
احتقان پستان 

. هضصجْ تا ادتماى پظتاى آػٌا ػْص ّ الضاهات السم را صر فزایٌض سْصهزالثتی تَ کار تزص:ىذف کلی

. ادتماى پظتاى را تؼٌاطض:اىذاف جسیی

ًْک پظتاى تزاق ّ پِي تَ ًظز هی رطض ّ گزفتي آى  صر ادتماى پظتاى،طیٌَ ُا طفت ّ :تعریف تیماری

. تزای ػیزسْار طشت اطت ّپظتاى صرصًاک هی ػْص 

ّضؼیت ًاصرطت پظتاى دیي تشلیَ ًکزصى ػیز ّهظضّص ػضى هجزای ػیزی ّ گاُی :پاتولوژی

تضّى لطغ هکغ ًْساص ػیزصاصى ّ ػظتؼْی هکزرپظتاى تا صاتْى ّکؼیضى پظتاى اس صُاى ػیزسْار

. ادتماى پظتاى هی گزصًض هْجة 

: تظاىرات تالینی

لزهشػضى ًْک طیٌَ ّ صرصًاک ػضى ّسسن ًْک پظتاى -تْرم اطزاف پظتاى

  :یافتو ىای تشخیصی

لزهشػضى ًْک طیٌَ ّ صرصًاک ػضى ّ صرصْرتیکَ صرهاى ًؼْص هٌجز تَ هاطتیت -تْرم اطزاف پظتاى

هی ػْص 

اطتفاصٍ اس هظکي ّ آًتی تیْتیک  :درمان  

تغذیَ ًْساص اس پظتاى تالفاصلَ پض اس تْلض،کوپزص آب گزم لثل اس :آموزش خود مراقثتی تو تیمار

ػیزصُی  

اطتفاصٍ اس کوپزص آب طزص تؼض اس ػیزصُی  

تَ جا گذاػتي چٌضلطزٍ ػیز رّی ًْک پظتاى پض اس  -جلْگیزی اس ػظتؼْی پظتاى تا آب ّ صاتْى

ػیزصُی 

 ه تا شیر مادرراىنمای مادران ترای تغذی :منثع

 

 

 



 

تة پس از زایمان 

. هضصجْ تا تة پض اس سایواى آػٌا تاػض ّ الضاهات السم را صر فزایٌض سْصهزالثتی تَ کار تثزص :ىذف کلی

آػٌایی تا تة پض اس سایواى ّ ػالین آى :اىذاف جسیی

  :تعریف تیماری

) ُن صچار تة ػضیض ادتواالٌ تَ رّس پؼت طز  2اگز صر فاصلَ رّس صّم تا صُن پض اس سایواى تَ هضت 

ػایغ تزیي ػفًْت صّرٍ ی ًفاص ػفًْت ردوی هی تاػض کَ هٌجز تَ تة .صچار گؼتَ ایض( تة ًفاطی 

 .هی ػْص 

 :پاتولوژی

طْالًی ػضى فاصلَ ی پارگی -ػفًْت صرهاى ًؼضٍ صر صّراى تارصاری -اًجام طشاریي -ػفًْت ردوی

پظتاى ّ یا تشلیَ ًکزصى پظتاى تَ ػلت صّر تْصى اس ًْساص یا  ًاػی اس ادتماىتة  -کیظَ آب تا سایواى

لیثز  –هی تْاًض سْصع را تَ ػکل تة ًیش ًؼاى  صُض   ػفًْت ریَ-تظتزی تْصى ًْساص صر تشغ اطفال 

 .طْل کؼیضٍ هٌجز تَ تة ّ ػفًْت پض اس سایواى هی ػْص 

 ،ضؼف ّ تی دالیتة ، صرص سیز ػکن ، تزػذات تضتْ ّ دظاطیت ردن :تظاىرات تالینی

. تة هِن تزیي ػالهت تْصٍ ّ تا ػضت ػفًْت راتطَ هظتمین صارص :یافتو ىای تشخیصی

اگز ػلت هزتثط  صرصْرت ًیاس ػکض راصیْلْژی–آًتی تیْتیک سْراکی تا تجْیش پشػک :درمان  

 تَ ػفًْت ریَ تاػض 

رّسی چٌض ًْتت ّ ُز تار تزای صلایمی صر لگي آب ّلزم ّ تتاصیي :تیمارآموزش خود مراقثتی تو 

صّػیضى –تٌؼیٌض ،طپض هْضغ را سؼک ًوْصٍ ّ تا طؼْار یا چزاؽ لٍْ هذل تشیَ ُا را گزم ًوایض 

 .تَ ػلت ایي کَ پز تْصى پظتاى ّ تشلیَ ًکزصى آى هٌجز تَ تة هی گزصص پظتاى ّ تشلیَ آى 

ویلیامس  تارداری و زایمان :منثع
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  خونریسی

آػٌایی هضصجْ تا سًْزیشی تؼضاس سایواى ّ ایٌکَ الضاهات السم را جِت سْصهزالثتی صر پیغ :ىذف کلی

. گیزص 

آػٌایی تا رًّض سًْزیشی ّ ػلت ّ صرهاى :اىذاف جسیی

: تعریف تیماری

هیلی لیتز تؼض اس سایواى طثیؼی ّ 500)سًْزیشی غیزطثیؼی ّ تیغ تز اس دضاًتظار تؼض اس سایواى 

طاػت 24را سًْزیشی پض اس سایواى هی گْیٌض کَ هؼوْال صر( هیلی لیتز صر طشاریي 1000تیؼتز اس 

ُفتَ پض اس 6ت تاطاع24اها هوکي اطت اس ( سًْزیشی سّصرص پض اس سایواى)اّل اتفاق هی افتض

سًْزیشی ًْع سّصرص سیلی ػایغ تز اس ًْع (.سًْزیشی صیزرص پض اس سایواى)سایواى ًیش رر صُض 

 .صیزرص اطت ّ ُوزاٍ تا صرجات تاالیی اس سًْزیشی ّ هْرتیضیتی اطت 

: پاتولوژی

 lacerationّ  آتًْی ردنکْاگلْپاتی ،تالی هاًضى جفت یا لظوتی اس جفت صر ردن  ّیا پارگی ردن ،

هٌجز  هی تْاًٌض  ،سًْزیشی تیغ اس دض اس هذل الًَ گشیٌی ّ استالل اًؼماصی ُای ّاژى ّ طزّیکض

گزم –ػفًْت ُای ػضیض سصْصاتاکتزی ُای گزم هٌفی رّصٍ ای .ٍ سًْزیشی پض اس سایواى گزصًضب

یک  جزادی لثلی تز رّی ردن.ػًْض  DICهخثت ّ ّیزّطِا ّ ػفًْت ُای لارچی هی تْاًٌض تاػج

 .ریظک فاکتْر لْی تزای پارگی ردن ّ سْى ریشی پض اس سایواى اطت 

 : تظاىرات تالینی

سًْزیشی .تاکی کارصی ُّیپْتاًظیْى-طزگیجَ ّ سزّد لشتَ ّتة ّ صرص تظیارسیاص صر ًادیَ ی ػکن

تؼض اس سایواى هوکي اطت تضّى سًْزیشی سارجی تاػض ،هوکي اطت تَ صاسل ػکن یا لیگاهاى پِي 

 ػْص ّ یا ُواتْم صر احز پارگی ردن ّ طایز ًْادی صطتگاٍ ژًیتال ایجاص ػْص داصث

ّ اطتفاصٍ اس پض تظت تزای سزّد لشتَ ّ تالی هاًضى تمایا تزاطاص طًْْگزافی :یافتو ىای تشخیصی

 .تشویي دجن سْى ریشی 

 :درمان  

ردن جِت اطویٌاى اس هاٍ پض اس سایواى ّ هاطاژ صّ صطتی 3هصزف هکول آُي ّ هْلتی ّیتاهیي تا

کٌتزاکتَ تْصى ّ اطتفاصٍ اس کیف یز ّ اطتفاصٍ اس صارُّای تْکْلیتیک هاًٌض اکظی تْطیي ّ 

. پزّطتاگلٌضیي 

صرصْرتی کَ ردن کٌتزکتَ ًثاػض ّ .صر هْارص ػضیض هوکي اطت تَ تزاًظفْسیْى سْى ادتیاد تاػض 

. صیض پشػک اًجام هی ػْص  ُیچ راُی جِت کن ػضى سًْزیشی ًثاػض،ُیظتزکتْهی تا صالح



اطتزادت -هاٍ پض اس سایواى 3هصزف هکول آُي ّ هْلتی ّیتاهیي تا :آموزش خود مراقثتی تو تیمار

هذضّص کزصى ًْػیضى چای ّ -پزُیش اس ّرسع ُای طٌگیي-سْصصاری اس ایظتاصى طْالًی هضت –کافی 

 هزاجؼَ تَ تیوارطتاى صر سهاى سًْزیشی ػضیض –لٍِْ 

 و کتاب راىنمای پریناتولوژیری و زایمان تاردا:منثع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عفونت

آػٌایی تا ػفًْت پض اس سایواى ّ اًجام الضاهات السم صر جِت تِثْص فزایٌض  :ىذف کلی

  ػٌاست ػالین ػفًْت پض اس سایواى:اىذاف جسیی

  :تعریف تیماری

ػفًْت ُا هی تاػض کَ تؼض اس سایواى اصطالح ػفًْت پض اس سایواى هزتْط تَ اًْاع هشتلفی اس 

یک ػفًْت ُن کْریْآهٌیًْیت  . طثیؼی ّ یا طشاریي ّ یا صر طی ػیزصُی هوکي اطت رر صُض

ّ آهٌیْى ( غؼای سارجی )ایي کلوَ تَ کْریْى  .تاکتزیایی اطت کَ لثل یا صر دیي سایواى رر هی صُض

کْریْآهٌیًْیت . جٌیي را صر تز گزفتَ اطت  ایي غؼا. اػارٍ صارص ( کیظَ پز اس هایغ صر صاسل ردن )

را آلْصٍ ( هایغ آهٌیْتیک ) سهاًی رر هی صُض کَ تاکتزی ُا کْریْى ، آهٌیْى ّ هایغ اطزاف جٌیي 

ایي ػفًْت سهاًی رر هی صُض کَ . کْریْآهٌیًْیت هؼوْالٌ تَ صلیل ػفًْت ایجاص هی ػْص .هی کٌض

صر ایي دالت جفت ، هایغ آهٌیْتیک ّ . ردن راٍ پیضا کٌٌض تاکتزی ُایی کَ صر ّاژى لزار صارًض ، تَ

، ّ تاکتزی تی ُْاسی ػایؼتزیي ػلل  Bاػزیؼیا کلی ، اطتزپتْکْک . ُوچٌیي ًْساص ػفًْی هی ػًْض

 .کْریْآهٌیًْیت ُظتٌض

 

جفت ٌُگام سایواى اس صیْارٍ ی ردن جضا -آًضّهتزیت-هاطتیت-ػفًْت هذل تزع طشاریي  :پاتولوژی

اگز تشغ ُایی اس جفت صر ردن تواًض ػارضَ ی ّجْص تمایای داهلگی هی گْیٌض کَ هوکي  هی ػْص

پارٍ ػضى کیظَ آب تَ هضت  –ػفًْت هجاری اصرارػاهل کلیَ ّ هخاًَ .اطت طثة ػفًْت ردن ػْص 

 ّضؼیت اجتواػی التصاصی ضؼیف -ػفًْت ُای صطتگاٍ تٌاطلی سًاى کَ اس لثل ّجْص صاػتَ -طْالًی

  

 

: تظاىرات تالینی

-طْسع اصرار-صرص ّ دظاطیت ٌُگام لوض لظوت ُای ػفًْی ػضٍ-التِاب –تزػذات تضتْ -ػضیض تة

 افشایغ ریت تٌفض -تاکی کارصی – صرصسیزػکن

: یافتو ىای تشخیصی

 تاکتزیوی-RRافشایغ  -صرجَ طاًتی گزاص38تة تاالی–افشایغ گلثْل طفیضسْى –تزػخ چزکی 

تیْتیک طثك تْصیَ ی پشػک تجْیشآًتی :درمان  

 –ًادیَ ّاژى را سؼک ًگَ صارص -لثاص سیزسْص را هزتة ػْض کٌض:تو تیمار خود مراقثتی آموزش

اطتفاصٍ تَ هْلغ اس آًتی تیْتیک ُا پض اس سایواى طثك صطتْر پشػک -اطتزادت کافی ّسْاب هٌاطة

 ًیات ّ پزّتیْتیک ُا اطتفاصٍ اس لة. لثاص سیز سْص را لثل اس پْػیضى اتْ کٌض –هزتْطَ 



 

 تارداری و زایمان :منثع

 


