


مفهوم رنگ ها در جداول مادران 
 /جنین و مادر جان کنندهتهدیدخطرناك شرایط دهنده نشان قرمز رنگ ـ الف
.است نوزاد
N مندنیاز درموارد .است )بالفاصله(اعزام یا فوري ارجاع رنگ این مناسب اقدام 
 حین اولیه اقدامات ضمن را نوزاد یا و مادر است موظف خدمت دهنده ارائه اعزام
 رجاعا به نیاز درصورت . دهد انتقال باالتر سطح به آمبوالنس با سریعا اعزام
 راجعهم درمانی مجهز مرکز ترین نزدیک به بالفاصله که بخواهید مادر از ، فوري
 نامه رضایت آمبوالنس، با ارجاع عدم درخصوص مادر اصرار صورت در( ..نماید
).شود وبایگانی گرفته ایشان از کتبی

٢



اعزام
:اعزام دارداگر مادر نیاز به 

.دهید اطالع اورژانس به- ١
 تعویق به بیمارستان به پذیرش براي را مادر اعزام .بگیرید پذیرش بیمارستان از امکان صورت در و کنید تکمیل را اعزام /ارجاع فرم - 2

.نیندازید
:است مادر همراهی به نیاز که مواردي در - 3

 یزیوم،من سولفات توسین، اکسی مانند داروهایی :مادر وضعیت اساس بر .باشید داشته همراه را اعزام طول در نیاز مورد وسایل و داروها 
 ست سرم، ست وند،س سوزن، استریل، دستکش مانند وسایلی ،... و رینگر سرم جنتامایسین، سیلین، آمپی کلسیم، گلوکونات ،تویین فنی

... و زایمان
.شوید مطمئن کافی سرم دریافت و رگ بودن باز از اعزام، طول در 

.شود انجام آن داشتن نگه ثابت و سوندگذاري و تزریق باید سرم در توسین اکسی واحد 20 زایمان، از پس خونریزي موارد در :نکته
 دارد، مرده جنین که سالم مادر ارجاع صورت در فقط .شوید مطمئن دقیقه در لیتر 6 - 8 میزان به اکسیژن دریافت از اعزام، طول در 
.نیست اکسیژن دادن به نیاز
)ارجاع حینNPO اصل رعایت( .گردد خودداري باید مادر به مایعات و غذایی ماده نوع هر دادن از 
  قرار :شوك در باسن، زیر در بالش چند دادن قرار یا سجده وضعیت :بندناف پروالپس در .بدهید مناسب وضعیت مادر به اعزام، طول در 

 به مادر خواباندن :جنینی دیسترس در نشسته، نیمه حالت به مادر دادن قرار :قلب نارسایی یا حاد ورم در بدن، سطح از باالتر پاها دادن
چپ پهلوي

.شود پاشویه همراه توسط مادر تب، موارد در ارجاع طول در 
.کند همراهی را مادر نیز وي همسر یا و مادر بستگان از یکی شود می توصیه -



مفهوم رنگ ها در جداول مادران 
.نشانگر نیاز مادر و یا نوزاد به اقدام خاص استرنگ زرد ب ـ 
ü   و  ) ارجاع در اولین فرصت(ساعت اول پس از مراجعه  24مادر باید بر حسب نوع عارضه در

شخص  توسط سطوح تخصصی بررسی و نتیجه م) ارجاع غیر فوري(یا حداکثر طی یک هفته 
. شود
ü  اگر در حد ارجاع در اولین فرصت است، در صورت عدم مراجعه  به سطوح باالتریا عدم

ساعت به هر دلیلی، این مورد حکم ارجاع فوري را پیدا  48بررسی ایشان توسط متخصص طی 
.  می کند
ü طوح  توسط س...) نرفتن مادر،(در ارجاع غیر فوري، اگر مورد ارجاع طی یک هفته به هر دلیلی

.باالتر مورد بررسی قرار نگیرد، حکم ارجاع فوري را پیدا می کند
٤



مفهوم رنگ ها در جداول مادران 

  پزشک، توسط خدمت کامل ارایه امکان دهنده نشان سبز رنگ ـ پ•
  در گرم است، باالتر سطوح به ارجاع به نیاز بدون ماما یا سالمت مراقب
  زادنو یا مادر وضعیت بهبود به منجر شده ارایه اقدامات که شرایطی
  به تربیش بررسی براي نوزاد یا و مادر است الزم صورت این در .نگردد
.گردد ارجاع باالتر سطوح

٥



:نکات مهم در مورد پیگیري مادران 
qاولین در فوري، غیر ،فوري) اعزام( ارجاع از مختلفی هاي حالت نیازمند دالیلی به مادر اگر  

.دارد قرار اولویت در فوري ارجاع و اعزام است، فرصت
qشود پیگیري ،ساعت24 تا حداکثر باید است شده فوري ارجاع یا اعزام که مادري.
qدلیلی هر به ارجاع اگرمورد .شود پیگیري ساعت 48 از پس است الزم فرصت، اولین در ارجاع 

.شود اقدام فوري ارجاع مانند نکرد، مراجعه باالتر سطح به ساعت 48 طی )... مادر، امتناع(
qوي وضعیت و هفته،پیگیري یک از پس بایست می است، شده فوري غیر ارجاع که مادري 

 مادر هب نکرد، مراجعه باالتر سطوح به دلیلی هر به هفته یک از پس ارجاع مورد اگر .شود مشخص
.شود پیگیري مجدد و شده داده آموزش باالتر سطح در معاینه اهمیت وي خانواده و
qو درما به باید شده تعیین تاریخهاي در زایمان پس و بارداري هاي مراقبت دریافت جهت مراجعه 

شود پیگیري هفته یک طی مقرر، تاریخ در مراجعه عدم درصورت .شود تأکید وي همراهان
qباشد می ضروري پرونده تشکیل زمان در مادر از کامل تلفن و آدرس اخذ



مراقبت ھای  قبل از بارداري

 باردار براي موجود خطرات ارزیابي بھ كھ است مراقبتي خدمات از اي مجموعھ•
 دارویي مداخالت و درماني اقدامات انجام و ھا آموزش ارائھ با و پردزد مي شدن
.كند مي تالش زن سالمت بھبود زمینھ در

 و مادر سالمت تامین و ،حفظ خطر بدون بارداري یك ایجاد خدمات این از ھدف•
باشد مي وي جنین

 ایدب باروری سنین زنان در بارداری از پیش مراقبت دریافت برای تقاضا ایجاد•
.گیرد قرار توجھ مورد

 این طی فرد کھ درصورتی.است یکسال بارداری از پیش مشاوره و آزمایش اعتبار•
  نتایج بھ توجھ با بارداری، اول نوبت آزمایش انجام برای شود باردار مدت

 ریگی تصمیم آزمایش انجام تاریخ و ماما / پزشک نظر بارداری، از پیش آزمایش
.شود



:فواید مشاوره قبل از بارداري 

qرتر  هاي پر خطر و شناسایی و درمان زود هنگام و موث پیشگیري از بارداري
عوامل خطر

qهاي ژنتیکی کاهش احتمال تولد نوزاد با بیماري
qهاي ناخواسته پیشگیري از بارداري
qفاصله گذاري مناسب بین فرزندان
qتامین سالمت جسمی و روانی خانواده و در نهایت جامعه



مشاوره ژنتیک
بل از قتشخیص و در صورت نیاز آزمایش مشاوره موارد سابقه اختالل و یا بیماري هاي ژنتیکی، در 

.می شودانجام )  PND( تولد 
:این آزمایش دو مرحلھ دارد

:اول مرحله
q تکرار به نیاز بعدي حاملگی در و شود می انجام بار یک و گردد می تعیین والدین در بیماري، ژنتیکی جهش نوع 

 آزمایش ترجیحا بارداري، زمان در جنین ابتالي صتورت در ،سقط انجام زمانیمحدودیت دلیل به .نیست آن
 در صورت این غیر در و شود می انجام زوج در بارداري وقوع از قبل تولد، از پیش ژنتیک تشتخیص اول مرحله
.گردد ارجاع ژنتیک مشاوره به مرحله این انجام براي مادر بایست می فرصت اولین
:دوم مرحله
q از مونهن گرفتن با بارداري دهم هفته از معموال و گرفته صورت بیماري به ابتال نظر از جنین وضعیت تعیین 

 جنین که صورتی در .گردد می بررسی بیماري به ابتال نظر از جنین وضعیت .شود می انجامCVS)( جفت پرزهاي
 تصور این غیر در .گیرد می قرار بارداري معمول مراقبت تحت مادر و یافته ادامه بارداري ، گردد گزارش سالم
 ینتعی براي دوم مرحله انجام بارداري هر در است بدیهی .گردد می معرفی مبتال جنین سقط انجام براي مادر

.است الزم جنین هر وضعیت



مراقبت پیش از بارداري
نوع مراقبت
زمان

ا مصاحبه و تشکیل ی
آزمایشها یا بررسی  معاینه بالینیبررسی پرونده

ایمن سازي و مکمل  آموزش و مشاوره)ارجاع(تکمیلی 
هاي غذایی

ريمراقبت پیش از باردا

هموگلوبین و  اندازه گیري قد و وزنمشخصات و شرح حال
هماتوکریت

بهداشت فردي، روان، 
ف تغذیه، فعالیت، مصر

دارو، دخانیات، مواد 
  مخدر و بهداشت محیط

کار مادر

  واکسن کزاز، سرخجه و
ازهپاتیت در صورت نی

ان سابقه بارداري و زایم
قبلی

تعیین اندکس توده 
----Rhتعیین گروه خون و بدنی

--قند خونفشار خونیماريسابقه یا ابتال به ب
ید توصیه به مصرف اس
 فولیک از سه ماه پیش

از بارداري

----کامل ادرارمعاینه فیزیکیسابقه خانوادگی

سؤال در مورد مصرف 
دارو یا حساسیت  

دارویی
--VDRL

----پاپ اسمیر



ثبت مراقبتهاي پیش از بارداري در سامانه سیب
qاهلت وضعیت ثبت بارداري از پیش مراقبتهاي ارائه نیاز پیش  

است سامانه در خانم
qخدمت بعنوان سامانه در ماما نقش با خانم ملی کد کردن وارد 

گیرنده
qابانتخ : نشده انجام مراقبتهاي انتخاب  :خدمات ارائه سربرگ در  

  پسوس وناهنجاریها بیماریها بررسی و بارداري از پیش مراقبتهاي
نهایی توثب ها آیتم همه وتکمیل آزمایشات نتایج تفسیر ویا ثبت



ادامھ
qواکسن مخان تمایل صورت در بود منفی سرخچه ضد بادي آنتی تیتر اگر آزمایش نتایج بررسی از پس پایان در  

 شرو از شود توصیه ماه یک براي. بود طبیعی هم آزمایشات و معاینات موارد بقیه اگر و گردد تزریق سرخجه
کند استفاده بارداري از پیشگیري

qبپرسید خودتان از را سواالت این کنید مرور دیگر یکبار را مادر پرونده باید بارداري از پیش مراقبت انجام از پس:
qاست؟ طبیعی آزمایشات همه آیا
qاست؟ طبیعی معاینات آیا
qمی کنترل او شده شناخته بیماري و برد می بسر کامل سالمت در مادر است؟و شده مشخص ارجاعات نتایج آیا 

باشد؟
qکنید یهتوص و دهید آموزش را بارداري از پیشگیري روش قطع زمان مادر به بود مثبت باال سواالت تمام پاسخ اگر 

 خانم باید صورت این غیر در .نماید مصرف یدوفولیک یا و فولیک اسید بارداري به اقدام از قبل ماه  سه حداقل
 یريپیشگ روش بارداري براي خانم شرایط شدن قبول قابل از اطمینان زمان تا و گردد سالم باروري برنامه وارد

. فرمایید ارایه مناسب
qفرمایید پیگیري مناسب مکان و زمان در ویزیتها و آزمایشات و معاینات تکمیل براي را خانم است الزم



بارداری



qباردار مادران کھ کند کاری کھ است این ماما یک ھنر  
شوند وتوانمند قدرتمند
qکند انگیز خاطره او برای را شدن مادر شروع بتواند باید
qرونبی خود طبیعی کانال از نوزاد کھ گیرد بکار استراتژی  

)طبیعی زایمان(بیاید
qاست اندورفین تولید ھا استراتژی این از یکی



چیست؟ اندورفین

  موادي بدن طبیعی مسکن هاي یا )(Endorphin اندورفین ها•
 اثر و می شوند ترشح هیپوتاالموس و مخاطی غدد از که هستند
  بدن طبیعی مرفین که ها اندورفین .است درد تسکین آن ها اصلی
  عمل مرفین به شبیه بسیار حقیقت در می شوند، خوانده نیز

  رد،د احساس هیجان، بدنی، فعالیت زمان در آن ها تولید و می کنند
  .است جنسی لذت اوج و عشق احساس تند، غذاهاي خوردن

 به مرکزي عصبی دستگاه و عصبی سلول هاي در آندروفین ها
  تفعالی عصبی تحریک کننده هاي یا و عصبی واسطه ماده عنوان

.می کنند



مزایای ترشح اندورفین
qچون مخدر طبیعی بدن است باعث کاھش درد می شود
qاحساس سالمتی وسرخوشی
qباعث ارتباط خوب بین مادر ونوزاد در ھنگام تولد می شود
qافزایش اعتماد بنفس
q اثرAmnesic  :فراموش کردن بدترین شرایط درد زایمان و پذیرش بارداری مجدد
qباال بردن تحمل مادر

روزانھ . دقیقھ ورزش، انسان را سر حال می آورد ۴۵یک دقیقھ از تھ دل خندیدن معادل 
ردارددقیقھ خندیدن، بخش زیادی از منافع حاصل از پیاده روی صبحگاھی را در ب ١۵



vعوامل مساعد کننده ترشح اندورفین

Øارتباط مطلوب با مردم
Øفعالیت ھای فیزیکی مانند انجام ورزش ھای ھوازی
Øمحرک ھایی مانند خنده وموزیک ودست زدن
Øمصرف شکالت
Øراه رفتن وچرخش کمر
Øفعالیت جنسی
Ø                                    طب فشاری وماساژ
Øروزه داری
Øبوھای خوشایند
Øتنفس در ھوای پاک



:خانم به شرح زیر معاینه می شود: معاینه فیزیکی•
qخونی کم نظر از چشم ملتحمۀ و زردي نظر از اسکلرا بررسی
qبثورات نظر از پوست بررسی
qتیروئید هاي ندول بررسی و تیروئید غده اندازه و قوام لمس
qرال ویزینگ، آریتمی، ها، سوفل وجود نظر از ریه و قلب سمع
qقوام، محل،) توده وجود ،(پوستی تغییرات قرینگی، و اندازه) ظاهر قوام، نظر از ها پستان معاینه 

 عملدستور مطابق معاینه این .چرکی ،خونی پستان از ترشح نوع هر خروج و چسبندگی اندازه،
.شود انجام زن عمومی پزشک یا ماما توسط ترجیحاً و میانساالن خدمت بسته و کشوري

qتوده و اسکار وجود نظر از شکم بررسی و طحال و کبد اندازه بررسی نظر از شکم لمس
qاسکلتی ناهنجاري و ادم وجود نظر از تحتانی اندامهاي بررسی
qیا و بودن فلج راشیتیسم، مانند محسوس شکلهاي تغییر نظر از لگن ظاهري وضعیت 

.شود می بررسی اسکلیوزیس
qظرن از تناسلی ناحیه وضعیت آن، ضمائم و رحم وضعیت توده، عفونت، بررسی منظور به واژن 

.شود می انجام )زن عمومی پزشک مامایا توسط( واژینال معاینه .ضایعات سایر یا و هرپس



:وضعیت روانی خانم را با ارزیابی عالئم بھ شرح زیر تعیین كنید•
:عالئم خطر فوری روانی•
qد،شدی قراري بی ارتباط، برقراري عدم خودکشی، به اقدام یا افکار زندگی، از بیزاري احساس 

 ،هذیان دیگران، با مکرر خورد و زد و کردن دعوا شدید، پرخاشگري و پذیري تحریک ناامیدي،
 رفی،ح اجتماعی،کم ارتباطهاي کاهش ،گیري گوشه( منفی عالیم آشفته، گفتار یا رفتار توهم،
)عواطف و هیجانها بروز کاهش

:عالئم در معرض خطر روانی•
qنگیت و قلب تپش مانند عالئمی تجربه اجتماعی، هاي محیط در اضطراب شدید، بودن خجالتی 

 یري،پذ پوچی،تحریک احساس گریه، عالیق، کاهش و حوصلگی بی افسرده، وسواس،خلق نفس،
 در لاختال اشتها، و درخواب تغییر مهارگسیخته، و ناشایست رفتارهاي بدخلقی، پرخاشگري،

تمرکز



: تنگی نفس

qیم شروع دوم یا اول ماهه سه در بارداري در فیزیولوژیک نفس تنگی  
  اب هستند،همراه پاك ها ریه ناگهانی، نه است تدریجی آن شروع شود،
  سینه، قفسه درد سینه، خس خس سرفه، عالئم از هیچکدام آن

 رنگ ادم، بیقراري، سیانوز، پنه، تاکی قلب، تپش تب، هموپتزي،
 الئمع این (ندارد وجود گردنی برجسته وریدهاي ،پریدگی،ارگانومگالی

)باشند آنمی یا ریوي یا قلبی بیماري دلیل به تواند می



:تپش قلب

  قلبی، بیماري دلیل به تواند می که قلب تپش همراه خطر عالئم 
 کردن، عرق سینه، قفسه درد شامل باشد آدرنال یا آنمی،تیروییدي

 رتیصو در .است گیجی احساس و خستگی مشکل، تنفس کردن، تهوع،غش
 اريبارد در تواند می قلب تپش نیست، همراه فوق عالئم از یک هیچ با که

باشد طبیعی و فیزیولوژیک



:  عالئم حیاتی

.کنید گیري اندازه را مادر حیاتی عالئم مالقات، هر در
  یک از و )خوابیده یا نشسته( ثابت وضعیت یک در را فشارخون بارداري طول در 

 و تهنشس وضعیت در فشارخون ترجیحا .کنید گیري اندازه )چپ یا راست( ثابت دست
  ینمیانگ که شود می اطالق باال فشارخون صورتی در .شود گیري اندازه راست دست از
.باشد باالتر و جیوه میلیمتر 140 / 90 دقیقه، 5 فاصله به فشارخون گیري اندازه بار دو
 هب بدن دماي .کنید گیري اندازه دقیقه یک مدت به دهان راه از را بدن حرارت درجه 

  5 میزان به زبان زیر حرارت درجه از بغل زیر حرارت درجه .است تب باالتر یا 38 میزان
.است کمتر درجه 0 /

  تا 60 ض،نب طبیعی تعداد .کنید گیري اندازه کامل دقیقه یک مدت به را نبض تعداد 
.است دقیقه در بار 100
  16 نفس،ت طبیعی تعداد .کنید گیري اندازه کامل دقیقه یک مدت به را تنفس تعداد 
است دقیقه در بار 20 تا



نحوه بررسی ادم  
:یگردد ادم یا ورم که به دلیل تجمع مایع میان بافتی اتفاق می افتد طی مراحل زیر اندازه گیري و تقسیم بندي م

Ø  ی فشـار  فرد معاینه کننده بر روي ناحیه جلوي استخوان پاي مادر با انگشت شست یا انگشت اشاره به انـدازه کـاف
)ک شود اندازه فشار باید به حدي باشد که قسمت فوقانی بستر ناخن انگشت فشار دهنده به سفیدي نزدی( آورد 

Øفرد معاینه کننده به مدت یک دقیقه بر روي ساق پا فشار آورد.
Øفرد معاینه کننده میزان فرورفتگی را بررسی نماید.
Ø فرد معاینه کننده میتواند به مقدار ادم ، میزان آن را برآورد کند شامل:

)-(اگر بعد از برداشتن انگشت جاي آن روي ساق پا باقی نماند می گوئیم ادم وجود ندارد -
+)1( اگر بعد از برداشتن انگشت جاي آن روي ساق پا باقی بماند می گوئیم ادم یک مثبت دارد -
+ )2(مثبت دارد  2اگر بعد از برداشتن انگشت جاي آن روي قسمتهاي باالئی ساق پا باقی بماند می گوئیم ادم -
+ )3( مثبت دارد  3اگر عالوه بر ساق پا بر روي ران نیز مشاهده شود و پوست را هم براق نماید می گوئیم ادم -
+)4(مثبت دارد  4اگر ادم عالوه بر اندام تحتانی دراندام فوقانی و شکم وجود داشته باشد می گوئیم ادم -

هفتگی به بعد ادم اندازه گیري و در فرمهاي مربوطـه ثبـت    20الزم به توضیح است در هر مراجعه مادر به خصوص از 
.میگردد
Øداز ویژگیھای ادم ساده دوران بارداری  آن است کھ در اندام  تحتانی دیده شده و ھمراه با استراحت کاھش می یاب.



نحوه اندازه گیری فشارخون 
طرز قرار گرفتن مادر باردار ) الف 
q نشستھ مورد قبول است وضعیت                   .
q  است ارجح کشیدن بھ پھلوی چپ دراز نشستھ نسبت بھ           .
q شخیص شود بھ ھیچ عنوان فشارخون در حالت خوابیده بھ پشت بھ دلیل امکان اختالل در تدقت

.افزایش خون اندازه گیری نشود
q ب خانم باردار باید روی چیزی تکیھ کند تا عضالت شل باشد ، عضالت سفت موجدست

.افزایش کاذب فشارخون میشود
q موقع اندازه گیری فشارخون ، دست می بایست جایی ھم سطح قلب قرار گیرددر.
q واند آویزان بودن دست میت( قرار دادن دست بھ صورت آویزان در کنار بدن خودداری کنید از

.)میلی لیتر جیوه بھ صورت کاذب شود ١٠موجب افزایش 
q دست راست.(ندارنداندازه گیری فشارخون دست راست یا چپ ھیچ تفاوتی با ھم در(



:بستن بازوبند ) ب 
q تنگ نبودن آستین در اطراف محل بستن بازوبند اطمینان حاصل نمائیداز.
q بازوبنـد شـل    0سانتی متر باالتر از آرنج و محکم دور بازو ببندید  2-3بازوبند را حداقل

.)باعث افزایش کاذب فشارخون میگردد 
q ه باید از بازوبند مناسـب اسـتفاد  ) سانتی متر  29دور بازو بزرگتر از ( در مورد افراد چاق

ـ   . نمود  ه طـور  استفاده از بازوبندهاي کوچک سبب میشود که فشارخون اینگونـه افـراد ب
.کاذب باال تشخیص داده شود 

qنندلوله ها باید صاف بوده و گره دار یا پیچ خورده نباشد و هم چنین زیر بازو گیر نک.
q ي نبض بازویی در وسـط سـطح داخلـی دسـت در جلـو     ( حتما نبض بازویی را حس کنید

)  مفصل آرنج قرار دارد 



:پمپاژ و تخلیه هوا ) ج 
تنظـیم هـواي    قبل از پمپاژ هوا، اگر هوایی درون کیسه الستیکی بازوبند باشد به وسیله پیچ -

.پمپ دستگاه ، هواي کیسه را تخلیه کنید
.کیسه هواي بازوبند را باد کنید -
)  ولی نه بیشتر ( میلی متر دیگر هوا را پمپ کنید  30پس از قطع نبض ،  -
ـ     . گوشی را در قسمت باالي نبض بازویی قـرار دهیـد   - ازویی بـراي اینکـار بایسـتی از نـبض ب

.استفاده کنید نه از نبض مچ دست 
 2 – 3دود ستون جیوه حـ ( به آهستگی پیچ تنظیم هوا را باز کنید تا سطح جیوه پائین آید  -

)در هر ثانیه پائین آید (میلی متر در هر ثانیه یا به اندازه یک نشانه مدرج  
ریان به هنگام اندازه گیري فشارخون ، گوشی را زیاد فشار ندهید زیرا ممکـن اسـت روي شـ    -

ین در این حال فشارخون به طور کاذب پائ( فشار وارد آورده و صداها هم چنان به گوش برسد 
.)تر خوانده میشود 



صداهاي کوروتکوف  
مرحلـه میتـوان صـداهایی را تشـخیص داد کـه بـه آن        5به هنگام اندازه گیري فشـارخون در  

صداهاي کوروتکوف گویند  
.مرحله شنیدن اولین صدا که ضعیف بوده و به تدریج قویتر میکردد :مرحله اول 
.نقطه اي که در آن صداهایی شبیه غرغر یا شرشر شنیده شود :مرحله دوم 

.که در آن صدا واضحتر شنیده میشود :مرحله سوم 
این مرحله با ضـعیف شـدن ناگهـانی صـداها مشـخص میشـود بـه طوریکـه          :مرحله چهارم 

 در زنان باردار فشارخون در ایـن مرحلـه بـه عنـوان    ( صداهاي مالئم جریان هوا شنیده میشود 
.)فشار دیاستول محسوب میشود

لـه  در افراد غیر باردار ایـن مرح ( نقطه اي که در آن صداها کامال از بین میرود  :مرحله پنجم 
. )  به عنوان فشار دیاستول محسوب میشود 



نحوه اندازه گیري قد 
گیري  هدف از اندازه گیري قد مادر باردار بررسی وضعیت جسمی براي انجام زایمان طبیعی است ، اگر اندازه

 احتمال دارد به دلیل کوچک بـودن انـدازه لگـن مـادر ، انجـام     . سانتی متر کمتر باشد 145قد مادر باردار از 
وب زایمان طبیعی در این مادر به سختی صورت پذیرد و لذا بارداري در این مادر یک بارداري پرخطـر محسـ  

.میگردد
.براي اندازه گیري قد به متر پارچه اي یا ترازوي بزرگسال داراي قدسنج نیاز است

:براي اندازه گیري قد می بایست مراحل زیر انجام شود 
.مادر باردار به طور صحیح و پشت به قدسنج بایستد •
.کفشها را درآورده باشد•
.به طور مستقیم بدون انحراف به راست یا چپ ، جلو یا عقب باشد•
.پشت مادر راست بوده و سر در حالت افقی قرار گرفته باشد•
ر پارچـه  با یک خط کش و یا پوشه و یا هرچیز مستقیم دیگري بعد از مماس شدن سر با دیواري که نوار مت•

بدیهی است در مـورد تـرازوي بزرگسـال داراي قدسـنج     . درجه ساخته شود  90اي به آن متصل است زاویه 
.زبانه قدسنج را با سر مماس شود

.دقیقا محل تالقی خط کش با نوار متر پارچه اي در زاویه نزدیک به صفر قرائت شود•
سانتی متر است  145در اولین مراجعه مادر به مراکز ارائه دهنده خدمت می بایست قد وي اندازه گیري شود و در صورتی که قد مادر کمتر از : نکته 



نحوه اندازه گیري وزن  مادر باردار
ین   اندازه گیري وزن مادر از مهمترین و اساسی ترین اقدامات در کنترل وضعیت سالمت مـادر بـاردار و جنـ   

لـذا  .  به خاطر اهمیت موضوع ،دانستن تغییرات غیرطبیعی وزن مادر باردار بسـیار حسـاس اسـت   . می باشد
قـا وزن  اندازه گیري دقیق وزن یکی از شرایط الزم و اساسی در مراقبت مادران باردار است و می بایست دقی

جـام  مادر در هر بار مراجعه با وزن قبلی مقایسه و در صورت افزایش نامطلوب و یـا کـاهش پیگیـري الزم ان   
:انجام مراحل ذیل ضروري است . شود

.کیلوگرمی کنترل و تنظیم شود 5ترازو با وزنه شاهد : کنترل ترازو .١
هتر است لذا ب. پوشش مادر باردار در تمام طول مراقبتهاي بارداري باید یکسان باشد: توجه به پوشش مادر .٢

.را از تن دراورد.............. پوشش مادر را به حداقل برسانید مثال کاپشن ، کفش و 
ـ : صحیح ایستادن بر ترازو.٣ ه هرمکـانی  باید مادر کفشهایش را دراورده و به حالت عمودي بایستد و از تکیه ب

.بپرهیزد
به این . دوزن مادر باردار را باید از روي ترازوي بزرگسال به درستی قرائت کنی: قرائت صحیح وزن مادر باردار 

منظور باید چشمها را در مقابل نشانگر وزن ترازو قرارداده و با زاویه صفر به آن نگاه کنید



جهت تعیین سن حاملگی
.مادر می بایست کامال خالی باشدمثانه .١
.مادر روي تخت و به پشت خوابیده و پاهاي خود را جمع میکند  .٢
.معاینه کننده می بایست در طرف راست مادر قرار گیرد.٣
.قله رحم لمس شود.۴
یـري قلـه   قرارگ. ( نمایـد  تعیـین  فاصله قرارگیري سطح فوقانی قله رحم را با توجه به موقعیت بدن مادر .۵

هفته ، بین سمفیز پوبیس و نـاف برابـر    20هفته ، در حد ناف برابر  12رحم در حد سمفیز پوبیس برابر 
 32هفته ، دو انگشـت بـاالتر    28هفته ، بین جناغ سینه و ناف  24هفته ، دو انگشت باالي ناف برابر  16

در صـورت  ) هفته میباشد  40هفته ، دو انگشت زیر جناغ سینه  36هفته ، چسبیده به جناغ سینه برابر 
نده ، کـه بـا   استفاده از متر     پارچه اي ، فاصله بین سطح فوقانی استخوان عانه تا کف دست معاینه کن

.قله رحم مماس است با متر پارچه اي اندازه گیري میشود





تخمین تاریخ تقریبی زایمان _نحوه تعیین سن بارداري 
last menisturation)اولین روز آخرین قاعدگی (     period:  :LMP
 : EDC : estimated date of confinement)تاریخ احتمالی زایمان ( 

:روزه دارند  28این قانون براي زنانی کاربرد دارد که سیکل :  قانون نگل) الف 
را از ماه تاریخ آخـرین روز قاعـدگی کـم     3ابتدا تاریخ آخرین روز قاعدگی را دقیقا از مراجعه کننده پرسیده ، پس از آن عدد 

ی تاریخ به دسـت آمـده زمـان احتمـال    . را به روز اول تاریخ قاعدگی افزوده و سپس یک سال اضافه می نمائیم  7کرده و عدد 
.زایمان خواهد بود

:نکته 
ماهه اول سال اتفاق می افتد براي محاسبه ماه راحت تر آن است که به جـاي   3براي خانمی که اخرین روز قاعدگی وي در •

.ماه به ماه تاریخ قاعدگی افزوده گردد و به عدد سال این افراد ، عددي اضافه نمی شود 9ماه ،  3کم کردن 
 29روزه و اسـفند معمـوال    30ماه بعدي  5روزه ،  31ماهه اول سال  6در محاسبه تاریخ تخمینی زایمان باید دقت نمود که •

.روزه است



روزه  28نحوه تعیین تاریخ احتمالی زایمان در زنانی که سـیکل  ) ب 
:ندارتد

:زنانی که سیکل طوالنی دارند  -1
پس در این زنان ابتدا تاریخ قاعدگی را به صورت عادي محاسبه نموده و س

را بایـد بـه عـدد روز آخـرین قاعـدگی       28اختالف روزهاي سیکل از عدد 
افزود

: زنانی که سیکل کوتاهتري دارند   -2 
 در این زنان نیز ابتدا تاریخ تـاریخ احتمـالی زایمـان را بـه صـورت عـادي      

روزه ، از روز اول  28محاســبه کــرده و ســپس اخــتالف ســیکل را از دوره 
تاریخ قاعدگی کم میکنیم 



:تخمین سن حاملگی بر اساس تاریخ قاعدگی 
سـن   یکی از مهمترین اقداماتی که پرسنل بهداشتی باید در هر بار مراجعه مادر باردار بـه مرکـز بهداشـتی انجـام دهنـد تخمـین      

ـ . حاملگی بر اساس تاریخ قاعدگی و مقایسه آن با ارتفاع رحمی است  ر اسـاس  راحت ترین کاري که جهت تخمین سن حاملگی ب
:تاریخ قاعدگی میتوان انجام نمود ، انجام دادن اقدامات ذیل است 

محاسبه باقیمانده تاریخ قاعدگی تا پایان همان ماه          )  1
روزه بسته به ماه                             31یا  30،  29با احتساب  0محاسبه روزهاي ماههاي کامل میانی )  2  
محاسبه روزهاي ماه آخر تا زمان مراجعه)  3
جمع بندي روزها و تبدیل آن به هفته )  4

اسـت سـن    84/6/20بوده است ، تاریخ مراجعه بعدي وي به مرکز بهداشتی درمانی  84/4/12تاریخ قاعدگی خانم بارداري : مثال 
حاملگی وي چند هفته و چند روز است ؟

روز         19: تعداد روزهاي باقیمانده از شروع تاریخ قاعدگی تا پایان تیر 
روز       31) : مرداد ماه ( تعداد روزهاي ماههاي میانی -
)مربوط به شهریور ( روز  20: روزهاي ماه آخر تا زمان مراجعه -

 70=  20+31+19: پس 
هفته کامل   10به دست می آید لذا مادر در زمان ویزیت 10میکنیم و عدد  7را تقسیم به  70: در مرحله بعد تبدیل روز به هفته 

.بدیهی است در عمل تقسیم ، عدد باقیمانده بیانگر روز میباشد. دارد 
یکه مقادیر الزم به توضیح است پس از هر بار محاسبه سن حاملگی بر اساس تاریخ قاعدگی و مقایسه آن با ارتفاع رحمی در صورت

ص یـا رد  اندازه گیري شده هم خوانی نداشت پس از اطمینان از تاریخ صحیح تاریخ قاعدگی ، درخواست سونوگرافی جهت تشـخی 
.هرگونه مشکل ضروري است



:عالئم خطر بارداري

 هب جامعه سالمت پایگاه/مرکز به مادر سریع مراجعه جهت را عالئم این 
:دهید آموزش وي
 اگهانی،ن آبریزش جنین، حرکت نداشتن یا کاهش خونریزي، یا بینی لکه

 ای سوزش سردل، درد یا و پهلو و شکم درد لرز، و تب دید، تاري و سردرد
  استفراغ ها، اندام ورم قلب، تپش و نفس تنگی کردن، ادرار دردهنگام

 از بیش( وزن ناگهانی افزایش و دندان شدید درد و عفونت مداوم، و شدید
)هفته در کیلوگرم یک



مراقبت هاي بارداري
ارزیابی عالئم خطر فوری ، اولین قدم ♦

ارزیابی مادربارداری کھ بھ ما مراجعھ 
.می نماید



ت آزمایشات الزم یا بررسی ھای  تکمیلی درمراقب
بارداری۶-١٠ھفتھ

qCrea-BUN-UA/UC-RH-BG-CBC-FBs
qHBS Agنیاز درصورت-VDRL,HIV پرخطر رفتار درصورت
qTSH نشده انجام بارداری پیش مراقبت در اگر
qبودن منفی درصورت( مستقیم غیر کومبس اول نوبت RH بودن ومثبت مادر RHھمسر(

qبارداری ١١-١٣ درھفتھ جنین ناھنجاری غربالگری انجام بھ پیشنھاد



درمورد غربالگری ناھنجاری جنین
qمادر به بارداري پرونده تشکیل زمان هفته 6-10در 

 15-17در نیاز درصورت و 11-13 درهفته که کنید پیشنهاد
.دهد انجام را غربالگري هفته
q17از وقبل روز 6و هفته 13از مادرباردارپس که درصورتی 

 پس  نداده انجام را اول وغربالگري نموده مراجعه هفته
.شود ودرخواست توصیه دوم ماهه سه غربالگري ازمشاوره

qتوصیه بارداري 18 هفته از پس دوم ماهه سه غربالگري 
.شود نمی



در بارداری  FBSبررسی
:بھداشت وزارت دستورالعمل براساس

:ھفتھ۶-١٠درآزمایشات
q92 اگر است طبیعی ≥
q٩٣-١٢۵اگر است دیابتیک پره  
q126اگر است دیابتیک باشد≥

 درھفتھگلوکز گرم ٧۵با دوساعتھ OGTT و FBSانجام
 عیطبی افراد جھت یعنی( دیابتیک غیر افراد برای ٢۴-٢٨

:)دیابتیک وپره
q≥ 92 قند خون ناشتا
q180 گلوكز مصرف از پس ساعت ١ خون قند≥
q≥153 گلوكز مصرف از پس ساعت ٢ خون قند



داشتھ  ٩٣- ١٢۵اگر قند خون ناشتای دیابتیک است مادر باردار پره 
:باشد لذا

qباردار مادران تغذیھ جامع راھنماي طبق اي تغذیھ ھاي توصیھ ارائھ  
  وشیرده

qبدنی فعالیت و ورزش بھ توصیھ
qآزمایش تكرار بھ توصیھ FBSبعد، ھفتھ دو در غذا از پس ساعت دو قند و 

 دوساعت قند و ٩٣ از كمترFBS ( آزمایش نتیجھ بودن طبیعی صورت در
 ارجاع صورت این غیر در و ھا مراقبت ادامھ ،) ١٢٠ از كمتر غذا از پس
زنان متخصص بھ



بارداری١۶-٢٠آزمایشات یا بررسی ھای  تکمیلی درمراقبت ھفتھ

qمنظور بھ ١۶-١٨ درھفتھ ھدفمند سونوگرافی 
نجنی آنومالی جفت، محل ، جنین وضعیت بررسی
qجنین ناھنجاری گری غربال انجام بھ پیشنھاد 

بارداری ١۵-١٧ درھفتھ لزوم درصورت



بارداری٢۶-٣٠ھفتھ درمراقبت تکمیلی  ھای بررسی یا آزمایشات

qCBC,UAو نوبت دوم کومبس غیر مستقیم
qFBS,OGTT کھ بارداری ٢۴-٢٨ درھفتھ دیابتیک غیر افراد برای  

:اگر است غیرطبیعی
q≥ ناشتا خون قند 92
q180 گلوكز مصرف از پس ساعت ١ خون قند≥
q153≥ بارداری دیابت وت گلوكز مصرف از پس ساعت ٢ خون قند 

.باشد غیرطبیعی ازموارد یکی اگر است قطعی



بارداری٣١-٣۴آزمایشات یا بررسی ھای  تکمیلی درمراقبت ھفتھ

qبارداری ھفتھ ٣١-٣۴ درھفتھ سونوگرافی



الگوی وزن گیری دربارداری
qددار اهمیت وزن افزایش اندازه به وزن افزایش وروند الگو.
qبارداري دوره مختلف هاي ماه درطول وزن افزایش میزان 

.نیست یکسان
qکیلو 1-2(مقدار کمترین اول ماهه درسه طورمتوسط به(،  

  بیشترین سوم ماهه ودرسه )کیلو 3-4(دوم ماهه درسه
.دارد وجود وزن افزایش )کیلو 4-5(مقدار



دنی طبقه بندي وزن افرادبزرگسال براساس نمایه توده ب
که دربارداري هم مورداستفاده قرارخواهد گرفت

نمایھ توده بدن بندی طبقھ
١٨٫۵کمتراز کم وزنی
٢۴١٨٫-٫٩۵ وزن طبیعی درمحدوده

٢-٢٩٫٩۵ وزن اضافھ
٣۴٣٠-٫٩ ١چاقی درجھ 
٣-٣٩٫٩۵ ٢چاقی درجھ 

و بیشتر ۴٠ ٣درجھ  چاقی



qوزن مادر بدنی توده نمایه تعیین جهت شاخص مهمترین 
 .است ازبارداري پیش
qعمل مالك را ازبارداري قبل ماه3 تا وزن توان می حداکثر 

 یوزن تغییرات ماهه سه این مادرطی اینکه شرط به  .داد قرار
.باشد نداشته )معمول ازحالت بیش( واضحی

qتیم توسط آن ثبت ،ازبارداري درپیش وزن ثبت مالك 
.است بهداشتی وکارکنان سالمت



جدول وزن گیري براي مادرباردار تک قلویی 
سال براساس نمایه توده بدنی 19باالتراز

افزایش وزن 
ه ازابتداي هفت

 بارداري به 13
بعد

محدوده مجاز 
افزایش  

کیلو (وزن
)گرم

نمایه توده 
بدنی قبل 
ازبارداري

وضعیت 
تغذیه

رنگ ناحیه 
BMI

0,5   18-12,5 18,5کمتراز کم وزن زرد

0,4 16-11,5 24,9-18,5 طبیعی سبز

0,3 11,5-7 29,9-25 وزن اضافه نارنجی

0,2 9-5 وبیشتر 30 چاق قرمز



١نکات مھم جدول   
qبدنی توده نمایه داراي مادران جهت مناسب وزن افزایش 

.شود تعیین تغدیه کارشناس توسط باید یابیشتر 35
qباید وزن افزایش )157کمتراز( قد کوتاه درزنان  

  ودرزنان.باشد شده ارائه دامنه میزان حداقل درمحدوده
.شود رعایت نیزباید )150کمتراز( قد کوتاه خیلی



دربارداري سال  19زیرجدول افزایش وزن براي مادران نوجوان 
تک قلویی براساس نمایه توده بدنی قبل ازبارداري

افزایش وزن ازابتداي 
بارداري ب بعد 13هفته

محدوده مجازافزایش  
وزن

Z-SCORE وضعیت تغذیه

0,5 18-12,5 -1کمتراز کم وزن
0,4 16-11,5 +1تا -1از طبیعی
0,3 11,5-7 +2تا + 1از اضافه وزن
0,2 9-5 یا بیشتر +2 چاق

qآورند دست به را شده ارائه وزن دامنه میزان حداكثر نوجوان باردار مادران است بھتر.
qدامنه میزان باالى درحد بايد وزن افزايش گذرد، مى آنھا قاعدگى از سال ٢ كه باردارى نوجوانان در 

.باشد شده ارائه



سالھ ١٢ - ١٩اسکور نمایھ توده بدنی برای دختران زد :  ۵جدول شماره 



 براساس دوقلوییجدول میزان افزایش وزن دربارداری 
نمایھ توده بدنی قبل از بارداری

افزایش وزن 
ازابتداي  

  13هفته
بارداري ب بعد

محدوده مجاز 
افزایش وزن

 BMI قبل 
ازبارداري

وضعیت تغذیه رنگ ناحیه 
BMI  

- - 18,5کمتراز کم وزن زرد
)گرم400(0,63   )16-11,5(25-17 24,9-18,5 طبیعی سبز

)گرم300(0,60 )11,5-7(23-14 29,9-25 اضافه وزن نارنجی
)گرم200(0,45 )9-5(19-11 وبیشتر 30 چاق قرمز



معیارھای وزن گیری نامناسب درمادران باردار
qازجدول استفاده دربارداري مناسب گیري درموردوزن قضاوت معیاربراي بهترین 

.باشد می گیري وزن ونمودار
qاي غذیهت هاي ناآگاهی دلیل به نامناسب گیري وزن که درصورتی ، علت ازتعیین پس 

 ادلوتع تنوع باتاکیدبررعایت اي تغذیه هاي توصیه وارائه تغذیه آموزش باشد،
 موقع وبه منظم مصرف اصلی، غذایی گروه 5 از واستفاده روزانه غذایی دربرنامه
. ها مکمل
qسکارشنا نشدبه اصالح وزن روندافزایش وپیگیري، ازآموزش بعد که درصورتی 

.گردد ثبت بارداري مراقبت درفرم اطالعات واین شده داده ارجاع تغذیه



وزن گیری کمترازانتظار

qوزن افزایش گیري وزن جدول مادربارداربراساس هرگاه  
 مادرازشیب گیري نموداروزن شیب یا باشدو داشته کمتري

.گردد مسطح یا کمترو نمودارمرجع
qتوده نمایه(چاق مادرباردار بعد، به بارداري 15ازهفته چنانچه 

  وزن با مادرباردار و درماه کیلو نیم کمتراز)وباالتر 30بدنی
.باشد داشته وزن افزایش درماه کیلو یک کمتراز طبیعی،



وزن گیری بیش ازانتظار
qريبیشت وزن افزایش گیري وزن جدول مادربارداربراساس هرگاه 

 عنمودارمرج مادرازشیب گیري نموداروزن شیب باشدویا داشته
.بیشترگردد

qکیلو 1از بیش وزن افزایش بارداري دوران اگرمادردرطول 
 وزن افزایش کیلو 3از بیش ماهانه بارداري 20 وبعدازهفته درهفته
.شود می محسوب ازانتظار بیش باشد، داشته



 مواردی کھ باید مادرباردار بھ کارشناس تغذیھ
ارجاع داده شود

qسال 19زیر مادران
q ربوطم آنها نامناسب گیري وزن علت زنان نظرمتخصص به بنا که مادرانی  
 گیري وزن عامل اي تغذیه وعلل نبوده ها بیماري ویا بارداري عوارض به

.است شده داده تشخیص نامناسب
qBMI 25 بیشتراز یا 18.5زیر بارداري اول ماهه سه یا ازبارداري قبل
qخاص بیماري یک براي درمانی غذایی رژیم داشتن
qو فشارخون کلیوي، بیماري آنمی، دیابت، شامل مادرباردار بیماریهاي......



مواردی کھ باید مادرباردار بھ کارشناس تغذیھ  ادامھ
ارجاع داده شود

qو بوده بارداري سوم ماهه درسه او مراجعه اولین که مادربارداري 
 نشده ثبت وي بارداري اول ماهه سه وزن یا ازبارداري قبل وزن

  اسکارشن به مناسب وزن افزایش میزان تعیین براي باید باشد،
.شود داده ارجاع تغذبه
qوبیشتر 35 بدنی توده نمایه بارداربا مادران



آزمایش ھای الزم درمراقبت سوم پس از زایمان      

پاپ اسمیر درصورت نیاز•
انجام ھفتھ پس اززایمان ۶-١٢درمبتالیان بھ دیابت بارداری،•

FBS,OGTT )قند خون ناشتا )ناشتا ودوساعتھ:
qطبیعي ≤٩٩
q125-100پره دیابتیك
q126 ≤دیابتیك
q ساعت پس از مصرف گلوكز ٢قند خون:
q١۴طبیعي> ٠
q ١٩٩-١۴٠پره دیابتیك
q200 ≤دیابتیك



مکمل هاي برنامه سالمت مادران
Ø  اسید فولیکقرص یدوفولیک و قرص

بارداري  4از ابتدا تا ماه 
Ø قرص آهن

تا پایان بارداري 16از شروع هفته 
Ø میکروگرم ید150ویتامین مینرال حاوي مولتی قرص  

بارداريتا پایان  16شروع هفته از  
Ø موجودي مکمل ها













ثبت مراقبتهاي بارداري در سامانه سیب
qسامانه در گیرنده خدمت جستجوي
qباشد می نهساما در خانم بارداري ثبت بارداري مراقبتهاي انجام نیاز پیش(شود ثبت سامانه در باید خانم بارداري ، وقایع ثبت سربرگ از(
qشود می بارداري هفته به مربوط که مواردي کلیه تکمیل و خدمات ارائه سربرگ از نشده انجام مراقبتهاي انتخاب.
Øبارداري به مشکوك مادران در سامانه در الزم اقدامات انجام درخصوص:
qویزیت انتخاب ماما میزکار در
qخانوادگی ونام نام یا ملی کد با گیرنده خدمت انتخاب
qخدمات سایر گزنه انتخاب صفحه  کنار يمنو از وسپس مشکل شرح وثبت مادر اصلی شکایت بعنوان )آزاد متن(خاص تشخیص عنوان ثبت ویزیت درصفحه
qآزمایش درخواست انتخاب
qجی سی اچ بتا ازمایش تایپ
qصفحه کنار منوي از اقدام گزینه انتخاب
qهفته یک حداکثر بعدي پیگیري تاریخ کردن فعال
qاطالعات ذخیره
vاز است نشده بینی پیش آن براي جایی سامانه در که خدمتی هر انجام هر یا مشکل هر شرح براي است ذکر به الزم پایان در 

. نمایید استفاده مراقبتها اجزاء از جزء هر پایان توضیحات فضاي



ادامھ
Øامام به باید خدمات ارائه تکمیل جهت باشد ماما غیر سالمت مراقب که صورتی در 

:شود ارجاع
qتفهرس از را )ماما(بارداري اولیه حال شرح و مراقبت انتخاب با ماما سالمت مراقب 

دکن می تکمیل را وناهنجاریها بیماریها بخش سواالت نموده انتخاب مراقبتها
Øباردار مادر براي ویژه مراقبت انجام به نیاز صورت در:
qتهايمراقب انتخاب سپس و مراقبتها سایر گزینه انتخاب ، خدمت ارائه سربرگ از  

زایمان/بارداري ویژه
Øهايمراقبت فهرست از که است انجام قابل ماما نقش با سونوگرافی گزارش ثبت  

.کرد بایدانتخاب را سونوگرافی تفسیر به مربوط گزینه مادران



qو ستنف و نبض شمارش ، فشارخون گیري اندازه کار اولین پس است خطر عالیم ارزیابی کار اولین مراقب اتاق به مادر ورود محض به  
مراقبتهاست بقیه روال کردن طی وسپس نوزاد و مادر مراقبت دفترچه در آن یادداشت

q. حال شرح ايبخشه برخی مراقب نقش با فرمایید توجه . گردد نمی ارایه خدمات تمام تنهایی به ماما یا تنهایی به مراقب نقش با هیچگاه  
. ندارد بررسی امکان مادر
qکنید مرور را خدمت اجزا دیگر یکبار پایان در .
qو ددار غربالگري تستهاي مورد در را کافی اطالعات شوید مطمئن خصوص به . بپرسید سوال چند اید داده مادر به که آموزشهایی از  

.باشد می مطلع خود آزمایش و سونوگرافی انجام زمان از و است گرفته آزمایش این انجام براي را خود تصمیم آزادنه و آگاهانه
q بهداشتی دواح هر به مراجعه در را دفترچه این همیشه کنید تاکید بسپارید او دست به و فرمایید تکمیل را نوزاد و مادر مراقبت دفترچه 

 دهانی دماسنج یک خودش براي است بهتر کنید توصیه مادر به . باشد داشته همراه بارداري دوران در مسافرت مواقع در و درمانی
. باشد داشته همراه مراقبت هربار در و کند خریداري

q دهید قرار اختیارش در الزم تعداد به مصرف دستور همراه به را وي نیاز مورد دارویی مکمل .
qهمراه فنتل و ثابت تلفن شماره دریافت براي . باشد شده ثبت صحیح بطور سامانه در مادر تلفن و آدرس که کنید بررسی همچنین 

. کنید پافشاري )هردو(
q بنویسید مداد با برایش رنگ زرد دفترچه در را بعدي مراجعه تاریخ .
q پزشک هک سونوگرافی یا آزمایشگاهی هراقدام و روتین آزمایشات انجام و پزشک معاینه نظر از باردار مادر تکلیف هفته یک ظرف باید  

.گردد روشن ببیند صالح



)B10(مراقبت ھای پس از زایمان
qBe carful
qBe fit
qBirth Control
qBleeding
qBladder Assess
qBlood pressure
qBlood Testing
qBlues(80%)
qBowel Assess
qBreast& pelvic exam



ثبت زایمان در سامانه سیب
qاست سامانه در مادر زایمان ثبت زایمان از پس مراقبتهاي انجام نیاز پیش.
qکد یا خانوادگی نام و نام یا ملی کد بوسیله گیرندگان خدمت فهرست از گیرنده خدمت جستجوي  

گیرنده خدمت انتخاب رنگ آبی دکمه انتخاب خانوارسپس
qزایمان ثبت دکمه انتخاب سپس و صفحه باالي آدرس نوار از وقایع ثبت دکمه انتخاب
qلمح زایمان نوع جمله از زایمان / بارداري ختم به مربوط اطالعات تکمیل و زایمان ثبت پنجره کردن باز  

  یا وزادن تولد کارت از میتوانید بخش این اطالعات ثبت براي( بارداري هفته و زایمان ساعت و تاریخ زایمان
)فرمایید استفاده خانم گفته به توجه با نهایتا و مادر پرونده خالصه

qاتاطالع از توانید می .والدت موقع قد یا وزن،دورسر اندازه ، جنسیت جمله از نوزاد به مربوط اطالعات ثبت 
.فرمایید ثبت گرم به را وزن. فرمایید نوزاداستفاده کارت
qاستفاده یدجد نوزاد تولد ثبت آبی دکمه ثبت،از دکمه انتخاب از ،پس بیشتر یا دوقلو ان نوزاد تولد صورت در  

فرمایید
qلیست انتخاب و سامانه صفحه باالي از خدمت ارایه عنوان انتخاب و سیب سامانه در زایمان واقعه ثبت 

نشده انجام مراقبتهاي
qزایمان زمان به توجه با زایمان از پس مراقبت انتخاب



q تا   1ت مالقاسه تکمیل مراقبتهاي پس از زایمان مطابق فرم و ثبت در سامانه سیب در طی
اززایمانروز پس  42تا  30و  15تا  10روز اول، روز هاي  3
q مراقبت هاي  « زایمان،نوبت پس از ) هفته اول( 7تا  4در صورت مراجعه مادر در روزهاي

مراجعه مادر در  در » . نمائیدمراقبت اول منظور مالقات اول را ارائه داده و آن را به عنوان 
 مالقات دوم را ارائه نمائید و این مالقات را نوبتمراقبتهاي پس از زایمان،  29تا  8روزهاي 

.دوم محسوب کنید
q این مالقات  کرده ودر پس از زایمان را نوبت سوم محسوب  42تا  30مراجعه مادر در روزهاي
.انجام دهیدسوم را مراقبت هاي مالقات ، )باشداگر براي اولین بار حتی (
q می باشد "اولخونریزي بیش از حد قاعدگی در هفته "از خونریزي در مالقات اول منظور  .

اسب را عالمت بزنید و ارجاع منمراقبت بلی اگر خونریزي بیشتر از این مقدار بود در فرم 
گیردانجام 
q ر  آن را دنتیجه سوالی بهداشت روان را در مالقات اول و سوم تکمیل کنید و  6پرسشنامه

.قسمت مربوط ثبت کنید
qدر صورت ابتال مادر به دیابت بارداري بارداري در مالقات سوم جهت درخواست آزمایشات  

مورد نیاز مادر را به پزشک ارجاع دهید



:عالئم روانپزشکی

:کنید تعیین زیر شرح به عالئم ارزیابی با را مادر روانپزشکی وضعیت 

 ردن،خو از امتناع منزل، از فرار شدید، پرخاشگري و پذیري تحریک خودکشی، به اقدام یا افکار :روانپزشکی فوریت
دیگران و خود به رساندن آسیب محتواي با هذیان و توهم پرفعالیتی،

  ااشته و خواب در اختالل قراري، بی عصبانیت، حوصلگی، کم کم، انرژي افسرده، روحیه :روانی خطر معرض در عالئم
اندیگر و خود به رسان آسیب غیر محتواي با هذیان و توهم ،)اشتهایی کم ،خوابی،پراشتهایی کم ،پرخوابی(

 14 روز تا حداکثر و 6 تا 3 روزهاي در است ممکن مادران برخی .کنید سئوال مادر روانی بیماري سابقه یا روانی و روحی وضعیت مورد در
  اشتها و خواب در اختالل قراري، بی و گریه صورت به آن عالئم که شوند )زایمان از پس اندوه ( گذرا و خفیف افسردگی دچار زایمان از پس
 .است جدید روانی بیماري بروز یا و قبلی روانی بیماري عود نظر از پرخطري دوره زایمان، از پس دوره .کند می تظاهر غمگینی احساس و

 زایمان از پس اندوه عالئم با حاضر حال در و دارد وجود مادر در روانی بیماري سابقه مثل روانی بیماري خطر فاکتورهاي چنانچه بنابراین
.بگیرید نظر تحت را او است، کرده مراجعه



:عالئم خطر پس از زایمان

 وي به سالمت پایگاه/مرکز به مادر سریع مراجعه جهت را عالئم این 
:دهید آموزش

  ترشحات و خروج لرز، و تب اول، هفته در قاعدگی حد از بیش خونریزي
  د،شدی افسردگی ران، و ساق طرفه یک ورم و درد مهبل، از چرکی و بدبو
  یسفت و تورم و درد کردن، ادرار هنگام درد یا سوزش پهلو، یا شکم درد

ها بخیه محل از ترشح و سوزش و درد و ها پستان



چرا  مرگ مادر اھمیت دارد؟
qنیمی از جمعیت جامعه را زنان تشکیل می دهند
qیک پدیده فیزیولوژیک می باشد
qمادر پایه ورکن خانواده است
q مرگ مادر خیلی چیزها را نشان می دهددر هر کشور
vل سیاست ها، منابع وتجهیزات ، مراکز کنترل مراقبت بارداري، پروتک: ازجمله

هاي مراقبت مادران، سطح آموزشی نیروهاي آموزش دهنده و مراقبت کننده 
راههاي کشوروتعداد نیروها، وضعیت 

Øبه خاطر داشته باشیم که شاخص مرگ مادر یک عدد توسعه اجتماعی است.



qعوارض براثر دنیا در مادر ٨٠٠ حدود روزانھ 
 از را خود جان زایمان و بارداری اجتناب قابل
 بھ دنیا در کھ شود می زده تخمین.دھند می دست
 عوارض دچار زن ٢٠ حدود مادر مرگ ھر ازائ

maternal( مادری morbidity ( شوند می. 
 شدیدی عوارض ھا  این از چھارم یک تقریبا
 آن از مدت طوالنی است ممکن زنان کھ ھستند
.ببرند رنج



 نیازهاي پیش مهمترین از یکی مادران مرگ کاهش•
 ارتقاي جهتتالش و باشد می جوامع توسعه
 به همه تعهدات از پرخطر، گروه این سالمت
 از شدهآوري جمع اطالعات اساس بر .رود شمارمی

 گذشته سالهاي طی مادري مرگ مراقبت نظام
 مادران مرگ علل مهمترین از یکی ترومبوآمبولی

 شده فوت مادران تاریخچهمطالعه و کشوربوده در
 انجام با موارد این از بسیاري که دهد می نشان

 علوم و بالینی راهنماهاي درشده توصیه اقدامات
.اند بوده اجتناب قابل شواهد بر مبتنی



qصرف ، بارداري ختم از پس روز 42 تا حاملگی هنگام مرگ 
 ، اريبارد با مرتبط هرعلتی به حاملگی محل و مدت از نظر
 آن طی هشد ارائه مراقبتهاي علت به یا بارداري در شده تشدید
  تصادف یا حادثه علت به نه  اما ،



شاخصھای مرگ ومیر مادران باردار



شاخصھا و ھدف گذاریھاي بین المللي

q ١٣٩۴(2015قبل از سالھدف(

Øسال تا كشورھا در مادران میر و مرگ نسبت
٢٠١۵(Millennium Development Goals)اھداف براساس 
.یابد كاھش1990سال بھ نسبت درصد75باید ھزاره، توسعھ



  2015 بعد از سالھدف •
Development(Sustainableبھداشت جھاني سازمان بیانیھ آخرین و•

Goals)عادالنھ كاھش براي یرز پایدارشاخصھاي توسعھ اھداف اساس بر 
:است شده تعیین2015سال از بعد مادري مرگ

:شاخص جھاني
•( MMR  تولد ھزار صد در70از كمتر بھ جھان در میالدي2030سال تا(

 در140از بیشتر كشوري ھیچ در مادري مرگ نسبت متوسط و برسد، زنده
.نباشد جھاني برابر2از بیشتر یعني زنده تولد ھزار صد

:شاخص دركشورھا
 زنده تولد ھزار صد در420از كمتر2010سال در مادر مرگ نسبت كھ كشورھائي در•

2030سال تا شاخص این رقم ،)ایران جملھ از دنیا كشورھاي بیشتر یعني(است بوده
.یابد كاھش2010در آن سوم دو اندازه بھ حداقل

 زنده تولد ھزار صد در420از بیشتر2010 سال در مادر مرگ نسبت كھ كشورھائي در•
 ھیچ در2030سال در و داشتھ بیشتري نزولي سیر باید شاخص این كاھش است بوده

.نباشد زنده تولدھزار صد در140از بیشتر كشوري



 توسط زیر ھدف فوق، شاخص بھ دستیابي براي
:است شده توصیھ بھداشت جھاني سازمان

 مرگھاي  )بھ دادن پایان ( از پیشگیري:نھایي ھدف
مادران اجتناب قابل

Ultimate Goal : Ending Preventable
Maternal Mortality



95-94-93-92مقایسه مرگ مادر درسال
93تعداد مرگ در سال 92تعداد مرگ در سالمرکز/شبکهردیف

94تعداد مرگ در سال 
95تعداد مرگ سال

5434غرب1

31-2شمال غرب2

2311شهریار3

230مالرد 4

3113قدس5

0101رباط کریم6

51-1بهارستان7

1591611دانشگاه ایران8



دانشگاه  1395بررسی مرگهاي رخ داده در سال  ایران 



منطقه سکونتموارد مرگ مادر براساس

روستاي اصلیساکن  شهرتعداد

11110

1000درصد

موارد مرگ مادر براساس سن مادر

سال 35باالي 35-18سال 18زیر تعداد
11047

10003664



بارداري ناخواستهسال 3فاصله دو بارداري آخر کمتر از بارداري پنجم و باالتربارداري اولتعداد

114112

36918



محل دریافت مراقبت دوران بارداري مادران فوت شده

نشده انجامسزارینتعداد

1183

7327درصد

نوع زایمان

انجام ندادهخصوصیدولتیتعداد

11372

276418

مادر ھم در بخش خصوصی و ھم در بخش دولتی کنترل شده است ٢



پس از خاتمه بارداريختم بارداريبارداريتعداد

11317
64 9  27درصد

تسهیالت زایمانیبین راهمنزلبیمارستانتعداد

11
100درصد

فوت موارد مرگ مادر براساس مقطع

موارد مرگ مادر براساس محل فوت 



علل مرگ مادران باردار

علل مرگ مادران فوت شده

لنفومبیماري قلبی  سپتیک شوك ک  آمبولی مایع آمنیوتیخونریزي تعداد 

111  2  1  6  1  

9189559درصد



بررسی آنالیز مرگ مادران دانشگاه ایران
v64%سال داشته اند 35مادران فوت شده سن باالي
v100%ساکن شهر بوده اند
v18%بارداري ناخواسته داشته اند
v36%باردار اول بوده اند
v27%مراقبت نداشته اند%18در بخش خصوصی مراقبت شده اند و %64در بخش دولتی و
v73%مرگهاي رخ داده سزارین شده اند
v9 %خونریزي
v18%آمبولی مایع آمنیوتیک
v9%سپتیک شوك
v55%بیماري قلبی
v9%لنفوم



٩۴مورد مرگ مادر در سال ٣١۵از 

qدان نداشتھ بارداری پیش مراقبت سابقھ مرگ موارد %٧٧
q٧۴% اند داشتھ خطر فاکتور یک موارد
qاند داشتھ اعتیاد موارد %٧
qزمان در بارداری دوران مراقبت مرگ، موارد %۴٣ در 

اند نشده شروع مناسب
q۴بارداری سن با متناسب ھا مراقبت تعداد موارد %٣ 

است نبوده
qبوده خواستھ بارداری موارد % ٧٩
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٩۴تا  ٩١نمودار علل مرگ مادر برحسب مقطع فوت شده از سال

زمان بارداری حین زایمان پس از زایمان
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٩۴تا  ٩١نمودار مرگ مادر براساس نوع زایمان از سال

طبیعی سزارین



 

  هوالحکیم
 دفتر سالمت جمعیت، خانواده ومدارس- اداره سالمت مادران

 فرم گزارش فوري مرگ مادرنظام کشوري مراقبت مرگ مادري- 

 ........................  تکمیل کننده فرم
 ..........................  دانشگاه محل سکونت
 ..........................  شهرستان محل سکونت
 ...........................  دانشگاه محل فوت
 .............................  شهرستان محل فوت

 .............................  تاریخ دریافت خبرتوسط دانشگاه
 ..............................  نام متوفی

 .............................  نام خانوادگی  متوفی
 .............................  سن متوفی
 .............................  تاریخ فوت

 .............................  علت اولیه فوت یا تشخیص احتمالی
 ............................  کدملی  متوفی

 ............................  کد ملی سرپرست خانوار متوفی
     غیر ایرانی با وضعیت o    غیر ایرانی بدون کارت اقامت o  غیر ایرانی با کارت اقامت  oایرانی   تابعیت

 oاقامت نامشخص
 ............................  نام کشور براي اتباع غیر ایرانی

 o   عشایرo روستاي سیاريo   روستاي قمر  o   روستاي اصلی  o   حاشیه شهر  oشهر   منطقه سکونت
  بین راه (هنگام اعزام یا ارجاع به سطح o   منزل  o   تسهیالت زایمانیoبیمارستان یا زایشگاه   محل ختم بارداري

 o   بین راه(هنگام مراجعه به مرکز بهداشتی  یا درمانی)oباالتر)  
  بین راه (هنگام اعزام یا ارجاع به سطح o   منزل  o   تسهیالت زایمانیoبیمارستان یا زایشگاه   محل فوت

 o   بین راه(هنگام مراجعه به مرکز بهداشتی  یا درمانی)oباالتر)  
 o   در دست بررسیo  خیر، به دلیل تابعیت o خیر، به دلیل علت یا زمان فوت oبله   این مورد مرگ مادر محسوب می شود؟

نام بیمارستا یا زایشگاه یا تسهیالت زایمانی 
 محل فوت

 ....................... 

شرح مختصر در مورد وضعیت بارداري، زایمان 
 و فوت

 ......................... 

 

 



  

 

 بسمه تعالی

 نکات مهم در مورد تکمیل فرم گزارش فوري مرگ مادر

  ) مطابق MMRتعریف مرگ مادر مورد استفاده وزارت بهداشت و کمیته کشوري سالمت مادران ( براي محاسبه شاخص 
  :تعریف سازمان جهانی بهداشت و به شرح زیر است

 روز پس از ختم بارداري، صرف نظر از مدت ومحل  حاملگی 42مرگ هنگام حاملگی تا 
به هر علتی مرتبط با بارداري، تشدید شده در بارداري، یا به علت مراقبت هاي ارائه شده 

 طی آن، اما نه به علت حادثه یا تصادف

 

 به منظور باال بردن دقت و پیشگیري از کم شماري و جمع آوري به روز آمار توجه به نکات زیر ضروري است:

v  روز پس از زایمان باید گزارش شوند. بنابراین موارد فوت در 42تمام موارد مرگ مادر از زمان بارداري تا 
 اثر سوانح، حوادث، قتل و خودکشی و...... نیز باید گزارش شوند.

v  تمام موارد مرگ مادرصرف نظر از تابعیت ایرانی یا غیر ایرانی  باید گزارش شوند و وضعیت داشتن یا
 نداشتن کارت اقامت آنها مشخص شود.

v  42 روز پس از ختم بارداري رخ می دهند، اگرچه مرگ مادران بعد از 42در مورد مرگ هایی که بعد از 
 کشوري شمارش نمی شود ولی به منظور بررسی MMRروز پس از ختم بارداري فعال براي محاسبه 

 روز تا یکسال بعد از ختم بارداري نیز اطالعات در 42بیشتر الزم است که در صورت وقوع فوت پس از
 روز 42لیست گزارش فوري وارد شوند و در قسمت توضیحات فرم، نوشته شودکه زمان فوت مادر بعد از 

 بوده است.

v  ،در برخی شرایط  که در مورد تطابق تاریخچه مادر فوت شده با تعریف مرگ مادر اطمینان وجود ندارد
مثال مرگ مادر به علت شرایط یا بیماري رخ داده که ممکن است بارداري  وزایمان بر روند آن بی تاثیر 
بوده یا آن را تشدید کرده باشد (ابتال مادر به تومورها و....) . در این صورت نیز الزم است گزارش فوري 

 تکمیل و ارسال شود.

 



تناب  به منظور پیشگیري از مرگ هاي قابل اجسه توصیه ملی 
مادران باردار

qجفت چسبندگی لحاظ از تکراري سزارین مادران همه بررسی

q150 بیشتراز یا مساوي سیستول فشارخون شدن تلقی فوریت 
زایمان از وپس بارداري در جیوه میلیمتر

qمادران همه براي ترومبوآمبولی خطر ارزیابی





یکی از راھکارھای اساسی جھت کاھش سزارین 
ھای غیرضروری،برگزاری کالس ھای آمادگی 

زایمان می باشد
:ھدف
Øتایراس در شواھد بر مبتنی علمی رویکرد با طبیعی زایمان ترویج 

 باروری نرخ افزایش
Øایمن زایمان روش انتخاب برای مادران سازی توانمند



بسمھ تعالی 

 طول دوره آموزش

  ھفتھ)٢٠-٣٧ دقیقھ ای ادامھ دارد. (٩٠ جلسھ ٨) ھر زن باردار شروع مي شود و ٢٠كالسھا از نیمھ دوم بارداري (ھفتھ 

 دقیقھ تمرین ٣٠ دقیقھ پرسش و پاسخ و ١۵ دقیقھ تئوري، ٣٠  دقیقھ اول سالم و احوالپرسی،١۵:  دقیقھ شامل٩٠ھر جلسھ 
  است

کنترااندیکاسیونھای ارجاع مادران باردار جھت معرفی بھ کالس آمادگی زایمان 

v محدودیت رشد داخل رحم 

v  بارداري26جفت سر راهی بعد از هفته  

v وابستگی شدید به سیگار 

v محدودیت حرکت 

v چندقلویی 

v  چاقی مفرطBMI>40  

v دیابت، تیروئید و صرع کنترل نشده 

v هموگلوبین کمتر از ده 

v برونشیت مزمن 

v سوء تغذیه 

v بیماریهاي قلبی عروقی 

v خونریزي مداوم یا متناوب در طول بارداري 

v سابقه زایمان زودرس و زایمان زودرس فعلی 

v سرکالژ دهانه رحم و نارسایی دهانه رحم 

v پارگی زودرس کیسه آب 

v فشارخون کنترل نشده 

v بیماریهاي تنفسی و ریوي 

v پره اکالمپسی 

 



 مسئول محترم کالس امادگی براي زایمان

 

 با سالم واحترام

گواهی می شود سرکارخانم  --------------- که توسط اینجانب در مرکز سالمت جامعه------ مراقبت هاي دوران 
بارداري را دریافت می نماید، از سالمت نسبی برخوردار است ودرصورت نبود عالئم خطر بارداري تا تاریخ تعیین شده در جدول 

 زیر می تواند در کالس امادگی زایمان شرکت نماید.

 

 تاریخ کالس امضاء
 ( ھفتھ بارداری)

 زمان کالس امضاء
 (ھفتھ بارداری)

 ٣٢-٣٣   ٢٠-٢٣  
 

 ٣۵-٣۴   ٢-٢٧۴  
 

 ٣۶  ٢٨-٢٩  
 

 ٣٠-٣١  ٣٧  
 

 

 

 

 مھر وامضاء

 

 



 

... 

... 

... 

  
 

  سرپرست محترم مرکزسالمت جامعه سعادت آباد/ کن
 با سالم و احترام؛

 باستحضار می رساند که سرکار خانم  ........................... باردار...........هفته با 
شماره پرونده ......................از مرکز/پایگاه سالمت ............................جهت شرکت 

 درکالس آمادگی زایمان معرفی می گردد.

 

 

 

 

 

  

#Signature# 

 :رونوشت
... 

 



) VBAC(راھنمای بالینی زایمان طبیعی پس از سزارین
qمشاوره با مادر
Øاست بارداری بھ اقدام از قبل حتی و ناتال پره ھای ویزیت اولین مشاوره، زمان بھترین
Øرددگ ثبت پرونده در و شده داده توضیح باید مادر بھ طبیعی وزایمان سزارین عوارض و مزایا درخصوص
Øدھند تغییر سزارین یا طبیعی زایمان انجام خصوص در را خود تصمیم توانند می زایمان از قبل تا مادران
Øدارند بیشتری فرزند داشتن بھ تمایل کھ ھایی خانواده برای VBAC است زایمان برای تری مناسب روش 
Øموفقیت شانس VBAC است درصد ٧٣-٧۵ قبلی سزارین بار یک و وباالتر ھفتھ ٣٧ سفالیک، بارداری در
Øبیشتر یا سزارین بار دو سابقھ با مادران درVBAC احتمال خصوص در مادر با بایست می ندارد منعی 

شود مشاوره رحم پارگی
Øانجام لیبر درد از مادر ترس و آن مجوز بودن دارا و رحمی ھای لولھ بستن بھ مادر تمایل صورت در 

است ارجح سزارین
 ارگیپ وشانس نیست سزارین از پس طبیعی زایمان انجام برای مانعی رحمی برش نوع از آگاھی عدم :نکتھ
است تحتانی سگمان عرضی برش ھمانند رحم



شرایط اقدام بھ انجام زایمان طبیعی پس از سزارین
qدر درخواست واین باشد مادر درخواست بھ بایست می حتما طبیعی زایمان انجام 

.شود لیبر کارآزمایی انجام بھ مجبور نباید مادری ھیچ.شود ثبت پرونده
qشود اخذ زایمان روش خصوص در ھمسر رضایت
qامانج سزارین از پس لیبر کارآزمایی است بھتر رحمی داخل جنین مرگ صورت در 

شود
qسرراھی جفت مانند باشد نداشتھ سزارین انجام برای مامایی طبی اندیکاسیون، 

غیره و Footlingبریچ
qیدرمان پرسنل و منابع بھ فوری دسترسی امکان با مراکزی در بایست می زایمان 

.شود انجام







اھمیت موضوع
qعوامل از زایمان از پس دوره بخصوص و بارداري 

بروز براي شده شناخته و مشهور بسیار
  در هعارض این بروز احتمال.باشند می ترومبوآمبولی

 از بیشتر برابر 50 تا 4 کرده زایمان یا و باردار زنان
  .است شدهگزارش سنی گروه همان در دیگر زنان

  ،بارداري در وریدي ترومبوآمبولی موارد از بسیاري
 به نیاز اگر بنابراین دهد می رخ اول ماهه سه طی

  اطمینان محض به باید دارد وجود داروییپیشگیري
کرد شروع را پیشگیري بارداري از



qDeep venous thrombosis (DVT)لخته تشکیل:عمقی ورید ترومبوز 
عمقی سیاهرگهاي در
qPulmonary Embolism ( PE  شدن رها یا کندهریوي آمبولی(

 جریان طریق از ریه به آن رسیدن و عمقی سیاهرگهاي از لخته
خون
qVenous thromboembolism (VTE)  ترومبوآمبولی وریدي

به  می باشد یعنی ایجاد لخته در سیاهرگهاي عمقی و رسیدن آن
.  ریه
qباعث که قادانع مهارکننده پروتئینهاي اکتسابی یا ارثی کمبود :ترومبوفیلی  

.شود می وترومبوآمبولی انعقادپذیري افزایش



virchow:عبارت است از VTEدلیل مھمترین•
triad 
 یتقابل افزایش و عروقي صدمات ،وریدي استاز
 معروف triadvirchow بھ كھ پذیري انعقاد
 و بارداري در عوامل این سھ ھر کھ .است

.شوند مي تشدید زایمان



دستورالعمل ترومبوآمبولی
 درطی بار یک و ازبارداری پیش بار یک ترومبوآمبولی خطر ازنظر باید زنان تمام•

 جدول مطابق زایمان از پس مراقبت در بار یک و )ویزیت اولین ترجیحا( بارداری
.شود انجام آنھا برای الزم اقدامات نیاز درصورت و شوند بررسی ١شماره
qعالئم درمورد باید اززایمان وپس بارداري درهنگام مادران تمام به DVT  
  )وقرمزي ورانها ساقها درقطر اختالف درلمس، حساسیت تورم، درد، (

 مصرف و تحرك که شود وتوصیه شوند داده آموزش موقع به ومراجعه
.باشند داشته مایعات کافی



ادامھ 
ا کھ مادران بستری بخصوص درزمان پس اززایمان باید تشویق شوند تمرینات ساده ای رتمام •

.باعث افزایش جریان خون می شوند انجام دھند

:شامل)برای پیشگیری(داروھای ضد انعقاد •
وارفارین -) UFH(ھپارین تجزیھ نشده -) LMWH(ھپارین با وزن مولکولی پایین  



ادامھ
qاختالل کم مولکولی وزن با ھپارین مصرف منع ازموارد یکی 

 لقاب اختالل وارفارین مصرف منع ازموارد یکی و کلیوی عملکرد
است کبدی عملکرد توجھ
qودرمان پیشگیری برای باردار درزنان VTE توصیھ امکان حد تا 

 پایین مولکولی وزن از نشده تجزیھ ھپارین جای بھ شود می
.شود استفاده

qلتبدی باشد الوقوع قریب زایمان کھ ھرزمان یا بارداری٣۶ ازھفتھ 
.شود می توصیھ نشده تجزیھ بھ پایین مولکولی وزن ھپارین



ادامھ
qضد داروي دلیل ھر بھ بارداري غیر دوره در كھ پرخطر زنان مورد در 

 رداربا حاضر حال در یا دارند بارداري بھ تصمیم و كنند مي دریافت انعقاد
 خصصمت با حتما مراقبتھا سایر و دارو دوز تنظیم یا تعویض براي ھستند

.شود مشاوره )... یا داخلي قلب، ھماتولوژي،( مربوطھ



ادامھ
qویتامین آنتاگونیست K ٣ بخصوص بارداري دوران در وارفارین یا 

 دریچھ داراي كھ پرخطر زنان مورد در .دارد مصرف منع اول ماھھ
 صمتخص با حتما كنند مي مصرف وارفارین و ھستند قلب مكانیكي

شود مشاوره قلب
q۶ تا اند كرده دریافت انعقاد ضد داروي بارداري دوره در كھ زناني 

 رنظ از سپس و یابد ادامھ آنان براي دارو باید زایمان از پس ھفتھ
 دریافت ادامھ مورد در و شده ارزیابي مجددا ترومبوآمبولي خطر
شود گیري تصمیم آنان براي دارو



 عوامل خطر ایجاد ترومبوآمبولي وریدی دربارداری وپس
اززایمان

:ھستند فرد عمومي شرایط بھ مربوط كھ عواملي
qبارداری از قبل وریدی ترومبوآمبولی سابقھ
qترومبوفیلی بھ ابتال
qلتھابیا بیماری(التھابھا لوپوس،سرطانھا، ریوی، یا قلبی بیماری مانند طبی وجودمشکالت 

 سیکل ،)درروز گرم ٣از بیش پروتینوری(نفروتیک سندروم ،)التھابی آرتروپاتی روده،پلی
تزریقی آنمی،اعتیاد سل



:عواملي كھ مربوط بھ شرایط عمومي فرد ھستندادامھ 

سال ٣۵سن بیشتراز•
کیلو ٨٠از بیش وزن /بارداری اوائل یا قبل)٣٠از بیش نمایھ(چاقی•
استعمال دخانیات•
وجود وریدھای واریسی واضح•
استفاده ازصندلی چرخ دار/ فلج•



عواملی کھ مربوط بھ شرایط بارداری یا زایمان 
فعلی فرد ھستند

qبارداری سوم یا بیشتر
qبارداری با روشھای کمک باروری/ بارداری چند قلویی
qسندرم ھیپراستیمولیشن تخمدان/استفراغ شدید/دھیدراتاسیون
qپره اکالمپسی
qساعت ٢۴بیشتراز(لیبرطوالنی(
qسزارین
qتزریق خون/خونریزی پس اززایمان بیشتر ازیک لیتر
qعفونت پس اززایمان



عواملی کھ برای اولین بار شروع شده یا موقت 
بوده یا احتماال قابل برگشت ھستند

qکورتاژ،بستن لولھ،آپاندکتومی و(اعمال جراحی در دوران پس اززایمان(.....
qستریب یا بیوتیک آنتی تجویز نیازمند(پیلونفریت پنومونی، مانند سیستمیک عفونت(
qساعت ۴مساوی بیش از(مسافرت طوالنی(
qدربستر روزاستراحت ٣از بیش یا مساوی(حرکتی بی یا دربیمارستان بستری(



:مادران ازنظر ترومبوآمبولی بھ سھ دستھ•
پرخطر

خطرمتوسط
کم خطر

.زرد وسبز در دستورالعمل تقسیم بندی شده اند -کھ با سھ رنگ قرمز



وضعیتاقدامبالینیوضعیت 

 ترومبوآمبولی وریديسابقه 
قبل از بارداري

پرخطرستون اقدام هنگام بارداري 5به جدول شمارهمراجعه 

پرخطرستون اقدام هنگام بارداري 6به جدول شمارهمراجعه به ترومبوفیلیابتال 

سه یا بیشتر عامل خطر  وجود 
1ذکرشده در جدول

:ومراقبت شاملهشدار 
و مراجعه به موقع، بررسی   DVTآموزش به مادر در مورد عالئم 

توسط پزشک در هربار مراجعه،  VTEو  DVTدقیق عالئم
درصورت نیاز شروع داروي ضد انعقاد

خطرمتوسط

دو یا یک عامل خطر ذکر وجود 
یا  1شده در جدول

هیچ یک از عوامل خطر وجود  
ندارد

و مراجعه به موقع، توصیه   DVTبه مادر در مورد عالئم آموزش 
کم خطربه مصرف کافی مایعات و تحرك



 

 فرم ارزیابی خطر ترومبوآمبولی

 عنوان
 

 عواملی که مربوط به شرایط عمومی فرد هستند
 بارداري از  )  قبل ( VTE  وریدي ترومبوآمبولی سابقه
 ترومبوفیلی به ابتال
 بادي آنتی فسفولیپید آنتی

 روده، التهابی بیماري یا التهابی آرتروپاتی پلی فعال، لوپوس قلبی، نارسایی سرطان، :مانند طبی مشکالت
 بیماري نفروپاتی، با همراه یک نوع ملیتوس دیابت ،)روز در گرم 3 از بیشتر پروتئینوري( نفروتیک سندرم
 کنونی وریدي تزریقی اعتیاد سل، سیکل

 سال 35 از بیشتر سن
 کیلوگرم 80 از بیشتر وزن /بارداري اوایل یا قبل ) 30 از بیشتر BMI ( چاقی

 سیگار استعمال
 )پوستی تغییرات ادم، فلبیت، با همراه یا زانو باالي یا دار عالمت( واضح واریسی وریدهاي وجود
 حرکت کاهش /چرخدار صندلی از استفاده /پاها فلج

 :هستند فرد فعلی زایمان یا بارداري شرایط به مربوط که عواملی
 فعلی بارداري از نظر صرفبیشتر  یا بار سه زایمان
 چندقلویی بارداري
 )شود گرفته نظر در بارداري دوره در فقط( ART / IVF باروري کمک روشهاي با بارداري

 بارداري شدید استفراغ /دهیدراتاسیون
 )شود گرفته نظر در اول ماهه سه در فقط( تخمدان هیپراستیمولیشن سندرم

هستند برگشت قابل احتماال یا بوده گذرا اند یا شده شروع بار اولین براي که عواملی
 استخوان شکستگی

 پیلونفریت پنومونی، مانند )بیمارستان در بستري یا بیوتیک آنتی تجویز نیازمند( سیستمیک عفونت
 باشد حرکت کننده محدود که لگنی هاي درد :مانند ،)بستر در استراحت روز 3 از بیشتر یا مساوي( حرکتی بی

 )ساعت 4 از بیشتر( طوالنی مسافرت
 

 درمان جهت خانم دارد، بیشتر یا امتیاز 3 ارزیابی در که صورتی در :امتیاز
  .شود فوري غیر ارجاع زنان یا داخلی متخصص به دارویی

 
 انعقاد ضد دریافت براي تصمیم نهایی، ارزیابی و است مادر اولیه ارزیابی منظور به فقط جدول این :نکتھ

 .است زنان یا داخلی متخصص عهده به درمان شروع زمان و
 





 عالئم زودهنگام یافتن براي پارتوم پري کاردیومیوپاتی غربالگري جدول

 امتیاز عنوان
  دراز حالت در تنفسی  مشکل( ارتوپنه
  )کشیده

 دارد:  )0ندارد (امتیاز 
باشد بلند باید سرش زیر کشیدن دراز هنگام در -

  امتیاز)1نکند (  پیدا
درجه 45 زاویه سر زیر باید کشیدن دراز هنگام در -

  امتیاز)2نشود(  نفس تنگی دچار تا باشد
 دارد:  )0ندارد (امتیاز   نفس تنگی

تنگی رود، می باال بیشتر و پله هشت از وقتی -
  امتیاز)1کند( 

پیدا نفس تنگی رود، می راه صاف سطح در وقتی-
  امتیاز)2( 

 قابل غیر سرفه
 توجیه

 

 دارد:  )0ندارد (امتیاز 
می سرفه کشیده، دراز حالت در و شب هنگام در -
   امتیاز)2کند(  می سرفه روز و شب طول در-

 دارد:  )0ندارد (امتیاز  تحتانی اندام ادم
 است( ا امتیاز) زانو زیر تا ادم -
   امتیاز)2صورت(  در ادم یا زانو باالي ادم-

 آخر ماه در  ناگهانی وزن افزایش
 کیلوگرم  یک از کمتر یا ندارد  بارداري

  هفته در

ندارد یا کمتر از یک 
کیلو در هفته 

 )0(امتیاز 

 دارد: 
  امتیاز)1هفته(  در کیلوگرم دو تا یک -
   امتیاز) 2  (   هفته در کیلوگرم دو از بیش-

  یا قلب ضربان  احساس( قلب تپش
 )قلب ضربان  در نامنظمی احساس

 

 دارد:  )0ندارد (امتیاز 
 احساس این کشیدن دراز هنگام و شب در -

 امتیاز) 
   امتیاز)2دارد(  را احساس این شب و روز-

  

 اقدام:  و دهی امتیاز
 ها مراقبت ادامه :اقدام . خطر کم = 2 تا 0
 فرصت اولین در ارجاع :اقدام .متوسط خطر = 4 تا 3
 فوري ارجاع :اقدام .شدید خطر =بیشتر و 5
 عوامل و است ناشناخته بیماري این علت .افتد می اتفاق زایمان از پس ماه پنج تا بارداري آخر ماه در بیماري این

 سوءتغذیه، متعدد، هاي حاملگی الکل، و سیگار مصرف کاردیومیوپاتی، خانوادگی سابقه چاقی، آن کننده مستعد
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