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post partum Hemorrhage

خونریزی پس اززایمان
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قسمت دوم
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AVM(Arteriovenos
malformation)
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AVM(Arteriovenos malformation)

اینمورد در تجربه ما مشاهده •
.شد، که توجه به آن مهم است

هم کسب تجربه جدید و بسیار م•
در تشخیص ودرمان به موقع آن

برای نجات جان بیمار و حفظ 
.باروری بیمار،میباشد
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Case report
هفته حاملگی دچارکاهش حرکت جنین شده بود، به 25، که در G1 L0ساله 42خانمی •

ک در سونوگرافی انجام شده کاهش شدید مایع آمنیوتی. متخصص زنان مراجعه مینماید 
.  مشاهده شد،با تشخیص اختالل خونرسانی ،به متخصص پریناتولوژی ارجاع شد

. اواصراربر آبریزش داشت که بیمار تاکید کرد که آبریزش نداشته است
. به خاطر کاهش شدید مایع آمنیوتیک ، تصمیم به ختم حاملگی گرفته شد•
با پس از زایمان و تولد جنین و نوزاد ، دچارخونریزی شدید میشود که به اتاق عمل برده و •

. رینگ فورسپس بقایای جفت خارج میشود
ونی بیمارمتناوبا دچار اپیزود خونریزی واژینال شدید میگردد که پکد سل و فراورده های خ•

.دریافت میکند
بررس ی میشود AVMاز نظر احتباس جفت واکرتا و  سونوگرافی داپلر کالرمیشود درخواست •

 .
.شودچون ایشان فرزندی نداشتند تصمیم به درمان حمایتی می. تایید میشودAVMکرتا و ا•
.توسط رادیولوژیست آمبولیزاسیون شریان رحمی انجام میگردد•
.گرددکه خونریزی بیمار با حفظ رحم کنترل می. جهت اکرتا هم متوترکسات تجویز میگردد•
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Case report

:نکته مهم درکیس ریپورت ما

کاهش حرکت جنین میباشد، لذا : شکایت اصلی بیمار

توجه به این نکته مهم است که این عالمت یک هشدار 
.  است

.تکاهش مایع آمنیوتیک در سونوگرافی اس: نکته مهم دوم
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AVM(Arteriovenos malformation)
است ، که در  PPHعلت نادر یک  (AVM)ناهنجاری شریانی رحم 

.استمورد 100کمتر از مقاالت فعلی 

وانند است ، زیرا بیماران می تتهدید کننده زندگی این به طور بالقوه 
.داشته باشندخونریزی زیادی 

زنان پس از زایمان وجود درصد 0.22رحم در  AVMتصور می شود 
، بسیاری تشخیص داده نمی همه عالئم ندارند دارد ، اما چون 

.شوند

Dr Amanda Wee and collegues , Secondary postpartum haemorrhage from a uterine arteriovenous malformation,
Diabetes, Vol. 20 No 1 | Autumn 2018
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AVM(Arteriovenos malformation)
روشهای تشخیص ی

در حالی که
ت ، بررس ی اسسونوگرافی داپلرکالرخط اول 

وسط برای تشخیص تاستاندارد طالیی فعلی
.  استآنژیوگرافی

Dr Amanda Wee and collegues , Secondary postpartum haemorrhage
from a uterine arteriovenous malformation, Diabetes, Vol. 20 No 1 | 
Autumn 2018
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AVM(Arteriovenos malformation)
روشهای تشخیص یآنژیوگرافی از 

Angiography shows the nidus of the complex arteriovenous malformation

Dr Amanda Wee and collegues , Secondary postpartum haemorrhage from a uterine 
arteriovenous malformation, Diabetes, Vol. 20 No 1 | Autumn 2018
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AVM(Arteriovenos malformation)
روشهای تشخیص ی 

MRI لگن یکی دیگر از روشهای
تشخیص ی  غیرتهاجمی میباشد

Dr Amanda Wee and collegues , Secondary postpartum haemorrhage from a uterine arteriovenous
malformation, Diabetes, Vol. 20 No 1 | Autumn 2018 14
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AVM(Arteriovenos malformation)
sonograghy before uterine artery embolisation

Figure 1. Gray scale ultrasound showing the serpiginous structures within the 

myometrium, which raised the concern for a uterine AVM.
• Dr Amanda Wee and collegues , Secondary postpartum haemorrhage from a uterine arteriovenous

malformation, Diabetes, Vol. 20 No 1 | Autumn 2018
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AVM(Arteriovenos malformation)

Management AVM

و ار سن بیم، درجه خونریزی ، وضعیت همودینامیک بسته به رحم AVMمدیریت
 .در آینده متفاوت استمیل به باروری 

ه در زنان در سنین باروری ، درمان محافظبرای جلوگیری از جراحی برداشتن رحم 
.، درمان ترجیحی استآمبولیزاسیون شریان رحم کارانه با 

رحم گزارش  AVMدر مدیریتموفقیت درصد 90آمبولیزاسیون عروق رحمی دو طرفه 

 .شده است

Figure 1. Gray scale ultrasound showing the serpiginous structures within the myometrium, which raised the concern for a uterine AVM.
• Dr Amanda Wee and collegues , Secondary postpartum haemorrhage from a uterine arteriovenous malformation, Diabetes, Vol. 20 No 1 | 

Autumn 2018
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AVM(Arteriovenos malformation)

Pre uterine artery embolisation

. 

Figure 2. Angiography: Pre R) uterine artery embolisation. Note the 
serpiginous tangle of vessels.

• Dr Amanda Wee and collegues , Secondary postpartum 
haemorrhage from a uterine arteriovenous
malformation, Diabetes, Vol. 20 No 1 | Autumn 2018
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AVM(Arteriovenos malformation)

Post uterine artery embolisation

Figure 2. Angiography: Post uterine artery embolisation. 
• Dr Amanda Wee and collegues , Secondary postpartum haemorrhage from a 

uterine arteriovenous malformation, Diabetes, Vol. 20 No 1 | Autumn 2018
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AVM(Arteriovenos malformation)

post-bilateral uterine artery embolisation. 

. 

Figure 3. post-bilateral uterine artery embolisation.

• Dr Amanda Wee and collegues , Secondary postpartum haemorrhage from a 
uterine arteriovenous malformation, Diabetes, Vol. 20 No 1 | Autumn 2018
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Management of Uterine Atony
مدیریت آتونی رحم

• Fundal massage

• Uterotonic drugs              If this fails,

• Bimanual compression may be successful. 

• A fist or hand is placed within the vagina such that the uterus elevated—
stretching of the uterine arteries reduces blood flow . 

ماساژ فوندوس رحم•
داروهای یوتروتونیک رحمی              •

:در صورت عدم موفقیت اقدام بعدی شامل 
.فشرده سازی دودستی ممکن است موفقیت آمیز باشد•
یک مشت یا دست در واژن قرار می گیرد به طوری که رحم باال می•

.  کشیده شدن عروق رحم، جریان خون را کاهش می دهد–رود 
20



Management of Uterine Atony
• If this fails:

• A urinary catheter for fluid status,and a distended 
bladder may interfere with uterine contractility. 

• Controlled cord traction, early cord clamping, and 
prophylactic oxytocic administration reduce PPH by 
500 to 1000 mL.

:   در صورت عدم موفقیت اقدام بعدی شامل •
 ع  برای بررسی وضعیت مایعات و اینکه مثانه متسکاتتر ادراری

.ممکن است در انقباض رحم تداخل ایجاد کند
 ویزتجزودهنگام بند ناف و بستن، کشش کنترل شده بند ناف

.میلی لیتر1000تا 500برای کاهش خونریزی تا حدود  اکسی توسین 
21



Bimanual compression 

ماساژدودستی
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Management of Uterine Atony
Uterine Atony

• Aortic compression is a temporizing 
procedure that can be used in life-threatening 
hemorrhage, particularly at cesarean section. 

• A closed fist compresses the aorta against the 
vertebral column just above the umbilicus. 

فشاربرآئورت یک روش موقتی است که می تواند در •
ن  خونریزی های تهدید کننده زندگی به ویژه در سزاری

.  استفاده کرد
در مقابل ستون مهره ها  روی آئورت مشت بسته را •

.  فشارمی دهیمدرست باالی ناف 
23



Aortic compression
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Management of Uterine Atony
Uterine Atony

• Sufficient force is required to exceed systolic blood pressure—this 
can be assessed by absence of the femoral pulses.

• Intermittent release of pressure to allow peripheral perfusion 
then enables bleeding intra-abdominal vessels to be identified.

است ، ،فشارکافی الزمافزایش فشار خون سیستولیک برای •
.ارزیابی کردعدم وجود پالس های فمور این را می توان با 

ند ، اجازه خونرسانی محیطی را فراهم کانتشار متناوب فشار•
و پس از آن قادر به شناسایی خونریزی عروق داخل شکم 

.شویم
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Management of Uterine Atony
Uterine Atony

• Concluded that this procedure is safe and a 
potentially useful maneuver for patient 
stabilization and transport. 

وش میتوان نتیجه گیری کرد که این ر
یت  امن و مانور بالقوه مفید برای تثب

توضعیت بیمار و حمل و نقل بیمار اس
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Balloon occlusion of the aorta
انسداد بالونی آئورت

•For patients in danger of imminent exsanguination, an aortic catheter 
positioned below the renal arteries may temporize bleeding to allow for 

ongoing resuscitation and can be placed either using a percutaneous femoral 
approach or by introducing the balloon catheter directly into the aorta. 

، برای بیمارانی که در معرض خطرقریب الوقوع قرار دارند
که در زیر شریان های کلیه قرار داده کاتتر آئورتیک 

میشود،ممکن است خونریزی را موقتا قطع کند تا امکان
احیای مداوم را پیدا نماییم و می توان با استفاده از روش 

ور یا با قرار دادن کاتتر بالون به طفمورال پرکوتانئوس 
. اقدام نماییممستقیم در آئورت 
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Management of Uterine Atony
Medical Treatment

مدیریت درمان دارویی  آتونی رحم

The prophylactic use of uterotonic drugs for preventing of uterine atony. 

. ماستفاده از داروهای یوتروتوونیک برای جلوگیری از اتونی رح
:خط اول درمان

• Oxytocin alone (5 -10 U IM) with or without 0.5 
mg Ergometrine may be used. 

• The combination drug is more effective .

• These drugs are also first-line treatment for PPH 
due to atony.

28



Management of Uterine Atony
Medical Treatment

مدیریت درمان دارویی  آتونی رحم 
Prostaglandinsپروستاگالندینها

Second-line treatment for PPH is PGF2α.Hemabate (Carboprost or 15-methyl-PGF2α) 
It is available in single-dose vials of 0.25 mg. deep IM injection or by direct 
injection into the myometrium—either under direct vision at cesarean section or 
transabdominally/transvaginally after vaginal delivery.

.است PPH ،PGF2αدرمان خط دوم •
در ویال های   15methyl-PGF2αیا Carboprost)همابات •

. میلی گرم موجود است0/25تک دوز 
چه در دید -به میومتر مستقیمیا تزریق IMتزریق عمقی •

. مستقیم در سزارین و چه از طریق واژن پس از زایمان واژینال
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Management of Uterine Atony
Medical Treatment

مدیریت درمان دارویی  آتونی رحم 
Prostaglandinsپروستاگالندینها

It may be more efficacious in shocked patients, when tissue hypoperfusion may 
compromise absorption following intramuscular injection. 

• If atony and hemorrhage continue, repeat doses may be given every 15 minutes 
to a maximum of 8 doses (2 mg)

ته در بیماران شوکه داشکاهش پرفیوژن بافتی هنگامی که •
.باشدممکن است موثرترتزریق مستقیم عضالنی باشیم اثر 

، ممکن است دوزهای  در صورت تداوم آتونی و خونریزی •
تجویز  ( میلی گرم2)دوز 8حداکثر تا دقیقه 15هر تکراری

شو
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Management of Uterine Atony
Medical Treatment

• When further oxytocics were 
given to treatment failures, the 
overall success rate was 95%. 

به هنگامی که اکسی توسین بیشتری•
دنبال شکست های درمانی 

٪95میزان موفقیت کلی تجویزگردیده، 
.بوده است
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جدول درمان دارویی خونریزی ناشی از آتونی رحم
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(ترانسفوزیون)تزریق خون و فراورده های خونی
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میبدنآلایدهوزن%70بالغفرددرخوننرمالحجم*

.باشد

یکهمودینامنظرازکهبیماریدرندرتاًترانسفوزیون**

استg/dl10ازباالترویHbسطحواستپایدار

.دارداندیکاسیون

ترانسفوزیونg/dl6ازکمترHbدرهمیشهاما**

.دارداندیکاسیون



(ترانسفوزیون)تزریق خون و فراورده های خونی
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Packed)متراکمقرمزگلبولواحدیک* Cell):

ml250سببکهداردحجم:

هماتوکریتدردرصدی4تا3افزایش

وg/dl1هموگلوبیندر

شودمیپالسماییاجزاءوسفیدهایگلبولافزایشو.



(ترانسفوزیون)تزریق خون و فراورده های خونی
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شمارشواستلیترمیلی50پالکتواحدهر•

.افزایدمیواحد5000راپالکتی

•FFPگروههمانازاستالزمپرسپیتیتکرایوو

.باشدبیمارخونی



(ترانسفوزیون)تزریق خون و فراورده های خونی
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:خونحادرفتندستازدر

تفادهاسسالیننرمال،رینگرمثلکریستالوئیداز%20میزانتا

شودمی

(هماکسل=ژالتینمحلول)کلوئیدهااز%30تاو

ایوکرمثلفیبرینوژنحاویهایفرآوردهوخونآنازبیشترو

.شودمیاستفادهFFPو



اصول کلی تزریق خون در بارداری و روش های جایگزینی خون
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Massiveشدید،خونریزی blood lossکهاستوقتی

بدهددستازساعت24در(لیتر5)خونحجمیکبیمار

بدهددستازساعت3عرضدرراخونحجمدرصد50یاو

بدهددستازخوندقیقهدرسیسی150یاو.

مالزویابدمیضرورتخونزیادمقادیرتزریقشرایطایندر

آشناخونتزریقاصولباخدمتدهندگانارائههمهاست

.باشند



اصول کلی تزریق خون در بارداری و روش های جایگزینی خون
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هفتهدروپروندهتشکیلزماندراستالزمباردارهایخانمتمامیRhوخونیگروه

ماربیشفاهیگزارشیاوگواهینامهوبیمارهمراههایکارتبهوشوندچکبارداری28

.نشوداکتفا

سهردکهکسانیوحاملهزناندرشودمیتهیهمچکراسبرایکهبیمارخوننمونهعمر

.استروز3ازکمتردارندرافوقمواردازایسابقهیاواندداشتهخونتزریقاخیرماهه

.استقبولقابلروز7تاصورتاینغیردر

.تدافمیاتفاقزیاداحتمالبهقرمزهایگلبولآلوایمونیزاسیونآخرماههسهدرزیرا

بایدوباشدداشتهعمرروز7ازبیشنبایدترانسفوزیونازقبلاینمونههیچبنابراین

.باشدتازه
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DICعلل مامایی 

40

میDICسببکهمامائیعلل•

:شاملشوند

آمنیوتیک،مایعآمبولی

جفتکندگییادکولمان

اکالمپسیپره



DICعلل مامایی 
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هشدشناختهپرویایپالسنتاکههاییخانم•

:استضروریدارند

شدهمچکراسقرمزهایگلبولواحد2حداقل•

باهفتههروشود،نگهداریخونبانکدر

.شودجایگزینجدیدشدهمچکراسواحدهای

رزروبیشتریخونواحدتعدادلزومصورتدر•

.شود



DICعلل مامایی 
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وپالکتFFPتجویزبالینیظناساسبر،نباید

حاضردیرخونیهایتستنتایجکهاینمگرگردد

.شود

انفوزیونFFPازخونحجمیککهاینازقبلباید

.شودشروعبروددست

دلیلبهکههاییخانمدرDICدارندخونریزی

پرسپیتیتکرایووپالکت،FFPازترکیبیتزریق

.دارداندیکاسیون



DICعلل مامایی 
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Rhهایخانمپروفیالکسی• Negative

:(رگام)Dآنتیبا

تپرسپیتیکرایووFFPکهصورتیدر

Dانجاماستالزمشودتزریقمثبت

.گیرد



DICعلل مامایی 
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کرایویاوFFPتزریقوسیلهبهفیبرینوژناستالزم•
.شودینگهدارلیتردسیدرگرممیلیصدباالیپرسپیتیت

هاییخانمدرDICغیابدرFFPاثربردالکافیمدرک•
.نداردوجوددارندخونریزیکه

.شودهدایتانعقادیهایتستوسیلهبهبایدآنمصرف•



DICعلل مامایی 
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:یدشدخونریزیدرکوآگولوپاتیاولیهعلت•

وسیلهبهخونحجمجایگزینیدنبالبه
اجزاءونترانسفوزیوکلوئیدیاکریستالوئید

یفاکتورهاکوآگولوپاتیقرمز،هایگلبول
.باشدمیانعقادی



DICعلل مامایی 

46

شدیداDICًجریاندرانعقادیفاکتورکدام
:یابدمیکاهش

بیشترازسایرفاکتورهافیبرینوژن

فاکتورV

فاکتورVIII

فاکتورXIII



DICعلل مامایی 
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:DICشبهسندرم•

الفعاثردرنسجیترومایدنبالبه
خونانعقادآبشاریسیستمشدن
.میشودایجاد



DICعلل مامایی 

48

وترومانواحیازشدیدخونریزیکهزمانی•
Oozingهایراهووریدیتزریقنواحیاز

insertion(تزریق)بایدداردوجودوریدیداخل
.شدمشکوکDICبه

تاباشدمیml/kg15-12تزریقبرایFFPمقدار•
.شودداشتهنگه1/5ازکمترPTزمانکهحدی



PRBC =سلول های خونی قرمز پک شده

49

کراسامکاناگروداردالزموقتدقیقه35-40حدودمچکراسبرای

.کنیداستفادهمنفیOخونازنداردوجودآزمایشگاهدرمچ

می%3-4راهماتوکریتوداردحجملیترمیلیPRBC،250واحدهر

.افزاید

استتمثبناخواسته،هایبادیآنتینظرازاسکرینینگبادیآنتیاگر

.شودانجامبایدساعت1-24مچکراس



PRBC =سلول های خونی قرمز پک شده
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FFPپالسمای تازه منجمد شده 
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FFPیمفریزسپسوشودمیتهیهکاملخونازپالسما،کردنجدااز

.داردالزموقتدقیقه30شدنذوببرایوشود

.شودتجویزFFPاستالزمباشدکنترلبرابر1/5ازبیشترaPTTاگر

FFPنآواحدهرواستفیبرینوژنوانعقادیفاکتورهایتمامیحاوی

.افزایدمیmg-dl10رافیبرینوژنسطحوداردحجملیترمیلی180



FFPپالسمای تازه منجمد شده 
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FFPپالسمای تازه منجمد شده 
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FFPتزریق 

دارندجراحیازناشیخونریزیکههاییخانمدر

ازمترکبهفیبرینوژنسطحبودنپایینصورتدر

mg-dl100شدنطوالنییاPTیاوPTT:

FFPدوزباراml/kg15-10نماییدتزریق.



پالکت
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باودشومیسانتریفوژوشدهتهیهکاملخونازپالکت

.دآیمیدرمجددتعلیقحالتبهپالسمامیلی50-70



پالکت
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راحیجنوعوبیمارینوعحسببرپالکتتزریقشروعآستانه

:استمتفاوت

ازکمترپالکتسطحاگرµl/50000باشد

بیمارخونریزی،

فازدریاDICباشد

دارداندیکاسیونآنتزریقکهباشدجراحیکاندیدیا.

.شودمیالزمپالکتواحد6-10تزریقمعموالً

1 µl  = 0.001ML



پالکت
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میزانمتوسططوربهپالکتواحدهرتزریق

افزایشبالغافراددرµl/10،000-5000راپالکت

.دهدمی

فرادادرراپالکتمیزانکنسانترهپالکتواحد6

.دهدمیافزایشواحدµl/60،000-50،000بالغ



پالکت
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شودهاستفادپالکتیترانسفوزیونازاستبهتر

واحددهندهیکازapheresisوسیلهبهکه

.استشدهتهیه(واحددنور)

بههکمعمولیهایپالکتازنباشددسترسدراگر

استشدهجداخونهایکیسهازراندومصورت

.شودمیاستفاده



پالسمای دنور
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گیرندهخونیگروهبااستالزم(خوندهنده)دنورپالسمای

.باشدسازگار

ودشمیتزریقپالکتباهمراهقرمزهایگلبولازمتغیریمقدارچون

D-NegativeدنورهایپالکتازD-Negativeگیرندگانبهاستالزم

.شوداستفاده

µLازپالکتسطحکهصورتیدرشوندنمیجراحیکهبیمارانیدر

.افتدمیاتفاقخونریزیندرتاًکندتجاوزواحد10،0000-5000



کرایوپرسی پیتیت
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ذوببرایوشودمیتهیهFFPازپپتیتپرسیکرایو

.داردالزموقتدقیقه35-45شدن

بهستافیبرینوژنآلایدهمنبعپپتیتپرسیکرایو

وتاسپائینخطرناکیصورتبهآنسطحاگرخصوص

oozingداردوجودزخماز.



کرایوپرسی پیتیت
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کرایوپرسی پیتیت
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:حاویآنپیتیتواحدکرایوپرسیهر

فاکتورVIII:C،

فاکتورVIIIویلبراندون،

Mg200فیبرینوژن،

فاکتورXIII

استفیبرونکتینو

.داردقرارپالسماml15ازکمتردرکه



کرایوپرسی پیتیت
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ترپایینmg/dl80ازفیبرینوژنسطحکهاستوقتیتزریقالویت

رافیبرینوژنسطحپپتیتپرسیکرایوپکواحد10هروباشد

mg/dl100-80افزایدمی.

حجمیجایگزینبهنیازکهفیبرینوژنپایینسطحوDICبیمارانبرای

.استپپتیتکرایوپرسیدادنترکیببهترینندارند

شودمیتهیهمختلفدهندهنفر10ازپپتیتپرسکرایوواحد10

.باالستعفونتخطربنابراین



خون کامل

63

طوربهکاملخونواحدهرهماتوکریت

PRBCواحدهروباشدمی%40متوسط

در%3-4واستهماتوکریت%50-80حاوی

.دهدمیافزایشراهماتوکریتحجم،



ترانسفوزیون خون اتولوگ

64

خوناستممکنخاصشرایطتحت

ظرندرترانسفوزیونبرایوذخیرهاتولوگ

زیادروشاینکلدرولیشودگرفته

.نیستامیدوارکننده
فردآندر کهاستروش یاز عبارتخودی،خون اهداییااتولوگخون اهدای**

.نمایدمیاهداخون خودشبرای



خون کامل
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فعال شدهVIIفاکتور 
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:شدهفعالVIIفاکتور

تحیاتهدیدکنندهوشدیدخونریزیموارددرجدیددرمانهفت،فاکتور

.کندمیعملخارجیانعقادیراهسازیفعالطریقازباشدمی

50-100ازعموماًوکندمیفرقموردبهبستهوریدیداخلتزریقدوز

.کندمیتفاوتخونریزیقطعتاساعت2هرکیلوگرم/میکروگرم

.کندمیتفاوتتجویزازپسدقیقه40تادقیقه10ازخونریزیقطع



Role of intraoperative cell salvage
خون بیمارحین عملاتوترانسفوزیوننقش 

• Autotransfusion of blood obtained by intraoperative cell salvage (with a 
leukocyte filter and washing) can reduce the use of allogeneic blood, but the 
reduction may be modest.

و با فیلتر لکوسیت)اتوترانسفیوژن خون به دست آمده ازبیمارحین عمل •
می تواند استفاده از خون آلوژنیک را کاهش دهد ، اما کاهش ممکن ( شستشو

.  است متوسط باشد

• Postpartum hemorrhage: Management approaches requiring laparotomy ... 
https://www.uptodate.com/contents/postpartum-hemorrhage-
managemen...
6 of 24 6/20/2021, 2:21 PM
globulin. 
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Role of intraoperative cell salvage
خون بیمارحین عملاتوترانسفوزیوننقش 

Although there is a theoretical concern that reinfusing amniotic fluid may cause 
amniotic fluid embolism, this has been documented only once ,and may have 
been prevented with cell washing. 

•Risk of maternal infection from infusion of bacterial contamination is also 

minimal.

اعث اگرچه این نگرانی وجود دارد که تزریق مجدد مایع آمنیوتیک ممکن است ب•
ن است شود ، این فقط یک بار اتفاق افتاده است ، و ممکآمبولی مایع آمنیوتیک 

. با شستشوی سلول از آن جلوگیری شود
.استکم در اثر تزریق آلودگی باکتریایی نیزخطر عفونت مادر •

Postpartum hemorrhage: Management approaches requiring laparotomy ... 
https://www.uptodate.com/contents/postpartum-hemorrhage-managemen...
6 of 24 6/20/2021, 2:21 PM globulin. 68



intraoperative cell salvage

69
http://pourgarmrodi.blogfa.com/category/3



intraoperative cell salvage
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Role of intraoperative cell salvage
خون بیمارحین عملاتوترانسفوزیون

دکل فرایند بازیافت خون در چهار مرحله خالصه میشو :تکنیک کار

(Collection)جمع آوری (1

(Priming)آماده سازی ( 2

(Washing) شستشوی گلبول ها( 3

بازگشت خون به بیماریا داخل کیسه(Emptying)تخلیه( 4
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کنتراندیکاسیون و عوارض استفاده ازخون 
بازیافت شده

مانند صدمات شکمي ، امبولي هوا و چربي:آلودگي باکتريال •

بدليل تزريق مواد زائد موجود در خون جمع آوري:اختالل عملكرد ريوي •
شده

كواگولوپاتي•

،اختالل كليوي ، •

•Sepsis

انتشار سلولهاي بدخيم•
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کنتراندیکاسیون و عوارض استفاده ازخون ادامه
بازیافت شده

خطرناكترين عارضه•

تا    1/ 30،000مي باشد که انسيدانس آن امبولي هوا 

.مي باشدامبولي،  كشنده 1/ 38000

يعني)قبل از تزريق مجدد آن انتقال خون به يك كيسه تزريق كه با 
ق و از تزري( مستقيما خون از محفظه جمع آوري به بيمار تزريق نشود

.  خون تحت فشار اجتناب شود
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کنتراندیکاسیون و عوارض استفاده ازخون 
بازیافت شده

از پروتئينهاي عاري چون خون آماده شده *
انعقادي و پالكت فعال میباشد،اگر 

مصرف كنند بايد واحد 6بيش از بيماران 

FFP  بگیرند كنستانترهپالكتو.
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Role of intraoperative cell salvage
خون بیمارحین عملاتوترانسفوزیون

Salvaged blood may contain fetal erythrocytes ,but this is 
not a major concern, as D alloimmunization in a D-
negative mother can be prevented by administration of 
anti-D immune.

شد باحاوی گلبول های قرمز جنین خون بازیافت شده  ممکن است –
منی تجویز ای، اما این یک نگرانی اساسی نیست ، زیرا می توان با 

alloimmunization(آلوایمونیزاسیون)ازDضد  D  در مادرD 
منفی جلوگیری کرد 

• Postpartum hemorrhage: Management approaches requiring laparotomy ... 
https://www.uptodate.com/contents/postpartum-hemorrhage-managemen...
6 of 24 6/20/2021, 2:21 PM
globulin. 
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Role of intraoperative cell salvage
خون بیمارحین عملاتوترانسفوزیون

ABO incompatibility reactions cannot be prevented but are unlikely to be serious 
because the volume of fetal blood contamination is small and A and B 
antigens/antibodies are not fully developed at birth. 

• These risks are probably less than or similar to those from allogeneic
transfusion. 

نمی توان جلوگیری کرد اما بعید به ABOواکنش های ناسازگاری از •
نظر می رسد عارضه جدی باشد، زیرا حجم آلودگی خون جنین کم 

بدو تولد کامالً رشد در Bو Aاست و آنتی ژن ها و آنتی بادی های 
از خطر مشابه انتقال خون کمتر این خطرات احتماالً.نکرده اند

آلوژنیک یا مشابه آن است
Postpartum hemorrhage: Management approaches requiring laparotomy ... 

https://www.uptodate.com/contents/postpartum-hemorrhage-managemen...
6 of 24 6/20/2021, 2:21 PM
globulin
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Management of Uterine Nonatony
surgery Treatment

• The remaining patients required surgery and many of these had a cause for 
PPH other than atony, including laceration and retained products of 

conception.   
بیماران باقیمانده که به جراحی احتیاج دارند و  

PPHبرای غیر از آتونی بسیاری از اینها دلیلی 
:دارند ، شامل

پارگی•
.احتباس محصوالت حاملگی میباشد•
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مدیریت درمان جراحی آتونی رحم
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خونریزیکنترلغیرداروئیهایتکنیکومداخالت

:استزیرمواردشاملوشودمیانجاماولویتترتیببهمداخالتاین

دستیدوماساژ-1

فولیسوندیارحمیبالونبارحمکردنپک-2

B-LYNCHتکنیکازاستفاده-3

تخمدانیورحمیشریانبستن-4

گاستریکهیپوشرائینبستن-5

رحمیشریانآمبولیزاسیون-6

ماننددشونمیکنترلخونریزیکهمواردیدرفوریهیسترکتومیبهتصمیم)هیسترکتومی-7

(اکرتاپالسنتایارحمپارگی



نکات استفاده از بالون یا ابزارجایگزین
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رحمداخلرا16شمارهفولیسوندعدد1-4-3
سی60-80میزانبهراهاآنبادکنکودادهقرار
:نماییممیپرسالیننرمالمحلولباسی

ندکمیفراهمرادرناژفرصتکاتتربازتهایان.

شودبرداشتهبایدبعدساعت24-12تترهاکا.



نکات استفاده از بالون یا ابزارجایگزین
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مکاندویادستکشازاستفادهصورتدر-2
نازائیهایبخشدرمعموالًکه)استریل
.شودمیتوصیه(استموجود

اترودکاربهآنکناردرهمفولیکاتتر
هداشتوجودبالونپشتخونتخلیهامکان
.باشد



نکات استفاده از بالون یا ابزارجایگزین
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sosتامپونادبالونهر-3 Bakri

لیترمیلی300-500باتوانمیرا
.نمودپرسالیننرمال



Bakriبالون 

سانتیمتر است54با طول تامپوناد سیلیکونی بالون بکری یک 
.استفاده میشودPPHو برای کنترل موقت و کاهش 

پس از جداشدن جفت، ممکن است سینوسهای وریدی و شریانهای 
.مارپیچی بازبماند و خونریزی از بستر جفتی رخ دهد

ع استفاده از فشار کافی برای فشردن رگهای خونی، اغلب باعث رف
ل مشکل میشود، زیرا فشار روی رگهای خونی، بیشتر از فشار داخ

.  استرگ
خونریزی اگر فشار به اندازه کافی ایجاد شود، خون لخته میشود و

.  متوقف میشود
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Bakriبالون 

یا ناش ی از فشار بر حفره اندومتری مربوط به اثر اثر بالون بکری ممکن است
.  در نزدیکی شریان رحم باشدهیدرواستاتیک افزایش فشار

و با سرعت کار گذاشته یا خارج میشود و شکل خاص و با راحتیاین بالون به
س ی و جنس سیلیکون که مانع از چسبیدن بالون به الیه س ی500ظرفیت

کردن رحم و کنترل داخلی رحم است، وباعث میشود فشار کافی برای تامپون 
.خونریزی در سطح وسیع اعمال شود

اژ همزمان توسط پورت درنعالوه میزان دقیق ازدست رفتن خون به 
.میشود ارزیابیآن 
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نکات استفاده از بالون یا ابزارجایگزین
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ازساعت4-5ازپسخونریزیشدنمتوقفبامواردایندر-4
.شودچکخونریزیمجدداوکردهکمهابالونداخلمایعحجم

ساعت24تاوشدهپرهابالونمجدداًخونریزیبروزصورتدر
.شودنگهداری

ردوروزاولیهساعاتطیدرتخلیهبایستیساعت24ازپس**
:شودانجاممرحلهدوطیوبیمارستاندرمجربپزشکانحضور

وکاملتخلیهسپسخونریزیبررسیوحجمکاهشاولمرحله)
.(هابالونخروج



نکات استفاده از بالون یا ابزارجایگزین
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هنگامعفونتخطردلیلبه-5
تجویزرحمیتامپونازاستفاده

صیهتوالطیفوسیعبیوتیکآنتی
.شودمی



Balloon in endometrium
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جاگذاری بالون 
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انواع بالون
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تامپونهای شیمیایی
ی تامپونهای شیمیایی هم برا•

مطرح شده اند  PPHکنترل 
.که در حال بررسی است
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Utero-ovarian artery Ligation
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Uterine artery ligation
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Ovarian artery ligation
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:تخمدانی و شریان های رحمی دو طرف–بستن شریان های رحمی 

به اشتباه شرایین انفاندیبولوپلویکاین عمل الزم است با دقت کافی انجام شود تا 

(  ارییوتر و اوو)تخمدانی -تخمدانی در ناحیه لیگامان رحمی-به جای شریان رحمی

.بسته نشود



شریان های رحمی دو طرفوتخمدانی  –بستن شریان های رحمی 

93

:



وگاستریکبستن شرائین هیپ:لیگاسیون عروقی

94

مترکگذشتهبهنسبتحاضرحالدرکهاستخونریزیکنترلهایروشازیکی

.داردنیازجراحمهارتبهعملاینموفقانجام.شودمیاستفاده



Hypogastric artery ligation
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B-Lynch suture

https://en.wikipedia.org/wiki/B-
Lynch_suture

Absorbable suture can be left in situ, and would typically not lead to problems with 
future pregnancies.

ری های بخیه قابل جذب می تواند در محل باقی بماند و به طور معمول منجر به مشکلی در باردا
آینده نمی شود 



Hayman suture( هیمن سوچر)
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Quabba suture(کوابا سوچر)
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Cervical ismic suture
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Pelvic packing 
Pelvic packing to create tamponade pressure exceeding arterial pressure

can control bleeding from small pelvic arteries. It can be useful as a temporizing measure in the management 
of broad ligament or retroperitoneal hematomas, lacerations that are difficult to repair
because of their location or friable tissue, bleeding related to coagulopathy while coagulation factors are being 
replaced, and posthysterectomy bleeding. The technique is described below 

ریانی  برای ایجاد فشار تامپوناد بیش از فشار شپک کردن لگن 
.  دمی تواند خونریزی از عروقهای  کوچک لگن را کنترل کن

این روش می تواند به عنوان یک راهکار کمک کننده در 
ه کپارگی هایی ، مدیریت هماتوم رباط پهن یا خلف صفاقی 

بافتهایوجود یاترمیم آنها به دلیل محل قرارگیری آنها 
در تیکواگولوپا، دشوار است یا خونریزی مربوط به شکننده 

ود و حین اینکه جایگزینی  فاکتورهای انعقادی انجام میش
. انجام شودخونریزی پس از برداشتن رحم 

Postpartum hemorrhage: Management approaches requiring laparotomy ... 
https://www.uptodate.com/contents/postpartum-hemorrhage-managemen...

6 of 24 6/20/2021, 2:21 PMglobulin. 
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Pelvic packing

که به سوچور و یا هموستاز موضعیخونریزی های جدی برای •
به جراحی در  ندادنو ادامه پک لگن با گاز جواب نمی دهند 

.نظر گرفته می شود 
ه گاز زیاد برای فشار موضعی کافی گذاشته می شود که ب•

به کار می رود و در از آمبولیزاسیون قبلو صورت موقت 
. گذاشته می شودساعت 48تا 24برای بعضی موارد پک 

پک  است و خونریزی متوقف شده است، Stableاگر بیمار •
.دراتاق عمل برداشته می شود

• Williams obstetrics ,25th ed,2018
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Pelvic packing
If it is removed too soon (<24 hours), bleeding will resume, whereas if it is removed too late (>72 

hours), pelvic infection or abscess may ensue.
Under general anesthesia, the wound is opened and the gauze is removed with gentle traction. The 

pelvis is irrigated with saline to clear loose clots and other debris, but aggressive exploration of the 
pelvis is not performed if no pooling of blood is noted. The wound is then reapproximated in the 
usual manner.

و ساعت برداشته شود و خونریزی قطع شود احتمال عفونت24اگر پک لگنی کمتراز
خطر عفونت یا ، برداشته شود ساعت  72اگر بعداز، در حالی که کمترآبسه لگن 

.می یابدآبسه لگن افزایش 
.برداشته می شود با مالیمت ، انسزیون باز شده و گاز تحت بیهوشی عمومی 

نرمال سالینبرای از بین بردن لخته ها  و باقی مانده دبری ها در لگن با شستشو  
اکسپلوریشن تهاجمی در صورت عدم تجمع خون ، درلگن اماانجام می شود، 
.  انجام نمی شود

.سپس انسزیون  دوباره به روش معمول بسته میشود
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جایگزینی کاتتر شریانی لگنی قبل از جراحی

ز  درشرایطی که حجم وسیع خون از دست می رود و تکنیک جراحی هم برای با

و یا  ایلیاککه در کاتترهای بالون دار کردن فضاها مشکل است لذا محققان از 

.قبل از عمل کار گذاشته می شود استفاده کرده اندشریان های رحمی 

.ترل کندخونریزی شدید را کنآمبولیزاسیون،  یا با باد شوند می تواند کاتترها

.نیز استفاده می شودسندرم های اکرتا از این کاتترها برای 

Williams obstetrics ,25th ed,2018
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چتر لگنی
وتوقفبرایکه(1926)شدتعریفLogothetopulosتوسط(parachute)چترمجموعه

.داردکاربردهیسترکتومیدنبالبهشدیدلگنیخونریزی

نجاتهاروشسایرشکستصورتدرتواندمیاماشودمیاستفادهندرتاًامروزهاگرچه

.باشددهنده

استفادهیرادیولوژدروسایلداشتننگهاستریلبرایکهپالستیکیکیسهشاملpackاین

.کندپررالگنبتواندتااستشدهپرکافیگازباکهاستشودمی

باشودمیخارجواژنازکهداردساقهیکوشودمیجایگزینشکمیطریقازپکاین

.شودمیآویزانتختازسرموشودمیایجادکششلیتری1سرمبهساقهکردنوصل

.شودمیبرداشتهچتراینواژینالراهازساعت24ازبعد
Concise Williams obstetrics ,25th ed,2
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لگنیچتر (parachute)

The Pelvic Pressure Pack and the Uterovaginal Balloon System

G. A. Dildy III
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(parachute)چتر لگنی
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(parachute)چتر لگنی
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(پاراشیتparachute)چتر لگنی
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ROLE OF HYSTERECTOMY
نقش هیسترکتومی

• Hysterectomy is a definitive treatment of uterine bleeding. Regardless of the etiology of 
postpartum hemorrhage (PPH), continued blood loss can lead to severe coagulopathy due to 
massive loss ofcoagulation factors. Severe hypovolemia, tissue hypoxia, hypothermia, electrolyte 
abnormalities, and acidosis can result, which further compromise the patient's status. If the patient 
is not already at laparotomy and has developed these additional complications, then correction of 
the severe physiological deficits before hysterectomy, if possible, could be life-saving

. خونریزی رحم استهیسترکتومی درمان قطعی 
خونریزی پس از زایمان ، ادامه از دست دادن خون می تواند صرف نظر از علل 

منجر به اختالل انعقادی شدید به دلیل از دست دادن گسترده فاکتورهای
تالل انعقادی ، همچنین ،هیپووملی شدید ، هیپوکس ی بافتی ، هیپوترمی ، اخ

.  الکترولیتها و اسیدوز شود
 اگر بیمار هنوزالپاراتومی نشده و دچار این عوارض شده باشد ، اصالح نقایص

ات شدید فیزیولوژیکی قبل از هیسترکتومی، در صورت امکان ، می تواند نج
دهنده زندگی باشد 
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ROLE OF HYSTERECTOMY
نقش هیسترکتومی 

• In patients with placenta accreta spectrum or uterine rupture, early resort to hysterectomy may be the least morbid 
approach for controlling hemorrhage and may prevent deaths and morbidity caused by delays while ineffective 
fertility-preserving procedures are attempted. With improving prenatal diagnosis of placental attachment disorders, 
hysterectomy can often be anticipated and discussed with the patient before planned cesarean birth.

، استفاده از هیسترکتومی، پارگی رحم یا طیف جفتی آکرتا در بیماران با 
د و از برای  کنترل خونریزی داشته باشکمترین موربیدیتی ممکن است 

مرگ و میر ناش ی از تأخیر، در حالی که اقدامات غیر موثر برای حفظ 
.باروری استفاده می شود ، جلوگیری کند

توان ، اغلب میبا بهبود تشخیص قبل از تولد اختالالت چسبندگی جفت 
.  و کردهیسترکتومی راپیش بینی کرد و قبل از سزارین ، با بیمار گفتگ
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Damage control approach for persistent bleeding after hysterectomy 
رویکرد کنترل آسیب های وارده  برای خونریزی مداوم پس از هیسترکتومی

•continued severe bleeding after hysterectomy can enter a lethal downward spiral characterized by
hypothermia, coagulopathy, and metabolic acidosis [55,56]. Criteria proposed for this "in extremis"
state include pH <7.30, temperature <35°C, combined resuscitation and procedural time >90
minutes, nonmechanical bleeding, and transfusion requirement >10 units packed red blood cells
(RBCs) [57] 

اگر پس از هیسترکتومی ،خونریزی شدید ادامه یافت، می تواند به یک
ی  و سرازیری مارپیچ کشنده وارد شود که با هیپوترمی ، اختالل انعقاد

.اسیدوز متابولیک مشخص می شود
:شامل "در مرحله آخر"معیارهای پیشنهادی برای این حالت 

pH  <7.30 ،
T <35 ، درجه سانتی گراد
 احیا((combined  ترکیبی
دقیقه ، 90<زمان عمل
 واحد پکدسل 10خونریزی غیر مکانیکال و نیاز به  ترانسفوزیون بیش از
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Damage control approach for persistent bleeding after hysterectomy
رویکرد کنترل آسیب های وارده برای خونریزی مداوم پس از هیسترکتومی 

To abort the cycle, the bleeding area is tightly packed, and the skin is closed to prevent heat
and moisture loss (either with large sutures or with towel clamps). Placement of a large bore
drainage catheter (such as a large Jackson-Pratt drain or a chest tube) in the pelvis at the
time of temporary closure will allow early recognition of the need to return to the operating
room. 

Variations of the abdominal packing procedure have explained. 

زرگ ، ناحیه خونریزی کامالً پکد شده  و با بخیه های ببرای توقف  چرخه خونریزی
تا مانع از دست  (گرفته میشودtowel clampsپوست  سچورشده یا با کالمپهای شانگیر 

.دادن گرما و رطوبت شود

ه یا پرات یا تیوب قفسه سین-مانند تخلیه بزرگ جکسون)قرار دادن یک درن بزرگ تخلیه 
شت  در لگن در زمان بستن  موقت ، اجازه بازنگری وتشخیص اولیه  و نیاززمان بازگ( مشروم

.به اتاق عمل را امکان پذیر می کند 

.روش های مختلف پکد کردن شکم توضیح داده شد
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خونريزی زودرس راهنمای کشوری بازنگری 

پس از زايمان
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خونريزی راهنمای کشوری بازنگری 

زودرس پس از زايمان

خونريزی زودرس پس از 
زايمان
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تخمین خونريزی پس از زايمان

و یا بیشتر طی  سی سی 500از دست دادن حدود ذ  
پس از زایمان طبیعیساعت 24

خون پس از سی سی 1000از دست دادن بیش از
سزارینعمل جراحی

10  درصد کاهش در میزان هماتوکریت پس از
زایمان
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تخمین خونريزی پس از زايمان

 :نکته
از حجم کلی خون ازیا بیشتر 10%تا زمانی که 

:عالیم خونریزی شاملدست نرفته باشد، 
هیپوتانسیون، گیجی، رنگ پریدگی،  

ظاهر تاکیکاردی، تاکی پنه و اولیگوری 
.نخواهد شد
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تخمین خونريزی پس از زايمان

:تخمین چشمی حجم خونریزی

از مقدار واقعی باشد،  کمتردرصد 50تا 30ممکن است 
بی  که در دسترس ترین روش برای تخمین حجم تقری

. است

گازهایزیر مادر و میزان خیس شدن شان به 
.مصرف شده توجه شود
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تخمین خونريزی پس از زايمان

:تخمین چشمی حجم خونریزی

ازدست رفته در زایمان خونمقدار واقعی 
.سی سی است500بدون عارضه طبیعی 
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معیار های خونریزی پس از زایمان
:Scant(قلیل یا اندک    ) سی  10حدود میزان خون و لوشیا
.آغشته به خون است، سانتی متر از پد5کمتر از و یا سی 

:Light(خفیف     ) و سی سی 25تا 10میزان خون و لوشیا از
.آغشته به خون است،سانتی متر از پد10کمتر از یا 

:Moderate(متوسط ) سی  50تا 25میزان خون و لوشیا از
.آغشته به خون است، سانتی متر از پد15کمتر از و یا سی 

.
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معیار های خونریزی پس از زایمان

:Urge/ Heavy/Profuse(شدید) میزان خون و لوشیا از
کامالً به خون ساعت 2در مدت و یا یک پد سی سی 80تا 50

.آغشته می شود

:Excessive(بیش از حد) کامالً به دقیقه 15مدت یک پد در
جمع شده خون در زیر باسن مادر خون آغشته می شود و یا 

.است

نیز حجم زیاد خونخروج ناگهانی و لخته بزرگتر از یک لیمو 
.نشانه خونریزی زیاد می باشد
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سایر معیارهای تشخیص خونریزی پس از زایمان

سی سی در ساعت 60میزان ادرار )در برون ده ادراری تغییر =
سی سی در ساعت30و یا حداقل 

تعریق، سرد شدن، )در شرایط پوست تغییر =
خاکستری یا رنگ پریدگی بخصوص اطراف دهان

سطح هوشیاری وگیجیتغییر  =

به آب و هوا و حالت خمیازهعطش  =

لرز و بی قراری =
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سایر معیارهای تشخیص خونریزی پس از زایمان

نسبت  10%هماتوکریت به میزان تغییر =
از  )به میزان هماتوکریت در زمان پذیرش 

خون در مدت سی سی 1000دست دادن 
باعث کاهش هماتوکریت بهیک ساعت 

 .می شود10%میزان 
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ی نکات مهمراهنما

بدون می توانددقیقه 15شدید مداوم طی خونریزی :1نکته 
.شودشوک باعثعالیم بالینی

احساس ضعف، سبکی سر، حالت مگس پرانی)وجود عالیم 
.نیاز به بررسی دارد( جلوی چشم، اضطراب و عطش هوا

. استطبیعی لرزش چانهبعد از زایمان و لرز:2نکته 
و تو با گرم نگه داشتن مادر با پاین حالت بعد از مدت کوتاهی 

.به او از بین می روداطمینان دادن 
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ی نکات مهمراهنما

وجود احتمال پارگی ، جریان خون مداومدر صورت 3:نکته 
دارد

.

ده  باقی ماندن جفت و پر، احتمال دفع بافتدر صورت 4:نکته 
.وجود داردها 
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واژنبررسی محل ترمیم برش یا پارگی

و خلفی، ناحیه قدامی، جفت،پس از زایمان
:باید از نظردیواره های واژن 

وجودپارگی،-1
تعیین میزان پارگی -2
.یا وسعت اپی زیاتومی بررسی شود-3
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واژنبررسی محل ترمیم برش یا پارگی

:تعیین درجه پارگی به شرح زیر می باشد

پارگی فورشت، پوست پرینه و مخاط واژن1:پارگی درجه 

و عضله پارگی فورشت، پوست پرینه، مخاط واژن2:پارگی درجه 
پرینه

نه پارگی فورشت، پوست پرینه، مخاط واژن، عضله پری3:پارگی درجه 
اسفنکتر مقعدیو 

نه، پارگی فورشت، پوست پرینه، مخاط واژن، عضله پری4:پارگی درجه 
همراه مخاط رکتوماسفنکتر مقعدی به 
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تعیین درجه پارگی
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بررسي محل ترمیم برش يا پارگي

: نکته

ساعت اول پس از 24در درد پرينه 
تولد ممکن است به علت وجود 

.باشدهماتوم
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درد پرينه
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مپست پارتوهماتوم

130

Postpartum hematomas
• Localized collections of blood in loose connective tissue beneath

the skin covering external genitalia, beneath the vaginal mucosa,

or in the broad ligaments.

• Usually occurs without laceration of the overlying tissue.

ل تجمع موضعی خون در بافت همبندی ش
،  که اندام های تناسلی خارجیزیر پوست 

زیر مخاط واژن یا رباط های پهن را 
معموالً بدون لسریشن  پوشانده است، 

بافت پوشاننده رخ می دهد 



ولوهماتوم
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معیار های تشخیص هماتوم

 هنگام لمس پرینه یا محل احساس درد زیاد
ترمیم

یا محل ترمیمادم غیر قرینه پرینه
پوست پرینه یا محل ترمیمایسکمی
 مپوست پرینه یا محل ترمیافزایش سفتی
 به رکتوماحساس فشار
محل دردکبودی
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معيار های تشخيص هماتوم

-
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:معیار های تشخیص هماتوم

-
در صورت بروز هماتوم اندازه آن بررسی  :نکته
. شود

تر از بیشیافت و یا ج افزایش یبتدراگر اندازه -
مل اتاق عبود الزم است، هماتوم در سانتی متر 5

.تخلیه شود
،  کمپرس یخدر غیر اینصورت مادر با -

نظر تحتکنترل عالئم حیاتیو تجویز مسکن 
.گرفته شود
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اطمینان از دفع ادرار:راهنمای 

ن قبل از ترخیص مادر باید از دفع ادرار مطمئ-
. شد

سی 50تا 30میزان مورد انتظار تخلیه ادرار -
. سی در ساعت است

.کنیدتشویق به تخلیه مثانه مادر را -
پس از زایمان قادر به ساعت 4چنانچه مادر تا-

و اژنو،مثانهوضعیت ابتداه مثانه نبود، یتخل
.از نظر هماتوم بررسی شودولو
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اطمینان از دفع ادرار:راهنمای 
:ددر صورت نبود هماتوم اقدامات زیر انجام گیر

.اگر مادر منع حرکت ندارد، به توالت راهنمایی شود1-
گوش دادن به صدای آب2-
خیس کردن و تکان دادن انگشتان در آب3-
ریختن آب ولرم روی پرینه4-
پاشویه در لگن آب حاوی عصاره نعنا5-
فشار آرام روی سوپراپوبیک6-
شل کردن پرینه توسط مادر7-
استفاده از سوند نالتون و تخلیه ادرار8-
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اطمینان از دفع ادرار:راهنمای 

:اقدامات زير انجام گیردنبود هماتوم در صورت 

 :نکته-
و نبود اسیون ردهیددر صورت 

در مدت سی سی سرم 400ادرار، 
تزریق شود و مادر مجدداً ساعت 2

.به تخلیه ادرار تشویق شود
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اطمینان از دفع ادرار:راهنمای 
داقدامات زیر انجام گیرنبود هماتوم در صورت 

از اگر با انجام اقدامات فوق، مادر قادر به تخلیه ادرار نبود پس
ی بررسی دقیق کانال زایمانی، وضعیت رحم و میزان خونریز

:اقدامات زیر به ترتیب انجام شود

.ودبا سوند نالتون اندازه گیری شمیزان باقیمانده ادراری 1-

، سی سی 200بیش از در صورت وجود حجم ادرار باقیمانده 2-
.شودساعت ثابت 24سوند ادراری برای 

.خارج شودساعت 24سوند پس از 3-
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اطمینان از دفع ادرار:راهنمای 
ددر صورت نبود هماتوم اقدامات زیر انجام گیر
از اگر با انجام اقدامات فوق، مادر قادر به تخلیه ادرار نبود پس
ی بررسی دقیق کانال زایمانی، وضعیت رحم و میزان خونریز

:اقدامات زیر به ترتیب انجام شود

ساعت 4بعد از مجدداً مادر نتواند اگر بعد از کشیدن سوند 4-
ون دفع ادرار داشته باشد حجم باقیمانده ادراری با سوند نالت

.اندازه گیری شود

به سوند ثابت مجدداً سی سی 200حجم ادرار بیش از با 5-
ساعت سوند کالمپ 2هر دیگر گذاشته شود ساعت 24مدت 

باشد و سپس سوند خارج شودنیم ساعت آزاد شود و 
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توجه به عالیم خطر::راهنمای 
*Ø خونریزی شدید یا افزایش ناگهانی

تنفس مشکل-خونریزی 

Ø درد شدید -تب یا احساس داغی
شکم

Ø  تشنج-سردرد شدید و تاری دید
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توجه به عالیم خطر::راهنمای 
-Ø  درد پشت زانو-ترشح بودار(Calf)  با یا

بدون تورم

- Ø  احساس فشار به رکتوم-احتباس ادرار

- Øمیدرد شدید ناحیه پرینه یا محل اپی زیاتو

-Øیا شناسایی مادرانی که ممکن است به نوزاد
خودشان آسیب برسانند
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No woman should die while giving life 
هیچ زنی نبایستی بمیرد زیرا که او، حیات بخش است
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Thank you for your attention
سپاس از توجه شما
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ابهقیّدالعلم بالکت
یدعلم رابانوشتن دربندکن

(  ع)امام حسن
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Thank you for your attention


