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دابه نام خ

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

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

پسیس سمبحث . ي مرگ مادران وجود داردهاي مامایی الزم براي پاسخ به علل عمدهسالمت مادران نیاز به تدریس مهارت

پسیس سپس از تعاریف کلی در این مدل، .کارشناسی ارشد مامایی استکارشناسی و ان یشجودرسی دانهمماز مباحث نفاسی

به طور الزمبالینی هاي مهارتهمراه با آموزشپسیس نفاسیسي ادارهو شناسایی مشکل، ، شرح عوامل قابل اجتنابنفاسی
این مدل، در .شودآموزش داده میجهت درك بهتر دانشجویان نهایت نحوه ارایه مطالعات مورديدر .شودتوضیح داده میکامل 

هاي ملدستورالعه ائهاي تدریس و اراي از روشه درس توسط مجموعهئو ارا، طرح درسیپس از بیان اهدافآموزش دانشجویان
.گیردگیري نهایی انجام می، نوشتن موارد الزم و بحث و گفتگو و نتیجهکار گروهی در جلسات متعدد

مه گروهی و پیشنهاد ترج،اصل این کتابonlineرا بر آن داشت تا پس از انتشار انکیفیت آموزشی اینجانبياهمیت ارتقا
ه ئمندان به ویژه مدرسان، دانشجویان و کارکنان نظام اراسازي امکان دسترسی آسان به ترجمه کتاب براي کلیه عالقهفراهم

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

دو نفر از اعضا ابتدا هر قسمت از کتاب توسط. ماه اتمام یافت4میالدي شروع و پس از 2008ترجمه کتاب منتشر شده سال 
در نهایت هر قسمت از کتاب توسط . متون ترجمه شده بازبینی و کلمه به کلمه با متن اصلی کتاب مطابقت داده شد. شدترجمه 

غلط نامه نانوشته است، با وجود نهایت توجهی که در ترجمه و که تنها متن بیاز آنجایی. یکی از مترجمین بازبینی مجدد گردید
خواهشمندیم نظرات خود را با ما در میان گذارده و در . شک اشتباهاتی در متن وجود داردبی،اب به کار رفته استویرایش این کت

جهت اصالح اشتباهات ما را یاري فرمایید

گروه مترجمین
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تقدیر و تشکر
ي هاي مامایی الزم براي پاسخ به علل عمدهتسهیل تدریس مهارتو با هدفهاي مامایی به دلیل نیاز به محتواي آموزشی مدل

. استایجاد شده) WHO(مرگ مادران، توسط سازمان بهداشت جهانی 

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

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

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

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

مدل به خاطر زمان و تالشی که براي استفاده نسخه -از افراد در کشورهاي آزمون . اندها درگیر بودهمدل و تکمیل مدل
.آیداند و به خاطر نظرات ارزشمند آنان براي نسخه نهایی تقدیر فراوان بعمل میصاص دادهمدل اخت-آزمایشی 

، با مشارکت ارزشمند سایر همکاران گروه بهداشت "تر کردن بارداريایمن"هاي مامایی تحت توجهات تیم چاپ دوم مدل
Shamilahو اجراي کلی توسط خانمMaureen Dunphyطراحی مدل توسط خانم. استباروري و پژوهش توسعه یافته

Akramاین چاپ دوم بطور مشترك توسط . انجام شدWHO وICMمنتشر شده که مراتب تشکر از افراد زیر بعمل می-
مجمع فنی تقویت يها، همه اعضارسانی مدلروزهبه خاطر بازبینی و بJudith O'Heirو خانم Betty Sweetخانم : آید

سازي به خاطر نظرات ارزشمند، همکاري و پیشنهادات مفیدشان براي پیشرفت بیشتر در نهایی2001در ژنو مامایی، برگزار شده
به خاطر نظرات و کمک به تهیه مدل جدید مدیریت سقط ناقص و مراقبت بعد از سقط و به خاطر اجازه IPASچاپ دوم و از 

.صمیمانه جهت استفاده از تصاویر آنان

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

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

50برند و بیش از برند، از مشکالت سالمتی جدي رنج میمیلیون از زنانی که از زایمان جان سالم به در می7حداقل . دهند
اکثریت قریب به اتفاق این مرگ و میرها و عوارض در . برندی نامطلوب پس از زایمان رنج میمیلیون زن از پیامدهاي سالمت

.دهدکشورهاي در حال توسعه روي می

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

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

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

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

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

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

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

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

.ها تدریس شودباید این مهارتنخست،مامایی

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

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

. مادران و ترویج مادري ایمن داشته باشند

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

هاي در حالیکه هر یک از مدل،مدل بنیادین با ماماها در جامعه سروکار دارد. روزرسانی شدبهراهنمایی براي ماماها و پزشکان
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شود که مدل بنیادین براي تخمین زده می. دهد که ممکن است منجر به مرگ مادر شودفنی مشکالت خاصی را پوشش می
این . روز تا دو هفته زمان نیاز دارد10در حالیکه هر مدل فنی به ،موثر حداقل به دو هفته زمان نیاز داردآموزش و یادگیري

یادگیري -چارچوب زمانی ممکن است با توجه به عواملی مانند توانایی دانشجویان، منابع در دسترس براي حمایت فرایند تدریس
.کندیادگیري تغییر -ریزي برنامه تدریسو برنامه

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

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

موثر باشند و مطابق ،کنندبراي اینکه ماماها در ارائه خدمات فوري و مناسب به زنانی که عوارض بارداري و زایمان را تجربه می
ها هاي تحت پوشش مدلبراي مراقبت دوران بارداري، زایمان و پس از زایمان، همه مهارت1المللی از همراه ماهربا تعریف بین

در . هاي مورد نیاز نباشندبا این حال ممکن است در برخی از کشورها، ماماها از نظر قانونی مجاز به انجام تمام مهارت. الزم است
، در حالیکه در همان زمان باید تالش وجود داردبا مقررات محلی مربوط به عملکرد مامایی ها مدلتطابقنیاز به ،این کشورها

هاي مورد نیاز را انجام این مهارتکه گذاري صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که ماماها مجازند ه تغییرات قانونئبراي ارا
. دهند

هاساختار مدل

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

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

اجتناب مرتبط، شناسایی مشکل، مدیریت شود که سپس با جلساتی در مورد عوامل قابلاي بر مشکل خاص شروع میمقدمه
. شوندهاي بالینی مورد نیاز دنبال میل و یادگیري مهارتمشک

:شودها به صورت زیر ارائه میجلسات در تمامی مدل

:کندمقدمه و رئوس مطالب جلسه که توصیف می

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

)2004ژنو، سازمان بهداشت جهانی، .FIGOو ICM ،WHOبیانیه مشترك توسط . همراه ماهر
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هاي ي هدایت جلسه و گاهی اوقات شامل روشتوضیح گام به گام نحوه): متن ایتالیک(ها براي مدرسدستورالعمل

. نهادي براي ارزیابی یادگیري استپیش

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

دستورالعمل براي کار "یا"دستورالعمل براي دانشجویان"برچسب خورده بعنوان (دستورالعمل براي دانشجویان 

.کنده میئدي یا گروهی اراهاي فرراهنماهایی براي فعالیت): "گروهی

هامحتواي مدل

نگرمامایی جامعه
خیر أدهد چگونه عوامل اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی خاص در همراهی با تشود که نشان میشروع میXمدل با داستان خانم 

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

.شودداده میکید خاص أتها و دیگر اعضاي جامعه جهت درك و مشارکت در مادري ایمن کردن به افراد، خانواده
مانند جایگاه و ارزش زنان در جامعه، پیشبرد مادري ایمن از طریق حقوق بشر، باورهاي جلساتی وجود دارد که موضوعات خاصی

خیر أشناسایی و کاهش عوامل خطر، مفهوم ت،زایمانو سنتی، عملکردها و موارد منع موثر بر سالمت زنان در دوران بارداري
جلسات اضافی شامل استفاده از . دهندقرار میو مادري ایمن را تحت پوششHIV /AIDSبعنوان ارتباط آن با مرگ مادر و 

.باشدریزي مراقبت جامعه محور و ارزیابی آن مراقبت میپروفایل جامعه براي طرح

Aims-هدف جلسه خاص

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

جلسهبراي طرح رئوس مطالب -طرح درسی 

هاي درسیها و کتابها، پازلبرگکارهاي دانشجویان و دستورالعمل- منابع
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خونریزي پس از زایمانياداره
به منظور درك کامل دانشجویان از چگونگی روي دادن خونریزي پس از زایمان، این مدل با شرح مختصري از فیزیولوژي و 

-خونریزي پس از زایمان چیست، چگونه اتفاق میکه گیرند سپس دانشجویان یاد می. دیریت مرحله سوم لیبر شروع می شودم
.تواند تشخیص داده شود و نقاط بحرانی براي مدیریت چیستکننده آن چیست، چگونه میستعدافتد، عوامل م

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

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

هاي مشاهدات، گرفتن نمونه خون براي آنالیز، برقراري و نظارت بر انفوزیون داخل وریدي، نظارت بر ترانسفوزیون خون، احتیاط
هاي فنی دیگر نیز گنجانده شده هاي عمومی در مدلبرخی از این مهارت. نگهداري مستنداتاز عفونت و کلی براي پیشگیري

.است

کشیده و متوقف شده زایمان طولياداره
بر این اساس مدل . شوداین مدل با مرور آناتومی و فیزیولوژي مربوط به اداره زایمان طول کشیده و متوقف شده شروع می

افتد، عالیم شود که توقف زایمان بیشتر اتفاق افتد، در زایمان متوقف شده چه اتفاقی مید که چه چیزي باعث میدهتوضیح می
استفاده از پارتوگراف براي هب. شودهایی که براي مدیریت موثر برداشته میشود و گاملیبر متوقف شده چگونه تشخیص داده می

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

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

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

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

یک جلسه نیز به . دهدها، چگونگی پیشگیري از آن و در صورت وقوع نحوه اداره کردن آن را تحت پوشش قرار میسایر بیماري
HIV وAIDS شوداختصاص داده میزائومربوط به زنان.
ها، گرفتن شناسایی عوامل خطر، شناسایی عالیم و نشانه: ازهاي خاص براي پیشگیري و مدیریت عفونت نفاسی عبارتند مهارت
هاي عمومی در این مدل عبارتند مهارت. ادرار، گرفتن سواب از قسمت فوقانی واژن و حفظ بهداشت فرجاز وسط جریاننمونه 

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

ي اکالمپسیاداره
اکالمپسی، نحوه مستعدکنندهعوامل ،سپس محتوا. شوداکالمپسی و اکالمپسی شروع میاین مدل با توضیح بیماري پره

.دهد، نحوه اداره آن را تحت پوشش قرار میوه پیشگیري از آن و در صورت وقوعها، نحی و افتراق آن از سایر وضعیتشناسای



سپسیس نفاسی١٣

اکالمپسی و اکالمپسی، شناسایی عوامل خطر ابتال به پره: هاي خاص براي پیشگیري و مدیریت اکالمپسی عبارتند ازمهارت
گرفتن نمونه خون براي : هاي عمومی در این مدل عبارتند ازمهارت. مناسبمشاهدات مامایی و مراقبت و مشاهده در زمان 

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

ناقصسقطياداره
، پیشگیري از مادرانبیماريروي مرگ و میر و برسقطاثرسقط جنین،انواعاز جملهسقط جنین،توضیحبااین مدل
مراقبتمذهبی، و نقش ماماها درواجتماعی-فرهنگیهاي، دیدگاهسقط جنینبهمقررات مربوطقوانین و،ناخواستهحاملگی
، نحوهسقط جنینموثر درمحتوا شامل عواملی سپس .شودمیشروعیاورژانسط سقاز مراقبتکید خاص برأتبا،از سقط

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

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

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

خون، تجویز داروها، کاتتریزاسیون ادراري و اتتزریقبرتجزیه و تحلیل، برقراري و نظارت بر انفوزیون داخل وریدي، نظارت
.نگهداري مستنداتگیري از عفونت و براي پیشهاي کلی احتیاطجلوگیري از اختالل ترومبوآمبولی، 

یادگیريـ تدریسهايروش
اساس به حداکثر رساندن مشارکت دانشجو، برکه جهت کنند یادگیري را پیشنهاد می-آموزشیهاي از روشیها طیفمدل

زمان کافی در در نتیجهکید بر تبدیل نظریه به عمل وجود دارد وأها تدر مدل. استاصول آموزش بزرگساالن طراحی شده
گی پیشروندهجامعه یک بخش اساسی از فرایند تدریس و یادگیري است و توجه دقیق و آمادهاي بالینی و بازدیدهايمحیط

.براي این بخش نیز همانند محتواي تئوري مورد نیاز است
شدهتعدیلهاي سخنرانی

مورد استفاده با آن آشنا هستندر متونی که دانشجویان غالباًاطالعات جدید و مروهئاراها براي شده در مدلتعدیلهاي سخنرانی
که است و پاسخ و بحث پرسش، جلسات مباحثههايهایی مانند طوفان فکري، گروهاستراتژيمشتمل بر آنها . گیرندقرار می

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

خواندن مطالب مربوط به محتوا و با پیش از جلسهآمادگی در هر دو مورد، . سادگی مطالب ارائه شده را دنبال کندباشد، و یا به
.دسترس بودن منابع براي دانشجویان در صورت لزوم مهم خواهد بودمرجع و تضمین درمواد 
هابحث

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

.دکنمیفراهمها و سطح دانش و درك دانشجویان  تجربه خود، و به معلم براي ارزیابی دیدگاهدانش و
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کار گروهی و بازخورد
-میجلسه بازخورد از هر گروه به کل کالس دنبالبا یککه معموالًاستکار گروهی ها شاملمدلدر بسیاري از جلسات 

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

ادامه بحث و حصول حفظکه مسئول دارد گري تسهیلفردهرگروه نیاز به.حاصل شودیکدیگر اطمینان بهایجاد مزاحمت 
عرضه ن شخص ایخالصه شده باید به يهامعلم است، یادداشتگر کسی غیر ازتسهیل.باشدکار گروه تکمیلاطمینان از

-که گروه یادداشتنداصل کینان حطماتاهر گروه بدون برهم زدن بحث بچرخد، درضروري است که معلم عالوه بر این،.شود
به عالوه، .بوجود آید کمک کندمشکل که ممکن استموضوعهر سؤال یا بهو یا کنند نگهداري میهاي خالصه شده خود را 

هاي دستورالعمل. به کالس ارائه دهداز طرف همه بازخوردي و گرفتهها را هر گروه به گزارشگري نیاز خواهد داشت که یادداشت
.شودمیکار گروهی است ارائه شاملکه یاص در جلساتخ

)Tutorials(تدریس خصوصی 
و یا گروه کوچکی از غیررسمی بین یک معلم و یک دانشجویادگیري-تدریسیک جلسه )Tutorial(تدریس خصوصی 

- فعالیتمعموالًوصیتدریس خص. استاما براي پیشرفت دانشجویان ضروري ،گیر بودهوقتتدریس خصوصی . دانشجویان است
هاي خود به معلم، و به نوبه خود  به معلم فرصتی براي هاي یادگیري خاصی را دنبال کرده و به دانشجویان فرصت ابراز نگرانی

موجود بوده، هادر هر یک از مدلهاي خصوصیتدریس.دهدهاي حاصله را میشناخت بهتر دانشجو به ویژه در رابطه با پیشرفت
.ام جلسات نیستاما در تم

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

ها و نظارت بر پیشرفت خود و مهم است که به دانشجویان در این شرایط دستورالعمل روشن در مورد نحوه انجام این تمرین. کند
و سقط متوقف شدهو طول کشیدهزایمان ادارهبنیادین، خونریزي پس از زایمان، هاي مدل.کمک در صورت نیاز ارائه شودارائه

.را دارندتمرینات عملی اینناقص  

بازدیدهاي جامعه
مشتمل بر بنیادینمدل .اندبخش براي دانشجویان در نظر گرفته شدهلذتنیز عنوان تجربیات آموزنده وه بازدیدهاي جامعه ب

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

که براي تسهیل و در جامعه مجوز از مقامات مربوطه براي دیدار از جامعه، و تماس با یک شخص کلیدي کسب ،جامعه مناسب
حمل و نقل براي رساندن وسیله نکته مهم دیگر دردسترس بودن .هاي دانشجویان در جامعه قادر باشدنظارت بر فعالیت

.استو برگرداندن آنها دانشجویان به جامعه 
براي بازدیدهاي جامعه طوري سازماندهی کند که بازدید در روزهاي متوالی انجام شود نه در فواصلی که معلم ممکن است

اگر این تغییر ایجاد شد، مهم است که اطمینان حاصل شود که تداخلی با دستیابی به اهداف یادگیري این مدل . استپیشنهاد شده
.وجود ندارد



سپسیس نفاسی١۵

آموزش بالینی
تواند به معنا و مفهوم هاي بالینی دانشجویان مییادگیري مهارت، چراکهي تکنیکی بسیار مهم استهابالینی در مدلآموزش

ها مدلدري موجودهااي براي هر یک از مهارتتئوري زمینه.باشدآنانمراقبت از تفاوت میان مرگ و زندگی براي زنان در امر
ها در یک مهارتاین ،برده شوندبالینی واقعی محیطدانشجویان به ، قبل از اینکهتا حد امکانباید در کالس تدریس شده و 

گیرد باید بر اساس دردسترس بودن که در آن عملکرد بالینی انجام میتسهیالتی. دشوسازي شده بالینی تدریس محیط شبیه
شود تا پذیر نمی، همیشه امکانریزي هم، حتی با بهترین برنامهاگرچه.پیش بینی شودوزنان با شرایط مشتمل در مدل انتخاب

براي دانشجویان کهمهم خواهد بود ،بنابراین.ها را تضمین نموداي از مهارتبراي هر دانشجو در طیف گستردهمستمرتجربه 
تجربه بالینی کسبسازي و محلی براي هاي الزم به عنوان مثال توسط مکانیزم شبیهفرصت دیگري براي یادگیري مهارت

.گرفته شوداز اتمام دوره در نظر مناسب پس
عالوه بر این، بازدید . شودانجامقبلباید از ،که در آن آموزش بالینی انجام خواهد گرفتتسهیالت سالمتیهماهنگی با کارکنان 

ویان در حال وقتی دانشج.کندرا مختلکنندهبالینی نباید مراقبت معمول از مراجعهآموزشت به منظور تسهیالدانشجویان از این 
باتجربه نظارت حمایتی بشوند تا شایستگی دیده وآموزش فرد، باید توسط معلم و یا هستندها مهارتمستمریادگیري و تمرین 

.دورنبه دست آرا هاي مربوطه در مهارت
و ایفاي نقش نمایش

- ر هر دو مورد از دانشجویان خواسته مید. معلم ممکن است مورد استفاده قرار گیردنکاتکید بر أنمایش و ایفاي نقش جهت ت
خود و تا حدي داستان خود راهاي شخصیتیویژگی، دانشجویان نمایشدر . نددهرا انجاموضعیت واقعی یا خیالی یکشود که 

اقوام در ایفاي نقش، دانشجویان به صورت افراد خاص، مانند ماما، رهبر روستا، .دهندارائه میخاص کتهدادن یک نبراي توضیح 
این امر به دانشجویان فرصت مشاهده و درك شرایط، مسائل و یا مشکالت از منظر . کنندپریشان یا مادر نگران ایفاي نقش می

.ها گنجانده شده استهاي اختیاري در تعدادي از مدلنمایش و ایفاي نقش به عنوان فعالیت. دهددیگران را می

مطالعات موردي
اي براي ارزیابی اثربخشی مراقبت در شرایط براي ارائه مطالعات موردي به عنوان پایهرا ویان فرصتی هاي تکنیکی به دانشجمدل

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

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

.داشته شوند

یادگیريهاي ها و پازلبازي
هاي یادگیري ابزار تعاملی و لذت بخشی را براي دانشجویان جهت به دست آوردن دانش جدید، و براي مرور کردن ها و پازلبازي

کنند جدید معلمانی که از آنها استفاده میرايها بلهاي یادگیري در مدها و پازلبازي.دهندارائه میو تحکیم دانش موجود
، مهم است که مدرس قادر به ارائه یک توضیح مخصوصاً.خواهند بود و بنابراین مهم است که مدرسان از قبل با آنها آشنا شوند
.یدرا در طول فعالیت کنترل نماروشن به دانشجویان استفاده کننده از بازي و پازل باشد و پیشرفت آنها
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هاي آموزشیکارگاه
ریزي شده روي یک موضوع خاص است، که اغلب توسط یک یا چند سخنران هاي برنامهاي از فعالیتدوره،یک کارگاه آموزشی

هاي آموزشی نیاز به کارگاه. گردندها پیشنهاد میهاي آموزشی، محتوا و برنامهکارگاهسفارشبه هنگام .شودمهمان ارائه می
هاي کارگاهو اکالمپسی مشتمل برهاي عفونت نفاسیمدل.ت دارندتسهیالیزي دقیق با توجه به محتوا، جدول زمانی، و ربرنامه

.باشدهاي مراقبتی میاي از برنامهآموزشی در جلسه
بازتاب

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

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

اي برایش را احساس تجربهچسعی کند با تجزیه و تحلیل بگوید که شود تادر مرحله بعد، دانشجو تشویق می. باشدمیتجربه
یک طرح در نهایت، .توانست به بهبود نتیجه بیانجامدمیام چه چیز دیگري در آن موقعیتکه انجخوب و یا بد بوده و تعیین کند

به صورتبحث در مورد تجارب ثبت شده .شودبا وضعیت مشابه طراحی میحین رویاروییبراي تمرین در آینده در عملی
شان در مورد تجربهتفاوتیمهايکند تا دیدگاهمیبا معلم به دانشجویان کمک و چهها در گروهچههاي خاطرات روزانه،  بازتاب

.در آینده کمک کندیادآوريتا براي شودشده و ثبتاضافهاي از چنین بحث باید در دفتر خاطرات خالصه. ارائه دهند

ارزیابی دانشجویان

آزمونپسو پیش آزمون
سواالت مورد استفاده در همان . شوندمحسوب میان ایجاد دانش نظري پایه براي دانشجویجهتمفیدي وسیلهها زمونآپیش
- پرسشبخواهد کهمعلم نیز ممکن است .مدل استفاده شوندپایانآزمون براي ارزیابی دانش در باید دوباره در پسآزمونپیش

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

.هاي تکنیکی گنجانده شده استهاي قبل و بعد از آزمون در هر یک از مدلسوال

ارزیابی صالحیت بالینی
دربرگیرندهکه یجلساتدر سراسر.دهدرا تشکیل میهاي تکنیکی ارزیابی دانشجو در مدلاصلیزء ارزیابی صالحیت بالینی ج

براي راهنماهاییهابخشاین. وجود داردارزیابی صالحیتی تحت عنوان هایهاست، بخشهاي بالینی در مدلآموزش مهارت
تا حد ممکن معلم باید . کنندفراهم میهارت بالینی خاصآموزش مبه دنبالبالینی دانشجویان، صالحیتارزیابی جهتمعلمان 

ممکن است همیشه نباشد، زیرا پذیرامکانبا این حال، این ممکن است همیشه . را در بالین مشاهده نمایدهامهارتاجراي
باید تالش کنند ان در این شرایط، معلم. ها در زمان مناسب در دسترس نباشندبا شرایط خاص موجود در مدلکنندگانمراجعه

مربوطه هايمهارتسپس در مورد و داده تمرین ی برايتا به دانشجویان فرصتکنندفراهمسازي شده را هاي شبیهموقعیت
.باشندهاي بالینی نیز ممکن است در ارزیابی صالحیت بالینی دانشجویان درگیرمحیطکارکنان آموزش دیده در .شوندارزیابی 
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اي ارزیابیهاي دیگر برگزینه
یادگیري يها، سمینارهاي دانشجویی، بازيهاي خصوصیتدریسبراي ارزیابی در طول کار گروهی، از جمله يهاي دیگرگزینه

براي معلم جهت نظارت برهاي حیاتی راها، فرصتاین فعالیت.دبازدید جامعه در دسترس خواهند بودر طولپرسش و آزمون و 
.دکنارائه میرا ها مدلدر ه دستیابی به اهداف یادگیري از جلسات خاص در زمینپیشرفت دانشجویان

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

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

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

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

.سال، و حتی دوباره پس از دو سال مناسب باشدپس از یک 
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مدلخالصه

)تقریبی(چارچوب زمانییادگیري–تدریسهاي روشجلسه

، بحثسخنرانیسپسیس نفاسیشناخت .1
ویزیت در جامعه

ساعتیک
نصف روز

سخنرانی تعدیل یافتهعوامل قابل اجتناب.2
کار گروهی

بازخورد، بحث

نیم ساعت
ساعت1
نیم ساعتو1

سخنرانی تعدیل یافتهشناسایی مشکل.3
بحثبازخورد،کار گروهی، 

آموزش بالینی

ساعتنیم 
ساعت2
نهاي کوچک دانشجویابراي گروهساعت1

ساعت2سخنرانی، بحثسپسیس نفاسیي هادار.4

سخنرانی هاي بالینییادگیري مهارت.5
آموزش بالینی

ساعت2
اي کوچک دانشجویان هبراي گروهساعت1

براي هر مهارت
بازخورد، مطالعات موردي، بحث، کار گروهیمطالعات موردي.6

آموزش اختیاري
ساعت3
هاي کوچک دانشجویانبراي گروهساعت1
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سخن آغازین

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

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

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

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

:نکات مهم دیگري که باید قبل از شروع جلسه در نظر گرفته شود

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

هفته زمان 2روز الی 10شود که این مدل براي تدریس به  تخمین زده می. شداز زمان مشخص شده در طرح بایا بلندتر 
.نیاز دارد

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

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

 هاي درسی باشد ولی به این معنا  نیست که به جاي کتابهاي تکنیکی دیگر میمدل مانند مدلبه یاد داشته باشید که این
پیشرفت شما در این جلسه و بقیه جهت رجوع حینیکتابچنین یک حداقل بودندردسترس ،بنابراین. باشددیگر می

.جلسات ممکن است مفید باشد

Aims-هدف اختصاصی جلسه

-Objectivesدر پایان هرجلسه دانشجو قادر به انجام چه کاري است.

طرح رئوس مطالب براي جلسه-طرح درسی 

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

اهداف کلی

 قادر ساختن دانشجویان به شناخت چگونگی وقوع سپسیس نفاسی و خطرات این عارضه

هاخت اهمیت تشخیص و درمان فوري به منظور نجات زندگیقادر ساختن دانشجویان به شنا

اهداف اختصاصی

:در پایان جلسه اول، دانشجویان قادر خواهند بود که

هاي متفاوت ایجاد کننده آن مثال بیاورندسپسیس نفاسی را تعریف کنند و از باکتري.

هاي آندوژن و اگزوژن را توضیح دهندتفاوت بین باکتري.

توانند به واژن وارد هاي اگزوژن میتوانند مضر شوند و چگونه باکتريهاي آندوژن میه چگونه باکتريتوضیح دهند ک
.شوند

چگونگی وقوع سپسیس نفاسی را توضیح دهند.

پذیر هستندتوضیح دهند که چرا زنان تازه زایمان کرده به سپسیس نفاسی بسیار آسیب.

مستقیم با زایمان مرتبط نیستند را فهرست نمایندعلل احتمالی تب دوران نفاسی را که به طور.

وسعت سپسیس نفاسی را در جامعه بررسی کنند .

برنامه

)یک ساعت(سخنرانی، بحث 

)نصف روز(ویزیت در تسهیالت بهداشتی براي بررسی مدارك / ویزیت در جامعه و بیمارستان

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

از کل مرگ مادران در کشورهاي در حال % 15توضیح دهید که سپسیس نفاسی یکی از علل اصلی مرگ و میر مادر و مسئول 
و ) PID(تواند مشکالت سالمتی طوالنی مدت مانند بیماري التهابی لگن  مزمن اگر آن باعث مرگ هم نشود، می. توسعه است

.ناباروري ایجاد کند

.بی نهایت مهم است که ماماها قادر باشند که از سپسیس نفاسی پیشگیري کنند و آن را به طور فوري درمان نمایند

اولین بخش از این جلسه شامل آموزش در مورد سپسیس نفاسی و چگونگی وقوع آن است، پس یک ویزیت در جامعه به منظور 
.ی در جامعه ترتیب داده شودبررسی وسعت سپسیس نفاس

)متریت(تعریف سپسیس نفاسی 

ساعت 24معموالً بیش از آن. افتدهرگونه عفونت باکتریال مجاري ژنیتال است که بعد از تولد کودك اتفاق می،سپسیس نفاسی

کشیده بدون استفاده ا زایمان طولها یکشیده پردهاما اگر خانمی پارگی طول،ها و عالئم استبعد از زایمان و قبل از بروز نشانه
.باشد، بیماري ممکن است زودتر هم نمایان شودبیوتیک پروفیالکتیک داشتهاز آنتی

شوندهایی که باعث سپسیس نفاسی میباکتري

:ها عبارتند ازترین باکترياز شایعرخیب

هاكاسترپتوکو

هااستافیلوکوك

 اشریشیاکولی)ECOLI(

تتانیموکلستریریدی

ولچیمکلستریدیو

کالمیدیا

 شودباکتري که باعث بیماري منتقل شونده از راه جنسی می(گنوکوك(

در ایجاد سپسیس نفاسی، بیش از یک نوع باکتري ممکن است نقش داشته باشد.
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ها ممکن است آندوژن یا اگزوژن باشندباکتري.

هاي آندوژنباکتري

براي مثال برخی از (بدون اینکه ایجاد آسیب کنند کنند ر طبیعی در واژن و رکتوم زندگی میهایی هستند که به طوشامل باکتري

) ها، اشریشیاکولی، کلستریدیوم ولچیها و استافیلوکوكانواع استرپتوکوك

.شودهاي آندوژن ایجادتواند به وسیله باکتريگیرد، عفونت باز هم میحتی هنگامیکه زایمان به طریق تمیز انجام می

:توانند مضر شوند و ایجاد عفونت کنند اگرهاي آندوژن میباکتري

رهاي معاینات لگنیاآنها به رحم منتقل شوند، معموالً از طریق واژن با معاینه انگشتی یا از طریق ابز

 روماتیک یا ثال بعد از یک زایمان تمبه عنوان (بافت ساییده شده، پاره شده یا مرده وجود آسیب بافتی، براي مثال
)متعاقب زایمان انسدادي

 توانند وارد رحم شوندها میها که در اینصورت میکروارگانیسمپارگی طوالنی مدت پردهوجود.

هاي اگزوژنباکتري

:یابندهایی هستند که از بیرون به واژن راه میشامل باکتري

اي آلوده و ابزارهاي غیراستریلهاز طریق دست

 هایشان بالفاصله قبل از معاینهبراي مثال عطسه و سرفه کارکنان بهداشتی به دست(یعفونقطرات از طریق(

براي مثال گیاهان، روغن، پارچه(شوند به وسیله اشیاء خارجی که به واژن وارد می(

از طریق فعالیت جنسی

هاي اگزوژن به وسیله باکتريودهرهاي منتقل شونده از راه جنسی کهدانشجویان باید از مشکل کزاز پس از زایمان و بیماري

.شوند، آگاه باشندایجاد می

رودهباسیل تتانوس که در . شودعفونت مادر یا کودك است که به وسیله کلستریدیوم تتانی ایجاد میکزاز پس از زایمان

شوند و توسط مدفوع یافت میآنها در خاك و گرد و غبار. باالخص در نواحی روستایی شایع است،کندحیوانات یا انسان رشد می

در موارد سپسیس نفاسی، ارگانیسم . شودطریق پارگی یا شکاف به پوست وارد میارگانیسم از . یابندحیوان یا انسان گسترش می
در بعضی از کشورها گیاهان یا . هاي مجراي تناسلی یا از طریق محل جفت ترمیم نیافته وارد شودممکن است از طریق پارگی
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. گذارند و این باور اشتباه را دارند که آن مفید استن است عفونی باشند در طی یا بعد از زایمان در واژن میکدیگر را که مممواد 

ها از گیاهان کزاز اغلب از بند ناف است، بویژه اگر آن با ابزار آلوده بریده شود یا در برخی فرهنگلدر کودکان محل ورود باسی
. شودراي پوشاندن  بندناف استفاده میب) پهین(یا مدفوع گاو 

وضعیت واکسیناسیون تمامی زنان . وسیله ایمونیزاسیون قابل پیشگیري استیک بیماري حاد و اغلب کشنده است، اما بهکزاز 

ایمونیزاسیون برنامه. باردار باید چک شود و اگر به طور کامل ایمونیزه نشده باشند، یک دوره از توکسوئید کزاز به آنها تلقیح شود
.به شرح زیر است

)TT1(1اولین تماس با زن در سنین باروري                      توکسوئید کزاز 

)TT2(2توکسوئید کزاز :                              TT1هفته بعد از 4حداقل 

)TT3(3توکسوئید کزاز :                                TT2ماه بعد از 6حداقل 

)TT4(4توکسوئید کزاز :TT3سال بعد از 1حداقل 

)TT5(5توکسوئید کزاز :TT4سال بعد از 1حداقل 

شایع هستند، آنها ) براي مثال گنوره و کالمیدیا تراکوماتیس) (STIs(هاي منتقل شونده از طریق جنسی عفونتدر مناطقی که 

مبتال شود و درمانی صورت نگیرد، STIsنمی در طی بارداري به اگر خا. کنندهاي رحمی ایجاد میبیشتر عفونت
توان می. هاي ایجادکننده بیماري در مجاري ژنیتال خواهند ماند و ممکن است پس از زایمان باعث عفونت شوندمیکروارگانیسم

.دبا تشخیص و درمان مناسب  در طی حاملگی پیشگیري نموSTIsهاي رحمی ایجاد شده توسط از عفونت

نشانه ها و عالئم سپسیس نفاسی

: دهندنشانه ها و عالئم زیر در سپسیس نفاسی رخ می

 گراد و باالتردرجه سانتی38دماي (تب(

و کسالت عمومیلرز

درد قسمت تحتانی شکم

رحم تندر
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عدم برگشت رحمی

لوشیاي چرکی با بوي متعفن

:ها و عالئمی که ممکن است موجود باشندنشانه

روشن واژینالخونریزي

شوك

عوامل خطر سپسیس نفاسی

براي مثال . خون هستند یا سوءتغذیه دارندبراي مثال زنانی که کم،پذیر هستندآسیببیشتر برخی زنان نسبت به سپسیس نفاسی 

هاي باقیمانده ههاي جنینی، معاینات مکرر واژینال، زایمان تروماتیک، زایمان سزارین و تککشیده پردهلیبر طوالنی، پارگی طول
.ببینید2عوامل خطر و چگونگی پیشگیري از آنها را در فصل . کنندجفتی همگی زمینه را براي عفونت نفاسی مستعد می

چگونه سپسیس نفاسی واقع می شود

یا در دوره ها پیش از لیبر، در طی لیبر براي مثال در موارد پارگی پرده. عفونت رحمی ممکن است قبل از شروع لیبر شروع شود

.شودهاي مجراي ژنیتال و محل جفت واقع میاولیه پس از زایمان قبل از التیام پارگی

ها براي درمان بیوتیکآنتیبایستی ،ها، اگر خانمی تب و ترشح واژینال با بوي متعفن داشتدر موارد پارگی پیش از لیبر پرده
.ش خطر عفونت داده شودبه عنوان یک روش پروفیالکتیک براي کاهآمنیونیت و یا 

هاي در صورت وجود ارگانیسم. متعاقب زایمان، سپسیس نفاسی ممکن است در پرینه، واژن، سرویکس یا رحم مستقر شود

تواند فراتر از رحم نیز گسترش یافته و آن می. تواند به سرعت گسترش یابدکشنده، یا اختالل در مقاومت مادر، عفونت رحم می
یا پریتوئن را گرفتار کند و ) 1.1شکل (ها تا بافت سلولی لگن را گرفتار کند و پارامتریت ایجاد کند تخمدانهاي فالوپ، لوله

).1.3شکل (سمی ایحاد کند و به داخل جریان خون وارد شده و سپتی) 1.2شکل (پریتونیت ایجاد کند 
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رده استمتریت ایجاد کاعفونت از دیواره رحمی گسترش یافته و پار: 1.1شکل 

استعفونت از دیواره رحمی گسترش یافته و پارامتریت ایجاد شده: 1.1شکل 

استها گسترش یافته و پریتونیت ایجاد شدهعفونت از دیواره رحمی و لنفاتیک: 1.2شکل 

آئورت
پریتونیت

رحم

هاي لنفگره

هاي لنفگره

آئورت

رحم
پارامتریت

ورید اجوف تحتانی
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استسمی ایجاد شدهعفونت از طریق گردش خون وریدي گسترش یافته و سپتی: 1.3شکل 

آبسه ریوي

آبسه کلیه

ورید تخمدانی

ناحیه اتصال جفتورید رحمی
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عفونت شدید به وسیله شوك سپتیک و . هاي دیگر حمل کنندهاي عفونی را به ارگانتواند لختهومبوفلبیت وریدهاي رحمی میتر

.سپسیس نفاسی می تواند سریعاً کشنده باشد. دهددار شده و مشکالت خونریزي را افزایش مینارسایی انعقادي بیشتر عارضه

براي مثال تصور کنید که دیواره شکمی شفاف است و . چک کنیدآنهانشجویان را از را توضیح دهید و میزان درك داهاشکل

.ها را ببیندتواند از طریق آن عروق و ارگانشخص می

:زنان بویژه در دوره پس از زایمان به دلیل عوامل ذیل به عفونت مستعد هستند

ن محیط آ. سازدها فراهم میبراي باکتريع رایمحل جفت بزرگ، گرم، سیاه و مرطوب است که فرصت رشد خیلی سر.1
ها، شرایط گرم، تاریک و مرطوب به طور به منظور کمک به رشد و تکثیر باکتري. ها استآل براي کشت باکتريایده

. شودمصنوعی در آزمایشگاه ایجاد می

وریدي اصلی تخلیه تر که به طور مستقیم به گردش خونمحل جفت غنی از ذخیره خون است، با عروق خونی بزرگ.2

این ). 1.3شکل (دهد که به سرعت به گردش خون وارد شوند هاي محل جفت اجازه میاین به باکتري. شوندمی
.تواند خیلی به سرعت منجر به مرگ شودسمی میسپتی. شودسمی نامیده میوضعیت سپتی

فقط واژن . زوژن قابل دسترس استگهم اهاي آندوژن و محل جفت از طریق مجراي ژنیتال هم براي میکروارگانیسم.3

بنابراین استانداردهاي باالي نظافت پرینه و ولو در . کندورود به رحم را از پرینه و ولو جدا می) سانتی متر7-10طول (

به رحم و در نتیجه ) از رکتومE.coliبراي مثال (هاي مضر طی لیبر و بعد از زایمان براي پیشگیري از ورود باکتري

.یت ضروري استمتر

-یاتومی شدهزهایی در سرویکس، واژن یا یا ناحیه پرینه شوند و یا اپیدر طی زایمان، زنان ممکن است متحمل پارگی.4

هاي ضدعفونی در طی بویژه اگر روش. باشندباشند، این نواحی که دچار بافت تروماتیزه شده هستند، مستعد عفونت می
پس از اولیه شد و این وضعیت با استانداردهاي ضعیف نظافت پرینه و ولو در دوران معاینه واژینال و زایمان ضعیف با

هاي زیرین و مجاور گسترش یافته و وارد جریان تواند به بافتاما می،عفونت در آغاز لوکالیزه است. شودزایمان بدتر می
.خون شده و سپتی سمی ایجاد کند

علل دیگر تب در دوران پس از زایمان

:تواند ایجاد شود به وسیلهران نفاس همچنین میتب دو
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 پیلونفریت حاد(عفونت مجاري ادراري(

 براي مثال اسکار سزارین(عفونت زخم(

ماستیت یا آبسه پستان

اختالالت ترومبوآمبولیک، براي مثال ترومبوفلبیت یا ترومبوز ورید عمقی

پنومونی(هاي مجاري تنفسی عفونت(

ند ماالریا و تیفوئیدسایر عوارض پزشکی، مان

هاي مرتبط با ویروس نقص ایمنی اکتسابی عفونت)HIV(

.ببینید3چگونگی تشخیص علل مختلف تب در دوران نفاس را در جلسه 

خالصه و بحث

.از دانشجویان بخواهید که اگر سوالی دارند، بپرسند

.اندرا دیدهاز دانشجویان بپرسید که آیا تابه حال یک خانم مبتال به سپسیس نفاسی

آنها ممکن است . توسط ماماها آموزش ببینداگر، بویژه باشنددیدهمطب ماماییدانشجویان ممکن است این عارضه را در (
اند یا اگر آنها کسی را با سپسیس نفاسی دیده). انددوستان، خویشاوندان یا همسایگانی را بشناسند که از سپسیس نفاسی رنج برده

.آنها در باره تظاهرات بیماري و پیامد آن سوال کنیداند، از شناخته

!باشند، کارکنان ممکن است از وسعت مشکل آگاه نباشندکه زنان مرخصی زودرس داشتهتأکید کنید که در صورتی

زمانی آنها را مطلع کنید که چه . به همین دلیل دانشجویان باید وارد جامعه شده و میزان بروز سپسیس نفاسی را بررسی کنند
.گیرد و چه زمانی آنها اطالعات بیشتر در مورد این ویزیت دریافت خواهند کرداین کار انجام می

ویزیت جامعه

قبل از ویزیت

.مطمئن باشید که تمامی تدارکات از جمله وسایل حمل و نقل قبالً آماده شده است
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ي در طی ویزیت و بعد از آن زاف در مورد اینکه چه چیشفهاي مکتوب آموزشبه دانشجویان هنگامیکه ویزیت را ترتیب دادید، 
.گیرد، ارائه دهیدانجام می

در طی ویزیت

:آنها باید  اشخاص زیر را مالقات کنند

هاخانواده

تر، مادرشوهرهازنان مسن

رهبران جامعه

سایر کارکنان بهداشتی در جامعه

 زایمان سنتی عاملین)TBAs= traditional birth attendants(

اطباء سنتی، درمانگران

.آنها باید سواالت زیر را بپرسند

 تب داشته است؟) یا سقط(آیا در سال گذشته خانمی بعد از تواد نوزاد

اگر چنین باشد، چه اتفاقی براي او افتاده است؟

آیا او بهبود یافته است؟

بهبودي او چه مدت طول کشید؟

 است مشکالت در حال پیشرفت ایجاد شده توسط عفونت مانند انسداد ممکن (آیا او تاکنون مشکالتی داشته است؟
) هاي رحمی ایجاد کننده نازایی، بیماري التهابی لگن وجود داشته باشدلوله

آیا او درمان شده است؟

 چه درمانی دریافت کرده است؟او

چه کسی او را درمان کرده است؟

.ژه در صورت مرگ خانم مهم استیاین بو. ا با حساسیت بپرسندبه دانشجویان تأکید کنید که آنها باید سواالت ر
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شما ممکن است همچنین دانشجویانی .دانشجویان باید مشاهده خود را در دفتر تکالیف درسی یا دفتر یادداشت روزانه ثبت کنند
گذشته از نظر مدارك زنان هاي تسهیالت بهداشتی محلی  را در طی سال را انتخاب کنید و از آنها درخواست کنید که پرونده

.هاي زیر بررسی کنندها را در بخشآنها باید دفتر ثبت پذیرش و سایر پرونده. درمان شده براي سپسیس نفاسی بررسی کنند

هاي زایمانبخش

هاي زنانبخش

تسهیالت بهداشتی محلی، اگر در باال بررسی نشده است.

بعد از ویزیت

.هاي به دست آورده را با هم به اشتراك بگذارنددانشجویان باید پاسختمامی. جلسه بازخورد ترتیب دهید

.س نفاسی در این منطقه یک مشکل است، مطالب را خالصه کنیدسیبا سوال در مورد اینکه آیا سپ

.می توان از سپسیس نفاسی پیشگیري نمود که موضوع جلسه بعدي است
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جتناب  اعوامل قابل 2
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2جلسه 

اجتنابعوامل قابل

اهداف کلی

 قادر ساختن دانشجویان به شناخت عواملی که در مرگ مادر به علت سپسیس نفاسی نقش دارند و درك اینکه
.پیشگیري هستندها قابلبسیاري از این مرگ

اهداف اختصاصی

:ر پایان جلسه سوم، دانشجویان قادر خواهند بود کهد

عوامل قابل اجتناب، عوامل خطر، مرگ مستقیم مادري و مرگ غیرمستقیم مادري را تعریف نمایند.

اجتناب را مشخص نمایندعوامل خطر سپسیس نفاسی را فهرست نموده و عوامل قابل.

اجتناب شناخته شده پیشگیري نمود، را توضیح از عوامل قابلهایی که باید اتخاذ گردد تا بتوان از مرگ ناشی گام
.دهند

برنامه

)نیم ساعت(سخنرانی تعدیل شده، بحث  

)ساعت1(کار گروهی 

)یک و نیم ساعت(بازخورد و بحث 

منابع

ها براي دانشجویانآموزش

هاکاربرگ
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مقدمه
اجتناب، عوامل خطر، مرگ مستقیم مادري و مرگ غیرمستقیم مادري در یکی اگر شما قبالً دانشجویان را با تعاریف عوامل قابل

.حاال شما باید این تعاریف را مرور کنید و سپس به بقیه مطالب این فصل بپردازید. ایددیگر آشنا نمودههاي اختصاصیاز بخش

تعاریف   

.فهمندمطمئن شوید که دانشجویان تعاریف زیر را می

اجتناب    عوامل قابل

شوند یا در باعث مرگ مادر می، وجود داردکه انحراف از استانداردهاي پذیرفته شده مراقبت معموالً در جائیعواملی هستند که 
.آن نقش دارند

عوامل خطر

.شوند که یک عارضه با احتمال بیشتر اتفاق بیفتد یا بیشتر خطرناك شودعواملی هستند که باعث می

:مهم است که دانشجویان مطالب زیر را بفهمند

که قبالً در انتخاب زنان "رویکرد خطر"بندي خطر یا قهسیستم طب. بینی عوارض استفاده شوندنباید براي پیش"عوامل خطر"
"پرخطر"دهد که اکثر زنانی که در گروه به این علت که شواهد نشان می،شد مفید نیستبراي درمان تخصصی استفاده می

شوند، بندي میهطبق"کم خطر"کنند، در حالیکه اکثر زنان که به عنوان اي را تجربه نمیشوند، عمالً عارضهبندي میطبقه
. بنابراین تمامی زنان باردار باید در معرض خطر ایجاد عوارض درنظر گرفته شوند. کنندعوارض را تجربه می

مرگ مستقیم مادري

ها، مدیریت انگاريبه علت مداخالت، سهل) حاملگی، زایمان و دوران نفاس(مرگ ناشی از عوارض مامایی مرتبط با حاملگی 
.نجیره اي از حوادث ناشی از هر یک از موارد فوق استنادرست یا ز

مرگ غیرمستقیم مامایی 

ست، اما به علت یمرگ ناشی از بیماري موجود از قبل یا بیماري که در طی حاملگی ایجاد شده و به خاطر علل مستقیم مامایی ن
.استتغییرات فیزیولوژیک ناشی از حاملگی تشدید یا بدتر شده

:براي مثال. اجتناب هستنداجتناب را بپرسید و در مورد آنها بحث کنید و تأیید کنید که آنها واقعاً قابلمل قابلهاي عوامثال

ساعت یا بیشتر پاره شده18ها به مدت ها بایستی زودتر تشخیص داده شده و در صورتیکه پردهپارگی طول کشیده پرده-
37باشد، یا طول مدت حاملگی کمتر از هاي عفونت وجود داشتهعالئم و نشانهاگر. ها درمان شودبیوتیکباشد، خانم با آنتی

شکست در ارائه استاندارد مراقبت مناسب در صورت . هفته باشد، او باید به تسهیالت بهداشتی سطح باالتر ارجاع داده شود
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اجتناب در نظر اال به عنوان عامل قابلساعت یا بیشتر یا عدم ارجاع به تسهیالت بهداشتی سطح ب18ها به مدت پارگی پرده
.گرفته خواهدشد

مرگ توجه شود، بلکه عوامل خطر  نیز مدنظر قرار گیردتتنها به علبه منظور پیشگیري از مرگ مادر ضروري است که نه.

دهدبه این علت که عفونت با احتمال بیشتري رخ می،ها یک عامل خطر استکشیده پردهپارگی طول.

هیکار گرو

ها را در آخر جلسه هاي الزم را در مورد کارگروهی به آنها بدهید و کاربرگهایی تقسیم کنید و آموزشدانشجویان را به گروه
.انجام دهندارائه شده هاي چه کاري باید از طریق آموزشتوضیح دهید که آنها . ارائه نمایید

بازخورد

لیست ارائه شده از چک. و به آنها اجازه دهید که گزارش خود را مفصل بیان نمایندها بازخورد بگیرید بعد از کارگروهی، از گروه
.به عنوان یک راهنما براي عواملی که بایستی ذکر شوند، استفاده کنید

باید هایی که براي اجتناب از آنهاگامدر مورد همزمان با بیان این عوامل به وسیله گروه، اجتناب را شناسایی کنید و عوامل قابل
.اجتناب است و باید از آن پیشگیري شودبه دانشجویان کمک کنید که بدانند که سپسیس نفاسی قابل. اتخاذ شود، بحث کنید

هاي عاملین سنتی زایمان و رهبران جامعه درباره نشانهنقش هاي آنها، آموزش زنان باردار و خانوادهزمینهدر مورد نقش ماما در 
ه بها کشیده پردهها و ابزارهاي تمیز در طی زایمان؛ و ضرورت ارجاع یک زن با پارگی طولتسپسیس نفاسی؛ اهمیت دس

.تسهیالت بهداشتی یا سطح باالتر مراقبت بحث کنید

هاي منتقل شونده از طریق جنسی را در طی مراقبت اهمیت ایمونیزاسیون زنان باردار را بر علیه کزاز و تشخیص و درمان عفونت
.بیان کنیدناتال پره

یا گل در ) پهین(عملکردهاي سنتی در ایجاد سپسیس نفاسی و بویژه کزاز مانند قراردادن گیاهان، مدفوع گاو نقشدر مورد 
.تواند بر روي این عملکردها موثر باشد، بحث کنیدداخل واژن بحث کنید و همچنین در مورد اینکه چگونه ماما می

اعتمادي جامعه به د که عدم دسترسی به تسهیالت بهداشتی، نبود وسیله حمل و نقل، بیدرك کننتاد یبه دانشجویان کمک کن
خیر ارجاع زن مبتال به سپسیس نفاسی نقش دارند و این امر شانس أکارکنان مراقبت بهداشتی و جایگاه پایین زنان همگی در ت
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شود که آنها بیشتر از کم خونی و ایین زنان باعث میتوضیح دهید که جایگاه پ. دهدمرگ مادر را به علت این عارضه افزایش می
.  دهندسوءتغذیه رنج ببرند، عوارضی که خطر مرگ مادر را به علت سپسیس نفاسی افرایش می

کند، در صورت که به تسهیالت بهداشتی مراجعه میدرك نمایند که یک زن با سپسیس نفاسی تابه دانشجویان کمک کنید 
ست که کارکنان در زمینه تشخیص و درمان سپسیس نفاسی اضروري . ري احتمال دارد که بمیردعدم دریافت درمان فو

هاي مناسب بیوتیکداشته باشند تا مراقبت موثر، براي مثال آنتیرهاي کافی دریافت نمایند و منابع ضروري را در اختیاآموزش
.ارائه کنند

این امر شامل برگزاري . تمام سطوح سیستم مراقبت بهداشتی بحث کنیدباالخره در مورد راهکارهاي بهبود مراقبت مادري در
آوري اطالعات در زمینه موجودي تدارکات و داروهاي مورد نیاز براي پیشگیري و درمان سپسیس نفاسی و جلساتی براي جمع
عه براي بهبود مراقبت مادري هاي بنیادي مورد نیاز براي کارکنان بهداشتی و سایر اشخاصی که در سطح جامفهرستی از مهارت

.باشد، میکار می کنند

.از دانشجویان بخواهید که اگر سوالی دارند، بپرسند

.مطالب گفته شده را به طور مختصر بیان نمائید و بر اهمیت پیشگیري تأکید کنید

سپسیس نفاسیلیست براي چک

هاي پرینه و شکمی متعاقب جراحی هاي عفونت، زخمحلسایر م. ترین محل عفونت در سپسیس نفاسی جایگاه جفت استشایع

. هاي مجراي تناسلی، براي مثال سرویکس، واژن و پرینه استو پارگی

براي سپسیس نفاسیعوامل خطر  

:ها شاملاین

استانداردهاي ضعیف بهداشت

تکنیک ضدعفونی ضعیف

کاري زیاد کانال زایمانتدس

هاي جنینی، هاي باقیمانده جفت یا پردههکمدت جنین مرده، تبه علت احتباس طوالنی(نال زایمان وجود بافت مرده در کا
)ریزش بافت مرده از دیواره واژن متعاقب زایمان انسدادي
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عملکردهاي سنتی همچنین باید بررسی شود(ل زایمان اهاي آلوده یا ابزارهاي غیراستریل به داخل کاننمودن دستوارد(

و سوءتغذیه از قبل موجودکم خونی

انسدادي/کشیده لیبر طول

هاي جنینیکشیده پردهپارگی طول

معاینات مکرر واژینال

جراحیتوأم با هاي ین و سایر زایمانرزایمان سزا

هاي وسیع واژنهاي ترمیم نشده سرویکس یا پارگیپارگی

هاي منتقل شونده از طریق جنسی از قبل موجودعفونت

از زایمانخونریزي پس

عدم ایمونیزاسیون یا ایمونیزاسیون ناکافی با توکسوئید کزاز

دیابت

اگر خدمات و منابع در . داشتی استهشامل عوامل اجتماعی و خدمات ب،عوامل دیگر که بر روي بروز سپسیس نفاسی موثرند

.یابدتسهیالت بهداشتی ناکافی باشد، خطر مرگ زنان به علت سپسیس نفاسی افزایش می

اجتماعیعوامل خطر 

:ها شاملاین

 عوارض اداره و کنترل مناسب براي حمل و نقل و منابع موردنیاز براي حمل زن به مرکز ارجاع وسیله فقدان

مسافت دور بین منزل زن تا تسهیالت بهداشتی

هاي درماناقتصادي پایین، ناتوانی در پرداخت هزینه-وضعیت اجتماعی

یسطح پایین آموزش عموم

شودعوامل فرهنگی که منجر به تأخیر در جستجوي مراقبت پزشکی می.

جایگاه پایین زنان

ها و عالئم سپسیس نفاسینبود آگاهی درباره نشانه
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نبود آموزش بهداشت، عالئم خطر عفونت یا نبود برنامه تدارکات زایمانی و اورژانسی

عوامل خطر سرویس سالمت

:ها شاملاین

ی به تسهیالت بهداشتی مناسبعدم دسترس

 نامناسبتوالتو تشو سشتسهیالت

دارهاي ضعیف نظافت در تسهیالت بهداشتیناستا

خیرهاي غیرقابل پذیرش در ارائه مراقبت در تسهیالت بهداشتیأت

 هاي موثربیوتیکآنتیاکثر(نبود منابع ضروري، براي مثال کارکنان، تجهیزات، داروها(

 کارکنان و آموزش مداوم ناکافیآموزش بنیادي ضعیف

استانداردهاي نامناسب مراقبت در لیبر و دوران اولیه پس از زایمان

شکست در تشخیص شروع عفونت

ها با تأخیرهاي باکتریولوژي ناکافی یا انجام بررسیبررسی

هابیوتیکپاسخ نامناسب به عالئم عفونت، از قبیل استفاده نادرست از آنتی

ن براي ترانسفوزیونکمبود خون ایم

ها براي کار گروهیآموزش

)بخوانید، قبل از اینکه کارتان را شروع کنیدبه دقت ها را لطفاً تمامی آموزش(

.را تعریف کنیدسپسیس نفاسی.1

.لیست نمائیدرا هاي عفونت در سپسیس نفاسی محل.2

د که شانس ایجاد سپسیس نفاسی را عوامل خطر عواملی هستن(. را فهرست نمائیدبراي سپسیس نفاسیعوامل خطر .3
).شوند که خطر آن بیشتر شودکنند یا باعث میبیشتر می

.رخ دهدبا احتمال بیشتر سپسیس نفاسیشوند که توضیح دهید که چرا هر یک از عوامل باعث می.4
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. را عالمت بزنید) پیشگیري هستندیا قابل(اجتناب هستند عوامل خطري که قابل.5

جامعه، (در هر سطح سیستم مراقبت بهداشتی انجام بگیرد را اجتناب براي پیشگیري از عوامل قابلباید اقداماتی را که .6
.به طور خالصه بیان نمائید) مرکز بهداشتی، بیمارستان ناحیه

ل خطر براي سایر عوامهاي گزارش کار ذیل استفاده کنید و به همان شیوه آنها را از برگه. مثال در زیر آورده شده استیک

.به کار ببریدهاي دیگر عفونت محل جفت و عفونت محل

.تان فرصت داریدشما یک ساعت در گروه

.اضافه استفاده کنیدبرگهدر صورت نیاز از 

.یک رهبر گروه و یک فردي که گزارش دهد را تعیین کنید

:مثال

چرا این عامل احتمال عوامل خطرمحل عفونت

کندعفونت را بیشتر می

-قابل

اجتناب؟

ها براي اجتناب از وقوعگام

عفونت محل 
جفت

مدت پارگی طوالنی
هاي جنینیپرده

ها از براي اینکه با کتري
واژن به سمت رحم منتقل 

یابندمی

ارجاع به سطح بعدي مراقبت در : جامعهبلی
ساعت و 18صورت پارگی بیش از 

شروع نشدن لیبر

ارجاع به سطح بعدي : مرکز بهداشتی
18بت در صورت پارگی بیش از مراق

تجویزساعت و شروع نشدن لیبر و 
هابیوتیکآنتی

-القاي لیبر با اکسی: بیمارستان ناحیه

توسین در صورت عدم وجود زایمان 
بیوتیکیارائه پوشش آنتی. انسدادي
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برگکار 

پیشگیري از سپسیس نفاسی

محل 

عفونت

چرا این عامل احتمال عفونت عوامل خطر

کندیشتر میرا ب

ها براي اجتناب از وقوعگاماجتناب؟قابل
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شناسایی مشکل 3
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3جلسه 
شناسایی مشکل

اهداف کلی

عریف مشکل عفونت نفاسی به منظور ارائه درمان مناسبقادر ساختن دانشجویان به درك اهمیت شناسایی و ت.

قادر ساختن دانشجویان به کسب هنر تشخیص و تشخیص افتراقی در صورت وقوع عفونت در دوران نفاس .

اهداف اختصاصی

:در پایان جلسه سوم، دانشجویان قادر خواهند بود که

را لیست نمایندهاي ارائه درمان موثرگام.

ان نفاسی را لیست نمایندعلل تب در دور.

 کنندتصویر بالینی زن مبتال به سپسیس نفاسی را توصیف.

تصویر بالینی عوارض مرتبط با زایمان که ممکن است زن را در دوران نفاس گرفتار سازد را توصیف نمایند.

ا توصیف نمایندتصویر بالینی عوارض غیرمرتبط با زایمان را که بایستی از عوارض نفاسی افتراق داده شود ر.

گیردنشان دهند که چگونه یک تشخیص و تشخیص افتراقی در رابطه با سپسیس نفاسی انجام می.

 طرحجزئیاتی که باید در حین گرفتن شرح حال از یک خانم مبتال به یکی از عوارض فوق الذکر باید ثبت شود را-
.نمایندریزي

تشخیص این عوارض را لیست نمایندهاي مورد استفاده براي تأییدآزمایشات و بررسی.

برنامه

)نیم ساعت(یافته سخنرانی تعدیل

)ساعت2(کار گروهی، بازخورد، بحث 

)هاي کوچک از دانشجویانیک ساعت در گروه(تدریس بالینی 

منابع
Managing complications in pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors. Geneva, World Health
Organization, 2003 (WHO/RHR/00.7). Puzzle (ensure sufficient for the number of students in the group).
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مقدمه

.توضیح دهید که شش گام براي ارائه درمان موثر وجود دارد

شناسایی مشکل.1

سطحمراقبتبهارجاعوبیماروضعیتتثبیتمثالبرايته به سطح مراقبت،بس(گیري در مورد هدف درمانتصمیم.2
)موثرفوريدرماندادنیاباال

انتخاب بهترین درمان.3

هاارائه درمان، تعیین اولویت.4

ارزیابی پیامد.5

. ارائه درمان بیشتر در صورت ضرورت که ممکن است شامل ارجاع باشد.6

باشد که در واقع دربردارنده تشخیص ی مشکل شامل اتخاذ یک تشخیص صحیح میشناسای. این فصل درباره گام یک است
ها و عالئم ثبت شده براي مثال، تصمیم گیري در این زمینه که کدام یک از عوارض ممکن است علت نشانه(افتراقی نیز است 

). باشد

. مکن است مفید باشد که فکر کنیم که گذاشتن تشخیص نوعی کار تفتیشی است

.این کار انجام می گیردهاي بحث را تشکیل دهند تا تصمیم بگیرند که چگونه دانشجویان بخواهید که گروهاز

:تواند شامل موارد زیر باشدسواالت مناسب براي پرسیدن می

شود؟چگونه یک تفتیش منجر به اتخاذ یک تصمیم درباره جرم می

دهدچیزي یک تفتیش انجام میچه.

:ل این باشد که یک تفتیشها باید شامپاسخ

کندعالئم را جستجو می.
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دهدمشاهدات دقیق انجام می.

 کنداستفاده می) بینایی، شنوایی، بویایی، المسه(از تمامی حواس.

گیردتمامی شرایط را در نظر می.

.هاي تشخیصی ارتباط دهیداین را به بحث در مورد مهارت

کنیم تصمیماتی که اتخاذ می. ک شیوه مشابه، ما مجبوریم که مشکالت را حل کنیمباشند که با یدانشجویان به خاطر داشته
.خیلی مهم هستند

:دانشجویان باید از تمامی حواس و توان توجه خودشان استفاده کنند تا

نگاه کنند

گوش دهند

لمس کنند

به طور دقیق فکر کنند

 را بپرسند"مشکل چیست؟"سوال.

به تمامی اطالعات دردسترس توجه نمایند(در نظر بگیرند تمامی اطالعات دردسترس را(

دانشجویان باید یاد . گیري کنیم، بلکه باید به تمامی عالئم توجه شوددر یک تفتیش تنها نباید بر اساس یک عالمت نتیجه
.بگیرند که یکسان عمل نمایند

.هاي بحث تشکیل دهندهاز دانشجویان بخواهید که گرو

سپس از آنها بخواهید . د که عوارض مرتبط با زایمان که ممکن است ایجاد تب در دوران نفاس بکند را بیان نماینداز آنها بخواهی
.که بگویند کدام عوارض به طور مستقیم با زایمان مرتبط نیست و ممکن است تب در دوران نفاس ایجاد کنند

علل تب در دوران نفاس
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علل تب مرتبط با زایمان

علل عفونی

:یابدهاي زیر تظاهر میسترش به صورتگنفاسی بسته به چگونگی سیس سپ.1

 زیاتومی، پارگی یا اپی)محل برش سزارین(عفونت موضعی زخم

استزیاتومی که به بافت نرم زیرین گسترش یافتهعفونت پارگی یا اپی.

متریت

سالپنژیت

 نرالیزهژپریتونیت

ترومبوفلبیت عفونی

رحمی-آبسه لوله اي

لیگامان پهنآبسه

آبسه در بن بست دوگالس

سینهشکم یا قفسهرداههاي سایر محلآبسه

عفونتی که به جریان خون وارد شده و یک عارضه خیلی جدي است(سمی سپتی(

دار کندسمی را عارضهشوك سپتیک که ممکن است سپتی.

اي دیررس آبسه پستانعفونت پستان مانند ماستیت یا در مرحله.2

)UTI(جراي ادراري عفونت م.3

)پنومونی(سینه عفونت قفسه.4
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کاردي را قی که احتمال تب و تاکیمهاي سطحی و ترومبوز ورید عاختالالت ترومبوآمبولیک، از قبیل ترومبوفلبیت.5
.دهندافزایش می

علل غیرعفونی

علل چنین . شایع استس از زایمانساعت اول پ24، بویژه در ت به مقدار کم در دوران اولیه پس از زایمانرافزایش درجه حرا

شود معموالً ساعت اول پس از زایمان واقع می24اگرچه تب در . تتبی شامل هیدراسیون، تروماي بافتی و احتقان پستان اس
ساعت اول پس از زایمان 24گراد یا باالتر در مدت درجه سانتی38درجه حرارت . شودغیرمرتبط با عفونت در نظر گرفته می

. ماما را نسبت به احتمال سپسیس نفاسی هوشیار سازدباید

علل تب غیرمرتبط با زایمان

مطمئن باشید که هرگونه عفونتی . ها در زیر وجود داردلیستی از مثال. هرگونه عفونتی ممکن است در دوران نفاس اتفاق بیفتد

هاي و عفونت) AIDS(نقص ایمنی اکتسابی جزئیات سندرم . استکه در منطقه شما شایع است در آن لیست گنجانده شده

HIVرا در 10همچنین جلسه . است، هرچند که پیشگیري از عفونت در جلسه بعدي بحث خواهدشددر این مدول آورده نشده

.ببینیدFoundationمدول 

:هامثال

مانند پنومونی، برونشیت، سل ریوي(سینه هاي قفسهعفونت(

ماالریا

تیفوئید

اسهال خونی

هپاتیت

 مننژیت

 سندرم نقص ایمنی اکتسابی)AIDS (هاي دیگر نسبت به عفونتها را ایجاد کند و زن را تواند تنوعی از نشانهمی

.مستعد سازد
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تشخیص

باشد  هاي افتراقی نیز میتوضیح دهید که شناسایی مشکل شامل اتخاذ تشخیصی صحیح است که در واقع شامل تشخیص
احتماالً ). باشدها و عالئم ثبت شدهمورد اینکه کدام یک از دو یا چند عارضه ممکن است علت نشانهبراي مثال تصمیم در (

.شود در مورد تشخیص نیز فکر شودتصویر ساخته میکاي که یمفید خواهد بود که به همان شیوه

تصویر بالینی

ها در دادن تشخیص کمک ن کنید که این کار به آنها تمریبه منظور کمک به دانشجویان، روي هم ریختن اطالعات را با آن
.هایی کار کنندهایی تقسیم کنید تا بر روي پازلها را به گروهآن. خواهد کرد

تصاویر دیگر عبارتند . استسپسیس نفاسی)الف(تصویر بالینی . به اضافه دو تصویر دیگر بدهید) الف(به هر گروه تصویر بالینی 
:از

ماستیت) ب(

)پیلونفریت حاد(ونت مجراي ادراري عف) ج(

ترومبوز ورید عمقی) د(

پنومونی) ه(

. یگر درآمیخته شوددهایی برش داده شود و بعد سه مجموعه با همهاي پازل در امتداد خطوط نشان داده شده به تکهبرگه
.دانشجویان تشخیص را قبل از اینکه روي پازل کار کنند، نخواهند دانست

.عمل کار گروهی دانشجویان را آماده کنیدبر اساس دستورال

از این . ها براي هر تصویر بالینی استحال، آزمایشات و بررسیاست که شامل شرحلیست همچنین در آخر جلسه ارائه شدهچک
.ها در هنگام گرفتن بازخورد براي هدایت بحث استفاده کنیدلیستچک

هستند که به طور صحیح تصاویر را براي کشف تشخیص کنار همدیگر در طی کار گروهی، چک کنید که دانشجویان قادر 
.بگذارند
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بازخورد

:بعد از کار گروهی، از هر گروه بخواهید که گزارش کار خود را ارائه دهند

اندرا که تشخیص دادهعوارضی.

بررسی به دست آورندرود که در گرفتن شرح حال از عارضه تحتحقایقی که انتظار می .

کندهایی که به تأیید تشخیص عارضه تحت مطالعه کمک میبررسی/ شاتآزمای.

معاینه بالینی

مطمئن شوید . یافته هاي بارز تصویر بالینی را در کالس بحث کنید، سپس به بخش بالینی بروید و معاینه بالینی را نشان دهید
این اساس ایجاد یک تشخیص ). را ببینید5جلسه (هند که دانشجویان قادر هستند که یک معاینه کامل پس از زایمان را انجام د

.است
این بدین علت است که خانم مبتال به عفونت . انجام معاینه را بر روي یک مادر سالم تازه زایمان کرده نشان دهید و ارزیابی کنید

.آرامش او را به هم زداحساس بیماري می کند و نباید به طور غیرضروري 
آن . اندهاي پایه معاینه را یاد گرفتهتال به سپسیس نفاسی زمانی انجام خواهد گرفت که دانشجویان مهارتالبته معاینه زن مب

در ضمن از دانشجویان . اندممکن است گاهی اوقات قبل از زمانی باشد که تمامی دانشجویان این تجربه را به دست آورده
- ها و هرگونه بررسیتاریخچه، عالئم، نشانه. عمل به اشتراك بگذارنددرخواست کنید که تجارب خود را در مورد این عارضه در 

.کند را توضیح دهید و در مورد آنها بحث کنیدهایی که به تشخصی کمک می
هاي تصویر بالینی و از برگه. اید، آموزش دهیدفرصتی را فراهم کنید که درباره عوارض مختلفی که در معاینه بالینی برخورد کرده

.هایی براي یادآوري جزئیات استفاده کنیدستیچک ل
تمرین کالسی: ارزیابی یادگیري

:از تمرین کالسی زیر براي بررسی درك دانشجویان استفاده کنید
نوشته شده باشد، »هتاالف«را با نام یکی از عوارض بالینی که روي آنمقالهبه هر گروه از دانشجویان یک قسمت از .1

.ها بوده و فقط یکی از آن موارد استآنءنیز جزسپسیس نفاسی مطمئن شوید که. بدهید
. ارائه دهندبه بقیه کالس شان را ها و عالئم یک زن با عارضه مشخص شده در برگهحال، نشانهاز هر گروه بخواهید که شرح.2

ها ممکن است از نمایش براي ، اما آنچارت یا از پروژکتور اورهد استفاده کنندسیاه، فیلیپدانشجویان را تشویق کنید که از تخته
.استفاده کنندعارضهارائه تصویر بالینی 

ها تشخیص را بیان نمایند، کالس منتظر است که تمامی وقایع ارائه شود و یا نمایش کامل تأکید کنید که قبل از اینکه آن. 3
. شود

. را خالصه کنید و از آنها بپرسید که آیا سوالی دارندهاي اصلی هنگامیکه هر گروه بیمار خود را معرفی نمودند، یافته. 4
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یا تأیید تشخیص مورد که تصویر بالینی واضح نیست، طیفی از آزمایشات براي تشخیص افتراقی تأکید کنید که در زمانی. 5
. باید استفاده شودانتظار 

سه را خالصه کنید و باالخره کل جلسه را با اتصال در پایان از دانشجویان بخواهید که سواالت خود را بپرسند، این بخش از جل
.تئوري به عمل خالصه نمائید

توجه

این کار را . شما ممکن است عوارض پزشکی شایع دیگر را که در منطقه شما شایع است را به مجموعه تصاویر بالینی اضافه کنید
-بررسی/لیست خودتان را از نظر تاریخچه و آزمایشاتچک.ها و عالئم در یک برگه سفید کاغذ انجام دهیدبا اضافه نمودن نشانه

.ها درست کنید
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کار گروهیها برايآموزش

تصویر بالینی

که نقاط سیاه در هر تکه به طوريها را بر روي میز بگذارید بآن. استاي کوچک از کارت داده شدههبه شما تکه.1
.سمت باال قرار بگیرد

ها و عالئمی که بر روي هر کارت نوشته شده که شما بتوانید به آسانی نشانهطوريها را از همدیگر جدا کنید، بکارت.2
.است را بخوانید

هر . ها سه تصویر بالینی کامل را تشکیل خواهند دادمدیگر و به طور صحیح جور شدند، آنها با هکه کارتهنگامی.3
زن بیمار در طی ها و عالئم بالینی که ممکن است به وسیله نشانه. تصویر بالینی، تصویري از هر زن در مرکز است

. استتجربه شود در اطراف تصویر نوشته شدهدوران نفاس

ها و عالئم یک عارضه خاصی که کنید بهتر با همدیگر جور هستند، تا نشانهکنید که فکر میهایی را انتخاب کارت.4
ها را با همدیگر قرار دهید تا یک تصویر بالینی کامل ایجاد کارت.همراه باشد را توصیف نمایدتبممکن است با 

.کند

ترین ئم را بخوانید و تصمیم بگیرید که محتملها و عالید، دوباره نشانهتصویر بالینی را کامل کرده شما سهکهنگامی.5
.تشخیص براي زن در هر تصویر کدام است

E، یا B ،C ،Dرا عالمت زده و شما دو تاي دیگر را Aشخصی . هر تصویر بالینی بنویسیددر زیرتشخیص خود را .6
ده در طرف دیگر را با چرخش دقیق تکه به تکه تصویر چک کنید و تشخیص نوشته شرا تشخیص خود . را دارید
.هاي درست به طور صحیح کنار هم قرار داده شوندشود که تمامی کارتتشخیص فقط هنگامی دیده می. بخوانید

:در مورد هر کدام از سه تصویر بالینی بحث کنید و بنویسید.7

.حال از خانم به دست آوریدهر تصویر را که ممکن است در هنگام گرفتن شرحخاصحقایق -

.هایی که به تأیید تشخیص کمک بکند را انجام دهیدمناسب باشد، آزمایشات یا بررسیهرجا که-
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لیستچک

)سمیسپتی(سپسیس نفاسی . الف

تاریخچه

:عوامل خطر شایع عبارتند از

استانداردهاي ضعیف بهداشت
تکنیک ضدعفونی ضعیف
کاري زیاد کانال زایمانتدس
هاي جنینی، هاي باقیمانده جفت یا پردههکبه علت احتباس طوالنی مدت جنین مرده، ت(ال زایمان وجود بافت مرده در کان

)ریزش بافت مرده از دیواره واژن متعاقب زایمان انسدادي
عملکردهاي سنتی همچنین باید بررسی شود(ل زایمان اهاي آلوده یا ابزارهاي غیراستریل به داخل کانواردنمودن دست(
سوءتغذیه از قبل موجودخونی وکم
انسدادي/کشیده لیبر طول
هاي جنینیکشیده پردهپارگی طول
معاینات مکرر واژینال
هاي توأم با جراحیین و سایر زایمانرزایمان سزا
هاي وسیع واژنهاي ترمیم نشده سرویکس یا پارگیپارگی
هاي منتقل شونده از طریق جنسی از قبل موجودعفونت
 از زایمانخونریزي پس
عدم ایمونیزاسیون یا ایمونیزاسیون ناکافی با توکسوئید کزاز
دیابت

هاعالئم و نشانه

گراد یا بیشتردرجه سانتی38درجه حرارت -تب
و کسالت عمومیلرز
درد قسمت تحتانی شکم
رحم تندر
عدم برگشت رحمی
لوشیاي چرکی با بوي متعفن

:ممکن است همچنین شامل موارد زیر باشد
خونریزي روشن واژینال



سپسیس نفاسی۵٢

شوك

براي تأیید تشخیصها بررسی/آزمایشات

کشت از وسط جریان ادرار
 ،براي مثال پرینه یا شکمی یا سواب بلند واژنسواب زخم
کشت خون در صورت وجود لرز یا شواهدي از عفونت

مهم
- سپتی). را ببینید5جلسه (شروع کنید ،ایشگاهی هستیدرا بدون تأخیر و در حالیکه منتظر نتایج آزمالطیفهاي وسیعآنتی بیوتیک

.تواند سریعاً گسترش یابد و میزان مرگ و میر باالیی داشته باشدسمی می



سپسیس نفاسی۵٣

لیستچک
ماستیت. ب

تاریخچه

.زن معموالً شیردهی از پستان دارد. شروع عارضه سریع است

:چه ممکن است شامل موارد زیر باشدختاری
ناحتقان پستا
دار که اجازه ورود باکتري از طریق پوست شکننده را داده استنوك پستان شقاق .
شودمیمنجر به آسیب به نوك پستانکهوجود مشکل در گذاشتن کودك به پستان.
هاي خشنکبودشدگی و کوفتگی بافت پستان به علت دستکاري

هاعالئم و نشانه

درد و تندرنس پستان
کل قابل رویت در پستاناي شقرمزي، ناحیه گوه
 ًتواند زودتر شروع شوددهد اما میهفته بعد از زایمان رخ می3-4معموال.
ممکن است قبل از آن التهاب به علت احتقان وجود داشته باشد.
شودمعموالً فقط یک پستان مبتال می.

براي تأیید تشخیصها بررسی/آزمایشات

.بررسی باکتریولوژي از قبیل کشت و حساسیت ارسال شوداي از شیر پستان بایستی براي نمونه

مهم

.الطیف را بدون تأخیر در حالیکه منتظر نتایج آزمایشگاهی هستید، شروع کنیدهاي وسیعکبیوتیآنتی

- هرگونه تجمع عفونی می تواند منجر به گسترش عفونت با یک خطر واقعی سپتی. تواند منجر به آبسه پستان شودماستیت می
.ی شودسم
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لیستچک

هاي مجاري ادراريعفونت. ج

:ها عبارتند ازاین عفونت

 عفونت محدود شده به مثانه(سیستیت(
 استعفونت به کلیه گسترش یافته(پیلونفریت شدید(

تاریخچه

:عوامل خطر شایع عبارتند از

 کند زمینه را براي استاز ادراري مستعد میي ادراري یرات فیزیولوژیکی در مجاریتغ(عفونت مجراي ادراري موجود در حاملگی
)کند، بنابراین عفونت در حاملگی ممکن است بعد از تولد مجدد واقع شودو این وضعیت زمینه را براي عفونت ادراري مستعد می

تروما در طی لیبر
سوندگذاري در طی لیبر
بهداشت ضعیف ولو
خونی کم

هاعالئم و نشانه
سیستیت

ش تکرر در دفع ادرارافزای
 براي مثال درد یا سوزش در ادرار کردن(ادرار دردناك(
افزایش مختصر درجه حرارت

پیلونفریت
:یابدها و عالئم زیر تظاهر میتري است و با نشانهپیلونفریت عارضه جدي

ادرار دردناك
تب خیزدار
لرز و کسالت عمومی
افزایش تکرر و فوریت در دفع ادرار
ی درد شکم

:ممکن است همچنین شامل موارد زیر باشد
سوپراپوبیک/درد رتروپوبیک
تندرنس پهلوها/درد
صدريتندرنس در قفسه
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بی اشتهایی
 استفراغ / تهوع

براي تأیید تشخیصها بررسی/آزمایشات

=MSU)یک نمونه ادرار تمیز از وسط جریان ادرار  Midstream specimen of urine)حتمال آلودگی به براي کاهش ا
.لوشیا به دست آورید

:موارد زیر را ثبت کنید

ممکن است کدر یا آغشته به خون باشد، اغلب غلیظ است-رنگ.

داشته باشدزنندهممکن است در صورت عفونی بودن بوي -بو.

معموالً اسیدي است-واکنش.

پروتئین، خون، چرك-ترکیبات غیرعادي

.بایستی براي بررسی باکتریولوژیکی شامل کشت و حساسیت فرستاده شود) MSU(ن ادرار یک نمونه ادرار از وسط جریا

مهم

.هاي وریدي را بدون تأخیر و در حالیکه منتظر نتایج هستید، شروع کنیدبیوتیکبراي پیلونفریت ترکیبی از آنتی
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لیستچک

اختالالت ترومبوآمبولیک. و

.استترومبوز ورید عمقیترومبوفلبیت و اختالالت ترومبوآمبولیک شامل

تاریخچه

)i (ترومبوفلبیت سطحی در زنانی شایع است که:

.پیر هستند-
.چاق هستند-
.پاریتی باال دارند-

تواند در وریدهایی رخ دهد که براي انفوزیون باشد، ترومبوفلبیت همچنین میزاي از وریدهاي واریسی نیممکن است تاریخچه

.اندفاده شدهداخل وریدي است

)ii (ترومبوز ورید عمقی عوامل خطر شایع زیر را دارد:

سال35سن باالي -
پاریتی باال-
چاقی-
زایمان سزارین-
تروما به ساق پا-
تحرکیبی-
راتاسیون و خستگیددهی-
سیگار-
مصرف استروژن-
ه قبلی ترومبوآمبولیخچتاری-

هاعالئم و نشانه

هاي سطحیترومبوفلبیت

ود داشته باشدممکن است تب وج.
ناحیه روي ورید قرمز، ملتهب و دردناك است.
شوداي که در داخل ورید قرار گرفته است، ورید در لمس سفت احساس میبه علت لخته.
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ترومبوز ورید عمقی

بیوتیکتب خیزدار، علیرغم استفاده از آنتی
درد ماهیچه ساق پا، ران یا شکم ممکن است وجود داشته باشد.
ییر در رنگ و دماي ساق ممکن است همچنین رخ دهدادم و تغ.
یابددرد ساق پا در هنگام راه رفتن افزایش می  .

براي تأیید تشخیصها بررسی/آزمایشات

.ترومبوفلبیت سطحی معموالً در معاینه بالینی آشکار است

اي است که  پا بویژه در هنگام راه رفتن نشانهدرد ماهیچه ساق. تشخص بالینی ترومبوز ورید عمقی در مراحل اولیه دشوارتر است
. مخصوصاً هنگامیکه با عوامل خطر باال توأم باشد،کندما را به ترومبوز ورید عمقی مشکوك می

:شاملکههاي پیشرفته و تکنولوژي گران نیاز داردهاي زیر به مهارتتست

real-timeاولتراسوند 

فلبوگرافی صعودي

ونوگرافی ایزوتوپ

همم

. تواند به آمبولی ریوي منجر شود که اغلب کشنده استترومبوز ورید عمقی می
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لیستچک

پنومونی. ه

اما براي دانشجویان مهم است که قادر ، استپنومونی شامل اشکال زیادي از بیماري است که به جزئیات در اینجا بحث نشده
دانشجویان باید این کار را براي شروع درمان مناسب و ارائه مراقبت مامایی .باشند که علت اساسی بیماري زن را تشخیص دهند

.مهم است که خانم به سطح مراقبت باالتر براي ارزیابی مفصل و درمان خاص ارجاع داده شود. خوب انجام دهند

.عفونت ممکن است حاد یا مزمن باشد

:عوارض حاد شامل

برونشیت
پنومونی
التهاب پرده جنب

:مزمن شاملعوارض

سل ریوي
برونشیت مزمن

تاریخچه

. این مورد در زنان با عوارض مزمن خواهد بود. باشدزایمان داشته/ سینه قبل از لیبر خانم ممکن است عفونت قفسه

:زنان با سل ریوي اغلب خواهند بود
کم خون و با تغذیه ضعیف
کم وزن و از دست دادن مداوم وزن
م و فقیرزندگی در شرایط پرازدحا
ارائه شواهدي از بیماري مشابه سایر اعضاي خانواده
 عدم دریافت واکسیناسیونBCGو ممکن است درمانی براي سل دریافت کرده باشند یا نکرده باشند  .

بنابراین زنانی که ،اي شایع متعاقب استفاده از بیهوشی عمومی استعارضهسینه عفونت حاد قفسه
هاي اند بویژه در معرض خطر هستند و روشد و تحت بیهوشی عمومی قرار گرفتهانزایمان سزارین داشته

.پیشگیري براي مراقبت پس از جراحی مهم هستند

هاعالئم و نشانه

 تب
اشکال در تنفس
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 سرفه با خلط
درد قفسه سینه

:ممکن است همچنین موارد زیر باشد
 پرشدن ریه ها با اگزودا(تراکم(
گلوي محتقن
ریعتنفس س
 نوعی صداي (رال / )سنداد نسبی ناشی می شودهاي برونشیال، که از اهلصداي مداوم خرخرمانند در گلو یا لو(رونکاي

).شوداي از صداهاي کوتاه است و در هنگام دم شنیده میغیرممتد که شامل مجموعه

براي تأیید تشخیصها بررسی/آزمایشات

:ها شاملآزمایشات و بررسی

 بالینی دقیقمعاینه

 با اشعه سینه قفسهرادیوگرافیX

هاي میکروسکوپی شامل کشت و حساسیت خلطبررسی

 تست توبرکولین براي مثال تست هیف)Heaf ( یا مانتوکس)Mantoux(
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لرز و احساس کسالت عمومی  ممکن است خونریزي
روشن واژن وجود داشته 

باشد

 درجه سانتی 38تب
گراد یا بیشتر

لوشیا:

چرکی و بوي متعفن-

رحم

حمبرگشت ناقص ر-

عدم تغییر در ارتفاع فوندوس -
رحم

نرم و حجیم بودن -

درناك بودن در لمس-

 ممکن است عالئم شوك
وجود داشته باشد

درد قسمت تحتانی شکم  ممکن است ادم ریوي
وجود داشته باشد
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سی
 نفا

س
پسی

س
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تصویر بالینی)  ب(

استفراغ و /ممکن است تهوع
کاهش اشتها وجود داشته باشد

  ممکن است التهاب پستان قبل از
ان ایجاد شوداحتق

اي شکل  بر روي پستانناحیه قرمز، گوه

 ًافتدهفته بعد از زایمان اتفاق می3-4معموال معموالً فقط یک پستان تحت تأثیر
گیردقرار می
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یت
است

م
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تصویر بالینی) ج(

لرز/ب خیزدار ت

سوزش ادرار از دست استفراغ و / ممکن است تهوع
اشتها وجود داشته باشددادن

اس فوریت افزایش تکرر ادراري و احس
در دفع ادرار

تندرنس / ممکن است درد کمر
وجود داشته باشد

درد شکم

 کپوبیرتروممکن است درد/
سوپراپوبیک وجود داشته باشد

 ممکن است تندرنس در قسمت
تحتانی شکم یا کشاله ران وجود 

داشته باشد
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یت
نفر

یلو
پ

حاد
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تصویر بالینی) د(

 ممکن است درد و ناراحتی در
عضالت ساق پا وجود داشته باشد

 علیرغم خیزدارتب
بیوتیکدریافت آنتی

 درد پا ممکن است با راه رفتن
افزایش یابد

 ممکن تست ادم و تغییراتی در رنگ
پا وجود داشته باشد
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بوز
روم

ت وری
قی

 عم
د
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تصویر بالینی) ه(

لرز/ خیزدار تب

تب  گلو ممکن است احتقان
پیدا کند

سینهدرد قفسه
تنفس ممکن است سریع باشد

دشواري در تنفس دارسرفه خلط
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نی
ومو

پن
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ي سپسیس نفاسیاداره 4
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4جلسه 
ي سپسیس نفاسیاداره

اهداف این جلسه

 سپسیس نفاسیمورد نیاز در موارد درمانتوانمندسازي دانشجویان جهت درك
به نحو مناسببیمار ، ارجاع ي موثر سپسیس نفاسیادارهنمندسازي دانشجویان جهت توا

اهداف درسی
:دانشجویان قادر خواهند بود4در پایان جلسه 

 لیست کنندرا سپسیس نفاسیيادارهمقدمات الزم در.
را شرح دهندي سپسیس نفاسیاداره.
د سپسیس نفاسی را شرح دهندبیوتیکی مناسب در مواراهمیت تجویز رژیم آنتی.
ها را شناسایی کنندداروهایی را که ممکن است استفاده شوند، شامل دوز و روش تجویز آن.
ي سپسیس نفاسی را شرح دهندهاي پیشگیري از عفونت در ادارهراه.

طرح درسی
.)ساعت2(بحث،سخنرانی

.آزمون اختیاري
منابع

2003ژنو، سازمان بهداشت جهانی، . پزشکانراهنما براي ماماها و : اندر بارداري و زایممدیریت عوارض
)WHO/RHR/00.7.(

.آزمون در مورد سپسیس نفاسی
).اختیاري(تجهیزات جهت نشان دادن احتیاطات جهانی 
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مقدمه
سرعت، مهارت و مقدمات : سپسیس نفاسی شاملدرماناصول .)3جلسه (موثر را یادآوري کنیديادارهمراحلبه دانشجویان 

.تر انجام گیرند، تأکید کنیدکه موارد اورژانسی سریعبر اهمیت عملکرد سریع و مطابق با مقدمات به نحوي. هستند
:موارد زیر هستندي سپسیس نفاسی شاملمقدمات در اداره

ارزیابی وضعیت زن
احیاي زن در صورت نیاز
ایزوله کردن زن به محض شک به عفونت
ید تشخیصیگرفتن نمونه جهت مشخص نمودن ارگانیسم مسئول عفونت و تأ
بیوتیک مناسبتیشروع درمان با آن

. به دانشجویان شرح دهید که این بدین معناست که بایستی ابتدا و یا قبل از هر چیز دیگري انجام شوند. ها مقدمات هستنداین
- به منظور انجام مواردي که بیشترین اهمیت را دارند، اغلب الزم است تغییراتی در دستورات چیزهایی که بطور روتین انجام می

شود، ممکن است نیاز به تعدیل بعنوان مثال اگر مراقبت بعد از تولد بطور طبیعی طبق دستور خاصی اجرا می. شودشود، داده 
.داشته باشد تا به درمان اورژانسی اجازه داده شود، زیرا انجام مقدمات قبل از هر چیز دیگري الزم است

-تو بیشتر موارد روتین مربوط به مراقبسبب اتالف وقت گردندتواند میکه رسوم مربوط به پذیرشدانشجویان بایستی بدانند
. تأخیر به معناي مرگ استبخاطر داشته باشید که .توانند دیرتر انجام گیرندهاي مامایی می

مدیریت عمومی سپسیس نفاسی
کننده از عفونت براي زنایزوله کردن و مراقبت مامایی پیشگیري.1

.هایشان استسایر زنان و بچههدف پیشگیري از گسترش عفونت به
:بداندماما بایستی. اصول پایه مراقبت مهم هستند

هامراقبت از زن در یک اتاق جداگانه یا در صورت عدم امکان، در گوشه بخش، جدا از سایر زن
در ها نباید پوشیدن گان و دستکش هنگام تماس با زن و خارج کردن گان و دستکش در پایان مراقبت؛ این پوشش

.تماس با سایر زنان استفاده شوند
ها به دقت قبل و بعد از تماس با زنشستن دست
ها نگهداري یک ست از تجهیزات، ظروف و سایر وسایل براي استفاده انحصاري زن و اطمینان از عدم استفاده از آن

توسط دیگران
شوند ن مثال در یک محفظه جداگانه قرار داده میشوند، بعنواهاي آلوده به دقت دور ریخته میکه لباساطمینان از این

.شوندها سوزانده میکه بطور مرتب خالی شده و لباس
شوند، جایی اي که مخصوص انتقال به رختشویخانه است، حمل میهاي کتانی آلوده در کیسهکه پارچهاطمینان از این

.شوندکه بطور اختصاصی تمیز می
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همچنین کمک یک. ار بایستی جهت مراقبت از این مادر و فرزندش اختصاص یابدپرست/ در صورت امکان، یک ماما
؛ که در این صورت، خویشاوند بایستی در مورد اصول بودکننده خواهدکمکنیز ها خویشاوند در مراقبت از آن

.کنندگان بایستی محدود باشندمالقات. پیشگیري از گسترش عفونت آموزش دیده باشد
.مربوط به پیشگیري از عفونت را در قسمت بعدي ببینیداطالعات : توجه

هابیوتیکتجویز آنتی.2
در صورت عدم دسترسی به پزشک، پرسنل مامایی بایستی از نحوه تجویز و دادن داروهاي . شوندتوسط پزشک تجویز میمعموالً

. سرعت تحت تجدیدنظر قرار گیرددهد، بایستی به ها نمیاگر قانون موجود این اجازه را به آن. مناسب آگاه باشند
تواند منجر می) عفونت رحم بعد از زایمان(متریت . زن دچار سپسیس نفاسی در صورت درمان ناکافی یا تأخیر جدي، خواهد مرد

به آبسه لگنی، پریتونیت، شوك سپتیک، ترومبوز ورید عمقی، آمبولی ریه، عفونت مزمن لگنی به همراه دردهاي لگنی عود کننده 
.بنابراین درمان موثر و بهینه براي پیشگیري از این مشکالت ضروري است. هاي رحمی و نازایی شودپارونی، انسداد لولهدیسو

بیوتیکنتیآانتخاب 

.شودشود و رژیم دارویی زیر توصیه میساعت تجویز می48ها تا زمان قطع تب زن به مدت بیوتیکترکیبی از آنتی
و، ساعت6گرم هر 2سیلین وریدي مپیآ
 وساعت24به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن هر گرممیلی5جنتامایسین وریدي
 ساعت8گرم هر میلی500مترونیدازول وریدي.

. ساعت از شروع رژیم دارویی فوق پابرجا بود، پزشک بایستی مجدداً زن و درمان وي را ارزیابی کند72اگر تب هنوز هم بعد از 
.ح مراقبتی باالتر ممکن است الزم باشدارجاع به سط

.بیوتیک خوراکی نیستبیوتیک وریدي نیازي به آنتیبعد از قطع آنتی

توکسوئید کزاز
، و )اگر بعنوان مثال مدفوع گاو، گل یا لجن یا گیاه وارد واژن شده باشد(باشد ال وجود دارد که زن در معرض کزازاگر این احتم

.اسیون وي مطمئن نیستیم، توکسوئید کزاز به وي تجویز کنیددر مورد تاریخچه واکسین

دادن مایعات به مقدار فراوان.3
.هدف، اصالح یا پیشگیري از دهیدراتاسیون، کمک به پایین آوردن تب و در صورت نیاز درمان شوك است

بود و احتمال بیهوشی عمومی در اگر زن هوشیار . در موارد شدید، الزم است که ابتدا مایعات بصورت داخل وریدي داده شود
.ساعات نزدیک آتی وجود نداشت، ممکن است مایعات به شکل خوراکی نیز داده شوند
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رد احتباس محصوالت جفتی.4
درصورت نرم و حجیم بودن رحم، لوشیاي زیاد، بدبو و .تواند عامل ایجاد سپسیس نفاسی باشداحتباس محصوالت جفتی می

ها و قطعات بزرگ بافت جفتی الزم جستجوي دستی رحم و خارج کردن لخته. ین مورد شک کنیدهاي خونی، به احاوي لخته
. یا یک کورت ممکن است استفاده شود(Ovum)اگر نیاز باشد، فورسپس اووم. خواهد بود

هاي مامایی ماهرانهسازي مراقبتمهیا.5
:هاي مراقبتی زیر مهم هستندجنبه. ک به ریکاوري اوستنیازمند توجه به منظور ارتقاي وضعیت راحتی زن و کم،این مورد
استراحت در بستر
استاندارد باالي بهداشتی، بخصوص مراقبت از پرینه و ولو
یا شستشو با حوله مرطوب در صورت تب خیلی زیاد ممکن است نیاز باشد/ ضد تب و.
گیري مایعات دریافتی و دفع ادراري و اندازهده شدگی رحم، برونارزیابی عالیم حیاتی، لوشیا، تندرنس رحمی، جمع

شده
نگهداري دقیق مستندات
 عفونت متقاطعپیشگیري از گسترش عفونت و

.گرددزمان مراقبت از زن، ماما بایستی آرام باشد، زیرا مواجهه خشن با وي سبب افزایش درد و شوك می
نشان دهد که زن بیمار است و ماما بایستی . انش مهم استآرامش، حساس بودن در مواجهه، در زمان صحبت با زن و خویشاوند

.اش احساس همدلی کندو با او و خانوادهکنداو را درك می
.بودخواهدنیازموردباالترمراقبتیسطحبهارجاع.شوددادهاطالعپزشکبهبالفاصلهبایستیزنوضعیتوخامت

مراقبت از نوزاد.6
به هر حال، رعایت احتیاطات جهت پیشگیري از . سالم با وي بماندنوزاد ممکن است بطورمار است، که مادر بسیار بیعلیرغم این

.مراقبت دقیق نوزاد جهت شناسایی عالیم زودهنگام عفونت ضروري است. انتقال مادر به نوزاد ضروري است

.نوزادي باقی مانده استهايبه دانشجویان یادآوري کنید که عفونت در نوزاد بعنوان یکی از علل اصلی مرگ

اگر مادر جهت مراقبت از نوزادش کامالً خوب . در زمان تماس با نوزاد ضروري است:هاشستشوي دقیق دست
.ها، قبل و بعد از تماس با نوزاد آموزش دیده باشدشده است، بایستی در مورد اهمیت شستشوي دست

اما غذاهاي زیادي ممکن است براي حفظ . تواند ادامه یابداگر مادر به قدر کافی خوب باشد، شیردهی می:شیردهی
دیده در خصوص مراقبت از کودکان و اگر مادر خیلی بیمار است، مشاوره با یک پزشک تعلیم. ذخایر شیر مورد نیاز باشد

.هاي زیر نیاز استتوصیه
بت شود، یک خویشاوند بسیار نزدیک باشد که نوزاد توسط مادرش مراقاگر این امکان وجود نداشته:مادر خیلی بیمار

-هبه هر حال بایستی تأکید گردد که ب. ممکن است براي مراقبت از نوزاد تا زمان بهبودي کامل مادر در دسترس باشد
به . اي بایستی مهیا گرددعلت خطر گسترش عفونت به نوزاد، مراقبت دقیق از نوزاد توسط یک مراقب بهداشتی حرفه

.گردد که تغییر در رفتار نوزاد نیازمند توجه فوري استخانواده باید توصیه
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بیشتردرمان.7

.فوق بهبودي حاصل نشد و پریتونیت عمومی گسترش یافت، الپاروتومی براي تخلیه چرك انجام خواهد شددرماناگر با 

.توتال نیاز باشدباشد،  ممکن است به هیسترکتومی ساباگر رحم نکروزه و سپتیک شده

شکالتي ماداره.8

ارجاع داده ،بعديدرمان عوارضبه سطح مراقبتی باالتر جهت بصورت فوريبایستی،هاي اورژانسیمراقبتانجام زن بعد از 
.شود

پریتونیت

اي که روي دیواره این بدان معناست که هر دو الیه صفاق، یعنی صفاق جداري، پرده.التهاب صفاق استژنرالیزه،پریتونیت 
.شودهاي داخلی بدن کشیده شده، دچار التهاب میو صفاق احشایی که بر روي احشاء یا ارگانشکم کشیده شده، 

:تشخیص

یا تواند به دنبال برش سزارینهاي متعدد در شکم مییا آبسه/ پریتونیت و. شودمهم است که پریتونیت چگونه شناسایی می
.رخ دهدپارگی رحم، یا در اثر عوارض ناشی از سپسیس نفاسی 

.هاي زیر وجود دارندعالیم و نشانه

لرز/ تب
1ریباند تندرنس

درد شکم
 روز4الی 3اتساع شکم به مدت
استفراغ/ تهوع
اشتهاییبی
ايفقدان صداهاي روده
شوك

:ژنرالیزهپریتونیتدرمان

).مانند زیر(بیوتیک وریدي را بدهید اولین دوز آنتی

در صورت التهاب صفاق، این عمل دردناك خواهد .سپس به سرعت دستتان را عقب بکشیدجهت تعیین ریباند تندرنس یا حساسیت برگشتی، شکم را لمس کرده و - 1
.بود
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:هاي زیر انتقال دهیدرا به مرکز مراقبتی سطح باالتر معتبر براي مراقبتیک راه وریدي برقرار کرده و سریعاً زن

بینی ساکشن دهان و
مایعات داخل وریدي
گرم هر 2سیلین وریدي مپیآبیوتیک ترکیبی، به نحوي که در مورد سپسیس نفاسی شرح داده شد، بعنوان مثالآنتی
و، ساعت6

وساعت24ر کیلوگرم وزن بدن هر به ازاي هگرم میلی5جنتامایسین وریدي 
.ساعت8گرم هر میلی500مترونیدازول وریدي 

.گیرددر صورت نیاز، الپاروتومی جهت شستشوي صفاق صورت می

سمیسپتی

.ها در گردش خون استسمی وجود و تکثیر باکتريسپتی

:تشخیص

لرز/ تب
نبض سریع
زن بسیار بیمارگونه
هذیان ممکن است اتفاق بیفتد.
زردي ممکن است ایجاد گردد.

:سمیي سپتیاداره

.کنیدشروع سمی شرح داده شد، همانطور که در مورد سپتیبیوتیک وریدي ترکیبی را آنتی

وریدي بدهیدبیوتیکآنتی.
زن را بدون تأخیر به مرکز مراقبتی سطح باالتر ارجاع دهید.

آبسه

:تشخیص

درد قسمت تحتانی شکم و اتساع
 ،لرز/ خیزدار تب مداوم
رحم حساس
بیوتیکپاسخ ضعیف به آنتی
بست دوگالس در معاینه واژنها یا بنتورم آدنکس
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چرك در کلدوسنتز دست آوردن به

:ي آبسهرهداا

بیوتیک ترکیبی به نحوي که در سپسیس نفاسی شرح داده شدشروع آنتی.
شروع انفوزیون وریدي
ي خلفی یعنی از طریق دیواره(عتبر جهت تخلیه چرك از طریق کلدوساك ارجاع زن به سطح مراقبتی سطح باالتر م

)5.1شکل (بودن آبسه متحرك ، درصورت )بست دوگالسواژن به داخل بن
 خواهد گرفتانجام الپاروتومی ،ادامه یابدخیزداراگر تب.

هاي شکمیهاي پرینه و زخمي عفونتاداره.9

ما یا هماتومهاي زخمی، سروهاي آبسهعالیم و نشانه

بطور معمول حساسیت زخم با ترشحات خونی یا سروزي
 استگسترده شدهلبه انسزیون/  انسزیونکه به آن سوي ) قرمزي(مختصراریتم.

اداره

اگر چرك یا مایع وجود داشته باشد، ممکن است نیاز به باز کردن زخم و .موارد جراحیي براي ادارههاي محلی رجوع به پروتکل
.ساعت تعویض گردد24بعد از آن، زخم بایستی توسط یک گاز مرطوب پوشانده شودکه بایستی هر . داشته باشدتخلیه
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بست دوگالسآبسه در بن:5.1شکل 

اگر زخم پرینه وجود داشته باشد، در مورد اهمیت پوشش تمیز با پدهاي بهداشتی تأکید کنید که . ضروري است،بهداشت خوب
.عالیم حیاتی را کنترل کنید. آنالژزي در صورت نیاز بایستی داده شود. طور مرتب تعویض شوندبایستی ب

:اگر سلولیت زخم و فاشئیت نکروزان وجود داشت ولی عفونت سطحی بود

:بیوتیک بدهیدمشابه باال درمان کنید، و همچنین آنتی

وروز،5بار در روز به مدت 4گرم خوراکی میلی500سیلین آمپی
 روز5بار در روز به مدت 3گرم خوراکی میلی400مترونیدازول.

.از نظر گسترش آبسه بررسی کنید

):فاشئیت نکروزان(اگر عفونت عمیق باشد، عضالت را درگیر کرده و سبب نکروز شود، 

. بدهیدساعت قطع شود، 48بیوتیک ترکیبی را تا زمانی که بافت نکروتیک خارج شده و تب زن به مدت آنتی

سیلین پنیG2 وساعت،6میلیون وریدي هر

روده

آبسه

رکتوم

لوله رحمی

تخمدان

رحم

مثانه

سمفیز پوبیس

واژن
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 وساعت، 24گرم وریدي به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن هر میلی5جنتامایسین
 ساعت8گرم وریدي هر میلی500مترونیدازول.

:ساعت قطع شد48زمانی که تب زن به مدت 

وروز، 5بار در روز به مدت 4گرم خوراکی میلی500سیلین آمپی
 روز بدهید5بار در روز به مدت 3گرم خوراکی میلی400مترونیدازول.

یعنی خارج (فاشئیت نکروزان نیازمند دبریدمان جراحی خواهد بود . درمان در تسهیالت بهداشتی سطح باالتر مورد نیاز خواهد بود
).هاي آلوده و مرده تا زمانی که بافت سالم اطراف دیده شودکردن تمام بافت

. بار در روز تعویض شود2یاز خواهد بود که پانسمان زخم بطور مرتب حداقل ن

.هفته یا زمانی که عفونت برطرف شد، پزشک دومین مرحله بستن زخم را انجام خواهد داد4تا 2بعد از 

ي کوریوآمنیونیتاداره.10

هاعالیم و نشانه

لرز/ تب
 22ترشحات آبکی بدبو بعد از هفته
درد شکم

:ممکن استهمچنین

از دست دادن خون تاریخچه
رحم حساس
ضربان قلب سریع جنین
وجود داشته باشدخونریزي واژینال روشن.

اداره

شان اش هر دو در معرض خطر از دست دادن زندگیزن و بچه.بگیردانجامزودترچههربایستیزایماناستممکنتاجائیکه
. قرار دارند

 مایعات داخل وریدي را شروع کنیدراه وریدي برقرار کرده و.
بیوتیک را شروع کنیدآنتی

وساعت،6گرم وریدي هر 2سیلین آمپی-
.ساعت24گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن هر میلی5جنتامایسین -
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همچنین ضد تب بدهید.
م شوك بررسی کنیدئاز نظر عال.
جهت . ه متخصص زنان و کودکان ماهر در دسترس باشدزن را بدون تأخیر به سطح مراقبتی باالتر انتقال دهید ک

.انجام زایمان و احیاي نوزاد در حین انتقال آماده باشید

.، زایمان القا شود)یعنی نرم، نازك و نسبتاً متسع(ي رحم مناسب باشد اگر دهانه

ها نرم شود و لیبر بوسیله ن، ممکن است توسط پروستاگالندی)یعنی ضخیم، سفت و بسته(ي رحم نامناسب باشد اگر دهانه
.توسین القا شود یا زایمان توسط برش سزارین انجام شوداکسی

پیشگیري از کوریوآمنیونیت

ها پاره شده و اگر پرده. به زنان حامله توصیه کنید که به محض خروج مایع از کانال زایمانی در جستجوي کمک پزشکی باشند
.ام ندهیدزن انقباض نداشت، معاینه واژینال انج

:بیوتیک پروفیالکتیک را  مطابق زیر به مادر بدهیدها اتفاق نیفتاد، درمان با آنتیساعت بعد از پارگی پرده18اگر لیبر در عرض 

.بیوتیک را قطع کنیدبعد از زایمان واژینال، آنتی

بیوتیک آنتی. اعت همچنان داده خواهد شدس8گرم وریدي هر میلی500گرفت، مترونیدازول انجاماگر زایمان به طریقه سزارین 
.ساعت تجویز خواهد شد48تا زمان قطع تب به مدت 

ي کزازاداره.11

.ي سپسیس نفاسی بعلت کزازاداره

.مادر را فوراً به سطح مراقبتی باالتر ارجاع دهید

:زمانی که منتظر انتقال و یا زمانی که در راه بیمارستان هستید

انید تا ترشحاتش را استنشاق نکندزن را به پهلو بخواب.
راه هوایی را باز نگه دارید.
 دقیقه تا زمان کنترل اسپاسم و کمتر شدن احتمال تشنجات 2گرم وریدي به آرامی در عرض میلی10به مادر دیازپام

.او را از صدا و نور دور نگه دارید. بدهید
ایعات را بصورت خوراکی ندهیدم. راه وریدي براي هیدراته کردن بیمار برقرار نمایید.
گرم میلی500سیلین که با آمپی. ساعت48ساعت به مدت 4میلیون واحد هر 2بنزیلسیلینپنی. بیوتیک بدهیدآنتی

.روز ادامه خواهد یافت10بار در روز به مدت 3خوراکی 
واحد عضالنی تزریق نمایید3000توکسین کزاز ، آنتی.
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.برداشته خواهدشدهاي عفونیی، علت عفونت یعنی بافتدر سطح باالتر مراقبت

.ممکن است نیاز به انجام تهویه مکانیکی باشد

.در این شرایط مرگ و میر باال خواهد بود

.درجه نگهداري شود8براي موثر بودن، توکسوئید کزاز به هیچ وجه نباید منجمد شود و بایستی در دماي زیر 
.سازي توکسوئید کزاز سازمان بهداشت جهانی استفاده کنیدرد برنامه ایمناز جدول زیر براي بحث در مو

سازي توکسوئید کزاز سازمان بهداشت جهانیبرنامه ایمن: 1جدول 

دوره محافظتدرصد محافظتزمان تجویزدوز
TT-1در اولین تماس یا در مراحل زودهنگام بارداري--
TT-2 سال803هفته بعد از نوبت اول4حداقل
TT-3 سال955ماه بعد از نوبت دوم یا در مراحل بعدي بارداري6حداقل
TT-4سال9910حداقل ا سال بعد از نوبت سوم یا در مراحل بعدي بارداري
TT-5در تمام سنین باروري99حداقل ا سال بعد از نوبت چهارم یا در مراحل بعدي بارداري

. ی دارند بپرسندن بخواهید هر سوالادر پای
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اطالعاتی درباره پیشگیري از عفونت

از دانشجویان .شوندمیپروسیجرهاي پیشگیري از عفونت براي اداره هرگونه مشکل در بارداري و زایمان امري مهم تلقی
بنویسید، که چارتیپسیاه یا فلها را در تختههاي آنپاسخ. هاي پیشگیري از عفونت را لیست نمایندبخواهید علل اهمیت تمرین

: باشدذیلشامل مواردستیبای

براي کاهش انتقال عوامل بیماریزاي منتقله از راه خون مثلHBV) ویروس هپاتیتB ( وHIV
براي محافظت بیماران
براي محافظت کارکنان
براي محافظت جامعه

سیاه    هاي آنها را روي تختهپاسخ. را نام ببرند"یکلهاي احتیاط"در روش استاندارد موجود 5حال از دانشجویان بخواهید 
:بنویسید که  بایستی شامل موارد زیر باشد

هاشستشوي دست
بند پالستیکی و عینک محافظ براي جلوگیري از تماس مستقیم با خون و استفاده از وسایل محافظ مثل دستکش، گان، پیش

سایر مایعات بدن
یزات ضدعفونی کردن کامل وسایل و تجه
کارگیري و دور ریختن وسایل تیز احتیاط در به
هاي آلوده به خون و سایر مایعات بدناحتیاط در دور ریختن زباله

ها صرف نظر از این که خون بر این فرض استوار است که تمامی خون"هاي کلیاحتیاط"ویان یادآوري نمایید کهبه دانشج
ها به حداقل رساندن آلودگی تصادفی بیماران و کادر بهداشتی با خون هدف از این احتیاط.بیمار یا کادر بهداشتی باشد آلوده است

.آلوده است

هاي دانشجویان ممکن است شما بخواهید بر اساس نیازها و توانایی. به مرور تمرینات پیشگیري از عفونت در کالس ادامه دهید
.ها را خالصه کنیدندر مدل قبلی وجود دارد جهت یادآوري آاگر اطالعات زیر . بعضی از این تمرینات را نشان دهید

شستشوي دست

شستشو با آب و صابون ناشی از چون اصطکاك مکانیکی ،ها براي جلوگیري از انتشار عفونت اهمیت داردوشوي دستشست
کشی در اگر آب لوله(ستفاده شود آب جاري باید به جاي آب راکد ا. بردبسیاري از عوامل موثر در انتقال بیماري را از بین می

از صابون ساده یا ). کشی وصل است، بایستی مورد استفاده قرار گیرداختیار نبود، یک مخزن تمیز قابل پر کردن که به لوله
.توان استفاده کردها میي تمیز براي خشک کردن دستضدعفونی کننده براي شستشو و از یک حوله

:ي زیر شستذکر شدههايها را باید در زماندست
پروسیجرهاي فیزیکی یا لگنی یا سایر از معاینهقبل
هااز پوشیدن دستکشقبل
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از دست زدن به وسایل استفاده شدهبعد
از دست زدن به غشاهاي مخاطی، بافت، خون یا سایر مایعات بدنبعد
هااز درآوردن دستکشبعد

تماس با بیماران مختلفيدر فاصله

ز دستکشاستفاده ا

پروسیجرها توسط کارکنان هاي ضدعفونی شده بایستی هنگام انجام معاینات لگنی یا سایر هاي نو و یا دستکشدستکش
ها باید از هر دستکش. بهداشتی پوشیده شوند، بخصوص در مواردي که احتمال تماس با خون یا سایر مایعات بدن وجود دارد

.ض شوندیعوتبه پروسیجر دیگر بیمار به بیمار دیگر و از هر پروسیجر 

ستند باید هنگام تمیز کردن دارند و در معرض تماس با خون هبر عهده ي تمیز نمودن وسایل راکارکنان بهداشتی که وظیفه
هاي کاري ضخیم براي چنین مواردي مناسب دستکش. ، دستکش بپوشندآلودههايها و تماس با مالفه، دور ریختن زبالهوسایل

.است

بررسی کرده و در صورت ها راقبل از استفاده باید آن). ، پارگی و کندگی باشندیعنی فاقد سوراخ(اید سالم باشند ها بکشدست
.دور انداختوجود سوراخ، پارگی و یا کندگی 

بند، گان و عینک محافظاستفاده از پیش

، ون یا سایر مایعات بدن وجود داردل پاشیده شدن خاحتماانجام پروسیجري کهطول بندهاي نایلونی یا پالستیکی باید درپیش
بند اي استریل با پیشدر اعمال جراحی که احتمال پاشیده شدن خون زیاد است باید گان ضد آب یا گان پارچه. پوشیده شوند

. پالستیکی از زیر آن پوشیده شود

ضد عفونی کردن وسایل 

هاي توانند عفونتمی،مانندجا میعات بدن بر روي سطوح یا روي وسایل بهها که در اثر تماس با خون یا مایمیکروارگانیسم
وسایل و سطوح باید به خوبی ،براي کاهش خطر انتقال عفونت. خون را به بیماران و کارکنان منتقل نمایندطریق از شوندهمنتقل

.ضدعفونی شوند

ها با چه چیزي گیرند بستگی به این دارد که آني مجدد قرار میفرآیندي که براي تمیز نمودن سطوح و وسایلی که مورد استفاده
وسایل آلوده به خون یا سایر مایعات بدن باید همیشه بالفاصله پس از . در تماس بودند، یا با چه چیزي در تماس خواهندبود

وسایل و سطوح را ،هااتوژنضدعفونی کردن با از بین بردن بسیاري از پ. درصد ضدعفونی شوند5/0استفاده با محلول کلرین 
.کندکند و تمیز نمودن وسایل را آسان میخطر میقبل از شستشوي اصلی بی

. درصد قرار داده شوند5/0دقیقه در محلول کلرین 10هاي استفاده شده بالفاصله پس از استفاده باید به مدت وسایل و دستکش
تمیز . ها را با آب جاري و صابون بشوییدها، سطوح آنردن تمام آلودگیقبل از قرار دادن وسایل در محلول کلرین براي پاك ک
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هاي ضدعفونی کننده با سطوح وسایل را چون تماس محلول،ها ضروري استکردن آنکردن سطوح وسایل قبل از ضدعفونی
.داخل آن برداشته شونددقیقه باید وسایل از10بنابراین پس از ،تواند موجب آسیب فلزات شودکلرین می. سازدممکن می

ها را باید بعد از ضدعفونی کردن شستوسایل و دستکش.
ها وجود دارد باید با محلول کلرین تمیز شوندهاي معاینه و سطوحی که احتمال آلودگی آنتخت.
دن خون هاي مکش الکتریکی، بایستی بالفاصله پس از استفاده براي خارج نموهاي ساکشن مورد استفاده در پمپلوله

.ها با آب پرفشار آبکشی شوندو سایر مواد ارگانیک از داخل آن

نوع فرآیند تمیز . نیاز به تمیز کردن کامل دارند،گیرندمورد استفاده قرار میپس از ضدعفونی کردن، تمام وسایلی که مجدداً
.چه که هنگام استفاده با آن در تماس خواهندبودکردن بستگی دارد به آن

دن تمیز کر

باالسطحضدعفونیاستقرارکهزمانی. شستکنندهمایع پاكو ) نه داغ(بعد از ضدعفونی کردن، تمام وسایل را باید با آب گرم 
.روندنمیبینازباالسطحضدعفونیباکهباشدمیهاباکترياسپوربردنبینازبرايشانسآخرینآبباشستشوبگیرد،انجام

چون آب داغ باعث انعقاد پروتئین شده و پاك کردن آن را مشکل .استننده براي تمیز کردن پیشنهاد شدهکآب گرم و مایع پاك
چون ،تواند پروتئین و چربی را پاك کند و بر صابون ارجحیت داردچون آب به تنهایی نمی،کننده الزم استمایع پاك. کندمی

.ماندپاك نشده و اثرش به جا میصابون کامالً

هاي کوچک براي شستشوي وسایلی مثل اسپکلوم، ها یا پارچهتوان از برسمی. تمامی سطوح وسایل ضروري استشستن
توانند منبع انتقال عفونت باشند، باید پس از استفاده شسته با این حال چون این وسایل می. گیرها استفاده نمودفورسپس و سوزن

که محل ، زیرااي شوداتصاالت توجه ویژهایل باید تمیز شوند و به درزها وتمامی سطوح وس.شده و بطور مرتب تعویض شوند
.باشندتجمع خون و بافت می

ي تمیز و یا در معرض هوا خشک ها باید آبکشی شده و سپس با استفاده از حولهپس از تمیز نمودن وسایل، داخل و خارج آن
.باشدها نمیکردن آننیازي به خشک،دوشقرار است وسایل جوشانده اگر . شوند

. رودهاي نایلونی به کار می، دیوارها و مالفههاها، دستشوییکننده براي شستشوي معمولی کف، تختخوابآب گرم و مایع پاك
هاي کتانی آلوده با خون و پارچه. جا شوندبهلوده تا حد امکان باید در محل مراقبت از بیمار کمتر جاآکتانی هايتمامی پارچه

تاها را طوري سترس نباشد، باید آنهاي ضد نشت در داگر کیسه. جا شوندبههاي ضدنشت جادر کیسهایر مایعات بدن باید س
. ي آن به سمت داخل قرار گرفته و به دقت با دستکش حمل شودکرد که قسمت آلوده

سطح باالو ضد عفونیاستریلیزاسیون 

سطح ضدعفونی،در صورت ممکن نبودن این کار. باشند باید استریل شوندیا بافت میوسایلی که در تماس با خون، مایعات بدن
ها و ها، سرنگها، دیالتورها، سرسوزن، کورتکانوالوسایل موجود در این گروه شامل . باشدباال تنها جایگزین مورد قبول می

.باشندها میفورسپس
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:ل موارد ذیل استسطح باال شامضدعفونیهاي استریلیزه کردن و روش

 بخار تحت فشار(اتوکالو(
 استفاده از اکسید اتیلن(استریل کردن با گاز(
جوشاندن
سطح باالشیمیایی هايکنندهضدعفونیور کردن در غوطه

.سطح باال بستگی به نوع وسایل و منابع در دسترس در مرکز داردضدعفونیروش مناسب استریل کردن و 

اعتمادترین روش ترین و قابلپذیر نباشد، جوشاندن، سادهودن با استفاده از بخار یا حرارت خشک امکاندر صورتی که استریل نم
.باشدمیHIVو Bزا  مثل ویروس هپاتیت هاي بیماريبراي غیرفعال نمودن اکثر میکروب

ي درجه20-25ماس در دماي دقیقه ت5[ي هیپوکلریت سطح باال با غوطه ور کردن وسایل در محلول سفید کنندهضدعفونی
ساعت تماس در 5[، یا گلوتارآلدئید تازه ]کلرین در دسترس500ppmغلظتدر ) pH=7-8(گراد با بافر هیپوکلریت سانتی
ها مانند سطح باال تمامی میکروارگانیسمضدعفونی.])PH=5/7-9% (2گراد با آلکالین فعال ي سانتیدرجه20-25دماي 

ها سپتیکاستفاده از فنل یا آنتی. بردها را بطور کامل از بین نمیاما اسپور باکتري،بردرا از بین میHIVو Bویروس هپاتیت 
. در آب استریل آبکشی شوندضدعفونیوسایل باید بعد از . کندسطح باال ایجاد نمیضدعفونی

ضد عفونی حدواسط

سپس کنند، شستشو با آب و تماس پیدا نمیيخون یا بافت زیر جلدبراي وسایلی که با،سطح باال ممکن نباشدضدعفونیاگر 
محلول (یا یدوفورها %) 70-95محلول (توان با قرار دادن در الکل ها را میبراي مثال سرنگ. ضدعفونی حد واسط کافی است

نابر این در صورت کدر شدن شوند، بي مواد ارگانیک غیرفعال میها به وسیلههر دو این محلول. ضدعفونی حدواسط کرد%) 10
باشد، محلول الکل در صورت مصرف زیاد باید بطور هفتگی یا روزانه و یدوفورها حتی اگر محلول کدر نشده . باید تعویض شوند

. بطور روزانه عوض شوند

نگهداري وسایل 

که در ) کانوالمثل (وسایلی . دها را بطور مناسب نگهداري نموسطح باالي وسایل باید آنضدعفونی/ براي حفظ استریلیتی
، در با آب استریل یا سالین آبکشی شدهوسایل باید . باید با فورسپس استریل برداشته شوند،اندمحلول شیمیایی استریلیزه شده

. بندي شوندي استریل بستهي استریل، در کاغذ یا پارچهمعرض هوا خشک شوند و بدون لمس وسایل یا قسمت داخلی بسته
اگر در عرض . دار بوده، در جاي خشک و تمیز نگهداري شده و در عرض یک هفته استفاده شوندهاي استریل باید تاریخبسته

.وسایل باید دوباره شسته شده و استریل شوند،یک هفته استفاده نشدند

یل باید هنگام برداشتن یا شرایط استر. توان وسایل استریل را در یک ظرف استریل و دربسته نگهداري نموددر روش دیگر می
.دار بوده و هر هفته استریل شودظرف استریل باید تاریخ. جا نمودن وسایل حفظ شودبهجا
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جا نمودن و دور ریختن وسایل تیزجابه

ترجیحاً اده در یک ظرف محکم قرار داده وها یا وسایل تیز و برنده را باید با احتیاط استفاده نمود و بالفاصله پس از استفسوزن
.سوزاند

اکثر . تیز آلوده استدر مراکز بهداشتی از طریق سوراخ شدن پوست با سوزن یا وسایل نوكHIVبیشترین خطر انتقال ویروس 
توخالی هايهاي عمیق ایجاد شده با سرسوزنهستند، زخمHIVتیز که حاوي ویروس هاي ایجاد شده با وسایل نوكزخم

ها تمیز شده و یا به طور شود، سرسوزنها گذاشته میشوند که درپوش سرسوزنزمانی ایجاد میهایی اغلبچنین زخم. هستند
.شوندنامناسب دور انداخته می

یعنی در محل استفاده از (ي محکم براي دور ریختن وسایل تیز باید موجود بوده و به آسانی در دسترس باشند ظروف زباله
ي موجود مثل ظروف فلزي با درپوش، بطري پالستیکی ضخیم با درپوش یا یک روف زبالهبیشتر ظ). وسایل تیز، موجود باشند

تیز استفاده آوري وسایل نوكتوانند به عنوان ظروف جمعي پالستیکی یا مقوایی ضخیم با یک درب کوچک باالي آن میجعبه
هاي کار ضخیم  سوز باید دستکشروف به زبالهشوند و هنگام انتقال این ظچهارم ظروف پر شد دور ریخته میوقتی سه. شوند

. پوشید

هادور ریختن زباله

هاي پالستیکیدر ظروف ضدنشت یا کیسهپاتولوژي بایدهاي آزمایشگاهی و مثل گاز و پنبه، زبالهبار مصرف یکهاي جامد زباله
. منبع آب سوزانده یا دفن شوندفیت دور از 30فوت و حداقل 7اي به عمق گذاشته شده و سپس در چالهمشخص شده

و ترشحات بدن باید با دقت به کانالی که به سیستم فاضالب مرتبط است یا به چاه دستشویی ، بافتمواد زاید مایع مثل خون
.  ریخته شوند

.ده خواهند شدهاي بالینی استفابه دانشجویان خاطر نشان کنید که این تمرینات پیشگیري از عفونت در جلسات آینده در مهارت

.هر سوالی دارند بپرسند

.خالصه نمایید
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امتحان در مورد سپسیس نفاسی

ممکن است شما از آن در . این آزمون، دانش بدست آمده در طول پنج دوره اول این مدل را تست خواهد کرد
.استفاده کنید و یا با آن تطبیق دهیدخودمورد دانشجویان

ن ي استفاده از آزمونحوه

 ي تعلیم، سرگرم کننده باشدتواند به اندازهکه می(استفاده از آزمون و رقابت با دیگران را براي تیم ترتیب دهید.(

هایشان پیدا کنندها و کتابها را از یادداشتها بخواهید تا پاسخآزمون را به هر دانشجو داده و از آن.

از آزمون بعنوان تست در کالس استفاده کنید.

در مدل خونریزي پس از "دانید؟آیا می"ي آموزشی خارج از بحث آزمون مانند بکار بردن این جمله که باز
.زایمان ترتیب دهید

به دانشجویان اجازه دهید که یک بازي آموزشی خارج از بحث سواالت داشته باشند.

سواالت

)نمره2(سپسیس نفاسی چیست؟ .1

)نمره3. (ریدسه محل عفونت در سپسیس نفاسی را نام بب.2

)نمره3. (شوند و ارتباطی با بارداري ندارند را نام ببریدسه محلی را که سبب ایجاد تب در دوره نفاس می.3

)نمره2(سمی چیست؟ سپتی.4

)نمره2(چرا یک زن تازه زایمان کرده در معرض خطر سپسیس نفاسی است؟ .5

)نمره3. (را نام ببریدها نیاز دارید سه چیزي را که شما براي دادن تشخیص به آن.6

.عامل خطر ایجاد سپسیس نفاسی را نام ببرید7.5

بیوتیک بصورت فوري، نسبت به انتظار براي نتایج آزمایشات مهم چرا در موارد سپسیس نفاسی شروع آنتی.8
)نمره2(است؟ 

)نمره3. (عامل خطر ایجاد ماستیت را نام ببرید9.3

)نمره3. (ببریدعامل خطر ایجاد عفونت ادراري را نام10.3
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)نمره2(کند؟ چه آزمایشی وجود عفونت در دستگاه ادراري را تأئید می.11

)نمره5. (را نام ببرید)DVT(عامل خطر براي ایجاد ترومبوز ورید عمقی12.5

)نمره2(چیست؟ DVTخطر عمده .13

)نمره2(تواند استفاده شود؟ سمی میچه آزمایشی براي تأیید سپتی.14

)نمره2(براي نتایج آزمایشات مهم است؟ بیوتیک نسبت به انتظار سمی، شروع فوري آنتیتیچرا در موارد سپ.15

2(سمی ایجاد شوند، چیست؟ سایر شرایطی که ممکن است در موارد شناخته نشده و خوب درمان نشده سپتی.16
)نمره

)نمره2(دهد؟ چه چیزي را نشان میAIDSي واژه.17

)نمره2(دهد؟ چه چیزي را نشان میHIVي واژه.18

9نمره3. (تواند منتقل شود، نام ببریدمیHIVسه راهی را که .19

)نمره2(هستند؟ HIVشود که چند نفر آلوده به در کشور شما تخمین زده می.20

)نمره3. (شود را پیشنهاد کنیدHIVتواند سبب پیشگیري از سه راهی که می.21

)نمره3. (ي از عفونت مهم است را لیست کنیدهاي شما براي پیشگیرهایی را که شستشوي دستزمان.22

)نمره2(تأخیر در درمان بر روي زن دچار سپسیس نفاسی چه تأثیري دارد؟ .23

)نمره2(کار کند؟ هتواند چاگر تأخیر به معناي مرگ است، سرعت عمل می.24

)نمره2(چرا ایزوله کردن زنی که تب داشته و شک به وجود سپسیس نفاسی دارد، مهم است؟ .25

هاي مامایی پیشگیري کننده از عفونت براي زنی که که تب داشته و شک به وجود چرا آماده کردن مراقبت.26
)نمره2(دارد، مهم است؟ وجودسپسیس نفاسی

)نمره2(گردد؟ بیوتیک ترکیبی براي درمان سپسیس نفاسی تجویز میچرا آنتی.27

داروها و . ار سپسیس نفاسی تجویز شود را پیشنهاد کنیدبیوتیکی مناسبی که بایستی فوراً براي زن دچرژیم آنتی.28
)نمره5. (ها که شما بایستی بدهید را بیان کنیددوز تجویز آن

)نمره2(چرا دادن مایعات به مقدار زیاد براي زنی که تب دارد، مهم است؟ .29

)نمره5. (ي شک به پریتونیت را شرح دهیدپنج عالمت و نشانه.30



سپسیس نفاسی٨٩

)نمره2. (ید که شما در موارد وجود پریتونیت بایستی انجام دهیددو اقدامی را بیان کن.31

)نمره5(هاي سپسیس نفاسی چیستند؟ عالیم و نشانه.32

)نمره5(هاي کوریوآمنیونیت چیست؟ عالیم و نشانه.33

)نمره2(پارامتریت چیست؟ .34

)نمره1(اجتناب چیست؟ تعریف عوامل قابل.35

)نمره3(.براي پیشگیري از سپسیس نفاسی انجام دهیدتوانیدسه چیزي را بیان کنید که شما می.36

ها شده، براي مدت پردهتوانید در مواردي که زن دچار پارگی طوالنیدو چیزي را بیان کنید که شما می.37
)نمره2. (پیشگیري از ایجاد کوریوآمنیونیت انجام دهید

.ه توصیه کنیدتوانید براي پیشگیري از ایجاد آبسدو چیزي را بیان کنید که می.38

)نمره2(چه زنانی بیشتر در معرض خطر عفونت با کزاز خواهند بود؟ .39

6(اگر زنی از تندرنس در لمس رحم در دوره بعد از زایمان شاکی بود، بایستی دنبال چه عالیمی باشیم و چرا؟ .40
)نمره

110=نمره کلی
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هاپاسخ

ها هاي ذکر شده زیر باشد، با این وجود، مدرس بایستی بررسی کند که آنبه پاسخهاي دانشجویان دقیقاً مشانیازي نیست که پاسخ
.دهندچگونه بخوبی مفاهیم را شرح می

.یا براي شرح واضحی از مطالب مهم، نمره کامل دهید/ هاي صحیح، وبراي پاسخ
منحرفموضوعازهاپاسخصورتیکهدروجوداینبا. هاي نسبتاً صحیح اختصاص دهیداي را بصورت اختیاري براي پاسخنمره

.کنیدنظرصرفکاراینازشدند،
-ساعت اول اتفاق می24سپسیس نفاسی یک عفونت باکتریایی دستگاه تناسلی است که بعد از زایمان بچه و معموالً بعد از .1

.افتد
:هر سه پاسخ صحیح را قبول کنید.2

)محل جفت(رحم -
)پارگی(ي رحم دهانه-
)پارگی(واژن -
) زیوتومی یا پارگیاپی(پرینه -

:هر سه پاسخ صحیح زیر را قبول کنید.3
هاي قفسه سینهعفونت-
ماالریا-
تیفوس-
دیسانتري-
مننژیت-

هاي صحیح دیگریا سایر پاسخ
.زا در گردش خون وجود داشته باشندهاي بیماريافتد که باکتريسمی زمانی اتفاق میسپتی.4
:طر است زیرایک زن تازه زایمان کرده در معرض خ.5

)ها را تحریک خواهند کردها رشد باکترياین(محل جفت، گرم، مرطوب، تاریک و غنی از خون است -
.ي رحم شوندتوانند وارد حفرهها میي رحم بطور نسبی باز بوده و بنابراین باکتريدهانه-
.دهدعبور آسان از طریق واژن را میزا اجازههاي بیماريدستگاه تناسلی به آنوس نزدیک است و در نتیجه به باکتري-

گرفتن شرح حال) الف(.6
معاینه بالینی) ب(
.شواهد ممکن است تأیید کننده تشخیص باشند/ آزمایشات) ج(
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:پاسخ صحیح زیر را بپذیرید5هر .7
کشیدهلیبر طول-
لیبر متوقف شده-
دهیدراتاسیون و خستگی-
هاپارگی طوالنی مدت پرده-
مکررینالژمعاینات وا-
هاي زیاد کانال زایمانیدستکاري-
هاي آسپتیک ضعیفتکنیک-
هاي آلوده یا جسم خارجی در داخل واژنهر مداخله بصورت دستکاري با دست-
هاهایی از جفت یا پردهباقی ماندن تکه-
خونیکم-

سمی به طر که سپتیهمچنین به این خا. شودکه عفونت به سرعت از محل جفت وارد گردش خون عمومی میبه این علت .8
.سرعت کشنده خواهد بود

:پاسخ صحیح زیر را بپذیرید3هر .9
احتقان پستان-
خوردهنیپل ترك-
گیري نوزاد و در نتیجه آسیب نیپلمشکل در پستان-
)بعلت خشونت در مواجهه(کبودي بافت پستان -

:پاسخ صحیح زیر را بپذیرید3هر .10
.شوداستاز ادرار میتغییرات فیزیولوژیک در بارداري که منجر به-
تروما در حین لیبر-
کاتتریزاسیون در طول لیبر-
بهداشت ضعیف ناحیه ولو-
خونیکم-

نمره، هم نام آزمایش و هم 2براي دادن (نمونه وسط ادرار براي آزمایش از نظر باکتریولوژي به آزمایشگاه ارسال خواهدشد .11
).ی ذکر شودآزمایشی که نیاز است به آزمایشگاه فرستاده شود بایست

:پاسخ صحیح زیر را بپذیرید5هر .12
سال35سن بیشتر از -
پاریته باال-
چاقی-
برش سزارین-
تروما به پاها-
تحرکیبی-
دهیدراتاسیون و خستگی-
سیگار-
)هاي خوراکی ضد بارداريمثل قرص(ها؛ سابقه مصرف استروژن طوالنی مدت نژاستفاده از استرو-
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آمبولی ریه.13
کشت خون.14
.تواند به سرعت سبب مرگ شودسمی میزیرا سپتی.15
شوك سپتیک.16
سندرم نقص ایمنی اکتسابی.17
ویروس نقص ایمنی انسانی.18
:پاسخ صحیح زیر را بپذیرید3هر .19

نزدیکی جنسی-
تماس با خون، محصوالت خونی، مایعات بدن-
ها، سایر تجهیزاتهاي آلوده، سرسوزنسرنگ-
*از مادر به جنین قبل از زایمان-

*مادر به جنین بعد از زایمانبالفاصله از-

هاي جایگزینها یا بافتنتماس با ارگا-
ناتالیعنی انتقال پري*

.براي این سوال نمودار مربوط به خود را وارد کنید.20
:پاسخ صحیح زیر را بپذیرید3هر .21

با پیوند ازدواجداشتن یک شریک جنسی-
بندوبارياجتناب از بی-
بطه جنسیاستفاده از کاندوم در طول را-
اجتناب از رابطه جنسی-
هاي منتقل شونده از طریق جنسیي تمام بیماريشناسایی و اداره-
HIVهاي تزریق شونده از نظر غربالگري تمام خون-
هاي آلودهها و سرسوزناجتناب از سوء استفاده داروها از طریق وریدي، و بخصوص سرنگ-
جراحی/ کنان در طول زایماناستفاده از دستکش، گان و لباس محافظ براي کار-

. قبل از انجام معاینه فیزیکی یا معاینه لگن یا سایر پروسیجرها.22
.قبل از پوشیدن دستکش

).آلوده(بعد از مواجهه با ابزار 
.ها، خون و سایر مایعات بدنبعد از تماس با غشاهاي مخاطی، بافت

.بعد از درآوردن دستکش
.بین تماس با بیماران مختلف

.به معناي مرگ استتأخیر.23
.ي زندگی باشدتواند نجات دهندهسرعت عمل می.24
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.ها گسترش یابدتواند به سرعت به سایر مادران و بچهزیرا عفونت می.25
هابراي کاهش خطر عفونت متقاطع، یعنی گسترش عفونت به سایر مادران و بچه.26
هاي درگیر تا زمان کشت شناسایی نشده و حساسیت گانیسماند، و ارها سبب ایجاد عفونت شدهزیرا ترکیبی از ارگانیسم.27

ها موثر بیوتیک ترکیبی با احتمال بیشتري بر علیه طیفی از ارگانیسمآنتی. ها در دسترس نیستبیوتیکها به آنتیارگانیسم
.هاي هوازي و هم بیهوازياست، یعنی هم میکروارگانیسم

ساعت و 6گرم وریدي هر 2سیلین آمپی.28
ساعت و 24گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن وریدي هر میلی5مایسین جنتا

.ساعت8گرم وریدي هر میلی500مترونیدازول 
.زیرا سبب کاهش تب و پیشگیري از دهیدراتاسیون خواهد شد.29
:پریتونیت سبب.30

لرز/ تب-
درد پایین شکم-
اتساع شکم-
ریباند تندرنس-
تهوع-
فقدان صداهاي روده-
.شودشوك می-

).IVI(برقراري راه وریدي ) الف(.31
معده-عبور سوند معده جهت ساکشن بینی) ب(
بیوتیکدادن آنتی) ج(

:هاي سپسیس نفاسی شامل موارد زیر استعالیم و نشانه.32
درجه یا بیشتر38تب -
لرز و ضعف عمومی-
درد پایین شکم-
رحم حساس-
رحله نفاسجمع نشدن کامل رحم یعنی بیشتر از حد مورد انتظار نسبت به م-
لوشیاي بدبو-
.ممکن است زخم عفونی وجود داشته باشد-
شوك در موارد شدید-

تب و نبض سریع.33
رحم حساس در لمس-
ترشح مایع آمنیون بدبو-
)ضربه در دقیقه160باالي (بچه ممکن است ضربان قلب سریع داشته باشد -
.ها وجود دارداي از پارگی طوالنی مدت پردهتاریخچه-
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امترهاعفونت پار.34
.کنندتر میعواملی که سبب وقوع حادثه شده و یا آن را خطرناك.35
.پاسخ صحیح زیر را بپذیرید3هر .36

هاي غیر ضروري در طول لیبراجتناب از مداخله-
اطمینان از زایمان تمیز-
کشیده و ارجاع به نحو مناسبشناسایی لیبر طول-
ز قبلهاي منتقل شونده از طریق جنسی موجود ادرمان بیماري-
سازي زنان باردار در برابر کزازایمن-

.ساعت18ها به مدت بیش از بیوتیک پروفیالکتیک در زمان پارگی پردهدادن انتی) الف(.37
ارجاع به سطح مراقبتی بعدي براي ارزیابی و القاي احتمالی لیبر) ب(

.پاسخ صحیح زیر را بپذیرید2هر .38
خوردههاي تركدرمان فوري نیپل-
می از نحوه تماس محکم بچه با پستانائر در خصوص اطمینان دآموزش ماد-
قبل از جدا کردن شیرخوار از پستان مادر، آموزش دادن به مادر در مورد اینکه بایستی ابتدا همیشه شیرخوار مکیدن از -

پستان را رها کند و سپس او را جدا کند
اجتناب از استاز شیر-
ارتقاي بهداشت پستان-

:عبارتند ازبیشتر زنان در معرض خطر.39
سازي ناکافی بر علیه کزازایمن-
آلوده، مدفوع گاو از طریق واژن خطرناك ورود خاك(دهد ها را بیشتر در معرض خطر قرار میاعمال سنتی که آن-

).است
:همچنین جستجو براي.40

لوشیاي حجیم-
تب-
نبض سریع-
درد پایین شکم-
برگشت ناکامل رحم-
شوك-
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هاي بالینییادگیري مهارت 5
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5جلسه 
هاي بالینییادگیري مهارت

شده را کشیده، متوقفهاي خونریزي پس از زایمان و لیبر طولها ممکن است توسط دانشجویانی که مدلاین مهارت*
.باشداند، کسب شدهگذرانده

هدف این جلسه

در درمان زنان دچار هاي بالینی ضروري مهارتاز استفادهدر رسیدن به صالحیت و اطمینانجهتدانشجویان کردن توانمند
سپسیس نفاسی

اهداف درسی
:دانشجویان قادر خواهند بود5در پایان جلسه 

شوند ش خطر میرا که سبب افزاییدهد را شناسایی کرده و عللنفاسی قرار میسعوامل خطري که زن را در معرض خطر سپسی
.هاي احتمالی براي کاهش این خطرات را شرح دهندرا شرح داده و راه

هاي سپسیس را شناسایی کنندیک معاینه بالینی کامل از زن دچار سپسیس نفاسی را انجام داده و عالیم و نشانه.
 نشان دهنددقیق عالیم حیاتی زنتوانایی خود را جهت بررسی.
 آوردن نمونه وسط ادرار را نشان دهندتوانایی خود در بدست.*
نگهداري و الزمهاي حتیاطبکارگیري ااین کار،یل انجام توضیح دالرا با وریدي داخل انفوزیون نظارت برو يبرقرارتوانایی

*.دندهننشامستندات

 شان دهندرا ناهمیت دریافت مایعات کافی را شرح داده و توانایی ارزیابی مایعات دریافتی و دفع شده.
،دستورات اجراي تواناییو را توضیح دادهها، ضدتب و ضددردهابیوتیکمربوط به آنتیدستوراتذخیره و اجرايتجویز، درخواست

*.الزم را نشان دهدی یدارو

توانایی خود در شستشوي پرینه را بطور صحیح و شناسایی عالیم عفونت نشان دهند.
نشان دهندراده ادراريت و ارزیابی برونتوانایی در وارد کردن سوند ثاب .
 را شرح دهندمبولیک و چگونگی به حداقل رساندن خطر آنآعوارض ترومبوچگونگی ایجاد.
هاي غذایی براي کمک به بهبودي را شرح دهنداهمیت دریافت مایعات به مقدار کافی و رژیم غذایی سبک با افزودن مکمل .

.تواند زن مریض را به خوردن تشویق کندمیهمچنین نشان دهند که این عمل 
کننده از عفونت در زنی هاي مامایی پیشگیريمتقاطع را شرح داده و ایزوله کردن موثر و مراقبتاهمیت پیشگیري از ایجاد عفونت

.برد را  نشان دهندکه از سپسیس نفاسی رنج می

 صحیح نشان دهدمستنداتنگهداريتوانایی خود را براي.
درسیطرح

).ساعت2(سخنرانی 
آموزش فردي و براي و زمان اضافی هر مهارت، ه ازايبی از دانشجویانگروه کوچکبراي ساعت 2تقریباً -آموزش بالینی 

.ارزیابی
منابع

راهنمایی براي ماماها و پزشکان، ژنو، سازمان بهداشت جهانی،: در بارداري و زایمانمشکالت اداره 
2003)WHO/RHR/00.7.(

.شبه تمرین/ تجهیزات براي نشان دادن
لیست براي ارزیابی مهارتچک
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مقدمه
ها ممکن است شما در تدریس این مهارت. دهددر این بخش جزء مهم و حیاتی مدل را تشکیل میهاي بالینی ذکر شدهمهارت

هامهارتاینیادگیريطیدر. کنیدهمکاريماماییمتخصصیکبایاکاربالینمامايیکدیگر،ماماییمربیباکهبخواهید
. باشندداشتهمداومنظارتبایددانشجویان

که در صورتی.هاو ارزیابی صالحیتمحتواي آموزشی؛ روش آموزشی: ان سازماندهی شده استهر مهارت در سه عنو
هاي هر مهارت در براي مدرس استفاده از اطالعات موجود در هر عنوان حائز اهمیت باشد، دنبال کردن جزءبه جزء دستورالعمل

ها و نلیستی از آها و درست کردن چکراج دستورالعملبنابراین ممکن است استخ.ها بسیار مهم و حیاتی استارزیابی صالحیت
ها براي هر دانشجویی که ارزیابی فرم. گذاشتن محلی براي نظرات هم مدرس و هم دانشجو براي هر مهارت، کار مفیدي باشد

ي دانشجویان ي پرستاري هستند که براهاي پایههاي موجود در این جلسه مهارتبرخی از مهارت.باید کپی گردد،شودمی
.ها استفاده نمایندها را قادر سازند که در  تمرین مامایی از آنمامایی مهم هستند تا آن

توضیح داده 4ي عفونت نفاسی در جلسه هاي پیشگیري از عفونت که به ترتیب در ادارهبه دانشجویان یادآوري کنید که تکنیک
.هاي این جلسه نیز کاربرد دارندشد، در مهارت

دهدقرار میسپسیس نفاسیتشخیص عواملی که زن را در معرض افزایش خطر : مهارت

روش آموزشی
:ها بایستیدر بالین یا در طول یک ویزیت خانگی آن.نفره تقسیم کنید3تا 2دانشجویان را به گروه هاي 

)زن تازه زایمان کرده/ در لیبر(یک زن را انتخاب کنند .1
.ماماي مسئول مراقبت، خود زن و خویشاوندانش، شرح حال وي را در برگه گزارشات بخواند/ تاربعد از کسب اجازه از پرس.2
.با زن صحبت کرده و هر اطالعات جدید را به روزرسانی کند.3
.یک معاینه کامل بالینی از زن انجام دهد.4
.دهند را شناسایی کندقرار میهمزمان با انجام این دستورات، عواملی را که زن را در معرض افزایش خطر سپسیس نفاسی.5

.خانه را بررسی کنید/ کنار تختهاي دانشجویان در یافته

محتواي آموزشی

سواالتی مانند زیر . گیري و خواندن گزارشات شناسایی شودحالتواند توسط شرحعوامل خطر مهم براي سپسیس نفاسی می
:بپرسید

زن چه مدت در لیبر بود؟
قبل از شروع لیبر پاره شده بودند؟ها چندین ساعتآیا پرده
مدفوع گاو، گل، (آیا مواد در داخل واژن قرار داده شد . آیا زایمان تمیز بود. چه کسی و در کجا زایمان بچه را انجام داد

؟.)گیاهان، غیره
هاي ابزاري زایمان قرار گرفت؟آیا زن تحت عمل سزارین یا سایر روش
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وجود داشت؟آیا خونریزي شدید بعد از زایمان
ات زیاد و محرك زرد حاي از ترشتاریخچه(طریق جنسی در طول بارداري  بود هاي منتقل شونده از آیا زن دچار عفونت

؟)رنگزو سب
خونی است؟آیا زن دچار دیابت یا کم
سازي شده است؟آیا زن تاکنون بر علیه کزاز ایمن

:زیکی شناسایی شوند شاملي فیتوانند بوسیله معاینهسایر عوامل خطري که می

بار در دقیقه30پریده بودن کف دست و ملتحمه؛ تنفس بیش از معنوان مثال رنگ(خونی شواهدي از کم(
هاي خونیشک به احتباس محصوالت جفتی، رحم نرم و حجیم، لوشیاي شدید و حاوي لخته
ي رحمهاي ترمیم نشده واژن و دهانهوجود پارگی

ارزیابی صالحیت

.ي تعیین اینکه دانشجو صالحیت کافی را داراست، پاسخ به این سواالت باید مثبت باشدبرا

باشد؟ آیا دانشجو قادر به شناسایی عوامل خطر می.1
از مستندات ثبت شده؟ -
؟اي که خودش از بیمار گرفته استاز تاریخچه-
؟از معاینات بالینی-

ارد ؟تواند توضیح دهد که چرا خطر وجود دآیا دانشجو می.2
خطر و یا کاهش آن، چه باید بکند؟داند به منظور اطمینان از اجتناب از آیا دانشجو می.3

هاي عفونت نفاسیمعاینه فیزیکی کامل، شناسایی عالیم و نشانه: مهارت

. تجربه انجام معاینات پس از زایمان را دارندفرض بر این است که دانشجویان قبالً

روش آموزشی

آنها باید در محیط بالینی یا طی ویزیت در منزل یک معاینه بالینی کامل .  هاي دو یا سه نفره تقسیم کنیده گروهدانشجویان را ب
.از یک زن زایمان کرده را نشان دهند

محتواي آموزشی

.اش را خالی کندپیش از شروع معاینه، از زن بخواهید که مثانه

:معاینه فیزیکی باید مشتمل بر موارد زیر باشد
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یا میزان تنفس / یا نبض تند، و/ به هر حال، به هرگونه تب و. درجه حرارت، نبض، تنفس و فشارخون: عالیم حیاتی-1
.سریع توجه داشته باشید

.به فشارخون توجه نمایید

از زن بپرسید-2

چه احساسی دارد-
آیا دردي دارد-
.آیا مشکالت یا عالیمی دارد که  او را نگران کند-

رسد یا بیمار؟آیا او خوب به نظر می. و خلق وي توجه کنیدبه رنگ، سرزندگی -3

.زن را از سر تا پا معاینه کنید-4

معاینات

سر

)شامل رنگ سرخ یا تیره و پیشانی داغ(عالیم تب را یادداشت کنید 

گردن

از نظر بزرگی غدد و گلودرد بررسی کنید

هاپستان

:مشاهده کنید

 هرگونه التهاب
 هرگونه تورم
جریان شیر برقرار شده استاینکه
نوك پستان زخمی و ترك خورده را

:و توجه کنید بهلمس کنید خیلی آرام 

ناراحتی/ درد
ها هرگونه تورم، نواحی گرم، توده
 ؟انداحتقان یافتهها آیا پستان(نواحی سفت(
چرکی یا خونی وجود دارد؟حآیا ترش(ها ترشح غیرطبیعی از نوك سینه(
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قفسه سینه 

:و توجه کنید به) گوش داده(مع کرده س

 هامثل کریپتاسیون و رال(صداهاي تنفسی غیرطبیعی(
این که بیمار سرفه دارد
آیا خلطی وجود دارد

شکم

.لمس کنید مثانه را جهت بررسی این که احتباس ادرار وجود ندارد

ود دارد؟آیا آنها تمیز هستند یا ترشح وج(هاي شکمی را مشاهده  کنید هرگونه زخم.(
خیلی به مالیمت لمس کنید.
فوندوس را احساس کنید.
رود، مطابقت آیا آن با آن چه که در این مرحله از نفاس انتظار می(گیري کنید یا تخمین بزنید ارتفاع فوندوس را اندازه

)کنده میئراهنمایی براي ارتفاع رحم ارا6.1شکل ) (دارد؟
رحم نباید یک روز، دو یا بیشتر پس از زایمان . این خیلی مهم است: (رسی کنیدهرگونه درد یا تندرنس رحمی را بر

) تواند منجر به مرگ شودسپسیس می. یک رحم حساس به معنی عفونت یا سپسیس است. حساس باشد
اگر رحم نرم یا حجیم احساس شود، آن . رحم باید سفت احساس شود:  (شودبررسی کنید که آیا رحم سفت حس می

).تواند دلیل آن باشدیافته یا سپسیس میمحصوالت احتباس. استن معنی است که به طور مناسب منقبض نشدهبدی
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ارتفاع رحم پس از زایمان: 6.1شکل 

شیالو

:توجه کنید به

رنگ
مقدار
 ینینجهايپردهیاجفتازهاییتکهوجود هرگونه لخته خونی یا
بو.

یا نباید شلو. شودکند، سپس یک ترشح مایل به سفید میاي  تغییر میقهوه/ روز اول از قرمز به صورتیطبیعی در چندشیايلو
یا بوي شلو. هاي کوچکی از غشاهاي جفتی در ابتدا ممکن است خارج شودتکه. هاي خونی باشدبیش از حد یا حاوي لخته

.  وت استي عفیاي بدبو نشانهشلو. مشخصی دارد، ولی نباید زننده باشد

پرینه

زیوتومی وجود دارد؟ اگر چنین باشد، آیا تمیز است؟ آیا در حال التیام است؟ ترشح، التهاب یا تورم وجود دارد؟ اپی/ آیا زخم

روز پس از زایمان1تقریباً

روز پس از زایمان5تقریباً

روز پس از زایمان10تقریباً

سطح سمفیز پوبیس
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مجراي ادرار

.توجهی وجود داشته باشدده اداري قابلده ادراري خوب است؟ بعد از زایمان باید برونآیا برون

ادرار کردن وجود دارد؟آیا درد یا سوزش هنگام

:مشکالتی در عبور ادرار به دالیل زیر ممکن است وجود داشته باشد

کوفتگی
 پارگی(لسراسیون(
ادم

.ثیر قرار دهندأتتوانند مثانه یا حالب را تحتها میاین

. باشدتداخل داشتهتواند با ادرار کردنهاي پرینه نیز میزیوتومی یا پارگیترس از درد یا درد واقعی ناشی از اپی

ها با استفاده از مشت دق کنید، یعنی به قسمت تحتانی پشت روي هر یک از کلیه. ها را از نطر حساس بودن بررسی کنیدکلیه
ها اغلب موقع عفونت شود؟ این نشانههمچنین بررسی کنید که آیا درد به ناحیه کشاله ران منتشر می. خود ضربه آهسته بزنید

. ي وجود داردمجراي ادرار

آیا ادرار بوي بدي دارد؟

.یاي بدبو تمایز داده شودشاین باید از لو

ساق پاها

:بررسی کنید از نظر

درد
تورم
التهاب
سفتی وریدهاي سطحی

این . درد یا تندرنس ماهیچه ساق پا، درد ماهیچه ساق پا موقع قدم زدن را بررسی کنید.  این داللت بر ترومبوفلبیت سطحی دارد
آیا ادم در ناحیه ساق پا وجود دارد؟  . داللت بر تومبوز وریدي عمقی دارد

بچه

:اي از عفونت دارد؟ معاینه کنیدآیا بچه نشانه

هاچشم
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دهان
ناف
ها راپوست و ناخن

ارزیابی صالحیت

م دهند که شامل همه نکات توانند یک معاینه فیزیکی کامل انجاها میهنگام ارزیابی دانشجویان، اطمینان حاصل کنید که آن
. ذکر شده در محتواي آموزشی است

گرفتن و ثبت عالیم حیاتی: مهارت

روش آموزشی

.کرده تمرکز کننددر یک زن زایمان) TPR(جا دانشجویان بر روي گرفتن و ثبت درجه حرارت، نبض و تنفس در این

بررسی صحت آن آسان بوده و . نفس یکدیگر را تمرین کنندگیري و ثبت درجه حرارت، نبض و تتوانند اندازهدانشجویان می
. ها را به طور درست ثبت کرده و بخوانندتوانند چارتاطمینان حاصل کنید که دانشجویان می

ها را همراهی کرده و هاي پایه ولی مهم باشند، در محل بالینی آنبه محض این که دانشجویان قادر به استفاده از این مهارت
کرده نگاه کنید و هرگونه دلیل براي نگرانی را شناسایی هاي زنان زایمانبه چارت. ها را مورد استفاده قرار دهیدهاي آنمهارت

-به واقعیت. در مورد نیاز به نگرانی در رابطه با افزایش میزان نبض حتی در صورت طبیعی بودن درجه حرارت تاکید کنید. کنید
. سوم این مدل ارجاع دهیدهاي تشخیصی آموخته شده در جلسه

محتواي آموزشی

: مهم است که دانشجویان درك کنند

اهمیت کنترل دقیق درجه حرارت و نبض را در روزهاي پس از زایمان
ها تعداد نبض حتی قبل از افزایش درجه حرارت وقتیتواند با تب همراهی داشته باشد، و این که بعضتعداد نبض می

. یابدافزایش می
یت صحت در گرفتن و ثبت مشاهدات اهم
ًزمانی که درجه حرارت اهمیت بررسی فوري هرگونه موارد غیرطبیعی، مخصوصا°C38یا بیشتر باشد
خیر در بررسی و اداره موارد عفونت نفاسیأخطر بزرگ ت.

رسد، دگی نیست که به نظر میبه آن ساچراکه. دانند چگونه از یک دماسنج استفاده کنندمیاطمینان حاصل کنید که دانشجویان
.ها فرصتی جهت تمرین موارد زیر بدهیدبه آن

خواندن دماسنج
تکان دادن آن
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 شوندها معموال به صورت زیربغل گرفته میدرجه حرارت(تنظیم زمان آن در پوزیشن استفاده شده(
اجتناب از آلودگی بین یک شخص و شخص دیگر

کنند که براي خواندن درست الزم است درك میطمینان حاصل کنید که دانشجویانا. اجتناب از آلودگی بسیار مهم است
.دقیقه زیر بازو گذاشته شود5دماسنج به مدت 

. دانشجویان باید بدانند که چگونه درجه حرارت را در چارت زن ثبت کنند

ارزیابی صالحیت

.شدیید صالحیت دانشجو، پاسخ به سواالت زیر باید بله باأبه منظور ت

کرده توضیح دهد؟تواند اهمیت ثبت دقیق درجه حرارت، نبض و تنفس را در یک زن زایمانآیا دانشجو می-1

هایش را تفسیر کند؟را به طور صحیح گرفته و یافتهTPRتواند آیا دانشجو می-2

د به طور صحیح مشاهدات خود را در چارت ثبت کند؟  تواندانشجو میآیا -3

داند؟یعی درجه حرارت، نبض و تنفس را میآیا دانشجو محدوده طب-4

هاي او پاسخ دهد؟ها را به مادر توضیح داده و به پرسشتواند یافتهآیا دانشجو می-5

ها به طور مثال گرفتن سواپ(کند؟ دهد و اقدام مناسبی را در صورت وجود تب  اتخاذ میآیا دانشجو به دکتر اطالع می-6
)   هابیوتیککتریایی و شروع آنتیهاي مناسب براي بررسی باو نمونه

گرفتن نمونه ادرار میانی: مهارت

روش آموزشی

در صورت امکان، براي دانشجویان خوب است که آزمایشگاه را . این موضوع بهتر است که در موقعیت بالینی آموزش داده شود
در صورتی که دسترسی آسان به . یح دهدهاي انجام شده را توضترتیبی فراهم کنید که یک تکنسین ارشد آزمایش. ببینند

ها باید نمونه را از آن. توانند آزمایش ادرار بخش را انجام دهندآزمایشگاه وجود ندارد، شما باید مطمئن شوید که دانشجویان می
.دنآن بررسی کنو بويطور رنگ نظر وجود چرك، همین

محتواي آموزشی

-به منظور بررسی وجود باکتري در نمونه را درك می)MSU(ونه ادرار میانی مطمئن شوید که دانشجویان هدف از ارسال نم
.کنند

:هنگام آنالیز نتایج، به خاطر داشته باشید
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شودمیدر نظر گرفتهمحدوده نرمال ،لیتردر میلی000/100ح تا وسط.
شودسطح باالتر از این اما فاقد عالیم، باکتریوري بدون عالمت نامیده می.
م عفونت مجراي ادراري، شمارش باکتري باالتر خواهد بودبا عالی.

ادرار همچنین جهت . هاي خونی بررسی خواهد کردو سلولیهاي چرکآزمایشگاه نمونه را از نظر وجود و تعداد باکتري، سلول
.ها بررسی خواهد شدبیوتیکها به آنتیحساسیت آن. کننده کشت خواهد شدهاي رشدمشاهده باکتري

ه گرفتن نمونه ادرار میانینحو

. اطمینان از تمیز بودن نمونه تا حد امکان حایز اهمیت است
یا همینطور باکتري شتواند خیلی آسان توسط لونمونه می. به این دلیل دانشجویان باید بفهمند که اجتناب از آلودگی الزامی است

است که موثرترین راه جهت اجتناب از آلودگی نمونه اطمینان دادهتحقیق نشان. کرده آلوده شودناشی از مقعد در زن تازه زایمان
.از این است که زن البیا را به هنگام ادرار کردن از هم باز کند

.    باشدظت بیشتري دارد، بهتر میلبه دانشجویان یادآوري کنید که گرفتن یک نمونه اولیه صبحگاهی زمانی که ادرار غ

:ي تمیز و غیرآلوده، آموزش زن مطابق زیر مهم استجهت گرفتن یک نمونه ادرار

-این کار از آلودگی واژن توسط باکتري.او باید با آب تمیز فرج خود را تمیز کند، همیشه مراقب باشد که از جلو به عقب بشوید
. ر کردن جدا کنداو سپس باید البیا را با انگشتانش به منظور کاهش آلودگی ادرار طی ادرا. کندهاي مقعد جلوگیري می

در یک ظرف قسمت میانی جریان ادراروي سپس باید نمونه ادرار میانی را با ادرار کردن طبیعی و بدون توقف با گرفتن 
او باید مواظب باشد که قسمت داخلی ظرف با انگشتانش یا هر قسمت ). کندتر میمثانه پر این کار را راحت(آوري کند تمیز جمع

.    رساندپس از گرفتن نمونه، ظرف را برداشته و دفع ادرار را در دستشویی به اتمام می. ابددیگر بدن تماس نی

ارزیابی صالحیت

.یید صالحیت دانشجو، پاسخ به سواالت زیر باید بله باشدأبه منظور ت

آیا دانشجو قادر است هدف از گرفتن نمونه ادرار میانی را توضیح دهد؟-1

گرفتن نمونه بدون آلودگی را توضیح دهد؟آیا دانشجو قادر است نحوه-2

دهد؟کند؟ آیا به وي جدا کردن البیا را آموزش میآیا دانشجو وسایل الزم جهت شستن فرج را براي زن فراهم می-3

زند؟آیا دانشجو یک ظرف نمونه تمیز و استریل تهیه کرده و به طور صحیح بر روي آن برچسب می-4

کند؟مایش را به طور صحیح تکمیل میهاي درخواست آزآیا دانشجو فرم-5

شود از این که نمونه فورا به آزمایشگاه ارسال شود؟مطمئن میآیا دانشجو-6
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گرفتن نمونه خون جهت آنالیز: مهارت

:روش آموزشی

اشید که به هر حال، قبل از رفتن به محل بالینی، مطمئن ب. آموزش دادتوان در کالس درس یا محیط بالینیاین مهارت را می
.  انداصول پوشش داده شده

اي حفره کوبیتال که اغلب بهبه شناسایی وریدهها باید قادرآن. آشنا باشندبازووریدهايباید با محل آناتومیکی دانشجویان
.باشند)6.2شکل (سفالیک وریدکوبیتال میانی یا وریدیعنی -قابل دسترس هستند رگ گیريآسانی براي 

تر خواهد بود که فشار بر این کار زمانی آسان.ها بر روي بازوي خودشان کمک کنیداین رگشناساییبه دانشجویان براي 
).6.3شکل (استفاده گرددتیا از یک تورنیکاعمال شودقسمت باالي بازو 

به است کهبهتراورژانس در ابتداشرایط در) IVI(داخل وریدي تالش براي انجام این مهارت و برقراري انفوزیونقبل از
.بگیرنددر درمانگاه ماماییاز زنان سالمیخونهاينمونهشود تا دانشجویان کمک 

. باید در کالس تدریس شود،بالینیتمریندراربرد آنکاستفاده از تورنیکت قبل از

.گروه خون و کراس مچ باشدتعیین دهید، باید حداقل شامل هموگلوبین، که شما آموزش مییآزمایشات خون

چگونگی پر هاي درخواست وفرمبراي انتقال خون به آزمایشگاه وضروريهاي آزمایش همچنین دانشجویان باید در مورد لوله
.کید کنیدأتلولهخوانا بودن برچسب بر اهمیت دقیق و. ها آموزش ببینندنکردن آ

گاهی اوقات این امکان وجود دارد تا از . عالوه بر این، دانشجویان باید روش صحیح  گرفتن نمونه براي کشت خون را بدانند
حیط کشت داخل مخون به کهبهتر استیلی خاماد، یک کشت خون مناسب تهیه شو،نمونه لخته گرفته شده در آزمایشگاه

.تزریق شود

توسط مشاهداتعملی و هايدوباره برخی از آموزششود وبمورد این روش مشورت عاقالنه است که با کارکنان آزمایشگاه در
.ها  توضیح داده شودآن

.اشیدجهت ارجاع داشته برا موجودبخش یا سیاستهرگونه پروسیجرهمچنین شما بایستی 

-يربیماناشی از تصادفی تعفونمقابل خودشان و دستیاران درزن،دانشجویان در مورد ضرورت حفاظت ازبه باید در نهایت، 
.خون تذکر داده شودهاينمونهکار بادر هنگام نمونه گرفتن یا ،HIVبخصوصخونیمنتقلههاي
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)بازوي راست(وریدهاي مهم حفره کوبیتال : 6. 2شکل 

ورید سفالیک

ورید کوبیتال میانی محل حفره 
کوبیتال
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استفاده از تورنیکت جهت پیدا کردن رگ: 6.3شکل 

:محتواي آموزشی

:باید نکات زیر را پوشش دهدتدریس
.درك دالیل براي آزمایشات خونی خاص.1
در زنان خیلی بیمار حین برقراري یک انفوزیون کراس مچ /خونیهاي گروهتعیینخون براي اهمیت گرفتن نمونه.2

داخل وریدي
:تمام تجهیزات، از جملهآماده کردن .3

ها هاي آزمایش براي انتقال نمونهو لولهوزنسرنگ، س-
.اشندبتکمیل شده قیقدبه شکل کهدرخواست آزمایشصحیح هاي فرم-
.)قسمت تحتانی بازو کمک بگیریدبراي فشردن يدستیاردر غیر این صورت از (تورنیکت -

.شدهحمایت وشده راحت زن با بازوي باز وضعیت.4
.دهید به زن توضیح دهیدانجام میکه را آنچه .5
:کید بهأ، تدر استفاده از یک تورنیکت.6

موقع اعمال فشار به قسمت فوقانی بازو وریدها قابل 
شوندرویت می

استفاده از تورنیکت

گره شدهمشت
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نشان داده شده 6.3شکل همانطور که در (آرنج مفصل بااليبازو عضله دوسرسطح میانیقرار دادن تورنیکت در -
)است

.شار بیش از حد و آزار پوستعروق خونی و محدودکردن گردش خون بدون ایجاد ففشار درست براي فشردن-

گیريمحل صحیح رگ.7
.سوزن استریلسر، استفاده از سوراخ کردن پوستقبل از تمیز کردن محل : به کار بردن روش استریل.8
.)HIV، عفونت هپاتیتمثل(است خطرپرگروه که زن دراستفاده از دستکش در صورتی: برابر صدماتدراحتیاطات.9

ارزیابی صالحیت

.باشدمثبتاین سواالت باید بهیید صالحیت یک دانشجو، پاسخأتمنظوربه 

؟بگیردغیرضروريباست نمونه خون را بدون ایجاد آسیقادرآیا دانشجو.1
است؟هبا اولویتمطابقتوسط دانشجو آیا  تکنیک انجام شده.2
ناب از زخم سرسوزن دقت آیا وي جهت اجتکند؟عفونت حفاظت میرا ازي )ان(هر دستیارخودش و،آیا دانشجو زن.3

کند؟می
-خیر با فرمأها را بدون تآنکرده و آزمایش مناسب را براي انتقال نمونه ها به آزمایشگاه انتخاب ي)ها(آیا دانشجو لوله.4

کند؟هاي درخواست صحیح ارسال می
کند؟را ثبت میشدهگرفته آزمایشاتآیا دانشجو.5
کند؟درخواست کمک می،زمان نیازدروادهخیص درا تشت خودمهاري هاآیا دانشجو محدودیت.6
اندازد؟دور میایمنه طورهاي استفاده شده را بسوزنسرها و آیا دانشجو سرنگ.7

برقراري و نظارت بر انفوزیون داخل وریدي: مهارت

روش آموزشی

از استفاده از عروق . د، آشنا باشنددانشجویان باید با محل آناتومیک وریدهاي ساعد که براي انفوزیون وریدي استفاده می شو
).6.4شکل و6. 2شکل (ساعد یا پشت دست بهتر است . نزدیک مفصل خودداري کنید

شود اگر فشار بر قسمت فوقانی بازو تر انجام میاین کار راحت. یابی کنندرداز دانشجویان بخواهید تا شبکه وریدي بازوي خود را 
).3.6شکل مطابق (عمال شود درحالیکه بازو در حالت اکستانسیون باشد براي تنگ کردن مسیر گردش خون ا
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درخواست از دانشجویان جهت کمک به فشار دادن بازو در باالي محل انفوزیون موقع برقراري . نشان دادن تکنیک الزامی است
IVI1نشجویان کمک کنید این مهارت را بهتر است به دا. دهیددقت توضیح دهید چه کاري انجام میبه. کمک کننده خواهد بود

.بار اول در یک موقعیت بالینی یاد بگیرند که خیلی اورژانسی نیست

وریدهاي مهم ساعد و پشت دست: 5.3شکل 

1- Intravenous Infusion

ورید سفالیک

شبکه وریدي پشت دست
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محتواي آموزشی

:توانند مورد استفاده قرار گیرندمایعات مناسبی که می

انفوزیون وریدي یکی از این مایعات باید استفاده شود، سالین و رینگرالکتات مایعات جایگزین موثر هستند و براينرمال
.محصوالت خونی یا ترانسفوزیون خون تجویز کرده باشدپزشکمگر اینکه 

مایعات هاالکتات غلظت مشابه سدیم پالسما را دارند و به این دلیل آنهاي نمکی نرمال و متعادل مانند رینگرفقط محلول
. جایگزین موثر هستند

سهیالت سالمتی که انفوزیون داخل وریدي در هر ت)IVI ( ممکن است برقرار شود، این مایعات جایگزین باید وجود داشته
.باشند

:آموزش باید نکات زیر را پوشش دهد

.IVIتشخیص نیاز به .1

:موارد استفاده عبارتند از. شودمایعات جایگزین جهت افزایش حجم مایعات در گردش خون استفاده می

.که ممکن است توسط خونریزي شدید ایجاد شودپوولمی یعنی کاهش حجم مایع در گردشبراي هی-
.در موارد عفونت شدید، دهیدراسیون و یا شوك-

:ممکن است  نیاز باشد برايIVIعالوه بر این، 

IVبه روشبرخی از داروهادادن -
:تمام تجهیزات شاملآماده کردن.2

لوله وریدي استریل-
یا کانوال) 18شماره (بزرگ انتخاب سرسوزن -
انتخاب مایع مناسب-
.که هوا داخل لوله وجود ندارداز لوله براي اطمینان از اینIVIجریان دادن مایع -
.به صورت نوارهایی بریده شده باشندنوار چسب، قبالً-
).  یک گیره در دیوار کافی استمثالً(پایه سرم یا ثابت کننده دیواري مناسب -
پالستیکی) ان بندشری(تورنیکت -
.باشدفاقد هوشیاريقرار یا آتل همراه با بانداژ براي زنی که بی-
IVIهاي تمیز براي تمیزکردن محل سواب-

دستکش-
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وضیح به او و همراهانش در صورت وجود تفهمد، و پروسیجر را را میIVIعلت نیاز وي به داشتن مئن شوید که زن مط.3
.و حمایت شده باشدباز زن باید دست :استیک وضعیت راحتاطمینان حاصل کنید که او در. دهید

از وریدهایی که از مفصل عبور . شوندتر دیده میوریدهاي پشت دست و ساعد راحتمعموالً: محل صحیح براي انفوزیون.4
مکن است چون اگر سرسوزن در آن جا قرار داده شود با هر حرکت مفصل تکان خواهد خورد و م. کنند، استفاده نکنیدمی

.خارج شود
براي محافظت (کنید ، پاكتمیزبا سوآپ محل انفوزیون راپوست . دستهاي خود را با آب و صابون بشویید: تکنیک تمیز.5

).یا هپاتیت از دستکش استفاده کنیدHIVهاي عفونی قابل انتقال مانند خود از صدمات یا بیماري
.تر خود را صدا کندباید همکار باتجربه،نشودIVIفق به قرار دادن اگر ماما بعد از دو یا حداکثر سه بار تالش، مو.6
ترین مفصل ورید از آتل حرکت نمودن نزدیکبراي بی. چسب ثابت کنیدهاي نواررا بطور محکم با برشIVIدر آخر .7

.دست استفاده کنید
.دقیقه انفوزه کنید15لیتر نرمال سالین و یا رینگر الکتات را در عرض 1اگر زن در حالت شوك است، .8

.هاي دیگر را به طور دقیق  ثبت کرده و نگه داریدمایعات انفوزه شده و همه جذب و دفع.9

.ده ادراري و هرگونه اتالف خون را بررسی کنیدعالئم حیاتی، برون.10
:عوارض انفوزیون داخل وریدي.11

مشکالت موضعی
 که این مشکالت ، در صورتی)هایل نشت مایعات به داخل بافتبه دل(و ورم در محل تزریق ) عفونت ورید(ترومبوفلبیت

.اتفاق افتد، سرسوزن باید خارج شده و انفوزیون داخل وریدي مجدداً از ورید دیگري شروع شود
مشکالت عمومی

تیک با استفاده از سرسوزن، لوله و مایعات داخل وریدي استریل و اطمینان از یک تکنیک آسپ): عفونت خون(سمیسپتی-
.توان از آن پیشگیري کردخوب می

ها ممکن است از تواند باعث نارسایی قلبی شود و ریهدادن بیش از حد و خیلی سریع مایعات می:اضافه بار گردش خون-
تواند اتفاق بیفتد که مقادیر زیادي از مایعات وریدي به سرعت و در موارد شوك سپتیک زمانی میاین. مایعات پر شوند

یابد و ممکن است ده ادراري کاهش میبنابراین برون. شود، زیرا ممکن است آسیب کلیوي وجود داشته باشدمیانفوزه
در این موارد، زنان باید به دقت از نظر. وجود داشته باشداضافه بار گردش خون

.تحت نظر گرفته شوندهااطراف چشممخصوصاًایجاد مشکالت تنفسی و تورم صورت

:ون مایعات در میزان مناسب باید نکات زیر مدنظر قرار گیردبراي انفوزی.12
.شودمقدار مایعی که داده می-

.شوددوره زمانی که مایع داده می-

قطره در هر 20ها بعنوان مثال برخی لوله. دارندیها اندازه قطره کمی متفاوتهریک از انواع لوله. اتنوع لوله و اندازه قطر-
.سی داشته باشدقطره در سی10ه نوع دیگر ممکن است تنها کدر حالی،سی دارندسی
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براي . دهد به منظور دادن مقدار معینی از مایع در یک دوره زمانی ثابت، چند قطره در دقیقه باید داده شودنشان می2جدول 
.ستگی خواهد داشتسی را بدانید که به نوع لوله مورد استفاده بدر هر سیات استفاده از جدول الزم است تعداد قطر

IVمیزان مایع : 2جدول 

در دقیقهاتقطر)نوع لوله(سی قطرات در سیدوره زمانیمقدار مایع
خیلی سریع براي شمارش10دقیقه20یک لیتر
خیلی سریع براي شمارش20دقیقه20یک لیتر
1040ساعت4یک لیتر
2080ساعت4یک لیتر
1028ساعت6یک لیتر
2056ساعت6یک لیتر
1020ساعت8یک لیتر
2040ساعت8یک لیتر

:بطور کلی، فرمول محاسبه میزان هرگونه انفوزیون وریدي به قرار زیر است

)cc(مقدار مایعی که داده می شود 
در دقیقهاتتعداد قطر= سی در سیاتتعداد قطر×

)دقیقه(زمان انجام انفوزیون 

خواهد بود که این بیانگر تعداد دقایقی. ضرب کنید60ها را در به منظور تبدیل دوره زمانی از ساعت به دقیقه، تعداد ساعت
. شودداده میIVدر آن مایعات 

ارزیابی صالحیت

:یید صالحیت دانشجو باید پاسخ به سواالت زیر بله باشدأبه منظور ت

کانوال بدون ایجاد تروماي / ، انتخاب درست محل و وارد کردن سرسوزنIVIآیا دانشجو قادر به برقراري.1
باشد؟غیرضروري می

؟استها لویتونشجو مطابق با اداانجام شده آیا تکنیک .2
کند؟ي را از عفونت محافظت می)ها(آیا دانشجو زن، خودش و هر دستیار.3
دهد؟مناسب را انتخاب می کند و مقدار کافی از آن را با سرعت صحیح میIVIآیا دانشجو مایع .4
ارد؟دهنده بهبودي یا وخامت فرد به وضعیت زن نظارت دآیا دانشجو با دانستن عالیم نشان.5
دهد؟آیا دانشجو پروسیجر را به زن توضیح می.6
کند؟طور مناسب حفظ میآیا دانشجو مستندات را به.7
خواهد؟و در صورت نیاز کمک میدهدتشخیص میآیا دانشجو محدودیت مهارت خود را .٨
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حفظ تعادل مایعات: مهارت

روش آموزشی

:نبال کنیدموضوع را در کالس معرفی کنید و با آموزش بالینی آن را د

اگر شما در بخش مامایی زن بیمار . طور بالینی زنان را معاینه کنیده ها برده و بدانشجویان را به بخشبراي آموزش بالینی، 
.مفید خواهد بودسیونتادرایهاي دهنشانهندارید، رفتن به بخش جنرال جهت آموزش دانشجویان درباره

.ها دنبال شودپرونده/ جداولمعاینه بالینی زنان باید با بررسی 

.کار درستی نیستجداولگیري بدون توجه به زن و فقط با نگاه کردن به تصمیم

:با دانشجویان بحث کنید

دهد که به خوبی هیدراته یا دهیدراته است؟آیا معاینه بالینی زن نشان می
 اند؟به طور صحیح ثبت شدهجداولآیا
 دهند؟ده ادراري کافی را نشان میدریافت مایعات کافی و برونجداولآیا

محتواي آموزشی

هیدراتاسیون و دهیدراتاسیون

.مایعات کافی براي حفظ زندگی و سالمتی ضروري استداشتن
:این کافی بودن بستگی دارد به

آب و هوا
وجود تب
سیون زن در شروع مشکلتاوضعیت هیدرا.

:شودهاي زیر دفع مین از راهمایعات بد. تعادل با جذب آن باشدمدفع مایعات باید 

پوست
هاهواي خارج شده از ریه
مدفوع
ادرار

به این معنی که در این زمان زن یک مقدار ادرار . به طور طبیعی در چند روز اول پس از زایمان پرادراري قابل توجهی وجود دارد
.کندرداري را خارج میاین کار مایعات اضافی احتباس یافته در بدن در طول با. کندبیشتري دفع می
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واضح است . کندحفظ می) تعریق(در آب و هواي گرم، بدن دماي طبیعی خود را با افزایش از دست دادن مایعات از طریق پوست 
شود و ممکن است در آب و هواي خشک رطوبت به سرعت تبخیر می. ماندکه در آب و هواي مرطوب، پوست مرطوب باقی می

.رود، اما مایعات  از این راه از دست میمورد توجه قرار نگیرد

بیشتر از حالت معمول ، و بنابرایندهدمینسبت به حالت نرمال آب بیشتري را از طریق پوست از دست دارتبزایمان کردهزن
.مایعات همچنین به کاهش تب کمک خواهند کرد.به آب نیاز دارد

:ه باشدزنی که خوب هیدراته شده باید موارد زیر را داشت

 به آرامی پوست را نیشگون بگیرید باید بدون عالمت برگردداگر (پوستی که قابل ارتجاع بوده و خشک نیست.(
دهان مرطوب
برون ده ادراري خوب

:هاي دهیدراتاسیون عبارتند ازنشانه

زن تشنه است
دهان وي خشک است
ها فرورفته هستندچشم
گردد به آرامی برمیدر ساعد، ، معموالًننیشگون گرفتوي خشک بوده و موقعپوست
 ساعت4لیتر در میلی200کمتر از (برون ده ادراري کم است.(
 رنگ تیره(ادرار وي غلیظ است(.

است یا ) فشار خون کم، نبض ضعیف و سریع(وقتی زن در حال شوك . تواند از طریق دهان یا داخل وریدي داده شودمایعات می
مثل عفونت نفاسی شدید، خونریزي پس از زایمان، اکالمپسی یا لیبر متوقف شده باید مایعات داخل در صورت بروز عوارضی

.ساعت بدهید3لیتر مایع در 1اگر مایعات به طور وریدي داده شود، .وریدي داده شود

ل کنید که دانشجویان نحوه روند در دسترس داشته باشید و اطمینان حاصطور معمول به کار میجداول تعادل مایعات را که به
.فهمنداستفاده از آنها را می

ارزیابی صالحیت

:یید صالحیت دانشجو باید پاسخ به سواالت زیر بله باشدأبه منظور ت

تواند درك کند؟آیا دانشجو اهمیت دادن مقدار زیاد مایعات به زنی که تب دارد را می.1
ت زن کافی است؟تواند تشخیص دهد که دریافت مایعاآیا دانشجو می.2
هاي دهیدراتاسیون را تشخیص دهد؟تواند نشانهآیا دانشجو می.3
آیا دانشجو می تواند جدول تعادل مایعات را ثبت کند؟.4
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کند؟آیا دانشجو براي زن مایعات کافی جهت نوشیدن آماده می.5
کند که آب آشامیدنی تمیز و سالم است؟آیا دانشجو اطمینان حاصل می.6
کند؟نه زن را به نوشیدن تشویق میآیا دانشجو فعاال.7
داند که زن چه زمانی به مایعات داخل وریدي نیاز دارد؟آیا دانشجو می.8

.این مهارت باید به مهارت پایه برقراري و نظارت بر انفوزیون داخل وریدي متصل شود

مین داروهاي مورد نیازأت: مهارت

روش آموزشی

:موارد زیر باشدزش بالینی آن را دنبال کنید که باید شاملموضوع را در کالس معرفی کنید و با آمو

درخواست و ذخیره داروها
 نشان دادن و نظارت بر وارد کردن کانوالي داخل وریدي
نشان دادن تزریق وریدي یک دارو
یا داروي دیگر مطابق با نیاز در عملکرد بالینی(بیوتیک داخل وریدي توسط دانشجو نظارت بر تزریق آنتی(

محتواي آموزشی

هاي مورد استفاده در اداره عفونت بیوتیکبرها و آنتیدانشجویان باید نام، موارد استفاده، دوز و اثرات جانبی داروهاي مسکن، تب
.نفاسی را  بدانند

.کنند، آشنا باشنددانشجویان باید با داروهاي در دسترس جهت استفاده در جاهایی که کار می

هاکبیوتیدادن آنتی

.اهمیت استزئرعایت برخی قوانین کلی حا

-ها مانند کوکسیها بر علیع طیف وسیعی از باکترياین. الطیف را مورد استفاده قرار دهیدهاي وسیعبیوتیکترکیبی از آنتی-1
.هاي مسئول ناشناخته باشندهاي هوازي و بیهوازي موثر هستند، چون در ابتدا ممکن است که میکروارگانیسم

).  بیوتیک نیستندها حساس به آنتیچون خیلی از باکتري(دوزهاي زیادي بدهید با-2

هاي ه سریع دارو به بافتئزیرا این کار به ارا،شوندهاي جدي ترجیح داده میها براي عفونتبیوتیکتزریق وریدي آنتی-3
دادن . ها قابل پذیرش استبیوتیکآنتیپذیر نیست، تزریق عضالنیزمانی که تزریق وریدي امکان. کندتاثیر کمک میتحت

هاي وریدي یا عضالنی در دسترس نبوده و زن در حال بیوتیکها در صورتی مورد قبول است که آنتیبیوتیکدهانی آنتی
. استنیافتهگسترششوك نباشد؛ در مواردي که عفونت کم باشد؛ یا جهت پیشگیري از عفونتی که هنوز 
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هایی براي کشت و تعیین حساسیت ها، در صورت دسترسی آسان به تسهیالت آزمایشگاهی نمونهکبیوتیقبل از شروع آنتی-4
.تهیه کنید

ها پاسخ ندهد، همانطور که در این مدل پیشنهاد شده است، ارجاع به یک بیوتیکدر صورتی که زن به ترکیبی از آنتی-5
.  جهت ارزیابی مجدد و درمان بیشتر الزم استپزشک

وهاتجویز دار

:نکات زیر مربوط به استفاده از همه داروها توسط ماماها است

.کنند، داروهاي خاص و دوزها باید مورد توافق مقام پزشکی مسئول باشدکار میپزشکیک اگر ماماها بدون نظارت مداوم .1
شود، میپزشکغیاب پرستاري وجود دارد که مانع دادن داروها توسط ماماها در / مامایی/ پزشکی/ اگر مقررات قانونی

.چنین وضعیتی باید مورد بازبینی قرار گیرد

.اطمینان حاصل کنید که منابع کافی از داروهاي مورد نیاز در تمامی اوقات در دسترس است.2

.انداطمینان حاصل کنید که تاریخ انقضاء داروها نگذشته باشد و بطور ایمن و در درجه حرارت مناسب ذخیره شده.3

:رگه نسخه بنویسیدبه وضوح روي ب.4
نام دارو-
دوز-
راه استفاده-
تاریخ و زمان دریافت هر دوز-
کار اجرا کننده دوزکار تجویز کننده دارو و بالینبالین: امضاءها-

:به یاد داشته باشید که بدهید
دوز صحیح-
داروي صحیح-
در زمان صحیح-
با راه صحیح-
صحیحبیمار به -

.کار دوم بخواهید تا دارو را چک کندقبل از دادن دارو از بالینعملکرد خوب این است که در صورت امکان

داروهاي داخل وریدي

:هاي داخل وریدي را یاد بگیرندبیوتیکماماها همچنین باید قوانین مربوط به دادن آنتی

.هاي داخل وریدي ماهر باشندماماها باید در اجراي تزریق.1



سپسیس نفاسی١١٨

.الي وارد شده در داخل یک ورید داده شودممکن است از طریق یک کانوهابیوتیکآنتی.2

:بسیار مهم است تا مطمئن شوید که.3
کانوال استریل هستند/ هاها و سرسوزنسرنگ.
هوا در سرنگ وجود ندارد.
 مسدود نیست(کانوال باز است.(
کانوال به طور مناسب در ورید وارد شده است.

اگر چنین اتفاقی افتاد، دوزهاي بعدي نباید داده . تحت نظر قرار دهیدرا خیلی با دقت از نظر واکنش نامطلوب به تزریق زن.4
.ارجاع داده شودپزشکباید فوري به زن شود و 

ارزیابی صالحیت

:یید صالحیت دانشجو باید پاسخ به سواالت زیر بله باشدأبه منظور ت

باشد؟میبراي استفاده هابیوتیکآنتیی از مناسبترکیبانتخابآیا دانشجو قادر به.1
داند؟و خوراکی را میIV ،IMآیا دانشجو دوزهاي صحیح تمام داروهاي مورد نیاز براي استفاده اعم از .2
هاي کاهش دما و ها را همراه با سایر روشباشد؟ آیا وي اینها میبرها و مسکنآیا دانشجو قادر به تشخیص نیاز براي تب.3

کند؟تسکین درد استفاده می
داند؟را میتوسط خودت جانبی داروهاي داده شدهآیا دانشجو اثرا.4
کند؟ها بعد از تاریخ را درك میآیا دانشجو اهمیت عدم انقضاي تاریخ داروها، و عدم استفاده از آن.5
کند؟آیا دانشجو اهمیت نگهداري داروها به طور مناسب و حفظ موجودي کافی از داروها را درك می.6
:ز اهمیت موارد زیر را نشان دهدتواند درك خود اآیا دانشجو می.7

دوز صحیح-
داروي صحیح-
در زمان صحیح-
با راه صحیح-
صحیحبیماربه-

دهد؟آیا دانشجو دارو را دقیق، درست و ایمن براي بیمار می.8
کند؟آیا دانشجو همه داروهاي مورد استفاده را دقیق و کامل در پرونده زن یادداشت می.9

بهداشت فرج و آسایش: مهارت

آموزشیروش 
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.ن را با بحث ادامه دهیدآ.کید بر نکات مهم به هنگام آموزش قابل توصیه استأآموزش این مهارت در محیط بالینی  با ت

:دانشجویان باید قادر باشند

شستشوي فرج انجام دهند

بهداشت فرج را حفظ کنند

زخم پرینه را درمان کنند

براي درد پرینه تسکین فراهم کنند

شیمحتواي آموز

يهاي زیر جهت ارتقاتوصیه. دارندروز نگهماماها باید خود را با تحقیقاتی  که ممکن است عملکرد مامایی را تغییر دهد به
.ه شده استئعفونت نفاسی ارامبتال بهبهداشت فرج و آسایش در زن 

بهبودي ياهش داده و باعث ارتقادرد را ک، احتماالًمهربان و دلسوزه مراقبت پس از زایمان فردي توسط یک ماماي ئارا-1
.شود

. شوندها نباید حاوي کدئین باشند زیرا باعث یبوست میاین. هاي ساده در صورت درخواست زن باید داده شودمسکن-2
.یبوست درد پرینه را بدتر خواهدکرد

. د از اجابت مزاج اجرا گرددشستشوي فرج و پرینه باید حداقل دو بار در روز انجام شود، براي زن محدود به تخت همیشه بع-3
با آب گرم تمیز کنید، از یک پارچه تمیز . شستشوهاي بیشتري ممکن است براي زنی یا ترشحات فراوان و بدبو الزم باشد

. و صابون تمیز بایستی استفاده شود) که پس از آن باید دور انداخته شود(
.وند و باید در صورت نیاز بین شستشوها تعویض شوندپس از هر شستشو پدهاي تمیز براي فرج باید به کار برده ش-4
ها این. به دلیل خطر انتقال عفونت وسایل الزم براي مراقبت از فرج و پرینه نباید براي زن دیگر مورد استفاده قرار گیرد-5

.ها و صابون استشامل یک لگن براي نگهداشتن آب، پارچه
از بین امن به طورقرار داده شده و در صورت امکان توسط سوزاندن جزامباید در یک ظرف هاو پانسمانهاي کثیفپد-6

.بروند
- دانشجویان باید مشخصه و مقدار ترشحات واژن و وضعیت فرج و پرینه را مشاهده کرده و این مشاهدات را در یادداشت-7

.هاي موردي پس از درمان ثبت کنند
اي وجود یا حمام شود، به علت خطر انتقال عفونت تسهیالت ایزولهبه محض حرکت زن، او باید تشویق به استفاده از دوش-8

.شوددارد که تنها توسط او استفاده می
.ه شودئپیش از ترخیص، به زن باید آموزش بهداشتی در مورد اهمیت بهداشت بهینه فرج و پرینه ارا-9
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زخم پرینه
جذب در صورت هاي غیرقابلبخیهممکن است نیاز به برداشتن . شودهاي هماتوم مشاهدهپرینه باید از نظر تمیزي، التیام و نشانه

.وجود عفونت و عدم التیام زخم در چند روز اول باشد

ارزیابی صالحیت
:یید صالحیت دانشجو باید پاسخ به سواالت زیر بله باشدأبه منظور ت

کند؟آیا دانشجو ضرورت حفظ بهداشت فرج و آسایش پرینه را درك می-1
تواند شستشوي فرج و پرینه را با ایجاد راحتی زن و تضمین خلوت وي انجام دهد؟ شجو میآیا دان-2
هاي تمیز کافی دارد؟که زن پدها یا پانسمانشود، و اینداشته میشود که پرینه تمیز و خشک نگهآیا دانشجو مطمئن می-3
هاي غیرطبیعی را یافته؛کندرینه را مشاهده میآیا دانشجو به طور دقیق مشخصه و مقدار ترشحات واژن و وضعیت فرج و پ-4

نماید؟و اقدام فوري و مناسبی اتخاذ می؛کندتشخیص داده و به طور درست تفسیر می
دارد؟هایی جهت جلوگیري از انتقال عفونت به بیماران و کارکنان برمیآیا دانشجو قدم-5
این شامل فراهم کردن یک مسکن (تر تمیز و راحت است؟ کند که زن قبل از خروج از بسآیا دانشجو اطمینان حاصل می-6

).مسکن نباید محتوي کدئین باشد. مناسب در صورت نیاز است

پیشگیري از اختالل ترومبوآمبولی: مهارت

روش آموزشی
. نفاس بحث کنیدتغییرات فیزیولوژیک مربوطه را حین بارداري و . در کنار تخت انجام شودآل این است که اغلب این آموزشایده
هاي عروق خونی که توسط عمل پروژسترون روي دیوارهها شامل افزایش انعقادپذیري خون و افزایش استاز وریدي استاین

.شودایجاد می

محتواي آموزشی
افته براي ها نیاز به درك خطرات افزایش یدانشجویان ممکن است با اختالل ترومبوآمبولیک از آموزش قبلی آشنا باشند، اما آن

.تازه زایمان کرده دارندزنان

.دانشجویان باید با تعاریف و عوامل خطر آشنا باشند

تعاریف

یک لخته خون در یک رگ خونی: ترومبوز
که حرکت کرده ) یک لخته خون یا مایع آمنیوتیکمعموالً(یک جسم خارجی : جسم مسدود کننده جریان خونیا 1آمبولوز

.کندمیو یک رگ خونی را مسدود

1- Embolus



سپسیس نفاسی١٢١

انسداد ناگهانی یک رگ خونی توسط یک آمبولوز: آمبولی
شودمسدود میتوسط یک آمبولوز)هایعنی گردش خون به ریه(گردش خون ریوي : آمبولی ریوي

عوامل خطر 

:ها شاملاین

 سال35سن باالي
پاریتی باال
چاقی
عمل سزارین
 را در نظر بگیریدهاي لیتوتومیاستفاده از پایه(تروما به ساق پاها(
درازکشیدن در تخت
دهیدراتاسیون
استعمال سیگار
 هاي خوراکیمثل ضدبارداري(سابقه دریافت استروژن(

هاعالیم و نشانه

.این مدل را ببینید3در جلسه Dهاي اختالل ترومبوآمبولی، چک لیست براي عالیم و نشانه

هر کاري که ممکن جهت پیشگیري از این . ند منجر به مرگ مادر شودتواآمبولی ریوي یک مسأله خیلی جدي است که می
.عارضه باید انجام شود

و نیز افزایش خطر نیاز وي به استراحت در بسترآن دلیل.زمانی که زن بیمار است در معرض افزایش خطر آمبولی خواهد بود
.سیون همراه با تب استتادهیدرا

.مبولی توسط حرکت فعال و حرکت منفعل استپیشگیري از اختالل ترومبوآپیشگیري 

.کندحرکت فعال زمانی است که زن خودش حرکت می

.چون که وي خودش قادر به حرکت نیست،کندحرکت منفعل زمانی است که زن توسط ماما یا پرستار حرکت می

مبولیک مخصوصاً براي زن محدود به به کاهش بروز اختالالت ترومبوآکننده نیز ممکن است حمایتجوراب االستیک استفاده از 
.تخت کمک کند

طی فاز . را فراهم کند)منفعل(به حرکت فعال تشویق نموده و حرکت غیر فعال بیمار را آن مسئولیت پرسنل مامایی است که 
حرکت یابد،زمانی که وضعیت وي بهبود می. حاد بیماري، حرکت منفعل باید شامل تغییر پوزیشن زن در فواصل منظم باشد

.منفعل اعضا باید در فواصل منظم انجام شود
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ارزیابی صالحیت 

.یید صالحیت دانشجو باید پاسخ به این سواالت بله باشدأبه منظور ت

فهمد؟را میکردهآیا دانشجو خطرات اختالل ترومبوآمبولی براي مادر زایمان-1

؟کندرا درك میتخت بهبودن زن محدود بیماري و هنگام یافتهآیا دانشجو خطر افزایش-2

کند؟آیا دانشجو مسئولیت خود را در پیشگیري از اختالل ترومبوآمبولی درك می-3

کند؟آیا دانشجو زن را به حرکت در اطراف تخت و بلند شدن به محض امکان تشویق می-4

دهد؟عضوها را انجام میمنفعلمالیم وهاي در صورت لزوم، آیا دانشجو به طور مکرر ورزش-5

هاي ترومبوز ورید عمقی و ترومبوفلبیت سطحی را توصیف کند؟تواند عالیم و نشانهدانشجو میآیا -6

تواند یک معاینه از زن به منظور شناسایی عوامل خطر انجام دهد؟ آیا دانشجو می-7

نجام دهد؟ هاي اولیه ترومبوز وریدي سطحی و عمقی ایک معاینه از زن به منظور شناسایی نشانهتواندآیا دانشجو می-8

تواند خطرات آمبولی ریوي را توضیح دهد؟آیا دانشجو می-9

تواند به پیشگیري از آمبولی ریوي کمک کند؟فهمد که پیشگیري از ترومبوز ورید عمقی میآیا دانشجو می-10

فراهم نمودن غذاهاي مقوي: مهارت

روش آموزشی

.شودبهترین روش این است که اکثر این آموزش در کنار تخت انجام 

-آمادهدر خودیا افزایش مهارتانطباقها در بیمارستان جهت کمک به آنغذایی همچنین کار کردن با اقوام زن یا کارکنان
سایربهبتوانندآنهاکهکنیدتوصیهدانشجویانبهراهاییشیوه. ز اهمیت استئغذاي سالم، آسان هضم شونده و جذاب حاسازي
.دهندانجاماحسننحوبهوخطابدونراارکاینکهکنندکمکافراد

مشکلجوانسالمتیمراقبتکارکنانبراياستممکناینجادر. کننده باشدبازي کردن نقش ممکن است در این جا کمک
.دهندارائهآشپزيدربارهراالزمهايتوصیهآشپزخانهکارکنانیا/وترمسنبستگانبهکهباشد

:براي مثال

هر کسی . غذاي من خیلی خوب است": گویدآشپز بیمارستان می. خوار استاو یک گیاه. تب باالیی داشته و اشتها نداردAخانم 
تهیه کند؟Aشما چگونه به آشپز کمک خواهید کرد که نوع درست غذا را براي خانم "!آیدخورد خوشش میکه غذاي من را می
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.دارندمحلی تمرکز که بر روي مسائلرا بکنیدفکر شرایط دیگري 

ها جهت کنار هاي آنهاي کمک به زنان و خانوادهجایی که کمبود غذاي مقوي وجود دارد، دانشجویان باید در رابطه با راهدر 
.آمدن با شرایط بحث کنند

محتواي آموزشی

اي خاص زنی را که اخیراًپرسنل مامایی الزم است که نیازه. اصول آماده کردن غذاي مقوي قسمتی از پرستاري عمومی هست
. زایمان کرده و به خاطر سپسیس بیمار است را تشخیص دهند

نیازهاي غذایی

: غذاي یک زن زایمان کرده باید به اندازه کافی شامل

پروتئین
کربوهیدرات
هاچربی
 سبوس
ها و امالح ویتامین

.آشنا باشندموارد فوق است،محتوي که ماماها باید با غذاهاي محلی 

:غذاي خوب طی دوره پس از زایمان ضروري است جهت

قادر ساختن بدن جهت بهبودي از زایمان
فراهم کردن شیر براي بچه
مبارزه با عفونت
بهبودي از تب.

. هاي غذایی خیلی مهمی هستندها و آهن مکملویتامین
ریزي یک وعده غذاییبرنامه

وعده غذایی براي زنی که تازه زایمان کرده است، ماما باید اطمینان حاصل کند هنگام توصیه به افراد در مورد نحوه طراحی یک 
:ذیل استموارد که وعده غذایی مشتمل بر

 ها را فراهم میبیشتر انرژي و پروتئین مورد نیاز و برخی از ویتامین(غذاي اصلی محلی از قبیل برنج، ارزن، ذرت، و غیره-
)  کند

کلسیم، آهن،کاملپروتئین(شیر و تخم مرغگوشت، ماهی،حیوانی مانندغذاهايیا/ و ود،خشک، نخمانند لوبیاحبوبات
)کندرا فراهم میهاو ویتامینمواد معدنیسایر و
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 شکریا ) روغنبه عنوان مثال (غذاهاي غنی از انرژي مانند غذاهاي چرب
ًامین ویت(هاي سبز تیره و سبزیجات نارنجیبرگبا سبزیجات، مخصوصاAکند، فوالت و فیبر را فراهم می(
ویتامین هاي (مانند پرتقالهاي خانواده مرکباتمیوه، به خصوص هامیوهA،Cکندفراهم میو فیبر(
 نمک، پیاز، فلفل(مواد غذایی طعم دهنده.(

.دهدیش میافزاراجذب آهن غذاCیا بالفاصله بعد از غذا خورده شود، ویتامین غذا هنگامی که میوه با 

بحث

زن به کدام غذاها نیاز دارد؟
ها را بگیرد؟تواند آنچه کسی می
ها را فراهم کند؟تواند آنچه کسی می
توانیم غذاهاي به آسانی قابل هضم را درست کنیم؟چگونه ما می
توانیم غذاهایی را درست کنیم که به هنگام آماده شدن اشتها آور به نظر برسند؟چگونه ما می

. بستگان یا کارکنان بیمارستان ممکن است نیاز به کمک و مشاوره درباره دسترسی و آماده سازي مواد غذایی داشته باشند

هر گروه باید. ی تشکیل دهندان بخواهید گروه هاي کوچکجویاز دانش:
کندیک وعده غذایی مغذي براي یک زن بیمار تهیه
تشویق کندنبه خوردوعده غذایی را به روشی سرو کند که  زن را
این . باشدتواند جالب و مفید میجویانهاي دانشقضاوت تالشجهتآشپز بیمارستان یا برخی از زنان محلی ازدرخواست

- دهنده احترام و شناخت مهارتاین کار همچنین نشان. کندثابترا از به اشتراك گذاري دانش يمی تواند یک راه مفید
. ز قبل دارندهاي این افراد است که  ا

ارزیابی صالحیت
.صالحیت دانشجو باید پاسخ به این سواالت بله باشدتأییدبه منظور
به زن و راایند توان؟ آیا او میدهدمادر بیمار توضیحي یک اهمیت غذاي مغذي در کمک به بهبوددتوانمیجوآیا دانش

دهد؟خانواده اش توضیح
ها را اینکه زن کنداطمینان حاصل می؟ آیا او دهدتوضیحراها و آهن اضافیتامیندادن ویاهمیتدتوانمیجوآیا دانش

گیرد؟می
طراحی کند؟براي یک زن بیماررا هاي غذایی یک روز کاملوعدهد توانمیجوآیا دانش
؟)مناسب باشداگر (کند بحثیکی از بستگان بیماراین کار با آشپز بیمارستان یا د راجع به توانمیجوآیا دانش
کند که براي وي مقوي و قابل قبول است؟کند که زن غذایی را دریافت میآیا دانشجو اطمینان حاصل می
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این زن را به خوردن تشویقاست؟ اشتها آور زن که به نظر) باعث سرو شودیا ( د غذایی را سرو کند توانمیجوآیا دانش
.خواهد کرد

تواند غذاي آماده شده براي وي را دریافت کند؟که زن میکندآیا دانشجو اطمینان حاصل می
کند که در صورت لزوم خودش غذا بخورد؟آیا دانشجو به زن کمک می
؟داردمیمناسب در مورد رژیم غذایی زن را نگه مستنداتجوآیا دانش

ترتیب دادن مراقبت مامایی ایزوله و مانع شونده از عفونت: مهارت

یادآوري برخی از دانش آموخته شده در . اهد درك پایه دانشجویان را در کالس درس مرور کندمربی ممکن است بخو
. این مدل ممکن است کمک کننده باشد1جلسه 

روش آموزشی

نیازهاي خاص آنهابا این حال الزم است که. دانشجویان ممکن است با اصول مراقبت مامایی ایزوله و مانع شونده آشنا باشند
. زایمان کرده را تشخیص دهندزن تازه 

دار خطري کنند که چرا یک زن تباطمینان حاصل کنید که دانشجویان درك می. مرور کنید2و 1اطالعات مرتبط را از جلسه 
.براي سایر زنان تازه زایمان کرده و نوزادان است

. را مرور نمایید4در این مرحله، اطالعات بعدي موجود در جلسه 

. باشدهاي آنان میپیشگیري از گسترش عفونت به زنان دیگر و بچهسیون،مامایی مانع شونده و ایزوالهدف مراقبت

:پرستاران باید/ ماماها. اصول مراقبتی پایه مهم هستند

مراقبت از زن را در یک اتاق مجزا، یا در صورت عدم امکان، در یک گوشه از بخش، دور از سایر بیماران به عمل آورند.

کنار زن استفاده کنندیشه از یک گان و دستکش موقع حضور درهم.

 یک سري تجهیزات، ظروف و وسایل دیگر به طور انحصاري جهت استفاده این زن نگه دارند و اطمینان حاصل کنند که
.گیردها توسط شخص دیگري مورد استفاده قرار نمیآن

ها و پانسمانشوند خانه با عنوان درمان خاص فرستاده میتشويهاي آلوده در یک کیسه جدا به رخمطمئن شوند که لباس
.شوندمیمن توسط سوزاندن دفعیابه طورآوري و جمعمجزا در یک ظرف 

ها را خیلی به دقت قبل، و بعد از حضور در کنار این زن شستشو دهنددست.
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همچنین ممکن است . رزندش باید اختصاص یابدپرستار براي مراقبت اختصاصی از این مادر و ف/ در صورت امکان یک ماما
اصول اساسی مورددربایدبستگان، باشداگر چنین . ها کمک کننده باشدحضور یکی از بستگان جهت کمک به مراقبت از آن

.دنباید محدود شوهاکنندهمالقاتدر غیر این صورت .داده شوندآموزشعفونت جلوگیري از گسترش

ارزیابی صالحیت

.یید صالحیت دانشجو باید پاسخ به این سواالت بله باشدأنظور تبه م
افتد؟کند که عفونت متقاطع چگونه اتفاق میدرك میآیا دانشجو-1
تواند توضیح دهد که چرا زن تازه زایمان کرده و فرزندش در خطر عفونت هستند؟میآیا دانشجو-2
شونده را توضیح دهد؟تواند اصول مراقبت مامایی ایزوله و مانعمیآیا دانشجو-3
جا او باید نحوه پیشگیري از انتقال عفونت به سایر زنان شونده را نشان دهد؟ در اینمراقبت مامایی مانعتواندمیآیا دانشجو-4

شامل سینی، ظروف، لگن (دستکش مجزا و تجهیزات مجزا / براي مثال، دانشجو باید از گان. و فرزندانشان را نشان دهد
.استفاده کند) و وسایل شستشوبیمار، کاسه 

کند، به طوري که گسترش بیشتر عفونت وجود نداشته باشد؟ این باید شامل دفع پدها آیا دانشجو در دفع زباله مواظبت می-5
.ها باشدو پانسمان

هست؟هاي آلودهمراقب لباسطور صحیحبه جو آیا دانش-6
؟هستندمادراز مراقبت به حال کمک که درکند میبستگانی محدود مالقات را به جوآیا دانش-7
براي مراقبت اختصاصی از این مادر و فرزندش  در صورت امکان را  ر پرستا/ یک مامااختصاصتواند اهمیت میآیا دانشجو-8

؟ توضیح دهد

نگهداري مستندات: مهارت

روش آموزشی

.هاي کوچک انجام دهیدبالینی با گروهه یا مرور کنید و سپس چندین آموزشئاین موضوع را در کالس درس ارا

.هاي کوچک به مشارکت بگذارنداز دانشجویان بخواهید که مستندات شخصی خود را در گروه

.  ها کمک کنید تا مشکالت و نکات ضعف خود را در حفظ مستندات شناسایی کنندبه آن

ود را نقد کنند قبل از آنکه مستندات دیگران را نقد اند که مستندات شخصی خدانشجویان یاد گرفتهکه اطمینان حاصل کنید 
ها در افراد دیگر احساس تهدید به وجود آورند، به پیشرفت در حفظ مستندات دیگران کمک یادآوري کنید که اگر آن.کنند

.نخواهند کرد
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محتواي آموزشی

خاص آنها نیاز دارند که لزوم به هر حال،.دبا اصول نگهداري مستندات از مراقبت کلی خود آشنا باشندانشجویان ممکن است
.حفظ مستندات در مامایی و نیازهاي خاص زن تازه زایمان کرده را تشخیص دهند

:تاکید کنید که آن باید. به دانشجویان در مورد اهمیت نگهداري مستندات تذکر دهید

واضح
خوانا
دقیق

:باشد و باید شامل موارد زیر شود

تاریخ
زمان
امضا

:یک ماما باید طوري بنویسد که. همیت تعادل در نگهداري مستندات را بحث کنیدا

حادثه کافی باشد/ه گزارش شفاف از وضعیت زنئارابراي
نه خیلی زیاد که وقت ارزشمند ماما جهت مراقبت از خانم را اشغال کند.

.این خیلی مهم است

نگهداري هدف از "سوال تشکیل دهند که هاي بحث در بررسی ایناز دانشجویان بخواهید که گروه
"چیست؟مستندات

بازخورد

."از نگهداري مستندات چیست؟هدف"در تخته سیاه بنویسید گیرند،هایشان قرار میداخل گروهکه دانشجویانزمانی

:اهداف نگهداري مستندات

مرور پیشرفت یا عدم پیشرفت-1
صحیحه مراقبت مناسب در زمان ئتوانمندسازي در ارا-2
مراقبت در بین کارکنان مختلفایمنکمک به تداوم -3
براي مراجعه بعديیک پروندهتهیه -4
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بخش . پرستاري در رابطه با حفظ مستندات اشاره کنید/ اینجا به قوانین و مقررات مامایی. (برآورده کردن ملزومات قانونی-5
ها جهت ترجمه به زبان این را با درخواست از آن. مندفهمربوطه را بخوانید و اطمینان حاصل کنید که دانشجویان آن را می

).انگلیسی ساده یا زبان آشناي دیگر انجام دهید

ارزیابی صالحیت

.یید صالحیت یک دانشجو، پاسخ به این سواالت باید بلی باشدأبه منظور ت

؟داندآیا دانشجو اصول و هدف از نگهداري مستندات را می-1
ه آسانی قابل درك و استفاده هستند؟ آیا آنها شفاف، خوانا و از نظر حجم درست هستند؟آیا مستندات شخصی دانشجو ب-2
کند؟حقوقی را توضیح دهند که به نگهداري مستندات توسط ماماها اشاره می/توانند ملزومات قانونیآیا دانشجویان می-3
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مطالعات موردي ۶
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6جلسه 

رديمطالعات مو
اهداف این جلسه

 عفونت نفاسیتوانمند کردن دانشجویان جهت بازتاب در عمل و درك ارتباط مهم بین فرآیند و نتیجه در رابطه با پیشگیري و اداره.

را بهبود خواهد بخشیدپیامدعفونت نفاسیهاي عملی که حین اداره ردن دانشجویان به یادگیري از تجارب خود و انجام توصیهتوانمند ک.

اختصاصیاهداف 

:، دانشجویان قادر خواهندبود6در پایان جلسه 

ه نموده و سواالت مهمی در رابطه با آن به بحث بگذارندئیک مطالعه موردي ارا.

عفونت نفاسیشده، با تاکید بر نکات مهم عملی در پیشگیري و اداره مطالعات موردي پیامدناسایی نمایند که منجر به فرآیندي را ش.

پیامدشده از یک هاي آموختهدرسیا از خوب منجرشونده به پیامد ایمنبحث کنند که چگونه ممکن است زنان دیگر نیز از مراقبت
.ضعیف سود ببرند

 هایی از تجربه خوده مثالئثیر کند، با اراأتعفونت نفاسیتواند به پیامد اداره مییافتهچگونه مراقبت مادري ارتقاتوصیف کنند که.

اهمیت بازتاب در عمل را به منظور ارزیابی و بهبود مراقبت توضیح دهند.

طرح درسی

).ساعت3(مطالعات موردي، بحث، کارگروهی، بازخورد 

)ساعت به هر دانشجو یا گروه کوچکی از دانشجویان1(ي هاي خصوصی اختیارتدریس

منابع

.براي مطالعه مورديهاییدستورالعمل: ها براي دانشجویاندستورالعمل

.ها براي کار گروهیآموزش

.رفتمیXرفتن به جایی که خانم / بازي آموزشی

)براي هر بازیکن یکعدد(دگمه هاي رنگی 

قلم و کاغذ/تهیه مداد
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مقدمه
هاي کوچک جهت توضیح نحوه انجام یک مطالعه تجربه هستند، ترتیب دادن آموزش خصوصی فردي یا گروهاگر دانشجویان بی

د و نانجام شو6ها نیاز خواهد بود که قبل از جلسه این آموزش. هاي محل بالینی استفاده نماییداز پرونده. موردي عاقالنه است
.دننی باشباید شامل آموزش بالی

به دانشجویان . ه خواهد نمودئهر گروه یک مطالعه موردي را آماده و ارا: هاي کوچک تقسیم کنیددانشجویان را به گروه
جهت اخذ اطالعات مورد نیاز، دانشجویان باید از . ه کنید که در پایان این جلسه وجود داردئهایی براي مطالعه موردي اراراهنمایی

.ستفاده کنند که مربی از محل بالینی انتخاب کرده استهاي موردي اپرونده

تر کردن مطالعه جهت کوتاه2مربی ممکن است تصمیم بگیرد که فقط از . سه مطالعه موردي براي این جلسه پیشنهاد شده است
.نمایدتکراررا با استفاده از مطالعه موردي سومجلسه استفاده نموده و جلسه 

دالیل این .  خوب و مورد دیگري که نتیجه آن چندان خوب نبوده، مناسب استپیامداز یک مورد با در صورت امکان استفاده
.نتایج متفاوت را بحث کنید

.  ه مطالعات موردي مناسب استئاین مسئولیت مربی است که محیطی را آماده نماید که جهت ارا

:رئوس مطالب جلسه

:یدبه دانشجویان یادآوري کن. مقدمه جلسه.1

.اندطی مطالعات موردي یاد گرفتهآنچه را که قبالً-
.اینکه بازتاب در عمل و یادگیري از تجربه مهم است-
.ها تاثیر داشته باشیمبه منظور ارتقاي مادري ایمن بر اینبایدوجود دارد و اینکه ما پیامداینکه ارتباطی بین فرآیند و -

.ه خواهند کردئموردي را اراحاال دانشجویانی را معرفی کنید که مطالعات
.1ارایه مطالعه موردي .2
.1فرصتی براي پرسش و پاسخ درباره مطالعه موردي .3
.2ارایه مطالعه موردي .4
.2فرصتی براي پرسش و پاسخ درباره مطالعه موردي .5
.3ارایه مطالعه موردي .6
.3فرصتی براي پرسش و پاسخ درباره مطالعه موردي .7
: اینجا خیلی مهم است. هاي مورديهئصه نمودن اراخال.8
پیامدارتباط دادن فرآیند با -
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.توانند به این رابطه اثرگذار باشندبراي دانشجویان که درك کنند که آنها می-
.اند، اعتبار دهیده نمودهئبه دانشجویانی که مطالعات موردي را ارا.9

:باشندرا نشان دادهمهم است اگر آنها توانایی زیر این مخصوصاً
بازتاب در عملکرد شخصی خودشان-
.انجام انتقاد سازنده براي دیگران-

.کاران ایمن پرورش یابندها کمک خواهد که به عنوان بالیناین کار به آن
:بحث.10
.چگونه زنان بیشتري ممکن است از مراقبت منجر به یک نتیجه سالم سود ببرند-
.ابل اجتناب چه بودند، عوامل قاگر خانم فوت کرد-

بحث مثبتی از آن ایجاد . مثال براي دانشجویان شما باشدتواند یک روش عالی براي آوردنانتقاد از عملکرد شخصی خودتان می
.کنید تا هر کسی بتواند از آن سود ببرد

فیت مراقبت فراهم شده ایجاد رنج برده است، سواالتی را در مورد کیعفونت نفاسیمرور یک مورد راجع به خانمی که از .11
هایی دستورالعمل. هایی تقسیم کنیددانشجویان را جهت کار گروهی به گروه. اینها نیاز است که بیشتر بحث شوند. خواهد کرد

.به هر گروه جهت بحث تعیین نماییدCبه اضافه جلسه Bیا Aبراي کارگروهی به آنها بدهید و جلسه 

بازخورد

ها کید کنید که اینأت. اندباید یک لیستی داشته باشید از آنچه که دانشجویان درباره عملکرد خوب یاد گرفتهدر پایان جلسه شما
توانند بیشتر توسعه بحث کنید که عملکردهاي خوب چگونه می. ها و بنابراین در ارتقاي مادري ایمن مهم هستنددر نجات زندگی

. کردهاي ضعیف اجتناب نمودتوان از عملتشویق شوند و چگونه می/ یابند
زیر پاسخگو هايپرسشباید به هااین توصیه. ارائه کندهاي درباره عملکردهاي نیازمند به بهبود کالس همچنین باید توصیه

:باشد

؟الزم است اتفاق افتدچه چیزي
؟تواند اتفاق افتدآن میچگونه
؟پذیرفتمسئولیت را خواهد چه کسی
؟کردکمک خواهد چه کسی
؟طرح انجام خواهد شدکجا
؟طرح انجام خواهد شدچه زمانی
؟آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفتچه زمانی
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چگونگی پایان دادن به این مدل
. استرا تغییر دادهشانطوریکه قبال عملکردبهرا بنویسند،اندکه از این مدل یاد گرفتهرااز هر یک ازدانشجویان بخواهید چیزي 

.توانند خیلی مهم باشندکن است یک چیز کوچک باشد، اما چیزهاي کوچک میآن مم
هاي خود را در عملکرد خویش به کار گیرد، به ارتقاي تواند آموختهدهد و میکید کنید هر مامایی که به آموختن ادامه میأت

.کندمادري ایمن کمک می
کردشان بنویسند که به منظور ارتقاي بیشتر مادري ایمن قصد دارند در آخر از هر دانشجویی بخواهید که یک چیزي راجع به عمل

.تغییر دهند
اند و با تغییراتی که قصد به انجام آن دارند، نیز انجام دادهدانشجویان ممکن است بخواهند در انجام برخی از تغییراتی که قبالً

. ها را مجبور نکنیدهند اما آنها دعوت کنید که چنین کاري را انجام داز آن. مشارکت داشته باشند
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ها براي کار گروهیآموزش

را به بحث اختصاص C، به اضافه جلسه )مدرس شما توصیه خواهد کرد که کدام جلسه را انتخاب کنید(Bیا Aجلسه 
.دهید

.محرمانه ماندن اطالعات افراد درگیر شامل بیمار و کارمند را تضمین کنید

هاي پیوست شده هاي خود بر اساس دستورالعملعفونت نفاسی با استفاده از یادداشتدي در اداره بحث مطالعات مور
:براي مطالعه موردي

A.که مادر زنده مانددر مواردي:
چه اقداماتی زندگی مادر را نجات داد؟-1
پذیر کرد؟چه چیزي این اقدامات را امکان-2
تواند بهبود یابد؟که به منظور کاهش خطر براي خانم دیگر میآیا نکاتی در اداره یا شرایط بالینی وجود داشت -3

B.فوت کردکه مادردر مواردي:
علت مرگ چه بود، و چه عواملی مستعد کننده مرگ بودند؟-1
بخش زندگی چه مشکالتی وجود داشت؟ه مدیریت نجاتئدر ارا-2
به منطور اجتناب از این مشکالت در آینده، الزم است چه چیزي انجام شود؟-3

C.بازتاب در عمل:
.اید، لیست کنیدهرگونه حقایق در مورد عملکردي که شما از طریق این مطالعات موردي آموخته-1
.کننده خواهدبوددر محل بالینی شما کمکعفونت نفاسیتر ایمنکنید در اداره ه کنید که فکر میئهایی را اراتوصیه-2

دهی منصوب کنیدفردي را جهت گزارش
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هایی براي مطالعه مورديدستورالعمل-ها براي دانشجویانموزشآ
:آن باید شامل موارد زیر باشد. باشدعفونت نفاسیهاي اداره مطالعه موردي شما باید در رابطه با برخی جنبه

:بیمارشماره 
).اطالعات زن حفاظت خواهدنمودشود اما از محرمانه بودن درآوردهاین کار کمک خواهد نمود که پرونده مورد در صورت نیاز (

:سن

:تعداد زایمان

).LMP(تاریخ اولین روز آخرین دوره قاعدگی 

).EDD(تاریخ تخمینی زایمان 

:پیشینه اجتماعی

:تاریخچه مامایی قبلی

: تاریخچه پزشکی و جراحی مربوطه

بارداري، زایمان و نفاس فعلیدوره تاریخچه و 

ت و مدیریت تا به این تاریخي مراقبخالصه

.از شما درخواست خواهدشد که راجع به موضوعات مهم زیر بحث کنید

استپیامداین .موقع ترخیص خواهدبودو وضعیت زن در عفونتچه اتفاقی روي داد؟ این شامل جزئیات -1

معاینات واژینال ها،مدت پردهپارگی طوالنیاز قبیل (وجود داشتند براي عفونت نفاسیخطريچه عوامل -2
؟)یا خطر دیگردخالت ، مکرر

این فرآیند است

مراقبت حاملگی، زایمان و پس از زایمان چگونه اداره شد؟-3

پیامداین ارتباط بین فرآیند و .کید کنید که مورد چگونه اداره شدأنکات اصلی مراقبت مامایی را خالصه کنید، ت-4
گیردرا در نظر می

پوشی شده که، در خانم دیگر، اي وجود داشت؟ عواملی ممکن است چشمرفتههاي از دستتآیا فرص-5
اجتناب بود؟ در موارد مرگ، بپرسید که آیا این قابل. شدمیمنجر به مرگ مادر 

دهد چه چیزي این نشان می
تواند از طریق تجربه یاد می

.گرفته شود
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نامهژهاو

.شونداین مدل یافت نمیهاي زیر درمدل تهیه شده است، تمام واژه6ي نامه براکه واژهاز آنجایی

A
Abortion

.گرددواژه سقط به ختم حاملگی قبل از اینکه جنین قادر به زندگی خارج رحمی باشد اطالق می
Complete abortion

.افتدهشتم حاملگی اتفاق میسقط کامل به خروج همه محصوالت حاملگی از رحم اطالق می شود که اغلب قبل از هفته
Incomplete abortion

همه یا قسمتی از جفت ممکن است در رحم باقی بماند که . باشداز محصوالت حاملگی می) تعدادي(سقط ناقص خروج نسبی 
،اشتندخانم هایی که سقط عمدي یا خودبه خود د.افتدمعموالً در سه ماهه دوم حاملگی اتفاق می. سبب خونریزي وسیع شود

. کنندشوند و براي عوارض سقط نیاز به درمان  اورژانسی پیدا میاغلب به عنوان سقط ناکامل تشخیص داده می
Induced abortion

تحت سقط عمدي ممکن است در مراکز مراقبتی بهداشتی و. باشدختم حاملگی از طریق دخالت عمدي با هدف پایان حاملگی می
سی بهداشتی اتفاق بیفتد یا ممکن است دور از مراکز مراقبتی بهداشتی و به صورت غیرقانونی اتفاق نظر قانون و دستورات سیا

.بیفتد
Inevitable abortion

- میناپذیر شامل خونریزي واژینال، درد عضالت شکمی و دیالتاسیون پیشرونده سرویکس با یا بدون پارگی غشاهاسقط اجتناب
.گی غیرممکن است و در نهایت خروج محصوالت حاملگی اتفاق خواهدافتاددر این وضعیت ادامه حامل. باشد

Missed abortion
محصوالت حاملگی مرده در نهایت خارج. افتد که جنین بمیرد و در داخل رحم باقی بماندشده زمانی اتفاق میسقط فراموش

باقی هفته در رحم8-6اي که بیش تر از رفتهتهاي از دسگرچه ممکن است اختالالت انعقادي خون در مورد سقط. خواهندشد
.اتفاق بیفتد،بمانند

Septic abortion
شود که سبب ي مجراي ژنیتال ایجاد میهفته اول حاملگی به وسیله عفونت رحمی یا عفونت گسترش یافته22سقطی که در 

افتند که از نظر هایی اتفاق میونی اغلب در مکانهاي عفسقط. شودسمی میتب، لرز ، ترشحات بدبوي واژینال، درد لگن و سپتی
.امکانات  و استاندارد ضعیف هستند
Spontaneous abortion

سقط. باشدشود که هیچ کار عمدي براي پایان دادن به حاملگی در نظر گرفته نشدهبه ختم حاملگی در افرادي اطالق می
هاي شناخته شده یا مورد انتظار راکل حاملگی% 15–10د نزدیک به شونامیده مینیز miscarriageخودبخودي که بعنوان

.دهدتشکیل می
Threatened abortion

موجود ممکن است عالیم رفع شوند و بارداري. باشدتهدید به سقط شامل خونریزي واژینال با یا بدون دیالتاسیون سرویکس می
.ه بارداري ناچاراً سقط کامل یا ناقص خواهد بودادامه یابد ممکن است نتیجاگر عالیم. ادامه یابد

Unsafe abortion
هردو هاي ضروري یا در محیطی بدون حداقل استاندارهاي مراقبتی یاسقط غیرایمن به ختم حاملگی توسط شخصی فاقد مهارت

. گرددمورد باهم اطالق می
Abscess
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.باشدعلت  عفونت میهتجمع موضعی چرك در هر جایی از بدن که ب
AIDS

سندرم نقص ایمنی اکتسابی
Amnion

کند و هم چنین آن را در بر گیرد و مایع آمنیون را تولید میبخش اعظمی از غشاهایی که جنین را در رحم در برمی
.گیردمی

Amniotic fluid
ین حاوي مایعاتی از در نیمه دوم حاملگی این مایع همچن. استاین مایع توسط آمنیون تولید شده و در برگرفته شده

کند و در اواخر بارداري و زایمان، این این مایع فضایی را براي رشد جنین فراهم می. باشدهاي جنین میو ریههاکلیه
کند و همچنین بعضی مواد غذایی  را براي جنین فراهم از انقباضات وارده به جنین و دما را تنظیم میمایع فشار ناشی

.کندمی
Amniotic fluid embolism

هاي جفتی از محل این موقعیت نادر اما خطرناك به دلیل ورود مایع آمنیون به گردش خون مادري از طریق سینوس
عالیم و نشانه ها .افتداحتماالً در زایمان یا در دوره سریع بعد زایمان بدنبال انقباضات قوي اتفاق می. باشدجفت می

.باشدتغییر رنگ خون، دفع خلط، تشنج و کالپس مینفس،درد سینه، تنگیشامل سیانوز،
Amniotomy

پارگی جراحی غشاهاي جنین براي القاي زایمان
Anaemia

تواند به دلیل افزایش از دست دادن آنمی می. حاضر در آنهاوبینهاي قرمز یا کاهش میزان هموگلکاهش تعداد گلبول
تخریب دالیل دیگر شامل افزایش . اي غنی از آهن و اسید فولیک باشدبه دلیل نخوردن مقادیر کافی از غذاهخون، یا

.باشدیا شکست در ساختن آنها می) در ماالریامخصوصاً(قرمزهايگلبول
Analgesic

.شوددارویی که براي کاهش درد تجویز می
Aneurysm

.شوداي که به دلیل گشادي شریان ایجاد میکیسه
Anoxia

سیژنمرحله شروعی کاهش اک
Antepartum

قبل از زایمان
Antepartum haemorrhage

دلیل اصلی 2. گویندحاملگی تا قبل از تولد نوزاد را خونریزي قبل از زایمان می22خونریزي از مجراي ژنیتال در هر زمان از هفته 
.باشدبراي خونریزي قبل از زایمان وجود دارد که شامل جفت سرراهی و دکولمان جفت می

Anterior
.یابی شده استموقعیتی در جلو یا درطرف مقابل جهت

Antero posterior
از جلو تا عقب

Antibiotic
.کنندکنند یا رشد آنها را مهار میهاي پاتوژن را تخریب میهاي زنده که باکتريداروهایی از میکروارگانیسم
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Antibody
بارداري در. استها یا مواد خارجی که ممکن است وارد بدن شوند تهیه شدهسمپروتئینی که در بدن براي مقابله با میکروارگانی

جنین در برابر رايیابند که در چند ماه اول زندگی باي از طریق جفت به جنین انتقال میهاي ویژهموقعیتهاي مادر درباديآنتی
.کندفراهم میایمنی غیرفعال ها،بعضی از بیماري

Anticonvulsant drug
.کنددارویی که تشنج را کنترل می

Antihypertensive
.شوددارویی که براي کاهش فشارخون تجویز می

Antipyretic
.شوددارویی که براي کاهش تب تجویز می

Antiseptic
فونیمواد ضدع. کندهاي بدن از عفونت جلوگیري میهاي مخصوص روي پوست یا در بافتاي که به وسیله کشتن باکتريماده

. باشدید میهاي جراحی، کلروهگزدین وشامل اسپري
Annurria

هاي زایمانی مثل وجود هموراژي،این موقعیت پرخطر زندگی ممکن است با اورژانس. شودها تولید نمیهیچ ادراري در کلیه
.اکالمپسی و شوك سپتیک در ارتباط باشد

Apex
.مرتفع ترین موقعیت

Apnoea
عدم تنفس

Aseptic technique or asepsis
در محیط مخصوصاً دردهاي موجوگردد که براي کاهش باکتريهاي امنیتی مخصوصی برمیهاي ضدعفونی به محافظروش

.شودهاي جراحی به کار گرفته میزایمان و عمل
Asphyxia

س کردنفنین هنگام تولد در تناگر ج. یابداکسیدکربن خون افزایش مییابد و ديوضعیتی که درآن اکسیژن خون کاهش می
.کندبرد و نیاز حاد به احیا پیدا میکسی رنج مییشکست بخورد از آسف

Asymmetrical
لگن ممکن است در زمینه بیماري، آسیب و یا ضایعات مادرزادي به شکل. شکل یا اندازه نامساوي دو ساختار طبیعی مشابه

.نامتقارن دربیاید
Atonic

.ی عضالتفقدان قدرت انقباض
Atonic postpartum bleeding

خونی هايشدن رگخونریزي بعد از زایمان ناشی از آتونی، به دلیل انقباضات ناکافی رحمی از محل جفت و در نتیجه عدم فشرده
جفت در ماندنکند مثل باقیهر موقعیتی که با انقباضات رحمی تداخل ایجاد می. شودکنترل میایجاد شده و خونریزي غیرقابل

.رحم، رحم را مستعد خونریزي ناشی از آتونی خواهد کرد
Augment

اینکه شرطبه، در یک زایمان تقویت شده، ممکن است اکسی توسین براي افزایش انقباضات موثر استفاده شود: القا کردن
.پیشرفت آهسته باشد

Avoidable factors
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برآنها هستند یاوند که به دور از استانداردهاي کلی پذیرفته شده مراقبتیهایی می شفاکتورهایی که سبب مرگ مادر در مکان
.گذارندتأثیر می

Axilla
زیر بغل

B
Bacteria

- تولیدسرعتآنها به. توانند باعث بیماري شوندهاي بدون سلولی هستند که اگر پاتوژن باشند میاز نظر میکروسکوپی ارگانیسم
.رعت در بدن افزایش یابندکنند و می توانند به سمثل می

Bacteriuria
وجود باکتري در ادرار
Bandl’s ring

دلیل افزایشبهوست ااي بین سگمان فوقانی وتحتانی رحم که در هنگام زایمان انسدادي قابل مشاهده و قابل لمس ناحیه
.ستاالوقوع رحم ي از پارگی قریباو نشانهباشدمیضخامت بیش از حد سگمان فوقانی و نازك شدن سگمان تحتانی 

Bartholin’s glands
.دو غده کوچک تولیدکننده موکوس هستند که  هر کدام در طرفین سوراخ واژن قرار دارند

Bimanaual comppression of uterus
دست راست به. شودمیبدلیل آتونی رحمی انجامکه مانوري براي جلوگیري از خونریزي شدید بعد از زایمان، بعد از خروج جفت 

دیواره دست چپ بطور عمیق بر روي شکم به منظور  فشار در برابر. گیردشکل یک مشت بسته در فورنیکس قدامی واژن قرار می
.یابدفشار تا زمانی که خونریزي کنترل شود ادامه می. شودخلفی رحم فشرده می

Bolus
.شودیق میباره تزراش  به یکیک دوز داروئی آماده که همه

Broad ligament
در موقعیتش کمک شود و به نگهداشتن رحمهاي دیواره لگن کشیده میبه کنارهودو چین پریتونئوم که بر روي رحم کشیده شده 

.گیردهاي خونی و اعصاب را در برمیهاي رحمی و پارامتریوم، رگها هم چنین لولهاین چین. کندمی

C
Capsular decidua

.استهفته اول حاملگی کشیده شده12بر روي پردهاي جنینی در طول وست اي کپسولی که بخشی از دسیدوا دسیدوا
Caput succedaneum

.آماس ممکن است در زایمان انسدادي بزرگ شود. باشدتورم اسکالپ جنین که به خاطر فشار سرویکس می
Cavity

.اي در بدنیک مکان فشرده شده یا حفره
Cephalic presentation

.گیرددر قطب تحتانی رحم قرار می) یعنی سفال(سر جنین 
Cephalopelvic disproportion

هایی عدم تناسب بین سر جنین و لگن که قرار است سر جنین از آن رد شود، که ممکن است به دلیل بزرگی سر جنین یا آنومالی
.در شکل لگن یا بزرگی یا آنومالی جنین باشد

Cerebral haemorrhage
.باشدهاي خونی میخونریزي در مغز که به دلیل پارگی رگ
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Cerebrospinal fluid
.استنخاعی قرار گرفته-مایعی که داخل طناب مغزي 

Cervical os
. شودباز میاي بین واژن  و سرویکسشود و سوراخ خارجی به ناحیهسوراخ داخلی بین سرویکس و سگمان تحتانی رحم باز می

.داردسرویکس در زایمان فقط یک سوراخ بین واژن و سگمان تحتانی رحم وجود) نرم شدگی(عد از افاسمان ب
Chorioamnionitis

.پوشانندهایی که جنین را در رحم میعفونت پرده
Chorion

. پوشاندترین غشایی که جنین را در رحم میبیرونی
Chronic

مزمن بودن یا ادامه داشتن
Circulatory overload

داخل وریدي رخ دهد و به علتزیاد مایعات باشد که این امر ممکن است در موارد انفوزیون افزایش حجم خون در گردش می
.ها سبب مشکالت تنفسی و نارسایی قلبی شودتجمع مایع در ریه

Coagulation
شکلی از لخته خون

Coagulation failure
خاطر تخلیه تمامشود و در نهایت بهها ایجاد میاطر تشکیل گسترده لخته در مویرگاختالل در سیستم انعقادي که به خ
در شوند ودرون اعضاء بدن ایجاد میهاي ایسکمیک دراین حوادث در نتیجه آسیب. دهدفاکتورهاي انعقادي، خونریزي رخ می

بدتر شدن فاکتورهاي ایجاد کننده لخته باعثشرایط خاص با تولیدبرخی از. صورت عدم درمان فوري منجر به مرگ خواهندشد
ماندن جنین مرده پس از چند اکالمپسی شدید و اکالمپسی، باقیتوان به دکولمان جفت، پرهها میشوند که از جمله آنشرایط می

.هاي بسیار شدید اشاره کرداز عفونتآمنیوتیک و برخیهفته، آمبولی مایع
Coccyx

متحرکی با مفصل. استباشد، که توسط چهار مهره به هم چسبیده، تشکیل شدهي استخوان خاجی میاستخوان کوچکی در انتها
.شودافزایش اندازه خروجی لگن میاستخوان خاجی تشکیل داده و در طول زایمان واژینال با حرکت به عقب سبب

Coma
.باشدهوشی میو بیکماود که این فرد در حالت شتواند تحریک شود و گفته میحالتی از بیهوشی که شخص در این حالت نمی

Contraction (of pelvis)
کاهش اندازه

Cortical necrosis
).به عنوان مثال کلیه(مرگ در قسمت بیرونی بخشی از یک عضو 

Crepitations
صداي خشک و خشن

Cross-matching (of blood)
.گیردیرنده قبل از انتقال خون انجام میآزمونی که براي اطمینان از سازگاري خون دهنده و گ

Crowning
کند و سر در فاصله بینترین قطر نمایش داده شده جمجمه جنین، دهانه واژن را متسع میاي در طول تولد که وسیعلحظه

.رودانقباضات به عقب می
Cubital fossa

.اي در قسمتی از بازو که در مقابل آرنج استحفره
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Cyanosis
.هارنگ پوست و غشاهاي مخاطی به آبی به علت نبود اکسیژن در بافتتغییر

Cystitis
عفونت مثانه

D
Decidua

. داردباشد دسیدوا بازالیس نامبخشی از دسیدوا که در زیر جفت می. شودرحم باردار داده می) الیه داخلی(نامی که به آندومتر 
.ورا یا احشایی نام داردگیرد دسیدوا بخشی که همه جاي رحم را در بر می

Deep vein thrombosis
هنگام این وضعیت باعث درد و تورم. شوددر وریدهاي عمقی، که اغلب در اندام تحتانی یا لگن ایجاد می) لخته(تشکیل ترومبوز 

شده و در اثر ا منتقلهاگر لخته خود را از دیواره رگ جدا کند ممکن است از طریق جریان خون به قلب یا ریه. شودراه رفتن می
.ها و مرگ شودعدم احیاي فوري و موفق، باعث کالپسه شدن آن

Deficiency
کاهش یا کمبود

Deflexed (head)
تواند سبب میشود وهاي اکسی پوت خلفی ایجاد میاین حالت درپوزیشن. شدن سر با چانه و سینهباز شدن سر در برابر خم

.رگترین قطر سرجنین که نمایش داده شده است باید از لگن عبور کندچون بز،کشیده شودزایمان طول
Deformity

بدشکلی در ساختارهاي بدن
Dehydration

دهیدراتاسیون هاينشانه. باشدحالتی که به خاطر از دست دادن بیش از اندازه مایعات بدن یا ناکافی بودن مایعات دریافتی بدن می
.ده ادراري استن گودرفته، برگشت آرام پوست و کاهش برونخشکی دهان، تشنگی، چشما: شامل

Delirium
.دهدربط، توهم و هیجان و معموالً در اثر تب باال رخ میباشد که با سخنان بیحالتی از اختالالت ذهنی می

Diameter
گیريهاي مناسب اندازهروشتعداد اقطار لگن و جمجمه جنین و. کندیک خط راستی که از مرکز یک دایره و یا کره عبور می

.استشرح داده شده
Differential diagnosis

.هاي بیماري مورد نظر استگیري در شرایطی است که بیش از یک علت، مسئول ایجاد عالئم و نشانهتصمیم
Direct obstetric death

ها،کاريی از مداخالت، کمناش) یعنی بارداري، زایمان و پس از زایمان(مرگ زنان به علت عوارض بارداري 
.افتداي از حوادث که در اثر هر یک از موارد فوق اتفاق میویا درمان نادرست، و یا زنجیره

Disseminated intravascular Coagulation
و ) سیاکالمپبه عنوان مثال شوك سپتیک یا خونریزي،(شود هاي خاص ایجاد میاختالل در سیستم انعقادي که بوسیله موقعیت

).به شکست انعقاد نگاه کنید(ست امشخصه آن خونریزي کلی 
Distended

متسع شدن
Distortion

حالتی  متفاوت از شکل طبیعی 
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Diuresis
افزایش حجم ادراري

Diuretic
.دارویی که حجم ادرار را افزایش می دهد

Dorsal position
دراز کشیدن به پشت

Drowsy
.نیمه خوابیده، چرت زدن

Dysentery
.شودها، که سبب درد در شکم و دفع مکرر مدفوع حاوي خون، چرك یا موکوس میها یا انگلعفونت در روده به علت باکتري

E
Eclampsia

این . شودو در نهایت منجر به کما میشدهباشد که با تشنج مشخص یک موقعیت عجیب در زن حامله یا تازه زایمان کرده می
بعد از زایمان حمالت تشنجی ممکن است قبل، حین و یا. معموالً داراي فشار خون باال و پروتئین اوري هستندها دسته از خانم

.ایجاد شوند
Emparithy

کننده آگاهی احساسی و عقالنی یا روحی و عقالنی و درك احساسات و تفکر شخص دیگر به خصوص آن احساساتی که مشوش
.کننده هستندیا ناراحت

Endocarditis
.اندتورم غشاهایی که داخل حفره قلب قرار گرفته

Endometritis
.استعفونت اندومتر که داخل حفره رحم قرار گرفته

Endometrium
.باشدترین الیه رحم میاندومتر داخلی

Engorged breasts
همراه و ادم) اختالل در جریان خون وریدي(ها و استاز وریدها ها که اغلب با التهاب لنفاحتباس دردناك مواد مترشحه از پستان

پوزیشن (سینه در ابتداي دوران شیردهی تغذیه متناوب نوزاد از سینه مادر و اطمینان از موقعیت صحیح قرارگیري بچه در. است
.کندبه کاهش این حالت کمک می) صحیح شیردهی
Epigastric

ناحیه وسطی نیمه فوقانی شکم
Episiotomy

بطور این عمل نباید. تر کندشود تا اینکه زایمان را راحت و آسانه پرینه که درست قبل  از خروج تاج سر ایجاد میبرشی در ناحی
-مشکلهاي واژینالهاي دچار دیسترس جنینی، و قبل از زایمانبلکه فقط باید براي تسریع زایمان. روتین مورد استفاده قرار گیرد

یابد تا بدین ترم باید استفاده شود تا فشار بر جمجمه نرم جنین کاهشهاي پرهیمان جنیندار مثل بریچ، دیستوشی شانه و زا
..هاي مغزي کاهش یابدوسیله خطر آسیب

Essential hypertension
افزایش فشار خون بدون دلیل آشکار و واضح

Expansile
قادر به کش آمدن و دراز شدن؛ متسع شدن
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Extend the knee
ردن ساق پاصاف و دراز ک

Extension (head)
متولد جنین بوسیله آنباشد که این واژه براي توصیف مکانیسمی که سرمی) فلکسیون(دراز شدن، این حالت برعکس خم شدن 

.خارج شوندیابد تا پیشانی و چانه بتواننداکستانسیون می،عبارت دیگر سر بعد فلکسیونهب. می شود بکار می رود
External

تی در بیرون یا خارجموقعی

F
False labour

نامنظم این انقباضات اغلب. رحم همراه نیست) نرم شدگی(و افاسمان ) گشادشدگی(انقباضات دردناك رحمی که با دیالتاسیون 
.شوندهستند و بطور خودبخود بعد از چند ساعت متوقف می

Fatal
بارکشنده مرگ

Fetal sac
گیرداي که جنین را در بر میکیسه

Feto-maternal transfusion
.عبور خون جنینی از طریق جفت به داخل گردش خون مادر

Fibroids
).عضله رحم(تومور خوش خیم میومتر 

Fistula
کهاي واژنی، یا واژن و مقعدعبورگاه و یا ارتباط غیر طبیعی بین دو ارگان، به عنوان مثال، مثانه و واژن، یعنی فیستول مثانه

یااختیاري ادراريبیسبب است که زایمان متوقف شدهناشی ازیک عارضه جدياین.شودل رکتومی واژنی ایجاد میفیستو
.کندمعموالً نیاز به درمان از طریق جراحی پیدا میو شدهمدفوعی 

Flexed
.خم شده به جلو

Flexible
.انعطاف پذیر، یعنی به راحتی خم شدن

Flexion (head)
خم شدن سر

Fluctuating
. دهددر هنگام لمس کردن احساسی از حرکت موج مانند می) به عنوان مثال، چرك در  آبسه(با توجه به محتواي مایع 

Foaming
دهان در زمان مناسب با توجه به بزاق و مخاط در. دهندهاي کوچک در مایع که با تحریک تشکیل کف میاي از حبابمجموعه

.شودحباب تشکیل می
Fontanelle

قدامی ناحیه فونتانل. شوندکه اغلب نقاط نرم نامیده میرسندفضایی غشایی بر سر بچه که در آن دو یا چند درز به همدیگر می
فضاي مثلثی کوچک فونتانل خلفی. شودسوچور ایجاد می4باشد که در اثر اتصال غشایی لوزي شکل در قسمت جلوي سر می

.شودسوچور دیده می3از پشت سر در محل اتصال ست که بر روي بخشی اغشایی 
Fundus
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.هاي فالوپ قرار گرفته استقسمت گرد فوقانی رحم، که در باالي محل اتصال  لوله

G
Genital mutilation

در حادترین موارد، به نام. شودباشد که همه یابخشی از ژنیتال خارجی خانم بریده مییک عمل جراحی قدیمی می
"infibulation"شود، دو قسمت ولو با ایجاد یک سوراخ کوچک به هم بخیه زده می.

Genital tract
.فرج استو)واژن(هاي رحم، رحم، گردن رحم، مهبل هاي تناسلی از جمله لولهمسیر تشکیل شده توسط اندام

“Gishiri” cut
مهبل است و به موجب آنهنگامی که متوقف شدههاي سنتی در میان مردم هوساي نیجریه که به منظور تسهیل زایمان ورزش

.شودانجام می،شودقطع می) واژن(
Glycosuria

در ادرار) قند(وجود گلوکز 
Grand mal epilepsy

.افتدن از دست دادن هوشیاري اتفاق میآصرع شدید که به دنبال 
Grand multiparity

.استیک زن که پنج کودك یا بیشتر بدنیا آورده
Groin

منطقه سیناپسی بین شکم و ران
Grouping (of blood)

).A ،B ،O ،AB(تعیین گروه خونی

H
Haematemesis

.استفراغ خونی
Haematocrit

سریع چرخش خیلی(گیري هماتوکریت خون توسط سانتریفوژ نمونه خون اندازه. هاي قرمز در یک نمونه خوندرصد حجم سلول
.شودگیري میهانداز) نمونه خون در دستگاه

Haematoma
.شوداحتباس موضعی یک بافت یا ارگان از خون که بعلت تراوش خون از رگ خونی درآن ارگان ایجاد می

Haemoglobin
.دهدها انتقال میهاي قرمز که اکسیژن را از ریه به بافتماده اي در گلبول

Haemoglobinopathies
این در. شودایجاد می) شکل، تاالسمیداسیخونیکممخصوصاً(یرمعمول هموگلوبین هاي غاختالالتی از خون که به علت شکل

.شودشدید ایجاد میخونیکموضعیت 
Haemolytic anemia

بیماري همولیتیک ممکن است در نوزادان تازه.هاي قرمز مثالًً در ماالریا اتفاق افتاده باشدکه به علت تخریب گلبولخونیکم
.کنندممکن است این نوزادان نیاز به تعویض خون بعد از تولد پیداو هاي رزوس ایجاد شده باشد به علت ناسازگاريمتولد شده نیز

Haemorrage
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.خونریزي شدید از رگ گسسته یا پاره شده که ممکن است در داخل یا خارج بدن اتفاق بیفتد
Hemiplegia

)از کارافتادگی بخشی از بدن(فلج شدن یک طرف بدن 
HIV

ویروس نقص ایمنی انسان
Hollow(of the sacrom)

تورفتگی سطح قدامی ساکروم
Humerus

.استاستخوانی که از شانه تا آرنج گسترش یافته
Hydatidiform mole

وجود حاملگیدر چنین وضعیتی نیاز به ختم. شودهاي شبیه انگور  ایجاد میاي از خوشهیک حاملگی غیرمعمول که در نتیجه توده
.ستاهاي بعدي به خاطر کارسینوماي مزمن  در حال تکامل ضروري و هم پیگیريدارد

Hydration
جذب کردن یا ترکیب شدن با آب

Hydrocephalus
سر بزرگ و ،هیدروسفالوسکودك . شودهاي مغزي مشخص میموقعیتی که بوسیله احتباس مایع مغزي نخاعی در داخل بطن

جراحی در.باشندمیموارد خفیف توسط جراحی  قابل درماندر اما ،باشنددر موارد حاد قادر به زندگی نمی.پیشانی برآمده دارد
.شوندمایع مغزي نخاعی اضافی به داخل جریان خون هدایت می

Hyperemesis gravidarum
.شودمی) کتونی در بدنتجمع مواد(و کتوز ) ازدست دادن  آب بدن(استفراغ بیش از حد در دوران حاملگی سبب دهیدراتاسیون 

است سبب آسیب هاي کبدي و کلیوي ممکنحالش بدتر خواهدشد و،اگر این خانم سریعاً و بطور مناسب و صحیح درمان نشود
.کما و مرگ شود

Hypertension
افزایش فشار خون
Hypertonic

باشد کهمیانقیاضاتاي کوتاه بینبا فاصلهرحم دردناك شدیداً انقباضات هایپرتونیک، غیرطبیعی و. افزایش بیش از حد تون
تاخیر هب(کشیدهاغلب با زایمان طولانقباضات هایپرتون رحمی. شودمعموالً سبب دیسترس جنینی و در نتیجه پارگی رحم می

.باشدمان مرتبط میتوسیک براي تقویت و یا القاي زایو زایمان مشکل، یا استفاده بیش از حد از داروهاي اکسی) افتاده
Hyponatraemia

محلول در خون )  نمک(کاهش سدیم 
Hypovolaemia

ایجاد مخصوصاً در هموراژيکاهش غیرطبیعی حجم خون در گردش بدن که معموالً به علت از دست دادن حجم زیادي از خون
.می شود

Hypoxia
.هاي بدنکاهش ذخیره اکسیژن براي بافت

I
Idiopatic

.علت شناخته شدهبدون هیچ
Idiopathic thrombocytopenia purpura
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- میشود مشخصهاي خون که سبب عدم تشکیل صحیح لخته خونی میحالتی از علت ناشناخته که بوسیله کاهش تعداد پالکت
.شود

Imminent
.فوري، سریع، به زودي اتفاق افتادن

Incision
یک برش جراحی

Indirect obstetric death
هاي مادر که قبل از بارداري وجود داشتند یا آن دسته از غیرمستقیم مادري، مرگی هست که به خاطر آن دسته از بیماريمرگ 

عاملی که به هایی که در حاملگی پیشرفت کردند و یا هر عاملی که بطور مستقیم به علل زایمانی مرتبط نیست و یا هربیماري
.شده است اتفاق افتاده باشدخاطر اثرات فیزیولوژیک بارداري بدتر 

Induced labour
.شودها ایجاد میهتوسیک یا پارگی پردزایمانی که بطور مصنوعی توسط استفاده از داروهاي اکسی

Infarct
جفت انفارکتوس. شودایجاد می)  کمبود ذخیره خونی(یک ناحیه نکروزه یا بافت مرده در یک ارگان که بوسیله ایسکمی موضعی 

.هیپرتانسیون حاملگی دیده شوداست در مواردممکن 
Infertility

وجود مشکل یا ناتوانی در باردار شدن، ناباروري
Infiltration (of local anaesthetic)

.شودزیوتومی انفیلتراسیون پرینه انجام میقبل از انجام اپی. ها می باشدروشی از انجام بی حسی موضی به داخل بافت
Internal

سمت داخل در 
Intrapartum

.حین تولد بچه اتفاق افتادن
Intraperitoneal

داخل حفره پریتوئن یا صفاق 
Intrauterian death

مرگ داخل رحمی جنین
Intrauterine growth retardation (IUGR)

موارد وجود دارد که دراما احتمال بیشتري ،باشدعقب ماندگی رشد جنین در داخل رحم که علت آن همیشه شناخته شده نمی
.هاي سیگاري دیده شود، و هم چنین در خانم)سل(، پره اکالمپسی، ماالریا، توبرکلوزیس خونیکمسوءتغذیه، 

Involution of the uterus
و) کاهش ذخایر خونی(و ایسکمی ) هاریزش سلول(پیچش رحم بوسیله  اتولیز .گرددرحم بعد زایمان به اندازه طبیعی برمی

.شودهفته بعد کامل می6و تا شدهبرگشتن رحم به اندازه طبیعی بالفاصله بعد از تولد شروع . شودفزایش فیبرها ایجاد میا
Ischial spines

.تواند در کناره هاي لگن احساس شودبرجستگی کوچک لگن که به داخل حفره لگن برجسته شده و در معاینه واژینال می2
Isthmus

.ی باریک بین تنه و گردن رحمیک راه ارتباط

K
Ketoacidosis
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شود اگر خانم در حین زایمان دهیدراته و کتوتیک. شودمشخص میPHحالتی از عدم تعادل الکترولیتی که با کتوز و کاهش 
ادن کتوز، ددرمان. کندخانم دچار کتوز در حین تنفس خودش رایحه شیرین یا میوه استشمام می. ممکن است کتواسیدي شود

.باشدمایعات کافی و کربوهیدرات به خانم می
Ketonuria

.حضور اجسام کتونی در ادرار
Kyphosis

.شودافزایش غیرطبیعی در تحدب منحنی ستون فقرات در ناحیه سینه که از کنار دیده می

L
Laparotomy

.از دیواره رحم به داخل حفره صفاقی) برش(انسزیون 
Lateral

يکناری،طرف
Leukopenia

.باشدها میهاي سفید که به خاطر مقابله با عفونتکاهش غیرطبیعی در تعداد گلبول
Liquor

اي دیگر براي مایع آمنیونواژه
Lithotomy poles

را در حین انجام هاي تخت زایمان یا میز زایمان وصل هستند و بندهایی دارند که پاهاي خانمهاي لیتوتومی که به کنارهدسته
.کنندحمایت میهاي خاصی  بر روي ناحیه ژنیتال  بعنوان مثال در واکیوم خروجی و بخیه بر روي ناحیه پرینهوسهپر

Lithotomy position
حمایت هاي لیتوتومی آویزان هستندگیرند و توسط بندهایی که از دستهکشد و پاهایش جدا از هم قرار میخانم به پشت دراز می

.شوندمی
Lochia

در . باشدهایی از دسیدوا و سایر مواد زاید رحم میاین ترشحات شامل خون، عضله، تکه. باشدشحات رحم بعد از تولد بچه میتر
-تبدیل میايسپس ترشحات از رنگ صورتی به قهوه،باشدروز اول بعد از تولد بخش اعظم ترشحات شامل خون می2-3طول 

و ترشحات هاي قرمزوجود گلبول.کشدهفته بعد ازتولد بچه طول می2-3رشحات باشد این تشوند که شامل مایع سروزي می
.باشدمیترشحات بدبو نیز نشانه عفونت.بیش از حد ممکن است با باقی ماندن مصوالت حاملگی در رحم در ارتباط باشد

Lion
.باشدبخشی از پشت بدن که بین سینه و لگن می

Lumber puncture
کنند باشند وارد میهاي سوم و چهارم کمري میه یک سوزن توخالی به فضاي ساب آراکنوئید که در بین مهرهاي هست کپروسه

نخاعی ممکن حسیهمچنین براي بی. ورندگیري فشار داخل مایع بدست آاي از مایع مغزي نخاعی را براي معاینه و اندازهتا نمونه
. است از این پروسه استفاده شود

M
Malar bones

هاي گونه  استخوان



سپسیس نفاسی١۴٨

Malnutrition
غذایی باشد که از استفاده صحیح بدن از موادتغذیه ناکافی که در نتیجه یک رژیم غذایی فقیر یا به خاطر متابولیسم معیوبی می

.هستندتغذیههایی از سوءضعف جسمی، کاهش سطح هوشیاري و حالتی از جدایی از واقعیت نشانه. کندجلوگیري می
Marginal

اي خط کناري، حاشیه
Mastitis

عفونت با این. این خانم عموماً احساس خوبی نداردوشودو گرم میقرمز ،یک ناحیه از سینه حساس. باشدها میعفونت پستان
.اما اگر در مان نشود ممکن است منجر به آبسه پستان شود،شودبیوتیک به خوبی درمان میآنتی

Mastoiditis
.باشد) عفونت گوش میانی(تواند ترکیبی از اوتیت چندجانبه عفونت ماستوئید می. باشدتخوان پشت گوش میعفونت اس

Meconium
-اپیهايمکونیوم شامل رنگ صفرا، نمک، موکوس، سلول. باشدترم موجود میاي به رنگ سبز تیره که در روده جنین فولماده

اوقات به داخل گاهی. یابدو براي یک یا دو روز ادامه میبودهین مدفوع دفع شده جنین باشد و اولمقداري مایع آمنیون میتلیال و
.شود که ممکن است نشان از دیسترس جنین باشدرحم دفع می
Median

.وریدي که در حفره میانی آرنج قرار گرفته استموقعیتی در قسمت داخل بدن یا یک ساختار
Medical audit

پزشکیهايبررسی اداري پرونده
Meningitis

.اندعفونت غشاهایی که مغز را در برگرفته
Mental retardation

خیر تکامل عقلیأت
Mento vertical diameter

)باالترین نقطه سر(فاصله بین چانه و ورتکس 
Mid-biceps

).عضله داخلی در باالي بازو(نیمه پایین عضله دو سر
Monoplegia

)بازو یا ساق پا(ها فلج شدن یکی از اندام 
Moulding (of the fetal head)

نمایش قطر. ها براي تطابق سر جهت رد شدن از لگنهاي جمجمه در سوچورها و فونتانلهاي استخوانروي هم قرار گرفتن لبه
بی اشتباه یادر جهتدر صورت مولدینگ بیش از حد . یابد و قطر در زوایاي راست افزایش خواهدیافتشده کاهش میداده

واقع مولدینگ خیلی سریع افتد و یا اگراتفاق میو پوزیشن نامطلوب نمایشبه خاطر که ) متوقف شدههايمخصوصاً در زایمان(
.خطر خونریزي داخل مغزي وجود داردشود، 

Multipara
.استخانمی که بیش از یک فرزند زنده بدنیا آورده

Multiple pregnancies
.هاي دو قلویی یا چندقلوهااز یک جنین دارد مثل حاملگییک حاملگی که بیش
Myometrium

الیه عضالنی رحم
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N
Nape

پشت گردن
Necrosis

هامرگ بافت
Normal sline
.شودکه ممکن است در یک انفوزیون وریدي داده%  9ید امحلولی از سدیم کلر

Nullipara
.اورده استداراي قابلیت حیات  را بدنیا نیکودكزنی که هیچ 

O
Obesity

.بندي متناسب باشدوزن بدست آمده بیش از میزانی هست که با قد و سن و استخوان. چربی اضافی بدن
.باشدزن چاق  در حاملگی در معرض خطرهاي بیشتر ي مثل افزایش فشارخون می

Oblique
.مورباریب،کج،

Obstructed labour
.است و تولد نوزاد بدون مداخله جراحی غیرممکن استانیکی متوقف شدهبه خاطر عوامل مکپیشرفتش زایمانی که 

Occipitto frontal diameter

- اکسیتواند در پشت سر در استخوانبه عبارت دیگر برجستگی که می(باشد پوتال میفاصله بین پل بینی و برجستگس اکسی
.شودمیگیرياندازهcm5/11طر نمایش داده میشود و  هنگامی که سر فلکسیون پیدا نکرده است این ق،)پوتال لمس شود

Occiput
.گیردناحیه اي از سر که براي اتصال به گردن زیر فونتانل خلفی قرار می

Oedema
گذارد میمعموالً در حاملگی بر پاها و مچ پا اثر. شودها میکه سبب افزایش وزن و افزایش فشار در حفرهبودهمایع اضافی در بدن 

.ها و صورت نیز اثر بگذاردما ممکن است ژنرالیزه باشد و بر دستا
.باشدها شایع میاکالمپسی نیست به خاطر اینکه ادم در اکثر حاملگیها قبل ادم نشانه  پرهاز مدت

Offensive
استشمام بوي بسیار بد

Oliguria
اکالمپسی و اکالمپسی،از عوارض جدي هموراژي، پرهممکن است با نقص عملکرد کلیه در ارتباط باشد که . کاهش دفع ادرار

.باشدمیشوك سپتیک 
Os

یک دریچه
یک استخوان

Osteomalacia
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هاي نرم باشد که سبب دردناك شدن قسمتDباشدکه ممکن است به علت کاهش تراکم  ویتامین نرمی استخوان در بالغین می
.باشداستخوان می

Otitis media
-میهاي آنتب و درد گوش از نشانه. باشدباشد که معموال ً از عوارض عفونت مجراي تنفسی فوقانی مییعفونت گوش میانی م

.باشند
Oxygen

هادهد و هنگام تنفس به داخل ریهاز اتمسفر را تشکیل می% 21و استکه براي زندگی ضروري بودهبو رنگ و بیگازي بی
سبب )هیپوکسی(کمبود اکسیژن . کندرسانی میهاي بدن اکسیژنبه همه بافتکند وسپس در خون حرکت می،شودکشیده می

-مرگ پريترین علتشود که شایعسبب مرگ می) آنوکسی(اما نبود اکسیژن ،شودسیانوز و کبودي رنگ غشاهاي مخاطی می
.باشدناتال می

Oxytocic
هاي نظور القا یا تسریع لیبر و یا براي پیشگیري از خونریزيکننده انقباضات رحمی به ماي که براي همه داروهاي تحریکواژه

.شودپس از زایمان اطالق می

P
Parametritis

عفونت پارامتریوم
Parametrium

.کندهاي مربوطه را پر میباشد که فضاي بین رحم و ارگانبافت همبند اطراف بخش تحتانی رحم می
Parity

.که یک خانم بدنیا آورده استتعداد فرزندان داراي قابلیت حیاتی
Partograph

دیالتاسیون دهانه رحم ترین ویژگی در ثبت پارتوگراف ارزیابیمهم. ثبت همه مشاهدات بالینی در خانمی که در حین زایمان است
تر از حد رامدهد که زایمان خیلی آمیدارد که اگر قطع شود نشاناقداموهشدارپارتوگراف یک خط . باشدو نزول سر بچه می
.کند و نیازمند مداخله هستمعمول پیشرفت می

Patella
.دهداستخوانی که در مقابل زانو قرار گرفته  و کاسه زانو را تشکیل می

Pathogenic
.هاي پاتوژنمخصوصاً باکتري،شودعلت یا میکروارگانیسمی که سبب بیماري می

Pelvic brim (or inlet)
لگن بطور کلی اگر سر جنین قادر به عبور از ورودي. شودباشد که توسط جنین طی میلگن حقیقی میورودي لگن اولین قسمت 

.باشد باید بتواند از بقیه لگن نیز عبور کند
Pelvic inflammatory disease (PID)

سقط است به دنبال زایمان یااین عفونت ممکن . باشدمی) ها، پارامتریومهاي رحم، تخمدانرحم، لوله(هاي تناسلی عفونت ارگان
بوجود آمده هاي دیگر مجراي ژنیتال یا شکم باشد یا عفونتی باشد که در خونبوجود آید یا ممکن است عفونت ثانویه یا عفونت

هاي است لولهممکن. باشددرد ناحیه پایین شکم، تب و ترشحات واژینال می: هاي عفونت شاملنشانه. است مثل توبرکلوزیس
این حالت . درمان شوندها بطور  موثربیوتیکمسدود شوند و به ناباروري ثانویه منجر شود مگر اینکه از همان ابتدا با آنتیفالوپ

.ممکن است مزمن باشد
Pelvic outlet
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.کنداستخوان لوزي شکلی که جنین هنگام تولد از آن عبور می
Pericarditis

).کاردیومپري(ست اي که قلب را احاطه کرده اعفونت کیسه
Perimetrium

پهن هاي کناري لگن به شکل یک لیگامانپوشاند و به دیوارهباشد که روي رحم را مثل یک صفحه میترین الیه رحم میخارجی
.یابدگسترش می

Perinatal
حول و حوش تولد
Perinneum

در زایمان جسم پرینه هرم فیبرو ماسکوالري. استهاي زیرین گسترده شدهاي که از قوس پوبیس تا کوکسیکس و بافتناحیه
بعضی است که بین یک سوم تحتانی واژن در قدام و خارهاي ایسکیال در طرفین قرار دارکه حین تولد بچه نازك و  کشیده و در

.شودموارد پاره می
Peritoneal cavity

.باشدفضایی که در ارتباط با اعضاي داخلی شکم می
Peritoneum

.کندپوشاند و شکم و حفره لگن را آستر میهاي داخل شکمی را میی که ارگانغشای
Peritoneum parietal

.صفاقی که بر روي شکم و حفره لگنی گسترده شده است
Peritoneum visceral

.داردشان نگه میها را در موقعیتپوشاند و آنصفاقی که اعضاي شکمی را می
Perritonitis

)صفاق(وم عفونت پریتونئ
Persistent occipital posterior

و به یک شودمعموالً سر خم می. استیابی شدهکه به طرف پشت لگن مادر جهتاست) پشت سر(پوت عضو نمایشی جنین اکسی
به دنیا آمدهشود و بچهپوت خلفی موقعیتی هست که مانع چرخش سر بچه میاما نمایش اکسی،کندموقعیت قدامی چرخش می

در . لگن عبور کندترین قطر سر جنین باید اززیرا بزرگ. لیبر در این موارد اغلب خیلی مشکل است. طرف پوبیس استهصورتش ب
گیرد و آسیب مادر و نتیجه انقباضات کمتر موثر هستند، دیالتاسیون دهانه رحم آهسته بوده و نزول سر جنین با تأخیر صورت می

. جنین شایع است
Photophobia

.کندباشد که نور چشم را اذیت ترس از نور وقتی می
Physical disability

.کندیک مشکل فیزیکی که توانایی شخص را براي مشارکت در یک زندگی نرمال محدود می
Pivot

چرخیدن یا محکم کردن در یک نکته مرکزي
Placenta praevia

شودشود دهانه رحم بطور کامل یا نسبی توسط جفت پوشیدهمیقرارگیري غیر طبیعی جفت در قسمت تحتانی رحم که سبب
دیواره کشیده شدن سگمان تحتانی رحم در سه ماهه سوم سبب جدایی جفت از). شوددهانه رحم بین رحم و سرویکس باز می(

حاملگی براي این رخطر خونریزي شدید در اواخ. شودهاي واژنی که معموالً بدون درد هستند میشود و سبب خونریزيرحم می
.خانم وجود خواهد داشت

Placenta abruption
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در این. افتداتفاق می22باشد معموالً در هفته گزینی نرمال که سگمان فوقانی رحم میجدایی قبل از موعد جفت از محل النه
شکم پشت جفت جمع شده باشداگر خونریزي نهفته باشد و . باشدحالت ممکن است درد شکمی همراه با خونریزي وجود داشته

.خیلی سفت و دردناك خواهد شد و امکان شوك شدید و دیسترس جنین نیز شایع است
Pleurisy

.استهاي قفسه سینه کشیده شدهها که به دیوارهعفونت غشاهاي پوشاننده ریه
Polyhydramnios

هیدروپس چندقلویی، ناهنجاري جنینی، دیابت واین وضعیت با حاملگی. شودوضعیتی که با افزایش مایع آمنیون مشخص می
.باشدمرتبط می) وضعیت نادري در اثر بیماري همولیتیک جنینی(جنینی 

Polyuria
افزایش حجم ادرار

Posterior
در پشت یک بافت یا یک ساختار 

Postpartum
بعد از زایمان

Postpartum haemorrhage
) ضعیفاين ماهیچهوت(ترین علت آن آتونی شایع.تر از مجراي تناسلی پس از زایمانلیتر خون یا بیشمیلی500از دست دادن 

بخش ، گردن رحم، یا)واژن(ست، یا ممکن است در اثر ضربه به دستگاه تناسلی ایجاد شود، به عنوان مثال ترشح از مهبل ا
.ترین علت مرگ و میر مادران استخونریزي پس از زایمان شایع. تحتانی رحم
Potency

.قدرت یک عامل دارویی براي ایجاد اثر مورد نظر در تمام جوانب
Pouch of Douglas

.بست مانند بین رکتوم و رحمفضایی بن
Pre-eclampsia

همچنین .شودتوسط فشار خون باال و پروتئینوري مشخص میشده وحاملگی ایجاد 20شرایط خاص بارداري، که پس از هفته 
در . وجود داردها  ادمبه دلیل این که در اکثر حاملگی. شودباشد، اما نشانه اصلی در نظر گرفته نمید داشتهممکن است ادم وجو

و احتمال مرگ و شود که مشخصه آن تشنج و به دنبال آن کما هستاکالمپسی به اکالمپسی منجر میصورت عدم کنترل، پره
.رودمیر باال می

Pre-term baby
.بارداري به دنیا آید37ز هفته جنینی که قبل ا

Precipitate labour
.زایمانی که خیلی سریع پیشرفت کند

Primary postpartumhaemorrhage
.ساعت اول بعد از زایمان 24لیتر خون یا بیشتر از مجراي ژنیتال در میلی500از دست دادن حدود 
Primigravida

.خانمی که براي اولین بار باردار شده است
Primipara

.اي را به دنیا نیاورده استخانمی که هیچ فرزند زنده
Prolonged labour

.ساعت طول بکشد12زایمانی که بیش از 
MembranesofRuptureProlonged

.ساعت طول بکشد بدون در نظرگرفتن اینکه آیا زایمان شروع شده است یا نه18اگر پارگی غشاها بیش از 
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Prophylactic
.شودیک عامل که به منظور تالش براي پیشگیري از بیماري استفاده می

Antibiotic treatmentProphylactic
هابیوتیک براي پیشگیري از عفونتتجویز آنتی

Proteinuria
مورد ه بایدکه همیش. اکالمپسیعلل آن عبارتند از آلودگی به علت ترشحات مهبل، عفونت یا بروز پره. وجود پروتئین در ادرار

.بیوتیک الزم استاکالمپسی باشد خطرناك و اگر ناشی از عفونت باشد درمان با آنتیبررسی قرار گیرد، زیرا اگر پره
Pubic arch

.ساختار استخوانی کاسه مانندي که در مقابل لگن قرار دارد
Puerperal sepsis

.شودزایمان و یا سقط جنین ایجادازروز بعد42یا زایمان و هاپارگی پردهعفونت دستگاه تناسلی که در هر زمانی بین شروع
Puerperium

.باشد که به عبارت دیگر همان دوره بعد از زایمان استروزه بعد از تولد نوزاد می42دوره 
Pulmonary embolism

.شودها بوسیله یک لخته خونی متوقف میگردش خون ریه
Pulmonary oedema

.هاریهتجمع مایع در
Purpura

خونریزي کوچک در پوست
Pyelonephritis

.شودشوند ایجاد میهایی که از مثانه  به باال حرکت و وارد پیشابراه میها که به علت باکتريعفونت کلیه

R
Rales

.شودهاي دچار بیماري شنیده میصداي سریعی که از ریه
Recumbent position

دراز کشیدن
Resistant bacteria

.شوندکشند، کشته نمیها را میهایی که معموالً بوسیله داروهایی که یک نوع از باکتريباکتري
Resuscitation

.باشدکسی که تقریباً مرده به هوشیاري یا زندگی برگرداندن 
Retained placenta

.دقیقه بعد از خروج بچه هنوز خارج نشده باشد30توصیف موقعیتی هست که جفت 
Retracted
کشیدن به پشت

Retro placental
موقعیتی در پشت یا در زیر جفت

Reversal
چرخش یا تغییر در موقعیت متضاد

Rhesus factor
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Rhمثبت هستند و افراد فاقد آنRhافرادي که این آنتی ژن را دارند . هاي قرمز اکثر مردم وجود داردآنتی ژنی که درگلبول
.منفی باشدRhمثبت و جنین Rhافتد که مادر زمانی اتفاق میRhناسازگاري . منفی هستند
Rickets

. دهدرخ میدر دوره کودکی Dها به علت کمبود ویتامین نرمی استخوان
Risk faktor

.شوندتر با احتمال بیشتر میعواملی که باعث اتفاق افتادن موارد خطرناك
Rotation (of fetal head)

.م نزول در کانال زایمانیحرکت سر جنین هنگا
Rupture

.پارگی یا کنده شدن از یک ساختار بعنوان مثال پارگی رحم به دنبال زایمان متوقف شده
Ruptured uterus

.پارگی یا کندگی رحم به خاطر زایمان متوقف شده

S
Sacral promontory

.گرددکه به داخل حفره لگنی برمیاستبخشی از مهره اول ساکرال 
Sacrum

.استمهره ایجاد شده5ترین قسمت ستون فقرات که بوسیله تحتانی
Sagittal suture

- باشد که از فونتانل خلفی به فونتانل قدامی کشیده میمی) هاي آهیانهاستخوان(هاي جمجمه جنین خطی غشایی بین استخوان
.شود

Sanitation
از هاي بهداشتی کافی براي پیشگیريمدفوع با استفاده از دستشوییتثبیت کردن شرایط مطلوب بهداشتی که شامل دفع ایمن

.استانتقال بیماري 
Scoliosis

.انحراف ستون فقرات از خط مستقیم به طرفین
Secondary postpartum haemorrhage

.افتدهفته بعد زایمان اتفاق می6ساعت بعد از تولد تا 24می باشدکه PPHشامل همه دالیل
Segmant

.اي از یک شیءیک بخش یا ناحیه
Self-retaining catheter

.شودکاتتري که بطور ثابت در داخل مثانه گذاشته می
Semiprone positin
دراز کشیدن به پهلوي چپ

Semi-recumbent position
.ها بلند شده استدراز کشیدن در حالی که سر و شانه

Septic shock
سپتیک اگر شوك. شودسبب تب خیلی زیاد، افت فشار خون، افزایش نبض و تنفس خیلی سریع میعفونت شدید جریان خون که 

.شوددرمان نشود منجر به کما و مرگ می
Septicaemia
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نشود سمی درماناگر سپتی. هاي مضر درخون که سبب تب خیلی باال و یا افت دماي بدن شودتکثیر میکروارگانیسمحضور و
.کما و مرگ شودتواند منجر به می

Shok
مغز مخصوصاً(هاي حیاتی رسانی کافی به ارگانیک موقعیت پرخطر در زندگی که در اثر ناتوانی سیستم گردش خون براي خون

.شودمشخص می) وکلیه
Hemorrhage shok

.شوکی که در اثر کاهش جریان خون به خاطر از دست دادن بیش از حد خون ایجاد شود
Septic shok

.باشدهاي پاتوژن درسیستم عروقی میباشد که به علت عفونت سراسري و در نتیجه فعالیت باکتريسپتیک، شوکی میشوك
Sinciput
ابرو، پیشانی

Sinusitis
)طرف بینی و باالي چشمدوهاي مغزي، در هر هاي هوایی در استخوانحفره(ها عفونت سینوس
Sitz bath

.شودزیوتومی  یا پارگی پرینه  ناحیه ژنیتال در یک تشت آب گرم تمیز قرار دادهکاهش درد اپیممکن است بعد از زایمان براي 
Smear

تواند بصورت میکروسکوپیک معاینه شود و اطالعاتی درباره میزانهاي سطحی واژن یا سرویکس که میاي از سلولنمونه
.هاي بدخیم ابتدایی بدهدها و بیماريهورمون

Sodium lactate
.تواند توسط انفوزیون داخل وریدي داده شودمحلول سدیم الکتات، سدیم کلراید، پتاسیم کلراید، کلسیم کلراید که می

Sonar
هاي پزشکیاي براي مافوق صوت در تشخیصواژه

Spasms
.هاي سریع، ناگهانی و غیرارادي عضالتانقباض

Specific gravity
.نسبت وزن یک ماده معین  نسبت به آب در حجم برابر). ارادرمخصوصاً(اي وزن نسبی هر ماده

Specimen
.رودنمونه یا بخشی از یک ماده که براي تعیین کردن تمام مواد موجود بعنوان مثال ادرار به کار می

Splint
.شودبخشی از یک وسیله غیرقابل حرکت مثل چوب که براي ثابت نگه داشتن بخش متحرك بدن استفاده می

Sputum
. شودها و ناي، از طریق دهان خارج میها، برونشاي که از ریهماده

Stasis (of urine)
.کنددر حال حاضر متوقف شدن، بطور تدریجی پیشرفت نمی

Stat
.باشدیک اختصار پزشکی به معناي فوراً و بالفاصله می

Statistics
آوري وقایع آماريجمع

Status
.نسبی شخصی،  بهبود عوضعیت اجتما

Stenosis (of vagina)
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.تنگی واژن در اثر عدم ترمیم جاي زخم که  بوسیله  نقص یا پارگی ژنیتال ایجاد شود
Stillbirth

).بارداري22بعد از هفته (اي که مرده به دنیا آید بچه
Stillborn

.بچه مرده به دنیا آمده
Stunted growth

.ماندذایی دریافتی در طول دوره کودکی کوتاه قد میشخصی که معموالً به علت کمبود مواد غ
Subarachinoid hemorrhage

.باشدها میخونریزي داخل غشاهاي در بر گیرنده مغز که به علت پارگی رگ
Sub involution (uterus)

.باشدعبارت دیگر پسرفت آهسته اندازه رحم میهب،یابداندازه رحم بعد از زایمان بطور نرمال کاهش نمی
suboccipitobregmatic diameter (of head)

.پوت تا فونتانل قدامی سرفاصله بین برآمدگی اکسی
Symphysiotomy

داشته یک برش جراحی در سمفیزپوبیس براي پهن کردن قطر لگن در مواقعی که عدم تناسب بین سر جنین و لگن مادر وجود
.دسترس نباشدباشد که امکانات کافی براي جراحی سزارین صحیح درزمانی میاستفاده درباشد که یک پروسه اورژانسی قابل

Symphysis pobis
.کنداستخوان پوبیس را در مقابل لگن به هم وصل می2ناحیه  غضروفی که 

T
Talipes

.باشدیک آنومالی مادرزادي در هنگام تکامل یافتن پا در زاویه انگشتان می. پا چنبري
Tenderness

.ساس درد هنگام لمس کردناح
Term baby

.استحاملگی به دنیا آمده37تا42اي که بین هفته هاي بچه
Testiclies/testes

.کنندهاي جنسی مردانه را تولید میها و هورموندو غده در اسکروتوم که اسپرم
Tetanus

.شودوسیله مدفوع انسان و حیوانات منتشر میهاي موجود در خاك و گرد و غبار و به بیماري که بوسیله میکروارگانیسم
که در نهایت منجر به مرگشدهو سبب اسپاسم عضالت و تشنج شودمیکروارگانیسم از طریق شکافی در پوست وارد بدن می

- منیایتوان از این بیماري از طریقمی. گویندشدن فک نیز میشود، چون سختی فک اولین نشانه هست، به این بیماري قفلمی
.زایی با توکسین تتانوس جلوگیري کرد

Thorax
قفسه سینه

Thrombophlebitis
.شود، بنابراین خطر آمبولی اندك استالتهاب وریدهاي سطحی همراه با تشکیل لخته که این لخته بندرت از ورید ها جدا می

Thrombosis
اجتناب ها جدا شود،  خطر آمبولی غیرقابلته از دیوار رگشود و اگر این لخشکلی از لخته خون که در وریدهاي عمقی ایجاد می

.شودکه در نهایت منجر به مرگ میاست
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Tocolytic agent
.کند مخصوصاً ریتودرین، هیدروکلراید، سالبوتامولاي که انقباضات رحم را متوقف میماده

Traditional birth attendant (TBA)
زایمان را سواد هستند واین افراد اغلب بی. کندها را حین زایمان در جامعه مدیریت میخانمگویند کهسنتی زایمان میعاملینبه 

موارد اساسی در کنند اما براي دادن آموزش براي چند هفته و تشویق کردن آنها براي استفاده کردن ازبدون آموزش مدیریت می
جامعه به نظر برسند انند به عنوان یک مراقب مهارت یافته زایمان درتوآنها نمی. استهایی شروع شدهبه دنیا آوردن بچه  تالش

.یافته بازي کنندتوانند یک نقش مهم را در متصل شدن به مراقبین مهارتاما می
Transient

.کشدطول نمیهگذرا، موقت، مدت زیادي ب
Trauma
زخم، آسیب

Traumatic bleeding
.شوداي ژنیتال ایجاد میدر مامائی خونریزي به خاطر آسیب مجر

Tumor
.یا سرطانی باشد) بی ضرر(تواند خوش خیم رشد جدیدي از یک بافت که می

Twitch
.العمل، ناگهانی، سریع، گذراعکس

U
Ultrasound

هايهایی از پزشکی در بعضی از تکنیکها و شاخهست و در زایماناهایی که در محدوده مافوق صوت صداي فرکانس
هاي جنین وگزینی جفت، تشخیص آنومالیل النهشود که براي ارزیابی بلوغ و اندازه جنین، محونوگرافی استفاده میاولتراس
.رودهاي لگن به کار میتومور

Umbilical cord
زائد مواد مغذي و اکسیژن از طریق ورید نافی از جفت به جنین منتقل شده و مواد. شودطنابی که باعث اتصال جنین و جفت می

.شونداز طریق شریان نافی از جنین به جفت منتقل می
Uremia

.باشداي از تخریب مزمن کلیه میافزایش بیش از حد اوره در خون که نشانه
Utero vesical pounch

.اي که بین مثانه و رحم قرار داردفضاي بسته
Uterus inversion
که کندکند و به داخل و بیرون واژن پروالپس میبه فشردن سرویکس میگردد و فوندوس رحم شروع رحم به طرف بیرون برمی

.گردددر صورت امکان رحم باید هر چه سریعتر به محل خودش باز. شوداز موارد اورژانس مامائی بوده و منجر به ایجاد شوك می

V
Vacuum extraction
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متصل کشیدن مالیم زنجیر.شودف دیگر به واکیوم وصل میو از طرشدهاي که در آن یک کاله آهنی به سر بچه متصل پروسه
سر و قبل از انجام زایمان واکیومی کنترل تناسب. شودها منجر به نزول سر جنین در مجراي زایمانی میبه کاله حین انقباض

.لگن مهم هست
Vaginal fornix

فورنیکس، یک فورنیکس قدامی،4واژن . کندمیپیدا فضایی بین دیواره واژن و بخشی از سرویکس که به داخل واژن پروالپس
.فورنیکس جانبی دارد2یک خلفی و 

Varicose veins
حمایتی اگر در حاملگی دردناك باشد باید به خانم حامله استفاده از مواد. اندوریدهایی که به طور غیرمعمول خمیده و پیچیده شده

.سطح قلب باشنددن از خواب را توصیه کرد و هنگام استراحت باید پاها بلندتر ازهاي االستیک در صبح قبل از بلند شمثل جوراب
Venepuncture

.سوراخ کردن ورید براي به دست آوردن نمونه خون یا شروع انفوزیون داخل وریدي
Vertex

سر تال قرار دارد که در هر طرفهاي پاریبرجستگی استخوان2هاي خلفی و قدامی و بین باشد که بین فونتانلاي از سر میناحیه
.باشدیابد پرزانتاسیون ورتکس میدر زایمان طبیعی وقتی سر به خوبی فلکسیون می. ها قرار داردیکی از این برجستگی

Virus
- آنومالیها ممکن است در حاملگی از جفت عبور کرده و سببویروس. کندهاي زنده رشد میعامل عفونی کوچکی که در سلول

.جنین مخصوصاً در سه ماهه اول بشوندهاي 
Vitamins

و براي تغذیه و سالمت ضروري هستندKوA،B،C،D،Eهمه ویتامین هاي . باشندجزو مواد غذایی ضروري می
.شودکمبودشان سبب مشکالت جسمی متنوعی می

W
Waddling gait

).کی شکلراه رفتن ارد( باال رفتن بیش از حد مفصل ران هنگام راه رفتن 
Water intoxication

باشد شود که ممکن است به دلیل ترانسفوزیون بیش از حدحالتی که به علت افزایش بیش از اندازه مایع و کمبود سدیم ایجاد می
.استفراغ و در مواردي منجر به کما و تشنج شودتواند منجر به تهوع وو می
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آزمونو پسآزمونسواالت پیش: ضمیمه
-ی که میطیف گسترده و کاملی از سواالت،استهایی ارائه شدهکه در ادامه بعنوان مثال) هاو پاسخ(آزمون سواالت پیش و پس

شما انتخاب کنید تا از آنها به عنوان یک روش دهد و بهتر است گنجانده شود را تشکیل نمیآزمون پیش و پسبایست در 
شما ممکن است تمایل داشته باشید که از این سواالت به همراه سایر سواالت مرتبط با محتواي . ارزیابی دانشجو استفاده کنید

آزمون بایستی مجدداً در سواالت استفاده شده در پیش. اي براي دانش نظري دانشجویان استفاده نماییداین مدل براي ایجاد پایه
باشد که سواالت بیشتري مدرس ممکنست همچنین تمایل داشته. رات در دانش نظري استفاده شوندآزمون براي تعیین تغییپس

.آزمون استفاده کندرا براي پس

استفاده شده در کنید، مهم است که حداقل در تعدادي از سواالت استفاده میسپسیس نفاسیهر زمانی که شما از مدل آموزشی 
و امتحانات هاآزموندر مورد محتواي ، اغلب پرستاريمدارس مامایی وبه علت اینکه در، آزمون تغییراتی بدهیدپیش و پس

.شودبحث می

ها ي گزینهاگر از همه. هاي ارزیابی دانشجویان استفاده گرددآزمون نباید براي نادیده گرفتن سایر گزینهآزمون و پسپیش
ها، براي ارزیابی پیشرفت دانشجویان در طول دوره فواصل زمانی مدلها درشود، استفاده از حداقل برخی از آناستفاده نمی

عالوه بر این، الزم است به یاد داشته باشید که ارزیابی صالحیت بالینی به منزله جزء اصلی از ارزیابی . مطالعه مهم است
.باشدهاي تکنیکی دیگر میدانشجویان در این مدل و مدل

سپسیس نفاسی چیست؟: 1سوال 

.دهدساعت اول پس از زایمان رخ می24عفونت دستگاه تناسلی است که بعد از زایمان بچه، خصوصاً بعد از : خپاس

اي ممکن است ایجاد شود؟یا بیشتر قبل از شروع لیبر، چه عارضهساعت 18ها به مدت در مواقع پارگی پرده: 2سوال 

کوریوآمنیونیت: پاسخ

سی در چه محلی ممکن است لوکالیزه شود؟متعاقب زایمان، سپسیس نفا: 3سوال 

پرینه، واژن، سرویکس، یا رحم: پاسخ

سه عارضه تهدیدکننده حیات را که احتمال دارد از سپسیس نفاسی ناشی شود را نام ببرید؟: 4سوال 

سمی، شوك سپتیک، کوآگولوپاتی، پریتونیت، آبسه لگنیسپتی: سه عارضه از عوارض ذیل: پاسخ

نام سه عالمت شایع سپسیس نفاسی را نام ببرید؟: 5سوال 

و چرکیتب، لرز، درد قسمت تحتانی شکم، رحم تندر، لوشیاي با بوي بد : سه عالمت از عالئم ذیل: پاسخ

تواند شناسایی شود چیست؟چهار عامل خطر براي سپسیس نفاسی را که در گرفتن شرح حال می: 6سوال 
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پارگی طوالنی مدت کیسه آب، لیبر طول کشیده، عامل زایمان غیرماهر، : طر ذیلچهار عامل خطر از عوامل خ: پاسخ
، زایمان با جراحی، )پهینیا مدفوع گاو براي مثال، (تجهیزات آلوده زایمان، وارد نمودن مواد مضر به داخل واژن 

املگی، وجود دیابت یا هاي منتقل شونده از طریق جنسی در طی حخونریزي بیش از حد بعد از زایمان، وجود عفونت
.اندخونی، زنانی که علیه کزاز واکسینه نشدهکم

تواند شناسایی شود چیست؟سه عامل خطر براي سپسیس نفاسی را که در معاینه فیزیکی می: 7سوال 

-، شواهدي از تکه)پریدگی ملتحمه و کف دسترنگ(خونی شواهدي از کم: سه عامل خطر از عوامل خطر ذیل: پاسخ
باقیمانده جفت، رحم نرم و حجیم با لوشیاي فراوان، پارگی ترمیم نشده واژن یا سرویکسهاي 

هایی ممکن است براي تشخیص سپسیس نفاسی الزم باشد؟چه بررسی: 8سوال 

، کشت از وسط جریان ادرار، سواب گلو، سواب زخم، کشت خونسواب از قسمت فوقانی واژن: پاسخ

شود را نام ببرید؟طور شایع سبب سپسیس نفاسی میدو ارگانیسمی که به : 9سوال 

کوالي، کلستریدیوم تتانی، کلستریدیوم ولچی، استرپتوکوك، استافیلوکوك، اي: هاي ذیلدو ارگانیسم از ارگانیسم: پاسخ
کالمیدیا و گنوکوك

بیوتیک در مورد سپسیس نفاسی شدید چیست و چرا؟روش ارجح براي مصرف آنتی: 10سوال 

.تر استهاي دیگر سریعبیوتیک در این روش مصرف نسبت به روشمسیر داخل وریدي، چون اثر آنتی: پاسخ
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Education material for teachers of midwifery

Midwifery education modules
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Managing purperal sepsis


