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        دادادادابه نام خبه نام خبه نام خبه نام خ

  قابل توجه خوانندگان گرامي

هدف اصلي . باشدهاي مامايي و بهداشت باروري ميالمللي در زمينه مراقبتهاي بينفيت خدمات از مسايل عمده بحثامروزه ارتقاي كي

ترغيب بيشتر افراد نيازمند جهت مراجعه و دريافت مراقبت و افزايش اثربخشي  از ارتقاي كيفيت خدمات، حفاظت از حقوق مادران

مادران نياز به اي اهداف توسعه هزاره به خصوص نيل به هدف پنجم آن و بهبود سالمت در راست. باشدهاي ارايه شده ميمراقبت

هاي مامايي، به منظور حمايت از ارتقا مهارت. ي مرگ مادران وجود داردهاي مامايي الزم براي پاسخ به علل عمدهتدريس مهارت

مامايي جامعه: مدل تحت عناوين 6مل اشده است كه ش هاي آموزش مامايي توسط سازمان بهداشت جهاني تهيهاي از مدلمجموعه

هاي دوره اداره عفونت و نگر، اداره اكالمپسي، اداره سقط ناقص، اداره ليبر طول كشيده و متوقف شده، اداره خونريزي پس از زايمان

هاي مامايي مهارتخواهند ميكه شود محسوب مييا ساير افرادي و دانشجويان مامايي  ،اي براي مدرسينبوده و به عنوان پايهنفاسي

تا به علل عمده مرگ و مير مادران از قبيل خونريزي، عوارض سقط جنين، مشكالت زايماني، عفونت نفاسي و  كنندرا كسب مي يخاص

  .توانند براي به روزرساني دانش و مهارت مدرسين مامايي نيز استفاده شوندها ميمدل. اكالمپسي پاسخ مناسب بدهد

در اين مدل، آموزش . مامايي استان دانشجوي تئوري و باليني مهماز مباحث  اداره زايمان طول كشيده و متوقف شدهحث مب

هاي اعم از سخنرانياي از روشهاي تدريس ارايه مجموعه با ، طرح درسي و منابع براي هر جلسهدانشجويان پس از بيان اهداف

هاي سازي شده، تدريسرينات عملي، آموزش باليني، تمرين باليني، نمايش، تمرين شبيهحث، تمبتعديل شده، كارگروهي، بازخورد و 

  .گيردهاي كار گروهي در جلسات متعدد انجام ميو ارايه دستورالعملخصوصي فردي يا گروهي 

سازي ه گروهي و فراهماصل اين كتاب پيشنهاد ترجم onlineاهميت ارتقا كيفيت آموزشي اينجانب را بر آن داشت تا پس از انتشار 

مندان به ويژه مدرسان، دانشجويان و كاركنان نظام ارايه خدمات سالمتي از امكان دسترسي آسان به ترجمه كتاب براي كليه عالقه

س از اخذ مجوز رسمي از سازمان بهداشت جهاني پ. ورد استقبال همكاران قرار گرفتو چاپي مطرح شود كه م onlineطريق انتشار 

هاي الزم با گروه ترجمه و معاونت پژوهشي دانشكده پرستاري مامايي تبريز و معاونت پژوهشي دانشگاه علوم ام هماهنگيو انج

ماه  4ميالدي شروع و پس از  2008پزشكي تبريز و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كار ترجمه كتاب منتشر شده سال 

صالحي پورمهر خانم سركار متون ترجمه شده توسط بنده و . و نفر از اعضا ترجمه شدابتدا هر قسمت از كتاب توسط د. اتمام يافت

در نهايت هر قسمت از كتاب توسط يكي از مترجمين بازبيني مجدد . بازبيني و كلمه به كلمه با متن اصلي كتاب مطابقت داده شد

توجهي كه در ترجمه و ويرايش اين كتاب به كار رفته است غلط نامه نانوشته است، با وجود نهايت از آنجاييكه تنها متن بي. گرديد

با  azizeh_farshbafkhalili@yahoo.com: خواهشمنديم نظرات خود را از طريق آدرس ايميل. شك اشتباهاتي در متن وجود داردبي

    .ما در ميان گذارده و در جهت اصالح اشتباهات ما را ياري فرماييد

  عزيزه فرشباف خليلي
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  و تشكرتقدير 

ي هاي مامايي الزم براي پاسخ به علل عمدههاي مامايي به دليل نياز به محتواي آموزشي به منظور تسهيل تدريس مهارتمدل

  . توسعه داده شده است) WHO(مرگ مادران، توسط سازمان بهداشت جهاني 

يادگيري را در دو كشور  -هاي تدريسز روشپيش آزمون برخي ا و تهيه نمودها را نويس اوليه مدلپيش *خانم گاينور مك لين

*فريدريك ويت جنستينخانم . آفريقايي انجام داد
نسخه  نويس اوليهپيش هاي گنجانده شده درها و روشبا حفظ بسياري از ايده  

سيا و اقيانوس آرام، كشور آفريقا، آ 5مدل در  -هاي آزمونبا هماهنگي فعاليت  *خانم جوديت اوهاير. ها را تهيه كردآزمايشي مدل

دو ماماي  *تامپسونو خواهر بعدي او  *باربارا كواستخانم . ها را مطابق آزمون تكميل كردمدل را توسعه داد و مدل -پروتكل آزمون 

  . ها بودندتوسعه، توليد و در نهايت انتشار و استفاده از مدل ،مسئول پرورش WHO كاركنانبين المللي بعنوان اعضاي مشهور 

WHO به خصوص كنفدراسيون بين المللي . نمايدضمن سپاسگزاري، شركت بسياري از افراد و موسسات را در اين امر تصديق مي

مدل و تكميل مدل -تست، ويرايش، آزمون كه در آماده كردن، انجام پره) ACNM(و كالج آمريكايي پرستار ماماها ) ICM(ماماها 

مدل اختصاص  -مدل به خاطر زمان و تالشي كه براي استفاده نسخه آزمايشي  -ورهاي آزمون از افراد در كش. اندها درگير بوده

  .آيداند و به خاطر نظرات ارزشمند آنان براي نسخه نهايي تقدير فراوان بعمل ميداده

گروه بهداشت باروري و با مشاركت ارزشمند ساير همكاران ،  تر كردن بارداريايمن تيم  توجهاتهاي مامايي تحت دوم مدل چاپ

دوم  چاپاين . انجام شد *شميال اكرم و اجراي كلي توسط خانم *طراحي مدل توسط خانم مورين دانفي. پژوهش توسعه يافته است

جوديت اوهاير و خانم  *بتي سويتخانم : آيدمنتشر شده كه مراتب تشكر از افراد زير بعمل مي ICMو  WHOبطور مشترك توسط 

به خاطر نظرات ارزشمند،  2001ها، همه اعضا مجمع فني تقويت مامايي ، برگزار شده در ژنو يني و بروزرساني مدلبه خاطر بازب

به خاطر نظرات و كمك به تهيه مدل  IPASدوم و از  چاپسازي در نهايي بيشترهمكاري و پيشنهادات مفيدشان براي پيشرفت 

  .استفاده از تصاوير آنان صميمانه جهته خاطر اجازه جديد مديريت سقط ناقص و مراقبت بعد از سقط و ب

مادري ايمن و متعاقب آن برنامه هاي مرتبط با سالمت مادران و اين و فعاليتاز  هاي مالي براي حمايتاز كمك WHOدر نهايت 

، UNPDراكفلر،  رنگي، بنيادهاي استراليا، ايتاليا، نروژ، سوئد و سوئيس، شركت كاتر كردن بارداري از دولتمقدمات برنامه ايمن

UNICEF،  UNFPA ها توسط شركت كارنگي، حمايت مالي براي توليد اولين نسخه مدل. كندو بانك جهاني تشكر مي

 .هاي ايتاليا، ژاپن و موسسه توسعه همكاري بين المللي سوئد فراهم شده بوددولت
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  مقدمه

. دهندزن در اثر عوارض بارداري و زايمان جان خود را از دست مي 500000شود كه ساالنه در سراسر دنيا، بيش از تخمين زده مي

ميليون زن از  50برند و بيش از برند، از مشكالت سالمتي جدي رنج ميسالم به در ميميليون از زناني كه از زايمان جان  7حداقل 

اكثريت قريب به اتفاق اين مرگ و ميرها و عوارض در كشورهاي در حال . برندپيامدهاي سالمتي نامطلوب پس از زايمان رنج مي

  .دهدتوسعه روي مي

اساس آن كشورها بتوانند با تقويت خدمات سالمت مادر و نوزاد به اين وضعيت هاي مامايي كه بر به منظور حمايت از ارتقا مهارت

ها توسط ماماها و مدرسين نياز به مدل. هاي آموزش مامايي توسط سازمان بهداشت جهاني تهيه شداي از مدل، مجموعهپاسخ دهند

در  1990راي مادري ايمن مشخص شد كه در سال مامايي سراسر جهان در كارگاه آموزش مامايي قبل از كنگره تحت عنوان اقدام ب

) UNICEF(و صندوق كودكان سازمان ملل ) ICM(، كنفدراسيون بين المللي ماماها WHOمشترك  كوبه ژاپن تحت حمايت

  .برگزار شده بود

توانند در   دند، ميهاي آموزش ضمن خدمت ماماها و پرستار ماماها در نظر گرفته شده بوهايي كه در مرحله اول براي برنامهمدل

هاي مامايي روزرساني مهارته توانند براي بها ميعالوه بر اين، مدل. هاي مامايي پايه و بعد از پايه نيز مورد استفاده قرار گيرندبرنامه

هاي كتاب ها جايگزينبه هر حال توجه به اين نكته مهم است كه اين مدل. تي مورد استفاده گيرندسالمهاي ساير مشاغل مراقبت

قصد بر آن است هاي دوران بارداري، زايمان و پس از زايمان نيست، بلكه به جاي آن هاي مراقبتدرسي مامايي با آموزش ساير جنبه

هاي مامايي خاص را كسب ميفراگيران مامايي يا ساير افرادي كه اين مهارتماماهاي تدريس كننده و اي براي پايهكه به عنوان 

تا به علل عمده مرگ و مير مادران از قبيل خونريزي، عوارض سقط جنين، مشكالت زايماني، عفونت نفاسي و  عمل كندكنند 

  .به روزرساني دانش و مهارت مدرسين مامايي نيز استفاده شوندتوانند براي ها ميمدل. اكالمپسي پاسخ مناسب بدهد

گيري باليني بر ماهري است كه قادر به تفكر انتقادي و تصميم كارانها كمك به ماماها و ديگران جهت توسعه بالينهدف مدل

ها با اين حال فرض بر اين است كه ماماها و كارآموزان مامايي كه با استفاده از مدل. اساس دانش درست و درك اين عوارض باشند

ر خون، انجام معاينه واژينال، هدايت زايمان گيري فشامانند اندازه هاي اساسيدر بسياري از مهارت گيرند، قبالًتحت تعليم قرار مي

هاي مامايي پايه ابتدا بايد اين ها براي برنامهبنابراين موقع استفاده از مدل. اندطبيعي و پيشگيري از عفونت، مهارت كسب كرده

  .ها تدريس شودمهارت

در برخي از . اندمايي جامع اساسي در نظر گرفته شدههاي ديگر گنجانده شده چرا كه آنها جهت عملكرد ما، انواعي از مهارتهادر مدل

ها ممكن است بخشي از عملكرد مامايي نباشد و در واقع ممكن است به عنوان مسئوليت پزشك به كشورها، تعدادي از اين مهارت

هاي مامايي پايه، نياز به طيفي تاند كه ماماها عالوه بر مهارها بر اساس اين باور توسعه يافتهاين مدل. جاي ماما در نظر گرفته شوند

چشمگيري در كاهش مرگ و مير مادران و ترويج مادري ايمن  هاي نجات دهنده زندگي دارند كه آنان را قادر بسازد تا سهماز مهارت

  . داشته باشند
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. قط ناقص اضافه شداخيراً يك مدل ديگر در مورد مديريت س. مدل وجود داشت 5منتشر شد  1996ي اصلي كه در سال در مجموعه

راهنمايي براي : مديريت عوارض دوران بارداري و زايمانبراي  WHOدر راستاي شواهد اخير و دستورالعمل  2001-2002ها در مدل

هاي فني مشكالت خاصي مدل بنيادين با ماماها در جامعه سروكار دارد در حاليكه هر يك از مدل. روزرساني شدبه ماماها و پزشكان

شود كه مدل بنيادين براي آموزش و يادگيري موثر حداقل تخمين زده مي. دهد كه ممكن است منجر به مرگ مادر شودش ميرا پوش

اين چارچوب زماني ممكن است با توجه به . روز تا دو هفته زمان نياز دارد10به دو هفته زمان نياز دارد در حاليكه هر مدل فني به 

يادگيري  -ريزي برنامه تدريسيادگيري و برنامه -ن، منابع در دسترس براي حمايت فرايند تدريسعواملي مانند توانايي دانشجويا

  .تغيير كند

با اين وجود، از آنجايي . هاي ديگر تدريس شوندتوانند مستقل از مدلهر كدام از مدلها محتواي مستقلي دارند و در صورت لزوم مي

دهند، بعنوان مكمل رويارويي با علل عمده مرگ ومير و عوارض مادران را ارائه ميكه آنها در كنار هم يك رويكرد جامعي جهت 

ها استفاده شود كه ماماها را به كار كردن با همه آنها شود به نحوي از مدلبه همين دليل توصيه مي. انديكديگر در نظر گرفته شده

  .توانمند سازد

كنند موثر باشند، و مطابق با به زناني كه عوارض بارداري و زايمان را تجربه مي براي اينكه ماماها در ارائه خدمات فوري و مناسب

ها الزم هاي تحت پوشش مدلبراي مراقبت دوران بارداري، زايمان و پس از زايمان، همه مهارت 1تعريف بين المللي از همراه ماهر

در اين . هاي مورد نياز نباشندي مجاز به انجام تمام مهارتبا اين حال ممكن است در برخي از كشورها، ماماها از نظر قانون. است

عملكرد مامايي دارند، در حاليكه در همان زمان بايد تالش براي ها نياز به سازگاري مطابق با مقررات محلي مربوط به كشورها مدل

  . هاي مورد نياز را انجام دهند اين مهارت ارايه تغييرات قانونگذاري صورت گيرد تا اطمينان حاصل شود كه ماماها مجازند

  هاساختار مدل

 نمدل بنيادي.  كندها را دنبال ميكه الگوي نسبتاً متفاوتي نسبت به ساير مدل نها ساختار مشابهي دارند به جز مدل بنياديتمام مدل

آن و اهميت كار كردن با جامعه  يبا مشكل باليني خاصي سر وكار ندارد ولي با موضوع كلي مرگ و مير مادران، عوامل مساعد كننده

هاي مدل. اندبنابراين، جلسات در اين مدل حول و حوش اين موضوعات سازماندهي شده. تر سروكار داردبراي كمك به مادري ايمن

ع اي بر مشكل خاص شروهر كدام با مقدمه. كنندمشكالت باليني خاصي سر و كار دارند و از چارچوب مشتركي پيروي ميفني با 

هاي باليني عوامل قابل اجتناب مرتبط، شناسايي مشكل، مديريت مشكل و يادگيري مهارت ي در موردجلسات باشود كه سپس مي

  . شوندمورد نياز دنبال مي

  :به صورت زير ارائه مي شود هامدل يتمامدر جلسات 

  :كندمقدمه و رئوس مطالب جلسه كه توصيف مي

                                                           
1

 و دوره) بدون عارضه(نرمال همراه ماهر يك كاركن بهداشتي با مهارت هاي مامايي است مانند ماماها و پزشكان و پرستاراني كه براي مهارت مديريت بارداري زايمان  - 

ايمن تر كردن بارداري ، نقش حياتي همراه . (و شناسايي، مديريت و ارجاع عوارض در زنان و نوزادان آموزش ديده و تحصيل كرده باشندبالفاصله  پس از زايمان 
بيانيه مشترك توسط . ماهر

I C M
 ،

W H O
و  

F I G O
  )2004ژنو، سازمان بهداشت جهاني، . 
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هاي پيشنهادي ي هدايت جلسه و گاهي اوقات شامل روشتوضيح گام به گام نحوه: )متن ايتاليك( سبراي مدر هادستورالعمل

  . براي ارزيابي يادگيري است

  .جزئيات مطالب آموزشي تئوري و عملي را مي دهد ):متن نرمال(مطالب تكميلي براي مدرس 

كار براي دستورالعمل يا  دانشجويان يبرا دستورالعملبرچسب خورده بعنوان (دانشجويان براي دستورالعمل 

  .كندارايه مي براي فعاليت هاي فردي يا گروهي راهنماهايي): گروهي

  محتواي مدل ها

  نگرمامايي جامعه

با تاخير در در همراهي دهد چگونه عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خاص شود كه نشان ميشروع مي Xمدل با داستان خانم 

سپس مضمون . شودمنجر به مرگ او مي مكررادهد كه هاي پزشكي، مادر را در معرض خطر عوارضي قرار ميمراقبترسيدن و اخذ 

تاكيد خاص به نقش ماماها در ارتقا مادري ايمن در جامعه با كمك كردن . شودهاي مدل تقويت ميقسمت سرتاسر ساير درداستان 

  .شوددرك و مشاركت در مادري ايمن داده مي ها و ديگر اعضاي جامعه جهتبه افراد، خانواده

و ارزش زنان در جامعه، پيشبرد مادري ايمن از طريق حقوق بشر، باورهاي  جايگاهجلساتي وجود دارد كه موضوعات خاصي مانند 

تاخير بعنوان شناسايي و كاهش عوامل خطر، مفهوم  ;موثر بر سالمت زنان در دوران بارداري زايمان موارد منعسنتي، عملكردها و 

جلسات اضافي شامل استفاده از پروفايل . دهندايدز و مادري ايمن را تحت پوشش قرار مي/ ارتباط آن با مرگ مادر و اچ آي وي

  .باشدآن مراقبت مي ارزيابيجهت جامعه براي طرحريزي مراقبت جامعه محور و 

A i m s
-  هدف جلسه خاص -  O b j e c t i v e s

  جلسه دانشجو قادر به انجام چه كاري است در پايان هر 

  جلسهبراي طرح رئوس مطالب  -طرح درسي 

  ها، پازل ها و كتاب هاي درسيبرگكاردستورالعمل هاي دانشجويان و  - منابع

  



   
زا��ن 	���� ���    

1 1
 

  خونريزي پس از زايمان اداره

چگونگي روي دادن خونريزي پس از زايمان، اين مدل با شرح مختصري از فيزيولوژي و مديريت به منظور درك كامل دانشجويان از 

افتد، عوامل مساعد گيرند خونريزي پس از زايمان چيست، چگونه اتفاق ميسپس دانشجويان ياد مي. مرحله سوم ليبر شروع مي شود

  .براي مديريت چيست تواند تشخيص داده شود، و نقاط بحرانيكننده آن چيست، چگونه مي

شناسايي عواملي كه زنان را در معرض خطر خونريزي : خونريزي پس از زايمان عبارتند از ادارههاي خاص براي پيشگيري و مهارت

ها، استفاده از فشردن دودستي رحم، استفاده از لخته خارج كردندهد، مديريت مرحله سوم ليبر، ماساژ رحم و پس از زايمان قرار مي

، هاي بزرگ واژندهانه رحم و پارگيهاي پارگياپيزيوتومي، ترميم  زدن هاي پرينه، بخيهدن آئورت با دست، بخيه زدن پارگيفشر

نمونه خون  كاتتريزاسيون ادراري، گرفتن و ثبت مشاهدات، گرفتن: مهارت هاي عمومي در اين مدل عبارتند از. خروج دستي جفت

براي پيشگيري از عفونت و  كلي هاياحتياطانفوزيون داخل وريدي، نظارت بر ترانسفوزيون خون،  براي آناليز، برقراري و نظارت بر

  .هاي فني ديگر نيز گنجانده شده استهاي عمومي در مدلبرخي از اين مهارت. يادداشتحفظ 

  متوقف شده طول كشيده و  زايمان اداره

بر اين اساس مدل توضيح . متوقف شده شروع مي شودو طول كشيده  زايمان ادارهاين مدل با مرور آناتومي و فيزيولوژي مربوط به 

افتد، عاليم ليبر متوقف متوقف شده چه اتفاقي مي زايمان ، در بيشتر اتفاق افتد زايمانتوقف كه شود ميدهد كه چه چيزي باعث مي

تاكيد خاص بر استفاده از پارتوگراف براي . ودشمي برداشتهكه براي مديريت موثر  هاييگامشده چگونه تشخيص داده مي شود، و 

  .نظارت بر ليبر صورت مي گيرد

، شناسايي عوامل خطر، ارزيابي خروجي لگن: متوقف شده عبارتند ازطول كشيده و هاي خاص براي پيشگيري و مديريت ليبر مهارت

هاي عمومي در اين مهارت. روج با واكيومنزول سر جنين، تشخيص ليبر متوقف شده و خ جنين، ارزيابي وضعيتو  نمايشتشخيص 

كاتتريزاسيون ادراري، گرفتن نمونه خون براي آناليز، برقراري و نظارت بر انفوزيون داخل وريدي، تجويز داروهاي : مدل عبارتند از

  .يادداشت براي پيشگيري از عفونت و حفظ كلي هاياحتياطالزم، حفظ تعادل مايعات، 

  عفونت نفاسي اداره

سپس اين محتوا، عوامل موثر در عفونت، نحوه تشخيص و افتراق آن از . شودمدل با توضيح مشكل عفونت نفاسي شروع مياين 

�يك جلسه نيز به . دهدساير بيماريها، چگونگي پيشگيري از آن، و در صورت وقوع نحوه اداره كردن آن را تحت پوشش قرار مي � � 

و 
� � �   .شودميختصاص داده ا زايمان كنندهمربوط به زنان   �

ها، گرفتن شناسايي عوامل خطر، شناسايي عاليم و نشانه: هاي خاص براي پيشگيري و مديريت عفونت نفاسي عبارتند ازمهارت

گرفتن و : هاي عمومي در اين مدل عبارتند ازمهارت. فرجنمونه مياني ادرار، گرفتن سواب از قسمت فوقاني واژن، و حفظ بهداشت 

براي هاي كلي احتياطت، گرفتن نمونه خون براي آناليز، برقراري و نظارت بر انفوزيون داخل وريدي، حفظ تعادل مايعات، ثبت مشاهدا

  .يادداشت و حفظ ، تجويز داروهاي الزم، پيشگيري از اختالل ترومبوآمبوليپيشگيري از عفونت



   
زا��ن 	���� ���    

1 2  

  اكالمپسي اداره

اكالمپسي، نحوه شناسايي در سپس محتوا عوامل مساعد كننده . شودشروع مي اكالمپسي و اكالمپسيپره بيماريمدل با توضيح اين 

  .دهدنحوه اداره آن را تحت پوشش قرار ميو در صورت وقوع ، از آن پيشگيري  نحوهها، و افتراق آن از ساير وضعيت

اكالمپسي و اكالمپسي، پره شناسايي عوامل خطر ابتال به: مديريت اكالمپسي عبارتند از هاي خاص براي پيشگيري ومهارت

گرفتن نمونه خون براي آناليز، : مهارت هاي عمومي در اين مدل عبارتند از. مشاهدات مامايي و مراقبت و مشاهده در زمان مناسب

حتياطابرقراري و نظارت بر انفوزيون داخل وريدي، تجويز داروهاي الزم، كاتتريزاسيون ادراري، پيشگيري از اختالل ترومبوآمبولي، 

  .يادداشتبراي پيشگيري از عفونت و حفظ  هاي كلي

 ناقص سقط اداره

  حاملگي ، پيشگيري از مادران بيماريو روي مرگ و مير  بر  سقط اثر سقط جنين، انواع از جمله سقط جنين،  توضيح با اين مدل

 ،از سقط مراقبت مذهبي، و نقش ماماها در و اجتماعي-فرهنگي هاي، ديدگاهسقط جنين  به  مقررات مربوط قوانين و  ،ناخواسته

و شناسايي  ، نحوهسقط جنين موثر درمحتوا شامل عواملي سپس  .شودمي شروع ياورژانس سقط جنيناز  مراقبت تاكيد خاص بر با 

 .باشدميآن اداره  گي چگون  و در صورت وقوع  پيشگيري نحوه، ديگر  هايبيماري  ازآن افتراق 

تنظيم  هايآسپيراسيون مكشي دستي و مشاوره تنظيم خانواده بعد از سقط و روش: سقط ناقص عبارتند از ادارهاي هاي خاص برمهارت

شوند چون ممكن است در زمان نيز  مي صهاي زير، كه در مدل خونريزي پس از زايمان هم هستند شامل سقط ناقمهارت .خانواده

هاي آئورت و ترميم پارگيدستي فشردن ، استفاده از رحمدودستي استفاده از فشردن : الزم باشتد كه عبارتند از هم مديريت سقط ناقص

گرفتن و ثبت مشاهدات؛ گرفتن نمونه خون براي تجزيه و تحليل،  : هاي عمومي اين مدل عبارتند از مهارت .و دهانه رحم بزرگ واژن

تجويز داروها، كاتتريزاسيون ادراري و جلوگيري از اختالل  خون، اتتزريق بر نظارتبرقراري و نظارت بر انفوزيون داخل وريدي، 

  .يادداشتحفظ براي پيشگيري از عفونت و هاي كلي احتياطترومبوآمبولي، 

  هاي دانشجويادداشت

هاي به خصوص درباره فعاليتهاي مربوط به دانشجويان دارد كه حاوي محتواي فني اصلي و دستورالعمل CD-ROMهر مدل يك 

  .دانشجويان خود استفاده كنند بردارييادداشتبه عنوان راهنمايي جهت  CD-ROMتوانند از اين مدرسين مي. استامعه گروه و ج

  يادگيريـ  تدريس هايروش

اساس اصول آموزش  به حداكثر رساندن مشاركت دانشجو، بركه جهت كنند پيشنهاد مييادگيري را  -آموزشياز روشهاي  يمدلها طيف

باليني و  هايمحيطكافي در در نتيجه زمان  ها تاكيد بر تبديل نظريه به عمل وجود دارد ودر مدل  .است احي شدهطر بزرگساالن

براي اين بخش نيز همانند  گي پيشروندهجامعه يك بخش اساسي از فرايند تدريس و يادگيري است و توجه دقيق و آمادهاي بازديد

  .محتواي تئوري مورد نياز است



   
زا��ن 	���� ���    

1 3  

 شده تعديلي هاسخنراني

مورد استفاده قرار  اطالعات جديد و مرور متوني كه دانشجويان غالبا با آن آشنا هستند ارايهها براي شده در مدل تعديلهاي سخنراني

كه دانشجويان را در است حث و پاسخ و ب پرسش، جلسات بحث هايهايي مانند طوفان فكري، گروهاستراتژيمشتمل بر آنها . گيرندمي

. جالب استتا حد ممكن بصري براي استفاده معلم به منظور ايجاد جلسات  انواع مواد واجدها مدل .كنددرگير ميشان خود يرييادگ

سادگي مطالب  ها با استفاده از اطالعات منابع ديگر باشد، و يا بهمعلم ممكن است تمايل به تقويت محتواي سخنراني موجود در مدل

دسترس  خواندن مطالب مربوط به محتوا و مواد مرجع، و تضمين درآمادگي با در هر دو مورد پيش از هر جلسه،  . ارائه شده را دنبال كند

  .بودن منابع براي دانشجويان در صورت لزوم مهم خواهد بود

  بحث ها

 براي كار اين .جلسات تدريس مهم است پاياندر مناسب در طول كالس و يا  هايزمانبراي بحث و بررسي در  وقتتخصيص  

ست، و همچنين به مشاركت آنها بر اساس دانش براي پرسش كردن در مورد اطالعاتي كه براي آنها نامشخص ارا فرصتي دانشجويان 

  .دكنمي فراهمتجربه خود ، و به معلم براي ارزيابي ديدگاه ها و سطح دانش و درك دانشجويان   و

  كار گروهي و بازخورد

گروهها  .شودجلسه بازخورد از هر گروه به كل كالس دنبال مي با يككه معموال  استكار گروهي  ها شاملمدلدر بسياري از جلسات 

فرصت براي دانشجويان به  كه با هدف ارائه )نباشدگروه هر ترجيحا بيش از شش نفر دانشجو در ( بايستي تا حدامكان كوچك باشند

يكديگر  بهايجاد مزاحمت  گروه بدونبراي مالقات كه از كافي بودن فضا  اين مهم است .باشدميخاص بررسي موضوع و يا مشكل 

گروه خواهد كار  تكميل ادامه بحث و حصول اطمينان از حفظكه مسئول دارد ي گرتسهيل فرد هرگروه نياز به .اطمينان حاصل شود

ضروري است كه  عالوه بر اين، .شود ضهعرشخص  اينخالصه شده بايد به هاي يادداشتمعلم است ،  تسهيل گر كسي غير از .بود

و كنند نگهداري ميهاي خالصه شده خود را كه گروه يادداشت ندحاصل ك اطمينان تاگروه بدون برهم زدن بحث بچرخد،  هر درمعلم 

شت كه به عالوه، هر گروه به گزارشگري نياز خواهد دا .كمك كند ،بوجود آيد كه ممكن استمشكل  موضوعيا براي هر سؤال يا 

كار گروهي است ارائه  شاملكه  يهاي خاص در جلساتدستورالعمل. دهدو به كالس از طرف همه بازخوردي ارائه  گرفتهيادداشت ها را 

  .شودمي

  )Tutorials( خصوصيي هاآموزش

ز دانشجويان و يا گروه كوچكي ا غير رسمي بين يك معلم و يك دانشجو يادگيري -تدريسيك جلسه  )Tutorial( خصوصي موزشآ

فعاليت معموالً خصوصيي هاآموزش. بحث پيشرفت دانشجويان ضروري هستندموقت گير بوده اما براي اي موردي هآموزش. است

هاي خود به معلم، و به نوبه خود  به معلم فرصتي براي شناخت هاي يادگيري خاصي را دنبال كرده و به دانشجويان فرصت ابراز نگراني
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موجود بوده، اما در تمام جلسات  هادر هر يك از مدل ايآموزشه .دهندمي ويژه در رابطه با پيشرفت هاي حاصله  را  بهتر دانشجو به

  .نيست

  هاي عمليتمرين

مهم . كندفراهم مييك موضوع خاص را  با در رابطهخود نشان دادن دانش و مهارت  جهتبراي دانشجويان  ي راهاي عملي فرصتتمرين

در اين شرايط دستورالعمل روشن در مورد نحوه انجام اين تمرينها و نظارت بر پيشرفت خود و ارائه كمك در نشجويان به دااست كه 

تمرينات  اينو سقط ناقص   متوقف شدهو  طول كشيدهزايمان  ادارهبنيادين، خونريزي پس از زايمان، هاي مدل .صورت نياز ارائه شود

  .را دارند عملي 

  هبازديدهاي جامع 

بر يك  مشتمل بنيادينمدل   .انددر نظر گرفته شده براي دانشجويانبخش لذت نيز  و آموزندهعنوان تجربيات ه بازديدهاي جامعه ب 

. است جامعه ها درمفاهيم اين مدل نحوه به كارگيريدرك  جهتكمك به دانشجويان آن باشد كه هدف جامعه مي هايبازديد از  سري

كسب  ،انتخاب يك جامعه مناسبريزي و به خوبي سازمان يافته باشند، از جمله جامعه الزم است از قبل برنامه با اين حال بازديدهاي

 كه براي تسهيل و نظارت بر فعاليتهايدر جامعه از مقامات مربوطه براي ديدار از جامعه، و تماس با يك شخص كليدي مجوز 

و برگرداندن آنها ر دسترس بودن حمل و نقل براي رساندن دانشجويان به جامعه نكته مهم ديگر د  .دانشجويان در جامعه قادر باشد

  .است

بازديد در روزهاي متوالي انجام شود نه در فواصلي كه پيشنهاد معلم ممكن است براي بازديدهاي جامعه به طوري سازماندهي كند كه 

  .نداردوجود  ه تداخلي با دستيابي به اهداف يادگيري اين مدلاگر اين تغيير ايجاد شد، مهم است كه اطمينان حاصل شود ك .شده است

  آموزش باليني

تواند به معنا و مفهوم تفاوت هاي باليني دانشجويان مييادگيري مهارت كههاي  تكنيكي بسيار مهم است چونباليني در مدل آموزش

ها بايد در كالس تدريس مدل درها اي براي هر يك از مهارتتئوري زمينه  .باشد آنانمراقبت از  ميان مرگ و زندگي براي زنان در امر

هاي در يك محيط شبيه سازي شده باليني مهارت  ،برده شوندباليني واقعي  محيط، قبل از اينكه دانشجويان به تا حد امكانشده و 

 زنان با شرايط مشتمل در مدل انتخابگيرد بايد بر اساس در دسترس بودن كه در آن عملكرد باليني انجام مي تسهيالتي. دشوتدريس 

براي هر دانشجو در طيف  مستمرشود تا تجربه پذير نميريزي هم، هميشه امكانبا اين حال، حتي با بهترين برنامه. شودپيش بيني  و

  .تضمين نمودرا ها اي از مهارتگسترده

سازي مهارت هاي الزم به عنوان مثال توسط مكانيزم شبيه فرصت ديگري براي يادگيريبراي دانشجويان  كهمهم خواهد بود   بنابراين

  .گرفته شودتجربه باليني مناسب پس از اتمام دوره در نظر  كسبو محلي براي 
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 عالوه بر اين، بازديد. شود انجامكه در آن آموزش باليني انجام خواهد گرفت بايد از پيش  تسهيالت سالمتيهماهنگي با كاركنان 

 وقتي دانشجويان در حال  .كند را مختل مراجعه كنندهباليني نبايد مراقبت معمول از  آموزشت به منظور تسهيال دانشجويان از اين

نظارت حمايتي بشوند تا شايستگي در ديگر با تجربه  ديده وآموزش  فرد، بايد توسط معلم و يا هستندمهارتها  مستمريادگيري و تمرين 

  .به دست آيدرا مهارتهاي مربوطه 

  و ايفاي نقش  ايشنم

دانشجويان  در هر دو مورد از . و ايفاي نقش جهت تاكيد بر نقاط ايجاد شده توسط معلم ممكن است مورد استفاده قرار گيرد نمايش

به  را ، دانشجويان شخصيت خود و تا حدي داستان خودنمايشدر   .ندده را انجاموضعيت واقعي يا خيالي  يكشود كه خواسته مي

اقوام پريشان  در ايفاي  نقش، دانشجويان به صورت افراد خاص، مانند ماما، رهبر روستا،  .مي سازند ن دادن يك نقطه خاصمنظور نشا

ديگران را مي اين امر به دانشجويان فرصت مشاهده و درك شرايط، مسائل و يا مشكالت از منظر. كننديا مادر نگران ايفاي نقش مي

  .ها گنجانده شده استهاي اختياري در تعدادي از مدلنوان فعاليتنمايش و ايفاي نقش به ع. دهد

  مطالعات موردي

اي براي ارزيابي اثربخشي مراقبت در شرايط خاص را هاي تكنيكي به دانشجويان فرصتي براي ارائه مطالعات موردي به عنوان پايهمدل

از مطالعات موردي انتقاد  هدف  .و نيز از تجربه ديگران ياد بگيرند خودخصي شدانشجويان قادر خواهند بود تا از تجربه  .ندكمهيا   مي

توان هايي را مياز عملكرد ديگران نيست؛ درعوض،  دانشجويان بايد تشويق شوند تا در عملكرد گذشته نگاه كنند و ببينند چه درس

را  )به عنوان مثال اكالمپسي( شرايط خاص ادارهند تا انتخاب شو كنندهمراجعه پروندهمطالعات موردي بايد بر اساس . براي آينده آموخت

  .بايد در طول ارائه مطالعات موردي محرمانه نگه داشته شوند مددجوالزم به ذكر است كه اطالعات  .نشان دهند

  يادگيريهاي پازلها و بازي

ت آوردن دانش جديد، و براي مرور كردن و هاي يادگيري ابزار تعاملي و لذت بخشي را براي دانشجويان جهت به دسها و پازلبازي

كنند جديد خواهند بود و معلماني كه از آنها استفاده مي رايها بهاي يادگيري در مدلها و پازلبازي .دهندارائه مي تحكيم دانش موجود

ه يك توضيح روشن به مخصوصا،  مهم است كه مدرس قادر به ارائ  .بنابراين مهم است كه مدرسان از قبل با آنها آشنا شوند

  .را در طول فعاليت كنترل نمايد و پيشرفت آنها باشددانشجويان استفاده كننده از بازي و پازل 

  هاي آموزشيكارگاه

ريزي شده روي يك موضوع خاص است، كه اغلب توسط يك يا چند سخنران هاي برنامهاي از فعاليتيك كارگاه آموزشي يك دوره

ريزي هاي آموزشي نياز به برنامهكارگاه. گردندها پيشنهاد ميهاي آموزشي، محتوا و برنامهبه هنگام توصيه كارگاه  .شودمهمان ارائه مي

هاي آموزشي در جلسهكارگاه و اكالمپسي مشتمل بر هاي عفونت نفاسيمدل .ت دارندتسهيالدقيق با توجه به محتوا، جدول زماني، و 

 .اشدبهاي مراقبتي مياي از برنامه
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 بازتاب

بنابراين دانشجويان بايد تشويق شوند تا تجربه خود را در عملكرد باليني   .دهداي از بازتاب تجربه رخ مييادگيري به عنوان نتيجه

 بحث اي برايتوانند به عنوان پايهها مياين بازتاب .ثبت كنند  هاي خود را در دفتر خاطرات روزانه و يا نوت بوكمنعكس كنند و بازتاب

شخصي تجربه، شناسايي احساسات و افكار  يك شامل انتخاب بازتابچارچوب براي يك   .استفاده شوند يآموزشن تاياهمپرسنل و يا با 

در مرحله بعد، دانشجو تشويق . باشدمي تجربهدر مورد آن آن تجربه، احساسات و افكار ديگران، و سپس ارزيابي خوب و بد  خود در مورد

كه انجام چه چيز ديگري  اي برايش خوب و يا بد بوده و تعيين كندرا احساس تجربهچي كند با تجزيه و تحليل بگويد كه شود تا سعمي

با وضعيت مشابه  حين روياروييبراي تمرين در آينده در  يك طرح عمليدر نهايت،  .توانست به بهبود نتيجه بيانجامدمي در آن موقعيت

با معلم به دانشجويان  و چهها در گروه چههاي خاطرات روزانه،  بازتاب به صورتتجارب ثبت شده بحث در مورد  . شودطراحي مي

 اي از چنين بحث بايد در دفتر خاطرات ضبط و اضافه بشود تا براي خالصه. شان بدهنددر مورد تجربه  يكند تا ديدگاه مختلفكمك مي

  .در آينده كمك كند يادآوري

  ارزيابي دانشجويان

  آزمون پسو  ش آزمونپي

پيش سواالت مورد استفاده در همان . شوندمحسوب ميايجاد دانش نظري پايه براي دانشجويان  جهتمفيدي  وسيلهها زمونآپيش

هاي اضافي را پرسش بخواهد كهمعلم نيز ممكن است  .مدل استفاده شوند پايانآزمون براي ارزيابي دانش در بايد دوباره در پس آزمون

به ) پايين را ببينيد(ارزيابي هاي ديگري براي يادگيري، گزينه -الزم به ذكر است كه در طول فرايند تدريس  .اضافه كندس آزمون به پ

هايي از سوال هاي قبل و بعد از نمونه .قرارگيرند استفادهمورد  بايدشده توسط هر دانشجو طي ادامه دوره حاصل  تعيين پيشرفتويژه 

  .هاي تكنيكي گنجانده شده استز مدلآزمون در هر يك ا

  ارزيابي صالحيت باليني

آموزش  دربرگيرندهكه  يجلسات سراسردر  .دهدرا تشكيل ميهاي تكنيكي ارزيابي دانشجو در مدل اصليارزيابي صالحيت باليني جزء 

 جهتبراي معلمان  راهنماهايي اهبخش اين. وجود دارد ارزيابي صالحيتي تحت عنوان هايهاست، بخشهاي باليني در مدلمهارت

را در  هامهارت اجرايتا حد ممكن معلم بايد  .كنندفراهم مي  آموزش مهارت باليني خاص به دنبالباليني دانشجويان،  صالحيتارزيابي 

ود در مدل ها با شرايط خاص موج مراجعه كنندگاننباشد، زيرا  امكان پذيربا اين حال، اين ممكن است هميشه . بالين مشاهده نمايد

 فراهمهاي شبيه سازي شده را بايد تالش كنند موقعيتدر اين شرايط، معلمان . ممكن است هميشه  در زمان مناسب در دسترس نباشند

هاي محيطكاركنان آموزش ديده در  .شوندارزيابي مربوطه  هايمهارتدر مورد سپس و داده تمرين  ي برايتا به دانشجويان فرصت  كنند

 .باشند نيز ممكن است در ارزيابي صالحيت باليني دانشجويان درگير باليني
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  هاي ديگر براي ارزيابيگزينه

 يهابازي ،پرسشيك ، سمينارهاي دانشجويي، هاي مورديبراي ارزيابي در طول كار گروهي، از جمله آموزش يهاي ديگرگزينه

پيشرفت  براي معلم جهت نظارت بر هاي حياتي راها، فرصتفعاليتاين  .بازديد جامعه در دسترس خواهند بود و در طوليادگيري 

  .دكنارائه ميرا ها مدلدر در زمينه دستيابي به اهداف يادگيري از جلسات خاص  دانشجويان

  هاي پيگيري ريزي فعاليتبرنامه

به دست  قتيكه دانشجويان و تچيزي استجربه  . باشدعملكرد مامايي جامع، بر تجربه و همچنين به دانش و مهارت متكي مي

اين دقيقاً زماني است  .دنندر عمل پياده ك هاي متبوع كاري خودمحلموقع برگشتن به را هاي خود در اين مدل كه آموخته خواهندآورد

تي براي آنها كه احتماال سواالقرار خواهند گرفت زماني كه ماماها در شرايطي كنند پياده ميدر عمل نها دانش و مهارت خود را آكه 

با راه حل و بهبود عملكرد  جستجويبه منظور به عنوان مثال، ممكن است مسائل و مشكالتي باشد كه آنها بخواهند   .كندايجاد 

ويژه براي ماماها و پرستارماماهايي قابل اجراست كه در پايان دوره هاين ب .بپردازندبه بحث  با تجربه تر بالين كارانو  سوپروايزرها

شايد شش  ،جلسه پيگيرييك بنابراين  .دارند را مدل ها موجود دردر برخي از مهارت هاي  مسنمرشي، هنوز نياز به تجارب باليني آموز

، بررسي پيشرفت، هاگذاشتن تجربيات، گزارش در مورد موفقيت كردن دانشجويان براي به اشتراك توانمندماه پس از پايان دوره، براي 

ديگر نيز ممكن است، شايد پس از يك سال، و حتي دوباره پس از  جلسات پيگيري .مهم باشد بالينمربوط به  و بحث در مورد مشكالت

  .دو سال مناسب باشد
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  سخن آغازين

  .نماييد يادآوريرا  اتجلس ارايه نحوهممكن است بخواهيد شما ، 1قبل از شروع جلسه 

   

هاي و گاهي اوقات شامل روشتوضيح داده  گامبه  گامهدايت جلسه را  نحوه) باشدمتن ايتاليك مي(: دستورالعمل براي مدرس

  . پيشنهادي براي ارزيابي است

  . كندرا ارايه ميآموزشي در هر دو بعد تئوري و عملي محتواي جزئيات  ):متن نرمال(لي براي مدرس مطالب تكمي

 هايي برايراهنمايي اطالعاتي براي كارگروهي يا  اطالعاتي براي دانشجويانبا عنوان : دستورالعمل براي دانشجويان

  . كندفراهم ميهاي فردي و گروهي فعاليت

   :بل مالحظه قبل از شروعساير نكات مهم قا

بسته به دانش . را تغيير دهددر مدل در ابتداي هر جلسه درسي تواند چهارچوب زماني تعيين شده طرح در صورت نياز مدرس مي �

از زمان ممكن است كوتاهتر يا بلند تر و توانمندي دانشجويان و براساس نيازهاي آموزشي ايشان زمان مورد نياز براي هر فعاليت 

  .هفته وقت نياز دارد 2روز تا  10تخمين زده شده است كه تدريس اين مدل به زماني حدود  .شدص شده در طرح بامشخ

هايي كه شما در نظر داريد براي دانشجويان استفاده كنيد، پيشاپيش آماده و در جلسه مطمئن شويد تمامي نوشته/ در آغاز مدل �

  .كالس هستدسترس 

  .پايان مدل ارجاع دهيدضميمه  بهمدل در اين بايد قبل از آغاز اولين جلسه  ،ايدا تهيه كردهاگر پيش آزمون و پس آزمون ر �

 يكتابچنين يك حداقل داشتن بنابراين  .باشندبخاطر داشته باشيد اين و ساير مدلهاي تكنيكي جايگزين كتب درسي مامايي نمي �

  .سات ممكن است مفيد باشدپيشرفت شما در اين جلسه و بقيه جل جهت رجوع حيندر دسترس 

A i m s
O   هدف اختصاصي جلسه : b j e c t i v e s

  در پايان هر جلسه دانشجو بايد قادر به انجام چه كاري باشد :

  طرح رئوس مطالب براي جلسه :طرح درسي

  هاي درسيها و كتابگ، پازلهاي دانشجويان و كاربردستورالعمل :منابع
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 1جلسه 

  متوقف شدهمفهوم زايمان طول كشيده و 
 

  :هدف اين جلسه

  .افتدشود و در چنين حالتي چه اتفاقي ميمي متوقفاينكه چرا زايمان  به درك ياندانشجو توانمند كردن �

  :درسياهداف 

  : د شدنقادر خواه ياندانشجو 1با تكميل جلسه   

 .دنو عدم تطابق سرو لگن را تعريف كن متوقف شده زايمان �

  .دنرا ليست نماي متوقف شدهعلل زايمان  �

  .دنتوضيح دهمتوقف شده زايمان  در رابطه با يك لگن نرمال زنانه را اصلي ي يكآناتوم نقاط �

د نسر جنين به تنگه لگن در حالت طبيعي را شرح داده و توضيح ده وارد شدنوزشي، نحوه با بكارگيري يك وسليه ساده كمك آم �

 .كه كدام عوامل ممكن است مانع انجام آن شوند

  .عنوان نموده و چگونگي تداخل اينها با سير طبيعي زايمان را توضيح دهندعلل احتمالي اشكال غير طبيعي لگن را  �

  .دنرا توضيح ده بيني شدهپيش و نتايجافتد ده اتفاق ميي را كه در زايمان متوقف شفرآيند �

  درسيطرح 

  .)ساعت 3(عملي و بحث  ، تمرينسخنراني تعديل شده

  منابع 

عالوه بر آن  .شوند برش دادهده و يدر مقواي نازك چسبان ،كه قبل از شروع جلسه بايد كپي شده دارد ياين جلسه وسايل كمك آموزش

   .)، در صورت دسترسيمانكن مامايي( و يك عروسك  قابل انعطاف ،در صورت دسترسيمدل مامايي يك جعبه مقواي نازك، يك 
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  مقدمه 

را  و متوقف شدهآموزشي مورد نياز جهت مرور آناتومي و فيزيولوژي مربوط به اداره زايمان طول كشيده  محتواياين جلسه حداقل 

  .ن است نياز به صرف وقت بيشتري براي تدريس و مرور آناتومي باشدبراساس سطح دانش و درك دانشجو ممك. دهدارئه مي

 اين عدد تخمين .استمتوقف شده توسعه مربوط به زايمان در حال مرگ و مير مادري در كشورهاي  از % 8 توضيح دهيد كه حدود

زايمان همراه با  عوارضروه ساير اغلب در زير گ متوقف شدهزيرا مرگهاي مربوط به زايمان  ،مشكل موجود است كمتر از حد واقعي

سبب  متوقف شدهتاخير در اداره زايمان ). مانند عفونتها، خونريزي پس از زايمان يا پارگي رحم(شوند دسته بندي مي متوقف شده

  .شود و اگر درمان نشود ممكن است آنها را در بقيه عمر از جامعه منزوي سازدايجاد فيستول در زنان زنده مانده مي

 از دست دادنعفونت شده و حتي منجر به  و يمتعدد جسم هايممكن است سبب افسردگي دائمي، بيماريهمچنين مسئله  اين

  .زندگي خودش شود

  . و عدم تطابق سر و لگن چيست يمان طول كشيده، متوقف شدهدانشجويان بايد بفهمند كه معني زا :تعاريف

  : زايمان طول كشيده

دهانه با ديالتاسيون  دردناك منظم و ريتميك زايماني همراهانقباضات شروع . شودن تعريف ميزايمان طول كشيده اغلب چني

مرحله  شناسايي، ولي در  دارد ييمحدوديتهااينكه اين تعريف با وجود . كشدبساعت طول  24بيش از در حاليكه زايمان  رحم

فاز تاخيري، با . است تر، مفيدزايمان فعال طول كشيده فاز يا  كشيده زايمان فاز تاخيري طولمثالً زايمان طول كشيده 

فاز فعال .  ساعت طول بكشد 8از  همراه بوده و نبايد بيشدهانه رحم  cm4ديالتاسيون  تاانقباضات منظم و دردناك شروع 

ساعت  12از ش بيهمراه بوده و نبايد  cm4طول كشيده با انقباضات منظم و دردناك همراه با ديالتاسيون سرويكس بيش از 

  .،عوارض باشداداره و درمان در تسهيالتي طول بكشد كه قادر به  ي كاملارزياببدون 

  :متوقف شدهزايمان 

است كه عليرغم وجود انقباضات قوي رحمي، جنين نتواند در لگن نزول يابد چون يك مانع به اين معني  متوقف شدهزايمان 

ممكن است در حفره لگن يا در  افتد اما گاهي نيزورودي لگن اتفاق مي در تنگه معموال توقف .شودبرطرف نشدني مانع نزول مي

مناسب اجتناب پذير  اقدامو  هنگامدر صورت شناسايي زود متوقف شدهمشكالت ناشي از زايمان  .بروز نمايدآن تنگه خروجي 

  . است

  

  عدم تطابق سر و لگن

اين بدان معني است كه عبور . وجود نداشته باشد تناسبسر جنين و لگن افتد كه بين عدم تطابق سر و لگن وقتي اتفاق مي 

  .             جنين از لگن مشكل يا غير ممكن استايمن 
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تركيبي  بزرگ يا جنينا بلگن طبيعي  يك عدم تطابق سر و لگن ممكن است ناشي از لگن كوچك با اندازه طبيعي سر جنين يا

بارداري قابل تشخيص نيست زيرا قبل از  37م تطابق سر و لگن معموالً تا قبل از هفته عد. باشد از جنين درشت و لگن كوچك

  .آن سر به اندازه زمان تولد نرسيده است

  :اي يا قطعي باشدممكن است حاشيه عدم تطابق سر و لگن

لگن و مولدينگ شلي مفاصل  ،انقباضات شديد رحمي. ان از بين برودميادر اين موارد مشكل ممكن است در طي زنسبي  �

  .لگن بسازد كانالسرجنين ممكن است جنين را قادر به عبور از 

براي يا جنين غير طبيعي يا بقدري بزرگ شته شكل غير طبيعي دا باشد، لگن بسيار كوچكافتد كه اتفاق ميوقتي  قطعي �

  .بودخواهد  با جراحي در اينصورت نياز به زايمان .عبور كند ميان آنباشدكه نتواند از لگن 

  تدريس درباره زايمان طول كشيده 

P  شودتوصيف مي "p ،"Psمعموالً با سه   :علل زايمان طول كشيده o w e r s  هماهنگ رحميناعملكرد ضعيف يا  :نيرو  P a s s e n g e r  غير طبيعي داشته باشد وضعيتيا  بودهبزرگ  خيليسرجنين  :عبور كننده.  P a s s a g e انسداد در لگن يا كانال زايماني  لگن غير طبيعي، تومور يا :عبور كانال  

  خطرات زايمان طول كشيده

ترين عالمت زايمان تواند اوليهپيشرفت غير رضايت بخش مي. پذير خواهد كردرا امكانمناسب  هنگام، اقدامقطعا تشخيص زود

د هم به مادر و هم به جنين تواناتفاق نيفتاده باشد، زايمان بسيار طوالني مي متوقف شدهحتي اگر زايمان  .باشد متوقف شده

شود بعلت افزايش ميزان همچنين وقتي زايمان طوالني مي. جنين شود يا/ سبب ديسترس مادر وممكن است آسيب برساند و 

  .گرددمداخالت، افزايش دفعات معاينات واژينال و غيره، خطر عفونت بيشتر مي

   متوقف شدهتدريس درباره زايمان 

  .تشكيل دهند كبحث كوچ يهاگروهبايد زير  دانشجويان براي بررسي سوال :متوقف شدهعلل زايمان 

  .چيست؟ ليستي بايد تهيه شود متوقف شدهعلل زايماني 

  : متوقف شده علل زايمان

  )لگن كوچك يا جنين درشت(عدم تطابق سر و لگن  �

 :  مثل نمايش غير طبيعي، �

    پيشاني -

    شانه  -
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    چانه خلفيبا صورت  -

  آيدبريچ بعد از بدن مي نمايشسري كه در  -

  :هاي جنين مثالناهنجاري �

  هيدروسفالي

  قفل شدن دو قلوها

  :دستگاه تناسلي براي مثالهاي ناهنجاري �

  *تومور لگني 

  **سرويكس و واژن  تنگي

  پرينه سفت

  علل نادر*

همراه  قبلي "gishiri"هاي حذفي اندام تناسلي يا برش ممكن است با اسكارهاي ايجاد شده توسط برخي جراحي** 

  .باشند

  

طور طبيعي چه اتفاقي هبدانند كه در زمان عبور جنين از لگن، ب يعنيدانشجويان بايد فيزيولوژي زايمان طبيعي را بدانند، 
  .افتدكه عدم تطابق سر و  لگن وجود دارد چه اتفاقي مي يهنگامافتد و مي

  

  لگن زنانه طبيعي

: كه دردسترس باشدروي يك مدل لگن در صورتي يا بر 1.1شكل  ،شناسايي كنيد اي دانشجويانبررا اصلي هاي آناتوميكي نشانه

  .پوبيس قوسسمفيز پوبيس و دنبالچه، پرومونتوار ساكرم، خارهاي ايسكيال، 
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 دماغه ساكروم

 خار ايسكيال

 بال ساكروم

 سمفيز پوبيس

 خار ايسكيال

 دنبالچه

١٣ cm عرضي 

١٢
 c

m
 

 خ
ي

دام
ق

ي
لف
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  .ايمان از طريق كانال زايماني عبور كند كه شامل تنگه ورودي، حفره و خروجي استجنين بايد هنگام ز

  :مدخل ورودي لگن يا تنگه ورودي

و در قدام از استخوانهاي پوبيس و بال ساكروم  )خاجي(در سطح خلف از پرومونتوار ساكروم ) 1.2شكل (مدخل ورودي لگن 

  .جايي كه پرومونتوار ساكرم به داخل آن برآمده شده، مدخل حالت گرد دارددر لگن زنانه طبيعي به غير از . تشكيل شده است

  :دو قطر بسيار مهم مدخل ورودي لگن عبارتند از

سانتي متر  11-12تشكيل شده واندازه طبيعي آن  سمفيزپوبيس تا پرومونتوارساكرم لبه فوقانياز  * )AP( يقطر قدامي خلف .1

 .است

. سانتي متر است 12 آناندازه  .باشدورودي مي ترين قسمت مدخلكه پهنقطر عرضي  .2

    حفره لگن 

در لگن زنانه طبيعي شكل حفره مدور و با  .ورودي و خروجي قرار گرفته است تنگهحفره لگن يك كانال انحنادار است كه بين 

  . سانتي متر است 12اندازه تمامي اقطار آن تقريبا . تمايل به سمت قدام است

    خروجي لگن

 توبروزيته ايسكيال

 قوس پوبيس

 عرضي

ي
خلف

ي 
دام

 ق

 توبروزيته ايسكيال

 دنبالچه

١١ cm 

١١
.٥

-
٩.

٥
 c

m
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درجه  90كه در لگن زنانه طبيعي زاويه محدود گشته پوبيس  قوسلوزي شكل بوده و در قدام به ) 1.3شكل (گن خروجي ل

دو خار ايسكيال است كه  بينترين قطر اما كوچك ،شودهاي ايسكيال احاطه ميدر طرفين توسط برجستگيخروجي لگن  .دارد

در . اندو ليگمانهاي ساكروتوبروس قسمت خلف آن را در بر گرفته )دنبالچه(كوكسيكس . اندبه داخل خروجي لگن برجسته شده

  :مهمترين اقطار خروجي لگن عبارتند از. دهدطي زايمان دنبالچه به خلف خم شده و قطر خروجي لگن را افزايش مي

  .سانتي متر است 5/10 -11قطر عرضي كه بين دو خارايسكيال قرار داشته و اندازه آن بطور طبيعي . 1

شود و بطور گيري مياندازه) ساكروكوكسيژال(اي دنبالچه -پوبيس تا مفصل خاجي راس قوسقطر قدامي خلفي از . 2

  .سانتي متر است 13طبيعي تقريبا 

  حركات سر جنين در طي زايمان طبيعي

  .توان آموزش دادحركات سر جنين را با استفاده از جعبه مقوايي مي

يك حفره به جاي مدخل . وجود بياوريده داشته انتخاب كرده و با برش، دو حفره روبروي هم در آن بي را كه اندازه مشابه لگن اجعبه

 يك عروسك با قابليت ارتجاعي كه سري به اندازه سر نوزاد دارد، براي نشان). 11×13(به جاي خروجي  يو ديگر) 12×13(ورودي 

دانشجويان بايد با استفاده از جعبه حركات سر ). 1.4شكل(كار ببريد  هدادن حركات سر جنين در موقع عبور از ميان جعبه مقوايي ب

  .موقع تولد را نشان دهند جنين در

 

  لگن مقوايي : 1.4شكل 
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. سر جنين قابليت ارتجاع داشته و در طي زايمان جهت تطبيق خود با اقطار و انحناهاي كانال لگن، حركاتي را انجام دهد

كه بتواند از پهن چرخدميو قبل از زايمان طوري  شودوارد ميسانتي متر است  13ه ترين قطر عرض لگن كپهن درسر 

روي هم سوار شدن استخوانهاي سرجنين . سانتي متر است 13كه  عبور كند قطر قدامي خلفي آن يعني ترين قطر

  .كندباعث كوچكتر شدن جزئي سر شده و عبور از لگن مادر را تسهيل مي) مولدينگ(

 1.5آورده شده و همچنين در شكل ) پس سر جنين به سمت سمفيزپوبيس(وت قدامي پياكس وضعيتسر در  اصليكات در زير حر

  .نشان داده شده است

   )خم شدن به جلو(فلكسيون  

به ساب اكسي ) اكسي پيتوفرونتال(گيرد و اين تغيير قطر سر را از پس سري پيشاني چانه در تماس با قفسه سينه قرار مي

  ).نشان دهيد 1 يكمك آموزشكار بردن هبا ب(دهد رگماتيك تغيير ميپبتوب

  .سازدمي ترآساناين قطر كوچكتري كه در نمايش قرار گرفته نزول سر جنين را از ميان لگن 

  .خود را با قطر عرضي ورودي لگن بهتر تطبيق دهدشود كه متمايل مي است) قطر قدامي خلفي( APتر از وقتي سر بزرگ

  

  داخلي چرخش

افتد كه اين حركت وقتي اتفاق مي .كه در قدام لگن قرار داردنمايد چرخش ميتدريج به سمت سمفيزپوبيس ه ب )پوتاكسي( پس سر

كه بزرگترين (خروجي  APقطر تر سر از ميان كه قطر بزرگ اين حركت اجازه خواهد داد. سر به سطح خارهاي ايسكيال رسيده باشد

قوس قسمت تحتاني  به زيرپوت اكسيكشد، مينعقب به خود را  ديگركه با انقباضات سر و زماني .كندعبور ) قطر خروجي است

  .شودترين قطر عرضي سر متولد ميعريض درو  دافتمياتفاق ) تاجي شدن(كرونيتگ و لغزد پوبيس مي
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آنگاژمان، فلكسيون، نزول .٢  

اكستانسيون كامل. ٥ سر شناور، قبل از آنگاژمان .1  

هاچرخش خارجي سر و چرخش داخلي شانه .٦  

در حال نزول و چرخش داخلي. ٣ زايمان شانه قدامي. ٧   

كامل شدن چرخش و آغاز اكستانسيون .٤  
زايمان شانه خلفي. ٨  
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  ستانسيون اك

ر ميرت و چانه از پرينه نازك شده عبووقتي قسمت جلوي سر و صو. تانسيون يابدستواند اكسر مي، )تاجي شدن(هنگام كرونينگ 

ي كه در اثر چرخش داخلي در گردن جنين ايجاد شده بود با شپيچ .چرخدكند، پس گردن روي محور كناره تحتاني سمفيزپوبيس مي

  .گردد اين حركت بعنوان حركت جبراني معروف استر ميماليمت به حالت قبلي ب

  چرخش خارجي سر 

ها با چرخش چرخش داخلي شانه. كندها در قطر قدامي خلفي مدخل خروجي لگن داللت ميچرخش خارجي سر به قرار گرفتن شانه

در صورتيكه وضعيت سر در و  ، سر بايد به چپ بچرخدباشدوضعيت سر در حالت پس سري قدامي چپ  اگر .مطابق است خارجي سر

 سپس شانه قدامي خارج و بدنبال آن شانه خلفي خارج  .، سر بايد به راست بچرخدباشد حالت پس سري قدامي راست قرار داشته

  .شودمي

  )موپشت سر به سمت ساكر(اكسي پوت خلفي  هاي وضعيت

ي چرخش داخلي به سمت سمفيزپوبيس سر بايد بيشتر گرچه در ط .در اكثريت موارد حركات مانند اكسي پوت قدامي خواهد بود

در چنين ) اكسي پوت پوستريور پايدار(گيرد انجام نمي اصالًدر بعضي مواقع چرخش به سمت سمفيزپوبيس كامل نشده يا . بچرخد

  .ممكن است كمك به زايمان يا انجام سزارين نياز باشدبوده و  شرايطي زايمان واژينال خودبخودي مشكل

  تمرين

  .بدهيد *لقيط بچه  1 آموزشيدانشجويان را به دو يا سه گروه تقسيم كرده و به هر گروه يك كپي از كمك 

  .ياري كنيد مدل بچه طلقي ها براي ساختن مدل و چگونگي استفاده ازدانشجويان را جهت دنبال كردن آموخته

تواند از ميان هر كدام از اقطار تواند يا نميمي بچه يد كه آيابوده و مشخص نما 3شماره  دستورالعمل هر گروه بايد قادر به تكميل

  .لگن عبور كند

كه با رنگ قرمز مشخص شده پيشاني  اما دانشجو پي خواهد برد كه پرزانتاسيون ،اين مدل شكل و اندازه يك لگن طبيعي را دارد

كه  است ترين قطر لگنو بزرگتر از وسيع بودهنتي متر سا 5/13 اي ورتكسي است كه حدودقطر چانه اين .لگن شود واردتواند نمي

  .باشدسانتي متر مي 13حدود 

  

  لگن زنانه غير طبيعي

 ممكن است تنگي در. شود متوقف شدهتواند سبب زايمان مي ،تنگي اقطار لگن و هر نوع تغيير شكل كه ظرفيت لگن را كاهش دهد

  .دباش هر سه ، خروجي يا تركيبلگن ورودي، حفره تنگه

  لگن كوچك 

                                                           
*
 t a l c b a b y  
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 لگن زنانه كوچك  2ها كمك آموزشي به آن ،كنندهاي مختلف سر در لگن طبيعي تمرين ميكه دانشجويان با پرزانتاسيونزماني

لگن . دارد تنگه ورودي، حفره و خروجي لگن تنگي وجود در. تر استاين لگن شكل طبيعي داشته ولي سايز آن كوچك .بدهيدرا 

  .مادران جوان يا مادران كوتاه قد وجود داشته باشدكوچك ممكن است در 

  .از مدل بچه طلقي استفاده كرده و تمرين را تكرار كنيد

پيامدهاي  .متوقف شوددانشجو كشف خواهد كرد كه در اينجا جاي كمي براي عبور جنين وجود داشته و براحتي ممكن است زايمان 

جنين كوچك ممكن است از ميان لگن كوچك عبور كند اما . جنين خواهد داشت رزايمان بستگي به ارتباط بين سايز لگن و سايز س

در عبور از ) پرزانته متر در قسمتسانتي 12با قطر (يافته نسري كه فلكسيون . اين مسئله به قطر عضو پرزانته بستگي خواهد داشت

هاي مختلف از ميان لگن كوچك را براي انتاسيونچگونگي توانايي عبور يا عدم عبور سر با پرز. مشكل خواهد شد چارميان لگن د

  .دانشجويان شرح دهيد

  اشيتيسمر

  .قرار گرفته استراشيتيسم  لگني كه تحت تاثير  بيماي. را به دانشجويان بدهيد 3شماره  كمك آموزشيحاال 

  . به دانشجويان يادآوري كنيدرا وجود بياورد هب راشيتيسمتغييرات اسكلتي كه ممكن است  

را بد وزن قسمت فوقاني بدن به پايين و لگن فشار آورده و آن. شوندها نرم ميدر دوران كودكي، استخوان Dبال كمبود ويتامين بدن

مشخص قطر قدامي خلفي كاهش يافته و زايمان ر بطو گرفته وكند، مدخل ورودي لگن بطور تيپيك شكل كليوي بخود شكل مي

 يابد بنابراين اگر سر ازافزايش مي) حفره لگن و مدخل خروجي(ر چند تمامي اقطار ديگر ه. ممكن است اتفاق بيفتد متوقف شده

  .سرعت انجام خواهد گرفته مدخل ورودي لگن عبور كند، زايمان ب

در زمان معاينات . ، بدشكلي ستون فقرات ديده شودياردك مانند پاهاي كماني، راه رفتن راشيتيسمدر زن ممكن است عالئم باليني 

  ).چون به سمت جلو منحرف شده است(راحتي لمس شود هم ممكن است بواژن پرومونتوار ساكرو

نرم  اسكلتي هايتمامي استخوان. وردآپيش  در سن بلوغ، استئوماالسي ممكن است شرايط مشابهي را  Dدر صورت نقص ويتامين

  .)4آموزشي  كمك(بخود بگيرد   yورودي شكلتنگه و طرفين لگن بهم فشرده شده تا  شده 

بد شكل شدن لگن توسط صدمات يا بيماري 

كه تحت تاثير صدمات يا بيماري بوده  يلگن. را معرفي نماييد 5 آموزشيوقتي دانشجويان تا اينجا كارها را ياد گرفتند به آنها كمك 

يا اسكوليوزپس ) وژپشتيگ(هاي تحتاني است كه از كيفوزيس به ستون فقرات يا اندام هاين صدمات شامل صدمات وارد. است

  .اندناشي شده) ميدگي طرفي ستون فقراتخ(

م به سمت خلف وي غير طبيعي ستون فقرات، قسمت فوقاني ساكرهادوباره در اينجا لگن بدشكل وجود دارد در اينجا تحت تاثير انحنا

رن شده، حفره لگن همچنان كه به ورودي لگن ممكن است غير متقاشكل تنگه . و قسمت تحتاني آن به سمت جلو فشرده شده است

  .شودتر ميرود باريكخروجي پيش مي تنگهسمت 

ه سبب شكستگي لگن، شكستگي اندام تحتاني ك: عبارتند از شوندميشكلي ستون فقرات و لگن هايي كه سبب بدصدمات و بيماري

 .هيپگردد، سل ستون فقرات يا جبراني مي فلج در اندام كه باعث خميدگي ستون فقرات بطور. شودكوتاه شدن اندام درگير مي
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 افتد؟ در ليبر متوقف شده چه اتفاقي مي

به دانشجويان موارد زير را يادآوري . افتدچه اتفاقي مي توقف ليبر در زمان دانشجويان درك اين مطلب مهم است كه نهايتاً براي

 :كنيد

  مراحل سه گانه ليبر •

  فاز نهفته مرحله اول •

 اولفاز فعال مرحله  •

  ها پارگي پيش از موعد پرده

شود، تمام فشار وارد شده توسط رحم بطور مستقيم به اعضاي در تماس با سوراخ لگن متوقف مي تنگه وروديكه سر جنين در زماني

 .ها وجود داردرحم وارد شده و در نتيجه احتمال پارگي پيش از موعد پرده يداخلي دهانه

 اتساع غير طبيعي دهانه رحم 

كند، به آرامي متسع شده و يا اصالً اتساع پيدا نمي ي رحمدهانهرحم،  يبدليل عدم نزول سر جنين و در نتيجه عدم فشار آن بر دهانه

با اين وجود، مرحله اول ممكن است . (شود و در نتيجه مرحله اول ليبر طول كشيده خواهد شدرحم دچار تورم مي يزمان دهانههم

). دوم طوالني خواهد بود ياگر بعنوان مثال انسداد، فقط در لگن خروجي باشد، در اين موارد تنها مرحله ،وتاه باشدطبيعي بوده و يا ك

  . شود مادر دچار كتواسيدوز و دهيدراتاسيون شودليبر طول كشيده باعث مي

كند، ر اگر دهانه رحم بطور طبيعي اتساع پيدا عبارت ديگهب. رحم، معموالً نشان دهنده نياز به انجام سزارين است يعدم اتساع دهانه

ست كه خروجي ا مطرح كننده اين(پذير خواهد بود معموالً به اين معني است كه ليبر بر انسداد غلبه كرده و زايمان واژينال امكان

 ).لگن دچار انسداد نيست

  خطر پارگي رحم 

شكل (كند جنين در اثر انقباضات به سگمان تحتاني رحم فشار وارد مي و مايع آمنيون خارج شود، هها دچار پارگي شدزماني كه پرده

با اين . (سگمان تحتاني اتساع يافته و بطور خطرناكي نازك شده و احتمال پارگي آن وجود دارد ،اگر انقباضات ادامه پيدا كنند). 1.6

عيف و يا قطع انقباضات شده و در نتيجه احتمال اتفاق بيافتد و سبب تض وجود خستگي رحم ممكن است قبل از رسيدن به اين نقطه

  ).پارگي رحم كمتر باشد

، )يدا كنديعني رحم بطور مستقيم با حفره صفاق ارتباط پ(اگر كامل باشد . پارگي رحم ممكن است از نوع كامل و يا ناكامل باشد

، خونريزي در پشت صفاق )حشائي نرسيده استيعني پارگي به صفاق ا(ناكامل باشد  پارگي اگر و هافتادخونريزي در صفاق اتفاق 

 ).1.7شكل (احشائي اتفاق خواهد افتاد 

، مخصوصاً اگر رحم در حال حاضر بوسيله )پار خيلي نادر استدر زنان نولي(افتد پارها اتفاق ميپارگي رحم با احتمال زياد در مولتي

 .اسكار برش سزارين قبلي ضعيف شده باشد

  .درمان كشنده است در صورت عدمو  شدهي و شوك پارگي رحم سبب خونريز 
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 ديسترس جنيني

 زندف جنين حلقه ميرحم بطور محكم اطرا

 هيچ راه فراري بعلت انسداد وجود ندارد

 )پارهامولتي(پارگي رحم 

 كشيده شدن بيش از حد سگمان تحتاني

 مرگ جنين

 فشار زياد بر روي جفت و بند ناف

 فشار جنين بر سگمان تحتاني رحم در اثر انقباضات

 خروج مايع آمنيون هاپارگي زودهنگام پرده

 رحله اول يا دوم ليبردر طول م
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  .افتداتفاقاتي كه در ليبر متوقف شده مي :1.6شكل 

    هاي خونريزي در پارگي كامل و ناكامل رحممكان :1.7شكل 

  فيستول

هاي واژن و ركتوم بين سر جنين و استخوانهائي از مثانه، دهانه رحم، زماني كه سر جنين به مدت طوالني در لگن گير بكند، قسمت

ها بصورت ناكافي صورت رساني، اكسيژن رساني اين بافتعلت اختالل در خونه ب. گيردلگن گير كرده و تحت فشار زياد قرار مي

بين (زيكوواژينال فيستول ممكن است از نوع و. شودافتد و متعاقباً در چند روز آتي سبب تشكيل فيستول ميگرفته و نكروز اتفاق مي

بوده و سبب خروج ادرار يا مدفوع از ) بين ركتوم و واژن(و يا ركتوواژينال ) بين مثانه و دهانه رحم(، وزيكوسرويكال )مثانه و واژن

شكل (تر است شود، شايعتر شروع مياين موارد در زنان زايمان نكرده، بويژه در كشورهايي كه زايمان در سنين پائين. واژن شود

1.8.(  

 ركتوم

 واژن

خونريزي در پشت : پارگي ناكامل

 افتداليه احشائي اتفاق مي

 رحم

خونريزي در : پارگي كامل رحمي

 افتدداخل صفاق اتفاق مي

 پيشابراه

 مثانه

 سمفيز پوبيس

 تخمدان

 هاي رحميلوله
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 تشكيل فيستول در ليبر متوقف شده :1.8كل ش

  سپسيس دوران نفاسي

براي مادر و جنين در موارد ليبر طول كشيده و متوقف شده مخصوصاً در موارد پارگي زودهنگام پرده يعفونت خطر جدي ديگر

  .يابدخطر عفونت در اثر معاينات متعدد واژينال افزايش مي. هاست

  شده بر روي جنينتأثير ليبر متوقف 

  :تغييرات در جمجمه و پوست سر

و  بر روي هم سوار شده جمجمهانعطاف پذير هاي از كانال زايماني، استخوان در حال عبور سر جنين بربعلت فشار دهانه رحم 

وه تورم پوست سر بعال. شوداين تغييرات در شكل سر جنين باعث تسهيل عبور جنين از كانال زايماني مي. افتدمولدينگ اتفاق مي

اين موارد طبيعي بوده و در طي چند روز مولدينگ سر جنين به . شودممكن است اتفاق افتاده كه به آن كاپوت سوكسدانئوم گفته مي

تواند منجر به پارگي مننژ شده و سبب به هر حال مولدينگ بيش از حد مي. شكل طبيعي خود برگشته و تورم برطرف خواهد شد

 .جمجمه و احتماالً مرگ جنين شودخونريزي داخل 

  :مرگ جنين

 و در نتيجه ايجاداگر توقف ليبر به مدت طوالني ادامه يابد، جنين در اثر فشار زياد بر روي جفت و بند ناف .) 1.6شكل مراجعه به (

اين عوامل منجر به . شودتشديد بروز اختالل انعقادي  سببو ممكن است  شده ترمرده در اثر فاسد شدن نرمجنين . ميردآنوكسي مي

  .شودخونريزي مادري در موقع زايمان، شوك و افزايش خطر مرگ مي

  .خالصه كنيد

  .هر سوالي دارند، بپرسند

بين سر جنين و استخوانهاي لگن 

 اندگير افتاده

مثانه 

نه دها

رحم 

واژن 

 ركتوم
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بچه طلق

)
بدن

(  

دستورالعمل استفاده از

�
 ”بچه طلقي 

 .بچه را باالي لگن نگه داشته سر آن را رو به پائين بگيريد .1

شرح داده و نشان دهيد كه چگونه كودك ممكن است سر خود را خم كرده و يا راست نگه دارد كه نتيجه آن ايجاد تغيير  .2

 .در اقطار عضو نمايش است

 )ساب اكسيپيتو برگماتيك( cm 9.5قطر سبز رنگ،     000)فلكسيون يافته(سر خم شده 

�) دفلكسيون شده(سر راست  �  )اكسيپيتوفرونتال(  cm 12قطر آبي رنگ،      �

) پيشاني(سر بطور مختصر به عقب خم شده 

� � �
  )منتو ورتيكال(   cm 13.5قطر قرمز رنگ،     

) صورت(سر كامالً به عقب خم شده 
� � �

  )ساب منتوبرگماتيك(   cm 9.5قطر نارنجي رنگ،    

 cm 12×13اندازه لگن . ان دهيد كه كودك چگونه مي تواند و يا نمي تواند از مسير لگن در هر قطري عبور كندنشش .3

 .است

  

 

بدن
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  )سر(بچه طلقي : 1.2كمك آموزشي 

  "بچه طلقي”دستورالعمل درست كردن مدل 

  .اجازه دهيد كه خشك شود. منزل استفاده كنيد كار از چسب آماده و يا ساخته شده در براي اين .بچسبانيدصفحه را به مقواي نازكي 

 .بدن، سر و لگن را از روي خطوط پررنگ برش دهيد ،به دقت .1

 . قسمت سايه دار مركز لگن را برش دهيد .2

 :خطوط روي سر را بر اساس مدل زير رنگ آميزي كنيد .3

 

  ).نيدبر روي سر و بدن وصل ك Aدو نقطه  .4

سر
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  لگن طبيعي زنانه :1.3كمك آموزشي 

لگن

١٣cm 

١٣cm 

١٢ 

cm 
١٢ cm 
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  )شكل لگن طبيعي است، اما اندازه آن كوچك است(لگن زنانه كوچك  2كمك آموزشي 

ي 
ض
قطر عر

12
 

ي متر 
سانت

ت
اس

.
 

ي 
ي خلف

قطر قدام
11
 

ت
ي متر اس

سانت
.

 
لگن
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  .كليوي شكل شده است ،تأثير راشيتيسمتحت لگن  3كمك آموزشي 

گنل
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 .شكل شده است yتأثير استئوماالسي  تحتلگن  4كمك آموزشي 

ن
په

ن قطر 
تري

ي
ض
عر

11.7
 

ي
سانت

متر 

ت
اس

.
 

لگن
ي 
ي خلف

قطر قدام
8.5
 

ت
ي متر اس

سانت
.

 

-دهند كه چگونه فشار بر روي استخوانها نشان ميفلش

 .هاي نرم سبب تغيير شكل لگن مي شود
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  .لگن تحت تأثير آسيب يا بيماري ناشي از  كيفوز يا اسكوليوز ستون فقرات دچارتغيير شكل شده است  5آموزشي كمك 

  

ن
په

ي 
ض
عر
ر 
قط
ن 
ري
ت 11
.5

 
ي
انت
س

ت
اس
ر 
مت

.
 

ي از آن دهنده فشار غيرطبيعي بر روي لگن و اثرات ناشنشانفلش

 .است

لگن

ي 
لف
 خ
ي
دام
ر ق
قط

8.
5

 
ت
اس
ر 
مت
ي 
انت
س
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 2  عوامل قابل اجتناب
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 2 جلسه       

  عوامل قابل اجتناب

اهداف اين جلسه

  .هاي مادري قابل پيشگيري هستندكه اغلب مرگبراي توانمندسازي دانشجويان در فهم اين •

  هاي پيشگيري از مرگ ناشي از ليبر متوقف شدهبراي ايجاد روش •

اهداف درسي

  :د بودنقادر خواه يان، دانشجو2 جلسهدر پايان 

عوامل قابل اجتناب، عوامل خطر، مرگ مستقيم مادري و مرگ غير مستقيم مادري را تعريف  •

 .دنكن

ليستي از علل و عوامل خطر ليبر متوقف شده را تهيه كرده و عوامل قابل اجتناب را شناسايي  •

 .كنند

بايد  اجتنابهايي بحث نمايند كه به منظور پيشگيري از مرگ ناشي از عوامل قابل در مورد گام •

 . شناسايي كنند

  طرح درسي

  )نيم ساعت(شده  تعديلسخنراني  •

  )ساعت 1( كار گروهي  •

  )ساعت 1.5(بازخورد و بحث  •

  منابع

  دستورالعمل كار گروهي •

  كاربرگ •
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  مقدمه

مستقيم مادري با دري و مرگ غيراگر تا كنون با يك مدل تكنيكي ديگر در مورد عوامل قابل اجتناب، عوامل خطر، مرگ مستقيم ما

  .ايد، اكنون اين تعاريف را مرور كرده و سپس در ادامه بخش آنها را يادآوري كنيددانشجويان صحبت كرده

  تعاريف

  :اندمطمئن باشيد كه دانشجويان تعاريف زير را درك كرده

  :عوامل قابل اجتناب

  .  كنندباعث مرگ مادر شده و يا به آن كمك مي ده مراقبتيپذيرفته ش معيارهايي هستند كه در اثر عدم انجام عوامل

  : عوامل خطر

  .كندتر ميكه احتمال وقوع را بيشتر كرده و يا آن را خطرناك شوندموقعيتي ميسبب ايجاد عواملي هستند كه 

  :مهم است كه دانشجويان موارد زير را درك كنند

كه قبالً براي  �رويكرد خطربندي خطر  يا سيستم گروه. ستفاده قرار گيرندنبايد براي پيشگوئي مشكالت مورد ا *عوامل خطر

دهند كه بسياري از زناني كه رفت، ديگر قابل استفاده نيست، زيرا مدارك نشان ميمي براي ارائه مديريت خاص بكارانتخاب زنان 

كه زنان واقع در گروه كم خطر، با آن مواجه د، در حاليكننشوند، در حقيقت مشكلي را تجربه نميبندي ميبعنوان گروه پرخطر طبقه

 .بنابراين تمام زنان باردار بايد بعنوان در معرض خطر در نظر گرفته شوند. شوندمي

  :مرگ مادري مستقيم

درمان  ها،انگاريدر اثر مداخالت، سهل) حاملگي، ليبر و دوره نفاس(به مرگ مادر ناشي از مشكالت مامائي در دوران بارداري 

  .شوداي از حوادث ناشي از هر يك از عوامل فوق اطالق مينادرست و يا زنجيره

 

 

                                                           
*
 Risk factors 

†
 Risk approach 
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  :مرگ مادري غير مستقيم

آيند و مستقيماً از علل مادري هائي كه در اثر بارداري بوجود ميهاي موجود از قبل و يا در اثر بيماريبه مرگ مادر در اثر بيماري

  .شودشوند اطالق ميلوژيك بارداري تشديد پيدا كرده يا بدتر مينيست، اما در اثر تغييرات فيزيو

ها واقعاً قابل اجتناب نها بحث كنيد، تأئيد كنيد كه آاز دانشجويان بخواهيد مثالي در مورد عوامل قابل اجتناب زده و در مورد آن

  :بعنوان مثال. هستند

توانست قابل پيشگيري باشد، اگر ترتيبي اتخاذ ن مورد مياي. (كندزني در فاصله طوالني از يك بيمارستان زندگي مي �

  ). تر بعنوان مثال در يك اتاق انتظار زايمان بمانداين زن در يك بيمارستان نزديك: شد كهمي

  :منظور پيشگيري از مرگ مادري، الزم است كه به هر دو مورد علت مرگ و عامل خطر نگاه كنيمه ب

عامل خطر است، زيرا خطر مرگ  يك تخصصيهاي از كمكمرگ باشد، اما دوري تواند علت ليبر متوقف شده مي �

  .كندناشي از ليبر متوقف شده را تشديد مي

 كار گروهي

را داده و  جلسه هاي كار گروهي و كاربرگ موجود در انتهايها دستورالعملنهائي تقسيم كرده و به آدانشجويان را به گروه

  .ا از طريق دستورالعمل آماده شده بايد انجام دهندتوضيح دهيد كه چه كارهائي ر

  بازخورد

از چك ليست آماده شده بعنوان . بعد از كار گروهي با اجازه دادن به هر گروه براي گزارش جزئيات، بازخورد را تسهيل كنيد

  .راهنمائي از عواملي كه بايد ذكر شوند استفاده كنيد

  .مورد مراحل پيشگيري از وقوع كه گروه پيشنهاد كرده است بحث كنيد عوامل قابل اجتناب را شناسايي كرده و در

  .به دانشجويان كمك كنيد كه ببينند مرگ ناشي از ليبر متوقف شده قابل اجتناب بوده و بايد پيشگيري شوند

  .توانند پيشنهاد كنند و چه اقداماتي بايد انجام دهند بحث كنيددر مورد كارهاي عملي كه دانشجويان مي

بعنوان مثال زنان كوتاه قد، زنان دچار راشيتيسم، سزارين (در مورد اهميت شناسائي زناني كه در معرض خطر ليبر متوقف شده هستند 

جائي كه  .بحث كنيد توانند در زمان مناسب به بيمارستان يا اتاق انتظار زايمان ارجاع داده شوند،در شرايطي كه مي) قبلي يا مرده زائي

  .ده و توسط يك دستيار ويزيت شوندر صورت نياز ارزيابي شتوانند دمي
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هاي دستيابي به تأثيرگذاري بر راه. در مورد رسوم مربوط به ازدواج زودهنگام و ختنه زنانه در صورت انجام در كشورتان بحث كنيد

  .شوهرها ارزيابي كنيدها، رهبران جامعه و مادرروي اين موارد را از طريق بحث با افراد خانواده، زنان مسن، منع

اي زنان بعلت برتري جنس مذكر، رشد جسماني زنان به دانشجويان در فهم اين مطلب كمك كنيد كه فراموش كردن نيازهاي تغذيه

  .شودرا تحت تأثير قرار داده و در نتيجه سبب افزايش خطر ليبر متوقف شده و مرگ مادر و كودكش مي

تواند در اثر عدم تماس در نظر بگيريد كه اين عامل چگونه مي. تان بحث كنيدوجود در جامعهدر صورت  *در مورد پوشش سنتي زنان

كه براي رشد صحيح استخوانها مورد نياز  Dويتامين (كافي با نور خورشيد منجر به راشيتيسم و استئوماالسي و كوچكي لگن شود 

هاي احتمالي پيشگيري از اين مشكل، همزمان با تأكيد در مورد راه). شوداست در پوست و در نتيجه تماس با نور خورشيد ساخته مي

  .هاي موجود بحث كنيدبر قانون حجاب و محروميت

ها و رهبران جامعه، در مورد خطرات ليبر متوقف شده و لزوم ارجاع به ها، منعنبه نقش مهم ماما در مشاوره با زنان باردار و خانواده آ

  . ساعت از عدم پيشرفت در ليبر تأكيد كنيد 12بعد از سالمتي  تسهيالت

متوقف شده و نياز به ارجاع سريع براي پيشگيري از مرگ مادر ناشي /باالخره بر نقش اساسي پارتوگراف در شناسائي ليبر طول كشيده
  .از ليبر متوقف شده، تأكيد كنيد

  .هر سوالي دارند بپرسند

  .خالصه كرده و بر اهميت پيشگيري تأكيد كنيد

  ستورالعمل كار گروهيد

  ).لطفاً قبل از شروع، همه دستورالعمل را به دقت بخوانيد(

  .ليبر متوقف شده را تعريف كنيد .1

 .علل ليبر متوقف شده را ليست كنيد .2

عوامل خطر عواملي هستند كه شانس ليبر متوقف شده را بيشتر كرده و يا آن را (عوامل خطر ليبر متوقف شده را ليست كنيد  .3

 ).كنندتشديد مي

 .كندشرح دهيد كه كدام عامل، خطر ليبر متوقف شده را بيشتر مي .4

 .عوامل خطري را كه قابل اجتناب يا پيشگيري هستند را مشخص كنيد .5

 .توانيد به همين طريق از كاربرگ آماده شده استفاده كنيدمي. مثالي بزنيد

  .ساعت در گروهتان وقت داريد يكشما 

  .اضافي استفاده كنيدهاي در صورت نياز از برگه

  .براي ارائه گزارش انتخاب كنيد را از گروه يك نفر بعنوان رهبر و شخصي
                                                           
*
 purdah 
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  :مثال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اقداماتي براي پيشگيري از وقوع آيا قابل اجتناب است؟ عوامل خطر علل

زني كه در مسافت  عدم تناسب سر با لگن

طوالني از بيمارستان 

 زندگي مي كند

رجاع به بيمارستان شناسائي زودهنگام خطر و ا بله

 و اتاق انتظار زايمان
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 كاربرگ

 پيشگيري از ليبر متوقف شده

 اقداماتي براي پيشگيري از وقوع آيا قابل اجتناب است؟ عوامل خطر علل
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  چك ليست ليبر متوقف شده ����

 .اندنكات تحت پوشش قرار گرفته از اين چك ليست براي هدايت بحث در طي بازخورد استفاده كرده و بررسي كنيد كه تمام

  علل

  لگن كوچك يا تحت فشار يا جنين بزرگ: عدم تناسب سر با لگن �

 )بعنوان مثال نمايش پيشاني، شانه در اثر قرار عرضي(نمايش غير طبيعي  �

 .وضعيت غيرطبيعي جنين كه در تعداد كمي از موارد ممكن است منجر به توقف عرضي عمقي در مرحله دوم ليبر شود �

 هاي جنيني بعنوان مثال هيدروسفالي، آنانسفالي و دوقلوهاي قفل شدهناهنجاري �

 هاي دستگاه توليدمثل بعنوان مثال تومور لگني، تنگي دهانه رحم يا واژن، پرينه سفتناهنجاري �

 عوامل خطر

  :باشنداين عوامل شامل موارد زير مي

  حد و در نتيجه ايجاد راشيتيسم يا استئوماالسي  سوء تغذيه يا عدم تماس با نور خورشيد بعلت پوشش بيش از �

 )اغلب در ارتباط با سوء تغذيه) (cm150(كوتاه قدي مادر  �

 زائي، ليبر طوالني شده قبليسزارين قبلي يا مرده �

 )سال 17كمتر از (تر ان جوانمادر �

 ختنه دستگاه تناسلي زنانه �

 تخصصيهاي كبه كممسافت طوالني از دستيابي  �

 نقل و ارتباط فقدان حمل و �

 متوقف شده/هاي سنتي مربوط به ليبر طول كشيدهباورهاي و شيوه �

 رسوم مرتبط با ازدواج زودهنگام �

 عدم اعتماد افراد جامعه به مراقبين بهداشتي �

 )عدم استفاده از پارتوگراف(عدم تعليم كاركنان بهداشتي در مورد شناسائي ليبر متوقف شده  �

 ي عوامل خطرناتواني در تأثير گذاري بر رو �

 )جهت انجام سزارين(تأخير در ارجاع به سطوح مراقبتي باالتر  �

 :تمام اين عوامل قابل پيشگيري هستند

اي، بهداشت عمومي، پوشش، وضعيت زنان و شيوه زندگي، مراقبت از دختران با تصحيح رفتارهاي تغذيه(در طوالني مدت  �

  )باط، اتاق انتظار زايمانمرتبط با حمل و نقل و ارتو زنان، شناسائي مشكالت 

 )شناسائي و ارجاع موارد پرخطر(در كوتاه مدت  �
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 3  شناسايي مشكل       
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 3 جلسه

  شناسائي مشكل
  

  

  

  

اهداف اين جلسه

 رتوانمندسازي دانشجويان در درك اهميت شناسائي و تعريف مشكالت مرتبط با ليبر متوقف شده به منظو  •

  ارائه مديريت موثر

 آنهاي افتراقي توانمندسازي دانشجويان در كسب هنر تشخيص ليبر متوقف شده و تشخيص •

اهداف درسي

  :دانشجويان قادر خواهند بود 3 جلسهدر پايان 

  .هاي موثر در ارائه مديريت موثر را ليست كنندگام •

 .علل پيشرفت غيرموثر ليبر را ليست كنند •

 .ر ليبر متوقف شده را شرح دهندتصوير باليني زن دچا •

 .هاي پارگي رحم را شرح دهندعالئم و نشانه •

طرح درسي

  )ساعت 2(شده، بحث  تعديلسخنراني 

  )چند روز(آموزش باليني 

  اختياري آزمون

  منابع

Managing complications in pregnancy and childbirth: a guide for midwives and 

doctors.  

Geneva, World Health Organization, 2003 (WHO/RHR/00.7). 
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  مقدمه

  .گام جهت ارائه مديريت موثر وجود دارد 6شرح دهيد كه 

  شناسائي مشكل  .1

 تصميم گيري در مورد كمك به مديريت  .2

 انتخاب بهترين مديريت  .3

 ها مديريت و تعيين اولويتارائه  .4

 ارزيابي نتايج  .5

 .هاي بيشتر در صورت لزوم كه اين مورد ممكن است شامل ارجاع باشدارائه مديريت .6

الزمه شناسائي مشكل، دادن تشخيص دقيق است كه به نوبه خود اغلب شامل مطرح كردن . است 1در مورد گام  جلسه اين

ها شده وضعيت كه ممكن است سبب ايجاد عالئم و نشانه 2گيري از بين دو يا بيشتر از يعني تصميم(باشد هاي افتراقي ميتشخيص

 ). باشد

  .كمك كننده باشد كار تشخيصيممكن است فكر كردن در مورد تشخيص بعنوان نوعي 

  .گيري در مورد نحوه اقدام تشكيل دهنددانشجويان بايد بحث گروهي كوچكي براي تصميم

  :از دانشجويان بپرسيد

  اشتباه شود؟ تواند منجر به يك تصميميك تشخيص چگونه مي •

 يك تشخيص چه نتايجي دارد؟ •

 :ها بايد مطرح كننده اين موارد باشند، كه براي يك تشخيصپاسخ

  .ها را جستجو كنندراه حل •

 .به دقت مشاهده كنند •

 . استفاده كند) بعنوان مثال بينائي، شنوائي، بويائي و المسه(از تمام حواس  •

 .سوال بپرسند   •

 .ها را در نظر بگيرندتمام موقعيت •

 .هاي تشخيصي برقرار كنيدارتباطي را بين اين موارد و بحث در مورد مهارت

  .گيرند خيلي مهم استبه دانشجويان يادآوري كنيد كه به روش تشخيصي فوق بايد مشكالت را حل كنند و تصميمي كه مي

 :ن خود در جهتدانشجويان بايد از تمام حواس و توا

  ديدن •

 شنيدن •

 لمس كردن •
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 مشكل چيست؟: درست فكر كردن و پرسيدن اين سوال كه •

 .در نظر گرفتن تمام اطالعات موجود استفاده كنند •

دانشجويان بايد ياد بگيرند كه به . گيردآيد، اما تمام جوانب آن را در نظر ميگيري از يك راه حل بدست نمييك تشخيص از نتيجه

 .عمل كنندهمين طريق 

 تصوير باليني

  .در شناسائي مشكل ليبر طول كشيده و متوقف شده ضروري است كه شرح حال، معاينه فيزيكي و پارتوگراف را در نظر بگيريد

  .سپس دانشجويان را به بالين ببريد. هاي مشخص و واضح را در كالس توضيح دهيدبه دانشجويان يافته 1با استفاده از جدول 

  .شرح حال زن را يادآوري كنيدنكات مهم در 

  .ها را تفسير كنندتوانند اين يافتهمعاينه شكمي را نشان داده و مطمئن شويد كه دانشجويان مي

  . هايشان را در مورد معاينه واژينال در موقعيت ايجاد شده گزارش كنندتوضيح دهيد كه دانشجويان چگونه بايد يافته

اين . افتد صورت گيردكند بايد در همان محلي كه اين مشكل اتفاق ميمتوقف شده را تجربه ميمعاينه زني كه ليبر طول كشيده يا 
از دانشجويان بخواهيد . اما جاي اميدواري است كه تعداد زيادي از زنان دچار اين مشكل نخواهند بود. بر باشدمسأله ممكن است زمان

 . تشان را در مورد اين وضعيت در بالين بيان كنندزمان با توضيح و بحث در مورد نقاط تشخيصي، تجربياهم

  شرح حال

  :نكات مرتبطي كه بايد در مورد زن، خانواده و مراقبين بهداشتي او فهميده شوند شامل موارد زير هستند

  سن �

 .دهدقد، راه رفتن و هرگونه ناتواني كه لگن يا اندام تحتاني او را تحت تأثير قرار مي �

 در مورد راشيتيسم، استئوماالسي يا آسيب لگن شرح حال پزشكي مخصوصاً �

 .يا زايمان در هنگام ترم شروع شده است/ آيا اين بارداري نخست اوست �

 داليل انجام زايمان قبلي از طريق جراحي �

 زايي قبلي يا مرگ زودهنگام نوزادي و علت آن در صورت مشخص شدنسابقه مرده �

 هر مشكلي در طول بارداري �

 نونمدت زمان ليبر تاك �

 در صورت استفاده از پارتوگراف، آيا اتساع دهانه رحم از خط هشدار و اقدام عبور كرده است؟ �

 الگوي عملكرد رحمي تاكنون بعنوان مثال افزايش تعداد و مدت انقباضات يا توقف آن و غيره �

 ها اتفاق افتاده است؟ آيا پارگي پرده �

  ست و آيا رنگ گرفتگي با مكونيوم يا بوي بد وجود دارد؟ها دچار پارگي شده باشند، چه مدت زمان ااگر پرده �
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 تشخيص عدم پيشرفت كافي ليبر: 1جدول  

  

  

 تشخيصهايافته

  عدم اتساع دهانه رحم 

 انقباضات غير متناوب /عدم لمس انقباضات

 ليبر كاذب

 نهفته طوالنيفاز  ساعت از شروع انقباضات منظم 8متر بعد از سانتي 4عدم اتساع دهانه رحم بيشتر از 

  انتقال خط اتساع دهانه رحم به سمت راست خط هشدار پارتوگراف

  رغم وجود انقباضات موثروقف ثانويه اتساع دهانه رحم و نزول عضو پرزانته عليت 

، فشار 3وقف ثانويه اتساع دهانه رحم و نزول عضو پرزانته با كاپوت بزرگ، مولدينگ درجه ت

ته، دهانه رحم متورم، اتساع سگمان تحتاني رحم، تشكيل حلقه ضعيف دهانه رحم به عضو پرزان

 انقباضي، ديسترس مادري و جنيني

 كشندثانيه طول مي 40دقيقه كه هر كدام حداقل  10انقباض در  3متر از ك

 مايش ساير اعضاي غير ورتكس به همراه نمايش اكسي پوت قدامين       

  فاز نهفته طوالني

 عدم تناسب سر با لگن

  قفتو

  

  

  

  

 

 فعاليت ناكافي رحمي

 و وضعيت عضو نمايش

 غير طبيعي

 مرحله خروج طوالني عدم نزول عليرغم اتساع كامل دهانه رحم و تمايل زن به زور زدن 
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  نكات تشخيصي در معاينه فيزيكي

  وضعيت عمومي

  .در موارد ليبر متوقف شده عالئم خستگي جسمي و روحي وجود خواهند داشت

  :زير ممكن است مشاهده شوندهاي و نشانهاز عالئم  تمام يا برخي

  يا جنيني/ ديسترس مادري و �

چشمان گود افتاده، تشنگي، دهان خشك، پوست خشك كه با برگشت آهسته پوست بلند كرده (دهيدراتاسيون و يا كتواسيدوز  �

 )همراه است

 )افزايش دماي بدن(تب  �

 درد شكمي كه ممكن است مداوم باشد �

ده ادراري، پوست سرد و مرطوب، رنگ پريدگي، افت ، كاهش برون)يا بيشتر در هر دقيقه 100(و سريع  شوك، نبض ضعيف �

، اضطراب، گيجي، يا عدم )يا بيشتر در يك دقيقه 30به تعداد (، تنفس سريع )ميلي متر جيوه 90فشار سيستوليك كمتر از (فشار خون 

 .باشد شوك ممكن است بعلت پارگي رحم و يا سپسيس. هوشياري

 

 معاينه شكمي

  :شامل موارد زير است ،عالئم ليبر متوقف شده كه ممكن است بوسيله معاينه شكمي آشكار شود

يك مولدينگ بزرگ ممكن است . ورودي لگن احساس شود، زيرا قادر به نزول نيستتنگه تواند در ترين قطر سر جنين ميپهن �

ترين قطر سر جنين هنوز ولي يك لمس دقيق بايد مشخص كند كه پهن. شود در ورودي لگن ايجاد شده و باعث اشتباه در تشخيص

و بوده بطور مداوم سفت  رحمزيرا . منقبض باشد، لمس خيلي مشكل خواهد بودبطور دائم اگر رحم . ورودي لگن استتنگه باالي 

  .براي زن خيلي دردناك خواهد بود

ر زن دچار ليبر طوالني مدت باشد ممكن است انقباضات بعلت خستگي با وجود اين اگ(انقباضات مداوم، طوالني و قوي رحم  �

 .شوند؛ كه با شدت مضاعف دوباره شروع مي)رحم متوقف شوند

 .و بطور خيلي محكم اطراف جنين حلقه كند) يعني بطور مداوم سفت باشد(رحم ممكن است در حالت انقباض باقي بماند  �

 ).3.1شكل . (حلقه باندل ممكن است مشاهده شود �

حلقه باندل نامي است كه به ناحيه بين سگمان فوقاني و تحتاني رحم، زماني كه اين ناحيه قابل مشاهده و يا قابل لمس مي - 

اين حلقه نبايد در حالت طبيعي ديده . شوددر مراحل حاملگي و زايمان طبيعي اين ناحيه حلقه انقباضي ناميده مي. شود، داده شده است

 .شده و يا لمس شود

. توان آن را بعنوان يك فرورفتگي در سراسر شكم در حد ناف ديدكه مي ،حلقه باندل عالمت ديررس ليبر متوقف شده است - 

قسمت فوقاني آن سگمان فوقاني رحم به شدت منقبض و ضخيم شده است و در زير حلقه باندل سگمان تحتاني رحم كه بطور 
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پيدا  اتساع بيشتري تواند بوسيله مثانه پر و يا وجود گاز در رودهتحتاني شكم ميقسمت . خطرناكي نازك و متسع شده است وجود دارد

 .كند

  .ناشي از آنوكسي سمع نشود يدر موارد ليبر متوقف شده قلب جنين ممكن است در اثر مرگ جنين �

  معاينه واژينال

  :، شامل موارد زير استبايد جستجو شوندعالئم انسدادي كه 

  ترشح مكونيوم بدبو �

 مايع آمنيون خروج �

 .نيز باشد شود كه ممكن است حاوي مكونيوم يا خونمي يسوندگذاري باعث خروج ادرار غليظ �

 معاينه واژينال �

 .اندتورم فرج، مخصوصاً در زناني كه به مدت طوالني زور زده - 

 .واژن بعلت دهيدراتاسيون گرم و خشك است - 

 تورم دهانه رحم - 

 ). اد خروجي لگن ممكن است اتساع كامل باشددر موارد انسد(اتساع ناكامل دهانه رحم  - 

 لمس يك كاپوت سوكسدانئوم بزرگ - 

 . علت انسداد شامل مولدينگ شديد سر جنين گير افتاده در لگن، شانه، پيشاني، يا نمايش صورت خلفي و پروالپس بازو است - 
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حلقه باندل

 انقباض سگمان فوقاني رحم اتساع سگمان تحتاني رحم

 شكل شكم در موارد ليبر متوقف شده

 شكل طبيعي شكم
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گزارشات پارتوگراف

 :ي ليبر متوقف شده باشدمكن است نشان دهندهم ،رد زير باشدكه گزارشات پارتوگراف شامل مودر صورتي

كشيده ليبر كه محرز شده است؛ چرا كه ديالتاسيون دهانه رحم ابتدا از خط هشدار عبور كرده و اگر مرحله اول يا دوم طول �

  .به دنبال آن هيچ دخالتي صورت نگيرد، با وجود انقباضات قوي رحمي از خط اقدام نيز عبور خواهد كرد

هاي رحم پاره شدهانهعالئم و نش

متوقف  علل رحم پاره شده در ليبر براي تعريف و 1 جلسهمراجعه به (دانشجويان بايد قادر به تشخيص رحم پاره شده باشند 

 ).شده

 .شودندرت ديده ميه پار بتر است اما در زنان نوليپار شايعپارگي رحم در زنان مولتي

   ت سگمان تحتاني رحمحلقه باندل و حساسي: عالئم هشدار دهنده

  :، به پارگي رحم مشكوك شويددر صورت وجود عالئم زير

 شوك �

 مايع آزاد/ اتساع شكم  �

 انقباضات غيرطبيعي رحمي �

  شكم حساس �

 لمس راحت قسمتهاي جنيني �

  صداهاي قلبي جنيني عدم وجود حركات و �

  نبض سريع مادر �

هايي، جنين يا حداقل بخشي از آن در رحم در چنين نمونه. باشدتواند مشكل اگر پارگي رحم ناكامل و يا كوچك باشد، تشخيص مي

عالئم . كندافتد؛ زيرا فشار جنين تا حدودي از خونريزي جلوگيري ميباقي مانده و عالئم شوك در مادر تا بعد از زايمان به تأخير مي

نين شويم كه جزماني مشكوك به پارگي رحم مي. تواند به آرامي شروع شده و حتي ممكن است ليبر نيز ادامه يابددر اين مورد مي

 .و نبض مادر شروع به افزايش نمايد بطور ناگهاني دچار ديسترس شده

  .هر سوالي دارند بپرسند

  . خالصه كنيد

اول موجود  جلسهشما ممكن است بخواهيد آزموني از دانش و درك دانشجويان بعمل آوريد كه شامل اطالعاتي است كه در سه 

.مدل خونريزي بعد از زايمان وجود دارد 1 جلسهي از آزمون در مثال. است
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  جلوگيري از ليبر طول كشيده ومتوقف شده             

 

 

 

 

 

 

� 
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   4جلسه 

متوقف شده پيشگيري از ليبر طول كشيده و

      اين جلسه اهداف

  .از ليبر طول كشيده و متوقف شدهتوانايي دانشجويان براي درك مفهوم و اصول استفاده از پارتوگراف در پيشگيري  �

 به كار بردن اين شناخت در عمل و افزايش مهارت در ارزيابي پيشرفت ليبر �

اهداف درسي

  :، دانشجويان قادر خواهند بود4در پايان جلسه        

  .اصول پارتوگراف بعنوان يك ابزار براي پيشگيري از ليبر طول كشيده و متوقف شده را شرح دهند �

  .فاز نهفته و فعال ليبر را توضيح دهند تفاوت بين �

  .مشاهدات باليني پارتوگراف را به دقت گزارش دهند �

  .نمايند مشاهدات گزارش شده پارتوگراف را به دقت تفسير �

  طرح درسي

  )ساعت 8(سخنراني تعديل شده، تمرينات عملي 

  )روزهاي متعدد(آموزش باليني، ارزيابي 

باشند، وقت اضافي براي سخنراني، تمرينات و آموزش تجربه ميو در معاينات ليبر بي في نشدهاگر پارتوگراف به دانشجويان معر(

  ).باليني مورد نياز خواهد بود

  منابع

بيشتر اطالعات اين بخش از كتاب 
�

ليبر در حال پيشرفت است استفاده نمائيم  كهزمانيچگونه از پارتوگراف 
�

از   

 Life-saving skills manual for midwives. 2nd ed. American Collegeof Nurse-Midwives, Washington, DC,. 1991 

  :ساير منابع عبارتند از. اقتباس شده است

Exercise 4.1, Using the partograph is taken from the Emergency obstetric care for doctors and midwivesCourse notebook for trainers. Averting Maternal 
Death and Disability (AMDD) Program, Columbia University, Mailman School of Public Health, and JHPIEGO/Maternal and Neonatal Health 
ProgramBaltimore, Maryland, 2002. 

Preventing prolonged labour: a practical guide. The partograph, part I: principles and strategy Geneva, World Health Organization, 1994 
(WHO/FHE/MSM/93.8.( 

Preventing prolonged labour: a practical guide. The partograph, part II: user’s manual Geneva, World Health Organization, 1994 (WHO/FHE/MSM/93.9.( 

Preventing prolonged labour: a practical guide. The partograph, part III: facilitator’s guide Geneva, World Health Organization, 1994 
(WHO/FHE/MSM/93.10.( 

Managing complications in pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors Geneva, World Health Organization, 2003 
(WHO/RHR/00.7) 
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  مقدمه

تمام موارد اخير در محل تمرين بايد ارجاع  .به دانشجويان يادآوري نمائيد كه ليبر متوقف شده يكي از علل اصلي مرگ مادري است

  .شوند

به .آن آشنا باشند اداره پيشرفت ليبر با استفاده ازچگونگي گزارش، تفسير وپارتوگراف، فهد اينان داشته باشيد كه دانشجويان باطم

استفاده نماييد كه فرصتي را براي تمرين دانشجويان در  67در صفحه  4.1، از تمرين جلسهور دستيابي به اين هدف، در طول منظ

) 4.1شكل (تمرين كنيداستفاده از پارتوگراف را جلسهدر طول توانيدبه عبارت ديگر مي.كندزمينه استفاده از پارتوگراف فراهم مي

  .لعات موردي جهت آزمون فهم دانشجويان استفاده نماييدو در انتهاي جلسه از مطا

*معرفي پارتوگراف

ويژگي اصلي آن نمودار گزارش ديالتاسيون سرويكس  .هاي بعمل آمده از يك زن در ليبر استپارتوگراف گزارشي از تمام مراقبت

  .باشد كه از طريق معاينه واژينال قابل ارزيابي استمي

بصورتي طراحي شده است كه  فاز نهفته برداشته شده و .اصالح شده است و يافته تعديلتر آساناده براي استف WHOپارتوگراف 

 .كار در جهت اصالح پارتوگراف صورت گرفته استاين .در نظر گرفته شده است سانتي متر 4شروع آن از ديالتاسيون 

اطالعات شخصي

باالي ها در زمان پارگي پردهو  تاريخ پذيرش، زمان پذيرش ش بيمارستان،اطالعات شامل نام، تعداد حاملگي، زايمان، شماره پذير 

  .شودنوشته مي نمودار

  ضربان قلب جنين

  .شودنيم ساعت جهت كنترل وضعيت جنين گزارش مي ضربان قلب جنين هر 

مايع آمنيوتيك

مشاهده و ثبت )  "M(ا آغشته به مكونيوم ي)  "B(، آغشته به خون ) "C(روشن : مايع آمنيوتيك در هر معاينه واژينال بصورت

 .شودگزارش مي ) I(ها پاره نشده باشند، براي پرده سالم اگر پرده .شودمي

                                                           
*
  كه در آن فاز نهفته ليبر برداشته شده است،  WHOته باشيد كه پارتوگراف اصالح شده توجه داش 

 ,Managingn complications in pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors (WHO/RHR/00.7)در

توانيد كه در آن فاز نهفته موجود بود مي WHOستفاده از نسخه قديمي پارتوگراف با وجود اين در صورت تمايل به ا. وجود دارد نشان داده شده است جلسهكه در اين 

 . استفاده نماييد) در قسمت منابع(  The partograph, part III: facilitator’s guideاز
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مولدينگ 

همديگر مماس  فقط باها استخوان، ) o(  شوندراحتي احساس ميها بدرزه ها جدا بوده واستخوان: شودمي به اينصورت گزارش

 ( +++ ).اند روي هم قرار گرفته ها شديداً، استخوان( ++ )اند ا روي هم قرار گرفتهه، استخوان) ( + هستند

ديالتاسيون دهانه رحم

بازشدن دهانه رحم در هر بار معاينه واژينال . مهمترين قسمت براي بررسي پيشرفت ليبر مشاهده منحني ديالتاسيون دهانه رحم است

شروع  مترسانتي 4 ديالتاسيون گذاري بر روي پارتوگراف ازعالمت. شودگذاري ميمتعال)  X( ارزيابي شده و بصورت يك ضربدر 

  .شودمي

  خط هشدار

  .ادامه دارد متر در ساعتسانتي 1متر شروع شده و تا نقطه مورد انتظار ديالتاسيون كامل با سرعت سانتي 4خط هشدار در ديالتاسيون 

اقدامخط 

  .سمت راست خط هشدار قرار دارد يعتسا 4 درخط اقدام بصورت موازي و 

نزول سر

). شودقسمت تقسيم مي 5به (باشد، قابل ارزيابي است نزول از طريق لمس شكمي قسمتي از سر كه در باالي سمفيز پوبيس مي

 .شوددر هر معاينه واژينال گزارش مي) O(نزول بصورت يك دايره 

ساعات

 .كندشاره ميبه زمان سپري شده از آغاز فاز فعال ليبر ا

زمان

 .شودزمان واقعي روز در اينجا يادداشت مي

انقباضات

 ثانيه به هاطول مدت آن دقيقه و 10تعداد انقباضات در : شونددقيقه يادداشت مي 30انقباضات هر 

   

  مايعات داخل وريدي اكسي توسين، داروها و

 .شوندهاي مشخص شده يادداشت ميدر محل

رارتفشار خون، نبض ودرجه ح
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  .شودساعت ثبت مي 2ساعت و درجه حرارت هر  4دقيقه، فشارخون هر  30نبض هر 

  

ادرار

هر نمونه از  و شودساعت به دفع ادرار در ليبر تشويق مي 2زن هر  .شودآن يادداشت مي مقدار ،دهددفع ادرار رخ ميهر زماني كه 

  .گيردمورد آزمايش قرار مينظر پروتئين وكتون 
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  پارتوگراف :4.1شكل 

  

 

پارتوگراف
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استفاده از پارتوگراف

اگر در (آيد كه شامل تاريخچه شود، يك ارزيابي از وضعيت عمومي وي و جنينش بعمل ميكه يك زن در ليبر پذيرش ميزماني

  .باشد، معاينه شكمي، ضربان قلب جنين و معاينه واژينال مي)نباشد پرونده زن موجود

هاي مورد استفاده در پارتوگراف را ياد هد كرد كه چگونگي گزارشات، مشاهدات و تفسير يافتهاطالعات زير به دانشجويان كمك خوا

توضيحاتي كه در هر قسمت از فرم ارائه  قادر سازيد هر دانشجو يك برگه خالي پارتوگراف بدهيد تا آنها را قبل از ادامه، به. بگيرند

.، پيگيري نمايندكنيدمي

پيشرفت ليبر  

   دهانه رحم ديالتاسيون

 .شودمرحله اول ليبر به دو مرحله نهفته و فعال تقسيم مي

ساعت  8است تا فاز نهفته ممكن . دهانه رحم همراه استبا افاسمان  طول كشيده و مترسانتي 4فاز نهفته از آغاز ليبر تا ديالتاسيون 

ها بايد از تمام يافته يگزارش جنين و سالمت و منظم مادرهر چند ارزيابي . شودتر از اين كامل ميسريع گرچه معموالً طول بكشد،

  ).شده اصالح استفاده از پارتوگرافدر صورت ( شوندتا زمان رسيدن به فاز فعال در پارتوگراف رسم نمي موارد انجام شود اما اين

 مترسانتي 10با ديالتاسيون كامل يعني  و شده باز شود، شروع مترسانتي 4اندازه ه ب ي رحمدهانهكه فاز فعال از مرحله اول ليبر زماني

  .تر استپارها هم اغلب سريعدر مولتي در ساعت و مترسانتي 1 پيشرفت در اين فاز تقريباً. رسدبه اتمام مي

  .دهدرا نشان مي مترسانتي 1ديالتاسيون  ،مربع /هر شماره .وجود دارند 0-10هايي از در سمت چپ پارتوگراف شماره

  .دهدساعت را نشان مي 1مربع وجود دارد كه هر مربع  24ئين پارتوگراف، در پا

 مراحل در .شودساعت انجام مي 4هر  معاينات واژينال تقريباً .شودنشان داده مي Xدر پارتوگراف با عالمت  ي رحمدهانهديالتاسيون  

دهانه اسيون تبخش باشد، ديالاگر پيشرفت رضايت .باشد زنيا پارزنان مولتيبخصوص در پيشرفته ليبر ممكن است به معاينات بيشتر 

  .يا در سمت چپ آن باقي خواهد ماند روي خط هشدار و رحم

تنها كمكي به ه چرا كه ن .استفاده نكنيد انگشتيزن هيچ انقباضي نداشته باشد، از معاينه واژينال  باشند وشده ها پاره اگر پرده

را از نظر وجود و هر يك ساعت آنيك پد تميز را روي واژن قرار داده  .كندنت را بيشتر ميكند، بلكه خطر آغاز عفوتشخيص نمي

ساعت پاره بوده و  18ها به مدت بيش از اگر عالئمي از عفونت وجود داشته يا پرده. بررسي كنيد آن و يا بوي مخصوصمايع آمنيون 

با  پيشرفتهبيوتيك داده و ترتيب انتقال بيمار به يك مركز سالمتي آنتيهفته با يا بدون وجود عفونت باشد،  37يا حاملگي كمتر از 

 .امكانات ويژه مراقبت از نوزاد را فراهم سازيد
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نزول سر جنين    

 .همراه نزول سر جنين باشدبه بايد  ي رحمدهانهديالتاسيون ، ليبر خوببراي پيشرفت   

   ).4-2شكل (كنيد شود استفاده از آنچه كه براي ديالتاسيون استفاده مي د جداشود، از يك نماكه نزول سر رسم ميوقتي

  

  رسم نزول سر جنين: 4-2شكل   

تنگه كه باالي  سري. خواهد بود تنگه ورودي لگنانگشت، راهنمايي براي بيان كسر پنجم از سر باالي  5 پهنايبراي راحتي، 

  ).باال 4-3شكل (جا خواهد داد  بسته را در خود انگشت 5پهناي تمام  ،است ورودي لگن متحرك

 ،  (  ماند، با انگشتان كمتري از دست نشان داده خواهد شدكه باالي لبه سمفيز مي كند، قسمتي از سركه سر نزول ميهمچنان

انگشت يا كمتر باشد، سر انگاژه شده  2 پهناياندازه  هب سمفيزصورت پذيرفته شده است كه وقتي قسمت باالي به اين معموالً )...و 

  ).پايين 4-3شكل (است  

:نكاتي كه بايد بخاطر بسپاريد

تدريجي دهانه رحم ) افاسمان(گي شدشدگي و نرممتر بوده و همراه با كوتاهسانتي 0-4نهفته از ديالتاسيون فاز  •

  .ساعت طول بكشد 8بطور طبيعي نبايد بيشتر از  اين فاز .باشدمي

  .سانتيمتر در ساعت باشد 1حداقل  پيشرفت بايد متر بوده كه سرعتسانتي 4-10فاز فعال از ديالتاسيون  •

  .سمت چپ خط هشدار باشد بايد در روي و يا ي رحمدهانهكند، ديالتاسيون كه ليبر خوب پيشرفت ميوقتي •

گذاري ميروي خط هشدار عالمتبر  ي رحمدهانهگيرد، ديالتاسيون كه پذيرش در فاز فعال صورت ميوقتي •

  .شود
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سر را كجا در حين كه شما بدانيد  تا نزول سر بايد هميشه بوسيله معاينه شكمي بالفاصله قبل از انجام معاينه واژينال ارزيابي شود

  .   معاينه واژينال لمس خواهيد كرد

  

 .ستقابل لمس ا سمفيز پوبيسانگشت در باالي  5سر بطور كامل توسط  )( سر در باالي لبه سمفيز پوبيس متحرك است

 )(سر آنگاژه شده است  .انگشت در باالي لبه سمفيز قابل لمس است 2وسيله هسر ب
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  .شودله معاينه شكمي ارزيابي ميوسينزول سر به: 4.3شكل 

  

  

 

 

 

  انقباضات

 .شودمدت انقباضات با پيشرفت زايمان بيشتر مي و دبطور طبيعي تعدا .انقباضات خوب رحمي براي پيشرفت ليبر ضروري استوجود 

  .شودمي ثبتروي پارتوگراف بر دقيقه  30انقباضات هر 

   .دقيقه 10 عرض انقباضات در  چپ آن نوشته شده استسمت  در در زير خط زمان و

دقيقه  10انقباض در  2دهدكه اگر هر مربع يك انقباض را نشان مي .اندگذاري شدهشماره 1-5هاي اين قسمت از پارتوگراف از مربع

  .گذاري خواهد شدافتد، دو مربع عالمتبياتفاق 

  .ددهروي پارتوگراف نشان مي بر قدرت انقباضات را زير كليد ثبتمربعات 

  .باشندثانيه مي 20دهنده انقباضات ماليم به مدت كمتر از ها نشاننقطه 

  .باشندثانيه مي 20-40دهنده انقباضات متوسط به مدت خطوط مورب نشان  

  .باشندثانيه مي 40تر از طوالني دهنده انقباضات قوي ونشان رنگ توپر  

  

 

 

 

  

  

:نكاتي كه بايد بخاطر بسپاريد

نارسايي در نزول ممكن است نشان. شرفت ليبر را بررسي كندكند كه پيميزان نزول سر جنين به ماما كمك مي

 .ليبر متوقف شده باشد يدهنده

  .گيرد يك معاينه شكمي بايد هميشه قبل از معاينه واژينال انجام

 

: بخاطر داشته باشيد كه

  .شونددقيقه در پارتوگراف ثبت مي 30اهده شده و هر انقباضات از نظر تعداد و طول مدت مش �

  .شودمي ثبتدقيقه  10تعداد انقباضات در  �

  .باشدميثانيه  40ثانيه و بيشتر از  20-40ثانيه،  20كمتر از : راه گزارش طول مدت انقباضات شامل 3 �
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  وضعيت جنين

  .دهدهاي جمجمه اطالعاتي درباره وضعيت جنين در ليبر ميمولدينگ استخوان ها، مايع آمنيوتيك وپردهوضعيت ضربان قلب جنين، 

  نينجضربان قلب 

  .باشدسمع و ثبت ضربان قلب جنين يك راه سالم و قابل اعتماد براي ارزيابي عملكرد جنين مي

عت در مرحله اول ليبر، و بطور مداوم در انتهاي مرحله ضربان قلب هر نيم سا. گرددضربان قلب جنين در باالي پارتوگراف ثبت مي

 180تا  100خطوط بين . باشددقيقه مي 30هر مربع براي ضربان قلب جنين معرف . شوداول و در طول مرحله دوم ليبر سمع مي

دهنده و يا مشخص نشان 180و بيشتر از  100تر بوده تا به ماما يادآوري نمايد كه ضربان قلب جنين كمتر از ضربه در دقيقه تيره

 .جنيني است مهم كننده ديسترس

مايع آمنيوتيك  ها وپرده

   .تواند به ارزيابي وضعيت جنين كمك نمايدوضعيت مايع آمنيوتيك مي

مشاهدات در هر بار معاينه واژينال تشخيص داده مي. شودمشاهدات زير در پارتوگراف بالفاصله در زير ضربانات قلب جنين ثبت مي

  .شود

  : ها سالم باشنداگر پرده

  .را براي سالم ثبت كنيد   Iحرف  �

 : ها پاره باشنداگر پرده

  .را براي روشن گزارش كنيد  Cمايع روشن است، حرف  �

  .را گزارش كنيد  Bمايع آغشته به خون است، حرف  �

  .را گزارش كنيد  M مايع آغشته به مكونيوم است، حرف  �

  .را بكار ببريد  A، حرف شودمايع مشاهده نمي �

 :اگر دقيقه يكبار ضربان قلب جنين را گوش دهيد 5هر 

  .مايع شامل مكونيوم سبز غليظ يا تيره باشد �

 .ها مايع وجود نداشته باشددر زمان پارگي پرده �

).جنين كمبود اكسيژن دارد(ها ممكن است عالئم ديسترس جنيني باشد اين

هاي جمجمهاستخوان گمولدين

يك لگن گشاد فشار كمتري بر يك سر كوچك  مثالً .ليبر است طول در جنينلدينگ يك نشانه مهم اعمال فشار لگن بر سر مو

براي ثبت مولدينگ از نكات كليدي زير  .كندمياما يك لگن كوچك فشار قابل توجهي بر يك سر بزرگ اعمال  .كرداعمال خواهد 

  :پيروي كنيد
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O راحتي احساس شوندهب توانندمي هادرز ها جدا بوده واستخوان.  

  .هم مماس هستندبا  فقط هااستخوان+ 

كه ممكن است بدين معني باشد كه  توانند جدا شوندراحتي با فشار انگشتان شما ميهاما ب اند،بر روي هم قرار گرفتهها استخوان++ 

  .ارجاع داده شود ترمراقبتي باال سطحزن بايد به يك 

كه ممكن است بدين معني باشد  توانند جدا شوندراحتي با فشار انگشتان شما نميهاما ب اندبر روي هم قرار گرفتهها استخوان+++  

 .ارجاع داده شود ترمراقبتي باال سطحكه زن بايد به يك 

  

 

 

 

 

 

    

  وضعيت مادر

  .شودتمام مشاهدات مربوط به وضعيت مادر در پائين پارتوگراف نوشته مي 

ن ودرجه حرارتنبض، فشارخو  

  .بگيريدهر نيم ساعت نبض را   

 ادرار  

 .هر نمونه بايد از نظر پروتئين وكتون چك شود .به غلظت ادرار توجه كنيد .ساعت در مورد دفع ادرار از مادر سوال كنيد 2-4هر   

  داروها و مايع درماني  

 . دهيد ثبت كنيدها را ميكه آنوقتي  

اكسي توسين 

  .اي براي اكسي توسين وجود داردداروها ستون جداگانه و درماني در باالي ستون مايع

:نكاتي كه بايد بخاطر بسپاريد

 .بالفاصله بعد از يك انقباض قوي به صداي قلب جنين گوش دهيد �

 .ر طبيعي هر نيم ساعت يكبار صداي قلب جنين را ثبت كنيددر مرحله اول ليب �

 .ضربه در دقيقه است 120-160ضربان قلب جنين بين  طبيعيبطور  �

  ).جنين خيلي بزرگتر از لگن مي باشد(افزايش مولدينگ با يك سر بزرگ عالمت عدم تناسب است  �
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 . بايد در خط زماني صحيح وارد شوند ، تمامي موارد در زمان انجام مشاهدات 

رضايتبخش ليبرپيشرفت غير

ماما بايد ترتيب ارجاع زن كه ليبر طبيعي نباشد، وقتي .مشكالت ليبر استفاده كند شناساييتواند از پارتوگراف براي يا پزشك مي ماما و

 . داردآن مركز وجود  در) سزارين(امكان مداخله جراحي  سطح مراقبتي باالتر را بدهد كهبه يك 

فاز نهفته طول كشيده 

يا فاز  كاذب ممكن است زن در ليبر موارددر اين  .غيرطبيعي است پيشرفت ،باقي بماند ليبر ساعت در فاز نهفته 8اگر زن بيش از 

   .طول كشيده باشدنهفته 

كه در ليبر كاذب در حالي يابد،ميو انقباضات ادامه  ي رحم ايجاد شدهدهانه يا ديالتاسيون/ واي تغييرات در افاسمان در فاز نهفته پاره

 يا بدين صورت كه ،گذشته نگر بودهتشخيص معموالً . شودانقباضات متوقف مي رحم وجود نداشته و يهيچ تغييري در دهانه

 .يابدانقباضات ادامه مياين  مترسانتي 4 تا دهانه رحمپيشرفت ديالتاسيون  تا زمان ياو  شودليبر كاذب متوقف مي موارد نقباضات درا

  .ساعت بايد ارجاع داده شود 8هر زني با فاز نهفته 

 اراياستفاده از پارتوگراف د صورت در .ندماباقي خواهد  مترسانتي 4تا  1 بين ديالتاسيون دهانه رحمدر يك فاز نهفته طول كشيده، 

 .ور كند، زن بايد ارجاع داده شودسمت راست خط هشدار عببه ساعت استفاده،  8ديالتاسيون دهانه رحم، بعد از كه زمانيفاز نهفته، 

حركت به سمت راست خط هشدار در فاز فعال

كه زماني. روي و يا در سمت چپ خط هشدار باقي خواهد ماندمنحني ديالتاسيون دهانه رحم، بطور طبيعي بر در فاز فعال ليبر 

  .   ديالتاسيون دهانه رحم به سمت راست خط هشدار عبور كند، اين يك اخطار است كه ليبر ممكن است طول كشيده باشد

پيشرفت ليبر بايستي كند، يك ارزيابي كلي از مادر، جنين و ي رحم به سمت راست خط هشدار حركت ميكه ديالتاسيون دهانهزماني

چرخش به يك طرف يا با گاهي اوقات مايع درماني مجدد، خالي كردن مثانه و تشويق زن به فعاليت بيشتر و حركت . انجام شود

مانند (كه هر عارضه ديگري درصورتي. باعث بهبودي در پيشرفت ليبر خواهد شد و پيشرفت طبيعي ادامه خواهد يافت *وضعيت قائم

وجود داشته باشد، مادر بايد بالفاصله براي دريافت كمك تخصصي ارجاع داده شود ) شكست در نزول سر و مانند آن هيپرتانسيون،

ها و امكان ارجاع به سطح مراقبتي باالتر كه ممكن مادر و خانواده او بايد از تمام يافته. بجز زماني كه تولد جنين قريب الوقوع است

 مخصوصاً .داده شود الزم باشد مادر به يك تسهيالت ديگر ارجاع داده شود، بايستي ترتيب انتقال وي اگر. است الزم باشد، آگاه باشند

  .   نزديكي وجود نداشته باشدآن در  ياالترب يمراقبتسطح اگر 

اقدامدر خط 

 . صله بايد وارد عمل شدند، بالفاكرحم از اين خط عبور مي يكه ديالتاسيون دهانهوقتي .ساعتي خط هشدار است 4در  اقدامخط  

مناسب ارجاع داده  اقدامات هاي تخصصي ومگر  اينكه زايمان قريب الوقوع باشدكه در اين صورت بايد بالفاصله براي دريافت ارزيابي

  .شود

                                                           
* Upright 
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  ديالتاسيون دهانه رحم -كمك آموزشي  

اگر  .شودبيان مي مترسانتيبه  مدلاين  در .شودگيري ميهاينچ انداز درصد و انگشتان، )cm(متر سانتي ديالتاسيون دهانه رحم با

 : از اطالعات زير استفاده كنيد خودتان تغيير داده و روش در را مترسانتيكنيد، شما از روش اندازه گيري ديگري استفاده مي

  مترسانتي 1.25اينچ يا   =انگشت 1

  متريسانت 3اينچ يا  1 =انگشت 2

  مترسانتي 4.5اينچ يا  1 =انگشت 3

  مترسانتي 5.5اينچ يا  2  =انگشت 4

  مترسانتي 7اينچ يا  2  =ديالتاسيون                % 50=انگشت  5

  مترسانتي 8.5اينچ يا  3 =ديالتاسيون               % 75=انگشت  6

  مترسانتي 9.5اينچ يا  3= ديالتاسيون يا لبه       % 95=نگشت ا 7

. ي رحم باقيمانده در طي معاينه واژينال را حدس بزندرسيد، ماماي با تجربه ممكن است ميزان دهانه% 50كه ديالتاسيون به زماني

كند كه به پهناي يك انگشت اي از دهانه رحم را احساس مياست، ماما فقط يك حلقه% 75ي رحم كه ديالتاسيون دهانهمثالً  وقتي

  .مانده استباقي

:نكاتي كه بايد بخاطر سپرد

تصميمي  ها به سمت راست خط هشدار حركت كند، بايد ارزيابي شده ورحم آن يتاسيون دهانهكه ديال تمام زناني �

اگر عوارض ديگري هم وجود داشته باشد، مايع درماني مجدد، تخليه مثانه و . درباره  اقدام مناسب گرفته شود

  .ساعت مجدداً ارزيابي شود 2-4وضعيت قائم ايجاد كرده و زن در عرض 

كه اين مسئله مستلزم انتقال در صورتي. ، زن بايد بدون تأخير به مركز مراقبتي باالتر ارجاع داده شوددر خط اقدام �

 .باشد، ماما بايد زن را در اين انتقال همراهي كندزن مي
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رحم از  يزودي دهانهداند كه بهاو مي. كنداحساس مي را رحم ياست، ماما فقط يك لبه نازك از دهانه% 95كه ديالتاسيون وقتي

  .زودي شروع خواهد شدروي سر جنين محو شده و مرحله دوم به

هايي با رحم را با ساختن راهنماي ديداري از دايره يبه دانشجويان كمك كنيد كه چگونگي ارزيابي ديالتاسيون دهانهتوانيد شما مي

آل بايد به دانشجويان اجازه دهد كه انگشتان خود را داخل راهنماي ديداري ايده).  4.4شكل (مترهاي مختلف فرا گيرند سانتي

  .آورندهاي مختلف را بعمل تي با چشم هاي بسته ارزيابي از دايرهدانشجويان بايس. ها قرار دهنددايره

  

      

  رحم يگيري ديالتاسيون دهانهاندازه: 4.4شكل 

  .خالصه كنيد

چگونه بايد كه چه چيز را و كجاي پارتوگراف و  فرصتي را براي كنترل كردن اين نكته در نظر بگيريد كه تمام دانشجويان بفهمند

  .ثبت كنند

. انفرادي با سوال در انتهاي جلسه تكميل نماييد و يا بصورت با وقت دادن براي بحث هاي كوچكرا يا در گروه 4.1انجام تمرين  سر

ايد، ممكن است براي كار اول مطالعه كه شما مطالعه موردي را به عنوان يك تمرين فردي انتخاب كردهبا اين وجود در صورتي

ها مورد انتظار است، داشته چه كه از آندانشجويان در اين شرايط بايستي فهم بهتري از آن. باشدبراي يك گروه مفيد  1موردي 

  .باشند

  

  

  

انگشت 2 - مترسانتي 3  

انگشت 5 -%50- مترسانتي 7  

%75-مترسانتي 8.5  

%100مترسانتي 10  
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  استفاده از پارتوگراف  4.1تمرين 

  .باشدمي زايمان براي اداره دانشجويان براي استفاده از پارتوگرافهدف از اين تمرين، توانمند كردن 

منابعدستورالعمل

  .تمرين، پارتوگراف را با دانشجويان مرور كنيدقبل از شروع 

 .فرم خالي داده شود 3 به هر دانشجو بايد

عدد  3( فرم هاي پارتوگراف �

  )براي هر دانشجو

بندي شده به پارتوگراف تقسيم �

 .اندازه پوستر اگر موجود باشد

  1مورد 

بندي تقسيممعلم بايد هر مرحله را در كالس خوانده و اطالعات را بر روي پارتوگراف 

در همان . شده به اندازه پوستر، رسم كند و از دانشجويان سواالتي در هر مرحله بپرسد

  .هاي پارتوگراف خودشان رسم كنندزمان دانشجويان بايد اطالعات را در فرم

  2مورد 

ديگر  معلم بايد هر مرحله را در كالس بخواند و دانشجويان بايد اطالعات را در فرم

سواالت در هر مرحله بايد به محض بوجود آمدن پرسيده . دشان رسم كنندپارتوگراف خو

  .شوند

   3مورد 

معلم بايد هر مرحله را در كالس بخواند و دانشجويان بايد اطالعات را در فرم سوم 

 .سواالت بايد پرسيده شود كه پارتوگراف كامل شدوقتي .رسم كنندپارتوگراف خودشان 

 

اطمينان داشته باشد كه دانشجويان فرم هاي پارتوگراف خود را  در بين تمرين، معلم بايد

  . بطور صحيح پر كرده باشند

فرم كامل شده پارتوگراف با استفاده از كليد جواب، سواالت را  3براي شركت كنندگان 

. ها تحويل دهيدتوسط دانشجويان به آن هاي كامل شدهتهيه كرده و براي مقايسه با فرم

ها هاي كامل شده بوسيله دانشجويان و آنچه كه در كليد جوابپارتوگراف هاي بينتفاوت

 .  است را حل و بحث كنيد

 تمرين كليد پاسخ پارتوگراف
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پارتوگراف
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   1مورد: پارتوگراف  استفاده از

  : 1گام 

  .پذيرش شده است 2000/5/12قبل از ظهر مورخ  5.00در ساعت   Aخانم  �

  .انداره شدهقبل از ظهر پ 4.00پرده ها در ساعت  �

  0 ، سقط2زايمان  ،3حاملگي  �

  7886شماره بيمارستان  �

  .بود مترسانتي 2دهانه رحم ديالتاسيون باالي سمفيز پوبيس لمس شده و   در زمان پذيرش سر جنين �

  شود؟چه چيزي بايد در پارتوگراف ثبت : والس

  .ن يادداشت نشودمورد اول اما نزول و ديالتاسيو 4مانند  را گزارش كنيد فقط جزئيات تاريخچه او. زن در فاز فعال ليبر نيست :توجه

  :  2گام 

  قبل از ظهر 09.00

  .باالي سمفيز پوبيس لمس مي شود  سر جنين �

  .است مترسانتي 5رحم  يدهانهديالتاسيون  �

  شود؟  ثبتدر حال حاضر چه چيزي بايد در پارتوگراف  :والس

  :اطالعات زير را در پارتوگراف رسم كنيد .فاز فعال ليبر است حاال زن در :توجه

  .كشدطول ميثانيه  20-40 كه هر كدام دقيقه 10انقباض در  3 �

  120ضربان قلب جنين  �

  ها پاره، مايع روشنپرده �

  شوندراحتي لمس ميه ببوده و درزها ها جدا استخوان �

   70/120فشارخون  �

  درجه سانتيگراد  36.8درجه حرارت  �

  در دقيقه 80ض نب �

  منفياستون  پروتئين و :ليترميلي 200ده ادراري برون �

  برداشته شود؟ هايي بايدگامچه  :والس

  هايي بايد داده شود؟چه آگاهي :والس

بعد از ظهر چه انتظاري داريد؟  1:00در ساعت   :س
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  :  3گام 

  :روي پارتوگراف رسم كنيدبر اطالعات زير را 

  80ثانيه، نبض  30 هر كدام 10/3، انقباضات 120ضربان قلب جنين       .   قبل از ظهر 9.30  

  80ثانيه، نبض  30هر كدام 10/3، انقباضات 136ضربان قلب جنين  .        قبل از ظهر10.00

  88ثانيه ، نبض  35هر كدام 10/4، انقباضات 140ضربان قلب جنين    قبل از ظهر      10.30

  37درجه حرارت  ،88نبض  ،ثانيه 40هر كدام  10/3، انقباضات  130ضربان قلب جنين    .    قبل از ظهر 11.00

  باالي سمفيز پوبيس  سر در  ،84ثانيه نبض   40هر كدام 10/4، انقباضات 136ضربان قلب جنين    .قبل از ظهر:  11.30

   88نبض  ، ثانيه 40ر كدامه 10/4، انقباضات 140ضربان قلب جنين  .                ظهر 12.00

    88ثانيه نبض  45هر كدام  10/4، انقباضات 130ضربان قلب جنين بعد از ظهر          12:30

  37درجه حرارت  ،90ثانيه نبض  45هر كدام 10/4، انقباضات 140ضربان قلب جنين.             بعداز ظهر 1.00

  بعد از ظهر 1:00

  .شودسمفيز پوبيس لمس مي باالي سر جنيبن در  �

  رحم بطور كامل باز شده است يدهانه �

  مايع آمنيوتيك روشن  �

  .شوندراحتي احساس ميه ب درزها بوده و هاي جمجمه جدااستخوان �

   70/100فشار خون  �

 استون منفي ليتر ، پروتئين وميلي 150ده ادراري برون �

�   

  برداشته شود؟ هايي بايدچه گام :والس

  هايي بايد داده شود؟هيچه آگا: والس

    انتظار داريد بعداً چه اتفاقي بيفتد؟: والس

  :  4گام 

  :اطالعات زيررا بر روي پارتوگراف ثبت كنيد

  گرم 2850زايمان خودبخودي با يك جنين دختر زنده، وزن : بعداز ظهر 1.20 

  :به سواالت زير پاسخ دهيد

  ؟بودفعال ليبر چقدر   فازطول مدت مرحله اول  :والس

  مرحله دوم ليبر چقدر طول كشيد؟: والس
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   2 مورد :استفاده از پارتوگراف 

  :  1گام 

  .پذيرش شد 2000.5.2قبل از ظهر مورخ  10.00در ساعت  Bخانم  �

  پرده ها سالم �

   0، سقط 0حاملگي اول، زايمان  �

  1443 شماره بيمارستان �

  : داطالعات زير را باالي پارتوگراف همراه با جزئيات زير وارد كني

  .شودمي باالي سمفيز پوبيس لمس  سر جنين  �

  .است مترسانتي 4رحم  يدهانهديالتاسيون  �

   .ندكشثانيه طول مي 20كه هر كدام  وجود دارددقيقه  10انقباض در  2 �

   140ضربان قلب جنين  �

  ها سالم پرده �

   70/100فشار خون  �

  درجه سانتيگراد  36.2درجه حرارت  �

  قيقه در د 80نبض  �

 استون منفي پروتئين و؛ ليترميلي 400ده ادراري برون �

  

  تشخيص شما چيست؟: والس

  انجام خواهيد داد؟ اقداميچه : والس

  : 2 گام

  :اطالعات زير را روي پارتوگراف رسم كنيد

   90ثانيه ، نبض  15هركدام  10/2انقباضات  ،140قبل از ظهر     ضربان قلب جنين  10.30

  پرده ها سالم  88ثانيه ، نبض 15هركدام  10/2انقباضات  ،136هر     ضربان قلب جنينقبل از ظ 11.00

   84ثانيه ، نبض  20هركدام  10/2انقباضات  ،140ل از ظهر     ضربان قلب جنين قب 11.30

  36.2، درجه حرارت  88ثانيه ، نبض 15هركدام  10/2انقباضات  ،136قبل از ظهر     ضربان قلب جنين   12.00

  شوديباالي سمفيز پوبيس لمس م  سر جنين  �

  ها سالم، پرده.است مترسانتي 5رحم  يدهانهديالتاسيون  �

تشخيص شما چيست؟: والس

  انجام خواهيد داد؟ اقداميچه : والس
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  :  3گام 

  :اطالعات زير را روي پارتوگراف رسم كنيد

   90ثانيه ، نبض  15هركدام  10/1ات ،انقباض 136ضربان قلب جنين بعد از ظهر    12.30

   88ثانيه ، نبض 15هركدام  10/1،انقباضات 140ضربان قلب جنين  بعد از ظهر    1.00

   88ثانيه ، نبض  20هركدام  10/1،انقباضات  130ضربان قلب جنين  بعد از ظهر     1.30

   70/100فشار خون    36.8، درجه حرارت 90يه ، نبضثان 20هركدام  10/2،انقباضات 140بعد از ظهر     ضربان قلب جنين 2.00

  شوديباالي سمفيز پوبيس لمس م  سر جنين  �

  استون منفي ليتر؛ پروتئين وميلي 300ده ادراري ، برونمترسانتي 4ديالتاسيون دهانه رحم  �

  ها سالم پرده �

  تشخيص شما چيست؟: والس

                                                                                                                                         يد؟بايد انجام ده اقداميچه  اكنون : والس

  اطالعات زير را روي پارتوگراف رسم كنيد

  ها، مايع آمنيوتيك روشنپارگي مصنوعي پرده �

 .راحتي قابل لمس هستنده ب بوده و درزها هاي جمجمه جدا، استخوانمترسانتي 4رحم  يالتاسيون دهانهدي �

 .است قطره در دقيقه تقويت شده 10 سرعت با و ميلي ليتر مايع 500واحد در  5/2ليبر با اكسي توسين  �

  

  : 4گام 

  :اطالعات زير را روي پارتوگراف رسم كنيد

  بعداز ظهر 2.30

  .كشدثانيه طول مي 30دقيقه كه هر كدام  10 ض درانقبا 2 �

  .يابدقطره در دقيقه افزايش مي 20انفوزيون به  سرعت �

   80/120، فشار خون 88، نبض 140ضربان قلب جنين  �

  بعداز ظهر 3.00

  .كشدثانيه طول مي 30 هر كدام دقيقه كه 10انقباض در  3 �

  .يابددر دقيقه افزايش مي قطره 30قطرات به  سرعت �

   90، نبض 140ضربان قلب جنين  �

  بعداز ظهر 3.30

  .كشدثانيه طول مي 30دقيقه كه هر كدام  10انقباض در  3 �

  در دقيقه قطره 40افزايش ميزان قطرات به  �

   88نبض  ،140ضربان قلب جنين  �



   
زا��ن 	���� ���     8 1

 

  بعداز ظهر 4.00

  شودباالي سمفيز پوبيس لمس مي  سر جنين در  �

  .است مترسانتي 6رحم  يدهانهديالتاسيون  �

  كشد ثانيه طول مي 30دقيقه كه هر كدام  10انقباض در  3 �

  قطره در دقيقه  50افزايش تعداد قطرات به  �

  بعد از ظهر 4.30

  90ثانيه، نبض  45هر كدام  10/3ضربان قلب جنين، انقباضات  �

  گيرد؟صورت  اقدامي بايد چه اكنون: والس

  : 5گام 

  در دقيقه 50ثانيه ، قطرات  40هر كدام  10/3، انقباضات  88، نبض  138ن قلب جنين ضربا  .      بعداز ظهر 5.00 

  در دقيقه   50ثانيه ، قطرات  45هر كدام 10/3، انقباضات  90، نبض  140ضربان قلب جنين  .        بعداز ظهر 5.30

  در دقيقه 50ثانيه ، قطرات  50 هر كدام10/4، انقباضات  90، نبض  140ضربان قلب جنين .        بعداز ظهر 6.00

  در دقيقه 50ثانيه ، قطرات  50هر كدام  10/4، انقباضات  90، نبض  144ضربان قلب جنين    .     بعداز ظهر  6.30

  

  :  6گام 

  :اطالعات زير را روي پارتوگراف رسم كنيد

  .بعداز ظهر 7.00

  .شودباالي سمفيز پوبيس لمس مي  سر جنيبن در �

   90ثانيه، نبض  50هر كدام  10/4، انقباضات 144ضربان قلب جنين  �

 دهانه رحم بطور كامل باز شده است  �

  

  :  7م گا

  :كنيد ثبت اطالعات زير را روي پارتوگراف

  گرم  2654وزن  ازايمان خودبخودي با نوزاد پسر زنده ب :بعداز ظهر 10.00

  : به سواالت زير پاسخ دهيد

  ه اول ليبر چقدر طول كشيد؟فاز فعال مرحل :والس 

  مرحله دوم ليبر چقدر طول كشيد؟ :والس

  چرا نياز به تقويت ليبر احساس شد؟ : والس
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 3 مورد: استفاده از پارتوگراف

  :1گام 

  پذيرش شده بود 2000.5.12مورخه  10.00در ساعت  Cخانم  �

  .پاره شده بود 9.00ها در ساعت پرده �

   0حاملگي اول، زايمان  �

  .6639 ارستانشماره بيم �

  :پارتوگراف ثبت كنيدبر روي  همراه جزئيات زيربه  را فوق اطالعات

  شودباالي سمفيز پوبيس لمس مي  سر جنين  �

  .است مترسانتي 4رحم  يدهانهديالتاسيون  �

  ثانيه 20هر كدام به مدت كمتر از  دقيقه 10انقباض در  3 �

   140ضربان قلب  �

  مايع روشن  �

  ل هم درزها مقاب �

   70/120فشار خون  �

  درجه سانتيگراد  36.8درجه حرارت  �

  در دقيقه  80نبض  �

 استون منفي پروتئين و؛ ليترميلي 200ده ادراري برون �

  

  : 2گام 

  :كنيد رسم اطالعات زير را برروي پارتوگراف

  80، نبض ثانيه  35هر كدام  10/3،، انقباضات  130ضربان قلب جنين  .            ز ظهرقبل ا 10.30

  90ثانيه ، نبض  40هر كدام  10/3، انقباضات  136ضربان قلب جنين   .            هرقبل از ظ 11.00

  88ثانيه ، نبض  40هر كدام 10/3، انقباضات 140ضربان قلب جنين  .            هرقبل از ظ11.30 

  باال ، سر  37، درجه حرارت  90ثانيه ، نبض  40ام هر كد10/3، انقباضات 140ضربان قلب جنين            .       ظهر 12.00

   90ثانيه ، نبض 40هر كدام  10/3،، انقباضات  130ضربان قلب جنين.          ظهربعد از   12.30

 88ثانيه ، نبض  40هر كدام  10/3،، انقباضات  130ضربان قلب جنين            .از ظهر بعد  1.00

  88ثانيه ، نبض  40هر كدام  10/3،، انقباضات  120ضربان قلب جنين             . بعداز ظهر 1.30

   70/100، فشارخون 37درجه حرارت  90ثانيه، نبض  45هر كدام  10/4، انقباضات 130ضربان قلب جنين.        بعداز ظهر 2.00

  قابل لمس استباالي سمفيز پوبيس  سر  �

  مايع آمنيوتيك روشن / متر است سانتي 6 رحم يدهانهديالتاسيون  �

 .اند اما قابل برگشت نيستنددرزرها روي هم قرار گرفته �
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  :  3گام 

  ، مايع روشن 90ثانيه، نبض  40هر كدام به طول  10/4، انقباضات 120ضربان قلب  .      ظهربعداز  2.30

  ، لكه خوني روشن88ثانيه، نبض  40ه طول هر كدام ب 10/4، انقباضات 120ضربان قلب   .     بعداز ظهر 3.00

  100ثانيه، نبض  45هر كدام به طول 10/4، انقباضات 100ضربان قلب   .     هربعداز ظ 3.30

   37درجه حرارت  ،100ثانيه، نبض  50هر كدام به طول  10/4، انقباضات  90ضربان قلب  .    بعد از ظهر  4.00

  باال، مايع مكونيومي ،سر  100ثانيه، نبض  50هر كدام به طول  10/4انقباضات  ،96ضربان قلب       . بعداز ظهر 4.30

    110ثانيه، نبض  50هر كدام به طول  10/4، انقباضات 90ضربان قلب .       بعداز ظهر 5.00

  باالي سمفيز پوبيس قراردارد سر  �

  متر استسانتي 6ي رحم ديالتاسيون دهانه �

   ييع آمنيوتيك بصورت مكونيومما �

  .اند اما قابل برگشت نيستنددرزرها روي هم قرار گرفته �

 +1استون  ليتر، پروتئين منفي،ميلي 100ده ادراري برون �

  

   : 4گام 

  :اطالعات زير را بر روي پارتوگراف ثبت كنيد

  .گرم 4850به وزن حاصل نوزاد دختر زنده با تالش تنفسي ضعيف  .بعداز ظهر 5.30سزارين در ساعت 

  : به سواالت زير پاسخ دهيد

  تشخيص نهايي چيست؟ : سوال

كرد تا تصميمي شد و چه معاينات ديگري كمك ميظهر چه مشاهداتي بايد باعث نگراني مي 12در ساعت : سوال

  جهت اقدام در اين دوره بگيريم؟

  بعداز ظهر الزم بود و چرا؟ 2.00چه عملي در ساعت : سوال

. به دنيا آمد 5:30از ظهر تصميم براي سزارين فوري گرفته شد و يك نوزاد دختر در ساعت  بعد 5.00ساعت در : سوال

  آيا اين اقدام صحيح بود؟

  رود؟چه مشكالتي براي نوزاد متولد شده انتظار مي: سوال
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  استفاده از پارتوگراف: 4.1تمرين 

  كليد پاسخ

  1مورد 
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                                                                                                                                                                          1گام 

  چه چيزي را بايد بر روي پارتوگراف ثبت كنيد؟: س

  .را مالحظه كنيد 1پارتوگراف مورد  :ج

  

   2گام 

  وي پارتوگراف ثبت كنيد؟چه چيزي را بايد بر ر :س

  .قبلي را مالحظه كنيد 1 موردپارتوگراف  :ج

  ايي بايد برداشته شود؟هگامچه  :س

او را تشويق به سوال كردن بكنيد، آسايش بيمار را از نظر . ها آگاه سازيد و آنچه كه انتظار داريد را به وي بگوئيدرا از يافته Aخانم : ج

  .هم كنيدميزان دريافت مايع و تغذيه فرا

  ؟ صورت گيردهايي بايد توصيهچه : س

  .وي آگاه كنيد در مورد انتخاب پوزيشن دلخواه، مصرف مقادير مورد نياز آب و خوردن مواد غذايي دلخواه Aبه خانم  :ج

  اي را پيدا كنيد؟بعداز ظهر چه يافته 1.00انتظار داريد در ساعت : س

  رحم يدهانه نتي مترسا 8 به ميزان ديالتاسيون پيشرفت حداقل :ج

  

   3گام 

  هايي بايد برداشته شود؟مچه گا:س

  آمادگي براي تولد :ج

  بايد داده شود؟ هاييتوصيهچه  :س

  .داشته باشد كار راآگاهي دهيد كه فقط وقتي زور بزند كه تمايل شديد به انجام اين Aخانم به : ج

  چه اتفاقي بيفتد؟ انتظار داريد بعداً : س 

  دبخودي سرزايمان خو: ج

  

  

   4گام 

  فعال ليبر چقدر طول كشيد؟ فازمرحله اول  :س

  ساعت 5: ج

  مرحله دوم ليبر چقدر طول كشيد؟: س

  دقيقه 20. ج
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  استفاده از پارتوگراف:  4.1تمرين 

  كليد پاسخ

2 مورد
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1گام 

  اند؟ايسه نمودهمق 2مورد ي خود را با پارتوگراف آيا دانشجويان اطالعات پارتوگراف ثبت شده

  تشخيص شما چيست؟: س

  .در فاز فعال ليبر است Bخانم : ج
  

  چه اقدامي بايد انجام داد؟: س

بخورد و  خواهد، تحرك داشته و هر چه مينماييد كه اگر سوالي دارد بپرسد را تشويق ها و انتظارات آگاه كنيد، اورا از يافته  Bخانم: ج

  .بنوشد

  

  2گام 

  اند؟مقايسه نموده 2ي خود را با پارتوگراف مورد عات پارتوگراف ثبت شدهآيا دانشجويان اطال

  تشخيص شما چيست؟: س

  .، عملكرد رحم ضعيف بوده ولي وضعيت جنين و مادر خوب استپيشرفتي وجود ندارد :ج 

  چه اقدامي بايد انجام داد؟: س

، تحرك داشته و هر چه مينماييد كه اگر سوالي دارد بپرسد يقرا تشو ها و انتظارات آگاه كنيد، همچنان اورا از يافته  Bخانم: ج

مقدمات مداخالت جراحي و يا ارجاع به مركزي كه اين مداخالت امكان پذير باشد ضروري  بخورد و بنوشد، فراهم نمودنخواهد 

  .است

  

  3گام 

  اند؟نمودهمقايسه  2ي خود را با پارتوگراف مورد آيا دانشجويان اطالعات پارتوگراف ثبت شده

  تشخيص شما چيست؟: س

بعد از ظهر پيشرفت وجود داشته با اين حال عملكرد رحم ضعيف است، وضعيت جنين و  2، اگرچه در ساعت پيشرفتي وجود ندارد: ج

  .مادر همچنان خوب است

  چه اقدامي بايد انجام داد؟: س

ها و انتظارات آگاه كنيد، به او را از يافته  Bخانم. ها تقويت نمودهكردن مصنوعي پردتوسين و پارهبايد ليبر را با استفاده از اكسي: ج

  .، او را تشويق نماييد تا مايعات نوشيده و پوزيشن دلخواه داشته باشداطمينان خاطر داده و حمايتش كنيد، سواالتش را جواب دهيد

  

  4گام 

  اند؟مقايسه نموده 2ورد ي خود را با پارتوگراف مآيا دانشجويان اطالعات پارتوگراف ثبت شده

  چه اقدامي بايد انجام داد؟: س

توسين تقويت شود، همچنان به او اطمينان خاطر داده و حمايتش كنيد، به تقويت ليبر ادامه داده و ليبر بايد با استفاده از اكسي: ج

  .كنيدرا به خوردن و نوشيدن تشويق  شرايط مناسب روحي و جسمي را براي مادر فراهم نموده و او

  

  5گام 

  اند؟مقايسه نموده 2ي خود را با پارتوگراف مورد آيا دانشجويان اطالعات پارتوگراف ثبت شده
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  6گام 

  اند؟مقايسه نموده 2ي خود را با پارتوگراف مورد آيا دانشجويان اطالعات پارتوگراف ثبت شده

  

  7گام 

  اند؟مقايسه نموده 2وگراف مورد ي خود را با پارتآيا دانشجويان اطالعات پارتوگراف ثبت شده

  ي اول فاز فعال زايمان چقدر طول كشيد؟مرحله: س

  ساعت 9 :ج

  ي دوم زايمان چقدر طول كشيد؟مرحله: س

  دقيقه 10ساعت و  1: ج

  چرا تقويت ليبر ضروري بود؟: س

  .به علت عملكرد ضعيف رحمي پيشرفتي در ليبر نداشت Bخانم : ج
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  پارتوگرافاستفاده از :  4.1تمرين 

  كليد پاسخ

  3 مورد
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  1گام 

  اند؟مقايسه نموده 3ي خود را با پارتوگراف مورد آيا دانشجويان اطالعات پارتوگراف ثبت شده

  2گام 

  اند؟مقايسه نموده 3ي خود را با پارتوگراف مورد آيا دانشجويان اطالعات پارتوگراف ثبت شده

  3گام 

  اند؟مقايسه نموده 3ي خود را با پارتوگراف مورد ت شدهآيا دانشجويان اطالعات پارتوگراف ثب

  4گام 

  اند؟مقايسه نموده 3ي خود را با پارتوگراف مورد آيا دانشجويان اطالعات پارتوگراف ثبت شده

  تشخيص نهايي چيست؟: س

 )ليبر متوقف شده(شكست در پيشرفت : ج 
  

  ها كمك كننده باشد؟گيريتوانست در تصميمد و چه معايناتي مينمومي بايست توجهظهر به چه چيزهايي مي 12در ساعت : س

ساعت پيش انجام شده  2ي قبلي معاينه اگرچه. باالي سمفيز پوبيس قرار داشت هنوز در جايگاه رغم انقباضات كافي، سر علي: ج

  .گ در اين زمان مناسب بودي واژينال براي ارزيابي ديالتاسيون سرويكس و مولدينبود، انجام يكمعاينه
  

  شد و چرا؟انجام مي اقدامي بايستي بعد از ظهر چه 2در ساعت  :س

آهسته بود و سر  دهانه رحمرغم انقباضات مناسب رحمي پيشرفت ديالتاسيون شد چون عليبايد احتمال سزارين در نظر گرفته مي: ج

  .جنين نزول بيشتري نداشت
  

آيا . ك نوزاد دختر زنده به دنيا آمدبعد از ظهر ي 5:30به سزارين فوري گرفته شد و در ساعت  بعد از ظهر تصميم 5در ساعت : س

 اين كار صحيح بود؟

افزايش   Cفتي نداشت، به عالوه نبض خانمرغم انقباضات قوي، پيشرزايمان عليشد و ، چون وضعيت جنين رفته رفته بدتر ميبله: ج

 .اشتيافته بود و در ادرارش استون وجود د
  

 چه مشكالتي ممكن است براي نوزاد پيش بيايد؟: س

  .آسفيكسي هنگام تولد و آسپيراسيون مكونيوم: ج
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  اداره ليبر طول كشيده                                             
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اين جلسه اهداف  

 .دهتوانمند كردن دانشجويان براي درك مداخالت الزم در موارد زايمان طول كشي �

 .توانمند كردن دانشجويان براي اداره و ارجاع مناسب زن باردار در صورت نياز �

  اهداف درسي

  :پنجم دانشجويان قادر خواهند بود جلسهدر پايان 

 .را توضيح دهند طوالني ليبر يمديريت فاز نهفته �

 .را توضيح دهند ليبرمديريت فاز فعال طوالني  �

 .را توضيح دهند كشيده ليبري خروج طولمديريت مرحله �

  طرح درسي

  )ساعت 2(تعديل يافته سخنراني 

اين مسئله كه دانشجويان عالوه بر دانستن آنچه كه بايد . شودتدريس  6 جلسهي زماني كوتاه از اين بخش بايد با فاصله

  .واقعاً بتوانند آن را انجام دهند اهميت داردهند، انجام د

  منابع

  

 

  5 جلسه

  اداره ليبر طول كشيده
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  مقدمه

بخشي در حال پيشرفت نيست در اين ضايتبدين معني كه فرض كنيد زايمان زن به طور ر. ابتدا بر لزوم شناسايي مشكل تاكيد كنيد

  .و بر اساس آن مديريت شودحالت بايد علت مشكل شناسايي 

اي دور يا  يك مركز سالمتي گيري در مورد انجام مديريت الزم، بايد اين وضعيت را در منطقهبراي كمك به دانشجويان در تصميم

  . رسي مناسب به متخصص مامايي داردكه دست سالمتي تصوركننديك مركز در  و همينطوردر اطراف 

  ).3 جلسهمراجعه به (ي مديريت موثر را به دانشجويان يادآوري نماييد شش مرحله

  

  ي طوالنيمديريت فاز نهفته

 ي طوالني زايمانها بخواهيد كه تجربيات خود در مورد فاز نهفتهسپس از آن. اطالعات ذيل را به دانشجويان ارائه داده و بحث نماييد

  .بيان شده توسط دانشجويان بحث نماييد ي مواردادارههاي موجود در در مورد تفاوت. را مطرح كنند

شود كه زن در ليبر كاذب بوده و با توقف انقباضات گفته مي. شودنگر تشخيص داده ميي طوالني زايمان به طور گذشتهفاز نهفته

  .زن در فاز نهفته بوده است شود كهرسيد، گفته مي مترنتيسا 4كه انقباضات منظم شده و ديالتاسيون به زماني

ي طوالني ممكن است منجر به القا يا تقويت غير ضروري زايمان شود كه شايان ذكر است كه تشخيص اشتباه ليبر كاذب يا فاز نهفته

  .ود داردهاي جنيني وجدر نهايت امكان سزارين غيرضروري و عفونت پرده. ممكن است با شكست مواجه شود

 ي رحمدهانهي موقعيت را با معاينه مجدداً خيلي كمي وجود داشته باشد،پيشرفت عاليم ساعت در فاز نهفته بوده و  8اگر زن بيش از 

  :ارزيابي نماييد

، تشخيص را مرور ه باشد و جنين دچار ديسترس نباشدوجود نداشت ي رحمدهانهاگر هيچ تغييري در ديالتاسيون يا افاسمان  �

 .ممكن است زايمان شروع نشده باشد. نيدك

هاي جنيني بايد با قالب آمنيوتيك يا پنس كوخر ، پردهي رحم رخ داده باشدسمان دهانهديالتاسيون يا افاتغييري در اگر  �

 :پاره شده و زايمان القا شود

 .ساعت ارزيابي شود 4زن بايد هر  - 

  .بر نشد، بايد سزارين شودساعت پس از القاي زايمان وارد فاز فعال لي 8اگر او  - 

 :وجود داشته باشد) ، ترشحات بدبوي واژنتب( اگر عالئم عفونت �

 .توسين تقويت شودتوسط اكسي ليبر بايد سريعاً  - 

 :بيوتيك بايد تا هنگام زايمان به شكل زير تجويز شودآنتي - 
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  ، وساعت 6گرم هر  2سيلين وريدي مپيآ

  .ساعت 24رم وزن بدن هر به ازاي هر كيلوگ mg 5جنتامايسين وريدي 

آنتي بيوتيك را ادامه داده و  ،اگر سزارين انجام گرفت. بيوتيك را پس از زايمان قطع كنيدآنتي ،اگر زن زايمان واژينال نمود

  .ساعت تجويز نماييد 48ساعت تا قطع شدن تب به مدت  8به صورت وريدي هر   mg 500مترونيدازول با دوز 

  .دانشجويان بخواهيد سواالتشان را بپرسندي درس از قبل از ادامه

  مديريت فاز فعال طوالني

ها بخواهيد كه تجربيات خود در مورد فاز فعال طوالني زايمان را سپس از آن. اطالعات ذيل را به دانشجويان ارائه داده و بحث نماييد

  .ويان بحث نماييدبيان شده توسط دانشج مواردي هاي موجود در ادارهدر مورد تفاوت. مطرح كنند

 .انقباضات رحمي را ارزيابي كنيد �

فرض بر ) ثانيه طول بكشد 40دقيقه كه هر كدام كمتر از  10انقباض در  3كمتر از ( اگر انقباضات موثر نيست - 

 .ارجاع دهيد ترباال يعملكرد ناكافي رحم گذاشته و زن را به سطح مراقبت

فرض را بر عدم ) ثانيه طول بكشد 40كه هر كدام بيشتر از  دقيقه 10انقباض در  3( اگر انقباضات موثر است - 

 ترباال يگذاشته و زن را به سطح مراقبتعضو نمايش غير طبيعي جنين يا  وضعيتليبر،  توقف، تناسب سر با لگن

 .ارجاع دهيد

هاي جنيني پردهو  وجود ندارد و انقباضات منظم و قوي بوده توقف ليبرعدم تناسب سر با لگن يا اي از اگر هيچ نشانه 

  .ها بايد توسط قالب آمنيوتيك يا پنس كوخر پاره شونداست، پرده سالم

ي ارجاع مادر به به ارزيابي سالمت مادر و جنين و پيشرفت ليبر ادامه داده و در صورت طبيعي نبودن پيشرفت زايمان آماده �

است باعث بهبود انقباضات و پيشرفت زايمان شود  هاي كلي حمايت از ليبر را كه ممكنروش. سطوح مراقبتي باال باشيد

 :ها ممكن است شامل موارد زير باشنداين. ارائه نماييد

، صورت و پيشاني او را پشت او را ماساژ دهد(ه عمل آورد همراه زن باردار را تشويق نماييد كه حمايت كافي از زن ب - 

 ).با دستمال مرطوب پاك كند و به حركت كردن او كمك كند

 .ها را با او در ميان يگذاريدها را به زن توضيح داده و كسب اجازه نماييد و يافتهروشمامي ت - 

 .، يك فضاي حمايت كننده و مشوق براي تولد نوزاد فراهم نماييدهاي زنبا احترام به خواسته - 

 .نمايدتخليه اش را بطور مرتب او را تشويق نماييد مثانه - 

  .تنفسي را به كار گيردهاي او را تشويق نماييد تكنيك - 

  .ي درس از دانشجويان بخواهيد سواالتشان را بپرسندقبل از ادامه
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  .تواند تحت تاثير جغرافيا و فاصله تا سطح مراقبتي باال قرار گيردهاي ذكر شده ميبه دانشجويان يادآوري نماييد كه مراقبت

  طوالني  خروجي مديريت مرحله

ي دوم طوالني ها بخواهيد كه تجربيات خود در مورد مرحلهسپس از آن. رائه داده و بحث نماييداطالعات ذيل را به دانشجويان ا

  .بيان شده توسط دانشجويان بحث نماييد موارد ياداره هاي موجود درمورد تفاوت در. زايمان را مطرح كنند

همزمان با اين كه بايد به . دهدعرض خطر قرار ميهاي مادر براي خروج جنين با كاهش انتقال اكسيژن به جفت، جنين را در متالش

ا اگر پرزانتاسيون معيوب ي. هاي طوالني مدت و نگهداشتن تنفس بايد ممانعت نموداز تالش ورزدنهاي خودبخود مادر اجازه داد،ز

  .توسين تقويت شود، ليبر بايد با اكسيتوقف آشكار زايمان مطرح نيست

  :مشاهده نشد و ي پس از تقويت ليبراگر هيچ نزول

قرار  در جايگاه صفراني سر ترين قسمت استخوباالي سمفيزپوبيس قرار ندارد و يا پايين  اگر سر جنين بيشتر از  •

 .، زايمان توسط كشش واكيوم يا فورسپس بايد انجام شوددارد

مي -2و  0ترين بخش استخواني سر بين پايين جايگاهدارد يا  باالي سمفيز پوبيس قرار  و   اگر سر جنين بين  •

، زايمان بايد با كشش واكيوم گيردپذير نيست صورت ميباشد و تولد نوزاد در منزل يا مركزي كه سزارين ايمن امكان

 .و سمفيزيوتومي انجام شود

 .ت انجام سزارين الزم است، ارجاع فوري مادر جهر انجام سمفيزيوتومي مهارت ندارداگر سرويس دهنده د •

باشد، زايمان مي -2ترين قسمت سر باالي باالي سمفيز پوبيس قرار دارد يا جايگاه پايين  اگر سر جنين بيش از  •

 .بايد با سزارين انجام شود

  .دهيد پاسخمانده را مطالب بخش را خالصه نموده و سواالت باقي
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 اهداف اين جلسه 

 م در موارد زايمان متوقف شدهتوانمند كردن دانشجويان براي درك مداخالت الز �

 .توانمند كردن دانشجويان براي اداره و ارجاع مناسب زن باردار در صورت نياز �

  اهداف درسي

 :دانشجويان قادر خواهند بود 6 جلسهدر پايان 

.ي اداره و پيشگيري از دهيدراتاسيون و كتوز در زايمان متوقف شده را توضيح دهندنحوه •

.ها را توضيح دهندي تجويز آنهاي مورد استفاده شامل دوز و نحوهبيوتيكيمان متوقف شده و آنتيهاي عفونت در زانشانه •

.هاي حمايتي براي زنان دچار زايمان متوقف شده را توضيح دهندمراقبت •

 .هاي ممكن براي تولد نوزاد در زايمان متوقف شده را شرح دهندگزينه •

�برگهنوشتن يك  ي انجام آن در بالين از قبيلك تخصصي در زايمان متوقف شده را شرح داده و نحوهمراحل ارجاع زن باردار نيازمند به كم •
 .ي ارجاع را بحث نمايند

 .شود، بنويسندي ارجاع براي خانمي كه منتقل ميبرگهيك  •

 .را توضيح دهندمتوقف شده هاي طوالني و هاي پيشگيري از عفونت در زايمانروش •

  طرح درسي

  )ساعت 2(تعديل شده سخنراني 

  )ساعت 1(كار گروهي 

  )ساعت 2/1و  1(نمايش و تمرينات نوشتاري 

 ،اطمينان از اين مسئله كه دانشجويان عالوه بر دانستن آنچه كه بايد انجام داد. تدريس شود 8و  7جلسهي زماني كوتاه از اين بخش بايد با فاصله

  .واقعاً بتوانند آن را انجام دهند اهميت دارد

  نابعم

Instructions for Group Work. 
Obstetric management chart: difficult labor. 
Obstetric management chart: referral management. 
Referral management: example of a referral letter. 
Essex B. Management of obstetric emergencies in a health centre. A handbook for 
midwives. 
Churchill Livingstone, 1985 (used with the permission of the author). 
Managing complications in pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors. 

  

  6 جلسه

  اداره ليبر متوقف شده
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  مقدمه

در اين . بدين معني كه فرض كنيد زايمان زن به طور رضايتبخشي در حال پيشرفت نيست. تاكيد كنيد ابتدا بر لزوم شناسايي مشكل

  .شناسايي و بر اساس آن مديريت شود حالت بايد علت مشكل

 اي دور يا  يك مركز سالمتيگيري در مورد انجام مديريت الزم، بايد اين وضعيت را در منطقهبراي كمك به دانشجويان در تصميم

  . در اطراف و همينطور در يك مركز سالمتي تصوركنند كه دسترسي مناسب به متخصص مامايي دارد

  مديريت زايمان متوقف شده

  ).مراجعه كنيد 3به بخش ( ي مديريت موثر را به دانشجويان يادآوري نماييدشش مرحله

  .اورژانسي بايد در ابتدا انجام شوند كيد نماييد، بنابراين كارهايأاهميت انجام سريع و طبق اولويت كارها تبر 

هيدراتاسيون بيمار -1

  حفظ حجم طبيعي پالسما و پيشگيري يا درمان دهيدراتاسيون و كتوز: هدف

  .يا كانول استفاده كنيد)  18شماره (رسوزن بزرگ ساز . راه وريدي برقرار نماييد) الف(

را هر چه سريعتر انفوزيون  يك ليتر از سرم. كتات استفاده كنيداگر زن در حالت شوك است از سرم نرمال سالين يا رينگر ال) ب(

ليتر سرم  1ميليمتر جيوه يا باالتر باشد،  100برسد و فشارخون سيستوليك  در دقيقه 90، سپس تا زماني كه نبض به كمتر از نموده

  .ساعت كاهش دهيد 4-6هر  ليتر 1در صورت وجود مشكل تنفسي اين ميزان را به . دقيقه تكرار نماييد 20هر 

ماندن در اين  ليتر به سرعت انفوزيون نموده و در صورت باقي 1، نيست اما دهيدراته و كتوتيك است اگر زن بادار دچار شوك) ج(

  .ساعت كاهش دهيد 4-6 در هرليتر  1سپس به . حالت تكرار نماييد

  .اشت نماييديادد به دقت راده ادراري تمام مايعات وريدي تجويز شده و برون) د(

  هابيوتيكتجويز آنتي -2

، باشدهفته يا كمتر مي 37حاملگي  ، يا سنگذردساعت يا بيشتر مي 18جنيني  هايهاي عفونت وجود دارد يا از پارگي پردهاگر نشانه

  :ها را به روش زير تجويز نماييدبيوتيكآنتي

 ساعت، و 6گرم هر  2سيلين آمپي •

 .ساعت 24اي وزن بدن هر به از mg5جنتامايسين وريدي  •
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 500mgساعت قطع شود، مترونيدازول  48ها را ادامه داده و تا زماني كه تب بيمار به مدت بيوتيكاگر سزارين انجام شد، آنتي 

  .ساعت تجويز نماييد 8وريدي هر 

مراقبت حمايتي  -3

ها را به زن پروسيجركادر بيمارستان بايد تمامي  .مين راحتي و حمايت از مادر تشويق شودأه زن بايد براي ماندن پيش او و تهمرا

  .نموده و نسبت به احساسات وي حساس باشند، نتايج را به او اطالع داده، به سخنان او گوش ح داده و از او كسب اجازه نمايندتوضي

زايمان نوزاد -4

  .گيري نمايدتصميمپزشك بايد زن باردار و پيشرفت زايمان او را ارزيابي نموده و در مورد نوع زايمان 

  :عدم تناسب سر با لگن

 .زايمان بايد با سزارين انجام شود اگر تشخيص عدم تناسب سر با لگن قطعي است •

 :است جنين مردهاگر  •

 .زايمان بايد با كرانيوتومي انجام شود - 

  .اگر اين كار ممكن نباشد زايمان بايد با عمل سزارين انجام شود - 

  :توقف

، زايمان را با كشش تر قرار دارديا پايين سر در جايگاه صفرو  ي رحم كامالً باز شده استنهدهااست و  جنين زندهگر ا �

 .واكيوم انجام دهيد

توقف نسبي به علت  سمفيزيوتومي انجام باز شده است و شواهدي از انديكاسيون ي رحم كامالًگر جنين زنده است و دهانها �

و  سمفيزيوتومي، زايمان بايد توسط باشدمي  -2سر جنين در جايگاه و ) ود ندارداگر امكان انجام سزارين ايمن وج(دارد  وجود

 .كشش واكيوم انجام شود

-سر جنين تا حدي باالست كه با واكيوم نمييا  ي رحم كامالً باز نشده استجنين زنده است و دهانهاگر  �

 .، ارجاع فوري جهت انجام سزارين بايد صورت بگيردتوان خارج نمود

 :استنين مردهاگر ج �

  .زايمان بايد توسط كرانيوتومي انجام شود -              

  .شوداگر اين كار ممكن نباشد زايمان با سزارين انجام مي -              

  :باشددر صورت نياز به ارجاع زن به سطوح مراقبتي باال اقدامات اوليه مشابه است چون آمادگي براي انتقال ضروري مي

 برقرار نماييدجهت مايع درماني  راه وريدي �

 بيوتيك تجويز كنيدآنتي �

 مراقبت حمايتي انجام دهيد �

 مسكن تجويز كنيد �



   
زا��ن 	���� ���    

1 0 0
 

 .وضعيت مادر و جنين را كنترل كنيد �

در صورت امكان با مركز ارجاع تماس تلفني . ه و مقدمات انتقال را فراهم كنيدي ارجاع اطمينان حاصل نمودبرگهاز كامل بودن  �

 .را مطلع نماييد هاگرفته و آن

هنگام انتقال زن بايد يك نفر از كادر بهداشتي او را همراهي نمايد، همچنين يكي از خويشاوندان زن كه در صورت نياز قادر به اهداي 

 .ها باشدخون باشد نيز بايد همراه آن

نياز به جلوگيري از  يريت، مخصوصاًهمچنين بر اصول مد. بر هدف مديريت يعني حفظ حيات و جلوگيري از آسيب بيشتر تاكيد كنيد

  .تاخير يعني مرگ يا آسيب. مورد تاكيد كنيدخير بيأت

سواالت . آمده است كار كنيد جلسهبا استفاده از چارت مديريت مامايي در زايمان سخت كه در انتهاي   با دانشجويان گام به گام

  .را خالصه نماييد جلسهمطالب . داشجويان را پاسخ دهيد

ارجاع  -5

بر روي اين جدول همانند زايمان سخت . ارائه شده است استفاده كنيد جلسهاز چارت مديريت مامايي در ارجاع بيمار كه در انتهاي 

  .ي ارائه شده را نشان دهيداگر نداريد نمونه. ي ارجاع استاندارد داريد، كپي آن را به دانشجويان نشان دهيدهبرگاگر يك . كار كنيد

  

متر و نه ي رحم بايد طبق مثال بر اساس سانتيديالتاسيون دهانه(شده كار كنيد و اهميت پر نمودن تمام جزئيات  طبق فرم ارائه

  .را تاكيد كنيد) گزارش شود انگشت

عفونتپيشگيري از  -6

نت به خصوص پيشگيري از عفو. ي تمامي عوارض بارداري و زايمان حياتي استهاي پيشگيري از عفونت در ادارهبه كارگيري روش

از دانشجويان بخواهيد . ها اهميت دارددر موارد زايمان طوالني و متوقف شده به دليل خطر باالي مداخالت الزم براي اين زايمان

هاي آنها را روي تخته سياه يا فليپ چارت بنويسيد، كه بايستي شامل موارد پاسخ. داليل اهميت پيشگيري از عفونت را بيان نمايند

  :ذيل باشد

براي كاهش انتقال عوامل بيماريزاي منتقله از راه خون مثل  �
H B V

ويروس هپاتيت ( 
B

و )  
H I V

براي محافظت بيماران �

براي محافظت كاركنان �

براي محافظت جامعه �

خته سياه    هاي آنها را روي تپاسخ. را نام ببرند كلي هاياحتياط در روش استاندارد موجود  5حال از دانشجويان بخواهيد          

  :بنويسيد كه  بايستي شامل موارد زير باشد

هاشستشوي دست �

بند پالستيكي و عينك محافظ براي جلوگيري از تماس مستقيم با خون و ساير استفاده از وسايل محافظ مثل دستكش، گان، پيش �

مايعات بدن
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ضدعفوني كردن كامل وسايل و تجهيزات  �

وسايل تيز احتياط در به كارگيري و دور ريختن  �

هاي آلوده به خون و ساير مايعات بدناحتياط در دور ريختن زباله �

ها صرف نظر از اين كه خون بيمار يا بر اين فرض استوار است كه تمامي خون هاي كلياحتياط ويان يادآوري نماييد كهبه دانشج

  .لودگي تصادفي بيماران و كادر بهداشتي با خون آلوده استها به حداقل رساندن آهدف از اين احتياط. كادر بهداشتي باشد آلوده است

هاي دانشجويان ممكن است شما بخواهيد بر اساس نيازها و توانايي. به مرور تمرينات پيشگيري از عفونت در كالس ادامه دهيد

  .ا را خالصه كنيدهناگر اطالعات زير در مدل قبلي وجود دارد جهت يادآوري آ. بعضي از اين تمرينات را نشان دهيد

  هاشست و شوي دست

شستشو با آب و صابون ناشي از ها براي جلوگيري از انتشار عفونت اهميت دارد چون اصطكاك مكانيكي شست و شوي دست  

اختيار كشي در اگر آب لوله(آب جاري بايد به جاي آب راكد استفاده شود . بردبسياري از عوامل موثر در انتقال بيماري را از بين مي

از صابون ساده يا ضدعفوني كننده ). كشي وصل است، بايستي مورد استفاده قرار گيرديك مخزن تميز قابل پر كردن كه به لوله، نبود

  .توان استفاده كردها ميي تميز براي خشك كردن دستبراي شستشو و از يك حوله

  :ي زير شستهاي ذكر شدهها را بايد در زماندست

  پروسيجرهاي فيزيكي يا لگني يا ساير نهاز معاي قبل

  هااز پوشيدن دستكش قبل

  از دست زدن به وسايل استفاده شده بعد

  از دست زدن به غشاهاي مخاطي، بافت، خون يا ساير مايعات بدن بعد

  هااز درآوردن دستكش بعد

  تماس با بيماران مختلف يدر فاصله

  استفاده از دستكش

پروسيجرها توسط كاركنان بهداشتي هاي ضدعفوني شده بايستي هنگام انجام معاينات لگني يا ساير هاي نو و يا دستكشدستكش 

ها بايد از هر بيمار به بيمار دستكش. پوشيده شوند، بخصوص در مواردي كه احتمال تماس با خون يا ساير مايعات بدن وجود دارد

  .ض شونديعوتديگر و از هر پروسيجر به پروسيجر ديگر 

، ستند بايد هنگام تميز كردن وسايلدارند و در معرض تماس با خون هبر عهده  ي تميز نمودن وسايل راكنان بهداشتي كه وظيفهكار

  .هاي كاري ضخيم براي چنين مواردي مناسب استدستكش. ، دستكش بپوشندآلوده هايها و تماس با مالفهدور ريختن زباله
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بررسي كرده و در صورت وجود  ها راقبل از استفاده بايد آن). ، پارگي و كندگي باشندد سوراخيعني فاق(ايد سالم باشند ها بدستكش

  .دور انداختسوراخ، پارگي و يا كندگي 

  بند، گان و عينك محافظاستفاده از پيش

، ات بدن وجود داردون يا ساير مايعاحتمال پاشيده شدن خ انجام پروسيجري كهطول  بندهاي نايلوني يا پالستيكي بايد درپيش  

بند اي استريل با پيشدر اعمال جراحي كه احتمال پاشيده شدن خون زياد است بايد گان ضد آب يا گان پارچه. پوشيده شوند

  . پالستيكي از زير آن پوشيده شود

  ضد عفوني كردن وسايل  

هاي منتقل توانند عفونتمانند ميسايل به جا ميها كه در اثر تماس با خون يا مايعات بدن بر روي سطوح يا روي وميكروارگانيسم

وسايل و سطوح بايد به خوبي ضدعفوني  ،براي كاهش خطر انتقال عفونت. خون را به بيماران و كاركنان منتقل نمايندطريق از  شونده

  .شوند

ها با چه چيزي در اين دارد كه آن گيرند بستگي بهي مجدد قرار ميفرآيندي كه براي تميز نمودن سطوح و وسايلي كه مورد استفاده

وسايل آلوده به خون يا ساير مايعات بدن بايد هميشه بالفاصله پس از استفاده با . تماس بودند، يا با چه چيزي در تماس خواهند بود

ل از شستشوي وسايل و سطوح را قب ،هاضدعفوني كردن با از بين بردن بسياري از پاتوژن. درصد ضدعفوني شوند 0.5محلول كلرين 

  .كندكند و تميز نمودن وسايل را آسان ميخطر مياصلي بي

قبل . درصد قرار داده شوند 0.5دقيقه در محلول كلرين  10هاي استفاده شده بالفاصله پس از استفاده بايد به مدت وسايل و دستكش

تميز كردن . ها را با آب جاري و صابون بشوييدها، سطوح آناز قرار دادن وسايل در محلول كلرين براي پاك كردن تمام آلودگي

هاي ضدعفوني كننده با سطوح وسايل را ممكن ميچون تماس محلول ،ها ضروري استكردن آن سطوح وسايل قبل از ضدعفوني

  .دقيقه بايد وسايل از داخل آن برداشته شوند 10بنابراين پس از  .تواند موجب آسيب فلزات شودكلرين مي. سازد

.ها را بايد بعد از ضدعفوني كردن شستو دستكش وسايل �

.ها وجود دارد بايد با محلول كلرين تميز شوندهاي معاينه و سطوحي كه احتمال آلودگي آنتخت �

هاي مكش الكتريكي، بايستي بالفاصله پس از استفاده براي خارج نمودن خون و هاي ساكشن مورد استفاده در پمپلوله �

.ها با آب پرفشار آبكشي شوندز داخل آنساير مواد ارگانيك ا

نوع فرآيند تميز كردن . نياز به تميز كردن كامل دارند ،گيرندمورد استفاده قرار مي پس از ضدعفوني كردن، تمام وسايلي كه مجدداً

 .چه كه هنگام استفاده با آن در تماس خواهند بودبستگي دارد به آن
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  تميز كردن 

سطح باال انجام خواهد  ضدعفونيزماني كه . شست مايع پاك كنندهو ) نه داغ(تمام وسايل را بايد با آب گرم بعد از ضدعفوني كردن، 

  .روندبين نمي سطح باال از ضدعفونيباشد كه با ها ميي از بين بردن اسپور باكتريشد، شستشو با آب آخرين شانس برا

چون آب داغ باعث انعقاد پروتئين شده و پاك كردن آن را مشكل  .است آب گرم و مايع پاك كننده براي تميز كردن پيشنهاد شده

چون صابون تواند پروتئين و چربي را پاك كند و بر صابون ارجحيت دارد چون آب به تنهايي نمي ،مايع پاك كننده الزم است. كندمي

  .ماندپاك نشده و اثرش به جا مي كامالً

هاي كوچك براي شستشوي وسايلي مثل اسپكلوم، فورسپس ها يا پارچهتوان از برسمي. شستن تمامي سطوح وسايل ضروري است

توانند منبع انتقال عفونت باشند، بايد پس از استفاده شسته شده و بطور با اين حال چون اين وسايل مي. گيرها استفاده نمودو سوزن

كه محل تجمع خون و بافت  ، زيرااي شوداتصاالت توجه ويژه تمامي سطوح وسايل بايد تميز شوند و به درزها و .مرتب تعويض شوند

  .باشندمي

. ي تميز و يا در معرض هوا خشك شوندها بايد آبكشي شده و سپس با استفاده از حولهپس از تميز نمودن وسايل، داخل و خارج آن

  .باشدها نمينيازي به خشك كردن آن ،دوشقرار است وسايل جوشانده اگر 

. رودهاي نايلوني به كار مي، ديوارها و مالفههاها، دستشوييايع پاك كننده براي شستشوي معمولي كف، تختخوابآب گرم و م

هاي كتاني آلوده با خون و ساير پارچه. كتاني الوده تا حد امكان بايد در محل مراقبت از بيمار كمتر جا به جا شوند هايتمامي پارچه

ها را طوري تا كرد كه سترس نباشد، بايد آندر د نشتهاي ضد اگر كيسه. جا به جا شوندنشت ضدهاي در كيسهمايعات بدن بايد 

  . ي آن به سمت داخل قرار گرفته و به دقت با دستكش حمل شودقسمت آلوده

  سطح باال و ضد عفونياستريليزاسيون 

سطح باال  ضدعفوني ،در صورت ممكن نبودن اين كار. دباشند بايد استريل شونوسايلي كه در تماس با خون، مايعات بدن يا بافت مي

ها ها و فورسپسها، سرنگها، ديالتورها، سرسوزنوسايل موجود در اين گروه شامل كانول، كورت. باشدتنها جايگزين مورد قبول مي

  .باشندمي

  :سطح باال شامل موارد ذيل است ضدعفونيهاي استريليزه كردن و روش

 )فشار بخار تحت(اتوكالو  �

 )استفاده از اكسيد اتيلن(استريل كردن با گاز  �

 جوشاندن �

 سطح باالشيميايي  هايضدعفوني كنندهغوطه ور كردن در  �

  .سطح باال بستگي به نوع وسايل و منابع در دسترس در مركز دارد ضدعفونيروش مناسب استريل كردن و 
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ترين و قابل اعتمادترين روش ك امكان پذير نباشد، جوشاندن، سادهدر صورتي كه استريل نمودن با استفاده از بخار يا حرارت خش

  .باشدمي HIVو  Bزا  مثل ويروس هپاتيت هاي بيماريبراي غيرفعال نمودن اكثر ميكروب

ي درجه  20-25دقيقه تماس در دماي  5[ي هيپوكلريت سطح باال با غوطه ور كردن وسايل در محلول سفيد كننده ضدعفوني

ساعت تماس در دماي  5[يا گلوتارآلدئيد تازه  ،]كلرين در دسترس 500ppmدر غلظت)  pH=7-8(اد با بافر هيپوكلريت گرسانتي

ها مانند ويروس هپاتيت سطح باال تمامي ميكروارگانيسم ضدعفوني. ])-9pH=7.5% (2گراد با آلكالين فعال ي سانتيدرجه  25-20

B  وHIV سطح باال  ضدعفونيها سپتيكاستفاده از فنل يا آنتي. بردها را بطور كامل از بين نميباكترياما اسپور  ،بردرا از بين مي

  . در آب استريل آبكشي شوند ضدعفونيوسايل بايد بعد از . كندايجاد نمي

  ضد عفوني حد واسط

سپس ضد كنند، شستشو با آب و يتماس پيدا نم يبراي وسايلي كه با خون يا بافت زير جلد ،سطح باال ممكن نباشد ضدعفونياگر 

ضد %) 10محلول (يا يدوفورها %) 70-95محلول (توان با قرار دادن در الكل ها را ميبراي مثال سرنگ. عفوني حد واسط كافي است

عويض شوند، بنابر اين در صورت كدر شدن بايد تي مواد ارگانيك غيرفعال ميها به وسيلههر دو اين محلول. عفوني حد واسط كرد

باشد، محلول الكل در صورت مصرف زياد بايد بطور هفتگي يا روزانه و يدوفورها بطور روزانه عوض حتي اگر محلول كدر نشده . شوند

  . شوند

  نگهداري وسايل 

ول كه در محل) مثل كانول(وسايلي . ها را بطور مناسب نگهداري نمودسطح باالي وسايل بايد آن ضدعفوني/ براي حفظ استريليتي

، در معرض هوا با آب استريل يا سالين آبكشي شدهوسايل بايد . بايد با فورسپس استريل برداشته شوند ،اندشيميايي استريليزه شده

هاي استريل بسته. ي استريل بسته بندي شوندي استريل، در كاغذ يا پارچهخشك شوند و بدون لمس وسايل يا قسمت داخلي بسته

اگر در عرض يك هفته استفاده نشدند . در جاي خشك و تميز نگهداري شده و در عرض يك هفته استفاده شونددار بوده، بايد تاريخ

  .وسايل بايد دوباره شسته شده و استريل شوند

شرايط استريل بايد هنگام برداشتن يا جا به . توان وسايل استريل را در يك ظرف استريل و در بسته نگهداري نموددر روش ديگر مي 

  .ظرف استريل بايد تاريخ دار بوده و هر هفته استريل شود. ا نمودن وسايل حفظ شودج

  جا به جا نمودن و دور ريختن وسايل تيز

اده در يك ظرف محكم قرار داده و ترجيحاً ها يا وسايل تيز و برنده را بايد با احتياط استفاده نمود و بالفاصله پس از استفسوزن

  .سوزاند
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اكثر زخم. در مراكز بهداشتي از طريق سوراخ شدن پوست با سوزن يا وسايل نوك تيز آلوده است HIVقال ويروس بيشترين خطر انت

چنين . توخالي هستند هاي عميق ايجاد شده با سرسوزنهايهستند، زخم HIVهاي ايجاد شده با وسايل نوك تيز كه حاوي ويروس 

ها تميز شده و يا به طور نامناسب دور انداخته شود، سرسوزنوزنها گذاشته ميشوند كه درپوش سرسهايي اغلب زماني ايجاد ميزخم

  .شوندمي

 ،يعني در محل استفاده از وسايل تيز(ي محكم براي دور ريختن وسايل تيز بايد موجود بوده و به آساني در دسترس باشند ظروف زباله

ي پالستيكي با درپوش يا يك جعبهضخيم  درپوش، بطري پالستيكي ي موجود مثل ظروف فلزي بابيشتر ظروف زباله). موجود باشند

وقتي سه چهارم . توانند به عنوان ظروف جمع آوري وسايل نوك تيز استفاده شوندبا يك درب كوچك باالي آن مي ضخيميا مقوايي 

  . پوشيد  ضخيمر هاي كاشوند و هنگام انتقال اين ظروف به زباله سوز بايد دستكشظروف پر شد دور ريخته مي

  هادور ريختن زباله

 هاي پالستيكيدر ظروف ضد نشت يا كيسه پاتولوژي بايدهاي آزمايشگاهي و مثل گاز و پنبه، زبالهيكبار مصرف هاي جامد زباله

  . فيت دور از منبع آب سوزانده يا دفن شوند 30فوت و حداقل  7اي به عمق گذاشته شده و سپس در چاله مشخص شده

و ترشحات بدن بايد با دقت به كانالي كه به سيستم فاضالب مرتبط است يا به چاه دستشويي ريخته  ، بافتزايد مايع مثل خون مواد

  .  شوند

  .هاي باليني استفاده خواهند شدبه دانشجويان خاطر نشان كنيد كه اين تمرينات پيشگيري از عفونت در جلسات آينده در مهارت 

  .دهر سوالي دارند بپرسن

    .خالصه نماييد

كار گروهي 

  :ها را آماده نماييدي مطالب زير آنهايي تقسيم كرده و با ارائهدانشجويان را به گروه

.كه در پايان جلسه وجود دارد) نمايش(هايي براي كار گروهي دستورالعمل �

صورت مدرس بايد خودش يك  در غير اين(در صورت موجود بودن، پارتوگراف زن بارداري كه زايمان متوقف شده دارد  �

).پارتوگراف رسم نمايد

  .گيردي ارجاع استاندارد خالي كه در كشور شما مورد استفاده قرار ميهبرگ �

  بازخورد 
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چارت مديريت مامايي در ارجاع را به عنوان چك ليستي براي اطمينان از اين كه . ي نمايش مرتب نماييدها را براي ارائهگروه

  .اند، استفاده كنيدوارد ضروري را رعايت نمودهدانشجويان تمام م

همچنين ساير ايده. در هر گروه رعايت مسائل ايمني در ارجاع را بحث نماييد. هاي ارجاع را ببينندهبرگ به دانشجويان اجازه دهيد كه

  . هاي عملي را كه ممكن است از اين رويكردهاي ايمني ايجاد شود مورد بحث قرار دهيد

 طرحيك روش خوب براي اين كار نوشتن . شدند، چگونگي مواجهه با مشكالت را بيان كنيدجويان با مشكالت مواجه دانش هركجا

  .هاي قبلي آشنايي دارند و بايد به انجام آن قادر باشنددانشجويان با اين روش از مدل. است عملي

از دانشجويان بخواهيد كه  ، بعد از اتمام. باشيد ياد داشتهعملي نوشته شد براي ارزيابي پيشرفت، نوشتن تاريخ را به  طرح وقتي يك

  . اگر سوالي دارند بپرسند

  .خالصه كنيد
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 خير

خير

 خير

 بلي

سابقه مرده زايي  آيا انديكاسيون ارجاع وجود دارد؟

يا مرگ نوزادي قبلي يا سابقه سزارين يا عضو نمايش 

 18غيرطبيعي يانمايش  مركب يا پارگي پرده ها بيش از 

ان متوقف شده يا عفونت يا  وضعيت ساعت يا عالئم زايم

   كوتاه قد يا لنگاكسي پوت خلفي يا  يا اول زاهاي 

يا بريچعالئم ديسترس جنيني يا پروالپس بند ناف   

امكان انتقال وجود  مرحله اول

.دارد  

 ارجاع به بيمارستان

 ساعت از 12 :ي اولمرحله

.ليبر زايمان نكرده است شروع  

انقباضات قوي، يا عالئم ليبر 

ديالتاسيون سرويكس . متوقف شده

هشدار گذشته  در پارتوگراف از خط

.رسيده است اقدامو به خط   

 

.ن انتقال وجود داردامكا  

بر اساس خط مشي و 

پروتكلهاي محلي رفتار 

.نماييد  

ارجاع به بيمارستان به 

تجويز آنتي بيوتيك در  همراه ماما و ست زايماني

صورت وجود تب يا پارگي 

ساعت 18رده ها بيش از پ  

مايعات  آنالژزي

داخل 

 وريدي

ساعت  2بيش از  :2مرحله 

 طول بكشد

اي از اگر نشانه. از خالي بودن مثانه مطمئن شويد 

وجود ندارد مادر را به قرار ديسترس مادري با جنيني 

 گيري در وضعيت مستقيم تشويق نماييد

 

نزول را ارزيابي نموده و 

وضعيت مادر و جنين  را از 

 .نزديك كنترل نماييد

واكيوم در دسترس است و ماما 

  .داندي استفاده از آن را مينحوه

 

اگر سرويكس بطور كامل باز 

بوده و سر جنين پايين است 

كشش با واكيوم را امتحان 

زايمان است  2حله ر در مراگ

 به شرح زير عمل كنيد
است به  1اگر هنوز در مرحله 

همراه ماما و ست زايماني 

.ارجاع دهيد  

انتظار براي 

 انتقال

آنتي بيوتيكها 

 مايعات

ارجاع هر چه سريعتر به مركز 

تسهيالتي پيشرفته تربه همراه ست 

 زايمان و داروهاي اكسي توسيك

مايعات 

داخل 

 وريدي

مايعات داخل وريدي بعلت 

نياز به بيهوشي احتمال 

 عمومي

ارجاع سريع در صورت عدم 

ساعت مگر در  1پيشرفت تا 

 صورت خارج كردن با واكيوم

كودك زايمان هاي بعد از عمل مراقت 

مايعات داخل 

 وريدي

 

تجويز آنتي بيوتيك 

در صورت وجود تب 

يا پارگي پرده ها 

ساعت 18بيش از   

مجهز به ز كارجاع به مرا

 زايمان سزارين

�����رت ��� �زا�"�ن  ��: �����

-uبلي ب 

 بلي
 بلي

 بلي

-uب 

 

 بلي

 

 خير خير

 خير

خير

 خير

 خير

 

 

 

 بلي
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خير

�����رت ��� �زا�"�ن  ��: �����  

 امكان انتقال در مركز

 بهداشتي
بلي

 به راننده اطالع دهيد

تلفني به راننده اطالع دهيد 

  .جهت انتقال آماده باشد

. انتقال را بدهيد ترتيب

هر چه سريعتر پيغام رسان را 

براي ترتيب دادن انتقال 

  .بفرستيد

. كادر انتخاب كنيد

، پرستار يا فرد ديگري ماما

را براي رفتن با بيمار 

  انتخاب كنبد

  .وسايل اورژانسي را آماده كنيد

وسايل اورژانسي مورد نياز را 

مثل پك زايمان، .آماده كنيد

  وها و غيرهمايعات، دار

  .گروه خوني را در صورت امكان مشخص نماييد

اگر ممكن است خون مورد نياز باشد و تعيين گروه 

خون در مركز بهداشتي قابل انجام باشد ، گروه 

فردي از . حون بيمار و اقوامش را تعيين نماييد

  .اقوام را انتخاب كنيد كه مناسب اهداي خون باشد

ن امكان انتقال اكنو

  .وجود دارد

 

 نياز براي ارجاع را مجدداً

از نظر باقي    بررسي كنيد

بودن انديكاسيون ارجاع زن را  

.بي مجدد كنيدارزيا

درمان اورژانسي نهايي را انجام  

به بيمار اطمينان خاطر . دهيد

دهيد، تمامي اقدامات  اورژانسي 

ها، مثل تجويز آنتي بيوتيك(الزم 

فقط بعد از زايمان (اكسي توسين 

، داروهاي ضد درد و )شودميداده

را كنترل كنيد تا قبل از )مايعات 

  انتقال را لغو كنيد  .انتقال انجام شود

.ارجاع را بنويسيد يبرگه  

  .عوارض را كنترل نماييد

را در مورد  كادر همراه بيمار

ارضي كه ي اورژانسي عواداره

در طي انتقال ممكن است 

  .يايد راهنمايي بكنيد پيش ب

  پك اورژانسي را آماده نماييد

پك اورژانسي را كنترل نموده و 

ي عوارض آماده جهت اداره

  .نماييد

 

  .پوزيشن زن باردار را كنترل نماييد

كنترل نماييد تا زن در وضعيت 

صحيح منتقل شود براي مثال در 

پروالپس بند ناف يا شوك ، سر بايد 

 .پايين تر از بدن باشد

  .زن را با او بفرستيداقوام 

اگر ممكن است تزريق خون نياز شود فردي از 

  .اقوام را بفرستيد كه بتواند اهداي خون نمايد

 

 بلي

 خير
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كار گروهي هايي برايدستورالعمل  

ي وضعيت يك زن در يكي از مراكز بهداشتي دور افتاده تحت مراقبت پارتوگرافي كه نشان دهنده

.  شماست برايتان ارائه شده است  

 . براي ارجاع و انتقال اين زن را نشان دهيدبا نمايش، چگونگي هماهنگي  - 1

يا نكات  و نشان داده شده استمديريت ارجاع و :مامايي ديريتمچارت  هايي كه دراز روش

  استفاده كنيد مورد توجه در طي جلسه 

 .ي ارجاع براي انتقال زن حامله به بيمارستان بنويسيدبرگهيك  - 2

كپي نموده و يا با پروژكتور نشان دهيد تا با ي بزرگ يا فليپ چارت را روي يك صفحه برگه

 .دانشجويان در مورد محتواي آن بحث نماييد
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  ي ارجاعبرگهي نمونه: اقدامات ارجاع

  

  :آدرس  نام بيمار

  :آدرس  فرد ارجاع دهندهنام و مشخصات 

  .بعد از ظهر 8، ساعت  2004آوريل  4  ي بيمارتاريخ و زمان ويزيت اوليه

  .فرزند زنده 1  ي قبليتاريخچه

  زايي يك سال قبلمرده

با وجود انقباضات قوي و منظم ، ديالتاسيون دهانه رحم از خط هشدار گذشته و روي خط اقدام قرار   ناراحتي فعلي

  .احتمال عدم تناسب سر با لگن وجود دارد. شودلمس مي  ن در جايگاه سر جني. دارد

ساعت اخير تخليه شده  4و مثانه در  وضعيت قائمتشويق به قرار گيري در . هاي معمولي زايمان مراقبت  اقدامات

  .است

ون دهانه رحم در پارتوگراف  از خط ديالتاسي. ساعت انقباض قوي 12پيشرفت ناكافي زايمان پس از   دليل اصلي ارجاع

زايي با علت ي مردهسابقه. ماندسر جنين باال باقي مي. هشدار گذشته و روي خط اقدام قرار گرفته است

  ناشناخته 

  بعد از ظهر 2، ساعت 2004آوريل  5  زمان رسيدن به مركز سالمتي/تاريخ

وضعيت بيمار هنگام رسيدن به  به مركز 

  سالمتي

  .سانتي متر 5ن دهانه رحم ديالتاسيو

  وضعيت مبهم صداي قلب جنين

  .دقيقه 10اي در عرض ثانيه 45- 50انقباض  3

  .شودضربان قلب قوي و منظم كه به تدريج ضعيف و دچار ديسترس مي120

  :فشار خون

80/130  

  :ضربان قلب جنين

  ضربه در دقيقه 120

  خير/ بله :خونريزي

  :گروه خوني در صورت مشخص بودن

.............. اقبتهاي اورژانسي در ساعتمر

  .بعد از ظهر انجام شد/صبح

  خالصه اي از مراقبتهاي اورژانسي انجام شده

  :ساير توضيحات
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  :آدرس  نام بيمار

  :آدرس  نام و مشخصات فرد ارجاع دهنده

    ي بيمارتاريخ و زمان ويزيت اوليه

    ي قبليتاريخچه

    ناراحتي فعلي

    اقدامات

    اصلي ارجاع دليل

    زمان رسيدن به مركز بهداشتي/تاريخ

    وضعيت بيمار هنگام رسيدن به مركز بهداشتي

  :فشار خون

  

  :ضربان قلب جنين

  

  خير/ بله :خونريزي

گروه خوني در صورت 

  :مشخص بودن

.............. مراقبتهاي اورژانسي در ساعت

  .بعد از ظهر انجام شد/صبح

  اورژانسي انجام شدههاي خالصه اي از مراقبت

  :ساير توضيحات
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 7  مهارتهاي باليني يادگيري      
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  7 جلسه 

  هاي بالينيمهارت يادگيري

  هدف اين جلسه

    متوقف شدهمهارتهاي باليني ضروري  در اداره ي زايمان از  استفادهدر   رسيدن به صالحيت و اطمينان جهتتوانمند كردن دانشجويان  �

  اهداف درسي

  :فتم دانشجويان قادر خواهند بود كههجلسه  پاياندر 

ند و هست د كه چرا آنها در خطرنتوضيح ده. دهندقرار مي متوقف شدهكه زنان را در معرض خطر زايمان را د عواملي ندر عمل شناسايي كن �

  .خطر چگونه ممكن است كاهش يابد

  .خروجي لگن را ارزيابي كند �

  .د ننمايش و وضعيت جنين را تشخيص ده ،معاينه واژينالبا و ) ولدمانورهاي لئوپ(با معاينه شكمي  �

  .دننزول سر جنين را ارزيابي كن �

  . را تشخيص داد متوقف شدهتوان زايمان هاي باليني نشان دهد كه چگونه مييافته مستندات وبا مراجعه به تاريخچه،  �

    *. نشان دهد عملدستكاري ماليم و حساسيت در  ،تريلرعايت تكنيك اس اهميت با اشاره برتكنيك سوندگذاري ادراري را  �

  *.دننشان ده را درخواست آزمايشمناسب گرفتن نمونه خون براي آناليز و پر كردن فرمهاي  توانايي �

 تنداتنگهداري مسو  الزمهاي حتياطبكارگيري ا اين كار،يل انجام توضيح دالرا با وريدي داخل انفوزيون  نظارت برو  يبرقرار توانايي �

    *.دنده ننشا

  *.الزم را نشان دهدي يدارودستورات اجراي  تواناييو  يي را توضيح دادهدارو دستورات ذخيره و اجراي تجويز، درخواست، �

   *.دنيح داده و استفاده از  برگه تعادل مايعات را نشان دهضدريافت مايعات كافي را تو اهميت �

   *.دهند نشانزياتومي و ترميم را اپي پروسيجر �

  *.صحيح نشان دهد مستندات نگهداريتوانايي خود را براي  �

  درسي طرح 

  )ساعت 2(تعديل يافته سخنراني   �

 صالحيت دريك دوره زماني واقعي براي ارزيابي  همينطورهر مهارت،  ه ازايب ي از دانشجويانگروه كوچكبراي ساعت  2(آموزش باليني  �

   .)هر مهارت

  منابع 

  راهنما براي ماماها و دكترها: ي و زايماندر باردار مديريت عوارض

 ).WHO/RHR/00.7( 2003ژنو، سازمان بهداشت جهاني، 

 .انداند، قبال به اين اهداف دست يافتهدانشجوياني كه مدل خونريزي پس از زايمان را تكميل نموده*
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  مقدمه

ممكن است بخواهيد شما  ،هادر آموزش اين مهارت .نددهرا تشكيل ميمدل  بسيار مهم جزء  جلسهاين  موجود درهاي باليني مهارت

 يانها دانشجواين مهارت يادگيريدر طي . يا با يك متخصص مامايي همكاري كنيدبالين كار  يك ماماي ، با مربي مامايي ديگر كه

  . داشته باشندنظارت مداوم د باي

ضمن اينكه براي مربي . صالحيتآموزشي و ارزيابي  محتواي، آموزشيروشهاي : شودميسه عنوان سازماندهي  تحتهر مهارت 

ارزيابي صالحيت در هر براي استفاده از اطالعات موجود در هر يك از عناوين حايز اهميت است، پيگيري دقيق هر يك از راهنماها 

مربي و  نظرات جهت فضايي داراييك چك ليست  راهنماها و تهيهبنابراين استخراج اين . اي داردها اهميت ويژهيك از مهارت

  .توان براي هر دانشجوي مورد ارزيابي استفاده كردها را سپس ميليستكپي چك  .باشدمفيد  دانشجو براي هر مهارت ممكن است

به دانشجويان يادآوري كنيد كه اقدامات پيشگيري از عفونت توضيح داده شده در رابطه با اداره زايمان طول كشيده و متوقف شده را 

  .در مهارتهاي اين جلسه به كار گيرند) 6ه جلس(

  شناسايي عوامل خطر براي زايمان متوقف شده: مهارت

          روش آموزشي

  . معرفي كنيد ياني آموزشي را به دانشجوامحتو -1 

  .هاي كوچك تقسيم كنيددانشجويان را به گروه -  2 

     .و يا در بخش زايمان مستقر كنيد پيش از زايمانبخش  مان،پيش از زايمثل درمانگاه  محيط بالينيدانشجويان را در  -  3 

 نماز خود خا ،بعد از كسب اجازه از ماماي مسئول مراقبت. از دانشجو بخواهيد خانمي را انتخاب نمايد كه هنوز زايمان نكرده است -4

بايد با خانم براي روشن  آنها. دنرا مطالعه كن شرح حال ثبت شده در برگه پرونده خانم يان بايددانشجو در صورت اقتضا،و همراهان او 

  .  انجام دهنداو كامل براي باليني ه معاينيك بايد  وي صحبت كنند وبه روزرساني جزئيات پرونده يا شدن 

   .دهندقرار مي متوقف شدهشناسايي كنند كه خانم را در معرض خطر زايمان را دانشجويان بايد عواملي در حين انجام اين كار، 

  .چك كنيد تختر كنار را دهاي دانشجويان يافته -5

  آموزشي  محتواي

  . دنموشناسايي  طي مراقبت پيش از زايماناخذ شرح حال درست از هر خانم  با توانمتوقف شده را ميعوامل خطر مهم براي زايمان 

  :نموددر زمان اخذ شرح حال شناسايي توان زير را مي عوامل خطر
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 نوجوان خردسال �

 قه قبلي راشيتيسم، استئوماالسي، سل، پوليوميليت، آسيب لگنساب �

 زاييعمل سزارين قبلي يا مرده �

 .زايمان طول كشيده قبلي �

  :ساير عوامل خطر قابل شناسايي با معاينه فيزيكي

 )متر با يك كگن كوچك همراه باشدسانتي 150قد كمتر از (كوتاهي قد  �

 .يماري يا آسيب موثر بر لگن ايجاد شده باشدگام برداشتن غيرطبيعي كه ممكن است توسط ب �

 .شودكوچكي يا شكل غيرطبيعي لگن كه با معاينه واژينال تشخيص داده مي �

 نمايش يا وضعيت غيرطبيعي جنين �

     تنها(زاها، يا عدم توانايي آنگاژه شدن آنگاژه نشدن سرجنين در زمان ترم در نخست  �

  )در باالي تنگه دخول لگن قابل لمس باشد

 بچه خيلي بزرگ �

 شواهد قطع عضو تناسلي �

  ارزيابي صالحيت

را به  2چك ليست جلسه  .دهندقرار مي متوقف شدهشناسايي كنند كه خانم را در معرض خطر زايمان را عواملي  دانشجويان بايد

  .عنوان راهنما استفاده كنيد

  :سي درك دانشجويان از آنها بپرسيدجهت برر

 .دهدكند يا خطر را افزايش ميچرا اين عامل احتمال زايمان متوقف شده را بيشتر مي �

 .به منظور تاييد صالحيت دانشجو، پاسخ به اين سوال بايد بله باشد    

 تواند عامل خطر را تشخيص دهددانشجو مي -1

 از طريق مستندات مكتوب؟ - 

 ل توسط خودش؟از طريق اخذ شرح حا - 

 از طريق معاينات باليني؟ - 

 تواند توضيح دهد كه چرا يك خطر وجود دارد؟دانشجو مي -2

 داند كه به منظور اطمينان از اجتناب يا كاهش خطر چه بايد كرد؟آيا دانشجو مي -3
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  ارزيابي خروجي لگن: مهارت

  روش آموزشي

  .ارت قبلي آموزش دادتوان حين همان ويزيت در محيط باليني براي مهاين مهارت را مي

  محتواي آموزشي

  .يا وضعيت جنين انجام شود/در صورت امكان، لمس شكم هميشه بايد قبل از معاينه واژينال جهت ارزيابي اندازه رحم و

  نحوه انجام معاينه واژينال  

. لول ضدعفوني كننده تميز كنيددستگاه تناسلي خارجي را يك مح. زن بايد به پشت دراز بكشد و زانوهايش را خم كرده و باز نمايد

انگشتان (انگشتان معاينه كننده . البيا را با دو انگشت دست چپ باز كنيد. دستها را به طور كامل بشوييد و دستكش استريل بپوشيد

فوقاني و خلفي را در يك كرم نرم كننده استريل قرار داده و آنها را خيلي آرام وارد واژن كنيد، مسير واژن و قسمت ) اشاره و مياني

از زن بخواهيد كه نفس عميق كشيده و خود را شل كند چون اين كار به كاهش ناراحتي پروسيجر كمك خواهد . آن را بررسي كنيد

  .كرد
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  ارزيابي خروجي لگن

  

  

  

  

  سر جنين با قوس پوبيس متناسب است                                قوس پوبيس نرمال                 

 قوس پوبيس
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  قوس پوبيس باريك      سر جنين با قوس پوبيس متناسب نيست و به سمت            

  كندفشار وارد ميپرينه  بر رويپشت                      

  

  تخمين پهناي قوس پوبيس: 7.1شكل    

  

  تشخيص عضو نمايش و وضعيت جنين  :  مهارت

  :اين مهارت شامل سه قسمت است

  ه جنينجمجملندماركهاي شناسايي  -1

  ) مانورهاي لئوپولد(معاينه شكمي  وسيلهعضو نمايش جنين ب تشخيص -2

  معاينه واژينال جنين توسط تشخيص عضو نمايش -3

  . داشت مهارت بستگي خواهد آن به دانش قبلي دانشجو در مورد ،دهدمهارت اختصاص مي هر مدت زماني كه مربي به آموزش  

  :  روشهاي آموزشي

  :زير نياز پيدا خواهد كرد آناتوميكيمربي به استفاده از مدلهاي  جلسه، قسمت از براي اين

  )را مشاهده كنيد 1 جلسه. ساخته شده باشد مقواممكن است از (مدل لگن مادر  �

  )ها داشته باشدبراي فونتانل فرورفتهجمجمه بايد دو ناحيه (مدل جمجمه جنين  �

  جنين عروسكي �

  .ه دادن به دانشجويان جهت انجام تمرينات عملي، در دسترس بودن چندين مدل كمك كننده خواهد بودبه منظور اجاز

  .تواند بر روي زني نشان داده شود كه در بخش زايمان بوده و هنوز زايمان نكرده استمي) مانورهاي لئوپولد(معاينات شكمي 
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  .ي انجام دهيدآموزش بالين. كنيدپيگيري  يبالينموقعيت  را درهر دانشجو 

  اخذ شرح حال �

  لمس شكم در طي ليبر �

    *معاينه واژينال در طي ليبر �

 پارتوگراف تفسيراستفاده و  �

 

  :آموزشي محتواي

    جنين لندماركهاي جمجمه

 7.2شكل ( سيپوت جمجمه جنين را يادآوري كنيدورتكس، اكسي پوت و سين ،ها، درزهاي ساژيتالبه دانشجويان وضعيت فونتانل

  ).7.3 شكلو 

   .كندميكمك شناسايي اكسي پوت به بچه قرار داشته و  قسمت پشت سر فونتال خلفي در

  ). مثلثي شكل(شود مي احاطهكوچكتر از فونتانل قدامي بوده و به وسيله سه درز  اين فونتانل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

رد، و تنها براي اهداف آموزشي يا ارزيابي نبايد شوند كه انديكاسيون باليني وجود دامطمئن شويد كه معاينات واژينال فقط زماني انجام مي*

  انجام شود
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  مهم جمجمه جنين لندماركهاي: 7.2شكل 

  

  

  .دهدجنين درزها و فونتانلها را نشان ميجمجمه  ي ورتكسناحيه:  7.3شكل 

  قدامي فونتانل

ت 
 پو

ي
نس

سي
)

ي
شان

پي
(

 

w(ورت 

 فونتانل خلفي

ت
 پو

ي
كس

 ا

 فونتانل خلفي

 درز ساژيتال

 �y,��,' ��ا	-
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اين فونتانل بزرگتر از فونتانل خلفي مي). لوزي شكل(درز احاطه شده است  4فونتانل قدامي در قسمت جلوي سر واقع شده و توسط 

  .باشد

  .درز ساژيتال از فونتانل خلفي تا فونتانل قدامي ادامه دارد

  .بين فونتانل خلفي و گردن قرار داردپوت قسمتي در پشت سر جنين است كه اكسي

  .ورتكس قسمت فوقاني سر است كه بين دو فونتانل قرار دارد

  .پوت قسمتي از سر است كه در جلوي فونتانل قدامي قرار داشته و شامل پيشاني استسيسين

  )مانورهاي لئوپلد(تشخيص عضو نمايش توسط معاينه شكمي 

دستهاي . تخليه كرده و سپس به پشت خود دراز بكشد بطوريكه فقط شكم وي در معرض ديد باشداش را ابتدا از خانم بخواهيد مثانه

  .خود را شسته و به خانم توضيح دهيد كه چه كاري را قرار است انجام دهيد

تا تناسب اندازه ،شودزايمان مقايسه مي مورد انتطارگيري كرده و با تاريخ رحم را اندازه فوندوسمانور اول لئوپولد ارتفاع : مانور اول

يا خيلي بزرگ  و خيلي كوچك مطابق بوده،ي رحم ممكن است با سن حاملگي اندازه .حاملگي ارزيابي شود طول دورهي رحم و 

 )IUGRتاخير رشد داخل رحمي (كافي جنين عدم رشد يا  ،ممكن است تاريخ اشتباهشايعترين علل  باشد،كوچك  اگر خيلي. باشد

حاملگي چند قلويي يا  ناشي از تاريخ اشتباه است يا ممكن است، شايعترين علت دوباره باشد سن حاملگيزرگتر از اگر رحم ب. باشد

  . جنين خيلي درشت باشد

رحم را بوسيله لبه ) يعني قله(براي ارزيابي ارتفاع فوندوس رحم، محدوده فوقاني رحم را مشخص كنيد و سپس به آرامي فوندوس 

گيري فاصله بين لبه فوقاني يكي توسط اندازه. سن حاملگي توسط دو روش قابل ارزيابي است. لمس كنيد كناري يك يا دو دست

هاي سمفيز بايستي با هفته-گيري فوندوسهاي آخر حاملگي اندازهدر هفته. سمفيز پوبيس تا فوندوس رحم بوسيله متر نواري است

اين . وندوس با برخي از لندماركهاي قابل مشاهده يا قابل لمس شكمي استروش ديگر بوسيله ارتباط دادن ف. حاملگي منطبق باشد

بارداري، لندمارك  34حدودا بعد از هفته . باشدلندماركها شامل لبه فوقاني سمفيز پوبيس، ناف و گزيفوئيد استرنوم يعني نوك جناغ مي

شود كه گيري مييفوئيد توسط پهناي انگشتان اندازهمربوطه زايده گزيفوئيد استرنوم است و فاصله بين فوندوس رحم و زائده گز

فوندوس بطور طبيعي درست در زير زائده گزيفوئيد قرار دارد و بنابراين  36در هفته . شوندبصورت افقي بر روي شكم قرار داده مي

ندوس رحم كمي پايين آمده و دوباره با اين وجود، بعد از اين مدت با آنگاژمان سر جنين، ارتفاع فو. تواند جاي بگيردهيچ انگشتي نمي

  .توان جاي دادانگشت  را مي 3-2

ته جنين به صورت يك ). 7.4شكل (كند كه فوندوس را اشغال كرده است اين مانور همچنين به تعيين عضوي از جنين كمك مي

كه براحتي قابل حركت  شودشود، در حاليكه سر جنين بصورت يك عضو سفت و گرد احساس ميعضو بزرگ و ندولر احساس مي

 .   است
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  مانور دوم

بطور طبيعي پشت جنين در سمت راست يا چپ شكم مادر به . كندمانور دوم به تعيين وضعيت پشت و اندامهاي جنين كمك مي

ور پوت نيز در سمت چپ خواهد بود و بالعكس، بنابراين اين ماناگر پشت جنين در سمت چپ باشد، اكسي. وضوح احساس خواهد شد

  .كندبه تعيين وضعيت جنين نيز كمك مي

شود، در حاليكه دست توسط يك دست بكار گرفته مي) 7.4شكل (كف دستها در هر دو طرف شكم مادر قرار گرفته و فشار آرامي 

ن اين عمل بوسيله عوض كرد. شودكننده استفاده ميديگر براي ثابت نگهداشتن رحم و فشار دادن جنين به سمت دست معاينه

كننده اجازه خواهد داد كه يك سمت را بصورت يك ناحيه سفت، صاف و انحنادار احساس اين روش به معاينه. شودها انجام ميدست

  . دهنده اندامهاي جنين استشود كه نشاندر سمت مقابل قسمتهاي كوچك متعدد احساس مي. كند كه نشاندهنده پشت جنين است

اجزاء كوچك در قسمت قدام مي. تون احساس نمود، پشت جنين را نمي)7.5شكل (في باشد اگر جنين در يك وضعيت خل :توجه

  .شودتر شنيده ميصداهاي ضربان قلب جنين نيز مشكل. تواند لمس شود

  .كنداين مانور همچنين به تعيين قرار جنين در يك وضعيت طولي يا عرضي كمك مي

  :مانور سوم

  . ترين قسمت رحم قرار داردو نمايش يعني قسمتي از جنين است كه در پائينهدف از انجام اين مانور تعيين عض

چرخد، انگشتان بر روي هر دو سمت شكم مادر و درست باالي سطح سمفيز پوبيس صورت معاينه كننده به سمت پاهاي مادر مي

جسم گرد و سفت كه سر جنين است لمس  معموالً يك. كنندقرار گرفته و فشار آرام اما عميقي براي تعيين عضو نمايش اعمال مي

. دار شدن ليبر ببشتر خواهد شدخواهد شد، اما مهم است كه دقيقاً از نظر وضعيت بريچ كنترل شود زيرا دراين موارد احتمال عارضه

  .تواند در لگن لمس شودسر گرد و سفت ممكن است در فوندوس رحم و ته كمتر گرد مي

  .باشدد، قابل حركت نخواهد بود كه جزئيات آن در پاراگراف بعدي مياگر عضو نمايش آنگاژه شده باش

  مانور چهارم

  .با استفاده از انگشت شست و انگشتان ديگر يك دست، قسمت تحتاني شكم درست در باالي سمفيز پوبيس را بگيريد

. كه معموالً سر جنين است اگر عضو نمايش آنگاژه نشده باشد، يك ساختمان قابل حركت بصورت گرد و سفت لمس خواهد شد

  .شودبرعكس  ته جنين بصورت بزرگ، نرم و نامنظم احساس مي

  .باشداگر عضو نمايش آنگاژه شده باشد، قابل حركت نبوده و جزئيات آن در پاراگراف بعدي مي
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                            مانور اول                                                                       مانور دوم     

  

  مانور سوم                                                                مانورچهارم                      

  چپ پوت قداميلمس جنين در وضعيت اكسي: مانورهاي لئوپولد: 7.4شكل 
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  انور اولم                                   مانور دوم              

  

  

  مانور سوم                             مانور چهارم               

  

  راستپوت قدامي لمس جنين در وضعيت اكسي: مانورهاي لئوپولد: 7.5شكل 
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انگشت بصورت افقي  5اگر همه . شودنزول سر جنين بر اساس پهناي انگشتان تخمين زده مي) 4جلسه ، 4.3شكل: (نزول سر

يعني خيلي باال . قابل لمس است   ر و درست در باالي سطح سمفيز پوبيس بتواند سر جنين را لمس كند، سر بصورتروي شكم ماد

ترين قطر آن قابل لمس است، زيرا پهن شود كه سر زماني آنگاژه مي. بوده و هنوز شروع به وارد شدن به داخل لگن نكرده است

  .ده استعرضي وارد لگن ش

  سمع ضربان قلب جنين 

اما اگر زير . ضربه در دقيقه است 160تا  120تعداد طبيعي ضربان قلب جنين بين . قسمت آخر معاينه شنيدن صداي قلب جنين است

 .باشد، احتمال ديسترس قابل توجه جنين وجود داشته و بايد اقدام مناسب صورت گيرد 180يا باالي  100

  معاينه واژينال تشخيص عضو نمايش توسط 

  . اين عمل براي پيشگيري از سپسيس مهم است.  دوباره بر نياز به رعايت تكنيك بهداشتي دقيق تأكيد نماييد

  . معاينه شكمي بايستي هميشه قبل از معاينه واژينال انجام شود. بر اهميت انجام معاينه كامل زن در موقع پذيرش تأكيد نماييد

  . ه براي افتراق بين نمايش سر و ته و صورت كمك كننده استنقاط تشخيصي را شرح دهيد ك

  : ها در معاينه واژينال تاكيد كنيد بينبه تشابهات و تفاوت 7.8شكل  و، 7.7، شكل  7.6شكل با استفاده از 

  درز ساژيتال و شكاف مقعد  •

  هاي ايسكيال و استخوانهاي گونهتوبروزيته •

دهان و مقعد  •

  :كمك كننده است چيزهايي كه براي يادآوري

  .تر از ته استتر و سفتسر بزرگ •

 :تواند از مقعد متمايز باشد، زيرادهان مي •

  .جنين ممكن است انگشت معاينه كننده را بمكد -

  .ها سفت هستندگونه -

  لبها مثل اسفنكتر محكم نيستند و  -

  .مقعد ممكن است سبب رنگي شدن انگشت با مكونيوم شود -

  .از مشكالت پيشگيري كند تواندتشخيص صحيح و فوري مي

  .توانايي افتراق بين دست و پا مهم است

  :مقايسه كرده و توجه داشته باشيد كه 7.10شكل را با  7.9شكل 

  .انگشت بزرگ شست پا مثل انگشت شست دست قابل دور كردن نخواهد بود •

  .هاي شست پا هم قد انگشتان ديگر هستند  اما انگشت هاي دست چنين نيستندانگشت •
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  نمايش سر: 7.6شكل 

      

  ) ته(نمايش بريچ : 7.7شكل 

     

نمايش صورت   :7.8شكل 

 درز ساژيتال

 شكاف مقعد

 مقعد
هاي توبروزيته

 ايسكيال

هاي گونهاستخوان  

 دهان
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  نمايش دست : 7.9شكل  نمايش پا                                                  : 7.10شكل               

  

  .ام نگيرد، سبب توقف ليبر خواهد شددهنده قرار عرضي جنين است كه اگر به موقع مديريت صحيحي انجدست نشان

  .هاي ليبر مطلوب باشند، اجازه زايمان واژينال را خواهد دادكه ساير جنبهدهنده نمايش بريچ بوده و در صورتيپا نشان

  :شويد كهمقايسه شود، متوجه مي 7.12شكل با  7.11شكل اگر . آرنج بايد از زانو افتراق داده شود

 .بيشتر مشخص استهاي بازو راس استخوان -

  .استخوان كشكك معادلي در مفصل آرنج ندارد -

  

  .شودتيز لمس ميبازو : 7.11 شكل  .شودكشكك گرد لمس مي:  7.12شكل

  .دهنده قرار عرضي جنين است كه اگر به موقع مديريت صحيحي انجام نگيرد، سبب توقف ليبر خواهد شدآرنج نشان

  .هاي ليبر مطلوب باشند، اجازه زايمان واژينال را خواهد دادكه ساير جنبهر صورتيدهنده نمايش بريچ بوده و دزانو نشان
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  ) يا سفاليك(تعيين وضعيت در نمايش سر 

در طي مرحله ليبر دانشجويان بايد قادر باشند كه وضعيت سر جنين را با معاينه واژينال شناسايي كرده و آن را با چگونگي پيشرفت 

توانند مطالب زير و تمرينات عملي مي. توان انتظار ليبر خودبخود را داشت يا نهبه منظور تعيين اينكه آيا ميخوب ليبر ارتباط دهند 

  .ها به دانشجويان مورد استفاده قرار گيردبراي آموزش اين مهارت

ورودي لگن لمس شود تواند در شش موقعيت مختلف در رابطه با پوت مي، اكسي)پوت استقسمت راهنما اكسي(در نمايش ورتكس 

  ).7.13شكل (
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  اكسيپوت خلفي راست        اكسيپوت  خلفي چپ                                       

  

  اكسيپوت لترال چپ                                        اكسيپوت لترال راست                                       

  

  اكسيپوت قدامي چپ                                      اكسيپوت قدامي راست                                          

  

 شش وضعيت ورتكس: 7.13شكل 
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  .پوت خلفي راست ناميده ميشودپوت در محل خلفي راست ورودي لگن باشد، وضعيت اكسياگر  اكسي

  .پوت لترال راست ناميده ميشودكسيپوت در محل لترال راست ورودي لگن باشد، وضعيت ااگر  اكسي

  .پوت قدامي راست ناميده ميشودپوت در محل قدامي راست ورودي لگن باشد، وضعيت اكسياگر  اكسي

پوت قدامي چپ برطبق پوت لترال چپ، و اكسيپوت خلفي چپ، اكسيتواند اكسيپوت ميمشابه آن در سمت چپ، وضعيت اكسي

  . پوت در لگن باشدمحل اكسي

  :شود عبارتند ازپوت زماني كه سر جنين وارد ورودي لگن ميطور خالصه شش وضعيت اكسيب

   = ROPپوت خلفي راستاكسي          = LOPپوت خلفي چپاكسي 

       = ROLپوت لترال راستاكسي    = LOL پوت لترال چپاكسي

                    = ROAپوت قدامي راست اكسي      = LOA پوت قدامي چپاكسي

       

  : فراواني نسبي اين شش وضعيت عبارتند از

3% LOP= 8%ROP=  

40% LOL= 24%ROL= 

15% LOA= 10%ROA= 

   

  ). 7.14شكل (شوند نسبت به مادر در نظر گرفته مي  (A)و قدامي (P)خلفي  ،(L)چپ  ،(R)هاي راستجهت
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  نسبت به مادر ) A(، قدامي (P)خلفي  ،(L)چپ  ،(R)هاي راست جهت :7.14شكل 

  :هاي خلفيهاي قدامي در مقابل وضعيتوضعيت

  .هاي خلفي هستندتر از وضعيتهاي قدامي مطلوببه دانشجويان توضيح دهيد كه چرا وضعيت

كه جنين در يك وضعيت اكسيپوت قدامي باشد، پشت جنين در قدام بوده، با شكل ديواره شكم مادر متناسب بوده و بنابراين زماني

سر به خوبي وارد . شودوقتي پشت خم ميشود، سر نيز خم شده و با قطر كوچكتر در لگن آنگاژه مي. اند به راحتي خم شودتومي

كند كه سبب تحريك انقباضات رحمي شده و ديالتاسيون دهانه ي رحم فشار يكنواختي وارد ميسگمان تحتاني رحم شده و به دهانه

ترين قطرها كانال زايمان و پرينه را تحت كشش قرار داده و بنابراين طي زايمان كوتاهدر ). 7.15شكل (رحم را تسهيل ميكند 

  . شودكمترين تروما به مادر و مغز جنين وارد مي

تواند به پوت خلفي است، پشت جنين در مقابل ستون مهره مادر قرارگرفته و نميكه جنين در يك وضعيت اكسيدر مقابل، زماني

اين . كندي جنين از ميان لگن عبور ميماند و بنابراين اقطار بزرگتر جمجمهعضي مواقع به شكل غير خميده ميسر ب. خوبي خم شود

تر سر جنين سبب فشار غير يكنواخت بر شكل نامنظم اقطار بزرگ. حالت ممكن است منجر به تأخير در آنگاژه شدن سر جنين شود

  . تر باشدكمتر موثر بوده و ديالتاسيون دهانه رحم آهستهدهانه رحم شده و بنابراين انقباضات ممكن است 

چرخد و زايمان طبيعي است اما، زماني كه سر خم در بيشتر موارد سر جنين خم شده و به طرف يك وضعيت قدامي در كف لگن مي

تر سر جنين سبب ر بزرگاين مسئله به اين علت است كه اقطا. تر خواهد بودنشود، به طرف وضعيت خلفي چرخيده و زايمان مشكل
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در صورتيكه فشار بر . اتساع كانال زايماني و كشيدگي كف لگن شده و در نتيجه پيشرفت كندتر و احتمال پارگي بيشتر خواهد بود

  .شودتر باشد، سبب آسيب داخل مغزي ميجمجمه جنين بيشتر و طوالني

اگر چرخش سر بر روي خار ايسكيال صورت گيرد، . تر هستندپوت خلفي كمتر شايع ولي جديساير عوارض مرتبط با وضعيت اكسي

شود، مگر اينكه يك دستيار چرخش و زايمان سر را با استفاده از واكيوم ممكن است سبب گير افتادن سر شده و زايمان غيرممكن مي

و نمايش پيشاني ايجاد شود و تر شده در موارد ديگر سر ممكن است به جاي فلكسيون باز. يا فورسپس مخصوص مامائي انجام دهد

يك نمايش پيشاني منجر به توقف ليبر شده و بنابراين ارجاع فوري . در صورت باز شدن بيش از حد سبب ايجاد نمايش صورت شود

تواند از طريق واژينال نمايش قدامي صورت مي. شودبه تسهيالت سالمتي سطح باالتر جهت انجام زايمان از طريق جراحي الزم مي

  .اي حمايت گرددكار حرفهيمان شود، اما جهت به حداقل رساندن تروما به مادر و جنين بايستي توسط يك بالينزا

  

  

�تر صورت ميسر به خوبي خم شده، پشت جنين با ديواره شكم مادر مطابقت كرده و در نتيجه فلكسيون راحت. نمايش ورتكس در وضعيت قدامي: 7.15شكل 
  .گيرد

  عيت سر جنين در لگن نحوه تعيين وض

  . ها شناسايي شودي محل درز ساژيتال و فونتانلتواند بوسيلهوضعيت مي 

لگن ) جلو( قدامي در قسمت خلفيپوت قدامي درز ساژيتال در سمت راست يا چپ قطر مايل لگن و فونتانل در يك وضعيت اكسي

لگن  قدامدر  قدامي چپ قطر مايل لگن بوده، اما فونتانل در وضعيت خلفي، درز ساژيتال دوباره در سمت راست يا. خواهد بود

  .احساس خواهد شد
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وضعيت 
L O A

  

و )  راست لگن مادر به سمت جلوي چپ لگنش) پشتي(يعني از قسمت خلفي (زماني كه درز ساژيتال در قطر مايل راست لگن 

  .پوت قدامي چپ استفونتانل خلفي در قسمت جلوي چپ احساس شود، وضعيت اكسي

عيت وض
R O P

  

  .پوت خلفي راست استاگر درز ساژيتال در قطر مايل راست لگن و فونتانل قدامي در جلو احساس شود وضعيت اكسي

وضعيت 
R O A

  

  .پوت قدامي راست، درز ساژيتال در قطر مايل چپ لگن و فونتانل خلفي در قسمت جلوي راست استدر وضعيت اكسي

وضعيت 
L O P

  

  .درز ساژيتال در قطر مايل چپ لگن و فونتانل قدامي در قسمت جلوي راست استپوت خلفي چپ، در وضعيت اكسي

  

  

  قطر مايل راست: 7.16شكل                                       قطر مايل چپ : 7.17شكل                 
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  :پوت قدامي چپوضعيت اكسي

از رسم براي توضيح چگونگي تشخيص . دهدتوضيح ميپوت قدامي چپ گامهاي زير نحوه ترسم سر جنين را در وضعيت اكسي

  . پوت قدامي چپ به دانشجويان استفاده كنيدوضعيت اكسي

  :1گام 

قدامي: گذاري كنيدرسم كرده و عالمت) 7.18شكل (ي رحم را مثل شكل زير دهانه
( A )

، خلفي
( P )

، راست 
( R )

و چپ  
( L )

به . (

  ).صفحات قبل مراجعه شود 7.13به شكل . ها بستگي به مادر دارددانشجويان يادآوري كنيد كه تمام اين وضعيت

    

  ها بر روي دياگرامگذاري وضعيتعالمت :7.18شكل 

  

  :2گام 

ي اين كار را با قرار دادن مدل جمجمه. پوت قدامي چپ رسم كنيدبر روي دياگرام، درز ساژيتال و فونتانل خلفي را در وضعيت اكسي

ي مدل لگن در وضعيتجنين يا يك عروسك بر رو
L O A

   ).7.19شكل (نشان دهيد 
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  پوت قدامي چپدرز ساژيتال و فونتانل خلفي در وضعيت اكسي:  7.19شكل 

  :  3گام 

  . گذاري كنيدپوت را بر روي دياگرام خودتان عالمتاكسي   

  

  پوت بر روي دياگرامگذاري اكسيعالمت :7.20شكل 
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  :4گام 

گذاري يا كشيدن خط زير حروف  متاز يك گچ رنگي براي عال
L , O , A

پوت بر روي دياگرام استفاده كنيد كه اين وضعيت اكسي 

  .قدامي چپ است

  

  )LOA(پوت قدامي چپ وضعيت اكسي: 7.21شكل

بر روي يك عروسك يا ماكت . فونتانل خلفي قرار دارد ي است كهپوت هميشه در محلبه دانشجويان توضيح دهيد كه اكسي

  .را نشان دهيد) كوچك(وضعيت فونتانل خلفي  ،يا حتي بر روي سر خودشان، جنين يجمجمه

برگهروي آن را كنند و كه احساس مي را آنچه كنند توصيف بتوانندآنها بايد  .بينند شرح دهندكه ميآنچه را دهيد  ياد به دانشجويان

  .بنويسند يادداشتي 

  . است )جلور يا د( و مايل به قدام  ،فونتانل خلفي در چپ

  .درز ساژيتال در قطر مايل راست خروجي لگن قرار دارد
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  قطر مايل راست: 7.22شكل 

  

ها و جهتگذاري عالمتدانشجويان با  ه اين ترتيبب .)7.27شكل تا  7.23شكل ( ها بسازيدساير وضعيت هايي برايدياگرام

  . شوندها آشنا ميشناسايي درزها و فونتانل

   .انددرك كرده را كامالًهر مرحله كه دانشجويان  نيداطمينان حاصل ك

(هاي بحث شده قبلي كامل براي وضعيت/ در صفحات زير، فقط دياگرام نهايي
( R O A , L O P , R O P , R O L , L O L

. شودارائه مي 

به دانشجويان ساختن هر دياگرام در مراحل مختلف وضعيت 
L O A

  .را آموزش دهيد 
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  پوت قدامياكسي: مثال

   

  پوت قدامي راستوضعيت اكسي :7.23شكل

   پوت خلفي چپاكسي: مثال

  

پوت خلفي چپاكسي :7.24شكل   

  طرف راست و قدام است فونتانل خلفي در

 

قطر مايل چپ قرار دارددر  ساژيتال درز  

فونتانل قدامي در طرف راست 

  .و قدام است

 

لگن قطر مايل چپ در  ساژيتال درز

 قرار دارد
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  پوت خلفي راستاكسي: مثال

 

پوت خلفي راستاكسي: 7.25شكل    

 اكسي پوت لترال راست: مثال

 

پوت لترال راستاكسي :7.26شكل     

در طرف چپ و قدام  فونتانل قدامي

 است

درزهاي ساژيتال در قطر مايل راست 

 قرار دارد

  فونتانل خلفي درسمت راست است

 

در قطر  ساژيتال درز

 عرضي است
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 چپ اكسي پوت لترال: مثال

 

  چپت لترال پواكسي: 7.27شكل 

  

  تمرينات عملي

يكي از دانشجويان چشمانش را مي بندد و فقط از دو انگشتي استفاده مي كند كه براي . از دانشجويان بخواهيد دونفره كار كنند

، LOA ،ROAوضعيت  6دانشجوي دوم مدل جمجه جنين را در داخل مدل لگن در يكي از   .معاينه واژينال به كار مي برد

LOP ،ROP ،LOL  ياROL وقتي آماده شد دست دانشجوي اول را به داخل لگن هدايت مي كند. دهدقرار مي.  

ساير دانشجويان تا رسيدن نوبت خود مي توانند نگاه كنند و بررسي نمايند كه آيا دانشجو جمجمه جنين را به طور درست قرار 

  .داده است

  ارزيابي صالحيت

  :تواند نمايش و وضعيت جنين را تشخيص دهد، پاسخ به سواالت زير بايد بله باشدبه منظور تاييد اينكه آيا دانشجو مي

را شناسايي ) پوتها، درز ساژيتال، ورتكس، اكسي پوت و سينسيفونتانل(تواند لندماركهاي جمجمه جنين آيا دانشجو مي -1

 كند؟

 لگن است  در قطر عرضي سوچور ساژيتال
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مانور (يش در لگن را تعيين كند تواند با لمس شكم نمايش و وضعيت جنين و ميزان نزول عضو نماآيا دانشجو مي -2

 ؟)لئوپولد

 تواند نكات تشخيصي كمك كننده براي افتراق بين نمايش سر، ته و صورت را تعيين كند؟آيا دانشجو با معاينه واژينال مي -3

 تواند نكات تشخيصي كمك كننده براي افتراق بين ته و قرارعرضي را تعيين كند؟آيا  دانشجو با معاينه واژينال مي -4

 يا دانشجو قادر است وضعيت سر را با معاينه واژينال تعيين كند؟آ -5

  ارزيابي نزول سر جنين: مهارت

  روش آموزش

از دانشجويان بخواهيد نزول سر جنين را در زنان ليبر ارزيابي كرده و . اين مهارت را با تمرين باليني در بخش ليبر آموزش دهيد

  .يافته هاي خود را بررسي كنند

  شيمحتواي آموز

طوريكه يك دست قسمت تحتاني شكم را شود بهنزول سر جنين ابتدا با لمس شكمي و سپس با لمس دودستي ارزيابي مي

  .كندكند و دو انگشت در واژن محل رسيدن سر در رابطه با خار ايسكيال را احساس ميلمس مي

براي راحتي ). 4جلسه  4.3ق با شكل مطاب(شود سر جنين در پنج موقعيت در باالي لبه لگن توصيف مي: لمس شكمي

انگشت بطور افقي باالي سمفيز پوبيس قرار داده مي شود كه براي بيان موقعيت پنجگانه سر در باالي لبه به كار برده  5پهناي 

  . جاي بگيرد هنوز آنگاژه نشده و باالي لبه لگن متحرك است) بسته(انگشت  5سري كه پهناي كامل . مي شود

  . تواند جاي بگيردمانده سر در باالي لبه كاهش مي يابد و انگشتان كمتري مييابد، قسمت باقير نزول ميهمانطور كه س

  .انگشت يا كمتر باشد 2سر زماني آنگاژه مي شود كه قسمت باالي لبه بيانگر

  معاينه واژينال

ده و باال و پايين  خار ايسكيال به سانتي تواند با معاينه واژينال قابل تشخيص بوسطح عضو نمايش نسبت به خار ايسكيال مي

صفر گفته مي جايگاهترين قسمت عضو نمايش در سطح خار ايسكيال باشد، وقتي كه پايين). 7.28شكل (شود متر بيان مي

يابد، همانطور كه عضو نمايش نزول مي. سانتيمتر است -4وقتي عضو نمايش در محاذات ورودي لگن باشد، استيشن . شود

وقتي كه . تواند با انگشتان خود تخمين بزند كه عضو نمايش چند سانتيمتر باال يا پايين خار ايسكيال استه كننده ميمعاين

  .سانتيمتر است+ 3عضو نمايش در پرينه است، استيشن 
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صرف به  در جوامعي كه وقوع عدم تناسب سر و لگن زياد است، ارزيابي نزول سر جنين با لمس شكمي بسيار دقيقتر از توجه

 ممكن است وضعيتي پيش بيايد كه بوس سر از ولو مشاهده شود ولي بزرگترين دور سر هنوز. معاينه واژينال جايگاه سر است

  .باالي لبه لگن باشد 

  

  

  ارزيابي نزول سر جنين با معاينه واژينال:  7.28شكل                             

  ارزيابي صالحيت

  :تواند نزول سر جنين را ارزيابي كند، بايد پاسخ به سواالت زير بله باشدتاييد اينكه آيا دانشجو ميبه منظور 

 و به طور درست نزول پنجگانه را تعيين كند؟) لمس شكمي(تواند با مهارت كامل سر جنين را لمس كند آيا دانشجو مي -1

و نمايش را باال يا پايين خار ايسكيال به سانتي متر ارزيابي تواند با معاينه واژينال به طور درست سطح عضآيا دانشجو مي -2

 كند؟



   
زا��ن 	���� ���    

1 4 3  

 تواند سطح سر جنين را به طور درست در پارتوگراف ثبت كند؟آيا دانشجو مي -3

 داند؟آيا دانشجو داليل احتمالي سر نزول نيافته در ليبر و اقدامات الزم در صورت توقف نزول را مي  -4

  تشخيص ليبر متوقف شده: مهارت

ش آموزشيرو

  . اين مهارت را با تمرين باليني هنگام پيش آمدن فرصت آموزش دهيد

  محتواي آموزشي

  . در پارتوگراف رجوع كنيد 4و  3به جلسه 

  ارزيابي صالحيت

  :تواند ليبر متوقف شده را تشخيص دهد، پاسخ به سواالت زير بايد بله باشدبمنظور تاييد اينكه آيا دانشجو مي

 واند وضعيت عمومي زن را ارزيابي كند؟تآيا دانشجو مي .1

 كند؟هاي دهيدراتاسيون را بررسي ميآيا او نشانه  −

 كند؟هاي تب را بررسي ميآيا او نشانه −

 كند؟هاي شوك را بررسي ميآيا او نشانه  −

 كند؟آيا او به وجود خستگي زياد توجه مي  −

 توقف شده را تشخيص دهد؟هاي جدي ليبر مآيا دانشجو قادر است با معاينه شكمي، نشانه .2

 انقباضات رحمي هيپرتون يا خستگي رحم −

 رحم سفت اطراف جنين −

 توقف نزول سر جنين −

  Bandl)(حلقه باندل  −

ثانيه  40دقيقه كه طول هر كدام كمتر از  10انقباض در  3برخي مواقع ممكن است فعاليت رحم ناكافي باشد يعني كمتر از  

  .باشد

 هاي ليبر متوقف شده را تشخيص دهد؟اينه واژينال، نشانهآيا دانشجو قادر است با مع .3

 توقف ثانويه ديالتاسيون سرويكس و نزول عضو نمايش در حضور انقباضات خوب −

 .طور ضعيف بر عضو نمايش فشار وارد مي كندسرويكس ادماتو كه به −

 واژن گرم و خشك −



   
زا��ن 	���� ���    

1 4 4  

 كاپوت سوكسدانئوم بزرگ −

 مولدينگ بيش از حد سر جنين −

 گمان تحتاني رحمبرآمده شدن س −

 تشكيل حلقه انقباضي قابل لمس يا مشاهده −

 ديسترس مادر و جنين −

  .ها ممكن است يك وضعيت يا يك نمايش غير طبيعي باشدساير يافته

    گذاشتن سوند ادرار: مهارت

  روش آموزشي

پيش بيايد نياز نيست كه هاي واقعي يك زن انجام شود، اگر فرصت مناسب ديگري اين مهارت به طور واضح بايد حين مراقبت

  .آموزش و ارزيابي در طول مرحله سوم ليبر انجام شود

  محتواي آموزشي

  آناتوميكي هاينشانه

 7.29هاي تناسلي خارجي زنانه دارند از شكل كنيد دانشجويان نياز به آشنايي مجدد با لندماركهاي اصلي انداماگر احساس مي

  .استفاده كنيد

  پروسيجر

با انگشتان . دستها را شسته و اسكراب كنيد و دستكش استريل بپوشيد. ا با محلول ضدعفوني كننده تميز كنيدناحيه تناسلي ر

اگر موقع وارد كردن سوند با ). 7.30شكل (دست چپ البياها را باز كرده و با دست راست كاتتر را وارد مجراي ادراري كنيد 

ش استريل را وارد واژن كرده و در امتداد ديواره قدامي واژن قرار مشكلي مواجه شديد انگشت سبابه دست چپ داراي دستك

تواند لمس شود و اگر موازي با انگشت داخل واژن هدايت شود بدون آسيب به مجراي ادراري وارد مثانه نوك كاتتر مي. دهيد

واژن به سوند اجازه عبور اگر سوند توسط سر جنين متوقف شود، فشار رو به باالي  سر جنين با انگشت داخل . خواهد شد

  .خواهد داد

  :تاكيد كنيد به نياز براي

 تكنيك آسپتيك براي پيشگيري از عفونت   �

 دقت و مهارت در پروسيجر   �

 دستكاري ماليم براي جلوگيري از آسيب به مجراي ادرار   �
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 رويكرد حساس   �

مثانه پر مي تواند از ورود سر جنين به لگن (مثانه خالي در زايمان، بخصوص براي پيشگيري و اداره زايمان متوقف شده    �

 ).جلوگيري كند

  

  

 ��  هاي تناسلي خارجي زناناندام: ٧.٢٩

  

 كليتوريس

 البيا ماژور
 البيا مينور

 واژن

 پرينه

 مقعد

ارجي ادرارمجراي خ  

 فورشت
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 ��  گذاشتن سوند ادرار، باز كردن البياها و هدايت سوند به داخل مجراي ادراري: ٧.٣٠

  عوارض

ها را به شوند، سوندگذاري ممكن است باكترياري يافت ميها بطور طبيعي در قسمت خارجي مجراي ادركه باكترياز آنجايي

مثانه به علت (آل را براي تكثير بخصوص در دوره نفاس پيدا مي كنند ها شرايط ايدهداخل مثانه وارد كند، جايي كه ارگانيسم

تواند باعث عفونت دستگاه ري ميبنابراين سوندگذا). زايمان دچار آسيب شده و اغلب تخليه ناكامل و ادرار باقي مانده وجود دارد

  .ادراري از جمله پيلونفريت شود، بخصوص اگر سوند مدت زيادي در محل باقي بماند

  ها براي گذاشتن سوند ادرارانديكاسيون

، به محض اينكه ديگر نيازي نباشد. به دليل خطر عفونت، گذاشتن سوند ادرار فقط بايد زماني انجام شود كه واقعا مورد نياز است

  .سوند بايد درآورده شود

  :شود كه خالي نگهداشتن مثانه مهم است و زن خودش قادر به ادرار كردن نيستگذاشتن سوند ادراري زماني انجام مي

در طول مرحله اول زايمان، مثانه پر ممكن است مانع وارد شدن سر به لگن، تاخير نزول جنين و باعث انقباضات  �

 .ضعيف رحمي شود

) PPH(زايمان، مثانه پر ممكن است مانع جدايي كامل جفت شده و باعث خونريزي پس از زايمان  طي مرحله سوم �

 .شود

 مقعد

 مجراي ادرار

 كليتوريس

 البيا 
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در چنين مواردي ممكن . ناشي از آتوني رحم، بايد مثانه تخليه شود و خالي نگه داشته شود PPHدر طول اداره  �

 .است سوند مجبورا در مثانه باقي بماند

 .بايد مثانه خالي شود) فورسپس، سمفيزوتومي مانند(هاي واژن قبل از دستكاري �

 .كنترلي استفاده شود -در اداره اكالمپسي، نظارت بر برون ده ادراري مهم است، در چنين مواردي بايد سوند خود �

  ارزيابي صالحيت

  :به منظور تاييد صالحيت دانشجو بايد پاسخ به سواالت زير بلع باشد

 را سوندگذاري براي اين خانم الزم است؟تواند توجيه كند كه چآيا دانشجو مي .1

 دهدآيا دانشجو پروسيجر را با توجه به موارد زير با مهارت كامل انجام مي .2

 روش آسپتيك؟ −

 دقت در پيدا كردن مجراي ادراري؟ −

 ماليمت؟ −

 حساس بودن نسبت به نيازهاي زن؟ −

صميم به خارج كردن سوند يا ثابت كردن آن دهد چرا تكند و توضيح ميآيا دانشجو مثانه را به اندازه كافي تخليه مي .3

 دارد؟

 دهد؟هاي خود را توضي ميكند و اهميت يافتهگيري و آزمايش ميآيا دانشجو ادرار را اندازه .4

  گرفتن نمونه خون براي آناليز: مهارت

  روش آموزشي

يي وريدهاي حفره كوبيتال باشند جايي كه آنها بايد قادر به شناسا. دانشجويان بايد با محل آناتوميك وريدهاي بازو آشنا باشند

  .7.31شكل . يعني وريد كوبيتال مياني يا وريد سفاليك. آسانترين دسترسي براي رگ گيري وجود دارد
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 ��  )بازوي راست(وريدهاي مهم حفره كوبيتال : ٧.٣١

فشار به قسمت فوقاني بازو و يا با استفاده از با اعمال . به دانشجويان كمك كنيد تا اين وريدها را در بازوي خود شناسايي كنند

  .7.32شكل . تر خواهد بودتورنيكت اين كار راحت

  

محل حفره 

 كوبيتال
 وريد كوبيتال مياني

 وريد سفاليك
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  استفاده از تورنيكت جهت پيدا كردن رگ: 7.32شكل 

يك گيري خون و يا انفوزيون وريدي در مواقع اورژانسي، ابتدا از زنان سالم در بهتر است به دانشجويان كمك كنيد قبل از نمونه

  .كلينيك پيش از تولد نمونه خون بگيرند

  .قبل از استفاده از تورنيكت در تمرين باليني، ابتدا بايد در كالس آموزش داده شود

  .مچ باشدهاي خون حداقل بايد شامل هموگلوبين، گروه خون و كراسنمونه

ي درخواست آزمايش و نحوه تكميل آنها هاي آزمايش الزم براي خونگيري، همچنين فرمهابايد به دانشجويان درباره لوله

  .به اهميت برچسب زدن درست و واضح تاكيد كنيد. آموزش داده شود

گاهي اوقات در . عالوه براين دانشجويان بايد پروسيجر صحيح مورد استفاده براي گرفتن نمونه جهت كشت خون را بدانند

ير است ولي خيلي بهتر است كه خون به محيط كشت تزريق آزمايشگاه ايجاد كشت خون مناسب از خون منعقد شده امكان پذ

  .شود

موقع اعمال فشار به قسمت فوقاني 

شوندبازو وريدها قابل رويت مي  

ه از تورنيكتاستفاد  

 مشت گره شده
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هاي عملي و نمايش با آنها كار عاقالنه اين است كه درباره اين پروسيجر با كاركنان آزمايشگاه مشورت شود و برخي از آموزش 

  .ترتيب دهيد

  .اشتمشي يا پروسيجر موجود در بخش خواهيد دهمچنين شما جهت رجوع نياز به هرگونه خط

ي را در مقابل عفونت احتمالي بيماريهاي منتقله از )ها(در نهايت به دانشجويان بايد ضرورت حفاظت زنان، خودشان و هر دستيار

  .را موقع گرفتن يا دست زدن به نمونه خون يادآوري نمود HIVراه خون بخصوص 

  محتواي آموزشي

  :آموزش بايد نكات زير را پوشش دهد

 ي خوني خاصهادرك داليل آزمايش .1

هاي حجم پالسما هنگام راه اندازي كراس مچ قبل از جريان افزاينده/ هاي خون براي گروه خوناهميت گرفتن نمونه .2

 انفوزيون داخل وريدي

 :فراهم كردن تمام تجهيزات، شامل .3

 هاهاي آزمايش براي انتقال نمونهسرنگ، سرسوزن و لوله −

 .ميل شده باشندهاي صحيح درخواست آزمايش كه بادقت تكفرم −

 .تورنيكت يا كمكي كه قسمت فوقاني بازو را فشار دهد −

 وضعيت راحت زن با بازوي باز و حمايت شده .4

 .دهيدتوضيح به زن درباره كاري كه انجام مي .5

 :در استفاده از تورنيكت تاكيد كنيد به .6

 )7.32مطابق شكل (قرار دادن تورنيكت در سطح مياني عضله دوسر باالي مفصل آرنج  −

فشار صحيح جهت فشردن رگهاي خوني و محدود كردن گردش خون بدون ايجاد فشار بيش از حد و نيشگون گرفتن  −

 .پوست

 محل صحيح رگ گيري .7

 .تميز كردن محل با محلول ضدعفوني كننده، استفاده از سرسوزن استريل: تكنيك استريل .8

 ).يا هپاتيت HIVبه عنوان مثال (پوشيد اگر زن در گروه پرخطر قرار دارد دستكش ب: احتياط در مقابل زخمها .9

  ارزيابي صالحيت

  :به منظور تاييد صالحيت دانشجو، پاسخ به سواالت زير بايد بله باشد

 تواند نمونه خون را بدون ايجاد تروماي غيرضروري بگيرد؟آيا دانشجو مي .1
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 ها است؟آيا تكنيك انجام داده شده توسط دانشجو مطابق با الويت .2

  كند؟اي را در مقابل عفونت محافظت مي) ها(، خودش و هر كمك كنندهآيا دانشجو زن .3

ي آزمايش مناسب را براي انتقال نمونه به آزمايشگاه انتخاب مي كند و آنها را بدون تاخير همراه با فرم )ها(آيا دانشجو لوله .4

 درخواست صحيح ارسال مي كند؟

 كند؟هاي گرفته شده را ثبت ميآيا دانشجو آزمايش .5

 كند و در صورت نياز، كمك درخواست مي كند؟دانشجو محدوديت مهارت خود را درك ميآيا  .6

 آيا دانشجو سرنگ و سرسوزن استفاده شده را بطور ايمن دور مي اندازد؟ .7

  

  برقراري و نظارت بر انفوزيون داخل وريدي: مهارت

  روش آموزشي

از استفاده از عروق . ون وريدي استفاده مي شود، آشنا باشنددانشجويان بايد با محل آناتوميك وريدهاي ساعد كه براي انفوزي

  ).7.33و  7.31شكل (ساعد يا پشت دست بهتر است . نزديك مفصل خودداري كنيد

شود اگر فشار بر قسمت فوقاني اين كار راحت تر انجام مي. از دانشجويان بخواهيد تا شبكه وريدي بازوي خود را ارزيابي كنند 

 7.32همانطور كه در شكل . (ردن مسير گردش خون اعمال شود درحاليكه بازو در حالت اكستانسيون باشدبازو براي تنگ ك

  ).نشان داده مي شود

درخواست از دانشجويان جهت كمك به فشار دادن بازو در باالي محل انفوزيون موقع برقراري . نشان دادن تكنيك الزامي است

IVI
بهتر است به دانشجويان كمك كنيد اين مهارت را . دهيديح دهيد چه كاري انجام ميبه دقت توض. كمك كننده خواهد بود *

  .بار اول در يك موقعيت باليني ياد بگيرند كه خيلي اورژانسي نيست

  محتواي آموزشي

  :انتخاب مايع مناسب

داده مي شوند و به سرعت حجم نرمال سالين يا رينگر الكتات بايد قبل از ترانسفوزيون خون انفوزه شوند زيرا آنها با سرعت 

  .خون چسبنده است و نمي توان آن را با سرعت انفوزه كرد. كنندخون و فشار خون را اصالح مي

                                                           
*
 Intravenous Infusion 
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  وريدهاي مهم پشت دست: 7.33شكل 

تواند مي پالسما. مشخص براي ترانسفوزيون پالسما وجود دارد و خطرات آن براي زنان اغلب بيشتر از فوايد آن است چند انديكاسيون

  .هاي ترانسفوزيون شودتواند باعث واكنشهاي موجود در خون كامل را انتقال دهد و همچنين مياكثر عفونت

 وريد سفاليك

 شبكه وريدي پشت دست
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  .زمانيكه شوك به دليل از دست دادن خون يا سپسيس شديد باشد خون داده مي شود

  :آموزش بايد نكات زير را پوشش دهد

 .ل خونريزي، عفونت، دهيدراتاسيون يا شوك از دست رفته باشدزمانيكه مايعات بدن به دلي: IVIتشخيص نياز به  .1

 :تهيه تمام تجهيزات شامل .2

 لوله وريدي استريل −

 يا كانوال) 18شماره (انتخاب سرسوزن بزرگ  −

 انتخاب مايع مناسب −

 .از لوله براي اطمينان از اينكه در لوله هوا وجود ندارد IVIجريان دادن مايع  −

 .رهايي بريده شده باشندنوار چسب، قبال به صورت نوا −

 پايه سرم يا گيره در ديوار −

 پالستيكي) شريان بند(تورنيكت  −

 .آتل همراه با بانداژ براي زني كه بيقرار يا بيهوش باشد −

  IVIهاي تميزبراي تميزكردن محل سواب −

 دستكش −

 .بازوي زن بايد باز و حمايت شود: وضعيت راحت .3

از وريدهايي كه از مفصل . شوندپشت دست و ساعد راحت تر ديده ميمعموال وريدهاي : محل صحيح براي انفوزيون .4

كنند براي قرار دادن سرسوزن استفاده نكنيد با هر حركت مفصل جابجا حركت خواهد كرد و ممكن است خارج عبور مي

 .شود

پرخطر مانند عفونت اگر زن در گروه (محل تزريق را تميز كنيد . دستهاي خود را با آب و صابون بشوييد: تكنيك استريل .5

HIV يا هپاتيت قرار دارد براي محافظت خود دستكش بپوشيد.( 

 .نشود بايد همكار باتجربه تر خود را صدا كند IVIاگر ماما بعد از دو يا حداكثر سه بار تالش، موفق به قرار دادن  .6

ترين حركت نمودن نزديكبيبراي . يا كانوال را بطور محكم با برشهاي نوارچسب ثابت كنيد IVدر خاتمه سرسوزن  .7

 .مفصل وريد از آتل بازو استفاده كنيد

دقيقه تكرار كنيد تا زماني  20دقيقه بزنيد و هر  15اگر زن در شوك است يك ليتر سالين يا سديم الكتات را در عرض  .8

يك ليتر  ساعت 4-6سپس هر ) يعني نبض شروع به كاهش و فشار خون شروع به افزايش كند(كه عاليم بهبود يابد 

 .بدهيد
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 :هدف عبارتست از .9

 ميليمتر جيوه 100فشار خون سيستوليك حداقل  −

 ضربه در دقيقه 90تعداد نبض كمتر از  −

 ساعت 4در  ml 100برون ده ادراري حداقل  −

همچنين به از دست دادن خون، نبض، فشارخون، تنفس و برون ده ادراري نظارت . نظارت بر تعادل مايعات و ثبت دقيق .10

 .كنيد

 :وارض انفوزيون داخل وريديع .11

 :مشكالت موضعي 

اگر اين مشكالت رخ دهد، ). به دليل نشت مايع به داخل بافت(و تورم در ناحيه تزريق ) عفونت وريد(ترومبوفلبيت   �

.بايد سرسوزن خارج شده و انفوزيون از وريد ديگري دوباره شروع شود

  :مشكالت عمومي

.از سرسوزن، لوله و مايعات داخل وريدي استريل مي توان از آن پيشگيري كردبا استفاده ): عفونت خون(سپتي سمي   �

ها ممكن تواند باعث نارسايي قلبي شود و ريهدادن بيش از حد و خيلي سريع مايعات مي: اضافه بار گردش خون �

ات به سرعت انفوزه شود، اما در موارد شوك مايعداده مي IVساعت يك ليتر  4-6معموال هر . است از مايعات پر شوند

در اين گونه موارد بايد زن از نظر ايجاد اختالالت تنفسي و ادم صورت بخصوص . شوند تا شوك اصالح شودمي

فشارخون ونبض بايد . هاي مايعات خيلي زياد باشداينها ممكن است نشانه. اطراف چشمها به دقت تحت نظر قرار گيرد

.دقيقه بررسي شود 15هر 

:مايعات در ميزان مناسب بايد نكات زير مدنظر قرار گيردبراي انفوزيون  .12

 شودمقدار مايعي كه داده مي −

 شوددوره زماني كه مايع داده مي −

قطره در  20ها بعنوان مثال برخي لوله. ها اندازه قطره كمي متفاوت دارندهريك از انواع لوله. هانوع لوله و اندازه قطره −

 .تنها قطره در سي سي داشته باشد 10ديگر ممكن است هر سي سي دارند در حاليكه نوع 

براي . دهد به منظور دادن مقدار معيني از مايع در يك دوره زماني ثابت، چند قطره در دقيقه بايد داده شودنشان مي 1جدول 

  .خواهد داشت استفاده از جدول الزم است تعداد قطره ها در هر سي سي را بدانيد كه به نوع لوله مورد استفاده بستگي

  ارزيابي صالحيت

  :به منظور تاييد صالحيت دانشجو بايد پاسخ به سواالت زير بله باشد
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كانوال بدون ايجاد تروماي غيرضروري در / ، انتخاب دقيق محل و وارد كردن سرسوزنIVIآيا دانشجو قادر به برقراري  .1

 باشد؟سعي اول يا دوم مي

 شود؟نجام ميها اآيا تكنيك دانشجو مطابق با الويت .2

 كند؟ي را از آلودگي و عفونت احتمالي محافظت مي)ها(آيا دانشجو زن، خودش و هر دستيار .3

 مناسب را انتخاب مي كند و مقدار كافي از آن را با سرعت صحيح مي دهد؟ IVIآيا دانشجو مايع  .4

 ن نظارت دارد؟آيا دانشجو با دانستن عاليمي كه نشاندهنده بهبودي يا وخامت فرد است، به وضعيت ز .5

 دهد؟آيا دانشجو پروسيجر و دليل مداخله را براي زن توضيح مي .6

 كند؟طور مناسب حفظ ميآيا دانشجو مستندات را به .7

 خواهد؟داند و در صورت نياز كمك ميآيا دانشجو محدوديت مهارت خود را مي .8

  

   IVميزان مايع : 1جدول 

  قطره ها در دقيقه  )لهنوع لو(قطرات در سي سي   دوره زماني  مقدار مايع

  خيلي سريع براي شمارش  10  دقيقه 20  يك ليتر

  خيلي سريع براي شمارش  20  دقيقه 20 يك ليتر

  40  10  ساعت 4 يك ليتر

  80  20  ساعت 4 يك ليتر

  28  10  ساعت 6 يك ليتر

  56  20  ساعت 6 يك ليتر

  20  10  ساعت 8 يك ليتر

  40  20  ساعت 8 يك ليتر

  :اسبه ميزان هرگونه انفوزيون وريدي به قرار زير استبطور كلي، فرمول مح

  

  )cc(مقدار مايعي كه داده مي شود 

  تعداد قطره ها در دقيقه= تعداد قطره ها در سي سي  *                                        

    )دقيقه(زمان انجام انفوزيون 

  

اين بيانگر تعداد دقايقي خواهد بود كه در . ضرب كنيد 60ها را در عتبه منظور تبديل دوره زماني از ساعت به دقيقه، تعداد سا

  . داده مي شود IVآن مايعات 
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  تامين داروهاي مورد نياز: مهارت

  روش آموزشي

  :موضوع را در كالس معرفي كنيد و با آموزش باليني آن را دنبال كنيد كه بايد شامل

 درخواست و ذخيره داروها �

 وارد كردن كانوالي داخل وريدي  نشان دادن و نظارت بر �

 نشان دادن تزريق وريدي يك دارو �

 )يا داروي ديگر مطابق با نياز در عملكرد باليني(بيوتيك داخل وريدي توسط دانشجويان نظارت بر تزريق آنتي �

  محتواي آموزشي

اينها عمدتاً شامل آنتي . قف شده را بداننددانشجويان بايد اسامي، موارد استفاده و دوز داروهاي مورد نياز براي اداره زايمان متو

ها بيشتر از شوند بخصوص اگر پارگي طول كشيده پردهها هستند چرا كه زنان با زايمان متوقف شده اغلب مبتال به عفونت ميبيوتيك

  .ساعت وجود داشته باشد 18

  هادادن آنتي بيوتيك

بيوتيك درماني، يا براي پيشگيري از شروع عفونت داده شود عني آنتيها ممكن است براي درمان عفونت داده شود يآنتي بيوتيك

  .يعني آنتي بيوتيك پروفيالكسي

  :شودهاي درماني ارايه ميراهنماهاي زير براي تجويز آنتي بيوتيك

نمي شما: دليل(اينها در مقابل طيف وسيعي از باكتريها موثر هستند . هاي وسيع الطيف استفاده كنيداز آنتي بيوتيك .1

 ).دانيد كه با كدام باكتري سر و كار داريد

 :شودتركيب زير توصيه مي. ها موثرتر استبراي مقابله با عفونتهاي جدي، تركيبي از آنتي بيوتيك .2

  ساعت و  6گرم داخل وريدي هر  2آمپي سيلين 

  ساعت و 24وزن بدن داخل وريدي هر  mg/kg5جنتامايسين 

 .ساعت 8هر  داخل وريدي mg500مترونيدازول  

 .ساعت كافي است 8خوراكي هر  mg500اگر عفونت شديد نيست، آموكسي سيلين  .3

بعد از درمان اوليه مطابق آنچه گفته شد، زنان با عفونت شديد بايد به يك تسهيالت سالمتي سطح باالتر ارجاع داده  .4

 .شوند
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  :شودراهنماهاي زير براي تجويز آنتي بيوتيك پروفيالكسي ارايه مي

ساعت، يا  6داخل وريدي هر  g2، آمپي سيلين 37ساعت براي زايمان در هفته  18ي پارگي پرده ها به مدت بيش از برا .1

 .ساعت تا موقع زايمان بدهيد 6واحد داخل وريدي هر  ميليونG 2سيلين پني 

 mg500لين خوراكي و آموكسي سي mg250، اريترومايسين PROMهفته، يعني  37ها در كمتر از براي پارگي پرده .2

 .روز بدهيد 7بار در روز به مدت  3خوراكي، هر دو 

  .به يك تسهيالت سالمتي سطح باالتر با امكانات ويژه نوزادان ارجاع دهيد مگر اينكه زايمان قريب الوقوع باشد

  تجويز داروها

  :نكات زير مربوط به استفاده از همه داروها توسط ماماها است

 .كنند، داروهاي خاص و دوز آنها بايد مورد توافق مقام پزشكي مسئول باشددكتر كار مي اگر ماماها بدون نظارت مداوم .1

شود، چنين پرستاري وجود دارد كه مانع دادن داروها توسط ماماها در غياب دكتر مي/ مامايي/ پزشكي/ اگر مقررات قانوني

  .وضعيتي بايد مورد بازبيني قرار گيرد

 .في از داروهاي مورد نياز در تمامي اوقات در دسترس استاطمينان حاصل كنيد كه منابع كا .2

 .انداطمينان حاصل كنيد كه تاريخ انقضاء داروها نگذشته باشد و بطور ايمن و در درجه حرارت مناسب ذخيره شده .3

 :به وضوح روي برگه نسخه بنويسيد .4

 نام دارو −

 دوز −

 راه استفاده −

 تاريخ و زمان دريافت هر دوز −

 كار اجرا كننده دوزجويز كننده دارو و بالينكار تبالين: امضاء −

 :به ياد داشته باشيد كه بدهيد

 دوز صحيح −

 از داروي صحيح −

 در زمان صحيح −

 با راه صحيح −

 به فرد صحيح −
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 .با اثرات جانبي داروهاي داده شده آشنا باشيد و زن را از نظر هرگونه واكنش نامطلوب مالحظه كنيد .5

  .كار دوم بخواهيد تا دارو را چك كندكان قبل از دادن دارو از بالينعملكرد خوب اين است كه در صورت ام

داروهاي داخل وريدي

  :هاي داخل وريدي را ياد بگيرندماماها همچنين بايد قوانين مربوط به دادن آنتي بيوتيك

 .هاي داخل وريدي ماهر باشندماماها بايد در اجراي تزريق .1

 .انوالي در جا داده شود كه به يك وريد وارد شده استها از طريق يك كممكن است آنتي بيوتيك .2

 :بسيار مهم است تا مطمئن شويد كه  .3

 .كانوال استريل هستند/ هاها و سرسوزنسرنگ −

 .هوا در سرنگ وجود ندارد −

 ).مسدود نيست(كانوال باز است  −

 .كانوال به طور مناسب در وريد وارد شده است −

اگر چنين اتفاقي افتاد، دوزهاي بعدي نبايد . مطلوب به تزريق تحت نظر قرار دهيدبيمار را خيلي با دقت از نظر واكنش نا .4

 .داده شود و بايد فوري به دكتر ارجاع داده شود

  ارزيابي صالحيت

  :به منظور تاييد صالحيت دانشجو بايد پاسخ به سواالت زير بله باشد

 باشد؟براي استفاده مي هاي وسيع الطيف مناسبآيا دانشجو قادر به انتخاب آنتي بيوتيك .1

 داند؟و خوراكي را مي IV ،IMآيا دانشجو دوزهاي صحيح تمام داروهاي مورد نياز براي استفاده اعم از  .2

باشد؟ آيا او اينها را همراه با ساير روشهاي كاهش آيا دانشجو قادر به تشخيص نياز به استفاده از ضدتبها و ضد دردها مي .3

 كند؟فاده ميدرجه حرارت و تسكين درد است

 آيا دانشجو اهميت نوشتن تاريخ انقضاء داروها و عدم استفاده از داروها بعد از آن تاريخ را درك مي كند؟ .4

 داند؟آيا دانشجو اهميت ذخيره كردن صحيح داروها و حفظ  موجودي كافي داروها را مي .5

 :تواند درك خود از اهميت موارد زير را نشان دهدآيا دانشجو مي .6

 حدوز صحي −
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 از داروي صحيح −

 در زمان صحيح −

 با راه صحيح −

 به فرد صحيح −

 آيا دانشجو دارو را دقيق، درست و ايمن تجويز مي كند؟ .7

 هاي دقيق و كامل همه داروهاي مورد استفاده را حفظ مي كند؟ آيا دانشجو يادداشت .8

  نگهداري تعادل مايعات: مهارت

  روش آموزشي

  :ش باليني آن را دنبال كنيدموضوع را در كالس معرفي كنيد و با آموز

  .هاي دهيدراتاسيون معاينه كنيدها برده و بطور باليني زنان را از نظر نشانهدانشجويان را به بخش

  .ها دنبال شودپرونده/ معاينه باليني زنان بايد با بررسي نمودارها

  .تصميم گيري بدون توجه به زن و فقط با نگاه كردن به نمودارها كار درستي نيست

  :با دانشجويان بحث كنيد

 دهد كه به خوبي هيدراته يا دهيدراته است؟آيا معاينه باليني زن نشان مي �

 اند؟آيا نمودارها به طور صحيح ثبت شده �

 دهند؟آيا نمودارها دريافت مايعات كافي و برون ده ادراري كافي را نشان مي �

  محتواي آموزشي

  هيدراتاسيون و دهيدراتاسيون

  .كافي براي حفظ زندگي و سالمتي ضروري است خوردن مايعات

  :اين كافي بودن بستگي دارد به

 جذب مايعات  �

 دفع مايعات بدن �

 محيط و آب و هوا �



   
زا��ن 	���� ���    

1 6 0
 

 وجود تب �

 سالمت عمومي زن �

  :مايعات بدن از راههاي زير دفع مي شود. دفع مايعات بايد در تعادل با جذب آن باشد

 پوست �

 هاهواي خارج شده از ريه �

 مدفوع �

 .ادرار �

به اين معني كه در اين زمان زن يك مقدار ادرار . به طور طبيعي در چند روز اول پس از زايمان پرادراري قابل توجهي وجود دارد

  .اين كار مايعات اضافي احتباس يافته در بدن در طول بارداري را خارج مي كند. كندبيشتري دفع مي

واضح است كه . حفظ مي كند) تعريق(ش از دست دادن مايعات از طريق پوست در آب و هواي گرم، بدن دماي طبيعي خود را با افزاي

شود و ممكن است مورد در آب و هواي خشك رطوبت به سرعت تبخير مي. در آب و هواي مرطوب، پوست مرطوب باقي مي ماند

  .رودتوجه قرار نگيرد، اما مايعات  از اين راه از دست مي

بنابراين . كند آب بيشتري را از طريق پوست نسبت به حالت نرمال از دست دهدش تب تالش ميدر زني كه تب دارد بدن براي كاه

  .او بيشتر از حالت معمول به آب نياز دارد

  :زني كه خوب هيدراته شده بايد موارد زير را داشته باشد

 ).المت برگرددبه آرامي پوست را نيشگون بگيريد بايد بدون ع(پوستي كه قابل ارتجاع بوده و خشك نيست  �

 دهان مرطوب �

 برون ده ادراري خوب �

  :هاي دهيدراتاسيون عبارتند ازبنابراين نشانه

 .زن تشنه است �

 .دهان وي خشك است �

 .ها فرورفته هستندچشم �

 ).به دليل خشكي پوست(پوست نيشگون گرفته شده به آرامي برمي گردد  �

 ).ساعت 4ميلي ليتر در  200كمتر از (برون ده ادراري كم است  �

 )رنگ تيره(ادرار وي غليظ است  �
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است يا در ) فشار خون كم، نبض ضعيف و سريع(وقتي زن در حال شوك . تواند از طريق دهان يا داخل وريدي داده شودمايعات مي

داده صورت بروز عوارضي مثل عفونت شديد نفاسي، خونريزي پس از زايمان، اكالمپسي يا ليبر متوقف شده بايد مايعات داخل وريدي 

  . شود

روند در دسترس داشته باشيد و اطمينان حاصل كنيد كه دانشجويان نحوه نمودارهاي تعادل مايعات را كه بطور معمول به كار مي

  .فهمنداستفاده از آنها را مي

  ارزيابي صالحيت

  :به منظور تاييد صالحيت دانشجو بايد پاسخ به سواالت زير بله باشد

 تواند درك كند؟دار زياد مايعات به زني كه تب دارد را ميآيا دانشجو اهميت دادن مق .1

 تواند تشخيص دهد كه دريافت مايعات زن كافي است؟آيا دانشجو مي .2

 هاي دهيدراتاسيون را تشخيص دهد؟تواند نشانهآيا دانشجو مي .3

 آيا دانشجو مي تواند نمودار تعادل مايعات را ثبت كند؟ .4

 هت نوشيدن آماده مي كند؟آيا دانشجو براي زن مايعات كافي ج .5

 كند كه آب آشاميدني تميز و سالم است؟آيا دانشجو اطمينان حاصل مي .6

 كند؟آيا دانشجو بطور فعال زن را به نوشيدن تشويق مي .7

  داند كه زن چه زماني به مايعات داخل وريدي نياز دارد؟آيا دانشجو مي .8

  .زيون داخل وريدي متصل شوداين مهارت بايد به مهارت پايه برقراري و نظارت بر انفو

زيوتومي و ترميم اپي: مهارت
*

  

  روش آموزشي

  :كه در حال حاضر بايد بخوانيم 2همان است به جز نكته  بخيه زدن پارگي پرينهروش آموزشي و عناوين در اصل براي 

  :زيوتوميطبقه بندي اپي

  :انواع برش

 )7.34شكل (مديولترال  �

 )7.35شكل (مدين  �

  .ها همينطور ترميم آنها داراي صالحيت باشندها را بدانند و بايد در انجام برشد مزايا ومعايب هريك از انواع برشدانشجويان باي

                                                           
*
قسمت هايي از اين بخش از كتابچه    

�
بخش زندگي براي ماماهاهاي نجاتمهارت 

�
ها و ترميم پارگي ها، پروسيجر انجام بي اپيزيوتومي: 4مدل . اقتباس شده است 

  .يوتومي، نحوه برش يك اپيزيوتوميحسي موضعي، داليل براي برش اپيز

  .3-5، ص 1991ويرايش دوم، كالج پرستاري مامايي آمريكا، واشنگتن، 
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  )مديولترال(زيوتومي مياني طرفي اپي: 7.34شكل 

  

  

  

  )مدين(زيوتومي مياني اپي: 7.35شكل 
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  روش آموزشي

  زيوتوميداليل براي انجام اپي

  :هاي زير انجام شوداين پروسيجر فقط بايد براي انديكاسيون. روتين انجام شود زيوتومي نبايد بطوراپي

 ديسترس جنيني در مرحله دوم زايمان، براي سرعت بخشيدن به زايمان بچه .1

 قبلي  4يا  3درجه ) ترميم شده(پارگي  .2

 زايمان واژينال عارضه دار مثل ديستوشي شانه، بريچ، زايمان با فورسپس يا واكيوم .3

 مادر به دليل خستگي بيش از حد يا نارسايي قلبي استرس .4

 .پرينه بسيار سفت كه مانع زايمان شود .5

  

  )مديولترال(برش مياني طرفي 

  :مزايا

 خطر كمتر براي گسترش به اسفنگتر مقعد �

 جلوگيري از آسيب به غدد بارتولن �

 آساني انجام دادن آن �

 بطور منطقي آساني ترميم كردن �

  :معايب

 تري مي بردترميم آن زمان بيش �

 ترميم آهسته تر �

 از دست دادن خون بيشتر �

 درد بعد از عمل بيشتر است �

  )مدين(برش مياني 

  :مزايا

 فرآيند ترميم سريعتر �

 آساني انجام آن �

 آساني ترميم �
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 كمتركوفتگي  �

 ناحيه مياني پرينه عروق خوني خيلي كمي دارد و خونريزي كمتر خواهد بود �

 .اپيزيوتومي مديولترال دارند شروع نزديكي زودتر از كساني است كه �

  :معايب

 .گسترش برش مدين ممكن است اسفنگتر مقعد را درگير كند �

  زيوتوميزمان اپي

اگر برش خيلي دير . اگر زود انجام شود، خونريزي از محل برش شديد خواهد بود. اپيزيوتومي نبايد خيلي زود يا خيلي دير انجام شود

بهترين زمان انجام اپيزيوتومي . كندي سخت است زيرا سر كودك پرينه را خيلي زياد متسع ميداده شود، انجام دادن ايمن آن خيل

  .باشدسانتيمتر از عضو نمايش قابل مشاهده مي 3-4وقتي است كه پرينه نازك و برآمده است و حدود 

  )زيوتومي مديولترالاپي(انجام برش 

  :بي حسي موضعي بدهيد

 .سي سي بگذاريد 20را روي سرنگ ) cm3(چ ، يك ونيم اين22سرسوزن شماره  �

 .سرنگ را با ليگنوكائين پر كنيد �

تواند تزريق ماده بي حسي به سر جنين مي(انگشت خود بين سر جنين و پرينه از سر جنين محافظت كنيد  2با قرار دادن   �

 ).باعث مرگ شود

پيستون ). 7.36شكل (درجه وارد كنيد  45يه تمام طول سرسوزن را از فورشت درست در زير پوست به سمت پرينه با زاو �

تواند باعث اگر بي حسي موضعي مستقيما به رگ خوني تزريق شود مي. (سرنگ را عقب كشيده و از نظر خون چك كنيد

 . همچنان كه سرنگ را بيرون مي كشيد بطور يكنواخت تزريق را انجام دهيد). آريتمي قلب، تشنج و مرگ شود

در . اين كار را در طرف ديگر نيز تكرار كنيد. كز به يك طرف زاويه داده و پروسيجر را تكرار كنيدسپس سرسوزن را از مر �

به خاطر داشته باشيد كه در سراسر انجام اين كار سر . از ماده بي حسي را تزريق كرده باشيد ml10اين زمان شما بايد 

 .جنين را با انگشتان خود محافظت كنيد

اين كار براي . دو انگشت دستتان را در واژن بين سر جنين و قيچي قرار دهيد. وك كند برداريديك قيچي تيز راست با ن �

اگر راست . دهيد) كجي(درجه زاويه  45از مركز پرينه شروع كنيد و قيچي را . پيشگيري از آسيب اتفاقي به سر جنين است

  .سمت باسن چپ مادر برش دهيد دست هستيد به سمت باسن راست مادر برش دهيد و اگر چپ دست هستيد به
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  انفيلتراسيون بافتي با بي حسي موضعي: 7.36شكل 
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  .انجام برش در حاليكه دو انگشت جهت حفاظت از سر جنين وارد شده است: 7.37شكل 

دي زخم را كنند كه ترميم و بهبواغلب برشهاي كوچك لبه ناصاف در زخم ايجاد مي. اپيزيوتومي را با يك برش بزرگ انجام دهيد

  .دشوارتر خواهند كرد

  عضو نمايش را بالفاصله بعد از برش كنترل كنيد چون ممكن است به دليل فضاي در دسترس زياد به سرعت بيرون بيايد

  .اند تا از گسترش اپيزيوتومي جلوگيري كنيدها به خط وسط چرخيدهمطمئن شويد قبل از زايمان، شانه

  .ز اپيزيوتومي متولد نشد، يك گاز استريل برداريد و محكم روي برش فشار دهيد تا خونريزي كم شودانقباض بعد ا 2يا  1اگر بچه در 
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  )زيوتومي مديولترالاپي(روش ترميم 

محل زخم . استفاده كنيد 0/2درصورت دسترسي از ماده پلي گليكوليكي براي بخيه زدن استفاده كنيد، در غير اين صورت از كاتكوت 

  .ضدعفوني كننده تميز كنيد را با يك محلول

ايد، انفيلتراسيون ليگنوكائين را با وارد كردن سرسوزن در دو سمت برش واژن و تزريق در حال بيرون كشيدن اگر قبال تزريق نكرده

  .براي ناحيه پرينه آن را تكرار كنيد. سرسوزن انجام دهيد

  ). 7.38شكل ( با بخيه ممتد ترميم كنيد 0/2مخاط واژن را با استفاده از نخ 

 .ترميم را حدود يك سانتيمتر باالتر از نوك زخم شروع كنيد و تا سطح مدخل واژن ادامه دهيد �

 .هاي برش خورده مدخل واژن را به هم برسانيددر مدخل واژن لبه �

 .سرسوزن را به زير مدخل واژن ببريد و از مسير برش بيرون بياوريد و گره بزنيد �

 .بطور منقطع ببنديد 0/2هاي ه از بخيهعضالت پرينه را با استفاد �

 ).7.40و  7.39شكل (ببنديد ) يا زيرجلدي(منقطع  0/2هايپوست را با استفاده از بخيه �

  ارزيابي صالحيت

  :به منظور تاييد صالحيت دانشجو بايد پاسخ به سواالت زير بله باشد

 زيوتومي را بيان كند؟هاي اپيتواند انديكاسيونآيا دانشجو مي .1

 داند؟ا دانشجو معايب و مزاياي هريك از انواع برشها را ميآي .2

 دهد؟آيا دانشجو در زمان صحيح اپيزيوتومي را انجام مي .3

 تواند با بي حسي موضعي بطور موثر پرينه را انفيلتره كند؟آيا دانشجو مي .4

ند و دليل اين چك كردن كشد تا خون را چك كحسي موضعي پيستون سرنگ را بيرون ميآيا دانشجو قبل از تزريق بي .5

 داند؟ايمن را مي

 كند؟آيا دانشجو به طور رضايت بخش برش ايجاد مي .6

 كند؟آيا دانشجو اپيزيوتومي را به طور صحيح ترميم مي .7

 كند؟آيا دانشجو تكنيك آسپتيك را رعايت مي .8

 هاي بعدي را به زن توصيه كند؟تواند به طور صحيح مراقبتآيا دانشجو مي .9

  :توجه

  .زيوتومي هرگز نبايد به منظور تمرين انجام شوداپي )الف(

  .زيوتومي دانشجو را تدريس و ارزيابي كندمربي قبل از تدريس و ارزيابي بخيه زدن پارگي، بايد بخيه زدن اپي) ب(

  .زيوتومي اغلب راحت تر از پارگي استبخيه زدن اپي
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  )زدن واژنبخيه (زيوتومي مديولترال ترميم اپي: 7.38شكل 

  

  

  

  

  

  

 مقعد

 عضالت پرينه

 بخيه زدن واژن

 سوراخ ادرار

 كليتوريس

 البيا مينور

 مدخل واژن
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  پرينه بخيه زدن عضالت(زيوتومي مديوالترال ترميم اپي :7.39شكل 

   

  )بخيه زدن پوست(زيوتومي مديوالترال ترميم اپي :7.40شكل 

 كليتوريس

 سوراخ پيشابراه

 البيا مينور

 واژن بخيه زده شده
 مدخل واژن

 بخيه زدن عضالت پرينه

 مقعد

 كليتوريس

 مقعد

 واژن بخيه زده شده

 سوراخ پيشابراه

 عضالت پرينه بخيه زده شده

 بخيه زدن پوست پرينه

 مدخل واژن

 البيا مينور
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  نگهداري مستندات: مهارت

  روش تدريس

  .هاي كوچك انجام دهيدگروه اين موضوع را در كالس درس ارايه يا مرور كنيد و سپس چندين آموزش باليني با

  .هاي كوچك بحث كننداز دانشجويان بخواهيد كه راجع به مستندات شخصي خود در گروه

  .  به آنها كمك كنيد تا مشكالت و نكات ضعف درحفظ مستندات خود را شناسايي كنند

  .از آنكه مستندات ديگران را نقد كننداند كه مستندات شخصي خود را نقد كنند قبل اطمينان حاصل كنيد دانشجويان ياد گرفته

  .يادآوري كنيد كه اگر آنها در افراد ديگر احساس تهديد به وجود آورند، به پيشرفت در حفظ مستندات ديگران كمك نخواهند كرد

  محتواي آموزشي

لزوم حفظ مستندات در مامايي  آنها نياز دارند كه. كلي خود آشنا باشندمراقبت دانشجويان ممكن است با اصول نگهداري مستندات از 

  .و نيازهاي خاص زن تازه زايمان كرده را تشخيص دهند

  :كه آن بايد تاكيد كنيد. به دانشجويان در مورد اهميت نگهداري مستندات تذكر دهيد

 واضح �

  خوانا �

 درست �

  :و بايد شامل موارد زير شود. باشد

 تاريخا �

 زمان �

  امضا �

  :يك ماما بايد طوري بنويسد كه. حث كنيداهميت تعادل در نگهداري مستندات را ب

 جهت ارايه گزارش شفاف كافي باشد �

  .نه خيلي زياد كه وقت ارزشمند ماما جهت مراقبت از خانم را اشغال كند �

  .اين خيلي مهم است

  هاي بحث در بررسي اين سوال تشكيل دهند كهاز دانشجويان بخواهيد كه گروه
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  هدف از نگهداري مستندات چيست؟ 

  . كنند، هدف را در تخته سياه بنويسيدانيكه دانشجويان اطالعات را ارايه ميزم

  اهداف حفظ مستندات

 مرور پيشرفت يا عدم پيشرفت -1

  توانمندسازي در ارايه مراقبت مناسب در زمان صحيح -2

  كمك به تداوم سالم مراقبتي در بين كاركنان مختلف -3

  تهيه سندي براي مراجعه بعدي -4

بخش . پرستاري در رابطه با حفظ مستندات اشاره كنيد/ اينجا به قوانين و مقررات مامايي. (ت قانونيبرآورده كردن ملزوما -5

اين را با درخواست از آنها جهت ترجمه به زبان انگليسي . فهمندمربوطه را بخوانيد و اطمينان حاصل كنيد كه دانشجويان آن را مي

 ).ساده يا زبان آشناي ديگر انجام دهيد

  

  صالحيت ارزيابي

  .به منظور تاييد صالحيت يك دانشجو، پاسخ به اين سواالت بايد بلي باشد

 فهمد؟آيا دانشجو اصول وهدف از نگهداري مستندات را مي -1

 هاي شخصي دانشجو به آساني قابل درك و استفاده هستند؟ آيا آنها شفاف، خوانا و از نظر حجم درست هستند؟آيا يادداشت -2

  ؟كندحقوقي را توضيح دهند كه به نگهداري مستندات توسط ماماها اشاره مي/نند ملزومات قانونيتواآيا دانشجويان مي -3
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  خارج كردن با واكيوم                      
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  8جلسه 

  خارج كردن با واكيوم

ف اين جلسه اهدا

  . ر شدن در خارج كردن با واكيوم استادهدف اين جلسه توانمند كردن دانشجويان به صالحيت �

اهداف درسي

  :در پايان جلسه هشتم دانشجويان قادر خواهند شد  

 . استفاده  و شرايط  خارج كردن با واكيوم را توصيف كنندرد موا �

 .كنند عنوانموارد منع استفاده از واكيوم را  �

 .تجهيزات الزم براي خارج كردن با واكيوم را توصيف كنند �

 . در خارج كردن با واكيوم را توضيح دهند اجراقابل  يمنيمعيارهاي ا �

 .وم را توصيف كنندسازي بيمار براي خارج كردن با واكيآماده �

 .خارج كردن با واكيوم را نشان دهند هاي پروسيجرگام �

 .مراقبت بعد از پروسيجر به دنبال خروج با واكيوم را نشان دهند �

 .شوداطالعاتي را عنوان كنند كه به دنبال خروج با واكيوم يادداشت مي �

طرح درسي

  .سخنراني

  .تمرين شبيه سازي شده

  .تمرين باليني

  .يك هفته فرصت بدهيد 8و  7هاي جلسه شود كه حداقل براي آموزش مهارتتوصيه مي :زمان كلي

دار شدن هر هاي دانشجويان، و دسترسي به موارد باليني مرتبط بستگي خواهد داشت تا از صالحيتبا وجود اين، زمان مورد نياز واقعي به نيازها و توانايي

كاران راغب و توانا جهت مشاركت در آموزش شود شامل دسترسي به مدرسان و باليندر نظر گرفته ميعوامل ديگري كه . دانشجو اطمينان حاصل شود

  .باشدها مياين مهارت

  منابع 

 هاليست مهارتچك 

Managing complications in pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors. 
Geneva, World Health Organization, 2000 (WHO/RHR/00.7). 
Vacca A, Handbook of Vacuum Delivery in Obstetric Practice. 2nd ed. Vacca Research; Brisbane, 2003. 
Equipment for simulated practice. 
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  مقدمه

داردر كاران صالحيتيا بالين/ با ساير مدرسان و هنگام تدريس مهارت خارج كردن با واكيوم، مدرسان مامايي ممكن است بخواهند

  ).كار و متخصصين ماماييبراي مثال ماماهاي بالين(مهارت همكاري داشته باشند 

سازي شده بايد قبل از تمرين تمرين شبيه. دار در اين پروسيجر نشان داده شودكار صالحيتمهارت بايد در ابتدا توسط مدرس يا بالين

هاي پروسيجر انجام هم كردن فرصتي براي دانشجويان جهت آمادگي و استفاده از تجهيزات و آشنا شدن با توالي گامباليني جهت فرا

جهت . توان در كالس درس با استفاده از يك مدل لگن، مدل يك نوزاد و تجهيزات خروج با واكيوم انجام داداين كار را مي. شود

يعني بسته به دسترسي به بيماران نيازمند به خروج با (در مهارت تا جاي ممكن  توانمند كردن دانشجويان به توسعه صالحيت

  .، تمرين باليني بايد تحت نظارت مستقيم و بازخورد انجام شود)واكيوم

) 6جلسه (به دانشجويان يادآوري كنيد كه اقدامات پيشگيري از عفونت توصيه شده در ارتباط با اداره ليبر طول كشيده و متوقف شده  

  .را در مهارت خارج كردن با واكيوم به كار گيرند

  خارج كردن با واكيوم

آن يك پروسيجر نجات بخش زندگي است كه توسط . تواند به كاهش عوارض ليبر طول كشيده كمك نمايدخارج كردن با واكيوم مي

تضي جهت استفاده از پروسيجر را شناسايي شود كه بتوانند به طور قابل اعتمادي شرايط مقداري استفاده ميصالحيتكاران بالين

با وجود اينكه موارد استفاده و منع استفاده از واكيوم . شوددر سراسر جهان، خروج با واكيوم بيش از زايمان با فورسپس انجام مي. كنند

توان ه ايمن از فورسپس ميدهند كه در مقايسه با استفادو زايمان با فورسپس اغلب مشابه هستند، مطالعات پژوهشي جاري نشان مي

  . با تجربه كمتري به تكنيك خارج كردن با واكيوم تسلط پيدا كرد

  موارد استفاده 

  :موارد استفاده براي خارج كردن با واكيوم عبارتند از

  تاخير در مرحله دوم زايمان �

 نياز به كوتاه كردن مرحله دوم زايمان به نفع مادر يا جنين �

  

  :كردن با واكيوم شرايط زير بايد وجود داشته باشدقبل از تالش براي خارج 

 نمايش ورتكس �

 جنين ترم �

 ديالتاسيون كامل دهانه رحم  �
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 .سر حداقل در جايگاه صفر قرار داشته يا اينكه سر باالي سمفيز پوبيس قبل لمس نباشد �

  

  موارد منع استفاده

  :موارد منع استفاده براي خارج كردن با واكيوم عبارتند از

 ب سر با لگنعدم تناس �

 آنگاژه نشدن سر جنين �

 نمايش بريچ �

 نمايش صورت �

 نمايش پيشاني �

 قرار عرضي �

 )هفته يا كمتر 36حاملگي (زايمان پيش از موعد  �

خارج كردن با واكيوم تنها بايد در مواردي انجام شود كه پروسيجر درست سريعي را مي(هاي عمده ديسترس جنيني نشانه �

 ).توان انتظار داشت

  

  تجهيزات

  :تجهيزات براي خارج كردن با واكيوم عبارتند از

 يك كالهك سفت يا نرم �

 يك وسيله كششي �

  )مكشي(يك سيستم واكيوم  �

هاي ها و مواد مختلف در دسترس هستند و پمپها با طرحكالهك. شودكالهك با ايجاد فشار منفي به پوست سر جنين چسبيده مي

  .هر دو سيستم دريچه تنظيم كننده و درجه فشاري دارند. ترسندهاي پمپ مكشي الكتريكي در دسدستي يا سيستم

  . قبل از استفاده جهت اطمينان از عدم نشت در سيستم، تجهيزات واكيوم بايد متصل شده، بررسي و تست شود

  ).8.1شكل (يك پمپ دستي و دو نوع كالهك نشان داده شده است 

با وجود اين، ). 8.2شكل (هك تماسي نرم كه آسانترند در دسترس قرار دارند هاي مكشي الكتريكي با كالاي، پمپبه طور فزاينده

  .گرددحتي اگر وسيله الكتريكي ثابتي هم وجود داشته باشد، در دسترس داشتن يك پمپ دستي به عنوان پشتيبان توصيه مي
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 ��٨.١: ��@(	 -�Aد H�J  

 

دستگاه متصل شده به 

 كالهك

 كالهك تغيير يافته پرنده
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 ��  نرم پمپ مكشي الكتريكي با كالهك: ٨.٢

  

  ن با واكيومسازي براي خارج كردآماده

  :سازي خانم براي خروج جنين با واكيوم بايد شامل موارد زير باشدآماده

 .پروسيجر را به خانم توضيح دهيد و ضمن حمايت عاطفي وي را تشويق نماييد �

 .اش را تخليه نموده استاطمينان حاصل كنيد كه خانم مثانه �

 .ر بايد جهت اطمينان مادر در كنار سر وي بايستديك ماما، نرس يا پرسنل مراقبت سالمتي ديگ در صورت امكان، �
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هاي وي به سمت شكم خميده شده باشد، مخصوصا حين زور زدن و مادر را در وضعيت پشت قرار داده در حاليكه ران �

 كشش

  :سازي عبارتند ازساير معيارهاي آماده

 .تكه همه تجهيزات به طور صحيح متصل شده و واكيوم چك شده اساطمينان از اين �

توسين براي اداره مرحله سوم فراهم شده و آماده براي تزريق در سرنگ كشيده شده است، كه داروي اكسياطمينان از اين �

 .باشدتوسين از قبل به طريق وريدي در حال انفوزيون مگر اينكه اكسي

 .كه يك فرد كمكي در دسترس استاطمينان از اين �

 استريل يا ضدعفوني شده سطح باال ها و پوشيدن دستكش جراحي شستشوي دست  �

 تميز كردن فرج مادر با محلول ضدعفوني كننده �

  

  پروسيجر

  .هاي پروسيجر خارج كردن با واكيومگام

كه مركز كالهك روي نقطه فلكسيون بزرگترين كالهك متناسب بايد استفاده شود، در حالي. شناسايي نقطه فلكسيون -1

اين حالت، فلكسيون، نزول و چرخش خود به خود ). 8.3شكل (نتانل خلفي قرار بگيرد متري جلوي فوسانتي 1است، كالهك در 

 .دهدحين كشش را بهبود مي

  
  شناسايي محل فلكسيون: 8.3شكل 
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در صورتيكه واژن خيلي خشك باشد، . شودانتهاي دور لوله كالهك به پمپ واكيوم متصل مي.  كارگيري كالهكبه -2

كارگزار، پرينه را با دو انگشت كنار زده و كالهك جاگذاري شده . شوديا ژل لوبريكانت مرطوب ميكالهك به وسيله آب سالم 

داشته و جهت بعد از جاگذاري صحيح، كارگزار كالهك را در محل خود نگه. شودو به نقطه فلكسيون هدايت مي) 8.4شكل (

هيچ بافتي از واژن مادر بين كالهك و پوست سر جنين كند تا اطمينان با يك انگشت دست ديگر اطراف كالهك را جاروب مي

 .گير نكرده باشد

  

 

 
 ��  جاگذاري كالهك :٨.٤
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 OAكالهك روي نقطه فلكسيون در وضعيت  :8.5شكل 

 

زم زياتومي جهت جاگذاري الاگر اپي). را ببينيد 7جلسه (زياتومي جهت جاگذاري درست در اين زمان ممكن است نياز باشد يك اپي

اين كار باعث جلوگيري . زياتومي را به تاخير بياندازيد تا سر پرينه را متسع كند، يا پرينه با محور كشش تماس داشته باشدنيست، اپي

  .شوداز اتالف غير ضروري خون مي

  

خال را تا . نيدفشار منفي ايجاد كنيد و كاركرد كالهك را چك ك 2m/kg 2/0خاليي معادل ، با استفاده از پمپ.  ايجاد خال -3

2m/kg 8/0 افزايش دهيد و دوباره كاركرد كالهك را چك كنيد. 

گيرد، انگشت در حاليكه دست راست ميله كشش را مي. كشش بايد هميشه يك پروسيجر دو دستي باشد. اعمال كشش -4

سر استخواني را  ماند و نزول واقعيشست دست چپ بر قله كالهك فشار وارد كرده و انگشت اشاره بر روي پوست سر مي

 ).8.6شكل (كند كنترل مي
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  )سر قبال در خروجي لگن است(اعمال كشش اوليه  : 8.6شكل 

  

اولين . گردددر بين انقباضات، هيچ كششي اعمال نمي. شودشود و در سراسر انقباض حفظ ميكشش در شروع هر انقباض اعمال مي

كشش دوم بايد پيشرفت واقعي ). 8.7شكل (شود است و سبب فلكسيون ميكشش معموال براي پيدا كردن مسير درست براي نزول 

شود، براي مثال اگر سر در لگن مياني باشد، كشش بايد در يك جهت روبه پايين زاويه كشش با وضعيت سر تعيين مي. را نشان دهد

اگر سر قبال در خروجي لگن است، درجه و  45در صورتيكه سر در قسمت تحتاني لگن قرار بگيرد، كشش در زاويه  اعمال شود

شود و دوباره كشش قطع مي) عالمت حتمي از بين رفتن خال(اگر صداي هيس شنيده شود . كشش بيشتر به صورت موازي است

  .شودانجام مي

  

  :مابين انقباضات موارد زير را كنترل كنيد

 تعداد ضربان قلب جنين �

 كاركرد كالهك �

  : توجه

 .چرخش سر بچه با كشش اتفاق خواهد افتاد. فعال سر جنين استفاده نكنيدهرگز از كالهك جهت چرخش    �

جهت كشش را همزمان . دقيقه ادامه دهيد 30را براي حداكثر  راهنمايي شدهبا پيشرفت، و در غياب زجر جنيني، كششهاي    �

  .توضيح داده شده است 8.7شكل با نزول سر تغيير دهيد همانگونه كه قبال در 
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زايمان سر بايستي به آهستگي و هدايت شده همانند زايمان طبيعي انجام شود . به زور زدن جهت كمك به نزول تشويق خانم -5

 ).1-6، گام 8.8شكل (

شود، كالهك برداشته شده و زايمان سر به محض كرونينگ سر يا بعد از زايمان سر، واكيوم قطع مي. برداشتن كالهك -{

  .  گرددتكميل مي

  

  كندش مطابق انحناي لگن تغيير ميمحور كش :8.7شكل 
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كنار زدن پرينه و جاگذاري كالهك: گام اول  

گذاشتن كالهك روي نقطه فلكسيون: دومگام   

اعمال كشش جهت پايين آوردن سر به سمت پرينه : گام سوم  

اعمال كشش: گام چهارم  

تغيير جهت كشش مطابق با انحناي كانال زايمان: گام پنجم  

�موقع تكميل زايمان سر، دست پرينه را حمايت مي(زايمان سر : گام ششم
)كند  

  سرها در پروسيجر زايمان گام :8.8شكل 
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  معيارهاي ايمني طي پروسيجر خارج كردن با واكيوم

  :توجه به چندين عامل جهت اطمينان از يك نتيجه سالم و به حداقل رساندن خطرات براي مادر و بچه كمك كننده خواهد بود

 161ص (جهت تالش براي خارج كردن با واكيوم موجود باشد كه همه شرايط  بررسي از نظر عدم وجود كنترانديكاسيون، و اين �

 ).را ببينيد

  اهميت استفاده از كالهك با اندازه مناسب �

ميزان بررسي نشوند،  هاي آناتوميكينشانهكه وقتي. آميز ضروري استبكارگيري درست كالهك واكيوم جهت نتيجه موفقيت �

  .شوديابد و دفلكسيون اعمال ميافزايش مي شكست

بنابراين فرد عامل بايد مطمئن باشد كه انقباضات . دارد نيروهاي دفعيقدار كشش الزم جهت زايمان جنين نسبت عكس با م �

توسين به صورت ، اكسيطول كشيده باشنداگر انقباضات هيپوتونيك رحمي علت زايمان . رحمي و نيروهاي دفعي موثر هستند

هت اطمينان از انقباضات قوي و موثر سپس ممكن است افزايش تدريجي تجويز در اين مورد، ج. شودانفوزيون وريدي شروع مي

به هر حال جهت جلوگيري از تحريك زياد انقباضات رحم و ايجاد انقباضات هيپرتونيك يا تونيك، مراقبت . توسين الزم باشداكسي

 .الزم است

 . ز نبايد به صورت مداوم باشدكشش هرگ. كشش بايد تنها طي انقباض همراه با زور زدن مادر اعمال شود �

شناسايي خواهد ) 8.6شكل (انگشت شست  وضعيت. پيشرفت نزول بايد به صورت واضح با دومين يا سومين كشش اتفاق افتد �

هاي منفي به احتمال زياد سبب اين كشش. افتدكرد زماني را كه پوست سر بدون سر استخواني كشيده شده و نزول واقعي اتفاق نمي

 .ي به جمجمه خواهد شدآسيب جد

  :خارج كردن با واكيوم با شكست مواجه شده است اگر

 .سر با هر كشش پيشروي نكند �

 .نشودانجام پس از سه كشش بدون هيچگونه نزول، يا بعد از سي دقيقه زايمان جنين  �

 .كالهك از روي سر دو بار در جهت مناسب كشش با حداكثر فشار منفي بلغزد �

  

  :عوارض

  :ها شاملاين. تواند اتفاق افتدنسبتا ايمن است، عوارض مي مهارت ديدهكردن با واكيوم در دستان اگر چه خارج 

  

  اثرات روي بچه

 .پروسيجر بيشتر است بودن يا طول كشيدندار احتمال آن در صورت مشكل: پذيريتحريك �

ن است در خارج كردن با واكيوم بيشتر اتفاق افتد، اما ممكبه طور مكرر با زايمان طبيعي واژينال اتفاق مي: خونريزي شبكيه �

هيچگونه مشكالت طوالني مدت يافت نشده است، اما اگر والدين متوجه اين مسئله شوند بايد به آنها اطمينان داده شود كه . بيفتد

 .بدون درمان رفع خواهد شد
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گيس پشت شود كه به نام عي مياثر اعمال فشار بر پوست سر منجر به كاپوت سوكسدانئوم مصنو: خراشيدگي پوست سر �

گاهي مواقع، پوست سر محل . اين بالفاصله بعد از زايمان وجود داشته و در عرض چند ساعت ناپديد خواهد شد. شودناميده مي *سر

 اينها بايد تميز. نشان دهنده وضعيت لبه كالهك روي پوست سر است شود كهميرنگ شده و كبودي و خراشيدگي يافت كالهك بي

 .و خشك نگهداشته شوند و خودبخود بهبود خواهند يافت

اين معموال موقع . شودبيند و يك توده خوني تشكيل ميدر تعداد معدودي از موارد، بافت زير پوست سر آسيب مي: هماتوم سر �

تو در كاپوت متفاوت مشخصه تورم، سفت بودن آن است  كه با تورم ادما. شودتولد وجود ندارد، اما در عرض چند ساعت ظاهر مي

اين . تواند حين تماس دردناك باشدمي هماتوم). كندهماتوم از خط سوچور عبور نمي(شود است و به استخوان جمجمه محدود مي

. ممكن است چند روز يا حتي تا يك هفته طول بكشد تا رفع شود و والدين نياز به ميزان زيادي اطمينان دادن مجدد خواهند داشت

پذيري زياد بايد ضد درد تجويز شود و براي ارزيابي توسط پزشكي با مهارت در مراقبت از داني با هماتوم سر و تحريكبراي نوزا

 . نوزادان جهت رد آسيب مغزي ارجاع شوند

سطوح طبيعي شكستگي سلولهاي قرمز  نسبت بهها و كبودي احتماال در خطر بيشتري هر نوزادي با تحمل آسيب: زردي نوزادي �

نوزاداني كه با استفاده . خطر زردي نوزادي است كه ممكن است اهميت باليني داشته باشدمعرض بنابراين در  -قرار بگيردب ديده آسي

هاي سطوح باالي زردي، در صورت وجود نشانه. پس از تولد دارند اول دقيق تا دو سه روز كنترلشوند، نياز به از واكيوم خارج مي

 .       كار سالمتي با مهارتهاي تخصصي در مراقبت از نوزاد گرددا توصيه به جستجوي مديريت توسط يك بالينارجاع بايد انجام شود ي

   

  مادر اثرات روي

  :تجربه پروسيجر بوده و شامل موارد زير استبي بكارگيرياغلب عوارض به دنبال خارج كردن با واكيوم در ارتباط با 

 ادرست كامل بودن ديالتاسيونآسيب به دهانه رحم به خاطر تشخيص ن �

 پارگي پرينه �

 هاو پارگي طول كشيدهدر شرايط ليبر : خونريزي پس از زايمان �

هاي پيشگيري از عفونت، سپسيس پس از زايمان ممكن است توجهي به پروتكلبه خاطر عملكرد ضعيف قبل از پروسيجر و بي �

 .اتفاق افتد

 

  مراقبت بالفاصله پس از پروسيجر

  .فعال مرحله سوم زايمان همراه باشد ادارها واكيوم هميشه بايد با خارج كردن ب

 وجود ندارد خون و اتالف بيش از حدشده نقبض م خوبي بهرحم كه كنيد اطمينان حاصل  �

 ديدگي يا پارگي احتمالي را ترميم نماييدمجراي تناسلي را از نظر تروما بررسي كنيد و هرگونه آسيب �

 يدزياتومي را ترميم كناپي �

 نبض، درجه حرارت و فشارخون مادر را كنترل كنيد  �

                                                           
* � � � � � � �
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اطمينان حاصل كنيد كه بچه تميز و خشك است و بند ناف به طور مطمئني بسته شده است و اينكه نوزاد به محض امكان به  �

 .سينه مادر گذاشته شده است

را توضيح داده و  كاپوت سوكسدانئومبزرگ به والدين علت تورم . نماييد توجههرگونه جراحات به پوست سر را معاينه كرده و  �

 .به آنها اطمينان دهيد كه در عرض چند ساعت از بين خواهد رفت و به سر بچه صدمه نخواهد زد

  شدباكنترل  قابلاجازه دهيد مادر و نوزاد به طور راحت در جايي استراحت كنند كه بهبودي آنها  �

  ثبت

  .ودبعد از پروسيجر، اطالعات زير بايد ثبت ش

 انديكاسيون استفاده از واكيوم �

 تاريخ و زمان پروسيجر �

 نام بالين كار انجام دهنده پروسيجر و اسامي اشخاص كمك كننده �

 هاطول مدت پروسيجر و تعداد كشش �

 )OA, OL, OP(كالهك  كارگيريبهپوزيشن سر جنين قبل از  �

 )OP يا  OA(پوزيشن زايمان   �

 و هرگونه كبودي) كاپوت سوكسدانئوم(و وضعيت تورم سر و احياي انجام شده  تنفسهرگونه وضعيت نوزاد حين تولد، رنگ،  �

 جزئيات مرحله سوم زايمان �

 جزئيات هرگونه داروي استفاده شده �

 وضعيت مادر به دنبال پروسيجر �

 هرگونه عوارض تاثيرگذار بر مادر و بچه �

    

  نگهداري تجهيزات 

  ).6جلسه (وتكل توصيه شده گندزدايي، تميز و ضدعفوني شوند بعد از اتمام پروسيجر، تجهيزات بايد مطابق پر

  ارزيابي صالحيت

خارج كردن با واكيوم در حال انجام پروسيجر، چك ليست زير بايد حين مشاهده مستقيم دانشجو در جهت ارزيابي كسب صالحيت 

  . استفاده شود

در صورت تكميل درست هر گام . كندك ليست را تكميل ميهاي موجود در چمربي بايد مشاهده كند كه آيا دانشجو هر يك از گام

، مشاهدات مثبت و مالحظاتدر ستون . در صورت فراموشي يك گام يا انجام نادرست آن خير را تيك بزنيد. بله را تيك بزنيد

  .شود مشخصدار بايد موارد مشكل

  .م در پروسيجر بايد به طور درست تكميل شوددار ارزيابي شود، هر گابراي اين كه يك دانشجو به عنوان فرد صالحيت

كنند، بايد ترتيباتي جهت آموزش بيشتر و تمرين تحت نظارت براي دانشجوياني كه هر گام پروسيجر را به طور درست تكميل نمي 

  .اتخاذ شود

  .سپس مدرس بايد مجددا از چك ليست جهت مشاهده و ارزيابي صالحيت دانشجو استفاده كند
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  رتهاي باليني براي خارج كردن با واكيوم چك ليست مها

  مالحظات  خير  بله  گام

  وسايل و تجهيزات

  كندتجهيزات الزم را آماده مي �

      

  آماده كردن بيمار

 دهدپروسيجر را به خانم توضيح مي �

 كندحمايت عاطفي فراهم نموده و مادر را تشويق مي �

 كنداز  خالي بودن مثانه مادر اطمينان حاصل مي �

 دهدرا در وضعيت ليتوتومي قرار ميمادر  �

 پوشدشويد و دستكش جراحي استريل يا ضدعفوني شده سطح باال ميها را به طور كامل ميدست �

 كندفرج را با يك محلول ضدعفوني  كننده تميز مي �

  كندهمه اتصاالت به دستگاه واكيوم را چك نموده و واكيوم را امتحان مي �

      

  هاي پروسيجرگام

 نمايدر جنين را ارزيابي نموده و فونتانل خلفي را شناسايي ميوضعيت س �

گيرد، در حاليكه مركز كالهك روي نقطه فلكسيون قرار بزرگترين كالهك مناسب براي سر جنين را بكار مي �

 گيرد

 .دهدزياتومي انجام ميدر صورت نياز براي جاگذاري كالهك، اپي �

 كندد بافت مادر در لبه كالهك اطمينان حاصل ميكاركرد كالهك را بررسي كرده و از عدم وجو �

kg/cmدستيار وي با استفاده از پمپ خال   �
�فشار منفي ايجاد كرده و كاركرد كالهك را بررسي مي 22/0

 نمايد

kg/cmخال را با استفاده از پمپ تا  �
 نمايددهد و كاركرد كالهك را بررسي ميفشار منفي افزايش مي 28/0

 كندگن و عمود بر كالهك شروع ميكشش را در خط محور ل �

 نمايدبا هر انقباض، كشش را در يك خط عمود بر سطح لبه كالهك اعمال مي �

 كندبين هر انقباض كاركرد كالهك را بررسي نموده و دستيار ضربان قلب جنين را ارزيابي مي �

هاي كشش �
�

راهنمايي شده
�

 دهدبيشتر انجام نمي دقيقه 30دهد ولي حداكثر از را تا زايمان سر ادامه مي 

  كندهنگام زايمان سر واكيوم را آزاد كرده و زايمان را به طور صحيح كامل مي �

      

  مراقبت بالفاصله پس از پروسيجر

 كنداز انقباض خوب رحم و عدم اتالف بيش از حد خون اطمينان حاصل مي �

 نمايدرگي احتمالي را ترميم ميديدگي يا پامجراي تناسلي را از نظر تروما بررسي كرده و هرگونه آسيب �

 كندزياتومي را ترميم مياپي �

  كندارزيابي مينبض، درجه حرارت و فشارخون مادر را  �

 كندمعاينه ميپوست سر را  �

كند كه بچه تميز و خشك است و بند ناف به طور مطمئني بسته شده است و اينكه نوزاد مياطمينان حاصل  �

 .ته شده استبه محض امكان به سينه مادر گذاش

 دباشكنترل  قابلهد مادر و نوزاد به طور راحت در جايي استراحت كنند كه بهبودي آنها دمياجازه  �

 كندبا مادر صحبت مي �

  كندهمه مستندات را تكميل مي �
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  :توضيحات مدرس

  

  

  

  

  

  

  

  

  :توضيحات دانشجو
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  مطالعات موردي            
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  9جلسه 

  مطالعات موردي

  

  

  

ب
ب
 ب

اهداف اين جلسه

توانمند كردن دانشجويان جهت بازتاب در عمل و درك ارتباط مهم بين فرآيند و نتيجه در رابطه با پيشگيري و اداره زايمان  �

 .متوقف شده

هاي عملي كه حين اداره زايمان طول كشيده و متوقف شده وصيهتوانمند كردن دانشجويان به يادگيري از تجارب خود و انجام ت �

.نتايج را بهبود خواهد بخشيد

  اهداف درسي

  :، دانشجويان قادر خواهند بود9در پايان جلسه      

 .يك مطالعه موردي ارايه نموده و سواالت مهمي در رابطه با آن به بحث بگذارند �

شده، با تاكيد بر نكات مهم عملي در پيشگيري و اداره زايمان مطالعات موردي  يجهفرآيندي را شناسايي نمايند كه منجر به نت �

 .طول كشيده و متوقف شده

هاي مراقبتي موجود در نتيجه سالم درسهاي آموخته شده از يك نتيجه بحث كنند كه چگونه ممكن است زنان ديگر نيز از جنبه �

 .ضعيف سود ببرند

تواند به پيامد اداره زايمان طول كشيده و متوقف شده تاثير كند، با ارايه مثالهايي قبت مادري ميتوصيف كنند كه چگونه ارتقا مرا �

 .از تجربه خود

 .اهميت بازتاب در عمل را به منظور ارزيابي و بهبود مراقبت توضيح دهند �

طرح درسي

  ).ساعت 3(مطالعات موردي، بحث، كارگروهي، بازخورد 

  )ساعت به هر دانشجو يا گروه كوچكي از دانشجويان 1(هاي خصوصي اختياري تدريس

  منابع 

  .راهنماها براي مطالعه موردي: ها براي دانشجوياندستورالعمل

  .ها براي كار گروهيدستورالعمل
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  مقدمه

هاي كوچك جهت توضيح نحوه انجام يك مطالعه تجربه هستند، ترتيب دادن آموزش خصوصي فردي يا گروهاگر دانشجويان بي

ود و بايد انجام ش 9ها نياز خواهد بود كه قبل از جلسه اين آموزش. هاي محل باليني استفاده نماييداز پرونده. موردي عاقالنه است

  .شامل آموزش باليني باشد

به دانشجويان راهنمايي. هر گروه يك مطالعه موردي را آماده و ارايه خواهد نمود: هاي كوچك تقسيم كنيددانشجويان را به گروه

هاي يد از پروندهجهت اخذ اطالعات مورد نياز، دانشجويان با. هايي براي مطالعه موردي ارايه كنيد كه در پايان اين جلسه وجود دارد

  .موردي استفاده كنند كه مربي از محل باليني انتخاب كرده است

تر كردن كوتاه جهتمطالعه  2كه فقط از مربي ممكن است تصميم بگيرد . سه مطالعه موردي براي اين جلسه پيشنهاد شده است

  .جلسه  استفاده نموده و در جلسه بعدي آن را تكرار نمايد

داليل اين نتايج .  فاده از يك مورد با نتيجه خوب و مورد ديگري كه نتيجه آن چندان خوب نبوده، مناسب استدر صورت امكان است

  .متفاوت را بحث كنيد

  : رئوس مطالب جلسه

  :به دانشجويان يادآوري كنيد. مقدمه جلسه -1

 .اندآنچه را كه قبال طي مطالعات موردي ياد گرفته -

 .از تجربه مهم است اينكه بازتاب در عمل و يادگيري -

 .توانيم به منظور ارتقاي مادري ايمن بر اينها تاثير داشته باشيماينكه ارتباطي بين فرآيند و نتيجه وجود دارد و اينكه ما مي -

  .حاال دانشجوياني را معرفي كنيد كه مطالعات موردي را ارايه خواهند كرد

  .1ارايه مطالعه موردي  -2

  .1درباره مطالعه موردي  فرصتي براي پرسش و پاسخ -3

  .2ارايه مطالعه موردي  -4

  .2فرصتي براي پرسش و پاسخ درباره مطالعه موردي  -5

  .3ارايه مطالعه موردي  -6

  .3فرصتي براي پرسش و پاسخ درباره مطالعه موردي  -7

  : اينجا خيلي مهم است. هاي مورديخالصه نمودن ارايه -8
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 ارتباط دادن فرآيند با نتيجه -

 .توانند به اين رابطه اثرگذار باشندي دانشجويان كه درك كنند كه آنها ميبرا -

  .اند، اعتبار دهيدبه دانشجوياني كه مطالعات موردي را ارايه نموده -9

  :باشند اين مخصوصا مهم است اگر آنها توانايي زير را نشان داده

 بازتاب در عملكرد شخصي خودشان -

  .انانجام انتقاد سازنده براي ديگر -

  .كاران ايمن پرورش يابندها كمك خواهد كه به عنوان باليناين كار به آن

  :بحث -10

 .چگونه زنان بيشتري ممكن است از مراقبت منجر به يك نتيجه سالم سود ببرند -

 .اگر خانم مرد، عوامل قابل اجتناب چه بودند -

بحث مثبتي از آن ايجاد كنيد . ثال براي دانشجويان شما باشدم تواند يك روش عالي براي آوردنانتقاد از عملكرد شخصي خودتان مي

  .تا هر كسي بتواند از آن سود ببرد

مرور يك مورد راجع به خانمي كه از زايمان متوقف شده رنج برده است، سواالتي را در مورد كيفيت مراقبت فراهم شده ايجاد  -11

هايي براي دستورالعمل. هايي تقسيم كنيديان را جهت كار گروهي به گروهدانشجو. اينها نياز است كه بيشتر بحث شوند. خواهد كرد

  .به هر گروه جهت بحث تعيين نماييد Cبه اضافه جلسه  Bيا  Aكارگروهي به آنها بدهيد و جلسه 

  بازخورد

ها در تاكيد كنيد كه اين. داندر پايان جلسه شما بايد يك ليستي داشته باشيد از آنچه كه دانشجويان درباره عملكرد خوب ياد گرفته

/ توانند بيشتر توسعه يابندبحث كنيد كه عملكردهاي خوب چگونه مي. ها و بنابراين در ارتقاي مادري ايمن مهم هستندنجات زندگي

  . توان از عملكردهاي ضعيف اجتناب نموندتشويق شوند و چگونه مي

ها، يك طرح عملي توسعه از اين توصيه. اي نيازمند به بهبود داشته باشدهاي ارايه شده درباره عملكردهكالس همچنين بايد توصيه

  :  بحث كنيد درباره. دهيد
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  چيزي كه الزم است اتفاق افتد

  تواند اتفاق افتدچگونه آن مي

  پذيرفتچه كسي مسئوليت را خواهد 

  چه كسي كمك خواهد كرد

  كجا طرح انجام خواهد شد

  چه زماني طرح انجام خواهد شد

  .زماني آن مورد ارزيابي قرار خواهد گرفتچه 

  چگونگي پايان دادن به اين مدل

ها را تغيير داده طوريكه قبال عملكرد آناند بهها از اين مدل ياد گرفتهاز هر يك ازدانشجويان بخواهيد يك چيزي بنويسند كه آن
  .هم باشندتوانند خيلي مآن ممكن است يك چيز كوچك باشد، اما چيزهاي كوچك مي. است

هاي خود را در عملكرد خويش به كار گيرد، به ارتقاي مادري تواند آموختهدهد و ميتاكيد كنيد هر مامايي كه به آموختن ادامه مي
  .كندايمن كمك مي

رند در آخر از هر دانشجويي بخواهيد كه يك چيزي راجع به عملكردشان بنويسند كه به منظور ارتقاي بيشتر مادري ايمن قصد دا
  .تغيير دهند

اند و با تغييراتي كه قصد به انجام آن دارند، دانشجويان ممكن است بخواهند در انجام برخي از تغييراتي كه قبال نيز انجام داده
  . ها را مجبور نكنيدها دعوت كنيد كه چنين كاري را انجام دهند اما آناز آن. مشاركت داشته باشند
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  هايي براي مطالعه مورديراهنمايي - ي دانشجويانها برادستورالعمل 

  :آن بايد شامل موارد زير باشد. هاي اداره زايمان طول كشيده و متوقف شده باشدمطالعه موردي شما بايد در رابطه با برخي جنبه

  :شماره مورد

  ).اطالعات زن حفاظت خواهد نموداين كار كمك خواهد نمود كه پرونده مورد در صورت نياز رجوع شود اما از محرمانه بودن (

    :سن

    :تعداد زايمان

    ).LMP(تاريخ اولين روز آخرين دوره قاعدگي 

    ).EDD(تاريخ تخميني زايمان 

    :پيشينه اجتماعي

    :تاريخچه مامايي قبلي

    : تاريخچه پزشكي و جراحي مربوطه

    تاريخچه و بارداري ، زايمان و محل آن، نفاس فعلي

  از مراقبت و اداره تا به اين تاريخ ايخالصه

  .از شما درخواست خواهد شد كه راجع به موضوعات مهم زير بحث كنيد

  اين نتيجه است  چه اتفاقي روي داد؟ اين شامل جزئيات مشكل اتفاق افتاده در ليبر، و وضعيت زن در انتهاي ليبر خواهد بود-1

از قبيل كوتاه قدي، بدشكلي لگن، سابقه قبلي (وجود داشتند  اي جهت ليبر متوقف شدهچه عوامل مستعد كننده-2

  ؟)زايمان مشكل

  اين فرآيند است

  مراقبت حاملگي، زايمان و پس از زايمان چگونه اداره شد؟ -3

اين ارتباط بين فرآيند و نتيجه   .نكات اصلي مراقبت مامايي را خالصه كنيد، تاكيد كنيد كه مورد چگونه اداره شد -4

  گيردنظر مي را در

اي وجود داشت؟ عواملي ممكن است چشم پوشي شده كه، در خانم ديگر، منجر به هاي از دست رفتهآيا فرصت-5

  در موارد مرگ، بپرسيد كه آيا اين قابل اجتناب بود؟ . مرگ مادر شده است

دهد چه چيزي اين نشان مي

تواند از طريق تجربه ياد مي

  .گرفته شود
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  ها براي كار گروهيدستورالعمل   

  .را به بحث اختصاص دهيد C، به اضافه جلسه )مدرس شما توصيه خواهد كرد كه كدام جلسه را انتخاب كنيد( Bيا  Aجلسه 

  .محرمانه ماندن اطالعات افراد درگير شامل بيمار و كارمند را تضمين كنيد

  :بحث مطالعات موردي در اداره زايمان متوقف شده

A. ر زنده ماندكه ماد در مواردي: 

 چه اقداماتي زندگي مادر را نجات داد؟ -1

 چه چيزي اين اقدامات را امكان پذير كرد؟ -2

 تواند بهبود يابد؟آيا نكاتي در اداره يا شرايط باليني وجود داشت كه به منظور كاهش خطر براي خانم ديگر مي -3

 

B. مرد كه مادر در مواردي: 

 رگ بودند؟علت مرگ چه بود، و چه عواملي مستعد كننده م -1

 بخش زندگي چه مشكالتي وجود داشت؟در ارايه مديريت نجات -2

 به منطور اجتناب از اين مشكالت در آينده، الزم است چه چيزي انجام شود؟ -3

C. بازتاب در عمل: 

 .ايد، ليست كنيدهرگونه حقايق در مورد عملكردي كه شما از طريق اين مطالعات موردي آموخته -1

تر ليبر طول كشيده و متوقف شده در محل باليني شما كمك كننده كنيد در اداره سالمكه فكر ميهايي را ارايه كنيد توصيه -2

 .خواهد بود

  

  دهي منصوب كنيدفردي را جهت گزارش
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  نامه ژهاو

  .شونداين مدل يافت نمي هاي زير درمدل تهيه شده است، تمام واژه 6نامه براي واژه كهاز آنجايي

A  

Abortion 

  .گرددسقط به ختم حاملگي قبل از اينكه جنين قادر به زندگي خارج رحمي باشد اطالق مي واژه

Complete abortion   

  .افتدسقط كامل به خروج همه محصوالت حاملگي از رحم اطالق مي شود كه اغلب قبل از هفته هشتم حاملگي اتفاق    مي

Incomplete abortion 
همه يا قسمتي از جفت ممكن است در رحم باقي بماند كه سبب خونريزي . باشدمحصوالت حاملگي مي از) تعدادي(سقط ناقص خروج نسبي 

خانم هايي كه سقط عمدي يا خودبه خود داشتند اغلب به عنوان سقط ناكامل .افتدمعموالً در سه ماهه دوم حاملگي اتفاق مي. وسيع شود

  . كنندن  اورژانسي پيدا ميشوند و براي عوارض سقط نياز به درماتشخيص داده مي

Induced abortion   
تحت نظر قانون و  سقط عمدي ممكن است در مراكز مراقبتي بهداشتي و. باشدختم حاملگي از طريق دخالت عمدي با هدف پايان حاملگي مي

  .انوني اتفاق بيفتدق دستورات سياسي بهداشتي اتفاق بيفتد يا  ممكن است دور از مراكز مراقبتي بهداشتي و به صورت غير

Inevitable abortion 
در اين . باشدمي   سقط اجتناب ناپذير شامل خونريزي واژينال، درد عضالت شكمي و ديالتاسيون پيشرونده سرويكس با يا بدون پارگي غشاها

  .وضعيت ادامه حاملگي غير ممكن است و در نهايت خروج محصوالت حاملگي اتفاق خواهد افتاد

Missed abortion 

. خواهند شد محصوالت حاملگي مرده در نهايت خارج. افتد كه جنين بميرد و در داخل رحم باقي بماندسقط فراموش شده زماني اتفاق مي 

  .باقي بمانند اتفاق بيفتد هفته در رحم 8-6اي كه بيش تر از گرچه ممكن است اختالالت انعقادي خون در مورد سقط هاي از دست رفته

Septic abortion 
تب، لرز ، ترشحات بد بوي واژينال، درد  شود كه سببهفته اول حاملگي به وسيله عفونت رحمي يا عفونت گسترش يافته ي مجراي ژنيتال ايجاد مي 22سقطي كه در 

  .ستندنظر امكانات  و استاندارد ضعيف ه هاي عفوني اغلب در مكانهايي اتفاق مي افتند كه ازسقط. شودلگن و سپتي سمي مي

Spontaneous abortion  
خودبخودي كه  سقط. شود كه هيچ كار عمدي براي پايان دادن به حاملگي در نظر گرفته نشده باشدبه ختم حاملگي در افرادي اطالق مي

�  بعنوان � � � � � � � � �   .هددتشكيل مي هاي شناخته شده يا مورد انتظار راكل حاملگي% 15 – 10ناميده مي شود نزديك به  نيز  �

Threatened abortion 
. موجود ادامه يابد ممكن است عاليم رفع شوند و بارداري. باشدتهديد به سقط شامل خونريزي واژينال با يا بدون ديالتاسيون سرويكس مي 

  .ادامه يابد ممكن است نتيجه بارداري ناچاراً سقط كامل يا ناقص خواهد بود اگر عاليم
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Unsafe abortion  
هردو مورد باهم  هاي ضروري يا در محيطي بدون حداقل استاندارهاي مراقبتي يايمن به ختم حاملگي توسط شخصي فاقد مهارتسقط غير ا

  . گردداطالق مي

Abscess 
  .تجمع موضعي چرك در هر جايي از بدن كه بعلت  عفونت مي باشد

AIDS 
  سندرم نقص ايمني اكتسابي

Amnion 
  .گيردكند و هم چنين آن را در بر ميگيرد و مايع آمنيون را توليد ميرا در رحم در بر ميبخش اعظمي از غشاهايي كه جنين 

Amniotic fluid 
و  هادر نيمه دوم حاملگي اين مايع همچنين حاوي مايعاتي از كليه. اين مايع توسط آمنيون توليد شده و در برگرفته شده است

از  كند و در اواخر بارداري و زايمان، اين مايع فشار ناشياي رشد جنين فراهم مياين مايع فضايي را بر. باشدهاي جنين ميريه

  .كندكند و همچنين بعضي مواد غذايي  را براي جنين فراهم ميانقباضات وارده به جنين و دما را تنظيم مي

Amniotic fluid embolism 
ش خون مادري از طريق سينوسهاي جفتي از محل جفت مياين موقعيت نادر اما خطرناك به دليل ورود مايع آمنيون به گرد

درد  عاليم و نشانه ها شامل سيانوز، .افتداحتماالً در زايمان يا در دوره سريع بعد زايمان بدنبال انقباضات قوي اتفاق  مي. باشد

  .باشدسينه، تنگي نفس، تغيير رنگ خون، دفع خلط، تشنج و كالپس مي

Amniotomy  
  شاهاي جنين براي القاي زايمانپارگي جراحي غ

Anaemia  
به  تواند به دليل افزايش از دست دادن خون، ياآنمي مي. كاهش تعداد گلبولهاي قرمز يا كاهش ميزان هموگلبولين حاضر در آنها

( قرمز داليل ديگر شامل افزايش شكستن گلبولهاي. دليل نخوردن مقادير كافي از غذاهاي غني از آهن و اسيد فوليك باشد

  .باشديا شكست در ساختن آنها مي) مخصوصا در ماالريا

Analgesic 
  .شوددارويي كه براي كاهش درد تجويز مي

Aneurysm 
  .شودكيسه اي كه به دليل گشادي شريان ايجاد مي

Anoxia 
  مرحله شروعي كاهش اكسيژن

Antepartum  
  قبل از زايمان

Antepartum haemorrhage 
دليل اصلي براي  2. گويندحاملگي تا قبل از تولد نوزاد را خونريزي قبل از زايمان مي 22يتال در هر زمان از هفته خونريزي از مجراي ژن

  .باشدخونريزي قبل از زايمان وجود دارد كه شامل جفت سر راهي و دكولمان جفت مي

Anterior  
  .موقعيتي در جلو يا درطرف مقابل جهت يابي شده است

Antero posterior 
  از جلو تا عقب
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Antibiotic  
  .كنندداروهايي از ميكروارگانيسم هاي زنده كه باكتري هاي پاتوژن را تخريب ميكنند يا رشد آنها را مهار مي

Antibody  
نتي بادي هاي بارداري آ در. ها يا مواد خارجي كه ممكن است وارد بدن شونند تهيه شده استپروتئيني كه در بدن براي مقابله با ميكروارگانيسم

جنين در برابر بعضي از بيماريها ،ايمني  يابند كه در چند ماه اول زندگي بهموقعيت هاي ويژه اي از طريق جفت به جنين انتقال مي مادر در

  .دهدغيرفعال مي

Anticonvulsant drug 
  .دارويي كه تشنج را كنترل مي كند

Antihypertensive 
  .شودويز ميدارويي كه براي كاهش فشارخون تج

Antipyretic 
  .شوددارويي كه براي كاهش تب تجويز مي

Antiseptic 
شامل اسپري مواد ضدعفوني. كندهاي مخصوص روي پوست يا در بافت هاي بدن از عفونت جلوگيري مياي كه به وسيله كشتن باكتريماده

  . باشديد مي هاي جراحي،  كلروهگزدين و

Annurria 
اكالمپسي و شوك  اين موقعيت پرخطر زندگي ممكن است با اورژانسهاي زايماني مثل وجود هموراژي،. شودها توليد نمي هيچ ادراري در كليه

  .سپتيك در ارتباط باشد

Apex 
  .مرتفع ترين موقعيت

Apnoea 
  عدم تنفس

Aseptic technique or asepsis 
زايمان و عمل در ي كاهش باكتري هاي موجو در محيط مخصوصاًگردد كه براهاي امنيتي مخصوصي برميهاي ضدعفوني به محافظروش

  .شودهاي جراحي به كار گرفته مي

Asphyxia  
شكست بخورد از  اگر جنين هنگام تولد در تنس كردن. يابديابد و دي اكسيد كربن خون افزايش ميوضعيتي كه درآن اكسيژن خون كاهش مي

 .كندا ميآسفكسي رنج مي برد و نياز حاد به احيا پيد

Asymmetrical  
  .نامتقارن دربيايد لگن ممكن است در زمينه بيماري، آسيب و يا ضايعات مادرزادي به شكل. شكل يا اندازه نامساوي دو ساختار طبيعي مشابه

Atonic 
  .فقدان قدرت انقباضي عضالت

Atonic postpartum bleeding 
خوني ايجاد شده و  انقباضات ناكافي رحمي از محل جفت و در نتيجه عدم فشرده شدن رگهايخونريزي بعد از زايمان ناشي از آتوني،  به دليل  

ماندن جفت در رحم ، رحم را مستعد  هر موقعيتي كه با انقباضات رحمي تداخل ايجاد مي كند مثل باقي. خونريزي غير قابل كنترل مي شود

  .خونريزي ناشي از آتوني خواهد كرد

Augment  
اينكه پيشرفت آهسته  شرط در يك زايمان تقويت شده، ممكن است اكسي توسين براي افزايش انقباضات موثر استفاده  شود  به :افزايش يافتن

  .باشد
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Avoidable factors 
  .گذارندميبرآنها تأثير  هستند يا فاكتورهايي كه سبب مرگ مادر در مكان هايي مي شوند كه به دور از استانداردهاي كلي پذيرفته شده مراقبتي

Axilla 
  زير بغل

B 
Bacteria 

توليد مثل مي كنند  سرعت آنها به. از نظر ميكروسكوپي ارگانيسم هاي بدون سلولي هستند كه اگر پاتوژن باشند مي توانند باعث بيماري شوند

      .و مي توانند به سرعت در بدن افزايش يابند

Bacteriuria 
  وجود باكتري در ادرار

Bandl’s ring   
ضخامت بيش  دليل افزايش ناحيه اي بين سگمان فوقاني وتحتاني رحم كه در هنگام زايمان انسدادي قابل مشاهده و قابل لمس هست كه به

  .الوقوع رحم هست از حد سگمان فوقاني و نازك شدن سگمان تحتاني هست و نشانه اي از پارگي قريب

Bartholin’s glands   
  .وس هستند كه  هر كدام در طرفين سوراخ واژن قرار دارنددو غده كوچك توليد كننده موك

Bimanaual comppression of uterus 
شكل يك مشت  دست راست به. مانوري براي جلوگيري از خونريزي شديد بعد از زايمان، بعد از خروج جفت بدليل آتوني رحمي انجام مي شود

. ديواره خلفي رحم فشرده مي شود طور عميق بر روي  شكم به منظور  فشار در برابردست چپ ب. بسته در فورنيكس قدامي واژن قرار مي گيرد

  .فشار تا زماني كه خونريزي كنترل شود ادامه مي يابد

Bolus 
  .يك دوز داروئي آماده كه همه اش  به يكباره تزريق مي شود

Broad ligament 
. كندموقعيتش كمك مي در ي ديواره لگن كشيده مي شود و به نگهداشتن رحمدو چين پريتونئوم كه بر روي رحم كشيده شده كه به كناره ها

  .گيردهاي خوني و اعصاب را در بر ميهاي رحمي و پارامتريوم، رگاين چين ها هم چنين لوله

C 
Capsular decidua 

  .كشيده شده است هفته اول حاملگي 12دسيدواي كپسولي كه بخشي از دسيدوا هست كه بر روي پردهاي جنيني در طول 

Caput succedaneum 
  .آماس ممكن است در زايمان انسدادي بزرگ شود. تورم اسكالپ جنين كه به خاطر فشار سرويكس مي باشد

Cavity 
  .يك مكان فشرده شده يا حفره اي در بدن

Cephalic presentation 
  .در قطب تحتاني رحم قرار مي گيرد) يعني سفال( سر جنين

Cephalopelvic disproportion 
هايي در شكل لگن  عدم تناسب بين سر جنين و لگن كه قرار است سر جنين از آن رد شود، كه ممكن است به دليل بزرگي سر جنين يا آنومالي

  .يا بزرگي يا آنومالي جنين باشد
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Cerebral haemorrhage  
  .خونريزي در مغز كه به دليل پارگي رگهاي خوني مي باشد

Cerebrospinal fluid 
  .مايعي كه داخل طناب مغزي و نخاعي قرار گرفته است

Cervical os 
بعد از . شود باز مي سوراخ داخلي بين سرويكس و سگمان تحتاني رحم باز مي شود و سوراخ خارجي به ناحيه اي بين واژن  و سرويكس

  .دارد رحم وجود سرويكس در زايمان فقط يك سوراخ بين واژن و سگمان تحتاني) نرم شدگي(افاسمان 

Chorioamnionitis 
  .عفونت پرده هايي كه جنين را در رحم مي پوشانند

Chorion 
  .بيروني ترين غشايي كه جنين را در رحم مي پوشاند 

Chronic 
 مزمن بودن يا ادامه داشتن

Circulatory overload 
تجمع مايع در  رخ دهد و به علت فوزيون داخل وريدي مايعاتافزايش حجم خون در گردش ميباشد كه اين امر ممكن است در موارد زياد  ان

 .ريه ها سبب مشكالت تنفسي و نارسايي قلبي شود

Coagulation  
  شكلي از لخته خون

Coagulation failure 
فاكتورهاي انعقادي،  خاطر تخليه تمام و در نهايت به. ها ايجاد مي شوداختالل در سيستم انعقادي كه به خاطر تشكيل گسترده لخته در مويرگ

در صورت عدم درمان فوري منجر به  شوند ودرون اعضاء بدن ايجاد مي هاي ايسكميك درنتيجه آسيب اين حوادث در. خونريزي رخ مي دهد

توان به  ها ميشوند كه از جمله آنبدتر شدن شرايط مي شرايط خاص با توليد فاكتورهاي ايجاد كننده لخته باعث برخي از. مرگ خواهند شد

از عفونت هاي بسيار  آمنيوتيك و برخي اكالمپسي شديد و اكالمپسي، باقي ماندن جنين مرده پس از چند هفته، آمبولي مايعدكولمان جفت، پره

  .شديد اشاره كرد

Coccyx  
متحركي با استخوان  مفصل. است تشكيل شده ،باشد، كه توسط چهار مهره به هم چسبيدهدر انتهاي استخوان خاجي مي ياستخوان كوچك

 .شود افزايش اندازه خروجي لگن مي خاجي تشكيل داده و در طول زايمان واژينال با حركت به عقب سبب

Coma  
 .باشدشود كه اين فرد در حالت اغما و بي هوشي ميتواند تحريك شود و گفته مياز بيهوشي كه شخص در اين حالت نمي حالتي

Contraction (of pelvis)  
  اندازهكاهش 

Cortical necrosis  
 ).به عنوان مثال كليه(از يك عضو  مرگ در قسمت بيروني بخشي

Crepitations  
  صداي خشك و خشن

Cross-matching (of blood)  
 .گيردآزموني كه براي اطمينان از سازگاري خون دهنده و گيرنده قبل از انتقال خون انجام مي

Crowning  
انقباضات به عقب  كند و سر در فاصله بينترين قطر نمايش داده شده جمجمه جنين، دهانه واژن را متسع ميعاي در طول تولد كه وسيلحظه

  .رودمي
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Cubital fossa  
  .از بازو كه در مقابل آرنج است اي در قسمتيحفره

 
Cyanosis  

 .تغيير رنگ پوست و غشاهاي مخاطي به آبي به علت نبود اكسيژن در بافت ها

Cystitis  
  ونت مثانهعف

D  
Decidua  

بخشي كه همه . دارد باشد دسيدوا بازاليس نامبخشي از دسيدوا كه در زير جفت مي. رحم باردار داده مي شود) اليه داخلي(نامي كه به آندومتر 

  .جاي رحم را در بر ميگيرد دسيدوا ورا يا احشايي نام دارد

Deep vein thrombosis  
هنگام راه رفتن مي  اين وضعيت باعث درد و تورم. ي عمقي، كه اغلب در اندام تحتاني يا لگن ايجاد مي شوددر وريدها) لخته(تشكيل ترومبوز 

، و در اثر عدم احياي فوري و موفق شده اگر لخته خود را از ديواره رگ جدا كند ممكن است از طريق جريان خون به قلب يا ريه ها منتقل. شود

 .ها و مرگ شودباعث كالپسه شدن آن

Deficiency  
  كاهش يا كمبود

Deflexed (head)  
مي تواند سبب  اين حالت درپوزيشن هايي كه اكسي پوت خلفي هستند ايجاد مي شود و. باز شدن سر در برابر خم شدن سر با چانه و سينه

  .زايمان طول كشيده شود چون بزرگترين قطر سرجنين كه نمايش داده شده است بايد از لگن عبور كند

Deformity 
  بدشكلي در ساختارهاي بدن

Dehydration  
: دهيدراتاسيون شامل هاينشانه. باشدحالتي كه به خاطر از دست دادن بيش از اندازه مايعات بدن يا ناكافي بودن مايعات دريافتي بدن مي

  .ده ادراري استخشكي دهان، تشنگي، چشمان گود رفته، برگشت آرام پوست و كاهش برون

Delirium  
 .دهدربط، توهم و هيجان و معموالً در اثر تب باال رخ ميلتي از اختالالت ذهني ميباشد كه با سخنان بيحا

Diameter  
شرح داده شده  گيريتعداد اقطار لگن و جمجمه جنين و روشهاي مناسب اندازه. يك خط راستي كه از مركز يك دايره و يا كره عبور مي كند

 .است

Differential diagnosis  
 .تصميم گيري در شرايطي است كه بيش از يك علت، مسئول ايجاد  عالئم و نشانه هاي بيماري مورد نظر است

Direct obstetric death  
  ها،كاريناشي از مداخالت، كم) يعني بارداري، زايمان و پس از زايمان(مرگ زنان به علت عوارض بارداري 

  .افتدث كه در اثر هر يك از موارد فوق اتفاق ميويا درمان نادرست، و يا زنجيره اي از حواد

Disseminated intravascular Coagulation 
و مشخصه آن ) اكالمپسي به عنوان مثال شوك سپتيك يا خونريزي،(اختالل در سيستم انعقادي كه بوسيله موقعيت هاي خاص ايجاد مي شود 

 ).به شكست انعقاد نگاه كنيد. (خونريزي كلي هست
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Distended  
  متسع شدن

Distortion  
 حالتي  متفاوت از شكل طبيعي 

Diuresis  
  افزايش حجم ادراري

Diuretic  
  .دارويي كه حجم ادرار را افزايش مي دهد

Dorsal position  
 دراز كشيدن به پشت

Drowsy  
  .نيمه خوابيده، چرت زدن

Dysentery  
  .شود شكم و دفع مكرر مدفوع حاوي خون، چرك يا موكوسي ميعفونت در روده به علت باكتري ها يا انگلها، كه سبب درد در 

E 
Eclampsia 

اين دسته از . شود يك موقعيت عجيب در زن حامله يا تازه زايمان كرده مي باشد  كه  با تشنج مشخص مي شود و در نهايت منجر به كما مي

  .بعد از زايمان ايجاد شوند ي ممكن است قبل، حين و ياحمالت تشنج. خانم ها معموالً داراي فشار خون باال و پروتئين اوري هستند

Emparithy 
كننده يا ناراحت  آگاهي احساسي و عقالني يا روحي و عقالني و درك احساسات و تفكر شخص ديگر به خصوص آن احساساتي كه مشوش

  .كننده هستند

Endocarditis 
  .تورم غشاهايي كه داخل حفره قلب قرار گرفته اند

Endometritis 
  .عفونت اندومتر كه داخل حفره رحم قرار گرفته است 

Endometrium 
  .اندومتر داخلي ترين اليه رحم مي باشد

Engorged breasts 
در ابتداي . همراه است و ادم) اختالل در جريان خون وريدي(احتباس دردناك مواد مترشحه از پستان ها كه اغلب با التهاب لنفها و استاز وريدها 

به كاهش ) پوزيشن صحيح شيردهي(سينه  يردهي تغذيه متناوب نوزاد از سينه مادر و اطمينان از موقعيت صحيح قرار گيري بچه دردوران ش

  .اين حالت كمك مي كند

Epigastric 
  ناحيه وسطي نيمه فوقاني شكم

Episiotomy 
بطور روتين مورد  اين عمل نبايد. يمان را راحت و آسان تر كندبرشي در ناحيه پرينه كه درست قبل  از خروج تاج سر ايجاد مي شود تا اينكه زا

مشكل دار مثل  بريچ، ديستوشي  بلكه فقط بايد براي تسريع زايمانهاي دچار ديسترس جنيني، و قبل از زايمانهاي واژينال. استفاده قرار گيرد

يابد تا بدين وسيله خطر آسيب هاي مغزي كاهش  نين كاهششانه و زايمان جنين هاي پره ترم بايد استفاده شود تا فشار بر جمجمه نرم ج

  ..يابد
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Essential hypertension 
  افزايش فشار خون بدون دليل آشكار و واضح

Expansile  
  قادر به كش آمدن و دراز شدن؛ متسع شدن

Extend the knee 
  صاف و دراز كردن ساق پا

Extension (head) 
متولد مي شود بكار  مي باشد كه اين واژه براي توصيف مكانيسمي كه سرجنين بوسيله آن) فلكسيون (دراز شدن، اين حالت برعكس خم شدن 

  .خارج شوند بعبارت ديگر سر بعد از اينكه فلكسيون مي يابد  اكستانسيون مي يابد تا پيشاني و چانه بتوانند. مي رود

External 
  موقعيتي در بيرون يا خارج

F 
 False labour 

نامنظم هستند و بطور  اين انقباضات  اغلب. رحم همراه نيست) نرم شدگي(و افاسمان ) گشادشدگي(ردناك رحمي كه با ديالتاسيون انقباضات د

  .خودبخود بعد از چند ساعت متوقف مي شوند

Fatal  
  كشنده مرگبار

Fetal sac 
  كيسه اي كه جنين را در بر مي گيرد

Feto-maternal transfusion 
  .از طريق جفت به داخل گردش خون مادر عبور خون جنيني

Fibroids 
  ).عضله رحم(تومور خوش خيم ميومتر 

Fistula  
فيستول ركتومي  :عبورگاه و يا ارتباط غير طبيعي بين دو ارگان ، به عنوان مثال، مثانه و واژن، يعني فيستول مثانه اي واژني، يا واژن و مقعد

معموالً نياز به و  مدفوعي ميشود يا بي اختياري ادراريسبب است كه  زايمان متوقف شده اشي ازن يك عارضه جدي اين .واژني ايجاد مي شود

  .درمان از طريق جراحي پيدا مي كند

Flexed  
  .خم شده به جلو

Flexible 
  .انعطاف پذير، يعني به راحتي خم شدن

Flexion (head)  
  خم شدن سر

Fluctuating  
 . در هنگام لمس كردن احساسي از حركت موج مانند مي دهد) مثال، چرك در  آبسهبه عنوان (با توجه به محتواي مايع 

Foaming  
دهان حباب تشكيل  در زمان مناسب با توجه به بزاق و مخاط در. دهندهاي كوچك در مايع كه با تحريك تشكيل كف مياي از حبابمجموعه

 .شودمي
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Fontanelle  
اي غشايي قدامي ناحيه فونتانل. كه اغلب نقاط نرم ناميده مي شوند.رسندبه همديگر مي درزچند  فضايي غشايي بر سر بچه كه در آن دو يا

فضاي مثلثي كوچك غشايي هست كه بر  فونتانل خلفي. شودسوچور ايجاد مي 4باشد كه در اثر اتصال لوزي شكل در قسمت جلوي سر مي

 .شودسوچور ديده مي 3روي بخشي از پشت سر در محل اتصال 

Fundus  
 .هاي فالوپ قرار گرفته استقسمت گرد فوقاني رحم، كه در باالي محل اتصال  لوله

G  
Genital mutilation  

، دو "infibulation"، به نامدر حادترين موارد. بريده مي شود يك عمل جراحي قديمي مي باشد كه همه يابخشي از ژنيتال خارجي خانم

 .شودبه هم بخيه زده مي قسمت ولو با ايجاد يك سوراخ كوچك

Genital tract  
  ، فرج است)واژن(، رحم، گردن رحم، مهبل از جمله لوله هاي رحممسير تشكيل شده توسط اندام هاي تناسلي 

“Gishiri” cut  
قطع ) اژنو(مهبل  هاي سنتي در ميان مردم هوساي نيجريه كه به منظور تسهيل زايمان هنگامي كه متوقف شده است و به موجب آنورزش

 .انجام مي شود ميشود

Glycosuria  
  در ادرار) قند(وجود گلوكوز 

Grand mal epilepsy  
 .افتدصرع شديد كه به دنبال ان از دست دادن هوشياري اتفاق مي

Grand multiparity  
 .يك زن است كه پنج كودك يا بيشتر بدنيا آورده است

Groin  
 منطقه سيناپسي بين شكم و ران

Grouping (of blood)  
 ).A ،B ،O ،AB( تعيين گروه خوني

H  
Haematemesis  

 .استفراغ خوني

Haematocrit   
سريع نمونه خون در  چرخش خيلي(اندازه گيري هماتوكريت خون توسط سانتريفوژ نمونه خون . درصد حجم سلولهاي قرمز در يك نمونه خون

  .شودگيري مياندازه) دستگاه

Haematoma 
  .شودافت يا ارگان از خون كه بعلت تراوش خون از رگ خوني درآن ارگان ايجاد مياحتباس موضعي يك ب

Haemoglobin 
  .دهدماده اي در گلبولهاي قرمز كه اكسيژن را از ريه به بافتها انتقال مي
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Haemoglobinopathies 
اين وضعيت آنمي  در. ايجاد مي شود) السميمخصوصا آنمي داسي شكل، تا(اختالالتي از خون كه به علت شكل هاي غير معمول هموگلوبين 

  .شودشديد ايجاد مي

Haemolytic anemia 
متولد شده نيز به علت  بيماري هموليتيك ممكن است در نوزادان تازه .در ماالريا اتفاق افتاده باشد آنمي كه به علت تخريب گلبولهاي قرمز مثالًً

  .كنند نوزادان نياز به تعويض خون بعد از تولد پيدا ناسازگاري هاي رزوس ايجاد شده باشد ممكن است اين

Haemorrage 
  .خونريزي شديد از رگ گسسته يا پاره شده كه ممكن است در داخل يا خارج بدن اتفاق بيفتد

Hemiplegia 
  )از كار افتادگي بخشي از بدن(فلج شدن يك طرف بدن  

HIV 
  ويروس نقص ايمني انسان

Hollow(of the sacrom) 
  گي سطح قدامي ساكرومتورفت

Humerus  
  .استخواني كه از شانه تا آرنج گسترش يافته است

Hydatidiform mole 
حاملگي هست و هم  در چنين وضعيتي نياز به ختم. يك حاملگي غير معمول كه در نتيجه توده اي از خوشه هاي شبيه انگور  ايجاد مي شود

  .حال تكامل ضروري هستپيگيري هاي بعدي به خاطر كارسينوماي مزمن  در 

 Hydration 
  جذب كردن يا تركيب شدن با آب

Hydrocephalus 
سر بزرگ و  بچه اي كه هيدروسفالوس دارد. موقعيتي كه بوسيله احتباس مايع مغزي نخاعي در داخل بطن هاي مغزي مشخص مي شود

جراحي مايع مغزي نخاعي  مي باشند در يف توسط جراحي  قابل درماندر موارد حاد قادر به زندگي نمي باشند اما موارد خف. پيشاني بر آمده دارد

  .شونداضافي به داخل جريان خون هدايت مي

Hyperemesis gravidarum 
شود اگر اين خانم  مي) كتوني در بدن تجمع مواد(و كتوز ) ازدست دادن  آب بدن(استفراغ بيش از حد در دوران حاملگي سبب دهيدراتاسيون 

  .است سبب كما و مرگ شود آسيب هاي كبدي و كليو ي ممكن طور مناسب و صحيح درمان نشود حالش بدتر خواهد شد وسريعاً و ب

Hypertension 
  افزايش فشار خون

Hypertonic 
 سبب معموالً آنها مي باشند كه انقباضات هايپرتونيك رحم، غير طبيعي وشديداً دردناك با فاصله اي كوتاه بين. افزايش بيش از حد تون

و زايمان مشكل، يا ) بتاخير افتاده( اغلب با زايمان طول كشيده انقباضات هايپرتون رحمي. ديسترس جنيني و در نتيجه پارگي رحم مي شود

  .باشدتوسيك براي تقويت و يا القاي زايمان مرتبط مي استفاده بيش از حد از داروهاي اكسي

Hyponatraemia 
  ون محلول در خ)  نمك(كاهش سديم 

Hypovolaemia 
  .ايجاد مي شود مخصوصاً در هموراژي كاهش غير طبيعي حجم خون در گردش در بدن كه معموالً به علت از دست دادن حجم زيادي از خون

Hypoxia 
  .ش ذخيره اكسيژن براي بافتهاي بدنكاه
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I 
Idiopatic 

  .بدون هيچ علت شناخته شده

Idiopathic thrombocytopenia purpura 
  .شودمي ي از علت ناشناخته كه بوسيله كاهش تعداد پالكتهاي خون كه سبب عدم تشكيل صحيح لخته خوني مي شود مشخصحالت

Imminent 
  .فوري ، سريع ، به زودي اتفاق افتادن

Incision 
  يك برش جراحي

Indirect obstetric death 
هايي هاي مادر كه قبل از بارداري وجود داشتند يا آن دسته از بيماريمرگ غير مستقيم مادري، مرگي هست كه به خاطر آن دسته از بيماري 

عاملي كه به خاطر اثرات فيزيولوژيك  كه در حاملگي پيشرفت كردند و يا هر عاملي كه بطور مستقيم به علل زايماني مرتبط نيست و يا هر

  .بارداري بدتر شده است اتفاق افتاده باشد

Induced labour 
  .شودور مصنوعي توسط استفاده از داروهاي اكسي توسيك يا پارگي پردها ايجاد ميزايماني كه بط

Infarct 
جفت ممكن است  انفاركتوس. شودايجاد مي)  كمبود ذخيره خوني(يك ناحيه نكروزه يا بافت مرده در يك ارگان كه بوسيله ايسكمي موضعي 

  .هيپرتانسيون حاملگي ديده شود در موارد

Infertility 
  د مشكل يا ناتواني در باردار شدن ، ناباروريوجو

Infiltration (of local anaesthetic)  
  .شودقبل از انجام اپي زيوتومي انفيلتراسيون پرينه انجام مي. روشي از انجام بي حسي موضي به داخل بافتها مي باشد

Internal  
  در سمت داخل 

Intrapartum 
  .حين تولد بچه اتفاق افتادن

Intraperitoneal 
  داخل حفره پريتوئن يا صفاق 

Intrauterian death 
  مرگ داخل رحمي جنين

Intrauterine growth retardation (IUGR) 
موارد سوءتغذيه، آنمي،  اما احتمال بيشتري وجود دارد كه در. عقب ماندگي رشد جنين در داخل رحم كه علت آن هميشه شناخته شده نمي باشد

  .، و هم چنين در خانم هاي سيگاري ديده شود)سل(يا، توبركلوزيس پره اكالمپسي، ماالر

Involution of the uterus 
افزايش فيبرها ايجاد  و) كاهش ذخاير خوني(و ايسكمي ) ريزش سلولها(رحم بعد زايمان به اندازه طبيعي برمي گردد پيچش رحم بوسيله  اتوليز 

  .شودهفته بعد كامل مي 6بعد از تولد شروع مي شود و تا  برگشتن رحم به اندازه طبيعي بالفاصله. مي شود

Ischial spines 
  .برجستگي كوچك لگن كه به داخل حفره لگن برجسته شده و در معاينه واژينال مي تواند در كناره هاي لگن احساس شود 2
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Isthmus 
  .يك راه ارتباطي باريك بين تنه و گردن رحم

K 
Ketoacidosis 

شود ممكن است  اگر خانم در حين زايمان دهيدراته و كتوتيك. مشخص مي شود phادل الكتروليتي كه با كتوز و كاهش حالتي از عدم تع

كتوز،  دادن مايعات كافي و كربوهيدرات  درمان. خانم دچار كتوز در حين تنفس خودش رايحه شيرين يا ميوه استشمام مي كند. كتواسيدي شود

  .باشدبه خانم مي

Ketonuria 
  .ضور اجسام كتوني در ادرارح

Kyphosis 
  .شودافزايش غيرطبيعي در تحدب منحني ستون فقرات در ناحيه سينه كه از كنار ديده مي

 L 
Laparotomy 

  .از ديواره رحم به داخل حفره صفاقي) برش(انسوزيون 

 Lateral 
  طرف كنار

Leukopenia 
  .باشدقابله با عفونتها ميكاهش غير طبيعي در تعداد گلبولهاي سفيد كه به خاطر م

Liquor 
  اي ديگر براي مايع آمنيونواژه

Lithotomy poles 
را در حين انجام پروسه هاي  هاي تخت زايمان يا ميز زايمان وصل هستند و بندهايي دارند كه پاهاي خانمهاي ليتوتومي كه به كنارهدسته

  .كنندحمايت مي جي و بخيه بر روي ناحيه پرينهخاصي  بر روي ناحيه ژنيتال  بعنوان مثال در واكيوم خرو

Lithotomy position 
 .شوندحمايت مي هاي ليتوتومي آويزان هستندگيرند و توسط بندهايي كه از دستهكشد و پاهايش جدا از هم قرار ميخانم به پشت دراز مي

Lochia 
روز  2-3در طول . باشد تكه هايي از دسيدوا و ساير مواد زايد رحم مي اين ترشحات شامل خون، عضله،. باشدترشحات رحم بعد از تولد بچه مي

تبديل مي شوند كه شامل مايع سروزي  اول بعد از تولد بخش اعظم ترشحات شامل خون مي باشد سپس ترشحات از رنگ صورتي به قهوه اي

ترشحات بيش از حد ممكن است با باقي ماندن  و وجود گلبولهاي قرمز.هفته بعد ازتولد بچه طول مي كشد 2-3مي باشد اين ترشحات 

  .باشدمي مصوالت حاملگي در رحم در ارتباط باشد ترشحات بدبو نيز نشانه عفونت

Lion 
  .باشدبخشي از پشت بدن كه بين سينه و لگن مي
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Lumber puncture 
اي كنند تا نمونهو چهارم كمري مي باشند وارد مياي هست كه يك سوزن توخالي به فضاي ساب آراكنوئيد كه در بين مهره هاي سوم پروسه

نخاعي ممكن است از اين پروسه  حسيچنين براي  بيهم .ورندرا براي معاينه و اندازه گيري فشار داخل مايع بدست آاز مايع مغزي نخاعي 

  . استفاده شود

M 
Malar bones  
  استخوان هاي گونه  

Malnutrition 
غذايي جلوگيري مي  ك رژيم غذايي فقير يا به خاطر متابوليسم معيوبي مي باشد كه از استفاده صحيح بدن از موادتغذيه ناكافي كه در نتيجه ي

  .هستند ضعف جسمي، كاهش سطح هوشياري و حالتي از جدايي از واقعيت نشانه هايي از سوء تغذيه. كند

Marginal 
  اي خط كناري، حاشيه

Mastitis 
عفونت با آنتي بيوتيك  اين. ناحيه از سينه حساس و قرمز و گرم مي شودو اين خانم عموماً احساس خوبي ندارد يك. ها مي باشدعفونت پستان

  .به خوبي درمان مي شود اما اگر در مان نشود ممكن است منجر به آبسه پستان شود

Mastoiditis 
  .باشد) عفونت گوش مياني(چند جانبه  عفونت ماستوئيد مي تواند تركيبي از اوتيت. عفونت استخوان پشت گوش مي باشد

Meconium 
اپي تليال ومقداري  مكونيوم شامل رنگ صفرا، نمك، موكوس، سلولهاي. اي به رنگ سبز تيره كه در روده جنين فول ترم موجود مي باشدماده

اوقات به داخل رحم دفع مي شود كه  گاهي. مايع آمنيون مي باشد و اولين مدفوع دفع شده جنين مي باشد و براي يك يا دو روز ادامه مي يابد

  .ممكن است نشان از ديسترس جنين باشد

Median 
 .وريدي كه در حفره مياني آرنج قرار گرفته است موقعيتي در قسمت داخل بدن يا يك ساختار

Medical audit 
  از يادداشت هاي پزشكيofficial معاينه 

Meningitis 
  .اندرفتهعفونت غشاهايي كه مغز را در بر گ

Mental retardation 
  تاخير تكامل عقلي

Mento vertical diameter 
  )باالترين نقطه سر( فاصله بين چانه و ورتكس 

Mid-biceps 
  ).عضله داخلي در باالي بازو(نيمه پايين عضله دو سر  

Monoplegia 
  )بازو يا ساق پا(فلج شدن يكي از اندام ها 
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Moulding(of the fetal head) 
نمايش داده شده  قطر. هاي جمجمه در سوچورها و فونتانل ها براي تطابق سر جهت رد شدن از لگنهاي استخوانروي هم قرار گرفتن لبه 

در جهت )  متوقف شده مخصوصاً در زايمان هاي(در صورت مولدينگ بيش از حد . يابد و قطر در زواياي راست افزايش خواهد يافتكاهش مي

  .به خاطر پرزانتاسيون و پوزيشن نامطلوب و مولدينگ خيلي سريع خطر خونريزي داخل مغزي وجود دارديابي اشتباه 

Multipara 
  .خانمي كه بيش از يك فرزند زنده بدنيا آورده است  

Multiple pregnancies 
  .يك حاملگي كه بيش از يك جنين دارد مثل حاملگي هاي دو قلويي يا چند قلوها

 Myometrium 
  ه عضالني رحمالي

N 
Nape  

  پشت گردن

Necrosis 
  مرگ بافتها

Normal sline 
  .كه ممكن است در يك انفوزيون وريدي داده شود%  9محلولي از سديم كلريد 

Nullipara  
  .زني كه هيچ بچه داراي قابليت حيات  را بدنيا نياورده است

O  
Obesity 

  .با قد و سن و استخوان بندي متناسب باشد وزن بدست آمده بيش از ميزاني هست كه. چربي اضافي بدن

  .باشدزن چاق  در حاملگي در معرض خطرهاي بيشتر ي مثل افزايش فشار خون مي

Oblique 
  .اريب،كج،مورب

Obstructed labour 
  .زايماني كه به خاطر عوامل مكانيكي پيشرفتش متوقف شده است و تولد نوزاد بدون مداخله جراحي غير ممكن است

Occipitto frontal diameter 
اكسي پوتال لمس  به عبارت ديگر برجستگي كه مي تواند در پشت سر در استخوان(فاصله بين پل بيني و برجستگس اكسي پوتال مي باشد 

  .شودمي اندازه گيري cm 11.5هنگامي كه سر فلكسيون پيدا نكرده است اين قطر نمايش داده مي شود و  ) شود

Occiput 

  .گيردسر كه براي اتصال به گردن زير فونتانل خلفي قرار مي ناحيه اي از

Oedema 
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مي گذارد اما  معموالً در حاملگي بر پاها و مچ پا اثر. مايع اضافي در بدن مي باشد كه سبب افزايش وزن و افزايش فشار در حفره ها مي شود

  .ممكن است ژنراليزه باشد و بر دستها و صورت نيز اثر بگذارد

  .باشدها قبل ادم نشانه  پره اكالمپسي نيست به خاطر اينكه ادم در اكثر حاملگي ها شايع مياز مدت 

Offensive 

  استشمام بوي بسيار بد

Oliguria 

اكالمپسي و شوك  ممكن است با نقص عملكرد كليه در ارتباط باشد كه از عوارض جدي هموراژي، پره اكالمپسي،. كاهش دفع ادرار مي باشد

  .دسپتيك باش

Os 

  يك دريچه

  يك استخوان

Osteomalacia 

هاي نرم  مي باشد كه سبب درد ناك شدن قسمت Dنرمي استخوان در بالغين مي باشدكه ممكن است به علت كاهش تراكم  ويتامين 

  .استخوان مي باشد

Otitis media 

  .مي باشند تب و درد گوش از نشانه هاي آن. دعفونت گوش مياني مي باشد كه معموال ً از عوارض عفونت مجراي تنفسي فوقاني مي باش

Oxygen 

كشيده مي دهد و هنگام تنفس به داخل ريه هااز اتمسفر را تشكيل مي% 21گازي بي رنگ و بي بو هست كه براي زندگي ضروري هست و 

سبب سيانوز و كبودي رنگ  )سيهيپوك(كمبود اكسيژن . كندهاي بدن اكسيژن رساني ميكند و به همه بافتشود سپس در خون حركت مي

  .باشدمرگ پري ناتال مي شود كه شايع ترين علتسبب مرگ مي) آنوكسي(غشاهاي مخاطي مي شود اما نبود اكسيژن 

Oxytocic 
زايمان  هاي پس ازاي كه براي همه داروهاي تحريك كننده انقباضات رحمي به منظور القا يا تسريع ليبر و يا براي پيشگيري از خونريزيواژه

  .شوداطالق مي

P 
Parametritis 

  عفونت پارامتريوم

Parametrium 
  .كندهاي مربوطه را پر ميباشد كه فضاي بين رحم و ارگانبافت همبند اطراف بخش تحتاني رحم مي

Parity 
  .تعداد فرزندان داراي قابليت حياتي كه يك خانم بدنيا آورده است

Partograph 
و  دهانه رحمديالتاسيون  ترين ويژگي در ثبت پارتوگراف ارزيابيمهم. باشددر خانمي كه در حين زايمان است، مي ثبت همه مشاهدات باليني

تر از حد معمول دهد كه زايمان خيلي آراممي دارد كه اگر قطع شود نشان اقدام و هشدارپارتوگراف يك خط . باشدنزول سر بچه مي

  .كند و نيازمند مداخله هستپيشرفت مي

  

Patella 
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  .دهداستخواني كه در مقابل زانو قرار گرفته  و كاسه زانو را تشكيل مي

Pathogenic 
  .علت يا ميكروارگانيسمي كه سبب بيماري مي شود مخصوصاً باكتر يهاي پاتوژن

Pelvic brim (or inlet) 
لگن باشد بايد  ر سر جنين قادر به عبور از وروديبطور كلي اگ. شودباشد كه توسط جنين طي ميورودي لگن اولين قسمت لگن حقيقي مي

  .بتواند از بقيه لگن نيز عبور كند

Pelvic inflammatory disease (PID) 
سقط بوجود آيد يا  اين عفونت ممكن است به دنبال زايمان يا. باشدمي) ها، پارامتريومهاي رحم، تخمدانرحم، لوله(هاي تناسلي عفونت ارگان

. بوجود آمده است مثل توبركلوزيس هاي ديگر مجراي ژنيتال يا شكم باشد يا عفونتي باشد كه در خونت ثانويه يا عفونتممكن است عفون

هاي فالوپ مسدود شوند و به ناباروري ثانويه است لوله ممكن. باشددرد ناحيه پايين شكم، تب و ترشحات واژينال مي: هاي عفونت شاملنشانه

  .اين حالت ممكن است مزمن باشد. درمان شوند  ها بطور  موثرز همان ابتدا با آنتي بيوتيكمنجر شود مگر اينكه ا

Pelvic outlet 
  .كنداستخوان لوزي شكلي كه جنين هنگام تولد از آن عبور مي

Pericarditis 
  ).پري كارديوم(اي كه قلب را احاطه كرده است عفونت كيسه

Perimetrium 
پهن گسترش  هاي كناري لگن به شكل يك ليگامانپوشاند و به ديوارهباشد كه روي رحم را مثل يك صفحه ميترين اليه رحم ميخارجي

  .يابدمي

Perinatal 
  حول و حوش تولد

Perinneum 
ن يك است كه بي در زايمان جسم پرينه هرم فيبرو ماسكوالري. اي كه از قوس پوبيس تا كوكسيكس و بافتهاي زيرين گسترده شده استهناحي

  .شودبعضي موارد پاره مي كه حين تولد بچه نازك و  كشيده و در. سوم تحتاني واژن در قدام و خارهاي ايسكيال در طرفين قرار دارد

Peritoneal cavity 
  .باشدفضايي كه در ارتباط با اعضاي داخلي شكم مي

Peritoneum 
 .كندلگن را آستر ميپوشاند و شكم و حفره هاي داخل شكمي را ميغشايي كه ارگان

Peritoneum parietal 
  .صفاقي كه بر روي شكم و حفره لگني گسترده شده است

Peritoneum visceral 
  .داردها را در موقعيت شان نگه ميپوشاند و آنصفاقي كه اعضاي شكمي را مي

Perritonitis 
  )صفاق(عفونت پريتونئوم 

Persistent occipital posterior 
و به يك موقعيت  شودمعموالً سر خم مي. يابي شده استباشد كه به طرف پشت لگن مادر جهتمي) پشت سر(جنين اكسي پوت  عضو نمايشي

دنيا آمده صورتش بطرف پوبيس  به شود و بچهكند اما نمايش اكسي پوت خلفي موقعيتي هست كه مانع چرخش سر بچه ميقدامي چرخش مي

در نتيجه انقباضات كمتر موثر هستند، . لگن عبور كند ترين قطر سر جنين بايد اززيرا بزرگ. لي مشكل استليبر در اين موارد اغلب خي. است

  . گيرد و آسيب مادر و جنين شايع استآهسته بوده و نزول سر جنين با تأخير صورت مي دهانه رحمديالتاسيون 

  

Photophobia 
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  .كندباشد كه نور چشم را اذيت يترس از نور وقتي م

Physical disability 
  .كنديك مشكل فيزيكي كه توانايي شخص را براي مشاركت در يك زندگي نرمال محدود مي

Pivot 
  چرخيدن يا محكم كردن در يك نكته مركزي

Placenta praevia 
دهانه رحم بين (شود دهشود دهانه رحم بطور كامل يا نسبي توسط جفت پوشيقرارگيري غير طبيعي جفت در قسمت تحتاني رحم كه سبب مي

شود و سبب خونريزيديواره رحم مي كشيده شدن سگمان تحتاني رحم در سه ماهه سوم سبب جدايي جفت از). شودرحم و سرويكس باز مي

  .حاملگي براي اين خانم وجود خواهد داشت خطر خونريزي شديد در اواخر. هاي واژني كه معموالً بدون درد هستند مي شود

Placenta abruption 
حالت ممكن  در اين. افتداتفاق مي 22باشد معموالً در هفته جدايي قبل از موعد جفت از محل النه گزيني نرمال كه سگمان فوقاني رحم مي

شكم خيلي سفت و دردناك  اگر خونريزي نهفته باشد و پشت جفت جمع شده باشد. است درد شكمي همراه با خونريزي وجود داشته باشد

  .د و امكان شوك شديد و ديسترس جنين نيز شايع است خواهد ش

Pleurisy 
  .هاي قفسه سينه كشيده شده استها كه به ديوارهعفونت غشاهاي پوشاننده ريه

Polyhydramnios 
وضعيت ( هيدروپس جنيني اين وضعيت با حاملگي چند قلويي، ناهنجاري جنيني، ديابت و. شودوضعيتي كه با افزايش مايع آمنيون مشخص مي

  .باشدمرتبط مي) نادري در اثر بيماري هموليتيك جنيني

Polyuria  
  افزايش حجم ادرار

Posterior  
  .باشددر پشت يك بافت يا يك ساختار بودن مي

Postpartum  
  بعد از زايمان

Postpartum haemorrhage  
هست، يا ) ضعيف تن ماهيچه اي(شايع ترين علت آن آتوني .ميلي ليتر خون يا بيشتر از مجراي تناسلي پس از زايمان است 500از دست دادن 

خونريزي پس . بخش تحتاني رحم ، گردن رحم، يا)واژن(ممكن است در اثر ضربه به دستگاه تناسلي ايجاد شود، به عنوان مثال ترشح از مهبل 

 .از زايمان شايع ترين علت مرگ و مير مادران است

Potency  
 .يجاد اثر مورد نظر در تمام جوانبقدرت يك عامل دارويي براي ا

Pouch of Douglas  
 .فضايي بن بست مانند بين ركتوم و رحم

Pre-eclampsia  
همچنين ممكن است  .شودشود توسط فشار خون باال و پروتئينوري مشخص ميحاملگي ايجاد مي 20شرايط خاص بارداري، كه پس از هفته 

در صورت عدم كنترل، پره. وجود دارد ها  ادمبه دليل اين كه در اكثر حاملگي. شودنظر گرفته نميادم وجود داشته باشد، اما نشانه اصلي در 

 .رودو احتمال مرگ و مير باال مي  شود كه مشخصه آن تشنج و به دنبال آن كما هستاكالمپسي به اكالمپسي منجر مي

Pre-term baby  
  .بارداري به دنيا آيد 37جنيني كه قبل از هفته 

Precipitate labour  
  .زايماني كه خيلي سريع پيشرفت كند
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Primary postpartumhaemorrhage  
  .ساعت اول بعد از زايمان  24ميلي ليتر خون يا بيشتر از مجراي ژنيتال در  500از دست دادن حدود 

Primigravida  
  .خانمي كه براي اولين بار باردار شده است

Primipara  
  .اي را به دنيا نياورده استدهخانمي كه هيچ فرزند زن

Prolonged labour  
  .ساعت طول بكشد 12زايماني كه بيش از 

 Membranes  of Rupture    Prolonged  
  .ساعت طول بكشد بدون در نظرگرفتن اينكه آيا زايمان شروع شده است يا نه 18اگر پارگي غشاها بيش از 

Prophylactic  
 .شودپيشگيري از بيماري استفاده مييك عامل كه به منظور تالش براي 

Antibiotic treatment Prophylactic  
  هابيوتيك براي پيشگيري از عفونتتجويز آنتي

Proteinuria  
مورد بررسي قرار گيرد،  كه هميشه بايد. علل آن عبارتند از آلودگي به علت ترشحات مهبل، عفونت يا بروز پره اكالمپسي. وجود پروتئين در ادرار

 .يرا اگر پره اكالمپسي باشد خطرناك و اگر ناشي از عفونت باشد درمان با آنتي بيوتيك الزم استز

Pubic arch  
  .ساختار استخواني كاسه مانندي كه در مقابل لگن قرار دارد

Puerperal sepsis  
  .شود زايمان و يا سقط جنين ايجاد از روز بعد 42يا زايمان و  هاپارگي پرده عفونت دستگاه تناسلي كه در هر زماني بين شروع

Puerperium 

  .باشد كه به عبارت ديگر همان دوره بعد از زايمان استروزه بعد از تولد نوزاد مي 42دوره 

Pulmonary embolism 
  .شودها بوسيله يك لخته خوني متوقف ميگردش خون ريه

Pulmonary oedema 
  .هاتجمع مايع در ريه

Purpura 
  در پوستخونريزي كوچك 

Pyelonephritis 
  .شودشوند ايجاد ميهايي كه از مثانه  به باال حركت و وارد پيشابراه ميها كه به علت باكتريعفونت كليه

R  
Rales 

  .شودهاي دچار بيماري شنيده ميصداي سريعي كه از ريه

Recumbent position 
  دراز كشيدن

Resistant bacteria 
  .شوندكشند، كشته نميها را ميسيله داروهايي كه يك نوع از باكتريهايي كه معموالً بوباكتري
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Resuscitation 
  برگرداندن كسي كه تقريباً مرده بوده به هوشياري يا زندگي

Retained placenta 
  .دقيقه بعد از خروج بچه هنوز خارج نشده باشد 30توصيف موقعيتي هست كه جفت 

Retracted 
  كشيدن به پشت

Retro placental 
  موقعيتي در پشت يا در زير جفت

Reversal 
  چرخش يا تغيير در موقعيت متضاد

Rhesus factor  

. منفي هستند Rhمثبت هستند و افراد فاقد آن Rh افرادي كه اين آنتي ژن را دارند . آنتي ژني كه درگلبولهاي قرمز اكثر مردم وجود دارد

  .منفي باشد Rhمثبت و جنين  Rhافتد كه مادر زماني اتفاق مي Rhناسازگاري 

Rickets  
  . باشددر دوره كودكي مي Dنرمي استخوانها به علت كمبود ويتامين 

Risk faktor 
  .شوندتر با احتمال بيشتر ميعواملي كه باعث اتفاق افتادن موارد خطرناك

Rotation (of fetal head) 
  .باشدحركت سر جنين هنگام نزول در كانال زايماني مي

Rupture 
  .متوقف شدهپارگي يا كنده شدن از يك ساختار بعنوان مثال پارگي رحم به دنبال زايمان 

Ruptured uterus 
  .متوقف شدهپارگي يا كندگي رحم به خاطر زايمان 

S 
Sacral promontory 

   .گرددباشد كه به داخل حفره لگني برميبخشي از مهره اول ساكرال مي

Sacrum 
  .مهره ايجاد شده است 5تون فقرات كه بوسيله تحتاني ترين قسمت س

  

Sagittal suture 
  .شودباشد كه از فونتانل خلفي به فونتانل قدامي كشيده ميمي) استخوان هاي آهيانه(هاي جمجمه جنين خطي غشايي بين استخوان

Sanitation 
از انتقال بيماري  هاي بهداشتي كافي براي پيشگيريتشوييتثبيت كردن شرايط مطلوب بهداشتي كه شامل دفع ايمن مدفوع با استفاده از دس

  .هست

Scoliosis 
  .انحراف ستون فقرات از خط مستقيم به طرفين

Secondary postpartum haemorrhage 
  .افتدهفته بعد زايمان اتفاق مي 6ساعت بعد از تولد تا  24مي باشدكه   PPHشامل همه داليل
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Segmant 
  .يك شيء اي ازيك بخش يا ناحيه

Self-retaining catheter 
  .شودكاتتري كه بطور ثابت در داخل مثانه گذاشته مي

Semiprone positin 
  دراز كشيدن به پهلوي چپ

Semi-recumbent position 
  .دراز كشيدن در حالي كه سر و شانه ها بلند شده است

Septic shock 
سپتيك درمان نشود  اگر شوك. شودشار خون، افزايش نبض و تنفس خيلي سريع ميعفونت شديد جريان خون كه سبب تب خيلي زياد، افت ف

  .شودمنجر به كما و مرگ مي

Septicaemia  
تواند منجر به نشود مي اگر سپتي سمي درمان. حضور وتكثير ميكروارگانيسم هاي مضر درخون كه سبب تب خيلي باال و يا افت دماي بدن شود

  .كما و مرگ شود

Shok 
) مغز وكليه مخصوصاً(وقعيت پر خطر در زندگي كه در اثر ناتواني سيستم گردش خون براي خونرساني كافي به ارگان هاي حياتي يك م

  .شودمشخص مي

Hemorrhage shok 
  .شوكي كه در اثر كاهش جريان خون به خاطر از دست دادن بيش از حد خون ايجاد شود

Septic shok 
  .باشدبه علت عفونت سراسري و در نتيجه فعاليت باكتري هاي پاتوژن درسيستم عروقي ميباشد كه شوك سپتيك، شوكي مي

Sinciput 
  ابرو، پيشاني

Sinusitis 
  )طرف بيني و باالي چشم 2حفره هاي هوايي در استخوان هاي مغزي، در هر (عفونت سينوس ها 

Sitz bath 
 .شود پارگي پرينه  ناحيه ژنيتال در يك تشت آب گرم تميز قرار دادهممكن است بعد از زايمان براي كاهش درد اپي زيوتومي  يا 

Smear  
ها و بيماري هورمون تواند بصورت ميكروسكوپيك معاينه شود و اطالعاتي در باره ميزاناي از سلولهاي سطحي واژن يا سرويكس كه مينمونه

  .هاي بدخيم ابتدايي بدهد

Sodium lactate 
  .تواند توسط انفوزيون داخل وريدي داده شودكلرايد، پتاسيم كلرايد، كلسيم كلرايد كه مي محلول سديم الكتات، سديم

Sonar 
  هاي پزشكياي براي مافوق صوت در تشخيصواژه

Spasms 
  .هاي سريع، ناگهاني و غير ارادي عضالتانقباض

Specific gravity 
  .ن  نسبت به آب در حجم برابرنسبت وزن يك ماده معي). مخصوصا ادرار(اي وزن نسبي هر ماده

Specimen 
  .رودنمونه يا بخشي از يك ماده كه براي تعيين كردن تمام مواد موجود بعنوان مثال ادرار به كار مي
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Splint 
  .شودبخشي از يك وسيله غير قابل حركت مثل چوب كه براي ثابت نگه داشتن بخش متحرك بدن استفاده مي

Sputum 
  . شودها و ناي، از طريق دهان خارج ميا، برونشهاي كه از ريهماده

Stasis (of urine) 
  .كنددر حال حاضر متوقف شدن، بطور تدريجي پيشرفت نمي

Stat 
  .باشديك اختصار پزشكي به معناي فوراً و بالفاصله مي

Statistics 
  آوري وقايع آماريجمع

Status 
  .وضعيت اجتماغي،  بهبود نسبي شخص

Stenosis (of vagina) 
  .تنگي واژن در اثر عدم ترميم جاي زخم كه  بوسيله  نقص يا پارگي ژنيتال ايجاد شود

Stillbirth 
  ).بارداري 22بعد از هفته (اي كه مرده به دنيا آيد بچه

Stillborn 
  .بچه مرده به دنيا آمده

Stunted growth 
  .ماندكودكي كوتاه قد مي شخصي كه معموالً به علت كمبود مواد غذايي دريافتي در طول دوره

Subarachinoid hemorrhage 
  .باشدها ميخونريزي داخل غشاهاي در بر گيرنده مغز كه به علت پارگي رگ

Sub involution (uterus) 
  .باشديابد بعبارت ديگر پسرفت آهسته اندازه رحم مياندازه رحم بعد از زايمان بطور نرمال كاهش نمي

suboccipitobregmatic diameter ( of head) 
  .فاصله بين برآمدگي اكسي پوت تا فونتانل قدامي سر

Symphysiotomy 
كه يك . داشته باشد يك برش جراحي در سمفيز پوبيس براي پهن كردن قطر لگن در مواقعي كه عدم تناسب بين سر جنين و لگن مادر وجود

  .دسترس نباشد ت كافي براي جراحي سزارين صحيح درباشد كه امكاناپروسه اورژانسي قابل استفاده در زماني مي

Symphysis pobis 
  .كنداستخوان پوبيس را در مقابل لگن به هم وصل مي 2ناحيه  غضروفي كه 

T 
Talipes 

  .باشديك آنومالي مادرزادي در هنگام تكامل يافتن پا در زاويه انگشتان مي. پا چنبري

Tenderness 
  .احساس درد هنگام لمس كردن

Term baby 
  .حاملگي به دنيا آمده است 37تا 42اي كه بين هفته هاي بچه



   
زا��ن 	���� ���     2 1 7  

Testiclies/testes 
  .كنندهاي جنسي مردانه را توليد ميها و هورموندو غده در اسكروتوم كه اسپرم

Tetanus 
ميكروارگانيسم از طريق  .شودنات منتشر ميهاي موجود در خاك و گرد و غبار و به وسيله مدفوع انسان و حيوابيماري كه بوسيله ميكروارگانيسم

شود، چون سختي فك اولين نشانه مي شود كه در نهايت منجر به مرگو سبب اسپاسم عضالت و تشنج مي شودشكافي در پوست وارد بدن مي

  .انوس جلوگيري كردزايي با توكسين تتايمني توان از اين بيماري از طريقمي. گويندهست، به اين بيماري قفل شدن فك نيز مي

Thorax  
  قفسه سينه

Thrombophlebitis 
  .بنابراين خطر آمبولي اندك استشود، التهاب وريدهاي سطحي همراه با تشكيل لخته كه اين لخته بندرت از وريد ها جدا مي

Thrombosis 
اجتناب مي باشد كه  شود،  خطر آمبولي غير قابل شود و اگر اين لخته از ديوار رگ ها جداشكلي از لخته خون كه در وريدهاي عمقي ايجاد مي

  .شوددر نهايت منجر به مرگ مي

Tocolytic agent 
  .كند مخصوصاً ريتودرين، هيدروكلرايد، سالبوتامولاي كه انقباضات رحم را متوقف ميماده

Traditional birth attendant (TBA) 
زايمان را بدون  سواد هستند واين افراد اغلب بي. كندزايمان در جامعه مديريت ميها را حين گويند كه خانمبه سرپرست سنتي زايمان مي

موارد اساسي در به دنيا آوردن بچه   كنند اما براي دادن آموزش براي چند هفته و تشويق كردن آنها براي استفاده كردن ازآموزش مديريت مي

توانند يك نقش مهم را در جامعه به نظر برسند اما مي مراقب مهارت يافته زايمان در توانند به عنوان يكآنها نمي. هايي شروع شده استتالش

  .متصل شدن به مراقبين مهارت يافته بازي كنند

Transient 
  .گذرا، موقت ، مدت زيادي بطول نمي كشد

Trauma 
  زخم، آسيب

Traumatic bleeding 
  .شوديدر مامائي خونريزي به خاطر آسيب مجراي ژنيتال ايجاد م

Tumor 
  .يا سرطاني باشد) بي ضرر(تواند خوش خيم رشد جديدي از يك بافت كه مي

Twitch  
  .العمل، ناگهاني، سريع، گذراعكس

U  
Ultrasound 

اولتراسونوگرافي  هايهايي از پزشكي در بعضي از تكنيكها و شاخههايي كه در محدوده مافوق صوت هست و در زايمانصداي فركانس

  .رودهاي لگن به كار ميتومور هاي جنين ول النه گزيني جفت، تشخيص آنوماليشود كه براي ارزيابي بلوغ و اندازه جنين، محمياستفاده 

Umbilical cord 
زائد از طريق  مواد مغذي و اكسيژن از طريق وريد نافي از جفت به جنين منتقل شده و مواد. شودطنابي كه باعث اتصال جنين و جفت مي

  .شوندن نافي از جنين به جفت منتقل ميشريا

Uremia 
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  .باشداي از تخريب مزمن كليه ميافزايش بيش از حد اوره در خون كه نشانه

Utero vesical pounch 
  .اي كه بين مثانه و رحم قرار داردفضاي بسته

Uterus inversion 
كه از موارد  كندكند و به داخل و بيرون واژن پروالپس مييگردد و فوندوس رحم شروع به فشردن سرويكس مرحم به طرف بيرون برمي

  .گردد در صورت امكان رحم بايد هر چه سريعتر به محل خودش باز. شوداورژانس مامائي بوده و منجر به ايجاد شوك مي

V 
Vacuum extraction 

متصل به كاله  كشيدن ماليم زنجير. شود وم وصل ميشود و از طرف ديگر به واكياي كه در آن يك كاله آهني به سر بچه متصل ميپروسه

  .سر و لگن مهم هست قبل از انجام زايمان واكيومي كنترل تناسب. شودها منجر به نزول سر جنين در مجراي زايماني  ميحين انقباض

Vaginal fornix 
 2يك خلفي و  فورنيكس، يك فورنيكس قدامي، 4 واژن. كندفضايي بين ديواره واژن و بخشي از سرويكس كه به داخل واژن پروالپس مي

  .فورنيكس جانبي دارد

Varicose veins 
حمايتي مثل جوراب اگر در حاملگي دردناك باشد بايد به خانم حامله استفاده از مواد. اندوريدهايي كه به طور غيرمعمول خميده و پيچيده شده

  .سطح قلب باشند يه كرد و هنگام استراحت بايد پاها بلندتر ازهاي االستيك در صبح قبل از بلند شدن از خواب را توص

 Venepuncture 
  .سوراخ كردن وريد براي به دست آوردن نمونه خون يا شروع انفوزيون داخل وريدي

Vertex 
سر يكي از اين  در هر طرفهاي پاريتال قرار دارد كه برجستگي استخوان 2هاي خلفي و قدامي و بين باشد كه بين فونتانلاي از سر ميناحيه

  .باشديابد پرزانتاسيون ورتكس ميدر زايمان طبيعي وقتي سر به خوبي فلكسيون مي. ها قرار داردبرجستگي

Virus 
هاي جنين آنومالي ها ممكن است در حاملگي از جفت عبور كرده و سببويروس. كندهاي زنده رشد ميعامل عفوني كوچكي كه در سلول

  .ه ماهه اول بشوندمخصوصاً در س

Vitamins 
و كمبودشان سبب  براي تغذيه و سالمت ضروروي هستند K و A، B ، C، D، Eهمه ويتامين هاي . باشندجزو مواد غذايي ضروري مي

  .شودمشكالت جسمي متنوعي مي

W 
Waddling gait 

  ).راه رفتن اردكي شكل( باال رفتن بيش از حد مفصل ران هنگام راه رفتن 

Water intoxication   
تواند باشد و مي شود كه ممكن است به دليل ترانسفوزيون بيش از حدحالتي كه به علت افزايش بيش از اندازه مايع و كمبود سديم ايجاد مي

  .منجر به تهوع واستفراغ و در مواردي منجر به كما و تشنج شود


