ھر غذا و انسولین با تاثیرات Regularاکثریت اشخاص بھ یک ترکیب از انسولین با تاثیرا کوتاه (

 تا سری را در تمام روز تھیھ نماید ،ضرورت دارد.تا یک پوشش سر (NPH)طوالنی 

 

 تداوم و انواع انسولین :

 تداوم تاثیر اعظمی زمان وقوع فعالیت نوعیت انسولین

Regular 1 ساعت 5-4 ساعت 3-2 ساعت 
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NPH 2 ساعت 24 ساعت 8 ساعت 

 

 NPH, 1/3 Regular P.M 1/3 à1/2 NPH, ½ Regular       A.M 2/3 à 2/3توزیح انسولین :

 

 پیش بینی نمودن ضروریات نھایی انسولین برای مریض دیابتیک باردار بھ اساس سن بارداری :

 دوز یا مقدار پیش بینی شده انسولین سن بارداری بھ ھفتھ

6-18 0.7 Units/kg 

18-26 0.8 Units/kg 

26-36 0.9 Units/kg 

36-40 1.0 Units/kg 

 

 فمی :  ھایپوگالیسیمیک  (agents)عاملین 

 Fasting)میتوان از آنھا بھ عوض یا قبل از شروع انسولین زمانی استفاده نمود کھ سویھ گلوکوز فاقگی 

glucose)  110کمتر از mg/dL  .دانستھ شده است کھ باشدGlyburide  در بعضی خانم ھای کھ فقد دارای

 مقتضی ھایپوگالیسیمی اند ،مصؤن و موثر است. درجھ متوسط 

Glyburide  ملی گرام یک مرتبھ در روز خصوصآ بعد از ظھر بھ مریض توصیھ نمود.  2.5را متوان بھ مقدار 

اگر بھ صورت ناکافی سبب کنترول شود ،در این صورت یک دوز دومی بھ را میتوان بھ عین مقدار از  -

 طریق دھن قبل از ظھر نیز بھ مریض اضافھ نمود.

ملی گرام دو مرتبھ در روز کنترول نشد  5یش داد ،اگر بھ مقدار ملی گرام افزا 5میتوان این مقدار را بھ  -

 ،پس در این صورت برای کنترول گلوکوز ضرورت بھ استفاده از انسولین است.

 

 

 حاملگی و دیابت وابستھ بھ انسولین : 
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 :مالحظات خاص

ل برای را قبل از حمل و در جریان ترایمستر اول چک نمائید. درجھ تشوش تشک A1Cھیموگلوبین  -

HgB A1C> 8.5  22  .فیصد است 

 ھفتگی تنظیم نمائید. 22اندوکاردیوگرام قلبی جنین را در  -

 ارزیابی اوفتلمولوجی را برای ریتینوپتی پیشرونده در جریان ترایمستر اول و سوم اجرا نمائید. -

 ساعتھ برای تصفیھ کریتینین و پروتین مجموعی. 24مطالعھ ادرار  -

 . 38، 26، 22، 18د جنین در ھفتھ التراسوند بھ خاطر رش -

 در تمام زمان حاملگی مقتضیات انسولین افزیش خواھد یافت. -

چاشت توصیھ میشود کھ سویھ گلوکوز پالزما در زمان گرسنگی ،دو ساعت بعد از غذا (چای صبح ،نان  -

 ،نان شب) و قبل خواب چک شود.

 مانیتور جنینی :

 ،اناتومی)(زمان ،انکشاف  24-18التراسوند در ھفتھ  -

 ساعت در روز) 2حرکت در اضافھ تر  10شروع میشود ( 28محاسبھ پازدن جنین در ھفتھ  -

 شروع میشود. 32) کھ در ھفتھ NSTو دو مرتبھ  AFIتست جنینی دو مرتبھ در ھفتھ (یک مرتبھ  -

 

 پیشنھادات والدت :

ز موقع یا مداخالت بھ صورت عموم خانمھای دارای دیابت در زمان بار داری بھ والدت ھای پیش ا -

 دیگر ضرورت ندارند. 

بارداری  40-39یک انگیزش انتخابی در ھفتھ باید  Per-existingخانم ھا با دیابت قبل از وجود یا  -

 داشتھ باشند.
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گرام یا زیاد تر باشد باید  4500عملیات سزارئین انتخابی در خانمھای کھ وزن جنین در التراسوند آنھا  -

دارد  Brachialضفیزه  ات صدمھا عملیات سزائین انتخابی کدام تاثیر باالی وقوعآیاینکھ مالحظھ شود. 

 ،مورد بحث قرار دارد.

 

 : Laborاستفاده انسولین در جریان 

 ساعت قند خون را چک نمائید. 2ھر  Laborدر  -

پمپ بھ مریض شروع نمائید  IVباشد در این صورت انسولین را از طریق  mg/dL 120<اگر قند خون  -

 )unit=10cc 1،در نتیجھ سی سی نارمل سالین  1000واحد در  regular 10انسولین (

از انسولین  NPHبھ وجود آمده است در این صورت تنھا صبح دوز  Laborاگر در مریض از سبب  -

 (تاثیرات طوالنی) بھ مریض توصیھ نمائید.

 

 نسبت متغیر انفیوژن انسولین :

 بھ انسولین ضرورت نیست.  >100 •

 داکتر مخیر است.  100-120 •

 یک واحد/ساعت.  120-140 •

 واحد/ساعت. 1.5  141-180 •

 واحد/ساعت. 2  181-200 •

 واحد/ساعت. 2.5  201-220 •

 داکتر موجود را فراخوانید.  <220 •

 

اگر مریض بھ انفیوژن انسولین ضرورت ندارد ،پس در این صورت قند خون باید در ھر ساعت چک  -

 شود.

 بار تخلیھ تلوین شده و بھ خاطر کیتون چک شود. ادرار باید بعد از ھر -
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 انفیوژن انسولین را قطع نمائید. Deliveryبعد از  -

 از تغیر نسبت در صورت ضرورت میتوان استفاده کرد. -

 

دارای دیابت داده میشود ،در این صورت گلوکوز  (Preterm)اگر استروئید ھا بھ یک مریض قبل از وقت  نوت :

ساعت ارزیابی نموده ،زیرا قند خون افزایش و ضرورت انسولین افزایش خواھد یافت.  48را بھ دقت برای مدت 

 کھ در این حالت بھ شروع نمودن انسولین ضرورت میافتد.

 

 بعد از والدت:

ھفتھ بعد از والدت  12-6در  OGTTگرام  75خانمھای کھ با دیابت زمان بارداری تشخیص میشوند باید دارای 

سال دوباره ارزیابی شوند. این خانم ھا نیز معروض بھ خطر انکشاف دیابت زمان بارداری  3ھر باشند و باید در 

 بعدی خواھند بود.در حاملگی 
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 Blood Transfusionانتقال خون بھ مریض یا 

 

 

 درخواست خون:

وجود دارد کھ مریض بھ خون ضرورت پیدا  پالن میشود ،یا احتمال بزرگ اگر یک مریض برای عملیات

خواھد نمود در این صورت فارم درخواست خون ھر چھ زودتر توسط داکتر طب باید خانھ پری شود و بھ 

 البراتوار جھت پیدا نمودن خون داده شود.

 تنھا یک داکتر میتواند خون درخواست نماید. .1

داده میشود گرفتھ شود. مریض باید در باره قبل از درخواست خون ،باید موافقھ مریض کھ بھ او خون  .2

جریان ،خطرات و فواید پروسیجر و ھمچنان خطرات نگرفتن خون آموزش داده شود. فامیل و حاضرین 

 در گفتگو مریض باید دخیل باشند.

a.  داکتر باید گفتگو را در ریکارد طبی مریض ثبت نموده و موافقھ تحریری مریض را در عقب

 یرد در صروت امکان نشان انگشت مریض را نیز بگیرد.فارم درخواست خون بگ

b. .اگر مریض موافقھ را رد میکند در این صورت باید بھ حیث یک مدرک یا سند حفظ شود 

c.  اگر مریض بھ ھوش نباشد و ھیچ یک ازعقارب او ھم موجود نباشد تا موافقھ نماید ،در این

 اده شود.صورت خون بھ اساس ضرورت و ارزیابی دو داکتر بھ مریض د

d.  سال باشد در این صورت والدین یا سرپرست فامیل فارم موافقھ  17اگر سن مریض کمتر از

 مریض را امضا خواھد نمود.

e. :عالیم ھوشداردھنده کھ مریض باید از آن آگاه باشد 
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،مشکالت تنفسی ،درد پشت یا صدر(سینھ) ،احساس خنک/سرخی/تب ،دلبدی  IVمریض در محل 

 چک/پت ،ادرار تاریک یا سرخ رنگ.،گیچی ،دانھ ھای کو

فارم درخواستی خون باید توسط داکتر مربوطھ در وآرد خانھ پری شود ،و نام مریض ،نمبر کیور  .3

 ،گروپ خون و تایپ آن باید دوباره چک شود.

 البراتوار باید در باره خون مورد ضرورت آگاه شود. .4

 

ر این صورت البراتوار باید با داکتر تماس گرفتھ تا اگر از خون مذکور در جریان یک ھفتھ استفاده نشد ،پس د

 اجازه دھد کھ از خون مذکور برای واقعات عاجل دیگر استفاده شود.

 

 :Finding Bloodخون دریافتی یا 

اگر مریضان عقاربی دارند کھ آنھا را ھمراھی میکنند در این صورت آنھا باید بھ البراتوار جھت تعین  .1

 فرستاده شود.  (Cross- match)آن و کرازمچ نمودن گروپ خون ،نوعیت 

اگر عقارب مریض موجود نباشد ،خون ھیچ کدام آنھا مطابقت نکند ،یا اینکھ خون بھ صورت عاجل  .2

 ضرورت باشد در این صورت یخچال بانک خون را برای خون سازگار چک نمائید.

 اگر خون سازگار یا قابل قبول برای مریض موجود نباشد در این صورت: .3

a.  در جریان ساعات رسمی فھرست اھداکنندگان خون،  کارمندان یا رضاکاران دیگر را ،کسانی

 ھفتھ گذشتھ خون اھدا نکرده باشند چک نمائید. 12کھ اھداکنندگان سازگار بوده و در جریان 

b.  اگر اھدا کننده ھای مناسب موجود نباشد ،یا بعد از ساعات رسمی باشد ،پس در این صورت

 غریب تماس گیرد. فراخوانید تا با یک اھدا کننده  داکتر طب را

یا سفلیس مثبت باشد در  Hepatitis B ،Hepatitis C ،HIVاگر تست خون اھداکننده مورد  نظر برای  .4

 این صورت ،آنھا توسط یک سلپ البراتواری کھ دارای معلومات درباره تستھای بعدی است آگاه شوند.

سازگار را نداشتھ باشد و یک اھداکننده مناسب نیز پیدا نشود ،در این  اگر بانک خون شفاخانھ کیور ،خون .5

 صورت بھ بانک خون مرکزی کابل ،ابن سینا یا بانک ھای دیگر آگاھی داده خواھد شد.
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a. .تکنالوژست البراتوار باید جھت بدست آوردن خون مورد ضرورت بھ بانک ھای خون زنگ بزند 

b. درخواستی خون (خارجی) را بھ لسان دری خانھ پری نماید. تکنالوژست البراتوار باید یک فارم 

c. .عقارب مریض باید این فارم را گرفتھ و برای دریافت خون بھ بانک خون برود 

d.  اگر عقارب مریض برای بدست آوردن خون پول نداشتھ باشند در این صورت آنھا باید با نماینده دفتر

 تجاری کیور صحبت نماید.

 

وار و پرسونل دیگر شفاخانھ کیور باید بھ صورت فعال ،دیگران را برای اھدای تکنالوژستھای البرات .6

برای اینکھ کارمندان شفاخانھ یا اھداکنندگان خارج از شفاخانھ در  خون بھ صورت داوتلبانھ تشویق نمایند.

ر لست لست اھداکنندگان داوتلب شامل شوند ،آنھا باید با البراتوار جھت تست و اضافھ کردن نام شان د

 مذکور تماس بگیرند.

 

 مچ: -نمونھ جمع شده خون برای  کراز

 زمانی کھ تکنالوژستھا بھ وآرد می آیند در این صورت فارم درخواستی خون بھ آنھا داده شود. .1

دی را توسط نام مریض ،کیور نمبر ،گروپ خون و -در این زمان تکنالوژست باند سرخ آی .2

را در بند دست مریضی کھ بھ او خون  ID bandوژست تایپ آن خانھ پری خواھد نمود. تکنال

 داده میشود بستھ خواھد نمود.

 بعدآ تکنالوژست البراتوار یک نمونھ از خون مریض را برای تست خواھد گرفت. .3

اگر مریض بھ ھوش باشد در این صورت کارمندان البراتوار از مریض پرسان  •

یا داکتر فارم درخواستی خون خواھد نمود " نام شما چیست؟" و ھمراه با یک نرس 

دی  درست  -دی را در بند دست مریض برای اینکھ آی -،چارت مریض ،باند آی

 است دوباره چک کند.
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اگر مریض بھ ھوش نباشد در این صورت از یکی از عقارب مریض کھ در انجا  •

 حاضر باشد پرسیده شود کھ نام مریض چیست.

دی موجود باشد در این صورت  -آی اگر کدام تفاوت در جریان خانھ پری نمودن •

 قبل از گرفتن نمونھ خون مریض ،باید آدرس داده شود.

 

پرسونل البراتوار باید تیوپ نمونھ خون مریض را با نام مریض ،نام فامیلی ،کیور  •

نمبر و تاریخ لیبل نماید قبل از اینکھ نمونھ خون مریض را بگیرد ،و بعد از گرفتن 

 باره برای اینکھ درست است چک نمائید.نمونھ خون مریض آن را دو

تکنالوژست البراتوار باید نمونھ خون و فارم درخواستی خون را بھ البراتوار جھت  •

 مچ ببرد.(بھ خون دریافتی مالحظھ نمائید) -تعین تایپ و کراز

 

 

 

 مچ:  -کراز

 د.مچ نمونھ خون مریض باید با فارم درخواستی خون دوباره چک شو -قبل از شروع کراز .1

مچ و تست آزمایشی خون اھداکننده باید در عقب پاکت خون مریض ،فارم درخواستی خون و  -نتایج کراز .2

 کتابچھ البراتوار ثبت شود.

 مچ بھ صورت موفقانھ تکمیل شد در این صورت باید بھ وآرد آگاھی داده شود. -زمانی کھ کراز .3

نھا معلومات اھداکننده خون را باالی مچ موفقانھ صورت نگرفت در این صورت ت -در صورتی کھ کراز .4

 پاکت نوشتھ و آنرا بھ یخچال البراتوار برگردانید.

 

 جمع آوری و نگھداری خون اھداشده:
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  ، Hepatitis Bالبراتوار قرار گرفتھ تا  CHIتمام خون اھداکننده باید متقبل تست آزمایشی توسط  .1

Hepatitis C ،HIV .و سفلیس را رد نماید 

،تاریخ اھدای خون و تاریخ انقضا را  Rh،تایپ  ABOقابل قبول باید نام اھداکننده ،گروپ خون اھداشده  .2

 در باالی پاکت خود داشتھ باشد.

خون تا زمان کھ بھ مریض خواستھ میشود ،در یخچال البراتوار نگھداری خواھد شد. خون در ھیچ جای  .3

 دیگر از شفاخانھ نگھداری نخواھد شد.

 انتقال خون البراتوار ثبت شود. logای خون باید در کتاب درخواستی ھا برای اھد .4

 

 :آمادگی برای انتقال خون

 انتقال خون باید توسط یک داکتر ،نرس انستیتست یا نرس شروع شود. .1

 عالیم حیاتی باید چک و ثبت شود. .2

مریض باید قبل از اخذ خون برای رفتن بھ تشناب کمک شود ( آنھا باید در جریان خون گرفتن  .3

 رمتحرک باشند).غی

 متیقن باشید کھ دست رسی کافی بھ ورید موجود است. .4

a.  گیج) 18یک کنول قطر(گیج) کالن باید استفاده گردد (حد اقل 

b.  گیج  22دراطفال ،کتیترھای سره وی (ناف) پسندیده بوده یا اینکھ میتوانیم از کنولھای حد اقل

 در قسمت ھای محیطی مریض استفاده نمود.

 پ انتقال دھنده خون ،ھمراه با یک فلتر برای تطبیق خون استفاده خواھد شد.تنھا از یک تیو .5

a. .تیوب نمودن توسط نارمل سالین آغاز خواھد شد 

b. .نارمل سالین باید یگانھ محلولی باشد کھ در جریان تطبیق خون استفاده میشود 

c. ضرورت بھ پایپ وریدی مانند خون یا اجزای خون تطبیق شود. اگر  ادویھ ھا نباید در عین

 دادن ادویھ دیگر باشد در این صورت باید یک پایپ وریدی دیگر بھ مریض شروع شود.
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 رسیدن خون بھ وآرد:

پرسونل البراتوار خون و فارم درخواستی خون را بھ وآرد یعنی جایکھ مریض  .1

 خون را اخذ مینماید انتقال میدھد.

اند کھ در بند دست واحد خون اھداشده ،فارم درخواستی خون ،چارت مریض ،و ب .2

مریض است باید حد اقل توسط دو شخص بعد از پرسیدن از مریض اینکھ " نام شما 

 چیست؟" چک شود.

گروپ و تایپ واحد خون اھداشده باید با فارم درخواستی و گروپ و تایپ خون  .3

 مریض چک شود.

 پاکت خون باید از نظر سوراخ بودن ،علقھ خون ،رنگ غیرنارمل ،ھوای اضافی یا .4

حبابھای ھوایی تفتیش شود. نتیجھ این تفتیش باید در فارم درخواستی خون نوت 

 شود.

دقیقھ بعد از رسیدن خون از بانک صورت  30انتقال خون بھ مریض باید در ظرف  .5

دقیقھ صورت نگرفت یا اینکھ بھ خون  30گیرد. اگر انتقال خون در جریان 

جل بھ بانک خون برگشتانده ضرورت نباشد در این صورت خون باید بھ صورت عا

 شود.

 

 برگشتاندن خون استفاده نشده :

مچ شده استفاده نگردید در این صورت خون مذکور ھمراه با فارمھای آن و پاکت کھ  -اگر از خون کراز .1

" ثبت است بھ البراتوار برگشتانده شود. و این کار باید حداقل در کمتر استفاده نشدهباالی آن عبارت "

 ھ انجام داده شود.دقیق 30از 

ھر خون کھ در سیت انتقال خون وصل و برای استفاده بررسی شده است ،نمیتواند بھ البراتوار  .2

 برگشتانده شود.

 خون برگشتانده شده باید ھر چھ زود تر بھ یخچال برگشتانده شود. .3
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 مریض برگرداند." و آنرا بھ فایل  خون داده نشدهالبراتوار باید باالی درخواستی خون مریض بنویسد "  .4

 

 انتقال خون بھ مریض:

زمانی کھ انتقال خون بھ مریض شروع شد ،مریض باید از نزدیک مراقبت شود. عالیم حیاتی باید در  .1

دقیقھ ،و بعدآ در  15فارم درخواستی خون نوشتھ شود. در ساعت اول باید عالیم حیاتی مریض در ھر 

دو ساعت اول عالیم حیاتی مریض ھر ساعت در  دقیقھ برای ساعت دوم مالحظھ شود. بعد از 30ھر

 ساعت را در بر نگیرد ،مالحظھ شود. 4جریان تمام زمان انتقال خون کھ باید اضافھ تر از 

اگر مریض از ناراحتی شکایت مینماید یا کدام عالیم عکس العمل انتقال خون دریافت میشود ،پس در  .2

 نرس انتقال خون را توقف دھد.  این صورت باید فورآ بھ داکتر اطالع داده شده و

 

 نرس باید تیوپ را با یک تیوپ جدید تعویض نماید. •

نرس باید کنوالی وریدی را با نارمل سالین شستھ و یک انفیوژن نارمل سالین را با سرعت کم  •

 شروع نماید.

ول داکتر ادویھ جات را بھ مریض توصیھ نموده و نرس باید ادویھ درست را بھ مریض بدھد(پرستام •

 ،انتی ھستامین). 

 دقیقھ مالحظھ شود. 15عالیم حیاتی باید در ھر  •

اگر عکس العمل شدیدتر باشد پس در این صورت تکنیشن البراتوار فرا خوانده شود تا از بازو مقابل  •

مریض دو نموده خون را دوباره برای کراز مچ بگیرد( آیا خون درست بھ مریض داده شده؟) و 

حظھ نماید. در صورت امکان باید ادرار نیز جمع شود تا عالیم ھیمولیز را عالیم ھیمولیز را مال

 مالحظھ نمود(ھیماچوریا).
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 عالیم عکس العمل انتقال خون بھ مریض:

o نبض سریع و ضعیف 

o فشار خون پائین 

o  (ادرار سرخ/سیاه) ھیماچوریا 

o (سینھ) تنگی یا درد صدر 

o (عقب) درد شدید ناحیھ کمر 

o نفس تنگی 

o اریا (پت) شدید یا پندیدگی روییورتیک 

o احساس خنک کردن 

o  درجھ سانتی گراد (عکس العمل متوسط ،عام) 1 ≤افزایش در درجھ حرارت بدن مریض 

o  درجھ سانتی گراد(بسیار جدی). 38افزایش بھ یک درجھ حرارت عکس العملی ،حداقل 

 

 نگھداری و تدارک خون:

 صورت ھمیشھ موجود باشد.واحد خون در یخچال بانک خون باید بھ  4حداقل 

واحدات خون آردر داده شده موجود شامل این خون نبوده ،و یک لیبل قابل دورشدن کھ  •

حاوی نام ،نمبر کیور ،گروپ و تایپ خون مریضانی کھ بھ آنھا آردر داده شده است 

 ،باالی آن نسپ میشود.

ر نیست و زمانی کھ تاریخ آردر موجود میگذرد (زمانی کھ مریض در شفاخانھ کیو •

ضرورت بھ نگھداری خون برای او نیست ) خون کھ نگھداری شده بود ،باید بھ حوض 

 عمومی خون برای واقعات عاجل عالوه گردد.
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 منفی برای واقعات عاجل موجود باشد . 0باید ھمیشھ حداقل یک واحد از خون  •

خون ،یا اگر روز بعد از اھدا  30روز نگھداری شود.  30خون نباید برای مدت بیشتر از  •

علقات ،تغیر رنگ خون یا سوراخ شدن پاکت خون دیده شود ،در این صورت واحد خون 

 مذکور باید دور انداختھ شود.

زمانی کھ یک واحد خون بھ مصرف میرسد ،باید خون مصرف شده فورآ توسط اعضای  •

 فامیل مریض برگشتانده شود(بھ خون دریافتی مالحظھ شود).

 

 

 متیقن شدن بھ کیفیت

 تمام واقعات انتقال خون بھ مریض توسط کارمندان طبی بھ صورت منظم بررسی خواھد شد. .1

اگر کدام عکس العمل نامطلوب در مقابل خون موجود باشد در این صورت بھ داکتر طب باید آگاھی داده  .2

 شود.
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 خونریزی ترایمستر اول : مراقبت

 

ضرورت دارد. کھ توسط  ملگی بھ یک تارخچھ و معاینات مکملخونریزی رحمی در جریان ترایمستر اول  حا

 یکی از اسباب ذیل بوجود میاید.

 

 

 حاملگی خارج رحمی : .1

یک حاملگی خارج رحمی پاره شده ،میتواند بھ خونریزی کھ سبب تحدید حیات مریض گردد بانجامد. از این سبب 

 داده شود.مھم است کھ قبل از پاره شدن ،تشخیص شده و بھ داکتر اطالع 

اگر یک خانم از درد بطن و خونریزیھای نامنظم رحمی شکایت میکند ،در این صورت حاملگی خارج رحمی را 

مالحظھ نموده و تست حاملگی را بھ مریض دستور دھید. اگر تست مذکور منفی باشد در این صورت حاملگی 

ریفر نمائید. اگر  USSاو را بھ  اجلصورت عخارج رحمی موجود نیست. اگر تست مثبت باشد در این حالت بھ 

 رحم خالی باشد ،در این صورت برای عملیات جراحی آمادگی بگیرید. 

، افات التھابی لگن خاصره یا  ,tubal surgeryفکتورھای خطر در حاملگی خارج رحمی : تاریخچھ عقامت 

 ،عملیات جراحی لگن خاصره ،التصاقات اعضا. (PID)حوصلھ

 

 

 سقط جنین: .2

تولید نطفھ سالم بوده ،لیکن جداشدن کیسھ حاملگی از غشای مخاطی رحم سبب خونریزی رحمی دید کننده: سقط تھ

میگردد. در معاینات مھبلی عنق بستھ بوده و در معاینات التراسوند جنین سالم است. برای این مریضان بھ ھیچ 

 تداوی ضرورت نبوده ،استراحت بستر ھیچ تاثیر باالی آن ندارد.
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تولید نطفھ از غشای مخاطی رحم جدا میشود. در معاینات مھبلی عنق باز بوده ،و شاید نسج تناب ناپذیر: سقط اج

برای تخلیھ نمودن جوف اندومیتر صورت  MVA / D&Cاز عنق رحم بھ خارج رانده شود. تداوی توسط  

 .میگیرد. تا زمانی کھ خانم بھ صورت اشکار منتن نشده ،انتی بیوتیکھا ضروری نیست

تولید نطفھ قسمآ قابل جداشدن بوده ،قسمت باقیمانده ضرورت بھ تخلیھ کردن دارد. اکثرآ در معاینھ سقط نامکمل: 

مھبلی عنق باز میباشد. خانمھا با خونریزی مھبلی طویل مدت ،و کرمپ ھای قسمت سفلی بطن میایند. تداوی آن 

 مانند سقط اجتناب ناپذیر میباشد.

فھ از غشای مخاطی جدا شده و خارج میشود ،لیکن ھنوز بھ صورت مکمل حفظ شده و در : تولید نط سقط ناموفق

ھفتھ بوجود می آید. تخلیھ رحم نسبت بھ اینکھ برای وقوع  6-4این واقعات سقط خود بھ خودی در جریان  85%

ش بینی سقط خود بھ خودی انتظار کشید ،مصون تر است ،و زمانی کھ یک مقدار خون ضایع میشود قابل پی

 نمیباشد.

 

منفی و رحم او  Rhدر تمام سقط ھای فوق الذکر گروپ خون و ھیموگلوبین مادر باید تعین شود. اگر مادر دارای 

ساعت پروسیجر  72تھیھ شده ،باید در جریان  D&Cیا  MVAو یک  (instrumented)نیز با لوازم ملبس شده 

 ردد. از طریق عضلی بھ او توصیھ گ 250iuروگم بھ مقدار 

 

 خونریزی  اتفاقی: .3

ندرتآ ،خونریزی میتواند از باعث ترضیض مھبل واقع شود ،مثآل بعد از مقاربت شدید جنسی ،یا از یک زخم عنق 

 رحم ،مانند یک پولیپ یا یک کارسینوما. 

 

 آمادگی و ارزیابی قبل از عملیات خانم ھا برای جراحی نسایی والدی

 

A. : و قبل از عملیات با تاکید بھ آماده سازی مریض دقیق ک ارزیابی تدوین ی ارزیابی قبل از عملیات

بررسی بعد از عملیات کار یک جراح خوب است. در تمام پروسیجر ھای جراحی ،چھ کوچک یا بزرگ 
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ارزیابی باید بھ صورت منفردانھ صورت گیرد نھ بھ صورت روتین. ارزیابی قبل از عملیات باید باشد 

 شامل موارد ذیل باشد:

 

 اریخچھ و معاینات فزیکی ،بھ شمول مرور سیستم ھا و عالیم حیاتی.ت .1

 

 تحقیقات :  .2

 تست حاملگی جھت جلوگیری از بارداری غیر متوقع در زمان نزدیک. •

اگر عملیات جراحی بزرگ یا تفریط فشار خون معاینھ ادرار و کریتینین صورت  گیرد ، •

روتوکسیک یا اگر سن مریض باالتر از احتمالی باشد ،یا در صورت استفاده از ادویھ جات نف

 سال باشد.  50

،امراض دانستھ شده قلبی یا  55بھ اساس پیشنھاد : سن باالتر از  (ECG)گراف برقی قلب  •

خطر ازدیاد یافتھ امراض قلبی ناشی از تاریخچھ داویی یا اعراض مریض ،مواجھ بودن بھ 

الن شده(بھ جز از یک عرض در یک پروسیجر عملیات بزرگ پخطر ابنارملتی الکترولیت ھا ،

 ماه گذشتھ و عدم موجودیت کدام اعراض جدید).

،یا مشکوک بھ امراض قلبی یا ریوی(بھ جز از یک  60اکسری صدر ،اگر سن باالتر از  •

 ماه گذشتھ و عدم موجودیت کدام اعراض جدید). 6عرض در جریان 

• Group & X-match, U/A, K, Na, RBG, QBC مام عملیات ھای دو واحد برای ت

 بزرگ.

تست ھای دیگر تنھا بھ اساس پیشنھادات کلینیکی در رابطھ بھ احتمال موجودیت مریضی  •

 صورت میگیرد.

بعضی اوقات جراحان نسایی والدی میتوانند سبب رسک در صدمات امعای خورد و بزرگ  •

ود ساحھ موجسھ التھابی در شوند زیرا التصاقات حوصلی از سبب عملیات ھای قبلی یا یک پرو

میباشد ،مانند امراض التھابی حوصلھ ،یا التھاب اندومیتر. در این حالت مناسب است کھ امعا را 
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برای عملیات آماده ساخت کھ در این صورت از آماده ساختن میخانیکی امعا و استفاده از انتی 

ده شده اند بیوتیک ھای پر انترال کھ از انتشار انتان بین مریضان کھ بھ عملیات انتخابی امعا آما

 جلوگیری نماید ،استفاده نمود. 

 

 

پروسیجر عملیاتی و خطر آنرا تشریح و از مریض و شوھر(یا خویشاوند نزدیک او) موافقھ موافقت:  .3

بگیرید. بھ مریض بفھمانید کھ بھ خاطر پذیرش یک روز قبل از عملیات مراجعھ نماید و از نیمھ شب 

NOP (واقعھ روز) مثآل :  شود. بھ مریضانی کھ بھ عملیات کوچکBTL, biopsy, D&C  ضرورت

صبح مراجعھ نمایند و تاکید نمائید کھ  7دارند فھمانده شوند کھ در روز عملیات بھ خاطر پذیرش ساعت 

شود. تعین نمودن مریضان معروض بھ خطر و دانستن اختالطات کھ مترافق با  NOPاز نیمھ شب 

اخلھ را میدھد کھ اختالطات جراحی را محو یا حد اقل پروسیجر ھای خاص جراحی میتواند اجازه مد

 کاھش داده و سبب انکشاف در نتایج مریض شود.

 

 

4. Book Date:  نام ،نمبر شفاخانھ ،سن و پروسیجر را در کتاب عملیات در قسمت پائین تاریخ درست

 ،نوشتھ نمائید.

 

لیاتی را بھ سوپروایزر نرسنگ بعد از ظھر قبل از روز عملیات لست عم آگاه ساختن تیایر عملیات : .5

 تیاتر عملیات بسپارید و مشخص نمائید کھ مریض باید در کدام وآرد باشد. 

 

فایل مریض را با یک یاداشت کھ در آن تذکر شده است کھ مریض برای پذیرش  آگاه ساختن رسپشن: .6

را با خود در یک وآرد مشخص بھ یک تاریخ مشخص خواھد آمد ،دوباره بھ رسپشن بفرستید. فایل 

 نگھداری نکنید.



 49 

 

 

Bجلوگیری از ترومبوامبولیزم وریدی . (VTE)  :در خانمھای کھ تحت عملیات جراحی قرار میگیرند 

 

-%7در عملیات ھای عمومی والدی  DVT)(  مرگ ھای بعد از عملیات ناشی از ترمبوز وریدیرنج یا حدود 

واقعات مربوط بھ درجھ  %5-0.1در  (PE)ی است. امبولیزم ریو %45بوده و در امراض خبیث الی  29%

واقعات بوجود میاید و تقریبآ  %80-50در  DVTرسک میباشد. متاسفانھ امبولیزم ریوی بدون تظاھرات کلینیکی  

روز بعد از عملیات والدی در مریضان  7واقعات کشنده میباشد. زیاد ترین واقعات در جریان  %20-10در حدود 

ھفتھ بعد از مرخصی از شفاخانھ معروض بھ خطر اند ،ممکن بھ  3ت مریضان برای واقع میشود ،بھ ھر صور

 صورت ثانوی میتوان امبولیشن را کاھش داد. 

 

 

 تصنیف درجات خطر ترومبوامبولیزم وریدی در مریضان والدی: 

 

 مشخصات تصنیف

 رسک با سویھ پائین

 ) %3< مرگ ناشی از ترومبوزوریدی(خطر 

 

 متوسط رسک 

 )%40-10 رگ ناشی از ترومبوزوریدیم (رسک

 

 رسک بلند 

 %70-40 مرگ ناشی از ترومبوزوریدی(رسک 

 > دقیقھ30> سال و دوام عملیات 40سن 

 

 

 < سال و داوم عملیات متفاوت40سن 

 عدم موجودیت کدام رسک دیگر کلینیکی

 

 

 < سال ھمراه با فکتورھای رسک:40سن 
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 )%5-1،رسک امبولی ریوی 

 

 رومبوزوریدی یا امبولیمرگ ناشی از ت •

 ریوی 

 وریکوز وین •

 انتان  •

 امراض خبیث •

 تداوی با استروجین •

 چاقی  •

 جراحی طوالنی  •

 

 

 ضروت نبوده ،لیکن درباره امبولی ابتدای باید متیقن بود. :برای مریضان با خطر پائین پروفایلکستداوی 

 

 ید استفاده شود)با 3و نمبر  1(نمبر  برای مریضان با خطر متوسط: پروفایلکستداوی 

 

جوراب ھای کھ تا قسمت علوی رانھا سبب فشار میگردد باید قبل از عملیات تا زمان  گردش مکمل بھ  .1

 مریض توصیھ گردد. 

 از فشار ھوایی در زمان عملیات تا زمانی گردش مکمل بھ مریض توصیھ گردد.  .2

از عملیات بھ مریض توصیھ  واحد حد اقل دو ساعت قبل 5000از ھیپارین غیر قابل تجزیھ بھ مقدار  .3

 ساعت ادامھ یافتھ الی زمانی کھ مریض از شفاخانھ مرخص شود. 12نموده و تا بعد از عملیات ھر 

4. LMWH  ساعت قبل از عملیات توصیھ شده  12ملی گرام)  40واحد ،یا انوکساپارین  2500(دلتیپارین

 فاخانھ مرخص شود.و بعدآ یک مرتبھ در روز بعد ازعملیات تا زمانی کھ مریض از ش

 

 باید استفاده شود) 2برای مریضان با خطر بلند: (نمبر  پروفایلکستداوی 
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 از فشار ھوایی در زمان عملیات تا زمانی گردش مکمل بھ مریض توصیھ گردد. .1

واحد دو ساعت قبل از عملیات بھ مریض توصیھ نموده و تا  5000از ھیپارین غیر قابل تجزیھ بھ مقدار  .2

 روز الی زمانی کھ مریض از شفاخانھ مرخص شود ادامھ یابد. 7ساعت برای  12یات ھر بعد از عمل

3. LMWH  ساعت قبل از عملیات توصیھ شده  12ملی گرام)  40واحد ،یا انوکساپارین  2500(دلتیپارین

 روز یا تا زمانی کھ مریض از شفاخانھ مرخص شود. 7و بعدآ یک مرتبھ در روز برای 

 

در زمان عملیات یا بعد از عملیات بعد از انستیزی موضعی مصؤن بوده لیکن باید انستیزی  ادویھ ضد تحثر خون

 دور نشود. LMWHساعت رزق  12موضعی استفاده نشود و کتیتر اپی دورال نیز باید در جریان 

 

C برای پروسیجرھای والدی:  پروفایلکس. انتی بیوتیک ھای 

 

کشاف انتانات ناحیھ عملیاتی شوند کھ این مریضان باید مکن سبب انفیصد از مریضان بعد از عملیات م %5الی 

بب بلند رفتن قیمت نزدشان میشود. رھنمای شوند تا برای یک مدت طوالنی در بستر باقی بمانند ،کھ این کار س

ای است. انتی بیوتیکھ پروفایلکسیکی تمرینات پیشرفتھ در کنترول انتان عبارت از استفاده انتی بیوتیک ھای 

میکانیزم سیستمیک بھ اساس اعتقاد بھ اینکھ انتی بیوتیکھا در انساج میزبان میتوانند سبب افزایش  پروفایلکس

دفاعی شده و کمک مینماید کھ باکتریھای را کھ در زخم جا میگیرند ازبین ببرد. استقرا انستیزی -طبیعی معافیت

در پروسیجر  پروفایلکسنمودن انتی بیوتیک ھای  نشان دھنده یک زمان مناسب(قبل از شق نمودن) برای شروع

ساعت ادامھ پیدا کند یا در واقعات عملیاتی کھ مترافق  3بعد از در صورتی کھ پروسیجر عملیاتھای بزرگ میباشد. 

برای بقای  پروفایلکسای انتی بیوتیکھ، یک دوز دومی یا سومی  (ml 1500<)با ضیا یک مقدار زیاد خون است 

 انساج باید تکرار شود.  سویھ آنھا در
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در جریان یک پروسیجری کھ فکر میشود مریض در معرض خطر بزرگ انتان قرار دارد ،استفاده انتی 

 بیوتیکھای معالجوی باید مالحظھ شود. 

 

 تنظیم و ترتیب ادویھ ھای ضد مکروبی پروفایلکتیک توسط پروسیجر

 مقدار انتی بیوتیک پروسیجر

 مھبلی/بطنی 

 *ھسترکتومی

 سیفازولین

 سیفوتکزیم

 

 Yمترونیدازول 

 

 Yتنیدازول

 IVگرام بھ دوز واحد  2یا  1

  IVگرام بھ دوز واحد  2

 

 IVگرام بھ دوز واحد  1

 

گرام بھ دوز واحد از طریق دھن  2

 ساعت قبل از عملیات) 4-12(

  ھیچ  لپراسکوپی

  ھیچ لپراتومی 

  ھیچ ھستروسکوپی

ملی گرام از طریق دھن ،دو  v 100لیندوکسی سایک ھستروسلپنگوگرام

 روز 5مرتبھ در روز برای 

  ھیچ IUDداخل نمودن 

  ھیچ بایوپسی اندومیتر

 دوکسی سایکلین D&Cسقط بوجود آمده 

 

 

 

ملی گرام از طریق دھن یک  100

ملی  200ساعت قبل از پروسیجر و 

گرام از طریق دھن بعد از 

 پروسیجر 
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 مترونیدازول 

 

م از طریق دھن دو ملی گرا 500

 روز 5مرتبھ در روز برای 

  ھیچ یورودینامیک

 یک زمان مناسب برای توصیھ پروفایلکسز انتی بیوتیک عبارت از استقرا انستیزی است.*

Y عاملین(agents) .منتخب ادویھ ضد مکروبی در خانم ھا با تاریخچھ فرط حساسیت بھ مقابل پنسلین 

v اگر ھستروسلپنگوگرام تیوپھای fallopian  متوسع را نشان دھد ،در این صورت ھیچ پروفایلکسز بدون تیوپ

 متوسع استطباب ندارد.

 

روز قبل عملیات سبب کاھش انتان  4حداقل ی مھبلی با مترونیدازول یتداوی قبل و بعد از عملیات التھاب باکتریا

 مھبلی در خانم ھای کھ فلورای غیر نارمل دارند ،میگردد. 

 

 ز اندوکاردیت در حاالت ذیل پیشنھاد میشود:پروفایلکس

،اندوکاردیت باکتریایی قبلی  Prosthetic cardiac valves بلند:-کتگوری خطرات .1

،CHD  کامپلکس سیانوتیک (مانندTGA ،TOF ،single-ventricle states  (

 ساختھ میشود.کھ بعد از عملیات سیستم ریوی  conduits،شنت یا 

اکثریت سؤاشکال والدی دیگر ،تشوش وظیفوی کسبی : متوسط-کتگوری خطرات .2

valvular  مانند)RDH کاردیومایوپتی ھایپرتروفیک ،پروالپس دسام مترال با، (

valvular regurgitation  ضخامھ،leaflets  .یا ھر دو آنھا 

 پروفایلکسز اندوکاردیت در حاالت ذیل پیشنھاد نمیشود:

ثانوی تجریدشده  ASDوس عمومی کمتر باشد) (خطر نسبت بھ نف ناچیز:-کتگوری خطرات .3

عملیات گرافت بای ماه) ، 6(بدون کدام بقایا بعد از  PDA،یا  ASD ،VSD،ترمیم جراحی 

پاس قبلی شریان کرونری ،پروالپس دسام مترال بدون ریگورجتیشن دسامی ،فزیولوژیک 
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وی دسامی ،تب قبلی بدون تشوش وظیف Kawasakiسندرو ،وظیفوی ،مورمور نادرست قلبی ،

و فلبی (داخل وعایی و اپی کاردیک)  pacemekersروماتیزم قبلی بدون تشوش وظیفوی ،

implanted defibrillators  . 

انتی بیوتیکھای کھ برای جلوگیری از انتان ناحیھ عملیاتی توصیھ میگردد برای پروفایلکسز اندوکاردیت کافی 

پروفایلکتیک کھ برای اندوکاردیتس استفاده میشود ،ممکن سبب  ) ھایھانمیباشد. بھ ھر صورت ،عاملین (اجنت

در ذیل یک تعداد از رژیم ھای برای جلوگیری از ایجاد یک پوشش کافی در مقابل انتان ناحیھ عملیاتی گردد. 

 قرار میگیرند ذکر شده است. GIیا  GUاندوکاردیتس برای مریضان مشکوک کھ در تحت پروسیجرھای 

 *رژیم )ھا(اجنت نیعامل مریض حالت

وریدی +  گرام 2امپیسیلین  امپیسیلین + جینتامایسین بلند-مریضان با خطرات

ملی گرام  1.5جینتامایسین 

ملی گرام نباید  120/کیلوگرام (از 

 30افزایش یابد) وریدی در جریان 

ساعت  6دقیقھ شروع پروسیجر. 

گرام وریدی یا  1بعد از امپیسیلین 

از طریق  گرام 1اموکسی سیلین 

 دھن استفاده شود. 

بلند و الرژیک -مریضان با خطرات

 بھ مقابل پنسیلین

گرام وریدی در 1ونکومایسین  ونکومایسین + جینتامایسین

ساعت +  2-1اضافھ تر از 

ملی گرام  1.5جینتامایسین 

ملی گرام نباید  120/کیلوگرام (از 

. انفیوژن کامل افزایش یابد) وریدی

ھ شروع دقیق 30در جریان 

 پروسیجر.
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گرام از طریق  2اموکسی سیلین  اموکسی سیلین یا امپیسیلین متوسط-مریضان با خطرات

ساعت قبل از پروسیجر یا  1دھن 

گرام وریدی در جریان  2امپیسیلین 

 دقیقھ شروع پروسیجر. 30

متوسط و -مریضان با خطرات

 الرژیک بھ مقابل پنسیلین

یدی در گرام ور1ونکومایسین  ونکومایسین

، انفیوژن  ساعت 2-1اضافھ تر از 

دقیقھ شروع  30کامل در جریان 

 پروسیجر.

 *دوز دومی ونکومایسین یا جینتامایسین پیشنھاد نمشود.  

 (Post-term)حاملگی بعد از معیاد  مراقبت

 

 

ریخ تخمینی روز یا تا 294ھفتھ یا اضافھ تر از سکل عادت ماھوار قبلی ( 42 تعریف حاملگی بعد از معیاد:

 روز) EDD”  +14”والدت

 

 جھت تشخیص مھم است. تعین نمودن تاریخ حمل برای این منظور 

 

 حاملگی ھا.  %10،و یک حد وسطی  %14-4از  شواھد یا مدارک:

منتج شود ،اکثریت وقایع در نتیجھ  EDDاز سبب عدم تعین دقیق ھمچنان بعضی از وقایع حاملگی بعد از معیاد 

 یل المدت بوجود میاید. یک بارداری طو
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حاملگی بعد از معیاد میتواند با خطرات معین بھ جنین یکجا باشد. میزان مرگ قبل از جھ بھ جنین: اخطرات مو

ھفتھ بارداری دو مرتبھ نسبت  42در بزرگتر از ) PMR(مرگ زودرس نوزاد + جنین مرده =  (PMR)والدت 

 والدت)  1000واقعھ در  3-2ابل واقعھ مرگ در مق 7-4بھ حاملگی بھ معیاد است(

 

 حاملگی بعد از معیاد از سبب محاسبھ نادرست است.  %50زیادتر از تشخیص: 

 ،جمع موارد ذیل دارد:  LMPمحاسبھ دقیق ضرورت بھ 

 ھفتھ یا  20-17در  FHRاصغا صدای قلب جنین یا  .1

 یا LMPبھ ھفتھ  2cm -ھفتھ +/ 30-18بلندی عنق رحم بین  .2

 ھفتھ 26از التراسوند قبل  .3

 

 صورت گرفتھ تا شامل: ارزیابی جنین باید ھفتھ دو مرتبھ : مراقبت

 لگد در یک روز باشد. 10باید اضافھ تر از  -فعالیت (تعداد لگدزدن طفل) .1

2. NST 

3. Biophysical profile (BPP)  یا،BPP  متعادل(NST+AFI) 

انتی متر یا اگر س 2اگر جیب عمودی مایع امینوتیک زیاد تر از حجم مایع امینوتیک ( .4

AFI .(پنج سانتی متر یا کمتر باشد ،غیر نارمل میباشد 

 

فکتور ھای دیگر برای مالحظھ شامل سن بارداری ،کھ از تست قبل از والدت جنین منتج میشود(مانند نارملتی 

ورنگ جنینی) ،حالت عنق رحم و برتری مادر بعد از مباحثھ در باره خطرات/فواید تداوی مورد نظر با مانیت

 مخالف استقرا والدت. 

 

 کھ سن بارداری معلوم باشد:زمان 

 سبب کاھش تکرار حاملگی بعد از معیاد میگردد. 40-38تخلیھ غشا در ھفتھ  •
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 EDD+14) 42و  (EDD+7 days) 41این منطقی است کھ بررسی قبل از والدت را در بین ھفتھ  •

days) یر با ازدیاد سن بارداری افزایش میابد. حاملگی شروع نمود ،بھ اساس مدارک میزان مرگ و م 

 والدت بھ معیاد در صورتی کھ وادار شود. •

 بدون توجھ بھ ارزیابی طفل. 42والدت در ھفتھ  •

 مدنظر باشد. C/Sباشد در این صورت  EFW>4500gاگر  •

 

 

 سن بارداری معلوم نباشد:کھ  زمان

ی آنکھ مدارک یا شواھد خطر برای جنین در این صورت باید اسقرا حمل را بھ تعویق انداخت بھ استثنا •

 موجود باشد (ضرورت بھ ارزیابی جنین دو مرتبھ در ھفتھ است).

 

 مراقبت در جریان حاملگی: 

 مانیتور نمائید.  CTGزمانی کھ والدت شروع میشود ھر چھ زود تر قلب جنین و تقلصات رحمی را با  •

ممکن سبب افزایش امکانات مینوتیک شده و واقعات پارگی کیسھ امینوتیک سبب کاھش بیشتر مایع ا •

برای فشار باالی حبل سروی گردد. لیکن متواند موجودیت مایع میکونیم را آشکار سازد (بھ مراقبت 

 میکونیم مراجعھ شود)

حرکت داده میشود   C/Sمایع امینوتیک زمان آشکار میشود کھ خانم برای آشکار شدن مایع میکونیم:  •

مشکوک باشد یا زمانی کھ تشوش وظیفوی ھایپرتونیک یا ھایپوتونیک  CPD،خصوصآ زمانی کھ 

 والدت آشکار باشد. 

 یک داکتر والدی با تجربھ باید در مراقبت دستوشی شانھ در زمان والدت حاضرباشد. •

 حمایھ اطفال نیز باید برای والدت پیشنھاد شود. •
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 abor)(Induction of Lاستقرا وضع حمل 

 

 تعریف: عبارت از افزایش و استقرا دادن تقلصات رحم توسط ادویجات است.

 

 استطبابات:

یا عدم  PROMs ،  Chorioamnionitis،(FTP)،پری اکلمپسیا / اکلمپسیا ،مرض شکر ، APHمادر:  .1

 . (Augmentation)از سبب تقلصات ضعیف  Laborکفایھ در 

،کاھش در مایع امینوتیک ،ابنارملتی بزرگ جنین ،حمل  (IUGR)جنین : تاخیر در رشد داخل رحمی  .2

بارداری تصدیق شده  42،بھ تعویق افتیدن پختگی جنین (بعد از ھفتھ  Isoimmunizationمتعدد ، 

 .(IUD) است) مرگ داخل رحمی 

 

 مضاد استطبابات:

ارند ،در معرض خطر تمام خانم ھای کھ یک تاریخچھ سزارئین قبلی یا سکار رحم ازسبب عملیات ھای دیگر د

پاره شدن سکار مذکور قرار داشتھ و باید وضع حمل در آنھا تا زمانی کھ با مدیر پروگرام تریننگ نسایی والدی یا 

 شف سرویس مشوره صورت نگرفتھ است ،استقرا یا افزایش داده نشود.

 

 ارزیابی عنق رحم:

 عنق رحم ارتباط دارد.مستقیمآ بھ درجھ رسیدگی  Laborموفقیت و عدم موفقیت استقرا 

 میتوان درجھ رسیدگی عنق رحم را اندازه نمود. Bishop Score (0-13)با استفاده از 

 

 محل         قوام عنق رحم            موقیعت عنق رحم         (%)زدودن      (cm)توسع       نمبر
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 خلفی  ثابت (محکم) 3-  30-0  بستھ     0

 متوسط   متوسط 2-  40-50  1-2  1

 قدامی   نرم 1-  60-70  3-4  2

3  >5  >80  0 --   -- 

 

 :(Methods of Induction)میتود ھای استقرا 

 

 پاک کردن غشا: .1

 Laborبھ تمام خانمھا ،پاک نمودن غشا قبل از استقرا وضع حمل  پیشنھاد شده کھ مترافق با افزایش احتمالی 

 ھفتھ) میباشد. 41زان حاملگی طوالنی (اضافھ تر از ساعت ، و کاھش می 48خود بھ خودی در جریان 

 

 

 رسیدگی (پختگی ) عنق رحم قبل از استقرا آن:

 

 :میزوپروستول

ساعت تکرار  3مایکروگرام) را از طریق مھبلی بھ قوس خلفی داخل نموده و این عمل را در ھر  25یک تابلیت (

 حمی شروع شده و غشا پاره شود.ساعت) تا زمانی کھ تقلصات ر 24تابلیت در  4نمائید(الی 

 

 امنوتیک: -انفیوژن خارج .3

اگر میزوپروستول قابل دسترس نباشد و عنق رحم نامساعد باشد در این صورت یک انفیوژن نارمل سالین را 

امینوتیک نموده کھ برای اجرای این کار استفاده از فولی کتیتر موثر بوده و این عمل باید  -داخل مسافھ خارج

 داکتر نسایی والدی اجرا شود.توسط یک 
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 : })(ARMامینوتومی {پاره کردن غشا توسط دست .4

 ساعت سبب وضع حمل شود. 24فیصد زنان در ظرف  88تنھا میتواند در  ARMبا یک عنق رحم مساعد ،

را در نظر گرفتھ و انفیوژن اوکسی توسین  را بعد از دو ساعت شروع  ARMدر صورت ممکن بودن ،

 نمائید.

 

 توسین: اوکسی .5

 بھ بسیار احتیاط استفاده نمائید ، بھ خصوص در خانمھای چندین بار حمل گرفتھ اند. 

 بھ یاد داشتھ باشید کھ اوکسی توسین میتواند سبب: 

 

 a :ثانیھ دوام کند  60ھر تقلصی کھ اضافھ تر از  . فرط تحریک 

 دقیقھ. 10تقلص در  4یا اضافھ تر از                                    

b: در فی دقیقھ. 100ضربان قلب جنین کمتر از  . مشکالت جنینی 

c: درد ثابت ،از بین رفتن تقلصات ،خونریزی       . پارگی رحم 

 ،شاک ،مشکالت تنفسی جنین.                                 

dمسمومیت آب :          دلبدی ،استفراغ ،اختالل ،تشنج و کوما . 

 .شود                                 

،خانم را  انفیوژن را ھر چھ زود تر توقف دھیداگر یکی از نکاتی کھ در فوق ذکر شد واقع شود در این صورت ،

 بھ یک پھلو دور داده و بھ او اوکسیجن دھید.

 

ب جنین باید بھ تنھا نگذارید. تقلصات رحمی و تعداد ضربان قل ھیچگاهخانمھای کھ اوکسی توسین میگیرند آنھا را 

 دقیقھ چک شود. 30دقیقھ، در ھر  10صورت منظم برای 
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 ثانیھ ادامھ میابد ،کمک مینماید. 30دقیقھ برای  10تقلص کھ در ھر  3رژیم اوکسی توسین : با 

 

ملی لیتر نارمل سالین یا رنگر یکجا ،و بھ  1000واحد بین المللی از اوکسی توسین را با  10 .1

 دقیقھ بھ مریض شروع نمائید.قطره در فی  10سرعت 

 

قطره در فی دقیقھ زیاد نمائید تا  زمانی کھ یک نمونھ خوب از تقلصات  10دقیقھ ، 30در ھر  .2

 بوجود آید.

 

قطره در فی دقیقھ بوجود نیاید  60در صورتی کھ یک نمونھ خوب از تقلصات بعد از توصیھ  .3

 (On-call)اکتر نسایی والدی ،و مریض چندین بار والدت نموده باشد ،در این صورت با د

 مشوره نموده و سزارئین سکشن را برای استقرا ناموفق رحم در نظر بگیرید. 

 

قطره در فی دقیقھ بوجود نیاید  60در صورتی کھ یک نمونھ خوب از تقلصات بعد از توصیھ  .4

 (on-call)،و مریض برای بار اول والدت نماید ،در این صورت با داکتر نسایی والدی 

یا مشکالت جنینی وجود نداشتھ باشد  Laborوره نموده و اگر ھیچ شواھد مبنی بر بندش مش

ملی لیتر  1000واحد بین المللی اوکسی توسین را در  20،انفیوژن را تغیر دھید طوری کھ : 

دقیقھ  30قطره در فی دقیقھ بھ مریض شورع نمائید. در ھر  30نارمل سالین یکجا و بھ سرعت 

فی دقیقھ زیاد نماید تا زمانی کھ یک نمونھ خوب از تقلصات بوجود آید. در قطره در  10،

قطره در فی دقیقھ بوجود نیامد در این  60صورتی کھ نمونھ خوب از تقلصات بعد از توصیھ 

 صورت سزارئین سکشن را برای استقرا ناموفق رحم در نظر بگیرید.
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 ن (تغیر رنگ) میکونیم مایع امینوتیکمراقبت تلوی

 

 وقوع تلوین عصاره میکونیم در حاالت ذیل صورت میگیرد :

 

o   فیصد در حاملگی ھای قبل از وقت.  5کمتر از 

 مترافق باشد) chorioamnionitis(شاید با انتانات و 

o 12-15 .فیصد حاملگی ھای بھ وقت 

o  د.فیصد در حاملگی ھای کھ از وقت گذشتھ باش 50الی 

 

 تشخیص :

 

زمانی کھ غشای امینوتیک بھ صورت خود بھ خودی یا قصدی پاره میشود ،مایع تلوین شده امینوتیک سبز رنگ با 

یا بدون ذرات ،یکی مشخصھ آن میباشد. مایع تلوین شده میکونیم شاید رقیق یا غلیظ باشد. موجودیت میکونیم در 

 ین است.مایع امینوتیک ندرتآ نشان دھنده فشار باالی جن

 

 مراقبت قبل از والدت و در جریان والدت : 

 

 مایع امینوتیک تلوین شده با میکونیم رقیق ،بیضرر (سلیم) بوده و بھ کدام مراقبت خاص ضرورت ندارد.

 

 مایع امینوتیک تلوین شده با میکونیم غلیظ شاید پروسیجرھای ذیل را تقاضا نماید:

 ،باید متخصص نسایی والدی خواستھ شود. در صورتی کھ میکونیم غلیظ تشخیص میشود .1

انفیوژن امینوتیک : یک کتیتر فشار دھنده داخل رحمی در قسمت خلفی ناحیھ قابل دید جوف اندومیتر  .2

سی سی از رنگر گرم یا نارمل سالین را بھ سرعت در جوف امینوتیک داخل  1000-800داخل میشود. 
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ی مایع را در ھر ساعت در ناحیھ مذکور داخل سی س 300-250نموده و بعدآ تا زمان والدت طفل 

نمائید. ( ھدف این است کھ میکونیم را رقیق ،از اسپایریشن میکونیم و پنومونایتس میکونیم جلوگیری 

 شود)

 سزارئین سکشن در صورتی کھ مشکالت جنینی موجود نباشد ضروری نیست. .3

 

 مراقبت بعد از والدت:

 

 وانید.داکتر اطفال را در زمان والدت فراخ .1

بلعومی) طفل را زمانی کھ طفل در ناحیھ عجانی قرار دارد و قبل  -در ابتدا دھن و بعدآ بینی (ناحیھ انفی .2

 ازاینکھ شانھ ھا بیرون شود ،سکشن یا پاک نمائید ،. 

اگر طفل دلتنگ (افسرده) شده یا قبل از وقت بھ دنیا آمده ،در این صورت پیشنھاد میشود کھ شزن از  .3

 یشن ویا با دست (باید فقط توسط یک داکتر با تجربھ اجرا شود) سکشن یا پاک شود.طریق انتیوب

 بلعومی ضرورت دارند. –اطفال کھ سالم بوده و بھ موقع تولد شده اند ،فقط بھ پاک نمودن ناحیھ انفی  .4

 اطفالی کھ بھ موقع تولد شده و دلتنگ (افسرده ) اند ،بھ پاک نمودن شزن و احیا ضرورت دارند. .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تلوین (تغیر رنگ) میکونیم مایع امینوتیک 

 غلیظ رقیق
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دھن ،بینی و قسمت خلفی بلعوم را قبل  –باالی ناحیھ عجانی 
از تولد شانھ طفل ،پاک نمائید. احیا طفل را در صورت 
ضرورت ادامھ دھید. طفل را خشک و تحریک نموده ،تغیر 

  وضیعت دھید.

دھن و بینی طفل را پاک  –باالی ناحیھ عجانی 
نمائید. احیا طفل را در صورت ضرورت ادامھ 
دھید. طفل را خشک و تحریک نموده ، تغیر 

 وضیعت دھید.

 آیا طفل سالم است؟

دھن و شزن طفل را پاک نموده ،احیای  نخیر بلی
 طفل را ادامھ دھید.

در صورت ضرورت احیای طفل را ادامھ 
 د.دھی
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 VBAC)تولد مھبلی بعد از سزارئین سکش

 

 

خطر اصلی تولد مھبلی بعد از سزارئین عبارت از پاره شدن ساحھ سکار رحم بوده کھ منجر بھ مرگ طفل 

 دقیقھ پاره شدن سکار رحم) و تھدید حیات مادر میشود. 10(معموآل در ظرف 

 

o خانمھا  بھ عوض یک بریدگی کالسیک در رحم ،یک بریدگی در سگمنت سفلی داشتھ باشند در این  اگر

صورت آنھا خطر بیشتر پاره شدن رحم را دارند. بنآبر این ما ضرورت داریم تا در مورد نوعیت 

کھ حمل  سزارئین قبلی خانم مذکور متیقن باشیم. خانمھا با سزارئین کالسیک قبلی باید اجازه داده نشود

 ھفتھ بارداری انجام دھند.  39-38بگیرند و باید یک سزارئین دیگر را در 

o  زمانی کھ والدت مھبلی بعد از سزارئین در جریان باشد، در این صورت داکتر نسایی والدی ،انستیتست

 و تیم عملیات خانھ در صورت کھ عملیات سزارئین ضروری باشد ،باید ھر چھ زود تر حاضر شوند. 

o مھا با سزارئین قبلی ضرورت دارند تا بھ خاطر فکتور ھای خطر تفتیش شده ،بھ صورت منظم بھ خان

 آنھا مشوره داده شود ،از خطرات و فواید والدت مھبلی بعد از سزارئین و عملیات سزارئین آگاه شوند.

. 

 

 مراقبت ھنگام پذیرش:

 

 گیج شورع نمائید. 18یا  16محلول داخل وریدی را با کنول  .1

 مچ دو واحد خون بگیرید. -،تایپ و کراز HBرای ب .2

تقلصات رحمی و تعداد ضربان قلب جنین را از نزدیک بھ صورت بھتر با میتود الکترونیکی  .3

(CTG).مانیتور نمائید 
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اعراض و عالیم پاره شدن رحم را مالحظھ نمائید (مالحظھ تقلصات ،خونریزی درجھ متوسط ،مشکالت  .4

و اگر در جریان حاملگی کدام عالیم ھوشدار دھنده واقع شود در این  جنینی ،درد دوامدار ،شاک)

 صورت داکتر نسایی والدی را آگاه نمائید.

جھت افزایش شاید اوکسی توسین (پروتوکول اوکسی توسین را مالحظھ نمائید) در ھنگام مالحظھ  .5

 ایی والدی باشید.مریض از نزدیک قابل قبول باشد ،لیکن خواستار بحث و موافقھ داکتر مافوق نس

استقرار حاملگی برای مادر یا توصیھ جنینی  مورد بحث قرار داشتھ و میتواند در تحت شرایط انتخابی  .6

 قبول شود. CTG،مالحظھ دقیق داکتر مافوق نسایی والدی و مانیتور نمودن توسط 

 

 

 مراقبت تب بعد از والدت

 

 تعریف : 

 

o  درجھ سانتی گرید یا اضافھ تر از آن ،میزان گسترش تب در  38مالحظھ شده کھ درجھ حرارت دھن

 دوره بعد از والدت بوده و ضرورت بھ بررسی دارد.

o فت مینماید ،در این صورت باید بھ داکتر خبرداده شده و یک تاریخچھ زمانی کھ تب در یک خانم پیشر

 انجام داده شود. QBCو یک  UAمکمل و معاینات فزیکی باید ھمراه با یک 

o  در صورت کھH&P ،UA  وQBC  نارمل باشد در این صورت بھ خانم باید مایع توصیھ شود

فیصد این  30ساعت آینده بررسی  شود. در  12گرام داده شده و خانم باید در  1،پراستامول بھ مقدار 

 Febrile inflammatoryساعت تب ازبین میرود (این حالت را بنام  12-8خانمھا در جریان 

response  (یا تب سلیم (بدون ضرر) یاد نموده و در زمان بعد از والت بیشتر معمول است 
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o  جھ یا باالتر از آن ثابت بماند در این در 38ساعت ، 4معاینھ پی درپی در جریان  2اگر تب مریض در

صورت داکتر باید دوباره خواستھ شده ،بعد از معاینھ دقیق وتست البراتواری ،از انتی بیوتیک بھ اساس 

 صالحیت داکتر استفاده میشود.

 

 اسباب تب بعد از والدت :  

 

o .تب سلیم (بدون ضرر) کھ در فوق ذکر شد 

o  ساعت دوام نکند. 24شیر) باید اضافھ تر از تراکم خون در پستانھا (تب از سبب 

o انتانات طرق بولی تناسلی 

 التھاب اندومتر رحم

 منتن شدن ناحیھ پاره شده /ترمیم شده عجانی

o انتانات نواحی دور 

 انتانات جرحھ (سزارئین سکشن)

 ترمبوفلبایتس

 انتانات صدری(سینھ)

 امراض دیگر (مالریا ،توبرکلوز وغیره)

 

 

 از حاالت فوق تشخیص شود در این صورت باید بھ صورت عاجل تداوی مناسب آغاز شود.در صورت کھ یکی 

 

بھ خاطر داشتھ باشید کھ تب بعد از والدت از سبب انتانات طرق والدی (سپس والدی) یک سبب عمده از مرگ 

 مادران بوده ،و باید بھ زودی تشخیص شده و بھ صورت مناسب تداوی شود. 
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 زوپرستول در نسایی والدیاستفاده از می

 

 

 یک لست مفصل از مأخذھا برای مقدار کھ در پائین ذکر شده است میتواند در آدرس ذیل دریافت گردد:

www.misoprostol.org 

 نوت مقدار استطباب

 28استقرا حمل برای طفل زنده > 

 ھفتھ

25-50ug PV ت الی ساع 4-6ھر

 .زمان وقوع تقلصات

 

بعد از سھ دوز الی روز بعدی قبل 

 از اسقرا حمل انتظار بکشید.

 موثریت

 تداوی خط اول در اکثریت مراکز

 قبلی تنبھ با ندبھ عملیاتیقبل از فرط 

 .سزارئین باید احتیاط شود

 

ساعت تا  4ھر  100ug PO/PV ھفتھ IUFD>28استقرا حمل برای 

 زمان والدت

 خوب

ی خط اول در اکثریت مراکز تداو

با ندبھ عملیاتی سزارئین باید احتیاط 

 شود.

 

ساعت تا  4ھر  400ug PO/PV ھفتھ  28-12 سقط ناموفق

 زمان خارج شدن

نسبت بھ اوکسی توسین بیشتر موثر 

 است.

ساعت یا  4ھر  400ug PO/PV ھفتھ 12-4سقط ناموفق 

800ug PV  ساعت تا زمان  24ھر

 خارج شدن

 %95 موثریت

 open os)ھفتھ  12-4سقط نامکمل 

and bleeding) 

600ug PO 95<موثریت  دوز واحد% 

 رژیم معیاری در اروپا
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 خونریزی بعد از والدت

 وقایھ -

 تداوی -

 ریان عملیات سزارئیندر ج -

 600ug PO 

1000ug PR / 600ug SL 

400ug  SL 

بھ اندازه اوکسی توسین رزقی موثر 

 است.نبوده لیکن خط دومی مفید 

رسیدگی عنق رحم قبل از استعمال 

 لوازم

400ug PO/PV  دو ساعت قبل از

 پروسیجر ثابت 

سبب کاھش میزان تثقب و ناکامی 

 میشود.

 

 

 

 مراقبت فرط فشار خون در حاملگی

 

وسط اگر یک مریض با تشخیص ذیل بھ وآرد والدی مراجعھ مینماید ،در این صورت باید توسط قابلھ ارزیابی و ت

 دیده شود. OBو عضو  OBداکتر 

 

 تصنیف:

 

o ( موجودیت فرط فشار قبل از حاملگی ) فرط فشار مزمن 

o ( فرط فشار در جریان ترایمستر اول حاملگی کشف شده ) فرط فشار تصادفی 

o  فرط فشار در زمان بارداری / فرط فشار از سبب حاملگی (حاملگی وابستھ بھ فرط فشار بدون پروتین

 یما یا پندیدگی )یوریا و اذ

o  300<،پروتین یوریا  90/140پری اکلمپسیا ( فرط فشارmg/24h ( اذیما یا پندیدگی قسمت باالیی بدن، 

o  ( پری اکلمپسیا + تشنج ) اکلمپسیا 

o فرط فشار مزمن ھمراه با پری اکلمپسیا تحمیلی / اکلمپسیا 
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 ارزیابی مقدماتی:

 

 تاریخچھ و معاینات مختصر فزیکی: .1

a. ی (بھ ھوش بودن) مریضدرجھ بیدار 

b. شنیدن آواز ھای قلب و شش ھا 

c. معاینات بطنی 

d. پندیدگی قسمت باالی بدن 

e.  رفلکس وتر عمیقھ(DTR)  

f. فوندسکوپی 

g. معاینات لگن خاصره (حوصلھ) بھ خاطر ارزیابی عنق و نمای جنین 

h. (تاریخچھ و معاینات بطن ،التراسوند) تعین نمودن سن بارداری 

i. ) بھبودی جنینBPP (– CTG .التراسوند، 

 

 البراتوار ( نتایج البراتواری را بھ داکتر فراخوانید) .2

a.  خون برایQBC ، بشمول پلتیلیت ھا ،تست وظایف جگرBT  یا زمان خونریزی ،گروپ خون و

 محافظھ آن 

b. ادرار برایDipstix (پروتین و لوکوسایت ھا) 

 

 تداوی را بھ اساس تشخیص پالن کنید.  –. تشخیص احتمالی 3

  

 (بھترین پیش بینی مساعد)فشار مزمن فرط 

o  در صورت ضرورت ،تداوی فشار خون را با ادویھ ضد فشار ادامھ دھید(BP >/=160/110). 

 ممکن مانند مریضان خارج از شفاخانھ تداوی شوند ،بھ جز از حالتی کھ مادر و طفل نورمال باشند.
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 نمود. یصرا از فرط فشار بارداری تشخ مشکل است کھ فرط فشار اتفاقی 

 

o   در صورتی کھ BP> 160/110 .باشد فقط با ادویھ جات ضد فشار مریض را تداوی نمائید 

 ممکن مانند مریضان خارج از شفاخانھ تداوی شوند ،بھ جز از حالتی کھ مادر و طفل نورمال باشند. 

 

 ا،پروتین یوریا ++ ،موجودیت اعراض ) و اکلمپسی BP>/= 160/110پری اکلمپسیا شدید ( 

 

o .مریض را پذیرفتھ و بھ صورت عاجل بھ داکتر اطالع دھید 

o  در صورت کھ مریض بیھوش یا متشنج باشد در این مریض را بھ ریکوری برده و موضوعات ذیل را

 چک نمائید.

 بررسی نمائید ،باز نگھدارید ،اوکسیجن بدھید. طرق ھوایی

 ھ نمائید، بررسی نمائید ، در صورت ضرورت طرق  ھوایی را محافظ  تنفس

                        بھ مریض تنفس دھید.                                                                                                                                  

را  CPRنبض و فشار خون را ارزیابی کنید ،در صورت کھ موجود نباشد  جریان خون

 روع نمائید ،مریض را بھ طرف چپ نگھدارید ،ھر چھ زود تر مریض را والدت دھید.ش

o   85)مایعات داخل وریدی (رنگرلکتیت یا نارمل سالین) را بھ مریض بھ آھستھ گیml/hour = 

1000ml)  ساعت شروع نمائید. 12در اضافھ تر از 

o ت مالحظھ نمائید  فولی کتیتر را بھ مریض تطبیق نموده و خروج مایعات را ھر ساع(30ml/hour)  

o .دخول و خروج مایعات را بھ صورت دقیق ثبت نموده و از ورق ارزیابی اکلمپسیا استفاده کنید 

o  بھ مریضMgSO4  (مگنیزیم سلفیت ) بھ خاطر جلوگیری و توقف دادن تشنجات بدھید. پروتوکول ذیل

زیپم را در نظر بگیرید ،تشخیصات دیگر را مالحظھ نمائید. ( اگر تشنج توقف نکرد ،اضافھ نمودن دیا

 مانند ،مننجیت ،سرع ،خونریزی داخل دماغی را نیز در نظر داشتھ باشید )
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o باشد  110/160زمان تداوی نمائید کھ بلند تر از  فقط فرط فشار را(Hydralazine ,Nifedipine 

,Labetalol)  100-140/90-130خون پروتوکول ذیل را مالحظھ نمائید. توجھ را بھ طرف فرط فشار 

 معطوف نمائید.

o  ملی گرام  8ھفتھ باشد بھ مریض ستروئید را شروع نمائید ( 34در صورت کھ بارداری کمتر از

ساعت  12ملی گرام بیتامیتازون ھر  12دوز  یا   4ساعت ، 8دکسامیتازون از طریق داخل عضلی ھر 

 دوز) 2،

o  مھبلی سعی نمائید ،استقرار حمل را با والدت را پالن کنید: در صورت امکان برای والدت

شروع نمائید (پروتوکول استقرار حمل را  PVمایکروگرام از طریق  25میزوپروستول بھ اندازه 

 مالحظھ نمائید).

o  ساعت ادامھ دھید (ممکن تشنج برای بار اول  48مراقبت مریض را بعد از والدت از نزدیک برای مدت

 بعد از والدت واقع شود).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پروتوکول مگنیزیم سلفیت:
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 بدھید. IVازطریق  دقیقھ بھ مریض 15گرام بھ آھستگی و در مدت اضافھ تر از   4بھ مقدار  .1

ملی لیتر رنگر بھ سرعت   1000گرام مگنیزیم سلفیت در   20داخل ورید با اضافھ نمودن ازمایعات  .2

2g/h (100ml/h)  ازدیاد بیش از حد مایعات باشید بھ  مریض شروع نمائید. متوجھ اعراض و عالیم

(شنیدن منظم آواز ھای تنفسی برای اذیمای (پندیدگی) شش ھا ،چارت نمودن مقدار مایعات گرفتھ شده 

 و خارج شده)

 MgSO4گرام از  5نباشید ،بھ اندازه  IVنباشید ،یا قادر مانیتور  IVاگر قادر بھ وضیعت مناسب  .3

گرام (با  5زق عمیق عضلی در ھر دو سرین و بعدآ ) ر%2ملی لیتر لگنوکائین  1(ھمراه با 

 .ساعت بعد از والدت 24تا  ساعت دھید 4لگنوکائین) در سرین ھای آلترنتیف در ھر 

 

 تا زمان کنترول تشنج ،رعشھ و ھایپررفلکسیا ،مگنیزیم سلفیت شاید بھ دوز بسیار بلند داده شود. .4

/استفراغ ،مشکالت تنفسی ،ارتمی ،لکنت  عوارض جانبی مگنیزیم سلفیت شامل سرخی روی ،دلبدی .5

 در سخن گفتن و خواب آلودگی است.

 مگنیزیم سلفیت ندھید در صورتی کھ :  .6

 

 .DTRمعدوم شدن  .1

 مرتبھ در یک دقیقھ. 15تعداد تنفس کمتر از  .2

 ملی لیتر در ساعت 30اخراج ادرار کمتر از  .3

باشد در این صورت انتی دوت در صورت کھ اعراض و عالیم توکسی سیتی مگنیزیم سلفیت موجود  .7

ملی لیتر ،ده فیصده) از طریق داخل وریدی برای  10گرام ( 1آن کلسیم گلوکونات است. بھ اندازه 

 دقیقھ بھ مریض بدھید. 10اضافھ تر از 

 ساعت بعد از والدت ادامھ دھید. 24مگنیزیم سلفیت را برای  .8
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 : Hydralazineپروتوکول 

 

o  دقیقھ قبل  30دقیقھ بھ مریض داده و برای  10یق داخل ورید در اضافھ تر از ملی گرام از طر 5بھ اندازه

ملی گرام را بھ شکل بولوز  5از تکرار دوز (در صورت ضرورت) انتظار بکشید. بر عالوه بھ اندازه 

 میتوان از طریق وریدی توصیھ نمود.

 : Nifedipineپروتوکول 

 

o  دھن (از طریق تحت زبان جلوگیری نمائید) بدھید. ساعت از طریق 8ملی گرام در ھر  10بھ مقدار 

 : Labetololپروتوکول 

 

o  دقیقھ انتظار بکشید  30دقیقھ داده ،و  10ملی گرام از طریق داخل وریدی در اضافھ تر از  20بھ مقدار

 ملی گرام باشد. 40ملی گرام یا  20،قبل از اینکھ ضرورت بھ دوز بعدی بھ مقدار 

o ملی گرام در ساعت در نظر  40بت شد ،در این صورت یک انفیوژن را بھ مقدار زمانی کھ فشار خون ثا

 بگیرید.

 

 

 

 Puerperiumادویھ ضد تحثر در زمان حاملگی و 

 

نشان میدھد کھ واقعات  (VTE) یمطالعات اخیر با استفاده از معیارات واقعی برای تشخیص ترومبوامبولیزم ورید

و بھ یک  در بعد از والدت است قریبآ بھ اندازه واقعات ترومبوزسوالدت تترومبوز عمیق وریدی قبل از 

فریکونسی مساوی در ھر سھ ترایمستر واقع میشود. بھ ھر صورت امبولی ریوی بیشتر در بعد از والدت معمول 

 است. 
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ھمراه است شامل: افزایش  Puerperiumبعضی از فکتور ھای کھ با تغیرات تحثر در زمان حاملگی و 

،کاھش فعالیت فبرینوالیتیک ،افزایش رکودت  S،کاھش پروتین  (I, VII, VIII, IX, X)ای تحثری فکتورھ

فعال شده و جروحات وعایی کھ با وضع  Cوریدی ،افزایش فعالیت صفحیات دموی ،مقاومت در مقابل پروتین 

 حمل مترافق باشد. 

 

  د از:عبارتن Puerperiumدر زمان حاملگی و  VTE. رسک فکتورھا برای 1

 

 قبل از وجود: 

• VTE قبلی 

 والدی •

 کمبود انتی ترومبین •

 Sیا  Cکمبود پروتین  •

 V Leidenتحول فکتور  •

 جین متغیر پروترومبین •

 )APSشکل کسبی (سندروم انتی فاسفولپید ، •

 سال 35سن >  •

 در قبل از حاملگی یا در حاملگی مقدم (BMI >30 Kg/m2)چاقی  •

 4تعداد والدت ھای زنده > •

 یدی قابل دیدوریکوز ور •

 فلج ھر دو پا / عدم تحرک برای یک مدت طوالنی •

 Sickle cellمریضی  •

 بینظمی ھای التھابی •
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 امراض دسامی قلب •

 Myeloproliferative (Polycythemia vera)بینظمی ھای  •

 

 

 زود گذر: جدید یا-شروع 

 ز والدت)بعد ا ERPC ،sterilizationمثآل: ( Puerperiumپروسیجر عملیاتی در حاملگی یا  •

• Hyperemesis دیھایدریشن، 

 سندروم فرط تنبھ تخمدان •

 انتانات شدید مانند: پیلونفریتس •

 روز بستر) 4عدم تحرکیت (> •

 اکلمپسیا-پری •

 از دست دادن بیش از حد خون •

 سفر بھ مسافھ طوالنی •

 وضع حمل طوالنی •

 Midcavityوسیلھ والدت  •

 عدم تحرکیت بعد از والدت •

 

 نسبت بھ دیگران است. VTEیح کننده یک تعداد خطرات بیشتر برای مریضان بعضی از این فکتورھا توض

 تداوی باید بھ اساس خطر منحصر گردد.

 

 

را بھ دوز  Thromboprophylaxisمریضان ذیل باید در جریان دوره قبل از والدت و یا بعد از والدت  .2

 پائین اخذ نمایند.
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 بعد از والدت قبل از والدت حالت

VTE نخیر(اگر  ن عدم موجودیت ترمبوفلیبیاقبلی لیکVTE  با رسک فکتور موقتی

  رفع شده ھمراه باشد)

 ھفتھ 6

1 <VTE  1قبلی یاVTE  +h/o VTE 

  VTEفامیل یا طرف غیر معمول 

 ھفتھ 6 بلی 

،تحول  V Leidenترمبوفلیبیا (فکتور 

 ) APSترومبوفلبین ،کمبود انتی ترومبین ،

 ھفتھ 6 بلی 

 ھفتھ 6 بلی (PCOG)رومبین کمبود انتی ت

موجودیت ترمبوفلیبیاھای دیگر لیکن عدم 

VTE  قبلی 

 ھفتھ 6 ؟

APS روز 5-3 نخیر با سقط عود کننده 

 روز 5-3 بلی  رسک فکتورھای مداوم ≥3

 

مریضان ذیل باید دوز تعین شده ھپارین پروفایلکسز (انتی کواگوالنت مکمل) را در زمان دوره قبل از  .3

 عد از والدت اخذ نمایند:والدت و ب

 

 پروستاتیک میخانیکی قلبدسام  •

 امراض دسامی قلب و فبریلیشن اذینی •

• ASP  با تاریخچھ ترمبوامبولیزم وریدی(VTE)  پیشنھاد)ACOG( 

 دوامدار اخذ مینماید VTEمریضانی کھ از ادویھ ھای ضد تحثر بھ صورت مداوم بخاطر  •

 V Leidenمریضان ھوموزایگوس برای تحول فکتور  •

  G20210Aمبین مریضان ھوموزایگوس برای تحول پروترو •
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 عدم کفایھ شدید قلب ،بھ خصوص در موجودیت ترمبوزس بطینی •

 Eisenmengerسندروم  •

 

بھ صورت عموم از توصیھ وارفارین در زمان حاملگی باید اجتناب شود. بھ ھر صورت در بعضی وقایع بھ آن 

 Teratogenicityارین در ترایمستر اول برای جلوگیری از خطر ضرورت است ،کھ در این صورت باید از ھپ

 34میتواند بھ مریض شروع شود. وارفارین باید تقریبآ در ھفتھ  14یا  13استفاده شود ،و وارفارین تقریبآ در ھفتھ 

ارین ھپبارداری قطع شود تا از خطر خونریزی در زمان والدت جلوگیری شده ،و تا زمان والدت باید دوباره از 

معلوم  (Prothrombin time)استفاده کرد. وارفارین باید تنھا زمانی بھ مریض شروع شود کھ زمان پروترومبین 

باشد و تیم صحی در باره موضوعات ذیل مشوره صورت گیرد. مقدار ادویھ بھ اساس وزن بدن محاسبھ میشود و 

بھ  INRصورت متکرر ضروری بوده تا  بھ INRملی گرام روزانھ ممکن ضرورت باشد. چک نمودن  3تقریبآ 

 بھ مریض توصیھ نمود.  Kلغو نمودن تاثیرات وارفارین میتوان ویتامین   حفظ شود. برای 3.5-3اندازه 

 

 

 دوز یا مقدار ھپارین باید قرار ذیل باشد:  .4

 

aپائین -. پروفایلکس دوز 

 ساعت 12در ھر  scواحد  7500-5000 -ترایمستر اول  •

 ساعت 12در ھر  scواحد  10000-7500 -ترایمستر دوم  •

را در نزیکی پختگی چک نمائید و در  aPTT –ساعت  12واحد در ھر  10000 -ترایمستر سوم  •

 صورت بلند بودن مقدار آن را کاھش دھید.

 

b .معین (معالجوی) -پروفایلکس دوز 
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زمانی آید. بدست زمان کنترول  aPTT 1.5-2.5مرتبھ تا زمانی کھ یک  sc 2-3واحد  10000 ≥ •

 را ھر ھفتھ چک نمائید.  aPTTکھ بدست آمد 

اگر بھ وارفارین تغیر میابد ،پس در این صورت بعد از ھفتھ سیزدھم این کار را در تداخل با ھپارین  •

ھپارین  scروز انجام دھید. در نیمھ ترایمستر سوم باید آنرا دوباره الی زمان والدت بھ  3-2برای 

 تغیر داد. 

 

c .مبولیزم یا ترومبوز حاد:تداوی ا 

واحد بین المللی /کیلوگرام) بعدآ انفیوژن دوامدار بھ  80واحد ( 5000بولوز ھپارین داخل وریدی  •

میشود الی زمان کھ   سنجیده  Titrateساعت کھ از طریق  24واحد بین المللی برای  30000مقدار 

 یک ضد تحثر مکمل بدست آید. 

حفظ نمائید و بعدآ تداوی را بھ ھپارین دوز معین تحت الجلدی  روز 7-5ی مدت را برا یتضد تحثر •

 تبدیل نمائید. 

                 2.5-1.5را حداقل  aPTTساعت داده تا کنترول  8بھ مریض از ھپارین تحت الجلدی ھر  •

 مرتبھ تمدید نمود.

 آنرا حداقل سھ ماه ادامھ دھید.  (وقوع)بعد از پیامد •

 

 ل:.   تداوی در جریان حم5

بھ  Laborو  Deliveryآنرا در زمان  –برای مریضان کھ بھ ضد تحثریت مکمل ضرورت دارند  •

ساعت قبل از تولد  4کوتاه). انفیوژن ھپارین باید تقریبآ  half-lifeھپارین داخل وردی تغیر دھید(

با  قطع شود ،زیرا عملیات سزارئین در مریضان کھ ھپارین اخذ نموده اندتوسط عملیات سزارئین 

 افزایش قابل مالحظھ ضیا خون ھمراه میباشد. کھ این واقعھ در والدت ھای مھبلی رخ نمیدھد. 

در زمان شروع  والدت رزقیات را  -برای مریضان کھ یک پروفایلکس دوز پائین را اخذ مینمایند •

 باید توقف داد. 
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ن صورت ممکن است مریض ثابت بوده و کدام عالیم خونریزی موجود نباشد ،پس در ایحالت اگر  •

ساعت بعد از والدت سزارئین بھ ھپارین ادامھ  12بدون اختالط یا والدت یک بعد از  ساعت 4-8

 دھد. ممکن وارفارین بھ روز بعدی آن بھ مریض شروع شود.

استفاده نمود.  Protamine sulfateبرای تغیر دادن تاثیرات ھپارین بھ صورت عاجل میتوان از  •

میشود ،زمان واحد ھپارین  100-80از طریق داخل وعایی سبب خنثی شدن ملی گرام آن  1رزق 

وقت طوالنی تر باشد پس در این  دقیقھ رزق شده باشد میگردد. اگر  15کھ ھپارین در ظرف 

ملی  Protamine 500ضرورت است. دوز یا مقدار اعظمی  Protamineصورت بھ مقدار کم 

 گرام است. 
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 در زمان حاملگی  (UTI)مراقبت انتانات طرق بولی

 

 : سیستایتس (التھاب مثانھ) Lower UTIانتانات طرق بولی سفلی یا 
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مشکالت در ادرار کردن ،ادرار فوری ،تکرار در دفعات ادرار ،ادرار شبانھ ،ممکن تب و احساس  اعراض :

 سردی.

 لی  در زمان معاینات مھبلی.درد باالتر و خلف تر از ناحیھ تناس عالیم :

 

 : پیالونفریتسUpper UTIانتانات طرق بولی علوی یا 

،مشکالت در ادرار کردن  (CVA)تب و احساس سردی ،درد زاویھ بین قبرغھ(اضالع) و فقرات  اعراض :

 ،تکرار در دفعات ادرار و ادرار فوری .

 خلف تر از ناحیھ تناسلی ،تب و تظاھرات توکسیک.،درد باالتر و (CVA)درد زاویھ بین قبرغھ و فقرات  عالیم :

 

 موجودیت باکتر در ادرار(بکتری یوریا) بدون اعراض:

عبارت از موجودیت بکتریھای فعال و متعدد در داخل طرق بولی بوده کھ بدون اعراض است. (بکتری قابل 

درفی ملی لیتر نمونھ  (cfu) کالونی متشکلھ واحدات 100,000مالحظھ بھ اساس موجودیت بیشتر آنھا نسبت بھ 

ادرار کتیتر شده تشخیص میگردد. در خانمھای حاملھ اگر بکتری  50,000cfu/mlگرفتھ شده ادرار پاک  و 

واقعات سبب پیالونفریتس میگردد. تداوی بکتری  %47یوریای بدون عرض تداوی نگردد ،دراین صورت در 

ملی  100وقت میگردد. خانمھا باید یا با نایتروفورنشن  یوریا بدون عرضی سبب کاھش وقوع والدت ھای قبل از

روز تداوی  7ملی گرام سھ مرتبھ در روز برای  500روز ،یا با اموکسی سلین  10گرام دو مرتبھ در روز برای 

شده و کلچر ادرار دوباره تکرار شود. (متاءسفانھ ما فعآل در شفاخانھ کیور قادر بھ کلچر ادرار یا محاسبھ کالونی 

 نیستیم)

 

 انتانات متکرر طرق بولی:

بھبود یافتھ قبلی را تعقیب نموده و میتواند سبب  UTIاین اصطالح تشریح کننده یک انتان عرضی بوده کھ یک 

 UTIیا اورگانیزم متفاوت شود.  (%90-80)عود اورگانیزم اصلی یا سبب منتن شدن دوباره با عین اورگانیزم 
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 500ملی گرام یا سیفالکسین  100ی بیوتیک ھای جلوگیری کننده مانند نایتروفورنشن متکرر شاید با استفاده از انت

 ملی گرام در شب بھبود یابد.

 

 در خانمھا حاملھ : UTIتداوی 

تمام زنان کھ در کلینیک قبل از والدت حاضر میشوند یا بھ خاطر حاملگی و والدت معاینھ میشوند باید یک تجزیھ 

پاک (بھ طور دلخواه ،کلچر ،حساسیت و تعداد کالونی ) برای آزمایش باکتری یوریا و از جریان متوسط  ادرار 

UTI .داشتھ باشند 

o  اگر خانم در یک مدت نزدیک اعراض و عالیم دارد (اضافھ تر از چند روز) در این صورت تداوی او

 باید با دقت و بھ اساس نتیجھ تجزیھ ادرار صورت گیرد.

o   اگر تجزیھ ادرارUTI  مثبت نشان دھد در این صورت تداوی باید با در نظر داشت اعراض خانمھا را

 صورت گیرد.

o  معمولترین یوروپتوجینE.coli  بوده و ادویھ منتخب برای انتانات طرق بولی سفلی در خانمھای حاملھ

ا روز توصیھ میشود. اموکسی سیلین ر 10ملی گرام دو مرتبھ در روز برای  100نیتروفوریشن بوده ،کھ 

ملی گرام سھ مرتبھ در روز توصیھ نمود ،اما نشان داده شده کھ ادویھ اخیر  500نیز میتوان بھ مقدار 

 کمتر موثر است.

o  گیالس در روز افزایش دھند. تدارک پوتاسیم  12-10بھ خانم ھا باید گفتھ شود کھ گرفتن مایعات را تا

 سترات نیز میتواند سبب تسکین اعراض شود.

o ف (درجھ حرارت پائین ،درد و حساسیت خفیف و متوسط پیلونفریتس خفیCVA  ازدیاد متوسط تعداد،

کریوات سفید و عدم موجودیت توکسیک سیستمیک) میتواند توسط یک دوز واحد از سفتریاکسون ورید یا 

روز خاتمھ  10ملی گرام سھ مرتبھ در روز برای  500گرام و سفالیکسین بھ مقدار 1عضلی بھ مقدار 

 میابد.

o یلونفریتس شدید (درجھ حرارت بلند ،درد و حساسیت متوسط و شدید پCVA  بلند بودن تعداد کریوات،

سفید و توکسیک سیستمیک ) باید بستر شده و ھایدریشن از طریق داخل وریدی و از طریق دھن برای 
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مدت  ساعت از طریق داخل وریدی برای 24گرام در  2آنھا ضروری است. سفتریاکسون باید بھ مقدار 

ساعت جواب نداد ،در این صورت جنتامایسین  24روز بھ آنھا توصیھ شود. در صورتی کھ در مدت  7

 ملی گرام از طریق داخل وریدی سھ مرتبھ  در روز بھ آن عالوه نمائید. 80را بھ مقدار 

(گرده) را از طریق  متکرر یا اختالطی دارند ،مثآل پیلونفریتس شدید باید معاینھ وظایف کلیوی UTIتمام زنان کھ 

چک نمودن (کراتینین سیرم ،یوریا و الکترولیت ھا) انجام دھند. معاینھ آلتراسوند کلیوی باید بھ خاطر ارزیابی 

 بندش احتمالی طرق بولی صورت گیرد.
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 متعددھای  مراقبت حاملگی 

 

 خطرات در مادران با حاملکی متعدد:

 سقط جنین .1

 فراغات بیش از حد در حاملگیاست .2

 حمل و والدت قبل از وقت .3

 کم خونی .4

 اکلمپسیا –پری  .5

 خونریزی قبل و بعد از والدت .6

 ازدیاد مایعات داخل کیسھ امینوتیک .7
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 (C/S)  والدت بواسطھ عملیات جراحی .8

 

 خطرات جنین با حاملگی متعدد:

 تولد قبل از وقت .1

 محدود شدن انکشاف داخل رحمی  .2

 رحممرگ جنین در داخل  .3

 در دوگانگی ھای یک غشایی Twin-twin transfusion  (TTTS)سندروم  .4

 افزایش خطر در ابنارملتی ھای ارثی .5

 

 التراسوند در حاملکی  متعدد: 

اگر در کلینیک قبل از والدت یک حاملگی دوگانگی یا سھ گانگی تشخیص شود ،در این صورت یک 

ھ آیا دوگانگی یک غشایی است یا دو غشایی صورت گیرد. باید تھیھ شود ،سعی برای اینک USSالتراسوند یا 

ھفتھ باید التراسوند  4ھفتھ بارداری در ھر  24در جریان مراقبت قبل از والدت ،دوگانگی ھای دوغشایی از 

بگیرند تا عالیم محدویت انکشاف جنین مالحظھ شود. در دوگانگی ھای یک غشایی یا در سھ گانگی ھا 

 ھفتھ بارداری شروع و در ھر دو ھفتھ  انجام داده شود. 24اید از ،بررسی انکشاف جنین ب

 برای حاملگی ھای دوگانگی یا سھ گانگی اقدامات ذیل باید در نظر گرفتھ شود:

 

o .داکتر نسایی والدی و داکتر اطفال باید ھر چھ زودتر آگاه شده و با آنھا باید مشوره صورت گیرد 

o ر شورع شود.دو محلول داخل وریدی با کنول بزرکت 

o .نمای طفل و سن بارداری باید توسط آلتراسوند تشخیص شود 

o .داکتر نسایی والدی و داکتر اطفال باید در جریان والدت حاضر باشند 

o .بھ خاطر خونریزی بعد از والدت آمادگی گرفتھ شود 
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 تداوی در وآرد والدی:

 مھبلی نمایند.میتوانند بھ صورت محفوظ ،والدت  Vtx/Vtxدوگانگی ھای با نمای  .1

اگر دوگانگی اولی نمای بریج داشتھ باشد در این صورت نمای دوگانگی دومی مھم نبوده ،و تولد از  .2

طریق سزارئین باید یک میتود انتخابی آن باشد. مادرانی کھ میخواھند والدت مھبلی را ادامھ دھند ،باید 

 خطرات موجوده را بدانند.

 د جدا شوند.بای Vtx/breechدوگانگی ھا با نمای  .3

 دوگانگی ھای قبل از وقت باید مانند یک گانگی ھای قبل از وقت بھ اساس پروتوکول والدت تولد یابند. .4

برای دوگانگی ھای کھ از طریق مھبلی تولد میشود ،بعد از تولد دوگانگی اولی ،فورآ انفیوژن اوکسی  .5

ت شروع شود. زمانی کھ تقلصات ملی لیتر رنگر لکتی 1000واحد بین المللی در  10توسین بھ مقدار 

شروع نمود ،درازی را ثابت نموده و اگر بھ شکل طوالنی بود ،داکتر باید غشا را پاره نموده و اجازه 

دھد تا بھ صورت نارمل والدت دوگانگی دومی صورت گیرد. ھدف برای والدت دوگانگی دومی در 

 ن قلب جنین است. دقیقھ اولی عبارت از مانیتور نمودن دوامدار ضربا 30ظرف 
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   Rh)-(اچ منفی-آر

 

 

 قبل از والدت:

o اچ خون آنھا تعین شود. اگر آنھا آر-در اولین مالقات با مادران قبل از والدت باید گروپ خون و آر-

مذکور منفی  غیرمستقیم را انجام دھند. اگر تست (Coombs test)اچ منفی اند باید یک تست کامبس 

 واقع نشود)  anti-D-isoimmunisationباشد ،در این صورت مادران باید حساس نشوند (

o  بھ اساس جلوگیری از وقوع حساس شدن ،رھنمود ھایUK RCOG اچ منفی -برای مادران با آر

 زمان 34و دوباره در ھفتھ  28بیان میناید کھ ،تست کامبس غیرمستقیم را بھ صورت روتین در ھفتھ 

 RhoGam (anti-Dبارداری تکرار نمایند ،اگر باوجود آن ھم منفی باشد در این صورت 

immunoglobulin)  واحد بین المللی  500بھ مقدار(iu)  باید از طریق عضلی برای شان توصیھ

 شود.

o :سفارشات برای واقعات حساسیت مشخص قرار ذیل اند 

ھفتھ باردار بوده و  12دی قرار دارند ،و حداقل کمتر از برای مادران کھ در معرض تھدید یا سقط خود بھ خو

منفی استند بھ توصیھ روگم بھ صورت روتین ضرورت نیست. بھ ھر صورت ،اگر کورتاژ در نظر  Rhدارای 

بارداری صورت گرفتھ باشد در  20و  12باشد ،اگر خونریزی قبل از والدت موجود باشد ،یا سقط در بین ھفتھ 

واحد بین المللی از طریق داخل عضلی بھ مریض داده شود. واقعات مذکور بھ  250اندازه  این حالت روگم بھ

روز  10ساعت داده شود ،اما میتوان آنرا تا  72صورت التزامی تعقیب شده و روگم بھ صورت دلخواه برای مدت 

 بعد نیز توصیھ نمود.
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o حساسیت واقع شده است. بھ  اگر در ھر زمانی تست غیرمستقیم کامبس مثبت باشد ،در این صورت

ارزیابی   (Isoimmunisation)داکتر مافوق نسایی والدی باید اطالع داده شود و حاملگی بخاطر

کھ از پالسنتا عبور میکند قابل  IgGشود. کھ شامل چک نمودن نوعیت انتی بادی یافت شده (تنھا 

ساعت برای  4بادی در ھر آنقدر مھم نیست) و اندازه گیری تتر انتی  IgMاھمیت بوده ،اما 

تشخیص اینکھ چھ وقت باید والدت صورت گیرد ،میباشد. اگر مادر تا ھنوز یک تاریخچھ قبلی متاثر 

مایع  spectrophotometryشدن طفل را داشتھ باشد ،در این صورت تتر انتی بادی مھم نبوده و 

 ). Lileyین تشخیص شود (میتود تھیھ شده تا چگونگی متاثر شدن جن 28امینوتیک باید قبآل از ھفتھ 

 

 وضع حمل و والدت:

o  تمام مادران کھ بھ وضع حمل و والدت پذیرفتھ میشوند باید گروپ خون وRh  فکتور شان در

منفی  Rhصورتی کھ در جریان مراقبت قبل از والدت تعین نشده باشد چک شود. اگر آنھا دارای 

 دھند. باشند ،باید یک تست کومبس غیر مستقیم را انجام

o  ) اگر تست مذکور منفی باشد در این حالت مادر حساس نشده استanti-D isoimmunisation 

 Rhفکتور چک شود. اگر طفل نیز دارای  Rhواقع نشده است ) و نوزاد باید در زمان تولد بھ خاطر 

 منفی باشد در این صورت مادر بھ روگم ضرورت ندارد.

o   تمام مادران کھRh  تست غیر مستقیم کومبس منفی دارند و نوزاد آنھا دارای منفی و ھمچنانRh 

واحد بین المللی از طریق داخل  500امیونوگلوبولین ) بھ مقدار  anti-Dمثبت است ،باید روگم ( 

  ساعت والدت بگیرند. 72عضلی در جریان 

o  داکتر در صورت کھ تست کامبس غیرمستقیم مثبت باشد ،در این صورت بھ داکتر نسایی والدی و

اطفال آگاھی داده شود. بھ دین معنی کھ مادر حساس شده و طفل میتواند کھ بھ خطر امراض 

ھیموالیتیک مواجھ شود. این ھمچنان بدین معنی است کھ روگم باید داده نشود ،و زمان کھ حساسیت 

 نمیباشد. واقع شد مفید


