
بسم اهلل الرحمن الرحیم

1



دکتر زهرا تشکر

متخصص زنان و زایمان

دانشگاه علوم پزشکی جهرم
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post partum Hemorrhage

خونریزی پس اززایمان
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• Every year about 14 million women around the world suffer from 
postpartum haemorrhage.

• Approximately 140,000 women die annually from PPH worldwide, , and 
more than 50% of these mortalities occur within the first 24 hours 
postpartum.

در سراسر جهان از میلیون زن 14هر ساله حدود 
. خونریزی پس از زایمان رنج می برند

در  PPHساالنه به دلیلزن 140،000تقریباً 
این مرگ و  ٪50سراسر دنیا می میرند و بیش از 

اول پس از زایمان اتفاق می ساعت 24میر در 
.افتد

WHO updates guidance to help healthcare workers prevent postpartum 

haemorrhage2018 4



•Maternal death

بعد از روز 42یا درعرضدرطول حاملگی مرگ زنان :  مرگ مادری 
.ختم بارداری مرگ مادری تلقی میشود

.که صرف نظر از مدت زمان و محل حاملگی میباشد

ثال تشکیل شود مهرجا حاملگی و در هرزمان از حاملگی یعنی در 

، خارج رحمی یا داخل رحم
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WHO has also estimated that not only is maternal 
mortality high but also approximately 20 million 
mothers per year suffer significant morbidity from 
PPH.

WHO تخمین زده است که نه تنها مرگ و میر
 
ً
میلیون مادر 20مادران زیاد است بلکه تقریبا

ه قابل توج( عوارض)موربیدیتیدر سال نیز از 

PPH رنج میبرند  .
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:تعاریف خون ریزی حاد پس از زایمان 

خون  و یا سی سی 500از دست دادن حدود •
ساعت اول پس از زایمان24بیشتر در طی 

سی سی خون پس از 1000از دست دادن بیش از •
عمل جراحی سزارین

پس از زایمان به کاهش در میزان هماتوکریت •
و یا بیشترمیزان ده درصد 
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از حجم کلی خون از بیشتریا درصد 10تا زمانی که 
:عالیم خونریزی شاملدست نرفته باشد ، 

 ،هیپوتانسیون
، گیجی
، رنگ پریدگی
  ، تاکی کاردی
 تاکی پنه
  و الیگوری

.ظاهر نخواهد شد
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حدودا کیلو گرم 70خانم باردار با وزن یک•
.خون داردلیتر 7

درصد حجم خون 40بیش از از دست دادن •
برای حیات مادر باردار تهدید کننده است
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خون ریزی دیررس از زایمان

به خون ریزی بیش از معمول •
ساعت 24از کانال زایمانی از 

خونهفته پس از زایمان 12تا 
.اطالق می شوددیررسریزی 
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Squeals of post partum Hemorrhage
سکلهای خونریزی پس از زایمان

Deathمرگ
Hypovolemic shock and organ failure: renal failure, 

stroke, myocardial infarction, postpartum 
hypopituitarism (Sheehan syndrome)

:شوک هیپوولمیک و نارسایی ارگانها
نارسایی کلیه
سکته مغزی
سکته قلبی
(سندرم شیهان)کم کاری هیپوفیز
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Squeals of post partum Hemorrhage
سکلهای خونریزی پس از زایمان

Fluid overload (pulmonary edema, 
dilutional coagulopathy)

ادی ادم ریوی ، اختالل انعق)اضافه بار مایعات 
(  رقتی
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Squeals of post partum Hemorrhage
سکلهای خونریزی پس از زایمان

Abdominal compartment 
syndrome

Anemia

Transfusion-related 
complications
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Squeals of post partum Hemorrhage
سکلهای خونریزی پس از زایمان

ARDS

Anesthesia-related complications

Sepsis, wound infection, 
pneumonia

Venous thrombosis or embolism
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Squeals of post partum Hemorrhage
سکلهای خونریزی پس از زایمان

Unplanned sterilization due to need for hysterectomy

عقیم سازی  برنامه ریزی نشده به سبب نیاز به هیسترکتومی

Asherman syndrome (related to curettage if performed 

for retained products of conception)
 ندن  دررابطه با کورتاژ ، اگر برای باقیما)سندرم آشرمن

(محصوالت حاملگی انجام شود
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prevented by more prompt attention
پیشگیری با مراقبتهای سریعتر

A recent study in the United States showed that 12% of all maternal 
mortality is due to obstetric hemorrhage, and that obstetric 
hemorrhage is the third most common cause of death related to 
pregnancy, after complications of preeclampsia and amniotic fluid 
embolism. 

از کل ٪12مطالعه اخیر در ایاالت متحده نشان داد که •
. است PPHمرگ و میر مادران به علت

•PPH آمبولی مایع  و پره اکالمپسی از عوارض پس
اری علت شایع مرگ مربوط به باردسومین ، آمنیوتیک 

.  است
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prevented by more prompt attention
پیشگیری با مراقبتهای سریعتر

The majority (73%) of deaths reported from obstetric 
hemorrhage could have potentially been prevented by 
more prompt attention to the clinical signs of bleeding 
and associated hypovolemia.

و  عالئم بالینی خونریزی توجه سریعتر به 
ثر ، می توان به طور بالقوه از اکهیپوولمی همراه 

مرگ ناشی از خونریزی زنان و ( ٪73)موارد 
. زایمان جلوگیری کرد
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Obstetric hemorrhage

Obstetric hemorrhage is reported to occur in approximately 1 : 200 
to 1 : 250 deliveries in developed countries, with a case )fatality 

rate of between 1 : 600 and 1 : 800.
گزارش شده است که خونریزی های زایمانی 

مورد در 250: 1تا 200: 1تقریباً در زایمان ها 
زان اتفاق می افتد ، با میکشورهای پیشرفته 

مورد800: 1تا 600: 1مرگ و میر بین 

18



substandard care
(غیراستاندارد)نامناسب  مراقبتهای 

Maternal deaths due to obstetric hemorrhage are 
often associated with substandard care. 

• Accurate estimation of blood loss

• Appropriate fluid replacement

مرگ مادران به دلیل خونریزی ناشی اززایمان 
. اغلب با مراقبت های غیر استاندارد همراه است

 برآورد دقیق از دست دادن خون
  جایگزینی مایعات مناسب
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substandard care
(زیراستاندارد)مراقبتهای نامناسب  

Early involvement of experienced clinicians

• Prompt recognition and treatment of clotting disorders

• Availability of anesthetic support

• Adequate physiologic monitoring are factors that govern maternal survival

حضور پزشکان با تجربه دراولین فرصت
تشخیص به موقع و درمان اختالالت لخته شدن خون•
در دسترس بودن وپشتیبانی تیم بیهوشی•
نظارت فیزیولوژیک کافی•

عواملی است که بر بقای مادر حاکم است 
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Maternal deaths
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پیشگیری با مراقبتهای سریعتر
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:شودانجامبایدزیراقداماتداروییدرمانشروعبازمانهم

وهوشیبیمشاورهومامائیاورژانسکداعالموکمکدرخواست
زناندومآنکال

اوداشتننگهگرموخوابیدهوضعیتدرمادردادنقرار

4)خونریزیعلتارزیابیTتراما-تون:کنیدشاملارزیابیفوراًرا-
(ترومبین-تیشو

تزریقباهمراهچون،14-16شمارههایآنژیوکتبارگدوگرفتن
.یافتخواهدادامهتوسیناکسیباکریستالوئیدتزریق،خون

ادراریدهبرونپایشبرایفولیکاتترگذاشتن



اداره خونریزی زودرس پس از زایمان
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زیرآزمایشاتانجامبرایوریدیخونمترمیلی20تهیه

oخونیهایسلولکاملشماره(CBC)

oصورتدرهابادیآنتیغربالگریوارهاشوخونیگروهتعیین
امکان

oشدهمچکراسخونواحد4رزرووآزمایشگاهمسئولبهاطالع
روز7ازکمتربایدشودمیاستفادهمچکراسبرایکهخونینمونه)

(.باشدداشتهعمر

oانعقادیوضعیتتعیین(،فیبرینوژنPTT-PT،تایمترومبین)

oپایهحدتعیینمنظوربهکبدیوکلیویهایتست



اداره خونریزی زودرس پس از زایمان:   ادامه
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نبضکنترل،باریکدقیقه15هرحرارتدرجه؛حیاتیعالیمکنترل

و،دقیقه15هرتنفسوفشارخون،(متراکسیپالسازاستفادهبا)

مداوممانیتورینگمهلکوشدیدخونریزیبرای

دقیقهدرلیتر10-15ماسکبااکسیژندادن

سالیننرمال،رینگرالکتاتمحلولمانندکریستالوئیدمایعاتدادن،

خوندریافتزمانتالیتر3/5حداکثر

اقداماتباهمزمانشکمیآئورترویفشارورحمدستیدوماساژ

فوق



اداره خونریزی زودرس پس از زایمان: ادامه
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شریانیمسیرمانیتورینگانجام(CV line)ورزیدهپرسنلحضورصورتدر

.باشدمختلادراریدهبرونوکشندهوشدیدشوکموارددرصرفاً

شبخبهبیمارانتقالخونریزیکنترلمحضبهمهلکوشدیدخونریزیدر

فرصتاولیندربیماراعزام،ICUوجودعدمصورتدروشودانجامویژهمراقبت

.استضروریپذیرشاخذبا

ردفتوسطزایمانیواحددربیماردقیقپایش:متوسطوخفیفخونریزیدر

.استالزامیماهر

oگرددثبتخونی،هایفراوردهودریافتیمایعاتمیزان.

دیگرفردیکتوسطشدهانجامهایفعالیتهمهمستندسازیوثبت



MEOWS(Modified Early Obstetric Warning Score
پارامترهای کنترل بيمار را بر

MOEWSاساس چارت 
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تخمین خون از دست رفته ، با توجه به روش زایمان 
Estimated blood loss (EBL) according to mode of delivery 

• There was a progressive increase in EBL with complexity of delivery.

.  وجود دارد EBLدر افزایش پیشرونده با پیچیدگی زایمان ، 

• EBL was similar between vaginal delivery complicated by third-/fourth-degree perineal

lacerations and cesarean delivery.

•EBL ه زایمان واژینال ناش ی از پارگی های پرینه درجه س /
.  بودمشابه زایمان سزارین، و چهار 
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تخمین خون از دست رفته ، با توجه به روش زایمان 
Estimated blood loss (EBL) according to mode of delivery 

There was also noted to be a consistent underestimation in EBL by visual means 
compared with calculated EBL using a formula with the predelivery and postdelivery
hematocrits.

در خونریزی ازدست رفته مداومکمتر تخمین همچنین 

EBL  با استفاده از روش چشمی در مقایسه باEBL 
ریت محاسبه شده با استفاده از یک فرمول با هماتوک

.  های قبل از زایمان و پس از زایمان وجود دارد
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فرمول تخمین خون از دست رفته 

Estimated blood loss (EBL)

• EBV x (Hi - Hf) = Allowance Blood Loos

• Hi

• Hi = initial Hct
Hf = final lowest acceptable Hct
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Timing of Cord Clamping

• The umbilical cord can be clamped
immediately after birth, clamped 
after pulsations cease, or left 
unclamped. 

ود یا میتواند بالفاصله پس از تولد کالمپ شبندناف
بعد از توقف پالس کالمپ شود، یا  بدون کالمپ 

.رها شود
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Timing of Cord Clamping

• Although early clamping of the cord has been 
reported to be associated with significant shortening 
of the third stage,

هرچند کالمپ اولیه کورد همراه با کوتاه شدن قابل توجه مرحله 
.سوم زایمان میباشد

• this has been demonstrated only in trials in which no 
prophylactic oxytocin was given. 

این تنها در مطالعاتی نشان داده شده است که در آن 
.داده نشده استاکس ی توسین پروفیالکتیک 
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Timing of Cord Clamping

• The deferral of cord clamping until 3 
minutes after birth results in a neonatal 
transfusion of about 80 mL of blood 
from the placenta. 

پس دقیقه 3به تعویق انداختن بستن بند ناف تا •
خون از میلی لیتر 80از تولد منجر به انتقال حدود 

.  جفت به نوزاد می شود
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Timing of Cord Clamping

• This contributes about 50 mg of iron, 
which may reduce the frequency of 
iron-deficiency anemia later in 
childhood.

منجر میلی گرم آهن 50حدود اهدایاین امر به •
میشود، که ممکن است میزان کم خونی فقر آهن

.دهدکاهشرا بعدا در کودکی 
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Primary (early) PPH 

• refers to excessive blood loss (>500 mL) during the third stage of 
labor or in the first 24 hours after delivery; thereafter, significant 
bleeding is re ferred to as secondary (late) PPH.

ر در مرحله سوم لیب( میلی لیتر500< )خونریزی بیش از حد 
ساعت اول پس از زایمان؛خونریزی  اولیه 24یا در 

میگویند،

، خونریزیهای قابل توجه به (ساعت24پس از )پس از آن

.نامیده می شود( دیررس)خونریزی ثانویه PPHعنوان 
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Primary (early) PPH 

• In the absence of anemia, blood loss 
up to 500 mL can be considered 
physiologic (i.e., within normal limits) 
and is unlikely to lead to 
cardiovascular compromise.

، از دست دادن در صورت عدم وجود کم خونی 
کفیزیولوژیمیلی لیتر را می توان 500خون تا 
نجر و بعید است م( یعنی در حد طبیعی)دانست 

. به درگیری قلبی عروقی شود
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Primary (early) PPH 

• For those who already have severe anemia (<5 g/dL), this amount 
of blood loss may induce heart failure or cardiovascular collapse.

کم خونی شدید  برای افراد مبتال به •
این مقدار از دست  ، (5g / dLکمتراز)

نارسایی دادن خون ممکن است موجب 
.قلب و عروق شودکالپسیا قلب 
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Etiology

• Approximately 80% to 90%  of primary PPH are  with uterine 

atony.

PPHدرصد 90تا 80تقریباً 
همراه آتونی رحم اولیه با 

است
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داروهای منقبض کننده رحم

Uterotonic Agents
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داروهای منقبض کننده رحم 

Uterotonic Agents
• Misoprostol (PGE1) is most useful where injectable uterotonics are 

unavailable or contraindicated . 

• The sublingual route has both rapid onset (11 min) and good 
duration of action (3 hrs), thus it is probably the optimal route.

تزریقیداروهای منقبض کنندهدر مواردی که( (PGE1)میزوپروستول •
.  داشته باشد بسیار مفید استمنع مصرف در دسترس نباشد یا 

خوب است طول اثر و ( دقیقه11)دارد سریعهم شروع مسیر زیر زبانی •
 مسیر بهینه ای است( ساعت3)

ً
.  ، بنابراین احتماال
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Uterotonic Agents
• IV Ergometrine(Ergonovine) is associated with retained placenta,  

as a result of myometrial spasm distal to a fundally placed placenta 
leading to its forced retention, and should not be the agent of 
choice for routine administration.

با احتباس جفت همراه  IV (Ergonovine)ارگومترین •
ل، است ، که در نتیجه اسپاسم میومتر درناحیه دیستا

باعث احتباس  جفت مستقر در فوندوس می شود ، و 
. نباید داروی انتخابی برای تجویز روتین باشد

نباید در احتباس جفت استفاده نمود IVارگومترین •
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Etiology
• However, a combination of improvements in drug therapy for 

uterine atony and increased cesarean section rates in developed
countries have resulted in uterine atony often taking second 
place to placenta accreta as a cause of morbidity.

ترکیبی از بهبود در درمان دارویی برای آتونی
رحم و افزایش میزان سزارین در کشورهای  

ا در ایجاد پالسنتا آکرتتوسعه یافته منجر به 
اغلب درجایگاه دوم بهکهحاملگی های بعدی ،

.خواهد شدموربیدیتی مادر عنوان عامل 
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جفت اکرتا و اینکرتا و پرکرتا
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Etiology
• Less common causes of PPH are upper (uterus, cervix) and 

lower (vagina, perineum) genital tract trauma, uterine 
inversion, retained placental tissue, acquired coagulopathy, 
and disseminated intravascular coagulation (DIC).

PPHعلل کمترشایع 
و ناحیه تحتانی( رحم، گردن رحم)ترومای ناحیه فوقانی  •

(واژن، پرینئوم)دستگاه تناسلی 
وارونگی رحم، •
احتباس بافت جفت، •
کواگولوپاتی اکتسابی  •
(.DIC)انعقاد داخل عضالنی منتشر •

•AVM(Arteriovenos malformation)
44



وارونگی رحم
Inverted uterus
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وارونگی رحم
Inverted uterus

 پس از زایمان است نادر ، اما جدیوارونگی رحم یک عارضۀ.

در صورت وقوع آن رحم مادر برعکس می شود .

یا هنگامی که این اتفاق می افتد، قسمت فوندوس وارد گردن رحم می شود
. حتی به طور کامل از واژن خارج می شود

 زایمان رخ می دهد3000یک مورد در هر این عارضه در حدود.

 ،دن و تالش برای خارج کر جفت به طور طبیعی جدا نمی شود گاهی نیز
. آن باعث وارونگی رحم می شود

 تداتفاق بیفوارونگی رحم خودبه خود همچنین این امکان وجود دارد که  .
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کاملوارونگی رحم
Inverted uterus
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وارونگی رحم
Inverted uterus

 وارونگی رحم می تواند منجر به مشکالت
خونریزی تهدیدکننده جدی از جمله 

اگر به ویژه شود، شوکو حیات 
.و درمان نشودنشوددادهتشخیص
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درمان وارونگی رحم
داد و فوندوس را از طریق تغییر بایدپوزیشن  رحم را •

.سرویکس  رحم به باال فشار داده شود

درصورت عدم )کنترل درد و شل کننده رحمبایدداروهای •
حم تجویز شود تا بتوان پوزیشن  ر ( موفقیت در برگشت رحم

.را به وضعیت نرمال برگرداند

 0/25میکروگرم یا تربوتالین وریدی 50نیتروگلیسرین وریدی•
گرم در مدت 6تا4میکروگرم یا سولفات منیزیوم وریدی 

دقیقه20تا15

عدم اقدام جهت جدا کردن جفت•

برای بازگرداندن رحم به جای جراحی شکمی گاهی نیز یک •
.  اصلی خود الزم است 49



درمان وارونگی رحم
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درمان وارونگی رحم
ای هنگامی که رحم به جای خود بازگردانده شد، تزریق داروها بر •

وریدی شل کردن رحم متوقف خواهد شد و یک تزریق داخل 

یا  میزوپروستول  F2aاکس ی توسین ،مترژین ،پروستاگالندین  
ر برای ایجاد انقباض رحم تجویز می شود که کمک می کند رحم د،

. جای خود باقی بماند و خونریزی کنترل شود

، پزشک یا ماما با یک دست در تا زمانی که رحم منقبض می شود
 داخل واژن و دست دیگر روی شکم، به رحم فشار وارد می کند تا

.آن را منقبض کند و خونریزی را کاهش دهد
•.
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درمان وارونگی رحم
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درمان وارونگی رحم
.روی بیمار باید ادامه دهدنظارت دقیق تیم پزشکی به •

.تا مطمئن شویم که سر جای خود باقی می ماند رحم را کنترل •

.  نیز نظارت دقیق می کنیمعالئم حیاتی و خونریزی واژینال بر •

می شود خون تزریق در صورت نیاز، •

.  تجویزمی گرددآنتی بیوتیک برای جلوگیری از عفونت، •

میباشدو بعد از این اتفاقاتاحساس ضعف و سرگیجه بیمارمستعد •
. نباید بیمار به تنهایی و بدون کمک از رختخواب بلند شود
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درمان وارونگی رحم
زل  ، الزم است آموزش الزم جهت مراقبت در منهنگامی که بیمارترخیص شد 

:داده شود

.بیمار استراحت کافی و مناسبی داشته باشد•

.بخوردغذاهای سالم و مقوی •

در صورت نیاز مکمل وآهن مصرف نماید•

.بیمار جهت پیگیری ،مراجعه نماید•
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احتمال وارونگی رحم در بارداری بعدی

ممکن است در وقتی یک مورد وارونگی رحم وجود داشته باشد، •
. بارداری بعدی باز هم ایجاد شود

ل شرح حامثل هر عارضۀ بارداری یا هر مشکل سالمت دیگری، باید•
.از سابقۀ پزشکی بیمارکسب  شوددقیقی 

گی این کار به تیم پزشکی فرصت آماده شدن برای وقوع یک وارون•
تزریق داخل  وریدی رحم دیگر را می دهد و ممکن است مواردی مثل 

نیز در متخصص بیهوش یپیشاپیش انجام گیرد و در صورت نیاز یک 
.حین زایمان حضور داشته باشد

•
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باقی ماندن جفت یا بقایای حاملگی پس از زایمان

Retained placenta or 
pregnancy remnants 

after childbirth 
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باقی ماندن جفت یا بقایای حاملگی پس از زایمان

ا  باقی ماندن بقایای جفت عارضه ای است که در آن تمام ی
بخشی از جفت یا غشاهای آن پس از تولد نوزاد داخل 

.رحم باقی مانده است
و ، معموالً جفتمرحلۀ سوم زایمانبدن بعد از زایمان و طی 

ق پرده های جنینی را دفع می کند و آنها به راحتی از طری
در برخی از موارد ممکن است  اماواژن خارج می کند، 

.بخشی از بافت ها در رحم باقی بماند
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عالئم باقی ماندن زودرس بقایای جفت

م از جفت در داخل رحتکۀ خیلی کوچکی اگر 
باقی مانده باشد، اغلب خودبه خود از 

.مجرای واژن دفع می شود
اما ممکن است قبل از عبور لخته خون و  

دردهای شکمی و بافت باقی مانده جفت، 
.ایجاد شودخونریزی 
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عالئم باقی ماندن دیررس بقایای جفت

از مجرای واژن خارج نشود، اگر تکه های باقی ماندۀ جفت، 
. ممکن است بعدا عالئمی را نشان دهد
:این عالئم می تواند شامل موارد زیر باشد

تب•
خونریزی شدید•
دردهای شکمی•
ترشحات بدبو از واژن•
کاهش شیر مادر•
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عالئم باقی ماندن دیررس بقایای جفت و 
اقدامات الزم

چند روز یا چند هفتۀوجود هر کدام از عالئم و به  ویژه اگر در 
 دار ،که منجربه خونریزی شدید و ادامهاول پس از تولد نوزاد 

انده از  تکه های باقی مبایدسونوگرافی انجام گردد تا  گردید،
. جفت در رحم را مشخص  نماید

ه جفت الزم است بیماردر بیمارستان بستری گردد تا باقی ماند
.  از رحم خارج گردد

می یا بیهوشی عمو( لوکال)این عمل، تحت بیهوشی ناحیه ای
.انجام می گیرد 

اده  شوددآنتی بیوتیکنیز بایدمحافظت در برابر عفونت برای 
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Retained Products of Conception 
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دالیل باقی ماندن جفت

ن در برای وقوع باقی ماندن جفت یا بقایای آسه علت اصلی •
که شامل موارد زیر  رحم مادران پس از زایمان وجود دارد 

:است

درصورتی که انقباضات رحم متوقف  شود یا  : آتونی رحم-1
. دانقباضات برای جدا کردن جفت از دیوارۀ رحم کافی نباش

داین وضعیت،را آتونی رحم یا فقدان انقباض رحم مینامن
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دالیل باقی ماندن جفت

الیۀ  اگر جفت به جای چسبیدن به دیوارۀ: چسبندگی جفت-2
این  داخلی رحم به الیه های عمیق تر نفوذ کند و بچسبد، به

.  گفته می شود( آکرتا)چسبندگی جفتوضعیت 
فت تشکیل جیکی از عوامل افزایش دهندۀ چسبندگی جفت •

ی است که به همین دلیل، مادردر محل برش سزارین قبلی
داشته است و همزمان جفت در قسمت سزارین قبلی که 

جلویی رحم تشکیل شده، الزم است حتماً طی بارداری از  
فرد ماهر سونوگرافی داپلرکالرتوسطنظر چسبندگی جفت با 

.بررسی شود
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دالیل باقی ماندن جفت

م اگر جفت از دیوارۀ رح: جفت گیرافتاده یا احتباس جفت-3
یر گردن نیمه بستۀ رحم گ( سرویکس)جدا شود، اما در پشت

تاحتباس جفبیفتد، به این عارضه جفت گیرافتاده یا
.می گویند

ون  بکشند، جفت بیربه آرامی گاهی اوقات اگر بند ناف را •
.  می آید

،باتوجه بهجفت به طور کامل از رحم جدا نشده باشداگر •
اینکه بند ناف که نازک است و امکان پاره شدن آن وجود

دارد، ممکن است مادر با زور زدن همراه با یک انقباض رحم،
.جفت از رحم خارج شود
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درمان باقی ماندن بقایای جفت
.طول بکشدبیش از یک ساعت خروج جفت ممکن است •
جدا شدن جفت از رحم به طور  مداوم توسط پزشک و ماما •

ر  مادر کامالً زیباید بررسی  شود و در تمام این مراحل باید 
.نظر باشد

اگر جفت در زمان مورد نظر و پس از درمانهای اولیه خارج •
.نماییم نیاز باشد  آن را با دست خارج نشد، ممکن است 

ازبی حسی پاراسرویکال  جهت خارج کردن جفت ، میتوان •
.استفاده نمود

ا یبی حسی اسپینال ممکن است از بی حسی هایی مانند •
استفاده شود اپیدورالبی حسی
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درمان باقی ماندن بقایای جفت

در اتاق عمل تحت بیهوشی به آرامی جفت و هر •
.غشای باقی مانده در رحم خارج میگردد

نکته مهم 
به تکه های باقیمانده جفت بایددسترسیبرای 

انجام شود تا رحمانفوزیون سنتوسینون همزمان 
منقبض گردد و جفت دردسترس قرار 

ت درصورت شلی رحم امکان دسترسی به جف.گیرد
.  نمیباشد

وسیع الطیف داخل  وریدی برای آنتی بیوتیک•
.جلوگیری از عفونت تجویز خواهد شد
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دیپیشگیری از باقی ماندن بقایای جفت در بارداری بع

رضه  کارخاصی وجود ندارد که بتوان برای جلوگیری از این عا
. در بارداری بعدی انجام گردد

 ریسکاین مشکل وجود  داشته است، زایمان قبلی اگر در
برای وقوع دوبارۀ آن وجود خواهد داشت، اما این  باالتری 

اهد بدان معنی نیست که این مشکل قطعاً دوباره اتفاق خو
. افتاد
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اری در باردپیشگیری از باقی ماندن بقایای جفت

بعدی

 ت است نیز ممکن اسنوزاد زودرس متولد شده همچنین اگر
د که برای وقوع این اتفاق وجود داشته باشاحتمال بیشتری 

40شاید ناشی از آن باشد که قرار بوده است جفت به مدت 
یا هفته در جای خود باقی بماند، اما کودک شما زودتر به دن

.آمده است
ت اسممکن اتفاق افتد، نیز زایمان زودرسبنابراین اگر •

.دوباره چنین عارضه ای تجربه شود
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در بارداری بعدیپیشگیری از باقی ماندن بقایای جفت

ریق تزپس از ( سرویکس)یا دهانۀ رحمناف پاره شود اگر بند•
مان  برای زایبسته شده باشد، می توان اکسی توسین فوراً 

مرحلۀ سوم را برای روش فیزیولوژیک و طبیعی بعدی
. زایمان در نظرگرفته شود

ته ، از احتمال بسبا فرصت دادن به جفت برای خروج طبیعی•
جلوگیری شدن زودهنگام دهانۀ رحم و گیر افتادن جفت 

.  می کنید
ن رحم  قبل از بسته شدن سرویکس اکسپلوریشیا : پیشنهاد

. انجام شود( کوراژ)
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در بارداری بعدیپیشگیری از باقی ماندن بقایای جفت

: در برخی پژوهش هاباقی ماندن بقایای جفتعلل 

 این در طول زایمان با وقوعاستفادۀ طوالنی از سینتوسینون
عارضه ارتباط داده شده است، 

القای زایمان
 زایمان تسریع شدهیا ،

این احتمال وجود دارد که در زایمان بعدی مشکلی :نکته 
وجودنداشته باشد
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AVM(Arteriovenos
malformation)
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Thanks for attention
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Bimanual compression 

ماساژدودستی
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Aortic compression
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Utero-ovarian artery Ligation
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وگاستریکبستن شرائین هیپ:لیگاسیون عروقی
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Hypogastric artery ligation
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Hayman suture
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Quabba suture
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Cervical ismic suture
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