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  نزنا هايفوريت 

 هتجرب ي كهبيماران. و سيستم توليد مثل آنها مطالعه داردخانم ژنيكولوژي يكي از شاخه هاي علم طب ميباشد كه در رابطه با بيماران     

درد، خونريزي يا ترشحات غير  ناي. مشكالت زنان را دارند، معموال از درد شكمي و خونريزي واژينال يا ترشحات غير طبيعي شكايت دارند

  .به موارد مختلفي نسبت داده شود كه تهديد كننده زندگي فرد باشدمي تواند طبيعي 

  ساختمان و عملكرد سيستم توليد مثل

نيز ناميده  ) Vulva(   دستگاه تناسلي خارجي زنان ولو. سيستم توليد مثل زنان از دستگاه تناسلي خارجي و ارگان هاي داخلي تشكيل شده    

ولو راه دسترسي به ارگان هاي داخلي را فراهم مي . مي شود، كه شامل بافت عروقي به نام پرينه، قله پوبيس، لب ها و كليتوريس مي باشد

ارگان هاي داخلي سيستم توليد مثل زنان، واژن، رحم، تخمدان ها و لوله هاي رحمي مي . كه براي توليد مثل مورد استفاده قرار مي گيردكند 

تخمدان ها غدد . رابطه جنسي و ايجاد يك راه عبور براي جريان خون قاعد گي مي باشدكانال عملكرد واژن به عنوان كانال زايماني ، . باشند

رشد و آزاد سازي تخمك ها را كه براي توليد مثل مورد نياز مي  ،آنها ترشح هورمون . ار گرفته اندوليه هستند كه در هر طرف رحم قرجنسي ا

لقاح تخمك به طور طبيعي در اين . لوله هاي رحمي از نزديك هر كدام از تخمدان ها به طرف رحم كشيده شده است. باشد، انجام مي دهند

رحم يك ارگان عضالني گالبي شكل مي باشد كه محل مناسب براي جايگزين شدن سلول تخم و رشد جنين در حين . افتدقسمت اتفاق مي 

  .سطح داخلي رحم به وسيله آندومتر پوشيده شده كه در هنگام قاعدگي از رحم جدا مي شود. حاملگي را فراهم مي كند

  مشكالت زنان

اگر مشكالت زنان مورد درمان قرار نگيرد مي تواند سبب بروز مشكالت تهديد . روماتيك باشداين مشكالت مي تواند به علل طبي يا ت    

لگني، مدت زمان طوالني را در صحنه  -به خاطر داشته باشيد شما نبايد به منظور تعيين علت اصلي دردهاي حاد شكمي. كننده حيات قرار شود

  .حادثه بگذرانيد

  اد شكمي يا خونريزي شوندمشكالت زنان كه ممكن است سبب درده

 تجاوز جنسي �

 خونريزي واژينال �

 درد قاعدگي �

 كيست تخمدان �

 آندومتريت �

 آندومتريوزيز �

 بيماري هاي عفوني لگن �

  بيماري هاي منتقله جنسي �
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  تجاوز جنسي

تعريف ها شامل بيشتر . تجاوز جنسي يك عمل غير جنسي و جرم محسوب مي شود كه در هر محلي به صورت متفاوت تعريف مي گردد

هر كسي ممكن است قرباني يك تجاوز جنسي . برقراري رابطه جنسي يا ساير فعاليت هاي جنسي است كه بدون هماهنگي شكل بگيرد

بيشتر قربانيان تجاوز جنسي، مهاجمين خود را مي شناسند، هر . باشد، به هر حال زنان  به دفعات بيشتري نسبت به مردان قرباني مي شوند

به عنوان يك امدادگر شما ملزم به ارائه گزارش تجاوز . ن است تعداد زيادي گزارش اين فعاليت ها را به مراجع مربوطه ندهندچند ممك

مطمئن باشيد كه دربرخورد با يك بيماري كه دچار تجاوز جنسي شده دستورالعمل محلي خود را دنبال مي . جنسي به مراجع مربوطه هستيد

  .كنيد

  :اثرات فيزيكي شامل. دارند اثر فيزيكي و رواني نوع جاوز جنسي دوهتك حرمت و ت    

 صدمات ترومايي ناشي از ضربه ها، خفگي ها �

 تورم، خونريزي و درد اطراف ناحيه تناسلي و مقعد �

 بيماري هاي منتقله از جنسي �

  احتمال حاملگي �

  :اثرات رواني ممكن است شامل موارد زير باشد   

 ترساضطراب شديد، افسردگي و  �

 احساس گناه �

 بازگويي داستان يا كابوس هاي شبانه �

 عقب زدن احساسي، بي احساسي و تحريك پذيري �

شواهد مرتبط فيزيكي و احساسي بيمار را برطرف كند، اين هم خيلي مهم است كه  نيازدو نوع ، شما مهم است كه مراقبت هاي اورژانسي    

راهنماي زير مي تواند توسط يك امدادگر، زماني كه يك . نگهداري شود در بيمارستان تا زمان ارزيابي قربانيان تجاوزات جنسي،با جرم 

  :تجاوز جنسي رخ داده، دنبال شود

اگر لباسها تعويض گرديد، . به بيمار اجازه تعويض لباس ها، شست و شو، شانه زدن يا تميز كردن هر قسمت از بدن خود را ندهيد �

 .جداگانه جمع كرده و با خود ببريدآنها را كيسه هاي 

 .تا جايي كه امكان دارد كمتر به لباس ها دست بزنيد. هيچ قسمت از پارگي ها و سوراخ هاي لباس بيمار را نبريد �

 .به هيچ چيزي در صحنه جرم دست نزنيد و تغيير ندهيد، مگر اينكه مانع از انجام مراقبت پزشكي اورژانسي شود �

 .زخم ها را همانند ساير صدمات بافت نرم درمان كنيد. تميز نكنيد در صورت امكان زخم را �

خونريزي  كم مي تواند توسط يك . معاينه ناحيه تناسلي را انجام ندهيد مگر اينكه خونريزي تهديد كننده حيات وجود داشته باشد �

 .نتقال پيدا كرده استمطمئن شويد تمام وسايل و اجزاي آغشته به خون جمع شده و همراه بيمار ا. پد جذب شود

  :اين خيلي مهم است كه در حين انتقال بيماري كه مورد تجاوز جنسي قرار گرفته   
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 .بي طرف و بدون داوري باقي بمانيد �

 .يك محيط امن را براي بيمار فراهم كنيد  �

 .فقط سواالت مربوط به ارزيابي و مراقبت پزشكي اورژانسي را از او بپرسيد  �

رزيابي اهنگام گرفتن شرح حال از بيمار لزومي ندارد سواالتي در مورد جزئيات جرم را از او بپرسيد، چون درمان شما  بر اساس   �

 . شما و اظهارات اخير بيمار خواهد بود

 . بدون رضايت بيمار و يا موارد ضروري بيمار را لمس نكنيد �

 . به تمايالت و مطالب محرمانه وي احترام بگذاريد �

 . زيابي كنيدارآن ايجاد شود را و هر گونه صدماتي كه ممكن است به همراه  كنيدكنترل  را عالئم حياتي �

  .تمام يافته ها را با بي طرفي و به درستي مستند كنيد �

  )غير تروماتيك ( خونريزي واژينال 

( لتهابي لگن، عدم توازن هورموني، سقط خود بخوديخونريزي واژينال در بيماران زن ممكن است به علت ضايعات سرطاني، بيماري هاي ا    

خونريزي واژينال در بيماران زن به طور طبيعي در خونريزي قاعدگي نرمال رخ مي دهد، هر . يا دردهاي زايماني ايجاد شود) بارداري غير موفق

علت بروز  به ، اولين خونريزي مي تواندبه بعدل سا 10سنين  از در دختران. چند يك امدادگر نبايد هر خونريزي را ناشي از قاعدگي فرض كند

  .باشدقاعدگي 

البته، زنان در سنين بارداري . شايعترين خونريزي هاي غير تروماتيك غير از قاعدگي، سقط خودبخودي يا بارداري غير موفق مي باشد    

. ر شوند و تجربه سقط خودبخودي را داشته باشندهر چند، زنان يائسه هم مي توانند باردا. بيشتر در معرض خطر سقط خودبخودي هستند

با خونريزي  همراه از اين افراد باردار% 50بيش از . هفته بارداري هستند خونريزي واژينال خواهند داشت 20از زناني كه كمتر از % 20بيش از 

اري مي تواند تهديدي براي زندگي باشد و به بدون در نظر گرفتن علت، خونريزي بارد. واژينال، سقط خودبخودي را داشته يا خواهند داشت

  .اين دليل بايد مورد درمان قرار گيرد

  :عالئم و نشانه هاي شايع در يك سقط خودبخودي

 درد زير شكم يا لگني �

 حساسيت شكمي �

 خونريزي واژينال �

 نبض تند �

 عالئم و نشانه هاي شوك �

  درد قاعدگي

وقتي در حين قاعدگي پوشش آندومتريال از رحم جدا مي شود، مي تواند با كرامپ هاي قوي رحمي همراه باشد كه سبب بروز دردهاي     

ديسمنوره به طور نرمال به علت عدم توازن هورموني و . ناميده مي شود ) Dysmenorrhea(  شديد در حين قاعدگي مي شود كه ديسمنوره

اين درد . لگني را در وسط سيكل قاعدكي تجربه كند - گاهي اوقات ممكن است يك بيمار دردهاي شكمي. ن بروز مي كنديا ساير مشكالت زنا
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Mittelschmerz  )پارگي بافت و مقدار كمي خونريزي  با اين به علت تحريك پريتوان. ناميده مي شود) "درد وسط  "لغت آلماني براي

ني بايد به گل -ن در نظر گرفتن علت، درد شكميبه خاطر داشته باشيد كه بدو. دهد، مي باشد تخمدان و آزاد سازي تخمك رسيده رخ مي

  .عنوان يك مورد اورژانسي مورد درمان قرار گيرد

  كيست تخمدان

به  طي تخمك گذاريدر  كيست اين. ا در روي تخمدان قرار گرفته استيپر از مايع مي باشد كه در داخل  يك كيست تخمدان يك كيسه    

كيست هاي تخمداني در صورت پارگي، پيچ .وجود مي آيد، زماني كه يك فوليكول حاوي تخم به صورتي كه انتظار مي رود، باز نمي شود

، بيشتر كيست هاي تخمداني البته. لگني شوند -ز دردهاي شكميخوردگي يا باز شدن و نشت محتويات آنها به داخل شكم سبب برو

  ).ت هستند بدون عالم( آسمپتوماتيك 

  عالئم و نشانه هاي شايع يك كيست تخمداني

 .لگني در يك طرف كه ممكن است به طرف پشت كشيده شود -درد شكمي �

 حساسيت شكمي �

 .خونريزي واژينال كه ممكن است نامنظم يا غير طبيعي باشد �

 درد به هنگام تماس جنسي يا حركت روده ها �

  آندومتريت

هر چند، ممكن است به علت . اين به طور شايع به علت عفونت ايجاد مي شود. مي باشد )شش داخلي رحم پو( آندومتريت التهاب آندومتر    

اگر آندومتريت درمان نشود ممكن است باعث پريتونيت، تشكيل آبسه، . زايمان، سقط، پروسه هاي زنان يا وسايل داخل رحمي ايجاد شود

  .سپتي سمي، شوك يا نازايي شود

  شايع در آ ندومتريت عالئم و نشانه هاي

 لگني -حساسيت يا درد شكمي �

 تب �

 نفخ شكمي �

 خونريزي يا ترشح واژينا ل �

 ناراحتي به همراه حركات روده �

  آندومتريوز

شايعترين محل براي جايگزيني آندومتر شكم و لگن مي باشد، اما . رشد مي كندرحم خارج از  آندومتر وضعيتي است كه بافت يوزآندومتر    

خونريزي كند و ممكن است باعث  خوداطراف  بافت آندومتريال مي تواند داخل فضاي. تواند در هر جايي از بدن جايگزين شودبافت مي 

  .سال تشخيص داده شده 35تا  25آندومتريوز به طور شايع در زنان سنين . عفونت، باقي ماندن محل اسكار، درد و چسبندگي شود
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  ريوزعالئم و نشانه هاي شايع در آ ندومت

 .درد شكمي يا لگني كه ممكن است به صورت كند يا كرامپ باشد �

 ديسمنوره  �

 خونريزي واژينا ل �

 درد هنگام تماس جنسي يا حركات روده �

  بيماري هاي عفوني لگن

عفونت هاي لگن به علت وجود باكتري ها، قارچ يا ويروس ها ايجاد . عفونت ناحيه توليد مثل زنانه مي باشد) PID(بيماري هاي عفوني لگن    

هرساله تقريبا . قسمت اعظم اين عفونت ها به علت باكتري هاي مشابهي است كه سبب بيماري هاي منتقله از راه جنسي مي شوند. مي شود

اگر چه اين مشكل در اغلب موارد در حين مقاربت انتشار پيدا مي كند، همچنين مي تواند به دليل . اضافه مي شود PIDيك ميليون زن به آمار 

  .پروسه زنان، قرار دادن وسايل داخل رحمي، زايمان يا يك سقط ايجاد شود

ي، قرار دادن يك شامل فعاليت جنسي در دوران بلوغ، شريك هاي متعدد جنسي، فعاليت هاي غير ايمن جنس PIDريسك فاكتورهاي     

تحت درمان قرار نگيرد،  PIDاگر . وسيله داخل رحمي  و سابقه ابتال به بيماري هاي منتقله از راه جنسي يا بيماري هاي عفوني لگن مي باشد

 PIDمبتال به  اگر چه تعدادي از بيماران ممكن است فاقد عالمت باشند، بيشتر بيماران. مي تواند باعث ايجاد اسكار، نازايي يا سپسيس شود

  .لگني خواهند داشت -درد شكمي

  عالئم و نشانه هاي شايع در بيماري هاي عفوني لگن

 لگني -درد يا حساسيت شكمي �

 ترشح واژينا ل با رنگ غلظت و بوي غير طبيعي �

 تب و لرز �

 تهوع و استفراغ �

 خونريزي نامنظم واژينا ل يا كرامپ �

 درد هنگام تماس جنسي �

  ه جنسيهاي منتقله از را بيماري

 300در هر سال بيش از . ي شوندبيماري هاي عفوني هستند كه از طريق تماس جنسي منتقل م) STDs (بيماري هاي منتقله از راه جنسي     

. و قارچ هستندانگل بيشتر بيماري هاي منتقله از راه جنسي ناشي از باكتري، ويروس ها، . يون مورد قابل درمان تشخيص داده مي شودلمي

به طور طبيعي بر اساس نوع  STDدرمان يك . گزارش شده هستند STDsشايعترين   )نوعي از عفونت هاي باكتريايي (  كالميديا و گنوره

   .ارگانيسمي است كه باعث عفونت گرديده
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تر در معرض خطر ابتال دارند، بيش PIDيا  STDsبيماراني كه شركاي جنسي متعدد دارند، از كاندوم استفاده نمي كنند يا سلبقه قبلي  

لگني و ساير عالئم  -بدون عالمت باقي مي مانند، بقيه ممكن است از درد شكمي STDsدي از بيماران مبتال بهااگر چه تعد.  هستند STDsبه

هاي بدون درمان باقي بماند ممكن است منجر به سپسيس، نازايي، آبسه، پريتونيت يا ساير بيماري STDsاگر . شكايت داشته باشند

  .توجه به اين امر مهم است كه بيمار و شريك جنسي وي  در اين وضعيت ها بايد تحت درمان قرار گيرند. سيستميك شوند

  عالئم و نشانه هاي شايع در بيماري هاي منتقله جنسي

 لگني -درد يا حساسيت شكمي �

 ترشح واژينا ل با رنگ غلظت و بوي غير طبيعي �

 تب و لرز �

 تهوع و استفراغ �

 خونريزي نامنظم واژينا ل يا كرامپ �

 درد هنگام تماس جنسي يا دفع ادرار �

 خارش، قرمزي يا تورم ناحيه ژنيتال �

 ضايعه پوستي يا زخم �

  روش ارزيابي

  بررسي صحنه .1

مطمئن شويد تمام پيش . صحنه را مورد بررسي قرار دهيد و مطمئن شويد صحنه براي شما، همكار شما و ساير افراد امن مي باشد    

بر اساس اطالعات ارسال شده و نگاه دقيق به صحنه تعيين كنيد كه بيمار مصدوم شده يا از يك . بيني هاي استاندارد را در نظر گرفته ايد

اگر . لگني يا خونريزي واژينال گزارش داده مي شوند -خيلي از مشكالت زنان تحت عنوان دردهاي شكمي.مي برد بيماري طبي رنج

. رم باشد مانند مواجهه با يك تجاوز جنسي، مطمئن شويد كه با مراجع ذيربط تماس گرفته شدهجگزارش نشان دهنده يك صحنه 

ه را براي تشخيص مكانيسم صدمه مورد بازرسي قرار دهيد كه به دليل احتمال صدمه همانطور كه بيمار را مورد بررسي قرار مي دهيد صحن

. اگر هيچ مكانيسمي از صدمه مشاهده نشده به اين مسئله شك كنيد كه شكايت زنان ناشي از بيماري طبي است. نخاعي مهم مي باشد

داگانه يا به عنوان نتيجه اي از مشكالت جاست از يك تروماي  بخاطر داشته باشيد بيماراني كه فوريت هاي زنان را تجربه مي كنند، ممكن

  .آنها، رنج بكشند

  ارزيابي اوليه .2

ر و آگاه به تعيين كنيد آيا بيمار هوشيا. اگر احتمال بروز صدمه اي وجود دارد، ستون فقرات را تثبيت كنيد. با بيمار خود ارتباط برقرار كنيد    

ممكن است يك بيمار . زيرا بعضي از مشكالت مي تواند سبب بروز شوك شود. او تغيير كرده ضعيت هوشياريوزمان و مكان است يا 

مطمئن شويد بيمار شما يك راه هوايي باز و آشكار دارد و در صورت لزوم از وسايل مكانيكي جهت باز . فوريت زنان، بدون پاسخ باشد
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. ترشحات ، ساكشن راه هوايي ضرورت پيدا كندوجود ال استفراغ و ممكن است به دنب در ضمن، .نگهداشتن راه هوايي استفاده كنيد

  .تعيين كنيد كه تعداد، ريتم و كيفيت تنفس بيمار مناسب باشد

اگر . اگر تنفس مناسب است، اكسيژن را بر اساس سطح اكسيژن و عالئم هيپوكسي، خونرساني ضعيف و ديسترس تنفسي تعيين كنيد    

توجه ويژه به . براي وي فراهم كنيد BVMبار در دقيقه به همراه اكسيژن با فشار باال با  10 -12ه ميزان تنفس نامناسب است، تهويه ب

ممكن است خونريزي داخلي يا خارجي در فوريت هاي زنان رخ دهد كه به راحتي مي تواند منجر به . وضعيت خونرساني بيمار داشته باشيد

اگر خونريزي . هرگونه خونريزي شديد را شناسايي كنيد. در جستجوي عالئم شوك باشيد. كنيدكنترل  را نبض و پوست بيمار. شوك شود

 اما .شديد واژينال وجود دارد، به وسيله يك پد در روي ناحيه تناسلي خارجي در جهت جذب خون، سعي در كنترل خونريزي داشته باشيد

  .هيچوقت واژن بيمار را مسدود نكنيد

  توصيه هاي ارزيابي

  .ژينال دارد، به كمك پد جريان خون را جذب كنيد و هيچوقت واژن بيمار را مسدود نكنيدابيمار خونريزي واگر  

در صورت وجود هر كدام از معيار هاي زير در . شوك تنها شاخصي است كه نشان مي دهد اين وضعيت يك فوريت طبي جدي است

  .عنوان نتيجه اي از وجود يك فوريت زنان، بايد در الويت اول انتقال قرار گيردبيماري به همراه درد شديد شكمي يا خونريزي واژينال  به 

 ظاهر عمومي بد �

 بدون پاسخ �

 پاسخ دهي، عدم پيروي از فرمان �

 درد شديد �

 )خونرساني كم ( شوك  �

 

  ارزيابي ثانويه .3

پرسيدن سواالت شخصي ضرورت پيدا خواهد كرد كه . مطمئن باشيد كه مطالب محرمانه و شرم و حيا بيمار را مورد حمايت قرار داديد    

اگر بيمار . در هنگام گفتگو با بيمار صبور، دلسوز و حرفه اي باشيد. ممكن است بعضي از بيماران براي جواب دادن مردد و يا شرمنده باشند

اگر بيمار بدون .دارد، همانطور كه شما شروع به گرفتن اطالعات و سابقه  مي كنيد، همكار شما عالئم حياتي اوليه را كنترل كندپاسخ دهي 

  :در شرح حال سواالت زير را يپرسيد. را بگيريد او شرح حال و عالئم حياتي عاينه باليني انجام دهيد و سپس م پاسخ است، اول يك

 ز آن شكايت دارد چيست؟نشانه هايي كه بيمار ا �

 نه ها در حال بهتر و يا بدتر شدن است؟انشبه نظر مي رسد كه  �

 چه مدت است كه فرد، بيمار است يا از اين نشانه ها رنج مي برد؟ �

 بروز نشانه ها تدريجي و يا ناگهاني بود ؟ �

 در حال انجام چه كاري بوده ؟نشانه ها بيمار قبل از بروز  �

 شده ايي نسبت به دارو، غذا يا ساير مواد دارد ؟ آيا بيمار آلرژي شناخته �
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 آخرين چيزي كه بيمار خورده و يا نوشيده چه موقع بوده ؟ چه چيزي خورده و يا نوشيده ؟ �

ي جلوگيري از قرص هاي كنترل بارداري  يا ساير روش ها از بيمار چه داروهايي، با نسخه و بدون نسخه، دريافت كرده ؟ آيا او �

 ند ؟كمي  حاملگي استفاده

 شكي را مالقات كرده چه موقع بوده ؟زآخرين زماني كه پ شكي قبلي بيمار چه بوده ؟زسابقه پ �

 آخرين قاعدگي بيمار چه موقع بوده ؟ آيا سيكل هاي وي منظم است ؟ �

 آيا بيمار خونريزي واژينال داشته ؟ اگر داشته به چه مقدار و براي چه مدت ؟ چند پد استفاده شده ؟ �

 ال بارداري براي او وجود دارد ؟ آيا قبال باردار بوده ؟ اگر بوده چند بچه دارد ؟آيا احتم �

 و بوي آن چگونه است ؟ آيا ترشح واژينال دارد ؟ اگر دارد، رنگ �

 آيا بيمار تهوع و استفراغ داشته ؟ اگر داشته، چه موقع و به چه ميزان ؟ �

 ي دارد ؟كيا نزديمراه دفع ادرار، مدفوع و آيا بيمار هر گونه دردي به ه �

 

  عالئم و نشانه ها .4

لگني و خونريزي واژينال دو عالمت  -درد شكمي. عالئم و نشانه ها همراه با فوريت زنان به طور گسترده، به علت بروز آن بستگي دارد    

  :موارد ديگر شامل.و نشانه شايع به همراه فوريت زنان مي باشند

 غلظت و بوي غير طبيعي ،ترشح واژينا ل با رنگ �

 لگني -درد يا حساسيت شكمي �

 تهوع و استفراغ �

 تب و لرز �

 سنكوپ �

 خونريزي نامنظم واژينا ل يا كرامپ �

 درد هنگام تماس جنسي، دفع ادرار يا حركات روده �

 درد واژينال �

 خارش، قرمزي يا تورم ناحيه ژنيتال �

 عالئم شوك �

  معاينه باليني .5

هر چند شما بايد بقيه . لگني يا خونريزي واژينال است - نان تمركز دارد كه به طور طبيعي شامل درد شكميمعاينه باليني بر شكايت ز        

لگني كه باعث ايجاد  -نيازي نيست شما علت اصلي درد شكمي. قسمت هاي بدن را هم از نظر عالئم و نشانه هاي همراه ارزيابي كنيد

بنابر اين بايد تمام سيستم ها مورد ارزيابي قرار . است درد از يك سيستم ديگر باشدمشكالت زنان مي شود را تعيين كنيد، اما ممكن 

  .گيرد
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شما بايد احتمال بارداري و يا ابتال به . از آنجا كه ممكن است شكم حساس باشد، معاينه فيزيكي شكم را با  دقت و ماليمت انجام دهيد    

اه باشيد كه كوچكترين لمس ممكن است درد موجود را بدتر كند و باعث شود كه بيمار آگ. بيماري منتقله جنسي بيمار را در نظر بگيريد

  .كمتر تمايل داشته باشد كه وي را معاينه كنيد

اول از بيمار بخواهيد قسمتي كه درد بيشتري دارد را نشان دهد و سپس در هر يك از چهار قسمت . با لمس و بررسي شكم شروع كنيد    

اگر خونريزي واژينال وجود دارد، از . وجود هر گونه خونريزي واژينال، لخته و بافت را تعيين كنيد. ز ديگري لمس كنيدشكم را يكي بعد ا

. يمار استفاده كرده را ثبت كنيدداد پدهايي كه بعت. را با خود به بيمارستان ببريديك پد جهت جذب خون استفاده كرده و هرگونه بافتي 

كاهش فشار خون، افزايش نبض، و رنگ . به فشار خون و ضربان قلب توجه داشته باشيد. را گرفته و ثبت كنيد الئم حياتي اوليه بيمارع

  .پريدگي، پوست سرد و مرطوب نشان دهنده شوك است

  مراقبت پزشكي زنان .6

خونريزي واژينال مربوط به ني يا گل -در جداسازي علت اصلي درد شكميهمانطور كه قبال بيان گرديده، اين مهم نيست كه شما سعي     

شما بايد بيشتر يك ارزيابي صحيح ذاشته باشيد، درد يا خونريزي را تشخيص . مشكالت زنان در اقدامات پيش بيمارستاني، داشته باشيد

  .زشكي مناسب را بر اساس عالئم و نشانه ها فراهم كنيدپ دهيد، مراقبت

  .است ن فقراتستوتثبيت  اصل بر اگر شكي به وجود تروما است، -1

ممكن است الزم باشد بيمار را به منظور . هميشه نسبت به استفراغ  و احتمال آسپيراسيون هوشيار باشيد. راه هوايي بيمار حفظ شود -2

  .آماده ساكشن كردن باشيد. حفظ راه هوايي در پوزيشن پهلوي چپ قرار دهيد

% 95اگر سطح اكسيژن باالتر از . ، عالئم و نشانه هاي بيمار فراهم كنيداگر تنفس نامناسب است، اكسيژن را بر اساس سطح اكسيژن -3

در اين . باشد و هيچ عالئم و نشانه هايي از هيپوكسي يا ديسترس تنقسي وجود نداشته باشد، ممكن است نيازي به اكسيژن نباشد

اگر عالئمي از هيپوكسي، خونرساني ضعيف يا . نيدليتر را انتخاب ك 2-4وضعيت شما ممكن است استفاده از سوند بيني با حجم اكسيژن  

  .ليتر براي بيمار قرار دهيد 15است، يك ماسك يكطرفه با حجم اكسيژن % 95ديسترس تنفسي وجود دارد يا سطح اكسيژن كمتر از 

  .واژن را مسدود نكنيد اما ،استفاده از يك پد براي جذب جريان خونبا كنترل هرگونه خونريزي شديد واژينال  -4

اگر تثبيت ستون فقرات الزم است، بيمار را به طور كامل بر . اگر هيچ شكي به وجود تروما نيست، بيمار را در وضعيت راحت قرار دهيد -5

  .روي بك بورد ثابت كنيد

  .مجددا به بيمار اطمينان داده و او را آرام كنيد -6

  .رابر اساس پروتكل خود در نظر بگيريد ALS. ديع و موثر را فراهم كنيريك انتقال س -7

  

  



2دوره تربيت مربي امداد و كمك هاي اوليه كد  

 فوريت هاي زنان و اورژانس هاي مامايي قبل از زايمان

 

��ن ����� ���زش ���� ���� �ر
د� ه�ل ا�ان  ��  ا��ر �

  

P
a

g
e
1

0
 

  اورژانس هاي مامايي قبل از زايمان

  :يافته هاي زير ممكن است با اورژانس هاي مامايي قبل از زايمان همراه باشد    

  بررسي صحنه آسيب

  :در جستجوي موارد زير باشيد. نسبت به ايمني خود توجه الزم داشته باشيد

 مكانيسم صدمه �

 خون در دستشويي يا اطراف بيماروجود  �

 خونريزي واژينال �

 بافت خون آلود يا لخته خوني �

  ارزيابي اوليه

  :بيمار  وضعيت عمومي

 آيا بيمار به نظر حامله مي آيد؟ �

بيمار دراز كشيده و پاها به سمت قفسه سينه است كه نشان دهنده درد شديد شكمي است، يا به صورت : وضعيت قرارگيري �

 .قرار گرفته) خوابيده به پشت ( سوپاين 

 .آيا عالمتي از دردهاي زايماني وجود دارد �

 آيا بند ناف يا هر قسمتي از بدن جنين به غير از سر در مدخل واژن مشاهده مي شود؟ �

  هوشيار تا بدون پاسخ بر اساس وضعيت و خون از دست رفته:  وضعيت هوشياري

  .بود، احتمال بسته بودن راه هوايي وجود دارداگر سطح هوشياري در وضعيت هشدار : راه هوايي

  .اگر اضطراب، درد و دفع خون وجود داشته باشد،تنفس افزايش پيدا مي كند:  تنفس

 احتمال افزايش ضربان قلب :  جريان خون

 نبض هاي محيطي ضعيف يا عدم وجود نبض در صورت از دست دادن خون  �

 پوست سرد، مرطوب و رنگ پريده �

  .خونريزي واضح واژينال و يا عضو نمايش غير طبيعي در اولويت قرار گيرد بيمار در صورت،
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  ارزيابي ثانويه

  سابقه

  :عالئم و نشانه ها

  .درد شكمي، ممكن است به صورت كرامپ باشد �

  .خونريزي واژينال، ممكن است زياد يا كم، قرمزتيره يا روشن  باشد �

 ضعف، سرگيجه �

 دردهاي زايماني �

 ادم محيطي �

 نشانه هاي شوكعالئم و  �

 )سندرم كاهش فشار خون سوپاين ( غش هنگام قرار گرفتن در پوزيشن سوپاين �

  : تاريخچه

 در صورت حمالت درد، چگونگي، شدت و مدت آن چگونه است؟ �

 آخرين قاعدگي چه زماني بوده؟ �

  آيا قاعدگي به عقب افتاده؟ �

 آيا ترشحات غيرطبيعي واژينال داشته ؟ �

 موقع مي باشد؟تاريخ احتمالي زايمان چه  �

 آيا در حاملگي هاي قبلي مشكلي وجود داشته؟ �

 آيا در اين حاملگي توسط پزشك ويزيت شده؟ �

 )سندرم كاهش فشار خون سوپاين ( آيا هنگام دراز كشيدن به پشت دچار سرگيجه مي شود؟ �

  معاينات فيزيكي

  : سر،گردن و صورت

 )يا مسموميت حاملگي باشد  ممكن است نشان دهنده پره اكالمپسي( ادم در صورت و گردن

  :شكم و ناحيه تناسلي

 توده هاي بزرگ و قابل لمس �

 رحم سفت، نرم و يا حساس است؟/آيا شكم �
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يا عضو نمايش غير طبيعي ) ظاهر شدن فرق سر جنين در دهانه متسع  رحم در هنگام زايمان(  crowningآيا گواهي از وجود  �

 وجود دارد؟

 آيا بافتي از واژن خارج شده؟ �

 ونريزي واژينال، قرمز تيره يا روشن كه ممكن است به همراه درد باشدخ �

  )ممكن است نشان دهنده پره اكالمپسي باشد (ادم دست ها و پاها: اندام ها

  عالئم حياتي

  .ممكن است نرمال باشد، در شوك كاهش پيدا كرده و در پره اكالمپسي افزايش پيدا مي كند: فشار خون

  .رمال باشد، در شوك افزايش پيدا مي كندممكن است ن: ضربان نبض

  .ممكن است نرمال باشد يا افزايش پيدا مي كند: تعداد تنفس

  ممكن است نرمال باشد، در شوك رنگ پريده، سرد و مرطوب: پوست

  .ممكن است گشاد و با رفلكس كند باشد: مردمك چشم

  . يا باالتر اگر خونريزي فعال به همراه وضعيت اورژانسي وجود نداشته باشد% 95: فشار اكسيژن

  پروتكل مراقبت اورژانسي

  اورژانس هاي مامايي قبل از زايمان

اگر بيمار بدون پاسخ است و رفلكس گگ و يا سرفه ندارد براي او يك راه هوايي : برقراري و نگهداري يك راه هوايي باز -1

 .ارنژيال يا اوروفارنژيال قرار دهيدنازوف

 در صورت نياز ساكشن ترشحات  -2

 .بار در دقيقه فراهم كنيد 10-12در صورت وجود تنفس مناسب، اكسيژن با فشار مثبت به ميزان  -3

در صورت عدم وجود تنفس مناسب، ازماسك اكسيژن، با دريچه يك طرفه جهت اكسيژن رساني حداكثر در جنين، بدون در نظر  -4

 .ليتر در دقيقه بكار ببريد 15تن فشار اكسيژن مادر با فشار گرف

موقعيت يك قسمت از بدن جنين در مدخل گردن (  غير طبيعي Presenting Partويا  crowningاگر بيمار حامله است، وجود  -5

اگر . فعال و زايمان را انجام دهيد) پروسه زايمان (وجود دارد، پروتكل ليبر crowningاگر . را كنترل كنيد) رحم در هنگام زايمان 

 :عضو نمايش غير طبيعي از قبيل بند ناف، دست يا پا مشاهده گرديد، مراحل زير را انجام دهيد

قرار مي بيمار روي زانوها و آرنج هاي خود قرار مي گيرد و سرش را روي دست هايش ( پوزيشن Knee-Chestبيمار را در  -

 .قرار دهيد يا ناحيه سرين بيمار را به وسيله بالش باال ببريد) دهد 

 .اگر بند ناف خارج شده بود، دستكش پوشيده و از طريق واژن با فشار داددن عضو نمايش آن را از بند ناف دور كنيد -

 .عضو نمايش را با يك پوشش استريل و مرطوب بپوشانيد -
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 .هيالت الزم جهت وي را اعالم نماييدبيمار را سريع منتقل كنيد و تس -

 .هيچگاه واژن را مسدود نكنيد. اگر خونريزي واژينال وجود دارد، يك پد را در دهانه واژن بيمار قرار دهيد -6

اگر بيمار بر روي . به جهت جلوگيري از بروز سندرم هيپو تانسيون در وضعيت سوپاين بيمار را در پوزيشن پهلوي چپ قرار دهيد -7

 .تثبيت شده، سمت راست بك بورد را باال ببريدبك بورد 

 انتقال -8

 .دقيقه ارزيابي مجدد شود 15دقيقه و اگر وضعيت ثابت دارد هر  5اگر بيمار وضعيت بي ثباتي دارد هر  -9

  ليبر و زايمان طبيعي

  )labor( ليبر 

رحم مي باشد، تا زماني كه جنين و جفت را ليبر اصطالحي است كه براي توصيف پروسه تولد بكار مي رود، و شامل انقباضات ديواره   

طول مدت هر . يك ليبر نرمال شامل سه مرحله باز شدن دهانه رحم ، خارج شدن جنين و خروج جفت است. از رحم و واژن خارج كند

  .مرحله در افراد و شرايط مختلف، متفاوت مي باشد

وقتي سر به طرف بخش ورودي . ه طرف پايين حركت مي كندبا پيشرفت حاملگي به سه ماهه سوم، جنين به سمت پوزيشن سر ب   

اين . مادر احساس متفاوتي دارد و مي گويد بچه پايين آمده. پهن باالي لگن مادر پايين مي آيد، رحم به طرف پايين و جلو حركت مي كند

  .رف واژن مي باشدبه ط) دهانه رحم ( پوزيشن يكي از شايعترين پوزيشن ها براي عبور سر جنين از ميان سرويكس

  :مرحله اول  

در مرحله اول يا بلندترين مرحله، سرويكس به طور كامل . زايمان از انقباضات رحمي تا باز شدن كامل سرويكس مي باشد  شروع

طي  در.سانتيمتر باز مي شود، كه به سر جنين اجازه مي دهد تا از قسمت جسم رحم به طرف كانال زايماني پيشرفت كند 10به اندازه 

انقباضات رحمي، سرويكس به تدريج كشيده، باز و نازك مي شود تا جايي كه سرويكس به اندازه كافي باز شده و به جنين اجازه عبور 

  .مي دهد

كوتاه به صورت دردهاي كرامپي در  انقباضات. انقباضات معموال به صورت احساس  درد در بخش كوچكي در پشت شروع مي شود   

-20در ابتدا، انقباضات هر . ثانيه طول مي كشد 30-60و در فواصل منظم تكرار مي شوند، هر كدام حدود . شده پايين شكم احساس 

آنها حتي ممكن است براي مدتي به طور كامل متوقف شوند و سپس دوباره شروع . دقيقه يكبار رخ مي دهد و خيلي شديد نيست 10

) توده مخاطي كه در دوران حاملگي گردن رحم را مسدود مي كند( ست موكوس پالك   قبل يا  در حين اين مرحله از ليبر ممكن ا. شوند

  .پاره شود كه منجر به خروج مايع از واژن گردد) كيسه آمنيوتيك ( همچنين ممكن است كيسه آب جنين . ظاهر شود

اين مرحله براي مادر در شكم . ساعت يا بيشتر براي خانمي كه زايمان اول وي باشد، طول بكشد 18مرحله اول ممكن است به مدت     

وقتي هر كدام از . ساعت طول مي كشد 5-7ولي براي خانمي كه قبال بچه داشته . ساعت طول مي كشد 8-10اول به طور معمول 

ثانيه طول بكشد و درد خيلي شديد احساس شود، مرحله باز شدن تمام مي  60يقه باشد و حداقل دق 3-4انقباضات به فواصل منظم 

 .شود
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  مرحله دوم

و ، ممكن است خيلي سريع ها يكسان نيست زمان. له اول استتر از مرح اين مرحله، مرحله تولد نوزاد است كه معموالً خيلي كوتاه

به بيرون از بچه  در اين مرحله بيمار نقش فعالي در هل دادن زيرا. بيش از دو ساعت طول بكشد سخت باشد و  يا باشدچند دقيقه حدود 

 .رحم دارد

... ها، جثه نوزاد، سايز لگن مادر، شدت و مدت انقباضاهاي رحمي و مدت زمان مرحله دوم زايمان وابسته به ژنتيك، تعداد زايمان 

 .مي باشد

را به سمت پايين زور زدن بيمار شديداً احساس  )  سانتي متر 10(شود  گردن رحم شروع ميبا باز شدن كامل كه مرحله دوم در 

  .دارد

معموالً روي او به  كهآيد با چند انقباض بيشتر سر به دنيا ميسپس . گويند مي crowningشود كه به آن  سر بچه ظاهر مي در ابتدا

 .شود بند ناف او در اين مرحله بسته و بريده مي. آيد به دنيا ميه چو ب چرخيدهو شانه بچه به پهلو  سپس سر. سمت پشت بيماراست

  مرحله سوم

گيرد فشار روي  دقيقه ، صورت مي 2ـ10در عرض پس از پايان مرحله دوم معموال به طور متوسط .اين مرحله وضع حمل جفت است

 .ر سلول هاي جنيني بداخل جريان خون مادر شودبراي تسريع اين كار مناسب نيست چون ممكن است باعث عبو قسمت فوقاني رحم

  عالئم جدا شدن جفت

 جريان خون تازه از واژن �

 بلند شدن طول بندناف �

 باال رفتن قسمت فوقاني رحم �

 سفت و كروي شدن رحم �

نسبت بعد از خروج جفت بايد  بوده وفشار روي قسمت فوقاني رحم و زير شكم جهت اطمينان از نزول جفت به داخل واژن ضروري 

 .به باقي ماندن تكه هاي جفت و خونريزي محل چسبندگي آن دقت شود

و ماساژ رحمي باعث كاهش ) دارويي كه سبب ايجاد انقباضات رحمي مي شود ( توسين  واحد اكسي 20انفوزيون داخل وريدي 

 .نان حاصل شودجفت بايد معاينه شود تا از جدا شدن كامل آن و يا وجود ناهنجاري ها اطمي .شود خونريزي مي

 )primipara(زا  اول )multipara(چندزا  ويژگي ها

 ساعت 6- 8 ساعت 5- 7 طول مرحله اول

 سانتي متر1 سانتي متر  1/2 سرويكس باز شدن سرعت

 ساعت 3 دقيقه تا 30 دقيقه 5-30 طول مرحله دوم

 دقيقه 30صفر تا  دقيقه 30صفر تا  طول مرحله سوم
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  ارزيابي ثانويه    به كار بردن اكسيژن                                                         ارزيابي گردش خون         اكسيژن با فشار مثبت 

  ارزيابي ثانويه                                             
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  بله            خير                                                                                                                                             
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