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           ز                                      تمهـيد                    

أكثـر مأمونيـة ـ    تركز استراتيجية منظمة الصحة العالمية لجعل الحمـل  
 مبادرة األمومة المأمونة ـ على مساهمة القطاع الصحي لخفض  وبدعم من

 .وفيات األمهات والولدان
يتعامل التدبير العالجي المتكامل للحمل والوالدة ـ وهو المكون التقني مـن   

 :واضيع التالية بشكل رئيسياالستراتيجية السابقة الذكر ـ مع الم
  تحسـين مهـارات العاملين الصحـيين من خالل دالئـل إرشـادية           •

ومعايير معدلة محلياً للتدبير العالجي للحمل والـوالدة فـي مختلـف            
 مستويات نظام الرعاية الصحية؛

  القيام بتدخالت لتحسين استجابة نظام الرعايـة الـصحية الحتياجـات            •
حسين إدارة الخدمات الصحية علـى مـستوى        الحوامل وولدانهن، ولت  

المنطقة، بما في ذلـك اإلمـداد المناسـب بالعـاملين واللوجـستيات             
 .واإلمداديات والمعدات

  التثقيف الصحي وتعزيز األنشطة التي تحسن االنطباعات والممارسات         •
 .العائلية والمجتمعية المتعلقة بالحمل والوالدة

ل آخر مشابه له حول التدبير العالجي للخدج  ولقد تمت كتابة هذا الدليل، ودلي     
والولدان المعتلين، من أجل القابالت واألطبـاء العـاملين فـي           ) المبتسرين(

ويكمل هذا الدليل، ويتسق في مـضمونه، مـع دليـل           . مستشفيات المنطقة 
ممارسة الرعاية األساسية للحمل والوالدة، والذي تم إعداده بشكل رئيـسي           

سيؤمن هذان الدليالن معاً توجيهاً     . ة الصحية األولية  من أجل مستوى الرعاي   
للعاملين الصحيين المسؤولين عن رعاية الحوامـل والولـدان علـى كافـة             

 .مستويات الرعاية
اعتمدت التدخالت الموصوفة في هذين الدليلين على أحدث ما تـوافر مـن             

 معلومـات ومن المزمع تحديث الدليل كلما تم الحصول على         . بينات علمية 
 بعين االعتبار أن الطب المعتمد على البينات هو المعيار الذي           جديدة، آخذين 

 .تعتمد عليه الممارسة السريرية
نأمل أن هذا الدليل سيكون مفيداً باستخدامه قـرب المـريض، وأن يكـون              

) حالـة إسـعافية   (طارئة  ) أو واجه طبيب  (متوفراً مسبقاً أينما واجهت قابلة      
 .توليدية



تمهـيد                                                                                         ح 

 

 



  

 

 ط                                              المقـدمـة      

تعتبر كل الحمول معرضة للخطر ـ رغم أن معظم الحمـول والـوالدات    
مـن كـل الحوامـل مـن        % 15يعاني حوالي   . خالية من الحوادث المهمة   

مضاعفة قد تكون مهددة للحياة وتستدعي رعاية ماهرة، ويتطلـب بعـضها            
كُتب هذا الدليل للقابالت واألطبـاء      . تدخالً توليدياً كبيراً للحفاظ على الحياة     

 اللـواتي يعـانين مـن      المسؤولين عن رعاية النساء   ي مستشفى المنطقة    ف
مضاعفات الحمل أو الوالدة أو دور النفاس القريب، بما في ذلك مـشكالت             

 .الوليد العاجلة
وإضافة للرعاية التي تقدمها القابالت واألطباء للنساء في المرافق، فإن لهـم            

 :دوراً مميزاً وعالقة مع 
رعاية الصحية في النظام الصحي للمنطقة ، بما فـي            جماعة مقدمي ال   •

 .ذلك العاملين الصحيين المساعدين والمتعددي األغراض
 .  أعضاء عائالت المريضات  •
 .  قادة المجتمع  •
اليافعين والنساء الحامالت   : مثل  (  الجماهير ذوي االحتياجات الخاصة      •

 ).لفيروس العوز المناعي البشري، أو المصابات باإليدز
 :دور القابالت واألطباء 

 .  دعم األنشطة الهادفة لتحسين كل الخدمات الصحية في المنطقة  •
 .  السعي لتوفير أنظمة إحالة ذات معولية وكفاءة  •
 .  مراقبة جودة خدمات الرعاية الصحية  •
 .  تشجيع مشاركة المجتمع في المسائل المتعلقة بالصحة  •

لى توفير خدمات ذات جودة، بما      يعرف مستشفى المنطقة بأنه مرفق قادر ع      
ورغم أن الكثير من اإلجراءات الواردة      . في ذلك التوليد الجراحي ونقل الدم     

في هذا الدليل تتطلب معدات متخصصة وخبرةَ مقدمي رعاية صحية مدربين      
بشكل نوعي، فإنه يجب معرفة أن الكثير من اإلجـراءات المنقـذة للحيـاة              

 .اكز الصحية أيضاًالمذكورة يمكن إنجازها في المر



مقدمة                                                                                                                ي 

 

 



  

 

            ك                                    كيفية استخدام الدليل        

إن المرأة التي تحضر بمضاعفة توليدية مهددة للحياة في حالة طارئة تتطلب            
فوراً تشخيصاً وتدبيراً عالجياً؛ ولذلك فإن المتن الرئيسي للدليل قـد رتِّـب             

، وألن هذا األسـلوب     )النزف المهبلي في بداية الحمل    : مثالً(حسب العرض   
 التي ترتب حـسب     المعتمد على العرض يختلف عـن معظم المتون الطبية       

 .المرض فقد وضعت قائمة بالتشخيص مع رقم صفحة التشخيص الموافق
اعتمـدت خطـوات    . ويركز الدليل على التقييم واتخاذ القـرار الـسريعين        

اإلجراءات السـريرية على التقـييم السريري مع معولية محـدودة علـى           
عدد من  الفحوصات المختبرية أو الفحوصات األخرى، ومعظمها متوافر في         

 ).مستشفى المنطقة أو المركز الصحي: مثالً(المواقع السريرية 
 للتدبير العالجـي لمـضاعفات الحمـل        المبادئ السريرية يوجز القسم األول    

والوالدة ، ويبدأ بقائمة يمكن للعاملين في الرعاية الصحية اسـتخدامها مـن             
يتضمن هذا القسم   . أجل التقييم السريع لحالة المرأة وابتداء المعالجة المالئمة       

المبادئ العامة للرعاية العاجلة والعامة والجراحـية، بما في ذلك الوقاية من           
العدوى، واستخدام الدم وسوائل اإلعاضة، والمضادات الحيويـة والتخـدير          

كما يتضمن هذا القسم وصفاً للمخاض والوالدة السويين، بما فـي           . والتسكين
ر الفعال للطور الثالث، وذلك بهدف توفير       ذلك استخدام مخطط الوالدة والتدبي    

المعلومات الالزمة للعاملين في الرعاية الصحية للتفريق بين العملية السوية          
كما . وهناك أيضاً توجيهاً حول الرعاية المبدئية للوليد السوي       . والمضاعفات

يتضمن القسم األول معلومات حول توفير الدعم العاطفي للمرأة وعائلتهـا،           
 .الرتباط بين مقدمي الرعاية الصحية ومجتمعهمويوضح ا

 التي تأتي بها المرأة التي تعاني من مضاعفات      األعراضويصف القسم الثاني    
وتعكس هـذه األعـراض األسـباب الرئيـسية للوفيـات           . الحمل والوالدة 

. هناك استعراض للتدبير العالجي العام والمبدئي لكـل عـرض        . والمراضة
يتلـو  .  يتم تحديد التشخيص الذي يسبب العرض      ومن خالل قوائم التشخيص   

تم اختيار  . ذلك بروتوكوالت تدبير عالجي مبسطة لهذه التشخيصات النوعية       
أكثر المعالجات الفعالة والرخيـصة، حيثمـا تـوافرت عـدة خــيارات             



كيفية استخدام الدليل                                                                            ل

ح 

للمعـالجة؛ كما توجـد في هـذا القسـم معلومات حول التدبير العالجـي           
 ). ساعة من حياته24خالل أول (ة للوليد للحاالت أو المشكالت الفوري

 التي قد تكون ضـرورية للتـدبير العالجـي          اإلجراءاتيصف القسم الثالث    
" لكيفيـة العمـل   "لم يقصد بهذه اإلجراءات أن تكون تعليمات مفصلة         . للحالة

ولـم تـذكر    . وإنما مجرد تلخيص للخطوات الرئيسية المرافقة لكل إجـراء        
راحية لكل إجراء مرة ثانية هنا ألنها ذكـرت فـي   مبادئ الرعاية العامة الج  

إجراءات : مثالً(القسم األول، ما لم يكن هناك رعاية نوعية مطلوبة لإلجراء           
ويوجد توجيـه واضـح حـول األدويـة         ). الرعاية بعد التخدير بالكيتامين   

القيـصرية المأمونـة تحـت      : مثالً(والجرعات مع خيارات واسعة للتخدير      
مثالً الغلق األحادي   ( وطرق مأمونة وفعالة وقليلة التكلفة       )التخدير الموضعي 

 ).الطبقة للرحم
 نُظِّم الفهرس بحيـث     .قائمة باألدوية األساسية وفهرسـاً    ويحتوي القسم الرابع    

وضـعت  . استخدامه في حاالت الطوارئ إليجاد المادة المناسبة بسرعة       يمكن  
جي والخطـوات المتعلقـة   أهم المعلومات ـ بما فيها التشخيص والتدبير العال 

ـ   أوالً بالبنط األسود، يتبعها المواضيع األخـرى ذات الـصلة   بأي إجراء 
وقد تضمن الصفحات التـي تحتـوي المعلومـات    ). ألفبائي(بترتيب أبجدي   

المهمة أو ذات الصلة فقط؛ مفضالً ذلك على وضع كل صفحة تحتوي الكلمة             
 .أو العبارة

 



م  قائمة بتشخيص الحاالت

المخاض والوالدة السويان 
 

 الصدمة 
 سرعة قلب الجنين الشاذة 

 اإلجهاض 
 انفصال المشيمة الباكر 

التهاب الحويضة والكلية الحاد 
 التهاب السلى

 فقر الدم الوخيم 
 التهاب الزائدة 
 الرحم الواني
 التهاب الثدي
 تحفل الثدي

 المجيء المقعدي
 الربو القصبي 
 المجيء الجبهي

 ب رأسي حوضيال تناس
 ارتفاع ضغط الدم المزمن

 اعتالل خثري
 المجيء المركب 

 التهاب المثانة
 االرتعاج

 الحمل المنتبذ
 التهاب الدماغ

 الصرع
 فرط الصاء

 المجيء الوجهي
 المخاض الكاذب

 موت الجنين 
 النزف قبل الوالدة
 النزف بعد الوالدة

 فشل القلب
 نشاط رحمي غير كاٍف

 التهاب الرحم
 

 المبادئ
 57السريرية ـ 
   1األعراض ـ 
 95األعراض ـ 
 8األعراض ـ 
 18األعراض ـ 
100األعراض ـ 
136األعراض ـ 
126األعراض ـ 
116األعراض ـ 
 27األعراض ـ 
108األعراض ـ 
108األعراض ـ 
 74األعراض ـ 
126األعراض ـ 
 73األعراض ـ 
 57األعراض ـ 
 38األعراض ـ 
 19األعراض ـ 
 74األعراض ـ 
100األعراض ـ 
 38األعراض ـ 
 8األعراض ـ 
 39األعراض ـ 
 39األعراض ـ 
 87األعراض ـ 
 73األعراض ـ 
 57األعراض ـ 
132األعراض ـ 
 17األعراض ـ 
 27األعراض ـ 
126األعراض ـ 
 57األعراض ـ 
108األعراض ـ 

 

 الرحم المنقلب
 الجنين الكبير
 بمضاعفاتالمصحوبة/المالريا الوخيمة

 بمضاعفاتالمصحوبة يا، غيرالمالر
 العقي

 التهاب السحايا 
 التهاب الرحم

 الشقيقة
 الحمل الرحوي
 الحمل المتعدد 

 االنسداد
 الوضعية القذالية الخلفية

 الوضعية القذالية المستعرضة
 الكيسات المبيضية
 الخراج الحوضي
 التهاب الصفاق

 المشيمة المنزاحة
 االلتهاب الرئوي
خفيفة أو الوخيمة المقدمات االرتعاج ،

ارتفاع ضغط الدم المحرض بالحمل
 تمزق األغشية السابق للوالدة

 الوالدة المبتسرة
 الحبل المتدلي

 طور الخفاء المطول
 طور االنقذاف المطول

المشيمة المحتبسة أو الشدف المشيمية
 )تمزق الرحم(الرحم المتمزق 
 الرحم المتندب
 المجيء الكتفي

 عسر والدة الكتف
  عنق الرحم والمهبل تمزقات
 الكزاز  

 الوضعة المستعرضة
 

 27األعراض ـ 
 87األعراض ـ 
 39األعراض ـ 
 100األعراض ـ 
 95األعراض ـ 
 39األعراض ـ 
 108األعراض ـ 
 39األعراض ـ 
 8األعراض ـ 
 87األعراض ـ 
 57األعراض ـ 
 72األعراض ـ 
 72األعراض ـ 
 116األعراض ـ 
 108األعراض ـ 
 108األعراض ـ 
 18األعراض ـ 
 126األعراض ـ 
 38األعراض ـ 
 38األعراض ـ 
 136األعراض ـ 
 120األعراض ـ 
 97األعراض ـ 
 57األعراض ـ 
 57األعراض ـ 
 27األعراض ـ 
 18األعراض ـ 
 93األعراض ـ 
 75األعراض ـ 
 83األعراض ـ 
 27األعراض ـ 
 38األعراض ـ 
 75األعراض ـ 
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                1 ـ المبادئ السريرية                 التقييم المبدئي السريع            

ـ         عندما تَعاني امرأة في سن اإلنجـاب مـن مـشكلة ، ينبغـي عليـك أن تقـيم 
 .وبسرعة ـ حالتها لتحدد درجة علتها

 *   التقييم المبدئي السريع1 –الجدول المبادئ السريرية 
 التقييم عالمات الخطر األخذ بعين االعتبار

 فقر الدم الوخيم  •
 فشل القلب  •
 االلتهاب الرئوي  •
 الربو  •

 وبة التنفس الصفحةصع: انظر 
 125األعراض ـ 

 :ابحث عن 
 )االزرقاق(الزراق  •
 الضائقة التنفسية •

 :افحص 
 الشحوب : الجلد  •
 األزيز والخراخر: الرئتين •

ــوائي  ــسلك اله الم
 والتنفس

 : افحص  1-الصدمة الصفحة األعراض
 بارد ومبلل بالعرق: الجلـد •
)  أو أكثـر   110(سـريع   : النبض •

 وضعيف
االنقباضـي  (منخفض  : ضغط الدم  •

 ) مم ز90أقل من 

عالمـات    (الدوران
 )الصدمة

 اإلجهاض  •
 الحمل المنتبذ •
 الحمل الرحوي •

الـصفحة   النزف المهبلي في الحمل البـاكر     انظر  
 7–األعراض

 :اسأل إن كانت 
 مدة الحمل: حامالً  •
 ولدت حديثاً •
 تمت والدة المشيمة •

ــي  ــزف المهبل  الن
الحمــل البــاكر أو (

ــد   ــدم أو بع المتق
 )ةالوالد

 
 انفصال المشيمة الباكر •
 رحم متمزق •
 مشيمة منزاحة •

النزف المهبلي في الحمل اآلجل والمخـاض       انظر  
 17–الصفحة األعراض

 
 )الونائي(الرحم الواني  •
  تمزقات عنق الرحم والفرج  •
 المشيمة المحتبسة •
 الرحم المنقلب •

النـزف المهبلـي بعـد الـوالدة الـصفحة          انظر  
 25–األعراض

 :افحص 
مية النزف ، المـشيمة ك: الفرج   •

 المحتبسة ، تمزقات ظاهرة 
 الوانى : الرحم  •
 ممتلئة: المثانة  •
 

 ال تجر فحصاً مهبلياً في هذا الطور

 

 االرتعاج •
 المالريا •
 الصرع •
 الكزاز •

االختالجـات أو فقـد الـوعي الـصفحة         : انظر  
 35–األعراض

 : اسأل إن كانت 
 مدة الحمل: حامالً  •
 

 :افحص 
االنبسـاطي (تفع  مر: ضغط الدم    •

 ) مم ز أو أكثر90
  م أو أكثر38ْ: درجة الحرارة  •

 فقد الوعي
 أو االختالج

ال تتضمن هذه القائمة كل المشكالت المحتملة التي قد تواجه المـرأة فـي الحمـل أو دور                  * 
النفاس، إنها تهدف لتحديد تلك المشكالت التي تضع المرأة تحت اختطار أعلى لوفيات ومراضة              

 .األمومة
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 التقييم عالمات الخطر األخذ بعين االعتبار

 عدوى السبيل البولي •
 المالريا •

الحمى أثناء الحمـل والمخـاض الـصفحة        انظر  
 99األعراض ـ

 التهاب الرحم •
 الخراج الحوضي •
 التهاب الصفاق •
 التهاب الثدي •

 الحمى بعد الوالدة الصفحةانظر 
 107–األعراض

 مضاعفات اإلجهاض •
النزف المهبلي في الحمل البـاكر الـصفحة        انظر  

 7–األعراض
 االلتهاب الرئوي  •

 صعوبة التنفس ، الصفحةانظر 
 123-األعراض 

 :اسأل إن كانت المريضة
 ضعيفة ، نوامية  •
 تتبول بشكل مؤلم ومتواتر •

 
 :افحص 

 م أو أكثر°38: درجة الحرارة  •
 فقد الوعي •
 تيبس: الرقبة   •
 تنفس سطحي، تصلد: ين الرئت •
 ألم وخيم: البطن  •
 نجيج قيحي: الفرج  •
 ألم: الثديين  •

 الحمى الخطرة

 الكيسة المبيضية  •
 التهاب الزائدة  •
 الحمل المنتبذ •

األلم البطني في الحمل المبكـر، الـصفحة        : انظر  
 115–األعراض

 مخاض محتمل مبتسر أو في وقته •
 والتهاب الصاء •
 انفصال المشيمة الباكر •
  المتمزقالرحم •

: األلم البطني في الحمل اآلجل وبعد الوالدة        انظر  
 119–الصفحة األعراض

 :اسأل إن كانت 
 حامالً، مدة الحمل  •
 

 :افحص 
 منخفض: ضغط الدم  •
 ) مم ز90االنقباضي أقل من ( •
 ) أو أكثر110(سريع : النبض  •
 م أو أكثر °38: درجة الحرارة  •
 .حالة الحمل : الرحم  •

 األلم البطني

 
 : أيضاً إذا كان لديها أي من العالمات التالية النتباه فوريتاج المرأة تح

مع تقلصات رحمية يمكن الـشعور بهـا        ) العالمة(نجيج مخاطي مصطبغ بالدم      •
 بوضع اليد على البطن؛

 أغشية متمزقة؛ •
 شحوب؛ •
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 ضعف؛ •
 إغماء؛ •
 صداع وخيم؛ •
 تغيم الرؤية؛ •
 قياء؛  •
 حمى؛ •
 ضائقة تنفسية؛ •

 .األولوية وأن تعالج فوراً يجب أن تعطى للمرأة 
 

 تطبيق مخطط التقييم السريع
يتطلب االبتداء السريع للمعالجة تعرفاً فورياً على المشكلة النوعية وتصرفاً سـريعاً،            

 :وهذا ما يمكن فعله من خالل 
تدريب كل من الموظفين ـ بما فيهم الكتبة، والحراس، والبـوابين أو عـاملي     •

) قرع جرس اإلنذار، طلب المـساعدة ( متفق عليها الهاتف ـ ليتفاعلوا بطريقة 
عندما تصل امرأة إلى المـرفق  الصحي مصابة بحالة توليدية طارئة أو بإحدى           

 .المضاعفات الحملية، أو عندما إعالم المرفق بأن امرأة قد تم إحالتها إليه
إجراء تجارب طوارئ وتجارب سريرية للموظفين لضمان استعدادهم على كافة           •

 .وياتالمست
وأن المعـدات جـاهزة     ) المفاتيح متوفرة ) (مقفل(ضمان أن المدخل غير مغلق       •

 .وأن الموظفين مدربين بشكل مناسب الستخدامها ) بالتفتيش يومياً(للعمل 
للتعرف على حالة   ) ومعرفة كيفية استخدامها  (وجود بروتوكوالت ومعايير ثابتة      •

  .طارئة حقيقية ومعرفة كيفية التفاعل معها فوراً
استعراف أي النساء في غرفة االنتظار ـ حتى اللـواتي ينتظـرن مـن أجـل       •

 استشارة روتينية ـ تحتاج لرعاية فورية أو مباشرة من العاملين الـصحيين،  
مـع االتفـاق علـى أن النـساء فـي           (وبناء على ذلك يجب أن تعطي أولوية        

الجـدول  المخـاض أو الحـوامل اللواتـي يعانين من المشكالت المذكورة في          
 ). يجب أن يشاهدن من قبل عامل صحي فورا1ً–المبادئ السريرية 

االتفـاق على مخططات يمكن من خاللها اسـتثناء النساء في الطـوارئ مـن              •
مخططات الضمان المحلي، صناديق اللجنة الـصحية  (الدفع ـ مؤقتاً على األقل  

 ).للطوارئ
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              5 المبادئ السريرية ـ     التحدث مع النساء وعائالتهن                   

الحمل عادةً، وقت مفعم بالمتعة واالنتظار، إال أنه يمكن أن يكون أيضاً وقت القلق              

واالهتمام؛ ويمكن للتحدث مع المرأة وعائلتها أن يبني ثقة المرأة بمقدمي الرعايـة             

 .الصحية لها

قد تواجه النساء اللواتي يعانين من مضاعفات صعوبة في التحدث إلى مقدم الرعاية             

كالتهن ، ولذلك يقع على عاتق فريق الرعاية الصحية بكاملـه           الصحية وشرح مش  

إن التركيز على المرأة يعنـي أن       . مسؤولية التحدث مع المرأة باحترام ومؤانستها     

 :مقدمي الرعاية الصحية وموظفيها 

 .  يحترمون مكانة المرأة وحقها في الخصوصية •

 .  متحسسين الحتياجات المرأة ومتجاوبين معها •
ن أحكاماً مسبقة على القرارات التي تتخذها المرأة وعائلتهـا، فيمـا              ال يطلقو  •

 .يتعلق برعايتها مثالً

من المفهوم عدم الموافقة على السلوك الخطر للمرأة أو قرارها اللذين تـسببا فـي               

تأخرها في التماس الرعاية، وعلى كل، فمن غير المقبول إظهار االزدراء المـرأة             

يمكن تقديم المشورة والنصح بعـد      . ة ناجمة عن سلوكها   أو إغفالها بسبب حالة طبي    

 .التعامل مع المضاعفة، وليس قبلها أو أثناء التدبير العالجي المشكلة

 حقـوق النسـاء

يجب أن يكون مقدمو الرعاية الصحية واعين لحقوق النساء عنـد تلقـي خـدمات               

 :رعاية األمومة

 ومات المتعلقة بصحتها؛  كل امرأة تتلقى رعاية لها الحق في تلقي المعل •

   كل امرأة لها الحق في مناقشة همومها في بيئة تشعر فيها بالخصوصية؛ •

 .  يجب أن تعرف المرأة مقدماً نمط ما سوف يتم من إجراء •

  يجب أن تجرى اإلجراءات في بيئة يحترم فيها حق المرأة في الخـصوصية              •

 ).جناح الوالدة: مثالً(

 .ة قدر اإلمكان عند تلقيها الخدمات  يجب أن تشعر المرأة بالراح •

 .  للمرأة الحق في التعبير عن وجهات نظرها حول الخدمات التي تتلقاها •
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 التواصل األساسية عندما  يجب على من يقدم الرعاية الصحية أن يستخدم تقنيات          

يتحدث مع امرأة حول حملها أو حول أية مضاعفة، حيث تساعده هذه التقنيـات              

فإذا شعرت المـرأة    . ادقة ومليئة بالثقة واالهتمام مع المرأة     على توطيد عالقة ص   

الثقة تجاه مقدم الرعاية الصحية وأحست بما يحمله لها من االحترام في قلبـه،              ب

فلن تتردد في العودة مرة ثانية إلى المرفق من أجل الوالدة أو ستعود مبكـراً إذا                

 .حدثت مضاعفة ما

 تقنيات التواصل
كـن مستـشعراً ألي     .  مع التأكيد للمرأة أن المحادثة سـرية       التحدث بطريقة هادئة  

يجـب علـى    : إضافة إلى ذلـك   . اعتبارات دينية أو ثقافية واحترم وجهات نظرها      

 :مقدمي الرعاية الصحية القيام بما يلي

  تشجيع المرأة وعائلتها على التحدث بصدق وبشكل كامـل حـول الحـوادث              •

 .المحيطة بالمضاعفة

 تقوله المرأة وعائلتها وتشجيعهم على التعبير عن مخـاوفهم            اإلصغاء إلى ما   •

 .مع عدم مقاطعتها

  احترام شعور المرأة بالخصوصية واالحتشام بغلق الباب وإسدال الستائر حول           •

 .طاولة الفحص

 .  جعل المرأة تشعر أن من يحدثها يصغي إليها ويستوعب ما تقول •

 .ثل االبتسام واإليماء بالرأس  استخدام أسلوب التواصل دائماً غير لفظي م •

 .  اإلجابة على أسئلة المرأة بشكل مباشر وبطريقة دافئة مطمئنة •

 .  شرح الخطوات التي سوف تتخذ للتدبير العالجي للحالة أو المضاعفة •

 .  سؤال المرأة أن تعيد ثانية النقاط الرئيسية لضمان استيعابهم لها •

رح لها طبيعة اإلجراء وما قد يترتب        فاش إخضاع امرأة إلجراء جراحي،   إذا توجب   

عليه من أخطار، وحاول أن تخفف من قلقها، فالنساء القلقات بشكل مفرط يتعرضن             

 .بصورة أكبر إلى أوقات عصيبة أثناء الجراحة وعند اإلفاقة والشفاء

لمزيد من المعلومات حول تقـديم الـدعم   ) 7الصفحة المبادئ السريرية ـ  (انظر 

  ).حادثة إسعافية(ة ما العاطفي خالل طارئ
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غالباً ما تكون الحاالت الطارئة مربكة جداً لكل المهتمين ، وتحرض مجـاالً مـن               

 .االنفعاالت التي يمكن أن يكون لها عواقب مهمة

 التفاعالت العاطفية والنفسية

 :ما على ما يلي تجاه حالة طارئة كل فرد من أفراد العائلة تعتمد كيفية تفاعل

 .قتها بزوجها للمرأة وعالMarital  الحالة الزواجية  •

الـزوجين، وممارسـاتهما ومعتقـداتهما الدينيـة        /   الحالة االجتماعية للمرأة     •

 .والثقافية

 .  شخصيات ذوي العالقة ونوعية وطبيعة الدعم االجتماعي والعاطفي والعملي •

 .  طبيعة وثقل ومآل المشكلة وتوافر خدمات الرعاية الصحية وجودتها •

 ـ: ئ التوليدية أو الموت ما يلي تتضمن التفاعالت الشائعة للطوار

 ).الشعور بأنه ال يمكن أن يكون هذا صحيحاً(  اإلنكار  •

 .  الذنب فيما يتعلق بالمسؤولية المحتملة •
كثيراً ما يوجه ضد موظفي الرعاية الصحية، وغالباً ما يكون غضباً           (  الغضب   •

 ).مقنعاً يوجهه الوالدان لنفسيهما عن الفشل

 ).ذا تأرجح المريض لبرهة بين الحياة والموتوخاصة إ(  المساومة  •
 .   االكتئاب وفقد احترام الذات والذي قد يدوم طويالً •
والذي قد يزيد من هذا     ) الشعور باالختالف أو االنفصال عن اآلخرين     (  العزلة   •

 .الشعور تجنب مقدمي الرعاية لمن يعاني ويتعرض للفقد
 .  التوهان •

 المبادئ العامة للتواصل والدعم

. رغم أن كل حالة طارئة هي حالة فريدة إال أن المبادئ العامة التالية تقوم بالتوجيه              

الحقيقي هما المفاتيح األكثر أهميـة      ) الحس بمشاعر اآلخرين  (فاالتصال والتشاعر   

 .للمعالجة الفعالة في مثل هذه الحاالت
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 أثنـاء الحـدث

ئلة إلى مناقشة مصيبتهم    ستحتاج المرأة أو العا   .   أصغ إلى من أصيبوا بضائقة     •

 .وحزنهم

.   ال تغير الموضوع، وال تنتقل بالمناقشة إلى موضوع أسهل أو أقـل إيالمـاً              •

 .أظهر التعاطف
  تحدث مع المرأة أو العائلة بإسهاب قدر طاقتك حول ما حدث فمن شأن استيعابهم               •

 .اًللحالة ولتدبيرها العالجي أن يخففا من قلقهم ويحضرهم لما سيحدث الحق
المحافظة على الثقة أكثر أهمية من      .   كن صادقاً؛ ال تترد في تقبل ما ال تعرف         •

 .التظاهر بالمعرفة
 .  استخدم مترجماً إذا كانت اللغة حاجزاً بينكما •
 .  ال تحول المشكلة إلى الطاقم التمريضي أو األطباء األدنى مرتبة منك •
، وأن ال يتغير من يقدم        احرص على أن يكون مع المرأة مرافق من اختيارها         •

 .لها الرعاية الصحية طوال المخاض والوالدة إن أمكن
  فالصحبة الداعمة تعين المرأةَ على مواجهة الخوف واآلالم من خالل خفـض             •

 .الشعور بالوحدة والضائقة
ضع المرافق  .   شجع، كلما أمكن، المرافقين على ممارسة دور فعال في الرعاية          •

 . له بالتركيز على رعاية احتياجات المرأة العاطفيةعلى رأس السرير لتسمح
  وفر أقصى درجة من الخصوصية يمكنك توفيرها قبل الحادثة وبعدها للمرأة            •

 .وعائلتها

 بعـد الحـدث
 .  قم بإعطاء المعونة العملية والمعلومات والدعم العاطفي •
ت العائلة قدر     احترم المعتقدات التقليدية، والعادات، واعمل على تلبية احتياجا        •

 .اإلمكان
 .  قدم التوعية للمرأة والعائلة واسمح لهم بالتعبير عن مشاعرهم بعد الحدث •
  اشرح المشكلة لتساهم في تخفيف حدة القلق والشعور بالذنب، حيث يلوم كثير             •

 .من النساء والعائالت أنفسهم حول ما حدث
تواصل الاللفظـي   قد يكون لل  .   أصغ وعبر عن تفهمك وتقبلك لمشاعر المرأة       •

صوت أقوى من الكلمات، فقد تعبر الضغطة على اليدين أو نظرة اهتمام عن             
 .قدر كبير من التعاطف
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فاألشـخاص  .   كرر المعلومات عدة مرات، وأعط معلومات مكتوبة إن أمكن         •

 .الذين يعانون من حالة طارئة كثيراً ما ال يتذكرون ما قيل لهم

  واأللــم  والحــزن  ة بالغضـب والذنب  الصـحي الرعاية  قد يشعر مقدمو     •

/ واإلحباط في مواجهة الطوارئ التوليدية مما قد يؤدي بهم إلى تجنب المرأة             

 .ضعفال ال يعنيإظهار العواطف إن . العائلةو

الذنب الشعور ب تذكر أن تقدم الرعاية للموظفين الذين قد يعانون هم أيضاً من               •

  . أخرىومشاعرواألسى والتخليط 

                                                                ومراضة األمهاتوفيات 

 وفيات األمهات
إن وفاة أي امرأة أثناء الوالدة أو بسبب حوادث مرتبطة بالحمـل تجربـة مريـرة        

 :وإضافة للمبادئ التي ذكرت سابقاً، تذكر األمور التالية. للعائلة ولألوالد األحياء

 في وقت الحدث
  قدم الرعاية النفسية طالما كانت المرأة متيقظة، أو حتى مدركة بشكل مـبهم،              •

 .لما يحدث أوقد يحدث لها

  إذا كان الموت حتمياً، وفر الراحة العاطفية والروحية بدالً من التركيز علـى              •

 ).عديمة الجدوى اآلن(الرعاية الطبية العاجلة 
، حتى لو كانـت المـرأة فاقـدة           قدم معالجة يشوبها االحترام في كل األوقات       •

 .للوعي أو توفيت بالفعل

 بعد الحدث
 .  اسمح لزوج المرأة وعائلتها بالبقاء معها •

 .  سهل ترتيبات العائلة للجنازة، إن أمكن، وتأكد أن لديهم كل الوثائق المطلوبة •
وفر الفرصـة للعائلـة ألن تعـود        .   اشرح ما حدث وأجب عن أي تساؤالت       •

 .فيةوتسأل أسئلة إضا

 المراضة الوخيمة لدى األمهات

 .أحياناً تتسبب الوالدة في إصابة بضرر جسمي أو نفسي وخيم
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 أثناء الحدث 

  أشرك المرأة وعائلتها فيما يحدث من تطورات في الوالدة إن أمكن، وخاصة             •

 .إذا كان ذلك مناسباً من الناحية الثقافية 

تياجات العاطفية والمعلوماتية     اضمن أن هناك واحداً من العاملين يراعى االح        •

 .للمرأة وزوجها، إن أمكن

 بعد الحدث

 .  اشرح، بوضوح، الحالة وكيفية معالجتها، بحيث تستوعبها المرأة ومرافقيها •

 .  اتخذ االستعدادات للمعالجة أو لإلحالة إذا ما استدعى األمر •

 .وافرة  ضع مخططاً لزيارة متابعة لتتحقق من التقدم وناقش الخيارات المت •

 وفيات ومراضة الولدان
يجب أخذ بعض العوامل النوعية بعين االعتبار عندما يتوفى الوليد أو يولد مـصاباً              

بتشوه، إضافة لتطبيق المبادئ العامة للدعم العاطفي للمرأة التي تعاني من طوارئ            

 .توليدية

 )والدة وليد ميت(الموت داخل الرحم أو اإلمالص 
عل المرأة مع موت وليدها، وهذا يتضمن تلك التي ذكرت          تؤثر عدة عوامل على تفا    

 :أعاله باإلضافة إلى

   التاريخ السابق للمرأة سواء التوليدي أو الحياتي؛ •
   مدى تمسكها بالوليد؛ •
   الحوادث المحيطة بالوالدة وسبب فقدان الوليد؛ •

 .  التجارب السابقة مع الموت •

 وقت الحدث

لمساعدة المرأة على تجاوز    ) ركنة أو المهدئة    يجب تجنب استخدام األدوية الم     •

المحنة، فمن شأنه أن يؤخر تقبل المرأة لموت الوليد، وقد يجعل المعاناة فيما             

 .بعد ـ وهي جزء من عملية االلتئام العاطفي ـ أكثر صعوبة 

 .  اسمح للوالدين أن يريا الجهود المبذولة من قبل مقدمي الرعاية إلنعاش وليدهما •

 .رأة أو الزوجين على رؤية الوليد وحمله لتخفف أحزانهما   شجع الم •
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، أحمر(مضطرب أو غير متوقع للوليد        حضر الوالدين الحتمال وجود مظهر       •

ولفّ الطفل ـ إن كان ضرورياً ـ بحيث يبـدو سـوياً     ) متجعد ، جلد متقشر

 .قدر اإلمكان من النظرة األولى

ألن ) تعبر هي عن اسـتعدادها     قبل أن ( والوليد بسرعة    تجـنب فصل المرأة   •

 .ذلك يتعارض مع عملية الحزن أو يؤخرها

 بعـد الحـدث
يبقى والـدا   .   اسمح للمرأة والعائلة في مواصلة قضاء بعض الوقت مع الوليد          •

 .المولود الميت بحاجة للتعرف عليه

قدم للمرأة  .   يحزن الناس بطرق مختلفة، إال أن إحياء الذكرى مهم للكثير منهم           •

 .عائلة تذكاراً صغيراً مثل خصلة شعر أو بطاقة اسمية أو لصاقة سريروال

فشجع المرأة والعائلـة    .   إن كان اختيار االسم عند الوالدة عادة متبعة عندهم         •

 .على مناداة وليدهم باالسم الذي اختاروه له

 .  اسمح للمرأة والعائلة أن تجهز الوليد من أجل إجراءات الجنازة إذا رغبوا بذلك •

مثـل  (شجع ممارسات التشييع المقبولة محلياً واضمن أن اإلجراءات الطبية             •

 .ال تعيق ذلك) تشريح الجثة

  رتب موعداً لمناقشة المرأة وزوجها حول الحدث، وحول اإلجراءات الوقائية           •

 .الممكنة مستقبالً

 العمليات التي تحدث تشوهات
وهات أخرى للجنين الميـت     قد تكون عملية حج القحف أو العمليات التي تحدث تش         

 .مزعجة وتتطلب رعاية نفسية إضافية

 أثناء الحدث

 .  من المهم أن تشرح لألم وعائلتها أن الجنين ميت وأن األولوية هي إنقاذ األم •

 .  شجع الزوج على توفير الدعم والمواساة لألم إلى أن يتم تخديرها أو تسكينها •

 خالل اإلجراء، جِنبها رؤيـة ما يحدث         إذا كانت األم متيقظة أو متيقظة نسبياً       •

 .أو رؤية الجنين
  بعد المداخلة، جهز الطفل بحيث يمكن رؤيته أو حمله من قبل األم أو العائلة               •

 .إذا رغبوا في ذلك، والسيما إذا كانت العائلة سوف ترعى الجنين لتشييعه
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 بعد الحدث

 .  اسمح بزيارة غير محدودة الوقت لمن يرافق المرأة •

 .وضح لألم ولمرافقها وأكد لهما أنه لم يكن هناك أي بديل لما جرى  أ •
  رتب موعداً لزيارة متابعة بعد عدة أسابيع من الحدث لتجيب على تساؤالت المرأة  •

 ).أو لتخبرها باستحالة حمل آخر أو عدم استحسانه(وتحضرها لحمل قادم 

 3جدول األعراض ـ  ال(  يجب توفير وسائل منع الحمل وتنظيم لألسرة إن أمكن  •
 .)13الصفحة األعراض ـ 

 والدة طفل مصاب بتشوه

 .وقد تختلف ردود األفعال. والدة طفل مصاب بتشوه تجربة مريرة للوالدين وللعائلة

 بينما   بعض النسوة تتقبل أطفالهن فوراً،       اسمح للمرأة أن ترى الطفل وتحمله،      •

 .تحتاج أخريات إلى بعض الوقت

ض والحزن هم تفاعالت طبيعية، خاصة إذا كان التـشوه            عدم التصديق والرف   •

إن الشعور بالظلم، واليأس، واالكتئـاب، والقلـق، والغـضب،          . غير متوقع 

 .واالنهيار، والتوجس كلها مشاعر شائعة

 أثناء الحدث

أعط الوليد للوالدين عند الوالدة، فالسماح لهما برؤية المشكلة فوراً قد يكـون                •

 .أقل رضحاً

د تشوه وخيم، لفّ الوليد قبل أن تعطيه لألم لتحمله، وبذلك يمكنها أن              عند وجو  •

 .ال تجبر األم على فحص التشوه. ترى أوالً ما هو سوي في الوليد
 وفر سريراً أو غطاء في الغرفة، حتى يتمكن المرافق من البقاء مع المرأة إذا               •

 .رغبت بذلك

 بعد الحدث

 .وعائلتها معاً، إن أمكنناقش وضع الوليد ومشكلته مع المرأة    •

ابق الطفل مع أمه كـل الوقـت،        .   سهل وصول المرأة وزوجها إلى وليدهما      •

 .فكلما قامت األم وزوجها بعمل ما يلزم للوليد زاد تقبلهما له
 .  سهل وصول األشخاص والمجموعات المهنية الداعمة •
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 المراضة النفسية
 ما بعد الحمل، وتتراوح مـن حـزن         الضائقة العاطفية التالية للوالدة شائعة إلى حد      

إلى اكتئـاب أو ذهـان تـاٍل        ) من النساء % 80يصيب حوالي   (خفيف تاٍل للوالدة    
 .قد يسبب الذهان التالي للوالدة تهديداً لحياة األم أو الوليد. للوالدة

 االكتئاب التالي للوالدة
ـ   % 34يصيب االكتئاب التالي للوالدة ما يقرب من       ي مـن النـسـاء، ويحـدث ف

. األسابيع أو األشهر األولى التالية للوالدة بشكل نمطي، وقد يستمر سـنة أو أكثـر              
ليس بالضرورة أن يكون االكتئاب أحد األعراض الرئيسية، رغم أنه يكون واضح            

اإلنهاك والهيوجية والبكاء، ومستويات متدنيـة      : وتتضمن األعراض األخرى  . عادة
عجز، وفقد الشبق والـشهية واضـطرابات       من الطاقة والتحفز، وشعور باليأس، وال     

وقد يتم التبليغ عن وجود الصداع والربو وألم الظهر والنجيج المهبلي واأللم            . النوم
وقد تتضمن األعراض تفكيراً وسواسياً، والخوف من إيذاء الذات أو الوليد،           . البطني

 .وأفكاراً انتحارية وتبدد الشخصية
يشفى أكثر من   .  مع التشخيص والمعالجة المبكرين    إنذار االكتئاب التالي للوالدة جيد    

ثلثي النساء خالل سنة، ووجود مرافق خالل الوالدة قد يمنع حدوث االكتئاب التالي             
 .للوالدة

عند التأكد من اإلصابة باالكتئاب التالي للوالدة، فإن هذا يستدعي توعيـة نفـسية              
 :ومساعدة عملية؛ وبشكل عام

 ).من خالل الوليد والرعاية المنزلية(ة عملية   وفر دعماً نفسياً ومساعد �
 .  استمع إلى المرأة ، مع تشجيع ودعم �
  أكد للمرأة أنه ما تشعر به شائع جداً، وأن هناك الكثير من النساء يعانين من                 �

 .نفس المشكلة
  ساعد األم على إعادة النظر في تصوراتها بالنسبة لألمومة، وساعد الزوجين            �

قد يحتاجان تعديل توقعاتهمـا     . ل دورهم كوالدين جديدين   على التفكير من خال   
 .وأنشطتهما

  إذا كان االكتئاب وخيماً، فكر جدياً في إعطاء األدوية المضادة لالكتئـاب إذا              �
وكن حذراً فالدواء قد يمر من خالل لبن الثدي، ولـذا يجـب             . كانت متوافرة 

 .إعادة تقييم اإلرضاع من الثدي
أما مجموعات . في المنزل أو من خالل عيادات الرعاية النهاريةيمكن أن تقدم الرعاية 

 .الدعم المحلية للنساء اللواتي عانين فعالً من تجارب مماثلة فهي األكثر فائدة
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 الذهان التالي للوالدة

يحدث الذهان التالي للوالدة، وبشكل نمطي، حوالي وقت الوالدة، ويصيب أقل مـن         

ف، رغم أن نصف النساء اللواتي يعانين مـن         والسبب غير معرو  . من النساء % 1

يتسم الذهاني التالي   . الذهان التالي للوالدة لديهن كذلك تاريخ لإلصابة بمرض عقلي        

للوالدة ببدء حاد لوهامات أو هالوس، وأرق، وانهماك مسبق بالوليـد، واكتئـاب             

 .وخيم، وقلق، ويأس، ودوافع لالنتحار أو لقتل الوليد

واحتماالت الشفاء كبيرة، إال أن     . ـتمرار برعاية الوليد كالمعتاد   يمكـن أحياناً االس  

 :وبشكل عام. من النساء يعانين من نكس في الوالدات التالية% 50

 ).من خالل الوليد، والرعاية المنزلية أيضاً(  وفر دعماً نفسياً ومساعدة عملية  �

 . نتائج المأساويةوهذا مهم لتجنب أية.   استمع إلى المرأة وقدم دعماً وتشجيعاً �
 .  خفف من وطأة الكرب �
 .  تجنب التعامل مع المواضيع العاطفية عندما تكون األم غير مستقرة �

كن حذراً ألن الدواء قد يمرر من خالل لـبن          :   إذا استخدمت مضادات الذهان    �

 .الثدي؛ ويجب إعادة تقييم اإلرضاع من الثدي
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أة، مثل االختالج، أو قد تتطور نتيجة لمضاعفة        ـ فج ةرئاطحاالت ال دث ال ـد تح ـق

 .تراقب بشكل مناسب لم  أو تتم معالجتهالم 

 ةطارئحاالت الالوقاية من ال
 :يمكن الوقاية من معظم الطوارئ من خالل 

 ؛التخطيط الجيد  •
 ؛اتباع الدالئل اإلرشادية السريرية  •
 .يقة للمرأة وثالمراقبة ال •

 لحالة طارئةاالستجابة 
حالة طارئة بشكل فوري وفعال أن يكون كل أعـضاء الفريـق            لتتطلب االستجابة   

كما  .السريري مدركين ألدوارهم وكيفية التصرف تجاه الطوارئ بشكل أكثر فعالية         
 : على دراية بما يليأعضاء الفريقأن يكون يجب 

 .الحاالت السريرية وتشخيصها ومعالجاتها  •
 .ها وتأثيراتها الجانبية ءاستخداماتها وإعطااألدوية و •
  .هالشغي تيةمعدات الطوارئ وكيف •
 

يـتم تعزيـز   مرفق على التعامل مع الطوارئ ، وأن       أي  يم قدرة   يتقيتم  يجب أن   
 .ز التدريبات العملية المتكررة على الطوارئيتعزهذه القدرة من خالل 

 يبدئالالعالجي التدبير 
 : لة طارئةحاالعالجي لتدبير العند 

 .فكر بشكل منطقي، وركز على احتياجات المرأة. ابق هادئاً •

 .ال تترك المرأة دون مراقبة •
الناجم عن القيام بالمهام الموكلة إلـى       تجنب االلتباس   . قم بالمهام الموكلة إليك    •

 .شخص آخر غيرك
 للمـساعدة وآخـر لجمـع معـدات         اً شخـص  أرسل: لمساعدةل طلباًاصرخ   •

 ).مثل أسطوانة األكسجين، عتيدة الطوارئ(وتجهيزات الطوارئ 
 . المسلك الهوائي والتنفس والدوران بتقييمقم:  المرأة فاقدة الوعيإذا كانت  •
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 )1 األعـراض ـ   الصفحة(ابدأ المعالجة فوراً : صدمةوجود في عند االشتباه  •
 اعتبـارك الصدمة في   اإلصابة ب  ضع   لم تكن هناك أية عالمات لها،     حتى ولو   

ومن الـضروري أن    . المرأة فيما بعد، ألن حالتها قد تسوء بسرعة       م  يعند تقي 

 .قد ظهرت عوارضهاالصدمة تبدأ المعالجة فوراً إذا كانت 
.  جانبها األيسر وقدمها اليسرى مرفوعة     بحيث تكون مستلقية على   ضع المرأة    •

 .رِخ الثياب المشدودة أو الضيقةأ

لهـا   حدث   ا عم هااسأل. أن تبقى هادئة  على  دها  ـرأة وساع ـدث مع الم  ـتح •

 .وما األعراض التي تعاني منها
التـنفس،  والنبض،  وضغط الدم،   (قم بفحص سريع يتضمن العالمات الحيوية        •

م األعـراض    كمية الدم المفقود وقـي     قم بتقييم ن الجلد،   وول) درجة الحرارة و

 .والعالمات
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 الوقاية من العدوى
  :أوليانللوقاية من العدوى هدفان  •

 .وقاية من العداوى الكبيرة عند تقديم الخدماتال −
 ،التقليل من خطر انتقال األمراض الخطيرة مثل التهاب الكبـد البـائي            −

وفيروس العوز المناعي البشري واإليدز إلى المرأة ومقدمي الخـدمات          
 . التنظيف والخدمة بما في ذلك العاملين في والعاملين،

 : العملية الموصى بها للوقاية من العدوى على المبادئ التاليةالممارساتعتمد ت •
مصدراً محتمالً  ) كان أو عامالً بالمرفق   مريضاً  (يجب اعتبار كل شخص      −

 .للعدوى
 .أثناء المخالطة للوقاية من التلوث اًغسل اليدين هو اإلجراء األكثر عملي −
جلد مصاب، أغشية مخاطية، ـ  شيء رطب  البس قفازين قبل لمس أي −

 ).غاتافرإلزات واافرإلا(الدم أو أي سوائل أخرى في الجسم 
إذا كان  ) اًأقنعة وجهية أو مئزر     لوقاية العينين أو   اًمنظار(استخدم حواجز    −

 ).اإلفراغات اإلفرازات أو( الجسم من أي سائل من المتوقع تناثر أو إراقة
برة إلمثل عدم إعادة تغطية ا    :  أثناء عملك  استخدام الممارسات المأمونة   −

لفـضالت  مـن ا   صحيح وتخلص   ، للمعدات واستعماالً صحيحاً أو ليها،   
 .الطبية

 نـل اليديـغس

 كل أسطح اليدين المكسوتين برغوة صابون صرف أو مضاد ـوة  قافرك، وب   •
ار من ماء جاٍر    ـطف بتي ـ ثانية ثم اش   30–15دة  ـل م ـاغس .روباتـللمك

 .أو مصبوب
 غسل اليدين  قم ب •

 ) أو حدوث أي تماس مباشر(قبل فحص المرأة وبعده  −
اإلفـرازات،  (بعد التعرض للدم أو أي سـائل مـن سـوائل الجـسم               −

 .حتى لو كانت القفازات ملبوسة) اإلفراغات
 .بعد خلع القفازات ، ألنها قد تكون مثقوبة −

توفير الصابون  البرنامج كل جهد ل   وريلتشجيع غسل اليدين ، يجب أن يبذل مد          •
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مـن دلـو وفـوط وحيـدة         ومصدر دائم لماء نظيف سواء من الصنبور أو       
 .لتجفيف األيديال تستخدم فوطاً مشتركة  .االستعمال

  اسـتعداداً  غـسل اليـدين   كيفية لمعرفة48المبادئ السريرية ـ  الصفحة انظر   •
 .لإلجراءات الجراحية

 واألرديةالقفازات 
 : قفازين  ارتد •

 المبادئ  الصفحة) (2 – المبادئ السريرية    الجدول(اء ما   عند إنجاز إجر   −
 .)19 –السريرية 

 .عند التعامل مع أدوات أو قفازات أو أي مواد أخرى وسخة −
 ) قطن، شاش، ضمادات(عند التخلص من مواد تالفة ملوثة  −

 .يجب استخدام زوج منفصل من القفازات لكل امرأة لتجنب التلوث المتصالب   •
القفازات النبوذة، لكن إذا كانت الموارد محدودة يمكن إعـادة            استخدام فضل  ي •

 : استخدام القفازات الجراحية إذا
 . دقائق10مدة % 0,5أزيل تلوثها بالنقع في محلول الكلور  −
 .غسلت وشطفت −
علـى  هـرت    أو طُ  )يزيل كل المكروبات  ) (باإليصاد(عقمت بالموصدة    −

 المكروبات ما عـدا     يزيل كل ( ليانـير أو الغ  ـاٍل بالتبخ ـتوى ع ـمس
 ).بعض األبواغ الداخلية الجرثومية

 إذا أعيد استخدام قفازات جراحية نبوذة ذات االستعمال الوحيد فإنه           :مالحظة  
 ).غير مرئية( تمزقات خفية حتى ال تحدث مرات 3 من تعالج أكثر اليجب أ

 
 ).كشوفةم(ال تستخدم قفازات متسلخة أو متشققة، أو فيها ثقوب أو تمزقات واضحة 

 
 وليس بالضرورة أن يكون معقماً خالل إجراءات ـ نظيف  رداء ارتداءيجب    •

 :الوالدة كلها
 لتجنـب   األكمـام  القفازات   تغطييجب أن   :  أكمام طويلة  للرداءإذا كان    −

 .تلوثال
ين تمطهـر الن أو   تـي معقمال( اليدين المغطاتين بقفازين     بقاءاحرص على    −

 .الرداء امسالي وأالفوق مستوى الخصر، ) جيداً
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ـ الجدول   لإلجراءات التوليدية واألرديةالمتطلبات من القفازات         2  المبادئ السريرية 

  الشائعة

 اإلجراء )أ(القفازات المفضلة  )ب (قفازات بديلة السربال
على جراحية مطهرة    ال يوجد

 )د(مستوى عال 
تـسريب   بـدء ،  سحب الـدم   Exam) ج(إكسام 

 وريدي
على راحية مطهرة   ج ال يوجد

 مستوى عال 
 عن طريـق    فحص الحوض  إكسام

  المهبل
على جراحية  مطهرة     جراحية معقمة ال يوجد

 مستوى عال
استخدام  (شفط بالتخلية اليدوية  

،  التوسيع والتجريف  )المحجم
 بضع التجريف

الـرحم  تصليح تمزقات عنق    
 والعجان

على  نظيف
مستوى عال   

 من التعقيم

 ممن التعقـي  جراحية  
 على مستوى عال 

ــصرية،  جراحية معقمة ــبطن، القي ــتح ال ف
استئصال الرحم، تصليح رحم    
متمزق، استئـصال البـوق،     
ــشريان الرحمــي،  ــط ال رب

تطبيق ضغط باليدين   ،الوالدة  
كـبس الـرحم    (على الرحم   
ــدين ــدوي ) بالي ــزع الي الن
 تصحيح انقـالب    –للمشيمة  

 الرحم، والدة باألدوات
  األدوات وتنظفيها تناول )هـ(متعدد االستعمال  ة إكسام أو جراحي ال يوجد
  الفضالت الملوثةتناول متعدد االستعمال إكسام أو جراحية ال يوجد
تنظيف الدم أو سوائل الجسم      متعدد االستعمال إكسام أو جراحية ال يوجد

 المراقة
 . الحقن لفحص ضغط الدم أو درجة الحرارة أو إلعطاءواألرديةال يطلب لبس القفازات  .أ 
 .القفازات البديلة أكثر تكلفة عادة وتتطلب إعداداً أكثر من القفازات المفضلة .ب 
إذا كانت القفـازات قابلـة إلعـادة        .ازات التكسية نبوذة وحيدة االستعمال    قفالقفازات إكسام    .ج 

قبـل  عـال   مـستوى   علـى   االستخدام فيجب أن يزال تلوثها وأن تنظف وأن تعقم أو تطهر            
 .االستخدام

 . حجم يناسب اليدذاتات الجراحية قفازات التكسية القفاز .د 
 . تستعملها ربات البيوتالقفازات المتعددة االستعمال هي قفازات ثخينة.  هـ
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 واإلبر  األدوات الحادةالتعامل مع

 غرفة العمليات وجناح الوالدة
المنـاطق  "باسـتثناء   أماكن  أي  واإلبر في   ) القواطع(ال تترك األدوات الحادة        •

 .)51المبادئ السريرية ـ الصفحة (" مونةالمأ
 .األدوات الحادةأخبر بقية العاملين قبل نقل    •

 اإلبر والمحاقن تحت الجلد
 .استعمل كل إبرة ومحقنة مرة واحدة فقط  •
 .المحقنة بعد االستعمالعن  اإلبرة تفصلال   •
 .مها قبل التخلص منهاي أو ليها أو تحطةاإلبر  غطاءتحاول إعادةال   •
 ).صامدة للوخز(لوخز ل مضادةص من اإلبر والمحاقن في حاوية تخل  •
 . صالحة لالستعمالحتى ال تكون اإلبر تحت الجلد  قم بحرق •

، اسـتعمل   يـة اإلبـرة   غطت إعادة   وممارسة عند عدم توفر اإلبر النبوذة       :مالحظة  
 :طاء بإحدى اليدين فقطغطريقة إعادة ال

 .مستوضع الغطاء على سطح مسطح  −
 . الغطاءلتلتقطقنة بيد ، واستخدم اإلبرة امسك المح −
عندما يغطي الغطاء اإلبرة بشكل كامل، امسك قاعدة اإلبرة واستخدم اليد            −

 .ثبيتهاألخرى لت

 التخلص من الفضالت
 :ضالت هوفالهدف من التخلص من ال •

من  خلصونالوقاية من انتشار العدوى إلى العاملين في المستشفى الذين يت   −
 .الفضالت

 .من انتشار العدوى إلى المجتمع المحليالوقاية  −
 .ةعارضة غير مقصودحماية أولئك الذين يتعاملون مع الفضالت من إصابة  −

 أي خطـر    )مثـل ورق المكاتـب ، العلـب       ( الفضالت غير الملوثة     لكشال ت   •
 .ويمكن التخلص منها حسب الدالئل اإلرشادية المحلية، للعدوى

الدم أو المواد الملوثة بسوائل     ( الملوثة   لفضالتمع ا  الصحيح  ال بد من التعامل    •
 ويعني  .لتقليل انتشار العدوى إلى العاملين في المستشفى وإلى المجتمع        ) الجسم

 :التعامل الصحيح ما يلي 
 .سميكةلبس قفازات  −
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 .إلى موقع التخلص حاويات مغطاةفي نقل الفضالت الملوثة الصلبة  −
 . للوخزةصامدالتخلص من كل المواد الحادة في حاويات  −
للتنظيـف   أو مرحاض قابـل      ف في مصر   بعناية سكب الفضالت السائلة   −

 .بالماء الدافق
 .حرق أو دفن الفضالت الصلبة الملوثة −
 .غسل اليدين والقفازات والحاويات بعد التخلص من الفضالت المعدية −

 تسريب داخل الوريدإجراء الالبدء ب

حالة  إذا كانت المرأة في      معاًبموضعين  ابدأ  (تسريب داخل الوريد    إجراء  ابدأ     •
 ). أو أكبر قياس متوفر16قياس (باستخدام قنية أو إبرة واسعة ) صدمة

بمعـدل  ) الملحي أو رنغر الالكتـاتي    المحلول  ( داخل الوريد    المحلولسرب     •
 .مناسب لحالة المرأة

ـ  ئاستخدام بـدا   تجنب   صدمةحالة  المرأة في   إذا كانت    :مالحظة    ال البالزم
المحلـول   أفضل مـن     ال البالزم ئ توجد بينة على أن بدا     ال) تران الدكس مثل(

فـي حالـة    وقد يكون الدكستران مؤذياً     ،  الملحي في إنعاش المرأة المصدومة    
 .جرعات كبيرةال

 فغـر   عليك أن تعمل علـى    ،   وريد محيطي  وضع اإلبرة في  إذا لم تتمكن من        •
 .)3األعراض ـ  الصفحة 1–األعراض الشكل (جراحياً الوريد 

 المبادئ األساسية لإلجراءات

 : تقوم بما يلي من الضروري أن) غير جراحي(أي إجراء بسيط القيام بقبل 
 .جمع وتحضر كل التجهيزات، فنقص التجهيزات قد يعطل اإلجراء   •

ما سوف تقوم به من إجراء، والحاجة التخاذه واحـصل علـى            شرح للمرأة     ا •

 .موافقتها

لما قدر المدة الزمنية    . الذي سيتم ب درجة اإلجراء    وفر دواء مناسباً لأللم حس       •

المبـادئ  الـصفحة   (إجراء ووفر دواء لأللم وفقـاً ذلـك         سوف تقوم به من     

 .)37السريرية ـ 

الوضعية األكثر شيوعاً   . ضع المريضة بوضعية مناسبة لإلجراء الذي سينجز        •

لـشكل  ا(المثانـة   حصاة  المستخدمة لإلجراءات التوليدية هي وضعية بضع       و

 .)22المبادئ السريرية ـ  الصفحة 1المبادئ السريرية ـ 
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 وارتـداء  )17المبادئ الـسريرية ـ   الصفحة ( بالصابون والماء نيديالغسل   •

   المبادئ   الصفحة2المبادئ السريرية ـ  الجدول (قفازين مناسبين لإلجراء 
 .)19السريرية ـ 

: مثالً( من أجل اإلجراء     بمطهربحاجة للتحضير   الرحم  المهبل وعنق   إذا كان      •
 :)بالتخلية اليدويةبالمحجم شفط 

 ؛ العجانية بالماء والصابون إن كان ذلك ضرورياًالمنطقةاغسل أسفل بطن المرأة  −
أدخل، وبلطف منظاراً أو مبعاداً معقماً أو مطهراً على مـستوى عـال              −

 ؛داخل المهبل
ثالث مرات  ) يدينكسيت اليود، الكلوره  مركبا: مثالً( محلوالً مطهراً    ضع −

باستخدام ملقط حلقي معقم أو مطهـر علـى         الرحـم  على المهبل وعنق    
 . من الشاش أو القطنوكتلة ماسحةمستوى عال 

 ): العانيمثالً بضع االرتفاق ( من أجل اإلجراءالجلد بحاجة للتحضير بمطهر إذا كان   •
 .اغسل المنطقة بالماء والصابون إذا كان ذلك ضرورياً −
ثالث مـرات   ) ينيدسك اليود، الكلورهي  مركبات: مثالً(حلوالً مطهراً   طبق م  −

       وكتلة ر على مستوى عال       على المنطقة باستخدام ملقط حلقي معقم أو مطه
 قفـازاً   وكنت مرتدياً  كتلة ماسحة  من الشاش أو القطن وإذا مسكت        ماسحة

 .يم بالتعقفيجب الحذر حتى ال يتلوث القفاز بلمس الجلد غير المحضر
 .مركز المنطقةعداً عن تبمة ي دائر بحركة باتجاه الخارجالمنطقةابدأ من مركز  −
 . حافة المنطقة المعقمةالقطعة التي تمسح بها بعد أن تصل تخلص من  −

حافظ . القطعة التي تمسح بها    المحضرة بنفس    المنطقةال ترجع أبداً إلى وسط         •
بعيداً عـن  يكون جراحي ، والرداء العلى مستوى عال على ذراعيك ومرفقيك    

  .الحقل الجراحي

 وضعية بضع حصاة المثانة       1الشكل المبادئ السريرية ـ



  

 

       23المبادئ السريرية ـ    جات الدم، وسوائل اإلعاضةاالستخدام السريري للدم، ومنت

استخدام الدم ومنتجات الدم وسوائل     ومن المهم    .قد تتطلب الرعاية التوليدية نقل الدم     
 مـساعدة   التي وضعت من أجل    مدركاً للمبادئ    وأن تكون ،  صحيحاإلعاضة بشكل   

 ).ينبغي عدم نقلهومتى ( الدم ينبغي نقلالعاملين الصحيين في تقرير متى 
 نقل منتجات الدم المأمونة لمعالجة حالة ه لمنتجات الدم بأنالصحيحام يعرف االستخد

عالجيـاً  تؤدي إلى مراضة أو وفيات واضحة ال يمكن الوقاية منهـا أو تـدبيرها               
 .بوسائل أخرى بشكل فعال

 :تتضمن الحاالت التي قد تتطلب نقل الدم
 ؛النزف التالي للوالدة المؤدي إلى الصدمة   •
 ؛من الدم أثناء الوالدة الجراحية ة كبيركميةفقد    •
 .الحمل أو إذا ترافق مع فشل القلبالفترة األخيرة من فقر الدم الوخيم، خاصة في    •

عالج سبب فقر الدم    ينبغي أن ت  :  في حالة فقر الدم في الحمل المبكر       : مالحظة
 .وفر مقويات دمويةأن تو

جـل  االحتياج الع تلبية ا ل مستشفيات المنطقة    تخذ االستعدادات الالزمة في   يجب أن ت  
ومن المستحسن للوحدات التوليدية أن تحتفظ بدم مخزون جاهز خاصـة           ،  لنقل الدم 

 . سلبي وبالزما مجمدة طازجة، حيث قد تكون منقذة للحياة Oالدم من النمط

 االستخدام غير الضروري لمنتجات الدم

، إال أنه . كل صحيح يمكن لنقل الدم أن ينقذ الحياة وأن يحسن الصحة إذا استخدم بش           
كمـا يحمـل    ،   قد يسبب مضاعفات حادة أو متأخرة      ،مثل أي مداخلة عالجية   مثله  

 .نادرةالموارد الوهو أيضاً مكلف ويستهلك ، اختطار انتقال العوامل المعدية
 :إذا كان نقل الدم غير ضروري غالباً   ويعتبر  •

المبكرة عالجة  يمكن الوقاية من الظروف التي تتطلب نقل الدم، ببرامج الم          −
 .الوقايةوبرامج 

يجرى نقل كامل الدم، أو الكريات الحمر أو البالزما، غالبـاً، لتحـضير              −
 مـن   ربك، أو للسماح بالتخريج أ    تم التخطيط لها  المرأة بسرعة لجراحة    

اً يالمعالجات األخرى، مثل تسريب السوائل وريـد      فيما تكون   . المستشفى
المبادئ الـسريرية   الصفحة  (لية  لها نفس الفعا   و أمونيةأرخص، وأكثر م  

 ).30ـ 
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 :يمكن لنقل الدم غير الضروري أن   •
 .ال داعي لهايعرض المرأة ألخطار  −
 الـدم بـاهظ     . له  فعالً بالنسبة لمن يحتجن  في منتجات الدم     يسبب عجزاً  −

 .وموارده محدودة ،الثمن

 مخاطر نقل الدم
فكر جدياً بمخـاطر    من الضروري أن ت    قبل وصف الدم أو منتجات الدم المرأة ما       

 .نقل الدم مقارنة بمخاطر عدم نقله

 نقل كامل الدم أو الكريات الحمر
 أو غيـر متوافـق   يحمل نقل منتجات الكريات الحمر اختطار النقل المتنـافر     •

 . وتفاعالت نقل الدم االنحاللية الخطيرةالزمر
 فيـروس    بما في ذلك   إلى المتلقي، يمكن لمنتجات الدم أن تنقل عوامل معدية           •

  من الـنمط    والتهاب الكبد  ،B من النمط  العوز المناعي البشري، والتهاب الكبد    
C، والمالريا وداء شاغاس،والزهري . 

يمكن ألي منتج للدم أن يصبح ملوثاً جرثومياً وخطيراً جداً إذا صنِّع أو خزن                 •
 .بطريقة خاطئة

 نقل البالزما
 .جودة في كامل الدميمكن للبالزما أن تنقل معظم العداوى المو   •
 .كما يمكن للبالزما أن تسبب تفاعالت نقل الدم   •
) االعـتالل الخثـري   : مثالً(هناك استطبابات واضحة قليلة جداً لنقل البالزما           •

 .وغالباً ما تفوق المخاطر أي منفعة محتملة للمرأة

 مأمونية الدم
 :  يمكن إنقاص المخاطر المصاحبة لنقل الدم من خالل •

 .لمتبرعين بالدم وتأجيلهم واستبعادهم بشكل فعالاانتقاء  −
التحري عن العداوى القابلة لالنتقال بنقل الدم في جمهرة المتبرعين بالدم            −

 ).يدز، التهاب الكبدإلمثالً فيروس العوز المناعي البشري، ا(
 .برامج ضمان الجودة −
 الدم واختبارات التوافق، وفصل المكونات وتخزين منتجات        تحديد زمرة  −

 .الدم ونقلها بجودة عالية
 .االستخدام السريري المالئم للدم ومنتجات الدم −
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 تحري العوامل المعدية
 من الدم المتبرع به بحثاً عن العـداوى القابلـة           وحدةيجب أن يتم تحري كل         •

فعاليـة  األكثر  لالنتقال بنقل الدم، وذلك باستخدام االختبارات األكثر مالءمة و        
 جمهـرة الات الوطنية وانتشار العوامل المعدية فـي        بشكل يتماشى مع السياس   

 .لمتبرعين بالدملالمحتملة 
•   ع به بحثاً عنيجب أن يتم تحري كل الدم المتبر: 

 .من النمطين األول والثانيفيروس العوز المناعي البشري  −
 .Bالمستضد السطحي اللتهاب الكبد  −
 ).الزهري(ضد اللولبية الشاحبة  −

 : التحري عما يلي يجب أن يتم إن أمكن   •
 .Cالتهاب الكبد  −
 .كون فيها االنتشار المصلي واضحاًيداء شاغاس في البلدان التي  −
في البلدان المنخفضة االنتشار ، إذا كان المتبرع قد سافر إلى           : المالريا   −

أما في المناطق العالية االنتـشار للمالريـا فيجـب أن           . مناطق المالريا 
 . المالريا اتقائياًيرافق نقل الدم إعطاء مضادات

  جميـع  ما لم تكن  الدم  نقل  إجراء   الدم أو منتج الدم من أجل        يصرف ب أال جي   •
 .االختبارات المطلوبة على المستوى الوطني سلبية

 أجريـت   مكونات الدم المنقول، حتـى ولـو      أنجز اختبارات التوافق على كل         •
 .لحياةاالختبارات بعد إرسال منتجات الدم في الطوارئ المهددة ل

 
ـ تن الدم الذي تم الحصول عليه مـن متبـرعين تـم ا            يسمح بنقل يجب أال    اؤهم ق

 بحثاً عن العوامل المعدية القابلة      هير أو الدم الذي لم يتم تح      ،بطريقة غير مالئمة  
بـشكل  )  فيروس العوز المناعي البشري، التهاب الكبـد       :مثالً(لالنتقال بنقل الدم    

 . في الحاالت االستثنائية جداً المهددة للحياةيتماشى مع المتطلبات الوطنية إال

 نقل الدمل  السريريةمبادئال
 ال يمثـل    نقـل الـدم   أن  : المبدأ األساسي لالستخدام المالئم للدم أو منتج الدم هو        

 فعندما يوجد فقد سـريع  .لمـرأة العالجي لتدبير  ال من عناصر  سوى عنصراً واحداً  
اعفات الوالدة فإن االحتياج األكثر فورية      نتيجة نزف أو جراحة أو مض     للدم  مفاجئ  

 .للسائل المفقود من الدوران عادة) عاضةاإل( هو التعويض السريع
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 الـدم علـى حمـل       قـدرة قد يكون نقل الكريات الحمر أساسياً أيضاً في استعادة            

 .األكسجين

 :من خالل) إلنقاص الحاجة لنقل الدم(قلل من ضياع دم المرأة 

 .عاضة لإلنعاشاستخدام سوائل اإل   •

 .تقليل الدم المأخوذ لالستعمال المختبري   •

 .طرق التخديرية والجراحية لتقليل فقد الدم خالل الجراحةالاستخدام أفضل    •

نقـل الـدم    ( وإعادة تسريب الدم الجراحي المفقود خالل اإلجـراءات            استنقاذ •

 .)14األعراض ـ الصفحة (كلما أمكن ذلك ) الذاتي

 مبادئ يجب تذكرها

 .مرأةالعالجي للتدبير ال نقل الدم مجرد عنصر واحد في   •

يجب أن يعتمد قرار وصف نقل الدم على دالئـل إرشـادية وطنيـة حـول                   •

 .االستخدام السريري للدم، آخذاً احتياجات المرأة بعين االعتبار

 .ا لنقل الدمه احتياجحتى يقل الدم العمل على أن يقل ما تفقده المرأة منيجب    •

إنعاشـاً فعـاالً     التي تتعرض لفقدان الدم بصورة حادة يجب أن تتلقى           رأةالم   •

 احتياجهـا    مدى وذلك أثناء تقييم  )  أكسجين، إلخ  ،سوائل إعاضة عبر الوريد   (

 .ل الدمقلن

 تؤخذ بأنها العامل المقـرر      الرغم أن قيمة هيموغلوبين المرأة مهمة فيجب أ          •

لدم بالحاجة للتخلص من العالمات     دعم قرار نقل ا   تم  يجب أن ي   .لبدء نقل الدم  

 .ينخطيرواألعراض السريرية ولمنع المراضة والوفيات ال

يجب أن يكون الطبيب السريري مدركاً لمخاطر العدوى القابلة لالنتقال بنقـل              •

 .فرةاالدم في منتجات الدم المتو

 .يجب أن يوصف نقل الدم فقط عندما تكون منافعه أكثر من مخاطره للمرأة   •

وأن يتجـاوب   ،   التي ينقل لها الدم    المرأةَ بمراقبة شخص مدرب    وم يق نجب أ ي   •

 .)27المبادئ السريرية ـ الصفحة ( أي تأثيرات ضائرة ت إذا حدثفوراً

ب نقل الدم وأن يستقصي أي تـأثيرات        بيجب أن يسجل الطبيب السريري س        •

 .)28المبادئ السريرية ـ الصفحة (ضائرة 
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 دمـف الـوص
مد قرارات وصف الدم على دالئل إرشادية وطنية حـول االسـتخدام            يجب أن تعت  

 .حتياجات المرأة بعين االعتبارا أخذمع السريري للدم 
 :مرأةألي اوصف الدم أو منتجات الدم يجب أن تبقى األمور التالية في الذاكرة قبل    •

 .التحسن المتوقع في الحالة السريرية للمرأة −
 .ياج المرأة لنقل الدم احتلتقليل فقد الدم خفضطرق  −
المعالجات البديلة التي قد تعطى بما في ذلك سـوائل اإلعاضـة داخـل               −

 .الوريد أو األكسجين قبل اتخاذ القرار بنقل الدم
 .ستطبابات السريرية أو المختبرية النوعية لنقل الدماال −
  أو  التهـاب الكبـد     أو يروس العوز المناعي البـشري    ـل ف ـاختطار نق  −

 .فرةال معدية أخرى من خالل منتجات الدم المتوالزهري أو عوام
 .بعينهامرأة منافع نقل الدم مقارنة مع مخاطره بالنسبة ال −
 .حالياًفر اخيارات المعالجة األخرى إذا كان الدم غير متو −
الحاجة لوجود شخص مدرب لمراقبة المرأة والتجـاوب الفـوري عنـد             −

 .حدوث أي تفاعل لنقل الدم
 :اً اسأل نفسك السؤال التاليحتارمإذا كنت :  أخيراً   •

افق على نقله في هذه     وإذا كان هذا الدم من أجلي أو من أجل طفلي هل أ            −
 الظروف؟

 مراقبة المرأة التي ينقل الدم لها
 :الدم المنقولوحدات راقب المرأة في المراحل التالية لكل وحدة من 

 .قبل البدء بنقل الدم   •
 .عند بدء نقل الدم   •
 .قة من بدء نقل الدم دقي15بعد    •
 . خالل نقل الدم– على األقل –كل ساعة    •
 . ساعات بعد إكمال نقل الدم4بفواصل    •

 

 دقيقة من نقل الدم وبشكل منتظم بعد ذلـك          15راقب عن قرب المرأة خالل أول       
 .عراض وعالمات التأثيرات الضائرةأل  المبكرفاشتكالل



جات الدم، وسوائل اإلعاضة                 االستخدام السريري للدم، ومنت28المبادئ السريرية ـ 

 :في كل مرحلة من هذه المراحلسجل المعلومات التالية على بطاقة المرأة 
 المظهر العام •
 درجة الحرارة   •
 النبض   •
 ضغط الدم    •
 التنفس   •
 الفموي والوريدي،   الكمية المتناولة من السوائل عن الطريقين     (توازن السوائل      •

 ).النتاج البولي
 : إضافة إلى ذلك سجل

 .وقت بدء نقل الدم   •
 .وقت إكمال نقل الدم   •
 .جات المنقولةحجم ونمط كل المنت   •
 .ة بالتبرع لكل المنتجات المنقولةصاألرقام الخا   •
 .أي تأثيرات ضائرة   •

 االستجابة لتفاعل نقل الدم
أوقف نقـل الـدم   . قد تتراوح تفاعالت نقل الدم من طفح جلدي خفيف إلى صدمة تأقية      

ـ  وللحم(واحتفظ بخط وريدي مفتوح بسوائل داخل الوريد         رنغـر  محلـول   ي أو   ملح
وريثمـا تحـصل علـى      نقل الـدم    للتفاعل الحاد   ل تجري تقييماً مبدئياً     ريثما) يتاالالكت

 عن طريـق    يلي غرام  م 10ازين  ثأعط برومي : التفاعل خفيفاً إذا كان   . النصيحة الطبية 
 .الفم وراقب

 لصدمة التأقية الناجمة عن نقل دم متنافرالعالجي لتدبير ال
ـ    ال ير التـدب   ذكر في   يشابه التدبير العالجي الذي    • الـصفحة  (صدمة  عالجـي لل

 :وقم بإعطاء  )1األعراض ـ 
ـ ي م 10 في   ي لتر لي م 0.1 (1000: 1محلول األدرينالين    − مـن   ي لتـر  ل

 ). وببطءي وريدياًت رنغر الالكتا محلولملحي أوالمحلول ال
 . وريدياًيلي غرام م10 :ازينثبرومي −
 . ساعة حسب الحاجة2 وريدياً كل رام غ1 :هيدروكورتيزون −

 10األمينـوفيلين فـي     من   يلي غرام  م 250 أعط: تشنج قصبي  حدوث   عند   •
 .ي وريدياً وببطءترنغر الالكتامحلول ملحي أو من المحلول ال ي لترليم

 . أعاله حتى تستقر الحالةة إجراءات اإلنعاش المذكور  واصل جميع •
 .راقب الوظائف الكلوية والرئوية والقلبية الوعائية   •
 .ة عندما تستقر الحالةل إلى مركز اإلحال  أح •
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 توثيق تفاعل نقل الدم

 طلب إلى بنك الدم استمارةخذ العينات التالية فور حدوث التفاعل وأرسلها مع           •
 :مختبريةالستقصاءات الاعمل من أجل 

 :عينات فورية بعد نقل الدم −
 . متجلطة1  −
) sequestrene كويستريني، س EDTAيتات  داي( مضاد للتخثر    فيها 1  −

 . المقابل لموقع التسريبمن الوريد
 على بقايا الكريات الحمر والبالزمـا       اً اإلعطاء محتوي  جهازوحدة الدم و   −

 .من دم المتبرع المنقول
 . من بول المرأة بعد التفاعلى األولالعينة −

، أجر مزرعة دموية في بصدمة إنتانية ناجمة عن وحدة دم ملوثـة إذا اشتبه      •

 .قارورة خاصة لزرع الدم

 .ر تفاعل نقل الدميج تقرأكمل نموذ  •

بعد االستقصاء األولى لتفاعل نقل الدم أرسل ما يلي إلى بنك الدم مـن أجـل          •

 :االستقصاءات المختبرية

  : ساعة من بدء التفاعل24 ساعة و12عينات الدم بعد  −

 .  متجلطة1   −

ــر   1   − ــضاد للتخث ــا م ــ(فيه ــكوي س– EDTA يتاتدإي  رينتسي

sequestrene (يد المقابل لموقع نقل الدممأخوذة من الور. 

 . ساعة على األقل بعد بدء التفاعل24 لمدة  بالكاملالبول  −

نقل الدم، باستثناء الطفوح الخفيفة، إلى       ل تفاعالت الحادة الكل  عن  بلّغ، فوراً،      •

 . الدم الذي زودك بالدمبنكمكتب طبي وإلى 

 :سجل المعلومات التالية على بطاقة المرأة   •

 .الدمنمط تفاعل نقل  −

 .طول المدة بعد بدء نقل الدم التي حدث فيها التفاعل −

 .حجم ونمط منتجات الدم المنقولة −

 .األرقام الخاصة بالتبرع لكل المنتجات المنقولة −
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  بسيطة لنقل الدمبدائل: سوائل اإلعاضة

والتـي  ـ ومحاليل الملح المتوازنـة    %) 0,9صوديوم  الكلوريد(الملحي المحلول 
. فقط سـوائل إعاضـة فعالـة   ـ هي  الصوديوم مشابهاً للبالزما   تركيزيكون فيها

فرة في كل المستشفيات التـي تـستخدم سـوائل اإلعاضـة            اويجب أن تكون متو   
 .الوريدية

تستخدم سوائل اإلعاضة لتعوض الفقد الشاذ للدم أو البالزما أو الـسوائل خـارج              
 :بشكل رئيسي فيالخلوية األخرى عن طريق زيادة حجم الحيز الوعائي وتستعمل 

الـصدمة  : مـثالً ( حجم الـدم      شديد في  لمرأة المصابة بنقص  العالجي ل تدبير    ال •
 ).النزفية

حجم الدم عند امرأة تعاني من فقـد متواصـل          ل الحالة السوية المحافظة على      •
 ).فقد الدم الجراحي: مثالً(للسوائل 

 المعالجة باإلعاضة الوريدية

 وقـد تكـون     ، المعالجة األول لنقص حجم الـدم      تشكل سوائل اإلعاضة الوريدية خط    

للـسيطرة  ويمكنها أن توفر بعض الوقـت       ،  المعالجة البدئية بهذه السوائل منقذة للحياة     

 .على النزف والحصول على الدم لنقله إذا أصبح ذلك ضرورياً

  البلورية شبهالسوائل

 :رية  البلو شبهسوائل اإلعاضة   •
 .زما البهاً للب تركيز من الصوديوم مشا علىتحتوي −
 .لصوديوما ال تسمح بنفاذال تستطيع دخول الخاليا ألن األغشية الخلوية  −
  السائل شبه  فقط ربع (تنتقل من الحيز الوعائي إلى الحيز خارج الخلوي          −

 ).المسرب يبقى في الحيز الوعائي في الحالة السويةي البلور
  شـبه   السوائل سرب): الحجم داخل األوعية  (من أجل استعادة حجم الدم الجائل          •

 . بحجم يعادل ثالثة أضعاف الحجم المفقود على األقلةالبلوري
 

ال تـستخدمها لمعالجـة     . محاليل إعاضة ضـعيفة   ) لوكوزغال(محاليل الدكستروز   
 . آخرإذا لم يكن لديك بديالًإال نقص حجم الدم 
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 السوائل الغروانية
 المواد  ت التي هي أكبر من    علق من الجزيئا  ستتتألف المحاليل الغروانية من م       •

 الغروانيات ألن تبقى في الدم حيث تقلد بروتينات البالزما          تميل. ة البلوري شبه
 . أو رفعه ـمدفي المحافظة على الضغط التناضحي الغرواني لل

ى الغروانيات عادة بحجم يساوي حجم الدم المفقود، يحدث فـي كثيـر مـن               ـتعط   •
تـسرب مـن   ) الرضح، اإلنتـان : مثالً(عيرية  حيث تزداد النفوذية الشـالحاالت  
 .ويحتاج األمر المزيد من التسريبات للمحافظة على حجم الدم ،الدوران

 نقاط يجب تذكرها
األلبومين، الدكسترانات، الهالمات،   (ال توجد بينة على أن المحاليل الغروانية           •

أو محاليـل  لها منافع تفوق المحلول الملحـي  ) محاليل النشاء الهيدروكسيثيلية 
 .الملح المتوازنة في اإلنعاش

ء على  هناك بينة على أن المحاليل الغروانية قد يكون لها أثر ضائر على البقا               •
 .قيد الحياة

 .الملحي ومحاليل الملح المتوازنةالمحلول المحاليل الغروانية أغلى بكثير من    •
ال البالزمـا   حمل كل أشك  ت. يجب أن تستخدم البالزما البشرية كسائل إعاضة         •

اختطار نقل العدوى مشابهاً للدم الكامل مثل فيروس العوز المناعي البـشري            
 .والتهاب الكبد

انحالل الدم  في  سبب  ت داخل الوريد إطالقاً حيث ي     النقييجب أال يسرب الماء        •
 .وقد يكون قاتالً

 
 .هناك دور محدود جداً للغروانيات في اإلنعاش 

 المأمونية
 :ريب داخل الوريد قبل إعطاء أي تس

 .ةغير تالفو  سليمة قارورة أو كيس التسريبةتأكد أن سداد   •
 .تأكد من تاريخ انتهاء الصالحية   •
 .جزيئات مرئيةأي تأكد من أن المحلول نظيف وخاٍل من    •

 المداومة المعالجة بسائل
مثـل الدكـستروز أو الدكـستروز فـي         ،  ةيبلورل شبه   ة هي محالي  مالمداو سوائل
لـد  لجولوجي الـسوي مـن خـالل ا       يالملحي، تستخدم إلعاضة الفقد الفيز    ل  المحلو

من المتوقع أن المرأة سـتتلقى سـوائل وريديـة     إذا كان   .والرئتين والبراز والبول  
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مثالً، البوتاسيوم كلوريد   (سرب محلوالً متوازناً للكهارل     ف ساعة أو أكثر،     48خالل  
 سوف يختلف حجـم سـوائل     . تروزمع الدكس )  سوائل وريدياً  تر ل 1 في   رام غ 1,5

حمى أو كانت درجـة حـرارة       تعاني   المرأة   تالمداومة المطلوبة، وخاصة إذا كان    
 . أو توجد رطوبة حيث يزداد الفقد،المحيط عالية

 طرق أخرى إلعطاء السوائل

 : إضافة للطريق الوريدي ـهناك طرق أخرى إلعطاء السوائل 

 اإلعطاء الفموي أو األنفي المعدي
 غالباً للمرأة المصابة بنقص خفيف في حجم الـدم وللمـرأة            هماستخدا يمكنو •

 .التي تتلقى سوائل فموية 
 :يجب أال يستخدم اإلعطاء الفموي أو األنفي المعدي إذا  •

 .كانت المرأة مصابة بنقص وخيم في حجم الدم −
 .كانت المرأة فاقدة الوعي −
عند وجود  : الً  مث (األمعاءكان هناك آفات معدية معوية أو نقص حركية          −

 ). األمعاءانسداد
 .تم التخطيط لجراحة وشيكة بالتخدير العام −

 المستقيمعن طريق اإلعطاء 
المستقيم للسوائل غير مناسب للمرأة المصابة بنقص وخيم عن طريق  اإلعطاء     •

 .في حجم الدم
 : المستقيمعن طريق  اإلعطاء مزاياتتضمن    •

 .يوفر االمتصاص السريع للسوائل −
 . االمتصاص وترفض السوائل إذا اكتمل التميهيتوقف −
يتم إعطاؤه من خالل أنبوب بالستيكي أو مطاطي لحقنة شرجية يغـرز             −

 .داخل المستقيم ويوصل إلى كيس أو قارورة بسائل
 .السائل باستخدام جهاز وريديتسرب يمكن التحكم بسرعة  −
مهـاء  المحلول المأمون والفعـال لإل    . ال يشترط أن تكون السوائل معقمة      −

المستقيم هو لتر من ماء شروب نظيـف        عن طريق   ) تعويض السوائل (
 .يضاف إليه ملعقة شاي من ملح الطعام
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 اإلعطاء تحت الجلد

 األخرى لإلعطاء غيـر     ق تحت الجلد أحياناً عندما تكون الطر       اإلعطاء متيقد     •
 .متوفرة ، لكنه غير مناسب للمرأة المصابة بنقص وخيم في حجم الدم

السوائل المعقمة من خالل قنينة أو إبرة تغرز داخـل النـسيج تحـت              تعطى     •
 ).جدار البطن هو الموقع المفضل(الجلدي 

 
 الدكستروز موت النسيج ويجـب أال تعطـى          على قد تسبب المحاليل التي تحتوي    

 .تحت الجلد 
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        35المبادئ السريرية ـ                              المعالجة بالمضادات الحيوية

ية بما فيها   ـ النفاس عن توليفة من الكائنات الح      ردو و قد تنجم العدوى خالل الحمل    
 ويجب البدء بالمضادات الحيوية اعتماداً      ،هوائية المكورات والعصيات الحيوائية والال   

 بـإجراء   القيامإذا لم تحدث استجابة سريرية فقد يساعد         أما   . المرأة مراقبة حالة على  
 . والبول في اختيار مضادات حيوية أخرى      ، والقيح ،الرحمي و ،زرع النجيج المهبلي  

 ).غزو مجرى الدم( قد تجرى مزرعة دموية إذا اشتبه بإنتان دموي :إضافة لذلك 
ـ ، وهـي  والدة لمولود ميت  إجهاض أو   بعد حالة    العدوى الرحمية    تحدثقد   سبب ال
واسـعة  غالباً ما تتطلب الحاجة مـضادات حيويـة         و. األمهاتفي وفيات   رئيسي  ال

الكزاز في حاالت   الوقائي من   مضاد   ال يجب أن يعطى  . الطيف لمعالجة هذه العداوى   
 الصفحة 5إلطار األعراض ـ  ا(اإلجهاض غير المأمون أو الوالدة غير المؤسسية 

 .)51األعراض ـ 

 تقائيةتوفير المضادات الحيوية اال
مـن  ) شيمة اليـدوي  مثالً القيصرية ، نزع الم    (يزيد إنجاز إجراءات توليدية معينة      

 : يمكن إنقاص االختطار بوساطةو. بالعدوىابة المرأة صاختطار إ
المبادئ الـسريرية  الصفحة ( بها   وصىاتباع ممارسات الوقاية من العدوى الم        •

 .)17ـ 
 .توفير مضادات حيوية اتقائية أثناء اإلجراء    •

إذا اشـتبه بـأن     . تعطى المضادات الحيوية االتقائية لتساعد في الوقاية من العدوى        
 فالمـضادات الحيويـة     ت على أنها بها عـدوى،      أو شخص   أصيبت بعدوى  مرأةلا

 .العالجية أكثر مالءمة 
ـ  إجراءأي  ب دقيقة قبل البدء   30الحيوية االتقائية   أعط المضادات    ـ   إن أمكـن   ـ  ـ

أمـا  . مستويات دموية مالئمة من المضاد الحيوي وقـت اإلجـراء         تواجد  لتسمح ب 
 استثناء لهذه القاعدة ، حيث يجـب أن تعطـى المـضادات             يهفرية  القيصالعملية  

 جرعة واحدة من المضادات     .جنين والدة ال  بعد الحبل   يربطالحيوية االتقائية عندما    
ـ  تهافعالي وال تقل االتقائية كافية   الحيوية    سـاعة مـن     24ن ثـالث جرعـات أو       ع
 لفترة تزيد على ست   ء  اإلجراإذا استمر    . الحيوية في الوقاية من العدوى     المضادات
 جرعة ثانيـة مـن      فقم بإعطاء  :  أو أكثر  ي لتر لي م 1500كان فقد الدم     أو   ساعات

 .المضادات الحيوية االتقائية للمحافظة على مستويات دموية كافية خالل اإلجراء

  المضادات الحيوية العالجيةإعطاء
مـضادات  كخط دفاعي أول في مواجهة العداوى الخطيرة، أعط توليفة من ال             •

 :الحيوية 
 . ساعات 6 وريدياً كل رام غ2األمبيسلين  −
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 الحيوية
 مـن وزن الجـسم     يلـوغرام ك/ يلي غرام  م 5الجنتاميسين   باإلضافة إلى  −

 . ساعة24وريدياً كل 
 . ساعات8 وريدياً كل يلي غرام م500ترونيدازول يالم باإلضافة إلى −

 500ين  ليمكن اسـتخدام األموكسيـس    فيالعدوى وخيمة    إذا لم تكن     :مالحظة  
 ويمكـن كـذلك إعطـاء       ، ساعات فموياً بدل األمبيـسيلين     8 كل   يلي غرام م
 . من الوريدترونيدازول عن طريق الفم بدالًيالم

 تـم   ه تأكد من أن   : ساعة   48  مرور االستجابة السريرية بعد     في حالة ضعف   •
أعد تقييم المرأة بـشكل جيـد    وإعطاء جرعات كافية من المضادات الحيوية،       

بديلـة  أخـرى    معالجة   ضع في اعتبارك   أو   ،مصادر أخرى للعدوى  بحثاً من   
أو أضف عامالً إضافياً    (تحسس المكروبات   ما يتم التبليغ عنه من حيث       حسب  

 ).طي الالهوائيات ، إذا لم تكن قد أعطيته من قبلغلي
ـ   أعد الفحص    :عدم توافر المرافق الخاصة بإجراء الزرع         في حالة    • ن بحثاً ع

 في الحوض، ومن أجل األسباب الال عدوائية مثل         والسيماح،  تجمع القي أماكن  
 احتمال العدوى    ضع في اعتبارك   .خثار وريد عميق أو خثار الوريد الحوضي      

  :من المضادات الحيويةلتوليفة السابقة لالناجمة عن الكائنات الحية المقاومة 
  : ما يلي أضف:اشتبه بعدوى العنقوديات إذا  −

 . ساعات 4 وريدياً كل رام غ1وكساسلين لالك  −
ويتم تـسريبه علـى      ساعة   12 وريدياً كل    رام غ 1 الفانكوميسين   أو  −

 .مدى ساعة
    Aاشتبه بعدوى بالمطثيات أو العقديات الحالة للدم من المجموعةإذا  −

 . ساعات4 مليون وحدة وريدياً كل 2البنسلين  :أضف
 2فترياكـسون   السفقم بإضـافة     :ما ذكر أعاله محتمالً     ملم يكن أي    إذا   −

 . ساعة24 وريدياً كل رامغ
 أيام  3ريب كل   ـوريد يجب تغيير مكان التس    ـنباً اللتهاب ال  ـ تج :ة  ـمالحظ
 .أول عالمة على االلتهاب ظهور أو عند

 .مصدر العدوى بتقييم قم ف : العدوى تختفإذا لم    •
 حتـى   المضادات الحيويـة    تواليف  إعطاء ستمري غالباً ما    ،لمعالجة التهاب الرحم  

 فـور اختفـاء   أوقف المضادات الحيوية    .  ساعة 48مدة  ل المرأة من الحمى     تتخلص
وية، ألنه  ـال حاجة لالستمرار بالمضادات الحيوية الفم     .  ساعة 48دة  ـملى  ـالحم

فـي   المرأة المـصابة بعـداوى       فإن ،على كل و. منفعة إضافية أية  لم يثبت أن لها     
 . أيام على األقل7مدة ليوية  مضادات حمجرى الدم سوف تحتاج إلى تناول



  

 

         37المبادئ السريرية ـ                             التخدير والتسكين           

غالباً ما يكون تفريج األلم مطلوب خالل المخاض، وهـو مطلـوب أيـضاً أثنـاء             
تتضمن طرق تفريج األلم التي نوقشت الحقاً األدوية        . اإلجراءات الجراحية وبعدها  

المسكنة وطرق الدعم خالل المخاض، والتخدير الموضـعي، والمبـادئ العامـة            
 .بعد إجراء العمليةالستخدام التخدير والتسكين باإلضافة إلى التسكين 

 األدوية المسكنة خالل المخاض
يختلف إدراك أو اإلحساس باأللم، وبشكل كبير، حـسب الحالـة االنفعاليـة                •

أما عند توافر الرعاية الداعمة والتطمين فيعمالن على خفـض إدراك           . للمرأة
 ).57 المبادئ السريرية ـالصفحة (األلم  

. لها أن تسير قليالً أو أن تتخذ أي وضعية مريحة          اسمح   :عانت المرأة من األلم       إذا   •
شـجع علـى    . شجع مرافقها على تدليك ظهرها أو تجفيف وجهها بين التقلـصات          

استخدام آليات التنفس، واسمح للمرأة أن تأخذ حماماً دافئاً إذا رغبت؛ وهذا يكفي عند     
 :ا يلي وفي حالة الضرورة، قم بإعطاء م. معظم النسوة للتأقلم مع ألم المخاض

ليس أكثر  (كيلوغرام من وزن الجسم     /  ميلي غرام    pethidine: 1البيتيدين   −
 ساعات حسب الحاجة    4عضلياً أو وريدياً ببطء كل      )  ميلي غرام  100من  

 .كيلوغرام من وزن الجسم عضلياً /  ميلي غرام0.1: أو أعط المورفين
ـ      promethazine : 25البرومـيثازين   − دياً إذا   ميلي غرام عضلياً أو وري

  .ما حدث القياء
 Sedatives والمهـدئات    Barbituratesيجب عدم اسـتخدام البـاربيتورات       

 .لتفريج القلق أثناء المخاض

 خطـر
 ـ   إذا أعطـي البيتيـدين أو المـورفين لـألم    قد يعاني الطفل من خمود تنفـسي 

 . هو الدرياق Naloxoneوالنالوكسون 
 .لذين يشتبه بأن أمهاتهم قد تناولن المخدرات حديثاًال تعط النالوكسون للولدان ا: مالحظة

 : عند الوليد ، ابدأ اإلنعاش فوراً عالمات الخمود التنفسي  إذا وجدت  •
/  ميلـي غـرام    0.1أعط النالوكسون   : بعد التأكد من العالمات الحيوية       −

 .كيلوغرام من وزن الجسم وريدياً للوليد
 يمكـن   :عد إنعاش نـاجح     الرضيع دوران محيطي مالئم ب    إذا كان لدى     −

قد يحتاج األمر جرعات متكررة للوقاية من       . إعطاء النالوكسون عضلياً  
 .الخمود التنفسي الراجع
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البيتيدين  عند الوليد، إال أن      لـم تكـن هـناك عـالمات خمـود تنفسي       إذا   •
 راقـب الطفـل بـشكل       : ساعات من الوالدة     4أو المورفين قد أعطيا خالل      

 .ت الخمود التنفسي وعالج كما ذكر أعاله عند حدوثهتتوقع معه عالما

 التخدير الموضعي
)  مـع أو دون األدرينـالين      Lignocaineاللغنوكـايين   (يستخدم التخدير الموضعي    

 .إلرشاح النسيج وإحصار األعصاب الحسية
من الضروري التأكد من األمور التالية بشكل خاص، حيث أن امـرأة تحـت      •

 :اعية ويقظة التخدير الموضعي تبقى و
 .التوعية لزيادة التعاون وتقليل مخاوفها −
االتصال الجيد طوال اإلجراء، إضافة للتطمين الجسدي من مقدم الخدمة           −

 .عند الضرورة
 .الصبر والوقت الكافي ألن التخدير الموضعي ال يؤثر فوراً −

 : الظروف التالية مطلوبة من أجل االستخدام المأمون للتخدير الموضعي •
تكون لدى كل أفراد طاقم العمليات المعرفة والخبرة في استخدام      يجب أن    −

 .المخدرات الموضعية
المص، األكسجين،  (يجب أن تكون األدوية والمعدات الخاصة بالطوارئ         −

متوفرة مسبقاً، وأن تكون بحالة صالحة لالستعمال، وأن       ) معدات اإلنعاش 
 .يكون كل أعضاء فريق العمليات مدربين على استخدامها

 diazepam والديازيبام promethazineالتمهيد للتخدير بالبروميثازين 

يجب أن تـضبط    .  دقيقة 30التمهيد للتخدير مطلوب لإلجراءات التي تدوم أكثر من         
 ).عند وجوده(الجرعة حسب وزن وحالة المرأة وحسب حالة الجنين 

 :البيتيدين والديازيبام توليفة شائعة 
 100لكن ليس أكثـر مـن       (م من وزن الجسم     كيلوغرا/  ميلي غرام    1أعط   •

/  ميلـي غـرام    0.1عضلياً أو وريدياً ببطء أو أعط المـورفين         ) ميلي غرام 
 .كيلوغرام من وزن الجسم عضلياً

 ميلي غرام وريدياً وانتظر دقيقتين على      1أعط الديازيبام بكميات زائدة بمقدار       •
مون وكـاٍف مـن   يتم الوصول إلى مستوى مأ. األقل قبل إعطاء زيادة أخرى 

 . التهدئة عندما يتدلى الجفن العلوي لعين المرأة ويغطي حافة الحدقة فقط
 



 

39المبادئ السريرية ـ التخدير والتسكين                                                          

 10تراجعت سرعة التنفس إلى أقل مـن        إذا  . راقب سرعة التنفس كل دقيقة     •
 . أوقف إعطاء كل األدوية المهدئة أو المسكنة:مرات في الدقيقة

 
استخدم محاقن  . يج يشكل راسباً  ال تعط الديازيبام مع البيتيدين بنفس الحقنة ألن المز        

 .منفصلة

 اللغنوكايين
عـادة، وتحتاج للتخفيـف قبـل      % 1أو  % 2مسـتحضرات اللغـنوكايين هـي    

ـ اإلطار (االسـتخدام  يتم تخفــيف المستحـضـر إلـى    . )1 المبادئ السريرية 
مـن أجل معظم اإلجراءات التوليدية، والذي يعطي التأثير األقـصي مـع            % 0.5

 .دنياالسمية ال

 %0.5تحضير محلول اللغنوكايين          1 المبادئ السريرية ـ اإلطار 

 :حضر المزيج التالي 
  جزء واحد-% 2لغنوكايين  •
ال تستخدم محلول الغلوكوز ألنه يزيـد       ( أجزاء   3محلول ملحي أو ماء مقطر معقم        •

 ) اختطار العدوى
 أو
 .جزء واحد % 1لغنوكايين  •
 .قم جزء واحد محلول ملحي أو ماء مقطر مع •

 األدرينالين 
 :يمتلك استخدامه مع اللغنوكايين المزايا التالية. يسبب األدرينالين تضيقاً وعائياً

   فقد أقل للدم؛ •
 ؛) ساعة عادة2–1(  تأثير تخديري أطول  •
 .اختطار أقل للسمية بسبب االمتصاص األبطأ إلى الدوران العام   •

 ميلـي لتـر مـن    40أو يتطلب أقل من يتطلب اإلجراء تخدير سطح صغير    عندما  
األدرينالين مطلوب عنـدما    : وعلى كل .  فإن األدرينالين غير ضروري    اللغنوكايين

 ميلي لتـر، وذلـك      40تكون األسطح أكبر، وخاصة عندما يحتاج األمر أكثر من          
 .لينقص معدل االمتصاص وبذلك ينقص السمية

حيث يعطي  )  ميلي لتر / غرام مكرو 5 (200000: 1التركيز األقل لألدرينالين هو     
الجدول (هذا تأثـيراً موضعياً أقصى مع أدنى اختطار للسمية من األدرينالين نفسه            

 .)40 المبادئ السريرية ـ الصفحة 3 المبادئ السريرية ـ
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 من المهم قياس األدرينالين بعناية وبشكل مضبوط باستخدام محقنة مثـل            :مالحظة  
يجب أن .  سي جي المستخدمة في التطعيم ضد السل   محقنة األنسولين أو محقنة البي    

المبـادئ  الـصفحة  (. تحضر المزائج باتباع ممارسات الوقاية من العـدوى بدقـة    
 .)17 السريرية ـ

ـ الجدول  تحتوي % 0.5صيغ لتحضير محاليل اللغنوكايين        3 المبادئ السريرية 
  200000 : 1على األدرينالين 

 األدرينالين
1 :1000 

 وكاييناللغن
2% 

 المحلول الملحي
2% 

الكمية المرغوبة من المخدر 
 الموضعي المطلوب

   ميلي لتر  20  ميلي لتر15  ميلي لتر5  ميلي لتر0.1
   ميلي لتر40  ميلي لتر30  ميلي لتر10  ميلي لتر0.2
  ميلي لتر100  ميلي لتر75  ميلي لتر25  ميلي لتر0.5
  ميلي لتر200 لي لترمي150  ميلي لتر50  ميلي لتر1.0

 
 المضاعفات

 الوقاية من المضاعفات
إن المضاعفات الخطيرة نادرة جداً     : وعلى كل . كل األدوية المخدرة سامة بشكل كامن       

ـ الجدول ( ـ  الصفحة 5 المبادئ السريرية  الطريقة المثلى . )41 المبادئ السريرية 
 :لتجنب المضاعفات هي الوقاية منها

  %.0.5كيز اللغنوكايين األقوى من   تجنب استخدام ترا •
 أضف األدرينالين لتأخير    : مل من المحلول المخدر    40استخدام أكثر من      عند   •

 0.5 ميلي لتر من اللغنوكايين     40اإلجراءات التي قد تتطلب أكثر من       . التبعثر
 .هي القيصرية أو تصليح تمزقات عجانية شديدة% 

 .  استخدم أدنى جرعة مؤثرة  •
كيلوغرام من  /  ميلي غرام  4: رعة المأمونة القصوى ، وهي عند البالغ        راقب الج  •

كيلوغرام من وزن   /  ميلي غرام  7وزن الجسم من اللغنوكايين دون األدرينالين و      
يجب أن يدوم التأثير المخدر ساعتين على       . الجسم من اللغنوكايين مع األدرينالين    

ـ        . األقل   المبـادئ  الجـدول   (ة  يمكن إعادة الجرعات بعد ساعتين عنـد الحاج
  .)4 السريرية ـ

ـ الجدول  الجرعات المأمونـة القـصوى مـن األدويـة            4 المبادئ السريرية 
 المخدرة الموضعية 

الجرعة القصوى لبالغ 
  كيلوغرام60يزن 
 )ميلي غرام(

 الجرعة القصوى
كيلوغرام / ميلي غرام(

 )من وزن الجسم

 الدواء

 اللغنوكايين 4 240
 األدرينالين+ نوكايين اللغ 7 420

 )ميلي لتر/  مكروغرام5 (200000: 1
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 .احقن ببطء   •

 :هناك ثالث طرق لفعل ذلك.   تجنب الحقن العارضي غير المقصود داخل وعاء •

اإلبرة  متحركـة    ): وهي المفضلة إلرشاح النسيج   (طريقة تحريك اإلبرة     −

محلول إلى  باستمرار أثناء الحقن، وهذا ما يجعل دخول كمية كبيرة من ال          

 .وعاء مستحيالً

وهي المفضلة إلحصار العصب عندما     (طريقة سحب المكبس قبل الحقن       −

. يسحب مكبس المحقنة قبل الحقن    ): تحقن كميات معتبرة في مكان واحد     

 .عندما يظهر الدم أرجع اإلبرة وحاول ثانية

 .تغرز اإلبرة ويحقن المخدر خالل سحب المحقنة: طريقة سحب المحقنة −
 

 :سمية اللغنوكايين لتجنب 
 استخدم محلوالً مخففاً؛ •
 ؛ميلي لتر 40أضف األدرينالين عند استخدام أكثر من  •
 استخدم أدنى جرعة فعالة؛ •
 راقب الجرعة القصوى؛ •
 .تجنب الحقن الوريدي  •

 تشخيص أرجية وسمية اللغنوكايين

  وكايينأعراض وعالمات سمية وأرجية اللغن           5 المبادئ السريرية ـالجدول 

السمية المهددة 
 )نادرة جداً(للحياة 

 األرجية السمية الخفيفة السمية الوخيمة

اختالجــــات  •

 رمعية توترية
خمود أو توقف    •

 تنفسي
خمود أو توقف    •

 القلب
 

 نعاس •

 توهان •
نفـــــض  •

ــاد  وارتعــ
 العضالت

 كالم متداخل •

ــشفتين   • ــل ال نم

 واللسان
طعم معدني فـي     •

 الفم
 دوار، خفة الرأس •
 هدير األذنين •
ــع • ــي ص وبة ف

 تركيز العينين

 الصدمة •

 احمرار الجلد •
/ طفح جلـدي   •

 شرى
 تشنج قصبي •
 قياء •
 داء المصل •
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 التدبير العالجي ألرجية اللغنوكايين
 دقـائق عنـد     10عضلياً، ويعاد كل    ميلي لتر    0.5 1000: 1أعط األدرينالين    •

 .الضرورة
 ميلي غرام وريدياً كل سـاعة فـي الحـاالت           100: أعط الهيدروكورتيزون    •

 .لحادةا
 ميلـي غـرام     50: أعـط الديفينهيـدرامين  : للوقـاية مـن عودة األرجية      •

 . ساعات6 ميلي غرام فموياً كل 50عضلياً أو وريدياً ببطء، ثم 
 ميلي لتـر مـن      10 ميلي غرام في     250: عالج التشنج القصبي باألمينوفيلين    •

 .المحلول الملحي النظامي وريدياً وببطء
 .غر الرغامى الفوريقد تتطلب وذمة الحنجرة ف •
 .)1 –الصفحة األعراض (ابدأ تدبير الصدمة المعياري : الصدمة  •
: مـثالً (قد تتطلب العالمات الوخيمة أو الراجعة إعطاء الستيرويدات القشرية           •

 4كيلوغرام من وزن الجسم وريـدياً كـل         /  ميلي غرام  2الهيدروكورتيزون  
 يلي غرام أو البريدنيزولون    م 5أعط البريدنيزون   ). ساعات حتى تتحسن الحالة   

 . ساعات في الحاالت المزمنة حتى تتحسن الحالة6 ميلي غرام فموياً كل 10
 التدبير العالجي لسمية اللغنوكايين

ـ الجدول (يجب أن تنبه أعراُض وعالمات السمية   الـصفحة  5 المبادئ السريرية 
ـ   والتحضير لمعالجة  الممارس العام لإليقاف الفوري للحقن)41 المبادئ السريرية 

ظهرت أعراض وعالمات الـسمية     إذا  . التأثيرات الجانبية الوخيمة والمهددة للحياة    
تفحـص العالمـات    .  انتظر بضع دقائق لترى إذا تراجعـت األعـراض         :الخفيفة
 .تحدث إلى المرأة ثم استمر باإلجراء إن أمكن. الحيوية

 االختالجات
 .لكاً هوائياً واشفط اإلفرازات أدر المرأة إلى جانبها األيسر، أدخل مس •
 . ألتار في الدقيقة بوساطة قناع أو قنية أنفية8–6أعط األكسجين بمعدل  •
أعـد إذا   .  ميلـي غـرام    1 ميلي غرام وريدياً بعالوات      5–1أعط الديازيبام    •

 .تكررت االختالجات
 . قد يسبب استخدام الديازيبام لمعالجة االختالجات تثبيطاً تنفسياً:مالحظة

 ف التنفستوق
 أو  Ambuساعد التهوية باستخدام كيس وقناع أمبو       : إذا لم تكن المرأة تتنفس       •

 . التار في الدقيقة6–4أعط األكسجين بمعدل . عبر أنبوب رغامي
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 توقف القلب

 .أفرط في التهوية باألكسجين •
 .قم بتدليك القلب •
 )43 –ءات  الصفحة اإلجرا ( أنقذ الطفل بالقيصرية     :المرأة قد ولدت    إذا لم تكن     •

 .باستخدام التخدير العام
 . وريديا10000ً :  1 ميلي لتر من األدرينالين 0.5أعط  •

 سمية األدرينالين

تنتج سمية األدرينالين المجموعية عن الكميات المفرطة أو اإلعطاء الوريدي           •
 :غير المقصود، وتؤدي إلى 

 تململ  −
 تعرق  −
 فرط ضغط الدم  −
 نزف دماغي −
 زيادة سرعة القلب −
 ن بطيني رجفا −

تحدث سمية األدرينالين الموضعية عندما يكون التركيز شديداً ويـؤدي إلـى             •
 .في موقع اإلرشاح مع التئام ضعيف) إقفار(نقص في الدوران الدموي 

 المبادئ العامة للتخدير والتسكين

 :المبادئ الرئيسية لتدبير اآلالم وراحة المرأة هي 
تساعد علـى تخفيـف القلـق        (رعاية داعمة قبل اإلجراء وأثناءه وبعده      −

 )وتنقص اآلالم
أن يقدم الخدمة للنساء اليقظات عامل صحي ودود ُدرب على اسـتخدام             −

 .األدوات بلطف
 .انتقاء النمط المالئم والمستوى المالئم لتدبير األلم −

 :تتضمن األفكار المفيدة إلنجاز اإلجراءات على النساء اليقظات  •
 .يام بهاشرح كل خطوة من اإلجراء قبل الق −
استخدام تمهيد مالئم للتخدير في الحاالت التي يتوقع أن تدوم أكثر مـن              −

 . دقيقة30
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 دقيقة من 30(أعط المسكنات أو المهدئات في الوقت المالئم قبل اإلجراء         −
وبذلك يمكن توفير   )  دقيقة قبل اإلعطاء الفموي    60أجل الحقن العضلي و   

 .تفريج أقصى خالل اإلجراء
 .خففة بكميات كافيةاستخدم محاليل م −
إذا شعرت المرأة بـالوخز     . تفحص مستوى التخدير بوخز الباحة بالملقط      −

 .انتظر دقيقتين ثم أعد االختبار
 .انتظر بضع ثوان بعد إنجاز كل خطوة أو مهمة للتحضير للخطوة التالية −
 .تحرك ببطء دون حركات سريعة أو متشنجة  −
 الدفع أو الضغط المفرط     تعـامل مع النسـيج بلطف وتجنب التبعـيد أو       −

 . أو غير الضروري 
 .استخدم األدوات بثقة  −
هذا لن يؤذي ، بينما هو مؤذ في الواقـع،          : تجنب التفـوه بعبارات مثل      −

 . ، في حين أنك لم تنته بعد"أنا على وشك االنتهاء" أو 
 .تحدث مع المرأة طيلة اإلجراء  −

 فموياً أو وريدياً   (افيةإض أو مهدئة  ألدويـة مسـكنة  سـوف تعتمد الحاجـة   •
 :على ) أو عضلياً

 للمرأة ؛) العاطفية(الحالة االنفعالية  −
 اإلجراء المنجز ؛  −
ـ   الجـدول  (المدة المتوقعة لإلجراء  −  الـصفحة  6 المبـادئ الـسريرية 

  ؛)45 المبادئ السريرية ـ
 .مهارة مقدم الخدمة والطاقم الذي يقدم المساعدة له −
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  خيارات التخدير والتسكين              6 المبادئ السريرية ـالجدول 
 اإلجراء التسكين/ خيارات التخدير 

المبـادئ  الـصفحة  (الطرق العامـة لـدعم الـوالدة       •
 ) 57 السريرية ـ

 )3الصفحة اإلجراءات ـ (إحصار العصب الفرجي  •

 والدة مقعدية 

 )7الصفحة اإلجراءات ـ (تخدير موضعي  •
 )11ـ الصفحة اإلجراءات (تخدير نخاعي  •
 )13الصفحة اإلجراءات ـ (الكيتامين  •
 تخدير عام •

 القيصرية 

الصفحة المبـادئ الـسريرية ـ    (البيتيدين مع الديازيبام  •
38( 

 )13الصفحة اإلجراءات ـ (الكيتامين  •

 )الشديدة(تمزقات عنق الرحم 

بـزل الردبـة    / بضع المهبـل   )38الصفحة المبادئ السريرية ـ (تخدير موضعي  •
 لرحميةالمستقيمية ا

 )7 المبادئ السريرية ـالصفحة (دعم وتشجيع عاطفي  •
 )38المبادئ السريرية ـ الصفحة (الديازيبام  •
 )3لصفحة اإلجراءات ـ (إحصار العصب الفرجي  •

 بزل القحف/حج القحف 

 )38 المبادئ السريرية ـالصفحة (البيتيدين  •
 )1الصفحة اإلجراءات ـ (إحصار حول عنق الرحم  •

 طالتوسيع والكش

 )38 المبادئ السريرية ـالصفحة (تخدير موضعي  •
 )3الصفحة اإلجراءات ـ (إحصار العصب الفرجي  •

 بضع الفرج

 )7 المبادئ السريرية ـالصفحة (دعم وتشجيع عاطفي  •
 )3الصفحة اإلجراءات ـ (إحصار العصب الفرجي  •

 توليد بالملقط

المبـادئ  الـصفحة  (الطرق العامـة لـدعم الـوالدة       •
 )57السريرية ـ 

  )38المبادئ السريرية ـ الصفحة (البيتيدين والبروميثازين  •

 المخاض والوالدة 

 تخدير عام  •
 )11ـ الصفحة اإلجراءات (تخدير نخاعي  •

 فتح البطن

 )38المبادئ السريرية ـ الصفحة (البيتيدين والديازيبام  •
 )13الصفحة اإلجراءات ـ (الكيتامين  •

 النزع اليدوي للمشيمة

 الشفط بالتخلية اليدوية )1الصفحة اإلجراءات ـ (عنق الرحم إحصار حول  •
 )38 السريرية ـالمبادئ الصفحة (تخدير موضعي  •
 )3الصفحة اإلجراءات ـ (إحصار العصب الفرجي  •

 )2 و 1درجة (تمزقات العجان 

 )3الصفحة اإلجراءات ـ (إحصار العصب الفرجي  •
 )13الصفحة اإلجراءات ـ (الكيتامين  •
الصفحة (ـعي مع البيتيدين والديازيبام     تخـدير موض  •

 )38 المبادئ السريرية ـ

 )4 و 3درجة (تمزقات العجان 

 بضع االرتفاق  )38 المبادئ السريرية ـالصفحة (تخدير موضعي  •
 )38 المبادئ السريرية ـالصفحة () البيتيدين مع الديازيبام(  •
 تخدير عام •

 تصحيح انقالب الرحم

 )7 المبادئ السريرية ـحة الصف(دعم وتشجيع عاطفي  •
 )3الصفحة اإلجراءات ـ (إحصار العصب الفرجي  •

 )بالتخلية(استخراج بالمحجم 
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 التسكين التالي للجراحة
السيطرة الكافية على األلم التالي للجراحة مهمة ، فالمرأة التي تعاني من ألم شـديد               

 .لن تشفى بشكل جيد
حدد التحرك، والذي هو مهم خـالل        تجنب التهدئة المفرطة ألنها سوف ت      :مالحظة  

 .الفترة التالية للجراحة
 :تتضمن تدابير السيطرة الجيدة على األلم التالي للجراحة 

 ميلي غرام فمويـاً عنـد       500مسكنات خفيفة غير مخدرة مثل الباراسيتامول        •
 .الحاجة

ليس أكثر  (كيلوغرام من وزن الجسم     /  ميلي غرام  1المخدرات مثل البيتيدين     •
/  ميلي غرام  0,1عضلياً أو وريدياً ببطء، أو المورفين       )  ميلي غرام  100من  

 . ساعات حسب الحاجة4كيلوغرام من وزن الجسم عضلياً كل 
 .تواليف الجرعات األدنى من المخدرات مع الباراسيتامول •

قد تولّف المخدرات مع مـضادات القـيء مثـل          :  إذا كانت المرأة تتقيأ      :مالحظة  
 . ساعات حسب الحاجة4يلي غرام عضلياً أو وريدياً كل  م25البروميثازين 
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المرأة هي المحور الرئيسي الهتمام كل من الطبيب والقابلة والممرضة خـالل أي             
على الممرضة الجراحية أو ممرضة التنظيف أن تركـز اهتمامهـا علـى             . إجراء

 .اإلجراء وتلبية احتياجات الطبيب والقابلة اللذين ينجزان اإلجراء

 احةمبادئ الرعاية السابقة للجر

 تحضير غرفة العمليات

 :تأكد من 
 ؛)يجب أن تنظف بعد كل إجراء(نظافة غرفة العمليات  •
أن المعدات والتجهيزات الضرورية، بما في ذلك األدوية وأسطوانة األكسجين           •

 متوفرة؛
 أن معدات الطوارئ متوفرة وأنها جاهزة للعمل؛ •
 لمتوقعين؛وجود كمية كافية من لباس الغرفة ألعضاء الفريق الجراحي ا •
 توفر بياضات نظيفة؛ •
وغيـر منتهيـة تـاريخ      ) قفـازات، شـاش، أدوات    (توفر تجهيزات معقمة     •

 .الصالحية

 تحضير المرأة إلجراء جراحي
إذا كانت المرأة فاقدة الوعي اشرح      .اشرح اإلجراء الذي ستنجزه وهدفه للمرأة      •

 .اإلجراء لعائلتها 
 .ع على اإلجراءاحصل على موافقة مستنيرة أخذت بعد معرفة واطال •
الصفحة المبـادئ   (ساعد المرأة وعائلتها على االستعداد عاطفياً ونفسياً لإلجراء          •

 .)7السريرية ـ 
 .راجع التاريخ الطبي للمرأة وتحقق من أي أرجيات محتملة •
أرسل عينة للدم من أجل الهيموغلوبين أو الهيماتوكريت والزمرة والتحريات           •

ال تؤخر نقل الدم إذا كانـت       .  الدم المحتمل  اطلب دماً من أجل نقل    . األخرى
 .هناك حاجة له

اغسل المنطقة حول الموقع الذي ستجرى فيه الجراحة بالصابون والماء عنـد    •
 .الضرورة
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قـد  . ال تحلق شعر العانة عند المرأة ألن ذلك يزيد من اختطار عدوى الجرح             •
 .يشذب الشعر عند الضرورة

لدم، النبض، سرعة التنفس، درجـة      ضغط ا (راقب وسجل العالمات الحيوية      •
 ) .الحرارة

ـ  الصفحة (أعط تمهيداً للتخدير يالئم التخدير المستخدم  •  المبادئ الـسريرية 

38(. 

 أو مغنزيـوم  ي لتـر لي م30% 0.3صوديوم سترات (أعط مضاداً للحموضة     •

 ).رشف(إلنقاص الحمض المعدي عند وجود شفط )  ميلي غرام300ترسيليكات 

 .ند الضرورة، وراقب النتاج البوليقثطر المثانة ع •

تأكد أن كل المعلومات ذات الصلة قد وصلت إلى أعضاء الفريـق اآلخـرين            •

 ..)طبيب أو قابلة، ممرضة، طبيب التخدير والمساعد وغيره(

 مبادئ الرعاية أثناء الجراحة

 الوضـع

 :ضع المرأة بوضعية مالئمة لإلجراء لتسمح بما يلي 

 ة؛كشف مثالي لموقع الجراح •

 فسح طريق لطبيب التخدير؛ •

فسح طريق للممرضة ألخذ العالمات الحيوية ومراقبة األدويـة والتـسريبات            •

 الوريدية؛

 مأمونية المرأة بالوقاية من اإلصابات والمحافظة على الدوران؛ •

 ).وقارها(المحافظة على حرمة المرأة واحتشامها  •

ة العمليات مائلة إلى اليـسار       اجعل طاول  المرأة قد ولدت بعد،    إذا لم تكن     :مالحظة  

أو ضع وسادة أو بياضات مطوية تحت أسفل الظهر من الجهـة اليمنـى لتـنقص                

 .متالزمة االستلقاء الخافض للضغط 

 تنظيف اليدين الجراحي

 .انزع كل الحلي والمجوهرات التي كنت ترتديها في يديك •

 .ابونارفع اليدين فوق مستوى المرفقين، رطب اليدين بالكامل وضع الص •
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 .أرِغ واغسل بحركة دائرية/ ابدأ من األنامل •

 .اغسل بين األصابع واألصابع كلها −

 .تنقل من األنامل إلى مرفق اليد األولى ثم أعد لليد األخرى −

اشطف كل ذراع بشكل منفصل، األنامل أوالً، رافعاً اليـدين فـوق مـستوى               •

 .المرفقين

 . دقائق 5–3اغسل مدة  •

ف كل يد، امسح من األنامل إلـى المرفـق ثـم            استخدم فوطة منفصلة لتنشي    •

 .تخلص من الفوطة

) مثل األدوات أو الرداء الواقي    (تأكد أن اليدين المتنظفتين التالمسان األشياء        •

إذا أعد تنظيف اليدين الجراحـي      . غير المعقمة أو المطهرة على مستوى عالٍ      

 .لمستا سطحاً ملوثاً

 تحضير موقع الشق

 ) محاليل اليود، الكلورهيكسيدين: مثالً(حضر الجلد بمطهر  •

ضع المحلول المطهر ثالث مرات على موقع الشق مستخدماً ملقطاً حلقياً            −

أمسكت الكتلـة   إذا  . مطهراً على مستوى عاٍل وقطناً أو كتلة من الشاش        

 . فال تلوث القفاز بلمس جلد غير محضرمن الشاش بيد تلبس قفازاً

جاه الخارج بحركة دائرية بعيـداً      ابدأ من موقع الشق المزمع واعمل بات       −

 .عن موقع الشق

 ).تخلص من كتلة الشاش(ارم كتلة الشاش عند حافة الحقل المعقم  −

احـتفظ بـذراعيك    . ال تعد أبداً إلى وسط الباحة المحضرة بنفس كتلة الشاش          •

 .ومرفقيك عالياً ، واللباس الجراحي بعيداً عن حقل الجراحة

 . راً بعد تحضير الباحة لتجنب التلوثضع غطاء جراحياً على المرأة فو •

إذا كان للغطاء الجراحي نافذة، ضع النافذة فوق موقع الشق مباشرة في             −

 .البداية

 .قم بلف الغطاء الجراحي بعيداً عن موقع الشق لتجنب التلوث −
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 المراقـبة
 .راقب حالة المرأة بانتظام طيلة اإلجراء

ومـستوى  )  سرعة التـنفس   ضغط الدم ، النبض ،    (راقب العالمات الحيوية     •
 .الوعي وفقد الدم

سجل الموجودات على صحيفة المتابعة لتسمح بتعرف سريع إذا تردت حالـة             •
 .المرأة

 .حافظ على تميه كاف طيلة الجراحة •

 التدبـير العالجي لأللـم
المبـادئ الـسريرية ـ    الصفحة (حافظ على تدبير كاٍف لأللم طيلة اإلجراء  •

المرتاحة أثناء اإلجراء أقل مما يقلل احتمال أذيتها         فاحتمال تحرك المرأة     )37
 :يتضمن التدبير العالجي لأللم ما يلي. لنفسها

 دعم وتشجيع عاطفي ؛ •
 تخدير موضعي ؛ •
 ؛) مثالً نخاعي(تخدير ناحي  •
 .تخدير عام  •

 المضادات الحيوية
إذا كانـت المـرأة ستخـضع       . أعط مضادات حيوية اتقائياً قبل بدء اإلجراء       •

المبـادئ  الصفحة  (فأعط مضادات حيوية اتقائياً بعد أن يولد الطفل         لقيصرية  
 .)35 السريرية ـ

 إجـراء الشـق
 .قم بإجراء الشق بقدر ما يحتاجه اإلجراء فقط •
 .قم بإجراء الشق مع عناية فائقة وتحرك طبقة واحدة في كل مرة •

 التعامل مع النسيج
 .المس النسيج برفق •
وهذا سيقلل  . إن أمكن ) طقة(قط لسيناً واحداً فقط     أغلق المل : عند استخدام ملقط   •

االنزعاج وينقص كمية النسيج الميت الذي يبقى بعد نهاية اإلجـراء، وبـذلك             
 .ينقص اختطار العدوى
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 اإلرقـاء

 .اضمن اإلرقاء طيلة اإلجراء •

تعاني المرأة المصابة بمضاعفات توليدية من فقر الدم غالباً ولذلك اجعل فقـد              •

 .لدنياالدم بحدوده ا

 األدوات الجارحة والحادة

 .ابدأ اإلجراء وانهه ِبعدِّ األدوات الجارحة والحادة واالسفنجات •

 ؛)الرحم: مثالً(قم بالعد عند كل إغالق ألي تجويف  −

 .وثق في سجل المرأة أن الكمية اإلجمالية الجراحية كانت صحيحة −

 اإلصـابة   استعمل األدوات، وخاصة الجارحة والحادة، بتأن لتنقص اختطـار         •

ـ الصفحة ( عنـد حمـل   " مناطق مأمونـة "استخدم . )20 المبادئ السريرية 

 .وتبادل األدوات الجارحة والحادة

استخدم حوضاً مثل الحوض الكلوي الشكل لحمل وتبادل المواد الحادة ،            −

 .وانقل إبر الخياطة بوساطة حامل لإلبر

 النهايـة   مرر األداة والمقبض موجه إلى المتلقـي، ولـيس        : بشكل بديل  −

 .الحادة

 الـنزح

 :  اترك منزحاً بطنياً في مكانه دائماً إذا  •

 استمر النزف بعد استئصال الرحم؛ −

 اشتبه باضطراب في التخثر؛ −

 .وجدت عدوى أو اشتبه بها −

يمكن استخدام نظام نزح مغلق أو يمكن وضع منزح مطاطي متعـرج فـي               •

 جدار البطن أو جيبة دوغالس 

ع العدوى أو عندما ال يظهر قيح أو سائل ملون بالدم          انزع المنزح حالما تتراج    •

 . ساعة48خالل 
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 الخـيوط
المبـادئ  الجـدول   (ج  يانتق النمط المالئم والحجم المالئم من خيـوط النـس          •

 :تذْكر القياسات بعدد األصفار) 7 السريرية ـ
أصـغر  ) 0-3(خيط ثالث أصفار    [الخيط األصغر فيه أصفار أكثر مثالً        −

 أكبر في قطره مـن      1؛ الخيط الموسوم برقم     )]0-2(من خيط صفرين    
 .الخيط صفر

سيكون الخيط الصغير جداً ضعيفاً وقد ينقطع بسهولة؛ والخيط ذي القطر            −
 .الكبير جداً سيمزق النسيج

 .ارجع إلى القسم المالئم لمعرفة نمط وقياس الخيط الموصى به إلجراء ما •

 )المقترحة(يوط الموصى بها أنماط الخ         7 المبادئ السريرية ـالجدول 

 نمط الخيط النسيج الرقم الموصى به للعقد

 خيط جراحي بسيط النفير )1(3
 خيط جراحي كرومي العضالت، اللفافة )1(3
 متعدد الغليكول العضالت، الجلد، اللفافة 4
 نيلون الجلد 6
 حرير الجلد، األمعاء )1(3

 .فمن شأن ذلك أن يسحج الخيط ويضعف العقدة) وط طبيعيةألن هذه خي( عقد 3ال تستخدم أكثر من ) 1(

 التضميد
المبـادئ  الـصفحة   (غط الجرح الجراحي بضماد معقم عند االنتهاء من الجراحة          

 . )53 السريرية ـ

 مبادئ الرعاية التالية للجراحة

 الرعاية األولية

 .ضع المرأة بوضعية اإلفاقة −
قليالً لتضمن مسلكاً هوائياً    ضع المرأة على جانبها األيسر ورأسها ممدد         −

 .سالكاً
 .ضع الذراع العلوي أمام الجسم لتوفر طريقاً سهالً لقياس ضغط الدم −
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ضع الساقين مثنيتين، والساق العليا أكثر انثناء بقليل من السفلى لتحـافظ             −
 .على التوازن

 .قيِّم حالة المرأة بعد اإلجراء فوراً •
ودرجة ) نبض، سرعة التنفس  ضغط الدم، ال  (تحقق من العالمات الحيوية      −

 دقيقـة خـالل     30 دقيقة خالل الساعة األولى ثم كـل         15الحرارة كل   
 .الساعة الثانية

 ).يقظة( دقيقة حتى تصبح المرأة واعية 15قيم مستوى الوعي كل  −
 . اضمن أن المرأة تراقب باستمرار إلى أن تصبح واعية:مالحظة 

 .اضمن مسلكاً هوائياً سالكاً وتهوية مالئمة •
 .)23 المبادئ السريرية ـالصفحة (انقل الدم عند الضرورة  •
أصبحت العالمات الحيوية غير مستقرة أو استمر الهيماتوكريت بالهبوط         إذا   •

 . عد فوراً إلى غرفة العمليات، فقد يكون النزف هو السبب:رغم نقل الدم

 الوظيفة المعدية المعوية
يجب أن تكـون  . مريضات بعد الوالدةتعود الوظيفة المعدية المعوية عادة بسرعة لل     

 ساعة من الجراحة في معظـم اإلجـراءات غيـر           12وظيفة األمعاء سوية خالل     
 .المصاحبة بمضاعفات

 أعـط المـرأة نظامـاً       :كان اإلجراء الجراحي غير مصحوب بمضاعفات     إذا   •
 .غذائياً مائعاً

 معرقلة   كانت القيصرية من أجل والدة     أو إذا  هناك عالمات على عدوى      إذا كان  •
 . انتظر حتى تسمع أصوات األمعاء قبل إعطاء السوائل:أو تمزق الرحم

 .عندما تمرر الغازاتابدأ بإعطاء المرأة طعامها الجامد  •
 فيجب االستمرار بهـا حتـى تتنـاول         كانت المرأة تتلقى سوائل وريدية،    إذا   •

 .السوائل بشكل جيد
  سـاعة أو أكثـر،     48كنت تتوقع أن المرأة ستتلقى سوائل وريدية مدة         إذا   •

 1 غرام فـي     1,5كلور البوتاسيوم   : مثالً(سرب محلوالً متوازناً من الكهارل      
 ).لتر من السوائل وريدياً

 راقب الكهارل كل    : ساعة 48كانت المرأة تتلقى سوائل وريدية ألكثر من        إذا   •
 .يمكن للتسريب المديد للسوائل وريدياً أن يغير توازن الكهارل.  ساعة48

 . المرأة تأكل نظاماً غذائياً منتظماً قبل تخريجها من المستشفىاضمن أن •
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 التضميد والعناية بالجروح

يوفر الضماد حائالً واقياً ضد العدوى أثناء حدوث عملية االلتئام والتي تعرف بعودة        

ابق الضماد على الجرح في اليوم األول بعد الجراحة         . تشكل الطبقة الظهارية للجلد   

ى خالل عملية حدوث تشكل الطبقة الظهارية للجلد، وبعـد ذلـك،            لتحميه من العدو  

 .يصبح الضماد غير ضروري

 : ال تغير الضماد:تسرب الدم أو السائل من الضماد األوليإذا  •

 .دّعم الضماد −

 .راقب كمية الدم أو السائل المفقود وحدد لطخة الدم على الضماد بقلم حبر −

 :ة الدم نصف الضماد أو أكثر     استمر النزف باالزدياد، أو غطت لطخ     إذا   −

 .انزع الضماد وعاين الجرح وضع ضماداً آخر معقماً

 دعمه بالمزيد من الشريط الالصق وليس بنزعه، فهذا         :أصبح الضماد رخواً    إذا   •

 .سيساعد على المحافظة على عقامة الضماد وينقص اختطار عدوى الجرح

 .  بدل الضماد مستخدماً طريقة معقمة •

 الجرح نظيفاً وجافاً، مع عدم وجود بينة على عدوى أو تورم            يجب أن يكون     •

 .مصلي قبل أن تخرج المرأة من المستشفى

 التسكـين
ـ الصفحة (السيطرة الكافية على األلم التالي للجراحة ضرورية   المبادئ السريرية 

 . فالمرأة التي تعاني من ألم وخيم لن تشفى بشكل جيد)37

رطة حيث ستحدد التحرك، والذي هو أمر مهم خـالل           تجنب التهدئة المف   :مالحظة  

 .الفترة التالية للجراحة

 العناية بالمثانة

ينقص النزع المبكـر للقثطـار فرصـة        . قد تتطلب بعض اإلجراءات قثطاراً بولياً     

 .العدوى ويشجع المرأة على المشي

 ساعات أو بعـد أول      8 انزع القثطار بعد الجراحة بـ       :البول صافياً  كانإذا   •

 .يلة تالية للجراحةل

 . اترك القثطار في مكانه حتى يصبح البول صافياً:البول صافياً لم يكنإذا  •
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 : ساعة بعد الجراحة قبل نزع القثطار إن وجد48انتظر  •
 تمزق الرحم؛ −
 والدة معرقلة أو مطولة؛ −
 وذمة عجانية جسيمة؛ −
 .إنتان نفاسي مع التهاب الصفاق الحوضي −

 .صاٍف قبل نزع القثطار تأكد من أن البول :مالحظة 
 ):من تمزق الرحم أو خالل القيصرية أو فتح البطن (المثانة مصابة كانت  إذا  •

 . أيام على األقل حتى يصبح البول صافيا7ًاترك القثطار في مكانه مدة  −
 أعـط النتروفورانتـوين      :المرأة تتلقى مضادات حيوية حالياً     لم تكن إذا   −

nitrofurantoin 100   ن طريق الفم مرة واحدة يومياً حتى        ميلي غرام ع
 .ينزع القثطار؛ وذلك اتقاء من التهاب المثانة

 المضادات الحيوية

 اسـتمر   :عالمات على عدوى أو أن المرأة تعاني من حمـى حاليـاً           إذا وجدت      •
المبادئ الصفحة  ( ساعة   48بإعطاء المضادات الحيوية بعد أن تزول الحمى بـ         

 .)35 السريرية ـ

 طنـزع الخـي

انـزع الخيـوط    . يأتي الدعم الكبير األعظم لشقوق البطن من غلق الطبقة اللفافيـة          
 . أيام من الجراحة5الجلدية بعد 

 الحـمى
التي تحدث تالية للجراحة    )  أو أكثر  38ْدرجة الحرارة   (يجب أن تقيم الحمى      •

 .)107الصفحة األعراض ـ (
 .جها من المستشفى ساعة على األقل قبل تخري24تأكد من زوال الحمى لمدة  •

 السـير
يعزز السير الدوران ويشجع على التنفس العميق، وينبه عـودة الوظيفـة المعديـة              

شجع على التمارين الخاصة بالساق والقدم وعلـى الحركـة قـدر     . المعوية السوية 
 . ساعة عادة24اإلمكان ، خالل 
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           57المبادئ السريرية ـ                            المخاض والوالدة السويان   

 المخاض السوي

النبض، (أجر تقييماً سريعاً للحالة العامة للمرأة بما في ذلك العالمات الحيوية             •
 ).ضغط الدم، التنفس، درجة الحرارة

 :قيم حالة الجنين  •
 .أصغ إلى سرعة قلب الجنين مباشرة بعد زوال تقلص الرحم −

 دقيقة على األقل    30 قم بعد سرعة قلب الجنين لدقيقة كاملة مرة كل           −
 . دقائق خالل الطور الثاني5الل الطور الفعال وكل خ

 أو أكثر مـن     100أقل من    (شذوذات في سرعة قلب الجنين     إذا وجدت    −
ـ (اشتبه بضائقة جنينية ):  ضربة في الدقيقة180  الصفحة األعراض 
95(. 

 : الحظ لون السائل الصاء النازح :تمزقت األغشية إذا  −
اقبة دقيقة مع احتمال التدخل      يدل وجود عقي ثخين على الحاجة لمر       −

 .)95الصفحة األعراض ـ (لتدبير الضائقة الجنينية 
 غياب نزح السائل بعد تمزق األغشية مؤشر على نقص حجم الـسائل             −

 .، والذي قد يترافق مع ضائقة جنينية)الصاء(األمينوسي 

 الرعاية الداعمة خالل المخاض والوالدة

شخص تختـاره خـالل المخـاض         شجع المرأة على تلقي دعم شخصي من         •
 :والوالدة 

 .شجع الدعم من مرافق الوالدة الذي تم اختياره −
 .جهز مقعداً للمرافق قريباً من المرأة −
فرك  (خالل المخاض والوالدة كاٍف للمرأة    تقديم دعم شجع المرافق على     −

 ).ظهرها، مسح جبهتها بقماش رطب، مساعدتها على التنقل
 :ن من الطاقم اضمن االتصال والدعم الجيدي •

اشرح كل اإلجراءات، والتمس الموافقة عليهـا، واشـرح الموجـودات            −
 .للمرأة

 .وفّر بيئة من الدعم والتشجيع للوالدة واحترم رغبات المرأة −
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 .اضمن السرية والخصوصية −
 :  حافظ على نظافة المرأة ومحيطها  •

 .شجع المرأة على غسل نفسها أو االستحمام قبل بدء المخاض −
 .احية الفرجية والعجانية قبل كل فحص اغسل الن −
 .اغسل يديك بالصابون قبل كل فحص وبعده  −
 .اضمن نظافة غرفة المخاض والوالدة  −
 .نظف كل ما ينسكب من سوائل فوراً  −

 :  اضمن التحرك  •
 .شجع المرأة على التنقل بحرية  −
ـ   الـشكل  (ادعم اختيار المرأة لوضعية الوالدة  −  2 المبـادئ الـسريرية 

 .)59 المبادئ السريرية ـالصفحة 
 .  شجع المرأة على إفراغ مثانتها بانتظام •

 . ال تعِط حقنة شرجية للمرأة بشكل روتيني أثناء المخاض:مالحظة 
لدى المرأة هـزال    إذا كان   . شجع المرأة على أن تأكل وتشرب حسب رغبتها        •

المـشروبات  .  تأكد من أنهـا تتغـذى      :وخيم واضح أو تعبت خالل المخاض     
 .عة المغذية مهمة، حتى عند تأخر وتطاول المخاضالمائ

شجع المرأة على الزفير ببطء     . علم طرق التنفس الخاصة بالمخاض والوالدة        •
 .أكثر من المعتاد وعلى االرتخاء مع كل زفير

 :ساعد المرأة الماخض القلقة أو الخائفة أو المتألمة  •
 .امتدحها وشجعها وطمئنها  −
 .رقيه أخبرها عن عملية المخاض وت −
 .أصغ إليها وكن متحسساً لمشاعرها  −

  :المرأة تحت ضائقة بسبب األلمإذا كانت  •
ـ الشكل (اقترح تغيير الوضعية  − المبـادئ   الصفحة 2 المبادئ السريرية 

  .)59 السريرية ـ
 .شجع التحرك  −
شجع مرافقها على تدليك ظهرها ومسك يدها وتنظيف وجهها باسـفنجة            −

 .بين التقلصات 
 .تنفس شجع طرق ال −
 .شجع على إجراء الحمام بالماء الدافئ −
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كيلوغرام من وزن الجـسم     /  ميلي غرام  1أعط البيتيدين   : عند الضرورة  −
أو أعـط   عـضلياً أو وريـدياً بـبطء        )  ميلي غرام  100ليس أكثر من    (

 .كيلوغرام من وزن الجسم عضلياً/  ميلي غرام0,1المورفين 
 

اع التي يمكن للمرأة أن تأخذها أثناء األوض       2 المبادئ السريرية ـالشكل 
 المخاض

 
 
 
 
 
 
 

 التشخيص
 :يتضمن تشخيص المخاض 

 .  تشخيص المخاض وتأكيده  •
 .  تشخيص مرحلة المخاض وطوره  •
 .ونزول الجنين )  الرأس عند الوالدة (   تقييم الدموج  •
 .  استعراف المجيء ووضع الجنين  •
 

 .الت غير ضروريةقد يؤدي التشخيص الخاطئ إلى قلق أو تدخ

 تشخيص المخاض وتأكيده
 :اشتبه بالمخاض أو توقعه إذا كان لدى المرأة  •

 . أسبوعاً من الحمل 22ألم بطني بعد  −
 ).العالمة(ألم يترافق غالباً مع نجيج مخاطي ملطخ بالدم  −
 .نجيج مهبلي مائي، أو تدفق مفاجئ للماء  −

 :أكد بدء المخاض إن وجد  •
 . وترقق مترٍق لعنق الرحم أثناء المخاضامحاء عنق الرحم ـ تقصر −
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الـشكل  (توسع عنق الرحم ـ زيادة قطر فوهة العنق مقيسة بالسنتيمتر   −
   ) هـ–، أ 3 المبادئ السريرية ـ

 
 امحاء عنق الرحم وتوسعه            3 المبادئ السريرية ـالشكل 

 
 
 
 

 أ    ب   ج د    هـ
ــرحم   ــق ال عن

 متوسع
  سم8

رحم  عنق ال 
 متوسع

  سم3

عنق الـرحم    
ممحي بـشكل   

 كامل

عنق الـرحم   
 ممحي جزئياً 

ــاة  طــول قن
ــق   2= العن

 سم

عنق الـرحم   
غير ممحـي   
ــاة  ــول قن ط

  سم4= العنق 

 تشخيص دور المخاض وطوره
 *تشخيص دور المخاض وطوره             8 المبادئ السريرية ـالجدول 

 األعراض والعالمات الدور الطور
ــاذ  ــاض ك / ب مخ

 ليست في المخاض
 عنق الرحم  غير متوسع •

  سم4توسع عنق الرحم أقل من  • األول الكامن
  سم9-4توسع عنق الرحم  من  • األول الفعال

 سم بالساعة أو أكثـر بـشكل        1معدل التوسع    •
 نمطي

 يبدأ الجنين بالنزول  •
 الباكر 

 )الال انقذافي(
 ) سم10(عنق الرحم  متوسع بشكل كامل  • الثاني 

 ر الجنين بالنزوليستم •
 ال حافز للدفع  •

المتــــأخر 
 ) االنقذاف(

 ) سم10(عنق الرحم  متوسع بشكل كامل  • الثانية 
 يصل جزء المجيء إلى أرض الحوض  •
 لدى المرأة حافز للدفع  •

 .تبدأ المرحلة الثالثة من المخاض مع والدة الطفل وتنتهي بانقذاف المشيمة* 
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 الـنزول
 الجـس البطـني

ة الجس البطني نزول رأس الجنين المجسوس فوق االرتفاق العاني          قيم بوساط    •
 .) د– أ 4 المبادئ السريرية ـالشكل (مستخدماً مصطلح الخمسات 

خمسة على   (5/5الرأس الموجود كلياً فوق االرتفاق العاني هو مجسوس          −
 ) ب-  أ4 المبادئ السريرية ـالشكل () خمسة

ـفر علـى     (0/5عاني هو مجـسوس     ال كلياً تحت االرتفاق  الرأس الموجود    − ص
 )خمسة

  الجس البطني لنزول رأس الجنين           4 المبادئ السريرية ـالشكل  
 
 
 
 
 
 
 

  الرأس متحرك فوق االرتفـاق       –أ  
 5/5= العاني 

 يتسع الرأس للعرض الكامل لخمسة      –ب  
 .أصابع فوق االرتفاق العاني

 
 
 
 
 

 فوق االرتفاق   2/5 الرأس هو    –ج  
 .نيالعا

 يتسع الرأس إلصبعين فوق االرتفـاق       –د  
 .العاني

 الفحص المهبلي
 النزول عن طريق العالقة بين      قد يجرى فحص مهبلي، عند الضرورة، لتقييم         •

الـشكل  (مسـتوى جزء المجيء الجنيني والشوكتين اإلسكيتين لحـوض األم          
 ).62 المبادئ السريرية ـ الصفحة 5 المبادئ السريرية ـ
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درجة مهمة من تجمع الماء الذي يسبق الرأس أو من           عند وجود    :مالحظة  
، سيكون التقييم عبر الجس البطنـي باسـتخدام الخمـسات للـرأس             التطابق

 .المجسوس أكثر فائدة من التقييم عبر الفحص المهبلي
 

ـ الشكل  تقييم نزول رأس الجنين بوساطة الفحص المهبلي؛          5 المبادئ السريرية 
 فر هي في مستوى الشوكة اإلسكية الحالة ص

 المجيء والوضعية
 تحديد جزء المجيء

وإذا لم تكن القمة هـي جـزء      . جزء المجيء األكثر شيوعاً هو قمة رأس الجنين        •
 12الجـدول األعـراض ـ    (تصنّف الحالة على أنها سوء المجـيء  : المجيء 

 ).73الصفحة األعراض ـ 
 معالم على جمجمة الجنين لتحديـد       استخدم: إذا كانت القمة هي جزء المجيء      •

 ).6 المبادئ السريرية ـالشكل (وضعية رأس الجنين بالنسبة لحوض األم 
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                معالم على جمجمة الجنين6 المبادئ السريرية ـالشكل 
 تحديد وضعية رأس الجنين

ة قذالية  بوضعيرأس الجنين في الحالة السوية في حوض األم         ) يتدخل(يندمج   •
المبـادئ  الـشكل   (، حيث رأس الجنين مستعرض في حوض األم         مستعرضة
 .)7 السريرية ـ

  الوضعيات القذالية المستعرضة            7المبادئ السريرية ـ الشكل 
 
خالل النزول، يدور رأس الجنين بحيث يكون قذال الجنين أمامياً في حـوض              •

ـ  المبوضعيات قذالية أمامية، الشكل (األم   عنـد فـشل   ).8 ادئ الـسريرية 
الوضعية القذالية المستعرضة بالدوران إلى وضعية قذالية أماميـة يجـب أن            

 .)75الصفحات األعراض ـ (يعالج كوضعية قذالية خلفية 

خالل النزول، يدور رأس الجنين بحيث يكون قذال الجنين أمامياً فـي حـوض األم                •
عنـد فـشل الوضـعية    . )8يرية ـ  وضعيات قذالية أمامية، الشكل المبادئ السر(

القذالية المستعرضة بالدوران إلى وضعية قذالية أمامية يجب أن يعـالج كوضـعية             
 .)75الصفحات األعراض ـ (قذالية خلفية 

 الوضعيات القذالية األمامية               8 المبادئ السريرية ـالشكل 
 
 
 
 
 
 
 

 ظم القذاليعال

 العظم الجداري

 العظم الجبهي

 اليافوخ األمامي

 الدرز السهمي

 

        قذالية أمامية يمنى                   قذالية أمامية يسرى

 تعرضة يمني                   قذالية مستعرضة يسرىقذالية مس

 العظم القذالي

 العظم الجداري

 الجبهي العظم

 اليافوخ األمامي

 الدرز السهمي

 اليافوخ الخلفي
 العظم القذالي

 العظم الجداري

  الجبهيمالعظ

 اليافوخ األمامي

 الدرز السهمي

 العظم القذالي

 العظم الجداري

 العظم الجبهي

 الدرز السهمي

 اليافوخ األمامي

 اليافوخ الخلفي
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الشكل  ()كثيراً(ثنية جيداً   هناك ملمح إضافي لمجيء سوي هو القمة الم        •

 . حيث يكون القذال أوطأ في المهبل من الناصية)9 المبادئ السريرية ـ
 
  القمة المثنية جيداً             9 المبادئ السريرية ـالشكل 

 
 
 
 
 
 
 

 تقـييم تقـدم المخـاض
 :يقيم تقدم المخاض عن طريق 

ـ ل الشك(قياس التبدالت في امحاء عنق الرحم وتوسعه  •  3 المبادئ السريرية 
 .خالل طور الكمون أو الخفاء) 60 المبادئ السريرية ـ هـ الصفحة –أ 

ـ الشكل (قياس سرعة توسع عنق الرحم ونزول الجنين  •  4 المبادئ السريرية 
ـ  والشكل 61المبادئ السريرية ـ  الصفحة   الـصفحة  5 المبادئ السريرية 

 .لخالل الطور الفعا) 62 المبادئ السريرية ـ
 .تقييم نزول الجنين اإلضافي خالل الدور الثاني •

يجب أن يرسم تقدم الدور األول للمخاض على مخطط الوالدة حالما تدخل المرأة الطور    
ـ   الشكل يظهر . الفعال من المخاض المبـادئ   الـصفحة  10 المبـادئ الـسريرية 

 . نموذج مخطط للوالدة67 السريرية ـ
على المحـور   ) بالسنتيمترات(وسع عنق الرحم    ارسم مخططاً بسيطاً لت   : بشكل آخر 

 .على المحور األفقي) بالساعات(العمودي مقابل الوقت 
 الفحوص المهبلية

 ساعات على األقل خالل الدور األول       4يجب أن تجرى الفحوص المهبلية مرة كل        
 .ارسم الموجودات على مخطط الوالدة. من المخاض بعد تمزق األغشية

 :فحص مهبلي سجل ما يلي في كل    •
 ؛)الصاء(لون السائل األمينوسي  −
 توسع عنق الرحم؛ −
 ).يمكن تقييمه من خالل البطن أيضاً(النزول  −

قذالية أمامية

القـذال
 الناصية
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 فمن غير الممكن تشخيص     عنق الرحم متوسعاً في الفحص األول       إذا لم يكن     •
 .المخاض

 ساعات بحثاً عن تبـدالت      4 أعد فحص المرأة بعد      :وجدت تقلصات   إذا   −
 فـي    فـالمرأة  امحـاء وتوسـع   إن وجد   : دورعنق الرحم، في هذا ال    

 . فالتشخيص هو مخاض كاذبلم توجد تبدالتالمخاض، وإذا 
 .قم بالفحوص المهبلية مرة كل ساعة: في الدور الثاني من المخاض  •

 استخدام مخطط الوالدة
عدل مخطط الوالدة الخاص بمنظمة الصحة العالمية ليكون أسـهل وأبـسط عنـد              

 الخفاء حيث يبدأ التطبيق على مخطط الوالدة مـن الطـور            أزيل طور . االستخدام
وضع نموذج لمخطـط والدة     .  سم 4الفعال عندما يكون عنق الرحم متوسعاً بمقدار        

ـ  الشكل( ـ  الصفحة 10  المبادئ السريرية  الحظ أنـه  . )67 المبادئ السريرية 
 .يجب أن يكبر مخطط الوالدة إلى الحجم الكامل قبل االستخدام

 : يلي على مخطط الوالدة سجل ما
 االسم الكامل، حامل، رقم الوضع، رقم المستشفى، تاريخ         :معلومات عن المريضة    

 .وزمن الدخول وتوقيت تمزق األغشية
 . سجل ذلك كل نصف ساعة:سرعة قلب الجنين 

 : سجل لونه عند كل فحص مهبلي :الصاء 
• I =  األغشية سليمة 
• C = األغشية متمزقة، السائل صافي 
• M = السائل ملطخ بالعقي 
• B =  السائل ملطخ بالدم. 

 :التطابـق 
 .الدروز متقاربة : 1 •
 .الدروز متراكبة لكنها قابلة للصغر أكثر : 2 •
 الدروز متراكبة وغير قابلة للصغر أكثر : 3 •

ابدأ الرسم  . X يقيم عند كل فحص مهبلي ويشار إليه بعالمة              :توسع عنق الرحم    
 . سم4الدة عند على مخطط الو )التعيين(

 سم إلى النقطة التي يتوقـع فيهـا         4 خط يبدأ عند توسع عنق الرحم        :خط اليقظة   
 . سم كل ساعة1التوسع التام بمعدل 

 . ساعات إلى يمينه4 يوازي خط اليقظة و:خط الفعل 
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 يشير إلى جزء الرأس المجسوس فوق االرتفاق        : تقييم النزول عبر الجس البطني      
 .عند كل فحص مهبلي) 0(يسجل بعالمة دائرة ).  أجزاء5 مقسماً إلى(العاني 

 . على مستوى االرتفاق العاني0/5تكون الناصية في 
 
 
 
 
 

أعلى 
بشكل 
 كامل

الناصية 
مرتفعة 
يمكن 

الشعور 
بالقذال 
 بسهولة

يمكن 
الشعور 

بالناصية 
 بسهولة 

يمكن 
الشعور 
 بالقذال

يمكن 
الشعور 

 بالناصية 

يمكن 
الشعور 
بالقذال 
 بالكاد

يمكن 
الشعور 

 بالناصية 

ال يمكن 
الشعور 
 بالقذال 

الرأس غير 
 مجسوس

 

 

 ). أو االستقراءبالمراقبة( الفعال للمخاض  يشير إلى الزمن المنقضي منذ بدء الطور:الساعات
 . سجل الوقت الفعلي :الوقت 

 10جس عدد التقلصات فـي      .  سجلها على المخطط كل نصف ساعة        :التقلصات  
 .ومدتها بالثواني دقائق 

 : ثانية 20أقل من  •
 : ثانية 40 – 20بين  •
 : ثانية 40أكثر من  •

 سجل كمية األوكسيتوسين في حجم السوائل الوريدية بالقطرات في        :األوكسيتوسين  
 . دقيقة عندما يستخدم 30الدقيقة كل 

 . سجل أي دواء إضافي يعطى :األدوية المعطاة 
  ) •(  مه بنقطة  دقيقة وعل30 سجله كل :النبض 

 . ساعات وعلمه بأسهم4 سجله كل :ضغط الدم 
 . سجلها كل ساعتين:درجة الحرارة 

 . سجلها كلما تبولت المرأة:البروتين، األسيتون، والحجم 

البطـن

البطن  الحـوض

5/5           4/5           3/5           2/5          1/5            0/5 
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     مخطط الوالدة المعـدل الخـاص بمنظمـة        10 بادئ السريرية ـالمالشكل

الصحة العالمية
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ـ يظهر الشكل  ـ  الصفحة 11 المبادئ السريرية   نمـوذج  69 المبادئ السريرية 
 .مخطط والدة لوالدة سوية

 . صباحا5ً خروس وهي في طور الخفاء من المخاض الساعة )ُأدخلت(  قُبلت  •
 4/5رأس الجنين مجسوس  −
  سم2عنق الرحم متوسع  −
  ثانية 20 دقائق ، تدوم كل واحدة 10 تقلصات في 3 −
 .حالة األم والجنين سوية −

 . ال ترسم هذه المعلومات على مخطط الوالدة :مالحظة 
 : صباحاً 9  في الساعة  •

 3/5رأس الجنين مجسوس  −
  سم5عنق الرحم متوسع  −

 كانت المرأة في الطور الفعال من المخاض، وهذه المعلومات ترسم على            :مالحظة  
 .يرسم توسع عنق الرحم على خط اليقظة. مخطط الوالدة

 . ثانية 40 دقائق، يدوم كل منها 10 تقلصات في 4 −
 . سم كل ساعة 1توسع عنق الرحم مترٍق بمعدل  −

 : ظهراً 2  في الساعة  •
  .0/5س الجنين مجسوس رأ −
 .عنق الرحم متوسع بشكل تام  −
 . ثانية 40 دقائق، يدوم كل منها 10 تقلصات في 5 −
 . ظهراً 2.20حدثت والدة مهبلية عفوية الساعة  −
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 .مخطط والدة لوالدة سوية           نموذج 11 المبادئ السريرية ـالشكل 
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 )الوالدة(تقدم الدور األول من المخاض 

 : من المخاض هيبتقدم يبعث الرضا للدور األولدات التي توحي   الموجو •

 .تقلصات منتظمة متزايدة بشكل مترٍق في التواتر والمدة −

 الفعال  كل ساعة على األقل خالل الطور      سم   1معدل توسع عنق الرحم      −

 ).توسع عنق الرحم على أو إلى يسار خط اليقظة( من المخاض 

 .ء المجيءعنق الرحم منطبق بشكل جيد على جز −

 : من المخاض هيبتقدم غير مرٍض للدور األول  الموجودات التي توحي  •

 .تقلصات غير منتظمة وغير متواترة بعد طور الخفاء −

 سم في الساعة خـالل الطـور        1معدل توسع عنق الرحم أقل من       : أو   −

 ).توسع عنق الرحم إلى يمين خط اليقظة(الفعال من المخاض 

 .ضعيف على جزء المجيءأو عنق الرحم منطبق بشكل  −

الجدول األعـراض ـ   (قد يؤدي التقدم غير المرضي للمخاض إلى مخاض مطول 

 ).57 الصفحة األعراض ـ 10

 تقدم الدور الثاني من المخاض

 : من المخاض هيبتقدم مرض للدور الثانيالموجودات التي توحي  •

 .نزول ثابت للجنين خالل قناة الوالدة  −

 ).الدفع(بدء طور االنقذاف  −

 : من المخاض هيبتقدم غير مرٍض للدور الثانيالموجودات التي توحي  •

 .انعدام نزول الجنين خالل قناة الوالدة  −

 ) االنقذافي(فشل االنقذاف خالل الطور المتأخر  −

 تقدم حالة الجنين

 180 أو أكثر مـن      100أقل من    (شذوذات في سرعة قلب الجنين    إذا وجدت     •

 ).95الصفحة األعراض ـ (قة جنينية اشتبه بضائ) ضربة في الدقيقة

 
 



 

 71المبادئ السريرية ـ               المخاض والوالدة السويان                                     

 تعتبر الوضعيات والمجيئات في الوالدة غير الوضعية القذالية األمامية مع قمة            •

 .)69الصفحة األعراض ـ (منثنية بشكل جيد أسواء توضع أو أسواء مجيء 
، قف على سـبب     لم يحدث تقدم مرٍض في الوالدة أو توقع مخاض مطول          إذا   •

 .)57 األعراض ـ الصفحة(التقدم البطيء 

 تقدم حالة األم

 :قيم األم بحثاً عن عالمات الضائقة 
تأكد .  فقد تكون مصابة بتجفاف أو تعاني من ألم        :نبض المرأة مزداداً     إذا كان    •

من التعويض الكافي للسوائل عبر الطريق الفموي أو الوريدي ووفر تـسكيناً            
 ).37 المبادئ السريرية ـالصفحة (كافياً 

 ).17الصفحة األعراض ـ ( اشتبه بالنزف :ضغط دم المرأة ناقصاً  إذا كان  •
 . اشتبه بتغذية سيئة وأعط الدكستروز وريدياً:أسيتون في بول المرأة  إذا وجد  •

 الوالدة السوية

الطرق العامة للرعاية الداعمة أثناء الوالدة أكثر فائدة في مساعدة المرأة علـى             
 .تحمل آالم المخاض

في طور االنقذاف من الدور      والمرأة    الرحم متوسعاً بشكل كامل    عنقحالما يصبح   
ـ الشكل ( شجع المرأة على اتخاذ الوضعية التي تفضلها :الثاني   المبادئ السريرية 

 ).الكبس أو الضغط(وشجعها على الدفع ) 12

  األوضاع التي قد تتخذها المرأة أثناء الوالدة    12  ـالمبادئ السريريةالشكل 
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 لم يعد يوصى ببضع الفرج كإجراء روتيني، وليس هناك بينة علـى أن              :ة  مالحظ
. بضع الفرج الروتيني ينقص ضرر العجان أو هبوط المهبل أو سلس البول مستقبالً            

يترافق بضع الفرج الروتيني بزيادة التمزقات مـن الدرجـة الثالثـة            : وفي الحقيقة 
 .والرابعة وخلل وظيفة العضلة المصرة الالحق

 
 :في الحاالت التالية فقط ) 71الصفحة اإلجراءات ـ ( التفكير ببضع الفرج يجب

مقعدية، عسر والدة الكتف، الملقـط،   (الوالدة المهبلية المصحوبة بمضاعفات      •
 ).استعمال المحجم

تندب ناجم عن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية أو تمزقات مـن الدرجـة              •
 .الثالثة أو الرابعة سيئة االلتئام 

 .ضائقة جنينية  •

 والدة الـرأس
  اطلب من المرأة أن تلهث أو أن تقوم بدفعات خفيفة فقط مع التقلصات عندما               •

 .يولد رأس الطفل
ضع أصابع إحدى اليدين مقابل رأس الطفـل لتحـافظ          :   لضبط والدة الرأس     •

 ).منحنياً(عليه منثنياً 
 .  استمر في دعم العجان برقة عندما يولد رأس الطفل •
 ).أال تكبس(اطلب من المرأة أال تدفع : حالما يولد رأس الطفل    •
 .  قم بمص فم الطفل وأنفه •
 :  تحسس رقبة الطفل بحثاً عن الحبل السري  •

 . زلقه فوق رأس الطفل:الحبل حول الرقبة لكنه رخوإذا كان  −
 القطه بشكل مزدوج واقطعه قبل أن       الحبل مشدوداً حول الرقبة،   إذا كان    −

 . الرقبةتفكه من حول

 إتمام الوالدة
 .اسمح لرأس الطفل أن يدور بشكل عفوي •
اطلـب مـن    .ضع يداً فوق كل جانب من رأس الطفل       : بعد أن يدور الرأس    •

 .برفق مع التقلص التالي) تكبس(المرأة أن تدفع 
حرك رأس الطفل   . كتف واحد في كل مرة    ) باستخراج(انقص التمزقات بتوليد   •

 ).الذي هو في األمام(لكتف األمامي ا) لتستخرج(إلى الخلف لتولّد 
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 اشـتبه بعـسر والدة الكتـف      عسر في والدة الكتفـين ،     إذا وجد   : مالحظة  
 ).83الصفحة األعراض ـ (

 ).الذي هو في الخلف(الكتف الخلفي ) الستخراج(ارفع رأس الطفل لألمام لتوليد  •
 .ادعم بقية جسم الطفل بيد واحدة أثناء انزالقه للخارج  •
لى بطن األم، جفف الطفل بكامله، امسح العينين وقـيم تـنفس            ضع الطفل ع   •

 :الطفل
 ثانيـة   30 يبدأ معظم األطفال بالبكاء أو التنفس بشكل عفوي خالل           :مالحظة  
 .من الوالدة

الدقيقـة علـى    /  مرة   30يرتفع الصدر    (الطفل يبكي أو يتنفس   إذا كان    −
 .اترك الطفل مع األم): األقل

 وقـم   اصرخ طلباً للمساعدة   :  ثانية 30نفس خالل   لم يبدأ الطفل بالت   إذا   −
  ).142الصفحة األعراض ـ (بخطوات إلنعاش الطفل 

توقع الحاجة لإلنعاش وجهز خطة لتقديم المساعدة لكل طفل ، وبشكل خـاص             
إذا كان لدى األم قصة الرتعاج أو نزف أو والدة معرقلـة أو مطولـة أو والدة                 

 .مبتسرة أو عدوى
 

 .الحبل السري واقطعه ) لقطامسك بم( القط  •
 تأكد أن الطفل محفوظ وهو دافئ، وأنه على تماس من الجلد إلى الجلـد مـع                 •

دثر الطفل بقماش طري جاف وغطه ببطانية وتأكـد أن رأسـه            . صدر األم 
 .مغطى لتمنع ضياع الحرارة

 . اطلب من مساعد أن يهتم بالطفل:لم تكن األم على ما يرام   إذا  •
ولتبدأ التـدبير الفعـال     ) أطفاالً آخرين (بعد وجود طفل آخر       جس البطن لتست   •

 .للدور الثالث

 التدبير الفعال للدور الثالث
على منع النزف التـالي     ) الوالدة الفعالة للمشيمة  (يساعد التدبير الفعال للدور الثالث      

 :يتضمن التدبير الفعال للدور الثالث للوالدة. للوالدة
 .  األوكسيتوسين فوراً •
 .جر المنضبط للحبل  ال •
 .  تدليك الرحم •
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 OXYTOCINاألوكسيتوسين 

 جس البطن لتستبعد وجـود طفـل إضـافي        :   في غضون دقيقة من الوالدة       •
 . وحدات من األوكسيتوسين عضليا10ًوأعط ) أطفال آخرين(

 دقائق من الحقـن     3-2 هو المفضل ألنه فعال بعد       oxytocinاألوكسيتوسين     •
وإذا لـم يكـن     . يلة، ويمكن استخدامه عند كل النـساء      وله تأثيرات جانبية قل   

 ميلـي غـرام مـن اإلرغـوميترين         0.2 أعـط    األوكسيتوسين متـوفراً  
ergometrine     عضلياً أو البروستاغالندينات prostaglandins .    تأكـد مـن

 . قبل إعطاء هذه األدوية)أطفال آخرين (عدم وجود طفل آخر
 

بمقدمات االرتعاج أو االرتعاج أو ارتفـاع       ال تعط اإلرغومترين إلى امرأة مصابة       
 .ضغط الدم ألنه يزيد اختطار االختالجات والحوادث الدماغية الوعائية

 الجر المنضبط للحبل

امسك الحبـل الملقـوط   . القط الحبل قريباً من العجان باستخدام ملقط االسفنج        •
 .ونهاية الملقط بإحدى اليدين

ي مباشرة وثبت الرحم بتطبيق جر مـضاد          ضع اليد األخرى فوق العظم العان      •
 .خالل الجر المضبط للحبل وهذا سيساعد على منع انقالب الرحم

 ). دقائق3-2(  احتفظ بشد خفيف على الحبل وانتظر تقلصاً رحمياً قوياً  •
 اسحب ـ وبلطف شـديد   يصبح الرحم مدوراً أو عندما يطول الحبل،  عندما  •

 تنتظر دفقة من الدم قبل تطبيق الجر على         ال. الحبل لألسفل لتستخرج المشيمة   
 .استمر بتطبيق الجر المضاد على الرحم باليد األخرى. الحبل

أي ( ثانية من الجر المنضبط للحبل       40 – 30 خالل   لم تـنزل المشـيمة  إذا   •
 :ال تستمر بسحب الحبل):  ال توجد عالمات على انفصال المشيمة

استعمل . حم بشكل جيد ثانية   امسك الحبل بلطف وانتظر حتى يتقلص الر       −
ملقط اسفنج ـ إن كان ضرورياً ـ لتلقط الحبل بشكل أقرب إلى العجان   

 .عندما يتطاول
  .أعد الجر المنضبط للحبل مع جر مضاد: في التقلص التالي −
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فـوق العظـم    ) الـدفع (دون تطبيق جر مضاد     ) السحب(ال تطبق أبداً جر الحبل      
 .العاني باليد األخرى

 
امسك المشيمة بيديك   . يمكن تمزيق األغشية الرقيقة   : خرج المشيمة حالما تست  •

 .االثنتين وأدرها بلطف حتى تنفتل األغشية
 .  اسحب ببطء لتتم الوالدة •
 افحص بلطف أعلى المهبل وعنـق الـرحم مـستخدماً           .تمزقت األغشية   إذا   •

قفازات مطهرة على مستوى عاٍل واستخدم ملقط االسـفنج لنـزع أي قطـع              
 . من الغشاءموجودة

فقد جزء مـن    إذا  .   تفحص المشيمة بتأن لتتأكد من عدم فقدان أي شيء منها          •
، اشتبه بوجود شدف    السطح األمومي أو إذا وجدت أغشية متمزقة مع أوعية        

 ) 32الصفحة األعراض ـ (مشيمية محتبسة 
 .)91الصفحة اإلجراءات ـ (الرحم  أعد توضيع حدث انقالب الرحم،  إذا  •
الصفحة اإلجـراءات ـ   ( قد يكون النزع اليدوي ضرورياً :صل الحبل انف  إذا  •

77(. 

 تدليك الرحـم
 .  دلك قاع الرحم فوراً من خالل بطن المرأة حتى يتقلص الرحم •
 . دقيقة خالل أول ساعتين 15  أعد تدليك الرحم كل  •
 .بعد أن توقف تدليك الرحم) يصبح طرياً(  تأكد من أن الرحم لم يرتخ  •

 ن التمزقاتالبحث ع
الـصفحة  ( افحص المـرأة، وبعناية، واصلح أي تمزقات في عنـق الـرحم             •

وصلِّح بـضع الفـرج   ) 83الصفحة اإلجراءات ـ  ( أو المهبل )81إجراءات ال
 .)73الصفحة اإلجراءات ـ (

 الرعاية األولية للوليد
 . دقائق 5  تفحص تنفس الطفل ولونه كل  •
 أو أكثر مـن  30أقل من    ( عسر التنفس  من أو يعاني    الوليد مزرقاً   إذا أصبح    •

أعط األوكسجين بقثطـار أنفـي أو بجـسم مخروطـي           )  نفساً في الدقيقة   60
 . )146الصفحة األعراض ـ (
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 : دقيقة 15  تفحص الدفء بتحسس قدم الطفل كل  •
 . افحص درجة الحرارة اإلبطية :قدم الطفل باردة إذا بدت  −
أعـد تدفئـة الطفـل      : ْ  م    36.5درجة حرارة الطفل أقل من      إذا كانت    −

 .)148الصفحة األعراض ـ (
اربـط  : إذا كان الحـبل ينزف   :  دقيقة 15  تفحص الحبل بحثاً عن النزف كل        •

 .الحبل ثانية بشكل أقوى
أو محلـول   % 1محلـول نتـرات الفـضة       (  طبق قطرة مضادة للمكروبات      •

تراسيلكين مرهم الت (أو مرهماً مضاداً للمكروبات      %) 2.5البوفيدون اليودي   
 .على عيني الطفل%) 1

 يجب أال يخلط البوفيدون اليودي مع صبغة اليود والذي قد يـسبب             :مالحظة  
 .العمى إذا استخدم

 .  أزل أي عقي أو دم من الجلد •
يبـدأ بالتهيئـة   (  شجع على اإلرضاع من الثدي عندما يبدو الطفـل مـستعداً            •

 .ال تجبر الطفل على الرضاعة). للرضاعة
 

ل األم عن الطفل قدر اإلمكان، ال تترك األم والطفل دون رعاية فـي              تجنب فص 
 .أي وقت
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 :سوف يعتمد تدبير طفل يولد ألم عولجت من مضاعفات على 

 .  فيما إذا كان لدى الطفل حالة أو مشكلة تتطلب معالجة سريعة •

  فيما إذا كانت حالة األم تسـمح لها برعاية وليدها بشكل تام أو بشكل جزئي               •

 .أو ال تسمح بذلك إطالقاً

 الولدان الذين يعانون من مشكالت

 :وليد مشكلة حادة تتطلب معالجة خالل ساعة مـن الـوالدة          ال لدى  إذا كانت    •

سيحتاج األمر استدعاء مقدمي الرعاية الصحية في جنـاح الـوالدة لتقـديم             

تتضمن الحـاالت والمـشكالت التـي       . )141–الصفحة األعراض   (الرعاية  

 :تتطلب تدخالت عاجلة 

 عدم التنفس؛ −

 التنفس بصعوبة؛ −

 ؛)زرقة الجلد(زراق مركزي  −

 ؛) غرام2500أقل من (وزن الوالدة انخفاض  −

 النوام؛ −

 ؛)36.5ْدرجة الحرارة اإلبطية أقل من (كرب البرد / انخفاض الحرارة  −

 .اختالجات −

 :  تتطلب الحاالت التالية معالجة مبكرة  •

 من تمـزق    سوي ظاهرياً عانت أمه   عدوى جرثومية محتملة عند طفل       −

 .األغشية لفترة طويلة أو قبل المخاض

 ).لدى األم اختبار سيرولوجي إيجابي أو لديها أعراض(تمل الزهري المح −

جنـاح  (لدى الوليد تشوه أو مشكلة أخرى ال تتطلب رعاية عاجلـة            إذا كان    •

 ) :الوالدة

 . )76الصفحة المبادئ السريرية ـ (وفر رعاية روتينية أولية للوليد  −

رعة انقل الطفل إلى المرفق المناسب لرعاية الولدان تحت االختطار بالس          −

 .)78الصفحة المبادئ السريرية ـ (الممكنة 
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 الولدان دون مشكالت

:  وفر رعاية أولية روتينية للوليد تشمل      :تكن لدى الوليد مشكلة ظاهرة       إذا لم    •

الـصفحة المبـادئ    (تماس جلده مع جلد األم واإلرضاع المبكر من الثـدي           

 .)76السريرية ـ 

كانـت  مع أمه في كل األوقات إذا     ) الجلد إلى الجلد  ( اترك الطفل بتماس مباشر      •

 . تسمح بذلكحالة األم

بعـد  ) الجلد إلى الجلد (حالة األم ال تسمح باستمرار التماس المباشر      إذا كانت    •

 ):القيصرية: مثالً(الوالدة 

دثر الطفل بقماش جاف طري، وغطه ببطانية وتأكد أن رأسـه مغطـى              −

 .لتمنع فقد الحرارة

 .راقبه باستمرار −

 انقل الطفل إلى المرفـق      :حالة األم تتطلب فصالً مطوالً عن الطفل         إذا كانت    •

 ).انظر الحقاً(المالئم لرعاية الولدان 

 نقـل األطفـال

 .)5الصفحة المبادئ السريرية ـ (اشرح مشكلة الطفل لألم  •

 وتأكد  وغطه ببطانية . بقماش جاف طري  دثر الطفل   . حافظ على الطفل دافئاً    •

 .الحرارةأن رأسه مغطى لمنع فقد 

الطفـل معالجـة    إذا تطلب   . انقل الطفل بيدي مقدم الرعاية الصحية إن أمكن        •

 ).سرير الوليد( انقله بحاضنة أو ُمهيد خاصة مثل األكسجين

 أو  يصبح الطفل جـاهزاً للرضـاعة     هيء للبدء باإلرضاع من الثدي حالما        •

 .حالما تسمح حالة األم بذلك

علِّم األم :  لمشكالت عند األم أو الوليديعلينا تأخير اإلرضاع من الثد   إذا كان    •

 .أن تعصر لبن الثدي قدر اإلمكان وتأكد أن هذا اللبن يعطى للوليد

تأكد أن المرفق الذي يرعى الوليد قد تلقى سـجل المخـاض والـوالدة وأي                •

  .معالجات أعطيت للوليد
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 إنشاء بيئة رعاية صحية محسنة
يجب أن يسعى مستشفى المنطقة لخلق جو ترحيبي للمرأة والمجتمع ومقدمي الرعاية             

يجب أن يتم دعم الجهـود  . الصحية القادمين من الوحدات الصحية البعيدة عن المركز  
 . يتم التعاون معهم لتصحيح األخطاءالمخلصة لمقدمي الرعاية الصحية اآلخرين وأن

 عند تعاملهم مع مقـدمي      – على األطباء والقابالت في مستشفى المنطقة          يجب •
 : أن–الرعاية الصحية اآلخرين 

  يشجعوا مقدمي الرعاية الصحية الذين حولوا المريضات ويشكروهم، خاصة          •
 .بحضور المرأة وعائلتها

  يقدموا التوجيه السريري والمقترحات المصححة على انفراد، وذلك للمحافظة          •
 .مصداقية مقدم الرعاية الصحية في المجتمععلى 

 .في الرعاية المستمرة للمرأة) إلى درجة مالئمة(  يشركوا مقدم الرعاية الصحية  •
 :على األطباء والقابالت ـ عند تعاملهم مع المجتمع ـ أن 

  يدعوا أعضاء من المجتمع ليكونوا جزءاً من لجنة مستشفى المنطقة أو لجنـة              •
 .التطوير الصحي

يحددوا األشخاص الرئيسيين في المجتمع ويدعوهم إلى المرفق ليطلعوهم على             •
 .دوره ووظيفته إضافة إلى العقبات والتقييدات

  يهيئوا الفرص للمجتمع كي يرى مستشفى المنطقة كمرفق للخـدمات العامـة             •
 ).خالل حمالت التطعيم، وبرامج التحري: مثالً(

 تلبية احتياجات المرأة

ى المنطقة ـ حتى يعزز استمالته للمرأة وللمجتمع ـ أن يكـون    يجب على مستشف
يجب أن يـوفر المرفـق بيئـة        . راغباً لتفحص خدماته الخاصة بممارسات التوليد     

 :مريحة وحساسة ثقافياً والتي 
 .  تحترم خصوصية المرأة واحتشامها •
 .  ترحب بأعضاء العائلة •
ر والدة منخفض، غرفـة دافئـة       مثالً سري (  توفر مكاناً مريحاً للمرأة ووليدها       •

 ).ونظيفة
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يمكن للمرفق بالتخطيط الدقيق أن يوفر هذه البيئة دون تعارض مع قدرتـه علـى               
 .التجاوب مع المضاعفات والطوارئ

 تحسين نماذج اإلحالة

 :يجب أن تعطى كل امرأة تحال إلى مستشفى المنطقة بيان إحالة يحتوي المعلومات التالية
 ).االسم، العمر، العنوان(ريضة معلومات عامة عن الم •
رقم الوالدة، العمر الحملي، المضاعفات في الفترة السابقة        (التاريخ التوليدي    •

 ).للوالدة
 ).قيصرية سابقة، نزف تاٍل للوالدة(المضاعفات التوليدية السابقة ذات الصلة  •
 .المشكلة النوعية التي أحيلت المرأة من أجلها  •
 .نتائج هذه المعالجات المعالجات المطبقة سابقاً و •

يجب أن يعاد بيان اإلحالة إلى المرفق       . يجب أن يتضمن بيان اإلحالة نتيجة اإلحالة      
يجب أن يحتفظ كل من مستشفى      .  بيد المرأة أو الشخص الذي أحضرها      الذي حولها 

 .المنطقة والمرفق المحول بسجل لكل اإلحاالت كآلية لضمان الجودة
 . نجاح وكفاءة إحاالتهيمكن للمرفق المحول أن يقيم •
يمكن لمستشفى المنطقة أن يراجع السجالت بحثاً عن أدلة تشير إلى أن أحد              •

 .مقدمي الرعاية الصحية أو المرفق بحاجة إلى دعم أو تدريب تقني إضافي

 توفير التدريب واإلشراف الداعم

 يجب على مستشفيات المنطقة أن توفر تدريباً سريرياً لمقدمي الرعايـة الـصحية            
 يركـز التـدريب     .بالمشاركةذي جودة عالية و   البعيدين عن المركز، بحيث يكون      

 :على المهارات، وهو أكثر فعالية من التدريب المعتمد على الصفوف ألنه
يحسن العالقة بين مقدمي الرعاية الصحية في مستشفى المنطقة والعـاملين             •

 ).المستطرفة(ز المساعدين المتعددي الوظائف في الوحدات البعيدة عن المرك
يزيد ألفة مقدمي الرعاية الصحية البعيدين عن المركز مع الرعاية السريرية            •

 .المقدمة في مستشفى المنطقة
يعزز بناء الفريق، ويسهل اإلشراف على العـاملين الـصحيين مـا دامـوا               •

  .يعودون إلى مجتمعهم لتطبيق المهارات التي تعلموها



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الثانيم ـالقس
 

 راضـاألعـ
 
 
 
 
 
  
  
 
 



  

 

         1األعراض ـ                                      لصدمـة                   ا

تتميز الصدمة بفشل الجهاز الدوراني على المحافظة على تروية كافيـة لألعـضاء     
 .معالجة فورية ومشددة تتطلب حالة مهددة للحياةالحيوية، وهي 
 : الصدمة إذا وجد واحد على األقل مما يلياشتبه أو توقع

 ).إجهاض، حمل منتبذ أو رحوي: مثالً(نزف في الحمل الباكر  �
انفصال المشيمة الباكر، مـشيمة     :مثالً  (أو المخاض   نزف في الحمل اآلجل      �

 ).منزاحة، رحم متمزق
رحم متمزق، ونى الرحم، تمزقات الجهاز التناسلي،       : مثالً(نزف بعد الوالدة     �

 ).مشيمة محتبسة أو انحباس شدف مشيمية
إجهاض إنتاني أو غير مأمون، التهاب السلى، التهاب الـرحم،          : مثالً(عدوى   �

 ).والكليةالتهاب الحويضة 
إصابة الرحم أو األمعاء خالل اإلجهـاض، رحـم متمـزق،           : مثالً(رضح   �

 ).تمزقات الجهاز التناسلي

 األعـراض والعـالمـات
 :شخِّص الصدمة إذا وجدت األعراض والعالمات التالية 

 ؛) في الدقيقة أو أكثر110(نبض سريع ضعيف  �
 ). ميلي متر ز90االنقباضي أقل من (ضغط الدم منخفض  �
 :تضمن األعراض والعالمات األخرى ما يلي ت
 ؛)خاصة الجفن الباطن أو الراحتين أو حول الفم(شحوب  �
 تعرق أو جلد بارد متند بالعرق؛ �
 ؛) نفساً في الدقيقة أو أكثر30السرعة (تنفس سريع  �
 قلق، تخليط أو فقد الوعي؛ �
 ).الساعة/  ميلي لتر30أقل من (نتاج بولي قليل  �

 التدبـير
 فوريالتدبير ال

 . اطلب مساعدة كل الطاقم المتواجد فوراًاصرخ طلباً للمساعدة، �
 ).النبض، ضغط الدم، التنفس، درجة الحرارة(راقب العالمات الحيوية  �



                                                                           الصدمـة2األعراض ـ 

أدر المرأة إلى جانبها لتقلل اختطار الرشف إذا تقيأت، وتأكـد أن المـسلك               �
 .الهوائي مفتوح

ألن ذلك سـيزيد الـدوران      حافظ على المرأة دافئة، لكن ال تفرط في التدفئة           �
 .المحيطي وينقص اإلمداد بالدم للمراكز الحيوية

ارفع، إن أمكن، السرير من ناحية      (ارفع الساقين لزيادة عودة الدم إلى القلب         �
 ).القدمين

 التدبـير الخـاص
) ويفضل فتح خطين معاً للتسريب الوريدي إن أمكـن        (ابدأ بتسريب وريدي     �

 أو أكبر   16مقياس  (و إبرة كبيرة واسعة الثقب      مستخدماً في كل منهما قنية أ     
اسحب عينة من الدم لتقدير الهيموغلوبين واختبار التوافـق         ). مقياس متوفر 
وذلـك قبـل    )  الحقـاً  انظر(الفوري والتجلط جانب السرير      للزمر الدموية 

 .تسريب السوائل مباشرة
         محلـول ملحـي أو رنغـر       (سرب سوائل عن طريق الوريد وبـسرعة

 . دقيقة 20 – 15 لتر في 1بمعدل بدئي هو ) تيالالكتا
فال يوجد بينة على ) مثالً الدكستران( تجنب استخدام بدائل البالزما :مالحظة 

المرأة المصدومة، وقـد  أن بدائل البالزما تفوق المحلول الملحي في إنعاش         
 .يكون الدكستران مؤذياً بجرعات كبيرة

        على األقـل، وهـذا أفـضل        أعط لترين من هذه السوائل في أول ساعة 
 .وأكثر من إعاضة السوائل في الفقد المتواصل

 إن معـدل تسـريب أعـلى مطلـوب فـي تــدبير الـصدمة            :مالحظة
 . أضعاف فقد السوائل المقدر3-2حاول إعاضة . عن النزفالناجمة 

 .ال تعط سوائل عن طريق الفم المرأة في حالة صدمة

 ينبغي عليك إجـراء قطـع       :وريد محيط    لم تستطع أن تدخل اإلبرة في     إذا   �
 .)1الشكل األعراض ـ (الوريد جراحياً 

 .وفقد الدم)  دقيقة15كل (استمر بمراقبة العالمات الحيوية  �
 .قثطر المثانة وراقب المدخول من السوائل والنتاج البولي �
 . ألتار في الدقيقة عبر قناع أو قنية أنفية8-6أعط األكسجين بمعدل  �

  جانب السريراختبار التجلط
 :اختبار التجلط جانب السريرقيِّم حالة التجلط باستخدام  �

 ميلي لتر من دم وريدي في أنبوب اختبار زجاجي صغير صاف            2خذ   −
 ). مم تقريبا75ً×  مم 10(جاف ونظيف 



 

3األعراض ـ                 الصدمة                                                           

 ). م37ْ ±(  امسك األنبوب بقبضة يدك المغلقة لتحافظ عليه دافئاً  −
ى إن تشكلت جلطة، ثم أمله ثانية       أمل األنبوب ببطء لتر   :  دقائق   4بعد   −

كل دقيقة حتى يتجلط الدم، وتتمكن من قلب األنبوب من األعلى لألسفل            
 ).رأساً على عقب(

 دقائق أو وجود جلطة طريـة تـتحطم         7يوحي فشل تشكل جلطة بعد       −
 .)19الصفحة األعراض ـ (بسهولة باعتالل خثري 

 
 فغر الوريد             1الشكل األعراض ـ 

 
 
 

الوريد الصافن 
 الكبير

الوريد الصافن 
 الصغير 

 جس الوريد وحدد –أ 
 توضعه

   رشِّح الجلد–ب 
 بمخدر موضعي

 قم بإجراء شق -ج
  سم2معترض بمقدار 

 اغرز غرزاً رخوة عنـد      –هـ    اكشف الوريد –د 
النهاية القاصية والدانيـة    

 للوريد 

  قم بإجراء شـق      -و
 صغير في الوريد

ــد -ز ــشف الوري  اك
 واغرز قنية

 اربط الغـرزة العليـا      -ح
 بقوة لتثبت القنية

 ثبت القنيـة بـالغرز      -ي  اغلق الجرح-ط 
 )بالخيط(
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 تحديد سبب الصدمة وتدبيره
 :حدد سبب الصدمة بعد أن تستقر حالة المرأة

 : كسبب للصدمةبنزف شديدإذا اشتبه  �
مثالً، معجالت الـوالدة، تـدليك      (قم بإجراءات إليقاف النزف في نفس الوقت         −

 ).الرحم، تطبيق ضغط باليدين، ضغط األبهر، التحضير لتدخل جراحي
الصفحة المبادئ السريرية ـ  (دم بأسرع وقت ممكن لتعوض فقد الدم انقل ال −

23(. 
 :حدد سبب النزف ودبره −

اشـتبه  :  أسـبوعاً مـن الحمـلٍ      22حدث النزف خـالل أول        إذا   −
 .)7الصفحة األعراض ـ (باإلجهاض، أو بحمل منتبذ أو رحوي 

 : أسبوعاً أو خالل المخاض وقبل الـوالدة       22حدث النزف بعد      إذا   −
به بالمشيمة المنزاحة أو انفصال المـشيمة البـاكر أو الـرحم            اشت

 .)17الصفحة األعراض ـ (المتمزقة 
 اشتبه بالرحم المتمزقة أو ونى الرحم       :حدث النزف بعد الوالدة       إذا   −

 المشيمة المنحبسة أو الشدف   أو  أو تمـزقات السـبيل التناسـلي     
 . )25الصفحة األعراض ـ (المشيمية 

 .)5الصفحة األعراض ـ (ة المرأة بحثاً عن عالمات التحسن أعد تقييم حال −
 : كسبب للصدمة اشتبه بعدوى إذا  �

من أجل زرع المكروبات قبل البدء      ) الدم، البول، القيح  (اجمع عينات مالئمة     −
 .بالمضادات الحيوية، إذا كانت التسهيالت متوفرة

يوائيـة  أعط المرأة توليفة من المـضادات الحيويـة لتغطـي العـداوى الح             −
 ساعة  48والالحـيوائية، واستمر بذلك حتى تصبح خالية من الحمى مدة          

 .)35الصفحة المبادئ السريرية ـ (
 6 غراماً وريدياً كـل      2 مليون وحدة أو األمبيسيلين      G 2  البنسلين   −

 .ساعات
كيلو غرام من وزن الجسم     /  ميلي غرام  5الجنتاميسين  :  إلى   إضافة −

 . ساعة24وريدياً كل 
  . ساعات8 ميلي غرام وريدياً كل 500المترونيدازول :  إلىضافة  إ −

 .ال تعط مضادات حيوية عن طريق الفم المرأة مصابة بصدمة
 .)5الصفحة األعراض ـ (أعد تقييم حالة المرأة بحثاً عن عالمات التحسن  −

 .حضر من أجل تدخل جراحي:  كسبب للصدمةاشتبه برضح إذا  �



 

5األعراض ـ                 الصدمة                                                           

 إعـادة التقـييم

 دقيقة لتحدد فيما إذا كانت حالتهـا        30يم استجابة المرأة للسوائل خالل       أعد تقي  �
 :تتضمن عالمات التحسن ما يلي . في تحسن

 ؛) في الدقيقة أو أقل90بمعدل (استقرار النبض  −
 ؛) ميلي متر ز أو أكثر100االنقباضي (زيادة ضغط الدم  −
 ؛)تخليط أو قلق أقل(تحسن الوعي والحالة العقلية  −
 ). ميلي لتر في الساعة أو أكثر30(تاج البولي زيادة الن −

 : المرأة تحسنت حالة إذا  �
ــى   − ــة إل ــسوائل الوريدي ــسريب ال ــدل ت ــي1اضــبط مع ــر ف   لت

 . ساعات6
 .)4الصفحة األعراض ـ (استمر في تدبير السبب الدفين للصدمة  −

انظـر  ( فإنها تتطلب تدبيراً إضـافياً      إذا لم تتحسـن حالة المـرأة أو تستقر،        �
 ).قاًالح

 التدبير اإلضافي

 6 لتر في    1استمر في تسريب السوائل وريدياً، اضبط معدل التسريب على           �
 . ألتار في الدقيقة 8-6ساعات وحافظ على إعطاء األكسجين بمعدل 

 .راقب حالة المرأة مراقبة دقيقة �
 Rhقم باختبارات مختبرية تتضمن الهيماتوكريت، وتحديد زمرة الدم ونمـط            �

تحقق من كهارل المصل وكرياتينين     : ا كانت التسهيالت متوفرة   إذ. والتوافق
 .المصل وباهاء الدم
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7األعراض ـ       النزف المهبلي في الحمل الباكر              

 المشكلة

 . األولى من الحمل22نزف مهبلي يحدث خالل األسابيع  •

 التدبير العام 

النبض، ( للحالة العامة للمرأة يشمل العالمات الحيوية        تقييم سريع  قم بإجراء  •

  .)ضغط الدم، التنفس، درجة الحرارة

حتـى وإن   .)1األعراض ـ  الصفحة ( ابدأ المعالجة فوراً :إذا اشتبه بصدمة •

 حـسبانك وال تنـسها     ابق الصدمة في     ، الصدمة غير موجودة   كانت عالمات 

 من المهم  :إذا تطورت الصدمة   .وأنت تقيم المرأة ألن حالتها قد تسوء بسرعة       

 .أن تبدأ المعالجة فوراً

األعراض الجدول  ( فكر جدياً بتمزق حمل منتبذ       :كانت المرأة في صدمة     إذا   •

 .)14األعراض ـ  الصفحة 4ـ 

المبادئ الـسريرية ـ   الصفحة ( وسرب سوائل وريدية ابدأ بتسريب وريدي •

21(. 

 التشخيص

رض التهـابي   م أي امرأة تعاني من فقر الدم أو         د عن فكر جدياً بالحمل المنتبذ    •

 . إجهاض مهدد أو شكوى غير عادية حول ألم بطني أوحوضي،

 أنجز الفحص باليدين بلطف ألن الحمـل        :إذا اشتبه بحمل منتبذ     : مالحظة   •

 .المبكر يتمزق بسهولة المنتبذ 

تأخر (حيض فائت    في أي امرأة في سن اإلنجاب لديها         فكر جدياً باإلجهاض   •

 لـدم منـذ آخـر     لنزف الحيض، مع مضي أكثر من شهر على آخر ظهور           

ص، انقذاف جزئي لمنتجات    عم نزف،   :يلي ولديها واحد أو أكثر مما    ) حيض

 . رحم متوسع أو رحم أصغر من المتوقعقالحمل، عن

 حدد، وعالج أي مضاعفات فوراً      : كان التشخيص المحتمل هو اإلجهاض     إذا •

 .)9األعراض ـ ، الصفحة 2األعراض ـ الجدول (

  تشخيص النزف المهبلي في الحمل الباكر             1األعراض ـ الجدول 
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الذي يدفع المرأة عرض ال أعراض وعالمات توجد أحياناً التشخيص المحتمل
اض أعرلمراجعة الطبيب و

وعالمات أخرى توجد بشكل 
 نمطي

 الصفحةمهدد،إجهاض  
 10األعراض ـ 

 البطن ألم أسفل/ صعم •
 الرحم أطرى من السوي •

 )أ(نزف خفيف  •

 مغلق رحم عنق  •
رحم متناسب مع التـواريخ      •

 )المواعيد(
 حمل منتبذ

 4األعراض ـ الجدول 
14األعراض ـ الصفحة 

 إغماء •
  مؤلمة في الملحقات كتلة •
حـــيض أو انقطـــاع ال •

 تأخره 
  الرحمإيالم بحركة عنق •

 نزف خفيف •
 ألم بطني •
 مغلقرحم عنق  •
 رحم أكبر قليالً من السوي  •
 رحم أطرى من السوي •

 إجهاض تام
12األعراض ـ الصفحة 

أسـفل   ألم/ ص خفيف   عم •
 البطن

  النقذاف تاريخ طبي سابق   •
 منتجات الحمل

 نزف خفيف  •
 رحم مغلقعنق  •
ـ     • يخ ارورحم أصغر من الت

 )ديعاالمو(
 رحم أطرى من السوي •

 إجهاض حتمي
11األعراض ـ الصفحة 

 .ألم أسفل البطن/ ص عم •
 رحم ممض •
ال يوجد انقذاف لمنتجات     •

 الحمل

 )ب(نزف غزير  •
 متوسعرحم عنق  •
رحم يتناسب مع التواريخ     •

 )المواعيد(
 إجهاض ناقص 

11األعراض ـ الصفحة 
 ألم أسفل البطن/ ص عم •
ت انقذاف جزئي لمنتجـا    •

 الحمل

 نزف غزير  •
 متوسعرحم عنق  •
ر من التـواريخ    غرحم أص  •

 )المواعيد(
 ويححمل ر

15األعراض ـ الصفحة 
 قياء / غثيان  •
 إجهاض عفوي •
 ألم أسفل البطن/ ص عم •
سـهلة  ( كيسات مبيضية  •

 )التمزق
ــدمات  • ــر لمق ــدء مبك ب

 االرتعاج
ال توجد بينة على  وجود       •

 جنين

 نزف غزير  •
 متوسع رحم عنق  •
ـ    • ن التـواريخ   رحم أكبر م

 )المواعيد(
 رحم أطرى من السوي  •
 انقذاف جزئـي لمنتجـات     •

تشبه التحبـب   الحمل التي   
 العنقودي

                                                            
 . دقائق ليشرب حشوة أو قماشة نظيفة5يحتاج أكثر من : النزف الخفيف ) أ(
 . دقائق ليشرب حشوة أو قماشة نظيفة5يحتاج أقل من :  الغزيرالنزف) ب(
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  تشخيص مضاعفات اإلجهاض وتدبيرها              2األعراض ـ الجدول 

 األعراض والعالمات ةـالمضاعف يرـتدبـال
 )1(ابدأ بالمضادات الحيويـة     

بأسرع وقـت ممكـن قبـل       
ــة  ــمحاول ــة شفال ط بالتخلي

 .اليدوية
 )65اإلجراءات ـ الصفحة (

 ألم أسفل البطن • إنتان/ عدوى 
في المنطقة المقابلـة    إيالم   •

 للجس
 ممضرحم  •
 نزف مطول •
 توعك •
 حمى •
 كريه الرائحة نجيج مهبلي •
  من عنق الرحم نجيج قيحي •
 إيالم عنـد تحريـك عنـق     •

 الرحم
قم بفـتح الـبطن لتـصليح       

 اإلصابة 
 يدوية وقم بالشفط بالتخلية ال

 )65اإلجراءات ـ  الصفحة (
اطلـب  . في نفـس الوقـت      

مــساعدة إضــافية إن لــزم 
 .األمر

ــ ابات ـإصـــ
ـــرح ة أو ـميـ

 مهبلية أو معوية

 لم بطنيأ/ ص عم •
في المنطقة المقابلـة    إيالم   •

 للجس
 انتفاخ البطن •
 )مشدود وقاٍس( بطن صلب  •
 ألم كتفي •
 قياء/ غثيان  •
 حمى •
 يلـوغرام ك/ رامغيلي   م 5الجنتاميسين  +  ساعات   6دياً كل    وري راماً غ 2يلين  ـط األمبس ـأع) 1(

 سـاعات   8 وريدياً كـل     يلي غرام  م 500نيدازول  والمتر+  ساعة   24من وزن الجسم وريدياً كل      
 .)35المبادئ السريرية ـ الصفحة ( ساعة 48حتى تصبح المرأة خالية من الحمى مدة 
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  اضأنماط اإلجه                  1األعراض ـ  اإلطار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 يرـتدبـال

 
 

 

 
 ددـاض المهـاإلجه

 .المعالجة الطبية غير ضرورية عادة •
 إال أن الراحة فـي الـسرير        ،انصح المرأة أن تتجنب النشاط العنيف والجماع       •

 .غير ضرورية
 
 

قابالً للحيـاة    الجنين   أن يكون رف بأنه فقد حمل قبل      ـ يع :ائيـاض التلقـاإلجه
 : أدوار اإلجهاض التلقائي قد تتضمن.)اً حملياًسبوع 22(

 )قد يستمر الحمل: (اإلجهاض المهدد  •
/ لن يستمر الحمل، وسيترقى إلى إجهاض ناقص      : (اإلجهاض الحتمي  •

 )تام
 )زئيتقذف منتجات الحمل بشكل ج: (اإلجهاض الناقص •
 )كاملتقذف منتجات الحمل بشكل : (اإلجهاض التام •

 الجنـين   أن يكـون   الحمل فيها قبل     ى يعرف بأنه عملية ينه    اإلجهاض المحرض 
 .قابالً للحياة
إجراء ينجـز مـن قبـل أشـخاص         يعرف بأنه    المحفوف بالمخاطر اإلجهاض  

ا أو  نقصها المعايير الطبيـة الـدني     تأو في بيئة    تنقصـهم المهارات الضـرورية    
 .االثنين معاً
قد يـنجم   .  يعرف بأنه إجهاض يصحب بمضاعفة هي العدوى       نتانيإلاإلجهاض ا 

نتان عن عدوى إذا صعدت الكائنات الحية من الجهاز التناسلي الـسفلي بعـد              إلا
نتان أكبر إذا وجدت منتجـات      إلاحتمال حدوث ا   .إجهاض تلقائي أو غير مأمون    

 كثيـراً مـا ترافـق      نتـان مـضاعفة     إلا. من الحمل، وتم تأخير الشفط     محتبسة
 .الذي يتم فيه استعمال األدواتالمحفوف بالمخاطر إلجهاض ا

 العدوى على ابحث عن عالمات  : محفـوف بالمخاطراضـتبه بإجهـإذا اش
 الـصفحة  2األعراض ـ  الجدول (أو عن إصابة الرحم أو المهبل أو األمعاء 

 المهبل بشكل كامل لتزيل أي أعشاب طبية أو  واغسل جوف)9األعراض ـ  
.أدوية موضعية أو مواد كيميائية
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 .أعد التقييم إذا رجع النزف.  تابع في عيادة ما قبل الوالدة:توقف النزفإذا  •
اختبار (على قيد الحياة     الجنين   ينبغي استقصاء إمكانية بقاء    :فاستمر النز إذا   •

باألمواج الفائقـة   (أو الحمل المنتبذ    ) الفحص باألمواج الفائقة الصوت    /لمالح
،  بوجود رحم أكبر من المتوقع     قد يشير النزف المستديم، وخاصة    . )الصوت

 .وي أو توأميحإلى حمل ر
 
 
 

 اض الحتميـاإلجه
 خطط لتفريـغ محتويـات الـرحم        : أسبوعاً 16مل أقل من    عمر الح إذ كان     •

 :لم يكن التفريغ متوفراً فوراًوإذا  ؛)65اإلجراءات ـ الصفحة (
 دقيقة عنـد    15يعاد بعد   (اً  ـ وريدي ميلي غرام  0.2ومترين  ـرغإلأعط ا  −

يعـاد  ( مكروغرام عن طريق الفـم       400وبروستول  زأو المي ) الضرورة
 ).ضرورة ساعات عند ال4مرة واحدة بعد 

 .رتب لتفريغ الرحم بأسرع وقت ممكن −
 :  أسبوعا16ًعمر الحمل أكثر من إذا كان  •

انتظر االنقذاف التلقائي لمنتجات الحمل ثم أفرغ الرحم لتزيل أي منتجات         −
  )65اإلجراءات ـ  فحةصال(باقية من الحمل 

 لتر مـن الـسوائل      1 وحدة في    40سرب األوكسيتوسين   : إذا لزم األمر   −
/  قطـرة  40بمعـدل   ) ر الالكتاتي نغرمحلول  ملحي أو   محلول  (وريدياً  

 .الدقيقة لتساعد على إنجاز انقذاف منتجات الحمل
 .)12األعراض ـ  الصفحة(اضمن متابعة المرأة بعد المعالجة  •

 صاإلجهاض الناق
اسـتخدم   : أسبوعاً 16النزف خفيفاً إلى معتدل وعمر الحمل أقل من         إذا كان    •

إلزالة منتجات الحمل البارزة مـن      ) سفنجأو ملقط اإل  (قياً  األصابع أو ملقطاً حل   
 .خالل عنق الرحم

 .أفرغ الرحم:  أسبوعا16ًالنزف غزيراً وعمر الحمل أقل من إذا كان  •
ـ (الشفط بالتخلية اليدوية هي الطريقة المفضلة للتفريغ  −  الصفحة اإلجراءات 

فط بالتخليـة   يجب أن يجرى التفريغ بالكشط الحاد فقط إذا كان الش         . )65
  .)61اإلجراءات ـ  الصفحة(اليدوية غير متوفر 

 
 

) تروجينات أو البروجـستينات   ـسإلثالً اـم(رموناتـة كالهـط أدويـال تع
ألنها لـن   ) مثالً السالبوتامول أو االندوميتاسين   (للوالدة   موقفةأو العوامل ال  
 .تمنع اإلجهاض
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 يلي غـرام   م 0.2أعط اإلرغومترين   : التفريغ غير ممكن حالياً   إذا كان    −
 400أو الميزوبروسـتول    )  دقيقة عند الـضرورة    15يعاد بعد   (عضلياً  

 ). ساعات عند الضرورة4يعاد مرة واحدة بعد (مكروغرام فموياً 
 : وعاًب أس16كثر من عمر الحمل أإذا كان  •

ي لتر من السوائل وريـدياً      ف وحدة   40سرب األوكسيتوسين    −
 40بمعـدل   ) ر الالكتـاتي  نغ ر  محلول الملحي أو المحلول  (

 .قطرة في الدقيقة حتى يحدث انقذاف منتجات الحمل
 4 عبر المهبـل كـل       اً مكروغرام 20أعط الميزوبروستول   : إذا لزم األمر   −

 . مكروغرام800كن ال تعط أكثر من ساعات حتى يحدث االنقذاف، ل
  .)65اإلجراءات ـ  الصفحة(أفرغ أي منتجات حملية باقية من الرحم  −

 .)انظر الحقاً(اضمن متابعة المرأة بعد المعالجة   •

 تامـاض الـاإلجه
 .تفريغ الرحم ليس ضرورياً عادة •
 .راقب النزف الغزير •
 .)انظر الحقاً(اضمن متابعة المرأة بعد المعالجة  •

 ابعة المرأة التي حدث عندها إجهاضمت

ر المرأة التي حدث عندها إجهاض قبل أن تخرجها بأن اإلجهاض التلقـائي  اخبقم بإ 
. من الحمول المعروفة سـريرياً علـى األقـل      ) 7 من   1% (15شائع ويحدث عند    

لم يحدث عندها إنتان أو      طمأن المرأة أيضاً بأن فرصة حمول ناجحة قادمة جيدة ما         
ا هـذ و(أثر ضائر على الحمول الالحقـة   والذي قد يكون له، لإلجهاضيحدد سبب   

 ).نادر
 أن تـشجع  يجب. اإلجهاض الناقص مباشرةقد ترغب بعض النساء بأن تحمل بعد     

 .المرأة على تأخير الحمل الالحق حتى تشفى بشكل تام
من المهم تقديم النصح واإلرشاد للمرأة التـي حـدث لـديها إجهـاض محفـوف                

  يمكن البدء بطرق معينة لتنظـيم األسـرة       : الحمل مستحباً  إذا لم يكن     .بالمخاطر
 :بشرط)  أيام7خالل ( فوراً )13، الصفحة األعراض 3الجدول األعراض ـ (
 .أال يكون هناك مضاعفات وخيمة تتطلب معالجة إضافية •
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 كالتـالمش

 . من الحمل22نزف مهبلي بعد األسبوع  •

 .نزف مهبلي في المخاض قبل الوالدة •

 أنماط النزف              5األعراض ـ الجدول 

 نمط النزف التشخيص المحتمل التصرف

ن ياستمر بتدبير المخاض والوالدة السوي    

 57المبادئ السريرية ـ الصفحة 

 )مةالعال(مخاط ملون بالدم  بدء المخاض

 6األعـراض ـ   الجـدول  (حدد السبب 

 )18األعراض ـ  الصفحة

 أي نزف آخر نزف سابق للوالدة

 امـير العـالتدب

كـل العـاملين    مـن    وبـسرعة    اطلب المساعدة  :لمساعدةا اإلسراع بطلب  •

 .الموجودين

بما في ذلك العالمـات الحيويـة       ،   تقييم سريع للحالة العامة للمرأة     قم بإجراء  •

 ).دم، التنفس، درجة الحرارة ضغط ال،النبض(

 
 
 
 حتى .)1األعراض ـ   الصفحة(دأ المعالجة فوراً ـاب: دمةـتبه بالصـاش إذا •

 الحسبان وال تنـسها   ولو لم تكن عالمات الصدمة موجودة، ضع الصدمة في          

 من  ،إذا تطورت الصدمة   . ألن حالتها قد تسوء بسرعة     الحقاًعند تقييم المرأة    

 .جة فوراًالضروري أن تبدأ المعال

المبادئ الـسريرية ـ    الصفحة(ابدأ بتسريب وريدي ، وسرب سوائل وريدية  •

21(.  

.ال تجر فحصاً مهبلياً في هذا الدور



ل والمخاضالنزف المهبلي في الحمل اآلج                                            18األعراض ـ 

 التشخيص

 تشخيص النزف السابق للوالدة             6األعراض ـ الجدول 
الذي يدفع المرأة لمراجعة رض الع أعراض وعالمات توجد أحياناً التشخيص المحتمل

 وأعراض وعالمات أخرى الطبيب
 ل نمطيتوجد بشك

ــشيمة  ــصال الم انف
ــاكر  ــصفحة(الب  ال

 )18األعراض ـ 

 الصدمة  •
 رحم ممض مشدود  •
حركـات   تناقص أو غياب   •

 الجنين
ضائقة جنينيـة أو غيـاب       •

 أصوات الجنين

 مـن   12نزف بعد األسبوع     •
قد يكـون محتبـساً     (الحمل  

 ) داخل الرحم
 .ألم بطني متقطع أو ثابت •

تمـزق  (رحم متمزق   
 )الرحم

 ـ  األعراض الصفحة
20 

 الصدمة •
 سوائل حرة/ توسع البطن  •
 حدود غير سوية للرحم •
 بطن ممضة •
أجزاء الجنين مجـسوسة     •

 بسهولة 
غياب حركـات الجنـين      •

 وأصوات قلب الجنين
 م سريعاألنبض  •

أو /داخـل الـبطن و    (نزف   •
 )مهبلي

قد يـنقص   (ألم بطني وخيم     •
 )لتمزقابعد 

 مشيمة منزاحة
األعراض ـ   الصفحة

21 

 الصدمة  •
رسب باالتصال  نزف قد ي   •

 ) الجماع(
 رحم مرتخ •
ــيس   • ــين ل ــيء الجن مج

قطــب الــرحم / حوضــياً
 السفلي يبدو فارغاً

 حالة الجنين سوية •

 مـن   22األسبوع  نزف بعد    •
 الحمل

 يرـتدبـال
 انفصال المشيمة الباكر

انفصال المشيمة الباكر هو انفصال المشيمة المتوضعة بشكل سوي عن الرحم قبل            
 .والدة الجنين

الصفحة األعـراض ـ   ( التجلط باستخدام اختبار التجلط قرب السرير قيم حالة •
 دقائق أو وجود جلطـة طريـة تـتحطم          7يوحي فشل تشكل جلطة بعد      . )2

 .)19األعراض ـ  الصفحة(بسهولة باعتالل خثري 
المبادئ السريرية ـ   الصفحة(ويفضل الدم الطازج ، انقل الدم عند الضرورة •

23(. 
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 :ولّد بأسرع وقت ممكن): ظاهراً أو خبيئاً( النزف غزيراًإذا كان  •

) الشفط( باالستخراج بالتخلية    ولّد: عنق الرحم متوسعاً بشكل تام    إذا كان    −
 ).27الصفحة اإلجراءات ـ (

الصفحة (  بقيصرية ولّد: كانت الوالدة المهبلية ليست وشيكة الحدوث     إذا   −
 ).43اإلجراءات ـ 

ن مستعداً للنـزف التـالي       في كل حالة انفصال مشيمة باكر ك       :مالحظة
 ).25الصفحة اإلجراءات ـ ( للوالدة

يعتمـد  ): األم في خطر فـوري     ليست: (كان النزف خفيفاً أو معتدالً    إذا   −
 :التصرف على أصوات قلب الجنين

ـ مزق األ : ةبكانت سرعة قلب الجنين سوية أو غائ      إذا   − شية بـصنارة   غ
 .)17اإلجراءات ـ  الصفحة(سلوية أو بملقاط كوخر 

ـ  ـع: انت التقلصات خفيفة  ـكذا  إ  − األوكـسيتوسين  باض  ـزز المخ
 .)25الصفحة اإلجراءات ـ (

 أنجـز ): قاسي، ثخـين، مغلـق     (كان عنق الرحم غير مرضٍ    إذا    −
 .)43اإلجراءات ـ  الصفحة(القيصرية 

 ضربة في   180 أو أكثر من     100أقل من    (كانت سرعة القلب شاذة   إذا   −
 ):الدقيقة

 . بسرعةأنجز الوالدة المهبلية −
د بقيـصرية فـوراً     ـولّ:  بلية مستحيلة ـوالدة المه ـانت ال ـكإذا   −

 .)43الصفحة اإلجراءات ـ (
 )طفشل التجل(االعتالل الخثري 

ض بانفـصال   االعتالل الخثري سبب ونتيجة لنزف توليدي جسيم، يمكن أن يحـرَّ          
أخـرى  صمام الصاء وأسباب    نالمشيمة الباكر، موت الجنين في الرحم، االرتعاج، ا       

تتراوح الصورة السريرية من نزف كبير مع مضاعفات خثارية أو دونهـا            . كثيرة
 .شف باالختبار المختبري فقطتإلى حالة مستقرة سريرياً والتي يمكن أن تك

 الـدم  دتطور االعتالل الخثري في الكثير من حاالت فق يمكن الوقاية من  :مالحظة
فوري بتـسريب الـسوائل وريـدياً       إذا تمت المحافظة على حجم الدم بشكل         الحاد

 ).رنغر الالكتاتيمحلول الملحي أو المحلول (
 :عالج السبب المحتمل لفشل التجلط •

 .)18األعراض ـ  الصفحة(انفصال المشيمة الباكر  −
 .)43األعراض ـ  الصفحة(االرتعاج  −
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 الصفحة المبادئ (السيطرة على النزف    على  استخدم منتجات الدم للمساعدة      •
 :)23السريرية ـ 

إن توفر، إلعاضة عوامل التجلط والكريـات       ،  أعط الدم الكامل الطازج    −
 .الحمر

 اختر واحداً مما يلي اعتمـاداً     :  لم يكن الدم الكامل الطازج متوفراً     إذا   −
 :على التوافر

/ يلي لتـر   م 15(التجلط   إلعاضة عوامل : البالزما المجمدة الطازجة    −
 ). من وزن الجسمكيلوغرام

 .لمكدسة إلعاضة الكريات الحمرالكريات الحمر ا −
 .ينوجينبرالرسابة البردية إلعاضة الفي −
إذا استمر النزف وكان تعداد الصفيحات أقل من        (ركازات الصفيحات    −

20000( 
 )تمزق الرحم(الرحم المتمزق 

.  الجنين الحـوض   رأس) يغلق(م يسد   لقد يحدث النزف من رحم متمزق من المهبل ما        
الـسفلية مـن    لن يحرر تمزق الـشدفة      : على كل . البطنكما قد يحدث النزف داخل      

2األعراض ـ الشكل ( إلى جوف البطن الرحم في الرباط العريض الدم(. 
 
لن يحرر تمزق الشدفة السفلية من الـرحم داخـل               2األعراض ـ  الشكل 

  لى جوف البطنالدم إض يالرباط العر
 
 
 
 
 
 
رنغـر  محلـول   و  أالملحي  المحلول  (دياً  استعد حجم الدم بتسريب سوائل وري       •

 .قبل الجراحة) الالكتاتي
 ز القيصرية فوراً وولـد الطفـل والمـشيمة        ـالة، أنج ـتقر الح ـندما تس ـع •

 .)43الصفحة اإلجراءات ـ (
 من استئصال الـرحم     ي أقل حكان باإلمكان تصليح الرحم مع اختطار جرا      إذا   •

 )95 اإلجـراءات ـ   حةالـصف (أصلح الرحم : ولم تكن حواف التمزق نخرة
 .وهذا سيستغرق وقتاً أقل وفقداً أقل للدم من استئصال الرحم

 ورم دموي في الرباط العريض
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أنجز استئصال الرحم تحت التام     :  ليح الرحم ـان تص ـن باإلمك ـم يك ـلإذا      •

كان التمزق ممتداً خـالل عنـق الـرحم    إذا . )103اإلجراءات ـ   فحةصال(
 .م الكامل، فقد يتطلب األمر إجراء استئصال الرحوالمهبل

 المشيمة المنزاحة
الـشكل  ( أو قربـه      الـرحم  المشيمة المنزاحة هو انغراس المشيمة في عنق      

 .)3األعراض ـ 
 

  أو قربه الرحمانغراس المشيمة في عنق            3 األعراض ـالشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 قـد ينجـز     . فحصاً مهبلياً ما لم تجر التحضيرات لقيصرية فورية        رال تج : تحذير
عاد األسباب األخرى للنزف مثـل التهـاب عنـق          بيق بالمنظار الست  ـص دق ـفح

 ال ينفي   :ولكن.  الرحم نقـعفي  أو خباثة    السالئل العنقية    ، أو  الرضح  أو م،ـالرح
 .وجود هذه األمراض المشيمة المنزاحة

رنغـر  محلـول   الملحي أو   المحلول  (استعد حجم الدم بتسريب سوائل وريدياً        •
 .)الالكتاتي

• كمية النزفمقي : 
رتب للتوليد بقيصرية بغض النظر عن      :  كان النزف غزيراً ومستمراً   إذا   −

يجب مناقشة خيار منع الحمل المستديم مع المرأة بعد شفائها من حالتها            
 .ة اختطار التمزق في الحمول التاليةدوذلك بسبب زيا،الطارئة

  مشيمة منزاحة كلياً –جزئياً     ج  انغراس مشيمة سفلي       ب ـ مشيمة منزاحة –أ 
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 .)43الصفحة اإلجراءات ـ ( الجنين نمو
فكر جدياً    :كان الجنين حياً لكنه خديج     و كان النزف خفيفاً أو توقف    إذا   −

 .بالتدبير التوقعي حتى تتم الوالدة أو يحدث نزف غزير
 . حتى الوالدةابق المرأة في المستشفى  −
ميلـي   60صحح فقر الدم بسلفات الحديدوز أو فومارات الحديدوز           −

 . أشهر6 فموياً يومياً مدة غرام
 .اضمن أن الدم متوفر لنقله عند الضرورة  −
مزيـد  قرر التدبير بعد المقارنة بين منافع ومخاطر        : عاد النزف إذا    −

 . مقابل الوالدةللمرأة والجنينالتوقعي التدبير من 

 كيد التشخيصتو

حـدد   : يعول عليـه   باألمواج فوق الصوتية   فحص   ءاركان باإلمكان إج  إذا    •
 :كامـل النمـو   دت المشيمة المنزاحة وكان الجنين      أكت وإذا   .وضع المشيمة م

 .)23األعراض ـ  الصفحة(خطط للوالدة 
 أو أن التقرير ال يعول عليـه  كان الفحص باألمواج فوق الصوتية غير متوفر     إذا   •

 . أسبوعا37ً، قم بتدبير المشيمة المنزاحة حتى  أسبوعا37ًحمل أقل من عمر الو
 أو أن التقريـر ال      ير متـوفر  ـ غ وتيةلصالفحص باألمواج فوق ا   كان  إذا   •

افحـص تحـت إعـداد      :  أسبوعاً أو أكثـر    37ْ الحمل   مروعيعول عليه   
 ر اإلعداد المضاعف للوالدة    يحضَّ .ةـمة المنزاح يتبعد المش ـمضاعف لتس 

 :يلي لية أو القيصرية حسب ماالمهب
 .دم متوافقتوفير خطوط وريدية ووانفتاح  ريانج −
 . الطاقم الجراحيجاهزيةالمرأة في غرفة العمليات مع  −
 .لرؤية عنق الرحمعال مستوى على استخدام منظار مهبلي مطهر  −

ـ أت: كان عنق الرحم متوسعاً بشكل جزئي ونسيج المشيمة مرئياً        إذا   • مـن  د  ك
 .)23األعراض ـ  الصفحة(ة المنزاحة وخطط للوالدة المشيمتشخيص 

 :جس، وبحذر، أقبية المهبل: لم يكن عنق الرحم متوسعاًإذا  •
المشيمة المنزاحة وخطط   من تشخيص    كدأت: سفنجيإشعرت بنسيج   إذا   −

 .)23األعراض ـ  الصفحة(للوالدة 
استبعد المشيمة المنزاحة الكبيرة وجهـز      : شعرت برأس جنين مثبت   إذا   −

 .)18الصفحة اإلجراءات ـ (والدة بالتحريض لل
 : فحصاً إصبعياً، بحذررجإ: تشخيص المشيمة المنزاحة موضع شكإذا بقي   •
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المـشيمة  مـن تـشخيص     أكد  ت: شعرت بنسيج لين في عنق الرحم     إذا   −
 .)انظر الحقاً(المنزاحة وخطط للوالدة 

 : وكالهما مركـزي أو جـانبي      شعرت باألغشية أو بأجزاء الجنين    إذا   −

ـ  الصفحة(استبعد المشيمة المنزاحة وجهز للوالدة بالتحريض   اإلجراءات 

17(. 

 والدةـال
 :خطط للوالدة إذا •

 .مكتمل النموكان الجنين  −

 .)مثالً انعدام الدماغ( بشذوذ ال يتوافق مع الحياة اًكان الجنين ميتاً أو مصاب −

 .كانت حياة المرأة في خطر بسبب فقد الدم المفرط −

 والنـزف  ) أ3األعراض ـ  الشكل (  للمشيمةمنخفض انغراس هناكإذا كان  •

 الـصفحة (قد تكون الوالدة المهبليـة ممكنـة، وإال ولّـد بقيـصرية            : خفيف

 .)43اإلجراءات ـ 

 المرأة التي لديها مشيمة منزاحة تحت اختطار عاٍل للنـزف التـالي       :مالحظة

 . قيصرية سابقةللوالدة والمشيمة الملتصقة، وهي موجودة شائعة في موقع ندبة

 : من موقع المشيمةتمت الوالدة بقيصرية مع وجود نزفإذا  •

 .مواقع النزف بالغرزقم بتقوية  −

المحلـول  ( وحدة في لتر من السوائل وريـدياً         20سرب األوكسيتوسين    −

 . قطرة في الدقيقة60بمعدل ) رنغر الالكتاتيمحلول الملحي النظامي أو 

 ابتـدئ تـدبيراً مالئمـاً      ،الية للـوالدة  ترة الت ـالل الف ـدث النزف خ  ـحإذا   •

 الـصفحة (وهذا قد يتـضمن ربـط الـشريان    ، )25األعراض ـ   الصفحة(

 .)103اإلجراءات ـ  الصفحة( أو استئصال الرحم )99اإلجراءات ـ 
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 بعد الوالدة بأنه النـزف التـالي        ي لتر لي م 500يعرف النزف المهبلي الذي يتعدى      
 : على كل هناك بعض المشكالت مع هذا التعريف. للوالدة

 .صف الفقـد الفعلـي غالبـاً      نتقديرات فقد الدم منخفضة بشكل واضح، وهي         •
 فوطالباالسفنجات و ) ثرتني (تتيتشإذ  . يختلط الدم مع الصاء وأحياناً مع البول      

 .و، وعلى األرضلوالبياضات وفي الد
. تختلف أهمية الحجم المقدر للدم المفقود حسب مستوى هيموغلـوبين المـرأة            •

فالمرأة التي لديها مستوى سوي من الهيموغلوبين سوف تتحمل فقد الدم الذي            
 .قد يكون قاتالً المرأة مصابة بفقر الدم

 
 
 
 
عات، وقد ال تُميز الحالة حتـى       قد يحدث النزف بمعدل بطيء خالل عدة سا         •

 .تدخل المرأة بصدمة فجأة
ال يكشف تقييم االختطار في الفترة السابقة للوالدة المرأة التي سوف تعـاني مـن               

 اًعمليللدور الثالث   التدبير الفعال   يجب أن يكون     .النزف التالي للوالدة بشكل فعال    
 للوالدة الناجم عن  ي  على كل النساء في المخاض بحيث ينقص وقوع النزف التال         

يجب أن تراقب كل النـساء بعـد   . )73المبادئ السريرية ـ   الصفحة(ونى الرحم 
 .الوالدة عن قرب لتحديد اللواتي لديهن نزف تاٍل للوالدة

 كالتـالمش

نزف تـالي للـوالدة     ( ساعة بعد الوالدة     24زيادة النزف المهبلي خالل أول       •
 .)فوراً

نـزف تـالي للـوالدة      ( ساعة بعد الوالدة     24زيادة النزف المهبلي بعد أول       •
 .)متأخر

 
 
 

 .قد يكون فقد الدم كارثياً حتى للمرأة الصحيحة غير المصابة بفقر الدم

 تدخّل مبكراً وبشكل    ؛النزف البطيء المستمر أو النزف المفاجئ حالة طارئة       
.قوي
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 امـير العـالتدب
 . كل العاملين المتواجدين، وبسرعةاستنهض همم مساعدة،الطلب في  عرأس •
النـبض،  (يم سريع للحالة العامة للمرأة بما في ذلك العالمات الحيويـة            قيقم بت  •

 ).ضغط الدم، التنفس، درجة الحرارة
 حتى ولو لم )1الصفحة األعراض ـ  (دأ المعالجة فوراً  اب:إذا اشتبه بالصدمة •

 عند تقييم   الحسبان وال تنسها   الصدمة في    ضعتكن عالمات الصدمة موجودة،     
 مـن   :إذا تطـورت الـصدمة    . تـسوء بـسرعة   المرأة الحقاً، ألن حالها قد      

 . أن تبدأ المعالجة فوراًالضروري
ط الجلطـات الدمويـة     سوف تثـب  . دلك الرحم لتطرد الدم والجلطات الدموية      •

 .المحجوزة في الدم التقلصات الرحمية الفعالة
 .كسيتوسين عضلياًواألمن  وحدات 10أعط  •
  .)21المبادئ السريرية ـ  الصفحة(ائل وريدياً وابدأ بتسريب وريدي وسرب الس •
 .قثطر المثانة •
 كاملـة ت وافحص المشيمة لتتأكـد مـن أنهـا          دتحقق من أن المشيمة قد طر      •

 .)27األعراض ـ  ، الصفحة7عراض ـ األالجدول (
 .افحص عنق الرحم والمهبل والعجان بحثاً عن التمزقات •
حدد الهيموغلوبين  ):  ساعة بعد توقف النزف    24 (يطرة على النزف  ـبعد الس  •

 .أو الهيماتوكريت بحثاً عن فقر الدم
ل مـن   أقدل أو الهيماتوكريت    / راماً غ 7كان الهيموغلوبين أقل من     إذا   −

 ): دم وخيمفقر (20%
  فموياً ميلي غرام  120أعط سلفات الحديدوز أو فومارات الحديدوز         −

 3 مكروغرام فموياً مرة واحدة لمـدة  400يومياً مع حمض الفوليك  
 .أشهر

استمر بإعطاء مضافات سلفات الحديدوز أو فومارات       ،   أشهر 3بعد    −
 مكروغرام  400 فموياً مع حمض الفوليك      يلي غرام  م 60الحديدوز  

 . أشهر6ياً مرة واحدة يومياً لمدة فمو
لفات الحديدوز  سط  ـ أع :دل  / راماً غ 11-7كان الهيموغلوبين بين    إذا   −

 400مـض الفوليـك     ح مـع    ميلـي غـرام    60أو فومارات الحديدوز    
 . أشهر6مكروغرام فموياً مرة واحدة يومياً لمدة 

أعـط  ): وأكثـر % 20االنتـشار   (تكون الدودة الشصية متوطنةعندما   −
 :داً من المعالجات المضادة للديدان التاليةواح
 . فموياً مرة واحدة يلي غرام م400لبندازول  ا −
 يلي غرام  م 100 فموياً مرة واحدة أو      رامغيلي   م 500أو ميبندازول     −

 . أيام3مرتين باليوم لمدة 
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 من وزن الجسم فموياً مرة    رامغيلو  ك/ رامغيلي   م 2.5أو ليفاميزول     −

 . أيام3واحدة يومياً لمدة 
ن الجسم فموياً مـرة     ز من و  رامغيلو  ك/ رامغيلي   م 10أو بيرانتيل     −

 . أيام3واحدة يومياً لمدة 
 %50االنتشار ( )بدرجة عالية( نة بـشدة ـصية متوطـكانت الدودة الش إذا   −

 .األولى الجرعة من أسبوعاً 12للديدان بعد  أعد المعالجة المضادة):  أكثرأو
 التشخيص

 تشخيص النزف المهبلي بعد الوالدة             7األعراض ـ الجدول 
 توجدأعراض وعالمات  التشخيص المحتمل

 أحياناً
الذي يدفع المريضة لمراجعة رض الع

 وأعراض وعالمات أخرى الطبيب
 وجد بشكل نمطيت

ــ ــصفحة ٍنم واـرح ، ال
 28األعراض ـ 

  )1( اًنزف تال للوالدة فور • الصدمة •
 رحم طري وغير متقلص •

ت عنـق الـرحم     تمزقا
 والمهبل والعجان الصفحة  

 31 األعراض ـ

 مشيمة تامة  •
 رحم متقلص •

 نزف تاٍل للوالدة فوراً •

 الصفحةسة  نحبمشيمة م 
 31األعراض ـ 

نزف تاٍل للـوالدة     •
 فوراً 

 رحم متقلص •

 دقيقة  30لم تنزل المشيمة خالل      •
 بعد الوالدة 

شدف مشيمية محتبسة   
األعـراض ـ    الصفحة

32 

دة نزف تاٍل للـوال    •
 فوراً 

 رحم متقلص  •

جزء مـن الـسطح األمـومي        •
للمشيمة مفقود أو أغشية وأوعية     

 متمزقة
 رحم منقلب 

األعـراض ـ    الصفحة
33 

رحم منقلب يظهـر     •
 في الفرج

نزف تـال للـوالدة      •
 )2(فوراً

ال يشعر بقاع الرحم عند الجـس        •
 البطني 

 يف أو شديد خفألم  •

 نزف تاٍل للوالدة آجل
األعـراض ـ    الصفحة

33 

خفيف (النزف متغير    •
مـستمر  ( )أو غزير 

مـع  ) أو غير منتظم  
 رائحة عفنة 

 فقر الدم •

 24نزف يحدث بعد أكثر مـن        •
 ساعة من الوالدة 

الرحم أطرى وأكبر من المتوقع      •
 بعد الوقت المنقضي من الوالدة

زق ـم متمــــرحـــ
األعـراض ـ    الصفحة

20 

 الصدمة  •
 بطن ممض •
  سريعينبض أموم •

النـزف  (اً  نزف تاٍل للوالدة فور    •
 )و مهبلي/ داخل البطن أو

قد ينقص بعـد    (ألم بطني وخيم     •
 )التمزق

                                                            
 . قد يكون الرتف خفيفاً إذا سدت جلطة عنق الرحم أو إذا استلقت املرأة على ظهرها  (1)
 . قد ال يوجد نزف مع االنقالب التام  (2)
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 يرـتدبـال

 الرحم الواني

 .لتقلص بعد الوالدةفي ايفشل الرحم الواني 
 .استمر بتدليك الرحم •
والتي يمكن أن تعطى مع بعض أو بشكل متتابع         ،  استخدم أدوية معجلة للوالدة    •

 .)8 األعراض ـالجدول (

  استخدام األدوية المعجلة للوالدة           8راض ـ األعالجدول 

 ميثيل 15
بروستاغالندين 

F2a 

ميثيل / اإلرغومترين 
 اإلرغومترين

  كسيتوسينواأل

 0.25: عضلياً
 رامغيلي م

) بـبطء (عضلياً أو وريدياً    
 رامغيلي  م0.2

 وحدة  20سرب  : وريدياً  
ـ       وائل سفي لتـر مـن ال

 قطـرة   60وريدياً بمعدل   
 .قيقة في الد

ــة  الجرعـــ
 والطريق 

ــي  م0.25 يلـ
 15كـل   رام  غ

 دقيقة

عضلياً رام  غيلي   م 0.2أعد  
 ، عند الحاجة  . دقيقة 15بعد  

ــيم 0.2أعــط  رام غــ يل
) بـبطء (عضلياً أو وريدياً    

  ساعات4كل 

 وحدة  20سرب  : وريدياً  
في لتـر مـن الـسوائل       

 قطـرة   60وريدياً بمعدل   
 في الدقيقة

ــة  الجرعـــ
 المستمرة 

ــات 8  جرعـ
 2اإلجمــالي (
 )رامغيلي م

 1اإلجمــالي ( جرعــات 5
 )رامغيلي م

لتر من   3ليست أكثر من    
الـــسوائل المحتويـــة 

 األوكسيتوسين وريدياً

ــة  الجرعـــ
 القصوى

 مقدمات االرتعاج  الربو
 فرط ضغط الدم 

 يالمرض القلب

ــات  ة وريديةفعال تعطه كد / االحتياط
 موانع اإلعطاء

 
 

 
 

 .فقد تكون قاتلة) وريدياً( داخل الوريد اتيجب أال تعطى البروستاغالندين
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المبادئ السريرية ـ   الصفحة( وانقله عند الضرورة توقع الحاجة للدم مبكراً،  •
23(. 

 :استمر النزفإذا   •
 .تفحص المشيمة ثانية لتتأكد أنها تامة −
غياب جزء من السطح     (وجدت عالمات على شدف مشيمية محتبسة     إذا   −

أزل النـسيج المـشيمي المتبقـي       : )األمومي أو أغشية وأوعية متمزقة    
 .)32 األعراض ـ الصفحة(

الـصفحة  (التجلط باستخدام اختبار الـتجلط جانـب الـسرير          قيم حالة    −
ـ   دقائق أو تشكل جلطـة  7بعد يوحي فشل تشكل جلطة . )2 األعراض 

 .)19 الصفحة األعراض ـ(طرية تتحطم بسهولة باعتالل خثري 
 : رغم التدبير المذكور أعالهاستمر النزفإذا   •

 .)4 عراض ـاألالشكل (بكلتا اليدين على الرحم أنجز تطبيق الضغط  −
 يداً تلبس قفازاً مطهراً على مستوى عاٍل داخل الرحم وشـكل             أدخل −

 .قبضة
 ضغطاً على الجدار األمـامي      قضع القبضة في القبو األمامي وطب       −

 .للرحم
طبـق  ؛  على البطن خلـف الـرحم       ،  وبعمق،  اضغط باليد األخرى    −

 .الضغط على الجدار الخلفي للرحم
 السيطرة على النزف ويـتقلص      حافظ على تطبيق الضغط حتى تتم       −

 .الرحم
 تطبيق الضغط بكلتا اليدين على الرحم               4 األعراض ـالشكل  
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 :)5 الشكل األعراض ـ( اضغط األبهر: بشكل بديل −
طبق ضغطاً لألسفل بقبضة مغلقة فوق األبهر البطني مباشرة           −

 .من خالل جدار البطن
ق السرة مباشرة وإلى اليسار     نقطة تطبيق الضغط هي فو      −

 .قليالً
يمكن الشعور بنبضات األبهر بسهولة من خالل الجـدار          −

 .األمامي للبطن في الفترة التالية للوالدة فوراً
حقق من كفايـة تطبيـق      تجس باليد األخرى النبض الفخذي لت       −

 :الضغط
فالـضغط  : كان النبض مجسوساً أثناء تطبيق الضغط     إذا   −

 .ة غير كاٍفالمطبق بوساطة القبض
 .فالضغط المطبق كاٍف :كان النبض غير مجسوس إذا  −

 .استمر بتطبيق الضغط حتى تتم السيطرة على النزف   −
 تطبيق الضغط على األبهر البطني وجس النبض الفخذي         5 األعراض ـالشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. فعال ومضيعة للوقت الثمينحشو الرحم غير
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 : رغم تطبيق الضغطاستمر النزفإذا  •
الصفحة اإلجراءات ـ  (رحمي المبيضي أنجز ربط الشريان الرحمي وال  −

99(. 
أنجز استئصال الرحم تحت    :  بعد الربط  استمر نزف مهدد للحياة   إذا    −

 .)103اإلجراءات ـ  الصفحة(التام 

 العجان وأتمزقات عنق الرحم والمهبل 
 تترافق  د ق .تمزقات قناة الوالدة هي ثاني أكثر األسباب شيوعاً للنزف التالي للوالدة          

عادة ما يكون النزف التالي للوالدة المترافق مع رحـم          . ع الرحم الواني  التمزقات م 
 .متقلصة ناجماً عن تمزقات عنقية أو مهبلية

اإلجراءات ـ   الصفحة(افحص المرأة بعناية وأصلح التمزقات في عنق الرحم  •
 .)83اإلجراءات ـ  الصفحة( والمهبل والعجان )81

اختبـار الـتجلط جانـب الـسرير        يم حالة التجلط ب   ـ ق :نزفـتمر ال ـاسإذا   •
ـ  الصفحة( أو تـشكل   دقـائق  7بعد يوحي فشل تشكل جلطة . )2 األعراض 

 .)19 األعراض ـ الصفحة(جلطة تتحطم بسهولة باعتالل خثري 
 المشيمة المنحبسة

 
 
 اطلب من المرأة أن تدفعها خارجاً، وإذا        :كنت تستطيع رؤية المشيمة   إذا    •

 . انزعها، في المهبلكنت تستطيع أن تشعر بالمشيمة
 .اضمن أن المثانة فارغة، قثطر المثانة عند الضرورة  •
 وحدات عـضلياً إذا لـم       10 أعط األوكسيتوسين    :لم تقذف المشيمة  إذا    •

 .تكن قد أجريت سابقاً تدبيراً فعاالً للدور الثالث
 
 

 
 وكـان   دقيقـة 30لم يتم توليد المشيمة بعد التنبيه باألوكسيتوسين بــ     إذا   •

المبـادئ   الـصفحة (  للحبـل   المنـضبط  اء الجر جرإ حاول   ،حم متقلصاً الر
 .)74السريرية ـ 

 . تجنب جر الحبل العنيف وضغط القاع ألنهما قد يسببان انقالب الرحم:مالحظة

.قد ال يحدث نزف مع المشيمة المنحبسة

ال تعط اإلرغومترين ألنه يسبب تقلصات رحمية وانيـة، والتـي قـد تـؤخر               
.االنقذاف
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ـ  الصفحة(اً يويد حاول نزع المشيمة : للحبل المنضبطالجرإذا فشل  •  اإلجراءات 

77(. 

قد تـؤدي الجهـود     . ة مشيمة ملتصقة   قد يكون النسيج الملتصق بشد     :مالحظة

 والـذي   ،إلخراج مشيمة ال تنفصل بسهولة إلى نزف غزير أو انثقاب الرحم          

 .يتطلب استئصال الرحم عادة

م حالة التجلط باستخدام اختبار التجلط جانـب الـسرير     قي : استمر النـزف   إذا •

ـ (  دقـائق أو تـشكل   7يوحي فشل تشكل جلطة بعد . )2 الصفحة األعراض 

 .)19 األعراض ـ الصفحة( تتحطم بسهولة باعتالل خثري جلطة

 أعـط   ،)حمى، نجيج مهبلي كريه الرائحـة      (عدوىعلى  وجدت عالمات   إذا   •

 .)110 الصفحة األعراض ـ( حالة التهاب الرحم كما فيمضادات حيوية 

 الشدف المشيمية المحتبسة

 
 

م مـن الـتقلص    فإنه يمنع الرحـ أو أكثر  فص ـعندما يحتبس جزء من المشيمة  

 .بفعالية

 االستكـشاف  ـداخل الرحم بحثاً عن الشدف المشيمية  ) تلمس(تحسس   •
اليدوي للرحم مشابه للطريقة التي وصفت إلزالة المـشيمة المنحبـسة           

 .)77 الصفحة اإلجراءات ـ(

 .مكشطة كبيرةبملقط البيضة أو  بوأانزع الشدف المشيمية باليد،   •

قد تـؤدي الجهـود     . صق جداً مشيمة ملتصقة   قد يكون النسيج الملت   : مالحظة

ير أو انثقاب   غزالمبذولة الستخراج الشدف التي ال تنفصل بسهولة إلى نزف          

 .والذي يتطلب استئصال الرحم عادة، الرحم

 قيم حالة التجلط باستخدام اختبار الـتجلط جانـب الـسرير         ،إذا استمر النزف   •

ـ  الصفحة(  دقـائق أو تـشكل   7  يوحي فشل تشكل جلطة بعد.)2 األعراض 

 .)19 األعراض ـ الصفحة(جلطة تتحطم بسهولة باعتالل خثري 
 

 .قد ال يوجد نزف مع الشدف المشيمية المحتبسة
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 لبـم المنقـالرح
يجـب أن   . يقال بأن الرحم انقلب إذا استدار رأساً على عقب خـالل والدة المـشيمة             

تصبح الحلقة المتقلصة . )91اإلجراءات ـ   الصفحة(يجرى إعادة توضع الرحم فوراً 
 .رور الوقت أكثر صالبة ويصبح الرحم أكثر تحفالً بالدمحول الرحم المنقلب مع م

 رامغيلوك/ رامغيلي   م 1تيدين  ي أعط الب  :شديدالمرأة تعاني من ألم     إذا كانت     •
عضلياً أو وريدياً بـبطء،     ) رامغيلي   م 100ثر من   ـأك ليس(من وزن الجسم    

 . من وزن الجسم عضلياًرامغيلو ك/ رامغيلي  م0.1أو أعط المورفين 
 . ال تعط األدوية المعجلة للوالدة حتى يصحح االنقالب:ظةمالح

 قيم حالة التجلط باستخدام اختبار التجلط جانـب الـسرير     ،استمر النـزف  إذا   •
ـ  الصفحة(  دقـائق أو تـشكل   7 يوحي فشل تشكل جلطة بعد .)2 األعراض 

 .)19 األعراض ـ الصفحة(جلطة تتحطم بسهولة باعتالل خثري 
المضادات الحيوية اتقائياً بعد تصحيح الرحم المنقلـب        أعط جرعة مفردة من       •

 ):35الصفحة المبادئ السريرية ـ (
 ؛وريدياًرام غيلي  م500 وريدياً مع المترونيدازول رام غ2األمبيسيلين  −
ـ يلـي    م 500وريدياً مع المترونيـدازول     رام   غ 1 السيفازولين   أو − رام غ

 .وريدياً
 أعـط   ،)مهبلي كريه الرائحـة   حمى، نجيج    (عدوىعلى  وجدت عالمات   إذا    •

 .)110 الصفحة األعراض ـ(مضادات حيوية مثل حالة التهاب الرحم 
 أنجز استئصال الرحم بطريق المهبل، وهذا قـد يتطلـب           :اشتبه بالنخر إذا    •

 .إحالة إلى مركز رعاية ثالثية

 )الثانوي(جل آلالنزف التالي للوالدة ا
ـ  7ين أقل مـن     الهيموغلوب (يماًـدم وخ ـر ال ـان فق ـكإذا    • دل أو  / ـرام غ

المبادئ السريرية ـ   الصفحة(ب لنقل الدم  رتِّ:%)20الهيماتوكريت أقل من 
 .)26 األعراض ـ الصفحة( ووفر حديداً وحمض الفوليك فموياً )23

 أعـط   ،)حمى، نجيج مهبلي كريه الرائحـة      (عدوىعلى  وجدت عالمات   إذا    •
 .)110 ة األعراض ـالصفح(مضادات حيوية مثل حالة التهاب الرحم 

 
 
 
 .)28 األعراض ـ الصفحة، 8 األعراض ـالجدول (أعط األدوية المعجلة للوالدة    •
  استكشف باليد لتزيل الجلطات الكبيرة :كان عنق الرحم متوسعاًإذا   •
•  

 .قد يكون النزف التالي للوالدة اآلجل أو المطول عالمة على التهاب الرحم
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والشدف المشيمية، االستكشاف اليدوي للرحم مشابه للطريقـة المـذكورة          
 .)77جراءات ـ اإل الصفحة(إلزالة المشيمة المحتبسة 

 أفرغ الـرحم إلزالـة الـشدف المـشيمية          ،م يكن عنق الرحم متوسعاً    ـلإذا   •

 .)65اإلجراءات ـ  الصفحة(

 وهذا نادر، فكر جدياً بربط الشريان الرحمـي والرحمـي           استمر النزف، إذا   •

 الـصفحة ( أو استئـصال الـرحم   )99اإلجـراءات ـ    الـصفحة (المبيضي 

 .)103اإلجراءات ـ 

هيستولوجياً للكشاطات أو لنموذج استئصال الـرحم إن أمكـن،           أنجز فحصاً  •

 .وذلك الستبعاد ورم األرومة الغاذية
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 كالتـالمش

 .و تغيم الرؤيةأامرأة حامل أو امرأة ولدت حديثاً تعاني من صداع وخيم  •
 .امرأة حامل أو امرأة ولدت حديثاً وجدت فاقدة الوعي أو تعاني من اختالجات •
 . ضغط الدمفرطامرأة حامل لديها  •

 امـير العـالتدب

حـرك كـل    . اصرخ طلباً للمساعدة   ،تختلجكانت امرأة فاقدة الوعي أو      إذا   •

 .العاملين المتواجدين وبشكل عاجل

النـبض،  (قم بتقييم سريع للحالة العامة للمرأة بما في ذلك العالمات الحيويـة              •

ظهـور   تـاريخ    ،بينما تستكشف، وفـي نفـس الوقـت       ) ضغط الدم، التنفس  

 .من أقاربها وأ لديها والمرض السابق إما منها األعراض

 :أن تنفسها سطحي أو تكن تتنفسلم إذا  •

 . إذا تطلب األمروقم بالتنبيبتفحص المسلك الهوائي  −

 ساعد التهوية باستخدام كيس وقناع أمبـو أو أعـط           :لم تكن تتنفس  إذا   −

 . في الدقيقة بوساطة أنبوب رغاميلتراً 6 – 4األكسجين بمعدل 

عبر قناع   في الدقيقة    لتراً 6 – 4 أعط األكسجين بمعدل     :كانت تتنفس إذا   −

 .أو قنية أنفية

 :كانت فاقدة الوعيإذا  •

 .افحص المسلك الهوائي ودرجة الحرارة −

 .ضعها على جانبها األيسر −

 .تفحص صالبة الرقبة −

 : كانت تختلجإذا  •

ضعها على جانبها األيسر لتنقص اختطار رشـف اإلفـرازات والقيـاء             −

 .والدم

 .لكن ال تحاول تقييدها) السقوط(احمها من اإلصابات  −

 .فر مراقبة مستمرةو −
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ـ  الصفحة 9األعراض ـ  الجدول ( شخص االرتعاجإذا  −  :)38األعراض 
 .)45األعراض ـ  الصفحة 3األعراض ـ اإلطار (أعط سلفات المغنزيوم 

 دبر الحالة كارتعاج واستمر في استقصاء       :لم يحدد سبب االختالجات   إذا   −
 .األسباب األخرى

 الدمتشخيص اضطرابات فرط ضغط 
رض بالحمـل، وفـرط     ح فرط ضغط الدم الم    :الدمطرابات فرط ضغط    تتضمن اض 

غالباً ما يترافـق     ). الحملي 20ارتفاع ضغط الدم قبل األسبوع      (ضغط الدم المزمن    
 ،الصداع وتغيم الرؤية واالختالجات وفقد الوعي مع فرط ضغط الدم فـي الحمـل             

تـسبب  تتضمن الحـاالت األخـرى التـي قـد          . لكنها ليست نوعية له بالضرورة    
الصرع والمالريـا المـصحوبة بمـضاعفات،       ): الغيبوبة(االختالجات أو السبات    

األعراض ـ  الجدول  انظر .الخ.. وإصابة الرأس، والتهاب السحايا والتهاب الدماغ
 . لمزيد من المعلومات عن التشخيص38األعراض ـ  الصفحة 9
ت فـرط   ضغط الدم االنبساطي مؤشر جيد على التشخيص لتدبير اضـطرابا            •

 :في الحملالدم ضغط 
 : يؤخذ ضغط الدم االنبساطي في النقطة التي يختفي فيها الصوت الشرياني −

راءة عالية بشكل كاذب إذا كان الكفة ال تحيط         ـيتم الحصول على ق     −
 .بثالثة أرباع كفاف الذراع على األقل

 . سم30يجب أن تستخدم كفة أعرض عندما يكون قطر الذراع أكثر من   −
غط الدم االنبساطي المقاومة المحيطية وال يتغير بتغيـر حالـة           يقيس ض  −

 .المرأة االنفعالية إلى الدرجة التي يتغير فيها ضغط الدم االنقباضي
 تينء فـي قـرا     أو أكثـر   ئبقيز ترميلي   م 90إذا كان ضغط الدم االنبساطي       •

إذا كان   (.شخص فرط ضغط الدم   :  ساعات أو أكثر   4خذتا بفاصل   أمتعاقبتين  
 تـر ميلي   م 110القيام بوالدة فورية أو إذا كان ضغط الدم االنبساطي          يجب  

 ):  ساعات تعتبر مقبولة4، فإن فترة زمنية أقل من  أو أكثرئبقيز
 و/  من الحمل، خالل المخاض أو     اً أسبوع 20بعد  إذا حدث فرط ضغط الدم       −

رض ح فرط ضغط الدم الم    هف على أن  صن ي : ساعة من الوالدة   48خالل  
 .بالحمل

 نهف على أ  صن ي : من الحمل  20قبل األسبوع   ا حدث فرط ضغط الدم      إذ −
 .فرط ضغط دم مزمن
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 البيلة البروتينية

ـ ل وجود البيلة البروتينية تشخيص فرط ضغط الدم الم        يحوِّ رض بالحمـل إلـى     ح

الحاالت األخرى التي تسبب بيلة بروتينية ونتائج إيجابية كاذبة         و. مقدمات االرتعاج 

قـد   .لبولية وفقر الدم الوخيم وفشل القلب وعسر المخـاض         العدوى ا  هيو ؛ممكنة

  البلهارسـيات  يعطي وجود الدم في البول نتيجة رضح ناجم عـن القثطـار وداء            

 .والتلوث بالدم المهبلي نتائج إيجابية كاذبة

بحثاً عـن البـروتين     ) شريط االختبار (اعتيان البول العشوائي مثل اختبار الغميسة       

عالمـة  (تبدل من سلبي إلى إيجابي خالل الحمل عالمة إنذار          ال.  مفيدة وسيلة تحرٍ 

 يمكن تسخين عينـة     :غير متوفرة ) شرائط االختبار (كانت الغمائس   إذا  ). تحذيرية

 أضف قطرة من حمض األسـتيك       ؛من البول حتى الغليان في أنبوب اختبار نظيف       

وتين إلـى   لتتفحص الرسابات المستديمة والتي يمكن تقدير كميتها بنسبة البـر         % 2

يجـب أن   . البولية قد تلوث اإلفرازات المهبلية أو الصاء النماذج      . حجم العينة الكلي  

من غير الحكمة إجراء قثطرة مـن   .تستخدم نماذج منتصف الجريان النظيفة اللمس  

 .أجل هذا، وذلك بسبب اختطار عدوى السبيل البولي

 
 
 
 

 رض بالحملحفرط ضغط الدم الم

رض بالحمل من مـرض     ح المصابة باضطرابات فرط الدم الم     قد تتقدم حالة المرأة   

 :رض بالحمل هيحأصناف فرط ضغط الدم الم .خفيف إلى حالة أكثر خطورة

 .فرط ضغط الدم دون بيلة بروتينية أو وذمة •

 .مقدمات االرتعاج الخفيفة •

 .مقدمات االرتعاج الوخيمة •

 .االرتعاج •

 ،على كـل  . ضغط الدم االنبساطي وحده مؤشر دقيق عن فرط ضغط الدم في الحمل           

 .يحدد كل ارتفاع ضغط الدم والبيلة البروتينية مقدمات االرتعاج
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ـ الجدول   فقد الوعي م الرؤية أو االختالجات أوتشخيص الصداع أو تغي       9 األعراض 

 أو ارتفاع ضغط الدم
الذي دفع المريضة لمراجعة عرض ال أعراض وعالمات توجد أحياناً التشخيص المحتمل

وأعراض وعالمات المركز الصحي 
 أخرى توجد بشكل نمطي

 ضغط الدم المزمن    ارتفاع
 49األعراض ـ  الصفحة

 90ضغط الدم االنبـساطي      • 
 أو أكثر قبل بقيئ زترميلي م

  أسبوع من الحمل20أول 
 ضغط الدم المزمن    ارتفاع

ــاج  ــدمات ارتع مــع مق
 الـصفحة خفيفة متراكبة   

 42األعراض ـ 

-90 يـاطـضغط الدم االنبس   • 
 قبـل   ئبقـي  ز ترميلي   م 110

  من الحمل20األسبوع 
 2+بيلة بروتينية حتى  •

ــاع ــدم ارتف ــغط ال  ض
  بالحمل المحرض
 41األعراض ـ  الصفحة

راءتان لضغط الدم االنبساطي    ق • 
 ئبقـي  ز تـر ميلي   م 90-110

 ساعات بعد األسبوع    4بفاصل  
  من الحمل 20

  ال توجد بيلة بروتينية •
 خفيفة  )1(مقدمات ارتعاج 

 42األعراض ـ  الصفحة
قراءتان لضغط الدم االنبساطي     • 

 ئبقـي  ز تـر ميلي   م 90-110
 ساعات بعد األسبوع    4بفاصل  

  من الحمل20
 +ة حتـى    بيلة بروتيني  •

2 
مقدمات ارتعاج وخيمـة    

 43األعراض ـ  الصفحة
 فرط المنعكسات  •
ــواتر، (صــداع  • ــادة الت زي

 )ول بالمسكنات المنتظمةيز ال
 تغيم الرؤية  •
ي لي م 400أقل من   (قلة البول    •

 )  ساعة24 في بول لتر
ألم شرسوفي  (ألم أعلى البطن     •

 ) أو ألم في الربع األعلى األيمن
  رئويةوذمة  •

 110االنبـساطي   ضغط الـدم     •
 أو أكثر بعـد     ئبقي ز ترميلي  م

  . من الحمل20األسبوع 
 . أو أكثر3+ بيلة بروتينية  •

 الصفحةمقدمات االرتعاج   
 43األعراض ـ 

 ) فقد الوعي(سبات  •
أعراض وعالمـات أخـرى      •

 لمقدمات ارتعاج وخيمة

 اختالجات  •
يلي  م 90ضغط الدم االنبساطي     •

  أو أكثـر بعـد       ئبقـي  ز ترم
 من الحمل بيلة 20األسبوع 

 أو أكثر 2+بروتينية  •
 كزاز

 50الصفحة األعراض ـ 
تشنجات في الوجه والرقبـة      •

 .والجذع
 ظهر مقوسة •
 بطن شبيه بالخشب •
 تشنجات عنيفة تلقائية •

ــم (ضــزز  • ــتح الف ــسر ف ع
 )والمضغ

 ارتعاجوجد عند امرأة أي واحد من األعراض والعالمات المذكورة عند مقدمات            إذا   )1(
 ..مقدمات ارتعاج وخيمةوخيمة، شخص 
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الذي دفع المريضة لمراجعة عرض ال أعراض وعالمات توجد أحياناً التشخيص المحتمل
وأعراض وعالمات المركز الصحي 

 أخرى توجد بشكل نمطي
  )2(صرع 

 51الصفحة األعراض ـ 
 اختالجات  • 

 ســابق تــاريخ مرضــي  •
 الختالجات 

 ضغط الدم سوي  •
مالريا غيـر مـصحوبة     

 بمضاعفات
الـصفحة األعـراض ـ    
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 حمى  • طحال متضخم •
 نوافض / رعدات  •
 صداع •
 مفصلي/ ألم عضلي  •

مصحوبة / مالريا وخيمة   
 بمضاعفات

 52الصفحة األعراض ـ 

 اختالجات  •
 يرقان •

أعراض وعالمـات المالريـا      •
 غير المصحوبة بمضاعفات 

 سبات  •
 فقر الدم  •

 )3) (2( التهاب السحايا

 )3) (2( التهاب الدماغ
 اختالجات  •
 تخليط  •
 نعاس •
 سبات •

 صداع  •
 رقبة متيبسة  •
 رهاب الضوء •
 حمى •

 صداع • قياء • )4(شقيقة 
 تغيم الرؤية •

 . استمر بمعالجة االرتعاج:خيص االرتعاج  إذا لم يكن باإلمكان استبعاد تش)2(

 . افحص السائل النخاعي وأعط معالجة مالئمة اللتهاب السحايا أو التهاب الدماغ)3(

 .) فموياً عند اللزوميلي غرام م500الباراسيتامول : مثالً( أعط مسكنات )4(

 
 

 رـذكـت

 .ال يوجد في مقدمات االرتعاج الخفيفة أي أعراض   •
 . مقدمات االرتعاجفاقملة البروتينية عالمة على تزيادة البي   •
 .ال تعتبر وذمة القدم والطرفين السفليين عالمة يعول عليها لمقدمات االرتعاج   •
 
 

 

عـالج كـل    .يوجد لدى قسم قليل من النساء المصابات بارتعاج ضغط دم سـوي    
 .اج حتى يتوكد تشخيص آخرالنساء المصابات باختالجات وكأنهن مصابات بارتع

 وقد تكون العالمة الوحيدة هي      ؛رض بالحملحقد ال توجد أعراض في فرط الدم الم
 . ضغط الدمارتفاع
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 . مقدمات االرتعاج الخفيفة وبسرعة إلى مقدمات االرتعاج الوخيمـة         مقفاقد تت  •
مات د اختطار المضاعفات، بما فيها االرتعاج ، بشكل كبيـر فـي مقـد             ايزد

 .االرتعاج الوخيمة
هـذه   .شير االختالجات مع عالمات مقـدمات االرتعـاج إلـى االرتعـاج           ت •

 :االختالجات
 . ضغط الدمفرط بغض النظر عن وخامة تحدثقد  −
صعبة التنبؤ وتحدث وبشكل نمطي في غياب فرط المنعكسات والصداع           −

 .الت اإلبصاريةبدأو الت
 .تمن الحاال% 25تحدث بعد الوالدة في حوالي  −
 .توترية رمعية وتشبه اختالجات الصرع الكبير −
 . بتعاقب سريع، كما في الحالة الصرعية وقد تنتهي بالوفاةررتكقد ت −
 .لن تالحظ إذا كانت المرأة وحدها −
 .قد تُتبع بسبات يدوم دقائق أو ساعات اعتماداً على تواتر االختالجات −
 

 
 
 
 

ـ  ـة بمقدم ـال تعط اإلرغومترين المرأة مصاب     ـ  أاج  ـات االرتع اج أو  ـو االرتع
 .د يزيد اختطار االختالجات والحوادث الوعائية الدماغية ضغط الدم ألنه قارتفاع
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  ضغط الدم المحرض بالحملفرطتدبير 

  ضغط الدم المحرض بالحملفرطالوقاية من            2عراض ـ اإلطار األ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ضغط الدم المحرض بالحملفرط

 :ر على أساس مريضة خارجيةدبِّ
 .وحالة الجنين أسبوعياً) بحثاً عن البيلة البروتينية(راقب ضغط الدم والبول  •
األعـراض   حةالصف(دبر كمقدمات ارتعاج خفيفة      :ازداد ضغط الدم سوءاً   إذا   •

 .)42ـ 
عالمات على تقييد وخيم لنمو الجنين أو احتمال تعرض الجنـين            إذا وجدت  •

 . المستشفى للتقييم واحتمال الوالدة المسّرعةفيادخل المرأة  :للخطر
 المرأة وعائلتها حول عالمات الخطر التي تـشير إلـى مقـدمات             قم بتوعية  •

 .االرتعاج أو االرتعاج
 اسمح باالسـتمرار بالمخـاض والـوالدة        ،مستقرةبقيت كل المالحظات    إذا   •

 .)57المبادئ السريرية ـ  الصفحة(السويين 
 

 ضـغط الـدم   فـرط ال يمنع تقييد الكالوري والسوائل والمدخول مـن الملـح       •

 .يكون ضاراً للجنين تى أنحويمكن المحرض بالحمل 

 برين والكالسيوم والعوامل األخرى في الوقاية     ـلم تثبت التأثيرات المفيدة لألس     •

 . ضغط الدم المحرض بالحمل بعدفرطمن 

 للنساء اللواتي لديهن عوامل اختطار مهمان في تدبير         لمبكرانالكشف والتدبير ا   •

 يجـب أن يتـابع      . ضغط الدم المحرض بالحمل والوقاية من االختالجات       فرط

 ةراجعم مواعيدهؤالء النساء بشكل منتظم وأن يعطين تعليمات واضحة حول          

ليس وري له أهمية مماثلة،     تثقيف أعضاء العائلة الف    .مقدم الرعاية الصحية لهن   

 ضغط الدم المحـرض بالحمـل،       فرط مقفا يستوعبوا أهمية عالمات ت    كيفقط ل 

ولكن ألن يزيدوا الدعم االجتماعي عندما يتطلب األمر عند االستشفاء، وتبديل           

 .النشاطات العملية أيضاً
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 مقدمات االرتعاج الخفيفة
  أسبوعا37ً أقل من لالحم
 : تابع مرتين في األسبوع كمريضة خارجية،بقيت العالمات غير متبدلة أو سويةإذا 
 .لمنعكسات وحالة الجنينوا) بحثاً عن البيلة البروتينية(راقب ضغط الدم والبول  •
 . المرأة وعائلتها حول عالمات الخطر لمقدمات االرتعاج أو االرتعاجقم بتوعية •
 .شجع على فترات راحة إضافية •
 ).يجب عدم تشجيع تقييد الملح(شجع المرأة على تناول نظام غذائي سوي  •
 أو ضغط الدم أو المهدئات    فرطتالج أو مضادات    ـادات االخ ـط مض ـال تع  •

 .مئناتالمط
 : المستشفىفي أدخل المرأة ،كانت المتابعة كمريضة خارجية غير ممكنةإذا  •

 .)يجب عدم تشجيع تقييد الملح(وفر نظاماً غذائياً سوياً  −
عن البيلة البروتينيـة     والبول بحثاً ) مرتين يومياً (راقب ضغط الدم     −

 ).يومياً(
دئات ـ ضغط الدم أو المه    فرطال تعط مضادات االختالج أو مضادات         −

 .وى البروتين البوليتأو المطمئنات ما لم يكن يرتفع ضغط الدم أو مس
 وتستطب فقط لالستخدام    ،)ضارة( مدرات البول    .ال تعط مدرات البول     −

 .في مقدمات االرتعاج مع الوذمة الرئوية أو فشل القلب االحتقاني
 أو بقيت حالتها تناقض ضغط الدم االنبساطي إلى مستويات سـوية،   إذا    −

 : أرسل المرأة إلى المنزل:مستقرة) حالة المرأة(
وأن تنتبه لتورم مهم أو عالمات مقدمات       ،  انصحها أن ترتاح    −

 .االرتعاج الوخيمة
بحثـاً  (م بزيارتها مرتين أسبوعياً لمراقبة ضغط الدم والبول          ق −

أعراض وعالمات  وحالة الجنين ولتقييم    ) عن البيلة البروتينية  
 .مة االرتعاج الوخيمقدمات

 فـي  أعد إدخالها    :ارتفع ضغط الدم االنبساطي مرة ثانية     إذا    −
 .المستشفى

احتفظ بـالمرأة    :)إذا لم تتبدل العالمات   (بقيت العالمات غير متبدلة     إذا   −
االرتفـاق  ل    استمر بنفس التدبير وراقب نمو الجنين بطو      . في المستشفى 

 .)ارتفاع القاع عن االرتفاق( القاع –
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 وإال اسـتمر    . فكر جدياً بـالوالدة المبكـرة      : للنمو هناك تحديد إذا كان    −
 .باالستشفاء حتى الموعد

انظـر  ( دبر الحالة كمقدمات ارتعاج وخيمة       :ازداد مستوى بروتين البول   إذا   •
 .)الحقاً
 .راض وعالمات مقدمات االرتعاج بشكل تام حتى ينتهي الحملع ال تختفي أ:مالحظة

  أسبوعاً تاما37ًل أكثر من مالح
ـ   :ات على احتمال تعرض الجنين للخطر     ـدت عالم ـجوإذا   ـ  ـ قيم ع م ـنق الرح

 : وسّرع الوالدة)18اإلجراءات ـ  فحةصال(
مزق ): طرياً، رقيقاً، متوسعاً بشكل جزئي     (عنق الرحم يبعث الرضى   كان  إذا   •

بصنارة سلوية أو ملقـاط كـوخر وحـرض المخـاض باسـتخدام             األغشية  
 .)17اإلجراءات ـ  الصفحة(األوكسيتوسين أو البروستاغالندين 

 أنضج عنـق الـرحم      :)اً، مغلق اً، ثخين ياًقاس (كان عنق الرحم غير مرضٍ    إذا   •
 )24اإلجراءات ـ   الصفحة(ولي ـار فـباستخدام البروستاغالندينات أو قثط

 ).43اإلجراءات ـ  الصفحة(أو ولّد بقيصرية 

 مقدمات االرتعاج الوخيمة واالرتعاج

لوخيمة واالرتعاج بشكل مشابه مع استثناء بأن الوالدة يجب       تدبر مقدمات االرتعاج ا   
يجـب أن تعـالج كـل        . ساعة من بدء االختالجات في االرتعاج      12أن تتم خالل    

 ال يمكن التعويل على أعراض وعالمـات        .مقدمات االرتعاج الوخيمة بشكل فعال    
 .توقعيوال يوصى بالتدبير ال) تغيم الرؤية، فرط المنعكسات(يك لوشاالرتعاج ا

 التدبير خالل اختالج

 .)44الصفحة األعراض ـ (أعط األدوية المضادة لالختالج  •
وأعـط  ) ، القناع والكيس، األكسجين   صالمسلك الهوائي، المم  (اجمع المعدات    •

 . الدقيقةي فلتراً 6-4األكسجين بمعدل 
 . لكن ال تقيدها بشكل شديد األذيةاحم المرأة من •
 لتنقص اختطار رشـف اإلفـرازات والقيـاء         ضع المرأة على جانبها األيسر     •

 .والدم
 .الفم والحلق حسب الضرورة) شفط(ارشف : بعد االختالج •
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 التدبير العام
 أعـط األدويـة   :ئبقـي  زتـر ميلي  م110بقي ضغط الدم االنبساطي أكثر من     إذا   •

، انقص ضـغط الـدم   )46األعراض ـ   الصفحة( ضغط الدم لفرطالمضادة 
يلـي   م 90لكن ليس أقل مـن      ئبقي،   ز ترميلي   م 100االنبساطي إلى أقل من     

 .ئبقي زترم
 .)21المبادئ السريرية ـ  الصفحة(ابدأ تسريباً وريدياً وسرب سوائل وريدية  •
حافظ على مخطط توازن دقيق للسوائل وراقب كمية السوائل المعطاة والنتاج            •

 .البولي لتضمن عدم وجود تحميل مفرط من السوائل
 . النتاج البولي والبيلة البروتينيةقثطر المثانة لمراقبة •
 : في الساعةي لترلي م30كان النتاج البولي أقل من إذا  •

الملحي المحلول  (لفات المغنزيوم وسرب سوائل وريدية      ـــف س ـأوق −
  ساعات 8 لتر في 1بمعدل )  الالكتاتيغررنمحلول أو 

 .راقب تطور الوذمة الرئوية −
بب االختالج المتبوع برشف القياء موت       قد يس  .ال تترك المرأة وحدها إطالقاً     •

 .المرأة والجنين
 .راقب العالمات الحيوية والمنعكسات وسرعة قلب الجنين كل ساعة •
تسمع قاعدتي الرئتين كل ساعة بحثاً عن الخراخر التي تـشير إلـى وذمـة                •

 يلي غـرام   م 40 أوقف السوائل وأعط الفروسميد      :سمعت خراخر   إذا  . رئوية
 .ةوريدياً مرة واحد

األعراض ـ   الصفحة(ار التجلط جانب السرير بقيم حالة التجلط باستخدام اخت •
 دقائق أو تشكل جلطة تـتحطم بـسهولة         7 يوحي فشل تشكل جلطة بعد       .)2

 .)19األعراض ـ  الصفحة(باعتالل خثري 

 األدوية المضادة لالختالج
لألدوية المضادة  اإلعطاء الكافي  والعامل الرئيسي في المعالجة المضادة لالختالج ه      

تنجم االختالجات عند امرأة في المستشفى عن المعالجة الناقصة         ما  كثيراً  . لالختالج
 الدواء المختار للوقاية من االختالجـات       يسلفات المغنزيوم ه  . في معظم األحيان  

اإلطـار   لخص اإلعطاء فـي      .ومعالجتها في مقدمات االختالج الوخيمة واالرتعاج     
 .45األعراض ـ  الصفحة 3األعراض ـ 

 يمكن استخدام الديازيبام رغم وجود اختطار       :لم تكن سلفات المغنزيوم متوفرة    إذا  
نادراً . كبير لحدوث خمود تنفسي عند الوليد، ألن الديازيبام يمر إلى المشيمة بحرية           

. عند الوليد ياًـبب جرعة وحيدة من الديازيبام إلجهاض اختالج خموداً تنفس     ـما تس 
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يد اختطار الخمود التنفسي عند األطفال الـذين        د الوريدي المستمر الم   يزيد اإلعطاء 
المشيمي الرحمي والوالدة ) نقص التروية الدموية(يعانون مسبقاً من تأثيرات اإلقفار    

األعراض ـ  اإلطار لخص إعطاء الديازيبام في . م التأثير عدة أياموقد يد .المبتسرة
 .46األعراض ـ  الصفحة 4

جدول إعطاء سلفات المغنزيـوم فـي مقـدمات                    3ض ـ  األعرا إلطارا
 الوخيمة واالرتعاج االرتعاج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ـ اإلطار  جدول إعطاء الـديازيبام فـي مقـدمات االرتعـاج                 4 األعراض 

 واالرتعاج الوخيمة
 
 
 

الوخيمـة   رتعـاج  فـي مقـدمات اال  الديازيبامجدول إعطاء          4األعراض ـ   إلطارا

جرعة التحميل
 . دقائق5 وريدياً خالل رامات غ4 ،%20محلول سلفات المغنزيوم  •
 5 ،%50 من محلول سلفات المغنزيـوم       غرامات 10 بـ   ،تتبع، وبسرعة  •

في نفـس   % 2ين  ينوكاغ مل لي  1 ععميقاً م لية حقناً عضلياً    أ في كل    راماتغ
اهرة عند إعطاء سلفات المغنزيـوم      ط تم تطبيق طريقة     هاضمن أن . المحقنة

نبه المرأة إلى أنها ستشعر بالدفء عند إعطاء سـلفات          . حقناً عضلياً عميقاً  
 .المغنزيوم

 غراماً سـلفات المغنزيـوم   2 أعط : دقيقـة 15رجعت االختالجات بعد  إذا   •
 . دقائق5 وريدياً خالل %)50محلول (

 جرعة المداومة
ـ ي م 1% + 50 من محلول سلفات المغنزيـوم       رامات غ 5 • ـ  ل مـن   ري لت

 . بشكل متناوباألليتين ساعات في 4عضلياً كل % 2ين ينوكاغليال
  ساعة بعد الوالدة أو بعد آخر      24استمر بالمعالجة بسلفات المغنزيوم مدة       •

 . أيهما يحدث أخيراً ـاختالج
 :اإلعطاء اضمن أنقبل إعادة 

 . مرة في الدقيقة على األقل16سرعة التنفس  •
 .منعكسات الرضفة موجودة •
 . ساعات على األقل4 في الساعة مدة ي لترلي م30النتاج البولي  •

 :ره إذاال تعط الدواء أو أخِّ
 . مرة في الدقيقة16تراجعت سرعة التنفس إلى أقل من  •
 .غابت منعكسات الرضفة •
 ساعات  4 في الساعة خالل     ي لتر لي م 30لي إلى أقل من     تراجع النتاج البو   •

 .السابقة
 :احتفظ بالدرياق جاهزاً

 :في حالة توقف التنفس •
 1أعط غلوكونـات الكالـسيوم      ).  جهاز تخدير، تنبيب   ،قناع وكيس (ساعد التهوية   

وريدياً وببطء حتى يبدأ التـنفس، وذلـك        %) 10 من المحلول    ي لتر لي م 10 (راماًغ
 .ات سلفات المغنزيوملتناهض تأثير
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  واالرتعاج
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ضغط الدملفرطاألدوية المضادة 
 لفـرط أعط أدوية مضادة    :  أو أكثر  زئبقي ترميلي   م 110إذا كان ضغط الدم االنبساطي      

 ترميلي   م 100 و   ئبقي ز ترميلي   م 90ضغط الدم لتحافظ على الضغط االنبساطي بين        
 . هو الدواء المختارHydralazine الهيدراالزين). المخي( لتمنع النزف الدماغي ئبقيز
 يـنخفض  دقـائق حتـى      5 وريدياً ببطء كل     رامغيلي   م 5 الهيدراالزين   طأع   •

يلـي   م 12.5 أعد كل ساعة حسب الحاجة أو أعط الهيدراالزين          .ضغط الدم 
 . عضلياً كل ساعتين حسب الحاجةغرام

 : أعطإذا كان الهيدراالزين غير متوفر  •
 : وريدياًرامغميلي  10لول والالبيت −

 110يبقى ضغط الدم االنبساطي فوق      : (االستجابة غير كافية  إذا كانت     −
ـ يلـي    م 20لول  وأعط الالبيتـا  :  دقائق 10بعد  ) ئبقي ز ترميلي  م  رامغ

 .وريدياً
 إذا لم رامغيلي  م 80 ثم إلى    رام  غيلي   م 40عة حتى   رقم بزيادة الج    −

 .ئق من كل جرعة دقا10يتم الحصول على استجابة مرضية بعد 

 .استخدم الديازيبام عند عدم توفر سلفات المغنزيوم فقط:مالحظة
 اإلعطاء الوريدي
 جرعة التحميل

 . وريدياً ببطء خالل دقيقتينيلي غرام م10الديازيبام  •
 . أعد جرعة التحميل،ت االختالجاتإذا رجع •

 جرعة المداومة
المحلـول  (وائل وريـدياً    ـ من الس  ي لتر لي م 500 في   رامغيلي   م 40ام  ـالديازيب •

 .ئة لكن يقظةدَّ، عاير لتحافظ على المرأة مه)ر الالكتاتيغرنمحلول الملحي أو 
 .عة واحدة في سارامغيلي  م30قد يحدث خمود تنفسي عند األم عندما تتجاوز الجرعة  •

 .عند الضرورة) قناع مع كيس، جهاز تخدير، تنبيب( التهوية ساعد
 . ساعة24 خالل رامغيلي  م100ال تعط أكثر من 

 اإلعطاء المستقيمي
.  غير ممكـن   ي الوريد فتح الخط أعط الديازيبام عن طريق المستقيم عندما يكون         •

بـرة، زلّـق    انـزع اإل  . ي لتـر  لي م 10 في محقنة    رامغيلي   م 20جرعة التحميل   
فـّرغ المحتويـات    . األسطوانة واغرس المحقنة داخل المستقيم إلى نصف طولها       

 دقائق لتمنع انقـذاف     10ليتين مع بعض مدة     ألامسك ا . واترك المحقنة في مكانها   
 .ل الدواء في المستقيم من خالل قثطارستَّقد ي: بشكل بديل. الدواء

ـ يلـي    م 10 أعـط    :دقائق 10لم تتم السيطرة على االختالجات خالل       إذا   •  رامغ
 .ى حجم المرأة واستجابتها السريريةأخرى في الساعة أو أكثر اعتماداً عل
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 : تحت اللسانرامغيلي  م5النيفيديبين : أو  −
يبقى ضغط الدم االنبـساطي فـوق        (االستجابة غير كافية  إذا كانت     −

 أخـرى   رامغيلي   م 5أعط  :  دقائق 10بعد  ) ئبقي ز ترميلي   م 110
 .تحت اللسان

والذي قد  ،  ثر مع سلفات المغنزيوم   آ هناك خوف حول احتمال الت     :مالحظة
 .بوط ضغط الدميؤدي إلى ه

 والدةـال
 نمـو تأجيل الوالدة لزيـادة     .  الوالدة حالما تستقر حالة المرأة فوراً      ىيجب أن تجر  

 الوالدة بغـض    ىيجب أن تجر  . الجنين سيعرض حياة كل من األم والجنين للخطر       
 .النظر عن العمر الحملي

 
 
 
 .)18اإلجراءات ـ  الصفحة(قيم عنق الرحم  •
مزق ): طرياً، رقيقاً، متوسعاً بشكل جزئي     (الرضىعنق الرحم يبعث    كان  إذا   •

بصنارة سلوية أو ملقـاط كـوخر وحـرض المخـاض باسـتخدام             األغشية  
 .)17اإلجراءات ـ  الصفحة(األوكسيتوسين أو البروستاغالندين 

 سـاعة   24أو  ) بالنسبة لالرتعـاج  ( ساعة   12 خالل   ةعلم تكن الوالدة متوق   إذا   •
اإلجـراءات ـ    الـصفحة (ولّد بقيـصرية  ) وخيمةبالنسبة لمقدمات االرتعاج ال(

43(. 
 180 أو أكثر مـن      100أقل من    (وجدت شذوذات في سرعة قلب الجنين     إذا   •

 .)43الصفحة اإلجراءات ـ (ولّد بالقيصرية : )ضربة في الدقيقة
ولّـد   ،والجنين حي) اً، مغلق اً، ثخين ياًقاس (ال يبعث الرضى  كان عنق الرحم    إذا   •

 .)43إلجراءات ـ ا الصفحة(بقيصرية 
خديجاً جـداً    أو   كان الجنين ميتاً   أو إذا    لم يتوفر تخدير مأمون للقيصرية    إذا   •

 :ألن يبقى حياً
 حاول الوالدة المهبلية؛ −
نق ـ أنضج ع  :)اً، مغلق اً، ثخين ياًقاس (ىرضيبعث ال  العنق الرحم   إذا كان    −

ـ   ـ البروس  الميزوبروستول، أو  تخدامـالرحم باس  ر اـتاغالندينات أو قثط
 .)24اإلجراءات ـ  الصفحة(ولي ـف

 : اضمنإذا أنجزت القيصرية: مالحظة
 ؛أنه تم استبعاد االعتالل الخثري   •

ء األعـراض فـي مقـدمات االرتعـاج          ساعة من بد24 الوالدة خاللىيجب أن تجر
 . ساعة من بدء االختالجات12 الوالدة خالل ىأما في االرتعاج فيجب أن تجر. الوخيمة
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يترافق التخدير النخاعي مع اختطار هبوط ضـغط        . توفر تخدير عام مأمون      •
–500(يمكن إنقاص هذا االختطار إذا سربت سوائل وريديـة كافيـة            . الدم

 .)11الصفحة اإلجراءات ـ (مخدر قبل إعطاء ال) ري لتلي م1000
 
 

 
 الرعاية التالية للوالدة

 ساعة بعد الوالدة أو بعد      24يجب أن تستمر المعالجة المضادة لالختالج مدة         •
 . أيهما حدث آخراً ـآخر اختالج

 ضغط الدم طالما كان ضغط الدم االنبـساطي         لفرطاستمر بالمعالجة المضادة     •
 . أو أكثرئبقي زترميلي  م110

 .مر بمراقبة النتاج البولياست •

 ياإلحالة إلى رعاية المستوى الثالث

 :فكر جدياً بإحالة المرأة التي لديها
 . ساعة بعد الوالدة48قلة البول التي تستمر  •
 أو انحـالل  )19الصفحة األعراض ـ  (مثالً اعتالل خثري (فشل التخثر  •

 ).HELLPمتالزمة (الدم، ارتفاع إنزيمات الكبد وانخفاض الصفيحات 
 . ساعة بعد االختالج24سبات مستديم يدوم أكثر من  •

 رض بالحملح ضغط الدم المفرطمضاعفات 
 يجب أن تبذل    . األم والفترة المحيطة بالوالدة    لىقد تسبب المضاعفات نتائج ضائرة ع     

عبة المعالجة، وذلك بالتـشخيص     ـاعفات ألنها غالباً ما تكون ص     ـالجهود لمنع المض  
يجب أن يكون مقدمو الرعاية الصحية مدركين أن التـدبير           .مناسبالمبكر والتدبير ال  

 :دبر المضاعفات على الشكل التالي. مضاعفات أيضاًإلى قد يؤدي 
 . سّرع الوالدة:كان تقييد نمو الجنين وخيماًإذا  •
 :  اشتبه بالنزف الدماغي:وجد نعاس متزايد أو سباتإذا  •

 .الدماغيانقص ضغط الدم ببطء لتنقص اختطار النزف  -
 .وفر معالجة داعمة -

 .ال تستخدم تخديراً موضعياً أو الكيتامين عند امرأة مصابة بمقدمات االرتعاج أو االرتعاج
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 . وفر معالجة داعمة وراقب:اشتبه بفشل القلب أو الكلية أو الكبدإذا  •
 دقـائق أو تـشكلت جلطـة    7فشل تشكل جلطة بعد إذا أظهر اختبار للتجلط      •

 .)19األعراض ـ  الصفحة( اشتبه باعتالل خثري :طرية تتحطم بسهولة
استخدم ؛   فإنها معرضة للعدوى   رلدى المرأة خطوط وريدية وقثاطي    إذا كانت    •

 وراقب )17المبادئ السريرية ـ   الصفحة(طرقاً مناسبة للوقاية من العدوى 
 . بحثاً عن عالمات العدوىبدقة

  فإنها تحت اختطار التحميـل المفـرط    وريديةكانت المرأة تتلقى سوائل     إذا   •
حافظ على مخطط توازن دقيق للسوائل وراقـب كميـة الـسوائل            . الدوراني

 .لمعطاة والنتاج البوليا

  ضغط الدم المزمنفرط
 .شجع على الفترات اإلضافية من الراحة   •
تحافظ المستويات العالية من ضغط الدم على التروية الكلوية والمشيمية فـي               •

 ضغط الدم المزمن، ولذلك سيؤدي إنقاص ضغط الـدم إلـى تنـاقص              فرط
ـ          ـيج. ةـالتروي ستوياته قبـل   ب أال يخفض ضغط الدم إلى أخفض مـن م
لـى  إال توجد بينة على أن المعالجة الهجومية إلنقاص ضـغط الـدم          .الحمل

 :مستويات سوية تحسن النتيجة الجنينية أو األمومية
تتلقى دواء خافضاً لضغط الدم المرتفـع قبـل الحمـل،    إذا كانت المرأة     −

 استمر بنفس الدواء إن كان مقبوالً أثناء        :والمرض تحت السيطرة الجيدة   
 .حملال

 أو ضـغط     أو أكثر  ئبقي ز ترميلي   م 110كان ضغط الدم االنبساطي     إذا   −
عالج باألدوية المـضادة    :  أو أكثر  ئبقي ز ترميلي  م 160الدم االنقباضي   

 .)46األعراض ـ  الصفحة(لفرط ضغط الدم 
 فكر جدياً بمقدمات :أعراض أخرىووجدت بيلة بروتينية أو عالمات     إذا   −

 الـصفحة ( الحالة كمقدمات ارتعـاج خفيفـة        االرتعاج المتراكبة، ودبر  
 .)42األعراض ـ 

 .راقب نمو الجنين وحالته   •
 . حسب الميعاد ولّد:لم توجد مضاعفاتإذا    •
 الـصفحة ( دبر كمقدمات ارتعـاج خفيفـة        :دمات االرتعاج قـورت م ـتطإذا     •

 .)43األعراض ـ  الصفحة( أو كمقدمات ارتعاج وخيمة )42األعراض ـ 
 180 أو أكثر مـن      100أقل من    (ذوذات في سرعة قلب الجنين    وجدت ش إذا     •

 .)95األعراض ـ  الصفحة( اشتبه بالضائقة الجنينية :)ضربة في الدقيقة
 قيم عنـق الـرحم      :كان تقييد نمو الجنين وخيماً وتاريخ الحمل مضبوط       إذا     •

 :وفكر جدياً بالوالدة) 18اإلجراءات ـ  الصفحة(
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 . في الحمل اآلجل ليس مضبوطاًالصوتفائق  تقييم الحمل ب:مالحظة
): طرياً، رقيقاً، متوسعاً بشكل جزئي     (عنق الرحم يبعث الرضى   إذا كان    −

بصنارة سلوية أو ملقاط كوخر وحرض المخاض باستخدام  مزق األغشية   
 .)17اإلجراءات ـ  الصفحة(األوكسيتوسين أو البروستاغالندين 

  أنضج عنق الرحم   :)اً، مغلق اً ثخين ،ياًقاس( ىرضيبعث ال  العنق الرحم   إذا كان    −
 .)24 اإلجراءات ـ الصفحة(باستخدام البروستاغالندينات أو قثطار فولي 

 الصفحة(ن المضاعفات بما في ذلك انفصال المشيمة الباكر         ـثاً ع ـراقب بح    •
مقـدمات االرتعـاج   انظـر  (ومقدمات االرتعاج المتراكبة ) 18األعراض ـ  

 .)42األعراض ـ  الصفحةالخفيفة 
 زازـالك

 جوف الرحم عبر أدوات أو أيـٍد  Clostridium tetani قد تدخل المطثية الكزازية
 أو الـوالدات    التي تتم علي أيد أناس جهلـة      غير نظيفة، خاصة خالل اإلجهاضات      

يعدى الوليد عادة مـن أدوات غيـر نظيفـة           .التي تتم بعيداً عن المراكز الصحية     
 . ملوثة توضع كضمادات تقليدية على الحبلتستخدم في قطع الحبل أو من مواد

 : يجب أن تبدأ المعالجة بأسرع وقت ممكن
.  وريدياً ببطء خالل دقيقتـين رامغيلي  م10سيطر على التشنجات بالديازيبام     •

قد تحتاج المرأة ألن تشل وتوضع على مهويـة         : كانت التشنجات وخيمة  إذا  
 .وهذا قد يكون ممكناً فقط في مركز رعاية ثالثية

 :وفر رعاية عامة •
 .دقيقة مراقبة لكن راقب هادئة، غرفة في ضع المرأة −
 .تجنب المنبهات غير الضرورية −
 .حافظ على التميه والتغذية −
 .عالج العدوى الثانوية −

 . وحدة عضلياً لتعادل الذيفان الممتص3000  الكزازأعط ضد ذيفان •
 :امنع المزيد من إنتاج الذيفان •

أنزع النسيج المعدي من جـوف الـرحم فـي          : مثالً(أزل سبب اإلنتان     −
 ).إجهاض إنتاني

. ساعة48  ساعات لمدة 4وحدة وريدياً كل  مليون 2أعط بنزيل البنسلين  −
 . أيام10 مرات باليوم لمدة 3 فموياً رامغيلي  م500ثم أعط األمبيسلين 
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 التمنيع ضد الكزاز            5 األعراض ـاإلطار 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عـرالص

يـسوء  . اختالجات في الحمـل   المركز الصحي ب  لمرأة المصابة بصرع     ا تراجعقد  
 عند بعض النساء أثناء الحمل، لكنه يتحسن عند ـمثل أي مرض مزمن   –الصرع 
 . قد ال يتأثر الصرع بالحمل عند معظم النساء، على كل.تأخريا

ة دراقب المرأة عن قرب، وعموماً فإن المرأة المصابة بـصرع لـديها زيـا                •
 :اختطار

 .رض بالحملح ضغط الدم المطلفر −
 .لمخاض المبتسرا −
 .لوالدة أطفال مع أوزان ولدان منخفضة −
 .لوالدة أطفال مع تشوهات خلقية −
 .وفيات الفترة المحيطة الوالدة −

تجنـب  . توجه نحو السيطرة على الصرع بأصغر جرعة مـن دواء وحيـد            •
ـ          حمـض   مثـل  (وهات خلقيـة  شاألدوية في الحمل الباكر التي تترافق مع ت

 )فالبرويك
 وريدياً ببطء خـالل     رامغيلي   م 10 أعط الديازيبام    :كانت المرأة تختلج    إذا   •

 . دقائق10دقيقتين، وأعد ذلك إذا رجعت االختالجات بعد 
/ رامغيلي   م 18 (رام غ 1توين  يسرب الفين ): حالة صرعية  (استمرت االختالجات إذا   •

الملحـي  المحلـول   من لتري لي م100–50في )  من وزن الجسم تقريباً  رامغيلوك

تعتبـر  . تحصن الوليد  و عندما تملك األم مناعة فاعلة، تمر األضداد من خالل المشيمة         
 أسـابيع علـى األقـل       4امرأة ما محصنة إذا كانت تلقت جرعتين من اللقاح بفاصل           

مـرأة التـي     أما ال  ،   أسابيع على األقل بين آخر جرعة لقاح وانتهاء الحمل         4وبفاصلة  
 سنوات قبل الحمل الحالي فيجب أن       10منذ أكثر من    )  حقن 5(تلقت سلسلة من اللقاح     
 .يوصى بجرعة معززة عند معظم النساء في كل حمل. تعطى جرعة معززة

 أعطها حقنـة    : أو والدة غير تصححية    إلجهاض غير مأمون  إذا تعرضت امرأة ممنعة     
 أعطهـا   :لم تكن ممنعة من قبل    وإذا  . اً عضلي ي لتر لي م 0.5معززة من ذوفان الكزاز     

ـ ي م0.5 وحدة عضلياً واتبعه بحقنة معززة مـن        1500مصالً مضاداً للكزاز      ي لتـر ل
 . أسابيع4عضلياً بعد 
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ـ يلي   م 10يجب أال يتجاوز التركيز النهائي      ( دقيقة   30خالل  النظامي   / رامغ
 ).ي لترليم

 .لتسريب الفينيتـوين  الملحي النظامي فقط    المحلول  يمكن استخدام    :مالحظة
 .ستسبب كل السوائل الوريدية األخرى تبلور الفينيتوين

ملحي قبل تسريب الفينيتـوين     بالمحلول ال افتح خطاً وريدياً متدفقاً      −
 .وبعده

 في الدقيقـة بـسبب     رامغيلي   م 50ال تسرب الفينيتوين بمعدل يزيد عن        −
ظمة، وهبـوط ضـغط الـدم والخمـود         تن م  القلب الال  اتاختطار ضرب 

 .التنفسي
 .أكمل اإلعطاء خالل ساعة من التحضير −

كانـت   أعطها نفس الدواء الـذي       :المرأة مصابة بالصرع  إذا كان معروفاً أن      •
 .تابعها بانتظام واضبط جرعة الدواء حسب االستجابة. تتناوله

المرأة مصابة بالصرع لكن ال يمكـن معرفـة تفاصـيل           إذا كان معروفاً أن      •
 فموياً ثالث مرات في     رامغيلي   م 100 أعطها الفينيتوين    :الدواء الذي تتناوله  

 .ةتابعها بانتظام واضبط جرعة الدواء حسب الحالة السريري. اليوم
وليك عن األدوية المضادة لالختالج، أعـط حمـض         فقد ينجم عوز حمض ال     •

 واحدة يومياً مع إعطاء المعالجة المضادة        مرة  مكروغرام فموياً  600وليك  فال
 .لالختالج في الحمل

 عند الوليد،   Kقد يسبب الفينيتوين عوز عوامل التجلط المعتمدة على الفيتامين         •
 . عضلياً للوليديلي غرام مK 1تامين ويمكن التقليل من ذلك بإعطاء في

يستطب تقييم األسباب المستبطنة لالختالجات إذا كانت االختالجات ذات بدء           •
 . وهذا قد يكون ممكناً على مستوى رعاية ثالثية فقطحديث

 المصحوبة بمضاعفات/ المالريا الوخيمة
ت امـرأة  إذا أصـيب  . قد تشخص المالريا الوخيمة في الحمل خطأ على أنها ارتعاج         

حامل تعيش في منطقة مالرية بحمى وصداع أو اختالجات، وكان من غير الممكن             
استبعاد المالريا، فمن الضروري معالجة المرأة مـن أجـل كـالً مـن المالريـا                

 .واالرتعاج
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 األدوية المضادة للمالريا
أموناً يبقى الكينين الخط األول للمعالجة في كثير من البلدان، وقد يكون استخدامه م            

لكن يعتبر كل من األرتيسينات وريدياً واألرتيميثيـر عـضلياً هـي            . طيلة الحمل 
ـ األدوية المختارة يجب أن يوازن .  في األثلوثين الثاني والثالث- في حال توفرها 

إحـداثاً لـنقص     ة،أقليأفضل تحمل ( منافع استخدامها في األثلوث األول بدل الكينين      
 . نتائج الحمليرات الموثقة علىبقلة التأثمقارنة ) سكر الدم

 ثنائي هيدروكلوريد الكينين
 جرعة التحميل

ـ يلـو   ك / رامغيلي   م 20سرب ثنائي هيدروكلوريد الكينين      •  مـن وزن    رامغ
رنغـر  محلول    أو الملحيالمحلول  ،  %5دكستروز  (الجسم في سوائل وريدية     

 : ساعات4خالل ) الالكتاتي
 .ال تعط بلعة وريدية من الكينين إطالقاً −
 أن المرأة أخذت جرعة كافية من الكينين،  وبشكل أكيد،إذا كان معروفاً −
حـضر  .  جرعة التحميـل ال تعط:  ساعة السابقة12خالل  ) راماً غ 1.2( −

 ). انظر الحقاً(جرعة المداومة 
 أعـط جرعـة     ،كان تاريخ المعالجة غير معروف أو غير واضـح        إذا   −

 .التحميل من الكينين
 من السوائل الوريدية اعتماداً علـى حالـة         ري لت لي م 500–100استخدم   −

 .توازن السوائل
 . ساعات قبل إعطاء جرعة المداومة4انتظر  •

 جرعة المداومة
 مـن وزن    رامغيلو  ك/ رامغيلي   م 10سرب ثنائي هيدروكلوريد الكينين      •

 4أي تسريب الكينين مدة     ( ساعات   8 أعد كل    . ساعات 4م خالل   ـالجس
 ).إلخ..  ساعات4 ثم تسريب مدة ،ت ساعا4 عدم تسريب مدة ،ساعات
 راقب مستويات غلوكوز الدم بحثاً عن نقص سكر الدم كل سـاعة             :مالحظة

 .)55األعراض ـ  الصفحة(أثناء تلقي المرأة للكينين وريدياً 
استمر بمخطط جرعات المداومة حتى تصبح المرأة واعية وقادرة على البلع            •

 :ثم أعط
ـ يلي   م 10لكينين سلفات   ثنائي هيدروكلوريد الكينين أو ا     − يلـو  ك / رامغ

 . أيام من المعالجة7 ساعات لتكمل 8 من وزن الجسم فموياً كل رامغ

المرأة الحامل المصابة بمالريا وخيمة معرضة بشكل خاص لـنقص سـكر            
.لدم والوذمة الرئوية وفقر الدم والسباتا
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البيريمثيـامين  /  في المناطق التي يكون فيها السلفادوكـسين ـأعط  : أو −
 . أقراص كجرعة وحيدة3ثامين يالبيريم/  السلفادوكسينـفعاالً 

 األرتيسينات وريدياً
 جرعة التحميل

  مـن وزن الجـسم وريـدياً       رامغيلو  ك/ رامغيلي   م 2.4األرتيسينات  أعط     •
 .عة وحيدة في اليوم األول من المعالجةجرك

 جرعة المداومة
 مـن وزن الجـسم وريـدياً        رامغيلو  ك / رامغيلي   م 1.2 أعط األرتيسينات  •

 .عة وحيدة مرة واحدة يومياً ابتداء من اليوم الثاني من المعالجةجرك
ة حتى تصبح المرأة واعية وقادرة على البلع        مت المداو استمر بمخطط جرعا   •

 من وزن الجسم فمويـاً مـرة        رامغيلو  ك/ رامغيلي   م 2ثم أعط األرتيسينات    
 . أيام من المعالجة7واحدة لتكمل 

 ميثير عضلياًياألرت
 جرعة التحميل

 من وزن الجسم عضلياً كجرعة      رامغيلو  ك/ رامغي  لي م 3.2أعط األرتيميثير    •
 .اليوم األول من المعالجةوحيدة في 
 جرعة المداومة

 من وزن الجسم عـضلياً مـرة        رامغيلو  ك/ رامغيلي   م 1.6أعط األرتيميثير    •
 .يومياً ابتداء من اليوم الثاني من المعالجة

البلع لى  استمر بمخطط جرعات المداومة حتى تصبح المرأة واعية وقادرة ع          •
ن وزن الجسم فموياً مـرة       م رامغيلو  ك/ رامغيلي   م 2 تيسيناتثم أعط األر  

 . أيام من المعالجة7واحدة يومياً حتى تكمل 
 اتـتالجـاالخ

 . وريدياً ببطء خالل دقيقتينيلي غرام م10 أعط الديازيبام ،حدثت االختالجاتإذا  •
 لفاتـية بسـتالجات التالـمنع االخأ ،خيص االرتعاجـتش تمإذا  •

 .)45ض ـ األعرا الصفحة، 3األعراض ـ اإلطار (المغنزيوم 
 ).انظر الحقاً(لفينيتوين امنع االختالجات التالية بأ ،استبعد االرتعاجإذا  •

 الفينيتوين
 جرعة التحميل 

)  من وزن الجسم تقريباً    رامغيلو  ك/ رامغيلي   م 18 (رام غ 1سرب الفينيتوين    •
يجـب أال يتجـاوز     ( دقيقـة    30ملحي خالل   محلول   ي لتر لي م 100–50في  

 ).ي لترليمال في رامغلي ي م10التركيز النهائي 
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 كل السوائل   .الملحي فقط لتسريب الفينيتوين   المحلول  يمكن استخدام    :مالحظة
 .تبلور الفينيتوينتسبب الوريدية األخرى 

 .الملحي قبل تسريب الفينيتوين وبعدهالمحلول افتح خطاً وريدياً بتدفق  −
 بـسبب   في الدقيقـة   يلي غرام  م 50ال تسرب الفينيتوين بمعدل يزيد عن        −

 .اختطار ضربات القلب الالمنتظمة، وهبوط ضغط الدم والخمود التنفسي
 .أكمل اإلعطاء خالل ساعة من التحضير −

 جرعة المداومة
 8 وريدياً ببطء خالل دقيقتين أو فموياً كـل          رامغيلي   م 100أعط الفينيتوين      •

 . ساعة من جرعة التحميل على األقل12ساعات مبتدئاً بعد 
 توازن السوائل

حافظ على مخطط توازن دقيق للسوائل وراقب كمية السوائل المعطاة والنتاج            •
قـيم الحالـة الـسريرية      . البولي لتضمن أنه ال يوجد تحميل مفرط للـسوائل        

 .بانتظام
 .  المرأة المصابة بمالريا وخيمة معرضة لتحميل مفرط بالسوائل:مالحظة

 :تطورت الوذمة الرئويةإذا  •
 .لوس بوضعية الج المرأةضع  −
 . عبر قناع أو قنية أنفية التار في الدقيقة4أعط األكسجين بمعدل  −
 . وريدياً كجرعة مفردةرامغيلي  م40أعط الفروسميد  −

 :) في الساعةي لترلي م30أقل من  (كان النتاج البولي قليالًإذا  •
 .قس كرياتينين المصل −
  .)رنغر الالكتاتيمحلول الملحي، المحلول (ميه بسوائل وريدية  −

 وريدياً كجرعة   رامغيلي   م 40 أعط الفروسميد    :حسن النتاج البولي  يتلم  إذا     •
 .مفردة وراقب النتاج البولي

 4 فـي الـساعة خـالل        ي لتر لي م 30أقل من    (استمر النتاج البولي قليالً   إذا   •
أحل المـرأة    :دل/ رامغيلي   م 2.9وكان كرياتينين المصل أكثر من      ) ساعات

 .بير الفشل الكلويلى مركز رعاية ثالثية لتدإ
 نقص سكر الدم

نقص سكر الدم شائع، ويحدث في أي وقت خالل المـرض خاصـة بعـد ابتـداء            
 . قد ال توجد أعراض.المعالجة بالكينين
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 4كل   أوراق االختيار بالغمس     راقب مستويات غلوكوز الدم باستخدام اختبار      •

 .ساعات
 مستويات غلوكوز الدم     راقب :كانت المرأة تتلقى الكينين وريدياً     إذا   :مالحظة
 .كل ساعة

% 50 الدكـستروز    ي لتـر مـن    لي م 50 أعط   :سكر الدم نقص  تم كشف   إذا   •
 8 مسربة خالل    ي لتر لي م 500 %) 10 أو   5(تروز  ـه بالدكس ـاتبع .وريدياً
 .ساعات

 . راقب مستويات غلوكوز الدم واضبط التسريب تبعاً للحالة :مالحظة 
 .)55األعراض ـ  ةالصفح(راقب توازن السوائل بعناية  •

 دمـر الـفق

 .غالباً ما تترافق المالريا المصحوبة بمضاعفات بفقر الدم
 .راقب مستويات الهيموغلوبين يومياً •
 .)23المبادئ السريرية ـ  الصفحة(انقل الدم حسب الضرورة  •
 .)55الصفحة األعراض ـ ( راقب توازن السوائل •
 . مع كل وحدة دم وريدياً أو فموياًرامغيلي  م20يد مأعط الفروس •
 فمويـاً مـع     يلي غرام  م 60لفات الحديدوز أو فومارات الحديدوز      ـط س ـأع •

 .التخريج  مكروغرام فموياً مرة واحدة يومياً حتى400وليك فحمض ال
 



  

 

        57األعراض ـ                                           لمخاضالتقدم غير المقبول ل

 المشكالت
 . ساعات 8  طور الخفاء أطول من  •
 .  توسع عنق الرحم إلى يمين خط اليقظة على مخطط الوالدة  •
 ).مخاض مطول( ساعة أو أكثر دون والدة 12  تعاني المرأة من آالم المخاض منذ  •

 الـتدبـير العـام
الصفحة المبـادئ   (  قم بتقييم سريع لحالة المرأة والجنين ووفر رعاية داعمة           •

 .)57السريرية ـ 
  اختبر البول بحثاً عن الكيتونات وعالج بسوائل وريدية إذا كانت تعاني مـن              •

 .فرط كيتون الجسم 
 .)65الصفحة المبادئ السريرية ـ (  راجع مخطط الوالدة  •

 التشخيص
  تشخيص التقدم غير المقبول للمخاض            10الجدول األعراض ـ 

 الموجودات التشخيص
 عنق الرحم غير متوسع  64  ـالصفحة األعراضذب مخاض كا

 ال توجد تقلصات مجسوسة
 طور خفاء مطول الصفحة األعراض 

 64ـ 
 ساعات  8 سم بعد    4عنق الرحم غير متوسع أكثر من       

 من التقلصات المنتظمة
 طور فعال مطول الصفحة األعراض 

 65ـ 
ال تناسب رأسي حوضي الـصفحة       •

 65األعراض ـ 
 66 األعراض ـ انسداد الصفحة •
 
 
 
 
نشاط رحمي غير كاف الـصفحة        •

 66األعراض ـ 
سوء مجـيء أو سـوء توضـع         •

 69الصفحة األعراض ـ 

عنق الرحم متوسع إلى يمين خط اليقظة على مخطـط          
 )59األعراض ـ  الصفحة 6األعراض ـ الشكل (الوالدة 

توقف ثانوي لتوسع عنق الرحم ونـزول جـزء          •
 المجيء بوجود تقلصات جيدة 

 ثانوي لتوسع عنق الرحم ونـزول جـزء         توقف •
المجيء مع رأس كبير، تطابق من الدرجة الثالثة،        
عنق الرحم مطبق بشكل ضـعيف علـى جـزء          
المجيء، عنق الرحم متـوذم، انتفـاخ القطعـة         

ضـائقة  . الرحمية السفلية، تشكل شريط انكماشي    
 الـصفحة  7األعـراض ـ   الـشكل  (جنينية وأمومية 

 )61األعراض ـ 
 دقائق، تدوم الواحـدة     10تقلصات في    3أقل من    •

، الـصفحة  8األعـراض ـ   الشكل ( ثانية 40أقل من 
 )63األعراض ـ 

 المجيء بغير القمة والقذال أمامي •
 طور انقذاف مطول الصفحة األعراض 

 67ـ 
عنق الرحم متوسع بشكل تام والمرأة تحث على الدفع         

 لكن ال يوجد نزول) الكبس(
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 مخططاً مبـسطاً للـوالدة   59الصفحة األعراض ـ   6يظهر الشكل األعراض ـ  

 :لطور فعال مطول للمخاض

 : صباحا10ً أدخلت المرأة في المستشفى بمخاض فعال الساعة  •

  .5/5رأس الجنين مجسوس  −

 . سم 4عنق الرحم متوسع  −

 دقائق، تدوم كل واحدة، أقل مـن        10تقلصتان في   (تقلصات غير كافية     −

 ) ثانية20

 : ظهراً 2 في الساعة  •

  .5/5ما زال رأس الجنين مجسوساً  −

 . سم وإلى يمين خط اليقظة 4عنق الرحم متوسع  −

 ). صاف(تمزقت األغشية بشكل تلقائي والصاء رائق  −

 20  دقائق، تدوم أقـل مـن      10واحدة في    (تقلصات رحمية غير كافية    −

 ).ثانية

 : مساء 6  في الساعة  •

  .5/5ما زال رأس الجنين مجسوساً  −

 . سم 6ع عنق الرحم متوس −

 دقائق تدوم كل واحـدة      10تقلصتان في   (ما زالت التقلصات غير كافية       −

 ). ثانية20أقل من 

 : مساء 9  في الساعة  •

 . في الدقيقة 80سرعة قلب الجنين  −

 .الصاء مبقع بالعقي  −

 .ال يوجد تقدم إضافي في المخاض  −

 . مساء بسبب ضائقة جنينية 9,20  أنجزت القيصرية في  •

كان تشخيص المخاض المطول    . ط الوالدة لم يمأل بشكل مالئم       الحظ أن مخط   •

 ظهراً، وكان يجب أن يعزز المخاض باألوكسيتوسين فـي          2واضحاً الساعة   

 .ذلك الوقت
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  مخطط للوالدة يظهر الطور الفعال المطول للمخاض           6الشكل األعراض ـ 



                                                       التقدم غير المقبول للمخاض60 األعراض ـ

 

ط للوالدة يظهـر   هو مخطط مبس61 الصفحة األعراض ـ  7الشكل األعراض ـ  

تشير الضائقة الجنينية وتطابق    . توقف التوسع والنزول في الطور الفعال للمخاض        

من الدرجة الثالثة مع توقف التوسع والنزول في الطور الفعال للمخـاض بوجـود              

 .تقلصات رحمية غير كافية إلى والدة معرقلة

 : صباحاً 10  أدخلت المرأة بمخاض فعال الساعة  •

  .3/5مجسوس رأس الجنين  −

 . سم 4عنق الرحم متوسع  −

 .  ثانية40-20 دقائق ، تدوم كل واحدة 10 تقلصات في 3 −

 .صاء رائق ينزح  −

 .تطابق درجة أولى −

 : ظهرا2ً الساعة  •

  .3/5ما زال رأس الجنين مجسوساً  −

 . سم وإلى يمين خط اليقظة 6عنق الرحم متوسع  −

 40م كـل واحـدة       دقائق، تدو  10ثالثة في   (تحسن خفيف في التقلصات      −

 ).ثانية

 .تطابق درجة ثانية −

 : مساء 5 الساعة  •

  .3/5ما زال رأس الجنين مجسوساً  −

 . سم 6ما زال عنق الرحم متوسعاً  −

 .تطابق من الدرجة الثالثة  −

 . في الدقيقة 92سرعة قلب الجنين  −

 . مساء 5,30  أنجزت القيصرية الساعة  •
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 للوالدة يظهر والدة معرقلةمخطط               7الشكل األعراض ـ 
 



                                                       التقدم غير المقبول للمخاض62 األعراض ـ

 

 مخطط مبسطاً للوالدة فيهـا  63 الصفحة األعراض ـ  8يظهر الشكل األعراض ـ  

تقدم ضعيف للمخاض نتيجة عدم كفايـة التقلـصات الرحميـة والتـي صـححت               

 :باألوكسيتوسين

 . صباحاً 10 أدخلت المرأة بمخاض فعال الساعة  •

  .5/5رأس الجنين مجسوس  −

 . سم 4عنق الرحم متوسع  −

 . ثانية 20 دقائق، تدوم كل واحدة أقل من 10تقلصتان في  −

 : ظهراً 12الساعة  •

  .5/5ما زال رأس الجنين مجسوساً  −

 . سم وإلى يمين خط اليقظة 4ما زال عنق الرحم متوسعاً  −

 .ال يوجد تحسن في التقلصات  −

 : ظهراً 2  الساعة  •

قلـصات  شُخِّص تقدم ضعيف في المخاض ناجم عـن عـدم كفـاءة الت             −

 .الرحمية

 وحدات من األوكسيتوسين فـي      10المخاض بإعطاء   ) تزييد(تم تعزيز    −

 . قطرة في الدقيقة15لتر من السوائل وريدياً بمعدل 

 .تمت زيادة األوكسيتوسين حتى توطد نمط جيد من التقلصات −

تحسنت التقلصات وترافقت مع نزول جزء المجيء وترقي توسع عنـق            −

 .الرحم

 . مساء8ة تلقائية في الساعة حدثت والدة مهبلي •
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مخطط للوالدة يظهر تقلصات رحمية غيـر كافيـة               8الشكل األعراض ـ  
 صحح باألوكسيتوسين
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 الـتدبـير

 المخاض الكاذب

، الـصفحة  13الجدول األعـراض ـ   (افحص بحثاً عن عدوى السبيل البولي أو غيره 
 وعالج  )135 ـ   فحة األعراضالص( أو عن األغشية المتمزقة) 100األعراض ـ 
 . حسب الحالة

إذا لم تجد أياً مما ذكر، خرج المرأة وشجعها على العـودة إذا رجعـت عالمـات                 
 .المخاض

 طور الخفاء المطول
عنـدما تتوقـف    . يوضع تشخيص طور الخفاء المطول بشكل ارتجـاعي         

ات التقلصات يقال بأن المرأة كان لديها مخاض كاذب؛ وعنـدما تـصبح التقلـص             
 . سم يقال بأن المرأة كان لديها طور الخفاء4منتظمة وسيترقى التوسع أكثر من 

 
 
 
 

عالمة ضعيفة علـى     ولديها    ساعات، 8امرأة في طور الخفاء ألكثر من       إذا كانت   
 : أعد تقييم الحالة بتقييم عنق الرحم التقدم،

نينية،  ولم توجد ضائقة ج    لم يحدث تبدل في امحاء أو توسع عنق الرحم،        إذا   •
 .راجع التشخيص، فقد ال تكون المرأة في مخاض

 مـزق األغـشية بـصنارة       :تبدل في امحاء أو توسع عنق الرحم        إذا حدث    •
سـلوية أو ملقاط كوخـر، وحـرض المخـاض باسـتخدام األوكسيتوسين        

 .)17الصفحة اإلجراءات ـ (أو البروستاغالندينات 
 . ساعات 4أعد التقييم كل  −
 مـن تـسريب      سـاعات  8لمـرأة الطـور الفعـال بعـد         لم تدخل ا  إذا   −

 .)43الصفحة اإلجراءات ـ (ولِّد بقيصرية : األوكسيتوسين
 ):حمى، نجيج مهبلي كريه الرائحة (وجدت عالمات على عدوى  إذا  •

  )25الصفحة اإلجراءات ـ ( عزز المخاض فوراً باألوكسيتوسين -
ـ (أعط توليفة من المضادات الحيوية حتى الـوالدة          − صفحة المبـادئ   ال

 :)35السريرية ـ 
 . ساعات6 غرام وريدياً كل 2األمبيسيلين  −

يؤدي تشخيص المخاض الكاذب أو طور الخفاء المطول خطأ إلى تحريض أو            
وهذا ما قد يؤدي إلى قيصرية غيـر        . ز غير ضروريين، والذي قد يفشل     تعزي

 .ضرورية والتهاب السلى 



65 األعراض ـلمقبول للمخاض                                                       التقدم غير ا

كيلوغرام مـن وزن الجـسم      /  ميلي غرام  5باإلضافة إلى الجنتاميسين     −
 . ساعة24وريدياً كل 

 أوقف استخدام المضادات الحيويـة      :ولدت المرأة عن طريق المهبل    إذا   −
 .بعد الوالدة

عطاء المـضادات الحيويـة مـع        استمر بإ  :خضعت المرأة لقيصرية  إذا   −
 ساعات حتى تصبح    8 ميلي غرام وريدياً كل      500إعطاء المترونيدازول   

 . ساعة48المرأة خالية من الحمى مدة 

 الطور الفعال المطول
كانـت  ولم توجد عالمات على الالتناسب الرأسي الحوضي أو االنـسداد             إذا   •

ملقـاط كـوخر     مـزق األغشـية بصنارة سـلوية أو        :األغشـية سـليمة 
 .)17الصفحة األعراض ـ (

 :  قيم التقلصات الرحمية •
 10 تقلصات في    3أقل من   ) (غير مؤثرة  (كانت التقلصات غير فعالة   إذا   −

اشتبه بنشاط رحمـي غيـر      ):  ثانية 40دقائق، تدوم كل واحدة أقل من       
 .)66الصفحة األعراض ـ (كفء 

تدوم كل واحـدة     دقائق ،    10 تقلصات في    3 (كانت التقلصات فعالة  إذا   −
اشتبه بالال تناسب الرأسي الحوضي أو االنـسداد أو   ):  ثانية 40أكثر من   

 ).انظر الحقاً(سوء التوضع أو سوء المجيء 
قـد تحسـن الطـرق العـامة لدعم المخاض التقلـصات وتـسرع التقـدم             •

 .)57الصفحة المبادئ السريرية ـ (

 الال تناسب الرأسي الحوضي

سي الحوضي عندما يكون الجنين كبيراً جداً أو يكون حوض          يحدث الال تناسب الرأ   
تتوقف الوالدة أو تتعرقل إذا استمر المخاض مع الال تناسـب           قد  . األم صغيراً جداً  

 أفضل اختبار لتحديد إن كان الحوض غير مالئم هـو تجربـة             .الرأسي الحوضي 
 .المخاض، بينما يملك قياس الحوض السريري قيمة محدودة

، الـصفحة  10الجدول األعـراض ـ   (الال تناسب الرأسي الحوضي تأكد   إذا  •
 .)43الصفحة اإلجراءات ـ (ولِّد بقيصرية ): 57األعراض ـ 

 :الجنين ميتاً   إذا كان  •
 .)57الصفحة اإلجراءات ـ (ولِّد بحج القحف  −
الـصفحة  ( ولِّـد بقيـصرية      :كان الجراح غير خبير بحج القحـف      إذا   −

 .)43اإلجراءات ـ 
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 داالنسـدا

 . ينتج تمزق رحم غير متندب عن والدة معرقلة عادة:مالحظة 
والرأس بوضع صفر    ،   كان الجنين حياً؛ وعنق الرحم متوسعاً بشكل تام       إذا   •

  )27الصفحة اإلجراءات ـ ( ولِّد باالستخراج بالتخلية :أو أقل
 بسبب انسداد نسـبي،    وجد استطباب لالستخراج بالتخلية وبضع االرتفاق     إذا   •

 :2رأس الجنين في الموقع وكان 
 وبضع االرتفـاق  )27الصفحة اإلجراءات ـ  (ولِّد باالستخراج بالتخلية  −

 . )53الصفحة اإلجراءات ـ (
الصفحة ( ولِّد بقيصرية    :إذا لم يكن الجراح خبيراً ببضع االرتفاق       −

 .)43اإلجراءات ـ 
لجنـين  رأس ا  أو   إذا كان الجنين حياً لكن عنق الرحم غير متوسع بشكل تام             •

 ).43الصفحة اإلجراءات ـ ( ولِّد بقيصرية :عالياً جداً لالستخراج بالتخلية 
 :كان الجنين ميتاً   إذا  •

 ).57الصفحة اإلجراءات ـ (ولِّد بحج القحف  −
الـصفحة  ( ولِّـد بقيـصرية      :كان الجراح غير خبير بحج القحـف      إذا   −

 .)43اإلجراءات ـ 

 النشاط الرحمي غير الكافي

 :وتم استبعاد الال تناسب الرأسي الحوضي واالنسداد       لصات غير كافية  كانت التق إذا  
 .السبب األكثر احتماالً للمخاض المتطاول هو النشاط الرحمي غير الكافي

 
 
 
 
مزق األغشية بصنارة سلوية أو ملقاط كوخر وعزز المخاض باألوكـسيتوسين            •

 .)17الصفحة اإلجراءات ـ (
 ساعتين من نمط تقلـص جيـد مـع توطيـد            أعد التقييم بالفحص المهبلي بعد     •

 :تقلصات قوية
الصفحة اإلجـراءات ـ   (ولِّد بقيصرية :  بين الفحصينلم يحدث تقدمإذا  −

43(. 

: التقلصات غير الفعالة أقل شيوعاً في متكررة الحمل من الخـروس ولـذلك            
يجب بذل كل الجهود الستبعاد الالتناسب في متكررة الحمـل قبـل التعزيـز              

.باألوكسيتوسين
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 استمر بتسريب األوكسيتوسين وأعـد الفحـص بعـد          :استمر التقدم إذا   −
 .استمر بمتابعة التقدم بعناية. ساعتين

 )تطاول طور االنقذاف: (طور االنقذاف المطول

د جهود األم المبذولة لالنقذاف من االختطار الجنيني بإنقاص توصيل األكسجين           تزي
من قبل األم، لكن ال تشجع على الجهود المطولـة          " بدفع تلقائي "اسمح  . إلى المشيمة 

 .وحبس النفس 
 عـزز المخـاض     تم اسـتبعاد سـوء المجـيء واالنـسداد الـصريح،          إذا   •

 ).25الصفحة اإلجراءات ـ (باألوكسيتوسين 
 :لم يحدث نزول بعد التعزيز ذا إ •

 أو الحافة العظمية    1/5لم يكن الرأس فوق االرتفاق العاني بأكثر من         إذا   −
ولِّـد باالسـتخراج بالتخليـة      : الموجهة لرأس الجنين في مجيء الجنين     

 .)33الصفحة اإلجراءات ـ ( أو بالملقط )27الصفحة اإلجراءات ـ (
 العاني أو الحافة العظمية     تفاق فوق االر  3/5 و   1/5كان الرأس بين    إذا   −

  :2 و0لرأس الجنين بين مجيء الجنين الدليلة 
 وبضع االرتفـاق  )27اإلجراءات ـ  الصفحة (ولِّد باالستخراج بالتخلية  −

 .)53اإلجراءات ـ الصفحة (
الصفحة ( ولِّد بقيصرية    :لم يكـن الجـراح خبيراً ببضع االرتفاق     إذا   −

 .)43اإلجراءات ـ 
 أو الحافة العظميـة     3/5 فوق االرتفاع العاني بأكثر من       إذا كان الرأس   −

 ولِّـد بقيـصرية     :2لـرأس الجـنين أعلى من مجيء الجنين       الدلـيلة  
 .)43الصفحة اإلجراءات ـ (
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        69األعراض ـ                                   التوضع السيء والمجيء السيء

على اعتبار القذال هو النقطة     (أسواء التوضع هي توضعات شاذة لقمة رأس الجنين         

 .بالنسبة لحوض األم) المرجع

 .أسواء المجيء هي كل مجيئات الجنين غير القمية 

 المشكلة 

 .ة أو مجيء شاذ قد يؤدي إلى والدة مطولة أو معرقلةالجنين في وضعية شاذ •

 التدبير العام

قم بإجراء تقييم سريع للحالة العامة للمرأة بما في ذلك العالمـات الـسريرية               •

 ).النبض، ضغط الدم، التنفس، درجة الحرارة(

 :قيم حالة الجنين  •

 . بعد إحدى التقلصات مباشرة سرعة قلب الجنينتسمع  −

 دقيقـة   30الجنين لدقيقة كاملة مرة على األقل كـل          عد سرعة قلب     −

 . دقائق خالل الدور الثاني 5خالل الطور الفعال، وكل 

 أو أكثـر    100أقل من    (شذوذات في سرعة قلب الجنين     إذا وجدت    −

الـصفحة  (اشـتبه بـضائقة جنينيـة       ):  ضربة في الدقيقة   180من  

 .)95األعراض ـ 

 : الصاء النازح الحظ لون:كانت األغشية قد تمزقتإذا  −

 يشير وجود عقي ثخين إلى الحاجة للمراقبة اللصيقة واحتمال التدخل           −

 .)95الصفحة األعراض ـ (لتدبير الضائقة الجنينية 

غياب السائل النازح بعد تمزق األغشية مؤشر علـى نقـص حجـم              −

 .الصاء والذي قد يترافق مع ضائقة جنينية 

  .)57 السريرية ـ الصفحة المبادئ(وفر رعاية داعمة ومشجعة  •

الصفحة المبادئ الـسريرية ـ   (راجع تقدم المخاض باستخدام مخطط للوالدة  •

65(. 

تزيد أسواء المجيء من اختطار تمـزق الـرحم         .  راقب المرأة عن قرب    :مالحظة

 .بسبب احتمال الوالدة المعرقلة
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 التشخيص

 تحديد جزء المجيء
م تكن القمـة هـي جـزء        لإذا  . المجيء األكثر شيوعاً هو قمة رأس الجنين       •

 .73 الصفحة األعراض ـ 12الجدول األعراض ـ  انظر :المجيء 
 استخدم معالم الجنين لتحديد موضـع رأس     :كانت القمة هي جزء المجيء    إذا   •

 .)9الشكل األعراض ـ (الجنين 

 معالم جمجمة الجنين              9 الشكل األعراض ـ 

 تحديد وضعية رأس الجنين
الجنين في حوض األم بوضعية قذالية مستعرضة في الحالة السوية،          يندمج رأس    •

 .)10الشكل األعراض ـ (حيث يكون قذال الجنين مستعرضاً في حوض األم 

 الوضعيات القذالية المستعرضة               10األعراض ـ الشكل 

 
م يدور رأس الجنين بحيث يكون قذال الجنين أمامياً في حـوض األ           :  عند النزول    •

يجب أن يدبر فشل الوضعية القذالية المستعرضة فـي  . )11األعراض ـ  الشكل (
الـشكل  (الدوران إلى وضعية قذالية أمامية على أنه وضعية قذاليـة خلفيـة             

 .)75األعراض ـ 

 العظم القذالي 

 العظم الجداري

العظم الجبهي 

 اليافوخ الخلفي

 الدرز السهمي

 اليافوخ األمامي

 قذالية مستعرضة يسرى                 قذالية مستعرضة يمنى
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 الوضعيات القذالية األمامية             11الشكل األعراض ـ 

 
الـشكل  (لمنثنيـة جيـداً     ملمـح آخر من مالمح المجيء السوي هو القمـة ا          •

 .  بحيث يكون قذال الجنين أخفض في المهبل من الناصية)12األعراض ـ 
                 القمة المنثنية جيداً 12الشكل األعراض ـ 

 
 
 
 
 
 

فـي   ( كان رأس الجنين مثنياً جيداً والقذال أمامي أو القـذال مـستعرض           إذا   •
 . )71لمبادئ السريرية ـ الصفحة ا(ابدأ الوالدة ): المخاض الباكر

الجـدول  ( حدد سوء التوضع ودبـره       :لم يكن رأس الجنين قذالي أمامي       إذا   •
 .)72 الصفحة األعراض ـ 11األعراض ـ 

 :أن رأس الجنين غير مثني جيـداً      إذا لم يكن رأس الجنين هو جزء المجيء أو           •
، الصفحة األعـراض ـ   12الجدول األعراض ـ  (حدد سوء المجيء ودبره 

73(. 

 القـذال
 الناصية

رى قذالية أمامية يمنى                             قذالية أمامية يس

قذالية أمامية
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 تشخيص التوضع السيء           11 الجدول األعراض ـ

 األعراض والعالمات الشكل

 13 الشكل األعراض ـ

 

 

 

 

 

 14الشكل األعراض ـ 
 

 

 

 

 

 

 

 عندما يكـون    وضعية قذالية خلفية تحدث   

قذال الجـنين خـلفياً بالنـسبة لحـوض األم        

ـ  و،13الشكل األعراض ـ  (  الشكل األعراض 

14( 

 

 يكون الجزء السفلي مـن      :ص البطني الفحفي  

البطن مسطحاً، وأطراف الجنـين مجـسوسة       

 .أمامياً،وقد يسمع قلب الجنين في الخاصرة

 

 يكون اليافوخ الخلفي أمام     :الفحص المهبلي في  

العجز وقد يشعر باليافوخ األمامي، وبسهولة،      

 .إذا كان الرأس غير مثني

 

األعـراض ـ الـصفحة  للتدبير العالجى انظر 

75. 

 قذال خلفي

 قذال خلفي أيسر
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 تحدث عندما   :القذالية المستعرضة   الوضعية  

يكون قذال الجنين مستعرضاً في حوض األم       

 إذا اســتمرت .)15الــشكل األعــراض ـ  (

الوضعية القذالية المستعرضة في الجزء التالي      

من الدور األول من المخاض فيجب أن تدبر        

الصفحة األعراض ـ  (كوضعية قذالية خلفية 

75.( 

 15 ـالشكل األعراض 

 

 
 

 قذال خلفي أيسر 
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 تشخيص المجيء السيء            12 الجدول األعراض ـ

 الشكل األعراض والعالمات

 ينجم عن التمدد الجزئـي      :مجيء جبهي 
لرأس الجنين، ولذلك يكون القذال أعلـى       

 )16الشكل األعراض ـ (من الناصية 

 يكون أكثر من نصف     :الفحص البطني في  
لقذال رأس الجنين فوق االرتفاق العاني وا     
 .مجسوس في مستوى أعلى من الناصية

 يـشعر باليـافوخ     :الفحص المهبلي في  
 األمامي والحجاجين؛

الصفحة األعراض  (انظر  : من أجل التدبير  

 .)76ـ 

 16 الشكل األعراض ـ
 

 ينجم عن فـرط تمـدد       :المجيء الوجهي 
رأس الجـنين، ولذلك ال يكـون القـذال      
 وال الناصية مجـسوسين فـي الفحـص       

   17األعراض ـ الشكل 
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 الشكل األعراض والعالمات
ـ   الشكل (المهبلي  ، والـشكل  17األعـراض 

 .)18األعراض ـ
 

 قد يشعر بـتلم بـين       :الفحص البطني في  
 .القذال والظهر

 
تـدخل  :  يجس الوجه  :الفحص المهبلي في  

إصبع الفاحص في الفم بسهولة ويـشعر       
 .بالفكين العظميين

 
ـ  انظر: من أجل التدبير  الصفحة األعراض 

77. 

 
 

 18 الشكل األعراض ـ
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  السيءتشخيص المجيء                12تابع الجدول األعراض ـ 
 الشكل األعراض والعالمات

 يحدث عندما يتدلى الذراع    :المجيء المركب 
على طول جزء المجيء، يوجد كـل مـن         
الذراع المتدلي ورأس الجنين في الحـوض       

 .)19الشكل األعراض ـ (في نفس الوقت 
الصفحة األعـراض   جل التدبير انظر    من أ 

78. 

 19الشكل األعراض ـ 
 

 يحدث عنـدما تكـون      :المجيء المقعدي 
 .أو القدم هي أجزاء المجيء/األليتان و

 يشعر بـالرأس فـي      :الفحص البطني في  
. أعلى البطن، والمقعد في حرف الحوض     

يحدد موضع التسمع قلب الجنين أعلى من       
 .يالمتوقع في المجيء القم

 يـشعر   :الفحص المهبلي خالل المخاض   في  
العقي األسود الثخين   . والقدم/ باألليتين أو 

 .سوي
الصفحة األعـراض   من أجل التدبير انظر     

 .79ـ
 يحدث  ):المثني(المجيء المقعدي الكامل    

عندما يكون كال الـساقين مثنيـين عنـد         
الـشكل األعـراض ـ    (الوركين والركبتين 

20(. 
 ):المتمـدد (يح  المجيء المقعدي الـصر   

يحدث عندما يكون كال الـساقين مثنيـين        
عند الوركين ومبسوطتين عند الـركبتين      

 .)21الشكل األعراض ـ(
 يحدث عنـدما    :المجيء المقعدي القدمي  

تكون ساق متمددة عند الـورك والركبـة       
 .)22الشكل األعراض ـ (

 20الشكل األعراض ـ 
 
 
 
 
 
 

 21الشكل األعراض ـ
 
 
 
 
 

 22 ـ الشكل األعراض

 

 

22 
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  السيءتشخيص المجيء                12 تابع الجدول األعراض ـ

 الشكل األعراض والعالمات
 :المجيء الكتفـي والوضـعة المـستعرضة      

يحدث عندما يكون المحور الطويل للجنـين       
ـ الشكل (مستعرضاً  الكتـف  . )23 األعراض 

  .هو جزء المجيء بشكل نمطي
عور بـرأس    ال يمكن الش   :الفحص البطني في  

الجنين وال باألليتين عند االرتفـاق العـاني        
  .ويشعر بالرأس في الخاصرة عادة

 قد يشعر بكتف، ولكـن      :الفحص المهبلي في  
ليس دائماً، قد تتدلى ذراع وقد يشعر بمرفـق   

 .أو ذراع أو يد في المهبل
 .81 الصفحة األعراض ـمن أجل التدبير انظر 

 23 الشكل األعراض ـ

 الـتدبـير
 لوضعيات القذالية الخلفيةا

قد تحدث والدة   .من الحاالت   % 90يحدث دوران تلقائي إلى الوضعية األمامية في        
تمزقـات  : قد تصحب الوالدة بمضاعفات   . أو ينزل /معطّلة عندما ال يدور الرأس و     
 .في العجان أو امتداد بضع الفرج

أقـل   (شاذةسرعة قلب الجنين     أو إذا كانت     عالمات على االنسداد  إذا وجدت    •
ولِّــد  : فـي أي دور   )  ضـربة فـي الدقيقـة      180 أو أكـثر من     100من  

 .)43الصفحة اإلجراءات ـ (بقيصـرية 
 مزق األغشية بصنارة سلوية أو ملقاط كوخر        :كـانت األغشـية سـليمة  إذا   •

 . )17الصفحة اإلجراءات ـ (
 :نـسداد عالمات على اال   بشكل تام، ولم توجد      عنق الرحم متوسعاً  إذا لم يكن     •

 .)25الصفحة اإلجراءات ـ (عزز المخاض باألوكسيتوسين 
 قيم  :ال يوجد نزول في طور االنقذاف      بشكل تام لكن     كان عنق الرحم متوسعاً   إذا   •

، الـصفحة األعـراض ـ    10الجدول األعراض ـ  (بحثاً عن عالمات االنسداد 
57:( 
  عـزز المخـاض باألوكـسيتوسين      :لم توجد عالمات على االنسداد    إذا   −

 .)25الصفحة اإلجراءات ـ (
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 :إذا كان عنق الرحم متوسعاً بشكل تام وكان  •

أو الحافـة    فوق االرتفاق العـاني      3/5رأس الجنين مجسوساً أكثر من       −
 أنجـز القيـصرية   :2-مجـيء الجنـين   العظمية الموجهة للرأس فوق    

 .)43الصفحة اإلجراءات ـ (
 أو الحافـة    عـاني  فوق االرتفـاق ال    3/5 و   1/5رأس الجنين بين    كان   −

 :2- و 0الموجهة للرأس بين مجيء الجنين العظمية 
وبضــع ) 27اإلجراءات ـ  الصفحة ( ولِّـد باالسـتخراج بالتخليـة  −

 .)53اإلجراءات ـ الصفحة (االرتفـاق 

 أنجز القيـصرية  :الجـراح غـير خـبير ببضع االرتفـاق   إذا كان    −
 .)43الصفحة اإلجراءات ـ (

 أو الحافـة     فوق االرتفاق العـاني    1/5ثر من   رأس الجنين ليس أك    −
 ولِّـد   ):0(لـرأس الجنين في مجـيء الجنين      العظمية الموجهـة   

 وبـالملقط  )27الـصفحة اإلجـراءات ـ    (باالسـتخراج بالتخليـة   
 .)33الصفحة اإلجراءات ـ (

 المجيء الجبهي

. يكون الدموج مستحيالً والوالدة المعطلة شائعة عادة في المجـيء الجبهـي           
يمكن أن يحدث، وبشكل نادر، تحويل تلقائي إلى مجـيء قمـي أو مجـيء         
وجهي، وخاصة عندما يكون الجنين صغيراً أو عندما يكون الجنين ميتاً مع            

أن يحدث التحويل التلقائي مع جنـين       ) من النادر ( من غير المعتاد    . تعطن
 .حي وسطي الحجم حالما تتمزق األغشية

 . بقيصريةولِّد : إذا كان الجنين حياً •
 :إذا كان الجنين ميتاً و •

الـصفحة  (ولِّـد بقيـصـرية     : عنق الرحم غير متوسع بـشكل كامـل        −
 .)43اإلجراءات ـ 

 :عنق الرحم متوسع بشكل كامل −
 .)57الصفحة اإلجراءات ـ (ولِّد بحج القحف  −
 ولِّـد بقيـصرية     :الجـراح خـبيراً بحـج القحـف   إذا لـم يكـن     −

 .)43الصفحة اإلجراءات ـ (
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 المجيء الوجهي

من الضروري تمــييز  . يخـدم الذقـن كنقطة مرجعية في وصف وضعية الرأس 
الوضعـيات الذقنية األمامية المفضلة والتي يكون فيها الـذقن أماميـاً بالنـسـبة             

الـشكل  ( عن الوضعيات الذقنية الخلفية )، أ24الشكل األعراض ـ  (لحـوض األم 
 .)، ب24األعراض ـ 
 المجيء الوجهي              24 الشكل األعراض ـ

 

قد يحدث نزول الرأس وخروجه باالنثناء فـي الوضـعية          . المخاض المطول شائع  
وعلى كل يحصر الرأس المنبسط بشكل كامل في الوضعية الذقنية          . الذقنية األمامية 

 .الخلفية بالعجز، وهذا يمنع النزول، وتتعطل الوالدة

 الوضعية الذقنية األمامية
 :عنق الرحم متوسعاً بشكل كاملان   إذا ك •

 .)71الصفحة المبادئ السريرية ـ (اسمح بمباشرة الوالدة السوية  −
الجـدول  ( هـناك تقدم بطيء وال توجد عالمات على االنسداد       إذا كـان    −

عـزز المخـاض   : )57، الـصفحة األعـراض ـ    10األعـراض ـ   
 .)25الصفحة اإلجراءات ـ (باألوكسيتوسين 

 .)33الصفحة اإلجراءات ـ ( ولِّد بالملقط : يبعث الرضىكان النزول الإذا  −

ال تولد مجيئاً جبهياً باالستخراج بالتخلية أو بتطبيق الملقط عنـد مخـرج             
.الحوض أو ببضع االرتفاق

 ذقنية خلفية. ذقنية أمامية             ب.               أ 
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ال توجـد عالمـات علـى        بشكل كامـل و    عنق الرحم غير متوسع     إذا كان    •
راجع . )25الصفحة اإلجراءات ـ  ( عزز المخاض باألوكسيتوسين :االنسداد

 .التقدم مثل حالة المجيء الفمي
 الوضعية الذقنية الخلفية

ـ ( ولِّد بقيصرية : بشكل كاملعنق الرحم متوسعاًإذا كان  •  الصفحة اإلجراءات 
43(. 

.  راقب النزول والدوران والتقدم    :غير متوسع بشكل كامل   إذا كان عنق الرحم      •
 .)43الصفحة اإلجراءات ـ ( ولد بقيصرية عالمات على االنسداد،إذا وجدت 

 :الجنين ميتاًإذا كان  •
 .)57الصفحة اإلجراءات ـ (ولِّد بحج القحف  −
الـصفحة  ( ولِّـد بقيـصرية      :الجراح خبيراً بحـج القحـف     م يكن   إذا ل  −

 .)43اإلجراءات ـ 
 
 

 المجيء المركب 
. يمكن أن تحدث الوالدة التلقائية فقط إذا كان الجنين صغيراً جداً أو ميتاً ومتعطنـاً              

 .تحدث الوالدة المتعطلة في دور االنقذاف
 :إرجاع الذراع المتدلية ممكن أحياناً  •

 .)25الشكل األعراض ـ ( على أن تتخذ وضعية التجبية ساعد المرأة −
−             ادفع الذراع إلى أعلى حافة الحوض، واحجزه هناك حتى يـدفع تقلـص

 .الرأس إلى داخل الحوض
 .)71الصفحة المبادئ السريرية ـ (بالتدبير لوالدة سوية  −

 وضعية التجبية          25الشكل األعراض ـ 
الـصفحة اإلجـراءات ـ    ( ولِّد بقيصرية :متدلياًالحبل إذا فشل اإلجراء أو كان  •

43(. 

 .ال تقم باالستخراج بالتخلية في المجيء الوجهي
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 المجيء المقعدي 
يجب أن يعـتبر   . المخاض المطول مع مجيء مقعدي مؤشر على القيصرية العاجلة        

الجدول األعـراض ـ   (فشـل المخاض في التقدم عالمة على الال تناسب المحتمل 
 .)57 الصفحة األعراض ـ 10
 
 

 المخـاض الباكـر
 .يجب أن تتم كل والدة مقعدية في مستشفى مع مؤهالت جراحية: مثالياً

 : إذا )15الصفحة اإلجراءات ـ (  حاول إجراء التحويل الخارجي  •
 مـن   37فقبل األسبوع   ( أو بعده    37تجلى المجيء المقعدي في األسبوع       −

 ):المحتمل كثيراً لتحويل ناجح أن يعود تلقائياً إلى مجيء مقعدي
 .ية ممكنة كانت الوالدة المهبل −
 .كانت األغشية سليمة والصاء كافياً  −
مثالً تقييد نمو الجنين، نزف رحمـي، والدة سـابقة          (لم توجد مضاعفات     −

 ).بقيصرية، شذوذات جنينية، حمل توأمي، فرط ضغط الدم، موت الجنين
ـ ( باشر الوالدة السوية :نجح التحويل الخارجيإذا  •  الصفحة المبادئ السريرية 

71(. 
انظـر  ( باشر الوالدة المقعدية عن طريق المهبل        :التحويل الخارجي فشل  إذا   •

 .)43الصفحة اإلجراءات ـ (أو القيصرية ) الحقاً

 الوالدة المقعدية عن طريق المهبل
 بيـد مقـدم   )37الصفحة اإلجـراءات ـ   (الوالدة المقعدية عن طريق المهبل  •

 :رعاية صحية ماهر مأمونة وسهلة ضمن الظروف التالية
، الـصفحة األعـراض ـ    20الشكل األعراض ـ  (مقعدي كامل مجيء  −

 . )74 الصفحة األعراض ـ 21الشكل األعراض ـ ( أو صريح )74
 .القياس السريري للحوض مالئم −
 .الجنين ليس كبيراً جداً −
 .ال توجد قيصرية سابقة بسبب ال تناسب رأسي حوضي −
 .الرأس منثني −

 تواتر المجيء المقعدي كبير في المخاض المبتسر 



                                                   التوضع السيء والمجيء السيء82األعراض ـ 

 

 
الـصفحة المبـادئ    (خطط للوالدة     أفحص المرأة بانتظام وسجل التقدم على م       •

 . )65السريرية ـ 
 . افحص المرأة فوراً لتستبعد تدلي الحبل:تمزقت األغشية  إذا  •

 . ال تمزق األغشية:مالحظة
الصفحة اإلجراءات ـ  ( ولِّد بقيصرية :تدلى الحبل، والوالدة ليست وشيكةإذا  •

43 (. 
 180أكثر مـن     أو   100أقل من    (شذوذات في سرعة قلب الجنين    إذا وجدت    •

الصفحة اإلجراءات ـ  (ولِّد بقيصرية : مخاض متطاولأو ) ضربة في الدقيقة

43(. 
 العقي شائع في الوالدة المقعدية وليس عالمة على ضائقة جنينية إذا            :مالحظة

 .كانت سرعة قلب الجنين سوية 
 
 
 

 القيصرية للمجيء المقعدي
 من الوالدة المقعدية عن طريق  أكثر مأمونية)43الصفحة اإلجراءات ـ  (القيصرية 

 :المهبل ويوصى بها في الحاالت التالية
 .مجيء قدمي مضاعف −
 . حوض صغير أو مشوه −
 .جنين كبير جداً −
 .قيصرية سابقة بسبب ال تناسب رأسي حوضي −
 .أو غير منثني) البسط(رأس مفرط التمدد  −
 .ة المبتسرة ال تحسن القيصرية االختيارية النتيجة في الوالدة المقعدي:مالحظة

 المضاعفات
 :تتضمن المضاعفات الجنينية في المجيء المقعدي ما يلي

 .تدلي الحبل •
رضح الوالدة كنتيجة للذراع أو الرأس المنبسطة، والتوسع غير الكامل لعنق            •

 .الرحم أو الال تناسب الرأسي الحوضي

يجـب أن يـتم     .  تكبس المرأة حتى يتوسع عنق الرحم بشكل كامل          يجب أال
 .توكيد التوسع الكامل بالفحص المهبلي
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س االختناق من تـدلي الحبل، أو انضغاط الحبل، أو انفصال المشيمة أو الرأ            •
 .المتوقف

 ضرر األعضاء البطنية  •
 .كسر العنق •

 المجيء الكتفي والوضعة المستعرضة

 حاول إجراء التحويـل     :في المخاض الباكر واألغشية سليمة    إذا كانت المرأة     •
 .)15الصفحة اإلجراءات ـ (الخارجي 

الـصفحة المبـادئ   ( باشر الوالدة السوية  :نجح التحويل الخـارجي     إذا   −
 .)71السريرية ـ 

ولِّـد  :  أو كـان غــير مسـتحـسن      فشـل التحـويل الخـارجي  ا  إذ −
 .)43الصفحة اإلجراءات ـ (بقيصرية 

 ولِّـد   :تدلى الحبل والوالدة ليـست وشـيكة      إذا  . راقب عالمات تدلي الحبل    •
 .)43الصفحة اإلجراءات ـ (بقيصرية 

ـ  الصفحة األعراض ( قد يحدث تمزق الرحم إذا تركت المرأة دون مراقبة           :مالحظة  
20(. 
 
تولد الوضعة المـستعرضة المـستديمة بقيـصرية        :في الممارسة الحديثة 

 .سواء كان الجنين حياً أو ميتاً



                                                   التوضع السيء والمجيء السيء84األعراض ـ 

 

 



  

 

         83األعراض ـ )             الكتفان الملتصقان(كتف عسر والدة ال

 المشكلة

 .  تمت والدة رأس الجنين إال أن الكتفين ملتصقان وال يمكن توليدهما •

 التدبير العام

كن جاهزاً لعسر والدة الكتف في كل الوالدات، خاصـة إذا توقعـت طفـالً                •

 :كبيراً

 .اطلب عدة أشخاص جاهزين للمساعدة •

 

 

 التشخيص

 .تمت والدة رأس الجنين لكن يبقى مطبقاً، وبقوة، على الفرج •

 .يتراجع الذقن ويضغط على العجان •

 .خلف االرتفاق العاني) يثبت(يفشل جر الرأس في توليد الكتف، والذي يمسك  •

 الـتدبـير

 لتنقص انسداد النسيج    )71–الصفحة اإلجراءات   (قم بإجراء بضع مالئم للفرج       •

 . الرخو ولتوفر حيزاً للتداول

ها وأن تحضن ركبتيها اطلب من المرأة ـ وهي على ظهرها ـ أن تثني فخذي   •

، الصفحة األعراض ـ  26الشكل األعراض ـ  (إلى صدرها أبعد قدر ممكن 

 .اطلب من اثنين مساعدين أن يدفعا ركبتيها المثنيتين إلى صدرها بقوة. )84

.ال يمكن التكهن بعسر والدة الكتف



)الكتفان الملتصقان(                                          عسر والدة الكتف 84األعراض ـ 

 

 اطلب من مساعدين أن يدفعا ركبتيها المثنيتين إلى            26 الشكل األعراض ـ

                صدرها بقوة                        

 
 :بعد لبس قفازين مطهرين على مستوى عاٍل •

طبق جراً ثابتاً مستمراً باتجاه األسفل على رأس الجنين لتحرك الكتـف             −
 .والذي هو أمامي تحت االرتفاق العاني

 تجنب الجر المفرط على الرأس، ألن هذا قد يؤدي إلى أذيـة             :مالحظة   −
 .الضفيرة العضدية

 ليطبق في نفس الوقت ضغطاً فوق العانة باتجاه األسـفل           احضر مساعداً  −
 .ليساعد على والدة الكتف

 ال تطبق ضغطاً على القاع، فهذا سيحشر الكتف أكثـر وقـد             :مالحظة  
 .يؤدي إلى تمزق الرحم

 :يولد الكتف بعد إذا لم  •
 مطهرين على مـستوى عـاٍل ـ داخـل    اغرز يداً ـ بعد لبس قفازين   −

 .المهبل
لى الكتف الذي هو أمامي باتجاه قص الطفل لتدور الكتف          طبق ضغطاً ع   −

 .وتنقص قطر الكتف
 .طبق، عند الحاجة، ضغطاً على الكتف الذي هو خلفي باتجاه القص −

 :لم يولد الكتف بعد رغم اإلجراءات السابقة إذا  •
 .اغرس يداً داخل المهبل  −



 

85األعراض ـ                                      )الكتفان الملتصقان(ف عسر والدة الكت

على امسك عضد الذراع الذي هو خلفي وجّر الذراع عبر الصدر، مبقياً             −
للكــتف الــذي    ) مكاناً(وهذا سيوفر مجاالً    . الذراع مثنياً عند المرفق   

 .)27الشكل األعراض ـ (هـو أمامي ليتحرك تحت االرتفاق العاني 
 

ـ  مسك عضد الذراع الذي هو خلفي وجر الذراع عبر            27 الشكل األعراض 
 الصدر 

 
 : هناك خيارات أخرى تتضمن:فشلت كل اإلجراءات السابقة لتوليد الكتف  إذا  •

 .كسر الترقوة إلنقاص عرض الكتفين وتحرير الكتف الذي هو أمامي −
 .تطبيق جر بصنارة في اإلبط الستخراج الذراع التي هي خلفية −



)الكتفان الملتصقان(                                          عسر والدة الكتف 86األعراض ـ 

 

 



  

 

        87األعراض ـ            المخاض مع رحم مفرط التضخم         

 المشـكلة
) الطـول (  امرأة في حالة مخاض لديها رحم مفرط التضخم، أو أن االرتفـاع       •

 .االرتفاقي ـ القاعي أكبر من المتوقع لمدة الحمل

 الـتدبـير العـام

 .ضع المرأة بوضعية الجلوس •

 .تأكد من مضبوطية العمر الحملي المحسوب، إن أمكن •

 التشخيص

فكر جدياً بوجود خطـأ فـي       :  في الفحص البطني   بجنين واحد فقط  شُعر  إذا   •

 )88الصفحة األعراض ـ  ( يد كبيرـنين وحـ، أو بج)التواريخ(يد ـالمواع

 .)88األعراض ـ الصفحة ( أو فرط الصاء

اشتبه بحمـل   :  في الفحص البطني   شُعر بأقطاب أو أجزاء جنينية متعددة     إذا   •

 :ل المتعدد تتضمن العالمات األخرى للحم.متعدد

 .رأس الجنين صغير بالنسبة للرحم −

 .الرحم أكبر من العمر الحملي المتوقع −

 .أكثر من قلب جنين واحد يسمع بسماعة الجنين الدوبلرية −

 ال يمكن استخدام سماعة الجنين السمعية لتوكيد التشخيص ألنه          :مالحظة

 .يمكن سماع قلب واحد في مناطق مختلفة

 :إن توفر، من أجل الفحص بفائق الصوتاستخدم  •

 .تحديد عدد األجنة ومجيئاتها وأحجامها −

 .تقييم حجم الصاء −

ـ ( أنجز الفحص الشعاعي :تكن خدمة فائق الصوت متوفرةإذا لم  •  منظر أمامي 

 .لمعرفة عدد األجنة ومجيئاتها) خلفي
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 الـتدبـير

 الجنين الوحيد الكبير

 .)57الصفحة المبادئ السريرية ـ (دبر كحالة مخاض سوي  •

الـصفحة األعـراض ـ    ( معرقلةونفسك لحدوث والدة مطولة  وحضر توقع •

 والنزف التالي للـوالدة  )83الصفحة األعراض ـ  ( وعسر والدة الكتف )57

 .)25الصفحة األعراض ـ (

 فرط الصاء

الصفحة المبـادئ   (اسمح للوالدة أن تتقدم وراقب التقدم مستخدماً مخطط للوالدة           •

 .)65السريرية ـ 

 اشـفط األمينوسـي     :المرأة غير مرتاحة بسبب التمـدد الرحمـي       ت  إذا كان  •

 :المفرط) الصاء(

 .جس لتحديد موضع الجنين −

 .)22الصفحة المبادئ السريرية ـ (حضر الجلد بمطهر  −

 مـن خـالل جـداري       20ادخل إبرة نخاعية قياس     : في ظروف طاهرة   −

 . البطن والرحم واسحب الِمرود

اربط جهاز تـسريب    : وبشكل بديل . يرةاشفط السائل مستخدماً محقنة كب     −

 .باإلبرة واسمح للسائل أن ينزح ببطء إلى حاوية

أعـد المـرود وانـزع      : عندما تزول الضائقة الناجمة عن فرط التضخم       −

 .اإلبرة

 فرق األغشية بصنارة سلوية،     : أخرى  األغشية ألسباب  اسـتطب تمـزيق إذا   •

  .)17الصفحة اإلجراءات ـ (أو ملقاط كوخر 

تدلى الحبل والـوالدة ليـست      إذا  . ن تدلي الحبل عند تمزيق األغشية     تحقق م  •

 .)43الصفحة اإلجراءات ـ ( ولِّد بقيصرية :وشيكة



 

89األعراض ـ                                          المخاض مع رحم مفرط التضخم

 الحمـل المتعـدد

 الطفل األول
الصفحة المبادئ السريرية   ( ابدأ بتسريب وريدي وسرب سوائل وريدية ببطء       •

 . )21ـ 
وجـدت شـذوذات فـي       إذا. راقب األجنة بالتسمع المتقطع لسرعات قلوبهم      •

اشتبه )  ضربة في الدقيقة   180 أو أكثر من     100أقل من    (سرعة قلب الجنين  
 .)95الصفحة األعراض ـ (بضائقة جنينية 

 :افحص المجيء •
 اسمح للوالدة بالتقـدم كمجـيء قمـي مفـرد           :المجيء قمياً إذا كـان    −

 وراقـب تقـدم المخاض باستخدام )57الصفحة المبادئ السريرية ـ  (
 .)65الصفحة المبادئ السريرية ـ (الوالدة مخطط 

 طبق نفس الدالئل اإلرشادية الخاصة بمجـيء        :المجيء مقعدياً  إذا كان  −
 وراقب تقدم المخاض باستخدام )79الصفحة األعراض ـ  (مقعدي مفرد 

 .) 65الصفحة المبادئ السريرية ـ (مخطط الوالدة 
 .)43جراءات ـ الصفحة اإل(ولِّد بقيصرية : إذا وجدت وضعة مستعرضة −
 
 

 )األطفال اإلضافيون(الطفل الثاني أو اإلضافي 
 :فوراًاألول   بعد أن تتم والدة الطفل  •

 .جس البطن لتحديد وضعة الطفل اإلضافي −
 .)15الصفحة اإلجراءات ـ (صحح الوضعة الطوالنية بالتحويل الخارجي  −
 ).قلوب األجنة(قلب الجنين ) سرعات(افحص سرعة  −

 :هبلياً لتحديد فيما إذا أنجز فحصاً م •
 .)97الصفحة األعراض ـ (كان الحبل متدلياً  −
 .كانت األغشية سليمة أو متمزقة −

 المجيء القمي
اليـدان علـى    ( ناور الرأس داخل الحوض يدوياً       :يكن الرأس مدموجاً    إذا لم    •

 .إن أمكن) البطن
 .ر مزق األغشية بصنارة سلوية أو ملقاط كوخ:األغشية سليمة  إذا كانت  •
 .الجنين بين التقلصاتقلب   افحص سرعة  •

اترك ملقاطاً في النهاية األمومية للحبل السري وال تحاول توليـد المـشيمة             
.حتى تتم والدة آخر طفل
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 عـزز المخـاض     :التقلصات غير كافية بعـد والدة الطفـل األول        إذا كانت      •
، الـصفحة  8الجدول اإلجـراءات ـ   (باألوكسيتوسين باستخدام تصعُّد سريع 

 دقائق، تـدوم  10 تقلصات في 3(جيدة  لتحدث تقلصات )23اإلجراءات ـ  
 ). ثانية40 واحدة أكثر من كل

 من التقلصات الجيـدة أو إذا وجـدت         تحدث والدة تلقائية خالل ساعتين    إذا لم    •
 ضربة فـي    180 أو أكثر من     100أقل من    (شذوذات في سرعة قلب الجنين    

 .)43اإلجراءات ـ (ولِّد بقيصرية ) الدقيقة
 المجيء المقعدي

  فكـر غير متقلص وكان العنق    الطفل ليس أكبر من الطفل األول،     إذا تأكد أن     •
 .)71الصفحة المبادئ السريرية ـ (بالوالدة المهبلية 

 : األولبعد والدة الطفل التقلصات غير كافية أو غير موجودة إذا كانت −
الجدول اإلجراءات ـ  (م بزيـادة تسريب األوكسـيتوسين بمعدل سريع ق
 تقلصات فـي  3( لتحدث تقلصات جيدة )23، الصفحة اإلجراءات ـ   8

 ). ثانية40ة أكثر من  دقائق تدوم كل واحد10
 مزق األغـشية بـصنارة      :المقعد نازالً  وكان   األغشية سليمة إذا كانت    −

 .)17الصفحة اإلجراءات ـ (سلوية أو ملقاط كوخر 
شـذوذات فـي    افحص سرعة قلب الجنين بين التقلصات ، إذا وجـدت            −

.  ضربة في الدقيقـة    180 أو أكثر من     100أقل من    (سرعة قلب الجنين  
 .)42الصفحة اإلجراءات ـ (راج المقعدي ولِّد باالستخ

الـصفحة اإلجـراءات ـ    ( ولِّد بقيصرية :الوالدة المهبلية غير ممكنةإذا كانت  •
43(. 

 الوضعة المستعرضة
الـصفحة  ( حـاول إجـراء التحويـل الخـارجي          :األغشية سليمة إذا كانت    •

 .)15اإلجراءات ـ 
مل واألغـشية مـا     بشكل كا  وكان العنق متوسعاً     فشل التحويل الخارجي  إذا   •

 . حاول تحويل القدمين الداخلي:زالت سليمة
 إذا كان مقدم الخدمة غيـر       ال تحاول إجراء تحويل القدمين الداخلي      :مالحظة

. إذا كان الرحم متندباً   مـدرب أو كانت األغشية متمزقة والصاء قد نزح، أو          
 .ال تستمر إذا لم يدر الطفل بسهولة

 على مستوى عاٍل داخل الرحم واقبض على        ادخل يداً تلبس قفازاً مطهراً     −
 .قدم الطفل

 .أدر الطفل بلطف لألسفل −
 . )42الصفحة اإلجراءات ـ (ابدأ باالستخراج المقعدي  −



 

91األعراض ـ                                          المخاض مع رحم مفرط التضخم

 
 .افحص سرعة قلب الجنين بين التقلصات •

 تحويـل القـدمين الـداخلي غيـر          الخـارجي، وكان  فشـل التحويـل إذا   •

 .)43جراءات ـ الصفحة اإل(ولِّد بقيصرية : مستحسن أو فشل

 ميلي غرام   0.2 وحدات عضلياً أو أعط اإلرغومترين       10أعط األوكسيتوسين    •

عضلياً خالل دقيقة بعد والدة آخر طفل واستمر بالتدبير الفعال للدور الثالـث             

 .)73الصفحة المبادئ السريرية ـ (لتنقص فقد الدم بعد الوالدة 

 المضاعفات

 :عدد تتضمن المضاعفات األمومية للحمل المت •

 فقر الدم  −

 اإلجهاض −

  ضغط الدم المحرض بالحمل ومقدمات االرتعاجفرط −

 )الصاء(فرط السائل األمينوسي  −

 تقلصات ضعيفة خالل المخاض −

 المشيمة المنحبسة −

 النزف التالي للوالدة −

 :تتضمن المضاعفات المشيمية والجنينية  •

 انفصال المشيمة الباكر −

 المشيمة المنزاحة −

 القصور المشيمي −

  مبتسرةوالدة −

 انخفاض وزن الوالدة −

 السىءالمجيء  −

 تدلي الحبل  −

 شذوذات خلقية −

 

 



                                                   المخاض مع رحم مفرط التضخم92األعراض ـ 

 

 



  

 

        93األعراض ـ المخاض مع رحم متندب                            

 المشكلة
 .امرأة بحالة مخاض لديها رحم متندب من جراحة رحمية سابقة •

 التدبير العام

الصفحة المبادئ الـسريرية ـ   (ابدأ بتسريب وريدي وسرب سوائل وريدية  •

21(. 

تترك القيـصرية والجراحـات الرحميـة       . حدد سبب تندب الرحم   : إن أمكن    •

مل منتبذ منغرز في    مثالً تصليح تمزق سابق في الرحم، استئصال ح       (األخرى  

قد تضعف هذه الندبة جدار الرحم مؤدية إلـى         . ندبة في جدار الرحم   ) القرنين

 .)6اإلطار األعراض ـ (تمزق الرحم خالل الوالدة 

  تمزق الندبات الرحمية              6اإلطار األعراض ـ 

 
 
 
 
 
 

 التدبير النوعي

يها ندبات بـسبب قيـصرية      تقريباً من الحاالت التي ف    % 50أظهرت الدراسات أن    

وقد سـجل أن تـواتر تمـزق        . مستعرضة سفلية يمكن توليدها عن طريق المهبل      

 .في المخاض مع اختبار والدة متأن % 1الندبات المستعرضة السفلية أقل من 

 اخـتبار الـوالدة

 :اضمن أن الظروف مناسبة الختبار الوالدة، وعلى األخص •

 .رضة سفليةالجراحة السابقة كانت قيصرية مستع −

 .الجنين بمجيء قمي سوي −

 .قد تتمزق الندبات العمودية قبل المخاض أو خالل طور الخفاء:الندبات العمودية •
تتمزق، وبشكل نمطي، خالل المخاض الفعال أو خـالل         : الندبات المستعرضة  •

 .طور االنقذاف
يمـتد التمـزق لمسافة قصيرة فقط داخل عضلة الرحم مع ألم خفيـف أو             قد   •

قد يبقى الجنين والمشيمة في الرحم وقد يبقى الجنين حياً عدة دقـائق أو              . نزف
.ساعات
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 .يمكن القيام بقيصرية عاجلة فوراً ـ إن تطلب األمر −

قصة لقيصريتين على القطعـة      أو أن لدى المرأة      تتوفر هذه الظروف،  وإذا لم    •

 .)43الصفحة اإلجراءات ـ ( ولِّد بقيصرية :الرحمية السفلية أو رحم متمزق

الصفحة المبادئ الـسريرية ـ   (ة راقب تقدم المخاض باستخدام مخطط الوالد •

65(. 

شخص سـبب التقـدم     :  على مخطط الوالدة     تجاوز المخاض خط اليقظة   إذا   •

 :البطيء واتخذ فعالً مالئماً

 رحمية غير كافيـة   إذا وجد تقدم بطيء في المخاض ناجم عن تقلصات           −

مزق األغشية : )57، الصفحة األعراض ـ  10الجـدول األعراض ـ  (

الصفحة (لقاط كوخر وعزز المخاض باألوكسيتوسين      بصنارة سلوية أو م   

 .)17اإلجراءات ـ 

 عالمات على الالتناسـب الرأسـي الحوضـي أو االنـسداد          إذا وجدت    −

الصفحة اإلجـراءات ـ   (ولِّد بقيصرية فوراً : )10الجدول األعراض ـ  (

43(. 

نبض األم سريع، ألـم بطنـي        (عالمات على تمزق رحمي وشيك    إذا وجدت    •

ولِّـد بقيـصـرية فـوراً      ): ض فـوق العانة، ضائقة جنينيـة     مستديم، ومض 

 ).43الصفحة اإلجراءات ـ (

 )43الـصفحة اإلجـراءات ـ    ( ولِّد بقيصرية فوراً :اشتبه بتمزق الرحم إذا  •

الصفحة ( أو أنجز استئصال الرحم )95الصفحة اإلجراءات ـ  (وصلِّح الرحم 

 .)103اإلجراءات ـ 



  

 

        95األعراض ـ            الضائقة الجنينية في المخاض            

 المشكالت
 ).الدقيقة/  ضربة180 أو أكثر من 100أقل من (سرعة قلب الجنين شاذة  •
 .صاء مبقع بعقي ثخين •

 التدبير العام

 .أجلس المرأة منتصبة أو ضعها على جانبها األيسر  •
 .أوقف األوكسيتوسين إذا كان يعطى  •

 سرعة قلب الجنين الشاذة

 الشاذة سرعة قلب الجنين             7اإلطار األعراض ـ 

 
 
 
 
 
 
 

ابتـدئ التـدبير    ): مثالً حمى عنـد األم، أدويـة       (تحديد سبب أمومي  إذا تم    •
 .المناسب

 تقلـصات   3 طوال   وبقيت سرعة قلب الجنين شاذة     يحدد سبب أمومي،  إذا لم    •
 :اجر فحصاً مهبلياً لتتحقق من العالمات اإليضاحية للضائقة: على األقل

 اشتبه بانفـصـال المـشـيمة      :نزف مع ألم متقطع أو ثابت     إذا وجـد    −

 ).18الصفحة األعراض ـ (الباكر 

أعط ): حمى، نجيج مهبلي كريه الرائحة     (عالمات على عدوى  إذا وجدت    −

 .)139الصفحة األعراض ـ (المضادات الحيوية كما في التهاب السلى 

خالل التقلصات، لكن عادة ما تعـود إلـى          سرعة قلب الجنين السويةقد تبطئ  •
 .السواء عند ارتخاء الرحم فوراً

مع غياب التقلصات أو االستدامة بـالبطء        سرعة قلب الجنين البطيئة جداً       توحي •
 .بعد التقلصات بضائقة جنينية

استجابة لحمى عند األم أو أدويـة تـسبب         قد تكون سرعة قلب الجنين السريعة        •
فرط ضغط الـدم،    ) األدوية المبطئة للوالدة  : مثالً(سـرعة قـلب األم السـريعة     

يجب أن تعتبر سرعة قلب الجنين السريعة ـ مع غياب سرعة  . أو التهاب السلى
 .عالمة على ضائقة جنينيةقلب األم السريعة ـ 



                                                    الضائقة الجنينية في المخاض96األعراض ـ 

 

 دبر كتدلي الحبـل      :الحـبل تحت جزء المجـيء أو في المهبل      إذا كان    −

 ).97 الصفحة األعراض ـ(

استمرت شذوذات سرعة قلب الجنين أو وجدت عالمات إضـافية علـى            إذا   •

 : خطط للوالدة ) : سائل مبقع بعقي ثخين (:الضائقة

ورأس الجنين ليس أعلى مـن       عنق الرحم متوسعاً بشكل كامل    إذا كان    −

للرأس فـي    أو الحافة العظمية الموجهة      1/5بأكثر من    االرتفاق العاني 

الصفحة اإلجراءات  (د باالسـتخراج بالتخـلية     ولِّ :0الجـنين  مجيء  

 .)33الصفحة اإلجراءات ـ (  أو بالملقط)27ـ 

رأس الجنين أعلى من     أو أن    يكن عنق الرحم متوسعاً بشكل كامل     إذا لم    −

فـوق    للرأس أو الحافة العظمية الموجهة    1/5بأكثر من    االرتفاق العاني 

 .)43راءات ـ الصفحة اإلج( ولِّد بقيصرية :0مجيء الجنين 

 العقـي
كثيراً ما يالحظ العقي الذي يبقع الصاء حالما ينضج الجنين، ووجـوده لـيس               •

إن درجة خفيفة من العقي دون شذوذات في سرعة         . مؤشراً على ضائقة جنينية   

 .قلب الجنين إشارة إلى الحاجة إلى التيقظ

ـ      )قليل( بمرور العقي في صاء ناقص       يوحي العقي الثخين   • ى ، وقـد يـشير إل

الحاجة إلى تسريع الوالدة والتعامل العقي في المسلك الهوائي العلوي الوليدي           

 . )143الصفحة األعراض ـ (عند الوالدة وذلك للوقاية من شفط العقي 

، يمر العقي في المخاض بسبب انضغاط بطـن الجنـين           في المجيء المقعدي   •

مخـاض  خالل الوالدة؛ وهذه ليست عالمة على ضائقة ما لم تحـدث فـي ال             

 .الباكر

 



  

 

        97األعراض ـ الحبل المتدلي                                       

 المشكالت 
 . يتوضع الحبل السري في قناة الوالدة تحت جزء المجيء الجنيني •
 .الحبل السري مرئي في المهبل بعد تمزق األغشية  •

 التدبير العام 

 . ألتار في الدقيقة عبر قناع أو قنية أنفية6-4أعط األكسجين بمعدل  •

 التدبير النوعي 

 الحبل النابض

 . فالجنين حيالحبل نابضاًإذا كان 
 ، 8الجدول المبادئ الـسريرية ـ   (شخّص دور المخاض بفحص مهبلي فوري  •

 ).60الصفحة المبادئ السريرية ـ 
 : قم بما يلي في كل الحاالت:الدور األول من المخاضإذا كانت المرأة في  •

أدخل يداً ـ تلبس قفازاً مطهراً على مستوى عاٍل ـ داخل المهبل وادفع    −
ط على الحبل وتزيح جزء المجـيء       جزء المجيء لألعلى لتخفف الضغ    

 .من الحوض
ضع اليد األخرى على البطن في الناحية فوق العانة لتحافظ على جـزء              −

 .المجيء خارج الحوض
انزع اليد من المهبل حالما يمسك جزء المجـيء وبقـوة فـوق حافـة                −

 .ابق اليد على البطن حتى القيصرية. الحوض
رام وريدياً بـبطء خـالل    ميلي غ0.5أعط السالبوتامول ـ إن توفر ـ    −

 .دقيقتين لتنقص التقلصات
 ).43الصفحة اإلجراءات ـ (أنجز القيصرية فوراً  −

  :الدور الثاني من المخاضإذا كانت المرأة في  •
 واالستخراج )71الصفحة اإلجراءات ـ  (سرع الـوالدة ببضع الفـرج  −

 ـ  الصفحة اإلجراءات( أو بالملقط )27الصفحة اإلجراءات ـ  (بالتخلية 
33.( 



الحبل المتدلي                                                                           98األعراض ـ 

 

ـ ( أنجز االستخراج المقعدي :المجيء مقعدياًإذا كان  −  الصفحة اإلجراءات 

 وطـبق ملقطاً طويالً أو ملقط بايـبر على الرأس بعـد خروجـه             )42

 ).41الصفحة اإلجراءات ـ (

 .)142الصفحة األعراض ـ (حضر إلنعاش الوليد  −

 الحبل ليس نابضاً

ولِّد بالطريقة التي تراها األكثـر مأمونيـة        . ، فالجنين ميت  الحبل نابضاً إذا لم يكن    

 .للمرأة

 



  

 

        99األعراض ـ الحمي خالل الحمل والوالدة                         

 المشكلة

 .خالل الحمل أو الوالدة)  م أو أكثر38ْدرجة الحرارة (امرأة تعاني من حمى  •

 التدبير العام 

 .شجع على الراحة في السرير  •

 .شجع على زيادة المدخول من السوائل عن طريق الفم  •

 .استخدم مروحة أو اسفنجة باردة لتساعد على إنقاص درجة الحرارة  •

 



الحمى خالل الحمل والوالدة                                                            100األعراض ـ 

 التشخيص 
 تشخيص الحمى خالل الحمل والوالدة             13ـ الجدول األعراض 

أعراض وعالمات توجد  التشخيص المحتمل
 أحياناً

عرض التجلي وأعراض وعالمات 
 أخرى توجد بشكل نمطي

 التهاب المثانة 
 101الصفحة األعراض ـ 

 فوق العانة/ ألم خلف العانة  •
 ألم بطني •

 عسر التبول  •
 زيادة تواتر وإلحاح التبول  •

تهاب الحويـضة والكليـة     ال
 الحاد 

 102الصفحة األعراض ـ 

 فوق العانة/ ألم خلف العانة  •
 مضض / ألم في القطن  •
 مضض في القفص الصدري  •
 قهم •
 قياء/ غثيان  •

 عسر التبول  •
حمــى مــستدقة / نــوافض  •

 )صاعدة بحدة(
 زيادة تواتر وإلحاح التبول •
 ألم بطني •

 إجهاض إنتاني
 2الجــدول األعــراض ـ   

 9عراض ـ الصفحة األ

 ألم أسفل البطن  •
 إيالم ارتدادي •
 نزف مطول •
 نجيج عنقي قيحي •

نجيج مهبلي كريه الرائحة في  •
  األولى22األسابيع 

 حمى •
 رحم ممض •

 التهاب السلى 
 139الصفحة األعراض ـ 

تاريخ طبي سـابق بفقـد       •
 للسوائل

 رحم ممض •
 سرعة قلب الجنين سريعة  •
 نزف مهبلي خفيف •

 نوافض/ حمى  •
يه الرائحة بعد   نجيج مائي كر   •

  22األسبوع 
 ألم بطني •

 التهاب رئوي 
 129الصفحة األعراض ـ 

 تصلد •
ــق  • ــان الحل ــق (احتق حل

 )محتقن
 تنفس سريع •
 خراخر/ غطائط  •

 حمى  •
 عسر التنفس •
 سعال مع بلغم •
 ألم صدري •

ــصحوبة   ــر م ــا غي مالري
 مضاعفات

 103الصفحة األعراض ـ 

 حمى • طحال متضخم •
 رعدات/ نوافض  •
 صداع •
  مفصلي /ألم عضلي  •

 مالريا وخيمة
 مصحوبة بمضاعفات 
 52الصفحة األعراض ـ 

 اختالجات •
 يرقان •

أعراض وعالمات المالريـا     •
 غير المصحوبة بمضاعفات 

 سبات •
 فقر الدم •

 تخليط • )1(التيفية 
 ذهول •

 حمى •
 صداع •
 سعال جاف •
 دعث •
 قهم •
 طحال متضخم •

 
 
 

                                                            
 14 مرات باليوم مدة 3 غرام فموياً 1 مرات باليوم أو أعط األموكسيلين  4 غرام فموياً    1  أعط األمبيسلين     )1(
 .سوف تعتمد المعالجة البديلة على أنماط التحسس المحلي. اًيوم`



 

101األعراض ـ الحمى خالل الحمل والوالدة                                                   

أعراض وعالمات توجد  التشخيص المحتمل
 أحياناً

عرض التجلي وأعراض وعالمات 
 أخرى توجد بشكل نمطي

 مفصلي / ألم عضلي  • )2(التهاب الكبد 
 شرى •
 طحال متضخم •

 حمى •
 دعث •
 قهم •
 غثيان •
 بول أسود وبراز شاحب •
 يرقان •
 كبد متضخم •
 .  وفر معالجة داعمة وراقب )2(

 الـتدبـير
 عداوى السبيل البولي

 
 
 

  االخـتبارات
يمكن استخدام أشرطة االختبار والفحص المجهري وزرع البـول لتحديـد وجـود             

لحويـضة  عدوى في السبيل البولي؛ لكنها لن تفرق بين التهاب المثانة والتهـاب ا            
 .والكلية الحاد

 أشرطة االختبار استراز الكرية البيضاء يمكن أن تستخدم لكشف كريات الدم            •
 .البيضاء، واختبار مرجعة النترات يمكن أن يستخدم لكشف مجموعة النترات

.  قد يظهر الفحص المجهري لنموذج بولي الكريـاِت البيـضاء فـي اللزنـة          •
 .والجراثيم ـ وأحياناً الكريات الحمر

 يجب أن يجرى اختبار زرع البول والتحسس إن توفر وذلك لتحديد الكائنات             •
 .الحية وتحسسها للمضادات الحيوية

 يتطلب فحص البول نموذج منتصف الجريان النظيف اللمس للتقليل مـن            :مالحظة  
 .احتمال التلوث

 الـتهاب المثانـة

 .التهاب المثانة هو عدوى المثانة 
 :) 35الصفحة المبادئ السريرية ـ (وية   عالج بالمضادات الحي •

 . أيام3 مرات يومياً مدة 3 ميلي غرام فموياً 500األموكسيسيلين  −
 ميلـي   800/ 160(السلفاميثوكسازول حبـة واحـدة      / أو التريميثوبريم  −

 . أيام3 فموياً مرتين يومياً مدة )غرام

افترض أن عدوى في السبيل البولي تصيب كـل مـستويات الـسبيل مـن               
 .الكؤوس الكلوية إلى الصماخ اإلحليلي
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ضاد حيوي   قم بزرع البول والتحسس إن توفر، وعالج بم        :فشلت المعالجة   إذا   •
 .مناسب للكائن الحي

 :رجعت العدوى مرتين أو أكثر  إذا  •
وعالج بمضاد حيوي مناسب للكائن     . قم بزرع البول والتحسس إن توفر      −

 .الحي
أعط مضادات حيوية فموياً مرة يومياً عنـد  : لالتقاء من عداوى إضافية    −

 : أعط. النوم بقية الحمل وأسبوعين بعد الوالدة
 ميلـي   800/ 160(سلفاميثوكسازول حبة واحـدة     ال/  التريميثوبريم −

 أو) غرام
 . ميلي غرام250 األموكسيسيلين  −

 . يستطب االتقاء بعد العداوى الراجعة وليس بعد عارض وحيد:مالحظة 
 التهاب الحويضة والكلية الحاد

عدوى حادة للسبيل البولي العلوي، وخاصة حويضة الكلية ، وقد يـصيب المـتن              
 .الكلوي أيضاً

الـصفحة  ( ابتدئ المعالجـة الفوريـة       :وجدت الصدمة أو اشتبه بها     إذا •
 .)1األعراض ـ 

قم بزرع البول والتحسس، إن أمكن، وعالج بمـضاد حيـوي مناسـب              •
 .للكائن الحي

  عالج بالمضادات الحيوية حتى تـصبح      :كان زرع البول غير متوفر    إذا   •
 :)35رية ـ الصفحة المبادئ السري( ساعة 48المرأة خالية من الحمى مدة 

 . ساعات6 غرام وريدياً كل 2األمبيسلين  −
 24كيلوغرام من وزن الجسم وريدياً كل       /  ميلي غرام  5مع الجنتاميسين    −

 .ساعة
 1 أعط األموكسيسيلين    : ساعة 48المرأة خالية من الحمى مدة        حالما تصبح    •

 . يوماً من المعالجة14 مرات يومياً حتى تكمل 3غرام فموياً 
لم تحدث اسـتجابة  إذا .  ساعة48وقع االستجابة السريرية خالل      يت :مالحظة  

 . أعد تقييم النتائج والتغطية بالمضادات الحيوية: ساعة72سريرية خالل 
أعط مضادات حيوية فموياً مرة يومياً عند النـوم         : لالتقاء من عداوى إضافية    •

 :أعط: بقية الحمل وألسبوعين بعد الوالدة
 ؛) ميلي غرام800–160(ثوكسازول حبة واحدة السلفامي/ التريميثوبريم −
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 . ميلي غرام250أو األموكسيسيلين  −
 .الكافي عن طريق الفم أو الوريد ) تعويض السوائل(اضمن التميه  •
 ميلي غرام فموياً عند الحاجة لمعالجة األلم وتخفيض         500أعط الباراسيتامول    •

 .درجة الحرارة 
 اشـتبه بمخـاض     :ع بالدم تقلصات مجسوسة ونجيج مخاطي مبق    إذا وجدت    •

 .)122الصفحة األعراض ـ (مبتسر 

 المالريا غير المصحوبة بمضاعفات

هناك نوعان من طفيليات المالريا، المتصورة النـشيطة والمتـصورة المنجليـة،            
قد تسبب مالريا المتصورات المنجليـة المـصحوبة        . مسؤوالن عن معظم الحاالت   

.  إن لم يتم تمييزها ومعالجتها مبكـراً       بأعراض عند الحامل مرضاً وخيماً والموت     
عندما تتجلى المالريا كمرض حاد بحمى، فإنه ال يمكن تفريقها بشكل يعول عليـه              

يجـب أن تعتبـر     . عن العديد من األسباب األخرى للحمى على أرضية سـريرية         
 .المالريا التشخيص األكثر احتماالً عند حامل مصابة بحمى وتعرضت للمالريا

تعيش فـي منطقـة غيـر       (ي ليس لديها مناعة سابقة ضد المالريا          المرأة الت  •
 .)52الصفحة األعراض ـ (معرضة لمضاعفات أكثر وخامة للمالريا ) مالريا

  المرأة التي لديها مناعة مكتسبة ضد المالريا تحت اختطار عاٍل لتطور فقـر              •
 .دم وخيم ووالدة أطفال ناقصي الوزن عند الوالدة

 االخـتبارات

 ابدأ المعالجـة باألدويـة      : تكن التسهيالت إلجراء االختبارات متوفرة       لمإذا   •
مثالً الصداع، الحمى، األلـم     (المضادة للمالريا اعتماداً على الشك السريري       

 ).المفصلي
 :سوف تؤكد االختبارات التالية ـ عند توفرها ـ التشخيص •

 :الفحص المجهري لفلم ثخين أو رقيق الدم −
غياب الطفيليات  ( أكثر حساسية في كشف الطفيليات         الفلم الثخين للدم    -

 ).ال يستبعد المالريا
 . يساعد الفلم الرقيق للدم في استعراف أنواع الطفيلي −

 .اختبارات كشف المستضد السريع −
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 مالريا المتصورات المنجلية
 مالريا المتصورات المنجلية الحادة، غير المصحوبة بمضاعفات

المقاومة للكلوركين منتشرة، وقد تحدث المقاومة ألدويـة        مالريا المتصورات المنجلية    
مـن  : ولـذلك . أيضاً) البيريميثامين، الميفلوكين / مثالً الكينين، السلفادوكسين  (أخرى  

تتـضمن األدويـة    . المهم اتباع توصيات الدالئل اإلرشادية المحلية الخاصة بالمعالجة       
اسـيكلين والدوكسيـسيكلين    البريمـاكين، التتر  : التي يمنع إعطاؤهـا أثنـاء الحمـل       

برغوانيـل  / تتوفر حالياً معطيات قليلة حول استخدام األتوفوكـون       . والهالوفانترين
 .اللوميفانتيرين في الحمل ليوصى باستخدامها في هذا الوقت/ واألرتيميثير

 منطقة طفيليات المتصورة المنجلية الحساسة للكلوروكين
وغرام من وزن الجسم فمويـاً يوميـاً   كيل/  ميلي غرام  10 أعط أساس الكلوروكين     •

كيلوغرام من وزن الجسم فـي اليـوم        /  ميلي غرام  5يومين، اتبعها بـ    لمدة  
 .الثالث

 . يعتبر الكلوروكين مأموناً في األثاليث الثالثة من الحمل:مالحظة 
 منطقة طفيليات المتصورة المنجلية المقاومة للكلوركين

) ثناثي هيدروكلوريد أو سلفات   (ثامين أو ملح الكينين     البريمي/ يمكن استخدام السلفادوكسين  
 :تتضمن خيارات المعالجة. فموياً لمعالجة المالريا المقاومة للكلوروكين طوال الحمل

 . حبات بالفم كجرعة مفردة3البريميثامين / السلفادوكسين •
 أرجية   كانت المرأة  البريميثامين إذا /  يجب أال يستخدم السلفادوكسين    :مالحظة

 .للسلفوناميدات) تحسسةم(
كيلوغرام من وزن الجسم بالفم ثالث مـرات        /  ميلي غرام  10أو ملح الكينين     •

 . أيام7يومياً لمدة 
 أيام من الكينين غيـر ممكنـة أو كانـت           7 إذا كانت المطاوعة مع      :مالحظة

البيريميثامين /  أيام مع السلفادوكسين   3أعط الكينين   : التأثيرات الجانبية وخيمة  
تـوفير  (ص بالفم كجرعة مفردة فـي اليـوم األول مـن المعالجـة               أقرا 3

 ).البريميثامين مفيد، تراجع الدالئل اإلرشادية الوطنية/ السلفادوكسين
يمكن استخدام الميفلوكين أيضاً لمعالجة المتصورة المنجلية المصحوبة بأعراض في          

مين غير مناسبة بسبب البيريميثا/ الحمل إذا كانت المعالجة بالكينين أو السلفادوكسين    
 .مقاومة الدواء أو موانع اإلعطاء الشخصية

 يجب أن يفكر األطباء السريريون جيداً عند استخدام الميفلوكين فـي الحمـل              :مالحظة
 .الباكر بسبب المعطيات المحدودة للمأمونية في األثلوث األول من الحمل

/  ميلي غـرام   15ن  أعط الميفلوكي : في مناطق الطفيليات الحساسية للميفلوكين     •
 .كيلوغرام من وزن الجسم بالفم كجرعة مفردة 
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/  ميلـي غـرام  15أعط الميفلوكين ): المكتشفة( في مناطق المقاومة الطارئة   •
كيلـوغرام مـن    /  ميلي غرام  10كيلوغرام من وزن الجسم بالفم، اتبعها بـ        

 . ساعة24وزن الجسم بعد 
 عدة أدويةمنطقة مالريا المتصورات المنجلية المقاومة ل

مقاومـة للكلـوروكين    (توجد مالريا المتصورات المنجليـة المقاومـة لعـدة أدويـة            
في مناطق معينة مما يحد من      ) البيريمـثامين والكينين أو الميفلوكين   / والسـلفادوكسين
 :تتضمن خيارات المعالجة. راجع الدالئل اإلرشادية الوطنية للمعالجة. خيارات المعالجة

كيلوغرام مـن   /  ميلي غرام  10) نائي هيدروكلوريد أو سلفات   ث( ملح الكينين    •
 . أيام 7 مرات يومياً لمدة 3وزن الجسم بالفم 

 مرات يومياً  3كيلوغرام من وزن الجسم بالفم      /  ميلي غرام  10أو ملح الكينين     •
 . أيام5 مرات يومياً لمدة 4 ميلي غرام 300 أيام مع الكلينداميسين 7لمدة 

 .الكلينداميسين في المناطق المقاومة للكينين/ دام توليفة الكينين يمكن استخ:مالحظة 
 بالفم بجرعة تحميل  كيلوغرام من وزن الجسم     /  ميلي غرام  4أو األرتيسينات    •

كيلوغرام مـن وزن الجـسم      /  ميلي غرام  2مقسمة في اليوم األول، تتبع بـ       
 . أيام 6بالفم مرة يومياً لمدة 

 الثاني والثالث لمعالجة المالريا األثلوثينينات في  يمكن استخدام األرتيس:مالحظة 
غير المصحوبة بمضاعفات لكن هناك معطيات قليلة حول التوصية باستخدامه في 

 .األثلوث األول وعلى كل قد يستخدم األرتيسينات إذا لم يتوفر بديل مناسب
 مالريا المتصورات النشيطة

 لوروكينمنطقة طفيليات المتصورات النشيطة الحساسة للك
الكلوروكين وحده هو الدواء المختار في مناطق مالريـا المتـصورات النـشيطة             
الحساسة للكلوروكين ومناطق مالريا المتصورات النشيطة والمنجليـة الحـساسة           

أما عندما توجد متصورات منجلية مقاومة للكلوروكين فدبر كعـدوى          . للكلوروكين
 .)106الصفحة األعراض ـ (مختلطة 

 وزن الجسم بالفم مرة   كيلوغرام من   /  ميلي غرام  10الكلوروكين  أعط أساس    •
كيلوغرام من وزن الجسم بـالفم    /  ميلي غرام  5يومياً لمدة يومين ثم اتبعه بـ       

 .في اليوم الثالث
 منطقة طفيليات المتصورات النشيطة المقاومة للكلوروكين

 وهناك معطيات سجلت المتصورات النشيطة المقاومة للكلوروكين في بلدان عديدة ،   
وقبل التفكير الجدي بأدوية الخط الثاني لمعالجـة        . محدودة لتحديد المعالجة المثالية   

فشل الكلوروكين، يجب علـى األطبـاء الـسريريين أن يـستبعدوا المطــاوعة              
لم يكن االختبـار    إذا  . الضـعيفة للمـريض وعدوى جديدة بالمتصورات المنجلية     

تتضمن خيارات معالجـة    ). انظر الحقاً (ختلطة   دبر كعدوى م   :التشخيصي متوفراً 
 :مالريا المتصورات النشيطة المقاومة للكلوروكين المثبتة 
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كيلوغرام مـن   /  ميلي غرام  10) ثنائي هيدروكلوريد أو سلفات   (ملح الكينين    •
 . أيام7وزن الجسم بالفم مرتين يومياً لمدة 

المتصورات المنجلية   جرعة الكينين أقل من تلك المستخدمة لمالريا         :مالحظة  
 .؛ تشخيص األنواع ضروري

 .كيلوغرام من وزن الجسم بالفم كجرعة مفردة/  ميلي غرام15أو الميفلوكين  •
 . أقراص بالفم كجرعة مفردة3البيريميثامين / أو السلفادوكسين •

البيريميثامين بشكل عام ألنه يعمل     /  ال يوصى بإعطاء السلفادوكسين    :مالحظة
 .ليات المتصورات النشيطة ببطءعلى التخلص من طفي

كيلوغرام من وزن الجسم بالفم بجرعة تحميل       /  ميلي غرام  4أو األرتيسينات    •
كيلوغرام مـن وزن الجـسم      /  ميلي غرام  2مقسمة في اليوم األول، تتبع بـ       

 . أيام6يومياً لمدة 

 معالجة األدوار الكبدية لمالريا المتصورات النشيطة
تتحـرر  : ومن وقت آلخر    . النشيطة هاجعة في الكبد   قد تبقى مالريا المتصورات     

هذه األدوار الهاجعة إلى الدم لتسبب عدوى جديدة بالمتصورات النشيطة مصحوبة           
يمكن استخدام البريماكين للتخلص من األدوار الكبدية ، لكن اسـتخدامه           . بأعراض

 أنظمـة   تختلـف . يجب أن يستخدم البريماكين بعد الوالدة     . غير مقبول أثناء الحمل   
استخدم الجرعة الموصى بهـا فـي الـدالئل         . الجرعات حسب المنطقة الجغرافية   

 .اإلرشادية الوطنية

 مناطق مالريا المتصورات النشيطة والمنجلية المختلطة
تختلف درجات أنواع المالريا وأنماط التحسس الدوائي لها فـي منـاطق االنتقـال              

كـان التـشخيص    إذا  .. نية ضروري الرجوع إلى الدالئل اإلرشادية الوط    . المختلط
 يمكن وصف معالجة نوعية؛ أما عند عـدم تـوفره، فتتـضمن             :المجهري متوفراً 

 :الخيارات
اتبـع  (افترض أن العدوى ناجمة عن المتصورة المنجلية وعالج تبعاً لـذلك             •

 ).الدالئل اإلرشادية الوطنية
/ اسة للسلفادوكسين   في مناطق المتصورة المنجلية المقاومة للكلوروكين، لكنها حس        •

 البيريميثامـين والمتصـورة النشيطة الحساسة للكلوروكين، عالج بجرعة      
 .البيريميثامين/ معيارية من الكلوروكين وجرعة معيارية من السلفادوكسين
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 المشكلة
تحدث بعد الوالدة بـأكثر     ) ْ  م أو أكثر    38درجة الحرارة   (امـرأة لديها حمى     •

 . ساعة24من 

 التدبير العـام 
 .شجع على الراحة في السرير •
 .الكافي عن طريق الفم أو الوريد) تعويض السوائل(شجع على التميه  •
 .استعمل مروحة أو اسفنجة باردة لتساعد على تخفيض درجة الحرارة •
حــتى   ).1الصفحة األعراض ـ  ( ابدأ المعالجة فوراً :اشتبه بالصـدمةا إذ •

في الذاكرة عنـد     الصدمة موجودة، احتفظ بالصدمة      لـو لم تكـن عالمات   
، مـن   تطورت الـصدمة  إذا  .  الحقاً ألن حالتها قد تسوء بسرعة      تقييم المرأة 

 .المهم أن تبدأ المعالجة فوراً
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 تشخيص الحمى التالية للوالدة            14 الجدول األعراض ـ

العرض الذي تراجع المريضة  أعراض وعالمات توجد أحياناً التشخيص المحتمل
بسببه المركز الصحي وأعراض 
 وعالمات أخرى توجد بشكل نمطي

 التهاب الرحم
  110الصفحة األعراض ـ 

 )1(نزف رحمي خفيف •
 صدمة •

 نوافض / حمى •
 ألم أسفل البطن •
 مطرزات مهبليـة قيحيـة     •

 كريهة الرائحة
 رحم ممض •

 خراج حوضي 
 110الصفحة األعراض ـ 

استجابة ضعيفة للمـضادات     •
 الحيوية 

تورم في الملحقات أو جيبـة       •
 دوغالس 

قيح يتم الحصول عليه مـن       •
ــستقيمية   ــة الم ــزل الردب ب

 الرحمية

 ألم وتمدد أسفل البطن  •
 حمـى ســريعة االرتفــاع  •

 نوافض/ ومستديمة 
 رحم ممض •

 التهاب الصفاق
 111لصفحة األعراض ـ ا

إيالم في المنطقـة المقابلـة       •
 للجس

 تمدد البطن •
 قهم •
 قياء/ غثيان  •
 صدمة •

/ حمـى منخفــضة الدرجــة  •
 نواقص 

 ألم أسفل البطن •
 غياب األصوات المعوية •

 تحفل الثدي 
 111الصفحة األعراض ـ 

 ثديان قاسيان متضخمان  •
 كال الثديين مصاب •

 مضض وألم في الثدي  •
 دة أيام بعد الوال3-5 •

 التهاب الثدي
 112الصفحة األعراض ـ 

 التهاب مسبوق بتحفل •
 يصاب ثدي واحد عادة •

 مضض وألم في الثدي  •
منطقة محمرة إسفينية الشكل     •

 في الثدي 
  أسابيع بعد الوالدة3-4 •

 خراج الثدي
 113الصفحة األعراض ـ 

 تورم متموج في الثدي •
 قيح نازح •

 ثدي قاس ممض جداً  •
 حمامى شديدة •

ح أو تـورم    خراج الجـر  
مصلي في الجرح أو ورم     

 دموي في الجرح 
 113الصفحة األعراض ـ 

حمامى خفيفة تمتد فوق حافة      •
 الشق

 جرح ممض بشكل غير  •
عـادي مـع نجيج دمـوي    

 أو مصلي

التهاب النـسيج الخلـوي     
 تحت الجرح

 114الصفحة األعراض ـ 

 ) قاس(جرح متيبس  •
 نجيج قيحي •
 منطقة محمرة حول الجرح •

 مؤلم جرح ممض و •
حمامى ووذمة فـوق حافـة       •

 الشق
 التهاب المثانة

  101الصفحة األعراض ـ 
 فوق العانة / ألم خلف العانة  •
 ألم بطني •

 عسر التبول  •
 زيادة تواتر إلحاح البول  •

 تشخيص الحمى التالية للوالدة          )تابع( 14الجدول األعراض ـ 

العرض الذي تراجـع المريـضة اًأعراض وعالمات توجد أحيان التشخيص المحتمل
بسببه المركز الصحي وأعـراض

                                                            
 .  دقائق لكل حشوة أو قطعة قماش تنقع5يحتاج أكثر من :  النزف الخفيف)1(

 .  دقائق لكل حشوة أو قطعة قماش تنقع5يحتاج أكثر من :  النزف الخفيف)1(
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 وعالمات أخرى توجد بشكل نمطي
التهاب الحويضة والكليـة    

 الحاد
 102الصفحة األعراض ـ 

 فوق العانة/ ألم خلف العانة  •
 مضض قطني/ ألم •
 مضض في القفص الصدري  •
 قلة شهية •
 قياء/ غثيان  •

 عسر التبول  •
/ حمى سـريعة االرتفـاع       •

 ضنواف
 زيادة تواتر وإلحاح البول  •
 ألم بطني •

حمى ترتفع بـسرعة رغـم       • ممض في عضلة الربلة • )2(خثار الوريد العميق
 المضادات الحيوية

 التهاب رئوي
 129الصفحة األعراض ـ 

 تصلد •
 احتقان الحلق •
 تنفس سريع •
 خراخر/ غطائط  •

 حمى •
 عسر التنفس •
 سعال وبلغم •
 ألم صدري •

ليـة بـشكل   تحدث بعـد العم   • )3(انخماص رئوي
 نمطي

 حمى  •
 خفوت األصوات التنفسية •

مالريا غيـر مـصحوبة     
 بمضاعفات

 103الصفحة األعراض ـ 

 حمى • طحال متضخم •
 رعدات/ نوافض •
 صداع •
 مفصلي/ ألم عضلي •

مصحوبة / مالريا وخيمة   
 بمضاعفات 

 52الصفحة األعراض ـ 

 اختالجات  •
 يرقان •

أعراض وعالمات المالريـا     •
 غير المصحوبة بمضاعفات 

 ات سب •
 فقر الدم •

 تخليط • )4(التيفية
 ذهول •

 حمى •
 صداع •
 سعال جاف •
 دعث •
 قهم •
 طحال متضخم •

 مفصلي/ ألم عضلي • )5(التهاب الكبد
 شرى •
 طحال متضخم •

 حمى •
 دعث •
 قهم •
 غثيان •
 بول غامق وبراز شاحب •
 يرقان •
 كبد متضخم •
 .أعط الهيبارين تسريباً )2(
 .رورية شجع السير والتنفس العميق، المضادات الحيوية ليست ض)3(
سـوف  .  يوماً 14 لمدة    مرات باليوم  3غرام فموياً    1 مرات باليوم أو األموكسيسلين      4 غرام فموياً    1أعط األمبيسيلين    ) 4(

 .تعتمد المعالجة البديلة على أنماط التحسس المحلية
 . وفر معالجة داعمة وراقب)5(
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 الـتدبـير 
 التهاب الرحم 

قد .  للوالدة، وهو سبب رئيسي لموت األمهاتالتهاب الرحم هو عدوى الرحم التالية  
تؤدي المعالجة المتأخرة أو غير الكافية اللتهاب الرحم إلى خراج حوضي، والتهاب            
الصفاق وصدمة إنتانية وخثار الوريد العميق وانصمام رئوي وعـدوى حوضـية            

 .مزمنة مع ألم حوضي راجع وعسر الجماع، وإحصار البوق والعقم 
الصفحة (ضـرورة، اسـتخدم كريات حمر مكدسة إن توفرت        انقل الدم عند ال    •

 ).23المبادئ السريرية ـ 
 سـاعة   48أعط توليفة من المضادات الحيوية حـتى تنخفض الحمـى مـدة             •

 :)35الصفحة المبادئ السريرية ـ (
 . ساعات 6 غرام وريدياً كل 2األمبيسيلين  −
 24ريدياً كل   كيلوغرام من وزن الجسم و    /  ميلي غرام  5مع الجنتاميسين    −

 ساعة 
 . ساعات 8 ميلي غرام وريدياً كل 500مع المترونيدازول  −
، أعـد    ساعة 72إذا استمرت الحمى بعد ابتداء المضادات الحيوية بـ          −

 .التقييم وعدل التشخيص 
 المضادات الحيوية الفموية ليست ضرورية بعد إيقاف المضادات الحيوية          :مالحظة
 .الوريدية

، اجر استكشافاً إصبعياً للرحم إلزالة الجلطات ية محتبسةبقطع مشيم إذا اشتبه    •
 .استخدم ملقط البيضة أو مكشطة كبيرة إن لزم األمر. والقطع الكبيرة

عالمات علـى التهـاب      مع اإلجراءات المحافظة وهناك      يحدث تحسن إذا لم    •
أجـر فـتح   ): حمى، إيالم في المنطقة المقابلة للجس، ألم بطني  (الصفاق العام 

 . لتنزح القيحالبطن
الـصفحة  (؛ أجر استئصال الـرحم تحـت التـام          إذا كان الرحم نخراً أو إنتانياً      •

 )103األعراض ـ 

 الخراج الحوضي
أعط توليفة من المضادات الحيوية قبل نزح الخراج ، واستمر حتى تـنخفض              •

 .)35الصفحة المبادئ السريرية ـ (  ساعة 48الحمى مدة 
 . ساعات6ل  غرام وريدياً ك2األمبيسيلين  −
 24كيلوغرام من وزن الجسم وريدياً كل       /  ميلي غرام  5مع الجنتاميسين    −

 . ساعة
 . ساعات8 ميلي غرام وريدياً كل 500مع المترونيدازول  −
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انزح القيح من خـالل الردبـة المـستقيمية    : متموجاً في الردبةإذا كان الخراج    •
افـتح  : مـستدقة استمرت الحمـى ال  إذا ).69الصفحة اإلجراءات ـ  (الرحمية 
 .البطن

 التهاب الصفاق
 .وفر مصاً أنفياً معدياً •
 ).21الصفحة المبادئ السريرية ـ ( سرب سوائل وريدية  •
 سـاعة   48أعط توليفة من المضادات الحيوية حتى تـنخفض الحمـى مـدة              •

 .)35الصفحة المبادئ السريرية ـ (
 . ساعات6 غرام وريدياً كل 2األمبيسيلين  −
 24كيلوغرام من وزن الجسم وريدياً كل       / يلي غرام  م 5مع الجنتاميسين    −

 ساعة 
 . ساعات8 ميلي غرام وريدياً كل 500مع المترونيدازول  −

 ).الشطف(افتح البطن لغسل الصفاق : عند الضرورة  •

 تحفـل الـثدي 
تحفل الثدي هو تفاقم التحفل الوريدي واللمفي الذي يحدث قبل اإلرضاع، وهو ليس             

 .دي باللبن نتيجة لفرط تضخم الث

 اإلرضاع من الـثدي 
 شـجع   الطفل ال يستطيع المـص     من ثديها لكن     المرأة ترضع طفلها  إذا كانت    •

 .األم على عصر اللبن باليد أو بمضخة
 :ويستطيع أن يمص من ثديها المرأة ترضع طفلهاإذا كانت  •

شجع المرأة على أن ترضع من ثديها بتواتر أكبر باستخدام كال الثـديين              −
 .ضعةعند كل ر

 .اشرح للمرأة كيف تمسك الطفل وتساعد على ضمه −
 :قد تتضمن اإلجراءات المساعدة −

 قـبل اإلرضـاع منهما مباشرة    تطبيق كمادات دافئة على الثديـين       −
 . أو تشجيع المرأة على أن تأخذ وابالً دافئاً

 . تدليك عنق المرأة وظهرها −
ي وترطيـب    عصر المرأة لبعض اللبن يدوياً قبل اإلرضاع من الثد         −

بشكل مالئـم   ) التلقف(منطقة الحلمة لمساعدة الطفل على اإلمساك       
 .وسهل
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 :قد تتضمن اإلجراءات المساعدة بعد اإلطعام  −

 .دعم الثديين بمحزم أو حمالة للثديين −

 بين اإلطعامات إلنقـاص التـورم     تطبيق كمادة باردة على الثديين       −

 .واأللم

 .اً عند اللزوم ميلي غرام فموي500إعطاء الباراسيتامول  −

 . أيام من ابتداء التدبير لتضمن االستجابة3تابع بعد  −

 عدم اإلرضاع من الثدي

 :تكن المرأة ترضع من ثديهاإذا لم  •

 .ادعم الثديين بمحزم أو حمالة للثديين −

 .طبق كمادات باردة على الثديين إلنقاص التورم واأللم −

 .تجنب التدليك أو تطبيق الحرارة على الثديين −

 .تنبيه الحلمتينتجنب  −

 . ميلي غرام فموياً عند اللزوم500أعط الباراسيتامول  −

 . أيام من ابتداء التدبير لتضمن االستجابة3تابع بعد  −

 عدوى الثدي 

 التهاب الثدي

 ):35الصفحة المبادئ السريرية ـ ( عالج بالمضادات الحيوية  •

 .أيام 10 مرات يومياً لمدة 4 ميلي غرام فموياً 500الكلوكساسيلين  −

 . أيام10 مرات يومياً لمدة 3 ميلي غرام فموياً 250أو اإلريتروميسين  −

 :شجع المرأة على •

 .االستمرار باإلرضاع من الثدي −

 .دعم الثديين بمحزم أو حمالة للثديين −

 .تطبيق كمادات باردة على الثديين بين اإلطعامات إلنقاص التورم واأللم −
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 .م عند اللزوم ميلي غرام بالف500أعط الباراسيتامول  •

 . أيام من ابتداء التدبير لتضمن االستجابة3تابع بعد  •

 خـراج الـثدي 

 ) :35الصفحة المبادئ السريرية ـ (عالج بالمضادات الحيوية  •

 . أيام10 مرات يومياً لمدة 4 ميلي غرام  فموياً 500الكلوكساسيلين  −

 . أيام10 مرات يومياً لمدة 3 ميلي غرام فموياً 250أو اإلريتروميسين  −

 :انزح الخراج  •

 . مطلوب عادة)13الصفحة اإلجراءات ـ الكيتامين : مثالً(التخدير العام  −

اجعل الشق متشععاً يمتد من قرب الحافة السنخية باتجاه محيط الثدي لتجنـب              −

 .إصابة القنوات الناقلة للبن 

ج  أو ملقطـاً للنـسي     – بعد لبس قفازات مطهرة تطهيراً جيداً        –استخدم إصبعاً    −

 . لتحطم جيبات القيح

 .قم بحشو الجوف بالشاش بشكل رخو −

 . ساعة واستبدلها بحشوة شاش أصغر24انزع حشوة الشاش بعد  −

 ضع حشوة  شاش صغيرة فـي الجـوف وأخـرج       :بقي قيح في الجوف     إذا   •

 .الحافة من خالل الجرح كفتيلة لتسهل نزح أي قيح متبٍق 

 :شجع المرأة على  •

 .ن الثدي حتى لو وجد تجمع للقيح االستمرار في اإلرضاع م −

 . دعم الثديين بمحزم أو حمالة للثديين −

 .تطبيق كمادات باردة على الثديين بين اإلطعامات إلنقاص التورم واأللم −

 . ميلي غرام بالفم عند اللزوم500أعط الباراسيتامول  •

 .  أيام من ابتداء التدبير لتضمن االستجابة3تابع بعد  •

 ية والبطنية عدوى الجروح العجان
 خراج الجرح، والتورم المصلي في الجرح والورم الدموي في الجرح

 .افتح الجرح وانزحه: وجد قيح أو سائلإذا  •

ال تنـزع الغـرز     . أزل الجلد المنعدى أو الغرز تحت الجلد ونضر الجـرح          •

 .اللفافية
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 المضادات الحيويـة    :التهاب النسيج الخلوي تحت الجلد    إذا وجد خراج دون      •

 .طلوبةغير م

ضع ضماداً رطباً على الجرح واطلب من المرأة أن تعود لتبدل الضماد كـل               •

 . ساعة 24

أرشد المرأة إلى ضرورة التصحح الجيد مع لبس قطع قماش أو رفائد نظيفـة               •

 .وأن تبدلها كثيراً 

 التهاب الهلل في الجرح والتهاب اللفافة الناخر

 . افتح وانزح الجرح:قيح أو سائل إذا وجد  •

 .زع الجلد المنعدى والغرز تحت الجلد ونضر الجرح، ال تزل الغرز اللفافيةان •

 راقب خوفاً مـن تطـور       :العدوى سطحية وال تصيب النسج العميقة       إذا كانت    •

 ) :35الصفحة المبادئ السريرية ـ (خراج، وأعط توليفة من المضادات الحيوية 

  أيام 5  مرات باليوم لمدة4 ميلي غرام بالفم 500األمبيسيلين  −

 . أيام5 مرات باليوم لمدة 3 ميلي غرام بالفم 400مع المترونيدازول  −

التهـاب اللفافـة     (العدوى عميقة، وتصيب العضالت وتسبب نخـراً      إذا كانت    •

أعط توليفة من المضادات الحيوية حتـى يـزول النـسيج النخـر،             ): الناخر

  :)35الصفحة المبادئ السريرية ـ ( ساعة 48وتنخفض الحمى مدة 

 . ساعات 6 مليون وحدة وريدياً كل  2البنسلين ج  −

 24كيلوغرام من وزن الجسم وريدياً كل       /  ميلي غرام  5مع الجنتاميسين    −

 .ساعة

 . ساعات 8 ميلي غرام وريدياً كل 500مع المترونيدازول  −

 : أعط  ساعة48الحمى لمدة حالما تنخفض  −

  أيام 5دة  مرات باليوم لم4 ميلي غرام بالفم 500األمبيسيلين  −

  أيام5 مرات باليوم لمدة 3 ميلي غرام بالفم 400مع المترونيدازول  −

أنجـز غلقـاً    .  يتطلب التهاب اللفافة الناخر إنضاراً جراحياً واسعاً       :مالحظة  

 . أسابيع اعتماداً على انصراف العدوى4–2ثانوياً بعد 

خلها في  أد:كان لدى المرأة عدوى وخيمة أو التهاب اللفافة الناخر         إذا   •
 .المستشفى للتدبير وبدل ضماد الجرح مرتين يومياً



  

 

        115األعراض ـ األلم البطني في الحمل الباكر                       

 المشكلة

قد يكون األلـم    .  األولى من الحمل   22تعاني المرأة من ألم بطني في األسابيع         •

 .البطني العرض األول لمضاعفات خطيرة مثل اإلجهاض أو الحمل المنتبذ

 التدبير العام 

النـبض،  (قم بتقييم سريع للحالة العامة للمرأة بما في ذلك العالمات الحيويـة              •

 ).رارةضغط الدم، التنفس، درجة الح

 حتى لو لم ).1الصفحة األعراض ـ  ( ابدأ المعالجة فوراً :اشتبه بالصدمةإذا  •

تكن عالمات الصدمة موجودة، احتفظ بالصدمة في الذاكرة عند تقييم المـرأة            

، من المهـم أن تبـدأ       تطورت الصدمة إذا  . الحقاً ألن حالتها قد تسوء بسرعة     

 .المعالجة فوراً

يمكن اللتهاب  . اب الزائدة في أي امرأة لديها ألم بطني        يجب االشتباه بالته   :مالحظة

الزائدة أن تلتبس مع المشكالت األخرى األكثر شيوعاً في الحمل والتي تسبب ألمـاً              

الحمل المنتبذ، انفصال المشيمة الباكر، كيسات مبيضية مفتولة، التهاب         : مثالً(بطنياً  

 ).الحويضة والكلية
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 التشخيص 

 تشخيص األلم البطني في الحمل الباكر            15الجدول األعراض ـ 
العرض الذي تراجع المريضة من  أعراض وعالمات توجد أحياناً التشخيص المحتمل

أجله المركز الصحي وأعراض 
 وعالمات أخرى توجد بشكل نمطي

 )1(كيسة مبيضية 
األعــراض ـ  الــصفحة 

117 

كتلة ممضة مجسوسة منفصلة     •
 أسفل البطن) متمايزة(

 )2(زف مهبلي خفيف ن •

 ألم بطني •
كتلة فـي الملحقـات عنـد        •

 الفحص المهبلي
 التهاب الزائدة

األعــراض ـ  الــصفحة 
117 

 تمدد البطن •
 قهم •
 غثيان/ قياء  •
 علوص شللي •
 زيادة كريات الدم البيضاء •
 ال توجد كتلة أسفل البطن  •
 موقع األلم أعلى من المتوقع •

 ألم أسفل البطن  •
 حمى منخفضة الدرجة •
 المنطقـة المقابلـة     إبالم في  •

 للجس

 التهاب المثانة
ـ الــصفحة   األعــراض 

101 

 عسر التبول • خلف العانة/ ألم فوق العانة  •
 زيادة تواتر وإلحاح البول  •
 ألم بطني •

التهاب الحويضة والكليـة    
 الحاد

األعــراض ـ  الــصفحة 
102 

 خلف العانة/ ألم فوق العانة •
 ألم قطني/ مضض  •
 مضض في القفص الصدري  •
 قهم •
 قياء/ ن غثيا •

 عسر التبول  •
/ حمــى ســريعة االرتفــاع •

 نوافض 
 زيادة تواتر وإلحاح البول  •
 ألم بطني •

 التهاب الصفاق
األعــراض ـ  الــصفحة 

111 

إيالم في المنطقـة المقابلـة       •
 للجس

 تمدد البطن •
 قهم •
 قياء/ غثيان  •
 صدمة •

/ حمى منخفـضة الدرجـة       •
 نوافض 

 ألم أسفل البطن •
 غياب األصوات المعوية •

  حمل منتبذ
 13األعراض ـ الصفحة 

 إغماء •
 كتلة ممضة في الملحقات •
 ضهي •
مضض عند تحريـك عنـق       •

 الرحم

 ألم بطني  •
 نزف خفيف •
 عنق رحم مغلق •
 الرحم أكبر قليالً من السوي •
 الرحم أطرى من السوي •

                                                            
وقد تكتشف أحياناً ألول مرة بالفحص      ) ال أعراضية (حوبة بأعراض     قد تكون الكيسات المبيضية غير مص       )1(

 .الفيزيائي
 . دقائق لينقع حشوة أو قطعة قماش نظيفة5يحتاج أكثر من :   التزف الخفيف)2(
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 الـتدبـير
 الكيسات المبيضية

لكيـسات  تتعرض ا . قد تسبب الكيسات المبيضية ألماً بطنياً ناجم عن لوي أو تمزق          
 .المبيضية بشكل شائع جداً للوي والتمزق خالل األثلوث األول

أنجـز فـتح    .  اشتبه باللوي أو التمزق    :كانت المرأة تعاني من ألم وخيم         إذا   •
 .البطن فوراً

مناطق صـلبة فـي      (كانت الموجودات في فتح البطن توحي بخباثة       إذا   :مالحظة
 يرسـل النمـوذج إلـى الفحـص         يجب أن ): الورم، نمو يمتد خارج جدار الكيسة     

 .الهيستولوجي فوراً، ويجب أن تحال المرأة إلى مركز للرعاية الثالثية للتقييم والتدبير
 : سم وغير مصحوبة بأعراض 10كانت الكيسة أكثر من إذا  •

 . راقب النمو والمضاعفات:اكتشفت خالل األثلوث األول إذا  −
 الـبطن للوقايـة مـن        أزلها بفـتح   :اكتشفت خالل األثلوث الثاني     إذا   −

 .المضاعفات
قد تحتاج فتح البطن إذا ازداد حجـم        .  تابع : سم   10-5كانت الكيسة بين    إذا   •

 .الكيسة أو فشلت في التقهقر
 فإنهـا سـوف تتراجع من ذاتها وال       : سـم   5كانت الكيـسة أقـل من     إذا   •

 .تتطلب معالجة 

 التهاب الزائدة
لجراحة واسـتمر بهـا حتـى بعـد         أعط توليفة من المضادات الحيوية قبل ا       •

 سـاعة   48الجـراحة وحتى تصـبح المـرأة خـالية مـن الحمـى مـدة           
 :)35الصفحة المبادئ السريرية ـ (
 . ساعات6 غرام وريدياً كل 2األمبيسيلين  −
 24كيلوغرام من وزن الجسم وريدياً كل       /  ميلي غرام  5مع الجنتاميسين    −

 . ساعة
 . ساعات8وريدياً كل  ميلي غرام 500مع المترونيدازول  −

ومـع استئـصال    ) بغض النظر عن دور الحمل    (اجر استكشافاً جراحياً فوراً      •
 .الزائدة إذا تطلب األمر

 قد يؤدي تأخير التشخيص والمعالجة إلى تمزق الزائدة، والتي قـد     :مالحظـة 
 .تسبب التهاب الصفاق المعمم



األلم البطني في الحمل الباكر                                                            118األعراض ـ 

 
ة المقابلة للجـس،    حمى، إيالم في المنطق   (إذا وجدت عالمات التهاب الصفاق       •

الـصفحة  (أعط المضادات الحيوية مثل حالة التهـاب الـصفاق          ): ألم بطني 

 .)111 األعراض ـ

 . يزيد وجود التهاب الصفاق احتمال اإلجهاض والوالدة المبتسرة:مالحظة

كيلـوغرام  /  ميلي غرام1أعط البيتيدين : المرأة تعاني من ألم شديد  إذا كانت    •

عـضلياً أو وريـدياً   )  ميلي غرام100 أكثر من ولكن ليس(من وزن الجسم     

 .كيلوغرام من وزن الجسم عضلياً/  ميلي غرام0.1ببطء أو أعط المورفين 

الجدول (قد تحتاج إلعطاء األدوية المخففة للطلق للوقاية من الوالدة المبتسرة            •

 ).123 األعراض ـ ، الصفحة 17 األعراض ـ



  

 

       119   األعراض ـ   وبعد الوالدةاأللم البطني في المراحل المتأخرة من الحمل

 المشكالت

 . الحملي22تعاني المرأة من ألم بطني بعد األسبوع  •
 . أسابيع بعد الوالدة6تعاني المرأة من ألم بطني خالل أول  •

 التدبير العام

قم بتقييم سريع للحالة العامة للمرأة بما في ذلـك العالمـات الحيويـة               •
 ).النبض، ضغط الدم، التنفس، درجة الحرارة(

 ).1الصفحة األعـراض ـ   (دأ المعالجة فوراً  ابـ:اشـتبه بالصـدمةإذا  •
حتى لو لم تكن عالمات الصدمة موجودة، احتفظ بالصدمة في الذاكرة           

، تطورت الصدمة إذا  . عند تقييم المرأة الحقاً ألن حالتها قد تسوء بسرعة        
 .من المهم أن تبدأ المعالجة فوراً

. ي من ألم بطنـي  يجب االشتباه بالتهاب الزائدة عند أي امرأة تعان   :مالحظـة 
ويمكن اللتهاب الزائدة أن يختلط مع المشكالت األكثر شيوعاً فـي الحمـل             

حدث التهاب الزائدة في المراحـل المتـأخرة مـن          إذا  . والتي تسبب ألماً بطنياً   

 يتناقص حجم الرحم بسرعة   .  يمكن للعدوى أن تحوط بالرحم الحامل      :الحمل
أكثر داخل جوف الـصفاق؛ وفـي       بعد الوالدة مما يسمح للعدوى بأن تنتشر        

 . هذه الحاالت يتجلى التهاب الزائدة كالتهاب الصفاق المتعمم
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 التشخيص 
ـ  تشخيص األلم البطني في الحمـل اآلجـل وبعـد               16 الجدول األعراض 

 الوالدة

العرض الذي تراجع المريضة  أعراض وعالمات توجد أحياناً التشخيص المحتمل
ي وأعراض بسببه المركز الصح

 وعالمات أخرى توجد بشكل نمطي
 والدة مبتسرة محتملة

الــصفحة األعــراض ـ  
122 

 توسع عنق الرحم وإمحاؤه  •
 )1(نزف مهبلي خفيف  •

 تقلصات مجسوسة  •
نجيج مخاطي مبقع بالـدم      •

أو نجيج مـائي    ) العالمة(
 37قبل األسبوع 

 والدة ناضجة محتملة
الصفحة المبادئ السريرية   

 57ـ 

 الرحم وإمحاؤه توسع عنق  •
 نزف مهبلي خفيف •

 تقلصات مجسوسة  •
نجيج مخاطي مبقع بالـدم      •

أو نجيج مـائي    ) العالمة(
 37قبل األسبوع 

 انفصال المشيمة الباكر
 18الصفحة األعراض ـ 

 صدمة •
 مشدود/ رحم ممض •
 تناقص أو غياب حركات الجنين  •
ضائقة جنينية أو غياب أصوات      •

 قلب الجنين

  ألم بطني متقطع أو ثابت •
 من 22نزف بعد األسبوع   •

قد يكون منحبـساً    (الحمل  
 )في الرحم

 تمزق الرحم
 )رحم متمزقة( 

 20الصفحة األعراض ـ 

 صدمة •
 سوائل حرة / تمدد البطن  •
 حياط شاذ للرحم •
 بطن ممضة •
 أجزاء الجنين مجسوسة بسهولة •
 غياب حركات الجنين وأصوات قلبه •
 نبض األم سريع •

قد ينقص  (ألم بطني وخيم     •
 )زقبعد تم

/ داخل البطن و  ( نـزف   •
 )أو مهبلي

 التهاب السلى
الــصفحة األعــراض ـ  

139 

 تاريخ طبي بفقد للسوائل  •
 رحم ممض •
 سرعة قلب الجنين سريعة  •
 نزف مهبلي خفيف •

 ألم بطني  •
نجيج مهبلي مائي كريـه      •

 22الرائحة بعد األسبوع    
 من الحمل

 نوافض/ حمى •
 التهاب المثانة

الــصفحة األعــراض ـ  
101 

 ألم بطني  • خلف العانة/  فوق العانة ألم •
 عسر التبول  •
زيادة عدد مرات البـول      •

 واإللحاح
 

                                                            
 . دقائق لينقع حشوة أو قطعة قماش نظيفة5يحتاج أكثر من :  التزف الخفيف)1(

 . دقائق لينقع حشوة أو قطعة قماش نظيفة5يحتاج أكثر من :  التزف الخفيف)1(
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ـ )تابع( تشخيص األلم البطني في الحمـل اآلجـل            16  الجدول األعراض 

 وبعد الوالدة
العرض الذي تراجع المريضة  أعراض وعالمات توجد أحياناً التشخيص المحتمل

راض بسببه المركز الصحي وأع
 وعالمات أخرى توجد بشكل نمطي

التهاب الحويضة والكليـة    
 الحاد

الــصفحة األعــراض ـ  
102 

 خلف العانة / ألم فوق العانة •
 ألم قطني/ مضض  •
 مضض في القفص الصدري  •
 قلة الشهية •
 قياء/ غثيان •

 عسر التبول  •
 ألم بطني  •
/ حمى سريعة االرتفـاع    •

 نوافض
  زيادة عدد مرات وإلحاح البول •

  الزائدةالتهاب
الــصفحة األعــراض ـ  

117 

 تمدد البطن  •
 قهم •
 قياء/ غثيان  •
 توقف حركات األمعاء •
 زيادة كريات الدم البيضاء •
 ال توجد كتلة أسفل البطن •
 موقع األلم أعلى من المتوقع •

 ألم أسفل البطن •
 حمى منخفضة الدرجة  •
 إيالم ارتدادي •

 التهاب الرحم
الــصفحة األعــراض ـ  

110 

 نزف مهبلي خفيف  •
 ةصدم •

 ألم أسفل البطن •
 نوافض/ حمى  •
مفرزات مهبلية قيحية كريهة     •

 الرائحة
 رحم ممض •

 خراج حوضي
الــصفحة األعــراض ـ  

110 

استجابة ضعيفة للمـضادات     •
 الحيوية 

تورم في الملحقات أو جيبة      •
 دوغالس

قيح ببذل الردبة المـستقيمية      •
 الرحمية

 ألم أسفل البطن وتمدد البطن •
ــاع  • ــريعة االرتف ــى س حم

  ومستديمة
 رحم ممرض •

 التهاب الصفاق
الــصفحة األعــراض ـ  

111 

 إيالم في المنطقة المقابلة للجس •
 تمدد البطن •
 قهم •
 قياء/ غثيان •
 صدمة •

 ألم أسفل البطن •
/ حمـى منخفـضة الدرجـة    •

 نوافض 
 غياب األصوات المعوية •

 )2(كيسة مبيضية 
الــصفحة األعــراض ـ  

117 

ــضة   • ــصلة مم ــة منف كتل
 مجسوسة أسفل البطن 

 خفيفنزف مهبلي  •

 ألم بطني  •
كتلة فـي الملحقـات عنـد        •

 الفحص المهبلي 

 

                                                            
 .ضية غير مصحوبة بأعراض وقد تكتشف أول مرة بالفحص الفيزيائي   قد تكون الكيسات المبي)2(

 .قد تكتشف أول مرة بالفحص الفيزيائي   قد تكون الكيسات المبيضية غير مصحوبة بأعراض و)2(
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 )الوالدة قبل األوان(المخاض المبتسر 

يتـألف  . الفترة المحيطة بالوالدة  تترافق الوالدة قبل األوان مع وفيات ومراضة في         
محاولـة إيقـاف التقلـصات      (تدبير الوالدة قبل األوان من تخفيف شدة المخـاض          

ترتبط المشكالت األمومية بشكل رئيـسي      . للمخاض بأن يتقدم  أو السماح   ) الرحمية
 ).انظر الحقاً(بالتدخالت التي تتم إليقاف التقلصات 

 

 

 إيقاف الوالدة 

انظـر  (يهدف هذا التدخل إلى تأخير الوالدة حتى يبدأ تأثير الستيرويدات القـشرية             
 ).الحقاً

 :حاول إيقاف الوالدة إذا  •
 . أسبوعا37ًكان الحمل أقل من  −
 . سم3كان توسع عنق الرحم أقل من  −
 . ال يوجد التهاب السلى أو مقدمات االرتعاج أو نزف فعال −
 .ال توجد ضائقة جنينية −

أكد تشخيص الوالدة قبل األوان بالتأكد من امحاء أو توسع عنق الرحم خـالل               •
 .ساعتين

أعط الستيرويدات القشرية لـألم لتحـسن       :  أسبوعاً 37الحمل أقل من    إذا كان    •
 :نضج رئة الجنين وفرص بقاء الوليد حياً

 . ساعة12جرعتان بفاصل :  ميلي غرام عضليا12ًالبيتاميتازون  −
 . ساعات6بفصل   جرعات4:  ميلي غرام عضليا6ًأو الديكساميتازون  −

 . ال تستخدم الستيرويدات القشرية عند وجود عدوى صريحة:مالحظة 
 وراقب حالة األم والجنـين  )17الجدول األعراض ـ  ( أعط دواء مخففاً للطلق  •

النبض، ضغط الدم، عالمات الضائقة التنفسـية، التقلصـات الرحمـية، فقد         (
 ).إلخ.. الصاء أو الدم، سرعة قلب الجنين، توازن السوائل، غلوكوز الدم 

 . ساعة48 ال تعط دواء مخففاً للطلق ألكثر من :مالحظة 

 
 

.حاول جاهداً معرفة العمر الحملي للجنين بدقة

رتـب  : إذا استمرت الوالدة قبل األوان رغم استخدام أدوية مخففة للطلـق          
 .لتلقي الطفل رعاية في أفضل مرفق للخدمة مع تسهيالت للوليد
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  إليقاف التقلصات الرحمية)1(ففة للطلقأدوية مخ         17الجدول األعراض ـ 

 الدواء جرعة االبتداء الجرعة التالية التأثيرات الجانبية واالحتياطات
 ازدادت ســرعة قلــب األمإذا 

):  في الدقيقـة   120أكثر من   (
أنقص معـدل التـسريب، إذا      

 :كانت األم مصابة بفقر الـدم       
 .استخدمه بحذر

 :استمرت التقلـصات    إذا  
ل التـسريب   قم بزيادة معد  

 30 قطرات كل    10بمعدل  
ــف   ــى تتوق ــة حت دقيق
التقلصات أو يتجاوز معدل    

 في الدقيقة 120نبض األم 

 ميلي غرام فـي     10
لتر مـن الـسوائل     

 الوريدية
ابـــدأ التـــسريب 

 10الوريدي بمعدل   
 .الدقيقة/ قطرات 

 السالبوتامول

ــستيرويدات  ــتخدمت ال إذا اس
وذمة قد تحدث   : والسالبوتامول

 . موميةرئوية أ
 .حدد كمية السوائل

حافظ على تـوازن الـسوائل      
 .وأوقف الدواء

ــصات إذا   :توقفــت التقل
حافظ على نفـس سـرعة      

 سـاعة   12التسريب لمدة   
 على األقل بعد آخر تقلص 

  

 32كان الحمل أكثـر مـن       إذا  
 تجنــب اســتخدامه :أســبوعاً

للوقاية من الغلق المبتسر للقناة     
 .الشريانية الجنينية

 48خدمه ألكثـر مـن      ال تست 
 .ساعة

 6 ميلي غـرام كـل       25
  ساعة 48ساعات لمدة 

ــرام 100 ــي غ  ميل
جرعة تحميل بـالفم    

 أو المستقيم

 اإلندوميتاسين

 .التربوتالين والنفيديبين والريتودرين: تتضمن: األدوية البديلة) 1(

  السماح للوالدة بالتقدم 

 :اسمح للوالدة بالتقدم إذا كان  •
  أسبوعاً؛37الحمل أكثر من  −
  سم؛3عنق الرحم متوسعاً أكثر من  −
 هناك نزف فعال؛ −
 الجنين في ضائقة أو ميتاً أو مصاباً بشذوذات أو غير قابل للحياة؛  −
 .هناك التهاب السلى أو مقدمات االرتعاج −

الصفحة المبادئ الـسريرية ـ   (راقب تقدم المخاض باستخدام مخطط الوالدة  •
65.( 

تخراج بالتخلية ألن اختطار النزف داخل القحف       تجنب الوالدة باالس  : مالحظة
 .عند الطفل الخديج عاٍل

حضر لتدبير الطفل الخديج أو ناقص وزن الوالدة وتوقع الحاجـة لإلنعـاش              •
 ).141الصفحة األعراض ـ (
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        125األعراض ـ                                          عسر التنفس

 المشكلة 

 .امرأة تعاني من قصر النفس أثناء الحمل أو المخاض أو بعد الوالدة •

 التدبير العام

قم بإجراء تقييم سريع للحالة العامة لألم بما في ذلك العالمات الحيويـة              •

 ).النبض، ضغط الدم، التنفس، درجة الحرارة(

 .أجلس المرأة منتصبة أو على جانبها األيسر •
الصفحة المبادئ السريرية ـ  (رب سوائل وريدية ابدأ بتسريب وريدي وس •

21.( 
 ألتار في الدقيقة من خالل قنـاع أو قنيـة           6-4أعط األكسجين بمعدل     •

 .أنفية
احصل على قيم الهيموغلوبين باستخدام مقيـاس الهيموغلـوبين أو أي            •

 .طريقة أخرى بسيطة 
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 التشخيص 

  تشخيص عسر التنفس              18الجدول األعراض ـ 

العرض الذي راجعت بسببه الحامل  أعراض وعالمات توجد أحياناً التشخيص المحتمل
المركز الصحي وأعراض وعالمات 

 أخرى توجد بشكل نمطي
 فقر الدم الوخيم 

 127الصفحة األعراض ـ 
 نوام وتعب  •
 أظفار مسطحة أو مقعرة •

 عسر التنفس  •
شحوب الملتحمـة واللـسان      •

 أو الراحتين / واألظفار و
 غرامات في   7وغلوبين  الهيم •

 اللتر أو أقل
 أو أقل% 20الهـيماتوكريت  •

 فشل القلب نتيجة فقر الدم
 127الصفحة األعراض ـ 

 وذمة  •
 سعال •
 خراخر •
 تورم الساقين •
 كبد متضخم •
 بروز أوردة العنق •

 الدم  أعراض وعالمات فقر   •
 الوخيم

فشل القلب نتيجـة مـرض      
 قلبي

 128الصفحة األعراض ـ 

ــر  • ضــربات القلــب غي
 نتظمة م

 قلب متضخم •
 خراخر •
 )ازرقاق( زراق  •
 سعال •
 تورم الساقين •
 كبد متضخم •
 بروز أوردة العنق •

 عسر التنفس  •
 أو/نفخة انبساطية و •
نفخة انقباضية خـشنة مـع       •

 هرير مجسوس

 التهاب رئوي 
 129الصفحة األعراض ـ 

 تصلد بالقرع •
 احتقان الحلق •
 تنفس سريع •
 غطائط/ خراخر •

 عسر التنفس •
 حمى •
 عسعال مع تقش •
 ألم صدري •

 ربو قصبي 
 129الصفحة األعراض ـ 

 سعال مع بلغم •
 غطائط/ خراخر •

 عسر التنفس  •
 أزيز •

وذمة رئوية متصاحبة مـع     
 )1(مقدمات االرتعاج 

 أصوات تنفسية خشنة •
 سعال مزبد •

 عسر التنفس  •
 فرط ضغط الدم  •
 بيلة بروتينية •

                                                            
الـصفحة األعـراض ـ    ( ميلي غرام وريدياً مرة واحدة 40  اسحب السوائل وأعط الفروسميد )1(

44(.  
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 التدبير العالجي 
 فقر الدم الوخيم 

 :)23الصفحة المبادئ السريرية ـ (انقل الدم حسب الضرورة  •
 .استخدم الكريات المكدسة −
؛ اتركه معلقاً حتى تترسب الكريات، سرب       إن كان تنبيذ الدم غير متوفر      −

 .الخاليا ببطء وتخلص من المصل المتبقي
 . ميلي غرام وريدياً مع كل وحدة من الكريات المكدسة40أعط الفروسميد  −

 عالج الحالـة كمالريـا وخيمـة        :نجليةاشـتبه بمـالريا المتصورات الم   إذا   •
 ).52الصفحة األعراض ـ (

 ميلي غرام بالفم مع حمض      120أعط سلفات الحديدوز أو فومارات الحديدوز        •
.  أشهر خـالل الحمـل     6 مكروغرام بالفم مرة واحدة يومياً لمدة        400الفوليك  

 . أشهر بعد الوالدة3استمر مدة 
أعـط إحـدى    ): أو أكثـر  % 20شار  االنت (كانت الدودة الشصية متوطنة   إذا   •

 :المعالجات التالية المضادة للديدان
 . ميلي غرام فموياً مرة واحدة 400البندازول  −
 ميلـي غـرام   100 ميلي غرام فموياً مرة واحدة أو  500ميبندازول  : أو −

 . أيام 3مرتين باليوم لمدة 
كيلوغرام من وزن الجسم فمويـاً مـرة        /  ميلي غرام  2.5ليفاميزول  : أو −

 . أيام3باليوم لمدة 
كيلوغرام من وزن الجـسم فمويـاً مـرة    /  ميلي غرام  10البيرانتيل  : أو −

 . أيام 3باليوم ولمدة 
 ، أعـد  )أو أكثـر  % 50االنتـشار   ( كانت الدودة الشصية متوطنة بشدة    إذا   •

 . أسبوعاً من الجرعة األولى12المعالجة المضادة للديدان بعد 

 فشل القلب 
 فقر الدم فشل القلب الناجم عن 

نقـل الدم ضروري دائـماً تقريباً في فشل القلب النـاجم عـن فقـر الـدم                 •
 ):23الصفحة المبادئ السريرية ـ (
 الدم  المرسبة بالتشغيل كما وصف في فقر     استخدم الكريات المكدسة أو      −

 ).أعاله(الوخيم 
 ميلي غرام وريدياً مع كـل وحـدة مـن الكريـات             40أعط الفروسميد    −

 .المكدسة
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 لقلب الناجم عن مرض قلبي فشل ا

 :قد تتضمن األدوية المستخدمة . عالج فشل القلب الحاد •
 . ميلي غرام عضلياً كجرعة مفردة 10المورفين  −
 . ميلي غرام وريدياً تعاد عند الضرورة 40أو الفروسميد  −
 . ميلي غرام عضلياً كجرعة مفردة 0.5أو الديجوكسين  −
 دقيقـة إن    15اللسان، تعاد بعد     ميلي غرام تحت     0.3أو النتروغليسرين    −

 .لزم األمر
 .أحل إلى مستوى أعلى عند الضرورة •

 تدبير فشل القلب أثناء المخاض 
 .أجلس المريضة منتصبة أو ضعها على جانبها األيسر  •
حدد تسريب السوائل الوريدية لتنقص اختطار التحميـل المفـرط الـدوراني             •

 .وحافظ على مخطط دقيق لتوازن السوائل
 ).37الصفحة المبادئ السريرية ـ (سكيناً كافياً اضمن ت •
استخدم تركيزاً أعلى بمعدل أبطأ للمحافظـة  : تطلب األمر تسريب األوكسيتوسين إذا   •

مثالً قد يضاعف التركيز إذا أنقصت القطـرات فـي          ( على مخطط توازن السوائل     
 )22، الصفحة اإلجراءات ـ 7الجدول اإلجراءات ـ (الدقيقة إلى النصف 

 . ال تعط االرغومترين :حظة مال
اطلب من المرأة أن تتجنب الجهود المستمرة الموجهـة لألسـفل خـالل دور               •

 .االنقذاف إن أمكن
أنجـز بـضع    : كان إنقاص حمل العمل عن المرأة ضرورياً أثناء الوالدة        إذا   •

 وسـاعد الـوالدة باالسـتخراج بالتخليـة     )71الصفحة اإلجراءات ـ  (الفرج 
 ).33الصفحة اإلجراءات ـ ( أو بالملقط )27ت ـ الصفحة اإلجراءا(

 ).73الصفحة المبادئ السريرية ـ  (اضمن التدبير الفعال للدور الثالث •
 

 

 تدبير فشل القلب خالل القيصرية
). 7الصفحة اإلجراءات ـ  (استخدم تخديراً موضعياً إرشاحياً مع تهدئة واعية  •

 .تجنب التخدير النخاعي

.ليس فشل القلب استطباباً للقيصرية
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 ) .43الصفحة اإلجراءات ـ ( ولّد الطفل والمشيمة •

 االلتهاب الرئوي 

هناك . يؤثر االلتهاب الرئوي على متن الرئة ويصيب القصيبات التنفسية واألسناخ         

 .فقد للسعة الرئوية، والتي هي أقل تحمالً عند المرأة الحامل

 .قد يكون تصوير الصدر ضرورياً لتأكيد تشخيص االلتهاب الرئوي •

 7 مرات يومياً لمـدة      4ساس اإلريثروميسين بالفم     ميلي غرام من أ    500أعط   •
 .أيام

 .أعط إنشاقاً بخارياً  •

 .فكر باحتمال السل في المناطق التي ينتشر فيها

 الربـو القصـبي

يترافق الحمل  . من الحمول % 4-3يتسبب الربو القصبي في مضاعفات في       
 .مع تفاقم األعراض في ثلث النساء المصابات

 4مـثالً الـسالبوتامول    (عط الموسعات القصبية     أ :حدث تشنج قصبي  إذا   •
 15 مكروغراماً ضـبوباً كـل       250 ساعات أو    4ميلي غرام فموياً كل     

 ). جرعات3دقيقة حتى 
 أعط الستيرويدات القشرية مثل     :لم تحدث استجابة للموسعات القصبية    إذا   •

كيلوغرام من وزن الجسم كل     /  ميلي غرام  2: الهيدروكورتيزون وريدياً 
 .ت حسب الضرورة ساعا4

 2أعـط األمبيـسلين     ): التهاب القصبات  (وجدت عالمات على عدوى   إذا   •
 . ساعات6غرام وريدياً كل 

للوقاية من النزف التـالي للـوالدة       . تجنب استخدام البروستاغالندينات   •
 وحــدات عــضلياً أو أعــط 10أعــط األوكــسيتوسين : ولمعالجتــه 

 . ميلي غرام عضليا0.2ًاإلرغومترين 
استمر بالمعالجة بالموسـعات القـصبية      :  تعالج السورة الحادة     بعد أن  •

االستنشاقية والستيرويدات القشرية االستنشاقية للوقاية من رجعة النوبات        
 .الحادة
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        131األعراض ـ                                      فقد حركة الجنين

 المشكلة

 مـن الحمـل أو خـالل        22ال يشعر بحركات الجنين بعد األسـبوع         •
 .المخاض

 التدبير العام

 ).7الصفحة المبادئ السريرية ـ (طمئن المرأة ووفر دعماً معنوياً  •
 :افحص سرعة قلب الجنين  •

 انتظر حتى يزول تأثير الدواء ثم أعد        األم تتلقى مهدئات؛  إذا كانت    −
 .الفحص

 اطلب من عدة أشـخاص آخـرين أن         :الجنين  يسمع قلب   إذا لم    −
 .يستمعوا، أو استخدم السماعة الدوبلرية، إن توفرت
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 التشخيص

 تشخيص فقد حركات الجنين                 19الجدول األعراض ـ 
العرض الذي تراجع المرأة الحامل  أعراض وعالمات توجد أحياناً التشخيص المحتمل

بسببه المركز الصحي وأعراض 
 مات أخرى توجد بشكل نمطيوعال

 انفصال المشيمة الباكر
 18الصفحة األعراض ـ 

 صدمة •
 مشدود/ رحم ممض •
ضائقة جنينيـة أو غيـاب      •

 أصوات قلب الجنين

 غياب حركات الجنين / تناقص •
 ألم بطني متقطع أو ثابت  •
 الحملي  22نزف بعد األسبوع     •

 )قد يكون محتبساً داخل الرحم(
ــرحم  ــزق ال ــم ( تم رح

 )متمزق
 20الصفحة األعراض ـ 

 صدمة •
 سوائل حرة / تمدد البطن  •
 حدود الرحم غير طبيعية •
 بطن ممضة •
أجزاء الجنين مجـسوسة     •

 بسهولة
 نبض األم سريع •

ــين   • ــات الجن ــاب حرك غي
 وأصوات قلب الجنين 

و / داخــل الــبطن أو(نــزف  •
 )مهبلي

قد ينقص بعد   (ألم بطني وخيم     •
 )التمزق

 ضائقة جنينية 
 95الصفحة األعراض ـ 

 غياب حركات الجنين/ تناقص • سائل مبقع بعقي ثخين •
أقـل  (سرعة قلب الجنين شاذة      •

 180 أو أكثـر مـن       100من  
 )ضربة في الدقيقة

 موت الجنين
الــصفحة األعــراض ـ  

132 

 أعراض توقف الحمل  •
تناقص االرتفاع االرتفاقي    •

 .القاعي
 .تناقص نمو الرحم  •

ــين   • ــات الجن ــاب حرك غي
 وأصوات قلب الجنين

 جنين موت ال

قد يكون الموت داخل الرحم نتيجة تقييد نمو الجنين أو عدوى الجنين أو حادثة على               
وفي األماكن التي يكون فيها الزهري منتشراً هناك نسبة         . الحبل أو شذوذات خلقية   

 .كبيرة من موت الجنين تنجم عن هذا المرض
: مـات تتـضمن العال  .  أيام   5 تأكد من موت الجنين بعد       :إذا توفرت األشعة   •

تراكب عظام الجمجمة، فرط ثني العمود الفقري، فقاعات غازية فـي القلـب             
 .واألوعية الكبيرة، وذمة الفروة

، أكـد مـوت الجنـين،       إذا توفر الفحص باألمواج فوق الصوت     بشكل بديل،    •
 شاذ لرأس الجنين، نقص     قلب الجنين، شكل   غياب نشاط : تتضـمن العالمات 

 ).مثني(، وجنين مطوي )صاءال(أو غياب السائل األمنيوسي 
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ناقش معهم . )7الصفحة المبادئ السريرية ـ  (أشرح المشكلة للمرأة وعائلتها  •
 .خيارات التدبير الفعال أو المتوقع

 :تم التخطيط للتدبير المتوقعإذا  •
 .انتظر البدء التلقائي للمخاض خالل األسابيع األربعة التالية −
ذف الجنين تلقائياً خالل فتـرة      من الحاالت يق  % 90طمئن المرأة أنه في      −

 .االنتظار دون مضاعفات
، فكر  مر أربعة أسابيع دون حدوث مخاض تلقائي       أو   تناقصت الصفيحات إذا   •

 .بالتدبير الفعال
 ):18 الصفحة اإلجراءات ـ( قيم عنق الرحم :التخطيط للتدبير الفعال إذا تم  •

 : ) جزئيـاً طرياً، رقيقـاً، متوسـعاً   (الرضىعنق الرحم يبعث إذا كان    −
الصفحة (حّرض المخاض باستخدام األوكسيتوسين أو البروستاغالندينات       

 ).18 اإلجراءات ـ
 أنـضج   ):قاس، ثخين، مغلـق   ( :عنق الرحم يبعث الرضى     إذا لم يكن     −

الصفحة ( عـنق الرحـم باستخدام البروستاغالندينات أو قثطار فـولي
 ).24 اإلجراءات ـ

 . اختطار العدوى ال تمزق األغشية بسبب:مالحظة
 .ولد بقيصرية كمالذ أخير فقط −

 أسابيع وتناقصت الصفيحات وعنق الرحم  4يحدث مخاض تلقائي خالل     إذا لم    •
 أنـضج عنـق الـرحم باسـتخدام       ): قـاس، ثخـين، مغلـق      (غير مـرضٍ  

 :الميزوبروستول
 6 مكروغراماً من الميزوبروستول في أعلى المهبل، وأعد بعد          25ضع   −

 .ساعات عند الضرورة
زد الجرعة إلى   :  مكروغراماً 25إذا لم تحدث استجابة بعد جرعتين من         −

 . ساعات6 مكروغراماً كل 50
  مكروغراماً في المرة الواحدة50 ال تسـتخدم أكـثر مـن  :مالحظـة

 . جرعات4وال تتجاوز 

 
 
 

أعـط  ): حمى ، نجيج مهبلي كريه الرائحـة       (عالمات على عدوى  إذا وجدت    •
 ).110الصفحة األعراض ـ (ا في التهاب الرحم المضادات الحيوية كم

 دقائق أو تشكل جلطة طريـة       7إذا أظهر اختبار للتجلط فشل تشكل جلطة بعد          •

.  ساعات من اسـتخدام الميزوبروسـتول      8ال تستخدم األوكسيتوسين خالل
راقب التقلصات الرحمية وسرعة قلب الجنين عند كل النساء اللواتي يخضعن           

.لتحريض المخاض بالبروستاغالندينات
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 ). 19الصفحة األعراض ـ (اشتبه باعتالل خثري : تتحطم بسهولة 
 

 



  

 

        135 األعراض ـ                                  تمزق األغشية السابق للوالدة

 المشكلة 

 . الحملي22نجيج مهبلي مائي قبل األسبوع  •

 التدبير العام 

 .أكد مضبوطية العمر الحملي المحسوب، إن أمكن  •
الكمية، اللون،  ( استخدم منظاراً مطهراً بشكل جيد لتقييم النجيج المهبلي          •

 .واستبعد سلس البول ) الرائحة

 تجر فحصاً مهبلياً إصبعياً إذا كانت المرأة تعاني من نزف فـي وقـت               ال

 ) .22بعد األسبوع ( متأخر من الحمل 
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 التشخيص

 تشخيص النجيج المهبلي             20ض ـ الجدول األعرا

العرض الذي راجعت المرأة الحامل  أعراض وعالمات توجد أحياناً التشخيص المحتمل
بسببه المركز الصحي وأعراض 
 وعالمات أخرى توجد بشكل نمطي

ــسابق  تمــزق األغــشية ال
 للوالدة 

 136الصفحة األعراض ـ 

تدفق مفـاجئ أو تـسرب       •
 متقطع للسائل 

ائل مرئي فـي مـدخل      الس •
 المهبل 

ال توجد تقلـصات خـالل       •
 ساعة 

 نجيج مهبلي مائي •

 التهاب السلى
 139الصفحة األعراض ـ 

 تاريخ طبي لفقد السوائل  •
 رحم ممض •
 سرعة قلب الجنين سريعة  •
 )1(نزف مهبلي خفيف •

نجيج مهبلي مـائي كريـه        •
  22الرائحة بعد األسبوع 

 نوافض/ حمى •
 ألم بطني •

التهاب عنق  / التهاب المهبل 
 )2(الرحم

 حكة •
 مزبد/ نجيج لبني •
 ألم بطني •
 عسر التبول •

 نجيج مهبلي كريه الرائحة •
ال يوجد تاريخ طبـي لفقـد        •

 السوائل

 النزف التالي للوالدة
 17الصفحة األعراض ـ 

 ألم بطني  •
 فقد حركات الجنين •
 نزف مهبلي مطول شديد •

 نجيج مهبلي دموي •

والدة ناضـــجة محتملـــة 
لـسريرية  الصفحة المبادئ ا  

 57ـ 
أو والدة مبتــسرة محتملــة 

 122الصفحة األعراض ـ 

 توسع عنق الرحم وامحاؤه •
 تقلصات •

نجيج مهبلي مائي أو مخاطي      •
 )العالمة(مبقع بالدم 

 . دقائق لينقع حشوة أو قطعة قماش نظيفة5يحتاج أكثر من :  النزف الخفيف)1(
 . حدد السبب وعالج تبعاً لذلك)2(

 الـتدبـير

 شية السابق للمخاضتمزق األغ
 ويمكـن  هو تمزق األغشية قبل أن يبدأ المخاض،      تمزق األغشية السابق للمخاض     

أو عندما يكـون    ) 37مبتسر أو قبل األسبوع     (أن يحدث عندما يكون الجنين خديجاً       
 ).في موعده(ناضجاً 
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 تأكيد التشخيص

 .تؤكد الرائحة المميزة للصاء التشخيص
 قـد يكـون توكيـد       :التسرب كان تدريجياً   أو أن    يثاًلم يكن تمزق األغشية حد    إذا  

 :التشخيص صعباً
الـشكل  (ضع رفادة مهبلية فوق الفرج وافحصه بعد ساعة بـالنظر والـشم               •

 ).والرائحة
 :استخدم منظاراً مطهراً تطهيراً جيداً للفحص المهبلي •

 .قد يبدو السائل قادماً من عنق الرحم أو يشكل بركة في القبو الخلفي −
 .ن المرأة أن تسعل، وهذا قد يسبب تدفق السائلاطلب م −

 
 

 :قم باختبارات ـ إن توفرت •
 على حقيقة أن اإلفرازات المهبليـة والبـول        يعتمد   اختبار النيترازين،  −

ضع قطعة من ورقة النيترازين في مرقـئ        . حمضية بينما الصاء قلوي   
فر يشير التبدل من األص   . لمسها مع السائل المجمع على نصلة المنظار      و

يعطي الدم وبعض اإلفـرازات     ). وجود الصاء (إلى األزرق إلى القلوية     
 .المهبلية نتائج إيجابية كاذبة

اختبار التسرخس، انشر كمية من السائل على شـريحة واتركـه حتـى              −
.  يتبلور الصاء، وقد يترك نمط ورقة الـسرخس        .افحص بالمجهر . يجف

 .السلبيات الكاذبة شائعة

 التدبير العالجي
 اشتبه بانفصال المـشيمة  :جد نزف مهبلي دون ألم بطني ثابت أو متقطع   وإذا   •

 ).18الصفحة األعراض ـ (الباكر 
أعــط  ): حمى، نجيج مهبلـي كريـه الرائحـة    (:وجدت عالمات على عدوى   إذا   •

 ).139الصفحة األعراض ـ (المضادات الحيوية كما في معالجة حالة التهاب السلى 
عندما  أسبوعاً   37  وكان عمر الحمل أقل من     لم توجد عالمات على عدوى    إذا   •

 ): مبتسرة(تكون رئتا الجنين أكثر احتماالً ألن تكون غير ناضجة 
أعط المضادات الحيوية لتنقص معدل وفيات العدوى عنـد األم والوليـد            −

 ):35الصفحة المبادئ السريرية ـ (ولتأخر الوالدة 

 .ال تجر فحصاً مهبلياً إصبعياً ألنه ال يساعد على توطيد التشخيص وقد يجلب العدوى
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 7ات باليوم لمـدة      ميلي غرام بالفم ثالث مر     250أساس اإلريثروميسين    −
 .أيام

 . أيام7 ميلي غرام بالفم ثالث مرات باليوم لمدة 500مع األموكسيسلين  −

 .فكر بالنقل إلى المرفق األكثر مالءمة لرعاية الوليد إن أمكن −

 :أعط الستيرويدات القشرية لألم لتحسن نضج رئتي الجنين  −

 . ساعة12 ميلي غرام عضلياً جرعتين بفاصل 12البيتاميتازون  −

 6 جرعـات بفاصـل      4 ميلي غرام عـضلياً      6أو الديكساميتازون    −
 .ساعات

 يجب أال تستخدم الستيرويدات القشرية عنـد وجـود عـدوى            :مالحظة

 .صريحة

 .37ولد في األسبوع  −

اشتبه بالوالدة  . وجدت تقلصات مجسوسة ونجيج مخاطي مبقع بالدم      إذا   −

 .المبتسرة

 :  أسبوعاً أو أكثر37ر لم توجد عالمات على عدوى والحمل بعم  إذا  •

، أعط مضادات حيوية اتقاء      ساعة 18إذا تمزقت األغشية منذ أكثر من        −

 لكي تساعد على إنقـاص العـدوى   )35الصفحة المبادئ السريرية ـ  (

 . عند الوليد Bبالعقديات من المجموعة 

 . ساعات 6 غرام وريدياً كل 2األمبيسيلين  −

 . ساعات حتى الوالدة6ل  مليون وحدة وريدياً ك2أو البنسلين ج  −
 أوقـف المـضادات     لم توجد عالمات على عدوى بعد الـوالدة،       إذا   −

 الحيوية 

 ):18الصفحة اإلجراءات ـ (قيم عنق الرحم   −
 ،)طرياً، رقيقاً، متوسـعاً جزئيـاً   (كان عنق الرحم يبعث الرضـا إذا   −

الصفحة اإلجـراءات ـ   (حرض المخاض باستخدام األوكسيتوسين 
17.( 

أنـضج  ): قاس، ثخين، مغلـق    (كن عنق الرحم يبعث الرضا    لم ي إذا   −
عنق الرحم باستخدام البروستاغالندينات وسـرب األوكـسيتوسين        

ـ ( أو ولِّد بقيصرية )24الصفحة اإلجراءات ـ  (  الصفحة اإلجراءات 
43.( 
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 التهاب السلى 

الصفحة المبادئ السريرية ـ  (أعط توليفة من المضادات الحيوية حتى الوالدة  •

35(: 

 . ساعات6 غرام وريدياً كل 2األمبيسلين  −

 24كيلوغرام من وزن الجسم وريدياً كل       /  ميلي غرام  5مع الجنتاميسين    −

 .ساعة

 . أوقف المضادات الحيوية بعد الوالدةولدت المرأة عن طريق المهبل،إذا  −

 اسـتمر بالمـضادات الحيويـة، وأعـط         أجري للمـرأة قيـصرية،    إذا   −

 ساعات حتى تصبح المرأة     8ام وريدياً كل     ميلي غر  500المترونيدازول  

 . ساعة48خالية من الحمى مدة 

 ):18الصفحة اإلجراءات ـ (قيم عنق الرحم  •

حرض ): طرياً، رقيقاً، متوسعاً جزئياً    (كان عنق الرحم يبعث الرضا    إذا   −

 ).17الصفحة اإلجراءات ـ (المخاض باستخدام األوكسيتوسين 

، أنضج عنـق    )قاس، ثخين، مغلق   (الم يكن عنق الرحم يبعث الرض     إذا   −

الـصفحة  (الرحم باستخدام البروستاغالندينات وسـرب األوكـسيتوسين     

 ).43الصفحة اإلجراءات ـ ( أو ولِّد بقيصرية )24اإلجراءات ـ 

 المضادات  أعط): نجيج مهبلي كريه الرائحة، حمى    ( اشتبه بالتهاب الرحم  إذا   •

 ).110الصفحة األعراض ـ (الحيوية 

الصفحة ( رتب لزرع الدم وإعطاء المضادات الحيوية    :ه بإنتان وليدي  اشتبإذا   •

 ).149 ـ األعراض
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         141األعراض ـ                                 حاالت ومشكالت الوليد العاجلة

 المشكالت 

 :لدى الوليد حاالت أو مشكالت خطيرة •

 .ال يتنفس، أو يلهث −

انجـذاب  ( نفساً في الدقيقة     60 أو أكثر من     30أقل من   (يتنفس بصعوبة    −

 ).صوت شبيه بصوت الخنزير) (الصدر للداخل، خفخفة

 ).ازرقاق(زراق  −

لياً أو أقل    أسبوعاً حم  32أقـل من   (خديج، أو وزن الوالدة منخفض جداً        −

 ) . غرام1500من 

 .نوام −

 .انخفاض الحرارة −

 .اختالجات −

 :لدى الوليد حاالت أو مشكالت أخرى تتطلب رعاية في غرفة الوالدة  •

 ). غرام2500 – 1500(وزن والدة منخفض  −

عدوى جرثومية محتملة في وليد سوي ظاهرياً، والذي عانت أمـه مـن            −

 .تمزق األغشية السابق للوالدة أو المطول 

زهري خلقي محتمل عند وليد كانت لدى أمه اختبار سيرولوجي إيجابي            −

 .للزهري أو أنها خالية من األعراض 

 التدبير الفوري 

) ازرقاق(، الزراق   )أو اللهاث  (عدم التنفس :  تدبـيراً فورياً    تتطلب ثـالث حاالت  

 ).146الصفحة األعراض ـ (أو التنفس بصعوبة 

 عدم التنفس أو اللهاث 

 ير العام التدب

 .جفف الطفل، انزع الثياب الرطبة، ودثر الطفل بثياب جافة دافئة •

 .واقطعه فوراً ـ إن لم يكن قد قُطع من قبل) ألقط الحبل(امسك الحبل بملقاط  •
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 .انقل الطفل إلى سطح ثابت دافئ تحت سخان مشع إلنعاشه •

الصفحة (التزم بالممارسات المعيارية لمنع العدوى عنـد حمل الوليد وإنعاشه           •

 ).17المبادئ السريرية ـ 

 اإلنعــاش 

 معدات اإلنعاش            8 اإلطار األعراض ـ

 
 
 
 
 
 

 
 

 فتح المسلك الهوائي

 ):28الشكل األعراض ـ (وضعية الوليد  •

 .ضع الطفل على ظهره −

 .ضع الرأس بوضعية بسط خفيفة لتفتح المسلك الهوائي  −

 .الوجه وأعلى الصدر  ما عدا ،حافظ على الطفل مدثراً أو مغطى −

ـ  الوضعية الصحيحة للرأس من أجل التهويـة،            28 الشكل األعراض 

 الحظ أن العنق أقل بسطاً مما هو عند البالغ

 

لتجنب التأخر خالل حالة طارئة، من المهم أن تضمن أن المعدات بحالـة جيـدة    
 :قبل أن يصبح اإلنعاش مطلوباً

ن يكون لديك أقنعة ذات أحجام مناسبة طبقاً للحجم المتوقع للطفـل            يجب أ    •
 ). للوليد الصغير0 للوليد السوي الوزن، والحجم 1الحجم (

 :سد القناع بجعل راحة يدك سدادة محكمة واعصر الكيس   •
 .فالكيس يحدث ضغطاً كافياً: إذا شعرت بضغط على يدك  -
 .فالكيس يعمل بشكل مناسب: إذا انتفخ الكيس ثانية بعد رفع القبضة -
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وجد دم أو عقي فـي      نظف المسلك الهوائي بمص الفم أوالً ثم المنخرين ، إذا            •

 ). الرشف( فوراً لمنع الشفط فم الطفل أو أنفه مصه

ال تمص عميقاً في الحلق، ألن ذلك قد يسبب بطء قلب الطفل أو قد               :مالحظة  

 .يوقف تنفس الطفل

 :أعد تقييم الطفل  •

ال حاجة لمزيد من التصرف الفوري،      : بدأ الوليد بالبكاء أو التنفس    إذا   −

 ).76الصفحة المبادئ السريرية ـ (ابدأ الرعاية األولية الوليد 

 .)انظر الحقاً(ة ابدأ التهوي: بقي الطفل ال يتنفسإذا  −

 تهوية الوليد 
الشكل (يجب أن يكون العنق مبسوطاً قليالً       . أعـد التحقق من وضـعية الوليد     •

 ).142، الصفحة األعراض ـ 28األعراض ـ 

 ).29الشكل األعراض ـ (ضع القناع وافحص السداد  •

 . يجب أن يغطي الذقن والفم واألنف.ضع القناع على وجه الوليد −

 . القناع والوجهشكّل سداداً بين −

 .اعصر الكيس بإصبعين فقط أو بكامل اليد اعتماداً على حجم الكيس −

 .افحص السداد بالتهوية مرتين وراقب ارتفاع الصدر −

 التهوية بالكيس والقناع            29الشكل األعراض ـ 
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  حافظ على  .قم بتهوية الوليد  : حالما تضمن أن السداد وحركة الصدر موجودة         •
راقـب  (والضغط الـصحيح    )  تنفساً في الدقيقة تقريباً    40(المعدل الصحيح     

 ).االرتفاع والنزول السهل: الصدر
 .ضغط التهوية كاف بشكل مناسب : كان صدر الطفل يرتفعإذا  −
 :لم يكن صدر الطفل يرتفعإذا  −

الـشكل  (أعد التحقق من وضعية الوليد وصححها عنـد الـضرورة            −
 ).142ألعراض ـ ، الصفحة ا28األعراض ـ 

 . أعد وضع القناع على وجه الطفل لتحسن السداد بين القناع والوجه −
 . اعصر الكيس بشكل أقوى لزيادة ضغط التهوية −
 أعد مص الفم واألنف لتزيل المخاط والدم أو العقي مـن المـسلك              −

 .الهوائي
وكسون فكر بإعطاء النال  :  قبل الوالدة  تلقت أم الوليد البيتيدين أو المورفين     إذا   •

، الصفحة األعـراض ـ   9اإلطار األعراض ـ  ( توطيد العالمات الحيوية بعد
145 .( 

قم بالتهوية مدة دقيقة ثم توقف، وقيم بسرعة فيما إذا كان الوليد يتنفس بـشكل                •
 :تلقائي 

توجد عالمات على   وال  )  نفساً في الدقيقة   60-30 (كان التنفس سوياً  إذا   −
 ال حاجة لمزيد مـن      :نخير لمدة دقيقة  انجذاب الصدر للداخل، وال توجد      

 ـ  المبـادئ الـسريرية  الصفحة (اإلنعاش، ابدأ بالرعاية األولية للوليد 
76.( 

 استمر بالتهوية حتـى     :ليد يتنفس، أو كان التنفس ضعيفاً     لم يكن الو  إذا   −
 .يبدأ التنفس التلقائي

 دقائق بعـد  5أوقف التهوية واستمر بمراقبة التنفس مدة     : بدأ الوليد بالبكاء  إذا   •
 .توقف البكاء

يوجـد انجــذاب    وال  )  نفساً فـي الدقــيقة     60–30 (كان التنفس سوياً  إذا   −
 ال حاجة لمزيد من :للصـدر نحو الـداخل وال توجد أصوات نخير لمدة دقيقة        

 ).76 ـ المبادئ السريريةالصفحة (اإلنعاش ابدأ الرعاية األولية للوليد 
 . استمر بالتهوية:فساً في الدقيقة ن30كان تواتر التنفس أقل من إذا  −
 قم بالتهوية باألوكسجين إن تـوفر       :جد انجذاب وخيم للصدر نحو الداخل     وإذا   −

رتـب لنقـل الطفـل    ). 147، الصفحة األعراض ـ  10اإلطار األعراض ـ  (
 .للمرفق األكثر مالءمة لرعاية الولدان المرضى
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 : التهوية دقيقة من20يتنفس بشكل منتظم بعد إذا لم يكن الوليد  •

 .انقل الطفل إلى المرفق األكثر مالءمة لرعاية الولدان المرضى −

 .حافظ على الوليد دافئاً ومهوى إن لزم األمر: خالل النقل −

  دقيقة مـن التهويـة،     20لم يكن هناك لهاث أو تنفس على اإلطالق بعد          إذا   •

ائلـة  وفر دعماً عاطفياً للع   . أوقف التهوية، فالطفل ميت منذ كان في رحم أمه        

 ).7الصفحة المبادئ السريرية ـ (

ـ  الخمود التنفسي عند الوليد النـاجم  ) مناهضة(تضاد            9 اإلطار األعراض 

 عن األدوية المخدرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرعاية بعد اإلنعاش الناجح 

 الوقاية من فقد الحرارة  •

 .ضع الطفل وجلده بتماس مع جلد صدر األم وغط جسده ورأسه −

 .يل، ضع الطفل تحت سخان مشعبشكل بد −

 :افحص الوليد وعد مرات التنفس في الدقيقة  •

 أو  30 أقـل مـن   ( عسر التنفس  أو يعاني من     الطفـل أزرق إذا كان    −

أعـط  ):  نفساً في الدقيقة، انجذاب الصدر للداخل وخفخفة       60أكثر من   

النالوكسون هو الدرياق لمناهضة الخمود     : إذا تلقت األم البيتيدين أو المورفين     
 .التنفسي عند الوليد الناجم عن هذه األدوية

 ال تعط النالوكسون للولدان الذين يشتبه بأن لـدى أمهـاتهم معـاقرة              :مالحظة
 .حديثة لألدوية المخدرة

 :راًابدأ اإلنعاش فو: وجدت عالمات الخمود التنفسيإذا  •
/  ميلـي غـرام    0.1أعط النالوكسون   : بعد توطيد العالمات الحيوية    −

 .كيلوغرام من وزن الجسم وريدياً للوليد
قد يعطى النالوكسون عضلياً بعد اإلنعاش النـاجح إذا كـان لـدى              −

قد يتطلب األمر إعادة الجرعة للوقاية      . الرضيع دوران محيطي كافٍ   
 .من الخمود التنفسي الراجع

 عالمات الخمود التنفسي، لكن أعطي البيتيدين أو المورفين         لم توجد إذا   •
 راقب الطفل متوقعـاً عالمـات الخمـود         : ساعات من الوالدة   4خالل  

 .التنفسي وعالج كما ذكر أعاله إن حدث
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 ).الحقاًانظر (األكسجين عبر قثطار أنفي أو أجسام مخروطية 

  الطفل اإلبطية قس درجة حرارة •

 احتفظ بالطفل وجلـده علـى   : م أو أكثـر 36ْدرجة الحرارة إذا كانت   −

 .تماس مع جلد صدر أمه وشجع على اإلرضاع من الثدي 

الـصفحة  (  أعد تدفئة الطفـل    : م 36ْدرجة الحرارة أقل من     إذا كانت    −

 ).148األعراض ـ 

لإلنعاش تحـت   الوليد الذي يحتاج    . شجع األم على البدء باإلرضاع من الثدي       •

 :اختطار أعلى لتطور نقص سكر الدم

 .فالوليد قد شفي جيداً: كان المص جيداًإذا  −

انقل الطفل إلى المرفق المالئم لرعاية الولـدان        : لم يكن المص جيداً   إذا   −

 .المرضى

 ساعة القادمة؛ فإذا رجعت عالمات      24اضمن المراقبة المتكررة للوليد خالل       •

ل إلى المرفق األكثر مالءمة لرعايـة الولـدان         عسر التنفس، رتب لنقل الطف    

 .المرضى

 الزراق وعسر التنفس

 60 أو أكثر من     30أقل من   (إذا كان الطفل أزرق أو يعاني من  عسر التنفس            •

، أعط األكسجين عبر قثطار     )نفساً في الدقيقة، انجذاب الصدر للداخل وخفخفة      

 . أنفي أو أجسام مخروطية

 .لمسلك الهوائي سالكمص الفم واألنف لتضمن أن ا −

 أو مخروط    لتر في الدقيقة عبر قثطار أنفي      0.5أعط األكسجين بمعدل     −

 ).147، الصفحة األعراض ـ 10اإلطار األعراض ـ (أنفي 

 .انقل الطفل إلى المرفق المالئم لرعاية الولدان المرضى −

تأكد من المحافظة على الطفل دافئاً؛ دثر الطفل بقماش جاف طري، وغطـه              •

 .ة واضمن أن رأسه مغطى لتمنع فقد الحرارةببطاني
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 استخدام األكسجين          10 اإلطار األعراض ـ

 
 
 
 
 
 
 

 
 التقـييم

يتجلى الكثير من الحاالت الخطيرة عند الولدان ـ العداوى الجرثومية، التشوهات،  
ة االختناق الوخيم، وداء الغشاء الهياليني نتيجة الوالدة المبتسرة ـ بطريقة متـشابه  

 .بعسر التنفس والنوام وضعف اإلرضاع أو عدم اإلرضاع
يجب أن تبـدأ    : ومع ذلك   . من الصعب التمييز بين الحاالت دون طرق تشخيصية       

يجـب أن يـشتبه بـأن    . المعالجة فوراً ـ حتى دون تشخيص واضح لسبب نوعي 
األطفال الذين يعانون من أي من هذه المشكالت لديهم حالة خطيـرة، ويجـب أن               

 .وا دون تأخـير إلـى المرفق المالئم لرعاية الولدان المرضىينقل

 التدبـير 

الطفل الخديج الذي ولد في وقت سابق لألوان بفترة طويلة أو المـنخفض             
 وزن الوالدة جداً

فـإن  ):  أسـبوعاً 32 غرام أو أقل مـن  1500أقل من   (الطفل صغيراً جداً  إذا كان   
عدم القـدرة   (عسر التنفس والعجز    : نالمشكالت الصحية الوخيمة محتملة، وتتضم    

الطفل معرض النخفـاض الحـرارة      . عن الرضاعة، يرقاناً وخيماً، وعدوى    ) على
 ).الحاضنة: مثالً(دون حماية حرارية نوعية 

يتطلب الولدان الصغار جداً رعاية خاصة، ويجب أن ينقلوا إلى المرفـق المالئـم              
 :ل النقل وأثناءهقب .لرعاية األطفال المرضى والصغار بأسرع وقت

تأكد من المحافظة على الطفل دافئاً؛ دثر الطفل بقماش جاف طري، وغطـه              •
 .ببطانية واضمن أن رأسه مغطى لتمنع فقد الحرارة

 :تذكر عند استخدام األكسجين 
 .يجب أن يستخدم األكسجين اإلضافي لعسر التنفس أو الزراق فقط  •
يلهـث   أو أنـه     انجذاب وخيم للصدر نحو الـداخل،     إذا كـان لـدى الطفل      •

 قم بزيادة تركيز األكـسجين عبـر        :زراقياً بشكل متواصل   أو كـان    ليتنفس
 .قثطار أنفي أو مخروط أنفي أو مقنعة األكسجين

 ترافق االستخدام غير المنضبط لألكسجين اإلضافي لألطفال الخدج مـع           :مالحظة
 .اختطار العمى
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 أعط الجرعة األولـى     :قصة األم تشير إلى احتمال عدوى جرثومية      إذا كانت    •
 :من المضادات الحيوية

أو أعط  ( الجسم عضلياً    كيلوغـرام من وزن  /  ميلي غرام  4الجنتاميسين   −
 ) .الكاناميسين

كيلوغـرام من وزن الجسم عضلياً     /  ميلي غرام  100مع األمبيسـيلين    −
 )أو أعط البنزيل بنسلين(

 60 أو أكثر من     30أقل من    ( عسر التنفس  يعاني من  أو   الطفل أزرق إذا كان    •
ار أعط األكسجين عبر قثط   ): نفساً في الدقيقة، انجذاب الصدر للداخل وخفخفة      

 ).146الصفحة األعراض ـ (أنفي أو أجسام مخروطية 
 الـنوام
 فمن المحتمل جـداً     )ناقص التأتر العضلي، وال يتحرك    ( الطفل يميل للنوم  إذا كان   

أن الطفل لديه مرض وخيم ويجب أن ينقل إلى المرفق المالئـم لرعايـة الولـدان                
 .المرضى

 انخفاض الحرارة 

د طفل صغير جداً أو طفل كان يعالج بوسائل         قد يحدث انخفاض الحرارة بسرعة عن     
اإلنعاش أو فُصل عن أمه؛ فقد تنخفض الحرارة في هذه الحاالت، وبسرعة، إلـى              

 .أعد تدفئة الطفل بأسرع وقت ممكن.  م35ْأقل من 
أقل الحرارة اإلبطية   ( انخفضت حرارته للغاية   أو   كان الطفل مريضاً بشدة   إذا   •

 )م35ْمن 
حاضـنة، سـخان مـشع،      (ة للبدء بتدفئة الطفل     استخدم الطرق المتوفر   −

 ).غرفة دافئة، سرير مسخَّن
انقل الطفل، وبالسرعة الممكنة، للمرفق المالئم لرعاية الولدان المرضي          −

 .أو الخدج
 أو أكثر   30أقل من    (يعـاني من عسر التنفس    أو   الطفل أزرق إذا كان    −

خيـر   نفسـاً في الدقيقة، انجذاب الـصدر للـداخل أصـوات ن           60من  
الصفحة (. أعط األكسجين عبر قثطار أنفي أو أجسام مخروطية       ): تنفسي

 ).146األعراض ـ 
 : م أو أكثر ° 35 والحرارة اإلبطية لم يكن الطفل عليالً جداً،إذا  •

تأكد من المحافظة على الطفل دافئاً؛ دثر الطفل بقماش جـاف طـري،              −
 .وغطه ببطانية واضمن أن رأسه مغطى لتمنع فقد الحرارة

 .شجع األم على اإلرضاع من الثدي حالما يصبح الطفل جاهزاً −
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 .راقب درجة الحرارة اإلبطية كل ساعة حتى تصبح سوية −
 .يمكن وضع الطفل في حاضن أو تحت سخان مشع: بشكل بديل −

 االختالجات

االختالجات في الساعة األولى من الحياة نادرة، وقد تنجم عن التهـاب الـسحايا،              
 .وانخفاض الحرارة الوخيم/ واعتالل الدماغ

تأكد من المحافظة على الطفل دافئاً؛ دثر الطفل بقماش جاف طري، وغطـه              •
 .ببطانية واضمن أن رأسه مغطى لتمنع فقد الحرارة

 المالئم لرعاية الولدان المرضى     وبالسرعة الممكنة، للمرفق  انقـل الطفـل،    •
 .أو الخدج

 عتدل الطفل الخديج أو المنخفض وزن الوالدة بشكل م

أو المنخفـضو وزن الـوالدة   )  أســبوعاً 38–33(قـد يبـدأ األطفـال الخـدج   
 .بشكل معتدل بإظهار المشكالت بعد الوالدة فوراً)  غرام2500–1500(
 بشكل مالئم طالما جلده على      إذا لم يوجد عند الطفل عسر التنفس وبقي دافئاً         •

 :تماس مع جلد أمه 
 .ابق الطفل مع أمه  −
 . ابتداء اإلرضاع من الثدي خالل أول ساعة إن أمكنشجع األم على −

 أو أكـثر   30أقل من    (يعاني من عسر التنفس    أو   أزرقإذا كان لون الطفل      •
أعـط األكـسجين    ):  نفساً في الدقيقة، انجذاب الصدر للداخل وخفخفة       60من  

 ).146الصفحة األعراض ـ (. عبر قثطار أنفي أو أجسام مخروطية
الصفحة ( أعد تدفئـة الطفل     : م 35ْة اإلبـطية تحت    انخفضـت الحـرار إذا   •

 ).148األعراض ـ 

 تمزق األغشية المبتسر أو المطول ووليد دون أعراض 

 :ويمكن تعديلها حسب الوضع المحليفيما يلي دالئل إرشادية مقترحة 
إذا كانـت   ، أو   إذا كان لدى األم عالمات سريرية علـى عـدوى جرثوميـة            •

قبل الوالدة، حتى ولو لم يكن عند        ساعة   18كثر من   األغشية قد تمزقت منذ أ    
 . األم عالمات سريرية على عدوى

 .أبق الطفل مع أمه وشجعها على االستمرار باإلرضاع من الثدي −
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قم بالتنسيق مع المرفق المالئم الذي يرعى الولدان المرضـى لتجـري             −

 .زرعاً للدم، وابدأ بإعطاء الوليد المضادات الحيوية

 ال تعالج بالمضادات الحيوية، راقب الطفل لمـدة         ق هذه الظروف،  تتحقإذا لم    •

 .ثالثة أيام بحثاً عن عالمات على عدوى

 دع الطفل مع أمه وشجعها على استمرار الرضاعة بالثدي؛  −

 قم بالتنسيق مـع المرفـق        أيام، 3حدثت عالمات على عدوى خالل      إذا   −

ابدأ بإعطاء الوليد   المالئم لرعاية الولدان المرضى لتجري زرعاً للدم، و       

 .المضادات الحيوية

 الزهري الخلقي

 انقل الطفل إلـى المرفـق المالئـم         ظهرت على الوليد عالمات الزهري،    إذا   •

 :تتضمن عالمات الزهري ما يلي. لرعاية الولدان المرضى

 .وذمة متعممة −

 .طفح جلدي −

 .نفاطات على الراحتين واألخمصين −

 .التهاب األنف −

 .أورام لقمية شرجية −

 .كبد متضخم/ الطح −

 .شلل طرف واحد −

 .يرقان −

 .شحوب −

يمكن رؤية الملتويات بالفحص بالساحة المظلمة لآلفة أو لسوائل الجسم           −

 .أو للسائل النخاعي

  أو كانـت مـصابة     للزهـري األم اختبار سيريولوجي إيجابي     إذا كان لدى     •

لجت األم أم   وع، سـواء   إال أن الوليد ال يظهر عالمات الزهري      بأعـراض،  

كيلوغرام من وزن الجسم عـضلياً      /  وحدة 50000أعط البنزاثين بنسلين    : ال

 .كجرعة مفردة
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 الثالثم ـالقس
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        1اإلجراءات ـ                                        إحصار حول عنق الرحم     

 استطبابات واحتياطات إحصار عنق الرحم             1الجدول اإلجراءات ـ 

 االستطبابات االحتياطات
تأكد من عدم وجود أرجية لليغنوكايين       •

 أو األدوية ذات العالقة
 ال تحقن داخل وعاء •
المضاعفات عند األم نادرة وقد تتضمن       •

 الورم الدموي

 التوسيع والكشط •
 الشفط بالتخلية اليدوية •

 ).17الصفحة المبادئ السريرية ـ (راجع المبادئ العامة للرعاية  •
الـصفحة  (دون أدرينالين  % 0.5 ميلي لتر من محلول الليغنوكايين       20حضر   •

 ).39المبادئ السريرية ـ 
 . لحقن محلول الليغنوكايين25 أو 22 سنتيمتر مقياس 3.5استخدم إبرة  •
 ميلي لتر من محلـول      1والً   احقن أ  استخدام خُطاف لمسك عنق الرحم،    عند   •

داخل الشفة األمامية أو الخلفية لعنق الرحم والتي تكشفت         % 0.5الليغنوكايين  
 ) . عادة12 أو الساعة 10يستخدم الموقع الساعة (بالمنظار ) ظهرت(

في اإلجهاض النـاقص، ألن     ) اسفنجي( يفضل استخدام ملقاط حلقي      :مالحظة
الخطاف مع الجر، وال يتطلب استخدام      احتمال تمزق عنق الرحم أقل مما في        

 .الليغنوكايين للموضعة 
استخدم جراً وحركة خفيفتين عندما يكون الخطاف أو الملقط الحلقي عموديـاً             •

أحد السنين على الفتحة الخارجية واآلخر على وجه عنـق          (على عنق الرحم    
نسيج للمساعدة على تحديد المنطقة بين ظهارة عنق الرحم الملساء وال         ) الرحم

 .المهبلي؛ وهذا هو موقع غرز اإلبرة حول عنق الرحم 
 .اغرز اإلبرة تحت الظهارة مباشرة  •

 يقترح بعض األطباء الممارسين اتباع الخطوة التالية لتشغل انتباه          :فكرة مفيدة 
اإلبرة فـوق الموقـع المختـار       ) طرف(ضع رأس   : المرأة عن غرز اإلبرة     

اإلبـرة تحـت   " يدفع"وهذا سوف . سعلللغرز مباشرة واطلب من المرأة أن ت      
 .سطح النسيج مباشرة

رجع الـدم   إذا  . لتضمن عدم ثقب أي وعاء    ) اسحب المكبس ( اشفط   :مالحظة
. الموضع بعناية وحاول ثانية   أعد فحص   .  انزع اإلبرة  :في المحقـنة بالشفط  

قد تعاني المرأة من االختالجات والموت إذا حقـن         . ال تحقن أبداً إن شُفط دم     
 .يغنوكايين داخل الوريدالل



                                                     إحصار حول عنق الرحم2اإلجراءات ـ 

 

 

 ميلي لتر من محلول الليغنوكايين تحت الظهارة مباشـرة ـ ولـيس    2احقن  •

الشكل اإلجـراءات ـ   ( 9 و7، 5، 3 ميلي متر في موقع الساعة 3أعمق من 

عندما توضع بشكل صحيح    . 10 و 2 مواقع الحقن المثالية هي في الساعة        ).1

 .النسيج) شحوب(يمكن مالحظة تورم وابيضاض 

في نهاية طاقم الحقَن، انتظر دقيقتين ثم اقرص عنق الـرحم بـالملقط، فـإذا                •

 . انتظر دقيقتين أخريين ثم أعد االختبارشعرت المرأة بالقرصة
 

 .خدر مبكراً لتوفر وقتاً كافياً للتأثير

 
  مواقع حقن إحصار حول عنق الرحم         1 الشكل اإلجراءات ـ

 
 

 
 
 

 مواقع الحقن المثالية 

 مواقع الحقن 



  

 

         3اإلجراءات ـ                                     إحصار العصب الفرجي      

  استطبابات واحتياطات إحصار العصب الفرجي           2الجدول اإلجراءات ـ 

 االستطبابات االحتياطات

تأكد من عدم وجود أرجية لليغنوكـايين       •
 أو األدوية ذات العالقة

 ال تحقن داخل وعاء •

 والدة مقعدية أو باألدوات •
 خزع الفرج وتصليح التمزقات العجانية •
 حج القحف أو بزل القحف •
 نزع اليدوي للمشيمةال •

 ).17الصفحة المبادئ السريرية ـ ( راجع المبادئ العامة للرعاية  •

الـصفحة  (دون أدرينالين   % 0.5 ميلي لتر من محلول الليغنوكايين       40 حضر   •

 ).39المبادئ السريرية ـ 

 ميلي لتر   30 من األفضل أن يقتصر إحصار العصب الفرجي على          :مالحظة

 ميلي لتر اإلضافية لتحقن داخل العجان خـالل         10ى  من المحلول، وبذلك تبق   

 .تصليح التمزقات إن تطلب األمر

 . لحقن الليغنوكايين22 سنتيمتر مقياس 15استخدم إبرة   •

 :هناك أسلوبان. الهدف هو العصب الفرجي ألنه يمر خالل الثلمة الوركية الصغيرة

 . من خالل العجان  •

 . من خالل المهبل  •

لعجاني أدوات نوعية؛ أما المأتى المهبلي فيحتاج مرشدة خاصة         ال يتطلب األسلوب ا   

 .إن توفرت، حيث توفر حماية ألصابع مقدم الخدمة الصحية) trumpet(لإلبرة 

 األسلوب العجاني

 ميلـي لتـر مـن محلـول     10  رشِّح جلد العجان في جانبي المهبل باستخدام      •

 .الليغنوكايين

رجع الـدم   إذا  . م ثقب أي وعاء   لتضمن عد ) اسحب المكبس ( اشفط   :مالحظة

. أعد فحص الموضع بعناية وحاول ثانية.  انزع اإلبرة:في المحقنة بالشـفط

قد تعاني المرأة من االختالجات والموت إذا حقـن         . ال تحقن أبداً إن شُفط دم     

 .الليغنوكايين داخل الوريد



                                                    إحصار العصب الفرجي4اإلجراءات ـ 

 

 ضع إصبعين ـ بعد لبس قفازين مطهرين على مستوى عاٍل ـ فـي المهبـل      •
وجه اإلبرة خالل النسيج العجاني إلى رأس الشوكة اإلسكية اليسرى للمـرأة            و
 ).4 ، الصفحة اإلجراءات ـ 2الشكل اإلجراءات ـ (

 األسلوب العجاني           2الشكل اإلجراءات ـ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ميلي لتر من محلول الليغنوكايين في الزاوية بين الشوكة اإلسـكية            10احقن   •

 .كيةواألحدوبة اإلس

 ميلي لتر أخرى من     10مرر اإلبرة من خالل الرباط العجزي الشوكي واحقن          •

 .محلول الليغنوكايين

 .أعد اإلجراء في الجانب المقابل  •

رشِّح موقع الخزع بالطريقة المعتادة في هـذا الوقـت          : أنجز بضع الفرج  إذا   •

 .)71الصفحة اإلجراءات ـ (

اقرص عنق الرحم بـالملقط ، فـإذا        انتظر دقيقتين ثم    : في نهاية طاقم الُحقَن    •

 . انتظر دقيقتين أخريين ثم أعد االختبارشعرت المرأة بالقرصة

 .خدر مبكراً لتوفر وقتاً كافياً للتأثير



  

 

         5اإلجراءات ـ إحصار العصب الفرجي                                                            

                                       األسلوب المهبلي             

استخدم اإلبهام األيسر بعد لبس قفازات مطهرة على مستوى عاٍل لتجس الشوكة             •

 .)3الشكل اإلجراءات ـ (اإلسكية اليسرى للمرأة من خالل جدار المهبل 

  لإلبرة األسلوب المهبلي دون مرشدة          3الشكل اإلجراءات ـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استخدم اليد اليمنى لتدفع مرشدة اإلبرة لألمام باتجاه الشوكة اليسرى، مع إبقـاء              •

 .األنملة اليسرى في نهاية مرشدة اإلبرة

 .أدخل مرشدة اإلبرة تحت رأس الشوكة اإلسكية مباشرة •
 

ايـة  ال تضع األنملة خلـف نه     . تذكر أن تبقي األنملة قريبة من نهاية مرشدة اإلبرة        
 .مرشدة اإلبرة ، فقد تحدث إصابة وخزة اإلبرة بسهولة

 . مع محقنة مربوطة من خالل المرشدة22 سنتيمتر مقياس 15ادفع لألمام إبرة  •

 .  اثقب المخاطية المهبلية حتى تخترق اإلبرة الرباط العجزي الشوكي •

رجع الـدم   إذا  . لتضمن عدم ثقب أي وعاء    ) اسحب المكبس (اشفط  : مالحظة

. أعد فحص الموضع بعناية وحاول ثانية.  انزع اإلبرة:لمحقـنة بالشفطفي ا

تعاني المرأة من االختالجات والموت إذا حقـن        قد  . ال تحقن أبداً إن شُفط دم     

 .الليغنوكايين داخل الوريد
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 . ميلي لتر من محلول الليغنوكايين10  احقن  •

كة اإلسـكية     اسحب اإلبرة داخل المرشدة وأعد توضع المرشدة فـوق الـشو           •

 .مباشرة

 .  اثقب المخاطية المهبلية واشفط ثانية لتتأكد من عدم ثقب وعاء •

 . ميلي لتر أخرى من محلول الليغنوكايين5  احقن  •

  أعد اإلجراء على الجانب اآلخر باستخدام السبابة اليمنـى لـتجس الـشوكة              •

 شدة اإلبرة اإلبرة ومر استخدم اليد اليسرى لتدفع     . اإلسكية اليمنى عند المرأة     

 .لألمام وتحقن محلول الليغنوكايين 

 رشِّح موقع خزع الفرج بالطريقة المعتادة في مثـل          :  إذا أتممت خزع الفرج      •

 ).71الصفحة اإلجراءات ـ (هذه الحالة 

انتظر دقيقتين ثم اقرص عنق الرحم بالملقط، فـإذا         :   في نهاية مجموعة الحقَن    •

 .ن أخريين ثم أعد االختبار انتظر دقيقتيشعرت المرأة بالقرصة

 

 .خدر مبكراً لتوفر وقتاً كافياً للتأثير

 
 
 



  

 

        7اإلجراءات ـ                             التخدير الموضعي من أجل القيصرية

التخدير الموضعي بديل مأمون للتخدير العام أو بالكيتامين أو التخـدير النخـاعي،             
أو عند عدم توفر األشخاص المدربين علـى        (وذلك عند عدم توفر هذه المخدرات       

 ).استخدامها
يتطلب التخدير الموضعي من أجل القيصرية أن يستنصح مقدم الخدمة الصحية المـرأةَ          

 يجب أن يبقي مقدم الخدمة الصحية في ذاكرته أن المـرأة            .وأن يطمئنها طيلة اإلجراء   
 .يقظة، ويجب أن يستخدم األدوات ويتعامل مع النسيج بأكبر درجة من التأني

            استطبابات واحتياطات التخدير الموضعي من أجـل  3الجدول اإلجراءات ـ  

 القيصرية
 االستطبابات االحتياطات

 باالرتعـاج  بةالمرأة مصا  تجـنب اسـتخدامه  •
 لفتح  أو مقدمات االرتعاج الوخيمة أو تعرضت     

 البطن سابقاً 
 أو لديها  سمينة أو خائفة  تجنب استخدامه المرأة     •

 أرجية لليغنوكايين واألدوية ذات العالقة 
تجنب استخدامه إذا لم يكـن الجـراح خبيـراً           •

 بالقيصرية 
 ال تحقن داخل وعاء  •

خاصة عند امـرأة    ( القيصرية   •
 )شل القلب مصابة بف

 وابـدأ  )17الصفحة المبـادئ الـسريرية ـ    (راجع المبادئ العامة للرعاية  •
 ).21الصفحة المبادئ السريرية ـ (بتسريب وريدي 

 1:200000مـع األدرينـالين     % 5 ميلي لتر من الليغنوكـايين       200حضِّر   •
 ستحتاج عادة أقل من نصف هذا الحجم ).39الصفحة المبادئ السريرية ـ  (
 .في الساعة األولى) ي لتر تقريباً ميل80(

كيلوغرام من وزن الجـسم     /  ميلي غرام  1أعط البيتيدين   : إذا كان الجنين حياً    •
 0.1أو أعط المـورفين     (وريدياً ببطء   )  ميلي غرام  100لكن ليس أكثر من     (

 ميلي غرام   25والبروميثازين  ) كيلوغرام من وزن الجسم عضلياً    / ميلي غرام 
  . الوالدةبعدوريدياً 

ولكن قد يحتاج الطفل    : قد يعطى البيتيدين والبروميتازين قبل الوالدة       : بشكل بديل 
 .كيلوغرام من وزن الجسم وريدياً عند الوالدة/  ميلي غرام0.1للنالوكسون 

 كيلوغرام من وزن الجسم   /  ميلي غرام    1 أعط البيتيدين    :إذا كان الجنين ميتاً    •
 ميلي  0.1أو أعط المورفين    (يدياً ببطء   ور)  ميلي غرام    100لكن ليس أكثر من     (

غـرام    ميلـي  25والبروميثـازين    )كيلوغرام من وزن الجسم عـضلياً     / غرام
 .وريدياً

 .تحدث مع المرأة وطمئنها طيلة اإلجراء
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رشِّح شريطاً من الجلد والنسيج تحت الجلد في كل جانب من الشق المتوقـع،               •
 .)4الشكل اإلجراءات ـ (تر  سنتيم10بعرض إصبعين بينهما مستخدماً إبرة 

إذا رجع الـدم    . لتضمن عدم ثقب أي وعاء    ) اسحب المكبس ( اشفط   :مالحظة
.  فحص الموضع بعناية وحاول ثانية     أعد. انزع اإلبرة  :في المحقـنة بالشفط  

قد تعاني المرأة من االختالجات والموت إذا حقـن         . ال تحقن أبداً إن شُفط دم     

 .الليغنوكايين داخل الوريد

             إرشاح الجلد والنسيج تحت الجلد بمخدر موضعي من 4شكل اإلجراءات ـ  ال

 أجل القيصرية

 
 
 
 
 
 
 
 

 سنتيمتر على كل جانب     4-3أحِدث انتباراً طولياً من محلول الليغنوكايين بطول         •
 سـنتيمتر   5من االرتفاق العاني إلى نقطة تعلـو        ) الناصف(من الخط المتوسط    

 .فوق السرة
يجب أن تبقى اإلبرة    . محلول الليغنوكايين إلى داخل طبقات جدار البطن      رشِّح   •

انتبه حتى ال تخرق الصفاق وتدخل اإلبرة إلـى داخـل           . موازية للجلد تقريباً  
 .الرحم، ألن جدار البطن رقيق جداً عند الوالدة

انتظر دقيقتين ثم اقرص عنق الرحم بالملقط، فإذا        : في نهاية مجموعة الحقَن      •
 . انتظر دقيقتين أخريين ثم أعد االختبارالمرأة بالقرصةشعرت 

 .خدر مبكراً لتوفر وقتاً كافياً للتأثير

اجر شقاً على الخط المتوسـط يكـون        :  عندما يستخدم التخدير الموضعي    :مالحظة
يجب أال يستخدم شـق     .  سنتيمتر مما هو عليه عند استخدام التخدير العام        4أطول  

ويتطلب كمية أكبر من الليغنوكايين أكثـر ويكـون التبعيـد            ألنه أطول،    فانينستيل
 .أضعف

السرة



 

9اإلجراءات ـ التحضير الموضعي من أجل القيصرية                                        

 . دقيقة60يمكن توقع أن يدوم أثر البنج حوالي 

 
 : واحتفظ بذهنك بما يلي)43الصفحة اإلجراءات ـ (ابدأ بالقيصرية 

 .ال تستخدم حشوات بطنية، استخدم المباعيد بأقل قدر ممكن وبأقل جهد •

لليغنوكايين خلف الصفاق الرحمي الحـشوي       ميلي لتر من محلول ا     30احقن   •

الصفاق حساس  . ال حاجة لمزيد من البنج    . أبعد ما يمكن عن األربطة المدورة     

 .لأللم بينما عضل الرحم ليس كذلك

أخبر المرأة بأنها ستشعر ببعض االنزعاج من الجر عند توليد الطفل؛ وهـذا              •

 .ليس أكثر مما يحدث خالل الوالدة المهبلية عادة

 ).73الصفحة المبادئ السريرية ـ ( المشيمة بالجر المنضبط للحبل انزع •

 .أصلح الرحم دون نزعه من البطن •

 .قد يحتاج األمر المزيد من التخدير الموضعي لتصليح جدار البطن •



 ية                  التخدير الموضعي من أجل القيصر                            10اإلجراءات ـ 

 

 
 
 
 
 



  

 

        11اإلجراءات ـ                              )تحت العنكبوتية(التخدير النخاعي 

 استطبابات واحتياطات التخدير النخاعي             4الجدول اإلجراءات ـ 

 االحتياطات
تأكد مـن عـدم وجـود أرجيـة معروفـة            •

 لليغنوكايين أو األدوية ذات العالقة
تجنب استخدامه عند المرأة المصابة بـنقص        •

حجم الدم غير المصحح أو فقر الدم الـوخيم،         
 العدوى  أو اضطرابات التجلط، أو النزف، أو     

 الموضـعية أو مقـدمات االرتعاج الوخيمة،
 .أو االرتعاج أو فشل القلب نتيجة مرض قلبي

 االستطبابات
 القيصرية •
 فتح البطن •
 التوسع والكشط •
 النزع اليدوي للمشيمة •
تصليح الدرجة الثالثة والرابعة من التمزقات       •

 .العجانية

 وابـدأ  )17رية ـ  الصفحة المبـادئ الـسري  (راجع المبادئ العامة للرعاية  •

 .)21الصفحة المبادئ السريرية ـ (بتسريب وريدي 

المحلـول الملحـي أو     ( ميلي لتر من السوائل الوريديـة        1000-500سرب   •

. لتمهد التحميل عند المرأة ولتتجنب هبوط ضغط الدم       ) محلول رنغر الالكتاتي  

 . دقيقة قبل التخدير30يجب أن يتم ذلك 

% 5ليغنوكـايين فـي     % 5: خـدر الموضـعي    ميلي لتر من الم    1.5حضر   •

إذا تطلـب   ) 1000 : 1( ميلي لتر من األدرينـالين       0.25أضف  . دكستروز

 . دقيقة45األمر أن يكون المخدر فعاالً لفترة أطول من 

، ضـامناً أن    )أو أن تجلس منتصبة   (اطلب من المرأة أن تستلقي على جانبها         •

 ن تثني رأسها على صدرها وأنمن المرأة أاطلب . العمود الفقري مثني جيداً

 .تدور ظهرها قدر اإلمكان
سيقطع خط عمودي . علّم ـ الموقع المقترح للحقن : حدد ـ وإن تطلب األمر  •

من العرف الحرقفي باتجاه األعلى العمود الفقري للمرأة بين شوكتي الفقرتين           
 .اختر هذا الحيز أو الحيز الذي فوقه مباشرة. القطنيتين الرابعة والخامسة

امـسك  . ال تلمس رأس اإلبرة النخاعية أو جذع اإلبرة بيـدك           . العقامة أساسية 
 .اإلبرة من محورها فقط

 .باستخدام إبرة دقيقة لتخدر جلد المرأة % 1احقن محلول الليغنوكايين  •
في الخط المتوسط خالل    ) 23 أو   22مقياس  (أدخل أرفع إبرة نخاعية متوفرة       •

 .جلد في المستوى العمودياالنتبار بزاوية قائمة على ال

 . تميل اإلبر الرفيعة لالنحناء:مالحظة
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اسـحب اإلبـرة    .  فقد ال تكون على الخط المتوسط      اإلبرة بعظم،  ارتطمتإذا   •
 .وأعد غرزها موجهاً إياها إلى األعلى قليالً باتجاه سرة المرأة

تـام  ستـشعر بفقـد   . اإلبرة النخاعية باتجاه الحيز تحت العنكبوتية  ) ادفع(قدم   •
 .للمقاومة حالما تخترق اإلبرةُ الرباطَ األصفر

حالما تصبح اإلبرة في الرباط األصفر قدم اإلبرة ببطء خالل الجافية ستـشعر              •
 .بفقد خفيف آخر للمقاومة حالما تخترق الجافية

 .أزل المرود، السائل النخاعي يجب أن يتدفق خارج اإلبرة •
ود ودور اإلبرة بلطـف؛ انـزع        أعد غرز المر   :إذا لم يخرج السائل النخاعي     •

 .إذا فشلت مرتين، حاول في حيز آخر. المرود لترى هل يتدفق السائل
ستحتاج المرأة الحامل   .  ميلي لتر من محلول المخدر الموضعي      1,25-1احقن   •

التي لم تولد إلى جرعة صغيرة من الدواء ألن الحيز تحت العنكبوتية المتوفر             
 . المتحفلةينقص نتيجة األوردة فوق الجافية

اجعل طاولة العمليات مائلة إلـى      . ساعد المرأة على االضطجاع على ظهرها      •
اليسار أو ضع وسادة أو بياضات مطوية تحت أسفل الظهر من الجهة اليمنى             

 .لتنقص متالزمة االستلقاء الخافض للضغط
وجد هبـوط  إذا . هبوط ضغط الدم محتمل. أعد فحص ضغط الدم عند المرأة        •

 ميلـي لتـر     500(أعط المرأة المزيد من السوائل الوريديـة         :ضغط واضح   
 ).بسرعة

كيلـوغرام  /  ميلي غرام  0.2 أعط اإليفيدرين    :يرفع ذلك ضغط دمها     إذا لم     -
 . ميلي غرام3من وزن الجسم وريدياً بعالوات مقدارها 

 ألربع  استمر ضغط الدم بالهبوط بعد إعطاء بلعات اإليفيدرين وريدياً          إذا    -
 . ميلي غرام عضليا30ًعط اإليفيدرين أ: مرات

 . ألتار في الدقيقة عبر قناع أو قنية أنفية8-6أعط األكسجين بمعدل  •
انتظر دقيقتين ثم اقرص عنـق الـرحم        : بعد حقن محلول المخدر الموضعي     •

 . انتظر دقيقتين أخريين ثم أعد االختبارشعرت المرأة بالقرصةبالملقط، فإذا 

 . كافياً للتأثيرخدر مبكراً لتوفر وقتاً

 ساعات على األقل    6لمدة  ) مسطحة(حافظ على المرأة منبطحة     : بعد الجراحة  •
يجب . مـع وسـادة واحدة فقط تحت رأسها لمنع الصداع التالي لبزل النخاع          

 .أال تجلس منتصبة وأال تجهد نفسها خالل هذه الفترة



  

 

 13 اإلجراءات ـ                                    الكيتامين                    

 استطبابات واحتياطات التخدير بالكيتامين         5الجدول اإلجراءات ـ 

 االستطبابات االحتياطات

قد يسبب الكيتـامين إذا اسـتخدم بمفـرده          •

تجنب استخدامه عنـد    . هالوس غير سارة  
لمنـع  . المرأة التي لديها تـاريخ للـذهان      

 ميلي غـرام    10أعط الديازيبام   : الهالوس
 .لطفل والدة ابعدوريدياً 

ال يوفر الكيتامين بحد ذاته ارتخاء عضلياً،        •

ولذلك قد يحتاج شق القيصرية ألن يكـون        
 .أطول

 عنـد النـساء     يجب أال يستخدم الكيتامين    •
المصابات بارتفاع ضغط الدم أو بمقـدمات       

 .االرتعاج أو باالرتعاج أو بمرض قلبي
 

 60أقل مـن  (أي إجراء قصير نسبياً      •

ير مطلوب  وارتخاء العضالت غ  ) دقيقة
مثالً، تـصليح تمزقـات العجـان أو      (

تمزقات عنق الرحم الواسعة ، النـزع       
اليدوي للمـشيمة، القيـصرية، نـزح       

 ) خراج الثدي

مناسب كمؤازر إذا تعطـل جهـاز         •
أو مزود الغاز آللـة بويـل       (اإلنشاق  
أو إذا استخدم التخدير العـام      ) للتخدير

 .دون استخدام جهاز اإلنشاق

 وابـدأ  )17الصفحة المبـادئ الـسريرية ـ    (امة للرعاية راجع المبادئ الع •

 .)21الصفحة المبادئ السريرية ـ (بتسريب وريدي 

 .تختلف جرعة الكيتامين. قد يعطى الكيتامين عضلياً أو وريدياً أو تسريباً •

كيلوغرام من وزن الجسم    /  ميلي غرام  10-6سوف تحتاج معظم النساء      -

 . دقيقة30 دقائق ويدوم حتى 10ل يحدث التخدير الجراحي خال. عضلياً

كيلوغرام من وزن الجسم وريدياً ببطء      /  ميلي غرام  2أعط  : بشكل بديل  -

 ) دقيقة فقط15يدوم التأثير في هذه الحالة (خالل دقيقتين 

 .يتم وصف تسريب الكيتامين الحقاً، وهذا مناسب للقيصرية -

ـ    1أعـط الكيتـامين     : عندما تحتاج لتفريج إضافي لألم     - / رام ميلـي غ

 .كيلوغرام من جسم الوزن وريدياً

يجب أال يستخدم التخدير بالكيتامين عند النساء اللواتي يعـانين مـن ارتفـاع              
 .ضغط الدم أو مقدمات االرتعاج أو االرتعاج أو مرض قلبي
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 تسريب الكيتامين

 التمهيد للتخدير

 . دقيقة30 ميلي غرام عضلياً قبل الجراحة بـ 0.6أعط سلفات األتروبين  •

مـن أجـل   ( ميلي غرام وريدياً وقت الحقن لتمنع الهالوس  10أعط الديازيبام    •

 ).أعط الديازيبام بعد والدة الطفل: القيصرية

 . ألتار في الدقيقة عبر قناع أو قنية أنفية8-6أعط األكسجين بمعدل  •

 التحريض والمداومة

جـة  النبض، ضغط الـدم، التـنفس، در  (افحص العالمات الحيوية عند المرأة     •

 ).الحرارة

 .أدخل مبعد الفكين في الفم لتمنع انسداد المسلك الهوائي باللسان •

كيلوغرام /  ميلي غرام  2يتم الوصول إلى تحريض التخدير بإعطاء الكيتامين         •

سيوفر هذا تخديراً كافياً في اإلجـراءات       . من وزن الجسم ببطء خالل دقيقتين     

 . دقيقة15القصيرة التي تدوم أقل 

 ميلي غرام في لتر دكستروز بمعدل       200سرب الكيتامين   : ألطوللإلجراءات ا  •

 ). قطرة في الدقيقة20أي ( ميلي غرام في الدقيقة 2

اقرص موقع الـشق بملقـط، إذا       . افحص مستوى التخدير قبل البدء بالجراحة      •

 .شعرت المرأة بالقرصة انتظر دقيقتين ثم أعد االختبار

 10 كل) درجة الحرارة دم، التنفس،   النبض، ضغط ال  (راقب العالمات الحيوية     •

 .دقائق خالل اإلجراء

 )التالية لإلجراء(الرعاية بعد اإلجراء 

أوقف تسريب الكيتامين وأعط مسكناً تالياً للجراحة مناسـباً لـنمط الجراحـة              •

 .)37الصفحة المبادئ السريرية ـ (المنجزة 

 قـد يـستمر     . دقيقة حتى تصبح المرأة واعية تمامـاً       30استمر بالمراقبة كل     •

 . دقيقة ليزول60التخدير بالكيتامين حتى 



  

 

         15اإلجراءات ـ                                   التحويل الخارجي            

 .37 راجع االستطبابات، ال تنجز هذا اإلجراء قبل األسبوع  •
 اطلب من المرأة أن تضطجع على ظهرها وارفع طرف السرير من ناحيـة              •

 .القدمين
 إذا وجدت شذوذات في سرعة قلب الجنين       اصغ وسجل سرعة قلب الجنين،       •

، ال تقـم بالتحويـل   ) ضـربة فـي الدقيقـة    180 أو أكثر من     100أقل من   (
 .الخارجي

 .جس البطن لتؤكد المجيء ووضعية رأس الجنين وظهره ووركيه •
حرك المقعد، ارفع ـ وبلطف ـ جزء الجنين األدنى مـن مـدخل الحـوض       •

، أ، الصفحة اإلجـراءات ـ   5الشكل اإلجراءات ـ  (بجذبه فوق العظم العاني 
16(. 

. اجذب رأس الجنين قرب األليتين إلى بعضهما لتحصل على تـدوير أمـامي             •
الـشكل  (نين ببطء بتوجيه الرأس بلفه لألمام بينمـا ترفـع األليتـين     دور الج 

 .)16 الصفحة اإلجراءات ـ – ج –، ب 5اإلجراءات ـ 
 :اكتشفت شذوذ فيهأصغ إلى سرعة قلب الجنين، إذا  •

 .اطلب من المرأة أن تستدير إلى جانبها األيسر -
 .نفية ألتار في الدقيقة عبر قناع أو قنية أ8-6أعط األكسجين بمعدل  -
 . دقيقة15أعد التقييم بعد  -

.  دقيقـة 15 اطلب من المرأة أن تبقى مـستلقية مـدة          :كان اإلجراء ناجحاً  إذا   •
استنصحها لتعود إذا حدث نزف أو ألم أو إذا اعتقدت أن الطفل قد عاد إلـى                

 .مجيئه السابق
 .) د5الشكل اإلجراءات ـ ( حاول ثانية بلفه للخلف :لم ينجح اإلجراءإذا  •
 قد تزيد   :وكانت سرعة قلب الجنين جيدة    ) بقي فاشالً (اإلجراء أيضاً   شل  إذا ف  •

 .موقفات الوالدة من فرص التحويل الناجح
 . دقائق5 مكروغرام وريدياً ببطء، خالل 250التربوتالين : أعط -
 . دقائق5 ميلي غرام وريدياً ببطء خالل 0,5أو السالبوتامول  -

ول إجراء التحويل مرة أخـرى بعـد    حا)بقي فاشـالً (اإلجراء أيضاً  إذا فشل    •
 .أسبوع أو إذا قدمت المرأة بمخاض باكر مع وضعة مستعرضة أو مقعدية

 :شذوذات في سرعة قلب الجنينإذا وجدت  •



التحويل الخارجي                                                                       16اإلجراءات ـ 

 

 .أدر المرأة إلى جانبها األيسر  -

 . دقائق 5أعد تقييم سرعة قلب الجنين كل  -

 ولِّـد   :تستقر سرعة قلب الجنين خالل الثالثـين دقيقـة التاليـة          إذا لم    -

 .)43الصفحة اإلجراءات ـ (بقيصرية 

 التحويل الخارجي لمجيء مقعدي           5اءات ـ اإلجرالشكل 

 

ب ـ التدوير اليـدوي لألمـام    
: باستخدام كلتـا اليـدين    

ــد   ــدفع المقع ــدة ل واح
 إتمام الدحرجة -ج  تحريك المقعد-أ واألخرى لتوجيه القمة

 لألمام

  اللف للخلف-د



  

 

        17اإلجراءات ـ                                     تحريض المخاض وتعزيزه  

 .ينجز تحريض المخاض وتعزيزه الستطبابات مختلفة إال أن الطرق متشابهة
  تنبيه الرحم ليبدأ المخاض:تحريض المخاض •
 تنبيه الرحم خالل المخاض لزيادة تواتر التقلصات ومـدتها          :تعزيز المخاض  •

 .وقوتها
ق، تدوم كل واحـدة     ئدقا 10 تقلصات في    3يقال إن نمط المخاض جيد عندما توجد        

 . ثانية40أكثر من 
 أن  من تحريض المخاض وتعزيزه    يوصى عملياً في كل      األغشية سليمة، إذا كانت   

وقد يكون هذا هو كل المطلـوب فـي         . تنجز تمزيقاً اصطناعياً لألغشية في البداية     
غالباً ما يبدأ تمزق األغشية ـ سواء التلقائي  . لتحريض المخاضبعـض الحاالت 

 :االصطناعي ـ سلسلة من األحداثأو 
 .يقذف الصاء -
 .يتناقص حجم الرحم -
 تنتج البروستاغالندينات وتنبه المخاض -
أو تصبح أقوى   ) إذا لم تكن المرأة في المخاض     (تبدأ التقلصات الرحمية     -

 ).إن كانت في المخاض مسبقاً(

 التمزيق االصطناعي لألغشية

 .راجع االستطبابات •
المناطق ذات االنتشار العالي لفيـروس العـوز    من الحكمة ـ في  :مالحظة

المناعي البشري ـ أن تترك األغشية سليمة ألطول فترة ممكنة لتنقص خطر  
 .انتقال فيروس العوز المناعي البشري في الفترة المحيطة للوالدة

 .  أصغ إلى سرعة قلب الجنين وسجل ذلك •
والقـدمان مـع      اطلب من المرأة أن تضطجع على ظهرها وساقاها منحنيان           •

 .بعضهما والركبتان متباعدتان
  استخدم يداً ـ بعد لبس قفازين مطهرين على مستوى عاٍل ـ لفحص عنـق     •

 .الرحم ومالحظة االتساق والموضع واالمحاء والتوسع
 .  استخدم اليد األخرى لتغرز صنارة سلوية أو ملقاط كوخر داخل المهبل •
 .ية بمحاذاة األصابع إلى المهبل  وجه الملقاط أو الصنارة باتجاه األغش •
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  ضع إصبعين في مواجهة األغشية ومزق األغشية بلطف باألداة الموجودة في            •

 . اسمح للصاء أن ينسكب ببطء حول األصابع.اليد األخرى

 اشـتبه   :ظهر عقـي ثخـين     إذا   .)ضر، مدمى خصاف، م (  الحظ لون السائل     •

 .)95الصفحة األعراض ـ (بالضائقة الجنينية 

 اصغ إلى سرعة قلب الجنين خالل تقلص        :التمزيق االصطناعي لألغشية  د    بع •

 أو أكثـر مـن      100أقل من    (كانت سرعة قلب الجنين شاذة    إذا  . ما وبعده 

الـصفحة األعـراض ـ    (اشتبه بالضائقة الجنينية ):  ضربة في الدقيقة180

95(. 

ـ      : ساعة   18تتوقع الوالدة خالل      إذا لم    • اً لكـي    أعط مضادات حيويـة اتقائي

الـصفحة  ( عند الوليد    Bتساعد على إنقاص العدوى بالعقديات من المجموعة      

 :)35المبادئ السريرية ـ 

 . مليون وحدة وريديا2ًالبنسلين ج  -

 . ساعات حتى الوالدة6 غرام وريدياً كل 2األمبيسيلين : أو -

 . أوقف المضادات الحيوية:عالمات على عدوى بعد الوالدة لم توجدإذا  -

 ابـدأ   :يتوطد مخاض جيد بعد ساعة من التمزيق االصطناعي لألغشية         إذا لم    •

 .)19الصفحة اإلجراءات ـ (بتسريب األوكسيتوسين 

ابدأ ): إنتان أو ارتعاج  : مثالً (حرض المخاض بسبب مرض وخيم عند األم       إذا   •

 .بتسريب األوكسيتوسين في نفس وقت التمزيق االصطناعي لألغشية

 تحريض المخاض

 لرحمتقييم عنق ا

لتقييم حالة عنـق    . يرتبط نجاح تحريض المخاض بحالة عنق الرحم عند التحريض        

الرحم، ينجز فحص لعنق الرحم ويحدد الحرز اعتماداً على المعايير الموجودة فـي             

 :6الجدول اإلجراءات ـ 

، يحرض المخـاض بنجـاح      ) أو أكثر  6الحرز   (عنق الرحم يبعث الرضى   إذا كان    •

 .دةباألوكسيتوسين وحده عا

أنـضج عنـق الـرحم      ):  أو أقـل   5الحرز   (عنق الرحم يبعث الرضى   إذا لم يكن     •

الصفحة ( أو قثطار فولي )24الصفحة اإلجراءات ـ  (باستخدام البروستاغالندينات 

 . قبل التحريض)25اإلجراءات ـ 
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 تقييم عنق الرحم لتحريض المخاض           6الجدول اإلجراءات ـ 

  التصنيف

 لالعام 0 1 2 3

 )سنتيمتر ( التوسع  مغلق 2-1 4-3 5أكثر من 

 )سنتيمتر(طول عنق الرحم  4أكثر من  4-3 2-1 1أقل من 

 االتساق قاسي متوسط طري -

 الموضع خلفي وسطي أمامي -

سـنتيمتر  (النزول حسب حالة الرأس      3- 2- 1,0- 2+ ، 1+

 )من الشوكتين اإلسكيتين 

أخمـاس  (لـبطن  النزول حسب جس ا  4/5 3/5 2/5 1/5

 )الرأس المجسوس 

 األوكسيتوسين

استخدم األوكسيتوسين بحذر شديد، فقد تحدث ضائقة جنينية من فرط التنبيه، ونادراً            

 .النساء المتكررات الوالدة تحت اختطار أعلى لتمزق الرحم. ما يحدث تمزق الرحم

 .راقب، وبعناية، المرأة التي تتلقى األوكسيتوسين

أعط، وبحذر، األوكسيتوسين   . فعالة من األوكسيتوسين بين النساء    تختلف الجرعة ال  

وقم بزيادة معدل التـسريب     ) الدكستروز أو المحلول الملحي   (ضمن سوائل وريدية    

 دقائق، تدوم كل واحدة أكثر      10 تقلصات في    3(بالتدريج حتى يتوطد مخاض جيد      

تخي الـرحم بـين     يجب أن ير  . حافظ على هذا المعدل حتى الوالدة     ).  ثانية 40من  

 .التقلصات

حافظ على نفس سرعة التسريب عندما يؤدي تسريب األوكسيتوسين إلى نمـط            

 .مخاض جيد، وذلك حتى الوالدة 

 .راقب نبض المرأة وضغط دمها والتقلصات وافحص سرعة قلب الجنين •

 .راجع االستطبابات •
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 .تأكد من أن التحريض مستطب، فالتحريض الفاشل تتلوه القيصرية عادة
 . اضمن أن المرأة على جانبها األيسر •
الصفحة المبـادئ   ( دقيقة   30 سجل المالحظات التالية على مخطط للوالدة كل         •

 ):65السريرية ـ 
 ).انظر الحقاً(   سرعة تسريب األوكسيتوسين -

 . قد يؤدي تبديل الموضع في الذراع إلى تبدل معدل الجريان:مالحظة
 .   مدة التقلصات وتواترها-
إذا . الـتقلص فـوراً    دقيقة ودائماً بعد     30اصغ كل   :   سرعة قلب الجنين     -

 أوقـف   : ضـربة فـي الدقيقـة      100الجنين أقل من     كانت سرعة قلب  
 .التسريب

 .يجب أال تترك المرأة التي تتلقى األوكسيتوسين وحدها مطلقاً

أو (لتـر مـن الدكـستروز         ميلي 500 وحدة من األوكسيتوسين في      2.5سرب     •
، 7الجـدول اإلجـراءات ـ    ( قطرات في الدقيقة 10بمعدل )  الملحيولالمحل

، الصفحة اإلجراءات ـ  8 والجدول اإلجراءات ـ  22الصفحة اإلجراءات ـ  
 . ميلي وحدة دولية في الدقيقة تقريبا2.5ً وهذا يعني .)23

 دقيقة حتـى يتوطـد      30 قطرات في الدقيقة كل      10  قم بزيادة معدل التسريب      •
 10 مرات في    3 ثانية وتحدث    40تدوم التقلصات أكثر من     (يد  نمط تقلص ج  

 ).دقائق
 .  حافظ على هذا المعدل حتى تكتمل الوالدة •
 4أكثر من   أو حدث   )  ثانية 60أي تقلص دام أكثر من       (حدث فرط التنبيه    إذا   •

 أوقف التسريب وأرخ الـرحم باسـتخدام موقفـات          : دقائق 10تقلصات في   
 :الوالدة

 . دقائق5 مكروغراماً وريدياً ببطء خالل 250التربوتامين  -
المحلـول  ( ميلي غرام في لتر من السوائل الوريدية         10أو السالبوتامول    -

 . قطرات في الدقيقة10بمعدل ) الملحي أو محلول رنغر الالكتاتي
 مع   ثانية 40أكثر من   ، وتدوم كل واحدة      دقائق 10 تقلصات في    3لم تحدث   إذا   •

 :ي الدقيقة قطرة ف60التسريب بمعدل 
لتـر مـن      ميلي 500 وحدات في    5قم بزيادة تركيز األوكسيتوسين إلى       -

 قطرة  30واضبط معدل التسريب على     ) أو المحلول الملحي  (الدكستروز  
 ). ميلي وحدة دولية في الدقيقة15(في الدقيقة 



 

21اإلجراءات ـ                                   تحريض المخاض وتعزيزه                      

 دقيقـة حتـى     30 قطرات في الدقيقة كل      10قم بزيادة معدل التسريب      -

 . قطرة في الدقيقة60أو يصل للمعدل األقصي يتوطد نمط تقلص مرٍض 

 : بعد باستخدام تركيز أعلى من األوكسيتوسينلم يتوطد المخاضإذا  •

 في المتكررة الحمل والنساء اللواتي تعرضن لنوبات قيصرية سـابقة،          -

 ).43الصفحة اإلجراءات ـ (ولد بقيصرية : وفشل التحريض

تزايـد  (بتركيز أعلى   سرب األوكسيتوسين   ): الحمل األول  ( الخروس في -

 ).8 الجدول اإلجراءات ـ أسرع،

  ميلي لتر دكستروز   500األوكسـيتوسين في    وحـدات من    10سرب   -

 . قطرة في الدقيقة30بمعدل ) أو المحلول الملحي(
 دقيقـة   30 قطرات في الدقيقة كـل       10قم بزيادة معدل التسريب بمعدل       -

 .حتى تتوطد تقلصات جيدة

 ملي وحدة   60(  قطرة في الدقيقة   60ة بمعدل   إذا لم تتوطد تقلصات جيد     -

 ).43الصفحة اإلجراءات ـ ( ولِّد بقيصرية ):دولية في الدقيقة

 ميلـي   20أي  ( ميلي لتـر     500 وحدات من األوكسيتوسين في      10ال تستخدم   

عند متكررات الحمل والنساء اللواتي أجرين قيـصرية        ) ميلي لتر / وحدة دولية 

 .سابقاً
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معدالت تسريب األوكسيتوسين لتحريض المخـاض            7ت ـ  الجدول اإلجراءا

 ) قطرة20  ≈ ميلي لتر 1: الحظ(

الحجم 

الكلي 

 المسرب

الحجم 

 المسرب

 الجرعة التقريبية

/ ميلي وحدة دولية (

 )دقيقة

قطرة 

في 

 الدقيقة

 تركيز

 األوكسيتوسين

الوقت منذ 

 التحريض

 )ساعات(

 ميلي  500 وحدة في    2.5 10 3 0 0

دكستروز أو محلـول    لتر  

 ميلـي وحـدة     5(ملحي  

 )ميلي لتر/ دولية

0.00 

 0.50 نفسه 20 5 15 15

 1.00 نفسه 30 8 30 45

 1.50 نفسه 40 10 45 90

 2.00 نفسه 50 13 60 150

 2.50 نفسه 60 15 75 225

 ميلي  500 وحدات في    5 30 15 90 315

لتر دكستروز أو محلـول     

 ميلي وحـدة    10(ملحي  

 )ي لترميل/ دولية

3.00 

 3.50 نفسه 40 20 45 360

 4.00 نفسه 50 25 60 420

 4.50 نفسه 60 30 75 495

ــي 10 30 30 90 585 ــدات ف  500 وح

ميلي لتـر دكـستروز أو      

 ميلـي   20(محلول ملحي   

 )ميلي لتر/ وحدة دولية

5.00 

 5.50 نفسه 40 40 45 630

 6.00 نفسه 50 50 60 690

 6.50 نفسه 60 60 75 765

 7.00 نفسه 60 60 90 855

 
قم بزيادة معدل تسريب األوكسيتوسين إلى النقطة التي يتوطد فيها مخاض جيد فقط             

 .ثم حافظ على ذلك المعدل من التسريب
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معـدالت تـسريب   :            التـصعُّد الـسريع للخـروس   8الجدول اإلجراءات ـ  

 ميلـي   1: الحظ(األوكسيتوسين لتحريض المخاض    

 )ة قطر20 ≈لتر  

الحجم 
 الكلي
 المسرب

الحجم 
 المسرب

 الجرعة التقريبية 
ميلي وحدة (

 )دقيقة/ دولية

/ قطرة
 الدقيقة

الوقت من  تركيز األوكسيتوسين
 التحريض 

 )ساعات(
 500 وحـدة فـي   2.5 15 4 0 0

دكـستروز أو   ميلي لتر   
 ميلي  5(محلول ملحي   

 )ميلي لتر/ وحدة دولية

0.00 

 0.50 نفسه 30 8 23 23
 1.00 نفسه 45 11 45 68

 1.50 نفسه 60 15 68 135
 500 وحــدات فــي 5 30 15 90 225

دكـستروز أو   ميلي لتر   
ــي  ــول ملح  10(محل

ميلي / ميلي وحدة دولية  
 )لتر

2.00 

 2.50 نفسه 45 23 45 270
 3.00 نفسه 60 30 68 338
 500 وحدات فـي     10 30 30 90 428

دكـستروز أو   ميلي لتر   
 20(محلول ملحي في    

ميلي / لي وحدة دولية  مي
 )لتر

3.50 

 4.00 نفسه 45 45 45 473
 4.50 نفسه 60 60 68 540
 5.00 نفسه 60 60 90 630
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 البروستاغالندينات
 .البروستاغالندينات فعالة جداً في إنضاج عنق الرحم خالل تحريض المخاض

. افحص نبض المرأة وضغط دمها والتقلصات وافحص سرعة قلـب الجنـين            •
 .)65الصفحة المبادئ السريرية ـ (سجل الموجودات على مخطط للوالدة 

 .راجع االستطبابات •
 ميلي غرام تحاميل مهبلية     3(ـدة أشـكال    متوفـرة بع  E2البروستاغالندينات   •

يوضع البروستاغالندين عالياً في القبو الخلفـي       ).  ميلي غرام هالمة   3-2أو  
 . ساعات إذا تطلب األمر6للمهبل وقد يعاد بعد 

راقب التقلصات الرحمية وسرعة قلب الجنين عند كل النساء اللـواتي يخـضعن             
 .لتحريض المخاض بالبروستاغالندينات

 :ف استخدام البروستاغالندينات وابدأ بتسريب األوكسيتوسين إذاأوق •
 .   تمزقت األغشية-
 .   تم إنضاج عنق الرحم-
 .   توطد مخاض جيد-
 . ساعة12   أو مضت -

 الميزوبروستول

 :في حاالت مختارة فقط مثلاستخدم الميزوبروستول إلنضاج عنق الرحم  •
ج عندما يكون عنق الـرحم غيـر           مقدمات االرتعاج الوخيمة أو االرتعا       -

مرض والقيصرية المأمونة غير متوفرة حالياً أو أن الطفل خـديج جـداً             
 .ألن يبقى حياً

 أسـابيع   4   موت الجنين في الرحم، إذا لم يحدث مخاض تلقـائي بعـد                -
 .والصفيحات تتناقص

 6 مكروغراماً من الميزوبروستول في القبو الخلفي للمهبل وأعد بعد           25ضع   •
 .ات إذا تطلب األمرساع

 50 زد إلـى      مكروغرامـاً،  25تحدث استجابة بعـد جـرعتين مـن         إذا لم    •
 . ساعات6مكروغراماً كل 

 200( جرعات   4 مكروغراماً في كل مرة وال تتجاوز        50ال تستخدم أكثر من      •
 ).مكروغرام



 

25ات ـ اإلجراءتحريض المخاض وتعزيزه                                                        

 
.  ساعات من استخدام الميزوبروسـتول     8ال تستخدم األوكسيتوسين خالل     

 .لرحمية وسرعة قلب الجنينراقب التقلصات ا

 قثطار فولي

. قثطار فولي بديل فعال للبروستاغالندينات إلنضاج عنق الرحم وتحريض المخاض         

على كل، يجب أن يتم تجنبه عند النساء اللواتي لديهن التهاب سابق في عنق الرحم               

 .أو المهبل

 عـدوى   ال تستخدم قثطار فولي إذا كان هناك تاريخ للنزف أو تمزق أغـشية أو             

 .مهبلية سابقة

 .راجع االستطبابات •

 .ادخل، وبلطف، قثطاراً مطهراً على مستوى عاٍل داخل المهبل •

امسك القثطار بملقط مطهر على مستوى عاٍل، وأدخله بلطـف داخـل عنـق               •

 .تأكد من أن بصلة القثطار القابلة للنفخ خلف الفوهة الغائرة. الرحم

 . ميلي لتر ماء10انفخ البصلة بـ  •

 .بقية القثطار وضعه في المهبل) لف (اطو •

 . ساعة على األقل12اترك القثطار في الداخل حتى تبدأ التقلصات ، أو لمدة  •

 .أفرغ البصلة قبل نزع القثطار ، ثم ابدأ بإعطاء األوكسيتوسين  •

 تعزيز المخاض باألوكسيتوسين

 . راجع االستطبابات •
ـ (تحـريض المخـاض      سرب األوكسيتوسين كما وصف في       •  صفحةال

 .)19اإلجراءات ـ 
 . ال تستخدم التصعيد السريع لتعزيز المخاض:مالحظة
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        27اإلجراءات ـ                                  )بالتخلية(االستخراج بالمحجم

 . المكونات الرئيسية للمحجم6 الشكل اإلجراءات ـيظهر 

 المحجم           6الشكل اإلجراءات ـ 
 

 :راجع االستطبابات •
 .   المجيء المقعدي-
 .  الجنين ناضج-
 .  عنق الرحم متوسع بشكل تام-
 فـوق   2/5 على األقل أو لـيس أكثـر مـن           0  الرأس في موقع المجيء       -

 .االرتفاق العاني
 .كل التوصيالت واختبر المخلّية على يد تلبس قفازاًافحص  •
استخدم إحصار العصب الفرجي عند الـضرورة       . وفر دعماً عاطفياً وتشجيعاً    •

 .)3الصفحة اإلجراءات ـ (
 .قيم موقع رأس الجنين بالشعور بخط الدرز السهمي واليوافيخ •
ـ ، الصفحة اإلج7الشكل اإلجراءات ـ  (اليافوخ الخلفي ) حدد(استعرف  •  راءات 

28(. 

ب ـ  قلنسوة بيرد 
 المعدلة 

أ ـ جهاز مجمع 
مع قلنسوة 
 مالمستروم
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  معالم جمجمة الجنين          7 الشكل اإلجراءات ـ
 
 
 
 
 

 
 سنتيمتر ـ أمام اليافوخ الخلفي عندما  1طبق القلنسوة األكبر ـ والتي توافق   •

ستعزز هـذه الموضـعة االنثنـاء       . يكون مركز القلنسوة يغطي نقطة االنثناء     
 .)8ات ـ الشكل اإلجراء(والنزول والدوران الذاتي بالجر 

 تطبيق قلنسوة مالستروم         8 الشكل اإلجراءات ـ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

قد تحتاج الحالة إجراء بضع الفرج من أجل تحديد المواضع المناسبة في هـذا      •
 إن لم يكن بضع الفرج ضرورياً لتحديد ).71الصفحة اإلجراءات ـ  (األوان 
تى يتدخل العجان   أخر بضع الفرج حتى يمطط الرأس العجان أو ح        : الموضع

 .وهذا سيجنب فقد الدم غير الضروري. مع محور الجر
) عنق الرحم أو المهبل   (افحص التطبيق، تأكد أنه ال يوجد نسيج رخو أمومي           •

 .داخل الحافة

 العظم القذالي

 العظم الجداري

العظم الجبهي

 اليافوخ الخلفي

 الدرز السهمي

 اليافوخ األمامي

 



 

29ت ـ اإلجراءا)                                                     بالتخلية(االستخراج بالمحجم 

 وتحقق من   2سنتيمتر/  كيلوغرام 0.2شكل تخلية بالمضخة بشكل ضغط سلبي        •
 .التطبيق

 .وتحقق من التطبيق 2سنتيمتر/  كيلوغرام 0.8زد التخلية إلى  •

ابدأ الجر باتجاه المحـور الحوضـي معامـداً         : بعد الضغط السلبي األعظمي    •

 يجـب  :مال رأس الجنين إلى جهة واحدة أو لم ينثن بشكل جيد       إذا  . للقلنسوة

 إلى اتجاه: أي(ميل الرأس أو انثنائه   أن يوجه الجر في اتجاه يحاول تصحيح        

 ).ط الناصفأو إلى اآلخر، وليس بالضرورة على الخ

الـشكل  (طبق جراً في اتجاه معامد لمستوى حافـة القلنـسوة           : مع كل تقلص   •

ـ  . )9اإلجراءات ـ    ضع إصبعاً ـ بعد لبس قفازين مطهرين على مستوى عاٍل 

على الفروة قريباً من القلنسوة خالل الجر لتقييم االنزالق المحتمـل ونـزول             

 .القمة

 ق الجرتطبي              9 الشكل اإلجراءات ـ

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 :افحص بين التقلصات •

 .  سرعة قلب الجنين-
 .  تطبيق القلنسوة-

 أفكار مفيدة
 سوف يحدث تدوير رأس. الفعال لرأس الطفلال تستخدم أبداً القلنسوة للتدوير    •

 .الطفل مع الجر
 .تساعد السحبات األولى على إيجاد االتجاه المباشر للسحب •
 .وجهود االنقذافال تستمر بالسحب بين التقلصات  •
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الـسحبات لمـدة   " بتوجيـه "استمر ـ مع التقدم، وبغياب الضائقة الجينينة ـ    •

 . دقيقة30عظمى هي 

 الفشـل
 :يفشل االستخراج بالمحجم إذا •

 .لم يتقدم الرأس مع كل سحبة -

 . دقيقة30 دفعات مع عدم النزول أو بعد 3لم تتم والدة الجنين بعد  -

 في االتجاه المالئم للسحب مع ضغط       انخلعت القلنسوة من الرأس مرتين     -

 .سلبي أعظمي

ال تستمر إذا لـم     . يجب أن يعتبر كل تطبيق هو محاولة لالستخراج بالمحجم         •

 .يحدث نزول خالل كل سحبة

 استخدم االستخراج بالمحجم باالشـتراك مـع        :فشل االستخراج بالمحجم  إذا   •

 .)43ت ـ الصفحة اإلجراءا(أو القيصرية ) انظر الحقاً(بضع االرتفاق 

 االستخراج بالمحجم وبضع االرتفاق

الـصفحة  (قد يجرى االستخراج بالمحجم باالشتراك مـع بـضع االرتفـاق             •

 : في الظروف التالية)53اإلجراءات ـ 

 على األقل أو مجسوس فوق االرتفاق العـاني     2الرأس في موقع الجنين      -

 .3/5ليس أكثر من 

 .القيصرية ليست سهلة أو متوفرة حالياً -

 . الخدمة الصحية خبير وكفء في بضع االرتفاقمقدم -

 .فشل االستخراج بالمحجم وحده أو يتوقع فشله -

 .ال توجد درجة كبيرة من الال تناسب -

 المضاعفات

تنجم المضاعفات عادة عن عدم مراقبة ظروف التطبيق أو عن استمرار الجهـود             

 .بعد الوقت المحدد أعاله



 

31ت ـ اإلجراءا)                                                     بالتخلية(االستخراج بالمحجم 

 المضاعفات الجنينية

تحـت قلنـسوة    ) الرأس االصـطناعي أو العقيـصة     (ضعية  وذمة الفروة المو   •

 .غير مؤذية وتختفي خالل عدة ساعات: المحجم

 . أسابيع عادة4–3يتطلب الورم الدموي الرأسي المراقبة وسوف يختفي خالل  •

نظف وافحـص   : واالنتهاكات) شائعة وغير مؤذية  (قد تحدث سحجات الفروة      •

 .النخر نادر جداً. خياطةاالنتهاكات لتحدد فيما إذا كانت تحتاج لل

 .نادر جداً ويتطلب رعاية مشددة وفورية للوليد: النزف داخل القحف •

 المضاعفات األمومية

افحص المرأة بعناية وأصلح أي تمـزقات      . قد تحدث تمزقات السبيل التناسلي     •

الـصفحة  ( أو في المهبـل  )81الصفحة اإلجراءات ـ  (فـي عـنق الرحـم 

 .)73الصفحة اإلجراءات ـ (ح بضع الفرج  أو أصل)83اإلجراءات ـ 
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        33اإلجراءات ـ                                    الوالدة بالملقط             

 :راجع االستطبابات •
مجيء قمي أو مجيء وجهي، والذقن أمامي أو رأس محتبس بعد نزوله             -

 ).41الصفحة اإلجراءات ـ (في مجيء مقعدي 
 .عنق الرحم متوسع بشكل تام -
 .0/5 أو مجسوس 3+ أو 2+الرأس في مجيء الجنين  -

 ومستقيماً) المتوسط(يجب أن يكون الدرز السهمي على الخط الناصف         : وكحد أدنى 
 .مما يضمن الوضعية القذالية األمامية أو الوضعية القذالية الخلفية

وفر دعماً عاطفياً وتشجيعاً، استخدم إحصار العصب الفرجي عند الـضرورة            •
 ).3الصفحة اإلجراءات ـ (

 .جمع الملقط قبل التطبيق وتأكد من أن أجزاءه منسجمة مع بعض ويقفل جيداً •
 .ضع مادة مزلقة على نصالت الملقط •
أدخل إصبعين من اليد اليمنى ـ بعد لبس قفازات مطهرة تطهيـراً جيـداً ـ      •

أدخل النصلة اليسرى بلطف بـين الـرأس        . داخل المهبل جانب رأس الجنين    
 .)10الشكل اإلجراءات ـ (واإلصبعين لتستقر على جانب الرأس 

 .التطبيق بين الجداريين، وبين الخدين هو التطبيق المأمون الوحيد

 تطبيق النصلة اليسرى من الملقط        10 كل اإلجراءات ـالش

أعد نفس المناورة على الجانب اآلخر باستخدام اليد اليسرى والنصلة اليمنـى             •

 .)34 الصفحة اإلجراءات ـ 11الشكل اإلجراءات ـ (من الملقط 
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 تطبيق النصلة اليمنى من الملقط        11الشكل اإلجراءات ـ 

 

 

 

 

 

 

 .بضين واقفل الملقطاحفظ المق •

انـزع  : وفي هذه الحالة. تشير الصعوبة في القفل إلى أن التطبيق غير صحيح  •

 .النصلتين وأعد فحص وضعية الرأس، وأعد التطبيق عندما يتأكد التدوير فقط

ـ  (طبق جراً ثابتاً لألسفل والخارج مع كل تقلص : بعد القفل •  الشكل اإلجـراءات 

12.( 

 القفل وتطبيق الجر          12 الشكل اإلجراءات ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :افحص بين التقلصات •

 .سرعة قلب الجنين -

 .تطبيق الملقط -



 

35اءات ـ اإلجرالوالدة بالملقط                                                            

قم بإجراء بضع مالئـم     ) يصبح في وضع يشبه اإلكليل    (وعندما يتكلل الرأس     •

 ).71الشكل اإلجراءات ـ (للفرج 

 .اسحب الرأس ببطء خارج المهبل بين التقلصات •

 . أن تحتاج إلى سحبين أو ثالثة فقطيجب. يجب أن ينزل الرأس مع كل سحبة

 الفشل
 :يفشل الملقط إذا •

 .لم يتقدم رأس الجنين مع كل سحبة -

 . دقيقة30 سحبات مع عدم النزول أو بعد 3لم يولد الجنين بعد  -

ال تستمر إذا لم يحدث نزول مع كل        . يجب أن يعتبر كل تطبيق محاولة للملقط       •

 .سحبة

 ).43الصفحة اإلجراءات ـ (صرية إجر القي: إذا فشلت الوالدة بالملقط •

 .ال يعد بضع االرتفاق خياراً عند فشل الملقط

 المضاعفات
 المضاعفات الجنينية

هذه اإلصابة محدودة ذاتيـاً     . األعصاب الوجهية المراقبة  ) إصابة(تتطلب أذية    •

 .عادة

نظف وافحص االنهتاكات لتحديد فيمـا      . قد تحدث انهتاكات في الوجه والفروة      •

 . بحاجة للخياطةإذا كانت

 .تتطلب كسور الوجه والجمجمة المراقبة •

 المضاعفات األمومية
افحص المرأة بعناية وأصلح أي تمزقات في عنق        . قد تحدث تمزقات السبيل التناسلي     •

 وأصـلح  )83الصفحة اإلجراءات ـ  ( أو المهبل )81الصفحة اإلجراءات ـ  (الرحم 

 ).73الصفحة اإلجراءات ـ (بضع الفرج 

 .)95الصفحة اإلجراءات ـ (ث تمزق الرحم ويتطلب معالجة فورية قد يحد •
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         37اإلجراءات ـ                                         الوالدة المقعدية            

تأكد من أن كل الظروف لوالدة مقعدية مأمونة عن طريق          . راجع االستطبابات  •
 .المهبل متوفرة

 وابـدأ  )17الصفحة المبـادئ الـسريرية ـ    (راجع المبادئ العامة للرعاية  •
 .)21الصفحة المبادئ السريرية ـ (تسريباً وريدياً 

ـ      . وفر دعماً عاطفياً وتشجيعاً    • ضرورة استخدم إحصار العصب الفرجي عند ال
 .)3الصفحة اإلجراءات ـ (

 .أنجز كل المناورات بلطف دون االستخدام المفرط للقوة •

 المقعدي الكامل أو الصريح
 المجيء المقعدي            13الشكل اإلجراءات ـ 

 

 
 توليد األليتين والساقين

أخبر المرأة أنه   : حالما تدخل األليتان المهبَل ويتوسع عنق الرحم بشكل كامل           •
 .مع التقلصات) تكبس لألسفل(يمكنها أن تحزق 

الصفحة ( أنجز بضع الفرج     :جداً) مشدوداً ومتوتراً (العجان مضغوطاً   إذا كان    •
 .)71اإلجراءات ـ 

 .دع األليتين تخرجان حتى أسفل الظهر ثم يظهر لوحا الكتفين •
 .امسك األليتين بيد واحدة، وبلطف، لكن ال تسحب •
 :ولد ساقاً واحدة في كل مرة: تلقائياً ) ولدلم ت(إذا لم تخرج الساقان  •

 .اضغط خلف الركبة لتحني الساق -
 .اقبض على الكاحل وولِّد القدم والساق -
 .أعد ذلك من أجل الساق األخرى -

 

 المقعدي . أ 
 الكامل

 )المنثني(

 المقعدي. ب 
 الصريح

 )المنبسط(
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 ال تمسك .14اإلجراءات ـ  الشكل أمسك الطفل من الوركين، كما هو مبين في  •

 .راً للكلية أو الكبد من الخاصرتين أو البطن ألن ذلك قد يسبب ضرالطفل

               امسك الطفل من الوركين، لكن ال تسحب14 اإلجراءات ـالشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 توليد الذراعين

 الذراعان مجسوسان على الصدر
تلقائياً، واحداً بعد اآلخـر، سـاعد عنـد        ) يخرجا(اسمح للذراعين أن يتحررا      •

 .الضرورة فقط

ارفع األليتين باتجاه بطن األم لتمكّن الـذراع        : بعد الوالدة التلقائية ألول ذراع     •

 .األخرى من الخروج تلقائياً

 ضع إصبعاً أو إصبعين في المرفق واحن الذراع،         :لم تخرج الذراع تلقائياً   إذا   •

 .ساحباً اليد لألسفل فوق وجه الطفل

 الذراعان مبسوطتان فوق الرأس أو مطويتان حول العنق
 :)15جراءات ـ الشكل اإل(استخدم مناورة لوفسيت 

امسك الطفل من وركيه وأدره نصف دائرة، محتفظاً بالظهر أعلى ما يمكـن،             •

وبذلك فإن الذراع التي كانت خلفية تصبح   . وطبق جراً لألسفل في نفس الوقت     

 .أمامية ويمكن استخراجها تحت القوس العانية

.ال تسحب الطفل أثناء توليد الساقين



 

39اإلجراءات ـ الوالدة المقعدية                                                                   

  ساعد على والدة الذراع وضع إصبعاً أو إصبعين على الجـزء العلـوي مـن               •
اسحب الذراع لألسفل فوق الصدر والمرفق مثني واليد تمر بلطف فـوق     . الذراع
 .الوجه

أدر ظهر الطفل بمقدار نـصف دائـرة محتفظـاً          : لتستخرج الذراع األخرى   •
بالظهر أعلى ما يمكن وطبق جراً لألسفل واستخرج الـذراع الثانيـة بـنفس              

 .الطريقة تحت القوس العانية

 مناورة لوفسيت             15 الشكل اإلجراءات ـ

 جسم الطفل ال يمكن تدويره
 استخرج الكتف :جسم الطفل ال يمكن تدويره لتوليد الذراع التي هي أماميـة أوالً إذا كان   

 :)16الشكل اإلجراءات ـ (الذي هو خلفي 
 .امسك الطفل وارفعه لألعلى من الكاحلين •
يستخرج الكتف الذي   يجب أن   . حرك صدر الطفل باتجاه الساق الداخلية للمرأة       •

 .هو خلفي
 .استخرج الذراع واليد •
 .ادفع ظهر الطفل بالكاحلين، وسيولد الكتف الذي هو أمامي اآلن •
 .استخرج الذراع واليد •
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  استخراج الكتف الذي هو خلفي            16اإلجراءات ـ الشكل 

 توليد الرأس

 الـصفحة  17ـ الـشكل اإلجـراءات    (ولِّد الرأس بمناورة موريسي سميلي فيـت  

 : كما يلي)41اإلجراءات ـ 

 .ضع وجه الطفل لألسفل وطول جسمه فوق يدك وذراعك •

ضع اإلصبع األولى والثالثة من هذه اليد على العظم الوجني للطفـل، وضـع               •

 .اإلصبع الثانية في فم الطفل لتسحب الفك لألسفل وتثني الرأس

 . استخدم اليد األخرى لتمسك كتفي الطفل •

دماً إصبعين من هذه اليد ـ رأس الطفـل، وبلطـف، باتجـاه      اثن ـ مستخ  •

الصدر، مطبقاً ضغطاً لألسفل على الفك لتنزل رأس الطفل حتى يظهر خـط             

 .الشعر

 . اسحب، بلطف، لتولد الرأس •

 اطلب من مساعد أن يدفع فوق العظم العاني لألم أثناء والدة الرأس،           :مالحظة

 .سيساعد هذا على بقاء رأس الطفل مثنياً

 .ارفع الطفل مع إبقاء الذراعين منفرجين، حتى يصبح الفم واألنف حرين •

الكتف 
 الخلفي



 

41اإلجراءات ـ الوالدة المقعدية                                                                   
 
 

  مناورة موريسي سميلي فيت            17 الشكل اإلجراءات ـ
 )الملتصق(الرأس المحتبس 

 .قثطر المثانة •

اطلب من مساعد موجود أن يمسك الطفل عند تطبيق ملقط طويـل أو ملقـط                •

 .بايبر

 .وسع بشكل كامل تأكد من أن عنق الرحم مت •

 .دثر الطفل بقماش أو فوطة واسنده  •

 .ضع النصلة اليسرى من الملقط  •

 .ضع النصلة اليمنى واقفل المقبضين  •

 .استخدم الملقط لتثني رأس الطفل وولِّد الرأس •

 طبق ضغطاً ثابتاً فوق العظم العاني       :غير قادر على استخدام الملقط       كنتإذا   •

 .من خالل الحوضلألم لتثني رأس الطفل وادفعه 

 المقعدي القدمي
 )18الـشكل اإلجـراءات ـ    (يجب أن يستخرج طفل المجيء المقعـدي القـدمي   

 .)43الصفحة اإلجراءات ـ (بقيصرية عادة 

ـ  المجيء المقعدي القدمي المفرد، مع سـاق واحـدة            18 الشكل اإلجراءات 

 منبسطة عند الورك والركبة 
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 :المجيء المقعدي القدمي بـ حدد الوالدة المهبلية لطفل  •
 .المخاض المتقدم مع توسع كامل لعنق الرحم -
 .الطفل الخديج الذي من غير المحتمل أن يبقى حياً بعد الوالدة -
 ).أطفال آخرين(استخراج طفل آخر  -

 :  لتستخرج الطفل عن طريق المهبل  •
 .اقبض على كاحلي الطفل بيد  -
ي قفازات مطهرة تطهيراً جيداً     أدخل يداً ترتد  : إذا قدمت قدم واحدة فقط       -

 .داخل المهبل واسحب بلطف القدم األخرى لألسفل
 .اسحب ، وبلطف ، الطفل لألسفل من الكاحلين -
 .استخرج الطفل حتى تظهر األليتان  -
 .)38الصفحة اإلجراءات ـ (قم باستخراج الذراعين  -

 االستخراج المقعدي
داً ـ داخل الرحم وامـسك    أدخل يداً ـ بعد لبس قفازين مطهرين تطهيراً جي  •

 .قدم الطفل
 .امسك القدم واسحبها خارج المهبل  •
 .مارس جراً على القدم حتى تظهر األليتان  •
  .)38الصفحة اإلجراءات ـ (قم باستخراج الذراعين  •
الصفحة (أعط جرعة مفردة من المضادات الحيوية اتقائياً بعد استخراج المقعد            •

 .)35المبادئ السريرية ـ 
 . ميلي غرام وريديا500ً غرام وريدياً مع المترونيدازول 2لين األمبيس -
 ميلـي غـرام     500 غرام وريدياً مع المترونيـدازول       1أو السيفازولين    -

 .وريدياً

 الرعاية التالية للوالدة
 .مص المفرزات من فم الطفل وأنفه •
 .ألقط الحبل واقطعه •
الدة واسـتمر   وحدات من األوكسيتوسين عضلياً خالل دقيقة من الـو 10أعط   •

 .)73الصفحة المبادئ السريرية ـ (بالتدبير الفعال للدور الثالث 
ـ (افحص المرأة بعناية وأصلح أي تمزقات في عنق الرحم  •  الصفحة اإلجراءات 

الـصفحة  ( أو أصلح بضع الفرج )83الصفحة اإلجراءات ـ  ( والمهبل )81
 .)73اإلجراءات ـ 



  

 

         43اإلجراءات ـ                                     القيصرية                   

 .تأكد أن الوالدة المهبلية غير ممكنة. راجع االستطبابات •
تحقق من حياة الجنين بالتسمع إلى سرعة قلب الجنين وابحث عـن مجـيء               •

 .الجنين 
 .)47الصفحة المبادئ السريرية ـ (راجع مبادئ الرعاية الجراحية  •
أو ) 7الصفحة اإلجـراءات ـ   (اسـتخدم إرشـاحاً موضـعياً بالليغـنوكايين  •

الـصفحة  ( أو التخـدير النخـاعي   )13الـصفحة اإلجـراءات ـ    (تامين الكي
 : أو التخدير العام)11اإلجراءات ـ 

   التخـدير الموضـعي بديل مأمون للتخدير العام أو للتخدير بالكيتامين أو             -
للتخدير النخاعي عند عدم توفر هذه المبنجات أو عدم وجود األشخاص           

 .المدربين على استخدامها
ستخدام التخدير الموضعي من أجل القيصرية أن يقـدم مقـدم           يتطلب ا  -

يجـب أن   . الخدمة الصحية النصائح إلى المرأةَ ويطمئنها طيلة اإلجراء       
يستخدم مقدم الخدمة الصحية األدوات وأن يتعامل مع النسيج بلطف قدر           

 .اإلمكان، وأن يحتفظ بذاكرته بأن المريضة يقظة وواعية
استخدم تخديراً موضعياً إرشاحياً مع تهدئـة       : ب في حالة فشل القل    :مالحظة
 .تجنب التخدير النخاعي. واعية

 .)21الصفحة المبادئ السريرية ـ (ابدأ بالتسريب الوريدي  •
 : مستطباً)50الصفحة اإلجراءات ـ ( كان الشق العمودي العاليحدد إذا  •

 .قطعة سفلية بعيدة المنال نتيجة التصاقات كثيفة من قيصريات سابقة -
وفيها ال يمكن إنجاز شـق      ) مع ظهر الجنين لألسفل   (ضعة مستعرضة   و -

 .قطعة الرحم السفلية بشكل مأمون
 ).توأمان ملتصقان(تشوهات جنينية  -
 .أورام ليفية ضخمة فوق القطعة السفلية -
 .نتيجة مشيمة منزاحة) موعاة بشدة(قطعة سفلية وعائية بشدة  -
 .سرطانة عنق الرحم -

 حـضر   : في الحوض كما في الوالدة المعرقلـة         رأس الطفل عميقاً  إذا كان    •
 .)22الصفحة المبادئ السريرية ـ (المهبل للوالدة المساعدة بالقيصرية 

ضع طاولة العمليات بشكل مائل إلى اليسار، أو ضـع وسـادة أو بطانيـات                •
مطوية تحت الجهة اليمنى وأسفل ظهر المرأة لتـنقص متالزمـة االسـتلقاء             

 .الخافض للضغط
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 بطـنفـتح ال
 قم بإجراء شق عمودي على الخط الناصف تحت السرة إلى شعر العانة خالل              •

 .)19الشكل اإلجراءات ـ (الجلد إلى مستوى اللفافة 
 قم بـإجراء شـق      :القيصرية تحت التخدير الموضعي    إذا أنجزت    :مالحظة  

الخط الناصف الذي يكون أطول بأربع سنتيمتر تقريباً مما هو مـستخدم فـي              
 شق فينينستيل ألنه أطول والتبعيـد أضـعف       يجب أال يستخدم    . لعامالتخدير ا 

 .ويتطلب تخديراً موضعياً أكثر

  موقع الشق البطني            19 الشكل اإلجراءات ـ

 
 
 
 
 
 

 . سنتيمتر في اللفافة3-2قم بإجراء شق عمودي  •
 .امسك حافة اللفافة بالملقط وأطل الشق لألعلى ولألسفل باستخدام المقص •
 ).عضالت جدار البطن(تخدم األصابع أو المقص لفصل العضالت المستقيمة اس •
واستخدم المقص  . استخدم األصابع إلحداث فتحة في الصفاق قريبة من السرة         •

استخدم المقص ـ وبعناية  . لتطيل الشق لألعلى ولألسفل حتى ترى الرحم كامالً
 .لي من الصفاقلتتجنب إصابة المثانة ـ لتفصل الطبقات وتفتح الجزء السف

 .ضع مبعاداً للمثانة فوق العظم العاني  •
استخدم الملقط لتلقط الصفاق الرخو المغطي للسطح األمامي للقطعة الـسفلية            •

 .للرحم وشُق بمقص
 سنتيمتر في   3وسع الشق بوضع المقص بين الرحم والمصلية الرخوة واقطع           •

 .كل جهة بشكل مستعرض
أعـد  . ل بعيداً عن النقطة السفلية للـرحم      استخدم إصبعين لتدفع المثانة لألسف     •

 .وضع مبعاد المثانة فوق العظم العاني والمثانة
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 فـتح الرحـم

.  سنتيمتر في القطعة الـسفلية للـرحم       3استخدم مشرطاً لتحدث شقاً عرضياً       •
 1يجب أن يكون أسفل المستوى الذي شقت به المصلية المثانية الرحمية بــ              

 .سفلسنتيمتر لتجلب المثانة لأل
وسع الشق بوضع إصبع عند كل حافة واسحب بلطف لألعلى وللجانـب فـي            •

 .)20الشكل اإلجراءات ـ (نفس الوقت 
 وسع الـشق بـشكل هـالل    :القطعة السفلية للرحم ثخينة وضـيقة  إذا كانت    •

  .مستخدماً مقصاً بدالً من األصابع لتتجنب تمديد األوعية الرحمية
 
 
 

  تكبير الشق الرحمي            20 الشكل اإلجراءات ـ

 استخراج  الطفل والمشيمة
 .الستخراج الطفل، ضع إحدى اليدين داخل جوف الرحم بين الرحم ورأس الطفل •
 .اقبض باألصابع على رأس الطفل واثنه  •
، الصفحة 21الشكل اإلجراءات ـ  (ارفع رأس الطفل، بلطف من خالل الشق  •

 . لألسفل باتجاه عنق الرحم منتبهاً لعدم امتداد الشق)46اإلجراءات ـ 
اضغط باليد األخرى، وبلطف، على البطن فوق قمة الـرحم لتـساعد علـى               •

 .استخراج الرأس
يرتدي ( اطلب من مساعد     :رأس الطفل عميقاً في الحوض أو المهبل      إذا كان    •

 أن يصل إلى داخل المهبل ليدفع رأس الطفل) قفازات مطهرة تطهيراً جيداً

من الضروري أن يكون الشق الرحمي كبيراً لدرجة تكفـي السـتخراج رأس             
.الطفل وجسمه دون تمزق الشق
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 .)22الشكل اإلجراءات ـ ( ارفع الرأس واستخرجه من خالل المهبل ، ثم

 استخراج رأس الطفل               21 الشكل اإلجراءات ـ

 
 استخراج الرأس المدموج بعمق               22 الشكل اإلجراءات ـ

 
 
 
 
 
 
  

 .مص المفرزات من فم الطفل وأنفه بعد أن يولد •
 .استخرج الكتفين والجسم •
المحلـول  ( لتر من الـسوائل الوريديـة        1وحدة في    20أعط األوكسيتوسين    •

 . قطرة في الدقيقة لمدة ساعتين60بمعدل ) الملحي أو محلول رنغر الالكتاتي
 .القط الحبل السري واقطعه  •
 .)76الصفحة المبادئ السريرية ـ (أعط الطفل للمساعد من أجل الرعاية األولية  •
بعـد لقـط الحبـل وقطعـه        أعط جرعة مفردة من المضادات الحيوية اتقائياً         •

 :)35الصفحة المبادئ السريرية ـ (
 . غرام وريديا2ًاألمبيسيلين  -



 

47اإلجراءات ـ القيصرية                                                                      

 
 . غرام وريديا1ًأو السيفازولين  -

 .الرحم من خالل البطن) افرك(حافظ على جر خفيف على الحبل ودلك  •

 .استخرج المشيمة واألغشية •

 غلق الشق الرحمي

أثناء القيـصرية،   ) اللون بالدم متورم ومتبدل    (رحم كوفيليه  إذا وجد    :مالحظة

 .أغلقه بالطريقة السوية وراقب

 .أمسك زاويتي الشق الرحمي بملقاط •

 .تأكد أنها مفصولة عن المثانة. أمسك الحافة السفلية للشق بملقاط •

 .ابحث ـ وبعناية ـ عن أي امتدادات للشق الرحمي •

 0كرومي  أصلح الشق وأي امتدادات بخياطة اقتفالية متواصلة بغرز من خيط            •

 .)23الشكل اإلجراءات ـ () أو متعدد الغليكول(

.  بخياطة شبيهة بالثمانية    أغلق :إضافي من موقع الشق   أي نـزف   إذا وجـد    •

 .ال حاجة لخياطة روتينية للطبقة الثانية في الشق الرحمي

 غلق الشق الرحمي             23الشكل اإلجراءات ـ 
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 غلـق البطـن

تأكد أنه ال يوجد نزف وأن . رحمي قبل غلق البطنتفحص، وبدقة ـ الشق ال  •
 .الرحم ثابت، استخدم اسفنجة لتزيل أي جلطات داخل البطن

الصفحة اإلجراءات ـ  ( ابحث وبعناية عن إصابات في المثانة، وأصلح ما تجده •
97(. 

 ).أو متعدد الغليكول (0أغلق اللفافة بخياطة متواصلة بخيط جراحي كرومي  •
 .لغلق صفاق المثانة أو الصفاق البطني ال حاجة :مالحظة

 دك النسيج تحت الجلد بشاش وضع غـرزاً  :عالمات على عـدوى  إذا وجدت    •
أغلـق الجلـد    ). أو متعددة الغليكول  (بخيوط جراحية كرومية من قياس صفر       

 .بغلق آجل بعد زوال العدوى
  أغلق الجلد بخياطة تنجيدية عمودية بنيلون:توجد عالمات على عـدوى إذا لم   •

 .وطبق ضماداً معقماً) أو حرير (3-0
 .اضغط، بلطف، فوق الرحم لتزيل الجلطات من الرحم والمهبل •

 المشكالت أثناء الجراحة

 عدم السيطرة على النزف

 .دلِّك الرحم  •
 استمر بتسريب األوكسيتوسين وأعط اإلرغـومترين       :الرحم وانياً   إذا كـان    •

يمكـن إعطــاء   . إن توفرت  ميلي غرام عضلياً والبروستاغالندينات،      0.2
، الـصفحة  8الجدول األعـراض ـ   (هذه األدوية مع بعض أو بشكل متتابع 

 .)28األعراض ـ 
 .)23الصفحة المبادئ السريرية ـ (انقل دماً عند الضرورة  •
اطلب من مساعد أن يضغط بأصابعه فوق األبهر لينقص النزف إلـى حـين               •

 .مصدر النزف وإيقافه) تحديد(إيجاد 
أربط الشريان الرحمي أو الرحمـي المبيـضي        : تتم السيطرة على النزف   لم  إذا   •

الـصفحة اإلجـراءات ـ    ( أو استئـصال الـرحم   )99الصفحة اإلجراءات ـ  (
103(. 
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 الطفل المقعدي
 . امسك قدماً واستخرجها من خالل الشق:إذا كان الطفل مقعدياً •
 .)37ة اإلجراءات ـ الصفح(أتمم الوالدة مثل الوالدة المقعدية عن طريق المهبل  •

 .استخرج الساقين والجسم حتى الكتفين، ثم استخرج الذراعين -
ـ (اثن الرأس باستخدام مناورة موريسي سميلي فيت  -  الصفحة اإلجراءات 

40(. 

 الطفـل المستعـرض
 ظهر الطفل لألعلى

أدخل يدك داخـل الـرحم وأوجـد        ): قرب قمة الرحم   (الظهر لألعلى إذا كان    •
 .كاحلي الطفل

ك الكاحلين واسحبهما بلطف من خالل الشق لتـستخرج الـساقين وأتمـم             أمس •
 .)38الصفحة اإلجراءات ـ (الوالدة كما في الطفل المقعدي 

 ظهر الطفل لألسفل
 الشق الرحمي العمودي العالي هو الشق المفضل        :الظهر لألسفل إذا كان    •

 .)50الصفحة اإلجراءات ـ (
اسـحبهما مـن   .  وأوجد القدمينبعد إجراء الشق ـ أدخل يدك داخل الرحم  •

 .)38الصفحة اإلجراءات ـ (خالل الشق وأتمم الوالدة كما في الطفل المقعدي 
الـصفحة  (ستحتاج عدة طبقات من الخياطة إلصـالح الـشق العمـودي             •

 .)50اإلجراءات ـ 

 المشيمة المنزاحة
 . شق خاللها واستخرج الجنين:وجدت مشيمة أمامية واطئة مقابلةإذا  •
.  فالتشخيص هو مشيمة ملتصقة    :تفصل المشيمة يدوياً  إذا لم   : دة الطفل بعد وال  •

قد يصبح من الضروري    . وهي موجودة شائعة في موقع ندبة قيصرية سابقة       
 .)103الصفحة اإلجراءات ـ (استئصال الرحم 

إذا . المرأة التي لديها مشيمة منزاحة لديها اختطار عاٍل للنزف التالي للـوالدة            •
 قم بتقوية مواقـع النـزف بخيـوط جراحيـة           :ع المشيمة نزف في موق  وجد  

 ).أو متعددة الغليكول(كرومية 
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راقـب الـنزف في الفترة التالية للوالدة مباشـرة واتخـذ إجـراء مناسـباً               •

 .)25الصفحة األعراض ـ (

 الرعاية التالية لإلجراء
 .)52الصفحة المبادئ السريرية ـ (راجع مبادئ الرعاية التالية للجراحة  •
 :حدث نزفإذا  •

سيثبط وجود جلطات دمويـة     . دلك الرحم لتطرد الدم والجلطات الدموية      -
 .التقلصاِت الرحمية الفعالة

أو المحلول  ( وحدة في لتر من السوائل الوريدية        20أعط األوكسيتوسين    -

 قطـرة فـي الدقيقـة       60بمعـدل   ) الملحي أو محلول رنغر الالكتاتي    
الجـدول  ( والبروسـتاغالندينات   ميلي غرام عضلياً 0.2واإلرغومترين  
يمكن لهـذه األدويـة أن   . )28، الصفحة األعراض ـ  8األعراض ـ  

 .تعطى مع بعض أو بشكل متتابع
 أعط توليفة من    :وجدت عالمات على عدوى أو أن لدى المرأة حمى حالياً         إذا   •

 سـاعة   48المضادات الحيوية حتى تصبح المرأة خالية مـن الحمـى مـدة             
 :)35 السريرية ـ الصفحة المبادئ(
 . ساعات6 غرام وريدياً كل 2األمبيسلين  -
 24كيلوغرام من وزن الجسم وريدياً كل       /  ميلي غرام  5مع الجنتاميسين    -

 .ساعة
 . ساعات8 ميلي غرام وريدياً كل 500مع المترونيدازول  -

 .)37الصفحة المبادئ السريرية ـ (أعط األدوية المسكنة المناسبة  •

 )الكالسيكي أو التقليدي (الشق العمودي العالي
افتح البطن من خالل شق على الخط الناصف جانب السرة، يجب أن يكـون               •

 .ثلث الشق تقريباً فوق السرة وثلثاه تحته
 :استخدم مشرطاً إلجراء الشق •

قد (افحص موضع األربطة المدورة وتأكد أن الشق على الخط الناصف            -
 ).ينثني الرحم إلى أحد الجانبين

 .لشق الرحمي على الخط الناصف فوق قاع الرحمقم بإجراء ا -
ويجب أال يتجـاوز    .  سنتيمتر تقريباً  15-12يجب أن يكون طول الشق       -

 .حده السفلي الطية الرحمية المثانية للصفاق
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اطلب من مساعد يرتدي قفازات مطهرة تطهيراً جيداً أن يطبق ضغطاً علـى              •

 .الحواف المقطوعة ليسيطر على النزف
 .توى األغشية ثم مدد الشق باستخدام المقصاقطع إلى مس •
 .امسك قدم الطفل واستخرج الطفل: بعد تمزيق األغشية •
 .استخرج المشيمة واألغشية •
 .أمسك حواف الشق بملقط أليس أو غرين أرميتاج •
 :أغلق الشق مستخدماً ثالث طبقات من الخياطة على األقل •

الساقط ـ بخياطة  أغلق الطبقة األولى األقرب إلى الجوف ـ لكن تجنب   -
 ).أو متعدد الغليكول (0متواصلة بخيط جراحي كرومي 

أغلق الطبقة الثانية من العضلة الرحمية مستخدماً خياطة متقطعة بخيط           -
 ).أو متعدد الغليكول(جراحي كرومي 

أغلق األلياف السطحية والمصلية باستخدام خياطـة متواصـلة بخـيط            -
 .ة غير راضحةوإبر) أو متعدد الغليكول(جراحي كرومي 

 .)48الصفحة اإلجراءات ـ (أغلق البطن كما في قيصرية القطعة السفلية  •
 
 
 

 ربط البوق أثناء القيصرية

 بـدء   قبـل يمكن أن يجرى ربط البوق بعد القيصرية فوراً إذا طلبت المرأة ذلـك              
يجب إعطاء المشورة والنصح الكـافي      ). خالل الزيارات السابقة للوالدة   (المخاض  

القرار والموافقة المستنيرة قبل إجراءات التعقيم الطوعي، وهذا غير ممكـن           واتخاذ  
 .عادة خالل المخاض والوالدة

 .تأكد من الحصول على موافقة ورضا المريضة •
 .امسك الجزء األخير الوعائي المتوسط من البوق بملقط أليس أو بابكوك •
لـصفحة   أ، ا-24الشكل اإلجـراءات ـ   ( سم 2.5احمل عروة البوق بطول  •

 .)52اإلجراءات ـ 
الـشكل  ( 0أهرس قاعدة العروة بملقط الشريان واربطها بخيط جراحي بسيط           •

 .)52، ب، الصفحة اإلجراءات ـ 24اإلجراءات ـ 

 .يجب أال يسمح للمرأة بالتعرض للمخاض في الحمول الالحقة
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 من خالل المنطقة المهروسة   )  سـنتيمتر 1قطعة بطول   (اسـتأصل العـروة    •

 .)د- ج24الشكل اإلجراءات ـ (

 .أعد اإلجراء على الجهة األخرى •

  ربط البوق            24 الشكل اإلجراءات ـ

 
 

حمل عـروة مـن     .  أ  
 .البوق

هرس قاعدة العروة بملقط وربطها بطريقة شـبيهة        .   ب  
 .بالثمانية

يشار إلى  (منطقة مهروسة   .  ج  
خط االستئـصال بخـط     

 ).منقط

استئصال عروة .  د 
 .البوق
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)  سـنتيمتر  2حتى  (يؤدي بضع االرتفاق العاني إلى زيادة مؤقتة في قطر الحوض           
يجب أن يجرى هذا    . وذلك بتقسيم أربطة االرتفاق جراحياً تحت التخدير الموضعي       

بضع . )27الصفحة اإلجراءات ـ  (اإلجراء باالشتراك مع االستخراج بالتخلية فقط 
إجراء منقذ للحياة في المناطق التـي ال        االرتفاق باالشتراك مع االستخراج بالتخلية      

ال يترك بـضع االرتفـاق أي       . تكون فيها القيصرية سهلة اإلجراء أو متوفرة فوراً       
 . ندبة رحمية، وال يزداد اختطار تمزق الرحم في المخاضات القادمة

إصـابة  : تتضمن المخاطر . وعلى كل، يجب أن توزن منافع اإلجراء مع مخاطره        
 والعدوى، واأللم، وصعوبة المشي لفترة مديدة، ولذلك يجـب أن           اإلحليل والمثانة، 

 .يجرى بضع االرتفاق عندما ال يوجد بديل مأمون فقط
 :راجع االستطبابات •

 الحوض الضيق؛ -
 المجيء المقعدي؛ -
 الدور الثاني المطول؛ -
 فشل النزول بعد تعزيز مناسب للمخاض؛ -
 .فشل أو توقع الفشل لالستخراج بالمحجم وحده -

 :روف بضع االرتفاقراجع ظ •
 الجنين على قيد الحياة؛ -
 عنق الرحم متوسع بشكل تام؛ -
  فوق االرتفاق العاني؛3/5 أو أكثر من 2 –الرأس في مجيء الجنين  -
 ال يوجد تراكب للرأس فوق االرتفاق؛ -
 .القيصرية غير متوفرة فوراً أو غير سهلة -
 .مقدم الخدمة الصحية خبير في بضع االرتفاق -

 .)17الصفحة المبادئ السريرية ـ (لعامة للرعاية راجع المبادئ ا •

استخدم التخدير باإلرشاح الموضعي بالليغنوكايين     . وفر دعماً عاطفياً وتشجيعاً    •

 .)38الصفحة المبادئ السريرية ـ (

يجـب  . اطلب من مساعدين أن يدعما ساقي المرأة بفخذيها والركبتان مثنيتان          •

، 25الشكل اإلجراءات ـ  (ط الناصف  عن الخ° 45أال يبعد الفخذان أكثر من 

 ).54الصفحة اإلجراءات ـ 
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  وضعية المرأة أثناء بضع االرتفاق             25 الشكل اإلجراءات ـ
 

 

 
 
 
 
 

إذا كـان  . )71 اإلجـراءات ـ   لصفحةا(أنجز بضع الفرج الناصف الوحشي  •

 .لحالب كّبره لتقلل من تمطط جدار المهبل وا:بضع الفرج موجوداً مسبقاً

% 5رشح األوجه األمامية والعلوية والسفلية لالرتفاق بمحلـول الليغنوكـايين          •

 .)39الصفحة المبادئ السريرية ـ (
رجع الـدم   إذا  . لتضمن عدم ثقب أي وعاء    ) اسحب المكبس ( اشفط   :مالحظة

.  وحاول ثانية  أعد فحص الموضع بعناية   . انزع اإلبرة في المحقـنة بالشفط،    
قد تعاني المرأة من االختالجات والموت إذا حـدث         . ا شُفط دم  ال تحقن أبداً إذ   

 .حقن داخل الوريد
انتظر دقيقتين ثم اقرص عنق الـرحم بـالملقط، فـإذا           : في نهاية طاقم الحقَن    •

 . انتظر دقيقتين أخريين ثم أعد االختبارشعرت المرأة بالقرصة

 .خدر مبكراً لتوفر وقتاً كافياً للتأثير

 .سياً لتستعرف اإلحليلاغرز قثطاراً قا •

الصفحة المبـادئ الـسريرية ـ    (طبق محلوالً مطهراً على الجلد فوق العانة  •

22(. 
ضع السبابة في المهبل وادفـع      : بعد لبس قفازات مطهرة على مستوى عالٍ       •

اإلجـراءات ـ   الـشكل  (القثطار ـ وهو في اإلحليل ـ عن الخط الناصف   
26.( 

 عن الخط الناصـف تمـزق الحالـب         °45قد يسبب تبعيد الفخذين أكثر من
.والمثانة
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 إلحليل إلى إحدى الجهتين بعد غرز القثطار دفع ا       26 الشكل اإلجراءات ـ

 

 

 

 

 

 
استخدم مشرطاً ثخيناً مثبت النصلة لتجري شقاً عمودياً طعنيـاً          : باليد األخرى  •

 .فوق االرتفاق
اقطع عبر الغضروف الواصل بين العظمين العانيين ـ وأنـت علـى الخـط      •

 .مهبلالناصف ـ حتى تشعر بضغط نصلة المشرط على اإلصبع الموجودة في ال
اقطع الغضروف باتجاه األسفل نحو قاعدة االرتفاق ثم أدر النـصلة واقطـع              •

 .لألعلى باتجاه قمة االرتفاق
 .سوف يفترق العظمان العانيان: حالما ينقسم االرتفاق بكامل طوله  •

 تقسيم الغضروف           27 الشكل اإلجراءات ـ

الغضروف
 المثانة

 القثطار
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 .ضح اإلحليلانزع القثطار لتقلل من ر: بعد انفصال الغضروف •

 يسبب نزول الـرأس  ).27الصفحة اإلجراءات ـ  (ولِّد باالستخراج بالمحجم  •

 . سنتيمتر2 أو 1تباعد االرتفاق 

قثطر المثانة بقثطار مثانة ذاتي التثبيت يمكن استبقاؤه في المثانة          : بعد الوالدة  •

 .لفترة

 .ال حاجة لغلق الشق الطعني ما لم يحدث نزف

 ءالرعاية التالية لإلجرا

 أعـط   تعاني من الحمى حاليـاً،     أو أن المرأة     وجدت عالمات على عدوى   إذا   •

 سـاعة   48توليفة من المضادات الحيوية حتى تصبح خالية من الحمى مـدة            

 ):35الصفحة المبادئ السريرية ـ (

 . ساعات6 غرام وريدياً كل 2   األمبيسلين -

 24م وريدياً كل    كيلوغرام من وزن الجس   /  ميلي غرام  5   مع الجنتاميسين      -

 .ساعة

 . ساعات 8 ميلي غرام وريدياً كل 500   مع المترونيدازول -

 ).37الصفحة المبادئ السريرية ـ (أعط األدوية المسكنة المالئمة  •

طبق ائتساراً مطاطياً عبر مقدمة الحوض من العرف الحرقفي في جهة إلـى              •

 .العرف الحرقفي اآلخر لتثبت االرتفاق وتنقص األلم

 . أيام على األقل5 القثطار في المثانة لمدة اترك •

 .شجع المرأة على أن تشرب الكثير من السوائل لتضمن نتاجاً بولياً جيداً •

 . أيام بعد التخريج من المستشفى7شجع على الراحة في السرير مدة  •

 .شجع المرأة على البدء بالسير مع المساعدة عندما تكون جاهزة لذلك •

يحـدث  ( عالج بالمعالجة الفيزيائية     :ر المديد أو ألم   سجل صعوبة في السي   إذا   •

 ).من الحاالت% 2في 



  

 

        57اإلجراءات ـ                                    حج القحف وبزل القحف   

إنقاص حجم رأس الجنين بحج القحف يجعل الوالدة المهبلية ممكنـة فـي حـاالت            
معينة من الوالدة المعرقلة مع جنين ميت، ويجنـب المخـاطر المرافقـة للـوالدة               

 إلنقاص حجم الرأس المصاب بموه الرأس     يمكن أن يستخدم بزل القحف      . بقيصرية
 .لجعل الوالدة المهبلية ممكنة

 الديازيبام وريدياً بطءأعط ـ عند الضرورة ـ   . تشجيعاًوفـر دعماً عاطفياً و •
 ).3الصفحة اإلجراءات ـ (أو استخدم إحصار العصب الفرجي 

 )ثقب الجمجمة(حج القحف 
 . راجع االستطبابات •
 وطبـق  )17الصفحة المبـادئ الـسريرية ـ    ( راجع المبادئ العامة للرعاية  •

 ).22سريرية ـ الصفحة المبادئ ال(محلوالً مطهراً على المهبل 
 .)71الصفحة اإلجراءات ـ ( أنجز بضعاً للفرج إن تطلب األمر  •

 المجيء الرأسي
اإلجـراءات ـ    الـشكل  (على الفروة ) بشكل صليب(قم بإجراء شق صليبي  •

28.( 

  الشق الصليبي على الفروة            28 الشكل اإلجراءات ـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة األخفض واألكثر مركزية بمحجاج    افتح القـبو القحـفي في النقطة العظمي       •
 .اثقب الحجاجين: في المجيء الوجهي) أو بمقص مؤنف كبير أو بمشرط ثقيل(
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 .أدخل المحجاج داخل قحف الجنين وقطّع المحتويات داخل القحف •
وطبـق جـراً علـى      ) كوخر: مثالً(امسك حواف الجمجمة بملقط كبير مسنن        •

 .)29الشكل اإلجراءات ـ (محور قناة الوالدة 
  االستخراج بجر الفروة           29 الشكل اإلجراءات ـ

 

 

 

 

  ضغط الحوض العظمي انخساف الجمجمة منقصاًسيسبب: حالما ينزل الرأس •
 .بذلك قطر القحف

 .)43الصفحة اإلجراءات ـ ( أنجز القيصرية :يستخرج الرأس بسهولةإذا لم  •
الصفحة (ي عنق الرحم    افحص المرأة بعناية واصلح أي تمزقات ف      : بعد الوالدة  •

 أو أصـلح بـضع   )83الصفحة اإلجراءات ـ  ( أو المهبل )81اإلجراءات ـ  
 ).73الصفحة اإلجراءات ـ (الفرج 

اترك قثطاراً ذاتي التثبيت في المكان حتى يتم التأكد من عدم وجـود إصـابة                •
 .مثانية

 .تأكد من أن مدخول السوائل والنتاج البولي كافيان •

 رأس محتبسالمجيء المقعدي مع 
 .قم بإجراء شق خالل الجلد في قاعدة العنق •
خالل الشق وشكل نفقاً    ) أو مقصاً مؤنفاً كبيراً، أو مشرطاً ثقيالً      (أدخل محجاجاً    •

 .تحت الجلد حتى تصل إلى القذال 
 .اثقب القذال وافتح فجوة بأوسع ما يمكن •
 .طبق جراً على الجذع لتخسف الجمجمة أثناء نزول الرأس •
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 )بزل الجمجمة(حف بزل الق

 .راجع االستطبابات •

 وطبـق  )17الصفحة المبـادئ الـسريرية ـ    (راجع المبادئ العامة للرعاية  •

 ).22الصفحة المبادئ السريرية ـ (محلوالً مطهراً على المهبل 

 .)71الصفحة اإلجراءات ـ (قم بإجراء بضع كبير للفرج إذا تطلب األمر  •

 عنق الرحم المتوسع بشكل تام

رة نخاعية كبيرة الثقب من خالل عنق الرحم المتوسع ومن خالل خط            أدخل إب  •

 ).30الشكل اإلجراءات ـ (الدرز السهمي أو يوافيخ الجمجمة 

اشفط السائل النخاعي حتى تنخسف جمجمة الجنين وتسمح للوالدة الـسوية أن             •

 .تتم

  بزل القحف مع عنق الرحم متوسع           30 الشكل اإلجراءات ـ

 
 
 
 
 
 
 

 عنق الرحم المغلق

 .جس لتحديد موضع رأس الجنين •

الصفحة المبـادئ الـسريرية ـ    (طبق محلوالً مطهراً على الجلد فوق العانة  •

22.( 

أدخل إبرة نخاعية كبيرة الثقب من خالل الجدار البطني وجدار الرحم ومـن              •

 .خالل موه الرأس

 .ة أن تتماشفط السائل النخاعي حتى تنخسف الجمجمة وتسمح للوالدة السوي •
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 الرأس القادم الحقاً خالل الوالدة المقعدية

أدخل إبرة نخاعية كبيرة الثقب من خالل عنق الـرحم          : بعد والدة بقية الجسم    •

 .)31الشكل اإلجراءات ـ (المتوسع والثقبة العظمى 

اشفط السائل النخاعي واستخرج الرأس القادم الحقاً كما في المجيء المقعـدي             •

 ).40ـ الصفحة اإلجراءات (

  بزل القحف في الرأس القادم الحقاً          31اإلجراءات ـ الشكل 

 خالل القيصرية
بعد إجراء الشق الرحمي، أدخل إبرة نخاعية كبيرة الثقب من خالل جمجمـة              •

 .موه الرأس

 .اشفط السائل النخاعي حتى تنخسف جمجمة الجنين •

 ).45 الصفحة اإلجراءات ـ(استخرج الطفل والمشيمة بقيصرية  •

 الرعاية التالية لإلجراء

افحص المرأة بدقة وأصلح أي تمزقـات فـي عنـق الـرحم             :  بعد الوالدة    •

 أو أصلح )83الصفحة اإلجراءات ـ  ( أو المهبل )81الصفحة اإلجراءات ـ  (

 ).73الصفحة اإلجراءات ـ (بضع الفرج 

صـابة  اترك قثطاراً ذاتي التثبيت في المكان حتى يتم التأكد من عدم وجـود إ              •

 .مثانية

 .تأكد من أن مدخول السوائل والنتاج البولي كافيان •
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الصفحة اإلجـراءات ـ   (الطريقة المفضلة لتفريغ الرحم هي الشفط بالتخلية اليدوية 
، أما التوسيع والكشط فيجب أن يجريا فقط عندما يكـون الـشفط بالتخليـة               )65

 .اليدوية غير متوفرة
 ).65الصفحة اإلجراءات ـ (راجع االستطبابات  •
 ).17ة ـ الصفحة المبادئ السريري(راجع المبادئ العامة للرعاية  •
. وفر دعماً عاطفياً وتشجيعاً، وأعط البيتيدين عضلياً أو وريـدياً قبـل اإلجـراء              •

الصفحة اإلجراءات ـ  (استخدم اإلحصار حول عنق الرحم ـ عند الضرورة ـ   
1.( 

 ميلي غرام من اإلرغومترين     0.2 وحدات من األوكسيتوسين عضلياً أو       10أعط   •
 .أقسى ولتنقص اختطار االنثقابعضلياً قبل اإلجراء لتجعل عضلة الرحم 

 .أنجز فحصاً حوضياً باليدين لتقييم حجم الرحم وموضعه وحالة األقبية •
الـصفحة  () خاصـة الفوهـة   (طبق محلوالً مطهراً على المهبل وعنق الرحم         •

 ).22المبادئ السريرية ـ 
وجدت منتجات  إذا  . افحص عنق الرحم بحثاً عن التمزقات أو منتجات الحمل البارزة          •

 ).أو اسفنجي( انزعها باستخدام ملقط حلقي :لحمل في المهبل أو عنق الرحما
اقبض، بلطف، على الشفة األمامية من عنق الرحم بمخالب أو بخطاف وحيد             •

  ).62، الصفحة اإلجراءات ـ 32الشكل اإلجراءات ـ (السن 
ألن احتمال  ) االسفنجي( يفضل في اإلجهاض الناقص الملقط الحلقي        :مالحظة

وال يتطلب استخدام الليغنوكـايين     . ق عنق الرحم بالجر أقل من الخطاف      تمز
 .للموضعة

 ميلي لتر مـن محلـول       1 احقن أوالً    :إذا استخدم خطاف لقبض عنق الرحم      •
داخل الشفة األمامية أو الخلفية لعنق الرحم والذي كُـشف          % 0.5الليغنوكايين  

 ). عادة12 أو الساعة 10يستخدم موقع الساعة (بالمنظار 
 تبقى بعض منتجات  نحتاج للتوسيع في حاالت اإلجهاض الفائت فقط أو عندما           •

 :الحمل المحتبسة في الرحم لعدة أيام
 .  أدخل، وبتأن، القنية أو المكشطة األكبر مقياساً-
ابدأ بالموسع .   استخدم موسعات متدرجة فقط إذا لم تمر القنية أو المكشطة          -

 ميلي  12 – 10(لذي يضمن توسيعاً كافياً     األصغر وانته بالموسع األكبر ا    
 ).62، الصفحة اإلجراءات ـ 33الشكل اإلجراءات ـ () متر عادة

 .  كن حذراً حتى ال تمزق عنق الرحم أو تحدث فتحة كاذبة-
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  إدخال مبعاد ومسك الشفة األمامية لعنق الرحم          32 الشكل اإلجراءات ـ
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 توسيع عنق الرحم           33 الشكل اإلجراءات ـ

 

 

 

 

 

 

 
 

 . أدخل بلطف مسباراً رحمياً من خالل عنق الرحم لتقييم طول الرحم واتجاهه •
 

 .الرحم طري جداً في الحمل، ويمكن أن يصاب بسهولة خالل هذا اإلجراء

الشكل اإلجـراءات ـ   (أفرغ محتويات الرحم بملقط حلقي أو مكشطة كبيرة     •

 أكشط بتأن جدران الرحم حتى يـتم الـشعور          )63إلجراءات  ، الصفحة ا  34

 ).أو حز(بحس صرير 

مخالب

الشفة األمامية  
 لعنق الرحم

 موسع

 مبعاد
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 كشط الرحم            34 الشكل اإلجراءات ـ

 .أنجز فحصاً حوضياً باليدين لتتحقق من حجم وقساوة الرحم •

، أرسـل  )67الصفحة اإلجـراءات ـ   (افحص المادة التي استخرجت بالتخلية  •

 .إذا تطلب األمر) النسيجي المرضي(اثولوجي المادة إلى الفحص الهيستوب

 الرعاية التالية لإلجراء

 . ميلي غرام بالفم عند الضرورة500أعط الباراسيتامول  •

 .شجع المرأة على األكل والشرب والمشي والتنقل عندما ترغب •

قدم خدمات صحية أخرى إن أمكن، مثل االتقاء من الكزاز، تقـديم النـصح               •

 ).12الصفحة األعراض ـ (ألسرة والمشورة، خطة تنظيم ا

 . ساعة2-1خرج الحاالت غير المصحوبة بمضاعفات خالل  •

 :انصح المرأة أن تراقب األعراض والعالمات التي تتطلب اهتماماً فورياً •

 ). أكثر من عدة أيام(  المغص المطول -

 ).أكثر من أسبوعين(  النزف المطول -

 .  النزف األكثر من نزف الحيض السوي-

 .ألم وخيم أو متزايد  -

 .  حمى، نوافض، دعث-

 .  إغماء-

مكشطة
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         65اإلجراءات ـ                                    الشفط بالتخلية اليدوية      

 ، اإلجهاض النـاقص،   16اإلجهاض الحتمي قبل األسبوع     (راجع االستطبابات    •
 ).الحمل الرحوي أو النزف التالي للوالدة اآلجل الناجم من قطع مشيمية محتبسة

 .)17الصفحة المبادئ السريرية ـ (راجع المبادئ العامة للرعاية  •
.  دقيقـة  30 بـ   وفر دعماً عاطفياً وتشجيعاً، وأعط الباراسيتامول قبل اإلجراء        •

 ).1الصفحة اإلجراءات ـ (نادراً ما تحتاج إلحصار حول عنق الرحم 
 :حضر محقنة الشفط بالتخلية اليدوية •

 .جمع المحقنة -
 .أغلق صمام القراصة -
 .اسحب المكبس حتى يقفل أذرع المكبس -

:  من أجل الحمل الرحوي وعندما يعتقد أن محتويات الرحم كثيـرة           :مالحظة
 . جاهزة لالستعمالجهز ثالث محاقن

  عضـلياً  وحـدات 10األوكسيتوسين   أعط: حـتى ولو كان الـنزف خفـيفاً     •
 ميلي غرام عضلياً قبل اإلجراء لتجعل عـضلة الـرحم   0.2أو اإلرغومترين   

 .أقسى وتنقص اختطار االنثقاب
 .أنجز فحصاً حوضياً باليدين لتقييم حجم الرحم وموضعه وحالة األقبية •
الـصفحة  () خاصـة الفوهـة   (اً على المهبل وعنق الرحم      طبق محلوالً مطهر   •

 ).22المبادئ السريرية ـ 
وجـدت  إذا  . افحص عنق الرحم بحثاً عن التمزقات أو منتجات الحمل البارزة          •

 باستخدام ملقط حلقـي      انزعها :في المهبل أو عنق الرحم    منتجـات الحمـل   
 ).أو إسفنجي(

رحم بمخالب أو بخطاف وحيد     اقبض، بلطف، على الشفة األمامية من عنق ال        •
 . السن

ألن احتمال تمزق   ) اإلسفنجي( يفضل في اإلجهاض الناقص الملقط الحلقي        :مالحظة
 .وال يتطلب استخدام الليغنوكايين للموضعة. عنق الرحم بالجر أقل من الخطاف

 ميلي لتر مـن محلـول       1 احقن أوالً    :استخدم خطاف لقبض عنق الرحم    إذا   •
داخل الشفة األمامية أو الخلفية لعنق الرحم والذي كُـشف          % 0.5الليغنوكايين  

 ). عادة12 أو الساعة 10يستخدم موقع الساعة (بالمنظار 
نحتاج للتوسيع في حاالت اإلجهاض الفائت فقط أو عندما تبقى بعض منتجات             •

 :الحمل المحتبسة في الرحم لعدة أيام
 .أدخل، وبتأن، القنية أو المكشطة األكبر مقياساً -



الشفط بالتخلية اليدوية                                                                    66اإلجراءات ـ 

 

ابدأ بالموسع  . تخدم موسعات متدرجة فقط إذا لم تمر القنية أو المكشطة         اس -
 ميلي  20 – 10(األصغر وانته بالموسع األكبر الذي يضمن توسيعاً كافياً         

 ).62، الصفحة اإلجراءات ـ 33الشكل اإلجراءات ـ () متر عادة
 .كن حذراً حتى ال تمزق عنق الرحم أو تحدث فتحة كاذبة -

 خالل عنق الرحمبق جراً خفيفاً على عنق الرحم ـ قنية من  اغرز ـ وأنت تط  •
 )35الشكل اإلجراءات ـ  (إلى داخل جوف الرحم وراء الفوهة الغائرة مباشرة 

يساعد تدوير القنية ـ بينما تطبق ضغطاً خفيفاً ـ قمة القنية علـى المـرور     (
 ).خالل قناة عنق الرحم

 غرز القنية           35 الشكل اإلجراءات ـ

 10ادفع القنية ببطء داخل جوف الرحم حتى تالمس القاع، لكن ليس أكثر مـن                •
 .قس عمق الرحم بالنقاط المرئية على القنية ثم اسحب القنية قليالً. سنتيمتر

قم بوصل محقنة الشفط بالتخلية اليدوية المحضرة إلى القنية بمسك المخـالب             •
 .رىونهاية القنية في يد والمحقنة باألخ) أو الخطاف(

 المحقنة لنقل الخالء من خالل القنية إلى  في  ) صمامات(أطلق صمام القراصة     •
 .جوف الرحم

مـن  (أفرغ المحتويات الباقية بالتدوير الخفيف للمحقنة من جهة إلى أخـرى             •
ثم حرك القنية بلطف وببطء للخلف فصاعداً فـي         ) 12 إلى   10موقع الساعة   
 ).67اإلجراءات ـ ، الصفحة 36الشكل اإلجراءات ـ (جوف الرحم 

إذا . ال تسحب فتحة القنية خلف فوهة عنق الرحم       :  لتتجنب فّقد الخالء   :مالحظة
 . أفرغها ثم أعد توطيد الخالء:فُقد الخالء أو إذا امتأل أكثر من نصف المحقنة

 تجنب مسك المحقنة من أذرع المكبس خالل توطيد التخلية والقنيـة            :مالحظة
 ذرع المكبس فقد ينزلق المكبس إلى الخلف بـشكل        إذا أزيل إقفال أ   . في الرحم 
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 . عارض داخل المحقنة دافعاً المادة للخلف داخل الرحم

  تفريغ محتويات الرحم          36 الشكل اإلجراءات ـ

 :تحقق من عالمات اإلتمام •
 .رغوة حمراء أو قرنفلية، لكن ال يشاهد مزيد من النسيج في القنية -
 .عندما تمر القنية فوق سطح الرحم المفرغ) حز(الشعور بحس صرير  -
 ).يقبض عليها(يتقلص الرحم حول القنية  -

 .افصل المحقنة وضع القنية في محلول مزيل للتلوث. اسحب القنية •
افرغ محتويات محقنة الشفط بالتخلية اليدوية والصمام مفتوح داخـل مـصفاة             •

 .بدفع المكبس
وية مطهرة على مستوى عاٍل      ضع المحقنة الفارغة في صينية أو حا       :مالحظة

 .حتى تتأكد أن اإلجراء قد اكتمل
 .أنجز فحصاً باليدين لتتحقق من حجم الرحم وقساوته •
 :عاين ـ وبسرعة ـ النسيج المزال من الرحم •

 .   من أجل الكمية ووجود منتجات الحمل-
 .   لتضمن التفريغ التام-
 ).نادر(   لتبحث عن حمل رحوي -

لنسيج واعصره لتزيل جلطات الدم الزائدة ثم ضـعه فـي           أرشح ا : عند الضرورة 
قد . لفحصه) الخل(حاوية ماء نظيف أو محلول ملحي أو حمض األسيتيك الخفيف           

 .ترسل النماذج النسيجية إلى مختبر التشريح المرضي أيضاً عندما يستطب ذلك
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 :لم تر منتجات الحملإذا  •

شفط بالتخليـة اليدويـة     قد تكون كل منتجات الحمل قد مرت قبل إنجاز ال          -

 ).إجهاض تام(

 .أعد التفريغ : قد يبدو جوف الرحم فارغاً لكنه لم يفرغ بشكل تام  -

نـزف  : مـثالً (قد ال يكون النزف المهبلي ناجماً عن إجهـاض نـاقص             -

اختراقي، كما قد يكون ناجماً عن مانعات الحمـل الهرمونيـة أو األورام             

 ).الليفية الرحمية

 أي قد تكون القنية غرزت في الجانب غير الحامل        (اذاً  قد يكون الرحم ش     -

 ).من رحم مزدوج

 يزيد غياب منتجات الحمل عند امرأة لديها أعراض الحمل احتمـال            :مالحظة

  .)13الصفحة األعراض ـ (الحمل المنتبذ بقوة 

بقي الرحم طرياً وليس   إذا  . اغرز منظاراً داخل المهبل بلطف وابحث عن الدم        •

 .، أعد التفريغنزف مستديم نشيطذا وجد ، أو إصغيراً

 الرعاية التالية لإلجراء

 . ميلي غرام بالفم عند الضرورة500أعط الباراسيتامول  •

 .شجع المرأة على األكل والشرب والمشي والتنقل عندما ترغب •

قدم خدمات صحية أخرى إن أمكن، مثل االتقاء من الكزاز، وتقـديم النـصح               •

 ).12الصفحة األعراض ـ (رة والمشورة، خطة تنظيم األس

 . ساعة2-1خرج الحاالت غير المصحوبة بمضاعفات خالل  •

 :انصح المرأة أن تراقب األعراض والعالمات التي تتطلب اهتماماً فورياً •

 ). أكثر من عدة أيام(  المغص المطول -

 ).أكثر من أسبوعين (   النزف المطول -

 .  النزف األكثر من نزف الحيض السوي-

 .لم وخيم أو متزايد  أ-

 .  حمى، نوافض، دعث-

 .  إغماء-



  

 

        69اإلجراءات ـ           بزل الردبة المستقيمية الرحمية وبضع المهبل

 بزل الردبة المستقيمية الرحمية
 .راجع االستطبابات •
 وطبق محلوالً )17الصفحة المبادئ السريرية ـ  (راجع المبادئ العامة للرعاية  •

 ).22 الصفحة المبادئ السريرية ـ() خاصة القبو الخلفي(مطهراً على المهبل 
نـد  استخدم اإلرشاح الموضعي بالليغنوكـايين ع     . وفر دعماً عاطفياً وتشجيعاً    •

 ).38الصفحة المبادئ السريرية ـ (الضرورة 
اقبض، بلطف، على الشفة الخلفية لعنق الرحم بخطاف واسحب، بلطف، لترفع            •

 .عنق الرحم وتكشف المهبل الخلفي
على محقنة واغرزهـا خـالل المهبـل        ) إبرة نخاعية : مثالً(ضع إبرة طويلة     •

 ).37إلجراءات ـ الشكل ا(الخلفي تحت الشفة الخلفية لعنق الرحم مباشرة 

        البزل التشخيصي للردبة المستقيمية الرحمية37 الشكل اإلجراءات ـ

 ).الحيز خلف الرحم(اسحب المحقنة للخلف لتشفط الردبة المستقيمية الرحمية  •
 .)13الصفحة األعراض ـ ( اشتبه بالحمل المنتبذ :ظهر دم ال يتجلطإذا  •
انـزع اإلبـرة، أعـد      . و شريان قد شفط    قد يكون وريد أ    :ظهر دم يتجلط  إذا   •

 .غرزها واشفط ثانية 
قد يكـون   : ال يوجد دم في الصفاق، وعلى كل      : ظهر سائل رائق أو أصفر    إذا   •

لدى المرأة حمل منتبذ لم يتمزق بعد، وقـد تحتـاج لمزيـد مـن المراقبـة                 
 ).13الصفحة األعراض ـ (واالختبارات 

خطـاف

محقـنة

 منظار
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ا واشفط ثانية، إذا لم يظهر سائل،        انزع اإلبرة وأعد غرزه    :لم يظهر سائل  إذا   •

 )13الصفحة األعراض ـ (فقط يكون لدى المرأة حمل منتبذ غير متمزق 

 ).انظر الحقاً( احتفظ باإلبرة في مكانها وباشر بضع المهبل :إذا ظهر قيح  •

 بضع المهبل

احتفظ باإلبرة في مكانها وقـم      : إذا ظهر قيح أثناء بزل الردبة المستقيمية الرحمية       

 .راء شق طعني مكان البزلبإج

انزع اإلبرة واغرس ملقطاً كليالً أو إصبعك خالل الشق لتحطم المساكن فـي              •

 .)38الشكل اإلجراءات ـ (جوف الخراج 

  بضع المهبل للخراج الحوضي           38 الشكل اإلجراءات ـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .اسمح للقيح بأن ينسكب  •

 .اً على مستوى عاٍل داخل الشقاغرز منزحاً مطاطياً طرياً مغضناً مطهر •

قفـاز مطـاطي    ) رؤوس أصابع ( يمكن تحضير منزح بقطع أنامل       :مالحظة  

 .مطهر على مستوى عاٍل

 .في المهبل) لتثبيته(استخدم غرزة ـ عند الضرورة ـ داخل المنزح إلرسائه  •

 .انزع المنزح عند توقف نزح القيح  •

فـتح الـبطن    .  دوغـالس  قد يكون الخراج أعلى من جيبة     : إذا لم يظهر قيح    •

 ).شطفه(مطلوب لغسل الصفاق 

 خطـاف

ملقط كليل

 منظـار
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 .يجب أال ينجز بضع الفرج بشكل روتيني 

 . راجع االستطبابات  •

 
 
 
 
 
 
 

 وطبـق  )17الصفحة المبـادئ الـسريرية ـ    (راجع المبادئ العامة للرعاية  •

 .)22الصفحة المبادئ السريرية ـ (محلوالً مطهراً على الناحية العجانية 

الصفحة (وكايين  استخدم إرشاحاً موضعياً بالليغن   . وفـر دعماً عاطفياً وتشجيعاً    •

الصفحة اإلجـراءات  ( أو إحصار العصب الفرجي )38المبادئ السريرية ـ  

 .)3ـ 

 .تأكد من عدم وجود أرجية معروفة لليغنوكايين أو األدوية ذات الصلة •

أرشح خلف المخاطية المهبلية، وخلف جلد العجان وعميقـاً داخـل العـضلة              •

مـستخدماً  ) 72اءات ـ  ، الصفحة اإلجـر 39الشكل اإلجراءات ـ  (العجانية 

الـصفحة المبـادئ    (% 0.5 ميلي لتر من محلـول الليغنوكـايين         10حوالي  

 .)39السريرية ـ 

رجع الـدم   إذا  . لتضمن عدم ثقب أي وعاء    ) اسحب المكبس ( اشفط   :مالحظة

.  الموضع بعناية وحاول ثانية    أعد فحص . انزع اإلبرة  :في المحقـنة بالشفط  

 تعاني المرأة من االختالجات والموت إذا حـدث         قد. ال تحقن أبداً إن شُفط دم     

 .حقن داخل الوريد

انتظر دقيقتين ثم اقرص عنق الرحم بـالملقط ، فـإذا           : في نهاية طاقم الحقَن    •

 .شعرت المرأة بالقرصة انتظر دقيقتين أخريين ثم أعد االختبار

 

 

 :يجب التفكير ببضع الفرج في الحاالت التالية فقط 
مقعدية، عـسر والدة الكتـف،      (الوالدة المهبلية المصحوبة بمضاعفات      •

 ).بالملقط، بالتخلية
دب من قطع األعضاء التناسلية األنثوية أو تمزقات من الدرجة الثالثـة            تن •

 .أو الرابعة ملتئمة بشكل سيء
 .ضائقة جنينية  •

.خدر مبكراً لتوفر وقتاً كافياً للتأثير
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         إرشاح النسيج العجاني ببنج موضعي 39 الشكل اإلجراءات ـ

 :ظر قبل الشروع ببضع الفرج حتى انت •

 يرق العجان؛ و -

 . سنتيمتر من رأس الطفل خالل تقلص 4-3يظهر  -

 
 
 

ضع إصبعين ـ بعد لبس قفازات مطهرة تطهيراً جيداً ـ بـين رأس الطفـل      •

 .والعجان

 سنتيمتر على االتجاه الناصف الوحشي      4–3استخدم مقصاً لتقص العجان بقدر       •

 .)73صفحة اإلجراءات ـ ، ال40الشكل اإلجراءات ـ (

 . سنتيمتر أعلى منتصف المهبل الخلفي3-2استخدم مقصاً لقص  •

تحكم برأس الطفل وكتفيه عندما يتم استخراجهما، ضامناً أن الكتفين قـد دارا              •

 .إلى الخط الناصف حتى تمنع امتداد بضع الفرج

 ) انظر الحقاً(افحص ـ وبتأن ـ االمتدادات والتمزقات األخرى وأصلحها  •

 .سيسبب بضع الفرج نزفاً ، ولذلك يجب أال يجرى بشكل مبكر جداً 



 

73اإلجراءات ـ بضع الفرج                                                                       

  القيام بشق أثناء إدخال إصبعين لحماية رأس الطفل          40 الشكل اإلجراءات ـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصليح بضع الفرج

 
 
 
 
 
 

الـصفحة المبـادئ    (طبق محلوالً مطهراً على المنطقة المحيطة ببضع الفرج          •

 .)22السريرية ـ 

عـالج  : ة خالل المصرة الشرجية أو المخاطية المستقيمي      امتد بضع الفرج  إذا   •

الـصفحة اإلجـراءات ـ    (ذلك كتمزقات الدور الثالث أو الرابع على التوالي 

86(. 

الـشكل  () 0-2خـيط   ( متواصلة   0-2أغلق مخاطية المهبل مستخدماً خياطة       •

 :) 74 أ، الصفحة اإلجراءات ـ 41اإلجراءات ـ 

استمر بالخياطة حتى   .  سنتيمتر 1ابدأ التصليح فوق قمة بضع الفرج بـ         -

 .الفتحة المهبليةمستوى 

 .قرب الحافتين المقطوعتين للفتحة المهبلية: في الفتحة المهبلية  -

تفـضل الخيـوط    . من الضروري استخدام خيوط ممتصة للغلـق       :مالحظة
 الغليكول على الخيـوط الجراحيـة الكروميـة لمقاومتهـا الـشد             المتعددة

وخصائصها غير المولدة لألرجيـة واالحتماليـة المنخفـضة للمـضاعفات           
الخيط الجراحـي الكرومـي بـديل       . بضع الفرج ) انهيار(العدوائية وتعطل   

 .مقبول، لكنه ليس مثالياً
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 .انقل اإلبرة تحت الفتحة المهبلية وخارجها من خالل الشق ثم اربط -
 .) ب41الشكل اإلجراءات ـ ( متقطعة 0-2أغلق العضلة العجانية باستخدام خياطة  •
ـ () حت البشرةخياطة ت(أغلق الجلد مستخدماً خياطة متقطعة  •  الشكل اإلجراءات 

 .) ج41

 تصليح بضع الفرج          41 الشكل اإلجراءات ـ

 
 المضاعفات

لم توجد عالمات على عدوى وتوقـف        افتح وانزح، إذا     :حدث ورم دموي  إذا   •
 . أعد غلق بضع الفرجالنزف،

 افتح وانزح الجرح، انزع الغـرز المـصابة         :عالمات على عدوى  إذا وجدت    •
 :وى ونضر الجرحبالعد

 . المضادات الحيوية غير ضرورية كانت العدوى خفيفة،إذا  -
 أعط توليفة من    :لكنها ال تكتنف النسج العميقة     كانت العدوى وخيمة  إذا   -

  :)35الصفحة المبادئ السريرية ـ (المضادات الحيوية 
 . أيام 5 مرات باليوم لمدة 4 ميلي غرام بالفم 500األمبيسلين  -
 . أيام5 مرات باليوم لمدة 3 ميلي غرام بالفم 400ازول مع المترونيد -

التهـاب   (وتكتنف ال عضالت وتسبب نخـراً      كانت العدوى عميقة  إذا   -
 أعط توليفة من المضادات الحيوية حتى تنتزع النسـج): اللفافة الناخر

 الجلد.  الطبقة العضلية                ج. المخاطية المهبلية               ب.  أ
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الـصفحة  ( سـاعة  48النخرية وتصـبح المرأة خالية من الحمى مـدة       
 :)35المبادئ السريرية ـ 

 . ساعات 6 مليون وحدة وريدياً كل 2البنسلين ج  -

كيلوغرام من وزن الجسم وريدياً كل      /  ميلي غرام  5مع الجنتاميسين    -

 . ساعة24

 . ساعات8 ميلي غرام وريدياً كل 500مع المترونيدازول  -

 : ساعة أعط48الحمى لدى المرأة لمدة  تتوقفبعد أن  -

 . أيام5يوم لمدة  مرات بال4 ميلي غرام بالفم 500األمبيسلين  -

 مرات باليوم لمـدة     3 ميلي غرام بالفم     400مع المترونيدازول    -

 . أيام5

أنجز الغلق الثانوي   .  يتطلب التهاب اللفافة الناخر إنضاراً جراحياً واسعاً       :مالحظة  

 ).اعتماداً على انصراف العدوى. ( أسابيع4-2خالل 
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        77اإلجراءات ـ                                    النزع اليدوي للمشيمة     

 .راجع االستطبابات  •
 وابدأ )17الصفحة المبادئ السريرية ـ  (راجـع المـبادئ العـامة للرعاية  •

 .)21الصفحة المبادئ السريرية ـ (تسريباً وريدياً 
ال تخلطهما (أعط البيتيدين والديازيبام وريدياً ببطء . وفر دعماً معنوياً وتشجيعاً  •

  .)13الصفحة اإلجراءات ـ (أو استخدم الكيتامين ) في المحقنة نفسها
ـ  (أعط جرعة مفردة من المضادات الحيوية اتقائياً  •  الصفحة المبادئ الـسريرية 

35(: 
  . ميلي غرام وريديا500ً غرام وريدياً مع المترونيدازول 2األمبيسلين  -
 . ميلي غرام وريديا50ًغرام وريدياً مع المترونيدازول 1أو السيفازولين  -

 .اسحبه بلطف حتى يوازي األرض .  امسك الحبل السري بملقاط  •
 أدخل يداً تلبس قفازاً مطهراً على مستوى عاٍل داخل المهبل وإلـى األعلـى               •

 .)42الشكل اإلجراءات ـ (داخل الرحم 

  إدخال يد داخل المهبل على طول الحبل         42 الشكل اإلجراءات ـ
 
 
 
 
 
 
 
 

اترك الحبل، وحرك اليد لألعلى فوق البطن لكي تدعم قاع الرحم ولتوفــر              •
، 43الشكل اإلجـراءات ـ   (جـراً مضاداً خـالل النزع لتمنع انقالب الرحم 

 ).78الصفحة اإلجراءات ـ 
لـصفحة اإلجـراءات ـ    ا( أعد توضيع الرحم حدث انقالب الرحم، إذا :مالحظة

91(. 
 .حرك أصابع اليد اليمنى للجانب حتى تحدد حافة المشيمة •
 أدخل يداً داخل جـوف الـرحم واستكـشف          :الحبل قد انفصل سابقاً   إذا كان    •

 .الجوف كله حتى يتم تحديد خط التشطر بين المشيمة وجدار الرحم



النزع اليدوي للمشيمة                                                                 78اإلجراءات ـ 

 

  دعم القاع أثناء فصل المشيمة         43 الشكل اإلجراءات ـ
افصل المشيمة عن موقع االنغراس بإبقاء األصابع مع بعض بقوة، وباستخدام            •

 .حافة اليد لتشكل حيزاً بالتدريج بين المشيمة وجدار الرحم

تحرك ببطء حول السرير المشيمي حتى تنفصل المشيمة بكاملها عـن جـدار              •

 . الرحم

لألنامل على   بالحركة اللطيفة جانباً     تنفصل المشيمة عن السطح الرحمي    إذا لم    •

اشتبه بالمشيمة الملتصقة وباشر فتح البطن مع احتمال استئصال         : خط التشطر 

 .)103الصفحة اإلجراءات ـ (الرحم تحت التام 

الـشكل  (امسك المشيمة واسحب اليد من الرحم ببطء ساحباً المـشيمة معهـا              •

 .)44اإلجراءات ـ 

تجاه المعاكس لليـد    استمر باليد األخرى بتوفير جر مضاد للقاع بدفعه في اال          •

 .التي بدأت السحب

  سحب اليد من الرحم          44 الشكل اإلجراءات ـ
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 .جس داخل جوف الرحم لتضمن أن كل النسيج المشيمي قد أزيل •

 المحلـول ( وحدة من األوكسيتوسين في لتر من السوائل الوريديـة  20أعط  •

 .قيقة قطرة في الد60بمعدل ) الملحي أو محلول رنغر الالكتاتي

 .اطلب من مساعد أن يدلك قاع الرحم ليشجع التقلص الرحمي التوتري •

 ميلي غرام عضلياً 0.2  أعط اإلرغومترين:غزير مـستمر وجـد نـزف  إذا   •

 .)28، الصفحة األعراض ـ 8الجدول األعراض ـ (أو البروستاغالندينات 

فُقـد أي فـص   إذا . افحص السطح الرحمي من المشيمة لتضمن أنهـا تامـة         •

 . استكشف جوف الرحم إلزالته :شيمي أو نسيج مشيمي م

ـ (افحص المرأة بعناية وأصلح أي تمزقات في عنق الرحم  •  الصفحة األعراض 

الـصفحة  ( أو أصلح بضع الفرج )83الصفحة األعراض ـ  ( أو المهبل )81

 .)73األعراض ـ 

 المشكالت

 أيـام علـى   ساعات أو مرت أو إذا احتبست المشيمة نتيجة حلقة تقلصية   إذا   •

استخرج المشيمة  .  من غير الممكن أن تدخل اليد كاملة داخل الرحم         :الوالدة  

 .على شكل قطع مستخدماً إصبعين أو ملقط البيضة أو مكشطة عريضة

 الرعاية التالية لإلجراء

 .راقب المرأة مراقبة دقيقة حتى يزول تأثير التهدئة الوريدية •

 دقيقـة فـي     30كـل   ) لدم، التنفس النبض، ضغط ا  (راقب العالمات الحيوية     •

 . التالية أو حتى تستقر الحالة6الساعات 

 .جس قاع الرحم لتضمن أن الرحم ما زال يتقلص •

 .تفحص الهالبة المفرطة •

 .استمر بتسريب السوائل الوريدية •

 .)23الصفحة المبادئ السريرية ـ (انقل الدم عند الضرورة  •
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        81اإلجراءات ـ                                      تصليح تمزقات عنق الرحم 

 وطبـق  )17الصفحة المبـادئ الـسريرية ـ    (راجع المبادئ العامة للرعاية  •
 .)22الصفحة المبادئ السريرية ـ (محلوالً مطهراً على المهبل وعنق الرحم 

. التخدير غير مطلوب لمعظم تمزقات عنق الرحم      . وفر دعماً معنوياً وتشجيعاً    •
يازيبام وريدياً ببطء   أعط البيتيدين والد  : من أجـل التمزقات العالية والممتدة    

الـصفحة اإلجـراءات ـ    (أو استخدم الكيتـامين  ) ال تمزج في نفس المحقـنة(
13(. 

 .اطلب من مساعد أن يدلك الرحم ليوفر ضغطاً على القاع •
طبـق الملقـط علـى    . اقبض بلطف على عنق الرحم بملقط حلقي أو اسفنجي     •

قـد  . حم كامالً جانبي التمزق واسحب بلطف باتجاهات مختلفة لترى عنق الر        
 .يكون هناك تمزقات عديدة

 0 كرومي   أغـلق تمـزقات عـنق الرحـم بخياطة متواصلة بخيط جراحي        •
 والتي غالبـاً    )الحافة العليا للتمزق  (مبتدئاً من القمة    ) أو متعـدد الغـليكول  (

 .)45الشكل اإلجراءات ـ (ما تكون مصدر النزف 
م بتقويته بخياطـة متواصـلة       ق :تمزق قطاع طويل من حافة عنق الرحم        إذا   •

 ).أو متعدد الغليكول (0بخيط جراحي كرومي 
 حلقي  من الممكن مسكها بملقط    :كـان الوصـول إلى القمة وربطها صعباً     إذا   •

ال تستمر في محاولة ربط نقـاط       .  ساعات 4اترك الملقط مكانه    . أو شرياني 
 :النزف ألن تلك المحاوالت قد تزيد النزف ثم

 .فتح الملقط جزئياً لكن ال تنزعها:  ساعات 4بعد  -
 .انزع الملقط بشكل كامل:  ساعات أخرى 4بعد  -

 .قد تتطلب الحالة فتح البطن لتصليح تمزق في عنق الرحم امتد عميقاً خلف قبو المهبل
  تصليح تمزق في عنق الرحم          45الشكل اإلجراءات ـ 

 

 القمـة

 ملقط حلقي
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        83اإلجراءات ـ                                تصليح تمزقات المهبل والعجان 

 :هناك أربع درجات من التمزقات يمكن أن تحدث أثناء الوالدة
 .تكتنف التمزقات من الدرجة األولى المخاطية المهبلية والنسيج الضام •
تكتنف التمزقات من الدرجة الثانيـة المخاطيـة المهبليـة والنـسيج الـضام               •

 .والعضالت المستبطنة
 .الشرجيةتكتنف التمزقات من الدرجة الثالثة كامل مقطع المصرة  •
 .تكتنف التمزقات من الدرجة الرابعة المخاطية المستقيمية •

تفضل الخيوط المتعددة   . من الضروري استخدام خيوط ممتصة للغلق     : مالحظة
الغليكول على الخيوط الجراحية الكرومية لمقاومتها الشد وخصائـصها غيـر           

) انهيـار (ل  المولدة لألرجية واالحتمالية المنخفضة للمضاعفات العدوائية وتعط      
 .الخيط الجراحي الكرومي بديل مقبول، لكنه ليس مثالياً. بضع الفرج

 تصليح التمزقات من الدرجتين األولى والثانية

 .تغلق معظم التمزقات من الدرجة األولى بشكل تلقائي دون غرز
 ).17الصفحة المبادئ السريرية ـ (راجع المبادئ العامة للرعاية  •
الـصفحة  (استخدم إرشاحاً موضعياً بالليغنوكايين     . جيعاًوفر دعماً عاطفياً وتش    •

 استخدم إحصار العصب الفرجي عند الـضرورة  ).38المبادئ السريرية ـ  
 ).3الصفحة اإلجراءات ـ (

 .اطلب من مساعد أن يدلك الرحم ويوفر ضغطاً على القاع •
، 46الـشكل اإلجـراءات ـ    (افحص المهبل والعجان وعنق الـرحم بعنايـة    •

  ).84 اإلجراءات ـ الصفحة
 عاين بدقة لتتأكد أنـه ال يوجـد         :التمزق طويالً وعميقاً داخل العجان    إذا كان    •

 :تمزق من الدرجة الثالثة أو الرابعة
 .ضع إصبعاً يرتدي قفازاً في الشرج -
 .ادفع اإلصبع بلطف وحدد المصرة -
 .أشعر بتوتر وإحكام المصرة -

 .داًبدل القفاز بقفازات نظيفة مطهرة تطهيراً جي •
 راجع القسم الخاص بتصليح التمزقات من الدرجـة         : المصرة مصابة  إذا كانت  •

 ).86الصفحة اإلجراءات ـ (الثالثة والرابعة 
 . باشر التصليح:إذا لم تكن المصرة مصابة •
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 استكشاف تمزق عجاني           46الشكل اإلجراءات ـ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ).22صفحة المبادئ السريرية ـ ال(طبق محلوالً مطهراً على الباحة حول التمزق  •
 .تأكد أنه ال توجد أرجيات تجاه الليغنوكايين أو األدوية ذات الصلة •

 ميلـي لتـر مـن محلـول         40إذا تبين أن هناك حاجة ألكثر من        : مالحظة
الـصفحة المبـادئ    ( أضـف األدرينـالين للمحلـول        :الليغنوكايين للتصليح 

 ).39السريرية ـ 
ة وخلف جلد العجان عميقاً داخل العضلة العجانية        أرشح خلف المخاطية المهبلي    •

الـصفحة  (% 0.5 ميلي لتر من محلـول الليغنوكـايين         10مستخدماً حوالي   
 ).39اإلجراءات ـ 

رجع الدم في   إذا  . لتضمن عدم ثقب أي وعاء    ) اسحب المكبس ( اشفط   :مالحظة
 ال. أعد فحص الموضع بعناية وحـاول ثانيـة       .  انزع اإلبرة  المحقنة بالشفط، 

قد تعاني المرأة من االختالجات والموت إذا حدث حقن         . تحقن أبداً إن شُفط دم    
 .داخل الوريد

انتظر دقيقتين ثم اقرص عنق الـرحم بـالملقط، فـإذا           : في نهاية طاقم الحقَن    •
 .شعرت المرأة بالقرصة انتظر دقيقتين أخريين ثم أعد االختبار

 .خدر مبكراً لتوفر وقتاً كافياً للتأثير

الـشكل  ( 2-0صلح المخاطية المهبلية باستخدام خياطـة متواصـلة بخيـوط           أ •
 ).85، الصفحة اإلجراءات ـ 47اإلجراءات ـ 

اسـتمر  .  سنتيمتر من التمـزق المهبلـي      1ابدأ بالتصليح فوق القمة بـ       -
 .بالخياطة حتى مستوى الفتحة المهبلية

 المبعد



 

85اإلجراءات ـ  تصليح تمزقات المهبل والعجان                                                

 
 .مهبليةقرب الحافتين المقطوعتين للفتحة ال: في الفتحة المهبلية -

 .انقل اإلبرة تحت الفتحة المهبلية وخارجها من خالل الشق ثم اربط -

 إصالح المخاطية المهبلية         47الشكل اإلجراءات ـ 

 

 

 

 

الشكل اإلجراءات ـ  ( متقطعة 0-2أصلح العضالت العجانية باستخدام خياطة  •

 .لق الحيز ضع طبقة ثانية من الغرز نفسها لتغ:التمزق عميقاًإذا كان . )48
 

 تصليح العضالت العجانية           48الشكل اإلجراءات ـ 

مبتدئاً من الفتحة   ) أو تحت البشرة   (2-0أصلح الجلد مستخدماً خياطة متقطعة       •

 ).86، الصفحة اإلجراءات ـ 49الشكل اإلجراءات ـ (المهبلية 

رز فـي   تأكد من عدم وجود غ    .  أنجز فحصاً مستقيمياً   :التمزق عميقاً إذا كان    •

 .المستقيم

 مبعد داخلي
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 تصليح الجلد           49الشكل اإلجراءات ـ 
 تصليح تمزقات العجان من الدرجة الثالثة والرابعة

 قد تعاني المرأة من فقد السيطرة على تحركات األمعاء والغـازات إذا لـم               :مالحظة
 لم يصلح تمزق في المـستقيم     وإذا  . تصلح المصرة الشرجية المتمزقة بشكل صحيح     

 ).مرور البراز من خالل الفرج(عاني المرأة من عدوى وناسور مستقيمي مهبلي فقد ت
 .أصلح التمزق في غرفة العمليات

 ).17الصفحة المبادئ السريرية ـ (راجع المبادئ العامة للرعاية  •
الـصفحة  (استخدم إحصار العـصب الفرجـي       . وفر دعماً عاطفياً وتشجيعاً    •

 يمكـن إنجـاز   ).13ة اإلجـراءات ـ   الصفح( أو الكيتامين )3اإلجراءات ـ  
التصليح بالتخدير الموضعي إذا كانت كل حواف التمزق مرئية، وهذا نـادر،            

 والديازيبام وريدياً ببطء والبيتيدين) انظر سابقاً(الليغنوكايين حـيث يسـتخدم 
 ).ال تمزج في نفس المحقنة(

 .اطلب من مساعد أن يدلك الرحم ويرفر ضغطاً على القاع •
 .لمهبل وعنق الرحم والعجان والمستقيمافحص ا •
 :لتعرف فيما إذا كانت المصرة الشرجية متمزقة •

 .ضع إصبعاً يلبس قفازاً في الشرج وارفعه قليالً -
 .حدد المصرة أو غيابها -
 .تحسس سطح المستقيم وابحث عن أي تمزق بتأٍن -

 .بدل إلى قفازات نظيفة مطهرة على مستوى عاٍل •
الـصفحة  (لتمزق وأزل أي مواد برازية إن وجدت        طبق محلوالً مطهراً على ا     •

 ).22المبادئ السريرية ـ 
 . تأكد من عدم وجود أرجيات لليغنوكايين أو األدوية ذات الصلة •
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أرشح خلف المخاطية المهبلية وخلف جلد العجان وعميقـاً داخـل العـضلة              •

صفحة ال(% 0.5 ميلي لتر من محلول الليغنوكايين       10مستخدماً حوالي   العجانية  
 ).39 اإلجراءات ـ

رجع الـدم   إذا  . لتضمن عدم ثقب أي وعاء    ) اسحب المكبس ( اشفط   :مالحظة
.  فحص الموضع بعناية وحاول ثانية     أعد. انزع اإلبرة : في المحقـنة بالشفط  

قد تعاني المرأة من االختالجات والموت إذا حـدث         . ال تحقن أبداً إن شُفط دم     
 .حقن داخل الوريد

انتظر دقيقتين ثم اقرص عنق الـرحم بـالملقط، فـإذا           : لحقَنفي نهاية طاقم ا    •
 .شعرت المرأة بالقرصة انتظر دقيقتين أخريين ثم أعد االختبار

 .خدر مبكراً لتوفر وقتاً كافياً للتأثير

  بعيدة عن بعضها بمقدار    0-4 أو   0-3أصلح المستقيم مستخدماً خياطة متقطعة       •
 ).50الشكل اإلجراءات ـ ( مجتمعة  سنتيمتر لتأتي بها إلى المخاطية0.5
 ).غير نافذة من خالل المخاطية( ضع الخيط من خالل العضلية :تذكر

 .غط الطبقة العضلية بجلب الطبقة اللفافية مجتمعة بخياطة متقطعة -
 .طبق محلوالً مطهراً على المنطقة وبشكل متكرر -

 
 غلق الجدار العضلي للمستقيم           50الشكل اإلجراءات ـ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :المصرة متمزقةإذا كانت  •

) تنكمش المصرة عندما تتمزق   (امسك كل نهاية من المصرة بملقاط أليس         -

الـشكل اإلجـراءات ـ    (المصرة قوية ولن تتمزق عندما تسحب بالملقاط 
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 . بغرزتين أو ثالث0-2مستخدماً خياطة متقطعة .  أصلح المستقيم -

 خياطة المصرة الشرجية            51اءات ـ الشكل اإلجر

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 .طبق محلوالً مطهراً على الناحية ثانية •

افحص الشرج بإصبع يلبس قفازاً لتتأكد مـن التـصليح الـصحيح للمـستقيم               •

 .والمصرة، ثم بدل إلى قفازات مطهرة تطهيراً جيداً ونظيفة

الصفحة اإلجـراءات ـ   (أصلح المخاطية المهبلية والعضالت العجانية والجلد  •

84.( 

 الرعاية التالية لإلجراء

 أعط جرعة مفردة من المضادات الحيوية       :تمزق من الدرجة الرابعة   إذا وجد    •

 ):35الصفحة المبادئ السريرية ـ  (اتقائياً 

 . ميلي غرام بالفم500األمبيسلين  -

 . ميلي غرام بالفم400مع المترونيدازول  -

 .على عدوى الجرحتابع عن قرب بحثاً عن عالمات  •

 .تجنب إعطاء الحقن الشرجية أو الفحوص المستقيمية مدة أسبوعين •
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 .أعط مطرياً للبراز بالفم مدة أسبوع إن أمكن •

 تدبير الحاالت المهملة
 12إذا تأخر الغلق أكثر مـن  العدوى حتمية . يتلوث التمزق العجاني بالمادة البرازية دائماً     

 .في هذه الحاالت يستطب الغلق األولي اآلجل .ساعة
 . اترك الجرح مفتوحاً:التمزقات من الدرجة األولى والثانيةفي  •
 أغلق المخاطية المستقيمة ببعض النسيج      :التمزقات من الدرجة الثالثة والرابعة     •

أغلق العضلة والمخاطية   .  غرز 3-2الداعم وقرب لفافة المصرة الشرجية بـ       
 . أيام6المهبلية وجلد العجان بعد 

 اتالمضاعف
لم توجد عالمات على عدوى وتوقف      إذا  .  افتح وانزحه  :إذا شوهد ورم دموي    •

 .يمكن إعادة غلق الجرح : النزف
أزل الغـرز المـصابة     .  افتح الجرح وانزحه   :عالمات على عدوى  إذا وجدت    •

 .بالعدوى ونضر الجرح
 . المضادات الحيوية غير ضرورية:  إذا كانت العدوى خفيفة-
أعط توليفة مـن    : لكنها ال تكتنف النسج العميقة     شديدة  إذا كانت العدوى      -

 :)35الصفحة المبادئ السريرية ـ (المضادات الحيوية 
 . أيام5 مرات باليوم لمدة 4 ميلي غرام بالفم 500  األمبيسلين -
 . أيام5 مرات باليوم لمدة 3 ميلي غرام بالفم 400  مع المترونيدازول -

التهاب اللفافـة    (نف العضالت وتسبب نخراً     إذا كانت العدوى عميقة وتكت      -
أعط توليفة من المضادات الحيوية حتى يزال النـسيج النخـري           ): الناخر

الـصفحة المبـادئ    ( سـاعة    48وتصبح المرأة خالية من الحمى مـدة        
 ):35السريرية ـ 

  ساعات 6 مليون وحدة وريدياً كل 2  البنسلين ج -
م من وزن الجسم وريدياً كل      كيلوغرا/  ميلي غرام  5مع الجنتاميسين    -

 . ساعة24
 . ساعات8 ميلي غرام وريدياً كل 500مع المترونيدازول  -
 :أعط ساعة، 48 المرأة خالية من الحمى مدة حالما تصبح -

  أيام؛5 مرات باليوم لمدة 4 ميلي غرام بالفم 500  األمبيسلين -
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ـ    3 ميلي غرام بالفم     400  مع المترونيدازول     -  5دة   مرات باليوم لم

 أيام

أنجز الغلق  .  يتطلب التهاب اللفافة الناخر إنضاراً جراحياً واسعاً       :مالحظة

 ).اعتماداً على زوال العدوى( أسابيع 4-2الثاني خالل 

يستطيع الكثير مـن النـساء أن       . قد ينجم سلس البراز عن قطع المصرة التام        •

. ألخـرى يحافظن على سيطرتهن على التبرز باستخدام العضالت العجانية ا        

 أشهر  3يجـب أن تجرى الجراحة االستبنائية بعد       : عندما يسـتمر السـلس  

 .أو أكثر من الوالدة

يتطلب الناسور المسـتقيمي المهبلي جراحة استبنائية بعد الوالدة بثالثة أشهر           •

 .أو أكثر
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 .راجع االستطبابات •
 وابـدأ  )17الصفحة المبـادئ الـسريرية ـ    (راجع المبادئ العامة للرعاية  •

 ).21الصفحة المبادئ السريرية ـ (تسريباً وريدياً 
اسـتخدم  ). ال تمزج في نفس المحقنة    (أعط البيتيدين والديازيبام وريدياً ببطء       •

 .التخدير العام عند الضرورة
 .ستخدماً محلوالً مطهراًنظف الرحم المنقلب جيداً، م •
طبق ضغطاً على الرحم المنقلب بفوطة رطبة دافئة معقمة حتى تصبح جاهزاً             •

 .للقيام باإلجراء

 التصحيح اليدوي
امسك الرحم وادفعه خالل عنق الرحم      : بعد لبس قفازات مطهرة تطهيراً جيداً      •

ل الـشك (باتجاه السرة إلى موضعه السوي، مستخدماً األخرى في دعم الرحم           
 أنجز النزع اليـدوي  :المشيمة ما تزال ملتصقة إذا كانت ).52اإلجراءات ـ  
 .بعد التصحيح

الجزء األقرب لعنـق    ( من المهم أن يرجع أوالً جزء الرحم الذي خرج أخيراً           
 ).الرحم

  اإلرجاع اليدوي للرحم المنقلب        52الشكل اإلجراءات ـ 

الصفحة اإلجـراءات ـ   (هيدروستاتيكي  باشر التصحيح ال:إذا لم يتم التصحيح •

92.( 

 الداعمةاليد 
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 التصحيح الهيدروستاتيكي

 أمتـار   0.5اخفض رأسها بحـدود     (ضع المرأة بوضعية ترندلنبورغ العميقة       •
 ).تحت مستوى العجان

حضر جهازاً يتضمن وابالً مطهراً على مستوى عاٍل مع بزباز كبير وأنبـوب       •
 ). ألتار5-3(وخزان ماء دافئ )  متر2(طويل 
 يمكن أيضاً إجراء ذلك باستخدام المحلول الملحي المـدفأ وجهـاز            :حظةمال

 .إعطاء وريدي عادي

وهذا سهل في االنقالب الجزئي عنـدما ال يـزال الـرحم            . حدد القبو الخلفي   •
في الحاالت األخرى، يتم التعرف على القبو الخلفي عندما         . المنقلب في المهبل  

 . يصبح المهبل المغضن مهبالً أملس
 .ع بزباز الوابل في القبو الخلفيض •
في نفس الوقت ـ وباليد األخرى ـ أمسك الشفرين مغلقين فـوق البزبـاز،      •

 .واستخدم الذراع لدعم البزباز
ارفع خزان الماء إلى متـرين      (اطلب من مساعد أن يبدأ الوابل بضغط كامل          •

 وهـذا   سيمدد الماء القبو الخلفي للمهبل تدريجياً وبذلك يـتمطط،        ). على األقل 
بسبب زيادة حوافي الفوهة، ويخفف تقلص عنق الرحم ويؤدي إلى تـصحيح            

 .االنقالب

 التصحيح اليدوي تحت التخدير العام
 حاول تصحيح الوضعة يدوياً تحـت       :لم ينجح التصحيح الهيدروستاتيكي   إذا   •

 .يوصى بالهالوثان ألنه يرخي الرحم. التخدير العام مستخدماً الهالوثان
منقلب وادفعه خالل عنق الرحم باتجاه الـسرة إلـى وضـعه            امسك الرحم ال   •

 إذا ).91، الصفحة اإلجراءات ـ  52الشكل اإلجراءات ـ  (التشريحي السوي 
 . أنجز النزع اليدوي بعد التصحيح:كانت المشيمة ما تزال ملتصقة

 التصحيح البطني المهبلي المشترك
 ر العام إذا فشلت اإلجراءات  تحت التخدي قد تتطلب الحالة التصحيح البطني المهبلي       

 .السابقة
 .راجع االستطبابات •
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 ).47الصفحة المبادئ السريرية ـ (راجع مبادئ الرعاية الجراحية  •
 :افتح البطن •

قم بإجراء شق عمودي على الخط الناصف تحت السرة إلى شعر العانـة              -
 .من الجلد إلى مستوى اللفافة

 . سنتيمتر في اللفافة3-2قم بإجراء شق عمودي  -
 .امسك حافة اللفافة بالملقط وطول الشق لألعلى واألسفل مستخدماً مقصاً -
عضالت جـدار   (استخدم األصابع أو المقص لتفصل العضالت المستقيمة         -

 ).البطن
استخدم . استخدم األصابع أو المقص لتعمل فوهة في الصفاق قرب السرة          -

جنـب  استخدم المقص ـ بحذر لتت . المقص لتطول الشق لألعلى ولألسفل
 .إصابة المثانة ـ لتفصل الطبقات وتفتح الجزء السفلي من الصفاق

 .ضع مبعاداً للمثانة فوق العظم العاني وضع مباعيد بطنية ذاتية التثبيت -
 .وسع حلقة عنق الرحم المتضيقة باإلصبع •
 .ضع خطافاً خالل حلقة عنق الرحم وامسك القاع المنقلب •
ينما يحاول مساعد التصحيح اليدوي عبر      طبق جراً مستمراً خفيفاً على القاع ب       •

 .المهبل
حيث احتمال أن يصيب    ( شق حلقة عنق الرحم المتضيقة خلفياً        :فشل الجر إذا   •

وأعد التوسيع اإلصـبعي وخطـوات      ) الشق المثانة أو األوعية الرحمية قليل     
 .الجر والخطاف

 : أغلق البطن:نجح التصحيحإذا  •
 . إلزالة أي جلطات داخل البطناستخدم إسفنجة. تأكد أنه ال يوجد نزف -
أو متعـدد    (0أغلق اللفافة بخياطة متواصلة بخـيط جراحـي كرومـي            -

 ).الغليكول
 . ال حاجة لغلق صفاق المثانة أو صفاق البطن:مالحظة

 دك النسيج تحت الجلـد بـشاش وقـم         :عالمات على عدوى  إذا وجدت    -
ـ  ). أو متعدد الغليكول   (0بخياطة رخوة بخيط جراحي      د بغلـق   أغلق الجل

 .آجل بعد زوال العدوى
 أغلق الجلد بخياطة تنجيديـة عموديـة        :عالمات على عدوى  إذا لم توجد     -

 .وطبق ضماداً معقماً) أو حرير (0-3بنيلون 
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 الرعاية التالية لإلجراء

 ميلي لتر   500 وحدة من األوكسيتوسين في      20حالما يصحح االنقالب، سرب      •

 10بمعدل  ) أو محلول رنغر الالكتاتي   المحلول الملحي   (من السوائل الوريدية    

 .قطرات في الدقيقة

 . قطرة في الدقيقة60 زد معدل التسريب إلى :اشتبه بنزفإذا  -

 ميلـي   0.2 أعط اإلرغومترين    :يتقلص الرحم بعد األوكسيتوسين   إذا لم    -

ـ 8الجدول األعراض ـ  (غرام أو البروستاغالندينات   ، الصفحة األعراض 

28(. 

 المضادات الحيوية اتقائياً بعد تصحيح الرحم المنقلـب         أعط جرعة مفردة من    •

 :)35الصفحة المبادئ السريرية ـ (

 . ميلي غرام وريديا500ً غرام وريدياً مع المترونيدازول 2األمبيسلين  -

 ميلـي غـرام     500 غرام وريدياً مع المترونيـدازول       1أو السيفازولين    -

 .وريدياً

ظر مبادئ الرعاية التالية للجراحـة       ان :استخدم التصحيح البطني المشترك   إذا   •

 ).52الصفحة المبادئ السريرية ـ (

أعط توليفـة مـن     :  حالياً لدى المرأة حمى   أو   عالمات على عدوى  إذا وجدت    •

الـصفحة  ( سـاعة    48المضادات الحيوية حتى تصبح خالية من الحمى مدة         

 )35المبادئ السريرية ـ 

 . ساعات6 غرام وريدياً كل 2األمبيسلين  -

 24كيلوغرام من وزن الجسم وريدياً كل       /  ميلي غرام  5لجنتاميسين  مع ا  -

 .ساعة

 . ساعات8 ميلي غرام وريدياً كل 500مع المترونيدازول  -

 ).37الصفحة المبادئ السريرية ـ (أعط األدوية المسكنة المناسبة  •
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 .راجع االستطبابات •
 وابدأ )47الصفحة المبادئ السريرية ـ  (راجـع مبادئ الرعـاية الجراحية  •

 ).21الصفحة المبادئ السريرية ـ (تسريباً وريدياً 
 :أعط جرعة مفردة من المضادات الحيوية اتقائياً •

 . غرام وريديا2ًاألمبيسلين  -
 .يدياً غرام ور1أو السيفالوزين  -

 :افتح البطن •
قـم بإجراء شق عمودي على الخط الناصف تحت السرة إلى شق العانة             -

 .من خالل الجلد إلى مستوى اللفافة
 . سنتيمتر في اللفافة3-2قم بإجراء شق عمودي  -
 .امسك حافة اللفافة بالملقط وطول الشق لألعلى واألسفل مستخدماً مقصاً -
عضالت جـدار   (ضالت المستقيمة   استخدم األصابع أو المقص لتفصل الع      -

 ).البطن
استخدم . استخدم األصابع أو المقص لتعمل فوهة في الصفاق قرب السرة          -

اسـتخدم  .  كامالً لتطـول الشق لألعلى ولألسفل لترى الرحم     المقـص  
المقص ـ بحذر لتتجنب إصابة المثانة ـ لتفصل الطبقات وتفتح الجـزء    

 .السفلي من الصفاق
 .لتحدد موقع التمزق وتزيل الجلطاتافحص البطن والرحم  -
 .ضع مبعاداً للمثانة فوق العظم العاني، ومباعيد بطنية ذاتية التثبيت -

 .استخرج الطفل والمشيمة •
المحلـول  ( وحدة من األوكسيتوسين في لتر من السوائل الوريديـة           20سرب   •

 قطرة في الدقيقة حتى يـتقلص       60بمعدل  ) الملحي أو محلول رنغر الالكتاتي    
 . قطرة في الدقيقة20حم، ثم أنقصها إلى الر

 .ارفع الرحم خارج الحوض لكي تالحظ امتداد اإلصابة •

 .افحص الرحم من األمام والخلف •

 ).أو بملقط حلقي(امسك الحواف النازفة من الرحم بملقاط غرين أرميتاج  •

كانـت  افصل المثانة عن القطعة السفلية من الرحم بالتسليخ الحاد أو الكليل إذا              •

 . استعمل مقصاً دقيقاًلمثانة متندبة على الرحم،ا
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 التمزق في عنق الرحم والمهبل
 حرك المثانة إلى أسفل التمزق      :الرحم متمزقاً في عنق الرحم والمهبل     إذا كان    •

 . سنتيمتر على األقل2بـ 
 1ضع غرزة ـ إن أمكن ـ تحت الحافة العليا لتمـزق عنـق الـرحم بــ        •

الغرزة لتجلب الحافة السفلية للتمـزق تحـت        سنتيمتر وحافظ على الجر على      
 .الرؤية أثناء إجراء التصليح

 التمزق وحشياً في الشريان الرحمي
 اربـط   :امتد التمزق وحشياً ليصيب أحد الشريانين الرحميين أو كليهمـا         إذا   •

 .الشريان المصاب
، 53الشكل اإلجـراءات ـ   (حدد الشرايين والحالب قبل ربط األوعية الرحمية  •

 .)100ة اإلجراءات ـ الصفح

 التمزق مع ورم دموي في الرباط العريض
، 2الـشكل األعـراض ـ     (ورماً دموياً في الرباط العريض شكل التمزقإذا  •

 . القط واقطع واربط الرباط المدور):20الصفحة األعراض ـ 
 .افتح الورقة األمامية من الرباط العريض •
 .انزح الورم الدموي يدوياً، عند الضرورة •
اربـط أي   . ن المنطقة بدقة بحثاً عن إصابة الشريان الرحمي أو فروعـه          عاي •

 .أوعية نازفة

 تصليح تمزق الرحم
أو متعـدد    (0أصلح التمزق بغرزة مقفلة متواصلة بخيط جراحـي كرومـي            •

لم تتم السيطرة على النزف أو إذا كان التمـزق خـالل شـق          إذا  ). الغليكول
 .من الخياطة ضع طبقة ثانية :عمودي أو تقليدي سابق

 .تأكد أنه تم تحديد الحالب وكشفه لتتجنب شمله بغرزة

الـصفحة  ( أنجز اإلجـراء فـي نفـس الوقـت           :طلبت المرأة ربط البوق   إذا   •
 ).51اإلجراءات ـ 
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الـصفحة  ( باشـر استئـصال الـرحم        :التمزق ممتداً جداً ألن يصلح    إذا كان    •

 ).103اإلجراءات ـ 
كانت نقاط النـزف    إذا  . اني طويل واربط  سيطر على النزف باللقط بملقط شري      •

 . استخدم خياطة شبيهة بالثمانية:عميقة
 ).51الصفحة المبادئ السريرية ـ (ضع منزحاً بطنياً  •
 .تأكد أنه ال يوجد نزف، أزل الجلطات باستخدام إسفنجة •
 :حددت إصـابة فـي المثانـة      إذا  . ابحث عن إصابة المثانة   : في كل الحاالت   •

 ). الحقاًانظر(أصلح اإلصابة 
 ).أو متعدد الغليكول (0أغلق اللفافة بخياطة متواصلة بخيط جراحي كرومي  •

 . ال حاجة لغلق صفاق المثانة والصفاق البطني:مالحظة
  دك النسيج تحت الجلد بشاش وضع خياطة رخوة:عالمات على عدوىإذا وجدت    •

 .زوال العدوىأغلق الجلد بغلق آجل بعد ). أو متعدد الغليكول(بخيط جراحي كرومي 
 أغلق الجلد بخياطة تنجيدية عمودية بخـيط        :لم توجد عالمات على عدوى    إذا   •

 .وطبق ضماداً عقيماً) أو الحرير (0-3نيلون 

 تصليح إصابة المثانة 
حدد إذا كانت   . حدد امتداد اإلصابة بمسك حافتي التمزق بملقط ومططه بلطف         •

 ).حليلالحالبين واإل(اإلصابة قريبة من المثلث المثاني 
سلّخ المثانة من القطعة الرحمية السفلية بمقص دقيق أو بإسـفنجة موضـوعة              •

 .على ملقاط
 . سنتيمتر من نسيج المثانة المحيط بالتمزق2حرر دائرة  •
 0-3 كرومي   طبقتين بخياطة متواصلة بخيط جراحي    أصـلح التـمزق على     •

 ):أو متعدد الغليكول(
الطبقـة  (وعضلة المثانـة    ) ة الرقيقة الطبقة الداخلي (خيط مخاطية المثانة     -

 ).الخارجية
الطبقة الخارجية فوق الطبقة األولى من الخياطة وضع طبقة         ) اطو(اقلب   -

 .أخرى من الخياطة
 .تأكد أن الغرز ال تدخل منطقة المثلث -

 :اختبر التمزق بحثاً عن التسربات •
 .امأل المثانة بمحلول ملحي أو ماء معقم من خالل القثطار -
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 . انزع الخياطة، أصلح واختبر مرة ثانية:رت تسرباتظهإذا  -

 أكمـل   :تكن متأكداً من أن التصليح جيد وبمعزل عن الحالبين واإلحليل         إذا لم    •

التصليح وأحل المرأة إلى مرفق ذي مستوى رعاية أعلى من أجـل تـصوير          

 .الحويضة الوريدي

 .لبول رائقاً أيام على األقل حتى يصبح ا7أبق قثطار المثانة في مكانه مدة  •

 .استمر بإعطاء السوائل الوريدية لتضمن غسل المثانة

 الرعاية التالية لإلجراء

 ).52الصفحة المبادئ السريرية ـ (راجع مبادئ الرعاية التالية للجراحة  •

 أعط توليفـة  :أصيبت المرأة بحمى حـديثاً  أو عالمات على عدوىإذا وجدت   •

 سـاعة   48لية من الحمى مـدة      من المضادات الحيوية حتى تصبح المرأة خا      

 ):35الصفحة المبادئ السريرية ـ (

 . ساعات6 غرام وريدياً كل 2األمبيسلين  -

 24كيلوغرام من وزن الجسم وريدياً كـل        /  ميلي غرام  5مع الجنتاميسين    -

 .ساعة

 . ساعات8 ميلي غرام وريدياً كل 500مع المترونيدازول  -

 ).37بادئ السريرية ـ الصفحة الم(أعط األدوية المسكنة المناسبة  •

 . ساعة48 انزع المنزح البطني بعد :لم توجد عالمات على عدوىإذا  •

 ).13الصفحة األعراض ـ (وفر خدمات صحية أخرى إن أمكن  •

، 3الجدول األعـراض ـ   ( اقترح تنظيم األسرة :ينجز ربط البوقين بعدإذا لم  •

 :طفـال المرأة ترغب بمزيـد مـن األ   إذا كانت ).13الصفحة األعراض ـ  

 .انصحها بأن تجري قيصرية انتخابية في الحمول القادمة

يفضل مناقشة خيار منع الحمل مع المرأة بعد زوال الحالة الطارئـة بـسبب              

 .زيادة اختطار التمزق في الحمول التالية

 



  

 

        99اإلجراءات ـ                  ي المبيضيربط الشريان الرحمي والرحم

 .راجع االستطبابات •
 )47الصفحة المبـادئ الـسريرية ـ    (راجـع مـبادئ الرعـاية الجراحية  •

 .)21الصفحة المبادئ السريرية ـ (وابدأ تسريباً وريدياً 
ـ  (أعط جرعة مفردة من المضادات الحيوية اتقائياً  •  الصفحة المبادئ الـسريرية 

35(: 
 . غرام وريديا2ًاألمبيسلين  −
 .ام وريدياً غر1أو السيفالوزين  −

 :افتح البطن •
قم بإجراء شق عمودي على الخط الناصف تحت السرة إلى شعر العانـة      −

 .خالل الجلد وإلى مستوى اللفافة
 . سنتيمتر في اللفافة3-2قم بإجراء شق عمودي  −
 .امسك حافة اللفافة بالملقط وطول الشق لألعلى واألسفل مستخدماً مقصاً −
عضالت جدار  (العضالت المستقيمة   استخدم األصابع أو المقص لتفصل       −

 ).البطن
استخدم . استخدم األصابع أو المقص لتعمل فوهة في الصفاق قرب السرة          −

ـ . المقص لتطول الشق لألعلى ولألسفل لترى الرحم كامالً  استخدم المقص 
بحذر لتتجنب إصابة المثانة ـ لتفصل الطبقات وتفتح الجزء السفلي من  

 .الصفاق
 .ة فوق العظم العاني، ومباعيد بطنية ذاتية التثبيتضع مبعاداً للمثان −

 .اسحب الرحم لتكشف الجزء السفلي من الرباط العريض  •
 .ابحث عن نبضانات الشريان الرحمي قرب موصل الرحم وعنق الرحم •
أو متعدد  (0مـرر إبـرة حـول الشريان ـ باستخدام خيط جراحي كرومي   •

)  من عضلة الرحم3-2(لة الرحم على إبرة كبيرة ـ ثم خالل عض ) الغليكول
. على المستوى الذي سيجرى فيه الشق المستعرض للقطعة الـسفلية للـرحم           

 .اربط الخيط بقوة
ضع الغرز قرب الرحم قدر اإلمكان، حيث أن الحالب موجود وحشي الشريان      •

 . سنتيمتر فقط عادة1الرحمي بـ 
 .أعد في الطرف اآلخر •
 .النازفة واربطها القط النهايات :تمزق الشريانإذا  •
اربط الشريان الرحمي المبيضي تحت النقطة التي يصل الربـاط المبيـضي             •

 .)53الشكل اإلجراءات ـ (المعلق بالرحم 



                                        ربط الشريان الرحمي والرحمي المبيضي100اإلجراءات ـ  

 

 

 

 .أعد الخطوات السابقة في الجانب اآلخر •
 .راقب تحسباً الستمرار النزف أو تشكل ورم دموي •

الـشريان الرحمـي   مواقع ربط الشريان الرحمي و          53الشكل اإلجراءات ـ  
 المبيضي

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 :اغلق البطن •
 .أزل الجلطات مستخدماً إسفنجة. تأكد من عدم وجود نزف −
افحص بعـناية بحـثاً عن إصابات في المثانة وأصلح أي منها إن وجد             −

 ).97الصفحة اإلجراءات ـ (
 ).أو متعدد الغليكول (0أغلق اللفافة بخياطة متواصلة بخيط جراحي كرومي  −

 . ال حاجة لغلق صفاق المثانة أو الصفاق البطني:حظةمال
 دك النسيج تحت الجلد بـشاش وضـع         :وجدت عالمات على عدوى   إذا   −

أغلق الجلد  ). أو متعدد الغليكول   (0خياطة رخوة بخيط جراحي كرومي      
 .بغلق آجل بعد زوال العدوى

 أغلق الجلد بخياطة تنجيدية عموديـة       :عالمات على عدوى  إذا لم توجد     −
 .وطبق ضماداً عقيماً) أو الحرير (0-3يط نيلون بخ

 الرعاية التالية لإلجراء
 .)52الصفحة المبادئ السريرية ـ (راجع مبادئ الرعاية التالية للجراحة  •
 أعط توليفـة   :عالمات على عدوى أو أصيبت المرأة بحمى حديثاً         إذا وجدت    •

فحة المبادئ  الص( ساعة   48من المضـادات الحيوية حتى زوال الحمى لمدة        
 :)35السريرية ـ 

 . ساعات 6 غرام وريدياً كل 2األمبيسلين  −
كيلوغرام من وزن الجسم وريـدياً كـل   /  ميلي غرام    5مع الجنتاميسين    −

 . ساعة24

الشريان الرحمي 
 المبيضي

 الشريان الرحمي
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 . ساعات 8 ميلي غرام وريدياً كل 500مع المترونيدازول  −
 .)37الصفحة المبادئ السريرية ـ (أعط األدوية المسكنة المناسبة  •
 . ساعة48 انزع المنزح البطني بعد :م توجد عالمات على عدوى لإذا  •
 .)13الصفحة األعراض ـ (وفر خدمات صحية أخرى إن أمكن  •
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        103جراءات ـ اإل                                استئصال الرحم التالي للوالدة 

عنـق  ) يـصب ( ما لم يكتنف     تحت التام يمكن أن يكون استئصال الرحم التالي للوالدة        
 ضـرورياً في حال    التاموقد يكون استئصال الرحم     . الرحم والقطعة السفلية من الرحم    

 .وجود تمزق في القطعة السفلية يمتد داخل عنق الرحم أو نزف بعد مشيمة منزاحة
 .راجع االستطبابات •
 وابدأ )47الصفحة المبادئ السريرية ـ  (لرعاية الجراحية راجـع مـبادئ ا •

 .)21الصفحة المبادئ السريرية ـ (تسريباً وريدياً 
ـ الصفحة المبادئ السريرية(أعط جرعة مفردة من المضادات الحيوية اتقائياً  •   

35(: 
 . غرام وريديا2ًاألمبيسلين  −
 . غرام وريديا1ًأو السيفازولين  −

 احفظ في ذهنـك     : السيطرة عليه بعد الوالدة المهبلية     ال يمكن   إذا وجد نزف     •
 :لفتح البطن. أن السرعة ضرورية

 إلى شعر العانة  قم بإجراء شق عمودي على الخط الناصف تحت السرة           −
 .خالل الجلد وإلى مستوى اللفافة

 . سنتيمتر في اللفافة3-2قم بإجراء شق عمودي  −
 . واألسفل مستخدماً مقصاًامسك حافة اللفافة بالملقط وطول الشق لألعلى −
عضالت جدار  (استخدم األصابع أو المقص لتفصل العضالت المستقيمة         −

 ).البطن
استخدم . استخدم األصابع أو المقص لتعمل فوهة في الصفاق قرب السرة          −

ـ . المقص لتطول الشق لألعلى ولألسفل لترى الرحم كامالً  استخدم المقص 
الطبقات وتفتح الجزء السفلي من بحذر لتتجنب إصابة المثانة ـ لتفصل  

 .الصفاق
 .ضع مبعاداً للمثانة فوق العظم العاني، ومباعيد بطنية ذاتية التثبيت −

 . امسك جانبي النزف على طول الجرح:تمت الوالدة بقيصرية  إذا  •
 اطلب من مساعد أن يضغط بأصـابعه فـوق          نزيف حاد إذا كان هناك     −

 .ف داخل الصفاقاألبهر أسفل البطن، وهذا سوف ينقص النز
 .وسع الشق الجلدي، عند الضرورة −
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 )استئصال الرحم فوق عنق الرحم(استئصال الرحم تحت التام 

 .أخرج الرحم خارج البطن واسحبه بلطف للمحافظة على الجر •
ـ  (القط واقطع ـ بشكل مزدوج ـ األربطة المدورة بمقص   •  الشكل اإلجراءات 

، احرص على أن تربط بعـد حمايـة         )قاتالسوي(القط واقطع العنَيقات    . )54
 .الشرايين الرحمية لتوفر الوقت

  تقسيم األربطة المدورة             54الشكل اإلجراءات ـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قم بإجراء  . افتح الورقة األمامية من الرباط من حافة الرباط المدور المقطوعة          •
 :شق إلى

ح السفلي للرحم علـى     النقطة التي ينعكس فيها صفاق المثانة داخل السط        −
 :الخط الناصف، أو

 .الصفاق المشقوق في قيصرية  −
استخدم إصبعين لتدفع الورقة الخلفية من الرباط العريض لألمام، تحت البوق            •

قم بإحداث ثقب بحجم إصبع فـي       .  والمبيض مباشرة، وقرب الحافة الرحمية    
من الرباط  القط واقطع بشكل مزدوج البوق      . الرباط العريض مستخدماً مقصاً   

المبيضي والرباط المبيضي العريض من خالل الثقبة في الربـاط العـريض            
 .)105، الصفحة اإلجراءات ـ 55الشكل اإلجراءات ـ (

 
يجب أن يحدد الحالب ويكشف لتجنـب       . الحالبان قريبان من األوعية الرحمية     

.إصابته خالل الجراحة أو اشتماله ضمن غرزة
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 تقسيم البوق واألربطة المبيضية         55الشكل اإلجراءات ـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

العجزيـة  قسم الورقة الخلفية للرباط العريض ألسفل باتجاه األربطة الرحمية           •
 .مستخدماً مقصاً

سلّخ المثانـة لألسـفل   . اقبض على حافة سديلة المثانة بملقط أو ملقاط صغير     •
وجه الضغط  . وبعيداً عن الرباط الرحمي السفلي مستخدماً األصابع أو مقصاً        
 .لألسفل وللداخل باتجاه عنق الرحم والقطعة السفلية من الرحم

اشـعر  . حمي على جانبي الـرحم    حدد موضع الشريان الرحمي والوريد الر      •
 .بموصل الرحم وعنق الرحم

 في كل جانب مـن      ° 90القط بشكل مزدوج وعبر األوعية الرحمية وبزاوية         •
أو متعدد   (0اقطع ثم اربط بشكل مزدوج بخيط جراحي كرومي         . عنق الرحم 
 .)56الشكل اإلجراءات ـ () الغليكول

   الرحميةتقسيم األوعية           56الشكل اإلجراءات ـ 
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يجب أن يتوقـف النـزف إذا ربطـت         . راقب بدقة بحثاً عن أي نزف الحق       •
 . وأن يبدو الرحم شاحباًالشرايين الرحمية بشكل صحيح

عد إلى العنيقة الملقوطة في األربطة المدورة واألربطـة البوقيـة المبيـضية      •
 ).أو متعدد الغليكول (0واربطها بخيط جراحي كرومي 

فوق المستوى الذي ربطت فيه الشرايين الرحمية مستخدماً مقصاً         ابتر الرحم    •
 .)57الشكل اإلجراءات ـ (

 البتر) مستوى(خط              57الشكل اإلجراءات ـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كرومي  0-3 أو   0-2أغلق جدعة عنق الرحم بخياطة متقطعة بخيط جراحي          •
 ).أو متعدد الغليكول(

ووريقات الرباط العريض، وبنية قاع الرحم      عاين، وبدقة، جدعة عنق الرحم،       •
 .األخرى بحثاً عن أي نزف

 ضع منزحاً خالل جدار     :ظهر نزف خفيف أو اشتبه باضطراب في التجلط       إذا   •
 وال تضع منزحاً خالل جدعة عنق )51الصفحة المبادئ السريرية ـ  (البطن 

 .الرحم ألن هذا قد يسبب العدوى التالية للجراحة
 . نزف، أزل الجلطات بإسفنجةتأكد من عدم وجود •
 :وجدت إصابة في المثانـة      إذا  . ابحث عن إصابات المثانة   : في كل الحاالت   •

  .)97الصفحة اإلجراءات ـ (أصلح اإلصابة 
 ).أو متعدد الغليكول (0أغلق اللفافة بخياطة متواصلة بخيط جراحي كرومي  •

 . ال داعي لغلق صفاق المثانة أو الصفاق البطني:مالحظة
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 بشاش وضع خياطة   دك النسيج تحت الجلد      :عالمات على عدوى     وجدت   إذا •

أغلق الجلد بغلق آجل بعد زوال      ). أو متعدد الغليكول   (0رخوة بخيط جراحي    

 .العدوى

أغلق الجلد بخياطة تنجيدية عمودية بنيلون      : لم توجد عالمات على عدوى    إذا   •

 .وطبق ضماداَ معقماً) أو الحرير (3-0

 كاملاستئصال الرحم ال

 :هناك حاجة للخطوات اإلضافية التالية الستئصال الرحم الكامل

 . سنتيمتر من قمة المهبل2ادفع المثانة لألسفل لتحرر  •

 .افتح الورقة الخلفية من الرباط العريض •

 .القط واربط واقطع األربطة الرحمية العجزية •

ن األوعية  القط واربط واقطع األربطة الرئيسية والتي تحتوي الفروع النازلة م          •

 .وهذه خطوة مهمة في العملية. الرحمية

 ).مثل كوخر(اقبض على الرباط بشكل عمودي بملقاط كبير األسنان  −

 ميلي متر واقطع الرباط قريباً من       5ضع الملقاط وحشي عنق الرحم بـ        −

 .عنق الرحم، تاركاً جدعة إلى األنسي للملقاط من أجل المأمونية

 .خطوة مرتين أو ثالث حسب الحاجة أعد ال:العنق طويالًإذا كان  −

 . سنتيمتر العلوية من المهبل حرة من االرتباطات2يجب أن تكون الـ 

  اقطع حوافي المهبل قريباً من عنق الرحم قدر اإلمكان، القط نقـاط النـزف               •

 .عندما تظهر

ضع خياطة زاوية مرقئة، والتي تتـضمن األربطـة المـدورة والرئيـسية              •

 .والرحمية العجزية

 .ع خياطة متواصلة على كفة المهبل لتوقف النزفض •

بعد وضع منزح في الحيز خارج الصفاق قريباً        ) كما في األعلى  (أغلق البطن    •

 .)51الصفحة المبادئ السريرية ـ (من جدعة عنق الرحم 
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 الرعاية التالية لإلجراء

 .)52الصفحة المبادئ السريرية ـ (راجع مبادئ الرعاية التالية للجراحة  •
أعط توليفـة   : بحمى حديثاً  أصيبت المرأة  أو   وجدت عالمات على عدوى   ا  إذ •

 سـاعة   48من المضادات الحيوية حتى تصبح المرأة خالية من الحمى مـدة            
 :)35الصفحة المبادئ السريرية ـ (
 . ساعات6 غرام وريدياً كل 2األمبيسلين  −
 24 كيلوغرام من وزن الجسم وريدياً كل     /  ميلي غرام  5مع الجنتاميسين    −

 .ساعة
 . ساعات8 ميلي غرام وريدياً كل 500مع المترونيدازول  −

  .)37الصفحة المبادئ السريرية ـ (أعط األدوية المسكنة المناسبة  •
 . ساعة48 انزع المنزح البطني بعد :لم توجد عالمات على عدوىإذا  •
 .) 13الصفحة األعراض ـ (وفر خدمات صحية أخرى إن أمكن  •
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 .راجع االستطبابات •
 وابدأ )47الصفحة المبادئ السريرية ـ  (راجع مـبادئ الرعـاية الجراحية  •

 .)21الصفحة المبادئ السريرية ـ (تسريباً وريدياً 
ـ  (أعط جرعة مفردة من المضادات الحيوية اتقائياً  •  الصفحة المبادئ الـسريرية 

35(: 
 . غرام وريديا2ًاألمبيسلين  −
 .م وريدياً غرا1أو السيفازولين  −

 :افتح البطن •
قم بإجراء شق عمودي على الخط الناصف تحت السرة إلى شعر العانـة      −

 .خالل الجلد وإلى مستوى اللفافة
 . سنتيمتر في اللفافة3-2قم بإجراء شق عمودي  −
 .امسك حافة اللفافة بالملقط وطول الشق لألعلى واألسفل مستخدماً مقصاً −
عضالت جدار  (لعضالت المستقيمة   استخدم األصابع أو المقص لتفصل ا      −

 ).البطن
استخدم . استخدم األصابع أو المقص لتعمل فوهة في الصفاق قرب السرة          −

ـ . المقص لتطول الشق لألعلى ولألسفل لترى الرحم كامالً  استخدم المقص 
بحذر لتتجنب إصابة المثانة ـ لتفصل الطبقات وتفتح الجزء السفلي من  

 .الصفاق
 . فوق العظم العاني، ومباعيد بطنية ذاتية التثبيتضع مبعاداً للمثانة −

 .حدد البوق الذي فيه الحمل المنتبذ ومبيضه واجعلهما تحت العيان •
لزيادة الكشف والقط مسراق البـوق لتوقـف        ) مثل بابكوك (طبق ملقطاً للجر     •

 .النزف
 .اشفط الدم من أسفل البطن وأزل الجلطات الدموية •
 .ي دافي لتبعد األمعاء والثرب من ساحة العمليةضع شاشاً مرطَّباً بمحلول ملح •
 – أ – 58الشكل اإلجراءات ـ  (قسم مسراق البوق باستخدام سلسلة من المالقيط  •

طبق كل ملقاط قريباً للبوقين لتحافظ علـى  ، )110ج، الصفحة اإلجراءات ـ  
 .الجملة الوعائية المبيضية

أو متعدد   (0-2مي  اثقب واربط مسـراق الـبوق المقسم بخيط جراحي كرو        •
 .قبل رفع المالقيط) الغليكول
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 .ضع غرزة دانية حول البوق عند نهايته البرزخية وشق البوق •

 لقط مسراق البوق وتقسيمها وقطعها           58الشكل اإلجراءات ـ 
 

 :أغلق البطن •

 .أزل الجلطات مستخدماً إسفنجة. تأكد من عدم وجود نزف −

 وأصلح أي منهـا     إصابات في المثانة   عن   افحص في كل الحاالت  بحثاً      −

  .)97الصفحة اإلجراءات ـ (إن وجد 

أو متعـدد    (0أغلق اللفافة بخياطة متواصلة بخيط جراحـي كرومـي           −

 ).الغليكول

 . ال حاجة لغلق صفاق المثانة أو الصفاق البطني:مالحظة

 دك النسيج تحت الجلد بـشاش وضـع         :عالمات على عدوى  إذا وجدت    −

أغلق الجلد  ). أو متعدد الغليكول   (0خيط جراحي كرومي    خياطة رخوة ب  

 .بغلق آجل بعد زوال العدوى

 أغلق الجلد بخياطة تنجيدية عموديـة       :توجد عالمات على عدوى     إذا لم    −

 .وطبق ضماداً عقيماً) أو الحرير (0-3بنيلون 

 لقط مسراق البوق. أ  

 وضع غرزة دانية حول البوق. ج  تقسيم مسراق البوق. ب 
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 فغـر الـبوق

ي والمحافظة نادراً ـ وعند وجود ضرر قليل في البوق ـ يمكن إزالة الكيس الحمل  

يجب أن يجرى هذا فقط في الحاالت التي يكون فيهـا الحفـاظ علـى               . على البوق 

 .الخصوبة مهم جداً للمرأة، حيث أنها تحت اختطار حمل منتبذ آخر

 .)109الصفحة اإلجراءات ـ ( افتح البطن واكشف المبيض والبوق المناسبين  •

لحمل البوقي غير المتمزق    على أي جانب من ا    ) مثالً بابكوك ( طبق ملقطاً للجر     •

 .وارفعه للعيان

 الجانب المقابل للمسراق استخدم مشرطاً لتجري شقاً خطياً خالل المصلية على   •

 .وعلى طول محور البوق، لكن ال تقطع الكيس الحملي

 . استخدم ممسك المشرط لتزلق الكيس الحملي خارج البوق •

 . اربط النقاط النازفة •

 .ف الحوض أعد المبيض والبوق إلى جو •

  .)110الصفحة اإلجراءات ـ ( أغلق البطن  •

 الرعاية التالية لإلجراء

 .)52الصفحة المبادئ السريرية ـ (راجع مبادئ الرعاية التالية للجراحة  •

أعط توليفـة   : بحمى حديثة  أو أصيبت المرأة     وجدت عالمات على عدوى   إذا   •

 سـاعة   48ة  من المضادات الحيوية حتى تصبح المرأة خالية من الحمى مـد          

 :)35الصفحة المبادئ السريرية ـ (

 . ساعات6 غرام وريدياً كل 2األمبيسلين  −

 24 من وزن الجسم وريدياً كل    كيلوغرام  /  ميلي غرام  5مع الجنتاميسين    −

 .ساعة

 . ساعات8 ميلي غرام وريدياً كل 500مع المترونيدازول  −

  .)37 الصفحة المبادئ السريرية ـ(أعط األدوية المسكنة المناسبة  •

  .)13الصفحة األعراض ـ (وفر خدمات صحية أخرى إن أمكن  •

 ابلغ المرأة باختطار حدوث حمل منتبـذ آخـر   :كان فغر البوق قد أنجـز   إذا   •

 ).13، الصفحة األعراض ـ 3الجدول األعراض ـ (واعرض تنظيم األسرة 
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 1الملحق ـ األدوية الضرورية لتدبير المضاعفات في الحمل والوالدة

ANTIBIOTICS 
Amoxicillin 

Ampicillin 

Benzathine penicillin 

Benzyl penicillin 

Cefazolin 

Ceftriaxone 

Cloxacillin 

Erythromycin 

Gentamicin 

Kanamycin 

Metronidazole 

Nitrofurantoin 

Penicillin G 

Procaine penicillin G 

Trimethoprim/Sulfamethoxazole 

STEROIDS 

Betamethasone 

Dexamethasone 

Hydrocortisone 

DRUGS USED IN EMERGENCIES 

Adrenaline 

Aminophylline 

Atropine sulfate 

 المضادات الحيوية
 األموكسيسيلين

 األمبيسلين
 بنزاثين البنسلين
 بنزيل البنسلين
 السيفالوزين

 السيفترياكسون
 الكلوكساسيلين
 اإلريثروميسين
 الجنتاميسين
 الكاناميسين

 المترونيدازول
 النتروفورانتوين

 البنسلين ج
 بروكايين البنسلين ج

 /التريميثوبريم

 الستيرويدات

 البيتاميثازون
 ديكساميثازونال

 الهيدروكورتيزون

 أدوية الطوارئ

 األدرينالين
 األمينوفيلين

 سلفات األتروبين

 السلفاميثوكسازول
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Calcium gluconate 

Digoxin 

Diphenhydramine 

Ephedrine 

Frusemide 

Naloxone 

Nitroglycerine 

Prednisone 

Prednisolone 

Promethazine 

IV  FLUIDS 

Dextrose 10% 

Glucose (5%, 10%, 50%) 

Normal saline 

Ringer’s lactate 

ANTICONVULSANTS 

Diazepam 

Magnesium sulfate 

Phenytoin 

ANTIHYPERTENSIVES 

Hydralazine 

Labetolol 

Nifedipine 

 غلوكونات الكالسيوم
 الديجوكسين

 الديفينهيدرامين
 اإليفدرين
 الفروسميد
 النالوكسون

 النتروغليسرين
 البريدنيزون

 البريدنيزولون
 البروميثازين

 السوائل الوريدية

 %10الدكستروز 
 %)50-10-5(الغلوكوز 

 الملحي النظامي
 رنغر الالكتاتي

 مضادات االختالج

 الديازيبام
 سلفات المغنزيوم

 الفينيتوين

 مضادات فرط ضغط الدم

 الهيدراالزين
 الالبيتولول
 النيفيديبين
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OXYTOCICS 
15-methyl prostaglandin F2α 

Ergometrine 

Methylergometrine 

Misoprostol 

Oxytocin 

Prostaglandin E2 

ANAESTHETICS 

Halothane 

Ketamine 

Lignocaine 2% or 1% 

ANALGESICS 

Indomethacin 

Morphine 

Paracetamol 

Pethidine 

SEDATIVES 

Diazepam 

Phenobarbitone 

ANTIMALARIAL 

Artemether 

Artesunate 

 معجالت الوالدة
  ميثيل بروستاغالندين 15

 اإلرغومترين
 ميثيل إرغومترين
 ميزوبروستول
 األوكسيتوسين
 E2ن البروستاغالندي

 أدوية التخدير

 الهالوثان
 الكيتامين

 %1 أو 2الليغنوكايين 

 المسكنات

 اإلندوميثاسين
 المورفين

 الباراسيتامول
 البيتيدين

 المهدئات

 الديازيبام
 الفينوباربيتون

 مضادات المالريا

 األرتيميثير
 األرتيسينات

  ألفا2ف 
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Chloroquine 

Clindamycin 

Mefloquine 

Quinidine 

Quinine dihydrochloride 

Quinine sulfate 

Sulfadoxine/Pyrimethamine 

TOCOLYTICS 

Indomethacin 

Nifedipine 

Ritodrine 

Salbutamol 

Terbutaline 

OTHER 

Anti-tetanus serum 

Ferrous fumerate 

Ferrous sulfate 

Folic acid 

Heparin 

Magnesium trisilicate 

Sodium citrate 

Tetanus antitoxin 

Tetanus toxoid 

Vitamin K 

 الكلوروكين
 الكلنداميسين
 الميفلوكين
 الكينين

 نينثنائي هيدروكلوريد الكي
 سلفات الكينين
 بيريميثامين/ سلفادوكسين

 مخففات الطلق

 اإلندوميثاسين
 النيفيديبين
 الريتودرين
 السالبوتامول
 التربوتالين

 أدوية أخرى

 المصل المضاد للكزاز
 فومورات الحديدوز
 سلفات الحديدوز
 حمض الفوليك

 الهيبارين
 مغنزيوم تراسيليكات
 سترات الصوديوم

 ذوفان الكزاز
 كزازتسمم ال
  Kفيتامين 

 




