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 )بازنگري سوم(منبع: راهنماي كشوري ارائه خدمات مامايي و زايمان 

 خونريزي هاي مامايي



 درمان
در مسئله درمان موضوع مهم كه نبايد فراموش شود ممنوعيت معاينه واژينال در                
موارد جفت سر راهي مي باشد. چرا كه حتي با يك بار معاينة واژينال مي تواند                     
منجر به بروز خونريزي قابل توجه شده و حيات مادر و جنين  را به مخاطره اندازد                   
در صورتي كه خونريزي واژينال در سه ماهة سوم بارداري باشد تيم احياي نوزاد و                 

 اتاق عمل به طور همزمان آماده خواهند شد.

 آموزش به بيمار
طبق بررسي هاي پزشك اگر جفت سرراهي باشد مددجو بايستي استراحت مطلق               

 داشته و توصيه هاي بهداشتي و درماني طبق صالحديد پزشك داشته باشد.

 )دكولمان(تعريف جدا شدن جفت 
منظور از دكولمان جفت كنده شدن جفت از محل خود را گويند كه منجر به                        

 شود.خونريزي شديد واژينال مي

 عالئم 
شدت جدا شدن جفت )دكولمان( اغلب بسته به اين كه شخص در پي بروز عالئم                 

 تا چه زماني خود را به بيمارستان برساند ، متفاوت است.
 ( خونريزي روشن واژينال 8
 ( حساسيت رحم در زجر جنين2
 ( انقباضات پشت سر هم و مكرر 2
( انقباضات شديد )هيپرتونيك( و جنين مرده در حدود كمتر از يك پنجم موارد                  7

 باشد.مي
 ها شوك و افت فشار خون مادر است( از ديگر نشانه8

 درمان 
در هر زن دچار خونريزي واژينال در سه ماهه سوم بارداري، لزوم وضع حمل بايد                  

تراپي و اكسيژن تراپي شده و      طبق صالحديد پزشك باشد. در اين شرايط مادر سرم         
به سرعت تيم احياي نوزاد و احياي اتاق عمل و اتاق زايمان جهت سزارين مادر                   

 شود.آماده مي
در اغلب موارد جدا شدن جفت، بايد اقدامات سريع و اورژانسي انجام شود زيرا هر                  

 لحظه امكان مرگ جنين وجود دارد.

 آموزش به مادر 
در صورت بروز هر گونه خونريزي در اصرع وقت به بيمارستان مراجعه نمائيد. بهتر                
است در وضعيت دراز كشيده و با وسيله نقليه مناسب به بيمارستان منتقل شويد و در      

 اين هنگام آمادگي هاي الزم را در صورت لزوم به ختم بارداري داشته باشيد.

جفت سرراهي، پارگي سينوس مارژينال ياعروق سرراهي يادكولمان جفت)كنده            
توانند منجر به بروز    شوند كه مي  هاي مامايي محسوب مي   شدن جفت( از اورژانس   

 خونريزي شوند.

 علل خونريزي ها 
 جفت سرراهي-8
 جدا شدن جفت كه از اورژانسهاي مامايي محسوب مي شود.-2

 جفت سرراهي  
به قرارگيري جفت در محلي غير از محل طبيعي خود در حفرة رحم گفته مي شود.                

 به طور مثال برروي دهانة رحم يا در مجاورت آن، جفت سرراهي گفته مي شود.

 عالئم 
 معموالٌ در سه ماة سوم حاملگي رخ مي دهد. -8
 خونريزي بدون درد است. -2
 


