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تؼذ اص  -صایواى -هشگ هؼتقین هادس: ًاؿی اص ػَاسض خَد هاهائی دس خاًن تاداس هثل )تاسداسی

 صایواى(

هشگ غیشهؼتقین هادس: ًاؿی اص تیواسیْای قثل اص تاسداسی یا تیواسیْایی کِ دس حیي تاسداسی  

 تِ َّسهَى( تذخیوی ّای ٍاتؼتِ  ؿًَذ. هثل اپی لپؼی، تیواسی قلثی، دیاتت،ایجاد هی

 هادساىتؼشیف جذیذ هشگ 

سٍص تؼذ اص صایواى تذٍى تَجِ تِ ػلت  24هشگ هشتثظ تا تاسداسی: هشگ دس دٍسُ تاسداسی یا دس عی 

 هشگ 

ٍ تا یک ػال پغ اص ختن تاسداسی، ػقظ یا  24: هشگ تیي سٍصّای هادساى  تأخیشی هشگ

 هؼتقین ٍ غیشهؼتقین  کِ تِ ػلل  (deliveryصایواى)

هادس : ؿاهل تصادفات ٍ اتفاقی کِ هوکي اػت صهاًی سخ دّذ کِ هادس تاسداس ًیؼت.   اتفاقی هشگ

 تصادف تا ٍػایل ًقلیِ تشافیکی  -ؿاهل خـًَت خاًگی

هیلیَى  8سا تجشتِ هی کٌٌذ. صًذگی  ؿشایظ ًاػالن تَدى هیلیَى صى تِ خاعش تاسداسی 42ّش ػالِ 

 ًتیجِ ػَاسض تاسداسی جاى خَد سا اص دػت هی دٌّذ. ٍ ًین هیلیَى ًفش دس هی ؿَد ًفش تْذیذ 

گیشی پیـاص هشگ هادساى دس دًیا تا هشاقثت تِ هَقغ ٍ هَثش قاتل  88-%99کِ پیؾ تیٌی هی ؿَد 

 اػت. 

تْثَد گیشی هْن اػت ٍ تشای پیـگضاسؽ تؼضی اص هشگ ّا ٍ ػلل آًْا تشای ؿٌاػایی ػلل قاتل 

 . ًْذیاى هی ٌػولی تَصیِ ّایی سا ت



 دس ّش صذ ّضاس تَلذ صًذُ اػت.  222 ْاًی اخیش، هشگ کلی هادساى تخویي جتش اػاع 

 CEMACE(Centre for Maternal and Child Enquiries )دُ تَصیِ هْن 

یؾ اص تاسداسی تایذ تشای صًاى تا هـکالت پضؿکی ٍ سٍاًی جذی قثلی ٍ ؿاهل ٍصى تاال هـاٍسُ پ

 اًجام ؿَد. 

 خاًن ّای تاسداسی کِ صتاى هحلی داسًذ فشاّن ؿَد.  تشای هتشجن حشفِ ای تایذ -

 دس اٍلَیت تاؿذ تِ ػٌَى اسجاع فَسی اسجاع تِ ػغح تخصصی تاسداسی تایذ  -

( ؿشایظ پضؿکی جذی ًیاصهٌذ هشاقثت ّای تخصصی چٌذ صًاى تا پتاًؼیل )احتوال  -

 ی ّؼتٌذ. چٌذیي هتخصصیي(هٌاػة ٍ فَسگشٍّی )

صهیٌِ تـخیص ٍ دسهاى ؿشایظ پضؿکی ٍ سٍاًی جذی ٍ ًیض  دسهاًگاُ تایذ دس کاسهٌذ -

 تْثَد تثخـذ.  سا خَد ّای آهَصؿی،صًذگی اص هْاستْای حوایت 

هایی تشای کل صًاى تاسداس ٍ الوللی ّـذاسّای صٍدسػی هااػتفادُ سٍتیي اص جذٍلی تیي -

 سٍص پغ اص صایواى( 24)تا     postpartumصًاى

ٌذ یا اخیشاً صایواى کشدُ اًذ ٍ دسد تذٍى ػلت ؿذیذی داسًذ ّؼت تاسداسصًاًی کِ ّـذاس:  -

 داسًذ.  تَػظ اسؿذ تشسػی اٍسطاًؼیضذ دسد اپیاتی داسًذ ًیاص تِ کِ ًیاص تِ 

 یا تیـتش تِ 160mmHg-150ؼتَلیکػیّوِ صًاى تاسداس تا پشُ اکالهپؼی ٍ فـاس خَى   -

 .داسٍی ضذ فـاسخَى فَسی ٍ هَثش ًیاص داسًذ

-  

اسداس ٍ صًاًی کِ اخیشاً صایواى کشدُ اًذ ًیاصهٌذ اعالػاتی دس هَسد خغشات ٍ ّوِ صًاى ت -

 ػالئن ٍ ًـاًِ ّای ػفًَت دػتگاُ تٌاػلی ٍ چگًَگی جلَگیشی اص اًتقال آى داسًذ. 

 تاؿذ. تاال تاکیفیت فَکالّوِ هشگ ّای هادس تایذ هَضَػی تشای تشسػی  -



 اػتاًذاسد اتَپؼی هادساى تایذ تْثَد یاتذ.  -

 خالصِ ػلل هشگ هادساى هؼتقین:

 ػپؼیغ ػفًَت طًیتال -

 فـاسخَى حاهلگی  -

 تشٍهثَآهثَلی ػشٍقی  -

 آهثَلی هایغ آهٌیَتیک -

 حاهلگی  دس ػلل صٍدسع -

 خًَشیضی  -

 هشتثظ تا تیَْؿی  -

 کثذ چشب حاد  -

 ػلل دیگش  -

 ػلل هؼتقین تأخیشی -

 ػلل هؼتقین: ػپؼیغ هجشای طًیتال 

کن، اػْال ٍ اػتفشاؽ هشاجؼِ ا ػالئن ٍػیؼی هثل دسد ؿهادس تاسداس تا ػپؼیغ هوکي اػت ت

 اػت.  اػتشپتَکَک پیَطىًاؿی اص کِ تیـتش  کٌٌذ.

 CEACE : تَصیِ ػپؼیغ

 ذ.اص ػپؼیغ آگاّی داؿتِ تاؿٌذ. هَاظثَ هشاقة ػپؼیغ تاؿٌ -

 کاسهٌذاى تایذ اص ػالئن ٍ ًـاًِ ّای اػاػی تیواساى آگاُ تاؿٌذ.  -

 تایذ ًؼثت تِ تغییشاتی کِ ًـاى تِ تاؿذ ٍ هشاقثیي ؿشٍع هوکي اػت هَری ٍ آّؼ -

 پیـشفت ػفًَت ّؼتٌذ َّؿیاس تاؿٌذ.  ُدٌّذ



دٍص تاالی آًتی تیَتیک ّای ٍػیغ الغیف تایذ تالفاصلِ ؿشٍع ؿَد تذٍى ایٌکِ هٌتظش  -

 جَاب آصهایؾ تاؿین. 

ٍ هذیشیت ػپؼیغ  سٍؽ ّای تشسػی، ػپؼیغ detect)گایذالیي یافتي ٍ کـف) -

کاس  post partumکِ تا هادساى تاسداسی ٍ هادساى  یتایذ دس دػتشع ّوِ هشاقثیٌ هـکَک

 هی کٌٌذ قشاس گیشد.

..... ػَاسض کثذی ٍ  -ػلل هغضی -تاال خَىهشگ تِ خاعش فـاس پشُ اکالهپؼی ٍ اکالهپؼی: -

 دسگیشی چٌذ اسگاى هختلف 

  CEACE پشُ اکالهپؼی ٍ اکالهپؼی: تَصیِ

خالفؾ ثاتت ایٌکِ اکالهپؼی اػت هگش شیک )تاالی ؿکن(، پشُ ػشدسد یا دسد اپی گاػت -

 ؿَد. 

 تایذ فـاسخَى ػیتَلیک رکش ؿَد. دس ّش گفتگَ ٍ هالقاتی -

 ًیاصهٌذ دسهاى ضذ فـاسخَى هَثش اػت.  150َلیک ؼتفـاسخَى ػی -

 اٍسطاًغ پضؿکی اػت.  180فـاسخَى ػیؼتَلیک -

 ، تایذ تشای هشحلِ ػَم اػتفادُ ؿَد.  ػیٌتَهتشیياکؼی تَػیي ٍ  -

 اػت. هَثش پشُ اکالهپؼی ؿذیذ ًیاصهٌذ استثاعات تیوی -

VTE ِتشهثَآهثَلی ٍسیذی(: تَصی( CEACE 

 چاقی ٌَّص تِ ػٌَاى خغش اصلی تشای تشٍهثَآهثَلی تاقی هاًذُ اػت.  -

 هیش تاقی هاًذُ اػت.  اسصیاتی خغش صٍدسع تِ ػٌَاى کلیذی دس کاّؾ هشگ ٍ -

 ّؼتٌذ. یالکؼیتشٍهثَپشٍف تضسیقپزیش ًیاصهٌذ کوک صًاى آػیة -

 تاس دس صًاى دس هؼشض خغش تشٍص پیذا هی کٌذ ًیاص تِ ػالئن قفؼِ ػیٌِ کِ تشای اٍلیي -

 تشسػی ّا داسد.تشای اًجام )اقذام صٍدتش (آػتاًِ پاییي  ٍ اسصیاتی تا احتیاط



 CMACEاػاع 

 ػپؼیغ 

 ًـاًِ ّای خغش ًیاصهٌذ اسجاع فَسی تیواسػتاى اػت. ػالئن ٍ

 C38دهای تیـتش اص  -

 beats/min 100اسدی تیـتش اص تاکی ک -

 ، یک ػالهت جذی اػت. 42تٌفؼی تیـتش اص  اٍلیي ًـاًِ خغش هشتثظ سیت -تٌگی ًفغ -

 دسد ؿکن یا قفؼِ ػیٌِ  -

 اػْال ٍ یا اػتفشاؽ  -

  جٌیي ػذم ؿٌیذى صذای قلةکاّؾ حشکات جٌیي یا  -

 ٍ تشؿح تٌاػلی قاتل تَجِ  ّاپاسُ ؿذى خَد تِ خَدی پشدُ  -

 پْلَّا )دسد کلیَی(ٍ تٌذسًغ)دسد دس هَقغ لوغ( سحوی یا دسد  -

 جْت هضغشب، اػتشع، تشع داسًذ. حال خَؿی ًذاسًذ یا تی اگش صًاى ػوَها -

یلِ اػتاهیٌَفي یا دهای ًشهال تذى ػپؼیغ سا سد ًوی کٌذ چَى هوکي اػت تِ ٍػ -

 ؿَد.  ػشکَبداسٍّای دیگش 

ػفًَت تایذ دس صًاًی کِ اخیشاً صایواى کشدُ اًذ ٍ تِ صَست هذاٍم دسد ؿکن ٍ خًَشیضی  -

 داسًذ تایذ تِ صَست فؼال سد ؿَد.

 تشای اسجاع تِ تخؾ صًاى اػت.  یًگشاًی ّـذاس احؼاع ّش ًَع -

 تٌگی ًفغ 

 تیواسػتاى اػت.  ػالئن خغشی کِ ًیاصهٌذ اسجاع فَسی تِ -

 تٌگی ًفغ تا ؿشٍع ًاگْاًی  -

 تٌگی ًفغ تا دسد قفؼِ ػیٌِ  -



 ( یا تٌگی ًفغ ًاگْاًی دس ؿة )تٌگی ًفغ دس حالت خَاتیذُ استَپٌِ -

 خَى ؿشیاًی( ًثایذ دس حیي فؼالیت تِ صیشػاچَسؿیي )اؿثاع  تغَس عثیؼی ّا دس خاًن -

 % تیافتذ. 95

ًظش ًگیشیذ چَى هوکي اػت تِ خاعش ادم سیِ سیَی سا آػن دسٍیضیٌگ ّای ّشگض ّوِ  -

 تاؿذ. 

 ػشدسد 

 ّوشاُ تا ػش دسد ّؼتٌذ. ذخیوی ػالئن خغش کِ هغشح کٌٌذُ پاتَلَطیْای ت -

 ؿشٍع ًاگْاًی  -

 ػفتی گشدى  -

 ّش ًَع هؼایٌِ ػصثی غیشعثیؼی  -

تاؿذ. ًیاصهٌذ گشفتي « شدُ امک کِ تجشتِ ی اػتدسدشتذتشیي ػ»ػشدسدی کِ ّـذاس:  -

دس صَت ػذم ٍجَد ٍیظگی ّای دیگش تِ خاعش ًگشاًی دس اص هغض داسد حتی  داسیتصَیشتش

 ایي کاس تایذ اًجام ؿَد.هَسد تشٍهثَص ػشٍقی هغضی 

 : تایذ فَساً اتَپؼی اًجام ؿَد. هایغ آهیٌَتیک یَلآهث

 CEMCE ّوَساطی: تَصیِ ّای

 ػالهت دٍسُ ّای هٌظن ؿٌاػایی ٍ هذیشیت ّوَساطی تشای هاهاّا ٍ هشاقثیي  -

 تشای ًیشٍّا اسؿذدسگیش کشدى تیوی چٌذ تخـی صٍدسع  -

 تاؿٌذ.آگاُ  ،پزیشًذخًَی سا ًویتالیٌی ّا تایذ  تِ گایذالیي هذیشیت صًاًی کِ هحصَالت  -

تؼذ  اٍل  ػاػت 42تایذ تشای  MEOW (modified early obstetric warning system)جذٍل -

 اص ػضاسیي اػتفادُ ؿَد. 



 تشای ؿذُ  جفت سا داؿتِ تاؿٌذ تا تالؽتؼییي  ثلی ػضاسیي تایذ هحلى تا ػاتقِ قصًا -

 ( MRI)التشٍػًََگشافی+ تا تـخیص جفت آکشتا ٍ پشکش

تاسداسی تؼتشی  42سا اص ّفتِ  اًذکِ خًَشیضی داؿتِ تضسگ پشُ ٍیای  صًاى تا جفت پالػٌتا -

 یذ. کٌ

آًوی سا  ثل اص تَلذ ًَصاد آًوی اثشات خًَشیضی سا تیـتش جلَُ هی کٌذ )دسؿت هی کٌذ( ق -

 دسهاى کٌیذ. اگش تِ آّي خَساکی جَاب ًذادُ اػت. تا آّي تضسیقی 

 هشگ تاسداسی صٍدسع:

اٍسطاًغ هشاجؼِ هی کٌٌذ تایذ  ّوِ صًاى دس ػٌیي تاسٍسی کِ تا ػالئن دػتگاُ گَاسؿی تِ -

 ت حاهلگی اًجام ؿَد. تؼ

تَیظُ اػْال ٍ احؼاع دٍساى ػش  کاسهٌذ دسهاًگاُ تایذ آگاُ تاؿذ کِ ػالئن گَاسؿی -

 )ػشگیجِ( ػالئن هْوی اص حاهلگی ًاتجا اػت. 

 سا ؿَیذ. اگش تا ػًََگشافی ػاک حاهلگی "حاهلگی تا هحل ًاهـخص"تؼلین ػثاست  -

 حاهلگی ًاتجا تایذ ؿشٍع ؿَد.  فؼالسد کشدى  پیذا ًکشدیذ

 ش ػپؼیغ تاؿذ.هشاقثت ػقظ تایذ ؿاهل اػتشاتظی ّایی تشای تِ حذاقل سػاًذى خغ -
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