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دابه نام خ

قابل توجه خوانندگان گرامی

. باشدهاي مامایی و بهداشت باروري میالمللی در زمینه مراقبتهاي بینامروزه ارتقاي کیفیت خدمات از مسایل عمده بحث

مراقبت و ترغیب بیشتر افراد نیازمند جهت مراجعه و دریافت ،هدف اصلی از ارتقاي کیفیت خدمات، حفاظت از حقوق مادران
در راستاي اهداف توسعه هزاره به خصوص نیل به هدف پنجم آن و بهبود . باشده شده میئهاي اراافزایش اثربخشی مراقبت

سقط ناقصمبحث . ي مرگ مادران وجود داردهاي مامایی الزم براي پاسخ به علل عمدهسالمت مادران نیاز به تدریس مهارت
، شرح پس از تعاریف کلی سقط ناقصدر این مدل، .کارشناسی ارشد مامایی استکارشناسی و ان یشجودانمهم درسی از مباحث 

و سپس یراسیون با واکیومپ، آسهاي الزممهارتي سقط ناقص همراه با آموزشادارهو شناسایی مشکل، عوامل قابل اجتناب
آموزش داده جهت درك بهتر دانشجویان نهایت نحوه ارایه مطالعات مورديدر .شودسقط توضیح داده میتنظیم خانواده بعد از 

هاي تدریس و اي از روشه درس توسط مجموعهئو ارا، طرح درسیپس از بیان اهدافاین مدل، آموزش دانشجویاندر .شودمی
.گیردگیري نهایی انجام می، نوشتن موارد الزم و بحث و گفتگو و نتیجههاي کار گروهی در جلسات متعددملدستورالعه ائار

مه گروهی و پیشنهاد ترج،اصل این کتابonlineرا بر آن داشت تا پس از انتشار انکیفیت آموزشی اینجانبياهمیت ارتقا

ه ئمندان به ویژه مدرسان، دانشجویان و کارکنان نظام اراسازي امکان دسترسی آسان به ترجمه کتاب براي کلیه عالقهفراهم

پس از اخذ مجوز رسمی از . مطرح شود که مورد استقبال همکاران قرار گرفتو چاپیonlineخدمات سالمتی از طریق انتشار 
کار مامایی تبریز -هاي الزم با گروه ترجمه و معاونت پژوهشی دانشکده پرستاريجام هماهنگیسازمان بهداشت جهانی و ان

دو نفر از اعضا ابتدا هر قسمت از کتاب توسط. ماه اتمام یافت4میالدي شروع و پس از 2008ترجمه کتاب منتشر شده سال 

در نهایت هر قسمت از کتاب توسط . متون ترجمه شده بازبینی و کلمه به کلمه با متن اصلی کتاب مطابقت داده شد. شدترجمه 
غلط نامه نانوشته است، با وجود نهایت توجهی که در ترجمه و که تنها متن بیاز آنجایی. یکی از مترجمین بازبینی مجدد گردید

خواهشمندیم نظرات خود را با ما در میان گذارده و در . شک اشتباهاتی در متن وجود داردبی،اب به کار رفته استویرایش این کت
جهت اصالح اشتباهات ما را یاري فرمایید

گروه مترجمین

تقدیر و تشکر
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ي زم براي پاسخ به علل عمدههاي مامایی التسهیل تدریس مهارتو با هدفهاي مامایی به دلیل نیاز به محتواي آموزشی مدل
. استایجاد شده) WHO(مرگ مادران، توسط سازمان بهداشت جهانی 

یادگیري را در -هاي تدریسپیش آزمون برخی از روشوتهیه نمودها را نویس اولیه مدلپیشGaynor Macleanخانم 
هاي گنجانده شده درها و روشسیاري از ایدهبا حفظ بFriederike Wittgensteinخانم . دو کشور آفریقایی انجام داد

کشور 5مدل در -هاي آزمونبا هماهنگی فعالیتJudith O'Heirخانم . ها را تهیه کردنسخه آزمایشی مدلنویس اولیهپیش
Barbaraخانم . ها را مطابق آزمون تکمیل کردمدل را توسعه داد و مدل-آفریقا، آسیا و اقیانوس آرام، پروتکل آزمون 

Kwast و خواهر اوAnne Thompson دو ماماي مشهور بین المللی بعنوان اعضاي کارکنانWHO ،مسئول پرورش
. ها بودندتوسعه، تولید و در نهایت انتشار و استفاده از مدل

WHO ،یون بینبه خصوص کنفدراس،نمایدبسیاري از افراد و موسسات را در این امر تصدیق میمشارکتضمن سپاسگزاري -
- ، ویرایش، آزمون آزمونپیشکه در آماده کردن، انجام ) ACNM(و کالج آمریکایی پرستار ماماها ) ICM(المللی ماماها 

مدل به خاطر زمان و تالشی که براي استفاده نسخه -از افراد در کشورهاي آزمون . اندها درگیر بودهمدل و تکمیل مدل
.آیدبه خاطر نظرات ارزشمند آنان براي نسخه نهایی تقدیر فراوان بعمل میاند ومدل اختصاص داده-آزمایشی 

، با مشارکت ارزشمند سایر همکاران گروه بهداشت "تر کردن بارداريایمن"هاي مامایی تحت توجهات تیم چاپ دوم مدل
سط خانمو اجراي کلی توMaureen Dunphyطراحی مدل توسط خانم. باروري و پژوهش توسعه یافته است

Shamilah Akramاین چاپ دوم بطور مشترك توسط . انجام شدWHO وICM منتشر شده که مراتب تشکر از افراد
يها، همه اعضارسانی مدلروزهبه خاطر بازبینی و بJudith O'Heirو خانم Betty Sweetخانم : آیدزیر بعمل می

ه خاطر نظرات ارزشمند، همکاري و پیشنهادات مفیدشان براي پیشرفت ب2001مجمع فنی تقویت مامایی، برگزار شده در ژنو 
به خاطر نظرات و کمک به تهیه مدل جدید مدیریت سقط ناقص و مراقبت بعد از IPASسازي چاپ دوم و از بیشتر در نهایی

.سقط و به خاطر اجازه صمیمانه جهت استفاده از تصاویر آنان

هاي مرتبط با سالمت مادران و برنامه مادري ایمن و متعاقب ي حمایت از این و فعالیتهاي مالی برااز کمکWHOدر نهایت 
هاي استرالیا، ایتالیا، نروژ، سوئد و سوئیس، شرکت کارنگی، بنیاد راکفلر، تر کردن بارداري از دولتآن مقدمات برنامه ایمن

UNPD ،UNICEF،UNFPAها توسط شرکت ي تولید اولین نسخه مدلحمایت مالی برا. کندو بانک جهانی تشکر می
.هاي ایتالیا، ژاپن و موسسه توسعه همکاري بین المللی سوئد فراهم شده بودکارنگی، دولت
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مقدمه
-زن در اثر عوارض بارداري و زایمان جان خود را از دست می500000شود که ساالنه در سراسر دنیا، بیش از تخمین زده می

50برند و بیش از برند، از مشکالت سالمتی جدي رنج میایمان جان سالم به در میمیلیون از زنانی که از ز7حداقل . دهند
اکثریت قریب به اتفاق این مرگ و میرها و عوارض در . برندمیلیون زن از پیامدهاي سالمتی نامطلوب پس از زایمان رنج می

.دهدکشورهاي در حال توسعه روي می

مایی که بر اساس آن کشورها بتوانند با تقویت خدمات سالمت مادر و نوزاد به این هاي مامهارتيبه منظور حمایت از ارتقا
ها توسط نیاز به مدل. استههاي آموزش مامایی توسط سازمان بهداشت جهانی تهیه شداي از مدلوضعیت پاسخ دهند، مجموعه

حت عنوان اقدام براي مادري ایمن مشخص شد ماماها و مدرسین مامایی سراسر جهان در کارگاه آموزش مامایی قبل از کنگره ت
و صندوق کودکان ) ICM(، کنفدراسیون بین المللی ماماها WHOدر کوبه ژاپن تحت حمایت مشترك 1990که در سال 
.برگزار شده بود) UNICEF(سازمان ملل 

توانند در نظر گرفته شده بودند، میهاي آموزش ضمن خدمت ماماها و پرستار ماماها در هایی که در مرحله اول براي برنامهمدل
هاي توانند براي به روزرسانی مهارتها میعالوه بر این، مدل. هاي مامایی پایه و بعد از پایه نیز مورد استفاده قرار گیرندبرنامه

ها جایگزین مدلبه هر حال توجه به این نکته مهم است که این . هاي سالمتی مورد استفاده گیرندمامایی سایر مشاغل مراقبت
هاي دوران بارداري، زایمان و پس از زایمان نیست، بلکه به جاي آن هاي مراقبتهاي درسی مامایی با آموزش سایر جنبهکتاب

هاي مامایی خاص و فراگیران مامایی یا سایر افرادي که این مهارتمدرساي براي ماماهاي قصد بر آن است که به عنوان پایه
عمل کند تا به علل عمده مرگ و میر مادران از قبیل خونریزي، عوارض سقط جنین، مشکالت زایمانی، عفونت کنند را کسب می

.توانند براي به روزرسانی دانش و مهارت مدرسین مامایی نیز استفاده شوندها میمدل. نفاسی و اکالمپسی پاسخ مناسب بدهد

گیري بالینی بر کاران ماهري است که قادر به تفکر انتقادي و تصمیمنبالیپرورشها کمک به ماماها و دیگران جهت هدف مدل
با این حال فرض بر این است که ماماها و کارآموزان مامایی که با استفاده از . اساس دانش درست و درك این عوارض باشند

یري فشار خون، انجام معاینه واژینال، گهاي اساسی مانند اندازهگیرند، قبالً در بسیاري از مهارتها تحت تعلیم قرار میمدل
هاي پایه ها براي برنامهبنابراین موقع استفاده از مدل،اندهدایت زایمان طبیعی و پیشگیري از عفونت، مهارت کسب کرده

.ها تدریس شودباید این مهارتنخست،مامایی

در . اندلکرد مامایی جامع اساسی در نظر گرفته شدههاي دیگر گنجانده شده چرا که آنها جهت عمها، انواعی از مهارتدر مدل
ها ممکن است بخشی از عملکرد مامایی نباشد و در واقع ممکن است به عنوان مسئولیت برخی از کشورها، تعدادي از این مهارت

هاي مامایی بر مهارتاند که ماماها عالوه ها بر اساس این باور توسعه یافتهاین مدل. پزشک به جاي ماما در نظر گرفته شوند
زندگی دارند که آنان را قادر بسازد تا سهم چشمگیري در کاهش مرگ و میر بخشهاي نجاتپایه، نیاز به طیفی از مهارت

. مادران و ترویج مادري ایمن داشته باشند

یریت سقط ناقص اضافه اخیراً یک مدل دیگر در مورد مد. مدل وجود داشت5،منتشر شد1996ي اصلی که در سال در مجموعه
: مدیریت عوارض دوران بارداري و زایمانبراي WHOدر راستاي شواهد اخیر و دستورالعمل 2001-2002ها در مدل. شد

هاي در حالیکه هر یک از مدل،مدل بنیادین با ماماها در جامعه سروکار دارد. روزرسانی شدبهراهنمایی براي ماماها و پزشکان
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شود که مدل بنیادین براي تخمین زده می. دهد که ممکن است منجر به مرگ مادر شودرا پوشش میفنی مشکالت خاصی
این . روز تا دو هفته زمان نیاز دارد10در حالیکه هر مدل فنی به ،آموزش و یادگیري موثر حداقل به دو هفته زمان نیاز دارد
یادگیري -دانشجویان، منابع در دسترس براي حمایت فرایند تدریسچارچوب زمانی ممکن است با توجه به عواملی مانند توانایی

.یادگیري تغییر کند-ریزي برنامه تدریسو برنامه

با این وجود، از . هاي دیگر تدریس شوندتوانند مستقل از مدلها محتواي مستقلی دارند و در صورت لزوم میهر کدام از مدل
دهند، میر و عوارض مادران را ارائه میجامعی جهت رویارویی با علل عمده مرگ وها در کنار هم یک رویکردآنجایی که آن

از ها استفاده شود که ماماها را شود به نحوي از مدلبه همین دلیل توصیه می. اندبعنوان مکمل یکدیگر در نظر گرفته شده
.کار کردن با همه آنها توانمند سازدطریق 

موثر باشند و مطابق ،کننددمات فوري و مناسب به زنانی که عوارض بارداري و زایمان را تجربه میبراي اینکه ماماها در ارائه خ
ها هاي تحت پوشش مدلبراي مراقبت دوران بارداري، زایمان و پس از زایمان، همه مهارت1با تعریف بین المللی از همراه ماهر

در . هاي مورد نیاز نباشندماها از نظر قانونی مجاز به انجام تمام مهارتبا این حال ممکن است در برخی از کشورها، ما. الزم است
، در حالیکه در همان زمان باید تالش وجود داردها با مقررات محلی مربوط به عملکرد مامایی مدلتطابقنیاز به ،این کشورها

هاي مورد نیاز را انجام این مهارتکه جازند ه تغییرات قانونگذاري صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که ماماها مئبراي ارا
. دهند

هاساختار مدل

مدل .  کندها را دنبال میبه جز مدل بنیادین که الگوي نسبتاً متفاوتی نسبت به سایر مدل،ها ساختار مشابهی دارندتمام مدل
ي آن و اهمیت کار عوامل مساعد کنندهبنیادین با مشکل بالینی خاصی سر وکار ندارد ولی با موضوع کلی مرگ و میر مادران،

بنابراین، جلسات در این مدل حول و حوش این موضوعات . تر سروکار داردکردن با جامعه براي کمک به مادري ایمن
هر کدام با . کنندهاي فنی با مشکالت بالینی خاصی سر و کار دارند و از چارچوب مشترکی پیروي میمدل. اندسازماندهی شده

شود که سپس با جلساتی در مورد عوامل قابل اجتناب مرتبط، شناسایی مشکل، مدیریت اي بر مشکل خاص شروع میمقدمه
. شوندهاي بالینی مورد نیاز دنبال میمشکل و یادگیري مهارت

:ها به صورت زیر ارائه می شودجلسات در تمامی مدل

:کندمقدمه و رئوس مطالب جلسه که توصیف می

و) بدون عارضه(نرمال هاي مامایی است مانند ماماها و پزشکان و پرستارانی که براي مهارت مدیریت بارداري زایمان همراه ماهر یک کارکن بهداشتی با مهارت-1
ایمن تر کردن بارداري، نقش حیاتی . (در زنان و نوزادان آموزش دیده و تحصیل کرده باشندپس از زایمان و شناسایی، مدیریت و ارجاع عوارضدوران اولیه 

)2004ژنو، سازمان بهداشت جهانی، .FIGOو ICM ،WHOبیانیه مشترك توسط . همراه ماهر

Aims -هدف جلسه خاص

-Objectivesجلسه دانشجو قادر به انجام چه کاري استدر پایان هر.

جلسهبراي طرح رئوس مطالب -طرح درسی 

هاي درسیها و کتابها، پازلبرگکارهاي دانشجویان و دستورالعمل- منابع
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هاي ي هدایت جلسه و گاهی اوقات شامل روشتوضیح گام به گام نحوه): متن ایتالیک(ها براي مدرسورالعملدست

. پیشنهادي براي ارزیابی یادگیري است

.دهدمیارائه جزئیات مطالب آموزشی تئوري و عملی را ):متن نرمال(مطالب تکمیلی براي مدرس 

دستورالعمل براي کار "یا"دستورالعمل براي دانشجویان"ده بعنوان برچسب خور(دستورالعمل براي دانشجویان 

.کنده میئهاي فردي یا گروهی اراراهنماهایی براي فعالیت): "گروهی

هامحتواي مدل

نگرمامایی جامعه
خیر أبا تدهد چگونه عوامل اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی خاص در همراهیشود که نشان میشروع میXمدل با داستان خانم 

سپس . شودمنجر به مرگ او میدهد که مکرراًهاي پزشکی، مادر را در معرض خطر عوارضی قرار میدر رسیدن و اخذ مراقبت
مادري ایمن در جامعه با کمک يبه نقش ماماها در ارتقا. شودهاي مدل تقویت میقسمتبقیهمضمون داستان در سرتاسر 

.شودکید خاص داده میأر اعضاي جامعه جهت درك و مشارکت در مادري ایمن تها و دیگکردن به افراد، خانواده
جلساتی وجود دارد که موضوعات خاصی مانند جایگاه و ارزش زنان در جامعه، پیشبرد مادري ایمن از طریق حقوق بشر، باورهاي 

خیر أسایی و کاهش عوامل خطر، مفهوم تشنا،زایمانو سنتی، عملکردها و موارد منع موثر بر سالمت زنان در دوران بارداري
جلسات اضافی شامل استفاده از . دهندو مادري ایمن را تحت پوشش قرار میHIV /AIDSبعنوان ارتباط آن با مرگ مادر و 

.باشدریزي مراقبت جامعه محور و ارزیابی آن مراقبت میپروفایل جامعه براي طرح
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خونریزي پس از زایمانياداره
ر درك کامل دانشجویان از چگونگی روي دادن خونریزي پس از زایمان، این مدل با شرح مختصري از فیزیولوژي و به منظو

-خونریزي پس از زایمان چیست، چگونه اتفاق میکه گیرند سپس دانشجویان یاد می. مدیریت مرحله سوم لیبر شروع می شود
.یص داده شود و نقاط بحرانی براي مدیریت چیستتواند تشخکننده آن چیست، چگونه میستعدافتد، عوامل م

شناسایی عواملی که زنان را در معرض خطر : هاي خاص براي پیشگیري و اداره خونریزي پس از زایمان عبارتند ازمهارت
ودستی ها، استفاده از فشردن ددهد، مدیریت مرحله سوم لیبر، ماساژ رحم و خارج کردن لختهخونریزي پس از زایمان قرار می

هاي دهانه رحم و هاي پرینه، بخیه زدن اپیزیوتومی، ترمیم پارگیرحم، استفاده از فشردن آئورت با دست، بخیه زدن پارگی
کاتتریزاسیون ادراري، گرفتن و ثبت : هاي عمومی در این مدل عبارتند ازمهارت. هاي بزرگ واژن، خروج دستی جفتپارگی

هاي نالیز، برقراري و نظارت بر انفوزیون داخل وریدي، نظارت بر ترانسفوزیون خون، احتیاطمشاهدات، گرفتن نمونه خون براي آ
هاي فنی دیگر نیز گنجانده شده هاي عمومی در مدلبرخی از این مهارت. نگهداري مستنداتکلی براي پیشگیري از عفونت و 

.است

کشیده و متوقف شده زایمان طولياداره
بر این اساس مدل . شودومی و فیزیولوژي مربوط به اداره زایمان طول کشیده و متوقف شده شروع میاین مدل با مرور آنات

افتد، عالیم شود که توقف زایمان بیشتر اتفاق افتد، در زایمان متوقف شده چه اتفاقی میدهد که چه چیزي باعث میتوضیح می
استفاده از پارتوگراف براي هب. شودبراي مدیریت موثر برداشته میهایی که شود و گاملیبر متوقف شده چگونه تشخیص داده می

.شودمیدادهکید خاص أنظارت بر لیبر ت
شناسایی عوامل خطر، ارزیابی خروجی : هاي خاص براي پیشگیري و مدیریت لیبر طول کشیده و متوقف شده عبارتند ازمهارت

هاي مهارت. ین، تشخیص لیبر متوقف شده و خروج با واکیوملگن، تشخیص نمایش و وضعیت جنین، ارزیابی نزول سر جن
کاتتریزاسیون ادراري، گرفتن نمونه خون براي آنالیز، برقراري و نظارت بر انفوزیون داخل وریدي، : عمومی در این مدل عبارتند از

.مستنداتنگهداريهاي کلی براي پیشگیري از عفونت و تجویز داروهاي الزم، حفظ تعادل مایعات، احتیاط

عفونت نفاسیياداره
سپس این محتوا، عوامل موثر در عفونت، نحوه تشخیص و افتراق آن از . شوداین مدل با توضیح مشکل عفونت نفاسی شروع می

یک جلسه نیز به . دهدها، چگونگی پیشگیري از آن و در صورت وقوع نحوه اداره کردن آن را تحت پوشش قرار میسایر بیماري
HIV وAIDS شوداختصاص داده میزائومربوط به زنان.

ها، گرفتن شناسایی عوامل خطر، شناسایی عالیم و نشانه: هاي خاص براي پیشگیري و مدیریت عفونت نفاسی عبارتند ازمهارت
ل عبارتند هاي عمومی در این مدمهارت. ادرار، گرفتن سواب از قسمت فوقانی واژن و حفظ بهداشت فرجاز وسط جریاننمونه 

گرفتن و ثبت مشاهدات، گرفتن نمونه خون براي آنالیز، برقراري و نظارت بر انفوزیون داخل وریدي، حفظ تعادل مایعات، : از
.نگهداري مستنداتهاي کلی براي پیشگیري از عفونت، تجویز داروهاي الزم، پیشگیري از اختالل ترومبوآمبولی و احتیاط

ي اکالمپسیاداره
اکالمپسی، نحوه مستعدکنندهعوامل ،سپس محتوا. شوداکالمپسی و اکالمپسی شروع میا توضیح بیماري پرهاین مدل ب

.دهد، نحوه اداره آن را تحت پوشش قرار میوه پیشگیري از آن و در صورت وقوعها، نحشناسایی و افتراق آن از سایر وضعیت
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اکالمپسی و اکالمپسی، شناسایی عوامل خطر ابتال به پره: تند ازهاي خاص براي پیشگیري و مدیریت اکالمپسی عبارمهارت
گرفتن نمونه خون براي : هاي عمومی در این مدل عبارتند ازمهارت. مشاهدات مامایی و مراقبت و مشاهده در زمان مناسب

پیشگیري از اختالل آنالیز، برقراري و نظارت بر انفوزیون داخل وریدي، تجویز داروهاي الزم، کاتتریزاسیون ادراري،
.نگهداري مستنداتهاي کلی براي پیشگیري از عفونت و ترومبوآمبولی، احتیاط

ناقصسقطياداره
، پیشگیري از مادرانبیماريروي مرگ و میر و برسقطاثرسقط جنین،انواعاز جملهسقط جنین،توضیحبااین مدل
مراقبتمذهبی، و نقش ماماها درواجتماعی-فرهنگیهاي، دیدگاهط جنینسقبهمقررات مربوطقوانین و،ناخواستهحاملگی
، نحوهسقط جنینموثر درمحتوا شامل عواملی سپس .شودمیشروعیسقط اورژانساز مراقبتتاکید خاص بربا،از سقط

.باشدمیاداره آن گی چگونو در صورت وقوعپیشگیرينحوه، دیگرهايبیماريازآن و افتراق شناسایی 

هايآسپیراسیون مکشی دستی و مشاوره تنظیم خانواده بعد از سقط و روش: سقط ناقص عبارتند ازادارههاي خاص براي مهارت
چون ممکن ،شوندنیز میصهاي زیر، که در مدل خونریزي پس از زایمان هم هستند شامل سقط ناقمهارت.تنظیم خانواده

در زمان هاي بزرگ واژن و دهانه رحمآئورت و ترمیم پارگیدستی رحم، استفاده از فشردن دودستیاستفاده از فشردن که است 
گرفتن نمونه خون براي ،گرفتن و ثبت مشاهدات: هاي عمومی این مدل عبارتند ازمهارت.باشدالزم هممدیریت سقط ناقص

خون، تجویز داروها، کاتتریزاسیون ادراري و اتریقتزبرتجزیه و تحلیل، برقراري و نظارت بر انفوزیون داخل وریدي، نظارت
.نگهداري مستنداتبراي پیشگیري از عفونت و هاي کلی احتیاطجلوگیري از اختالل ترومبوآمبولی، 

یادگیريـ تدریسهايروش
اساس اصول ربه حداکثر رساندن مشارکت دانشجو، بکه جهت کنند یادگیري را پیشنهاد می-آموزشیاز روشهاي یها طیفمدل

هايمحیطدر نتیجه زمان کافی در ها تاکید بر تبدیل نظریه به عمل وجود دارد ودر مدل. استآموزش بزرگساالن طراحی شده
براي این گی پیشروندهجامعه یک بخش اساسی از فرایند تدریس و یادگیري است و توجه دقیق و آمادهاي بالینی و بازدید

.ري مورد نیاز استبخش نیز همانند محتواي تئو

شدهتعدیلهاي سخنرانی
مورد استفاده اطالعات جدید و مرور متونی که دانشجویان غالبا با آن آشنا هستندهئاراها براي شده در مدلتعدیلهاي سخنرانی
که است بحث و پاسخ وپرسش، جلسات مباحثههايهایی مانند طوفان فکري، گروهاستراتژيمشتمل بر آنها . گیرندقرار می

برگزاري جالببصري براي استفاده معلم به منظور انواع موادواجد ها مدل.کنددرگیر میشان خوددانشجویان را در یادگیري
باشد، داشته ها با استفاده از اطالعات منابع دیگر تمایل معلم ممکن است به تقویت محتواي سخنرانی موجود در مدل. استجلسات 

خواندن مطالب مربوط به محتوا و مواد مرجع با پیش از جلسهآمادگی در هر دو مورد، . طالب ارائه شده را دنبال کندسادگی مو یا به
.دسترس بودن منابع براي دانشجویان در صورت لزوم مهم خواهد بودو تضمین در

هابحث
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برايکاراین.جلسات تدریس مهم استپایانمناسب در طول کالس و یا در هايزمانبراي بحث و بررسی در وقتتخصیص 
براي پرسش کردن در مورد اطالعاتی که براي آنها نامشخص است، و همچنین به مشارکت آنها بر اساس را دانشجویان فرصتی 

.دکنمیفراهمها و سطح دانش و درك دانشجویان  تجربه خود، و به معلم براي ارزیابی دیدگاهدانش و

کار گروهی و بازخورد
- جلسه بازخورد از هر گروه به کل کالس دنبال میبا یککه معموالًاستکار گروهی ها شاملمدلدر بسیاري از جلسات 

فرصت براي که با هدف ارائه)نباشدگروه هر بیش از شش نفر دانشجو در ترجیحاً(ها بایستی تا حدامکان کوچک باشندگروه.شود
ایجاد این مهم است که از کافی بودن فضا براي مالقات گروه بدون.باشدشکل خاص میبررسی موضوع و یا مرايدانشجویان ب

ادامه بحث و حصول اطمینان ازحفظکه مسئول دارد گري تسهیلفردهرگروه نیاز به.یکدیگر اطمینان حاصل شودبهمزاحمت 
عالوه بر این،.عرضه شودن شخص ایشده باید به خالصه يهامعلم است، یادداشتگر کسی غیر ازتسهیل.باشدکار گروه تکمیل

هاي خالصه شده خود که گروه یادداشتنداصل کینان حاطمتاهر گروه بدون برهم زدن بحث بچرخد، درضروري است که معلم 
رشگري به عالوه، هر گروه به گزا.بوجود آید کمک کندمشکل که ممکن استموضوعهر سؤال یا بهو یا کنند نگهداري میرا 

که یهاي خاص در جلساتدستورالعمل. و از طرف همه بازخوردي به کالس ارائه دهدگرفتهها را نیاز خواهد داشت که یادداشت
.شودمیکار گروهی است ارائه شامل

)Tutorials(تدریس خصوصی 
ا گروه کوچکی از و یغیررسمی بین یک معلم و یک دانشجویادگیري-تدریسیک جلسه )Tutorial(تدریس خصوصی
-فعالیتمعموالًتدریس خصوصی. استاما براي پیشرفت دانشجویان ضروري ،گیر بودهوقتتدریس خصوصی . دانشجویان است

هاي خود به معلم، و به نوبه خود  به معلم فرصتی براي هاي یادگیري خاصی را دنبال کرده و به دانشجویان فرصت ابراز نگرانی
موجود بوده، هادر هر یک از مدلهاي خصوصیتدریس.دهدهاي حاصله را میویژه در رابطه با پیشرفتشناخت بهتر دانشجو به

.اما در تمام جلسات نیست

هاي عملیتمرین
. کندفراهم مییک موضوع خاص را بادر رابطهنشان دادن دانش و مهارت خود جهتبراي دانشجویان ی راهاي عملی فرصتتمرین

ه دانشجویان در این شرایط دستورالعمل روشن در مورد نحوه انجام این تمرینها و نظارت بر پیشرفت خود و ارائه مهم است که ب
و سقط ناقص  متوقف شدهو طول کشیدهزایمان ادارهبنیادین، خونریزي پس از زایمان، هاي مدل.کمک در صورت نیاز ارائه شود

.را دارندتمرینات عملی این

جامعهبازدیدهاي 
مشتمل بر یک بنیادینمدل .انددر نظر گرفته شدهبراي دانشجویانبخش لذتنیز وآموزندهعنوان تجربیات ه بازدیدهاي جامعه ب

ها در جامعهمفاهیم این مدلنحوه به کارگیريدرك جهت کمک به دانشجویان آن باشد که هدف جامعه میهايبازدیداز سري
ریزي و به خوبی سازمان یافته باشند، از جمله انتخاب یک جامعه بازدیدهاي جامعه از قبل برنامهکه است با این حال الزم . است

که براي تسهیل و نظارت بر در جامعه مجوز از مقامات مربوطه براي دیدار از جامعه، و تماس با یک شخص کلیدي کسب ،مناسب
حمل و نقل براي رساندن دانشجویان به وسیله م دیگر در دسترس بودن نکته مه.هاي دانشجویان در جامعه قادر باشدفعالیت
.استو برگرداندن آنها جامعه 
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معلم ممکن است براي بازدیدهاي جامعه طوري سازماندهی کند که بازدید در روزهاي متوالی انجام شود نه در فواصلی که پیشنهاد 
حاصل شود که تداخلی با دستیابی به اهداف یادگیري این مدل وجود اگر این تغییر ایجاد شد، مهم است که اطمینان. شده است

.ندارد

آموزش بالینی
تواند به معنا و مفهوم تفاوت هاي بالینی دانشجویان مییادگیري مهارت، چراکههاي تکنیکی بسیار مهم استبالینی در مدلآموزش

ها باید در مدلدري موجودهااي براي هر یک از مهارتوري زمینهتئ.باشدآنانمراقبت از میان مرگ و زندگی براي زنان در امر
-ها در یک محیط شبیهمهارتاین ،برده شوندبالینی واقعی محیط، قبل از اینکه دانشجویان به تا حد امکانکالس تدریس شده و 

اساس در دسترس بودن زنان با شرایط گیرد باید برکه در آن عملکرد بالینی انجام میتسهیالتی. دشوسازي شده بالینی تدریس 
مستمرشود تا تجربه پذیر نمیریزي هم، همیشه امکان، حتی با بهترین برنامهاگرچه. شودپیش بینی ومشتمل در مدل انتخاب

ري براي دانشجویان فرصت دیگکهمهم خواهد بود ،بنابراین.ها را تضمین نموداي از مهارتبراي هر دانشجو در طیف گسترده
تجربه بالینی مناسب پس از اتمام کسبسازي و محلی براي هاي الزم به عنوان مثال توسط مکانیزم شبیهبراي یادگیري مهارت

.گرفته شوددوره در نظر 
عالوه بر این، بازدید . شودانجامقبلباید از ،که در آن آموزش بالینی انجام خواهد گرفتتسهیالت سالمتیهماهنگی با کارکنان 

وقتی دانشجویان در حال .کندرا مختلبالینی نباید مراقبت معمول از مراجعه کنندهآموزشت به منظور تسهیالدانشجویان از این 
باتجربه نظارت حمایتی بشوند تا شایستگی در دیده وآموزش فرد، باید توسط معلم و یا هستندها مهارتمستمریادگیري و تمرین 

.دورندست آبه را هاي مربوطه مهارت

و ایفاي نقش نمایش
شود در هر دو مورد از دانشجویان خواسته می. معلم ممکن است مورد استفاده قرار گیردنکاتکید بر أو ایفاي نقش جهت تنمایش

براي خود و تا حدي داستان خود راهاي شخصیتیویژگی، دانشجویان نمایشدر .نددهرا انجاموضعیت واقعی یا خیالی یککه 
اقوام پریشان نقش، دانشجویان به صورت افراد خاص، مانند ماما، رهبر روستا،در ایفاي .دهندارائه میخاص کتهدادن یک نتوضیح 

دیگران را این امر به دانشجویان فرصت مشاهده و درك شرایط، مسائل و یا مشکالت از منظر. کنندیا مادر نگران ایفاي نقش می
.ها گنجانده شده استهاي اختیاري در تعدادي از مدلقش به عنوان فعالیتنمایش و ایفاي ن. دهدمی

مطالعات موردي
اي براي ارزیابی اثربخشی مراقبت در شرایط هاي تکنیکی به دانشجویان فرصتی را براي ارائه مطالعات موردي به عنوان پایهمدل

از مطالعات هدف.خود و نیز از تجربه دیگران یاد بگیرندی شخصدانشجویان قادر خواهند بود تا از تجربه .ندکمهیا میخاص 
-موردي انتقاد از عملکرد دیگران نیست؛ درعوض، دانشجویان باید تشویق شوند تا در عملکرد گذشته نگاه کنند و ببینند چه درس

به (شرایط خاصادارهشوند تا انتخابکنندهمراجعهپروندهمطالعات موردي باید بر اساس . توان براي آینده آموختهایی را می
باید در طول ارائه مطالعات موردي محرمانه نگه مددجوالزم به ذکر است که اطالعات .را نشان دهند)عنوان مثال اکالمپسی

.داشته شوند

یادگیريهاي ها و پازلبازي
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دست آوردن دانش جدید، و براي مرور کردن و هاي یادگیري ابزار تعاملی و لذت بخشی را براي دانشجویان جهت بهها و پازلبازي
کنند جدید خواهند معلمانی که از آنها استفاده میرايها بهاي یادگیري در مدلها و پازلبازي.دهندارائه میتحکیم دانش موجود

ائه یک توضیح روشن به ، مهم است که مدرس قادر به ارمخصوصاً.بود و بنابراین مهم است که مدرسان از قبل با آنها آشنا شوند
.را در طول فعالیت کنترل نمایدو پیشرفت آنهاباشددانشجویان استفاده کننده از بازي و پازل 

هاي آموزشیکارگاه
ریزي شده روي یک موضوع خاص است، که اغلب توسط یک یا چند سخنران هاي برنامهاي از فعالیتدوره،یک کارگاه آموزشی

-هاي آموزشی نیاز به برنامهکارگاه. گردندها پیشنهاد میهاي آموزشی، محتوا و برنامهبه هنگام توصیه کارگاه.شودمهمان ارائه می
هاي آموزشی کارگاهو اکالمپسی مشتمل برهاي عفونت نفاسیمدل.ت دارندتسهیالریزي دقیق با توجه به محتوا، جدول زمانی، و 

.شدباهاي مراقبتی میاي از برنامهدر جلسه
بازتاب

بنابراین دانشجویان باید تشویق شوند تا تجربه خود را در عملکرد بالینی .دهداي از بازتاب تجربه رخ مییادگیري به عنوان نتیجه
اي توانند به عنوان پایهها میاین بازتاب.ثبت کننددفتر یادداشتهاي خود را در دفتر خاطرات روزانه و یا منعکس کنند و بازتاب

تجربه، یکشامل انتخاببازتابچارچوب براي یک .استفاده شوندین آموزشتایاهمگروه تدریس خصوصی و یا با بحثاي بر
در مورد آن آن تجربه، احساسات و افکار دیگران، و سپس ارزیابی خوب و بد خود در موردشخصی شناسایی احساسات و افکار 

اي برایش خوب را احساس تجربهچسعی کند با تجزیه و تحلیل بگوید که شود تامیدر مرحله بعد، دانشجو تشویق . باشدمیتجربه
یک طرح عملیدر نهایت، .توانست به بهبود نتیجه بیانجامدمیکه انجام چه چیز دیگري در آن موقعیتو یا بد بوده و تعیین کند

هاي بازتاببه صورتحث در مورد تجارب ثبت شده ب.شودبا وضعیت مشابه طراحی میحین رویاروییبراي تمرین در آینده در 
. ارائه دهندشان در مورد تجربهتفاوتیمهايکند تا دیدگاهبا معلم به دانشجویان کمک میو چهها در گروهچهخاطرات روزانه،  

.ددر آینده کمک کنیادآوريتا براي شودشده و ثبتاي از چنین بحث باید در دفتر خاطرات اضافهخالصه

ارزیابی دانشجویان

آزمونپسو پیش آزمون
سواالت مورد استفاده در همان . شوندمحسوب میایجاد دانش نظري پایه براي دانشجویان جهتمفیدي وسیلهها زمونآپیش
هاي پرسشهبخواهد کمعلم نیز ممکن است .مدل استفاده شوندپایانآزمون براي ارزیابی دانش در باید دوباره در پسآزمونپیش

پایین (ارزیابی هاي دیگري براي یادگیري، گزینه- الزم به ذکر است که در طول فرایند تدریس .اضافه کندآزمون اضافی را به پس
-هایی از سوالنمونه.قرارگیرنداستفادهمورد بایدشده توسط هر دانشجو طی ادامه دوره حاصل تعیین پیشرفت به ویژه ،)را ببینید

.هاي تکنیکی گنجانده شده استو بعد از آزمون در هر یک از مدلهاي قبل 

ارزیابی صالحیت بالینی
دربرگیرندهکه یجلساتدر سراسر.دهدرا تشکیل میهاي تکنیکی ارزیابی دانشجو در مدلاصلیارزیابی صالحیت بالینی جزء 

براي راهنماهاییهابخشاین. وجود داردالحیتارزیابی صی تحت عنوان هایهاست، بخشهاي بالینی در مدلآموزش مهارت
تا حد ممکن معلم باید .کنندفراهم میآموزش مهارت بالینی خاصبه دنبالبالینی دانشجویان، صالحیتارزیابی جهتمعلمان 
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است همیشه نباشد، زیرا ممکنامکان پذیربا این حال، این ممکن است همیشه . را در بالین مشاهده نمایدهامهارتاجراي
باید تالش کنند در این شرایط، معلمان . ها در زمان مناسب در دسترس نباشندبا شرایط خاص موجود در مدلکنندگانمراجعه

مربوطه ارزیابی هايمهارتسپس در مورد و داده تمرین ی برايتا به دانشجویان فرصتکنندفراهمسازي شده را هاي شبیهموقعیت
.باشندهاي بالینی نیز ممکن است در ارزیابی صالحیت بالینی دانشجویان درگیرمحیطش دیده در کارکنان آموز.شوند

هاي دیگر براي ارزیابیگزینه
یادگیري و يها، سمینارهاي دانشجویی، بازيهاي خصوصیتدریسبراي ارزیابی در طول کار گروهی، از جمله يهاي دیگرگزینه

براي معلم جهت نظارت برهاي حیاتی راها، فرصتاین فعالیت.دعه در دسترس خواهند بوبازدید جامدر طولپرسش و آزمون 
.دکنارائه میرا ها مدلدر در زمینه دستیابی به اهداف یادگیري از جلسات خاص پیشرفت دانشجویان

هاي پیگیري ریزي فعالیتبرنامه
به دست قتی که دانشجویان وچیزي استتجربه .باشدمتکی میعملکرد مامایی جامع، بر تجربه و همچنین به دانش و مهارت

این دقیقاً زمانی .دنندر عمل پیاده کمربوطه،هاي کاري محلهاي خود در این مدل را موقع برگشتن به که آموختهآوردخواهند
سواالتی که احتماالًخواهند گرفت قرارزمانی که ماماها در شرایطی .کنندپیاده میدر عمل ها دانش و مهارت خود را نآاست که 

راه حل و بهبود جستجويها بخواهند به منظور به عنوان مثال، ممکن است مسائل و مشکالتی باشد که آن.شودبراي آنها ایجاد 
ل اجراست که در ویژه براي ماماها و پرستارماماهایی قابهاین ب.بپردازندتر به بحث با تجربهکارانبالینو سوپروایزرهاعملکرد با 

جلسه یک بنابراین .دارندراهامدلموجود درهاي در برخی از مهارتمرتمسپایان دوره آموزشی، هنوز نیاز به تجارب بالینی 
گذاشتن تجربیات، گزارش در مورد اشتراكاز طریق بهکردن دانشجویان توانمند، شاید شش ماه پس از پایان دوره، براي پیگیري
دیگر نیز ممکن است، شاید پس جلسات پیگیري.مهم باشدبالینرسی پیشرفت، و بحث در مورد مشکالت مربوط به ، برهاموفقیت

.از یک سال، و حتی دوباره پس از دو سال مناسب باشد
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مدلخالصه
)تقریبی(چارچوب زمانییادگیري-تدریسهاي روشجلسه

سخنرانیدرك سقط. 1
کار گروهی

بحثرد،بازخو
نیم ساعتو2: کل

سخنرانیعوامل قابل اجتناب.2
کار گروهی

بحثبازخورد،
ساعت2: کل

سخنرانیشناسایی مشکل.3
ایفاي نقش
کار گروهی

بحثبازخورد،

نیم ساعتو2: کل

سخنرانیمراقبت پس از سقط: ي سقط ناقصاداره.4
بحث

نیم ساعتو2: کل

سخنرانیبالینیهايیادگیري مهارت.5
سازي شدهتمرین شبیه

تمرین بالینی
هفته1: کل

سخنرانیآسپیراسیون با واکیوم دستی.6
سازي شدهتمرین شبیه

تمرین بالینی
هفته1: کل

سخنرانیتنظیم خانواده پس از سقط.7
ایفاي نقش

بحثبازخورد،
ساعت4: کل

اختیاريتدریس خصوصیمطالعات موردي.8
طالعات مورديم

کار گروهی
بحثبازخورد،

ساعت4: کل

:توجه
این کار . جلسه استفاده کنندیک موضوعات مختلف در برايزمان مناسب تقسیمجهت هاي تدریس خودمدرسین باید از مهارت

.ها به طور کافی در زمان مقرر موضوعات را تحت پوشش قرار دهنداطمینان خواهد داد که آن
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:آغازینسخن 

.ه جلسات را یادآوري کنیدئبخواهید نحوه ارا، شما ممکن است 1قبل از شروع جلسه 

هاي پیشنهادي ها شامل روشداده و بعضی وقتجلسه را گام به گام توضیح هدایتنحوه: درسمبراي هادستورالعمل
.براي ارزیابی است

.دهدمیعملی ارائه روش تئوري و2را براي هر یآموزشمحتواي ی ازجزئیات: ماده تکمیلی براي مدرس

):  "دستورالعمل براي کارگروهی"یا "دانش آموزاندستورالعمل براي"تحت عنوان (هایی براي دانشجویاندستورالعمل
.کندفراهم میگروهی هاي فردي وهایی براي فعالیتاییهنمار

:رفته شودنکات مهم دیگري که باید قبل از شروع جلسه در نظر گ

 توسط مدرس تغییر در صورت نیازتواندمیدر مدل در شروع هر جلسه درسی شده در طرح داده نشانچارچوب زمانی
فعالیت ممکن هر اي رزمان مورد نیاز ب،هاي دانشجویان و نیازهاي یادگیري آناندانش و تواناییبسته به. پیدا کند

روز 10شود که این مدل براي تدریس به  تخمین زده می. شددر طرح بااز زمان مشخص شده تر یا بلندتر است کوتاه
.هفته زمان نیاز دارد2الی 

 آماده و ،خواهید براي دانشجویان استفاده کنیدهایی که شما میجلسه مطمئن شوید که همه یادداشت/مدلدر شروع
.هستکالس در دسترس 

 در پایان مدل ضمیمهقبل از شروع اولین جلسه در این مدل باید به د،ایکردهرا آماده آزمونو پسآزمونپیششما اگر
.مراجعه کنید

هاي باشد ولی به این معنا  نیست که به جاي کتابهاي تکنیکی دیگر میبه یاد داشته باشید که این مدل مانند مدل
پیشرفت شما در این جلسه جهت رجوع حینیکتابچنین یک حداقل بودندردسترس ،بنابراین. باشددرسی دیگر می

.و بقیه جلسات ممکن است مفید باشد

Aims-هدف اختصاصی جلسه

-Objectivesنجام چه کاري استدر پایان هرجلسه دانشجو قادر به ا.

طرح رئوس مطالب براي جلسه-طرح درسی 

هاي درسیها و کتابهاي کار، پازلهاي دانشجویان و برگهدستورالعمل- منابع
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سقطشناخت  1
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1جلسه 

سقطشناخت 
هدف این جلسه

 بهداشتی، قانونی، فرهنگی اجتماعی و مذهبی سقط و نقش ماماها در مفاهیمتوانمندسازي دانشجویان به شناخت
مراقبت از سقط 

اختصاصیاهداف 

:در پایان جلسه اول، دانشجویان قادر خواهند بود

را تعریف نمایندسقط.

اهمیت سقط را در ارتباط با مرگ و میر و موربیدیتی مادري توضیح دهند.

توضیح دهند که چرا و چگونه بایستی از حاملگی ناخواسته پیشگیري شود .

ایط کشور خود بحث نماینددر مورد قوانین و مقررات مرتبط با سقط در شر.

اجتماعی و مذهبی موثر بر سقط را توصیف نمایند-چشم اندازهاي فرهنگی.

نقش ماماها را در ارائه مراقبت از سقط توضیح دهند.

طرح درسی

سخنرانی 

کار گروهی

بحثبازخورد و 

ساعت 5/2تقریباً : زمان کلی

:منابع

ها براي کارگروهیآموزش

برگه کار
Safe motherhood fact sheets: Address unsafe abortion, and Prevent unwanted pregnancy.
New York, Family Care International, 1998.
Revised 1990 estimates of maternal mortality: a new approach by WHO and UNICEF.
Geneva, World Health Organization, 1996 (WHO/FRH/MSM/96.11, and UNICEF/PLN/96.1).
Care of mother and baby at the health centre: a practical guide.
Geneva, World Health Organization, 1984 (WHO/FHE/MSM/94.2, rev.2).

.معلم باید از بخش مرتبط با قوانین کشورشان کپی تهیه کند
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مقدمه
- یبنابراین همچنانکه شما این بخش را آموزش م. سقط یک موضوع حساس از دیدگاه فرهنگی اجتماعی، مذهبی و قانونی است

هاي دانشجویان را به اطالعات ارائه شده مورد یا پاسخ/وهاالعملعکسدهید و جلسات را دنبال می کنید، مهم خواهد بود که 
ک مهمانطوریکه شما در مدل آموزشی پیش می روید، فرصتی براي شما فراهم خواهد شد که به دانشجویان ک. توجه قرار دهید
هاي الزم براي ارائه مراقبت موثر و ایمن به زنان مبتال تدر ارتباط با سقط بررسی نمایند و مهارها و عقاید خود را کنید تا نگرش

.به دست آورندرا به عوارض سقط 

) ICPD(در کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه اتخاذ شدهقبل از شروع این جلسه، شما باید با محتوي برنامه عملیاتی 
باالخص شما باید فصل هفت آن را در مورد حقوق و مسئولیت هاي . آشنا شوید1994سپتامبر 5-13قاهره برگزار شده در  

شما ممکن است قادر باشید که کپی برنامه عملیاتی را از . را درباره سالمت، موربیدیتی و مورتالیتی بخوانید8باروري و فصل 
.وزرات بهداشت کشور خود به دست بیاورید

هر واژه را در تخته سیاه یا فیلیپ چارت بنویسید و از دانشجویان بخواهید که به . هاي ذیل شروع کنیدواژهجلسه را با معرفی 
این اولین فرصت را براي شما فراهم خواهد کرد که تمایل دانشجویان را . یک را تکمیل نمایندجلوي تخته بیایند و معنی هر

ی کنید و به دانشجویان یادآوري کنید که بدون توجه به اعتقادات براي بحث در زمینه سقط و مسائل مرتبط با سقط ارزیاب
شان و بدون توجه به قوانین مرتبط با سقط، زنان کشورشان از عوارض پس از سقط رنج خواهند برد یا خواهند مرد، مگر شخصی

اي و غالباً تحت کد حرفه(قی همچنین، از نظر اخال. اینکه آنها به مراقبت بهداشتی اورژانسی باکیفیت دسترسی داشته باشند
مراقبت را دارند و بنابراین باید در موقعیت اورژانسی، مراقبت اساسی هگان سالمت وظیفددهن، تمامی ارائه)مخصوص به خودشان

.نجات بخش زندگی را ارائه دهند

هاواژهتعاریف

سقط

-تعداد خاص هفته. حامگی است22ریق القا قبل از هفته مرگ و خروج جنین از رحم چه به صورت خودبخودي و چه از ط،سقط
. ها از یک کشور به کشور دیگر بسته به قوانین محلی ممکن است متفاوت باشد

سقط خودبخودي

.22شروع خودبخودي لیبر و تخلیه جنین قبل از زمانی که قابلیت حیات داشته باشد، براي مثال هفته 

تهدید به سقط

در صورت . دهد، احتمال سقط وجود داردهفته اول حاملگی رخ می22اردار، خونریزي واژینال در طی هنگامیکه در یک زن ب
درد پشت و درد ممکن است. گردد که دهانه سرویکس بسته استمعاینه آرام با اسپکولوم بعد از توقف خونریزي مشاهده می

.ماندمیهاي جنینی سالم باقیشکمی مختصر هم وجود داشته باشد، اما پرده

سقط اجتناب ناپذیر
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به علت جداشدن قسمت اعظم جفت از دیواره رحم، اغلب خونریزي . در این نوع سقط، امکان ادامه حاملگی غیرممکن است
دهانه رحم باز . همراه است) الگوي متناوب(شدید واژینال وجود دارد که با درد شکمی حاد مشابه الگوي انقباضات رحمی در لیبر 

.ماندشود و یا بخشی از آن دفع شده و بافت جفتی باقی میا ساك کامل جنینی دفع میشده و ی
سقط کامل

هفته اول 8این نوع سقط بیشتر در . شوندخارج می-هاي جنینیجنین، جفت و پرده/رویان-حاملگی تمامی محصوالت 
.افتدحاملگی اتفاق می

سقط ناقص

اگرچه درد ممکن است متوقف شود، اما . ماندا تمامی جفت یا بخشی از آن باقی میام،شوددر این نوع سقط جنین خارج می
این نوع سقط بیشتر احتمال دارد که در سه ماهه دوم حاملگی اتفاق . دهانه رحم نسبتاً بسته خواهدبود. خونریزي شدید وجود دارد

.بیفتد

سقط القاشده

-استفاده از داروهاي گیاهی یا سایر عملکردهاي سنتی است که باعث میاین نوع سقط ناشی از مداخالت پزشکی، جراحی و یا
سقط القا شده بسته به قوانین هر کشوري ممکن است قانونی یا . شوند که محتویات رحم به شکل کامل یا ناقص دفع شود

.غیرقانونی باشد

سقط قانونی

و حاملگی را بر اساس دالیل مجاز در قانون کندتأیید میگیرد که قوانین کشور را این نوع سقط تحت نظارت پزشکی انجام می
صورت همچنین ضرورت دارد که پروسیجر به روش تأیید شده و در یک محل یا موسسه مورد تأیید دهد که در اینخاتمه می

ر دلیلی و در هر در بعضی از کشورها سقط به ه. ماماها باید با قوانین کشورشان در رابطه با سقط آشنا باشند. انجام بگیرد
.شرایطی غیرقانونی است

ی سقط غیرقانون

خطر . از نوع غیرقانونی استاگر سقط توسط کسی انجام بگیرد که مجوز انجام آن را بر اساس قوانین مرتبط کشور نداشته باشد، 
.باالي عفونت، خونریزي به عالوه صدمات دیگر در این نوع سقط وجود دارد

سقط سپتیک

. تر استاما بیشتر متعاقب سقط غیرقانونی و سقط ناقص شایع،متعاقب هر نوع سقطی ممکن است اتفاق بیفتدسقط سپتیک 
هاي رحمی و پریتوئن گسترش پیدا خواهد کرد و در صورت نخست عفونت رحم ایجاد خواهدشد، سپس عفونت به سرعت به لوله

د، درد قسمت تحتانی شکم و لوشیاي فراوان و تهاجمی وجود تب، نبض سریع، سردر. سمی خواهدشدعدم درمان منجر به سپتی
.انجامدخواهدداشت که در صورت عدم درمان فوري و موثر به شوك سپتیک می

:ها عبارتند ازانواع دیگر سقط
سقط راجعه یا تکراري
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نارسا، بیماري عمومی یا گویند که ممکن است مرتبط با سرویکسوقوع سه یا بیشتر سقط خودبخودي متوالی را سقط راجعه می
.اغلب علت آن ناشناخته است. باشدلگنی بوده و ممکن است علت آن تروماي قبلی به سرویکس

سقط فراموش شده

درد . که در آن جنین مرده باشد و بافت جنینی و جفت در رحم باقی مانده باشدشودبه حاملگی اطالق می،سقط فراموش شده
. اي رنگ ممکن است وجود داشته باشدترشح واژینال قهوه. وقف و عالئم حاملگی ناپدید خواهدشدشکمی و خونریزي واژینال مت

هفته، خطر ایجاد اختالالت انعقادي در زن وجود دارد که به 6-8در صورت احتباس جنین مرده در رحم به مدت بیش از 
. خونریزي خطرناك منجر خواهدشد

وسعت مشکل

همچنین محل زندگی و کار خود ،را ارائه می دهید، از دانشجویان بخواهید که وضعیت کشورشانهمچنانکه شما اطالعات ذیل 
.مورد بررسی قراردهندرا از نظر سقط و مرگ و میر و عوارض مادري 

سقط و مرگ و میر و عوارض مادري

را مرگ 529000حدود ،2000سال رآوردهايب(میرند زن از علل مرتبط با حاملگی در کل جهان می500000بیش از ساالنه، 
نسبت مرگ و میر مادري در کشورهاي در حال . افتداتفاق میها در کشورهاي درحال توسعه از این مرگ% 99). نشان می دهد

در . در آفریقا متفاوت است100000در 870تولد زنده در جزایر کاریب و آمریکاي التین تا 100000در هر 160توسعه از 
. تولد زنده است100000در هر 1000آفریقاي غربی و شرقی این نسبت غالباً بیش از 

علیرغم . مرگ به علت سقط غیرایمن است67000یا %  13یک مورد از هشت مرگ مادري، برآورد شده است که در سراسر دنیا 
میلیون سقط 40-50ساالنه شده است کههاي پیشگیري از بارداري در طی سه دهه گذشته، برآورد استفاده چشمگیر از روش

ریزي هاي ناخواسته و برنامههر چند به پیشگیري از حاملگی. دهدافتد که تقریباً نیمی از آنها در شرایط غیرایمن رخ میاتفاق می
دارد یا براي اکثر شود، اما در بیشتر کشورهاي در حال توسعه وسایل پیشگیري از بارداري یا وجود ننشده اولویت باالیی داده می
هاي بدون در نتیجه اکثر زنان علیرغم قوانین محدود کننده و خدمات ناکافی، در پی ختم حاملگی. زنان غیرقابل دسترس است

دهد که این تقریباً یک مورد در میلیون سقط غیرایمن رخ می20در سراسر دنیا تقریباً هر سال است که برآورد شده. برنامه هستند
هاي غیرایمن در کشورهاي درحال از سقط% 95تقریباً . ملگی، یا نسبت یک سقط غیر ایمن به کمتر از هفت تولد استحا10هر 

را 1جدول . میرندزن هرسال به علت عوارض متعاقب سقط می80000است که تقریباً شود و این طور برآورد شدهواقع میتوسعه 
. ببینید
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ایاالت متحده، حوالی سال . هاي غیرایمناي بروز و مرگ میر سقطمنطقهبرآورد ساالنه جهانی و : 1جدول 
2000

هاي تعداد سقط
غیرایمن 

)000s(

میزان بروز 
سقط غیرایمن (

زن 1000در 
)سال44-15

میزان بروز 
سقط غیرایمن (

تولد100در 
)زنده

تعداد برآورد 
شده از مرگ 
ناشی از سقط 

غیرایمن

نسبت مرگ و 
هاي مرگ(میر 

به دلیل سقط 
یرایمن در غ

تولد100000
)زنده

نسبت مرگ و 
(% میر مادري 

مرگ مادري به 
علت سقط 

)غیرایمن

190001414679005013کل دنیا

کشورهاي 
*توسعه یافته

50024300314

مناطق در حال 
توسعه

184001615675006013

420024142980010012آفریقا

105001314340004013*آسیا

50037300520اروپا

آمریکاي 
التین و جزایر 

کاریب

3700293237003017

آمریکاي 
شمالی

°°°°°°

301712100207اقیانوسیه

:منبع Unsafe abortion: global and regional estimates of the incidence of unsafe
abortion associated mortality in 2000, 4th ed. Geneva, World Health Organization,
2004.

. انداي  کنار گذاشته شدند و در لیست کشورهاي توسعه یافته وارد شدهاسترالیا، ژاپن و نیوزیلند از برآوردهاي منطقه*
. براي مناطقی که میزان بروز ناچیز بوده و هیچ برآوردي نشان داده نشده است°
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به طور آنها بیشتري از زنان در معرض خطر مرگ، آسیب و پیامدهاي اجتماعی یا جنائی مرتبط با سقط غیرایمن هستند، تعداد
این زنان ممکن . استقدر براي آنها سخت بودهیا اجتناب از حاملگی چهندهند که به تأخیر انداختنشان میدالیلبا و واضح 

هاي الزم درخواست خاص آموزش دیده غیرپزشکی یا کارکنان بهداشتی فاقد مهارتاست خودشان سقط را القا کنند یا از اش
براي مثال (هاي خطرناك مانند وارد نمودن یک شئی هاي غیربهداشتی و با شیوهدر چنین شرایطی، سقط در محیط. کمک نمایند

جی، یا پروسیجر غیرصحیح دیالتاسیون و کورتاژبه داخل رحم، خوردن مواد مضر، استفاده از فشار خار) ریشه گیاه، شاخه یا کاتتر
.گیردانجام می

کنند براي عوارض سقط به مراقبت پزشکی نیاز که سقط غیرایمن را تجربه میدرصد از کل زنانی50تا 10برآورد شده که بین 
مثال سوراخ شدن و پارگی براي(سقط ناکامل، سپسیس، خونریزي و صدمات داخل شکمی : ترین عوارض عبارتند ازشایع. دارند
هاي رحمی درد مزمن، بیماري التهابی لگن، انسداد لوله: عبارتند ازع ناشی از سقط غیرایمنمشکالت سالمتی بلندمدت شای). رحم

-سایر پیامدهاي احتمالی شامل حاملگی نابجا و افزایش خطر سقط خودبخودي یا زایمان زودرس در حاملگی. و ناباروري ثانویه
. عدي استهاي ب

اکثر زنان بعد از درمان عوارض سقط غیرایمن بدون دریافت مشاوره در مورد نحوه پیشگیري از بارداري و بدون دریافت روش 
گذاري میلیون زن در سراسر جهان که قصد محدود کردن یا فاصله120-150. کنندپیشگیري، تسهیالت بهداشتی را ترك می

اي هرچند که خدمات تنظیم خانواده به میزان فزاینده. کنندروش پیشگیري از بارداري استفاده نمیاز هیچ،را دارندها بین حاملگی
هاي پیشگیري اسر دنیا به اطالعات در زمینه روشرمیلیون زوج در س350شوند، اما برآورد شده است که میرتردر دسترس و موث

.ی ندارنداز بارداري و طیف وسیعی از خدمات تنظیم خانواده دسترس

نکات بحث

توسعه اخذ شده است، کپی جمعیت و کنفرانس بین المللی مطمئن شوید که دانشجویان از پاراگراف ذیل که از برنامه عملیاتی 
هاي زیر را براي مثال از دانشجویان بخواهید که بیانیه. ه در آن پاراگراف بحث کنیددهاي گنجانده شبیانیهرخیدارند و در مورد ب

انههاي ناخواسته باید به اطالعات قابل اعتماد و مشاوره دلسوززنان با حاملگی"شان در نظر بگیرند؛ ل کاري فعلیدر مح
در تمامی موارد، زنان باید به خدمات باکیفیت براي درمان عوارض ناشی از سقط دسترسی داشته ". "دسترسی داشته باشند

ید در مورد از دانشجویان بخواه. "صله ارائه شودت تنظیم خانواده بایستی بالفاآموزش و مشاوره پس از زایمان و خدما". "باشند
دلیل اهمیت . دهند، بحث کنندکه آنها ارائه میايدهند و ماهیت مشاورههاي ناخواسته میاطالعاتی که آنها به زنان با حاملگی

و مشاوره فوري پس از سقط و تنظیم خانواده را از اهمیت ارائه آموزشدلیل کیفیت براي درمان عوارض سقط و اارائه خدمات ب
. دانشجویان بپرسید
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پیشگیري از حاملگی ناخواسته و برنامه ریزي نشده

زن ممکن است آماده ازدواج نباشد یا . خواهددالیل زیادي وجود دارد که چرا یک زن در برحه خاصی از زندگیش بچه نمی
-همچنین با فرصت. برنامه ممکن است به دیسترس عاطفی یا بیماري منجر شودیک حاملگی بی.یانجامدشکست ببه ارتباطات 

برنامه هستند و طراحی خدمات هاي ناخواسته و بینوجوانان بویژه مستعد حاملگی. هاي خانم براي آموزش و اشتغال تداخل کند
.بهداشتی متناسب با نیازهاي خاص آنها ضرورت دارد

این وضعیت حتی در کشورهایی که خدمات تنظیم . شان محدود شده استبراي کنترل باروريان در سراسر دنیا توانایی اکثر زن
براي اینکه خدمات به آسانی قابل دسترس ،توانند استفاده کنندخانواده موجود هستند، نیز وجود دارد و زنان از این خدمات نمی

یا به علت و ،)یا دانش و مهارت محدود آنها/ ش منفی کارکنان بهداشتی و براي مثال نگر(نیستند، کیفیت مراقبت ضعیف است 
.توانند خدمات را دریافت کنندزنان نمی،اجتماعی یا مذهبی درباره استفاده از تنظیم خانواده-اعتقادات فرهنگی

- آسیب. کنترل خیلی کمی دارندد، باشنکسی رابطه جنسی داشتهزمانی و با چهدر این مورد که چههاي دنیا زنان در اکثر بخش
علیرغم این . دهدبرنامه قرار میحاملگی بیآنها را در معرض خطر باالي ،پذیري زنان به تجاوز، خشونت و سوءاستفاده جنسی

،حقیقت که رابطه جنسی قبل از ازدواج در اکثر جوامع قدغن است، اما اکثر زنان ازدواج نکرده و جوان به علت نیاز اقتصادي
.کنندبرقرار میسالخوردهفعالیت جنسی با مردان 

: شوداهداف زیر را شامل میICPDجنسی در انسان و ارتباطات جنسیتی، برنامه عملیاتی تتمایالوجود با توجه به 

1994بین المللی جمعیت و توسعه از برنامه عملیاتی کنفرانس8.25پاراگراف 

هاي دولتی و غیردولتی ها و سازمانتمامی دولت. به هیچ وجه سقط نباید به عنوان یک روش تنظیم خانواده ترویج شود
هاي غیرایمن به عنوان یک مسئله ترغیب شوند که تعهدات خود را به سالمت زنان تقویت نموده و به اثرات سالمتی سقط

اولویت زیادي به . می رسیدگی کرده و سقط را از طریق توسعه و بهبود تنظیم خانواده کاهش دهندمهم سالمت عمو
-زنان با حاملگی. ها باید براي حذف نیاز به سقط به عمل آیدهاي ناخواسته داده شود و تمامی تالشپیشگیري از حاملگی

در مورد هرگونه اقدام یا تغییر مرتبط با . باشندسترسی داشتهدانههاي ناخواسته باید به اطالعات قابل اعتماد و مشاوره دلسوز
در . گیري نمودتوان در سطح ملی یا محلی و مطابق با فرایند قانون ملی تصمیمسقط در داخل سیستم بهداشتی، تنها می

ات باکیفیت براي تمامی زنان باید به خدم. هاي انجام گرفته ایمن باشدشرایطی که سقط برخالق قانون نیست، باید سقط
آموزش و خدمات تنظیم خانواده باید بالفاصله ارائه شده که این کار به . باشنددرمان عوارض ناشی از سقط دسترسی داشته

.هاي تکراري کمک خواهدکرداجتناب از سقط



28سقط ناقص   

ن در ز شمردن ارتباطات عادالنه و احترام دوطرفه بین دو جنس و تأثیر آامسئول، مجارتقاي رشد مناسب تمایالت جنسی-الف
بهبود کیفیت زندگی اشخاص

حصول اطمینان از اینکه زنان و مردان به اطالعات، آموزش و خدمات مورد نیاز براي دستیابی به سالمت جنسی خوب -ب
.کنندهاي باروري خود عمل میدسترسی دارند و به حقوق و مسئولیت

از جمله (ها و افراد ها اطمینان حاصل کنند که تمامی زوجریزي شده ضرورت دارد که دولتهاي برنامهبراي پیشگیري از حاملگی
به اطالعات و خدمات تنظیم خانواده باکیفیت، مددجومحور و مورد اعتماد که طیف وسیعی از ) نوجوانان و زنان ازدواج نکرده

عالوه براین ارائه . باشنددهد، دسترسی داشتههاي پیشگیري اورژانسی را ارائه میروشاز قبیلهاي پیشگیري مدرن روش
فردي و فنی، تجهیزات و تدارکات الزم را براي حمایت از ارائه خدمات هاي بینتی مهارتسدهندگان خدمات تنظیم خانواده بای

ئن شویم که مبا توجه به درگیري مردان در سالمت جنسی و باروري، مهم است که راهکارهایی ابداع گردد که مط. داشته باشند
HIV/AIDS، از جمله )STIs(هاي منتقله از طریق جنسی ولیت تنظیم خانواده و پیشگیري و کنترل عفونتمردان در مسئ
مودن دسترسی به خدمات نها براي پیشگیري از مرگ مادري ناشی از سقط غیرایمن، فراهم یکی از بهترین راه. شریک هستند

هاي مثبت اتخاذ شده است تا خدمات تنظیم خانواده موثر به طور دهد که زمانیکه گامشواهد نشان می. تنظیم خانواده موثر است
. و استفاده شود، میزان سقط کاهش یافته استدردسترس بودهوسیعی 

نکات بحث

.هاي خود را در مورد کیفیت خدمات تنظیم خانواده ارائه شده در محل کارشان روي هم بریزنداز دانشجویان بخواهید که دیدگاه
:براي مثال

شود که براي پیشگیري از حاملگی ناخواسته به آنها کمک شان ارائه مییا خدمات به زنان و دختران نوجوان در جوامعآ
.کند

آیا روشهاي پیشگیري اورژانسی دردسترس هستند؟

از در رابطه با پیشگیري براي زنان و دختران نوجوانا رتوانند انجام دهند که خدمات باکیفیت چه کاري ماماها می
.تضمین کندریزي نشده هاي برنامهحاملگی

توانند انجام دهند که درگیري مردان را در سالمت جنسی و باروري تضمین کندچه کاري ماماها می.

.استفاده کنیدICPDبرنامه عملیاتی 8و 7هاي مرتبط در فصول براي تسهیل بحث، از بخش

قوانین و مقررات مرتبط با سقط

هایی که هر سال رخ میلیون حاملگی210از . ال توسعه، متوسط اندازه خانواده مورد دلخواه نسبتاً بزرگ استدر کشورهاي در ح
.شودمیبه سقط ختم از آنها میلیون 40-50شود که ریزي نشده هستند و برآورد میمیلیون برنامه75می دهند، 
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شود، اما در این زمینه که کدام اجازه سقط داده میظ زندگی زن براي حفدر تمامی کشورهاي دنیا، در برخی شرایطهر چند 
.تفاوتهاي زیادي در بین کشورها وجود دارد،ها مجاز شمرده شوندسقط

درصد کشورها-هاي مجازسقطعلل: 1.1شکل 

هاي ت بهداشتی، محدودیتکمبود اطالعات، فاصله تا تسهیالت مراقبهنوز هم در بعضی از کشورها به علت وجود موانعی مانند
این بدین معنی است که در اکثر کشورهاي در . دسترسی به سقط ایمن براي اکثر زنان غیرممکن است،اقتصادي و بی اعتمادي

عالوه بر این خدمات سقط ایمن و قانونی . ، خدمات سقط ایمن به حدي که قانون اجازه می دهد، در دسترس نیستحال توسعه
یا تسهیالت مجهز مناسب، بعالوه وجود نگرش منفی کارکنان نسبت به سقط بویژه در /قبین آموزش دیده و به علت کمبود مرا

. زنان جوان و ازدواج نکرده، براي اکثر زنان واجد شرایط دردسترس نیست

براي مثال در . شودتغییر قوانین در یک کشور خاص به منظور مجاز شمردن سقط، ضرورتاً به افزایش میزان سقط منجر نمی
هاي پیشگیري به طور وسیع در دسترس وجود دارد و روشخدمات آزاد سقط ووانین غیرمحدود کننده سقطقکشور نیوزیلند، 

قوانین کشورهاي دیگر از ). زن سنین باروري1000سقط در هر 5/5(هستند، اما این کشور کمترین میزان سقط را در دنیا دارد 
دسترسی بهتر به سقط قانونی را بدون افزایش میزان سقط کهتونس و ترکیه سقط را آزاد کرده استجمله باربادوس، کانادا،

.فراهم می سازد

در شرایطی که "توافق کرده است که ) ICPD+ 5(1999در سال ICPDانجمن عمومی ایاالت متحده در بازبینی اجراي 
و هندگان خدمات بهداشتی را آموزش دارائه دهندبایستی اشتی بهدهايسقط در تضاد با قانون نیست، ضروریست که سیستم

زیاديهاي روش.دنبکار ببراز ایمن و قابل دسترس بودن سقط اطمینان براي حصول هاي دیگري را باید روشتجهیز نمایند و 
و عدم محکوم کردن سقط ین مامی مناطق دنیا، آزادسازي قوانتاکثر کشورها در . باید براي حفاظت از سالمت زنان به کار گیرد

.را شروع کرده اندسقط به دالیل پزشکی 

براي حفظ زندگی زن

نیبراي حفظ سالمت جسما

براي حفظ سالمت روانی
تجاوز یا زنا

ناهنجاري جنینی

دالیل اجتماعی یا اقتصادي

بنا به درخواست

1999بخش جمعیت ایاالت متحده،: منبع
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در قوانین تعدیل شده است، مهم است که براي فراهم نمودن دسترسی بیشتر به خدمات مرتبط با سقط، در کشورهایی که 
ها، استانداردها، پروتکلایجاد : هایی از این تغییرات عبارتند ازمثال. تغییرات مناسب ایجاد شودسیستم مراقبت بهداشتی، 

ارائه . خدمات باید ایمن و قابل دسترس باشد،که سقط قانونی استدر جاهائی. ها و پروسیجرهاي اجرایی ارائه خدماتدستورالعمل
،ارائه این خدمات داشته باشند و در زمینه قوانین مرتبط با سقطهاي الزم را درمهارتباید قبت بهداشتی دهندگان مرا

عالوه براین خدمات باید . ها و پروسیجرهاي اجرایی ارائه خدمات اطالعات کامل داشته باشنداردها، پروتکل ها، دستورالعملاستاند
زمانیچهها آگاه هستند که در صورت ضرورت از کجا و به اعضاي جامعه شناسانده شود تا مطمئن شویم که زنان و خانواده

ها و سیستم بهداشتی خود را اشت جهانی براي آن کشورهایی که تمایل دارند که سیاستسازمان بهد. خدمات را دریافت نمایند
. دهدبراي ایجاد خدمات سقط ایمن در دسترس براي زنان نیازمند بازبینی نمایند، راهنمایی فنی ارائه می

نکات بحث

:از دانشجویان سواالت زیر را بپرسید. دانندتعیین کنید که دانشجویان راجع به قوانین سقط کشورشان چه چیزهایی را می

منبع و ماهیت قانون سقط در کشور شما چه چیزي است؟

؟چگونه قوانین در خدمات ارائه شده اجرا می گردد

؟چیستاي هاي حرفهموضع شوراها و انجمن

مطمئن شوید که شما پاسخ براي مثال قبل از شروع تدریس این جلسه. براي ارائه اطالعات مرتبط به دانشجویان آماده باشید
.هایی از قوانین سقط کشورتان را در رابطه با سقط تهیه کنیدکپیدر صورت در دسترس بودن،  این سواالت را می دانید و 

اجتماعی- مذهبی و فرهنگیدورنماي

–ادات مذهبی و فرهنگی کند، تصمیمات او متأثر از اعتقریزي نشده را تجربه میزمانیکه خانمی یک حاملگی ناخواسته برنامه
عواملی که بر روي تصمیم زن . گذارندارائه دهندگان مراقبت مرتبط با سقط نیز بر تصمیمات او تأثیر می. خواهد بوداواجتماعی

:موثرند، عبارتند از

بعضی زنان براي استفاده از .توانایی و تمایل زن براي جستجوي مراقبت بالفاصله بعد از بروز عوارض سقط
براي یک حاملگی ناخواسته یا استفاده از خدمات سقط . مات بهداشتی ممکن است به اجازه شوهر یا ولی خود نیاز داشته باشندخد

این زنان اغلب جستجوي مراقبت را مورد اکثر عوارض جدي به . طرد از سوي اعضاي خانواده بیانجامدتواند به میکثر زنان ا
. اندازندتأخیر می

نیاز : این عوامل عبارتند از. دهندعوامل فرهنگی زیادي وجود دارد که زن را به سوي سقط غیرایمن سوق می.عوامل فرهنگی
هاي انجام شده به وسیله پرسنل غیرپزشکی عمالً سقطارائه دهندگان سنتی مراقبت و اعتقاد به اینکهبه به رازداري و اعتماد 

.شوندسقط محسوب نمی
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استفاده از . کنند، مهم استاي که در آن زندگی میزنان، باروري از نظر پذیرش آنها توسط جامعهبراي اکثر .اهمیت باروري
هاي مدرن پیشگیري از بارداري ممکن است که براي باروري مضر به نظر برسد، بنابراین احتمال حاملگی ناخواسته و خطر روش

.یابدبعدي سقط غیرایمن افزایش می

اکثر زنان تمایل ندارند که مراقبت را از .بت بهداشتی نسبت به ارائه مراقبت از سقطنگرش ارائه دهندگان مراق
.شوند، دریافت نمایندکارکنان کلینیک یا بیمارستان که اهل داوري هستند یا کسانی که موجب احساس ناراحتی در آنها می

حساس زن را در رابطه با تصمیم به سقط و همچنین اجتماعی ذکر شده در باال، اعتقادات مذهبی نیز ا-عالوه بر عوامل فرهنگی
در شرایطی که اعتقادات . دهدتر جامعه را نسبت به آنها تحت تأثیر قرار میکارکنان بهداشتی و در سطح وسیعالعملعکس

ین خدمات را ااوضرورتی ندارد که شود،میقانونی مجوزدار خدمات براي سقط انتخابی مانع ارائه بهداشتیمندکاریک مذهبی 
.اما این کارکنان بهداشتی متعهد هستند که زن را به کارکنان بهداشتی داراي مجوز قانونی ارجاع فوري دهند،ارائه دهد

ثنکات بح

جامعه محل کارشان که بر روي جستجوي اجتماعی و مذهبی -شان را از اعتقادات فرهنگیدانشجویان را تشویق کنید که درك
همچنین از آنها بخواهید که به اعتقادات مذهبی و . زنان تأثیرگذار است را با دیگران در میان بگذارندمراقبت از سقط توسط

هایی براي تبیین در برخی از جلسات زیر، فرصت. اجتماعی شخصی و چگونگی تأثیر آنها بر ارائه مراقبت توجه نمایند-فرهنگی
. شان خواهدبودکامل اعتقادات

ت مرتبط با سقطنقش ماماها در مراقب

تا حد امکان باید نزدیک به منازل ) در تمامی کشورها(و مراقبت پس از سقط ) دهددر جائیکه قانون اجازه می(مراقبت از سقط 
اند و براي ارائه مراقبت حمایت چنین مراقبتی باید توسط پرسنلی ارائه شود که آموزش کافی دریافت نموده. زنان دردسترس باشد

سقط اورژانسی و مراقبت پس از سقط در برايبه ارائه مراقبت باکیفیت ،شگیري از مرگ و میر مادري مرتبط با سقطپی. شوندمی
ضرورت دارد که حداقل . وابسته استسطح سوم مراکزهاي بهداشت روستایی تا ح سیستم مراقبت بهداشتی از خانهوتمامی سط

در طول ) یمار و ارجاع آن، تخلیه رحمی، اطالعات و خدمات تنظیم خانوادهتثبیت وضعیت ب(بعضی از اجزاي مراقبت پس از سقط 
.روز در تمامی مراکز ارائه خدمات بهداشت باروري در دسترس باشدساعت شبانه24

هاي ارائه مراقبت بهداشتی، ماما طیف وسیعی از خدمات بهداشت باروري، براي مثال بهداشت مادر و کودك در اکثر سیستم
ادغام نمودن خدمات مراقبت . را ارئه می دهد) قبل از زایمان، تنظیم خانواده، کمک به زنان زائو، مراقبت پس از زایمانمراقبت(

با توجه به وجود آموزش . ها زن منجر خواهدشدشد به بهبود سالمت میلیونپس از سقط در بین خدماتی که قبالً ارائه می
.به آسانی قابل انجام خواهدبودهابراي مراقبت پس از سقط به ماماهاي اضافیدهندگان مناسب، آموزش مهارت

شواهد . از نظر تاریخی، هر جا که بهبودي در مرگ و میر و عوارض مادري وجود داشته است، ماما نقش کلیدي را ایفا کرده است
سقط را چه در بخش خصوصی و چه در تواند خدمات مراقبت پس از هاي مامایی میدهد که ماما یا پرستار واجد مهارتنشان می

. بخش دولتی به طور موثر، ایمن و با قابلیت تمام ارائه کند
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در اکثر مواقع در بین کارکنان مراقبت بهداشتی، شخص دردسترس، قابل پذیرش و مورد اعتماد براي ارائه خدمات بهداشت 
.استپرستار یا ماما ،باروري

سی و هم مراقبت از سقط انتخابی است و اگرچه در برخی کشورها انمراقبت از سقط اورژاگرچه مراقبت مرتبط با سقط شامل هم
ه دهند، اما هدف ما در این مدل آموزشی این است که ماماها قادر ئکه خدمات براي سقط انتخابی ارامجوز قانونی دارند هاماما

با درمان سقط ناقص مرتبط است و همچنین مراقبت پس هاي الزم براي اداره عوارض تهدیدکننده زندگی را که شوند که مهارت
اطالعات درباره کارکنان و اجزاي مراقبت از سقط اورژانسی که بایستی در هر سطح مراقبت دردسترس باشد . از سقط را یادبگیرند

.آورده شده است2در جدول 

چگونه ماماها در مراقبت پس از سقط درگیر می شوند

هاي سقط ناقص و تثبیت وضعیت بیمار وقع و مناسب با تشخیص عالئم و نشانهفراهم نمودن ارجاع به م

 انجام آسپیراسیون با واکیوم دستی)MVAبراي اداره سقط ناقص)١

 اندکه سقط را تجربه کردهبه نیاز نوجوانان و زنانیویژهارائه اطالعات و خدمات تنظیم خانواده با توجه.

نان و سایر اعضاي جامعه در باره مراقبت ایمن از سقطارائه اطالعات و آموزش براي ز

ارائه خدمات در مناطق محروم

هاي خصوصی و دولتیارائه خدمات در بخش

در هااز ارائه مراقبت ایمن براي سقط و دخالت دادن آنکننده حمایتهايها و پروتکلاز قوانین، سیاستجانبداري
. مراقبت

حیاتبخش یهاي مامایی براي ارائه مراقبت اورژانسش و حمایت ماماها یا پرستاران واجد مهارتاگر چه اکثر کشورها در آموز
هاي مامایی براي ارائه مراقبت آمیزي ماماها یا پرستاران واجد مهارت، اما برخی از کشورها به طور موفقیتاندضعیف عمل کرده

.این کشورها شامل بنگالدش، غنا و نیجریه است. کننداند و از آنها حمایت میوزش دادهمآرا پس از سقط 

هاي مادري ناشی از سقط غیرایمن  است، ماماهاي از تمامی مرگ% 22است که نشان دادهدر غنا مطالعات بیمارستان محور 
شناسایی و : ها شاملاند که این آموزشاي آمورش دیدههاي خصوصی و دولتی در طی یک دوره یک هفتهشاغل در بخش

، تثبیت وضعیت و ارجاع بیمار، مدیریت درد و پروتکل هاي پیشگیري از MVAان عوارض سقط ایجاد شده به وسیله درم
چندین پزشک با همدیگر . ها، و پیگیري بیمارنگهداري پروندهارائه خدمات تنظیم خانواده پس از سقط، و بیمار با عفونت، مشاوره 

کردند کننده از بخشهاي خصوصی و دولتی با همدیگر کار میآموزش، ماماهاي مشارکتبعد از تکمیل . دادندماماها را تعلیم می
هاي منطقه اعتماد خود را به مهارتهاي ماماها پزشکان شاغل در بیمارستان. تا اولین بیمار مبتال به سقط ناقص را درمان کنند

تصور . توسط یک ماما درمان شدندهر یک دوره چهار ماهاند و در یک بیمارستان منطقه، نیمی از موارد سقط ناقص دابراز داشته

1.Manual vacuum aspiration
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تعلیم دیده و پزشکان اعتماد و احترام متقابل ایجاد شده است و در حال حاضر نیز این احترام و اعتماد يمی شود که بین ماماها
.دهنددوطرفه را نشان می

در هاي بهداشت خانهوزرات. بهداشت باروري هستنددهندگان منطقی مراقبت پس از سقط و سایر خدمات اورژانسیماماها ارائه
.شناسنداي این نقش ماما را به رسمیت میهاي حرفهو انجمناین کشورها 

یک قطعنامه در ICM. کنداز ارائه مراقبت پس از سقط به وسیله ماماها نیز حمایت می) 1ICM(کنفدراسیون بین الملل ماماها 
.ادر کرده استزمینه مراقبت پس از سقط زنان ص

از نقش ماماها در مراقبت از زنان سقط ICMرا بر روي تخته سیاه یا فیلیپ چارت براي نشان دادن حمایت ICMقطعنامه 
.کرده بنویسید

فعالیتهاي مراقبت از سقط اورژانسی بر اساس سطح تسهیالت مراقبت بهداشتی و کارکنان: 2جدول 

مراقبتیهاي فعالیتکارکنان ممکنسطح مراقبت

براي مثال (کارکنان بهداشتی جامعه
و اشخاص سالمتدستیاران 

)با آنهاهمتراز

پرستاران

ماماهاي تعلیم دیده

پزشکان عمومی

آموزش در مورد خطرات سقط غیرایمن

ترویج و ارائه اطالعات و خدمات تنظیم خانواده

هاي سقط و عوارض آنتشخیص عالئم و نشانه

ستم مراقبت بهداشتی رسمیارجاع به موقع به سی

انجام مراقبت اورژانسی

براي مثال (کارکنان بهداشتی اولیه
دستیاران بهداشتی و اشخاص 

)با آنهاهمتراز

پرستاران

ماماهاي تعلیم دیده

پزشکان عمومی

:تمامی موارد باال، به اضافه

معاینه فیزیکی و لگنی ساده

تشخیص مراحل سقط

یا انتقالاحیا و آمادگی براي درمان

هماتوکریت/آزمایش هموگلوبین

ارجاع در صورت نیاز

-فعالیت، دیده و تجهیزات مناسب در دسترس باشداگر کارکنان تعلیم

1- International Confederation of Midwives
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:تواند در این سطح انجام بگیردهاي اضافی زیر می

 بیوتیک درمانی، جایگزینی مایعات ، شامل آنتیپایهشروع درمان
توسینداخل وریدي و تجویز اکسی

یه رحمی در طی ترایمستر اول تخل)MVA(

 دردي و تسکین سادهبلوك پاراسرویکال، بی(کنترل درد پایه(

نخستین سطح 
ارجاع

پرستاران

ماماهاي تعلیم دیده

پزشکان عمومی

متخصصان زنان و مامایی

:تمامی مراحل باال باضافه

تخلیه اورژانسی رحم در سه ماهه دوم

درمان بیشتر عوارض سقط

 مچ خون و ترانسفوزیونکراس

بی حسی موضعی و عمومی

از قبیل حاملگی نابجا در (دار الپاراتومی و جراحی اندیکاسیون
)صورت وجود کارکنان ماهر

سمی، تشخیص و ارجاع براي عوارض شدید مانند سپتی
یا نارسایی کلیويتپریتونی

دومین و سومین 
سطح ارجاع

پرستاران

ماماهاي تعلیم دیده

عمومیپزشکان

متخصصان زنان و مامایی

:اضافهه تمامی مراحل باال ب

تخلیه رحم در صورت اندیکاسیون

 درمان صدمات روده، کزاز، نارسایی کلیوي، گانگرن، سپسیس
شدید

درمان کواگولوپاتی

:منبع This table is primarily based on Complications of abortion: technical and managerial
guidelines for prevention and treatment. Geneva, World Health Organization, 1995.
However, it has been adapted, and also contains information from Care of mother and baby at
the health centre: a practical guide.
Geneva, World Health Organization, 1994 (WHO/FHE/MSM/94.2).
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کار گروهی

ها و باورهاي خود را درباره سقط و نقش ماماها را در نگرشهدف کارگروهی فراهم نمودن فرصتی براي دانشجویان است که 
اجتماعی، -در طول کار گروهی به فکر ماهیت حساس سقط از دیدگاه فرهنگی. هاي مرتبط با سقط به اشتراك بگذارندمراقبت

.ها و باورهاي منفی درباره سقط بپردازنداشید که به دانشجویان کمک کنید که به ایدهمذهبی و قانونی باشید و آماده ب

1.

ها براي کارگروهی را در کالس مرور کنید و مطمئن شوید که دانشجویان آن چیزي را که از آنها انتظار می رود را آموزش.1
.می فهمند

.روه یک کپی از برگه کار ارائه دهیدپنج نفره تقسیم کنید و به هر گکالس را به گروهاي .2

.دقیقه فرصت دهید تا فعالیت خود را تکمیل نمایند30به هر گروه .3

این فرصتی را فراهم خواهدساخت که بیشتر به . نظارت داشته باشیدکنند،میصرف هر گروه به فعالیت ی کهبر مقدار زمان.4
.جه کنیددیدگاه دانشجویان در زمینه سقط و مراقبت پس از سقط تو

.یند فعالیت گروهی را بازخورد نمایندآدقیقه فرصت دهید که بر5به هر گروه .5

بازخورد و بحث

:دهد، از سواالت زیر براي تسهیل بحث استفاده کنیدهنگامیکه گروه گزارش می

مراقبت از زنان پس از سقط: ICMقطعنامه 

کنفدراسیون بین المللی ماماها اعتقاد دارد که زنی که سقط خودبخود و القا شده داشته، مشابه با یک خانم زائو نیاز به مراقبت 
:ن عقیده، ماما بایددر راستاي ای. دارد

a. در نظر بگیردبه عنوان یکی از وظایفشچنین مراقبتی را.

b. را متعاقب سقط ارائه دهدالزمهرگونه مراقبت فوري.

c.در صورتیکه درمان بیشتر ضرورت داشته باشد که فراتر از محدوده عملکردش است، به طور مناسب ارجاع دهد.

d.،و در این آموزش تنظیم خانواده را بگنجاندآموزش ارائه دهد براي ارتقاي سالمت زن.

e.حمایت اجتماعی، روانشناختی و عاطفی مورد نیاز زن را به رسمیت شناخته و به طور مناسب پاسخ دهد.

مراقبت پس از سقط از زنان (Oslo ،Norway ،May1996کنفدراسیون بین المللی ماماها، اقتباس از انجمن 
PP/23/96(
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آیا نگرشها و باورها در داخل گروهها و بین گروهها یکسان هستند یا تفاوتهاي مهم وجود دارد؟

؟شتدامنه وسیعی از مخالفت را در بردا،هاي اعتقاديبیانیهکدام

دالیل احتمالی عدم توافق چه چیزهایی هستند؟

چگونه این عدم توافقات حل می شود؟

گروهیها براي کارآموزش

راي شما فرصتی را براي به اشتراك گذاشتن عقاید و باورها در زمینه سقط باین فعالیت بدین منظور طراحی شده است که 
.فراهم سازدرا و نقش ماماها در مراقبت مرتبط با سقط 

.منصوب کنیدعضوي از گروه را براي تسهیل نمودن بحث گروهی به عنوان رئیس .1

.منصوب نمائیدزارش برآیند کار گروهی به کالس عضوي از گروه را براي گ.2

. گروه پاسخ دهدیکبیانیه،هرو تصمیم بگیرید که به بحث کنیدگنجانده شده در برگه کار هايبیانیهروي .3
مواردي که عدم توافق وجود دارد را . پاسخ دهیدبیانیهبه کدامبراي مثال به عنوان یک گروه موافقت نمائید که 

.ثبت کنید

.استفاده کنیدبیانیهز برگه کار ارائه شده براي ثبت پاسخ گروهها به هر ا.4

.کامل کنیددقیقه 30فعالیت گروهی را در طی .5



37سقط ناقص   

برگه کار

اداره سقط ناقص و مراقبت پس از سقط

SDDNASAباورهاي بیانیه

.ترس نوجوانان باشدهاي پیشگیري از بارداري نباید دردسروش. 1

هاي فت همسر یا اعضاي خانواده در استفاده خانم از روشلمخا. 2
گذاري ها یا فاصلهپیشگیري از بارداري براي به تأخیر انداختن حاملگی

.کندبین آنها مشکل ایجاد می

براي حفظ زندگی مادران، سقط باید در چارچوب قوانین براي هر زنی . 3
.س باشددر دستر

.نوجوانان نباید از نظر جنسی فعال باشند. 4

ماماها باید براي ارائه مراقبت اورژانسی پس از سقط شامل اطالعات . 5
. و مشاوره تنظیم خانواده آموزش ببینند

هاي نیکه خدمات سقط ایمن در دسترس شود، خطرات سقطاتا زم. 6
.اشتغیرایمن  همچنان تداوم خواهدد

نه آنها اتواند باعث رفتار مسئوالنه و منصفتشویق درگیري مردان می. 7
.هاي پیشگیري از بارداري شوددر روابط جنسی و استفاده از روش

بایستی ،کنندریزي نشده را تجربه میبه زنانی که حاملگی برنامه. 8
.اطالعات موثق و مشاوره دلسوزانه ارائه شود

نباید در ،شوداي ازدواج نکرده که حامله میهر دختر جوان مدرسه.9
.مدرسه حضور یابد

پزشکان تنها کارکنان سالمت هستند که باید مراقبت پس از سقط . 10
.اورژانسی را ارائه دهند

ریزي نشده، به سقط زنانی که براي خاتمه دادن به حاملگی برنامه. 11
شوند باید منتظر مراقبت بمانند تا زمانیکه آنها میغیرایمن متوسل 

.وضعیت خود را به یک تسهیالت بهداشتی گزارش دهند

افزایش تعداد نوجوانان فعال از نظر جنسی، ضرورت آموزش . 12
بهداشت باروري و جنسی جامع  شامل پیشگیري از بارداري را نشان 

.دهدمی
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راهنما

)قویاً مخالفم( SD= Strongly disagree

)مخالفم( D= Disagree

)نظري ندارم( N= Neutral

)موافقم( A= agree

)قویاً موافقم( SA= Strongly agree
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اجتنابعوامل قابل 2



41سقط ناقص   

2جلسه 
اجتنابعوامل قابل

کلیهدف 

احتمال سقط و مرگ و میر و عوارض باالي مرتبط دانشجویان به شناخت عواملی که هدف این جلسه توانمندسازي
.دهندبا آن را افزایش می

صیاختصااهداف

:، دانشجویان قادر خواهند بود که2در پایان جلسه 

اجتناب، عوامل خطر، مرگ مستقیم مامایی و مرگ غیرمستقیم مامایی را تعریف نمایندعوامل قابل.

 اجتناب را تعیین نمایندها عوامل قابلو در بین آنودهرا فهرست نمسقطعوامل خطر براي.

تعیین شده اتخاذ اجتنابستی به منظور  پیشگیري از مرگ ناشی از عوامل قابلهایی بحث نمایند که بایدر مورد گام
.گردد

برنامه

سخنرانی 

کار گروهی 

بحث وبازخورد

ساعت2تقریباً : زمان کلی
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مقدمه
ن انسدادي، سپسیس ابراي مثال خونریزي پس از زایمان، زایم(ايهاي حرفهرا در یکی دیگر از مدلذیلاگر قبالً تعاریف 
.ین تعاریف را مرور کنید و سپس بقیه جلسه را ادامه دهیداید، شما باید ابراي دانشجویان مطرح کرده) نفاسی، اکالمپسی

واژه هاتعاریف

اجتنابعوامل قابل
.  کنندعواملی هستند که در اثر عدم انجام معیارهاي پذیرفته شده مراقبتی باعث مرگ مادر شده و یا به آن کمک می

موثرعوامل 
.بیشتر اتفاق بیفتدعواملی هستند که باعث می شوند که یک عارضه با احتمال

ی   مایمرگ مستقیم ما
ها، درمان انگاريدر اثر مداخالت، سهل) حاملگی، لیبر و دوره نفاس(مامائی در دوران بارداري عوارضبه مرگ مادر ناشی از 

.شوداي از حوادث ناشی از هر یک از عوامل فوق اطالق مینادرست و یا زنجیره

مرگ غیرمستقیم مامایی 

آیند و مستقیماً از علل مادري هائی که در اثر بارداري بوجود میهاي موجود از قبل و یا در اثر بیماريمرگ مادر در اثر بیماريبه 
.شودشوند اطالق می، اما در اثر تغییرات فیزیولوژیک بارداري تشدید پیدا کرده یا بدتر میندنیست

نکات بحث

ل خطر مرتبط با سقط، در مورد فراوانی و منشأ سقط براي کمک به شناخت دانشجویان از عوام
.خودبخودي و سقط غیرایمن بحث کنید و از اطالعات ذیل به عنوان مبنایی براي بحث، استفاده کنید

عوامل موثر در سقط خودبخودي

قبل ،اتفاق می افتدهاي تشخیص داده شده از نظر بالینی از حاملگی% 15تا 10سقط خودبخودي در در کشورهاي توسعه یافته، 
اما میزان سقط خودبخودي ممکن است در کشورهاي درحال توسعه به علت ،خود خانم حاملگیش را تشخیص دهدزمانی که از 

آنها % 80هاي خودبخودي در اوایل حاملگی رخ می دهد که تقریباً اکثریت سقط. سوءتغذیه و سایر مشکالت سالمتی بیشتر باشد
.شودمیدر سه ماهه اول واقع 

هاي خودبخودي سه ماهه اول به علت تکامل غیرطبیعی بیش از نیمی از سقط. علل سقط خودبخودي همیشه مشخص نیست
هاي سیستمیک و ژنیتال مانند سیفلیس، سل سیستمیک، دار، عفونتهاي تببیماري: عوامل احتمالی دیگر شامل. رویانی هستند

یتومگالوویروس، ویروس هرپس سیمپلکس، کالمیدیا، مایکوپالسما، ، ویروس سرخجه، س)Chagas(سشاگابیماري 
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هاي محیطی، علل غذایی، اختالالت نیمزمن مادري، علل هورمونی، توکستوکسوپالسما گوندي، لیستریا، بروسال، بیماري 
وجود ،ودي شوددر بسیاري از موارد هیچ عامل خاصی که موجب سقط خودبخ. در محلIUDهاي توأم با آناتومیک و حاملگی

.ندارد

همچنین ارائه . کنند مراقبت پزشکی مناسب و بموقع ارائه شودضرورت دارد که به زنانی که سقط خودبخودي را تجربه می
.مراقبت پیگیري مناسب مانند تنظیم خانواده و ارزیابی سقط تکراري ضروري است

:عواملی که در سقط غیرایمن نقش دارد

بعالوه . هاي غیرایمن از علل اصلی مرگ مادري هستندهاي ناشی از سقطپیداست که مرگ1در فصل از اطالعات آورده شده 
.برنداکثر زنان از مشکالت سالمتی درازمدت ناشی از عوارض سقط رنج می

که اغلب دسترسی کمی به سقط غیرایمن یک مشکل سالمت عمومی براي زنان در تمامی سنین بویژه براي زنان جوان است 
تمال دارد که پول براي پرداخت هزینه حاین زنان در مقایسه با زنان با سنین باال کمتر ا. اطالعات و خدمات تنظیم خانواده دارند

همچنین احتمال بیشتري دارد که . سقط ایمن را داشته باشند یا بدانند که از کجا و چگونه خدمات سقط ایمن را دریافت نمایند
که خطر مرگ و ختم حاملگی در مراحل پیشرفته حاملگی در پی به تأخیر انداخته و بنابراین زنان جوان جستجوي کمک را

.آسیب باالست، باشند

هاي ناخواسته بعدي و خطر آسیب یا مرگ به علت برند با احتمال حاملگیزنانی که از عوارض سقط غیرایمن رنج می
اند باید مشاوره تنظیم خانواده ارائه ی که از سقط غیرایمن رنج بردهبه زنان. شوندپروسیجرهاي تکراري غیرایمن هم مواجه می

هاي تنظیم خانواده، شکست روشهاي پیشگیري یا ی که باعث عدم تمایل آنها به استفاده از روشیهاشده و به شرایط و موقعیت
.ناتوانی براي استفاده از یک روش می شود، به طور موثر پرداخته شود

کار گروهی
فعالیت گروهی براي کمک به دانشجویان طراحی شده است تا عوامل موثر بر سقط و اقدامات یا مداخالت براي کاهش آن را این 

.  بشناسند
کار گروهی را در کالس مرور کنید و مطمئن شوید که دانشجویان آن چیزي را که از آنها انتظار می رود را براي ها آموزش. 1

.فهمندمی
.دانشجو در هر گروه تقسیم کنید و چندین کپی از برگه کار را براي هر گروه تهیه نمایید5روههایی با تقریباً کالس را به گ. 2
.دقیقه فرصت دهید تا فعالیت را کامل نمایند60به هر گروه . 3
د که یتا مطمئن شواین براي شما فرصتی را فراهم خواهدساخت . با صرف زمانی براي هر گروه فعالیت آنها را نظارت کنید. 4

.داد هر دانشجو توجه کنیدرود و به درونبرنامه پیش میقفعالیت طب
ها براي کار گروهیآموزش

)ها را به دقت قبل از شروع کار بخوانیدلطفاً تمامی آموزش(

با سقط نقش را که در مرگ و میر و عوارض مرتبطردوسه ماز هر کدام از عوامل فردي، اجتماعی و خدمات بهداشتی، . 1
.دارند را تعیین کنید
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.توضیح دهید که چگونه این عوامل تعیین شده منجر به سقط می شوند. 2

.قابل اجتناب هستندلمشخص نمایید که آیا این عوام. 3

.گامهایی را که باید براي اجتناب از عوامل تعیین شده اتخاذ گردد را توصیف نمایید. 4

.ه براي ثبت کار گروهی استفاده نماییدارائه شدکار هاي از برگه. 5

.هاي کار ارائه شده بکار گیریدآن را به همان شیوه با استفاده از برگه. شودمثالی به شما داده می

.تان فرصت داریدشما یک ساعت در گروه

.یک رهبر گروه و یک نفر را براي ارائه گزارش تعیین کنید

مثال

/عوامل موثر بر سقط
حستجوي سقط

چرا ممکن است عوامل منجر به 
عوارض مرتبط با سقط شود؟

ی باید براي اجتناب از عوامل موثر یهاچه گامقابل اجتناب؟
اتخاذ گردد؟

فعالیت جنسی در سنین 
جوانی، براي مثال در طی 

)عامل موثر فردي(نوجوانی 

احتمال دارد که فعالیت جنسی 
منجر به حاملگی ناخواسته شده و 

د که یک فرد سپس باعث شو
جوان سقط را از یک منبع 

اتغیرایمن به علت ترس از اتهام
مات ددر صورت استفاده از خ

.سقط ایمن جستجو نماید

به تمامی نوجوانان و مردم جوان بایستی آموزش بلی
جامع بهداشت باروري و جنسی شامل اطالعات 
در زمینه رابطه جنسی، تولیدمثل، پیشگیري از 

.نسیتی ارائه شودحاملگی و روابط ج

تی سهاي آموزش بهداشت براي جامعه بایپیام
اطالعاتی را در زمینه بروز و اثر سقط غیرایمن 

وضعیت قانونی سقط؛ پیشگیري از ؛در جوامع
اجتناب از سقط غیرایمن و ؛حاملگی ناخواسته

تشخیص و جستجوي مراقبت مناسب براي 
.عوارض سقط ارائه دهد

من دوستدار نوجوان خدمات با کیفیت سقط ای
باید در محدوده اجازه قانونی موجود بوده و قابل 

.قابل پرداخت باشددسترس و 

تمامی نوجوانان بایستی به اطالعات و خدمات 
با کیفیت، مددجو محور و محرمانه تنظیم 
خانواده دسترسی داشته باشند و به آنها طیف 

هاي پیشگیري مدرن شامل وسیعی از روش
.ي اورژانسی ارائه شودکنتراسپتیوها
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برگکار

پیشگیري از سقط

/عوامل موثر بر سقط
ستجوي سقطج

چرا ممکن است عوامل 
منجر به عوارض مرتبط 

با سقط شود؟

ی باید براي یهاچه گامقابل اجتناب؟
اجتناب از عوامل موثر 

اتخاذ گردد؟
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.صت دهید که در مورد نتیجه فعالیت گروهی بازخورد دهنددقیقه فر10به هر گروه . 5

و بحثبازخورد

توجه کالس را به عواملی که در طی . از عوامل زیر به عنوان یک راهنما در طی بازخورد استفاده کنید و تشویق به بحث کنید
وثر فردي، سه عامل اجتماعی و سه با توجه به اینکه هر گروه فقط سه عامل م(کار گروهی شناسایی نشده است، جلب کنید 

بنابراین احتمال دارد که تمام عوامل موثر لیست شده در زیر تعیین نشده . عامل مرتبط با خدمات بهداشتی را  تعیین خواهدکرد
).باشد

یا عوارض مرتبط با سقط/عوامل موثر در جستجوي سقط و 

عوامل موثر در سطح فردي

فعالیت جنسی در سنین جوانی

ي تنظیم خانوادهن آگاهی دربارهفقدا

فقدان آگاهی درباره محل دریافت خدمات تنظیم خانواده

 خدمات به (عدم تمایل به استفاده از روشهاي تنظیم خانواده به دالیل فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادي یا عاطفی

)درك نشده است1عنوان دوستدار مصرف کننده

هاي تنظیم خانوادهوشناتوانی براي استفاده موثر از ر

هاي پیشگیري از بارداريشکست روش

فقدان آگاهی درباره اثرات مضر سقط غیرایمن

ي وخامت خونریزي شدید واژینالفقدان آگاهی درباره

 مرتبط با فقدان آگاهی(جایگاه تحصیلی پایین(

 شودمنجر به عدم دسترسی میاشنددرصورتی که خدمات نیاز به پرداخت حق الزحمه داشته ب(جایگاه اقتصادي پایین.(

 شودبه احتمال بیشتري مبتال به عوارض پس از سقط می(وضعیت سالمتی ضعیف(

1- User-friendly
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تاریخچه قبلی از حاملگی ناخواسته و سقط

عوامل موثر در سطح اجتماعی

فقدان آگاهی درباره اثرات مضر سقط غیرایمن

بیش از خونریزي نرمال قاعدگی(ي وخامت خونریزي شدید واژینال فقدان آگاهی درباره(

 دختر جوان تا تسهیالت بهداشتی که مراقبت مورد نیاز در آنجا دردسترس است که در /مسافت دور منزل یک زن
.  شودصورت وجود خونریزي منجر به تأخیر در جستجوي مراقبت و تأخیر در دریافت درمان می

یفقدان وسیله حمل و نقل بین منزل و تسهیالت بهداشت

فقدان خدمات تنظیم خانواده و مراقبت پس از سقط

اقتصادي پایین-جایگاه اجتماعی

 کند و یا در صورت ارائه، استفاده از آن یا مذهبی و فرهنگی اجتماعی ارائه خدمات را قدغن میمتداول باورهاي

.شودمیback-streetزشکان  پاز کند که این امر باعث افزایش میزان استفاده ممنوع میرسانی عمومی آن را اطالع

 همانطوریکه در باال ذکر شد(قوانین محدود کننده درارتباط با سقط(

هاي پیشگیري از بارداري  عدم درگیري مردان در موضوعات بهداشت باروري، مردانی که تمایلی به استفاده از روش
.ندارند

که در پی دریافت مراقبت بدون اجازه همسر یا عضو جایگاه پایین زنان، براي مثال احتمال دارد که قادر نباشند

.سالخورده خانواده باشند

عوامل موثر مرتبط با خدمات بهداشتی

هاي احیاء براي عوارض پس از سقطتاخیر در شروع روش

تخمین کمتر میزان خونریزي

هاي خون و پالسمافرآوردهننبود
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هاي معیوب براي اداره عوارض پس از سقطتکنیک

دختر جوان به مراکزي که کمک موردنیاز در دسترس است/یر در درخواست کمک یا ارجاع زنتأخ.

ی که با عوارض پس از نو بویژه نوجواناهاي منفی کارکنان بهداشتی به زنان بویژه آنهائیکه ازدواج نکرده هستند نگرش
.کنندسقط مراجعه می

 عوارض پس از سقطکارکنان آموزش ندیده در زمینه اداره سقط ناکامل و

 یا مشاوره پس از سقط و تنظیم خانواده/کارکنان آموزش ندیده در زمینه اداره عوارض پس از سقط و

کاهش عوامل موثر بر سقط

.ضرورت دارد که اقدامات یا مداخالت زیر  براي کاهش عوامل موثر بر سقط انجام بگیرد

به اطالعات و خدمات تنظیم خانواده باکیفیت، مددجومحور و ) وجوانانشامل زنان ازدواج نکرده و ن(ها و افراد تمامی زوج
هاي اورژانسی هاي مدرن خدمات تنظیم خانواده از قبیل روشمحرمانه دسترسی داشته باشند که طیف وسیعی از روش

.دهدارائه میراپیشگیري از بارداري 

زهاي خاص مددجو پاسخ داده و تداوم مراقبت را تسهیل نمایدمشاوره تنظیم خانواده باید محرمانه و حمایتی بوده و به نیا.

 اي و بین فردي الزم براي حمایت از هاي حرفهتی تدارکات، تجهیزات، اطالعات و مهارتسدهندگان مراقبت بایارائهتمامی
.ارائه مراقبت باکیفیت داشته باشند

مختلف در باره تنظیم خانواده شامل روشهاي پیشگیري اورژانس هاي ارتباطیهاي آنها بایستی از طریق کانالزنان و خانواده

.مطلع شوند

ها و عملکردهاي افراد باید بر اساس بروز و اثر سقط غیرایمن در جوامع باشد و به باورها، نگرشهاي آموزش بهداشتپیام

.باشدحساس 

پیشگیري از حاملگی ناخواسته، اجتناب از سقط ي جایگاه قانونی سقط،هاي آموزش بهداشت باید اطالعاتی را دربارهامیپ
.غیرایمن و تشخیص و جستجوي مراقبت مناسب براي عوارض سقط ارائه دهد
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هاي پیشگیري از بارداري و آموزش بهداشت باروري و جنسی جامع که اطالعاتی را در زمینه رابطه جنسی، تولیدمثل، روش

. نوجوانان و اشخاص جوان ارائه شودارتباطات جنسیتی عرضه دارد، بایستی به تمامی

اند، ارائه شودتی به زنانی که حاملگی ناخواسته را تجربه کردهساطالعات معتبر و مشاوره دلسوزانه بای.

 تی در محدوده قوانین به شکل وسیعی موجود بوده و قابل دسترس و  قابل پرداخت باشدسبایسقط ایمن خدمات باکیفیت.

هاي تنظیم خانواده پس از سقط ه خدمات باکیفیت براي درمان عوارض سقط شامل مشاوره و روشتمامی زنان بایستی ب

.دسترسی داشته باشند

اتی درمان اورژانسی عوارض سقط، مشاوره و خدمات تنظیم خانواده را شامل شده و بساجزاي مهم مراقبت پس از سقط بای
.شودادغامخدمات جامع بهداشت باروري 

روز در ساعت شبانه24تی در در طی سشگیري از مرگ و میر مرتبط با سقط، مراقبت اورژانسی پس از سقط بایبه منظور پی
.دسترس باشد

 هاي خاص براي درمان، هماهنگی خوب بین ، پروتکلمدركواجد مراکز بهداشتی باید کارکنان آموزش دیده و

.ندداشته باشي بین مراکز به منظور ارجاع با مراکز و ارتباطات عملکردهاي  مرتبطدپارتمان/واحدها

:عالوه بر موارد فوق، ضرورت دارد که سیاستگذاران ایجاد تغییرات را در جوامع و در سطح ملی تشویق نمایند به منظور اینکه

 جنسی عوامل قانونی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی پرداخته شود که دسترسی زنان را به بهداشت باروري وآن دسته از به
.کنندهاي پیشگیري از بارداري محدود میشامل خدمات سقط ایمن و روش

و سیاستگذاري دهها بین زنان و مردان اتخاذ شهاي مورد نیاز براي حذف تمامی اشکال خشونت جنسی، کاهش نابرابريگام

.حساس جنسیتی تشویق شود

هاي تنبیهی به سمت دختران جوانی که باردار مینگرشو دههاي ناخواسته در بین اشخاص جوان پرداخته شبه حاملگی -

.شوند را تغییر دهد

 هاي پیشگیري از در ارتباطات جنسی، استفاده از روشآنها منجر به رفتار منصفانه و مسئوالنه تادرگیري مردان تشویق شود
.بارداري، بارداري و مراقبت از کودك شود
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اسایی مشکلشن 3
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3جلسه 
شناسایی مشکل

اهداف این جلسه
ارزیابی و شناسایی عوارض سقطدانشجویان به قادرسازي

اهداف درسی
:ر خواهند بود که، دانشجویان قاد3در پایان جلسه 

درگیر در ارزیابی اولیه بیمار با تظاهرات سقط احتمالی را توصیف نمایدهاي گام .
درگیر در ارزیابی بالینی  کامل بیمار با تظاهرات سقط احتمالی را توصیف نمایدهاي گام .
توانایی براي اخذ شرح حال را نشان دهد.
دهدتوانایی براي انجام معاینه فیزیکی را نشان.
گیردهاي ارزیابی انجام میتوضیح دهد که چگونه تشخیص برپایه داده.
برنامه

سخنرانی 
سازي شدهها و تمرینات شبیهبازي/ایفاي نقش

بازخورد و بحث
هاي عملکردينمایش و نمایش

کار گروهی
بازخورد و بحث

تقریباً دو و نیم ساعت: زمان کلی
منابع

سازي شدهبازي شبیه/یفاي نقشا-ها براي کار گروهیآموزش
سازيشبیه/ها براي ایفاي نقشتوصیف نشانه

ها براي کارگروهیآموزش
برگه کار عوارض براي کارگروهی

نکات کلیدي براي برگه کار عوارض
Bennett RV, Brown LK (eds.) Myles textbook for midwives. 12th ed. London, Churchill Livingstone, 1993.
Clinical management of abortion complications: a practical guide. Geneva,
World Health Organization,1994 (WHO/FHE/MSM/94.1).
Complications of abortion: technical and managerial guidelines for prevention and treatment.
Geneva, World Health Organization, 1995.
Managing complications in pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors.
Geneva, World Health Organization, 2003 (WHO/RHR/00.7).
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مقدمه
هاي افتراقیشامل مطرح کردن تشخیصاغلب که است، براي دادن یک تشخیص صحیح شامل شناسایی مشکل این جلسه 

اي ثبت شده در ارزیابی ههکه ممکن است سبب ایجاد عالئم و نشانعارضه2گیري از بین دو یا بیشتر از یعنی تصمیم(باشد می
). شده باشدبیمار 

:در ارتباط با سقط، نیاز است که دانشجویان بدانند
چه عالئمی را جستجو نمایند .
چه توجهاتی انجام بگیرد.
چه سواالتی پرسیده شود.
آورش شده براي دادن تشخیص استفاده نمایدچگونه از اطالعات جمع.

توانایی . هاي بین فردي خوب وجود داشته باشدقط ارتباطات کالمی و غیرکالمی و مهارتمهم است که در شناسایی عوارض س
به یک تشخیص درست هم نبلکه در رسید،ها نه تنها در شناسایی مشکل مهم خواهد بودبراي دسترسی، معاینه و تفسیر یافته

.باشدمهم می
وضعیت بعد از تثبیت . استآن موقعیت اورژانسی و اداره مناسب فرایند شناسایی مشکل شامل انجام یک ارزیابی سریع براي هر

. گیردها انجام میبیمار، شرح حال مناسب، معاینه فیزیکی و تفسیر یافته

ارزیابی اولیه
کن است از عوارض تهدید کننده حیات مانند شوك، خونریزي شدید، مکند مخانمی که با تظاهرات سقط احتمالی مراجعه می

به همین خاطر مهم است که یک ارزیابی اولیه سریع و صحیح شروع شود تا . یا سپسیس رنج ببرد/ل شکمی و آسیب داخ
.شده استعمطمئن شویم که اقدامات ضروري براي تثبیت وضعیت بیمار و درمان شرو

شناسایی بیماران سقط کرده
ستی به عنوان یک بیمار با سقط احتمالی بایداشته باشد هاي زیر را هر خانمی در سنین باروري که دو تا از سه عالئم و نشانه

.مورد توجه قرار گیرد
آلود ممکن است نشاندهنده خونریزي شدید باشدهاي خونخونریزي واژینال، لباس.
 یا درد قسمت تحتانی شکم/کرامپ و
عدم قاعدگی به مدت بیش از یک ماه(اي از آمنوره سابقه(
بالینی براي ارجاع هاي پروتکلاز وجود نداشته باشد، تشخیص دیگري باید مورد توجه قرار گیرد و کدام از موارد باالاگر هیچ

.یا درمان پیروي شود
در ارزیابی سقط در صورت شک به شوك

:بیمار باید فوراً از نظر موارد ذیل بررسی شود
در دقیقه یا بیشتر بار 110با تعداد -نبض سریع، ضعیف
بار در دقیقه یا بیشتر30عداد با ت-تنفس سریع
متر جیوهمیلی90فشار خون سیستولیک کمتر از -فشار خون پایین
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هازبان و اطراف دهان یا کف دستقسمت داخلی پلک چشم، -رنگ پریدگی
تعریق
 هوشیاريعدممضطرب، گیج یا

.در صورت شک به شوك، درمان شوك باید فوراً شروع شود
.عالئم در ارزیابی اولیه وجود نداشته باشد، احتمال ایجاد شوك حتماً باید به خاطر سپرده شودحتی اگر هیچکدام از این

ارزیابی کامل بالینی
یک ارزیابی کامل بالینی براي تعیین تمامی . چندین عارضه تهدید کننده حیات ممکن است در همان زمان وجود داشته باشد

اي از ارزیابی کامل بالینی را خالصه3جدول . د نحوه درمان عوارض الزم استگیري در مورعوارض موجود به منظور تصمیم
.نشان می دهد

به شکل محرمانه و به خانم اطمینان خاطر بدهیم که هر گونه ارتباط در نظر داشته باشیممهم است که 
.و این رازداري در طی  معاینه بالینی و درمان نیز ادامه خواهد داشتخواهدبود

لشرح حا
آوري تمامی اطالعات ایجاد یک رابطه بین فردي خوب با ارتباطات دوطرفه و باز بین زن و کارکنان مراقبت بهداشتی براي جمع

خانم ممکن است بی میل باشد که سابقه حاملگی ناخواسته و تالش براي ختم آن را آشکار . مرتبط با عارضه خانم مهم است
.هاي قضاوتی منفی چه به صورت کالمی و چه غیرکالمی ابراز نکنندنگرشمهم است که کارکنان بهداشتی. نماید

.مهم است که در طی اخذ شرح حال اطالعات به روش ذیل ارائه شود
از جمالت کوتاه و با زبان قابل فهم براي خانم استفاده کنید.
اطالعات را در یک توالی منطقی ارائه دهید.
نکات مهم را تکرار کنید.
 راحت براي خانم صحبت کنیددر فضاي.

:خذ شرح حال مهارتهاي گوش دادن و سوال کردن را به کار گیریدامهم است که در طی 
خواهید که بگوییدتا اینکه به این فکر کنید که چه چیزي شما می(دقت به سخنان خانم گوش دهید اب(
هاي زن را تأیید کنیداحساسات و نگرانی.
حفظ کنید و به خانم فرصت پرسیدن سواالت را بدهید و به سکوتش احترام بگذاریدسکوت را هر از چند گاهی.
عجله نکنید و مطابق با سرعت خانم حرکت کنید.
ینکه شما بدانید که شما به طور صحیح ي ابرا،آن چیزي را که شما می شنوید در همان زمان و بعد از آن تکرار کنید

.ایدفهمیده
اي واضح ارائه دهیدهشویق کنید و پاسخخانم را به سوال کردن ت.
کنید که او نفهمیده استاگر فکر می،همان سواالت را به شیوه هاي متفاوت بپرسید.
 شود و ممکن است قضاوتی به نظر برسد، اجتناب کنیدشروع می"چرا"از پرسیدن سواالتی که با کلمه.
مشابه مشترك هستندشرایطدر به خانم اطمینان خاطر بدهید که احساسات او با دیگران.
هاي غیرکالمی را بکار گیرید مانندروش:
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.راحت بنشینید و به طرف بیمار خم شوید- 
.تماس چشمی را حفظ کنید، به طور مستقیم به بیمار نگاه کنید اما خیره نشوید- 
.و خم شدن به جلو نشان دهیدتکان دادن سر مانندهاي تشویق کننده حالت- 
.استفاده کنید که عالقه و نگرانی شما را نشان دهداز تون صدایی - 
.هاي چهره توجه کنیدقراري، چینبه ارتباطات غیرکالمی بیمار مانند بی- 
.از حرکات انحرافی مانند نگاه کردن به ساعت، مقاالت یا اطراف اتاق پرهیز کنید- 
. یا قضاوت اجتناب کنید) خمیازه کشیدن(از اخم کردن یا اظهار خستگی - 

:الوه بر گرفتن اطالعات در مورد مشکل فعلی، ممکن است همچنین مفید باشد که سوال کنید در موردع
وضعیت واکسیناسیون کزاز
براي مثال اختالل پالکت(اي از اختالل خونریزي تاریخچه(
کندداروهایی که در حال حاضر استفاده می.
کند، مانند وسیله داخل رحمیدر حال حاضر استفاده میبراي مثال روشی که(هاي پیشگیري استفاده فعلی از روش(
 وضعیتHIV

معاینه فیزیکی
به وضعیت . عالئم حیاتی را اندازه بگیرید و ثبت کنید. در طی معاینه فیزیکی، یک معاینه کامل شامل معاینه عمومی انجام دهید

هاي بدن را تمامی دستگاه. تجو نموده و ثبت نماییدهرگونه صدمات جسمانی را جس. جسمانی عمومی و سالمتی بیمار توجه کنید
. بر اساس اسلوب و قاعده معاینه کنید

وجود یا عدم وجود صداهاي روده و تندرنس و سفتی شکم و .در طی معاینه شکم به وجود یا نبود صداهاي روده توجه کنید
لمس . و ریباند تندرنس را چک کنید)guarding(نگ گاردیعالئم التهاب پریتوئن از قبیل . ثبت کنیدوجود هرگونه توده را 

.دهدا بیشتر را نشان مییهفته 12یزپوبیس، سن حاملگی فرحم در باالي سم
معاینه لگن

به (اگر این معاینه، اولین معاینه لگنی خانم باشد مخصوصاً . معاینه لگن براي تشخیص و درمان بیماران سقط کرده الزم است
به آرامی زن را ترغیب . توضیح داده شودو نحوه انجام آن هدف معاینه باید، )است یک بیمار نوجوان باشدعلت اینکه فرد ممکن

.کنید که قبل از انجام معاینه رضایت بدهد
معاینه با اسپکولوم

هاي یوارهد. هدف معاینه با اسپکولوم، تعیین مرحله سقط، کشف عالئم عفونت و توجه به هرگونه صدمه سرویکس یا واژن است
.واژن و سرویکس باید مطابق ذیل معاینه شود

.هاي واژن یا سرویکس یا هر دو باشدمنشأ خون ممکن است از رحم، پارگی. مقدار و محل خونریزي را تعیین کنید:خونریزي
فت را با در واژن یا سوراخ سرویکس قابل رویت باشد، به طور مالیم باحاملگیاگر هرگونه محصول :حاملگیمحصوالت 

رداشت فوري بافت از سوراخ سرویکس خونریزي را کاهش داده و ب. براي معاینه نگهداریدبافت را رینگ فورسپس بردارید و 
. دهدهاي سقط را در خانم تسکین مینشانه

.بازبودن سرویکس توجه کنیدمیزانبه بسته بودن یا :دیالتاسیون سرویکس
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وجود ترشح چرکی یا با بوي متعفن، وجود سقط عفونی توأم با .ترشح را چک کنیدمقدار، رنگ و بوي:ترشح از سرویکس
.دهدیا وجود عفونت مجراي تناسلی را نشان میحاملگیمحصوالت عفونی 

در .هاي واژن یا سرویکس و مقدار خونریزي از این صدمات توجه کنیدبه وجود هرگونه پارگی:ها و مواد خارجیپارگی
-براي مثال تکه(وجود چرك یا مواد خارجی . به بخیه زدن فوري نیاز داشته باشندها پارگیشدید،  ممکن است صورت خونریزي 

وجود صدمه در سرویکس یا واژن، به احتمال بیشتري در نتیجه تالش . دهنده عفونت استنشان) هایی از ریشه یا شاخه کوچک
.  براي انجام سقط غیرایمن است

معاینه دودستی
عاینه دودستی، تأیید وجود حاملگی، ارزیابی اندازه و جایگاه رحم، تعیین درجه دیالتاسیون سرویکس و توجه به هرگونه هدف م

.ها استنس، توده یا آنومالیرتند
-یافته. به هفته مشخص نمائیمبه طور صحیح قبل از شروع پروسیجر تخلیه رحم ضرورت دارد که اندازه رحم را :اندازه رحم

اندازه . بویژه در موارد پیشرفته بودن حاملگی کمک خواهد کردایجاد یک قضاوت صحیح از اندازه رحم بهینه شکمی هاي معا
)LMP(شده به وسیله معاینه دودستی بایستی با اندازه مورد انتظار رحم بر اساس اولین روز آخرین قاعدگی سنجیدهرحم 

پذیر در صورت امکاناسکن اولتراسوند درباره اندازه رحم وجود داشته باشد، اگر بعد از معاینه دودستی سواالتی . مقایسه شود
نان بهداشتی با تجربه باید اندازه تخمین زده شده کاگر این کار امکان نداشته باشد، یک نفر دوم از کار. انجام بگیردبایستی بودن 

. یابدمیخطرات تخلیه رحم با افزایش اندازه رحم، افزایش . رحم را تأیید نماید
و 3، رتروفلکسیون2ورسهه، آنت1به وضعیت رتروورسه. جایگاه رحم و مسیر کانال سرویکس بایستی تعیین شود: جایگاه رحم
یک رحم رتروورسه یا رتروفلکس ممکن است از طریق معاینه مالیم رکتوواژینال قابل لمس . رحم توجه شود4انحراف لترال

کارکنان بهداشتی را قادر خواهد ساخت که این عوامل را براي اجتناب از ،انال سرویکسشناخت جایگاه رحم و مسیر ک. باشد
.سوراخ کردن رحم یا آسیب به سرویکس در زمان وارد نمودن ابزارها در نظر بگیرد

. ه شودها یا در زمان حرکت دادن رحم توجهاي فالوپ و تخمداننس در هنگام لمس رحم، لولهربه وجود هرگونه تند:تندرنس
لوپ و اهاي فنت یا آسیب باشد، در حالیکه تندرنس در اطراف لولهودهنده عفتندرنس لگنی یا شکمی ممکن است نشان

.یا عفونت همراه باشد/ممکن است با حاملگی خارج رحمی و ها تخمدان

1- Retroversion

2- Anteversion

3- Retroflexion

4- Lateral deviation
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بالینیکامل خالصه اي از ارزیابی : 3جدول 
:ویشاوندان او به دست آوریداطالعات زیر را از خانم یا یکی از ختاریخچه

آخرین دوره قاعدگی چه زمانی بود: آمنوره.
هایی از بافتطول مدت، مقدار و وجود لخته ها یا تکه: خونریزي
طول مدت، شدت و محل: کرامپ
درد شکمی یا شانه
حالی عمومی یا ضعفتب، لرز، بی
استم گرفتهچه وقت و چگونه تالش براي ختم حاملگی انجا: دخالت در حاملگی.
ماهیت مشکل و چگونگی اداره آن: مشکالت بارداري و زایمان قبلی
حسی موضعیاز قبیل واکنش به بی: یت هاي داروئیاسحس

درجه حرارت، نبض، تنفس و فشارخون-گرفتن و ثیت عالئم حیاتیمعاینه فیزیکی عمومی
سالمتی عمومی ضعیف، براي مثال وجود سوءتغذیه، کم خونی، -توجه به سالمت عمومی زن

بررسی صدمات جسمانی
طول مدت، شدت و محل-کرامپ
معاینه قلب و ریه
هاي گوش دادن به صداهاي روده، بررسی اتساع و سفتی، لمس مالیم توده-معاینه شکم

1شکمی، بررسی ریباندتندرنس

انجام معاینه با اسپکولوممعاینه لگن
از کانال واژن یا سوراخ سرویکسبرداشت هرگونه محصوالت حاملگی قابل رویت
توجه به مقدار خونریزي و باز و بسته بودن سرویکس
هاي واژن و سرویکسبررسی پارگی
توجه به وجود ترشح با بوي چرکی
 ،توجه به (هاي لگنی، درد لگن تودهبررسیانجام معاینه دودستی براي تخمین اندازه رحم

)شدت، محل و علت درد
Adapted from Clinical management of abortion complications: a practical guide. Geneva,

World Health Organization, 1994 (WHO/FHE/MSM/94.1).

ها درد ایجاد کند یا درد را بدتر کند، ریباندتندرنس اگر برداشتن دست. هایتان را به طور ناگهانی برداریدبراي بررسی ریباندتندرنس شکم را لمس کنید و سپس دست-1
.پریتوئن استریباندتندرس یک عالمت التهاب. وجود دارد
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- نشاناحتماالًبه علت اینکه اینها ،ها بایستی مورد توجه قرار گیردهاي غیرمعمول لگنی یا آنومالیتوده:هاآنومالی/ هاتوده

.دنباشمی، تومور تخمدانی یا فیبروم رحمی ملگی خارج رحمیدهنده وجود حا
و سونوگرافیXهاي آزمایشگاهی، اشعه تست

تواند در ارزیابی و استفاده از اولتراسوند میXآزمایشگاهی، رادیوگرافی با اشعه خاص هاي تستانجام بعد از معاینه کامل بالینی، 
.دمفید باش4و درمان عوارض سقط مطابق جدول 

و سونوگرافیXهاي آزمایشگاهی، اشعه تست: 4جدول 
استفاده بالقوهتست

سطح -خونیکمدر موارد شوك، خونریزي شدید واژینال، آسیب مشکوك داخل شکمی یا هموگلوبین و هماتوکریت
.شودهموگلوبین براي تعیین نیاز به ترانسفوزیون ارزیابی می

براي تعیین -خونیکمشوك، خونریزي شدید واژینال، آسیب مشکوك داخل شکمی یا در موارد مچنوع گروه خون و کراس
.گیردمناسب بودن خون براي ترانسفوزیون انجام می

براي تعیین -خونیکمدر موارد شوك، خونریزي شدید واژینال، آسیب مشکوك داخل شکمی یا شمارش کامل خون
ظور تصمیم در مورد مداخلههاي سفید خون به منسطوح پالکت، شمارش گلبول

زن منفی باشد، Rhزن انجام بگیرد تا در صورتیکه Rhباید براي تعیین وضعیت Rhآزمایش Rhآزمایش 
.انجام بگیردRhدرمان پروفیالکسی بر علیه ایزوایمونیزاسیون 

.گیردنجام میدر موارد حاملگی نابجاي مشکوك یا اندازه رحم نامطمئن براي تأیید تشخیص ااولتراسوند

یا آسیب مشکوك داخل شکمی براي تعیین و تأیید وسعت صدمهفقط در موارد عفونت شدیدXرادیوگرافی شکم با اشعه 

هاي منتقله غربالگري عفونت
از طریق جنسی و مشاوره و 
آزمایش داوطلبانه براي 

HIV مگر در صورتیکه ،
قبالً شناخته HIVوضعیت 
شده باشد

در موارد حاملگی توأم بویژه این موضوع ،دو تست براي تمامی زنان ارائه شودمهم است که هر 
.اهمیت داردهاي غیرایمن با خشونت،  دختران حامله خیلی جوان و موارد سقط

تشخیص
اید آوري شده در طی معاینه بو تعیین نیاز زن به درمان فوري، مشاهدات انجام گرفته و اطالعات جمعبراي دادن یک تشخیص 

.ها و عالئم هریک از عوارض زیر مقایسه شودبا نشانه
خونریزي واژینال کم تا متوسط
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بدتر شدن احتمال چوناما . اکثر زنان مبتال به سقط ناقص، خونریزي واژینال کم تا متوسط دارند که تهدید کننده حیات نیست
:دهدنریزي سبک تا متوسط را نشان میعالئم زیر خو. درمان نباید به تأخیر بیفتدلذا ، عارضه وجود دارد

هدقیق5تمیز، خیس نشدن با خون بعد از نوار بهداشتی
خون تازه بدون لخته
خون آغشته به موکوس

خونریزي شدید واژینال
و اگر خانمی هرکدام از عالئم زیر را داشته باشد او خونریزي شدید داشته و درمان فوري براي جایگزینی مایعات از دست رفته 

:کنترل خونریزي نیاز است
خونریزي واژینال شدید به رنگ قرمز روشن با یا بدون لخته
دقیقه5هاي خیس شده با خون در عرض ساها یا لب، دستمالنوارهاي بهداشتی
رنگ پریدگی

آسیب داخل شکمی
است یک آسیب داخل شکمی داشته او ممکن، هاي لیست شده در جدول زیر را داشته باشداگر خانمی هر یک از عالئم و نشانه

.هاي افتراقی باید شامل حاملگی نابجا و آپاندیسیت باشدهمچنین تشخیص. باشد
هانشانهعالئم

شکم متسع
کاهش صداهاي روده
شکم سفت
ریباند تندرنس

استفراغ/تهوع
درد شانه
تب
درد شکمی، کرامپ

سپسیس
) سمیسپتی(جدول زیر را داشته باشد، ممکن است عفونت موضعی یا ژنرالیزه هاي لیست شده در عالئم و نشانهانمی که خهر 

.داشته باشد
هانشانهعالئم

 لرز یا تعریق
ترشح واژینال با بوي عفونی
شکم متسع
ریباند تندرنس
 هیپوتانسیون خفیف(فشار خون مختصر پایین(

اي از دخالت در حاملگیسابقه
درد شکمی
 وجودIUDدر محل
یزي طول کشیدهخونر
هاي مشابه آنفلوآنزاناراحتی عمومی؛ نشانه
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5جدول . به مرحله سقط بستگی خواهدداشتدرمان قطعی، درمان شونددر حالیکه عوارض تهدید کننده حیات باید بدون تأخیر 
- میورد درمان مناسب گیري در ممعاینه لگنی است که  براي تعیین مرحله سقط و تصمیمي هایافتهدر موردشامل اطالعاتی 

.قرار گیردمقایسه تواند مورد 
تشخیص سقط: 5جدول 

سایر عالئماندازه رحمسرویکسخونریزيتشخیص

برابر با طول مدت بدون دیالتهکم تا متوسطتهدید به سقط
حاملگی

تست حاملگی مثبت

کرامپ

نرمی رحم 

ر با طول کمتر یا برابدیالتهمتوسط تا شدیدسقط غیرقابل اجتناب
مدت حاملگی

کرامپ

سفت/ رحم تندر 

کمتر یا برابر با طول دیالتهمختصر تا شدیدسقط ناقص
مدت حاملگی

خروج نسبی 
محصوالت حاملگی

سفت/ رحم تندر 

کمتر از طول مدت دیالته یا بستهمختصر تا متوسطسقط کامل
حاملگی

خروج کامل 
محصوالت حاملگی

کمتر یا برابر با طول بستهچکم یا هیسقط فراموش شده
مدت حاملگی

تأخیر در : جنین مرده
خروج

کاهش عالئم حاملگی

,Clinical management of abortion complications: a practical guide. Geneva :منبع

World Health Organization, 1994 (WHO/FHE/MSM/94.1).

مدرسراهنما براي 
معلم باید نحوه اخذ شرح حال و .شودداده میتوضیحتئوري به شکل حال، معاینه فیزیکی و تشخیص در این مرحله، اخذ شرح 

لیست سازي و نمایش برگشتی را با استفاده از چکبیهشبعد از آن دانشجویان یک . سازي و نمایش دهدمعاینه فیزیکی را شبیه
.انجام می دهند
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ایشایفاي نقش و نم/ها براي شبیه سازيآموزش
مشاهده فرایند اخذ شرح حال و انجام معاینه فیزیکی در زنی با /دادن فرصت به دانشجویان براي ایفاي نقش،عالیتفهدف این

.تظاهرات سقط احتمالی است
کند که به عنوان یک بیمار عمل کندمعلم از یک داوطلب درخواست می.
کندمیلمعلم به عنوان یک ارائه دهنده خدمت عم.
کندسازي میهاي بین فردي و معاینه فیزیکی را شبیهحوه اخذ شرح حال، ارتباط، مهارتمعلم ن.
دهدبعد از شبیه سازي و نمایش، زمانی را به بحث اختصاص می.
کندکنندگان را به گروههاي سه نفره تقسیم میمشارکت
یکی به عنوان ارائه دهنده خدمت-
یکی به عنوان بیمار-
گریکی به عنوان مشاهده-
.کنیدمعرفیبه مشارکت کنندگانرا براي ایفاي نقش بیمارانی-
مطمئن شوید که تمامی مشارکت کنندگان فرصت ایفاي نقش را در هر جایگاهی دارند.
اتاق مناسب براي گرفتن شرح حال استفاده شود/براي شبیه سازي فضامی تواند هایی را تدارك ببینید که اتاق/فضا.
سازي کنید تا مطمئن شوید که دانشجویان آنچه که ایفاي نقش را در کالس شبیه- شجویان را مرور کنیدها براي دانآموزش

.از آنها انتظار می رود را می فهمند
به اعضاي گروه یادآوري را دوطرفه، شفاف و باز با بیمار اتضرورت غیرقضاوتی بودن ماما در رویکردش و داشتن ارتباط

.کنید
20وه فرصت دهید تا فعالیت خود را تکمیل کننددقیقه به هر گر.
این کار فرصتی را در اختیار شما قرار خواهد . مدت زمانی را براي هر گروه صرف کنید و بر فعالیت آنها نظارت داشته باشید

.داد هر دانشجو توجه کنیدرود و به درونداد تا مطمئن شوید که فعالیت مطابق برنامه پیش می
و بحثبازخورد

.هر گروه بپرسید که آیا اطالعاتی وجود داشت که ماما اخذ نکرد"بیمار"ز ادر طی بازخورد،
هاي هاي بهبود مهارتروش"و "هاي مفید مصاحبهمهارت"دو ستون در تخته سیاه یا فیلیپ چارت رسم کنید و عنوان 

.را بنویسید"مصاحبه
را که به وسیله آنها در طی ایفاي نقش توجه شده است، را "فید مصاحبههاي ممهارت«گر گروهها درخواست کنید تا از مشاهده

همین کار را براي معاینه . را تعیین نماید"هاي بهبود مهارتهاي مصاحبهروش«سپس از آنها درخواست کنید  که . تعیین نماید
.فیزیکی انجام دهید
سواالت کالسی

براي کالس بخوانید و اجازه دهید که هر سوال را . انجام شودتواند -میجواب کالسی-امتحان زیر به عنوان یک تمرین سوال
ها از از پذیرش جواب. پاسخ صحیح را ارائه دهید. نادرست داده شودباگر یک جوا. هایشان را براي دادن پاسخ بلند کننددست

شده توسط دانشجویان را تا اینجا دهد که سطح آگاهی کسباین امتحان به شما فرصتی را می. همان دانشجو اجتناب کنید
.تمامی دانشجویان را براي مشارکت تشویق کنید. ارزیابی کنید
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ایفاي نقش/مطالعات موردي براي شبیه سازي 
1بیمار 

و هاي شما شدید نیستندنشانه. کنیدساله هستید که دور از نزدیکترین تسهیالت مراقبت بهداشتی زندگی می30شما یک خانم 
:شامل موارد زیر هستندي شماهانشانه. تان شما را براي رفتن به مرکز بهداشتی جهت درمان تشویق می کنداما خاله

خونریزي متوسط به مدت سه روز

 هفته قبل بوده است7قاعدگیآخرین.

مختصري کرامپ شکمی اما نه شدید

2تولد قبلی

1سقط قبلی

ماه قبل بود7و آخرین تزریق یشگیري از حاملگیپهاي تزریقی براي استفاده از روش.

2بیمار 

تان از وضعیت شما خیلی مضطرب هستید که خانواده. ایدساله هستید که تنها به مرکز بهداشت مراجعه کرده16شما یک دختر 
:هاي شما به شرح ذیل هستندنشانه. شما درد قابل توجهی دارید. شما آگاهی پیدا کنند

روز7توسط به مدت خونریزي م

 هفته قبل شروع شده است11آخرین پریود در حدود.

 روز4کرامپ شدید به مدت

لرز و تعریق

شبیه سازي ایفاي نقش: آموزشها براي دانشجویان
تان استفاده ات موردي ارائه شده به گروهاز مطالع. کنیدمنصوب» بیمار«عضوي از گروه را براي بازي کردن نقش -1

.بیمار ممکن است اطالعاتی را بدهد اگر ماما سواالتی را بپرسد که نشانه هاي مطالعه موردي را پوشش ندهد. کنید
.بگیردکنید که شرح حالی را از بیمار منصوب» ماما«عضوي از گروه را براي ایفاي نقش 

.کنندهاي مصاحبه ماما میکنند، توجه خاصی به مهارتده میبقیه اعضاي گروه ایفاي نقش را مشاه
.ان براي کامل کردن فعالیت داریدمزهدقیق20شما 
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اي رنگ با بوي عفونیترشح واژینال قهوه

بدون سابقه قبلی حاملگی

عدم استفاده از هر گونه روش ضدبارداري

3بیمار 

.ترسیدعلت درد شدید به مرکز بهداشتی مراجعه کردید و خیلی میبههستید که و مادر هفت بچه ساله 34شما یک خانم 
:شامل موارد زیر هستندشما هاي نشانه

 هفته قبل بوده است8آخرین پریود.

 ساعت گذشته12کرامپ متوسط در

خونریزي شدید

 شکمی شدید درد

درد شانه سمت راست

استفاده از روش منقطع به عنوان روش ضدبارداري
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ان سقطامتح

هایی که روزانه در سراسر جهان رخ می دهد، چه قدر است؟ تعداد تخمینی سقط.1

55000

دهد؟ها در کشورهاي در حال توسعه رخ میچند درصد از سقط.2

درصد95

سه عالمت یا نشانه سقط ناقص چیست؟.3

خونریزي واژینال، کرامپ شکمی، درد قسمت تحتانی شکم

ها هستند؟شود، کدامسقط ناقص دیده میسه عارضه اي که به طور مکرر در.4

شوك، آسیب داخل شکمی، سوراخ شدن رحم، عفونت، سپسیس، خونریزي: سه عارضه از عوارض زیر

تهدید به سقط، : در کدام یک از سه مرحله سقط نیاز به برداشتن بافت باقیمانده حاملگی وجود دارد.5
ط کاملسقط ناقص، سقط اجتناب ناپذیر، سقط فراموش شده، سق

سقط اجتناب ناپذیر، سقط ناقص، سقط فراموش شده

خطر فردي براي سقط چیست؟پنج عامل.6

فقدان آگاهی درباره محل دریافت ؛ي تنظیم خانوادهفقدان آگاهی درباره، فعالیت جنسی در سنین جوانی: عامل زیر5هر کدام از 

؛هاي تنظیم خانوادهناتوانی براي استفاده موثر از روش؛یم خانوادههاي تنظعدم تمایل به استفاده از روش؛خدمات تنظیم خانواده
ي وخامت خونریزي فقدان آگاهی درباره؛فقدان آگاهی درباره اثرات مضر سقط غیرایمن؛هاي پیشگیري از بارداريشکست روش

اجتماعی و مذهبی که -ي فرهنگیباورها؛وضعیت سالمتی ضعیف؛جایگاه اقتصادي پایین؛جایگاه تحصیلی پایین؛شدید واژینال
تاریخچه قبلی از حاملگی ناخواسته و سقط؛کندسقط را ممنوع می

پنج عامل خطر اجتماعی براي سقط چیست؟.7

ي وخامت خونریزي شدید واژینال؛ فقدان آگاهی درباره اثرات مضر سقط غیرایمن؛ فقدان آگاهی درباره: عامل زیر5هر کدام از 
دختر جوان تا تسهیالت بهداشتی که مراقبت مورد نیاز در آنجا دردسترس است؛ فقدان وسیله حمل و /ن مسافت دور منزل یک ز

اقتصادي پایین؛ -نقل بین منزل و تسهیالت بهداشتی؛ فقدان خدمات تنظیم خانواده و مراقبت پس از سقط؛ جایگاه اجتماعی
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که ارائه خدمات را ممنوع می کند؛ قوانین محدود کننده وضعیت آموزشی پایین؛ باورهاي مذهبی و فرهنگی اجتماعی متداول

مرتبط با سقط

پنج عامل خطر خدمات بهداشتی مرتبط با سقط چیست؟.8

- هاي احیاء براي عوارض پس از سقط؛ تخمین کمتر میزان خونریزي؛ نبود فرآوردهخیر در شروع روشأت: عامل زیر5هر کدام از 

براي اداره عوارض پس از سقط؛ تأخیر در درخواست کمک یا ارجاع زن به مراکزي که هاي معیوبهاي خون و پالسما؛ تکنیک
کنند؛ هاي منفی کارکنان بهداشتی به زنانی که با عوارض پس از سقط مراجعه مییاز دردسترس است؛ نگرشنکمک مورد

ش ندیده در زمینه مشاوره پس از سقط کارکنان آموزش ندیده در زمینه اداره سقط ناکامل و عوارض پس از سقط؛ کارکنان آموز
و تنظیم خانواده

در هنگام گرفتن شر ح حال از بیمار با سقط احتمالی، چه اطالعات خاصی باید پرسیده شود؟.9

بودزمانیچهدگی عآخرین پریود قا: آمنوره-

هایی از بافتها یا تکهطول، مقدار و وجود لخته-خونریزي-

طول، شدت و محل-کرامپ-

ی یا شانهدرد شکم-

تب، لرز، بی حالی یا ضعف عمومی -

مداخله غیرمجاز در حاملگی-

مشکالت قبلی مامایی و زنان-

حساسیت هاي دارویی-
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: سقط ناقصاداره
مراقبت پس از سقط 4
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4جلسه 
از سقطمراقبت پس : درمان سقط ناقص

هدف این جلسه

 نحوه درمان عوارض سقطتوانمند سازي دانشجویان به شناخت

اختصاصیاهداف 

:در پایان جلسه اول، دانشجویان قادر خواهند بود

توضیح دهنددرمان شوك متعاقب سقط را.

درمان خونریزي متعاقب سقط را توضیح دهند.

درمان صدمه داخل شکمی متعاقب سقط را توضیح دهند.

درمان سپسیس متعاقب سقط را توضیح دهند.

هاي ارتباطی خوب در هنگام ارائه اطالعات و مشاوره پس از سقط به بیماران را توضیح اهمیت استفاده از مهارت
.دهند

وره با مددجویان در زمینه خدمات تنظیم خانواده را نمایش دهندتوانایی مشا.

طرح درسی

سخنرانی 

امتحان کالسی

بحثبازخورد و 

ساعت 5/2تقریباً : زمان کلی

منابع

توضیحات

ها، براي مثال مدل لگنمدل
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Clinical management of abortion complications: a practical guide. Geneva, World Health Organization, 1994
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Complications of abortion: technical and managerial guidelines for prevention and treatment. Geneva, World Health
Organization, 1995.
Preventing HIV transmission in health facilities. Geneva, World Health Organization, 1995 (GPA/TCO/HCS/95.16).
Yordy L, Hogan LA, Winkler J. Manual vacuum aspiration: guide for clinicians. Carrboro, IPAS, 1993.
Managing complications in pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors. Geneva, World Health
Organization (WHO/RHR/00.7).



67سقط ناقص   

مقدمه
اما چگونگی انجام . شوددهد که بر پایه جلسه قبلی تدوین میارائه میي درمان سقط ناقص این جلسه اطالعاتی را درباره

.آورده شده است6دستی در جلسه تخلیه پروسیجر آسپیراسیون 

حیات کنندهدیدهترین عوارض تداخل شکمی و سپسیس شایعبه دانشجویان یادآوري کنید که شوك، خونریزي شدید، آسیب
بر این نکته تأکید کنید .)بنابراین برخی از نکات مطرح شده در جلسه قبل در این جلسه تکرار خواهدشد(مرتبط با سقط هستند 

تواند در قط ناقص میکه حتی اگر این عوارض در هنگام مراجعه خانم به تسهیالت مراقبت بهداشتی وجود نداشته باشد، خود س
.، دانشجویان باید اصول زیر را بکار برندعوارضابراین، در ارزیابی نب. صورت تأخیر در درمان تهدیدکننده حیات باشد

 سریع به نیازهاي زن، بدون تأخیر غیرضروريالعملعکس(سرعت(

رض شناسایی شدههاي نجات بخش زندگی مورد نیاز براي درمان عوابه کار گیري مهارت(ها مهارت(

ارائه مراقبت نجات بخش زندگی قبل از مراقبت روتین(بندي اقدامات اولویت(

سیاست و از طریق اجرايدهد، مراقبت بیشتر در تمامی مواردي که خونریزي رخ میکه باالخره به دانشجویان یادآوري کنید 
و Bهاي ناشی از خون بویژه هپاتیت و خود، بویژه عفونتعفونت متقاطع به بیمار از نیاز است تا پروسیجرهاي کنترل عفونت 

HIV/AIDSاجتناب شود.

استدالل براي توانمندسازي شاغلین بهداشتی در ارائه مراقبت پس از سقط

یکی از موثرترین راهها براي جلوگیري از مرگ و میر و بدون توجه به قوانین رایج سقط، اند که مطالعات متعددي نشان داده
توانند هاي مناسب، نه تنها ارائه دهندگان خدمات میبا آموزش تکنیک. دیتی، ارائه مراقبت باکیفیت پس از سقط استموربی

توانند در مورد چگونگی استفاده از تنظیم خانواده براي پیشگیري از آنها میهمچنین بیشتر عوارض سقط ناقص را درمان کنند، 
.من با خانم مشاوره داشته باشندهاي ناخواسته بعدي و سقط غیرایحاملگی

تعریف مراقبت پس از سقط

آن . شودمراقبت پس از سقط مراقبتی است که که به خانمی که سقط غیرایمن، خودبخودي یا القا شده قانونی دارد، ارائه می
:شامل اجزاي زیر است

سقط خودبخودي یا سقط القا شده غیرایمنناشی ازعوارض یدرمان اورژانس

ه و خدمات تنظیم خانوادهمشاور

هاي منتقله از طریق جنسی، عفونتهاي دسترسی به مراقبت بهداشت باروري جامع شامل غربالگري و درمان از نظر عفونت
HIV/AIDSو مجاري تنفسی منتقله شونده از طریق  

آموزش جامعه براي بهبود سالمت باروري و کاهش نیاز به سقط
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اداره مراقبت پس از سقط

همدلی، درك، دلسوزي به شان در طول مراقبتبه خاطر داشته باشیم که بیماران مهم است ،رایند ارائه خدمات پس از سقطدر ف
پس از آنکه شرایط . همچنین اهمیت دارد که نخست شرایط اورژانسی مانند خونریزي و شوك درمان شود. و مشاوره نیاز دارند

ري بعدي از قبیل تسکین درد، حمایت روانشناختی، مشاوره پس از سقط و سایر آزمایشات  هاي پیگیبیمار پایدار شد، ارائه مراقبت
.مورد نیاز از اهمیت یکسانی برخوردارند

اداره شوك

:ه شوك، تثبیت وضعیت بیمار به شرح ذیل استارهدف اصلی در اد

دن مایعات از طریق دهان به علت حصول اطمینان از بازبودن راه هوایی، بررسی عالیم حیاتی، ندا:هاي عمومیروش.1
-استفراغ و استنشاق یا آسپیراسیون مواد استفراغی، گرم نگهداشتن خانم اما نه بیش از حد گرم، حفظ گردش خون به ارگان

در هایی در زیر پاها، باال بردن پاها از طریق تخت یا قرار دادن بیماریا با قرار دادن بالش(هاي حیاتی با باال بردن ساق پاها 
به جاي اینکه به خاطر داشته باشید که اگر شما پاها را خیلی زیاد از تخت باال ببرید، خون ممکن است (وضعیت ترندلنبرگ 

).جمع شوداز رحم خارج شود در آن 

.لیتر در دقیقه بدهید6-8در صورت در دسترس بودن اکسیژن، آن را به وسیله ماسک یا کانول بینی با سرعت :اکسیژن. 2

استفاده کنید و در ) 16-18با اندازهبراي مثال(بزرگ با قطراز سوزن . مایعات داخل وریدي را بالفاصله شروع کنید:مایعات. 3
مچ جمع آوري کنید، سدیم الکتات یا نرمال سالین با صورت امکان نمونه خون را براي تعیین هموگلوبین و هماتوکریت و کراس

لیتر مایع با این سرعت براي تثبیت وضعیت بیمار در وضعیت شوك تزریق 1- 3معموالً(یقه دق15-20لیتر در عرض 1سرعت 
، ترانسفوزیون خون 1یا کمتر باشد% 15لیتر یا کمتر و هماتوکریت میلی100گرم در 5در صورتی که میزان هموگلوبین ). شودمی

.هیچ مایعی از راه دهان نباید داده شود. گیردانجام می

در صورتی که درباره . الطیف یا به صورت وریدي یا داخل عضالنی بایستی شروع شودهاي وسیعبیوتیکآنتی:درمانیدارو. 3
.توکسین داده شودتوکسوئید کزاز و آنتیباید سابقه واکسیناسیون عدم اطمینان وجود دارد، 

خواهدبود، بنابراین اقدامات اورژانسی براي خونریزي،در موارد سقط ناقص، علت شوك:ه مناسبدارشناسایی علت شوك و ا. 5
.اداره خونریزي باید انجام بگیرد

اداره هموراژي

هاي آنها را در تخته سیاه یا فلیپ چارت بنویسید پاسخ. از دانشجویان بخواهید که عالئم خونریزي شدید واژینال را لیست نمایند
:که بایستی شامل موارد ذیل باشد

هاي گلبولجاي بایستی بهبراي درمان خونریزي حاد . ، استفاده انتخابی از ترانسفوزیون خون مهم استHIVبراي کاهش خطر انتقال عوامل عفونی مانند هپاتیت و 1
هاي خونریزي حاد یا زنانی که سطح هموگلوبین پایین، نشانهترانسفوزیون خون فقط براي. پالسما استفاده شودهايدهندهافزایشقرمز یا خون کامل از نرمال سالین و 

. شودکم خونی شدید دارند، انجام می
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ز روشن و شدید با یا بدون لختهخونریزي واژینال قرم

هاي آغشته به خونیا لباسهادستمال، نوارهاي بهداشتی

 هاقسمت داخلی پلک چشم، زبان و اطراف دهان یا کف دست(رنگ پریدگی(

. به ضرورت انجام درمان بدون تأخیر تأکید کنید

تواند به معنی خیر در جایگزینی مایعات یا خون میاداره به موقع خونریزي شدید در مراقبت سقط مهم است، به علت اینکه تأ
:اداره هموراژي باید شامل اقدامات ذیل باشد. مرگ براي زنان باشد

).اداره شوك قبلی را ببینید(:اداره شوك. 1

بنابراین اداره قطعی خونریزي شدید واژینال، به ارزیابی تمامی منابع احتمالی خونریزي نیاز دارد و:تعیین محل خونریزي. 2
ینال ژهاي احتمالی خونریزي وامحل. هاي تشخیصی مهم استده یا تستهمشااز طریقتعیین صحیح منشأ واقعی خونریزي 

مجراي تناسلی و آسیب داخل شکمی یاهاي سرویکس یشامل محل جفت به علت محصوالت احتباس یافته حاملگی، پارگ
.)ه شده استبا جزئیات بیشتر در ادامه این جلسه آورد(است 

روش . رحم باید تخلیه شودبراي توقف خونریزي، خونریزي هستند، املاگر محصوالت باقیمانده حاملگی ع:تخلیه رحم. 3
) LMP(هاي کامل شده از اولین روز آخرین قاعدگی انتخابی براي تخلیه رحم به سایز رحم اندازه گیري شده بر اساس هفته

، LMPهفته بر اساس 12هر زمانی حداکثر تا (در مراقبت اورژانسی سقط در سه ماهه اول تکنیک تخلیه رحمی . بستگی دارد
:به شرح ذیل هستند) هفته از اولین روز آخرین قاعدگی12براي مثال 

نشان . هاي پالستیکی با قطرهاي مختلف نیاز داردبه یک سرنگ تخلیه دستی و کانولMVAآسپیراسیون با واکیوم دستی یا -
. در برداشت محصوالت باقیمانده حاملگی از رحم بسیار موثر بوده و با میزان عوارض کمتر همراه استMVAاست که شدهداده

پمپ هاي مکانیکی جراحی با ). را ببینید6جلسه (در اتاق جراحی انجام بگیرد به بیهوشی عمومی نیاز ندارد و ضرورتی ندارد که 
.راسیونی استفاده شودیراي تخلیه آسپتواند همچنین بمیپا یا الکتریکی 

این کار به دیالتاسیون سرویکس با دیالتورهاي :دردسترس نباشدآسپیراسیون با واکیوم دستی دیالتاسیون و کورتاژ در صورتیکه 
در . یردگانجام میحاملگیخراشیدن منظم دیواره رحم براي برداشتن محصوالت و ابزاري نیاز دارد که با وارد نمودن یک کورت 

رسانی بوده و آسیبتر منیکه اواکیومیراسیون یآسپاگر وسایل دردسترس باشد و به خوبی تأمین شود،هاي دنیا،اکثر بخش
.استجایگزین این پروسیجر شدهکمتري دارد،

آسپیراسیون واکیومی نیز، LMPهفته از 14در زمان بزرگتر بودن رحم در حدود یا بیش از ،واکیومبا استفاده از منابع متنوع 
.استمفید احتماالً براي تخلیه رحم 

پروسیجر /وسیجر تخلیه و قبل از ترك اتاق درمانرشده از رحم باید بالفاصله بعد از پبافت برداشته:معاینه محصوالت لقاح.4
حفاظت کارکنان و زمینهدر هاي پیشگیري از عفونت از پروتکلبایستی دستکش باید پوشیده شود و . معاینه شودبیمارتوسط 

هاي ریز باید با قرار دادن بافت در یک صافی با سوراخ. نباید قبل از معاینه در فیکساتیو گذاشته شودبافت . تبعیت شوددفع زباله
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یز آب یا سالین قرار مسپس بافت در یک ظرف ت. هاي کوچک برداشته شودخون اضافی و لختهو ریختن مالیم آب بر روي آن، 
سفید شود و پرزها به آب، هرگونه خون باقیمانده خارج می) سرکه(با اضافه کردن یک محلول اسید اسیتیک ضعیف . شودمیداده 

بینیذرهعدسییک . در جلوي پنجره یا نور قرار دهیدبراي مشاهده بافت، ظرف را. تر خواهدبودخواهندشد و تشخیص آنها آسان
.ممکن است مفید باشد، اگر چه قطعاً ضرورتی ندارد) ندر صورت در دسترس بود(پ ویا میکروسک

:در معاینه بافتطبیعیهاي یافته

)بافت جفتیدار سفید رنگ طرح شاخه(پرزها - 

)غشاي شفاف متصل به پرزها(ساك حاملگی - 

)دار ضخیم سفت و محکم استهاي کركحاشیهبه علتبافت آندومتریال مادري که (دسیدوا - 

هفته مشاهده شود، اما در بیشتر مواقع آنها قبل از 10هاي بیشتر از است گاهی اوقات در حاملگیهاي جنینی ممکنتکه- 
.شوندحضور زن در تسهیالت مراقبت بهداشتی دفع می

:یافته هاي غیرطبیعی در معاینه بافت

ز پروسیجر یا تخم وجود دسیدوا بدون پرزها ممکن است تخلیه ناقص رحم، حاملگی خارج رحمی، سقط کامل شده قبل ا- 
.پژمرده را نشان دهد

.دهدسپسیس را نشان می/ عفونت ،هاي قدیمی خون، چرك، یا مواد با بوي چرکیلخته- 

.دهدفورم را نشان میاحتمال حاملگی موالر یا مول هیداتی،هاي شبیه انگورتوده- 

یا مجراي تناسلی که منبع خونریزي شدید هاي سرویکس هرگونه پارگی:هاي سرویکس یا مجراي تناسلیترمیم پارگی. 5
)را ببینید5هاي بالینی در جلسه مهارت(هستند باید بخیه زده شوند 

از قبیل در طی انجام پروسیجر (پروفوراسیون رحمی به عنوان منشأ خونریزي شدید ،اگر در هر زمان:اره پرفوراسیون رحماد. 6
باید فوراً متوقف شده و اقدامات مناسب مانند و، آسپیراسیون نباید انجام شود مورد شک بود) براي آسپیراسیون واکیومی دستی

عالیم حیاتی؛ درجه (و مشاهده خونریزي و وضعیت عمومی زن ) اگر قبالً انجام نشده است(مایعات داخل وریدي شروع انفوزیون
ررسی دقیق به وسیله الپاراسکوپی یا الپارتومی یک بانجام زمان تا ) ده ادراريرنگ پریدگی، نبض، فشارخون، هوشیاري و برون

.بگیردانجام 

براي مثال براي ترمیم (در شرایطی که کارکنان ماهر یا تجهیزات و تدارکات مورد نیاز در دسترس نیست :ارجاع و انتقال. 7
موجود است، انتقال داده مناسب ن، زن باید بدون تأخیر به مرکزي که درما)تناسلی و پروفوراسیون رحمیاريجمهاي پارگی

حال مفصل به جهت پایش وضعیت زن در طی انتقال، حفظ جایگزینی مایعات، اطمینان از گرمی و راحتی بیمار و ارائه شرح. شود
.همراهی کنداو راباید یک کارمند بهداشتی الیق از وضعیت زن در هنگام ورود به مرکز ارجاع، 
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اداره آسیب داخل شکمی

، ابزارها یا مواد شیمیایی به داخل واژن و رحم ممکن ءان یادآوري کنید که تالش براي ختم حاملگی با قرار دادن اشیابه دانشجوی
دهد که سقط این صدمات اغلب زمانی روي می. هاي دیگر منجر شوداست به پرفوراسیون رحم یا آسیب به روده، مثانه یا ارگان

تواند به خونریزي داخل شکمی شتی یا به صورت خودالقایی انجام شود و اغلب میتوسط شخصی غیرماهر در یک محیط غیربهدا
.و عفونت پریتوئن منجر شود

:کنند، باید به شرح ذیل اداره شوندزنانی که آسیب داخل شکمی را تجربه می

)ببینید60اداره شوك را در صفحه (اداره شوك. 1

.تومی ضرورت داشته باشدوالپارشاید آسیب، براي ارزیابی و ترمیم . پروسیجرهاي جراحی. 2

در شرایطی که کارکنان ماهر یا تجهیزات و تدارکات مورد نیاز دردسترس نیست، زن باید بدون تأخیر به . ارجاع و انتقال. 3
به جهت پایش وضعیت زن در طی انتقال، حفظ جایگزینی مایعات،. مناسب موجود است، انتقال داده شودنمرکزي که درما

حال مفصل از وضعیت زن در هنگام ورود به مرکز ارجاع، یک کارمند بهداشتی الیق اطمینان از گرمی و راحتی بیمار و ارائه شرح
.  باید او را همراهی کند

اداره سپسیس

رت بنویسید که هاي آنها را بر روي تخته سیاه یا فلیپ چاپاسخ. هاي عفونت متعاقب سقط را بپرسیداز دانشجویان عالئم و نشانه
:تی شامل موارد ذیل باشدسبای

لرز یا تعریق
تب
ترشحات بدبوي واژینال
شکم متسع
 ریباند تندرنس(حساسیت برگشتی(
ی فشارخونکاهش جزئ
اي از مداخله بر بارداريسابقه
درد شکم
 وجودIUD

خونریزي طول کشیده
ناراحتی عمومی یا عالیم شبیه آنفلوانزا

اگر عفونت شدید از رحم . نبال سقط اتفاق بیفتد معموالً با محصوالت احتباس یافته حاملگی همراه استزمانی که عفونت بد
:سمی وجود داشت، مدیریت بایستی بر اساس موارد ذیل باشدتجاوز کرد یا شک به سپتی
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).را ببینید68در صفحه ي شوك اداره(ي شوكاداره.1
ترین منبع عفونت شایع.  تواند زندگی زن را نجات دهدونت میدرمان قطعی منبع عف.شناسایی منبع عفونت.2

سایر . با این وجود، ممکن است بیش از یک منبع عفونت وجود داشته باشد. محصوالت احتباس یافته حاملگی است
از منابع احتمالی عفونت که باید مد نظر قرار گیرد شامل آسیب داخل شکم، آبسه لگن، پریتونیت، گانگرن گاز یا کز

.است، بایستی خارج گرددIUDبعالوه اگر زن داراي . تمام منابع عفونت بایستی درمان شود. باشد
ها بایستی داده شودبیوتیکبنابراین ترکیبی از آنتی. اغلب بیش از یک نوع باکتري وجود دارد. بیوتیکانتخاب آنتی.٣

:یم مفید شاملرژ.را داشته باشدهاباکتريروي بر احتمالیپوشش تا بیشترین

:هاي عمقی باشداگر عفونت شدید شامل درگیري بافت

وساعت، 6گرم وریدي هر 2سیلین آمپی-
وساعت،24گرم وریدي به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن هر میلی5چنتامایسین -
.ساعت8گرم وریدي هر میلی500مترونیدازول -

:ده باشدهاي عمقی را درگیر نکراگر عفونت بافت

وروز،5بار در روز به مدت 3گرم خوراکی میلی500سیلین آموکسی-
.روز5بار در روز به مدت 3گرم خوراکی میلی400مترونیدازول -
.روز5ساعت به مدت 24گرم وریدي به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن هر میلی5چنتامایسین -

- ود نیافت، یا گزارش آزمایشگاه نشان داد که باکتري نسبت به آنتیبیوتیک بهبساعت از شروع آنتی48اگر زن بعد از 
.بیوتیک مقاوم است، بایستی تعویض شوند

،هرگونه ترومایی به دستگاه ژنیتال که بصورت آلودگی با خاك یا مدفوع باشد.ایمنوپروفیالکسی بر علیه کزاز.4
ري از بروز کزاز شامل تمیز کردن دقیق زخم، تخلیه چرك اولین گام در پیشگی. نیازمند توجه و مراقبت از نظر کزاز دارد

.هاي مرده یا آسیب دیده استو خارج کردن خیلی دقیق جسم خارجی و بافت

اگر . وجود نداردایمنوپروفیالکسیسال گذشته بر علیه کزاز ایمن شده و زخم کوچک است نیاز به10اگر زن در عرض 
.سوراخ شده و یا سوختگی وجود دارد، دوز یادآور کزاز بایستی داده شودآلوده شده، زخم خاك یا مدفوعزخم با 

یا از وضعیت واکسیناسیون خود مطمئن نیست، 1سال گذشته بطور کامل بر علیه کزاز ایمن نشده10اگر زن در عرض 
ز شوند، مهم است که توکسین آن همزمان تجویاگر واکسن کزاز و آنتی. توکسین آن بایستی تزریق شودواکسن کزاز و آنتی

).را ببینیدTTایمونیزاسیون 6جدول (هاي مجزا تزریق صورت گیرد از دو محل جدا و با سرسوزن و سرنگ

دوز توکسوئید کزاز را با 5که زن ) یعنی در طول سنین باروري بر علیه کزاز محافظت شده است(زمانی واکسیناسیون کامل در نظر گرفته خواهد شد ١
.هاي قبلی دریافت کرده باشدسازي دوران مدرسه یا در بارداريایمنفواصل زمانی مناسب حتی در برنامه 
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توسط آسپیراسیون با عفونت محصوالت احتباس یافته حاملگی باشند، رحم بایستی ترجیحاً املاگر ع.تخلیه رحم.5
.تخلیه گردد1واکیوم دستی

).مدیریت خونریزي را ببینید4گام (.معاینه محصوالت جفتی.6
بعنوان مثال در (در شرایطی که کارکنان ماهر یا تجهیزات و منابع مورد نیاز در دسترس نباشند .ارجاع و انتقال.7

ن بایستی بدون تأخیر ، ز)در دسترس نباشندMVAهاي مورد نیاز یا تجهیزات مورد نیاز براي بیوتیککه آنتیصورتی
بایستی یک کارمند بهداشتی وي را همراهی کند تا . رجاع داده شود که درمان موثر در دسترس استبه تسهیالتی ا

وضعیت او را در حین انتقال ارزیابی کرده و جایگزینی مایعات را انجام دهد و از گرم نگه داشتن و راحتی وي اطمینان 
.ان کندحاصل کرده و جزئیات شرایط وي را در زمان رسیدن به مرکز ارجاع بی

توکسوئید کزازباسازيایمندر مورد برنامه سازمان بهداشت جهانی : 1جدول 

دوره محافظتدرصد محافظتزمان تجویزدوز

TT-1در اولین تماس یا در مراحل زودهنگام بارداري--

TT-2 سال803هفته بعد از نوبت اول4حداقل

TT-3 سال955بارداري بعديیطدر ماه بعد از نوبت دوم یا 6حداقل

TT-4 سال9910بارداري بعديطیدر حداقل ا سال بعد از نوبت سوم یا

TT-5 در تمام سنین باروري99بعديبارداريطیحداقل ا سال بعد از نوبت چهارم یا در

اطالعات، مشاوره و ارتباط

شوند نیاز به دریافت اطالعات درباره وضعیتشان درمان میبه دانشجویان یادآوري کنید زنانی که براي مشکالت مربوط به سقط
ها مطابقت داشته و با نیازهاي فردي آندر نظر گرفته ها را دارند، که وضعیت خاص آنتنظیم خانواده مشاوره مینطورهو مراقبت

.باشد

دادن اطالعات و مشاوره

هر دو نوع . فهمیده شودشاوره در مورد تنظیم خانوادهمهم است که تفاوت بین دادن اطالعات و توصیه به یک بیمار و م
.الزم هستندگیرد،ارتباطات زمانی که  درمان بیمار براي عوارض سقط صورت می

.هاستهاي پزشکی و مطمئن شدن از فهمیدن آن، فرایند دادن اطالعات حقیقی یا توصیه2دادن اطالعات

1 MVA: Mannual vaccum aspiration
2 Informing
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آگاهانه بر اساس اطالعات دقیق و کمک به عملکرد وي بر اساس تصمیمش، فرایند کمک به زن در انتخاب آزاد و 1مشاوره
.است

:هر دو مورد دادن اطالعات و مشاوره بر اساس مهارتهاي ارتباطی زیر است

استفاده از زبان ساده
اندداشتن بازخورد در مورد اینکه آیا اطالعات داده شده قابل فهم بوده.
پرسیدن سواالت با پاسخ باز
دن فعالگوش دا
ها به زنبازگویی پاسخ.

اطالعات درمورد وضعیت و درمان

مهم . ها قبل از شروع درمان اطالع داده شودبجز در موارد بسیار اورژانس پزشکی، به بیمار بایستی درمورد وضعیتش و درمان
:است که به زن اجازه داده شود تا بداند

عات مربوط به درمان وي، محرمانه خواهند ماندکه تمام اطالعات موجود در شرح حال پزشکی و اطال.
 هاي آزمایشگاهی انجام گرفته، درمان پیشنهادي شامل داروها، و تست) مثالً معاینه لگن(طرح درمان شامل معاینه

.نسبت خطر و چه زمانی درمان شروع خواهد شد
رود که او به خانه برودچه زمانی انتظار می .

اطالعات بعد از عمل

هایی در مورد بازگشت به فعالیت طبیعی ، بایستی در مورد پیشرفت طبیعی بهبودي  وي را آگاه نمود و توصیهز ترخیص زنقبل ا
ها را جستجو بعالوه او نیاز به دریافت اطالعات در مورد عالیم مشکالت احتمالی داشته و جایی که بتواند این کمک. به او داد

- همچنین بایستی مشاوره تنظیم خانواده بعد از سقط و توصیه. ازگشت سریع به باروريکند، بایستی بوضوح مشخص گردند و ب
HIVهاي دستگاه تناسلی و هاي منتقل شونده از طریق جنسی، عفونتهایی مناسب و مشاوره جهت غربالگري از نظر بیماري

هاي منتقل شونده از طریق جنسی و یماريغربالگري ب. اکنون شناخته شده باشدهمHIVرا دریافت نماید، مگر اینکه وضعیت 
HIVهاي براي راهنمایی. ، نیاز به رویکرد حساس مخصوصاً در مواردي که بارداري در ارتباط با نزدیکی جنسی ناخواسته باشد

پروتکل و بر اساس HIV(2مشاوره و آزمایش داوطلبانه براي (HIVبیشتر در مورد مشاوره اختیاري و آزمایش از نظر 
.عمل کنیدمحلی خود ورالعملدست

1 Counseling
2 VCT :Voluntary counseling and testing for HIV
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مشاوره تنظیم خانواده

هفته بعد از 6اند، در عرض صد زنانی که سقط داشتهدر75حدود . هفته بعد از سقط اتفاق بیفتد4تا 2تواند گذاري میتخمک
ي سقط سه ماهههفته و بعد از 2گذاري اغلب در عرض ي اول، تخمکبعد از سقط سه ماهه. گذاري خواهند کردسقط تخمک

خواهد باردار شود یا براي دالیل بهداشتی بارداري بایستی به تأخیر بنابراین براي زنی که نمی. هفته اتفاق میفتد4دوم در عرض 
. انداخته شود، نیاز فوري به استفاده از روش پیشگیري از بارداري وجود دارد

ها و دادن اطالعات و مشاوره بالگري مناسب از نظر کنتراندیکاسیونهمانند هر مراجعه کننده جهت مشاوره تنظیم خانواده، غر
.براي اطمینان از انتخاب آگاهانه وي ضروري است

.موجود است7هاي آن در جلسه اطالعات اضافی در مورد مشاوره تنظیم خانواده بعد از سقط و سرویس

ارتباطات

هاي اي، مودبانه و با فهم سختیها را بصورت حرفهدارند، بایستی آنمام کارکنان بهداشتی که با بیماران دچار سقط تماس ت
کنند، شرایط و احساسات زنانی که سقط خودبخودي را تجربه می. ناخواسته و مشکالت سقط درمان کنندمرتبط با حاملگی 

احساس خوبی از مراجعه به مرکز زنان بایستی . متفاوتی خواهند داشت و این افراد نیز بایستی با دلسوزي و احترام رفتار شوند
ارتباط مودبانه با زن و برخورد مناسب با وي . بهداشتی داشته و بایستی احساس امنیت کنند تا در صورت نیاز دوباره مراجعه کنند

.نیاز به صرف زمان اضافی توسط کارکنان بهداشتی و نیاز به منابع اضافی ندارد
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ایفاي نقش: 1کار گروهی 

مراحل مدیریت وضعیت اورژانسی يفعالیت آماده کردن دانشجویان با دادن فرصت جهت ایفاي نقش و مشاهدههدف اصلی این
.یک زن است

دستورالعمل کار گروهی

.در مطالعه موردي زیر تعیین کنید"بیمار"یک شرکت کننده را بعنوان .1
.در تعیین کنید"ماما"یک شرکت کننده را بعنوان .2
.در نظر بگیرید" خویشاوندان بیمار"نوان دو شرکت کننده را بع.3
:اعضاي باقیمانده گروه براي مشاهده ایفاي نقش، توجه کردن دقیق به عملکرد ماما و پاسخ به سواالت زیر هستند.4

آیا مورد بطور مناسب مدیریت شد؟-
آیا زمانی بین رسیدن زن و درمان وي تلف شد؟-
ت؟اي از علت ایجاد سقط وجود داشآیا تاریخچه-
آیا شرح حال و معاینه فیزیکی که مشخص کند بیمار چه مقدار خون از دست داده، وجود دارد؟-
هاي حیاتی قرار گرفت؟آیا بیمار در پوزیشن شوك جهت به حداکثر رساندن برگشت خون به ارگان-
آیا بیمار مایعات وریدي به مقدار کافی دریافت کرد؟-
هداشتی مجهز وجود داشت؟آیا هرگونه احتمال ارجاع به تسهیالت ب-
هاي اضافی براي مدیریت این مورد بردارد؟آیا ماما توانست گام-

.دقیقه جهت ایفاي نقش اجازه دهید20به مدت .5
.دقیقه جهت بحث کامل در مورد جلسه اجازه دهید10به مدت .6

مطالعه موردي

کند که مقدار زیادي خون او گزارش می. ده استماهه حاملگی در خانه، به تسهیالت بهداشتی رسی4زنی بعد از سقط 
فشار . خون بوددار و بسیار کماو سرگیجه داشت، تب. زمانی که او به تسهیالت رسیده دچار تنفس سخت بود. از دست داده است

.خون او پایین بود و نبض سریع و ضعیف داشت
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2کار گروهی 

.مشکالت سقط طراحی شده استاین کار گروهی جهت کمک به دانشجویان جهت شناخت 

:چارت بنویسیدسیاه یا فلیپمشکالت زیر را بر روي تخته.1
شوك-
خونریزي واژینال شدید-
پرفوراسیون رحم-
آسیب داخل شکمی-
عفونت یا سپسیس-

ها اند که چه انتظاري از آندستورالعمل کار گروهی را در کالس مرور کرده و مطمئن شوید که دانشجویان فهمیده.2
.درومی

).هاستبندي  مشابه براي تمام گروهتقسیم(کالس را به چهار گروه تقسیم کنید .3
.براي هر گروه کاربرگ مربوط به مشکالت را کپی کنید.4
.دقیقه زمان اختصاص دهید25ها براي تکمیل فعالیت به گروه.5
دهد تا مطمئن شوید که فعالیت میاین امر به شما فرصت. ها را با صرف زمانی براي هر گروه ارزیابی کنیدفعالیت آن.6

.کنیدبر اساس برنامه پیشرفت کرده و فهم هر دانشجو را ارزیابی می
. دقیقه زمان اختصاص دهید5براي هر گروه جهت آماده کردن بازخورد در مورد نتایج فعالیت .7

دستورالعمل کار گروهی

.ن کنیدتعییعضوي از گروه را بعنوان رییس براي تسهیل در بحث گروهی .1
.تعیین کنیدعضوي از گروه را براي دادن گزارش نتایج کار گروهی در کالس .2
اید و شناسایی بیشترین مشکالت محتمل نمونه در مورد مشکالت کاربرگی که داده5هاي هر در باره عالیم و نشانه.3

.بحث کنید
.دقیقه جهت تکمیل فعالیت زمان دارید25شما .4
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عوارضکاربرگ

1مورد 

:هاعالیم و نشانه

لرز، تب، تعریق
ترشحات بدبوي واژزینال
دردهاي شکمی
ریباند تندرنس
شکم متسع
فشارخون پایین
خونریزي طول کشیده

کنید؟شما به چه عوارضی شک می

2مورد 

:هاعالیم و نشانه

نبض سریع، ضعیف
فشارخون پایین
پریدگیرنگ
تنفس سریع
ارياضطراب، گیجی یا عدم هوشی

کنید؟شما به چه عوارضی شک می

3مورد 

:هاعالیم و نشانه

افت سریع فشارخون
خونریزي شدید
اي از ورود ابزار به داخل رحم جهت ختم بارداريتاریخچه

کنید؟شما به چه عوارضی شک می
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4مورد

:هاعالیم و نشانه

خونریزي شدید قرمز روشن
پدها یا لباسهاي خیس شده خونی
پریدگیرنگ

کنید؟شما به چه عوارضی شک می

5مورد 

:هاعالیم و نشانه

درد شکمی، کرامپ
شکم متسع
اي کاهش یافتهصداهاي روده
شکم حساس و سفت
ریباند تندرنس
تهوع و استفراغ
هندرد شا
تب

کنید؟شما به چه عوارضی شک می
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)فقط براي استفاده مدرس(عوارضکلید کاربرگ

1مورد 

:هاعالیم و نشانه

لرز، تب، تعریق
ترشحات بدبوي واژزینال
دردهاي شکمی
ریباند تندرنس
شکم متسع
فشارخون پایین
خونریزي طول کشیده

کنید؟شما به چه عوارضی شک می

عفونت یا سپسیس

2مورد 

:هاعالیم و نشانه

نبض سریع، ضعیف
فشارخون پایین
پریدگیرنگ
تنفس سریع
یجی یا عدم هوشیارياضطراب، گ

کنید؟شما به چه عوارضی شک می

شوك
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3مورد 

:هاعالیم و نشانه
افت سریع فشارخون
خونریزي شدید
اي از ورود ابزار به داخل رحم جهت ختم بارداريتاریخچه

کنید؟شما به چه عوارضی شک می
پرفوراسیون رحم

4مورد

:هاعالیم و نشانه
 روشنخونریزي شدید قرمز
پدها یا لباسهاي خیس شده خونی
پریدگیرنگ

کنید؟شما به چه عوارضی شک می

خونریزي شدید واژینال

5مورد 

:هاعالیم و نشانه
درد شکمی، کرامپ
شکم متسع
اي کاهش یافتهصداهاي روده
شکم حساس و سفت
ریباند تندرنس
تهوع و استفراغ
هندرد شا
تب

د؟کنیشما به چه عوارضی شک می
آسیب داخل شکمی
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هاي بالینییادگیري مهارت 5



83سقط ناقص   

5جلسه 

هاي بالینییادگیري مهارت
هدف این جلسه

 هاي بعد از سقط  ي مراقبتجهت ارایههاي بالینی ضروريمهارتهدف این جلسه ارزیابی این نکته است که آیا دانشجویان در مورد
.اندهصالحیت یافت

اهداف درسی

:دانشجویان قادر خواهند بود5در پایان جلسه 
گیرندبرند را مینشان دهند که چگونه بطور دقیق شرح حال الزم براي ارزیابی وضعیت زنی که از عوارض بعد از سقط رنج می.
 دهندنحوه خونگیري جهت دستیابی به خون براي آنالیز آزمایشگاهی را نشان.
دندهننشانگهداري مستنداتو الزمهاي حتیاطبکارگیري ااین کار،یل انجام توضیح دالرا با وریدي داخل انفوزیون ياربرقرتوانایی.
هاي مورد نیاز در طول ترانسفوزیون خون را نشان دهندمراقبت.
نشان دهندشدید واژینال راخونریزي در کنترل بر رحمفشار دودستیتکنیک.
را نشان دهندشدید واژینال خونریزي آئورت در کنترل تکنیک فشار دستی بر.
اندي نسخه کردن، دستورات، نگاهداري و تجویز داروها را فهمیدهنشان دهند که نحوه.
ي رحم و واژن را نشان دهندتکنیک مشاهده دهانه.
 را نشان دهدي رحم و واژن دهانهتکنیک ترمیم پارگی.
 دهندی را نشاندستواکیوم آسپیراسیون باتکنیک.

طرح درسی
.سخنرانی

.شبه تمرین
.تمرین بالینی

.آموزش بالینی
با این جود، زمان واقعی مورد نیاز . اجازه دهید7و 6، 5هاي جلسات شود حداقل یک هفته براي تدریس مهارتتوصیه می: زمان کلی

سایر عواملی که بایستی مد نظر قرار گیرند . ارد بالینی مربوطههاي هر دانشجو دارد و در دسترس بودن موبستگی به نیازها و توانایی
. ها هستندکنندگان در تدریس این مهارتکاران و توانایی شرکتشامل دسترسی مدرس و بالین

منابع
Guidelines and checklists for assessing competence, models, dummy.
Bennett VR, Brown LK, eds. Myles textbook for midwives. Churchill Livingstone, London, 1993.
Yordy L, Hogan LA, Winkler J. Manual vacuum aspiration: guide for clinicians. Carrboro, IPAS, 1993.
Clinical management of abortion complications: a practical guide. Geneva, World Health Organization,
1994 (WHO/FHE/MSM/94.1).
Managing complications in pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors. Geneva, World Health
Organization 2000 (WHO/RHR/00.7).
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مقدمه
هاي قبلی ها بر اساس اجزاي تئوري و عملی فصلمهارت.دهندرا تشکیل میمدل بسیار مهمجزءجلسههاي بالینی این مهارت

ممکن است مربی مامایی) رحم و واژنيهاي دهانهبعنوان مثال در ترمیم پارگی(ا هدر آموزش این مهارت.اندساخته شده
). کار، متخصصین زنانماماهاي بالینیعنی ( دنهمکاري کماهر در این مهارت کار بالینبا یا / وبا مربی دیگربخواهد که

سپس . داده شوندنمایشدار صالحیتوماهرمتخصص بالینیي یکي مدرس یا به وسیلهها بایستی ابتدا به وسیلههارتم
توالی راي آماده کردن تجهیزات و آشنا شدن بابی دانشجویان فرصتانجام شود و برايسازي شده بایستی یک تمرین شبیه

تاگیردانجامباالخره تمرین بالینی بایستی تحت نظارت مستقیم اتفاق افتاده و بازخورد .فراهم شودپروسیجر یکها درگام
،انشجویانتمام دبرايکهممکن استمثال بعنوان .کسب کنندصالحیتهارا قادر کنیم که در هر یک از مهارتدانشجویان

ي بنابراین بایستی نظارت عملی در پایان دوره آموزشی، جهت تکمیل دوره. پذیر نباشدامکاني رحم یا واژن پارگی دهانهتمرین 
.ریزي گرددبالینی برنامه

س نفاسی، هاي بعد از زایمان، لیبر متوقف شده، سپسیبعنوان مثال خونریزي(ايحرفههاي مدلسایراخیراً بادانشجویانی که 
-هایی دارند که در آنها دارند، فقط نیاز به تکرار مهارتاند و کسانی که مدرکی دال بر تکمیل این مهارتمواجه شده) اکالمپسی

.ها صالحیت ندارند

آموزشی و ارزیابی محتواي، آموزشیروش: شودمیسه عنوان سازماندهی تحتهاي پایه در این جلسهمهارت
ي دقیق از پیروه براي مربی استفاده از اطالعات موجود در هر یک از عناوین حایز اهمیت است، ضمن اینک. صالحیت

ا و تهیههدستورالعملبنابراین استخراج این . اي داردها اهمیت ویژهارزیابی صالحیت در هر یک از مهارتبراي هادستورالعمل
ارزیابی تحتها را براي هر دانشجوي لیستوان کپی چک تسپس می.باشدمفید براي هر مهارت ممکن استلیست یک چک

.استفاده کرد

کند؛ این مدل با معرفی اطالعات  هاي پایه را دنبال میي رحم، فرمت متفاوتی از مهارتهاي واژن و دهانهبخش ترمیم پارگی
-لسیتچک. شودحم و واژن دنبال میي رهاي دهانهي رحم و واژن و ترمیم پارگیي دهانههاي مشاهدهشروع شده و با بخش

.ها شامل این پروسیجرها بوده و بایستی در ارزیابی صالحیت دانشجویان استفاده گرددهاي مهارت

حیاتیمشاهداتگرفتن و ثبت : 1مهارت 

روش آموزشی

.مشاهدات موجود در صفحه آینده در زیر قسمت محتواي آموزشی را در کالس نشان دهید.1
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.هایی تقسیم کنید تا دانشجویان شرح حال گرفتن را با یکدیگر تمرین کنندگروهکالس را به .2
.ها بررسی کنیدها را براي تعیین دقت آنحالشرح.3
پس از ، بخشدرمانگاه قبل از زایمانیعنی بخش (به بالین ها تحت نظارتبراي تمرین این مهارتدانشجویان را .4

.ببرید) انس یا یک بخش معمولییا بخش زنان، یا یک بخش اورژزایمان
ها و دانشجویان بایستی مشاهدات و شرح حال گرفته شده را بر روي چارت زن ثبت کرده و بایستی از دقیق بودن آن.5

.جزئیاتشان تا حد امکان مطمئن باشند

نجام ارا با صالحیت و شایستگی مشاهداتماماها بایستی قادر باشند تا -ماماهاي تجربی و پرستار: توجه
ه ب. با این وجود، این جلسه بایستی به مدرس این فرصت را بدهد تا این مهارت را ارزیابی کند. دهند

به درمانتا این مشاهدات را فراهم خواهد ساختبراي کمک به دانشجویان راالوه این مهارت فرصتیع
.زنان دچار عوارض بعد از سقط  مرتبط کنند

محتواي آموزشی

: دما

نشان دهدراعفونتوجوداستممکندما ایشافز:دما.
؛ در زنان رنج کشیده از عوارض سقط، )ضربه در دقیقه یا بیشتر110(استشوكهاينشانهیکی ازنبضافزایش:نبض

.یا عفونت باشددست دادن خونازشوك ممکن است بعلت 
میو نامنظمعمیق و بعد از آن) دقیقه یا بیشترتنفس در 30(استسریعکم عمق وابتدا،شوكدر بیماران دچار :تنفس -

.شود
غیر قابل بسیار شدیدو در شوكاست متر جیوه میلی90ازکمترسیستولیکفشارمراحل اولیه شوكدر :فشار خون

.شودگزارش می
:عمومیوضعیت 

دست را بررسی کنیدشود؛ پلک داخلی، اطراف دهان و کف میخاکستريیاورنگ پریدهشوكموارددرزنرنگ.
ست تعریق یا لرز داشته باشدازن ممکن.
ست هوشیار، گیج یا بیهوش باشدازن ممکن.

ارزیابی صالحیت

.باشد"بله"باید این سواالت بهپاسخجو، دانشتایید صالحیت یکمنظوربه 

؟انجام دهدرامشاهداتبا دقتتواندمیجوآیا دانش. 1
؟را ثبت کندمشاهداتا دقتبتواندمیجوآیا دانش. 2
؟دهدتوضیحرادر ارتباط با عوارض بعد از سقط مشاهدات انجام شدهاهمیتتواند میدانشجوآیا. 4
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هاي خونی براي آنالیزگرفتن نمونه: 2مهارت 

روش آموزشی

- آن. هاي بازو آشنا باشنددانشجویان باید با محل آناتومیک وریدهاي خون براي آنالیز، براي یادگیري مهارت گرفتن نمون

جایی که آسانترین )یعنی ورید کوبیتال میانی یا ورید سفالیک(ها باید قادر به شناسایی وریدهاي حفره کوبیتال باشند
).5.1شکل (گیري وجود دارد دسترسی براي رگ

)بازوي راست(کوبیتالحفرهوریدهاي مهم: 5.1شکل 

ورید سفالیک
ورید کوبیتال میانی

ناحیه حفره 
کوبیتال
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هاگام
در . ها بخواهید که وریدهاي بازوي همدیگر را شناسایی کنندهاي دونفره تقسیم کرده و از آنروهدانشجویان کالس را به گ.1

.تر خواهد بودصورت استفاده از تورنیکت در قسمت باالي بازو این کار راحت
.ها، آماده کنیدسایر تجهیزات مورد نیاز جهت خونگیري را براي آشنایی دانشجویان با آن.2
در حال گرفتن ) یا یک کارکن بهداشتی ورزیده(ها اجازه دهید تا یک تکنسین آزمایشگاه بالین برده و به آندانشجویان را به.3

.نمونه خون را ببینند
یک زن سالم ترجیحاً بر روي، گرفتن نمونه خون را ،قبل از انجام پروسیجر در شرایط اورژانسبه دانشجویان اجازه دهید تا .۴

. تمرین کننده قبل از زایمانمراجعه کننده به درمانگا

وریدکردنپیدابرايتورنیکتازاستفاده: 5.2شکل

که فشار بر قسمت فوقانی زمانی
گردد، ورید قابل بازو وارد می

شودرویت می

تورنیکتاستفاده ار 

مشت گره شده
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محتواي آموزشی

:دهدپوششرانکات زیربایدتدریس
، آزمایش کراس مچ/خونیهاي گروه؛ هموگلوبین، هماتوکریت، شمارش کامل خون،خاصی آزمایشات خونبرايدالیلدرك. 1

Rh
هاي حجم پالسماقبل از استفاده از افزایش دهندهکراس مچوخونیهاي گروهتعیینبراي ونه خوننمگرفتناهمیت. 2
:جملهاز،قبل از شروع پروسیجرتمام تجهیزاتآماده کردن .3
ي خونهانمونهانتقال برايهاي آزمایشلولهووزنسسرنگ،-
ايمحلول ضدعفونی کننده، سواپ پنبه-
آزمایشگاهیست هاي درخوافرم-
.تورنیکت-
.راحتموقعیتوي در بازويو قرار دادن زن بهاهمیت توضیخ پروسیجر. 4
.)5.1شکل (گیريمحل صحیح رگ. 5

).5.2شکل (استفاده درست از تورنیکت . 6

.استریلسوزن استفاده ازمحلول ضدعفونی کننده و محل باکردنتمیزاهمیت .7

ناشی از فرو رفتن سوزن در برابر صدماتدراحتیاطاتها، استفاده از دستکش و  ونت؛ شستن دستاهمیت پیشگیري از عف. 8
.وجود داردBهپاتیتیا)HIV(تضعیف کننده سیستم ایمنیویروسزن با؛ بخصوص در مواردي که شک به آلودگیپوست

ارزیابی صالحیت

.باشد"بله"بایداین سواالت بهپاسخجو، دانشمنظورتایید صالحیت یکبه 

آیا دانشجو دالیل گرفتن نمونه خون را می داند؟.1
کند؟شروع پروسیجر آماده میرا قبل ازآیا دانشجو تجهیزات مورد نیاز .2
دهد؟آیا دانشجو پروسیجر را به زن توضیح می.3
کند؟آیا دانشجو محل صحیح براي خونگیري را انتخاب می.4
کند؟ه میآیا دانشجو بدرستی از تورنیکت استفاد.5
کند؟آیا دانشجو محل را با محلول ضدعفونی تمیز می.6
کند؟آیا دانشجو از سرسوزن استریل استفاده می.7
کند؟هاي پیشگیري از عفونت استفاده میآیا دانشجو از تکنیک.8
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و نظارت بر انفوزیون داخل وریديبرقراري: 3مهارت

روش آموزشی

انفوزیوناستفاده براي قابلهاي ساعدوریددانشجویان باید با محل آناتومیک، یديانفوزیون داخل وربراي یادگیري مهارت
شکل (شوندتر دیده میراحتساعد و پشت دست، وریدهاي. پرهیز کنیدفصلمنزدیکوریدهاياز.باشدآشنا داخل وریدي

).5.3شکل و5.1

پشت دستوساعدوریدهاي مهم:5.3شکل

ورید سفالیک

شبکه وریدي 
پشتی
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هاگام

ها بخواهید که وریدهاي بازوي همدیگر را شناسایی هاي دونفره تقسیم کرده و از آنکالس را به گروهدانشجویان.1
.تر خواهد بوددر صورت استفاده از تورنیکت در قسمت باالي بازو این کار راحت. کنند

.ها، آماده کنیدنسایر تجهیزات مورد نیاز جهت برقراري انفوزیون داخل وریدي را براي آشنایی دانشجویان با آ.2
.ها نشان دهیددانشجویان را به بالین برده و پروسیجر را به آن.3
برترجیحاًبرقراري انفوزیون داخل وریدي را ،قبل از انجام پروسیجر در شرایط اورژانسبه دانشجویان اجازه دهید تا .4

. تمرین کنندیک زن سالم مراجعه کننده به درمانگاه قبل از زایمان روي 

واي آموزشیمحت

:دهدپوششرانکات زیربایدتدریس

زمانی که مایعات بدن در اثر شوك، خونریزي، عفونت یا دهیدراتاسیون از انفوزیون داخل وریديشناسایی نیاز براي .1
.دست رفته است

جم پالسما هاي حانتخاب مایعات مناسب براي انفوزیون؛ نرمال سالین یا الکتات سدیم بایستی قبل از افزایش دهنده.2
هاي حجم پالسما یا خون افزایش دهنده.  توانند به سرعت تجویز شوندها مییا ترانسفوزیون خون داده شوند، زیرا آن

-به. مچ تداخل دارندها با گروه خونی و آزمایش کراسبعالوه آن. توانند به سرعت تزریق شوندچسبنده هستند و نمی
. شوندهاي حجم پالسما یا خون تجویز میافزایش دهندهشدید باشد، زمانی که شوك ناشی از خونریزيهرحال

:هاي حجم پالسما بر سایر مایعات به شرح زیر استمزایاي افزایش دهنده
)کنندمینشتها سایر مایعات بداخل بافت(مانند میهاي خونی ها در داخل رگآن-
.کنندها جذب میها مایعات را از بافتآن-

:هیزات قبل از شروع پروسیجر شاملآماده کردن تج.3
لوله داخل وریدي استریل-
کانوالیا ) 18شماره (سوزن بزرگ سریک انتخاب -
انتخاب مایع مناسب-
.نوار چسب، قبال به صورت نوارهایی بریده شده باشند-
در دیوارگیرهیا پایه سرم-
تورنیکت-
بانداژآتل همراه با -
ايپنبهسواب محلول ضدعفونی کننده، -
.ستکشد-
.راحتپوزیشناهمیت توضیح پروسیجر به زن و قرار دادن بازوي وي در یک .4
از که شودي استفاده وریدنباید از .شوندتر دیده میراحتدر پشت دست و ساعد ها معموالًرگ: محل صحیح تزریق.5

.ندکیعبور ممفصل روي 
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)5.2شکل همانند (استفاده صحیح از تورنیکت .6
.استریلسوزن سراستفاده ازومحلول ضدعفونی کنندهحل بامکردنتمیزاهمیت .7
ناشی از فرو رفتن سوزن برابر صدماتدراحتیاطاتها، استفاده از دستکش و اهمیت پیشگیري از عفونت؛ شستن دست.8

Bهپاتیتیا)HIV(تضعیف کننده سیستم ایمنیویروسزن با؛ بخصوص در مواردي که شک به آلودگیپوستدر
.ود داردوجدر

محل انفوزیونحرکت نزدیکترین مفصل به جلوگیري از کردن سرسوزن در محل خود؛ استفاده از آتل براي نیاز به ثابت.9
.هاي حجم پالسمادهندههاي خون جهت تعیین گروه خونی و کراس مچ قبل از استفاده از افزایشاهمیت گرفتن نمونه.10
.یمارنیاز به ثبت مایعات دریافتی بر روي چارت ب.11
:نیاز به آگاه کردن مشکالت و عوارض احتمالی زیر.12
)اگر این مشکل اتفاق افتاد، سرسوزن بایستی خارج شود(ترومبوفلبیت -
)اگر این مشکل اتفاق افتاد، سرسوزن بایتی خارج شود(هاي اطراف محل انفوزیون تورم بافت-
زمانی که مایعات به -شودب نارسایی قلبی میافزایش بار در گردش خون؛ دادن مایعات بیش از حد بطور سریع سب-

.شوند، بیمار بایستی به دقت ارزیابی گرددسرعت جهت اصالح شوك تجویز می
دهد که چگونه سرعت نشان می7جدول . اهمیت محاسبه سرعت مناسب براي مایعاتی که بایستی انفوزیه شوند.13

.انفوزیون را بسته به نوع لوله داخل وریدي محاسبه کنیم
دقیقه نشد، بایستی یک 10اگر یک ماما قادر به برقراري راه وریدي در عرض : هاي فردياهمیت شناسایی محدودیت.14

.همکار با تجربه را فرا بخواند

ارزیابی صالحیت

.باشد"بله"باید این سواالت بهپاسخجو، دانشتایید صالحیت یکمنظوربه 

کند؟پروسیجر را آماده میآیا دانشجو تجهیزات مورد نیاز براي شروع .1
کند؟انتخاب میمایعات مناسب جهت انفوزیون راآیا دانشجو.2
دهد؟آیا دانشجو پروسیجر را به زن توضیح می.3
کند؟را انتخاب میانفوزیونآیا دانشجو محل صحیح براي .4
کند؟آیا دانشجو بدرستی از تورنیکت استفاده می.5
کند؟یز میآیا دانشجو محل را با محلول ضدعفونی تم.6
کند؟آیا دانشجو از سرسوزن استریل استفاده می.7
کند؟هاي پیشگیري از عفونت استفاده میآیا دانشجو از تکنیک.8
کند؟میجلوگیريمحل انفوزیون حرکت نزدیکترین مفصل به و از آیا دانشجو سرسوزن را در محل خود ثابت کرده.9

کند؟محاسبه میآیا دانشجو سرعت صحیح براي انفوزیون مایعات را .10
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مایع داخل وریديسرعت: 7جدول 

قطرات در هر دقیقه)گذارينوع لوله(سی قطرات هر سیدوره زمانیمقدار مایع
غیر قابل شمارش بدلیل سرعت باال10دقیقه20لیتر1
غیر قابل شمارش بدلیل سرعت باال20دقیقه20لیتر1
1040ساعت4لیتر1
2080ساعت4لیتر1
1028ساعت6لیتر1
2056ساعت6لیتر1
1020ساعت8لیتر1
2040ساعت8لیتر1

:به شرح زیر استداخل وریديتزریقسرعتمحاسبه برايبه طور کلی، فرمول 

آن مایع داخل وریدي داده تعداد دقایقی را که طی . ضرب کنید60براي تبدیل مدت زمان از ساعت به دقیقه، تعداد ساعات را در 
.مشخص خواهد شد،شودمی

خونترانسفوزیوننظارت بر : 4مهارت

روش آموزشی

ازبه بالین ببرید تا در صورت امکان بتوانندرادانشجویان سپس . تئوري مربوط به ترانسفوزیون خون در کالس را مرور کنید
.کنندمراقبت،خونترانسفوزیونيکنندهدریافتبیمار

محتواي آموزشی

:موارد زیر را مرور کنید

هاي ملی باشند؛ کرایتریاهاي معمول شامل شوك شدید بایستی بر اساس گایدالینخونترانسفوزیونهاياندیکاسیون.1
) درصد15لیتر یا هماتوکریت کمتر از گرم در صدمیلی5هموگلوبین کمتر از (خونی شدید بعلت از دست دادن خون، کم

یماري، بBهپاتیت، HIVبایستی مدنظر قرار گیرند؛ احتمال انتقال عوامل عفونی مثل ت همراه با انتقال خونخطرا.2
فرصتی براي مسافرت به مناطق با شیوع شایدافراد اهدا کننده در صورتی که شیوع ماالریا در مناطق کمماالریاشاگاس و

جهت کاهش بایستی تاکید گردد که . ونی و افزایش حجم در گردش خوناند و همچنین ناسازگاري خباالي ماالریا را داشته
از دست دادن خون بصورت حاد بایستی بطور . ترانسفوزیون خون بطور انتخابی صورت گیرد،خطر انتقال عوامل عفونی

خون کامل درمان هاي قرمز متراکم یا گلبولبجايپالسما، هاي حجم دهندهمعمول با استفاده از نرمال سالین یا افزایش

)cc(میزان مایع داده شده 
)دقیقه(زمان صرف شده براي تزریق 

×سیتعداد قطرات هر سی قیقهر دتعداد قطرات د
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خونی شدید باشند، بایستی فقط در زنانی که دچار کاهش هموگلوبین و نیز عالیم از دست دادن حاد خون و یا کم. شود
.ترانسفوزیون خون صورت گیرد

.شودتوضیح دادهتواند بیش از حد در تمام مناطق نمیHIVاهمیت غربالگري از نظر .3
.ي مهمی هستند که بایستی در نظر گرفته شوندگروه خونی و فاکتور رزوس فاکتورها.4
.هاي جدي و مرگ شودتواند منجر به واکنشناسازگاري خون می.5
.باشدقطره در دقیقه یا بر اساس توصیه پزشک می20-60سرعت توصیه شده که ترانسفزیون خون بایستی داشته باشد .6
و بعد دقیقه 15فوزیون و سپس سترانشروعاز بعدبالفاصله شوند،قبل از هر ترانسفوزیونی ثبت میبالفاصلهمشاهداتی که .7

:هر نیم ساعت تا پایان ترانسفوزیون شاملبعد از آن 
درجه حرارت-
نبض، فشارخون-
ده ادراريبرون-
شوك آنافیالکسی، بیقراري، نبض سریع، لرز، درد سینه و پشت، آنوري، زردي در عرض (هاي جانبی عالیم و نشانه-

).رانسفوزیونساعات اولیه ت
سالین یا با نرمالوریدي را و مسیر داخل، بالفاصله آن را قطع کنیددر پاسخ به واکنش ترانسفوزیون خونمهم است که.8

.باز نگه دارید تا ارزیابی مهیا شده و بدنبال توصیه پزشکی باشیدرینگرالکتات 
ماره استوك و غیره و همینطور اطالعات مربوط به تمام موارد ترانسفوزیون شامل ش،حیاتیمشاهداتمهم است که تمام .9

.را ثبت کنیدچارت بیمار

ارزیابی صالحیت

.باشد"بله"باید این سواالت بهپاسخجو، دانشتایید صالحیت یکمنظوربه 

؟داندهاي تزریق خون را میاندیکاسیونآیا دانشجو .1
؟داندخطرات مرتبط با ترانسفوزیون خون را میآیا دانشجو.2
؟کندترانسفوزیون خون را با سرعت مناسب برقرار میآیا دانشجو .3
کند؟آیا دانشجو وضعیت زن را در طول تزریق بررسی می.4
؟هاي جانبی بالقوه ترانسفوزیون را بیان کندتواند واکنشمیآیا دانشجو .5
؟جام دهدتواند بیان کند که در صورت وقوع واکنش جانبی چه اقدامی را بایستی انمیآیا دانشجو .6
کند؟دانشجو اطالعات مورد نیاز را بر روي چارت بیمار ثبت میآیا .7
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کنترل اورژانسی خونریزي رحمی: 5مهارت 
)یا پروسیجر جراحیMVAقبل از (

فشار دودستی بر رحم.1
روش آموزشی

بر رحم ممکنست یک ار دودستیپروسیجر فشنوز بعد از تخلیه منقبض نشده است، مراقبت بعد از سقط، اگر رحم هدر رابطه با
.تواند در کالس بیان شده و تمرین شودپروسیجر می.مفید باشدروش اورژانسی 

.کنیدبراي نشان دادن رحم استفادهدانهاز کیسه کوچک پریک با استفاده از مدل لگن ودر کالس پروسیجر را.1
.ین پروسیجر را تمرین کندهر دانشجو بایستی با استفاده از مدل لگن و کیسه پر از دانه ا.2
ها این امکان فراهم شود تا پروسیجر را بر روي زنی که دچار خونریزي بعد از دانشجویان را به بالین ببرید تا براي آن.3

.مشاهده نمایدسقط را دارد، عوارضشده و یا زنی که خونریزي شدید ناشی از زایمان
پار با عضالت بر روي زن تازه زایمان کرده، ترجیحاً یک زن مولتیها براي پروسیجرممکن است نشان دادن وضعیت دست.4

.شکمی شل، مفید باشد

محتواي آموزشی

فشار دودستی خارجی

:پروسیجر را نشان دهید

.ببریدپشت رحم پایینبهو آن را تا آنجا که ممکن است قرار داده فوندوس را رويدست چپ .1
.قرار دهیدیز پوبیسروي شکم بین ناف و سمفرا دست راست کف.2

شکل (فشار دهیدبه سمت یکدیگر ها رادست، هاي خونی در محل جفتسازي رحم و در نتیجه رگبه منظور فشرده.3
5.4.(



95سقط ناقص   

رحمخارجیسازيبراي فشردهدستهايموقعیت:5.4شکل 

داخلیدودستیسازي فشرده

:پروسیجر را نشان دهید

.ها را شسته واسکراب کنیددست.١

.دستکش استریل بپوشید.٢

انگشتان دست راست را به آرامی بر فورنیکس قدامی . دست چپ را همانند فشار دودستی خارجی بر روي فوندوس بگذارید.٣
)5.5شکل (اگر فشار خوبی حاصل نشد و واژن شل بود، تمام مشت دست بایستی وارد واژن شود .شوندواژن قرار داده می

:ید که فشار دودستی داخلی زمانی قابل توصیه است کهبه دانشجویان یادآوري کن

خونریزي شدید، زمانی که فشار دودستی خارجی موثر نباشد.
زمانی که زن تحت بیهوشی است.
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سازي دودستی داخلی رحمفشرده:5.5شکل 

ارزیابی صالحیت
.باشد"بله"این سواالت بایدبهمنظورتایید صالحیت دانشجو، پاسخبه 

.ارزیابی شوندشنتوانند توسط مدل لگن و کیسه این پروسیجرها می: توجه

فشار دودستی خارجی

؟استفاده کند و اینکه چرا این کار مفید استسازي خارجی دودستیاز فشردههنگاممی داند چه جوآیا دانش.1
دهد؟فشار میپایینبه پشت رحم بهو آن را تا آنجا که ممکن است قرار داده فوندوس را رويدست چپ جوآیا دانش.2
؟دهدقرار میروي شکم بین ناف و سمفیز پوبیسرا دست راست کفجوآیا دانش.3

فشار به سمت یکدیگر ، هاي خونی در محل جفتبه منظور فشرده سازي رحم و در نتیجه رگها رادستجوآیا دانش.4
؟دهدمی

گیرد؟نترل عفونت را به کار میآیا دانشجو احتیاطات الزم در ارتباط با پیشگیري و ک.5

فشار دودستی داخلی

؟استفاده کند و اینکه چرا این کار مفید استی دودستیداخلسازي از فشردههنگاممی داند چه جوآیا دانش.1
دهد؟ها را انجام میاسکراب دستجوآیا دانش.2

دست چپ بر روي شکم قرار گرفته

رحم بین دو دست فشرده شده

مثانه خالی

دست راست در داخل واژن 
قرار گرفته
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پوشد؟آیا دانشجو دستکش استریل می.3
دستی خارجی بر روي فوندوس گذاشته و انگشتان دست راست را به آرامی بر دست چپ را همانند فشار دوآیا دانشجو.4

تمام دست مشت کرده را وارد واژن واژن شل بود، واگر فشار خوبی حاصل نشددهد، یا فورنیکس قدامی واژن قرار می
کند؟می

گیرد؟آیا دانشجو احتیاطات الزم در ارتباط با پیشگیري و کنترل عفونت را به کار می.5

آئورتدستی برروياعمال فشار .2

پروسیجر ممکنست در . بر رحم شکست بخوردکه فشار دودستیمفید باشدپروسیجر فشار دستی بر آئورت ممکنست در مواقعی
.و تمرین گرددتدریس شدهسایز بزرگ بابوسیله یک ماکتکالس درسی 

.پروسیجر را در کالس با استفاده از یک ماکت نشان دهید.1
.تمرین کنندنکنشجویان اجازه دهید تا پروسیجر را با استفاده از یک مابه دان.2

که امکان نشان دادن وضعیت دست براي انجام پروسیجر بر روي زن تازه زایمان کرده وجود داشته دانشجویان را به بالین ببرید
.باشد

فشار بر آئورت فقط . ر دو دستی رحم استفاده کردموارد خونریزي شدید به جاي فشاتوان درمیفقط آئورت سازي دستی از فشرده
.بایستی در مواقع اورژانسی صورت گیرد که علت خونریزي مشخص شده است

محتواي آموزشی
با دانشجویان مرور کنید که فشار دستی بر آئورت فقط بایستی در مواقع خونریزي شدید که فشار دودستی خارجی و داخلی بر 

،فشار بر آئورت فقط بایستی در مواقع اورژانسی که علت خونریزي مشخص شده است. رت گیردصو،رحم شکست خورده است
.گیردبانجام

:هاي زیر را نشان دهیدگام،با استفاده از یک ماکت

مشت بسته باالي نافکند و دست دیگر بصورت از هر دو دست که یکی بر روي کشاله ران نبض فمورال را لمس می.1
شکل (کنیداستفاده،آوردآرامی به سمت پایین و به طرف قسمت قدامی ستون فقرات فشار میقرار گرفته و به

5.6.(
.خواهد شدت کافی است و خونریزي واژینال قطعناپدید شد، فشار بر آئورفمورالشریان اگر نبض .2
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فشار دستی بر آئورت: 5.6شکل 

ارزیابی صالحیت
.باشد"بله"این سواالت باید بهنشجو، پاسختایید صالحیت یک دامنظوربه 

هاي گروهتواند با استفاده از یک ماکت با سایز بزرگ ارزیابی شود یا ممکن است بر روي یکی ازاین پروسیجر می: توجه
.صورت گیردانهداوطلبدانشجویی بصورت

؟تواند مفید باشده و چرا این امر میکردآئورت استفاده دستی سازيفشردهاز کند چه وقت میدرك جو آیا دانش. 1
کند و با دست دیگر که که یکی بر روي کشاله ران نبض فمورال را لمس میکندمیاستفادهاز هر دو دست جو آیا دانش. 2

آورد؟ قرار گرفته، به آرامی به سمت پایین و به طرف قسمت قدامی ستون فقرات فشار میمشت بسته باالي نافبصورت 

تجویز داروها: 6مهارت 

روش آموزشی

قبل از رفتن دانشجویان به محیط بالینی، جایی که بتوانند نحوه تجویز داروهاي معمول مورد استفاده در درمان عوارض سقط را 
. درا یادآوري کنی4به دانشجویان دوز داروهاي مورد استفاده در جلسه .مشاهده کرده و تمرین کنند، آنها را با مطلب آشنا کنید

رحم
با دست نبض شریان فمورال را بررسی کنید

آئورت

شریان رحمی

ستون فقرات
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محتواي آموزشی

:دهدپوششرانکات زیربایدتدریس

.ماماها بایستی در مورد عوامل زیر در ارتباط با ترتیب تجویز داروها آگاه باشند.تجویز داروها

ها بایستی مورد توافق اگر ماماها در حال کار کردن بدون نظارت ثابت یک پزشک باشند، داروهاي خاص و دوز آن
.ئول باشدپزشکی مسقامم
وجود شود، پرستاري که مانع تجویز داروها توسط ماما در غیاب یک پزشک / مامایی/پزشکی/ اگر مقررات قانونی

.دارندبازبینینیاز به هااینداشته باشد، 
 ها در دسترس استکه ذخایر کافی از داروهاي ضروري در تمام زمانطمئن باشندمماماها بایستی.
 ماي مناسب ها بطور ایمن ذخیره شده و در دروها نگذشته باشد و آنکه تاریخ انقضاي داباشندطمئنمماماها بایستی

.هستند
دنها بنویسوبرگه تجویز دارماماها بایستی اطالعات زیر را در:

:نام دارو-
:دوز-
:روش تجویز-
:تاریخ و زمان تجویز هر دوز دارو-
.ي که آن را به کار برده استکاربالینوي که دارو را تجویز کردهکاربالین: امضا-

:ماماها بایستی بدانند

دوز صحیح-
داروي صحیح-
در زمان صحیح-
به روش صحیح-
به بیمار صحیح-
بهتر است که از یک همکار درخواست کنیم که دارو و دوز آن را قبل از استفاده چک کندکه ممکن باشد، زمانهر.

.شودرعایتبیوتیک ی به ترتیب در مورد دادن آنتیقوانین عمومی زیر، بایست. بیوتیکدادن آنتی

ها موثر هستندالطیف استفاده کنید، زیرا که بر علیه طیف وسیعی از باکتريهاي وسیعبیوتیکاز آنتی.
نماییداستفاده وریدي به شکلترجیحاً باالهايدوزاز هاي شدید، براي عفونت.
وریدي مقدور نباشد، به روش عضالنی تزریق نماییدها از طریق بیوتیککه تجویز آنتیدرصورتی.
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ها نباید در مواقع عفونت شدید استفاده شود مگر اینکه به روش وریدي یا عضالنی مقدور بیوتیکتجویز خوراکی آنتی
هاي خفیف یا پیشگیري از گسترش عفونت ممکن است قابل قبول به هر حال تجویز خوراکی براي عفونت. نباشد
.باشد

.از عوامل زیر آگاه باشندهاي داخل وریدي بایستیبیوتیکآنتیجویزدر زمان تماماها .وهاي داخل وریديدار

مهم است که از موارد زیر مطمئن باشند:
.استریل استکانوال/ هاها و سرسوزنسرنگ-
.هیچ هوایی در داخل سرنگ نیست-
).یعنی بسته نیست(باز است کانوال-
.داخل ورید وارد شده استبطور صحیح در کانوال-
اگر واکنش جانبی اتفاق افتاد، . بیوتیک بررسی کنیدبطور دقیق از نظر هر نوع واکنش جانبی ناشی از آنتیبیمار را

.گرددبایستی قطع شده و با پزشک مشورت بیوتیکآنتی

ارزیابی صالحیت

.باشد"بله"ت زیر بایستیبه منظور تأیید اینکه دانشجو صالحیت کافی را دارد، پاسخ به سواال

د؟دانآیا دانشجو اهمیت توجه به تاریخ انقضاي داروها و عدم استفاده بعد از تاریخ مذکور را می-1
د؟دانرا میهاداروکافیهايآیا دانشجو اهمیت ذخیره داروها بطور صحیح و نگهداري استوك-2
دهد؟میآیا دانشجو ثبت دقیق و کاملی از داروهاي تجویز شده را انجام-3
:کندآیا دانشجو داروها را به شکل دقیق، صحیح و سالم با کنترل موارد زیر تجویز می-4
دوز صحیح-
داروي صحیح-
در زمان صحیح-
به روش صحیح-
به بیمار صحیح-
الطیف براي استفاده جهت بیمار بعد از سقط انتخاب کند؟بیوتیک وسیعآیا دانشجو قادر است آنتی-5
داند؟چه به شکل وریدي، عضالنی یا خوراکی را می،داروهاي مورد نیازآیا دانشجو دوز صحیح -6
:در زمان تزریق داروها به شکل وریدي آیا دانشجو اطمینان دارد که-7
.کانوال استریل است/ هاها و سرسوزنسرنگ-
.هیچ هوایی در داخل سرنگ نیست-
).یعنی بسته نیست(کانوال باز است -
.ید وارد شده استکانوال بطور صحیح در داخل ور-
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ي رحم و واژنهاي دهانهترمیم پارگی. 7مهارت 

روش آموزشی

ها به آن. ي رحم را از نظر پارگی مشاهده کرده و چگونه آن را ترمیم کنندبه دانشجویان نشان دهید که چگونه واژن و دهانه
.ي رحم الزم استدهانههاي واژن وبراي تشخیص پارگیمناسب ي دقیق زیر نور آموزش دهید که معاینه

محتواي آموزشی

در مورد سقط، این . گردندتوانند منجر به خونریزي شدید ي رحم میهاي واژن و دهانهبه دانشجویان یادآوري کنید که پارگی
. دهستنسقط ناقص محتمل درماني رحم در زمان در زمان سقط ناایمن یا القاي سقط و یا در طول پروسیجر تخلیههاآسیب

:ي رحم اتفاق بیفتد شاملهاي واژن و دهانهسایر شرایطی که ممکن است که پارگی

ي رحم بین سر بچه و سمفیز پوبیس گیر کند، لب قدامی ممکن است زمانی که دهانه: متوقف شده/ لیبر طول کشیده
متورم شده و به خوبی کشیده نشود و احتمال پارگی بیشتر باشد

ي رحمدهانهپس یا واکیوم یا کشش بریچ قبل از اتساع کامل زایمان توسط کشش با فورس
 خودبخودي یا القا شده توسط اکسی توسین(لیبر تسریع شده(
هاي مادرزادي یا اسکار بوسیله آسیب قبلیي رحم در اتساع بعلت ناهنجاريناتوانی دهانه

:هبه دانشجویان یادآوري کنید ک

 هاي کوچکی که خونریزي پارگی. ها ضروري استداشته باشد، ترمیم پارگیاگر پارگی بزرگ باشد و خونریزي وجود
.کنند، نیازي به ترمیم ندارندنمی

ي رحم اتفاق در طول یا بعد از پروسیجر تخلیهست اممکني رحمدهانههايپارگیمراقبت بعد از سقط، در رابطه با
ست در حین افشار تناکولوم بر روي لب قدامی ممکنهاي کوچک و سطحی مربوط به پارگی. بیفتد یا شناسایی شود

.پروسیجر تخلیه اتفاق بیفتد
ي رحم اتفاق بیفتددهانهبیش از حد قوي و موثردیالتاسیون علت هست باتر و جدي ممکنهاي وسیعپارگی

ها تمام پارگی. دارندهاي سطحی تا پایان پروسیجر قطع شده و نیاز به درمان بیشتري نخونریزي ناشی از اغلب پارگی

.ها ادامه دارد، بایستی بخیه زده شوندو هر پارگی سطحی که خونریزي از آن
جزئیات مربوط به پروسیجر . ي رحم نیاز استهاي واژن و دهانهي دقیق زیر نور خوب، براي تشخیص پارگیمعاینه

.ي رحم در زیر آورده شده استهاي واژن و دهانهترمیم پارگی
یق از نظر بهداشت و پیشگیري از عفونت و کنترل پروسیجر الزم استتوجه دق.
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ي رحم و واژني دهانهمشاهده

:را نشان دهیدتدارکاتبه دانشجویان آماده کردن تجهیزات و 

یک منبع نور خوب
 قدامی و خلفی(اسپاکوال(
محلول ضدعفونی کننده
دستکش استریل
گاز استریل
ن ابزاربراي ضدعفونی کردتجهیزات

؟به شرح زیر نشان دهیدبیمار را کردنآمادهگیکه چگون

خوبی منقبض شده استه بررسی کنید که رحم سفت است و ب
اش را خالی کنداز زن بخواهید تا مثانه.
پروسیجر را به زن توضیح دهید
به زن اطمینان خاطر دهید
ولو و واژن را با محلول ضدعفونی کننده تمیز کنید، پرینه.

:زیر نشان دهیدبه شرحي رحم را هاي پروسیجر ترمیم پارگی دهانهگامیا یک بیمار واقعی مانکنبا استفاده از یک 

.ها را شسته و دستکش استریل بپوشیددست.1
.البیاها را با استفاده از یک دست از هم جدا کنید.2
.واژن بگیردسمت یک دستیار نور را به .3
. م به دقت بررسی کنیداز نظر هر نوع پارگی یا هماتو.4
خونریزي . و واژن را عمیقاً مشاهده کنیدي خلفی واژن فشار دهیدي انگشتان دست به دیوارهبه طور محکم به وسیله.5

.ممکن است کم یا مداوم باشد و یا از یک شریان فوران یابدي رحمدهانههاي واژن یا از پارگی
جهت بررسی ي رحمدهانهتاي واژنهاي دیوارهتان دست را در تمام مسیرانگش. ي واژن فشار دهیددیوارهبربه آرامی .6

.تکرار کنیدواژناین حرکت را در سمت مقابل. نقاط خونریزي دهنده یا یک هماتوم حرکت دهید
ي رحم به این عمل سبب پایین آمدن دهانه. سپس از یک دستیار براي فشار محکم بر رحم زن حامله کمک بخواهید.7

.تر خواهد بوددقیقاژن شده و در نتیجه بررسی آن سمت و
اگر . (ها را نگه داردوارد کرده و از دستیار بخواهید که آنیکی بطور خلفی و دیگري در قسمت قدامیدو اسپاکوال، .8

دیواره خلفی سمت خلفتواند براي فشار به می5.7شکل خلفی داراي وزنه همانندک اسپاکواليشما تنها بودید ی
در جهتیک دست بطور محکم به دیواره خلفی واژن با،کوالیی در دسترس نبودااگر هیچ اسپ. )ژن استفاده شودوا

و بر روي لبه برداریددیگر یک فورسپس اسپونژ با دست.کنیدفشار واردي رحممعرض دید قرار دادن بهتر دهانه
. کالمپ کنید12در ساعت ) لبه فوقانی(قدامی 
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ي رحم بین این دو هایی از دهانهکالمپ کرده و قسمت3ي رحم در ساعت دیگر را بر روي دهانهفورسپس اسپونژ.9
.بررسی کنیداز نظر خونریزي آهسته و مداوم یا جهش خون ). 5.8شکل (فورسپس را امتحان کنید 

. کالمپ کنید6جدا کرده و مجدداً بر روي ساعت 12کالمپ را از ساعت .10
).5.9شکل (را بررسی و امتحان کنید 6و 3موجود بین ساعت هاي اکنون قسمتهم.11
.کالمپ کنید9باز کرده و مجدداً بر روي ساعت 3دوباره کالمپ را از ساعت .12
اگر خونی در این مسیر وجود .ي رحم را معاینه کنیدتا زمانی که تمام دهانه،را ادامه دهیدپروسیجر شبیه ساعتاین .13

شود مشکل بود، از یک گاز استریل یا حوله براي پاك کردن خون که خون از آن خارج میاي داشت و دیدن ناحیه
.استفاده کنید

.راحتی زن را برقرار کنید. هر پارگی را ترمیم کنید، ولو و پرینه را تمیز کنید و با پد استریل بپوشانید.14

اسپاکوالي خلفی داراي وزنه:5.7شکل 
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3و 12ها بین ساعت ي رحم از نظر پارگیانهمشاهده ده:5.8شکل 

6و 3ها بین ساعت ي رحم از نظر پارگیمشاهده دهانه:5.9شکل 

کلیتوریس
پیشابراهسوراخ

رحميدهانه

کلیتوریس
پیشابراهسوراخ

رحميدهانه
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هاي فوقانی واژن قسمتو ي رحمدهانههاي ترمیم پارگی

خارج ها هاي کوچکی که خون از آنپارگی. ضروري استخون از آن مداوم در صورت بزرگ بودن و خروج ترمیم پارگی 
ها خودشان به این پارگی. افتندلیبرها اتفاق میلبي رحم در اغهایی جزیی دهانهپارگی. شود نیازي به ترمیم ندارندنمی

ي رحم از یک سوراخ گرد منظم به یک شکاف عرضی تغییر در زمان بهبود، نماي ظاهري دهانه. یابندسرعت بهبود می
). 5.10شکل (خواهد کرد 

)ب(و یک زن مولتی پار ) الف(ي رحم در یک زن نولی پار نماي دهانه:5.10شکل 

:کند بایستی مطابق زیر ترمیم شودها و هر پارگی سطحی که خونریزي میتمام پارگی

:و تجهیزات مورد نیاز مانند موارد زیر را نشان دهیدلوازماي از مجموعه

یک منبع نور خوب
محلول ضدعفونی
دستکش استریل
هاي حجم پالسما و در صورت وجود اندیکاسیون، ترانسفوزیون خونیعات داخل وریدي، افزایش دهندهما
ي وریديپتیدین و دیازپام براي استفاده
و سوزن0/3یا 0/2کاتگوت کرومیکنخ بخیه
گیرسوزن
دو فورسپس اسپونژ
سرنگ و سوزن)درصد5/0ئین محلول لیگنوکایادرصد1مثل لیدوکایین  (در صورت نیازبیحسی موضعی ،
گاز استریل

)الف( )ب(
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 قدامی و خلفی(اسپاکوال (
براي ضدعفونی کردن ابزارتجهیزات

:نشان دهید که چگونه بیمار را آماده کنید
وضعیت عمومی بیمار را ارزیابی کنید، عالیم حیاتی را کنترل کرده و خون از دست رفته را تخمین بزنید.
خوبی منقبض شده استه و ببررسی کنید که رحم سفت است
اش را خالی کنداز زن بخواهید تا مثانه.
مچ و سطح هموگلوبین ي خون براي بررسی از نظر گروه خونی، کراساید، نمونهاگر تاکنون این عمل را انجام نداده

.بگیرید
ه لمی بود به سرعت انفوزصالح هیپووسالین را شروع کرده و اگر نیاز به اانفوزیون وریدي سدیم الکتات یا نرمال

.هاي حجم پالسما بدهیددهندهدر مواقع شوك شدید، خون یا افزایش. نمایید
 اطمینان خاطر دهیدداده و به اوپروسیجر را به زن توضیح
 از سرنگ مشترك استفاده نکنید(پتیدین و دیازپام رابصورت وریدي آهسته بدهید(
زانوهایش را خم کندبه زن کمک کنید که به پشت دراز کشیده و.
ولو و واژن را با محلول ضدعفونی کننده تمیز کنید، پرینه.

:هاي پروسیجر را نشان دهیدیا یک بیمار واقعی همانند زیر، گامنکنبا استفاده از یک ما

.ها را شسته و دستکش استریل بپوشیددست.1
.پر باشد بگذاریدکه زن قادر به دفع ادرار نباشد و مثانهسوند مثانه را درصورتی.2
.یک اسپونژ فورسپس را در یک طرف پارگی و اسپونژ فورسپس دیگر را در سمت دیگر پارگی قرار دهید.3
مانی که شما در حال ترمیم هستید، ز. هر دو دسته فورسپس را در یک دست بگیرید و به سمت خوتان بکشید.4

دار یا کالمپ استفاده کنید، اگر از فورسپس دندانه:اخطار. (رحم را خواهند گرفتيبطور محکم دهانهها فورسپس
ي رحم شده و باعث خونریزي بیشتري شود، یا ممکن است بطور تصادفی سبب ممکن است سبب بریدگی دهانه

).ي رحم شودکندگی قسمتی از دهانه
زیر آن بخیه زده اگر به سختی به رأس دسترسی دارید، در . محل پارگی شروع کنید) باالي(بخیه زدن را از رأس .5

. گیردبه این ترتیب رأس پارگی پایین آمده و در دسترس شما قرار می. و نخ بخیه را به سمت خودتان بکشید
.غفلت از انجام این مرحله ممکن است سبب خونریزي از قسمت باالي بخیه شود

با گرفتن تمام ضخامت هر متر در هر طرف زخم وهاي منقطع یا مداوم در طول زخم در حدود یک سانتیاز بخیه.6
).5.12شکل و5.11شکل (ي رحم استفاده کنیدي دهانهلبه

.از پد استریل پرینه استفاده کنید.7
.راحتی زن را برقرار کنید.8
.را تمیز و ضدعفونی کنیدلوازمتجهیزات و .9

.تمام مستندات را تکمیل کنید.10
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هاي فوقانی واژنترمیم پارگی قسمت

به دانشجویانراهاي فوقانی واژنقسمتهاي پروسیجر ترمیم پارگی یا یک بیمار واقعی همانند زیر، گامانکنمبا استفاده از یک 
:نشان دهید

.ها را شسته و دستکش استریل بپوشیددست.1

براي ترمیم پارگیفورسپس طور محکم توسطهي رحم بگرفتن دهانه:5.11شکل 

ي رحمپارگی دهانه

سوراخ پیشابراه

کلیتوریس

اولین بخیه در محل 
رأس



108سقط ناقص   

ي رحمدهانهبخیه غیر منقطع: 5.12شکل 

.محل واژن را در معرض دید قرار دهیدموجود در پارگی .2
بخیه زدن را از رأس .بخیه بزنیدیا منقطع، هاي مداوم بخیهه روش ، پارگی را بموضعیبعد از تزریق محلول بیحسی.3

.شروع کنید
هاي اي واژن با آسیب بافتهپارگیلبزیرا اغ. هاي عمقی را نیز ترمیم کنید و نه فقط خط واژنهاي قسمتپارگی.4

متر باالتر از فورنیکسسانتی1.5لبحاد که یاگر پارگی در یک سوم فوقانی واژن باشد آگاه باش. زیرین همراه هستند
.عمیق سوزن در این محل خودداري کنیدوارد کردناز . )5.13شکل (است طرفی 

.اي در آن ناحیه وجود نداردمئن شوید که بخیهرکتوم را بررسی کنید تا مطاگر بافت عمقی درگیر شده باشد،.5
.نماییداز پد استریل در ناحیه پرینه استفاده .6
.راحتی زن را برقرار کنید.7
.را تمیز و ضدعفونی کنیدلوازمتمام تجهیزات و .8
.تمام مستندات را تکمیل کنید.9

سوراخ پیشابراه

کلیتوریس

ي رحمپارگی دهانه
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ي رحم و واژنهاي دهانهپروسیجر ترمیم پارگیبعد از بالفاصله مراقبت 

:چگونهدانشجویان نشان دهید کهبه 

 نماییدمیساعت چک کرده و ثبت 2-4عالیم حیاتی زن را بالفاصله بعد از پروسیجر و سپس هر.

ي رحم و واژنارتباط عروق خونی و حالب با دهانه:5.13شکل 

یا تشکیل هماتوم بررسی کنید/ از نظر خونریزي و.
را بسته به وضعیت بیمار داده و ثبت کنیدیا خون / مایعات داخل وریدي و
400گرم خوراکی، و مترونیدازول میلی500سیلین بیوتیک پروفیالکتیک بعنوان مثال آمپییک دوز واحد آنتی

.گرم خوراکی بدهیدمیلی

محتواي آموزشی

.به دانشجویان مشکالت احتمالی بعد از پروسیجر را یادآوري کنید

شریان رحمی
ي رحمتنه

ي رحمدهانه

ژنوا

ي سرویکال شریان رحمیشاخه

حالب
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مشکالت زودهنگام

با بستن دقیق نقاط خونریزي دهنده در . اندممکن است زمانی اتفاق بیفتد که عروق خون بطور صحیح بسته نشده:یزيخونر
.شودمطمئن شوید که خون از رحم آتونیک خارج نمی. هنگام ترمیم از این مشکل پیشگیري کنید

یا یا ولو وواژنبا تورمممکن است هماتوم . افتداق میط با آسیب واژن اتفارتببطور شایع در اتجمع خون در دیواره واژن : هماتوم
اگر . قیق نقاط خونریزي دهنده در حین ترمیم از ایجاد هماتوم پیشگیري کنیددبا بستن .یابدظاهر تتشدید درد و احتباس ادرار 

هنده بایستی بسته شده و نقاط خونریزي د. هماتوم بزرگ و دردناك بود بایستی با ایجاد برش تحت بیهوشی عمومی تخلیه شود
.هاي منقطع عمیق براي بستن حفره استفاده شودبخیهاز 

اگر خودش قادر به دفع ادرار نباشد یک سوند ممکن است . زن بایستی بطور مکرر براي دفع ادرار تشویق شود: احتباس ادرار
.براي پیشگیري از احتباس ادرار در داخل مثانه کار گذاشته شود

رعایت تکنیک آسپتیک جهت ترمیم پارگی، قابل پیشگیري بیوتیک پروفیالکتیک و تجویز آنتیایعی بوده و با مشکل ش: عفونت
ها ممکن است نیاز به خارج شدن داشته و بعد از تمیز کردن عفونت نیاز به بخیه زدن مجدد اگر زخم عفونی شود بخیه. است
.باشد

دیرهنگامعوارض
هاي فراموش شده واژن اتفاق افتاده و سبب مقاربت دردناك و لیبر ممکن است در پارگی) شدگیباریک(اسکار و تنگی واژن

.هاي بعدي شودمتوقف شده در زایمان
اتساع در اثر،هاي بعديهاي آن ممکن است منجر به لیبر طول کشیده در حاملگیبعلت عدم ترمیم پارگیي رحماسکار دهانه

. ي رحم شودنامناسب دهانه

ي رحم یا واژن به سمت مثانه یا رکتوم گسترش پارگی دهانهکه در صورتیوزیکوسرویکال یا رکتوواژینالل وزیکوواژینال، فیستو
.ممکن است اتفاق افتد،یابد

ارزیابی صالحیت
ي رحم یا واژن شامل مراقبت بعد از پروسیجرهاي دهانهترمیم پارگی

و ي رحمي واژن و دهانهمهارت مشاهدهصالحیت کسبشجو جهت ارزیابیدانمستقیمبدنبال نظارت بایستیهالیستچک
.لیست در انتهاي این جلسه آورده شده استچک. تکمیل گرددي رحم دهانههايو ترمیم پارگیواژنهايترمیم پارگی

که به طور صحیح براي هر گام.کندتکمیل میمدرس بایستی بررسی کند که دانشجو هر گام موجود در این چک لیست را
در ستون . را تیک بزنید"خیر"اگر گامی فراموش شود یا به طور صحیح تکمیل نشود، . را تیک بزنید"بله"شود، تکمیل می

.دار باید شناسایی شود، مشاهدات مثبت و موارد مشکل"مالحظات"
.به طور صحیح تکمیل شوددار ارزیابی شود، هر گامی در پروسیجر بایستی که یک دانشجو صالحیتبراي این

، ترتیب دستورالعمل اضافی داده شده و مدرس کنندتکمیل نمیبراي دانشجویانی که هر گام را بطور صحیح در این روش 
.صالحیت دانشجو استفاده کندو ارزیابیشاهدهبایستی از چک لیست دوباره براي م
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نگهداري مستندات.8مهارت
روش آموزشی

و ارزش حفظ مستندات در و پیامدشوند ن دانشجویان براي فهم این نکته است که چه مستنداتی استفاده میتوانمند کرد،هدف
.چیستسقط ناقصاداره

اي نیست و اش در ارتباط با سقط ناقص، اصالً کار سادهاطالعات دقیق از زن و خانوادهدریافتکه مهم استاین حقیقتدانستن
.کسب کنندهااز آناطالعات دقیقاستخراجمهارت برقراري ارتباط را در تاش کنند کارکنان بهداشتی بایستی تال

در برخی کشورها . باشد که صحبت در مورد آن به هیچ وجه آسان نیستسقط بعنوان یک تجربه خیلی احساسی و شخصی می
چنین بایستی یادآوري شود که در برخی هم. کنندتابوهاي فرهنگی اجتماعی نیز بعنوان سدي براي صحبت در این باره عمل می

به این . نداشته باشدیا ممکن است باردار باشد،باردار باشداواینکه تایید و تصدیقتمایلی بهشرایط، زن ممکنست آگاه نبوده یا 
کند، مهم کند یا بحث میبنابراین، کسی که در مورد حفظ مستندات تدریس می. علت، اطالعات در مورد سقط بندرت دقیق است

.آوري اطالعات براي حفظ مستندات خواهند داشت را بیان کندهایی شرکت کنندگان در جمعاست چالش

براي توانایی در نگهداري خوب مستندات مهم است که دانشجویان بفهمند که، نه تنهاحفظ مستندات مهم است بلکه بدانند که 
.چرا حفظ مستندات و مدیریت مستندات نیز مهم است

عریف مستنداتت

.اي از حقایق و مدارك با در نظر گرفتن و یا در ارتباط با یک شخص، وضعیت یا فعالیت استمستندات مجموعه

هدف حفظ مستندات

مستندات ابزار مهم پایش سالمت عمومی هستند
 کندکنندگان را فراهم میارائهمستندات مدرك قابل رویتی از نحوه عملکرد سازمان و
 کنند؛ میفراهم کنندگانبیمارستانی و ارائههايمستندات دقیق و کامل هستند، اساسی براي ارزیابی فعالیتزمانی که

. ها دقیق و کامل نباشند، ارزیابی درست مشکل خواهد بوداگر آن

آوري و حفظ مستنداتجمع

:مختلف یک سازمان جمع شوندو نقاط توانند در سطوح مستندات می

 سرپاییدر یک بخش
 هنگام تسویه حسابدر
در قسمت پذیرش بخش
در هر اتاق پروسیجر
در یک اتاق جراحی
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آوري جمعو همچنین بسته به اطالعات آوري ابزارهاي مورد استفاده جهت جمعمطابق با طرح وو واحد محلمستندات در هر 
.کنندفرق میهشد

حل و نگهداري دقیق مستنداتخوبطراحی بوسیله توانرا میهاهآوري دادجمعبسیاري از مشکالت مربوط به مستندات و 
.کرد

آوري و نگهداري مستندات در اینجا نیاز است که از تمام کارکنان درگیر مراقبت بیمار، در هر سطح سازمانی براي نیاز به جمع
.دقیق قدردانی شود

کار گروهی

:تا بشناسندی شده استاین فعالیت کار گروهی براي کمک به دانشجویان طراح

آوري اطالعاتابزارهاي در دسترس جمع

کار گروهیها برايآموزش

.هاي کوچکی تقسیم کنیددانشجویان را به گروه

.منصوب نمائیداز اعضاي گروه یک نفر را براي تسهیل بحث گروهی 

.منصوب نمائیداز اعضاي گروه یک نفر را براي گزارش نتایج کار گروهی در کالس 

:در مورد موارد زیر بحث کنید

شوند؟سقط ناقص نگهداري میبیماران/ هایی معموالً در ارتباط با سقطچه داده

کند؟چه کسی مستندات را جمع، نگهداري و استفاده می

شوند؟چرا مستندات جمع و نگهداري می

شوند؟آوري میچه زمانی مستندات جمع

؟شوندمستندات چگونه جمع و استفاده می

شوندهایی که مستندات جمع میبخش
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هاآوري مستندات و نگهداري آنافراد پاسخگو براي جمع
کنندافرادي که از مستندات استفاده می-شوندچرا مستندات نگهداري می
انواع مختلف مستندات

بازخورد کار گروهی

:ست صورت گیردادر طول بازخورد، بحث در مورد موارد ذیل ممکن

 فردي که با بیمار تماس دارد بایستی دالیل و ارزش حفظ مستندات را بداندهر.
مستندات ابزار مهم پایش سالمت عمومی هستند.
شود، نگهداري شود و یا عمل میشود، پذیرش میتوانند و بایستی در هر بخشی که بیمار ویزیت میمستندات می

.شوند
اینکه با تأکید بر تواند استفاده شود میپیش طراحی شده، کارت بیمار از ت ثبدفاتر ها، آوري دادهبراي تسهیل در جمع

.دقیق باشدآوري شدهاطالعات جمع
ي هر کسی در راستاي موارد زیر استفاده شودتواند بوسیلههاي تولید شده میمستندات و داده:
مرجع-
برنامه ریزي-
قوانین پزشکی-
تحقیق-
وکالت-
به اشتراك گذاشتن اطالعات-

ها تماس داشته علت حساس بودن موضوع، تمام مستندات پزشکی بایستی محرمانه بوده و فقط کارکنان مجاز با آنه ب
.باشند

شوند؟مستندات موجود چگونه در آمار ملی و جهانی استفاده می

:وسیع مستندات براي تکمیل اطالعات سیستم بهداشتی بحث کنیدهايحوزهبا دانشجویان در مورد 

هاي مراقبتی بهداشتیندات در راستاي ارتقاي فعالیتمست
هاي مراقبتی درمانیمستندات در راستاي ارتقاي فعالیت
مستندات در مورد آمار حیاتی

. آوري مستندات را به اشتراك بگذاریددر پایان بحث، با دانشجویان مثالی از ابزار جمع
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مستنداتآوري ابزار جمع

شماره تاریخ
بیمار

وضعیت پاریتهسننام
تأهل

پروسیجرهاي تشخیص
انجام شده 

قبلی

مقدار 
محصوالت 

حاملگی

عفونت یا 
مشکالت

مشاوره 
انجام 

شده
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ي رحمو دهانهواژني هاي بالینی براي مشاهدهچک لیست مهارت

مالحظاتخیربلهگام

ابزارها و تجهیزات
یل، اتاق و تجهیزات آماده کردن وسا
ضدعفونی و تمیز کردن صحیح تمام ابزارها بعد از پروسیجر

سازي بیمارآماده
دادن اطمینان خاطر به زن و توضیح دلیل مشاهده
کنترل رحم از نظر سفت بودن و منقبض بودن
اشخواست از زن جهت خالی کردن مثانهدر
توضیح پروسیجر به زن
 و وازن با محلول ضدعفونی کنندهتمیز کردن اطراف پرینه

هاي پروسیجرگام
ها و پوشیدن دستکش استریلشستن دست
باز کردن البیاهاي واژن با یک دست
داشتن یک دستیار جهت تاباندن نور در واژن
بررسی دقیق از نظر هر گونه پارگی یا هماتوم
گاه عمیق به واژنفشار محکم به دیواره خلفی واژن با کمک انگشتان دست دیگر و ن
ي رحم، بررسی از فشار آرام بر دیواره واژن، حرکت انگشتان در یک طرف دیواره به سمت دهانه

نظر نقاط خونریزي دهنده یا هماتوم
تکرار پروسیجر در سمت دیگر واژن
 کمک خواستن از دستیار براي فشار محکم رحم به سمت پایین
 و دیگري قدامی و درخواست از دستیار براي اسپاکوال، یکی بصورت خلفی2قرار دادن

ها نگهداشتن آن
 اگر هیچ اسپاکوالیی در دسترس نبود، با یک دست بطور محکم به دیواره خلفی واژن جهت در

.ي رحم فشار وارد کنیدمعرض دید قرار دادن بهتر دهانه
 توسط 12در ساعت ) لبه فوقانی(استفاده از یک فورسپس اسپونژ و کالمپ بر روي لبه قدامی

.دست دیگر
ي هایی از دهانهقسمتمعاینهو 3ي رحم در ساعت کالمپ فورسپس اسپونژ دیگر بر روي دهانه

رحم بین این دو فورسپس 
 بررسی از نظر خونریزي آهسته و مداوم یا جهش خون
 6و کالمپ مجدد بر روي ساعت 12جدا کردن کالمپ از ساعت
 6و 3ي موجود بین ساعت هاقسمتمعاینهبررسی و
 9و کالمپ مجدد بر روي ساعت 3باز کردن دوباره کالمپ از ساعت
ي رحمادامه این پروسیجر شبیه ساعت تا زمان معاینه تمام دهانه
 ي رحم را ببینیدهاي واژن و دهانهلیست ترمیم پارگیچک(ترمیم هر پارگی در صورت وجود(
اده از مهارت برقراري ارتباط مناسب در طول پروسیجر برقراري حمایت عاطفی با استف
راحتی زن را برقرار کنید.
تمام مستندات را تکمیل کنید.
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:نظرات مدرس

:نظرات دانشجو
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ي رحمهاي دهانههاي بالینی براي ترمیم پارگیچک لیست مهارت

مالحظاتخیربلهگام

زاتابزارها و تجهی
آماده کردن وسایل، اتاق و تجهیزات
ضدعفونی و تمیز کردن صحیح تمام ابزارها بعد از پروسیجر

سازي بیمارآماده

دادن اطمینان خاطر به زن و توضیح علت خونریزي
گیري هموگلوبین، گروه خونی و کراس مچگرفتن خون جهت اندازه
 نرمالسالین شروع مایعات داخل وریدي الکتات سدیم یا
در صورت در دسترس (هاي پالسما یا خون در صورت شدید بودن شوك تجویز افزایش دهنده

)بودن خون سالم
 از نظر سفت بودن و منقبض بودنکنترل رحم
 اشمثانهکردن خالی خواستن از زن جهت
توضیح پروسیجر به زن
تمیز کردن اطراف پرینه و واژن با محلول ضدعفونی کننده

پروسیجرهايگام
ها و پوشیدن دستکش استریلشستن دست
سونداژ کردن در صورت عدم توانایی دفع ادرار
رحمي در معرض دید قرار دادن دهانه
 قرار دادن اسپونز فورسپس در هر طرف پارگی
شروع بخیه زدن از رأس پارگی
اطراف آن و در تمام متر از سانتی1در طول زخم و به فاصله یا منقطعهاي غیرمنقطعزدن بخیه

ي رحمضخامت هر لبه دهانه
استفاده از پد استریل پرینه
هاي ارتباطی بین فردي مناسب جهت ایجاد حمایت عاطفیبکار بردن مهارت
برقراري راحتی زن

مراقبتهاي بالفاصله بعد از پروسیجر
 ساعت4تا 2کنترل عالیم حیاتی زن بالفاصله بعد از پروسیجر و سپس هر
تشکیل هماتوم/ کنترل خونریزي واژینال
جایگزنی مایعات داخل وریدي و شروع ترانسفوزیون خون در صورت لزوم
میلی 500گرم بالفاصله و سپس 1سیلین یعنی آمپی(الطیف براي زن بیوتیک وسیعشروع آنتی

)روز5ساعت به مدت 6گرم هر 
 در صورت نیازبراي رفع درد) مثالً پاراستامول(دادن یک ضد درد
گیري از یک دستیار در صورت شدید اطمینان از راحتی زن و تحت نظارت مستمر بودن و کمک

کند خونریزي داردبودن درد و یا زمانی که زن فکر می
ترتیب ارجاع به سطح مراقبتی باالتر در صورت نیاز
تکمیل تمام مستندات
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:نظرات مدرس

:نظرات دانشجو
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هاي فوقانی واژنهاي قسمتهاي بالینی براي ترمیم پارگیچک لیست مهارت

مالحظاتخیربلهگام

ابزارها و تجهیزات
 آماده کردن وسایل، اتاق و تجهیزات
ضدعفونی و تمیز کردن صحیح تمام ابزارها بعد از پروسیجر

سازي بیمارآماده
مایت عاطفیدادن اطمینان خاطر به زن و ح
گیري هموگلوبین، گروه خونی و کراس مچگرفتن خون جهت اندازه
 سالین نرمالشروع مایعات داخل وریدي الکتات سدیم یا
 در صورت (پالسما یا خون در صورت شدید بودن شوك حجمهايدهندهافزایشدادن

)در دسترس بودن خون سالم
از نظر سفت بودن و منقبض بودنرحم کنترل
اشمثانهکردن خالی تن از زن جهت خواس
توضیح پروسیجر به زن
تمیز کردن اطراف پرینه و وازن با محلول ضدعفونی کننده

هاي پروسیجرگام
ها و پوشیدن دستکش استریلشستن دست
در معرض دید قرار دادن پارگی واژن
تزریق بیحسی موضعی در محل پارگی
اومهاي منقطع و مدترمیم پارگی با بخیه
استفاده از پد استریل پرینه
هاي ارتباطی بین فردي مناسب جهت ایجاد حمایت عاطفیبکار بردن مهارت
راحت کردن زن

هاي بالفاصله بعد از پروسیجرمراقبت
 ساعت4تا 2کنترل عالیم حیاتی زن بالفاصله بعد از پروسیجر و سپس هر
تشکیل هماتوم/ کنترل خونریزي واژینال
ی مایعات داخل وریدي و شروع ترانسفوزیون خون در صورت لزومجایگزن
گرم بالفاصله و سپس 1سیلین یعنی آمپی(بیوتیک وسیع الطیف براي زن شروع آنتی

)روز5ساعت به مدت 6میلی گرم هر 500
 براي رفع درد در صورت نیاز) مثالً پاراستامول(دادن یک ضد درد
گیري از یک دستیار در رت مستمر بودن و کمکاطمینان از راحتی زن و تحت نظا

کند خونریزي داردصورت شدید بودن درد و یا زمانی که زن فکر می
ترتیب ارجاع به سطح مراقبتی باالتر در صورت نیاز
تکمیل تمام مستندات
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:نظرات مدرس

:نظرات دانشجو
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آسپیراسیون با واکیوم دستی 6



122سقط ناقص   

6جلسه 
)MVA(دستیبا واکیوم آسپیراسیون

اهداف این جلسه

 دار شدن در انجام آسپیراسیون مکشی دستی براي صالحیتتوانمند کردن دانشجویان هدف این جلسه)MVA ( جهت اداره سقط
.ناقص است

اهداف درسی

:، دانشجویان قادر خواهند بود6در پایان جلسه 

 پروسیجرMVAرودی که جهت اداره سقط ناقص به کار میزمان, را تعریف کنند.

 ابزار و تجهیزات الزم برايMVAرا لیست کنند.

 آمادگی بیمار جهتMVAاز جمله کنترل درد را شرح دهند.

 پروسیجر بلوك پاراسرویکال قبل از اجرايMVAرا نشان دهند.

هاي پروسیجر گامMVAرا نشان دهند.

 مراقبت پس از پروسیجر به دنبالMVAرا نشان دهند.

هاي بعد از عمل براي بیمار از جمله براي عوارض احتمالی را لیست کننددستورالعمل.

عوارض احتمالی پروسیجر مرتبط با اداره سقط ناقص را لیست کنند.

پروسیجرهاي پیشگیري از عفونت قابل کاربرد در اداره سقط ناقص را توضیح دهند .

طرح درسی

.سخنرانی
.سازي شدهبیهتمرین ش

.اجازه بدهید7و 6، 5ها در جلسات بهتر است که حداقل یک هفته جهت آموزش مهارت: زمان کلی
ي کهعوامل دیگر.هاي هر دانشجو، و دسترسی به موارد بالینی مرتبط خواهد داشتبه هر حال، زمان مورد نیاز واقعی، بستگی به نیازها و توانایی

.استرکت در آموزش این مهارت هااشمو قادر به مایلکارانبالینو ن مربیادر دسترس بودنشود شاملمیدر نظر گرفته 

منابع
.هالیست مهارتچک

Yordy L, Hogan LA, Winkler J. Manual vacuum aspiration: guide for clinicians. Carrboro, IPAS, 1993.
Managing complications in pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors. Geneva, World Health Organization,
2000 (WHO/RHR/00.7).
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همقدم
دار در صالحیتکارانبالینیا/ مدرس مامایی ممکن است مایل باشد که با سایر مربیان وها در این جلسه،هنگام تدریس مهارت

).تخصصین ماماییمانند ماماهاي بالینی، م(این پروسیجر همکاري کند 

تمرین شبیه سازي شده سپس . کار واجد صالحیت نشان داده شودها براي این پروسیجر ابتدا باید توسط مربی یا بالینمهارت
.فراهم شودهاي پروسجر فرصتی براي دانشجویان جهت آماده شدن و استفاده از تجهیزات و آشنایی با توالی گامانجام بگیرد تا
در نهایت، تمرین بالینی باید تحت . انجام شودMVAالس درس با استفاده از یک مدل لگن و ابزاري براي این باید در ک

. ها را توسعه دهندنظارت مستقیم صورت گرفته و بازخورد فراهم شود تا دانشجویان را قادر کند که صالحیت در این مهارت
ترتیب دادن تمرین بالینی در چندین تسهیالت بالینی که مراقبت جهت تضمین اینکه دانشجویان تمرین کافی دارند، ممکن است

.             کنند، الزامی باشدبعد از سقط را ارایه می

.براي اداره سقط ناقص را فراهم خواهد کردMVAاین جلسه به دانشجویان فرصتی جهت یادگیري نحوه انجام 

MVAبراي سقط ناقص
یک پروسیجر ساده، MVA. باشدمحصوالت احتباس یافته حاملگی از رحم میتخلیهمیشه شامل اداره سقط ناقص تقریبا ه

این . مقرون به صرفه شامل استفاده از ساکشن جهت خارج کردن بافت و خون از طریق یک کانوال و داخل یک سرنگ است
آن یک روش . باشدمیمیزان عوارض پایین بسیار موثر و همراه بااحتباس یافته حاملگی از رحم پروسیجر در خروج محصوالت

نیاز به MVA. است) هفته از اولین روز آخرین دوره قاعدگی12یعنی (LMPهفته از 12موثر درمانی براي اندازه رحم باالي 
.   تواند به جاي اتاق عمل در یک اتاق معاینه یا پروسیجر انجام شودبیهوشی عمومی نداشته و می

MVA انواع مختلفی از . دهدساکشن، یا آسپیراتور متکی است که عمل مکش را از طریق یک کانوال انجام میبه یک منبع
هاي پایی وها جهت کنترل ساکشنمکش، پمپهاي بزرگ با انواع متفاوتی از دریچهها شامل سرنگاین. آسپیراتورها وجود دارند

آسپیراتور در این کتاب اشاره به هر بنابراین کلمه. شوندنامیده میمجموعا این وسایل آسپیراتور . هاي الکتریکی هستندپمپ
. نوعی از موارد فوق دارد

موارد منع مصرف
ناشی از سقط غیرایمن، از قبیل شوك، سوراخ شدن رحم یا سپسیس، باید قبل از اقدام به تخلیه رحم عوارض جدي خاص 

باید در موارد زیر با احتیاط و تنها در MVA. بزرگ این کار منع استفاده دارددر موارد فیبروئیدهاي .شناسایی و درمان شوند
:تی با پشتیبانی اورژانسی کامل استفاده شودبهداشتسهیالت 
دهندهسابقه اختالل خونریزي
عدم ثبات همودینامیکی به خاطر بیماري قلبی
 آنمی شدید

هاي مشکوك براي کامل بودن پروسیجرنشانه
گرفته شده از آسپیراسون مکشی از نظر مقدار ناکافی بوده یا محتوي محصوالت حاملگی نباشد، احتمال دارد که تخلیه اگر بافت

.، یا اینکه زن بارداري نابجا دارد)یک سقط کامل(ناقص است، یا همه بافت قبال دفع شده است 
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تخلیه ناقص
تواند منجر به احتباس بافت، خونریزي، عفونت، و درد سپیراسیون میاستفاده از کانوالي خیلی کوچک یا متوقف کردن خیلی زود آ

ع شده بهترین راه جهت اجتناب از دفهاي تخلیه کامل رحم و معاینه دقیق بافت مشاهده دقیق از نظر نشانه. و کرامپ مداوم شود
.یک تخلیه ناقص است

حاملگی نابجا
.یراسیون بعد از سقط ناقص ممکن است نشان دهنده یک بارداري نابجا باشدهاي جنینی در آسپها، یا بخشعدم وجود پرز، پرده

. که مراقبت اورژانسی الزم در دسترس استدر صورت شک به بارداري نابجا، زن باید بدون تاخیر به تسهیالتی ارجاع شود

:لوازم و تجهیزات

:لوازم اساسی
 ون داخل وریديانفوزی)سدیم الکتات، گلوکز، سالین(وسایل و مایعات
 سرنگ)ml5 ،ml10 و ،ml20(
 براي تزریق دارو21نخاعی براي بلوك پاراسرویکال؛ اندازه 22اندازه (سرسوزن(
 کوچک، متوسط، بزرگ(دستکش استریل(
هاي گاز هاي پنبه یا اسفنجتکه
 نه پایه الکل(محلول ضدعفونی با پایه آب(
ماده شوینده یا صابون
آب تمیز
فونی کننده نظیر یدوفور، کلرهگزیدینمحلول ضدع
 عامل ضدعفونی کننده سطح باال یا استریل کننده

:ابزار و تجهیزات
اسپکولوم واژینال
تناکولوم
 هاي پک رحمییا فورسپس) حلقوي(فورسپس اسپونژ
 دیالتورPratt وDenniston : فرانسه27تا 13اندازه
ظرف براي محلول ضدعفونی
 یشه اي، و یا گازفلزي، ش(صافی.(

:داروها
)مثل پاراستامول، استامینوفن، ایبوپروفن، یا پتیدین(داروي ضددرد-
)مثل دیازپام(داروي ضد اضطراب -
)نفرینیا لیدوکائین یا کلروپروکائین بدون اپی٪5/0لیتر لیگنوکائین ا میلی(حس کننده داروي بی-
/. mg2واحد یا ارگومترین 10توسین اکسی-
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:MVAار ابز
، سیلیکون براي نرم کردن سرنگ در صورت نیاز)6.1شکل (آسپیراتور مکشی -
هاي مختلفکانوالي قابل انعطاف با اندازه-
آداپتور در صورت نیاز-

نکاتی جهت یادآوري
به . قل شودمتناسب باشد تا این که مکش از سرنگ به رحم منتراحتیباید با دهانه رحم به MVAکانوالي مورد استفاده براي 

نکات ذیل بایستی به هنگام انتخاب یک کانوال . عالوه، کانوال باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا اجازه عبور بافت از رحم را بدهد
:در نظر گرفته شود

سایز رحم توسط معاینه دودستی تعیین شود
مقدار اتساع سرویکس مشخص شود .

MVAسرنگ و کانوالي : 6.1شکل 

دسته پیستون

استوانه

خط مربوط به دریچه

دریچه

سرنگ دو دریچه سرنگ تک دریچه

کانوال

آداپتور روزنه یا دهانه

نگهدارنده گردن 
سرنگ
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مطمئن شوید که سرنگ یک واکیوم را نگه . را از نظر کارکرد کامل انها چک کنیدMVAقبل از شروع پروسیجر ابزارهاي 
: خواهد داشت
 ،مه را به پایین و جلو فشار دهید؛ شما باید تکچک کنید که دریچه بسته باشد، در صورت استفاده از یک دریچه فشاري

).6.2شکل (دریچه بسته شده است بشنوید و احساس کنید که قفل
 در صورت استفاده از یک سرنگ، پیستون را به عقب بکشید تا بازوها در انتهاي سرنگ به سمت بیرون قرار گرفته و

اي  قرار گرفته باشند؛ در این چک کنید که هر دو بازوي پیستون به طور کامل باز شده و در لبه گشاد لوله استوانه
).6.3شکل (ک مکش را نگه دارد وضعیت سرنگ باید ی

دارید، سپس تکمه را رها کنید تا دریچه باز شود؛ صداي دریچه را قفل و پیستون را براي چندین لحظه در عقب نگه-
. دهد که مکشی در سرنگ وجود داردهوا به داخل سرنگ هجوم آورده و نشان می

سازي بیمارآماده
متی به خاطر داشته باشند که زنی که به دنبال درمان براي سقط ناقص است اغلب تحت مهم این است که کارکنان مراقبت سال

کارکنان به دانشجویان متذکر شوید که. دیسترس عاطفی شدیدي بوده، و او ممکن است از هرگونه ناراحتی جسمی رنج ببرد
.ن قضاوت ارایه نمایندمراقبت سالمتی باید به نیازهاي زن احترام گذاشته و مراقبت را در یک شیوه بدو

بستن دریچه: 6.2شکل 

کانوال

چھدری

دھانھ
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به عقب کشیدن پیستون:6.3شکل 

کنند، مجبورند که هاي خدماتی باید تضمین کنند که زنان درمان شونده براي عوارض پس از سقط مراقبت را رد نمیپروتکل
.  جهت مراقبت منتظر بمانند، یا توسط کارکنان به شدت تحت درمان هستند

:به ترتیب زیر استMVAسازي بیمار قبل از یک پروسیجر آماده
داریدپروسیجر را به زن توضیح دهید، در ذهن خود نیاز وي به مراقبت توام با احترام و حمایت را نگه.
 ،ین پایردکنترل درد را(داروي قبل از عمل باید به مقدار کافی جهت تضمین اثربخشی داده شودقبل از پروسیجر

.  صرفنظر از داروي انتخاب شده، درمان به آرامی و با حمایت در سراسر پروسیجر الزامی است). ببینید
اش را خالی کنداز زن بخواهید که مثانه.
واحد به صورت عضالنی یا ارگومترین 10توسین اکسیmg2/0تر شدن میومتر و جهت سفت. (به طور عضالنی بدهید

).هاي رحمیوارهکاهش خطر سوراخ شدن د
 هاي ساق پاکنندهحمایت(وي را در وضعیت لیتوتومی در یک میز معاینه مجهز با رکاب قرار دهید.(
 هاي پنبه پاك کنید و با استفاده از تکه) نه پایه الکل(ناحیه واژن و سرویکس را با محلول ضدعفونی کننده با پایه آب

.منتظر باشید تا محلول خشک شود
استفاده کنیدا لباس براي اطمینان از حفظ حریم خصوصی زناز پرده ی.
 به وي طی نمراقبین سالمتی باید در باالي سر بیمار جهت اطمینان دادسایر در صورت امکان، یک ماما، نرس یا

.پروسیجر بایستد
مراقبین سالمتی که اگرMVAاند، ی بالینی انجام ندادهرا انجام خواهند داد معاینه لگنی را به عنوان قسمتی از ارزیاب

). ببینید124معاینه دودستی را در صفحه (آنها بایستی خیلی قبل از شروع پروسیجر اندازه و وضعیت رحم را بررسی کنند 

کنترل درد
.هدف از کنترل درد تضمین این است که زن از حداقل ناراحتی و اضطراب ممکن رنج ببرد
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ممکن است دو نوع درد را تجربه کنند؛ درد ممکن است عمیق و شدید باشد که همراه با گیرندقرار میMVAزنانی که تحت 
اتساع سرویکس و تحریک سوراخ داخلی سرویکس است و درد قسمت تحتانی شکم و کرامپی که با حرکت رحم، خراش دادن 

. افتددیواره رحم و اسپاسم عضالنی مربوط به خالی کردن حفره رحم اتفاق می

با این حال باید . دبرحواهندسودرود،مینان به مقدار زیادي از اطمینان کالمی و توضیحات دقیق و حساس از آنچه انتظاراین ز
يالقاها سببضداضطرابتنش و اضطراب، در صورت). 6جدول (دوشتجویزآنها به براي کمک به تسکین درد ضددردها

).7جدول (دشد نخواهیجرپروسبه خطر ماندنآرامش، کاهش ترس، و کاهش 

هاضددردها و ضداضطرابتجویز

هانتخاب دارو و راه مصرف ب. دنضد دردها ممکن است به صورت خوراکی و یا به روش داخل عضالنی یا وریدي تجویز شو
هايدردد، ضدوپیش بینی شاگر درد خفیف تا متوسط . خواهد داشتو امکانات در دسترس بستگی شدهشدت درد پیش بینی

مانند مپریدین یا کدئین براي هامخدر. ممکن است مناسب باشدخوراکی مانند استامینوفن یا ایبوپروفن با یا بدون کدئین
.کمک کننده هستندتا شدید دردهاي متوسط 
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MVAداروهاي ضددرد براي : 6جدول 
نام دارونوع ضددرد

)ژنریک(
توضیحاتاثرات جانبی متداولمدت اثردوز مفید و زمان

دمرولمخدر
*پتیدین

)مپریدین(

mg50-20IV**

mg100-50IM،
دقیقه قبل از پروسیجر30

mg150-100خوراکی
دقیقه قبل از 30-60به مدت 

پروسیجر بدهید

خواب آلودگیساعت2
احساس سبکی سر

ضعف
نشاط

خشکی دهان

برگشت با
*نالوکسان 

میلی گرم4/0
IV

دوز خوراکی
مپریدین بسیار

کم اثرتر از
IM یاIV
است

سوبالیمازمخدر
)فنتانیل(

mg0.06-0.05IV**

mg0.1-0.05IM،
دقیقه قبل از پروسیجر30

60-30
دقیقه

خواب آلودگی
احساس سبکی سر

ضعف
نشاط

خشکی دهان

بابرگشت
، *نالوکسان

همانند باال

ترکیب
مخدر

پاراستامول
)مینوفناستا(

با کدئین

mg300 پاراستامول باmg30
کدئین خوراکی یک ساعت قبل 

از پروسیجر

6-3
ساعت

خواب آلودگی
احساس سبکی سر

ضعف
خشکی دهان

غیر مخدر
ضدالتهاب (

)غیراستروئیدي

خوراکیmg800-400*) ایبوپروفن(
ا ساعت قبل از پروسیجر

ناراحتی احتمالی ساعت5تا 
ايروده-معدي

پاراستامولغیر مخدر
*) استامینوفن(

mg1000-500خوراکی
دقیقه قبل از پروسیجر 60-30

بدهید

ساعت4تا 

ضد / ايمخدر تجزیه
درد

*کتامین

)کتاالر(
mg25-10IV** بالفاصله

قبل از پروسیجر
15-10

دقیقه
ضددرد 

مختصر تنها در 
این دوز

ژنو، سازمان . WHOگزارش چهارم کمیته تخصصی:  استفاده از داروهاي ضروري: د داردوجواقالم در لیست داروهاي ضروري این *
.1990بهداشت جهانی، سال 

اثرات .شوندتزریقباید به آرامی و به طور متناوب شوند،تجویز میبه صورت داخل وریدي داروهاي ضددرد و ضداضطراب که همه **
تیتراسیون هاي مکرر . کنندایجاد میجانبیاثراتبیشترياحتمال بایترکیببه صورتآنهادر شروع سریع، آنی نیست، و گرچه، آنها

جانبی مشکل ساز اثراتایجاداداره این داروهاي قوي براي به دست آوردن اثرات مهم آنها بدون جهتراه امن یک ،دوزهاي کوچک
.است
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MVAها در حس کنندهیا بی/ ها براي استفاده با ضددردها وضداضطراب: 7جدول 
نام دارونوع ضداضطراب

)ژنریک(
اثرات جانبی مدت اثردوز مفید و زمان

متداول
توضیحات

کاهش فعالیت 
سیستم عصبی 

-مرکزي
بنزودیازپین

**mg10-5IV*)دیازپام(والیوم 

mg10  ساعت 1خوراکی
قبل از پروسیجر بدهید

تاري دیدساعت2
سرگیجه

سردرد
تهوع
درد در/ ي قرمز

محل تزریق
/بی حسی 

سوزن سوزن 
درد/ شدن 

دست و پا

دیازپام یک اثر 
خفیف فراوموشی 

دارد

ورسدهمانند فوق
)میدازوالم(

mg5/0 0/1تاIV**60-30
دقیقه

تاري دید
سرگیجه

سردرد
تهوع

درد در/ قرمزي 
محل تزریق

/بی حسی 
سوزن سوزن 

درد/ شدن 
دست و پا

همانند فوق
دازوالم یک اثر می

متوسط فراوموشی 
دارد

ژنو، سازمان . WHOگزارش چهارم کمیته تخصصی:  استفاده از داروهاي ضروري: وجود دارداین اقالم در لیست داروهاي ضروري *
.1990بهداشت جهانی، سال 

اثرات .شوندتزریقمی و به طور متناوب باید به آراشوند،تجویز میبه صورت داخل وریدي داروهاي ضددرد و ضداضطراب که همه **

تیتراسیون هاي مکرر . کنندایجاد میجانبیاثراتبیشترياحتمال باآنها یترکیببه صورتدر شروع سریع ، آنی نیست، و گرچه، آنها
جانبی مشکل ساز تاثراایجاداداره این داروهاي قوي براي به دست آوردن اثرات مهم آنها بدون جهتراه امن یک ،دوزهاي کوچک

.است
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به خاطر داشته ضروري است ، هاضداضطراببا توجه به استفاده از. استضددردهامانندها هضداضطرابروش هاي تجویز 
.ستنیحمایتی و ارتباطات شفاف با بیمار ،آمیزباشید که آنها یک جایگزین براي درمان احترام

.ندفهمرا می7و 6جدول ايکه دانش آموزان درك محتوکنیدحاصل ن یناطمادر این مرحله مهم است 

فیبرهاي عصبی را تحت انفیلتراسیون موضعی این شکل از . استپاراسرویکالبلوك، بی حسی موضعی به شکل MVAدر 
اع، و یا حرکت و در نتیجه درد ناشی از کشش، اتساند شدهرحم و کانال سرویکس توزیع دهانهکه در اطراف دهدمیتاثیر قرار 

.استپاراسرویکال در صفحه بعدي مشخص شدهاجراي بلوك تکنیک. به حداقل می رساندرا در دهانه رحمکانوال
فراهم می کند، هر چند درد ناشی از اتساع دهانه رحمجهتعالی تسکینپاراسرویکال بلوكبی حس کننده موضعی در شکل 

. دندهدرد شکم را تسکین میهمچنینو د نموده تشدیرا پاراسرویکال بلوكاثرها دضددر. نخواهد برداز بین راآن درد شکم
، مراقبت انتخاب شدهنوع دارويصرف نظر از . باشند، ممکن است در کاهش اضطراب مفید ها، در رابطه با مسکنهاضداضطراب

.شودتاکیدحد از بیمار نمی تواند بیش از کننده مالیم و حمایت 

نه دودستیمعای
را انجام MVAکه سالمتی مراقب فرداگر. ي استضرورMVAایمنی و موفقیت جهت عیت رحم وضتعیین شکل و 

حین رحم یا کناري بودن رحم آگاه نباشند، سوراخ شدن)به جلوبرگشته(ورسهنته، آ)به عقب برگشته(از رترورسهدداخواهد 
:معاینه دودستی باید به صورت زیر انجام شود. افتدي اتفاق ممکن است به احتمال زیادپروسیجر

کند، اندازه رحم را ارزیابی کنید با دو انگشت دستی که در داخل واژن قرار گرفته و دست دیگر که شکم را لمس می
تر از با یک سقط ناقص، رحم احتماال کوچک-مقایسه کنیدLMP؛ اندازه واقعی رحم را با تاریخچه )6.4شکل (

خواهد بودLMPه تاریخچ
6.5شکل (ارزیابی کنید آنبودنلترالیا نته ورسهآشکل و وضعیت رحم را جهت تعیین رتروورسه یا.(
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نحوه اجراي بلوك پاراسرویکال
یک بهسوزن شوید که سر تا مطمئنآسپیره کنیدکمی به عقب پس با کشیدن پیستون س، را وارد کنیدسوزنسر در هر محل تزریق 

اگر خونی در سرنگ مشاهده شود، تزریق نکنید؛ به جاي آن، سرنگ را برداشته و به یک محل تزریق .نکرده استخونی نفوذ رگ
. متفاوت حرکت دهید

حس کننده میلی لیتر بی2یک سرنگ کنترل انگشتی جهت تزریق و)سرسوزناکستندر یا یک(22از یک سرسوزن نخاعی شماره -1
1½یک سرسوزن . می سرویکس که توسط یک اسپکولوم در معرض دید قرار گرفته است، استفاده کنیدموضعی در داخل لبه قدا

.باشدنبودن آندر دسترسدر صورتی اینچ3نخاعیسوزن سر، ممکن است جایگزین شده باشداگر در مرکز خمی،اینچ
.کندفراهم مییاینچ1½راستنسبت به یک سرسوزن سوزن خم شده دید بهتري از محل تزریقسر

تلیوم صاف از کشش مالیم و حرکت سرویکس جهت کمک به تعیین تغییر از اپی. یک تناکولوم را بالفاصله در این محل قرار دهید-2
محلدهندهاین تغییر نشان. بافت واژن االستیسیته بیشتري داشته و به نظر تاخورده است. سرویکس به بافت واژن استفاده کنید

.استبیشتر در اطراف دهانه رحماتبراي تزریق

و7ساعت،5ساعت ، 3میلی متر، در ساعت 3-2زیر اپی تلیوم، نه عمیق تر از را درستمیلی لیتر بی حس کننده موضعی 3-3-2
.د مورد توجه قرار گیردمی توانیبافترنگ پریدگی، تورم و تزریق شودهنگامی که به درستی . تزریق کنید9ساعت 

حداکثر تاثیر پاراسرویکال حسی اثر کند و براي اینکه بلوك دقیقه اجازه دهید تا بی2-4اي از تزریقات، حداقل جموعهدر پایان م-4
.    خود را داشته باشد
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MVAمراحل پروسیجر 

شد، ضدعفونی با سطح اگر انکان استریل کردن نبا. شوند باید استریل باشندهرگونه ابزار یا قسمتهایی از ابزار که وارد رحم می
قبل از وارد باید در سراسر پروسیجر رعایت شود؛ سر کانوال نباید تکنیک بدون لمس. باال تنها جایگزین قابل قبول است

.  کندتماس پیدااجسام یا سطوح کردن آن از طریق کانال سرویکس با 

لمس کردن رحم:6.4شکل 

)رگشتهبه جلو ب(ورته لمس رحم آنته:6.5شکل 

داشته و به مالیمت کششی را را به طور یکنواخت با یک تناکولوم نگهي رحمدهانهاز طریق اسپکولوم جاگذاري شده، .1
.جهت راست کردن کانال سرویکس اعمال کنید
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.در صورت لزوم، بلوك پاراسرویکال را اجرا نمایید

زمانی الزم است که کانال سرویکس اجازه عبور اتساع سرویکس). در صورت لزوم(را دیالته نمایید ي رحمدهانه.2
در صورت نیاز، دیالتاسیون باید به مالیمت با استفاده از دیالتورهاي مکانیکی . دهدکانوالي مناسب با سایز رحم را نمی

یا کانوالي به تدریج بزرگ شونده با مواظبت از عدم ایجاد تروما به سرویکس یا عدم ایجاد یک مسیر کاذب انجام 
.شود

که بگذرد، در حالیسوراخ سرویکسکانوال را به مالیمت از طریق سرویکس به داخل حفره رحم وارد کنید، فقط از .3
- چرخاندن کانوال با استفاده از فشار مالیم اغلب به وارد کردن آسان کمک می. ایدسرویکس را به طور ثابت نگه داشته

). 6.6شکل (کند 
به عمق رحم با . cm10ه رحم فشار دهید تا فوندوس رحم را را لمس کند اما نه بیشتر از کانوال را به آرامی داخل حفر.4

. نقاط قابل مشاهده بر روي کانوال توجه کنید

وارد کردن کانوال: 6.6شکل 

بعد از ).6.7شکل (ا هستند cmاز راس آن است، و نقاط دیگر در فواصل cm6نقطه به راس کانوال تریننزدیک
-گیري سایز رحم در اینجا به تایید هفتهاین مهم است که اندازه(گیري سایز رحم، کانوال را به آرامی عقب بکشید اندازه

).هاي بارداري، همچنین تضمین وجود نقطه اشاره به خاتمه پروسیجر و اطمینان از تخلیه کامل رحم کمک خواهد کرد
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گیري عمق رحم با کانوالاندازه: 6.7شکل 

به کانوال، انتهاي کانوال را در یک دست و سرنگ را ) مکش قبال برقرار شده است(آسپیراتور آماده شده را وصل کنید.5
کنید، کانوال در داخل اطمینان حاصل کنید زمانی که شما سرنگ را وصل می). 6.8شکل (دارید در دست دیگر نگه

. کندرحم به سمت جلو حرکت نمی

رنگوصل کردن س:6.8شکل 
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ها باید بافت خونی و حباب). 6.9شکل (باز کنیدي سرنگ را جهت انتقال مکش از طریق کانوال به رحم )ها(دریچه.6
.از طریق کانوال به داخل سرنگ  شروع به جریان کنند

، وقتی کهتخلیه کنید رحم را با حرکت دادن کانوال به مالیمت و به آرامی به عقب و جلو در حفره رحممحتویات .7
). 6.10شکل (دهید سرنگ را بچرخانید این کار را انجام می

مهم است که دهانه کانوال نباید به بیش از اوس سرویکس عقب کشیده شود، چون این کار سبب خواهد شد که 
. اگر این اتفاق بیفتد، یا اگر سرنگ کامل است، مکش باید مجددا برقرار شود. مکش از دست برود

ر شده و کانوال در رحم است، هرگز سرنگ را توسط بازوهاي پیستون نگیرید زیرا این کار زمانی که مکش برقرا
به طور اتفاقی اجازه دادن . ممکن است باعث شود که بازوها از وضعیت قفل شده خود در لبه بدنه سرنگ حرکت کنند

حم فشار دهد و احتماال به پیستون جهت لغزیدن به عقب در داخل سرنگ ممکن است بافت را به عقب در داخل ر
. سبب عوارض شود

باز کردن دریچه: 6.9شکل 
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تخلیه رحم:6.10شکل 

پروسیجر زمانی کامل است که کف قرمز یا صورتی در کانوال دیده شده و هیچ .هاي تکمیل کار را چک کنیدنشانه.8
شود، یک حس ریگ مانند داده میهمچنین زمانی که کانوال روي سطح رحم تخلیه شده عبور . بافتی دیده نشود

کانوال را عقب بکشید و سرنگ را ). گیردیا می(شود و رحم اطراف کانوال منقبض میشوداحساس می) خشن، ساینده(
).6.11شکل (جدا کنید 

شده است اگر کانوال بیش از انتظار نفوذ کند، یا اگر چربی یا روده در بافت آسپیره شده مشاهده گردد، رحم سوراخ :توجه
).را براي اداره این عارضه ببینید4جلسه (

جدا کردن سرنگ:6.11شکل 
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پس از درآوردن ابزار از بیمار، محلول . گندزدایی کنیدرا در محلول کلرین) سرنگ، کانوال، تناکولوم، و اسپکولوم(همه ابزارها .9
.سرنگ و کانوال را به طور مستقیم داخل محلول بیندازیدگندزدا را از طریق کانوال به داخل سرنگ بکشید، و ابزار آلوده مثل

جهت برداشتن لخته خون اضافی بافت را صاف .بررسی کنیدبافت جدا شده از رحم را از نظر مقدار و محصوالت حاملگی.10
. قرار دهیدبصريجهت ) سرکه(اسید استیک ضعیف کرده و شتشو دهید، سپس در یک ظرف آب، محلول سالین، یا محلول

هاي جنینی، و بعد از هفته نه بارداري، محصوالت بارداري که ممکن است در درمان سقط ناقص دیده شود، شامل پرز، پرده
.اجزاي جنینی است

. ها را به طور کامل با آب و صابون بشوییددست. ها را درآورده و آنها را داخل محلول گندزدا بیندازیددستکش

بالفاصله پس از پروسیجر 

 در صورت نیازmg500 تجویز کنیدپاراستامول به صورت  خوراکی
زمانی که زن هنوز روي تخت درمان است عالیم  وي را بگیرید
اجازه دهید که بیمار به طور راحت در یک جاي گرم قرار گیرد که وضعیت بهبودي وي قابل مونیتور باشد.
خونریزي را حداقل یکبار قبل از ترخیص بررسی کنید
یم حیاتی را مجددا چک کنیدعال
 شودکرامپ طوالنی نرمال در نظر گرفته نمی(چک کنید که آیا کرامپ کاهش یافته است(
 تحت ساعت بعد از پروسیجر بسته به وضعیت کلی وي، مقدار و نوع داروهاي تجویزي 1زن بایستی به مدت حداقل

قرار گیرددقیقنظارت 
 یا در صورت لزوم مونیتور کنید/شروع شده است، درمان را ادامه داده و) مثل عفونت(اگر درمان جهت عوارض.
 اگر زنRH گلوبولین ایمنومنفی است، قبل از ترخیص-Rhنماییدتزریق.

. به محض این که زن به حدکافی خوب شد، براي او باید اطالعات زیر به عنوان بخشی از پروسیجر قبل از ترخیص ارایه شود
فرصتی جهت ،ستندنیروشنکند فهمد و اگر مواردي هست که وي احساس میکامال اطالعات را میمطمئن شوید که او

: شودپرسیدن سواالت وي داده می
با هاي رحمی در چند روز بعدي که ممکن است برخی از کرامپ:بهبود طبیعیعالیم- رودچه انتطاري می

تر باشدشي که نباید از یک دوره قاعدگی طبیعی بیبینی یا خونریزضددردهاي خفیف بهتر شوند، و یا لکه
 هفته شروع شود4-8یک دوره قاعدگی طبیعی باید در عرض :وجود داردچه زمانی انتظار از سرگیري قاعدگی
براي مصرف هرنوع داروي تجویز شده  کتبی و شفاهی شفافهايآموزش
 سیدر مورد بهداشت فردي روتین و از سرگیري فعالیت جنتوصیه:

بدون دوش واژینال، بدون (عدم داشتن مقاربت جنسی یا گذاشتن چیزي داخل واژن تا چند روز پس از توقف خونریزي - 
).تامپون

باروري به زودي پس از پروسیجر بازخواهد گشت، بنابراین او بالفاصله نیاز به مشاوره پیشگیري از بارداري دارد که به - 
هد بود تا اینکه وي در مورد روش ضدبارداري تصمیم بگیرد یا احساس کند که جهت آل استفاده از کاندوم خواطور ایده

باردار شدن مجدد آماده است
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)  یعنی چقدر او باید صبر کند، و چگونه قرار مالقات بگذارد(در مورد زمان مالقات براي ویزیت روتین بعدي توصیه کنید - 
ي دارندنیاز به توجه اورژانسی فورهاییچه عالیم ونشانه:

)بیش از دو هفته(خونریزي طوالنی - 
)بیش از چند روز(کرامپ طوالنی - 
خونریزي بیش از خونریزي قاعدگی طبیعی- 
درد شدید یا افزایش یافته- 
تب، لرز، یا ضعف- 
).غش(سنکوپ - 
اگر هر یک از عوارض باال اتفاق بیفتندچه انجام دهیم و منابع مراقبت اورژانسی.

کند که همه زنان درمان شده جهت عوارض پس از سقط، قبل از ترخیص از تسهیالت الصه میاطالعاتی را خ8جدول 
. سالمتی باید درك کنند

خالصه اطالعات پس از پروسیجر براي بیماران : 8جدول 

بینی به مدت چند روز، اما نه بیش از خونریزي در یک دوره خونریزي واژینال یا لکههاي بهبود طبیعینشانه
قاعدگیمعمول

کرامپ رحمی که ممکن است توسط ضددرد تسکین یابد
هاي عوارض وجود داشته باشد، بالفاصله به دنبال مراقبت باشیداگر نشانهمراقبت از خود

تا چند روز پس از پروسیجر چیزي را وارد واژن نکنید: بهداشت فردي
ضددرد خفیف در صورت نیاز: کنترل درد
لعمل هریکطبق دستورا: سایر داروها
هاي طبیعی اجتناب از حاملگی تا سرگیري قاعدگی: ضدبارداري

یا خونریزي بیش از یک قاعدگی طبیعی) بیش از دو هفته(خونریزي طوالنی هاي عوارض احتمالینشانه
)بیش از چند روز(کرامپ طوالنی 

درد شدید یا افزایش یافته
تب، لرز، یا ضعف

تشنج

بازگشت باروري و تنظیم 

خانواده

پذیر است هاي بعدي امکانحاملگی مجدد حتی قبل از قاعدگی
هاي ضدبارداري ایمن جهت پیشگیري یا به تاخیر انداختن بارداري در دسترس روش

هستند
که در آن خدمات تنظیم خانواده در دسترس هستنداست یهایمکان
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اداره عوارض مربوط به پروسیجر

.فتند، یا حین یا پس از یک پروسیجر تخلیه رحمی یافت شوندعوارض زیر ممکن است اتفاق ا

پارگی دهانه رحم

به خاطر کشیدن تناکولوم از لبه سرویکس طی پروسیجرهاي تخلیه رحمی ممکن است جزئیهاي سطحی پارگی
ي در اغلب خونریز. توانند به خاطر اتساع بیش از حد قوي سرویکس اتفاق افتدتر میهاي جديپارگی. اتفاق بیفتند

همه . هاي سطحی دهانه رحم با اتمام پروسیجر  متوقف خواهد شد و نیاز به درمان بیشتري نخواهد داشتپارگی
.ها و هرگونه پارگی سطحی با تداوم خونریزي باید بخیه زده شوندپارگی

سوراخ شدن رحم

تی بهداشدر یک تسهیالت سوراخ شدن رحم ممکن است به خاطر یک پروسیجر سقط غیرایمن قبل از حضور زن
سوراخ شدن رحم باید مورد شک قرار گیرد اگر .وجود داشته باشد، یا آن ممکن است حین دوره درمان اتفاق افتد
، یا اگر از دست دادن )بر اساس معاینه دو دستی(حین پروسیجر ابزاري بیشتر از سایز مورد انتظار رحم نفوذ کند 

یا اگر ندهیداگر سوراخ شدن مورد شک باشد، پروسیجر را انجام . د داشته باشدناگهانی مقاومت به یک ابزار وجو
IVIاگر . کرده و به مراقبت سطح باالتر ارجاع دهیدمتوقفحین پروسیجر اتفاق افتد، پروسیجر را بالفاصله 

داخل حفره پریتوان تواند در را شروع کنید چون خونریزي میIVIقبال برقرار نبوده است، ) انفوزیون داخل وریدي(
. صورت گیرد

آتونی رحمی

. رحم ممکن است در هنگام خونریزي غیرطبیعی سنگین حین یا پس از پروسیجر تخلیه رحمی فاقد تونوسیته شود
mgیا ارگومترین IVواحد 10توسیناکسی(تزریق یک منقبض کننده و) ایجاد انقباض(اداره آن شامل ماساژ رحم 

0.5IV یا ،IM یا سبب بدتر شدن (اگر خونریزي ادامه یافته و شدید باشد ). پذیر نباشدتزریق وریدي امکاناگر
، فورا به دنبال مراقبت سطح باالتر بوده و مداخله جهت کنترل )وضعیت زن به خاطر آنمی از ثبل موجود وي شود

اگر این با شکست مواجه . دفشار دودستی رحم ممکن است کمک کننده باش. خونریزي و درمان شوك را آغاز کنید
که علت خونریزي در حال پذیر نباشد، فشار دستی آئورت ممکن است به کار گرفته شود در حالیشود، یا امکان

.بررسی است

هماتومتر

. افتدوضعیتی است که خون در داخل رحم به دام می) شودنامیده می" سندرم بعد از سقط"بعضی اوقات (هماتومتر 
ست احساس افزایش درد در قسمت تحتانی شکم داشته باشد و خونریزي واژینال ممکن است کمتر از بیمار ممکن ا

.درمان شامل تخلیه مجدد فوري اما دقیق رحم است. در معاینه لگن، رحم بزرگ و حساس است. حد انتظار باشد
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عفونت پس از پروسیجر

است به دلیل عفونت محصوالت احتباس یافته بارداري افتد ممکن عفونتی که بعد از پروسیجر تخلیه رحم اتفاق می
الطیف هاي وسیعبیوتیکباشد، آنتیوجوداگر هرگونه شکی به بافت احتباس یافته. یا ناشی از عفونت خود رحم باشد

به هر حال، باید متذکر شد که عفونت بافت داخلی رحم را تغییر . باید آغاز شده و پروسیجر تخلیه مجدد انجام شود
بنابراین، تخلیه مجدد بایستی با مراقبت . تر سوراخ خواهد شدکرده و بدین ترتیب آسانترداده  و آن را اسفنجی

ها به تنهایی درمان بیوتیکاي وجود نداشته باشد، بیمار ممکن است با آنتیحتباس یافتهااگر بافت . شدید انجام شود
. شود

واکنش وازوواگال خفیف

کاردي، و افت فشارخون ، براديضعفیا استفراغ، احساس /واکنش وازوواگال خفیف شامل تهوع وهايعالیم و نشانه
ممکن است توسط بلند کردن پاهاي بیمار، کنترل دقیق عالیم حیاتی، و با آرامش و واکنش وازوواگال خفیف. است

. اطمینان دادن به بیمار اداره شود

واکنش وازوواگال شدید

در . اداره واکنش وازوواگال خفیف، ماعات داخل وریدي باید شروع شده و اکسیژن تجویز شودهايعالوه بر گام
به . ممکن است به صورت داخل عضالنی یا داخل وریدي تزریق شود4.mg٠صورتی که واکنش ادامه یابد، آتروپین 

.اي قلبی ریوي درمان شودندرت، واکنش وازوواگال شدید ممکن است منجر به ایست قلبی شود، که باید توسط احی

تخلیه ناقص

هاي نشانهبنابراین، عالیم و. شودشکست در تخلیه کامل همه محصوالت بارداري منجر به تداوم یک سقط ناقص می
.ها استبیوتیکدرمان شامل تخلیه مجدد دقیق رحم و تجویز آنتی. تخلیه ناقص همانند سقط ناقص هستند

ارزیابی صالحیت 

هاي فوق را داشته باشند، و سپس ارزیابی صالحیت که دانشجویان فرصت کافی جهت تمرین همه مهارتاجازه دهید 
.آنها را با استفاده از چک لیست زیر ترتیب دهید
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هاي بالینی براي آسپیراسیون مکشی دستیلیست مهارتچک

مالحظاتخیربلهگام

: ابزار و تجهیزات
 کندآماده میابزار، اتاق و تجهیزات را
  ابزار را پس از پروسیجر به درستی گندزدایی و

کندتمیز می
:آماده کردن بیمار

دهدپروسیجر را به بیمار توضیح می
دهدبه بیمار راجع به پروسیجر اطمینان خاطر می
اش را خالی کندخواهد که مثانهاز بیمار می
دهدبیمار را در وضعیت لیتوتومی قرار می
 واژن و سرویکس را با یک محلول ضدعفونی ناحیه

ماند تا کننده با پایه آب تمیز کرده و منتظر می
.محلول خشک شود

کندراحتی زن را مهیا می
مراقبت بالفاصله بعد از پروسیجر

گیرد که هنوز بیمار در عالیم حیاتی را هنگامی می
تخت درمانی است

ی استراحت دهد تا بیمار به راحتی در جایاجازه می
کند که بهبودي وي قابل مونیتور باشد

بار قبل از ترخیص چک خونریزي را حداقل یک
کندمی
کندعالیم حیاتی را مجدد چک می
کندها را چک میکاهش کرامپ

را قبل از ترخیص در صورت Rh-وگلوبولینایمن
کندنیاز تزریق می

 ،اطالعات پس از پروسیجر در مورد تنظیم خانواده
کنده میئاراراقبت روتین و پیگیريمرا
کندهمه مستندات را تکمیل می
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:نظرات مدرس

:نظرات دانشجو
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تنظیم خانواده پس از سقط 7
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7جلسه 
تنظیم خانواده پس از سقط

هدف این جلسه
ها در واده پس از سقط و توسعه مهارتهدف این جلسه توانمند کردن دانشجویان به درك اهمیت خدمات تنظیم خان

این زمینه است 

اهداف درسی
:، دانشجویان قادر خواهند بود که7در پایان جلسه 

عوامل موثر بر تنظیم خانواده، پس از زایمان و پس از سقط را توصیف کنند.
اجزاي ضروري کیفیت مراقبتی در تنظیم خانواده بعد از سقط را توصیف کنند.
 روش هاي پیشگیري از بارداري در دسترس همهبا توجه به استفاده از را وره تنظیم خانواده پس از سقط مشامحتواي

.دنتوضیح ده
دنتوضیح دهبعد از سقطمعمولبارداري با توجه به شرایط بالینی ضداستفاده از يهادستورالعمل.
هندنشان درا هاي مشاوره تنظیم خانواده پس از سقط مهارت.

سیطرح در
. سخنرانی

.ایفاي نقش
.بازخورد و بحث

.ساعت4تقریبا : زمان کلی
منابع

.براي دانشجویانهاآموزش
.اي مددجو و مشاوراطالعات زمینه

.هاي مشاورهلیست مهارتچک
نامه است که از دانشگاه جان هاپکینز، مرکز برPPFNیک مثال خوب، ویدیوي مشاوره . و در مورد مشاورهئیک فیلم یا وید

. ارتباطی در دسترس است
Benson J, et al. Meeting women’s needs for post-abortion family planning: framing the questions. Carrbora, IPAS, 1992.
Winkler J, et al. eds. Post-abortion care: a reference manual for improving quality of care. Post-abortion Care Consortium, Baltimore,
1995.
Post-abortion family planning: a practical guide for programme managers. Geneva, World Health Organization, 1997
(WHO/RHT/97.20).
Complications of abortion: technical and managerial guidelines for prevention and treatment. Geneva, World Health Organization,
1995.
Medical eligibility criteria for contraceptive use. 3rd ed. Geneva, World Health Organization, 2004 (WHO/RHR/00.2).
Selected practice recommendations for contraceptive use, 2nd ed. WHO/RHR 2004
Decision-making tool for family planning clients and providers. WHO/RHR, 2005
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مقدمه
یا آموزش ضمن خدمت، /فرض است که دانشجویان قبال طی آموزش مامایی ومحتواي این جلسه بر اساس این 

هاي مختلف پیشگیري از بارداري، شامل ضدبارداري اورژانسی و اجزاي ضروري مشاوره اطالعالت زیر براي روش
.اندیاد گرفتهHIV (VTC)داوطلبانه و آزمایش براي 

مشاوره و ارزیابی مددجو
عمل) هاي(مکانیسم
شی روشاثربخ
هافواید و محدودیت
واجد شرایط بودن از نظر طبی
زمان شروع
ها براي مددجودستورالعمل
ي اثرات جانبی شایعاداره
هاي خاص از قبیل زنانی که هاي روانی اجتماعی مرتبط با سقط و تنظیم خانواده، شامل نیازهاي ویژه گروهجنبه

.دواج نکرده، و نوجواناناند، زنان جوان و ازتحت خشونت و تجاوز بوده
بنابراین، جلسه مشتمل بر اجزاء کلی تنظیم خانواده  فوق نبوده و به جاي آن براي کمک به دانشجویان جهت درك 

هاي خاص مشاوره روش در ارتباط با تنظیم عوامل تاثیرگذار بر تنظیم خانواده پس از زایمان و پس از سقط، و جنبه
.استخانواده پس از سقط طراحی شده

.ها باید  نخست قبل از آغاز این جلسه پوشش داده شونداگر اجزاء کلی فوق تحت پوشش قرار نگرفته باشند، این
مشاوره

مدرس باید با دانشجویان فرآیند مشاوره را با استفاده از . مشاوره جزء خیلی مهم مراقبت پس از سقط است
GATHER ،ROLES  وCLEARمرور کند .

:آیند مشاوره عبارتند ازجزء جهت فر6
G سالم گرم و مودبانه با زن
Aهایشپرسیدن از وي راجع به نگرانی
Tگفتن به وي درباره خدمات تنظیم خانواده در دسترس
Hکمک به او جهت انتخاب یک روش
Eي استفاده صحیح از روش انتخاب شدهتوضیح نحوه
Rهاي پیگیري، یا ارجاعویزیت.

: اطی غیرشفاهیهاي ارتبمهارت
Rآرامش، برخورد دوستانه جهت جلب اطمینان زن
Oرو بودنگشاده
Lپشت گرمی داشتن به وي
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Eحفظ تماس چشمی
Sلبخند، مخصوصا حین سالم و اطمینان دادن

:هاي ارتباطی شفاهیمهارت
Cسازيشفاف
Lگوش دادن به زن و برطرف کردن هرگونه نگرانی
E به شما و پذیرش او به عنوان یک فردتشویق وي جهت اعتماد
Aتصدیق کردن چگونگی احساس وي
Rکنیدگوید جهت نشان دادن این که شما وي را درك میاحترام گذاشتن به آنچه که وي می .

.در صورت دسترسی نشان دهید"مشاوره"جهت مرور موارد فوق، به دانشجویان یک فیلم یا ویدیو در مورد 

از زایمان و پس از سقطتنظیم خانواده پس 
اي است ، یا در رابطه با بارداري و زایمان به برنامه جداگانه/خانواده یا یک سرویستنظیمدر بسیاري از کشورها، 

معموال شود و زمانی که چنین است نگریسته میعنوان بخشی از یک برنامه مراقبت پس از زایمان
.  شودمیتنظیم خانواده بعد از سقط معموال تاکید ن. اندکردهلکه به تازگی وضع حمکندتمرکز میزنانیبه

که نیازهاي خاص زنان بعد از سقط و باشداین معنی بهتواندخدمات پس از زایمان و بعد از سقط اغلب میترکیب
یجمله نوجواناندر این شرایط زنان و دختران جوان از. شوندبه ویژه نیازهاي زنان مجرد و نوجوانان نادیده گرفته می

کیفیت و خدمات را تکذیب باد سهوا دسترسی به مراقبت بعد از سقط نتوان، میدارندکه سقط جنین به هر دلیلی
. عوامل مؤثر بر تنظیم خانواده پس از زایمان و بعد از سقط خالصه شده است9در جدول .دننک

نقطه بحث

و "تنظیم خانواده پس از زایمان"با عنوانیکی کنید؛ اه ایجاد، دو ستون در تخته سی9محتواي جدول ارایهقبل از 
شناساییرا از دانش آموزان بخواهید عوامل مؤثر بر هر یک از این شرایط . "تنظیم خانواده پس از سقط"دیگري 

از . باشد، در زیر ستون مناسب 9، که باید شامل حداقل برخی از نقاط در جدول بنویسندخود را هايپاسخ. کنند
که ممکن است براي کنیدبحثیمورد نقاطدر و کنید شکاف استفاده گونهبراي پر کردن هر9اطالعات جدول 

.نباشددانش آموزان روشن 

در خانواده زنان و دختران جوان بعد از سقطتنظیمدر حال حاضر چیست؟ آیا آنها به نیازهاي جویانتجربه دانش
. رندگذاب؟ از آنها بخواهید تجارب خود را به اشتراك دهندی میخ متفاوتزنان پس از زایمان پاسابمقایسه
خانواده همه زنان بعد از سقط جنین، به خصوص دختران جوان و نوجوان تنظیمنیازهاي ویژه برآورده کردناهمیت 

هادر آنز دالیلاي اطیف گستردهبنا به که ی هستند گروهها اینادر بسیاري از کشورهرا خاطر نشان کنید چون
هاي ناخواسته در ي حاملگیدلیل تعداد فزایندهدر مورد دتوانبخشی از این بحث می. وجود دارديتقاضاي رو به رشد

.باشدزنان جوانان و نوجوانان 
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عوامل موثر بر تنظیم خانواده پس از زایمان و پس از سقط: 9جدول 

پس از سقطپس از زایمان

سیستم سالمت

هاي روش احتماال با تماس/ راي ارایه مشاورهفرصت ب
یابدمتعدد زن با سیستم سالمتی افزایش می

 مراقبت تنظیم خانواده ممکن است در بخش مامایی در
دسترس باشد

 آسان بودن شناسایی زن در دوره پس از زایمان براي
پیگیري تنظیم خانواده

رویکرد پیشگیرانه جهت مراقبت
هاي کارکنان صوصا نگرشمحیط حمایتی شاخص، مخ

سالمتی نسبت به مادر

روش حداقل است چون / فرصت براي ارایه مشاوره
دختر جوان عمدتا فقط یک تماس با سیستم سالمتی /زن

دارد؛ بازگشت کم براي پیگیري 
شود که تنظیم مراقبت در بخش اورژانس یا زنان ارایه می

ن ممکن شود بنابرایخانواده به طور روتین پیشنهاد نمی
باشداست نامناسب یا ناکافی 

 مشکل شناسایی زنان در دوره پس از سقط براي پیگیري
تنظیم خانواده

محورجهت مراقبت-رویکرد درمانی، بحران
ها تنبیهی هاي غیرحساس و بعضی وقتغالبا نگرش

کارکنان سالمت به سمت زنان مخصوصا زنان جوان و 
.اندکردهنوجوان و زنان ازدواج نکرده که سقط 

بالینی

ها، مخصوصا در صورت از سرگیري تاخیري قاعدگی
شیردهی

هايتغذیه با شیر مادر مانع استفاده از بعضی روش
ی استهورمون

هاگذاري و قاعدگیبازگشت فوري تخمک
 عوارض ناشی از سقط غیرایمن ممکن است بر انتخاب یا

.بندي روش اثرگذار باشدزمان

فرهنگی/ روانی اجتماعی

شناسددختر جوان خودش را به عنوان مادر می/ زن
حمایت اجتماعی براي مادران
 برخی از عملکردهاي پس از زایمان خطر بارداري آتی را

اندازندبه تاخیر می
شودنقش باروري اجتماعی تایید می
دختر جوان ممکن است ببیند که خطر بارداري بعدي / زن

افتدبه تاخیر می

دراك زنان یا دختران جوان از خود و تجربه سقط درباره ا
خود شناخت کمی وجود دارد

براي نوجوانان . حمایت اجتماعی کمی پس از سقط است
و دختران جوان، ممکن است حتی اقدامات تنبیهی بر 

.یا جامعه وجود داشته باشد/ ها از طرف خانواده وعلیه آن
د دارد درباره عملکردهاي پس از سقط شناخت کمی وجو
نقش باروري اجتماعی ممکن است تایید نشود
دختر جوان ممکن است تشخیص ندهد که تقریبا / زن

بازگشت فوري باروري وجود دارد
منبع: Benson J. et al. Meeting women’s needs for post-abortion family planning

framing the questions. Carrbora, IPAS, 1992.
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کیفیت مراقبت

نیازهاي ویژه، منافع، و که شودمدیریت و ارزیابیارائه، ،طراحیطوري خدمات تنظیم خانواده بعد از سقط باید 
به . تشخیص دهدر چهار چوب خاص کشوررا دنگرش زنان و دختران جوان و به خصوص نوجوانان بعد از سقط

مراقبت ضور در یک کلینیک ویژه براي حبراي دختران جوان مجرد و نوجوانان عنوان مثال، در برخی از کشورها 
- خدمات مراقبتارایه . دشوار است، دوشمیارائه ANCپیگیري که در آن تنها قرص هاي ضد بارداري و یا خدمات 

در همان کهضمن این، ه استدنکمک کنبراي جلوگیري از این گونه مسائلادغام یافته کامالهاي بهداشتی اولیه
.رساندمیحداکثر به کمیابمنابع به دسترسی براي فرصت را

، بدون در نظر گرفتن سن، وضعیت سقطپس از مددجويتی باید متوجه باشند که هر سالمهاي مراقبتکارانبالین
:تأهل، نژاد، وضعیت اجتماعی و اقتصادي و یا اعتقادات مذهبی، حق دارد

.خانواده یاد بگیردتنظیمدر دسترس بودن در مورد مزایا و:اطالعات

.مکان به دست آوردوبدون در نظر گرفتن جنس، عقیده، رنگ، تأهل، سن را خدمات :دسترسی

.ده کنروش استفاداز کدامو ممارست کند که آیا براي تنظیم خانواده دگیربآزادانه تصمیم :انتخاب

. باشدخطر و موثر خانواده بیتنظیم عمل بهقادر به : ایمنی

. داشته باشدمشاوره و یا خدماتطییک محیط خصوصی :حریم شخصی

.خواهد ماندمحرمانهشود که هرگونه اطالعات شخصیان دادهنیطما: محرمانه

. شوددرمانو توجه مالحظه، روییخوشبا :شأن و کرامت انسانی

. کنداحساس راحتیهنگام دریافت خدمات:آسایش

.براي دریافت خدمات پیشگیري از بارداري و تجهیزات براي تا زمانی به عنوان مورد نیاز است:تداوم

هاي ارائه شده توسط ، از جمله رضایت از مراقبتشدهخدمات ارائه شده و دریافتمورد بیان دیدگاه در در:نظر
.باشدآزادکارکنان سالمت 

مراقبت با کیفیتءجز6

:آنها عبارتند از. ر تنظیم خانواده پس از سقط باید در نظر گرفته شوددمراقبت با کیفیتجزء6

.بندي مشاوره و ارایه خدماتزمان-1
.هاانتخاب روش-2
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اطالعات و مشاوره-3
صالحیت بالینی-4
ارتباطات بین پرسنلی-5
خدمات به هم پیوستگیتداوم از طریق- 6

پیش همانطور که شما . بشناسندرا اجزار یک از این هکنیدبه دانش آموزان کمککنید تا از اطالعات زیر  استفاده
با ارتباطخاص خود، بلکه درکرديعملمحیطبا کنید که این اجزا را نه تنها در رابطه را تشویقجویان، دانشرویدمی

.ددر نظر بگیرناز جوامع حاشیه و افراديجوان، مجرد، نوجوانان زنان، به عنوان مثالگروه هاي مختلف زنان

: بندي مشاوره و ارایه خدماتزمان
ي تنظیم خانواده بعد از سقط در نظر گرفته بهترین زمان براي ارائهمورد گیري در هاي زیر باید هنگام تصمیمنگرانی

.شود

دختر جوان که / زنیک براي . ارائه محافظت پیشگیري از بارداري با توجه به امکان فوري بارداري ناخواسته
مجددکه به محض شروع کنند استفاده از ضدبارداري باید اشو یا شریک زندگیدار شود، اونمی خواهد بار

.باشندمقاربت موثر 

یک هاي خود در مورد تنظیم خانواده و انتخاب گیريدختر جوان در تصمیم/ ارائه مشاوره براي کمک به زن
یک تصمیم به استفاده از . کنداستفاده،دوخواهد باردار شمیکه نتواند به طور موثر تا زمانی باو ی کهروش

تحتدختر جوان / که زناتخاذ شود دائمی، باید در زمانی یا بارداري، به ویژه یک روش دراز مدت ضدروش 
.نیستو  درداسترس

مشاورهبرايزماناست بهترینممکنسقطدرمانزمانچهاگرحتی. دسترسدرفرصتازاستفادهتوانایی
ازپساواگر. داشته باشدخدماتیاومشاورهدریافتبرايدیگرهاییفرصتبایدجواندختر/ زننباشد، 
به دسترسیبایداو،کندمیتركخانوادهتنظیمخدماتومشاورهبدون راتسهیالت سالمتی سقط،مراقبت

درخدماتازاستفادهازشرایطازبرخیتحتکسی یاتوسطبایدنوداشته باشدخودانتخابیروشیاآنها 
.شودمنعدسترس

/ هر زننسبت به؟ "است ینارائه مشاوره و خدمات پیشگیري از بارداري بهترچه زمانی براي"پاسخ به پرسش 
تسهیالت یکدر بسیاري از . متفاوت است،که در آن درمان می شودتسهیالتیدختر جوان و با توجه به قابلیت 

، در باشدتواند در دسترس براي زنان مبتال به عوارض پس از سقط ظیم خانواده میاي از خدمات تنطیف گسترده
با این حال، زنان قبل از . باشندترمحدودکنند میفراهم ی کهخدماتنسبت بهدیگر ممکن است تسهیالت حالی که 

.کننددركرا اید حداقل اطالعات زیرها بمحیطص در همه یرخت
 تواند منجر به امکان حاملگی ناخواسته خیلی زود بعد از سقط جنین و یگذاري متخمکفوريبازگشت

.حتی قبل از اولین قاعدگی بعد از سقط شود
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 در مرکز درمان و یا اورژانسی در دسترس بودن روشهاي پیشگیري از بارداري موثر از جمله پیشگیري از بارداري
یشتربارجاع امن، براي جلوگیري از حاملگی هاي ناخواسته با 
يهاها، ارائه روشروشمجدد در دسترس بودن و محل خدمات تنظیم خانواده محلی براي فراهم سازي

.مرتبطمداوملندمدت و دائمی  و مراقبت ب

انتخاب روش

پیشگیري از بارداري موجود براي زنان پس از درمان سقط هاي روشهیچ دلیل پزشکی براي محدود کردن انتخاب 
غربالگري مناسب براي موارد منع ) b(دارد،ننیاز به درمان بیشتر یهیچ عوارض) a(توجه به این کهبا .داردنوجود 

براي استفاده بعد از ندتوانمیهاروشهمه،دوشمیمشاوره خوب ارائه ) c(و ،دوشمیانجامهر روش رايمصرف ب
).10جدول (وندسقط در نظر گرفته ش

،پیگیريبه خدمات دسترسی او، توانایی استفاده از یک روش، و تترجیحان، دختر جوا/ زنخاصشرایط پزشکی 
در دسترس WHOهايتورالعملدسبراي اطالعات بیشتر . خواهد کردمناسب بودن هر روش را براي او تعیین 

. هستند
1

*

مورد اثر بخشی روش اي بی طرفانه، در شیوهبهدختر جوان، / زندادن بهاطالعسالمتی،نقش ارائه دهنده مراقبت 
کردن ، و کمک مند استکه او عالقههاییهاي موجود یا روشها، و استفاده درست از تمام روشها، مزایا و محدودیت

ارجاع گذارد وبتاثیر بارداريضدآمیزیتمصرف موفقبه در زندگی خود که ممکن است یعواملزن جهت شناسایی به 
.استدر صورت لزومهاي بیشترنیا درما/ براي مشاوره تخصصی ووي 

تنظیم يهااطالعات و روشکنندهدختر جوان دریافت/ براي هر زنSTD/HIVهمچنین ارزیابی خطر ابتال به 
است، مهم است که ارائه دهنده موجودSTD/HIVهنگامی که خطر انتقال .خانواده بعد از سقط ضروري است

.ی وي نمایدعالوه بر روش انتخابستفاده از کاندوم التکتی به شدت توصیه به اسسالمهاي مراقبت
متوقف سقطتا زمانی که خونریزي پس از که شود توصیه میدختر جوان / ه زنبنظر از روش انتخاب شده، صرف

.شته باشدمقاربت ندا،شدهن

اطالعات و مشاوره
خانواده با تنظیم هاي خدمات تمام ویژگیپس از سقط باید شاملبراي مددجویان اطالعات و مشاوره تنظیم خانواده 

خواهد دوباره به زودي باردار د که آیا او میبپرسدختر جوان / زناز ی باید سالمتارائه دهنده مراقبت . باشدکیفیت 
یکاو آیاو شته است، وجود دااستفاده از آن ی درمشکالتآیا، کرده استخانواده استفاده تنظیمد، اگر او قبالشو

بوده روشیک استفاده از در حالندر زمان باردار شدی کهدختر جوان/ به هر زنبایدتوجه ویژه . داردارجح روش 
ناخواسته ممکن است از هايحاملگیاز در حالی که برخی . جهت تعیین علل احتمالی شکست روش داده شود، است

فاده اشتباه از یک روش خاص باردار شده نتیجه استدر دیگر ممکن است زنان ، ایجاد شده باشدروششکست خود
فرآورده و یا قادر به بدست آوردن مجدد کرده به علت عوارض جانبی قطع را که آنها یک روش به این دلیل اند، یا 

1 Improving access to quality care in family planning. Medical eligibility criteria for contraceptive use. 2nd ed.
Geneva, World Health Organization, 2004 (WHO/RHR/00.02). As new evidence becomes available, this document is
regularly updated on our website www.who.int/reproductive health
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انتخاب زن و متعاقب آن استفاده بر یا خانواده / وجنسیهمچنین مهم است دیدن اینکه آیا مخالفت شریک. نبودند
.گذار بوده استتأثیر هااز ضد بارداري

جهت پیشگیري از بارداریهاي ناخواسته، در همچنین بهتراست که در مورد استفاده و دسترسی ضدبارداري اورژانسی 
توانند دختران جوانی که نمی/ این اطالعات مخصوصا براي زنان. ارایه شود، اطالعاتموارد شکست ضدبارداري

.را فورا شروع کنند، حایز اهمیت استاستفاده از روش ارجح ضدبارداري خود
. الزم استدر پرسیدن همه این سواالت جهت در نظر گرفتن احساس مادر در آن وقت، و دالیل سقطحساسیت 

- براي مثال، اگر سقط به خاطر بارداري ناخواسته ناشی از تجاوز جنسی بوده است، پرسیدن از مادر که آیا وي می

با وجود این، سواالت درباره نیازهاي آتی احتمالی در مورد . باشدوال مناسبی نمیخواهد دوباره باردار شود، س
. را پیشنهاد نماییدHIVتوانند پرسیده شوند، و مشاوره داوطلبانه و آزمایش جهت ضدبارداري می

:نقطه بحث

هر نقطه را با کالس روي تخته سیاه یا یک فلیپ چارت نکات کلیدي جهت مشاوره تنظیم خانواده خوب را نوشته و 
:براي مثال. از دانشجویان دعوت کنید تجارب خود را در رابطه با برخی از نقاط به مشارکت بگذارند. بحث کنید

چگونه آنها اعتماد مددجو را جلب کنند؟
چگونه آنها مدجویان را تشویق به پرسیدن سواالت خود کنند؟
ایه کنند؟چگونه آنها اطالعات را به یک روش بدون تعصب ار
کنند؟چگونه آنها اطمینان حاصل کنند که از یک رویکرد بدون قضاوت استفاده می

کات کلیدي جهت مشاوره خوب تنظیم خانواده ن
:یک مشاور خوب

گذاردحقوق مددجو را درك نموده و به آن احترام می.
کنداعتماد مددجو را جلب می.
کندهاي ضدبارداري را درك میهاي همه روشمزایا و محدودیت.
جهت استفاده از یک روش ) یا یک زوج(دختر جوان / گیري زنعوامل فرهنگی و عاطفی موثر بر تصمیم

.کندضدبارداري خاص را درك می
کندمددجو را به پرسیدن سواالت تشویق می.
کند که احترام و مهربانی را به مددجو نشان دهداز یک رویکرد بدون قضاوت استفاده می.
کنداطالعات را با یک روش بدون تعصب، حساس به مددجو ارایه می .
دهدهاي مددجو گوش میبه طور فعال به نگرانی.
کندرا درك میکالمیاثر ارتباط غیر
کند که بتواندفردي ارجاع میتواند به طور کافی به یک مددجو کمک کند، تشخیص داده  و او را به وقتی نمی .

Source: McIntosh N. Oliveras E. eds. Service delivery guidelines for family planning service programs. Baltimore,
JHPIEGO, 1996.
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رئوس مشاوره: ضدبارداري پس از سقط: 10جدول 
مالحظاتبندي پس از سقطزمانروش

هاي خوراکیضدبارداري
هاي خوراکی ضدبارداري

)CoCs(ترکیبی 
هاي پروژسترونی و قرص

)POPs(تنها 

را PoPیا CoCاستفاده از 
فورا، ترجیحا در روز درمان 

شروع کنید

توانند فورا شروع شوند، حتی اگر عفونت وجود داشته باشدمی
گیري آگاهانه قابل تضمین نیستند، اگر مشاوره کافی و تصمیم

ها را در این زمان ا به تاخیر انداخته و کاندومها رشروع قرص
فراهم کنید

STI/HIVبدون حفاظت بر علیه عفونت 

هاتزریقی
دپو مدروکسی پروژسترون 

)DMPA(استات 
نوراتیسترون انانتات 

)NET-EN(

توانند فورا شروع شوند، حتی اگر عفونت وجود داشته باشدمیممکن است فورا داده شوند
گیري آگاهانه قابل تضمین نیستند، ره کافی و تصمیماگر مشاو

ها را در این زمان فراهم تزریق اول را به تاخیر انداخته و کاندوم
کنید

STI/HIVبدون حفاظت بر علیه عفونت 

هاکاشتنی
لونورژسترول و 

اتونورژسترول

د داشته باشدتوانند فورا شروع شوند، حتی اگر عفونت وجومیممکن است فورا داده شوند
گیري آگاهانه قابل تضمین نیستند، اگر مشاوره کافی و تصمیم

ها را در این زمان فراهم جاگذاري را به تاخیر انداخته و کاندوم
کنید

دسترسی به یک ارایه دهنده ماهر در جاگذاري و درآوردن 
ضروري است 

STI/HIVبدون حفاظت بر علیه عفونت 
IUD

وسیله داخل رحمی
: ه ماهه اول و دومسقط س

IUDتوانند جاگذاري ها می
شوند اگر خطر یا وجود عفونت 

بتواند رد شود 
جاگذاري را به تاخیر بیندازید 

تا آسیب جدي  بهبود یابد، 
خونریزي کنترل شود و آنمی 

حاد برطرف شود

.تواند طی جاگذاري اتفاق بیفتدسوراخ شدن رحم می
اهانه قابل تضمین نباشند، گیري آگاگر مشاوره کافی و تصمیم

ها را در این زمان فراهم جاگذاري را به تاخیر انداخته و کاندوم
کنید

دسترسی به یک ارایه دهنده ماهر در جاگذاري و درآوردن 
ضروري است 

STI/HIVحفاظت بر علیه عفونت عدم م
برخی نگرانی درباره خطر دفع بعد از سقط سه ماهه دوم وجود 

دارد
ي دکنندهسهاي روش

و غیرجاگذاري
ها، کاندوم(اسپرمیسیدها

ها، کف، کرم، فیلم، قرص
)ژل

به محض سرگیري مقاربت 
شروع کنید

هاي موقتی خوب در صورتی که شروع روش دیگر باید به روش
تعویق بیفتد

)روز7تا 5(مقاربت باید به تاخیر افتد تا خونریزي متوقف شود 
محافظت STI/HIVبرابر هاي التکس و وینیل درکاندوم

کنندفراهم می
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مالحظاتبندي پس از سقطزمانروش
ي سدکنندههاي روش

کارگذاشته به همراه 
اسپرمیسیدهابااستفاده

کالهک دهانه )دیافراگم(
رحم

تواند بالفاصله پس دیافراگم می
از سقط  سه ماهه اول متناسب 

شود
بعد از سقط سه ماهه دوم، 

اید تا برگشت متناسب کردن ب
در (رحم به سایز قبل از بارداري 

داخته شودنبه تاخیر ا) هفته6

فراهم کند؛ STIsممکن است مقداري محافظت در برابر 
نباید در نظر گرفته شودHIVحفاظت در مقابل 

هاي مبتنی بر روش
آگاهی از باروري

بالفاصله این روش استفاده از 
.شودسقط پیشنهاد نمیاز پس 

هاي توانند روشزنان می
تا 3تقویمی را به محض اتمام 

قاعدگی پس از سقط استفاده 
کنند

STI/HIVبدون محافظت در برابر 

مینی الپاراتومی یا (بستن لوله هابستن لوله
توان را می) الپاراسکوپی

بالفاصله  پس از یک سقط 
بدون عارضه انجام داد

در موارد سپسیس پس از سقط 
، خونریزي شدید پس از یا تب

سقط، تروماي شدید به مجراي 
تناسلی یا هماتوم حاد، 

پروسیجر باید به تاخیر افتد تا 
بخش کامل شود درمان رضایت

.یا آسیب بهبود یابد/ و

نحوه انجام بستن لوله پس از سقط ناقص سه ماهه اول مشابه 
استايفاصلهبا پروسیجر 

مشابه پروسیجر پس از پس از سقط ناقص سه ماهه دوم، آن
زایمان است

بستن لوله یا (داوطلبانهسازيعقیمقبل از پروسیجرهاي 
اخذ  رضایت گیري آگاهانه ومشاوره کافی و تصمیم) وازکتومی

باید  انجام شود؛ به هر حال این اغلب در زمان مراقبت اورژانس 
پذیر نیستامکان

STI/HIVبدون محافظت در برابر 

Source: The information in this table is based on Improving access to quality care in family planning. Medical eligibility
criteria for contraceptive use. 3d ed. Geneva, World Health Organization, 2004 (WHO/RHR/002), and Blumenthal PD,
McIntosh N. Pocket guide to family planning for service providers. Baltimore. JHPIEGO, 1994.
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:صالحیت تکنیکی
ها و آگاهی جهت درمان کنند الزم است که مهارتکارکنان مراقبت سالمتی که مراقبت پس از سقط را فراهم می

:هاي مهم شاملصالحیت.عوارض سقط را داشته باشند و مشاوره و خدمات تنظیم خانواده را فراهم نمایند
 مراقبت، حساسیت و تمامیت در اطالع رسانی به مددجو درباره روش انتخاب شده
ها براي فراهم کردن خدمات تنظیم خانوادهآگاهی، نگرش و مهارت
 آگاهی، و توانایی جهت تشخیص مسایل واقعی و بالقوه
 ،جهت ارجاع ) و محل(شامل دانستن زمان توانایی جهت انجام اقدامات بالینی در پاسخ به این مسایل

مددجویان با مشکالت جدي
  قضاوت بالینی خوب

ارتباطات بین پرسنلی
کارکنان مراقبت بعضی اوقات . کارکنان مراقبت سالمتی اثر چشمگیري بر تعامل آنها با بیماران داردهاي نگرش

ها نباید اجازه بدهند که دیدگاه با وجود این، آن. اندنسبت به زنانی دارند که سقط داشتهقضاوتیهايسالمتی نگرش
مشاوره تنظیم خانواده در . ها جهت ارایه خدمت به یک شیوه بدون قضاوت تاثیرگذار باشداشان بر توانایی آنشخصی

با شرایط فردي ناسب تهایی مارتباط دو طرفه باز جهت کمک به زنان و در صورت نیاز به دختران جهت انتخاب روش
.   زنان را درمان کنندیپذیر نیست اگر مراقبین به یک شیوه قضاوتاین ارتباط امکان.ان الزم است آن

خدماتتصالتداوم از طریق ا
نماید،از آن میدختر جوان یک روش پیشگیري از بارداري را انتخاب کرده و شروع به استفاده /که یک زنهنگامی

تداوم مراقبت تنظیم خانواده بدان معنی است که زنان نیاز به .یابدخاتمه نمیسقط ارائه خدمات تنظیم خانواده بعد از 
ادامه دهند؛که آنها را قادر می سازد تا همچنان به استفاده از روش انتخاب شدهی دارنددسترسی به خدمات و منابع

تغییر ؛شودرسیدگیمورد روشدرآنها به هر گونه نگرانی دریافت کنند؛در صورت بروز عوارضرا پیگیري درمان 
.کندقطع روش را ، و زمانی که بخواهددهندروش

هاي پس از سقطهاي بالینی ضدباردارينگرانی
روش ترین هاي بالینی مربوط به سقط جنین و یا عوارض ناشی از سقط نا امن باید در هنگام ارزیابی مناسبنگرانی

فونت ع:ترین عوارض تهدید کننده زندگی پس از سقط عبارتند ازمهم.دختر جوان در نظر گرفته شود/براي هر زن
از جمله سوراخ شدگی رحم و آسیب داخل شکمی  هاعمومی، آسیبسپسیستاهاي مختلف از عفونت موضعی لگن 

.به مداخله جراحی، خونریزي و شوكمندنیاز

مقاربت باید پس از ورژانسیضد بارداري ا،باشدوجود نداشتهحاملگی  یا تمایل براي ریزي برنامهی کهدر صورت
.دویک روش پیشگیري از بارداري منظم شجایگزینباید ناین روش محافظت نشده استفاده شود و 

نقطه بحث
.کندرئوس مشاوره را براي ضدبارداري پس از سقط فراهم می10جدول 

تواند پس از سقط ارایه شودست که روش میبراي هر روش ضدبارداري، اطالعات با توجه به زمانی وارد شده ا
.نوشته شده است"مالحظات"مهم دیگر که باید در نظر گرفته شود در ستون نکات

.اندها را درك کردهرا  با دانشجویان مرور و بحث کنید تا اطمینان یابید که آن10اطالعات جدول 
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براي استفاده از ضدبارداري با توجه به شرایط بالینی انجام دهید، که راهنماهایی11همین کار را در مورد جدول 
.   کندمتداول پس از سقط فراهم می

اند را ارتقا بخشد، و هاي تنظیم خانواده را که دانشجویان قبال داشتهاطالعات موجود در این جداول باید دانش و مهارت
.   یدها جهت برآورده کردن نیازهاي خاص زنان پس از سقط کمک نمابه آن

ایفاي نقش
تنظیم هاي مشاوره براي مشاهده مهارت/ هدف در این فعالیت فراهم کردن فرصتی براي دانشجویان  جهت ایفاي نقش

هاي گوش کردن و سوال به ویژه، ایفاي نقش دانشجویان را قادر خواهد کرد که مهارت. پس از سقط استخانواده
.پس از سقط تمرین کنندکردن مثبت را در ارتباط با تنظیم خانواده

سازي یک محیط مناسب براي ارایه خدمات تنظیم هاي بیشتري را ترتیب دهید که بتوان جهت شبیهاتاق/ فضا-1
. خانواده استفاده نمود

ایفاي نقش  را با کالس مرور کنید تا اطمینان حاصل کنید که دانشجویان آنچه - ها براي دانشجویاندستورالعمل-2
.  کنندرود درك میانتظار میرا که از آنان

، یک "مددجو"هر دانشجو در گروه فرصتی جهت ایفاي نقش یک . نفره تقسیم کنید3هاي کالس را به  گروه-3
. خواهد داشت"گرمشاهده"، و یک "ماما"

تفاده از ها نحوه اسمرور کنید تا اطمینان حاصل کنید که آنرا "هاي مشاورهچک لیست براي مهارت"با هر گروه، -4
.کنندآن را درك می

.فراهم کنید"ای مشاوراطالعات زمینھ"و یک برگ "ای مددجواطالعات زمینھ"به هر عضو گروه یک برگ  -5
این براي هر عضو گروه جهت ایفاي نقش هر یک از . ساعت براي هر گوه جهت تکمیل فعالیت فرصت دهید½1- 6

. سه نقش کافی خواهد بود
این به شما فرصتی فراهم خواهد کرد تا اطمینان . ها نظارت کنیدگروه بر فعالیت آنبا صرف کمی وقت با هر-7

.هاي مشاوره دانشجویان را مشاهده کنیدرود، و مهارتحاصل کنید که فعالیت طبق انتظار پیش می
. دقیقه براي هر گروه جهت ارایه بازخورد در مورد پیامد ایفاي نقش فرصت دهید8-10

بحثبازخورد و
:طی بازخورد ارایه شده توسط هر گروه، از سواالت زیر جهت هدایت بحث استفاده کنید

اطالعات مربوطه راجع به بارداري و سقط را کسب نمود؟"ماما"آیا 
ي  تنظیم خانواده را کسب نمود؟)ها(اطالعات مربوطه راجع به استفاده گذشته و آتی روش"ماما"آیا 
خواهد دوباره باردار شود؟دختر جوان می/ تعیین کرد که زن"ماما"آیا 
هاي بالینی شناخته شده ارایه نمود؟مشاوره روش مناسب را بر اساس نگرانی"ماما"آیا 

مشاهده شده طی فعالیت را بحث کنید / هاي گوش دادن و سوال کردن مفید استفاده شدهبه عالوه، مهارت
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اي استفاده ضدبارداري با وضعیت بالینیراهنماهایی بر: ضدبارداري پس از سقط: 11جدول 
هاتوصیهاحتیاطاتوضعیت بالینی

تشخیص تایید شده یا 
:احتمالی عفونت

هاي عالیم و نشانه
عفونت/ سپسیس

هاي سقط ناامن یا نشانه
آلوده

ناتوانی جهت رد عفونت

IUD :تا خطر نکنید جاگذاري
عفونت رد شود، یا عفونت به طور 

تقریبا سه ماه (کامل از بین برود
)بعد از اتمام درمان

:استریلیزاسیون داوطلبانه زنانه
تا اینکه ندهیدپروسیجر را انجام 

خطر عفونت رد شود، یا عفونت به 
تقریبا سه (طور کامل از بین برود 
)ماه بعد از اتمام درمان

توانند بالفاصله شروع به می)POPsو COCs(هاي خوراکیضدبارداري
شونداستفاده 

توانند بالفاصله شروع به استفاده شوندمیچسب و حلقه
توانند بالفاصله شروع به استفاده شوندمیهاکاشتنی
توانند بالفاصله شروع به استفاده می) DMPA, NET-EN(هاتزریقی

شوند
تواند هنگام از سرگیري فعالیت جنسی مورد استفاده قرار گیردمیکاندوم

هنگام از سرگیري فعالیت جنسی مورد استفاده قرار گیردتواند میدیافراگم
تواند هنگام از سرگیري فعالیت جنسی مورد استفاده قرار میاسپرمیسیدها 

گیرد

:آسیب به مجراي تناسلی
 با یا (سوراخ شدن رحم

)بدون صدمه به روده

 آسیب جدي به واژن یا
سرویکس، شامل سوختگی 

شیمیایی

IUD : آسیب تا نکنیدجاگذاري
جدي التیام یافته باشد

تا آسیب نکنیداستفاده :دیافراگم
واژن یا سرویکس التیام یابد

تا نکنیداستفاده :اسپرمیسید
آسیب واژن یا سرویکس التیام یابد

تا آسیب نکنیداستفاده :حلقه
واژن یا سرویکس التیام یابد

روع به توانند بالفاصله شمی) POPsو COCs(هاي خوراکیضدبارداري
استفاده شوند

توانند بالفاصله شروع به استفاده شوندمیچسب و حلقه
توانند بالفاصله شروع به استفاده شوندمیهاکاشتنی
توانند می) DMPA, NET-EN, Cyclofem, Mesigyna(هاتزریقی

بالفاصله شروع به استفاده شوند
ستفاده قرار گیردتواند هنگام از سرگیري فعالیت جنسی مورد امیکاندوم

تواند هنگام از سرگیري فعالیت جنسی مورد استفاده قرار گیرد میدیافراگم
)توانند با سوراخ شدن بدون عارضه رحم استفاده شوندمی(

تواند هنگام از سرگیري فعالیت جنسی مورد استفاده قرار میاسپرمیسیدها 
)شوندتوانند با سوراخ شدن بدون عارضه رحم استفادهمی(گیرد

) هموراژي(خونریزي شدید 
و آنمی شدید مربوطه

)Hb<7gh/dl یاHct<20 (

IUD:)خنثی یا مسی:(
جاگذاري را به تاخیر بیندازید تا 

آنمی حاد بهبود یابد
:استریلیزاسیون داوطلبانه زنانه

پروسیجر را انجام ندهید تا علت 
خونریزي یا آنمی برطرف شود

توانند بالفاصله شروع به می) POPsو COCs(هاي خوراکیضدبارداري
استفاده شوند

توانند بالفاصله شروع به استفاده شوندمیهاکاشتنی
توانند بالفاصله شروع به استفاده می) DMPA, NET-EN(هاتزریقی

شوند
توانند بالفاصله شروع به استفاده شوندمیچسب و حلقه

IUD)آنمی شدید استفاده شود تواند با می) آزاد کننده پروژسترون
)دهدخونریزي قاعدگی را کاهش می(

تواند هنگام از سرگیري فعالیت جنسی مورد استفاده قرار گیردمیکاندوم
تواند هنگام از سرگیري فعالیت جنسی مورد استفاده قرار گیردمیدیافراگم

تواند هنگام از سرگیري فعالیت جنسی مورد استفاده قرارمیاسپرمیسیدها 
گیرد

Source: The information in this table is based on Blumenthal PD, McIntosh N. Pocket guide to family planning
for service providers. Baltimore, JHPIEGO, 1994 and Medical Eligibility criteria for contraceptive use 3d ed.

Geneva WHO 2004.
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سازي ایفاي نقششبیه-براي دانشجویاندستورالعمل 

. خواهند داشت"گرمشاهده"، و یک "ماما"، یک "مددجو"هر عضو گروه فرصتی جهت ایفاي نقش یک -1
.استفاده کنید"اي مددجواطالعات زمینه"کنید، از اطالعات موجود در برگ میایفا را "مددجو"وقتی شما نقش -2
.استفاده کنید"اي مشاوراطالعات زمینه"ید، از اطالعات موجود در برگ کنمیایفا را "ماما"نقشوقتی شما -3
"ماما"جهت نوشتن نحوه تعامالت "هاي مشاورهلیست مهارتچک"کنید، از میایفا را "گرمشاهده"وقتی شما نقش -4

.فاده کنیددار استاز ستون مالحظات جهت یادداشت مشاهدات مثبت و موارد مسئله. استفاده کنید"مددجو"با 
این شامل زمان آماده (دقیقه براي هر ایفاي نقش 25این . ساعت جهت تکمیل فعالیت وقت داریدیک و نیمشما - 5

بازخورد . جهت ارایه بازخورد در مورد جلسه مشاوره"گرمشاهده"دقیقه براي 5دهد، به اضافه فرصت می) شدن است
. را پوشش دهد"اي مشاورههلیست مهارتچک"ارایه شده باید نکات راجع به 

Mulu- اي مددجواطالعات زمینه

 ساله هستید17شما.
استبیوتیک براي عفونت خفیف به شما داده شدهاید و آنتیشما جهت یک سقط ناقص درمان شده .
ت آوریددانید چگونه، یا کجا آنها را به دساید چون شما نمیها استفاده نکردهشما در گذشته از ضدبارداري.
ترسیدها استفاده کنید چون شما از باردار شدن مجدد میخواهید از  ضدبارداريشما می.
شما مشکالت طبی ندارید و معموال سالم هستید.

Sita- اي مددجواطالعات زمینه

 فرزند دارید4ساله هستید و 25شما.
ایدشما در مرکز سالمتی جهت یک سقط ناقص درمان شده.
ایدقدار زیادي خون قبل از درمان در مرکز سالمتی از دست دادهشما م.
این به شما . کردیدها را فقط هر دو روز یکبار مصرف میاید، اما آنهاي ضدبارداري بودهشما در حال استفاده از قرص

ماه 2د، به مدت خریهایی را که براي یک ماه میتوانید قرصکند تا پول خود را ذخیره کنید چون شما میکمک می
.مصرف کنید

ها را ادامه بدهیدخواهید  و تمایل دارید که مصرف قرصشما بارداري دیگري را نمی.
 اما مشکالت سالمتی دیگري ندارید)آنمی(شما کم خون هستید ،.
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Irma- اي مددجواطالعات زمینه

 بچه دارید9و ساله هستید37شما.
 ایددرمان شدهان در بیمارستشما جهت یک سقط ناقص.
 ایدیک عمل جهت ترمیم آسیب ایجاد شده طی سقط داشتهشما.
 سه سقط در دو سال گذشته داشتید، که توسط همان شخص بدون آموزش در روستایتان انجام شده استشما.
ترسیدشما از باردار شدن مجدد خیلی زیاد می.
 شوندها باعث کانسر میمعتقدید که آناید چون شما هرگز از ضدبارداري استفاده نکردهشما.

Mulu- اي مشاوراطالعات زمینه

Mulu17ساله هست.
 استبیوتیک براي عفونت خفیف داده شدهو آنتیجهت یک سقط ناقص درمان شدهاو .
Muluاکنون نیاز به مشاوره درباره تنظیم خانواده پس از سقط دارد.
 الزم است با شماMuluید راجع بهصحبت کن:

HIVتاریخچه پزشکی، شامل وضعیت - 

)خواست باردار شود؟ آیا این اولین سقط وي بود؟آیا او می(بارداري اخیر وي - 
)خواهد مجددا باردار شود؟آیا وي می(باردار شدن مجدد - 
موده است،  استفاده قبال از یک روش تنظیم خانواده استفاده کرده است، و آیا وي آن را به طور صحیح استفاده ناوآیا - 

از آن را متوقف کرده، یا مشکالتی در استفاده از آن داشته است؟
خواهد اکنون از یک روش استفاده کندمیاوآیا - 
مناسب جهت استفاده وي ) هاي(روش - 
.اش را تهیه خواهد کرداز روش انتخابیتواند دریافت مداوم او چگونه و کجا مین- 
به کجا مراجعه کندهاي ضد بارداري سوالی یا مشکلی داشت از روشاگر او بعد از شروع استفاده- 
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Sita- اي مشاوراطالعات زمینه

فرزند دارد4له هست و سا25سیتا.
 ستاجهت سقط ناقص درمان شدهاو در مرکز سالمتی.
او مقدار زیادي خون قبل از آمدن به مرکز سالمتی جهت درمان از دست داد.
برد اما مشکالت سالمتی دیگري نداردز آنمی رنج میاو ا.
Sitaاکنون نیاز به مشاوره درباره تنظیم خانواده پس از سقط دارد.
 شما الزم است باSitaصحبت کنید درباره:

HIVتاریخچه پزشکی، شامل وضعیت - 

)خواست باردار شود؟ آیا این اولین سقط وي بود؟آیا او می(بارداري اخیر وي - 
)خواهد مجددا باردار شود؟آیا وي می(دار شدن مجدد بار- 
آیا وي قبال از یک روش تنظیم خانواده استفاده کرده است، و آیا وي آن را به طور صحیح استفاده نموده است،  - 

استفاده از آن را متوقف کرده، یا مشکالتی در استفاده از آن داشته است؟
ه کندخواهد اکنون از یک روش استفادآیا وي می- 
مناسب جهت استفاده وي ) هاي(روش - 
.اش را تهیه خواهد کردنحوه و مکانی که وي فرآورده مداومی از روش انتخابی- 
.مکانی که وي در صورت داشتن سواالت یا مشکالت در مورد روش پس از شروع استفاده آن خواهد رفت- 

Irma- اي مشاوراطالعات زمینه

Irma34 اردبچه د9ساله است و.
استاو  در بیمارستان جهت سقط ناقص درمان شده.
او نیاز به جراحی جهت ترمیم رحم سوراخ شده دارد.
Irmaاکنون نیاز به مشاوره درباره تنظیم خانواده پس از سقط دارد.
 شما الزم است باIrmaصحبت کنید درباره:

HIVتاریخچه پزشکی، شامل وضعیت - 
)خواست باردار شود؟ آیا این اولین سقط وي بود؟یآیا او م(بارداري اخیر وي - 
)خواهد مجددا باردار شود؟آیا وي می(باردار شدن مجدد - 
آیا وي قبال از یک روش تنظیم خانواده استفاده کرده است، و آیا وي آن را به طور صحیح استفاده نموده است،  - 

داشته است؟استفاده از آن را متوقف کرده، یا مشکالتی در استفاده از آن
خواهد اکنون از یک روش استفاده کندآیا وي می- 
مناسب جهت استفاده وي ) هاي(روش - 
.اش را تهیه خواهد کردنحوه و مکانی که وي فرآورده مداومی از روش انتخابی- 
.مکانی که وي در صورت داشتن سواالت یا مشکالت در مورد روش پس از شروع استفاده آن خواهد رفت- 
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صالحیت در مشاوره پس از سقطارزیابی 
کند، و آیا هاي گوش دادن و پرسش کردن معیار را برآورده میبا توجه به مهارت"ماما"جهت مشاهده این که آیا 

تواند جهت ستون مالحظات می. از چک لیست زیر استفاده کنیددهد،وي محتواي لیست شده را پوشش می
. استفاده شود"مددجو"با "ماما"ر در مورد تعامل دایادداشت مشاهدات مثبت یا موارد مشکل

هاي مشاوره چک لیست مهارت
مالحظاتخیربلهگام 

هاي گوش دادنمهارت
دختر جوان را را به عنوان یک فرد بدون بیان قضاوت /زن

کنددرمان می
دختر جوان وقت جهت فکر کردن، پرسیدن /به زن

.دهدسواالت و صحبت کردن می
 دختر جوان در حال گفتن است /به آنچه زنبه دقت

.دهدگوش می
دختر /جهت اطمینان از درك، گهگاه آنچه را که زن

کند جوان گفته است، تکرار می
هاي سوال کردنمهارت

 از یک تون صدایی که نشان دهنده عالقه، نگرانی و
.کنددوستی است، استفاده می

پاسخ پرسد و جهت یک یک سوال در یک زمان می
.ماندمنتظر می

دختر جوان اجازه دهد که /پرسد که به زنسواالتی را می
ها خود را بیان کندنیازها و نگرانی

کنددختر جوان اجتناب می/از اظهار قضاوت زن.
محتوا

.محتواي زیر باید طی جلسه مشاوره پوشش داده شود
 تاریخچه پزشکی شامل وضعیتHIV

 خواست باردار شود؟ آیا این او میآیا(بارداري اخیر وي
)اولین سقط وي بود؟

دالیل براي سقط؟ آیا سقط القایی یا غیر ایمن بود
 خواهد مجددا باردار شود؟آیا وي می(باردار شدن مجدد(
 استفاده قبلی از روش تنظیم خانواده،  شامل اینکه آیا آن

به طور صحیح استفاده شده است،  استفاده از آن متوقف 
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ده، یا مشکالتی در استفاده از آن وجود داشته است؟ش
تمایل جهت استفاده از یک روش در حال حاضر
روش مناسب جهت استفاده در حال حاضر
فراهم بودن آتی روش انتخاب شده
 مراقبت پیگیري براي سواالت یا اطالعات براي روش

انتخاب شده
 سوال در مورد وضعیتHIV اگر قبال دانسته نشده

، و ارایه اطالعات در مورد مشاوره داوطلبانه و است
و خودمراقبتی و محافظت در برابر *آزمایش
HIV/AIDSو STIsعفونت مجدد /عفونت

اگر توسط ارایه دهنده مراقبت در دسترس نباشد، پیشنهاد *
.کمک با ارجاع براي این مورد کنید

ارزیابی صالحیت
ها در این جلسه  تحت نظارت مستقیم و سپس غیرمستقیم تمرین مهارتبه دانشجویان باید فرصتی مناسب جهت 

هاي مشاوره، ترتیب انجام یک ارزیابی رسمی از صالحیت در لیست مهارتمدرس باید با استفاده از چک. فراهم شود
.یک موقعیت واقعی بدهد



163سقط ناقص   

:نظرات مدرس

:نظرات دانشجو
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عات مورديمطال 8
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8جلسه 
مطالعات موردي

اهداف این جلسه

 بین فرآیند و نتیجه در رابطه با ماارتباط ارزیابی اهمیتتوانمند کردن دانشجویان جهت بازتاب در عمل و هدف این جلسه
.پیشگیري از بارداري ناخواسته و درمان عوارض سقط است

اهداف درسی

:، دانشجویان قادر خواهند بود8ان جلسه در پای

یک مطالعه موردي ارایه نموده و سواالت مهمی در رابطه با آن به بحث بگذارند.

 پیشگیري از بارداري ناخواسته و اداره سقط ، با تاکید بر را براي مطالعات موردي شناسایی نمایندبین فرآیند و نتیجه ماارتباط
.ناقص

هاي مثبت و منفی عملکردياز مطالعات موردي را از بعد جنبهه شدهبحث کنند درسهاي آموخت.

تاثیر کندعوارض سقطپیامد بر اداره و تواند مییافتهتوصیف کنند که چگونه مراقبت مادري ارتقا.

 ارزیابی و بهبود مراقبت توضیح دهندجهتاهمیت بازتاب در عمل را.

طرح درسی

.هاي خصوصی اختیاريتدریس
.لعات مورديمطا

.کارگروهی
.بحثبازخود و 
.ساعت4تقریبا : زمان کلی

منابع

.راهنماها براي مطالعه موردي: ها براي دانشجویاندستورالعمل

.ها براي کار گروهیدستورالعمل

Bennett VR, Brown LK, eds. Myles textbook for midwives. 12th ed. London, Churchill Livingstone, 1993.

.رفتمیXرفتن به جایی که خانم / بازي آموزشی

)براي هر بازیکن یکعدد(دگمه هاي رنگی 
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مقدمه
جهت توضیح نحوه ممکن است هاي کوچک خصوصی فردي یا گروههايتجربه هستند، ترتیب دادن آموزشاگر دانشجویان بی

.انجام شودباید قبل از ارایه این جلسه هااین آموزش. کمک کننده باشدانجام یک مطالعه موردي 

ی براي مطالعات مورديآمادگ

کنند که بعدا در ق انتخابدقیمطالعه از دانشجویان باید درخواست شود که یک مورد را براي طی تمرین بالینی، 
. کالس درس ارایه خواهد شد

به دانشجویان موارد زیر را یادآوري کنید:
ارزش مطالعات موردي- 
اهمیت بازتاب در عمل و یادگیري از تجربه- 
تر کردن بارداري ها جهت ایمنتوانند بر روي اینفرآیند و پیامد و تاثیري که ماماها میارتباط بین- 

.داشته باشند
مرور کنید زیر را با دانشجویان:

هاي خاص را ارزیابی کند تا اثربخشی مراقبتی در موقعیتبه دانشجویان فرصتی فراهم میمطالعات موردي 
آنها خواهند توانست از تجربه شخصی خود همیطور از تجربه دیگران کند کهدانشجویان را مطلع می. کنند

قصد بر این نیست که مطالعات موردي به عنوان فرصتی جهت انتقاد از عملکرد دیگران استفاده . بیاموزند
هایی به جاي آن، دانشجویان باید تشویق شوند که به عملکرد قبلی خود نگاه کرده و ببینند چه درس. شود

مطالعات موردي بایستی بر اساس مستندات بیمار جهت نشان دادن اداره شرایط . توان گرفتینده میبراي آ
باید توجه شود که در سرتاسر ارایه مطالعات موردي محرمانگی . خاص از قبیل سقط ناقص انتخاب شوند

.بیمار حفظ شود

العه موردي را که در پایان این طمها برايببینید راهنمایی- مرور کنیددستورالعمل براي دانشجویان را
جلسه فراهم شده است

هر گروه یک مطالعه موردي را که از محل بالینی خود انتخاب کرده. دانشجویان را به سه گروه تقسیم کنید -

اند،  آماده کرده و  ارایه خواهد کرد 
 یا (ک یک پیامد منفی مطالعات موردي باید مربوط به اداره سقط ناقص و حداقل یک مورد باید یتمامی

داشته باشد) مرگ بیمار
یک ساعت براي هر گروه جهت نهایی کردن مطالعه موردي خود جهت ارایه براي بقیه کالس بدهید .
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ارایه مطالعات موردي

.دانشجویانی را معرفی کنید که مطالعات موردي را ارایه خواهند کرد-1
.یددقیقه براي ارایه هر مطالعه موردي اجازه ده2-30
.وقت بدهیدبراي پرسش و پاسخ به دنبال ارایه پیش بروید و  1با ارایه مطالعه موردي -3
.وقت بدهیدبراي پرسش و پاسخ به دنبال ارایه پیش بروید و  2با ارایه مطالعه موردي -4
.وقت بدهیدبراي پرسش و پاسخ به دنبال ارایه پیش بروید و  3با ارایه مطالعه موردي -5
:ردي را خالصه کنید، تاکید کنیدهاي موارایه- 6

ارتباط بین  فرآیند و پیامد- 
.تر کردن بارداري داشته باشندتوانند  بر  هر دوي فرآیند و پیامد جهت ایمنتاثیري که ماماها می- 

.مطالعات موردي بازخورد مثبت براي دانشجویان ارایه کنیدبا توجه به آماده کردن و ارایه -7

کار گروهی

مطالعات موردي ارایه شده جهت فراهم کردن فرصتی براي دانشجویان جهت بحث در ارتباط با گروهیاین فعالیت 
.ها طراحی شده استتوسط آن

ها براي کار گروهی را مرور کنید جهت اطمینان از درك آنچه که از آنها انتطار با دانشجویان دستورالعمل-1
).مطالعات موردي بماندارایه ترکیب گروه باید همانند آماده کردن و (رود می

. دقیقه براي هر گروه جهت تکمیل کردن تمرین وقت بدهید2-45
این به شما فرصتی فراهم خواهد کرد تا .هر گروه بر فعالیت گروه نظارت کنیدبرايوقت مقداري با صرف -3

. کنیدمشاهدهمطمئن شوید که فعالیت طبق برنامه در حال پیشرفت بوده و نیروي هر دانشجو را 
.دقیقه براي هر گروه اجازه دهید تا بازخورد در مورد پیامد فعالیت گروه آماده کند4-10

و بحثبازخورد

ها و ها در نجات زندگیبر اهمیت این. در پایان جلسه شما باید یک لیست از نکاتی درباره عملکرد خوب داشته باشید

. تر کردن بارداري تاکید کنیدبنابراین در ایمن

ها باید به این توصیه. هایی درباره بهبود عملکرد مامایی با توجه به اداره سقط ناقص ارایه کندالس باید توصیهک

:  هاي زیر پاسخگو باشدپرسش

؟الزم است اتفاق افتدچه چیزي
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؟تواند اتفاق افتدآن میچگونه
؟پذیرفتمسئولیت را خواهد چه کسی
؟کمک خواهد کردچه کسی
گرفت؟خواهدانجام قداماچه جایی
گرفت ؟خواهدصورت اقدامچه زمانی
؟آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفتچه زمانی

چگونگی پایان دادن به این مدل

آن ممکن . طوریکه قبالً عملکرد وي را تغییر داده استبهاز هر دانشجو بخواهید یک چیزي را بنویسد که از این مدل یاد گرفته
.توانند خیلی مهم باشندوچک باشد، اما چیزهاي کوچک میاست یک چیز ک

تر خواهد کند، بارداري را ایمنتاکید کنید هر مامایی که به آموختن ادامه داده و دانش کسب شده جدید خود را در عمل پیاده می
.کرد

بیشتر بارداري قصد دارد تغییر تر کردناز هر دانشجویی بخواهید که یک چیزي راجع به عملکردش بنویسد که به منظور ایمن
.دهند

اند و برخی دیگر را که قصد انجام آن را انجام دادهدر عملکردشاندانشجویان ممکن است بخواهند برخی از تغییراتی را که قبالً
.کنید که چنین کاري را انجام دهندرا تشویقها آن. دارند، به مشارکت بگذارند
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هایی براي مطالعه مورديراهنمایی- ي دانشجویانها برادستورالعمل
:، و باید شامل موارد زیر باشدسقط ناقصمطالعه موردي شما باید در رابطه با اداره 

:شماره مورد
).این کار کمک خواهد نمود که پرونده مورد در صورت نیاز درآورده شود اما از محرمانه بودن اطالعات زن حفاظت خواهد نمود(

:سن

:تعداد زایمان

).LMP(تاریخ اولین روز آخرین دوره قاعدگی 

).EDD(تاریخ تخمینی زایمان 

:پیشینه اجتماعی

:تاریخچه مامایی قبلی

هاي هاي قبلی، و استفاده از روششامل هرگونه سقط(
)تنظیم خانواده

: تاریخچه پزشکی و جراحی مربوطه

هاي تنظیم تفاده از روششامل  اس(:فعلیتاریخچه بارداري
)خانواده
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موردخالصه اداره
.شود سواالت زیر را در ارتباط با مورد بحث کنیداز شما درخواست می

چه اتفاقی افتاد؟ سقط خودبخوي بود یا القایی؟ .1
ها با این پاسخ(نتیجه نهایی براي زن چه بود؟ 

)را توصیف کندپیامدسواالت باید 

ن اداره شد؟ چه پروسیجري جهت درمان چگونه ز.2
سقط ناقص استفاده شد؟ چگونه عوارض اداره شدند 

مثل شوك، خونریزي، آسیب داخل شکمی، (
را فرآیندها باید پاسخ به این پرسش(؟ )سپسیس

)توصیف کند

نکات اصلی عملکرد مامایی با توجه به اداره مورد .3
بین پاسخ به این پرسش باید ارتباط (چه بودند؟ 

)را توصیف کندپیامدو فرآیند

آیا مورد به بهترین راه ممکن اداره شد؟ اگر نه، چه .4
باید انجام شود؟ اگر زن درگذشت، چه باید جهت 

پاسخ به این سواالت (پیشگیري از این انجام شود؟ 
)  را توصیف کندهاي آموخته شدهدرسباید 
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ها براي کار گروهیدستورالعمل

:ایدهر گروه ب

.انتصاب کندگروه را به عنوان رئیس جهت تسهیل نمودن بحث گروهی ءیکی از اعضا- 1
.انتصاب کندارایه گزارش به کالس در مورد پیامد کار گروهیگروه را جهت ءیکی از اعضا-2
3 -AیاB)و، )؟بسته به این که آیا موردي را که شما ارایه کردید یک پیامد مثبت یا منفی داشتCبحث را

.کند
.دقیقه کامل کند45فعالیت گروهی را در -4

مطالعات موردي در اداره اکالمپسی

A.که مادر زنده مانددر مواردي:

کدام اقدامات زندگی مادر را نجات داد؟- 
چه چیزي این اقدامات را امکان پذیر کرد؟- 
انجام شود؟ تواند تر کردن مراقبت براي زنان در آینده  میچه چیزي بیشتر از این  جهت سالم- 

B.که مادر فوت کرددر مواردي:

؟علت مرگ چه بود-1
دند؟زن شمرگ منجر بهچه عواملی -2
؟بخش زندگی چه بودندمشکالت در رابطه با فراهم کردن مراقبت نجات-3
به منطور اجتناب از این مشکالت در آینده، الزم است چه چیزي انجام شود؟-4

C.بازتاب در عمل:

.اید، لیست کنیدز طریق این مطالعات موردي آموختهکه شما اچیزهاي اصلی را-1
شما کمک کننده عملکرددر محل سقط ناقصتر کنید در اداره سالمرا ارایه کنید که فکر میهاییلیستی از توصیه-2

.خواهد بود
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نامهژهاو

.شوندافت نمیاین مدل یهاي زیر درمدل تهیه شده است، تمام واژه6نامه براي که واژهاز آنجایی

A
Abortion

.گرددواژه سقط به ختم حاملگی قبل از اینکه جنین قادر به زندگی خارج رحمی باشد اطالق می
Complete abortion

.افتدسقط کامل به خروج همه محصوالت حاملگی از رحم اطالق می شود که اغلب قبل از هفته هشتم حاملگی اتفاق می
Incomplete abortion

همه یا قسمتی از جفت ممکن است در رحم باقی بماند که . باشداز محصوالت حاملگی می) تعدادي(ناقص خروج نسبی سقط 
،خانم هایی که سقط عمدي یا خودبه خود داشتند.افتدمعموالً در سه ماهه دوم حاملگی اتفاق می. سبب خونریزي وسیع شود

. کنندبراي عوارض سقط نیاز به درمان  اورژانسی پیدا میشوند واغلب به عنوان سقط ناکامل تشخیص داده می
Induced abortion

تحت سقط عمدي ممکن است در مراکز مراقبتی بهداشتی و. باشدختم حاملگی از طریق دخالت عمدي با هدف پایان حاملگی می
بتی بهداشتی و به صورت غیرقانونی اتفاق نظر قانون و دستورات سیاسی بهداشتی اتفاق بیفتد یا ممکن است دور از مراکز مراق

.بیفتد
Inevitable abortion

- میناپذیر شامل خونریزي واژینال، درد عضالت شکمی و دیالتاسیون پیشرونده سرویکس با یا بدون پارگی غشاهاسقط اجتناب
.خواهدافتاددر این وضعیت ادامه حاملگی غیرممکن است و در نهایت خروج محصوالت حاملگی اتفاق . باشد

Missed abortion
محصوالت حاملگی مرده در نهایت خارج. افتد که جنین بمیرد و در داخل رحم باقی بماندشده زمانی اتفاق میسقط فراموش

باقی هفته در رحم8-6اي که بیش تر از رفتههاي از دستگرچه ممکن است اختالالت انعقادي خون در مورد سقط. خواهندشد
.اتفاق بیفتد،بمانند

Septic abortion
شود که سبب ي مجراي ژنیتال ایجاد میهفته اول حاملگی به وسیله عفونت رحمی یا عفونت گسترش یافته22سقطی که در 

افتند که از نظر هایی اتفاق میهاي عفونی اغلب در مکانسقط. شودسمی میتب، لرز ، ترشحات بدبوي واژینال، درد لگن و سپتی
.ات  و استاندارد ضعیف هستندامکان

Spontaneous abortion
سقط. باشدشود که هیچ کار عمدي براي پایان دادن به حاملگی در نظر گرفته نشدهبه ختم حاملگی در افرادي اطالق می

انتظار راهاي شناخته شده یا موردکل حاملگی% 15–10شود نزدیک به نامیده مینیز miscarriageخودبخودي که بعنوان
.دهدتشکیل می

Threatened abortion
موجود ممکن است عالیم رفع شوند و بارداري. باشدتهدید به سقط شامل خونریزي واژینال با یا بدون دیالتاسیون سرویکس می

.ادامه یابد ممکن است نتیجه بارداري ناچاراً سقط کامل یا ناقص خواهد بوداگر عالیم. ادامه یابد
Unsafe abortion

هردو هاي ضروري یا در محیطی بدون حداقل استاندارهاي مراقبتی یاسقط غیرایمن به ختم حاملگی توسط شخصی فاقد مهارت
. گرددمورد باهم اطالق می

Abscess
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.باشدعلت  عفونت میهتجمع موضعی چرك در هر جایی از بدن که ب
AIDS

سندرم نقص ایمنی اکتسابی
Amnion

کند و هم چنین آن را در بر گیرد و مایع آمنیون را تولید میاز غشاهایی که جنین را در رحم در برمیبخش اعظمی
.گیردمی

Amniotic fluid
در نیمه دوم حاملگی این مایع همچنین حاوي مایعاتی از . استاین مایع توسط آمنیون تولید شده و در برگرفته شده

کند و در اواخر بارداري و زایمان، این ین مایع فضایی را براي رشد جنین فراهم میا. باشدهاي جنین میو ریههاکلیه
کند و همچنین بعضی مواد غذایی  را براي جنین فراهم از انقباضات وارده به جنین و دما را تنظیم میمایع فشار ناشی

.کندمی
Amniotic fluid embolism

هاي جفتی از محل مایع آمنیون به گردش خون مادري از طریق سینوساین موقعیت نادر اما خطرناك به دلیل ورود
عالیم و نشانه ها .افتداحتماالً در زایمان یا در دوره سریع بعد زایمان بدنبال انقباضات قوي اتفاق می. باشدجفت می

.باشدنفس، تغییر رنگ خون، دفع خلط، تشنج و کالپس میدرد سینه، تنگیشامل سیانوز،
Amniotomy

پارگی جراحی غشاهاي جنین براي القاي زایمان
Anaemia

تواند به دلیل افزایش از دست دادن آنمی می. حاضر در آنهاوبینهاي قرمز یا کاهش میزان هموگلکاهش تعداد گلبول
تخریب ایش دالیل دیگر شامل افز. به دلیل نخوردن مقادیر کافی از غذاهاي غنی از آهن و اسید فولیک باشدخون، یا

.باشدیا شکست در ساختن آنها می) در ماالریامخصوصاً(قرمزهايگلبول
Analgesic

.شوددارویی که براي کاهش درد تجویز می
Aneurysm

.شوداي که به دلیل گشادي شریان ایجاد میکیسه
Anoxia

مرحله شروعی کاهش اکسیژن
Antepartum

قبل از زایمان
Antepartum haemorrhage

دلیل اصلی 2. گویندحاملگی تا قبل از تولد نوزاد را خونریزي قبل از زایمان می22خونریزي از مجراي ژنیتال در هر زمان از هفته 
.باشدبراي خونریزي قبل از زایمان وجود دارد که شامل جفت سرراهی و دکولمان جفت می

Anterior
.یابی شده استموقعیتی در جلو یا درطرف مقابل جهت

Antero posterior
از جلو تا عقب

Antibiotic
.کنندکنند یا رشد آنها را مهار میهاي پاتوژن را تخریب میهاي زنده که باکتريداروهایی از میکروارگانیسم
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Antibody
بارداري در. استدهها یا مواد خارجی که ممکن است وارد بدن شوند تهیه شپروتئینی که در بدن براي مقابله با میکروارگانیسم

جنین در برابر رايیابند که در چند ماه اول زندگی باي از طریق جفت به جنین انتقال میهاي ویژهموقعیتهاي مادر درباديآنتی
.کندفراهم میایمنی غیرفعال ها،بعضی از بیماري

Anticonvulsant drug
.کنددارویی که تشنج را کنترل می

Antihypertensive
.شودارویی که براي کاهش فشارخون تجویز مید

Antipyretic
.شوددارویی که براي کاهش تب تجویز می

Antiseptic
مواد ضدعفونی. کندهاي بدن از عفونت جلوگیري میهاي مخصوص روي پوست یا در بافتاي که به وسیله کشتن باکتريماده

. باشدید میهاي جراحی، کلروهگزدین وشامل اسپري
Annurria

هاي زایمانی مثل وجود هموراژي،این موقعیت پرخطر زندگی ممکن است با اورژانس. شودها تولید نمیهیچ ادراري در کلیه
.اکالمپسی و شوك سپتیک در ارتباط باشد

Apex
.مرتفع ترین موقعیت

Apnoea
عدم تنفس

Aseptic technique or asepsis
در محیط مخصوصاً دردهاي موجوگردد که براي کاهش باکتريمنیتی مخصوصی برمیهاي اهاي ضدعفونی به محافظروش

.شودهاي جراحی به کار گرفته میزایمان و عمل
Asphyxia

س کردنفاگر جنین هنگام تولد در تن. یابداکسیدکربن خون افزایش مییابد و ديوضعیتی که درآن اکسیژن خون کاهش می
.کندبرد و نیاز حاد به احیا پیدا میج میکسی رنیشکست بخورد از آسف

Asymmetrical
لگن ممکن است در زمینه بیماري، آسیب و یا ضایعات مادرزادي به شکل. شکل یا اندازه نامساوي دو ساختار طبیعی مشابه

.نامتقارن دربیاید
Atonic

.فقدان قدرت انقباضی عضالت
Atonic postpartum bleeding

خونی هايشدن رگایمان ناشی از آتونی، به دلیل انقباضات ناکافی رحمی از محل جفت و در نتیجه عدم فشردهخونریزي بعد از ز
ماندن جفت در کند مثل باقیهر موقعیتی که با انقباضات رحمی تداخل ایجاد می. شودکنترل میایجاد شده و خونریزي غیرقابل

.د کردرحم، رحم را مستعد خونریزي ناشی از آتونی خواه
Augment

اینکه شرطبه، در یک زایمان تقویت شده، ممکن است اکسی توسین براي افزایش انقباضات موثر استفاده شود: القا کردن
.پیشرفت آهسته باشد

Avoidable factors
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برآنها هستند یایهایی می شوند که به دور از استانداردهاي کلی پذیرفته شده مراقبتفاکتورهایی که سبب مرگ مادر در مکان
.گذارندتأثیر می

Axilla
زیر بغل

B
Bacteria

- تولیدسرعتآنها به. توانند باعث بیماري شوندهاي بدون سلولی هستند که اگر پاتوژن باشند میاز نظر میکروسکوپی ارگانیسم
.کنند و می توانند به سرعت در بدن افزایش یابندمثل می

Bacteriuria
ي در ادراروجود باکتر

Bandl’s ring
دلیل افزایشبهوست ااي بین سگمان فوقانی وتحتانی رحم که در هنگام زایمان انسدادي قابل مشاهده و قابل لمس ناحیه

.ستاالوقوع رحم اي از پارگی قریبو نشانهباشدمیضخامت بیش از حد سگمان فوقانی و نازك شدن سگمان تحتانی 
Bartholin’s glands

.دو غده کوچک تولیدکننده موکوس هستند که  هر کدام در طرفین سوراخ واژن قرار دارند
Bimanaual comppression of uterus

دست راست به. شودبدلیل آتونی رحمی انجام میکه مانوري براي جلوگیري از خونریزي شدید بعد از زایمان، بعد از خروج جفت 
دیواره دست چپ بطور عمیق بر روي شکم به منظور  فشار در برابر. گیردی واژن قرار میشکل یک مشت بسته در فورنیکس قدام

.یابدفشار تا زمانی که خونریزي کنترل شود ادامه می. شودخلفی رحم فشرده می
Bolus

.شودباره تزریق میاش  به یکیک دوز داروئی آماده که همه
Broad ligament

در موقعیتش کمک شود و به نگهداشتن رحمهاي دیواره لگن کشیده میبه کنارهورحم کشیده شده دو چین پریتونئوم که بر روي
.گیردهاي خونی و اعصاب را در برمیهاي رحمی و پارامتریوم، رگها هم چنین لولهاین چین. کندمی

C
Capsular decidua

.استهفته اول حاملگی کشیده شده12در طول بر روي پردهاي جنینیوست ادسیدواي کپسولی که بخشی از دسیدوا 
Caput succedaneum

.آماس ممکن است در زایمان انسدادي بزرگ شود. باشدتورم اسکالپ جنین که به خاطر فشار سرویکس می
Cavity

.اي در بدنیک مکان فشرده شده یا حفره
Cephalic presentation

.گیردرار میدر قطب تحتانی رحم ق) یعنی سفال(سر جنین 
Cephalopelvic disproportion

هایی عدم تناسب بین سر جنین و لگن که قرار است سر جنین از آن رد شود، که ممکن است به دلیل بزرگی سر جنین یا آنومالی
.در شکل لگن یا بزرگی یا آنومالی جنین باشد

Cerebral haemorrhage
.باشدونی میهاي خخونریزي در مغز که به دلیل پارگی رگ
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Cerebrospinal fluid
.استنخاعی قرار گرفته-مایعی که داخل طناب مغزي 

Cervical os
. شودباز میاي بین واژن  و سرویکسشود و سوراخ خارجی به ناحیهسوراخ داخلی بین سرویکس و سگمان تحتانی رحم باز می

.دارداخ بین واژن و سگمان تحتانی رحم وجودسرویکس در زایمان فقط یک سور) نرم شدگی(بعد از افاسمان 
Chorioamnionitis

.پوشانندهایی که جنین را در رحم میعفونت پرده
Chorion

. پوشاندترین غشایی که جنین را در رحم میبیرونی
Chronic

مزمن بودن یا ادامه داشتن
Circulatory overload

ممکن است در موارد انفوزیون زیاد مایعات داخل وریدي رخ دهد و به علتباشد که این امرافزایش حجم خون در گردش می
.ها سبب مشکالت تنفسی و نارسایی قلبی شودتجمع مایع در ریه

Coagulation
شکلی از لخته خون

Coagulation failure
خاطر تخلیه تمامنهایت بهشود و در ها ایجاد میاختالل در سیستم انعقادي که به خاطر تشکیل گسترده لخته در مویرگ

در شوند ودرون اعضاء بدن ایجاد میهاي ایسکمیک دراین حوادث در نتیجه آسیب. دهدفاکتورهاي انعقادي، خونریزي رخ می
بدتر شدن شرایط خاص با تولید فاکتورهاي ایجاد کننده لخته باعثبرخی از. صورت عدم درمان فوري منجر به مرگ خواهندشد

ماندن جنین مرده پس از چند اکالمپسی شدید و اکالمپسی، باقیتوان به دکولمان جفت، پرهها میوند که از جمله آنششرایط می
.هاي بسیار شدید اشاره کرداز عفونتآمنیوتیک و برخیهفته، آمبولی مایع

Coccyx
متحرکی با مفصل. استده، تشکیل شدهباشد، که توسط چهار مهره به هم چسبیاستخوان کوچکی در انتهاي استخوان خاجی می

.شودافزایش اندازه خروجی لگن میاستخوان خاجی تشکیل داده و در طول زایمان واژینال با حرکت به عقب سبب
Coma

.باشدهوشی میو بیکماشود که این فرد در حالت تواند تحریک شود و گفته میحالتی از بیهوشی که شخص در این حالت نمی
Contraction (of pelvis)

کاهش اندازه
Cortical necrosis

).به عنوان مثال کلیه(مرگ در قسمت بیرونی بخشی از یک عضو 
Crepitations

صداي خشک و خشن
Cross-matching (of blood)

.گیردآزمونی که براي اطمینان از سازگاري خون دهنده و گیرنده قبل از انتقال خون انجام می
Crowning

کند و سر در فاصله بینترین قطر نمایش داده شده جمجمه جنین، دهانه واژن را متسع میاي در طول تولد که وسیعلحظه
.رودانقباضات به عقب می
Cubital fossa

.اي در قسمتی از بازو که در مقابل آرنج استحفره
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Cyanosis
.هار بافتتغییر رنگ پوست و غشاهاي مخاطی به آبی به علت نبود اکسیژن د

Cystitis
عفونت مثانه

D
Decidua

. داردباشد دسیدوا بازالیس نامبخشی از دسیدوا که در زیر جفت می. شودرحم باردار داده می) الیه داخلی(نامی که به آندومتر 
.گیرد دسیدوا ورا یا احشایی نام داردبخشی که همه جاي رحم را در بر می

Deep vein thrombosis
هنگام این وضعیت باعث درد و تورم. شوددر وریدهاي عمقی، که اغلب در اندام تحتانی یا لگن ایجاد می) لخته(رومبوز تشکیل ت

شده و در اثر ها منتقلاگر لخته خود را از دیواره رگ جدا کند ممکن است از طریق جریان خون به قلب یا ریه. شودراه رفتن می
.ها و مرگ شودپسه شدن آنعدم احیاي فوري و موفق، باعث کال

Deficiency
کاهش یا کمبود

Deflexed (head)
تواند سبب میشود وهاي اکسی پوت خلفی ایجاد میاین حالت درپوزیشن. شدن سر با چانه و سینهباز شدن سر در برابر خم

.عبور کندچون بزرگترین قطر سرجنین که نمایش داده شده است باید از لگن ،کشیده شودزایمان طول
Deformity

بدشکلی در ساختارهاي بدن
Dehydration

دهیدراتاسیون هاينشانه. باشدحالتی که به خاطر از دست دادن بیش از اندازه مایعات بدن یا ناکافی بودن مایعات دریافتی بدن می
.ده ادراري استخشکی دهان، تشنگی، چشمان گودرفته، برگشت آرام پوست و کاهش برون: شامل

Delirium
.دهدربط، توهم و هیجان و معموالً در اثر تب باال رخ میباشد که با سخنان بیحالتی از اختالالت ذهنی می

Diameter
گیريهاي مناسب اندازهتعداد اقطار لگن و جمجمه جنین و روش. کندیک خط راستی که از مرکز یک دایره و یا کره عبور می

.استشرح داده شده
Differential diagnosis

.هاي بیماري مورد نظر استگیري در شرایطی است که بیش از یک علت، مسئول ایجاد عالئم و نشانهتصمیم
Direct obstetric death

ها،کاريناشی از مداخالت، کم) یعنی بارداري، زایمان و پس از زایمان(مرگ زنان به علت عوارض بارداري 
.افتداي از حوادث که در اثر هر یک از موارد فوق اتفاق مییرهویا درمان نادرست، و یا زنج

Disseminated intravascular Coagulation
و ) اکالمپسیبه عنوان مثال شوك سپتیک یا خونریزي،(شود هاي خاص ایجاد میاختالل در سیستم انعقادي که بوسیله موقعیت

).کنیدبه شکست انعقاد نگاه (ست امشخصه آن خونریزي کلی 
Distended

متسع شدن
Distortion

حالتی  متفاوت از شکل طبیعی 
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Diuresis
افزایش حجم ادراري

Diuretic
.دارویی که حجم ادرار را افزایش می دهد

Dorsal position
دراز کشیدن به پشت

Drowsy
.نیمه خوابیده، چرت زدن

Dysentery
.شودکه سبب درد در شکم و دفع مکرر مدفوع حاوي خون، چرك یا موکوس میها، ها یا انگلعفونت در روده به علت باکتري

E
Eclampsia

این . شودو در نهایت منجر به کما میشدهباشد که با تشنج مشخص یک موقعیت عجیب در زن حامله یا تازه زایمان کرده می
بعد از زایمان الت تشنجی ممکن است قبل، حین و یاحم. ها معموالً داراي فشار خون باال و پروتئین اوري هستنددسته از خانم

.ایجاد شوند
Emparithy

کننده آگاهی احساسی و عقالنی یا روحی و عقالنی و درك احساسات و تفکر شخص دیگر به خصوص آن احساساتی که مشوش
.کننده هستندیا ناراحت

Endocarditis
.اندتورم غشاهایی که داخل حفره قلب قرار گرفته

Endometritis
.استعفونت اندومتر که داخل حفره رحم قرار گرفته

Endometrium
.باشدترین الیه رحم میاندومتر داخلی

Engorged breasts
همراه و ادم) اختالل در جریان خون وریدي(ها و استاز وریدها ها که اغلب با التهاب لنفاحتباس دردناك مواد مترشحه از پستان

پوزیشن (سینه ي دوران شیردهی تغذیه متناوب نوزاد از سینه مادر و اطمینان از موقعیت صحیح قرارگیري بچه دردر ابتدا. است
.کندبه کاهش این حالت کمک می) صحیح شیردهی
Epigastric

ناحیه وسطی نیمه فوقانی شکم
Episiotomy

بطور این عمل نباید. تر کنداینکه زایمان را راحت و آسانشود تا برشی در ناحیه پرینه که درست قبل  از خروج تاج سر ایجاد می
-مشکلهاي واژینالهاي دچار دیسترس جنینی، و قبل از زایمانبلکه فقط باید براي تسریع زایمان. روتین مورد استفاده قرار گیرد

یابد تا بدین جمه نرم جنین کاهشترم باید استفاده شود تا فشار بر جمهاي پرهدار مثل بریچ، دیستوشی شانه و زایمان جنین
..هاي مغزي کاهش یابدوسیله خطر آسیب

Essential hypertension
افزایش فشار خون بدون دلیل آشکار و واضح

Expansile
قادر به کش آمدن و دراز شدن؛ متسع شدن
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Extend the knee
صاف و دراز کردن ساق پا
Extension (head)

متولد جنین بوسیله آنباشد که این واژه براي توصیف مکانیسمی که سرمی) فلکسیون(خم شدن دراز شدن، این حالت برعکس
.خارج شوندیابد تا پیشانی و چانه بتواننداکستانسیون می،عبارت دیگر سر بعد فلکسیونهب. می شود بکار می رود

External
موقعیتی در بیرون یا خارج

F
False labour

نامنظم این انقباضات اغلب. رحم همراه نیست) نرم شدگی(و افاسمان ) گشادشدگی(رحمی که با دیالتاسیون انقباضات دردناك 
.شوندهستند و بطور خودبخود بعد از چند ساعت متوقف می

Fatal
بارکشنده مرگ

Fetal sac
گیرداي که جنین را در بر میکیسه

Feto-maternal transfusion
.یق جفت به داخل گردش خون مادرعبور خون جنینی از طر

Fibroids
).عضله رحم(تومور خوش خیم میومتر 

Fistula
کهاي واژنی، یا واژن و مقعدعبورگاه و یا ارتباط غیر طبیعی بین دو ارگان، به عنوان مثال، مثانه و واژن، یعنی فیستول مثانه

یااختیاري ادراريبیسبب است که زایمان متوقف شدهزناشی ایک عارضه جدياین.شودفیستول رکتومی واژنی ایجاد می
.کندمعموالً نیاز به درمان از طریق جراحی پیدا میو شدهمدفوعی 

Flexed
.خم شده به جلو

Flexible
.انعطاف پذیر، یعنی به راحتی خم شدن

Flexion (head)
خم شدن سر

Fluctuating
. دهددر هنگام لمس کردن احساسی از حرکت موج مانند می) رك در  آبسهبه عنوان مثال، چ(با توجه به محتواي مایع 

Foaming
دهان در زمان مناسب با توجه به بزاق و مخاط در. دهندهاي کوچک در مایع که با تحریک تشکیل کف میاي از حبابمجموعه

.شودحباب تشکیل می
Fontanelle

قدامی ناحیه فونتانل. شوندکه اغلب نقاط نرم نامیده میرسندز به همدیگر میفضایی غشایی بر سر بچه که در آن دو یا چند در
فضاي مثلثی کوچک فونتانل خلفی. شودسوچور ایجاد می4باشد که در اثر اتصال غشایی لوزي شکل در قسمت جلوي سر می

.شودسوچور دیده می3ست که بر روي بخشی از پشت سر در محل اتصال اغشایی 
Fundus
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.هاي فالوپ قرار گرفته استسمت گرد فوقانی رحم، که در باالي محل اتصال  لولهق

G
Genital mutilation

در حادترین موارد، به نام. شودباشد که همه یابخشی از ژنیتال خارجی خانم بریده مییک عمل جراحی قدیمی می
"infibulation"شوده زده می، دو قسمت ولو با ایجاد یک سوراخ کوچک به هم بخی.

Genital tract
.فرج استو)واژن(هاي رحم، رحم، گردن رحم، مهبل هاي تناسلی از جمله لولهمسیر تشکیل شده توسط اندام

“Gishiri” cut
مهبل است و به موجب آنهاي سنتی در میان مردم هوساي نیجریه که به منظور تسهیل زایمان هنگامی که متوقف شدهورزش

.شودانجام می،شودمیقطع) واژن(
Glycosuria

در ادرار) قند(وجود گلوکز 
Grand mal epilepsy

.افتدن از دست دادن هوشیاري اتفاق میآصرع شدید که به دنبال 
Grand multiparity

.استیک زن که پنج کودك یا بیشتر بدنیا آورده
Groin

منطقه سیناپسی بین شکم و ران
Grouping (of blood)

).A ،B ،O ،AB(یین گروه خونیتع

H
Haematemesis

.استفراغ خونی
Haematocrit

سریع چرخش خیلی(گیري هماتوکریت خون توسط سانتریفوژ نمونه خون اندازه. هاي قرمز در یک نمونه خوندرصد حجم سلول
.شودگیري میاندازه) نمونه خون در دستگاه

Haematoma
.شودان از خون که بعلت تراوش خون از رگ خونی درآن ارگان ایجاد میاحتباس موضعی یک بافت یا ارگ

Haemoglobin
.دهدها انتقال میهاي قرمز که اکسیژن را از ریه به بافتماده اي در گلبول

Haemoglobinopathies
این در. شودایجاد می) شکل، تاالسمیداسیخونیکممخصوصاً(هاي غیرمعمول هموگلوبین اختالالتی از خون که به علت شکل

.شودشدید ایجاد میخونیکموضعیت 
Haemolytic anemia

بیماري همولیتیک ممکن است در نوزادان تازه.هاي قرمز مثالًً در ماالریا اتفاق افتاده باشدکه به علت تخریب گلبولخونیکم
.کننداین نوزادان نیاز به تعویض خون بعد از تولد پیداممکن استو هاي رزوس ایجاد شده باشد متولد شده نیز به علت ناسازگاري

Haemorrage
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.خونریزي شدید از رگ گسسته یا پاره شده که ممکن است در داخل یا خارج بدن اتفاق بیفتد
Hemiplegia

)از کارافتادگی بخشی از بدن(فلج شدن یک طرف بدن 
HIV

ویروس نقص ایمنی انسان
Hollow(of the sacrom)

رفتگی سطح قدامی ساکرومتو
Humerus

.استاستخوانی که از شانه تا آرنج گسترش یافته
Hydatidiform mole

وجود حاملگی در چنین وضعیتی نیاز به ختم. شودهاي شبیه انگور  ایجاد میاي از خوشهیک حاملگی غیرمعمول که در نتیجه توده
.ستازمن  در حال تکامل ضروري هاي بعدي به خاطر کارسینوماي مو هم پیگیريدارد

Hydration
جذب کردن یا ترکیب شدن با آب

Hydrocephalus
سر بزرگ و ،هیدروسفالوسکودك . شودهاي مغزي مشخص میموقعیتی که بوسیله احتباس مایع مغزي نخاعی در داخل بطن

جراحی در.باشندمیخفیف توسط جراحی  قابل درمانموارد در اما ،باشنددر موارد حاد قادر به زندگی نمی. پیشانی برآمده دارد
.شوندمایع مغزي نخاعی اضافی به داخل جریان خون هدایت می

Hyperemesis gravidarum
.شودمی) کتونی در بدنتجمع مواد(و کتوز ) ازدست دادن  آب بدن(استفراغ بیش از حد در دوران حاملگی سبب دهیدراتاسیون 

است سبب آسیب هاي کبدي و کلیوي ممکنحالش بدتر خواهدشد و،و بطور مناسب و صحیح درمان نشوداگر این خانم سریعاً
.کما و مرگ شود

Hypertension
افزایش فشار خون
Hypertonic

باشد کهمیانقیاضاتاي کوتاه بینبا فاصلهرحم شدیداً دردناك انقباضات هایپرتونیک، غیرطبیعی و. افزایش بیش از حد تون
تاخیر هب(کشیدهاغلب با زایمان طولانقباضات هایپرتون رحمی. شودمعموالً سبب دیسترس جنینی و در نتیجه پارگی رحم می

.باشدتوسیک براي تقویت و یا القاي زایمان مرتبط میو زایمان مشکل، یا استفاده بیش از حد از داروهاي اکسی) افتاده
Hyponatraemia

لول در خون مح)  نمک(کاهش سدیم 
Hypovolaemia

ایجاد مخصوصاً در هموراژيکاهش غیرطبیعی حجم خون در گردش بدن که معموالً به علت از دست دادن حجم زیادي از خون
.می شود

Hypoxia
.هاي بدنکاهش ذخیره اکسیژن براي بافت

I
Idiopatic

.بدون هیچ علت شناخته شده
Idiopathic thrombocytopenia purpura
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- میشود مشخصهاي خون که سبب عدم تشکیل صحیح لخته خونی میحالتی از علت ناشناخته که بوسیله کاهش تعداد پالکت
.شود

Imminent
.فوري، سریع، به زودي اتفاق افتادن

Incision
یک برش جراحی

Indirect obstetric death
هاي مادر که قبل از بارداري وجود داشتند یا آن دسته از ريمرگ غیرمستقیم مادري، مرگی هست که به خاطر آن دسته از بیما

عاملی که به هایی که در حاملگی پیشرفت کردند و یا هر عاملی که بطور مستقیم به علل زایمانی مرتبط نیست و یا هربیماري
.خاطر اثرات فیزیولوژیک بارداري بدتر شده است اتفاق افتاده باشد

Induced labour
.شودها ایجاد میهتوسیک یا پارگی پردبطور مصنوعی توسط استفاده از داروهاي اکسیزایمانی که
Infarct

جفت انفارکتوس. شودایجاد می)  کمبود ذخیره خونی(یک ناحیه نکروزه یا بافت مرده در یک ارگان که بوسیله ایسکمی موضعی 
.هیپرتانسیون حاملگی دیده شودممکن است در موارد

Infertility
وجود مشکل یا ناتوانی در باردار شدن، ناباروري

Infiltration (of local anaesthetic)
.شودزیوتومی انفیلتراسیون پرینه انجام میقبل از انجام اپی. ها می باشدروشی از انجام بی حسی موضی به داخل بافت

Internal
در سمت داخل 

Intrapartum
.حین تولد بچه اتفاق افتادن

Intraperitoneal
داخل حفره پریتوئن یا صفاق 
Intrauterian death

مرگ داخل رحمی جنین
Intrauterine growth retardation (IUGR)

موارد اما احتمال بیشتري وجود دارد که در،باشدعقب ماندگی رشد جنین در داخل رحم که علت آن همیشه شناخته شده نمی
.هاي سیگاري دیده شود، و هم چنین در خانم)سل(ی، ماالریا، توبرکلوزیس ، پره اکالمپسخونیکمسوءتغذیه، 

Involution of the uterus
و) کاهش ذخایر خونی(و ایسکمی ) هاریزش سلول(پیچش رحم بوسیله  اتولیز .گرددرحم بعد زایمان به اندازه طبیعی برمی

.شودهفته بعد کامل می6و تا شدهی بالفاصله بعد از تولد شروع برگشتن رحم به اندازه طبیع. شودافزایش فیبرها ایجاد می
Ischial spines

.تواند در کناره هاي لگن احساس شودبرجستگی کوچک لگن که به داخل حفره لگن برجسته شده و در معاینه واژینال می2
Isthmus

.یک راه ارتباطی باریک بین تنه و گردن رحم

K
Ketoacidosis
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شود اگر خانم در حین زایمان دهیدراته و کتوتیک. شودمشخص میPHعدم تعادل الکترولیتی که با کتوز و کاهش حالتی از 
کتوز، دادن درمان. کندخانم دچار کتوز در حین تنفس خودش رایحه شیرین یا میوه استشمام می. ممکن است کتواسیدي شود

.باشدمایعات کافی و کربوهیدرات به خانم می
Ketonuria

.حضور اجسام کتونی در ادرار
Kyphosis

.شودافزایش غیرطبیعی در تحدب منحنی ستون فقرات در ناحیه سینه که از کنار دیده می

L
Laparotomy

.از دیواره رحم به داخل حفره صفاقی) برش(انسزیون 
Lateral

يکناری،طرف
Leukopenia

.باشدها میخاطر مقابله با عفونتهاي سفید که بهکاهش غیرطبیعی در تعداد گلبول
Liquor

اي دیگر براي مایع آمنیونواژه
Lithotomy poles

را در حین انجام هاي تخت زایمان یا میز زایمان وصل هستند و بندهایی دارند که پاهاي خانمهاي لیتوتومی که به کنارهدسته
.کنندحمایت میکیوم خروجی و بخیه بر روي ناحیه پرینههاي خاصی  بر روي ناحیه ژنیتال  بعنوان مثال در واپروسه

Lithotomy position
حمایت هاي لیتوتومی آویزان هستندگیرند و توسط بندهایی که از دستهکشد و پاهایش جدا از هم قرار میخانم به پشت دراز می

.شوندمی
Lochia

در . باشدهایی از دسیدوا و سایر مواد زاید رحم مین، عضله، تکهاین ترشحات شامل خو. باشدترشحات رحم بعد از تولد بچه می
-تبدیل میايسپس ترشحات از رنگ صورتی به قهوه،باشدروز اول بعد از تولد بخش اعظم ترشحات شامل خون می2-3طول 

و ترشحات هاي قرمزوجود گلبول.کشدهفته بعد ازتولد بچه طول می2-3باشد این ترشحات شوند که شامل مایع سروزي می
.باشدمیترشحات بدبو نیز نشانه عفونت.بیش از حد ممکن است با باقی ماندن مصوالت حاملگی در رحم در ارتباط باشد

Lion
.باشدبخشی از پشت بدن که بین سینه و لگن می

Lumber puncture
کنند باشند وارد میهاي سوم و چهارم کمري میهاي هست که یک سوزن توخالی به فضاي ساب آراکنوئید که در بین مهرپروسه

نخاعی ممکن حسیهمچنین براي بی. ورندگیري فشار داخل مایع بدست آاي از مایع مغزي نخاعی را براي معاینه و اندازهتا نمونه
. است از این پروسه استفاده شود

M
Malar bones

هاي گونه  استخوان
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Malnutrition
غذایی باشد که از استفاده صحیح بدن از موادر نتیجه یک رژیم غذایی فقیر یا به خاطر متابولیسم معیوبی میتغذیه ناکافی که د

.هستندتغذیههایی از سوءضعف جسمی، کاهش سطح هوشیاري و حالتی از جدایی از واقعیت نشانه. کندجلوگیري می
Marginal

اي خط کناري، حاشیه
Mastitis

عفونت با این. این خانم عموماً احساس خوبی نداردشود وو گرم میقرمز ،یک ناحیه از سینه حساس. باشدها میعفونت پستان
.اما اگر در مان نشود ممکن است منجر به آبسه پستان شود،شودبیوتیک به خوبی درمان میآنتی

Mastoiditis
.باشد) عفونت گوش میانی(ی از اوتیت چندجانبه تواند ترکیبعفونت ماستوئید می. باشدعفونت استخوان پشت گوش می

Meconium
-اپیهايمکونیوم شامل رنگ صفرا، نمک، موکوس، سلول. باشدترم موجود میاي به رنگ سبز تیره که در روده جنین فولماده

اوقات به داخل گاهی. یابدمیو براي یک یا دو روز ادامهبودهباشد و اولین مدفوع دفع شده جنین مقداري مایع آمنیون میتلیال و
.شود که ممکن است نشان از دیسترس جنین باشدرحم دفع می
Median

.وریدي که در حفره میانی آرنج قرار گرفته استموقعیتی در قسمت داخل بدن یا یک ساختار
Medical audit

پزشکیهايبررسی اداري پرونده
Meningitis

.اندفتهعفونت غشاهایی که مغز را در برگر
Mental retardation

خیر تکامل عقلیأت
Mento vertical diameter

)باالترین نقطه سر(فاصله بین چانه و ورتکس 
Mid-biceps

).عضله داخلی در باالي بازو(نیمه پایین عضله دو سر
Monoplegia

)بازو یا ساق پا(فلج شدن یکی از اندام ها 
Moulding (of the fetal head)

نمایش قطر. ها براي تطابق سر جهت رد شدن از لگنهاي جمجمه در سوچورها و فونتانلهاي استخوانهم قرار گرفتن لبهروي
یابی اشتباه در صورت مولدینگ بیش از حد در جهت. یابد و قطر در زوایاي راست افزایش خواهدیافتشده کاهش میداده

واقع مولدینگ خیلی سریع افتد و یا اگراتفاق میو پوزیشن نامطلوب نمایشطر به خاکه ) متوقف شدههايمخصوصاً در زایمان(
.خطر خونریزي داخل مغزي وجود داردشود، 

Multipara
.استخانمی که بیش از یک فرزند زنده بدنیا آورده

Multiple pregnancies
.هاي دو قلویی یا چندقلوهایک حاملگی که بیش از یک جنین دارد مثل حاملگی

Myometrium
الیه عضالنی رحم
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N
Nape

پشت گردن
Necrosis

هامرگ بافت
Normal sline
.شودکه ممکن است در یک انفوزیون وریدي داده%  9ید امحلولی از سدیم کلر

Nullipara
.داراي قابلیت حیات  را بدنیا نیاورده استکودكزنی که هیچ 

O
Obesity

.بندي متناسب باشدیش از میزانی هست که با قد و سن و استخوانوزن بدست آمده ب. چربی اضافی بدن
.باشدزن چاق  در حاملگی در معرض خطرهاي بیشتر ي مثل افزایش فشارخون می

Oblique
.مورباریب،کج،

Obstructed labour
.یرممکن استاست و تولد نوزاد بدون مداخله جراحی غزایمانی که پیشرفتش به خاطر عوامل مکانیکی متوقف شده

Occipitto frontal diameter

- اکسیتواند در پشت سر در استخوانبه عبارت دیگر برجستگی که می(باشد پوتال میفاصله بین پل بینی و برجستگس اکسی
.شودمیگیرياندازهcm5/11هنگامی که سر فلکسیون پیدا نکرده است این قطر نمایش داده میشود و  ،)پوتال لمس شود

Occiput
.گیردناحیه اي از سر که براي اتصال به گردن زیر فونتانل خلفی قرار می

Oedema
گذارد میمعموالً در حاملگی بر پاها و مچ پا اثر. شودها میکه سبب افزایش وزن و افزایش فشار در حفرهبودهمایع اضافی در بدن 

.بگذاردها و صورت نیز اثراما ممکن است ژنرالیزه باشد و بر دست
.باشدها شایع میاکالمپسی نیست به خاطر اینکه ادم در اکثر حاملگیها قبل ادم نشانه  پرهاز مدت

Offensive
استشمام بوي بسیار بد

Oliguria
اکالمپسی و اکالمپسی،ممکن است با نقص عملکرد کلیه در ارتباط باشد که از عوارض جدي هموراژي، پره. کاهش دفع ادرار

.باشدمیپتیک شوك س
Os

یک دریچه
یک استخوان

Osteomalacia
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هاي نرم باشد که سبب دردناك شدن قسمتDباشدکه ممکن است به علت کاهش تراکم  ویتامین نرمی استخوان در بالغین می
.باشداستخوان می

Otitis media
-میهاي آنتب و درد گوش از نشانه. باشدمیباشد که معموال ً از عوارض عفونت مجراي تنفسی فوقانیعفونت گوش میانی می

.باشند
Oxygen

هادهد و هنگام تنفس به داخل ریهاز اتمسفر را تشکیل می% 21و استکه براي زندگی ضروري بودهبو رنگ و بیگازي بی
سبب )هیپوکسی(ژن کمبود اکسی. کندرسانی میهاي بدن اکسیژنکند و به همه بافتسپس در خون حرکت می،شودکشیده می

-مرگ پريترین علتشود که شایعسبب مرگ می) آنوکسی(اما نبود اکسیژن ،شودسیانوز و کبودي رنگ غشاهاي مخاطی می
.باشدناتال می

Oxytocic
هاي کننده انقباضات رحمی به منظور القا یا تسریع لیبر و یا براي پیشگیري از خونریزياي که براي همه داروهاي تحریکواژه

.شودپس از زایمان اطالق می

P
Parametritis

عفونت پارامتریوم
Parametrium

.کندهاي مربوطه را پر میباشد که فضاي بین رحم و ارگانبافت همبند اطراف بخش تحتانی رحم می
Parity

.تعداد فرزندان داراي قابلیت حیاتی که یک خانم بدنیا آورده است
Partograph

دیالتاسیون دهانه رحم ترین ویژگی در ثبت پارتوگراف ارزیابیمهم. دات بالینی در خانمی که در حین زایمان استثبت همه مشاه
تر از حد دهد که زایمان خیلی آراممیدارد که اگر قطع شود نشاناقداموهشدارپارتوگراف یک خط . باشدو نزول سر بچه می
.تکند و نیازمند مداخله هسمعمول پیشرفت می

Patella
.دهداستخوانی که در مقابل زانو قرار گرفته  و کاسه زانو را تشکیل می

Pathogenic
.هاي پاتوژنمخصوصاً باکتري،شودعلت یا میکروارگانیسمی که سبب بیماري می

Pelvic brim (or inlet)
لگن گر سر جنین قادر به عبور از وروديبطور کلی ا. شودباشد که توسط جنین طی میورودي لگن اولین قسمت لگن حقیقی می

.باشد باید بتواند از بقیه لگن نیز عبور کند
Pelvic inflammatory disease (PID)

سقط این عفونت ممکن است به دنبال زایمان یا. باشدمی) ها، پارامتریومهاي رحم، تخمدانرحم، لوله(هاي تناسلی عفونت ارگان
بوجود آمده هاي دیگر مجراي ژنیتال یا شکم باشد یا عفونتی باشد که در خوننت ثانویه یا عفونتبوجود آید یا ممکن است عفو

هاي است لولهممکن. باشددرد ناحیه پایین شکم، تب و ترشحات واژینال می: هاي عفونت شاملنشانه. است مثل توبرکلوزیس
این حالت . درمان شوندها بطور  موثربیوتیکاز همان ابتدا با آنتیفالوپ مسدود شوند و به ناباروري ثانویه منجر شود مگر اینکه 

.ممکن است مزمن باشد
Pelvic outlet
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.کنداستخوان لوزي شکلی که جنین هنگام تولد از آن عبور می
Pericarditis

).کاردیومپري(اي که قلب را احاطه کرده است عفونت کیسه
Perimetrium

پهن هاي کناري لگن به شکل یک لیگامانپوشاند و به دیوارهباشد که روي رحم را مثل یک صفحه میترین الیه رحم میخارجی
.یابدگسترش می

Perinatal
حول و حوش تولد
Perinneum

در زایمان جسم پرینه هرم فیبرو ماسکوالري. استهاي زیرین گسترده شدهاي که از قوس پوبیس تا کوکسیکس و بافتناحیه
بعضی بین یک سوم تحتانی واژن در قدام و خارهاي ایسکیال در طرفین قرار دارکه حین تولد بچه نازك و  کشیده و دراست که 

.شودموارد پاره می
Peritoneal cavity

.باشدفضایی که در ارتباط با اعضاي داخلی شکم می
Peritoneum

.کندگن را آستر میپوشاند و شکم و حفره لهاي داخل شکمی را میغشایی که ارگان
Peritoneum parietal

.صفاقی که بر روي شکم و حفره لگنی گسترده شده است
Peritoneum visceral

.داردشان نگه میها را در موقعیتپوشاند و آنصفاقی که اعضاي شکمی را می
Perritonitis
)صفاق(عفونت پریتونئوم 

Persistent occipital posterior
و به یک شودمعموالً سر خم می. استیابی شدهکه به طرف پشت لگن مادر جهتاست) پشت سر(پوت جنین اکسیعضو نمایشی 

به دنیا آمده شود و بچهپوت خلفی موقعیتی هست که مانع چرخش سر بچه میاما نمایش اکسی،کندموقعیت قدامی چرخش می
در . لگن عبور کندترین قطر سر جنین باید اززیرا بزرگ. مشکل استلیبر در این موارد اغلب خیلی. طرف پوبیس استهصورتش ب

گیرد و آسیب مادر و نتیجه انقباضات کمتر موثر هستند، دیالتاسیون دهانه رحم آهسته بوده و نزول سر جنین با تأخیر صورت می
. جنین شایع است

Photophobia
.کندباشد که نور چشم را اذیت ترس از نور وقتی می

Physical disability
.کندیک مشکل فیزیکی که توانایی شخص را براي مشارکت در یک زندگی نرمال محدود می

Pivot
چرخیدن یا محکم کردن در یک نکته مرکزي

Placenta praevia
شودشود دهانه رحم بطور کامل یا نسبی توسط جفت پوشیدهقرارگیري غیر طبیعی جفت در قسمت تحتانی رحم که سبب می

دیواره کشیده شدن سگمان تحتانی رحم در سه ماهه سوم سبب جدایی جفت از). شوددهانه رحم بین رحم و سرویکس باز می(
حاملگی براي این خطر خونریزي شدید در اواخر. شودهاي واژنی که معموالً بدون درد هستند میشود و سبب خونریزيرحم می

.خانم وجود خواهد داشت
Placenta abruption
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در این. افتداتفاق می22باشد معموالً در هفته گزینی نرمال که سگمان فوقانی رحم میجدایی قبل از موعد جفت از محل النه
شکم اگر خونریزي نهفته باشد و پشت جفت جمع شده باشد. باشدحالت ممکن است درد شکمی همراه با خونریزي وجود داشته

.و امکان شوك شدید و دیسترس جنین نیز شایع استخیلی سفت و دردناك خواهد شد 
Pleurisy

.استهاي قفسه سینه کشیده شدهها که به دیوارهعفونت غشاهاي پوشاننده ریه
Polyhydramnios

هیدروپس این وضعیت با حاملگی چندقلویی، ناهنجاري جنینی، دیابت و. شودوضعیتی که با افزایش مایع آمنیون مشخص می
.باشدمرتبط می) عیت نادري در اثر بیماري همولیتیک جنینیوض(جنینی 

Polyuria
افزایش حجم ادرار

Posterior
در پشت یک بافت یا یک ساختار 

Postpartum
بعد از زایمان

Postpartum haemorrhage
) ضعیفاين ماهیچهوت(ونی ترین علت آن آتشایع.لیتر خون یا بیشتر از مجراي تناسلی پس از زایمانمیلی500از دست دادن 

بخش ، گردن رحم، یا)واژن(ست، یا ممکن است در اثر ضربه به دستگاه تناسلی ایجاد شود، به عنوان مثال ترشح از مهبل ا
.ترین علت مرگ و میر مادران استخونریزي پس از زایمان شایع. تحتانی رحم
Potency

.ر تمام جوانبقدرت یک عامل دارویی براي ایجاد اثر مورد نظر د
Pouch of Douglas

.بست مانند بین رکتوم و رحمفضایی بن
Pre-eclampsia

همچنین .شودتوسط فشار خون باال و پروتئینوري مشخص میشده وحاملگی ایجاد 20شرایط خاص بارداري، که پس از هفته 
در . وجود داردها  ادمه دلیل این که در اکثر حاملگیب. شودباشد، اما نشانه اصلی در نظر گرفته نمیممکن است ادم وجود داشته

و احتمال مرگ و شود که مشخصه آن تشنج و به دنبال آن کما هستاکالمپسی به اکالمپسی منجر میصورت عدم کنترل، پره
.رودمیر باال می

Pre-term baby
.بارداري به دنیا آید37جنینی که قبل از هفته 

Precipitate labour
.یمانی که خیلی سریع پیشرفت کندزا

Primary postpartumhaemorrhage
.ساعت اول بعد از زایمان 24لیتر خون یا بیشتر از مجراي ژنیتال در میلی500از دست دادن حدود 
Primigravida

.خانمی که براي اولین بار باردار شده است
Primipara

.ورده استاي را به دنیا نیاخانمی که هیچ فرزند زنده
Prolonged labour

.ساعت طول بکشد12زایمانی که بیش از 
MembranesofRuptureProlonged

.ساعت طول بکشد بدون در نظرگرفتن اینکه آیا زایمان شروع شده است یا نه18اگر پارگی غشاها بیش از 
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Prophylactic
.شوداده مییک عامل که به منظور تالش براي پیشگیري از بیماري استف

Antibiotic treatmentProphylactic
هابیوتیک براي پیشگیري از عفونتتجویز آنتی

Proteinuria
مورد که همیشه باید. اکالمپسیعلل آن عبارتند از آلودگی به علت ترشحات مهبل، عفونت یا بروز پره. وجود پروتئین در ادرار

.بیوتیک الزم استاشد خطرناك و اگر ناشی از عفونت باشد درمان با آنتیاکالمپسی ببررسی قرار گیرد، زیرا اگر پره
Pubic arch

.ساختار استخوانی کاسه مانندي که در مقابل لگن قرار دارد
Puerperal sepsis

.شودیجادزایمان و یا سقط جنین اازروز بعد42یا زایمان و هاپارگی پردهعفونت دستگاه تناسلی که در هر زمانی بین شروع
Puerperium

.باشد که به عبارت دیگر همان دوره بعد از زایمان استروزه بعد از تولد نوزاد می42دوره 
Pulmonary embolism

.شودها بوسیله یک لخته خونی متوقف میگردش خون ریه
Pulmonary oedema

.هاتجمع مایع در ریه
Purpura

خونریزي کوچک در پوست
Pyelonephritis

.شودشوند ایجاد میهایی که از مثانه  به باال حرکت و وارد پیشابراه میها که به علت باکتريعفونت کلیه

R
Rales

.شودهاي دچار بیماري شنیده میصداي سریعی که از ریه
Recumbent position

دراز کشیدن
Resistant bacteria

.شوندکشند، کشته نمیها را میع از باکتريهایی که معموالً بوسیله داروهایی که یک نوباکتري
Resuscitation

.باشدکسی که تقریباً مرده به برگرداندن هوشیاري یا زندگی 
Retained placenta

.دقیقه بعد از خروج بچه هنوز خارج نشده باشد30توصیف موقعیتی هست که جفت 
Retracted
کشیدن به پشت

Retro placental
یا در زیر جفتموقعیتی در پشت 

Reversal
چرخش یا تغییر در موقعیت متضاد

Rhesus factor



190سقط ناقص   

Rhمثبت هستند و افراد فاقد آنRhافرادي که این آنتی ژن را دارند . هاي قرمز اکثر مردم وجود داردآنتی ژنی که درگلبول
.ی باشدمنفRhمثبت و جنین Rhافتد که مادر زمانی اتفاق میRhناسازگاري . منفی هستند
Rickets

. دهدرخ میدر دوره کودکی Dها به علت کمبود ویتامین نرمی استخوان
Risk faktor

.شوندتر با احتمال بیشتر میعواملی که باعث اتفاق افتادن موارد خطرناك
Rotation (of fetal head)

.حرکت سر جنین هنگام نزول در کانال زایمانی
Rupture

.ز یک ساختار بعنوان مثال پارگی رحم به دنبال زایمان متوقف شدهپارگی یا کنده شدن ا
Ruptured uterus

.پارگی یا کندگی رحم به خاطر زایمان متوقف شده

S
Sacral promontory

.گرددکه به داخل حفره لگنی برمیاستبخشی از مهره اول ساکرال 
Sacrum

.استیجاد شدهمهره ا5ترین قسمت ستون فقرات که بوسیله تحتانی
Sagittal suture

- باشد که از فونتانل خلفی به فونتانل قدامی کشیده میمی) هاي آهیانهاستخوان(هاي جمجمه جنین خطی غشایی بین استخوان
.شود

Sanitation
از یشگیريهاي بهداشتی کافی براي پتثبیت کردن شرایط مطلوب بهداشتی که شامل دفع ایمن مدفوع با استفاده از دستشویی

.استانتقال بیماري 
Scoliosis

.انحراف ستون فقرات از خط مستقیم به طرفین
Secondary postpartum haemorrhage

.افتدهفته بعد زایمان اتفاق می6ساعت بعد از تولد تا 24می باشدکه PPHشامل همه دالیل
Segmant

.اي از یک شیءیک بخش یا ناحیه
Self-retaining catheter

.شودکاتتري که بطور ثابت در داخل مثانه گذاشته می
Semiprone positin
دراز کشیدن به پهلوي چپ

Semi-recumbent position
.ها بلند شده استدراز کشیدن در حالی که سر و شانه

Septic shock
سپتیک اگر شوك. شودلی سریع میعفونت شدید جریان خون که سبب تب خیلی زیاد، افت فشار خون، افزایش نبض و تنفس خی

.شوددرمان نشود منجر به کما و مرگ می
Septicaemia
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نشود سمی درماناگر سپتی. هاي مضر درخون که سبب تب خیلی باال و یا افت دماي بدن شودتکثیر میکروارگانیسمحضور و
.تواند منجر به کما و مرگ شودمی

Shok
مغز مخصوصاً(هاي حیاتی رسانی کافی به ارگانثر ناتوانی سیستم گردش خون براي خونیک موقعیت پرخطر در زندگی که در ا

.شودمشخص می) وکلیه
Hemorrhage shok

.شوکی که در اثر کاهش جریان خون به خاطر از دست دادن بیش از حد خون ایجاد شود
Septic shok

.باشدهاي پاتوژن درسیستم عروقی میجه فعالیت باکتريباشد که به علت عفونت سراسري و در نتیشوك سپتیک، شوکی می
Sinciput
ابرو، پیشانی

Sinusitis
)طرف بینی و باالي چشمدوهاي مغزي، در هر هاي هوایی در استخوانحفره(ها عفونت سینوس
Sitz bath

.شودر یک تشت آب گرم تمیز قرار دادهزیوتومی  یا پارگی پرینه  ناحیه ژنیتال دممکن است بعد از زایمان براي کاهش درد اپی
Smear

تواند بصورت میکروسکوپیک معاینه شود و اطالعاتی درباره میزانهاي سطحی واژن یا سرویکس که میاي از سلولنمونه
.هاي بدخیم ابتدایی بدهدها و بیماريهورمون

Sodium lactate
.تواند توسط انفوزیون داخل وریدي داده شودیم کلراید که میمحلول سدیم الکتات، سدیم کلراید، پتاسیم کلراید، کلس

Sonar
هاي پزشکیاي براي مافوق صوت در تشخیصواژه

Spasms
.هاي سریع، ناگهانی و غیرارادي عضالتانقباض

Specific gravity
.نسبت وزن یک ماده معین  نسبت به آب در حجم برابر). ادرارمخصوصاً(اي وزن نسبی هر ماده

Specimen
.رودنمونه یا بخشی از یک ماده که براي تعیین کردن تمام مواد موجود بعنوان مثال ادرار به کار می

Splint
.شودبخشی از یک وسیله غیرقابل حرکت مثل چوب که براي ثابت نگه داشتن بخش متحرك بدن استفاده می

Sputum
. شودهان خارج میها و ناي، از طریق دها، برونشاي که از ریهماده

Stasis (of urine)
.کنددر حال حاضر متوقف شدن، بطور تدریجی پیشرفت نمی

Stat
.باشدیک اختصار پزشکی به معناي فوراً و بالفاصله می

Statistics
آوري وقایع آماريجمع

Status
.ی،  بهبود نسبی شخصعوضعیت اجتما

Stenosis (of vagina)
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.ترمیم جاي زخم که  بوسیله  نقص یا پارگی ژنیتال ایجاد شودتنگی واژن در اثر عدم 
Stillbirth

).بارداري22بعد از هفته (اي که مرده به دنیا آید بچه
Stillborn

.بچه مرده به دنیا آمده
Stunted growth

.ماندشخصی که معموالً به علت کمبود مواد غذایی دریافتی در طول دوره کودکی کوتاه قد می
Subarachinoid hemorrhage

.باشدها میخونریزي داخل غشاهاي در بر گیرنده مغز که به علت پارگی رگ
Sub involution (uterus)

.باشدعبارت دیگر پسرفت آهسته اندازه رحم میهب،یابداندازه رحم بعد از زایمان بطور نرمال کاهش نمی
suboccipitobregmatic diameter (of head)

.پوت تا فونتانل قدامی سربین برآمدگی اکسیفاصله
Symphysiotomy

داشته یک برش جراحی در سمفیزپوبیس براي پهن کردن قطر لگن در مواقعی که عدم تناسب بین سر جنین و لگن مادر وجود
.دسترس نباشدح درباشد که امکانات کافی براي جراحی سزارین صحیاستفاده در زمانی میباشد که یک پروسه اورژانسی قابل

Symphysis pobis
.کنداستخوان پوبیس را در مقابل لگن به هم وصل می2ناحیه  غضروفی که 

T
Talipes

.باشدیک آنومالی مادرزادي در هنگام تکامل یافتن پا در زاویه انگشتان می. پا چنبري
Tenderness

.احساس درد هنگام لمس کردن
Term baby

.استحاملگی به دنیا آمده37تا42هاي اي که بین هفتهبچه
Testiclies/testes

.کنندهاي جنسی مردانه را تولید میها و هورموندو غده در اسکروتوم که اسپرم
Tetanus

.شودهاي موجود در خاك و گرد و غبار و به وسیله مدفوع انسان و حیوانات منتشر میبیماري که بوسیله میکروارگانیسم
که در نهایت منجر به مرگشدهو سبب اسپاسم عضالت و تشنج شودیسم از طریق شکافی در پوست وارد بدن میمیکروارگان

- ایمنیتوان از این بیماري از طریقمی. گویندشدن فک نیز میشود، چون سختی فک اولین نشانه هست، به این بیماري قفلمی
.زایی با توکسین تتانوس جلوگیري کرد

Thorax
ینهقفسه س

Thrombophlebitis
.شود، بنابراین خطر آمبولی اندك استالتهاب وریدهاي سطحی همراه با تشکیل لخته که این لخته بندرت از ورید ها جدا می

Thrombosis
ب اجتناها جدا شود،  خطر آمبولی غیرقابلشود و اگر این لخته از دیوار رگشکلی از لخته خون که در وریدهاي عمقی ایجاد می

.شودکه در نهایت منجر به مرگ میاست
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Tocolytic agent
.کند مخصوصاً ریتودرین، هیدروکلراید، سالبوتامولاي که انقباضات رحم را متوقف میماده

Traditional birth attendant (TBA)
زایمان را سواد هستند وفراد اغلب بیاین ا. کندها را حین زایمان در جامعه مدیریت میگویند که خانمسنتی زایمان میعاملینبه 

موارد اساسی در کنند اما براي دادن آموزش براي چند هفته و تشویق کردن آنها براي استفاده کردن ازبدون آموزش مدیریت می
ه نظر برسند جامعه بتوانند به عنوان یک مراقب مهارت یافته زایمان درآنها نمی. استهایی شروع شدهبه دنیا آوردن بچه  تالش

.یافته بازي کنندتوانند یک نقش مهم را در متصل شدن به مراقبین مهارتاما می
Transient

.کشدطول نمیهگذرا، موقت، مدت زیادي ب
Trauma
زخم، آسیب

Traumatic bleeding
.شوددر مامائی خونریزي به خاطر آسیب مجراي ژنیتال ایجاد می

Tumor
.یا سرطانی باشد) بی ضرر(تواند خوش خیم ه میرشد جدیدي از یک بافت ک

Twitch
.العمل، ناگهانی، سریع، گذراعکس

U
Ultrasound

هايهایی از پزشکی در بعضی از تکنیکها و شاخهست و در زایماناهایی که در محدوده مافوق صوت صداي فرکانس
هاي جنین وگزینی جفت، تشخیص آنومالیل النهه جنین، محشود که براي ارزیابی بلوغ و اندازاولتراسونوگرافی استفاده می

.رودهاي لگن به کار میتومور
Umbilical cord

زائد مواد مغذي و اکسیژن از طریق ورید نافی از جفت به جنین منتقل شده و مواد. شودطنابی که باعث اتصال جنین و جفت می
.شونداز طریق شریان نافی از جنین به جفت منتقل می

Uremia
.باشداي از تخریب مزمن کلیه میافزایش بیش از حد اوره در خون که نشانه

Utero vesical pounch
.اي که بین مثانه و رحم قرار داردفضاي بسته

Uterus inversion
که کندس میکند و به داخل و بیرون واژن پروالپگردد و فوندوس رحم شروع به فشردن سرویکس میرحم به طرف بیرون برمی

.گردددر صورت امکان رحم باید هر چه سریعتر به محل خودش باز. شوداز موارد اورژانس مامائی بوده و منجر به ایجاد شوك می

V
Vacuum extraction
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متصل کشیدن مالیم زنجیر.شودو از طرف دیگر به واکیوم وصل میشدهاي که در آن یک کاله آهنی به سر بچه متصل پروسه
سر و قبل از انجام زایمان واکیومی کنترل تناسب. شودها منجر به نزول سر جنین در مجراي زایمانی میبه کاله حین انقباض

.لگن مهم هست
Vaginal fornix

فورنیکس، یک فورنیکس قدامی،4واژن . کندمیپیدا فضایی بین دیواره واژن و بخشی از سرویکس که به داخل واژن پروالپس
.فورنیکس جانبی دارد2فی و یک خل

Varicose veins
حمایتی اگر در حاملگی دردناك باشد باید به خانم حامله استفاده از مواد. اندوریدهایی که به طور غیرمعمول خمیده و پیچیده شده

.سطح قلب باشندندتر ازهاي االستیک در صبح قبل از بلند شدن از خواب را توصیه کرد و هنگام استراحت باید پاها بلمثل جوراب
Venepuncture

.سوراخ کردن ورید براي به دست آوردن نمونه خون یا شروع انفوزیون داخل وریدي
Vertex

سر هاي پاریتال قرار دارد که در هر طرفبرجستگی استخوان2هاي خلفی و قدامی و بین باشد که بین فونتانلاي از سر میناحیه
.باشدیابد پرزانتاسیون ورتکس میدر زایمان طبیعی وقتی سر به خوبی فلکسیون می. قرار داردها یکی از این برجستگی

Virus
- آنومالیها ممکن است در حاملگی از جفت عبور کرده و سببویروس. کندهاي زنده رشد میعامل عفونی کوچکی که در سلول

.هاي جنین مخصوصاً در سه ماهه اول بشوند
Vitamins

و براي تغذیه و سالمت ضروري هستندKوA،B،C،D،Eهمه ویتامین هاي . باشندغذایی ضروري میجزو مواد
.شودکمبودشان سبب مشکالت جسمی متنوعی می

W
Waddling gait

).راه رفتن اردکی شکل( باال رفتن بیش از حد مفصل ران هنگام راه رفتن 
Water intoxication

باشد شود که ممکن است به دلیل ترانسفوزیون بیش از حدبیش از اندازه مایع و کمبود سدیم ایجاد میحالتی که به علت افزایش 
.استفراغ و در مواردي منجر به کما و تشنج شودتواند منجر به تهوع وو می
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آزمونو پسآزمونسواالت پیش: ضمیمه
و طیف گسترده و کاملی از سواالت تلقی هایی ارائه شده است ان مثالکه در ادامه بعنو) هاو پاسخ(سواالت پیش و پس آزمونی 

آزمون بوده و شما باید انتخاب کنید تا از آنها به عنوان یک روش باید در پیش و پسشود،نمی
ا محتواي شما ممکن است تمایل داشته باشید که از این سواالت به همراه سایر سواالت مرتبط ب. ارزیابی دانشجو استفاده کنید

سواالت استفاده شده در پیش آزمون بایستی مجدداً در . اي براي دانش نظري دانشجویان استفاده نماییداین مدل براي ایجاد پایه
مدرس ممکنست همچنین تمایل داشته باشد که سواالت بیشتري . پس آزمون براي تعیین تغییرات در دانش نظري استفاده شوند

.ده کندآزمون استفارا براي پس

- کنید، مهم است که حداقل در تعدادي از سواالت پیش و پسي سقط ناقص استفاده میهر زمانی که شما از مدل آموزشی اداره

این امر به ویژه، در ارتباط با مدارسی است که که در آن دانشجویان به طور مرتب با یکدیگر در مورد . آزمون تغییراتی بدهید
.به عنوان مثال، مدارس مامایی وپرستاري: ت در ارتباطندمحتواي سواالت و امتحانا

ها ي گزینههمهاگر از . هاي ارزیابی دانشجویان استفاده گرددآزمون نباید براي خروج سایر گزینهو پسآزمونپیش
یان در طول ها، براي ارزیابی پیشرفت دانشجوها در فواصل زمانی مدلشود، استفاده از حداقل برخی از آناستفاده نمی

عالوه بر این، الزم است به یاد داشته باشید که ارزیابی صالحیت بالینی به منزله جزء اصلی از . .دوره مطالعه مهم است
.باشدهاي تکنیکی دیگر میمدل و مدلارزیابی دانشجویان در این 

سقط چیست؟: 1سوال 

.کندي جنین با زندگی خارج از رحم اشاره میاصطالحی که به ختم بارداري به هر علتی قبل از سازگار: پاسخ

سقط ناقص چیست؟: 2سوال 

.افتد و شامل خروج نسبی محصوالت حاملگی استسقط ناقص معموالً در سه ماهه دوم بارداري اتفاق می: جواب

سه عالمت یا نشانه سقط ناقص چیست؟: 3سوال 

هاي شکمی، درد پایین شکمخونریزي واژینال، کرامپ: جواب

سقط غیرایمن چیست؟:  4سوال 

هاي الزم را نداشته یا در محیطی فاقد استانداردهاي اصطالحی است که به ختم بارداري توسط شخصی که مهارت: جواب
.مراقبتی حداقل یا هر دو مورد اشاره می کند

افتد؟روزانه در سراسر جهان چند مورد سقط اتفاق می: 5سوال 

55000: جواب
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افتد؟ها در کشورهاي در حال توسعه اتفاق میصد از سقطچند در: 6سوال 

%95: جواب

آسپیراسیون با واکیوم دستی چیست؟: 7سوال 

.روشی که شامل استفاده از ساکشن براي خارج کردن بافت و خون از رحم از طریق کانول و به داخل سرنگ است: جواب

مشکالت تهدید کننده حیات مرتبط با سقط چیست؟: 8سوال 

شوك، هموراژي، سپسیس، آسیب داخل شکم: جواب

تواند استفاده شود؟چه روش پیشگیري از بارداري بعد از سقط می: 9سوال 

هیچ عوارضی که نیازمند درمان بیشتر باشد وجود ندارد، غربالگري مناسب از نظر . توانند مدنظر قرار گیرندتمام روشها می:  جواب
. شودی انجام شده و مشاوره خوب پیشنهاد میها براي هر روشکنتراندیکاسیون

تواند داده شود؟هاي تزریقی پیشگیري از بارداري میچه مدت زمانی بعد از سقط آمپول: 10سوال 

بالفاصله: جواب

بایستی با احتیاط و فقط در تسهیالت بهداشتی با پشتیبانی اورژانسی استفاده شود را نامMVAسه مورد که در ان : 11سوال 
ببرید؟

اي از اختالالت خونریزي دهنده، آنمی شدید، ناپایداري سیستم همودینامیک بعلت بیماري قلبیتاریخچه: جواب

در درمان سقط ناقص را نام ببرید؟) D&C(بر دیالتاسیون و کورتاژ MVAمزیت 5: 12سوال 

کاهش خطر پرفوراسیون رحم: جواب

استفاده کمتر از داروهاي کنترل درد

هاي بیمارستانیهزینهکاهش

تواند بصورت سرپایی یا پروسیچر درمانی در مطب باشدمی

کاهش میزان عوارض

تکنیک ارتباط غیر کالمی را نام ببرید؟3حداقل : 13سوال 

نشستن در وضعیت قائم، صحبت کردن و نگاه کردن مستقیم به بیمار: جواب

لوایجاد حرکات تشویقی مانند تکان و یا خم شدن به ج
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دهنده عالقه و نگرانی باشداستفاده از تون صدا که نشان

قرارياجتناب از حرکات منحرف مانند بی

اجتناب از نگاه کردن به ساعت یا کاغذهاي روي میز یا اطراف اتاق

.اجتناب از اخم، خمیازه کشیدن، و یا بیان خستگی

را بشویند نام ببرید؟هاي خود موردي که بایستی کارکنان بهداشتی دست3:  14سوال 

قبل از پروسیجر: جواب

قبل از پوشیدن دستکش

قبل از هر پروسیجري

را نام ببرید؟MVAسه راه براي کاهش اضطراب زن در طول : 15سوال 

درمان آرام

ارتباط خوب و دادن اطمینان خاطر توسط تیم سالمت

استفاده از داروهاي ضد اضطراب

ر چیست؟سه هدف ارزیابی بیما: 16سوال 

دادن تشخیص صحیح

تعیین درمان مناسب

.هشدارها در درمان مانند حساسیت دارویی

کرایتریاي مهم در انتخاب کانول با سایز مناسب را لیست کنید؟2: 17سوال 

سایز رحم بایستی توسط معاینه دودستی رحم اندازه گیري شود: جواب

ي رحمدرجه اتساع دهانه

لی در بیماران با سقط ناقص را نام ببرید؟عارضه احتما4: 18سوال 

یا سپسیس/ عفونت و: جواب

پرفوراسیون رحم

هموراژي
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آسیب داخل شکمی

شوك

را نام ببرید؟MVAزدایی سطح باال براي تجهیزات روش عفونت2: 19سوال 

جوشاندن

1شیمیایی مانند کلرین یا سیدکس

؟جزء مراقبت بعد از سقط را نام ببرید3: 20سوال 

درمان اورژانسی عوارض بعد از سقط: جواب

ها  و مشاوره تنظیم خانواده بعد از سقطسرویس

)سیستم ارجاع خوب(ایجاد ارتباط بین خدمات اورژانسی بعد از سقط و سایر خدمات بهداشتی باروري 

١ Cidex
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Education material for teachers of midwifery

Midwifery education modules

second  edition

Managing incomplete abortion


