
 خونریسی پس از زایمان

 24یب ثیؽتر ذٖٛ از زظتٍبٜ ش٘یتبَ زر ػرض  ml500تؼریف آٖ ؼبُٔ از زظت زازٖ . ٞبی ٔبشٚر ٔبٔبیی اظت تریٗ فرْ ذٛ٘ریسی ذٛ٘ریسی اِٚیٝ پط از زایٕبٖ ؼبیغ

: ؼٛز وٝ ثٝ زٚ زظتٝ تمعیٓ ٔی 5ثبؼس ظبػت اَٚ پط از زایٕبٖ ٔی

. ثبؼس ٔی ml1000ذٛ٘ریسی ٔبشٚر ثیؽتر از  - ml1000-500ثیٗ ( ٔیٙٛر)ذٛ٘ریسی ذفیف  -1

پیؽٍیری از ذٛ٘ریسی پط از زایٕبٖ 

پسؼىبٖ ثبیعتی از ػٛأُ ذؽر ذٛ٘ریسی . ٞبی ٔرالجتی ثبیس زر صٛرت ٚخٛز ایٗ ػٛأُ ذؽر تؼسیُ ؼٛ٘س ثر٘بٔٝ. ٖ ٚ لجُ از زایٕبٖ ثبیس ارزیبثی ؼٛزػٛأُ ذؽر حی

ٖ زر ٔحّی ا٘دبْ ؼٛز وٝ ثرای ٔبزر ٞبی حبّٔٝ زر ٔٛرز ٔحُ زایٕبٖ ایٗ ػٛأُ ذؽر را زر ٘ظر زاؼتٝ ثبؼٙس تب زایٕب پبرتْٛ آٌبٜ ثبؼٙس ٚ ثبیس زر زٔبٖ ٔؽبٚرٜ ذب٘ٓ پعت

.  ذؽر ثبؼس ٚ خٙیٗ وبٔال ثی

. ای ٘سارز ثیؽتر ٔٛارز ذٛ٘ریسی پط از زایٕبٖ ػبُٔ ذؽر ؼٙبذتٝ ؼسٜ

. ؼٛز ٔی( ذٛ٘ریسی پط از زایٕبٖ) PPHزذبِت فؼبَ زر ٔرحّٝ ظْٛ زایٕبٖ ظجت وبٞػ ذٛ٘ریسی ٚ ثبِؽجغ وبٞػ ذؽر 

. زٞس وبٞػ ٔی% 60ٔٝ ز٘بٖ زر ٔرحّٝ ظْٛ ِیجر ٔیساٖ ذٛ٘ریسی پط از زایٕبٖ را تٛظیٗ پرٚفیالوعی ثٝ ٜ تدٛیس اوعی

تٛظیٗ  ظیٞبیی وٝ ػبُٔ ذؽری خٟت ثرٚز ذٛ٘ریسی پعت پبرتْٛ ٘سار٘س زارٚی ا٘تربثی خٟت پرٚفیالوعی ٚ پیؽٍیری از ذٛ٘ریسی زر ٔرحّٝ ظْٛ زایٕبٖ ان زر ذب٘ٓ

. ثبؼس ٚاحس ٔی 5-10ػعال٘ی ثٝ ٔیساٖ 

. تٛظیٗ زاذُ ٚریسی ثبیعتی ثرای تمٛیت ا٘مجبظبت رحٓ ٚ زر ٘تیدٝ وبٞػ ذٛ٘ریسی ٔٛرز اظتفبزٜ لرار ٌیرز ٚاحس اوعی 5ا٘س  وٝ ظساریٗ ؼسٜ ٘ب٘یثرای ز

تٛا٘س ٌسیٙٝ  ٚریسی ٔی ثبؼس ٔب٘ٙس ز٘بٖ ٔجتال ثٝ اذتالالت لّجی ػرٚلی ٔبشٚر ٚ زٚز پبییٗ زاذُ تٛظیٗ ٌسیٙٝ ٔٙبظجی خٟت ثؼعی از ز٘بٖ ٕ٘ی یه زٚز ثِٛٛض اوعی

.  تری ثبؼس ٔٙبظت

تٛاٖ زر غیبة ٞیپرتب٘عیٖٛ ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ زر ثیٕبرا٘ی وٝ لجُ از زایٕبٖ ٌّٕٞٛٛثیٗ پبییٗ زار٘س اظتفبزٜ ورز وٝ ثبػث وبٞػ ذؽر ثرٚز  را ٔی( Alliance)ظٙتٛٔتریٗ 

.  راؽ ٘یس ٔی ؼٛزؼٛز أب ظجت افسایػ اظتف ٔی( cc1000-500)ذٛ٘ریسی ذفیف ثؼس از زایٕبٖ 

. ؼٛز ٞبیی وٝ زر ٔٙسَ ا٘دبْ ٔی تٛظیٗ زر زظترض ٘یعت اظتفبزٜ ؼٛز ٔثال زایٕبٖ تٛظیٗ ٔٛثر ٘یعت، أب ٕٔىٗ اظت ٚلتی وٝ اوعی ٔیسٚپرٚظتَٛ ثٝ ا٘سازٜ اوعی

خٟت تؼییٗ آورتب یب پرورتب  MRIأىب٘بت ثیؽتری زار٘س زر ٔراوسی وٝ . ا٘س، ثبیس ٔحُ خفت ثٝ ٚظیّٝ ظٌٛ٘ٛرافی ٔؽرص ؼٛز زر ٕٞٝ ز٘ب٘ی وٝ ظبثمٝ ظساریٗ زاؼتٝ

اٌر لجُ از زایٕبٖ ایٗ ٚظؼیت تؽریص زازٜ ؼس ثبیس ٔؽبٚرٜ ثیٟٛؼی ا٘دبْ . ز٘بٖ ثب خفت آورتبیبپرورتب زر ٔؼرض ذؽر زیبز ذٛ٘ریسی پط از زایٕبٖ ٞعتٙس. ٔفیس اظت

ٞبی  زٔبٖ ٚ ٔىبٖ زایٕبٖ از پیػ تؼییٗ ؼسٜ ثبؼس تب أىبٖ زظترظی ثٝ ٔرالجت. ت ٚخٛز زاؼتٝ ثبؼسؼٛز ٚ أىبٖ زظترظی ظریغ ثٝ ذٖٛ، پالظٕبی تبزٜ ٔٙدٕس ٚ پالن

. ؼسیس ٚخٛز زاؼتٝ ثبؼس

ٞبی  رٚی ؼراییٗ ٍِٙی زر ٔٛارز پالظٙتب آورتب ارزغ ٔعبٚی زار٘س ٚ ٘یبز ثٝ ارزیبثی( پیؽٍیری وٙٙسٜ)ؼٛاٞس زر زظترض خٟت ا٘عساز یب آٔجِٛیساظیٖٛ پرٚفیالوتیه 

. ثیؽتر ٚخٛز زارز

چٍٛ٘ٝ ذٛ٘ریسی پط از زایٕبٖ را ازارٜ وٙیٓ؟  

ارتجبغ ثب ٕٞٝ ٔترصصیٗ ٔرتجػ، احیبء، : ٘ىتٝ تٛخٝ ؼٛز 4زٔبٖ ثٝ ٞر  خسء ٔی ثبؼس وٝ ثبیعتی ٞٓ 4پبرتْٛ ازارٜ آٖ ؼبُٔ  ثٝ ٔحط تؽریص ذٛ٘ریسی پعت

پبرتْٛ ذفیف ثٝ ظبزٌی ثٝ  ٔبٖ ا٘دبْ ؼٛز ٚ ٘ىتٝ ٟٔٓ ایٙىٝ ٕٔىٗ اظت ذٛ٘ریسی پعتؼٛز وٝ ٕٞٝ ایٟٙب ثبیس ٕٞس تأویس ٔی. ٔٛ٘یتٛریًٙ ٚ ثٙسآٚرزٖ ذٛ٘ریسی

پبرتْٛ زر ایٗ ٌبیسالیٗ ٔرثٛغ ثٝ ٔروسی اظت وٝ زظترظی ثٝ أىب٘بت  ٘حٜٛ ازارٜ ذٛ٘ریسی پعت. پبرتْٛ ؼسیس تجسیُ ؼٛز ٚ ٌبٞی لبثُ افتراق ٘یعتٙس ذٛ٘ریسی پعت

ٔثُ )وٝ ؼرایػ ٔتفبٚت زارز اتفبق ٔی افتس  پبرتْٛ زر خبیی ٞبیی وٝ ذٛ٘ریسی پعت زر ٔٛلؼیت. یٗ ز٘بٖ ٚ ثیٟٛؼی ٔبٞر زارزآزٔبیؽٍبٜ ٚ ثب٘ه ذٖٛ ٔدٟس ٚ ٔترصص

ٜ ٘مػ ٔترصصیٗ ٔروس ثرلرار ورزٖ وٕىٟبی اِٚیٝ تب زٔبٖ تٙظیٓ ٕٞبٍٞٙی ثب یه ٔروس ٔدٟس ٔؽبٚر( زایٕبٖ زر ٔٙسَ یب ٔروسی وٝ زایٕبٖ تٛظػ ٔبٔب ا٘دبْ ٔی ؼٛز

. ثبؼس ؼسٜ خٟت ا٘تمبَ ٔبزر ٔی

: ثرلراری ارتجبغ*

وعی ثبیس زر خریبٖ لرار ٌیرز؟  پبرتْٛ اظت چٝ ٚلتی ثیٕبر ٔجتال ثٝ ذٛ٘ریسی پعت◄

( ، ثسٖٚ ػالیٓ ثبِیٙی ؼٛنml1000-500ذٖٛ از زظت رفتٝ : )ٔیٙٛر پبرتْٛ ٞبی اِٚیٝ زر ٔٛارز ذٛ٘ریسی پعت ارزیبثی◙

.  ٔبٔبی ٔعئَٛ را آٌبٞی وٙیس●

. پبرتْٛ وٝ زر ٔروس ٔعتمر ٞعتٙس آٌبٞی وٙیس پرظُٙ ز٘بٖ ٚ ثیٟٛؼی آٔٛزغ زیسٜ زر زٔیٙٝ ذٛ٘ریسی پعت●

: ٔبشٚر پبرتْٛ پرٚتىُ وبُٔ ثرای ذٛ٘ریسی پعت◙

( ػالٜٚ ثر ٔبٔبی ٔعئَٛ)تٕبض ثب یه ٔبٔبی ٔبٞر ●

(. یه ٔؽبٚر زر خریبٖ ثبؼس)تٕبض ثب ٔترصص ز٘بٖ ثب زرخٝ ثیٙبثیٙی ●

(. یه ٔؽبٚر زر خریبٖ ثبؼس)ثب ثیٟٛؼی  تٕبض●

. یه ٕٞبتِٛٛشیعت ثبِیٙی ثٝ حبِت آ٘ىبَ ثبؼس●

. آزٔبیؽٍبٜ ا٘تمبَ ذٖٛ آٔبزٜ ثبغ ثبؼس●

ٞب   فراذٛا٘سٖ افرازی خٟت حُٕ ذٖٛ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ●

. یه ٘فر از اػعبی تیٓ وٝ ٟٔبرت وبفی زارز ٔعئَٛ ثجت ٚلبیغ، ٔبیؼبت، زارٚٞب ٚ ػالیٓ حیبتی ؼٛز●



پرظُٙ ا٘تمبَ ذٖٛ ٚ ٔترصصیٗ ثبِیٙی ثبیس ثب . ٞعتٙس PPHآزٔبیؽٍبٞی اظبض ازارٜ  ر ورزٖ زٚز ٍٞٙبْ پرظُٙ ارؼس ٔٙبظت ؼبُٔ تیٓ ثیٟٛؼی ٚ ٔترصصیٗزرٌی◄

ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ اظتفبزٜ از ٚاشٜ ذٖٛ )ٞب  فرْ اظتب٘سارز ٚاشٜ -1: ظری اصَٛ زاؼتٝ ثبؼٙس وٝ ؼبُٔ ٔٛارز زیر اظت ظٛیی ٚ تفبٞٓ زر ٔٛرز یه یىسیٍر زر ارتجبغ ثبؼٙس ٚ ٞٓ

Compatible  یبgroup specific )ٖٞبی ٔرتّف   یه ٔمیبض زٔب٘ی ٔؽرص خٟت آٔبزٜ ؼسٖ فراٚرزٜ -2. خٟت اظتفبزٜ ثیٕبرا

.  ٚرشا٘عی ثٝ وبر رٚزٕٔىٗ اظت ثرای تٛصیف ٚظؼیت ا( ذٛ٘ریسی ٔبٔبیی ؼسیس زر حبَ پیؽرفت)یب ( ذٛ٘ریسی ٔبٔبیی ؼسیس وٙترَ ؼسٜ)اظتفبزٜ از ٚاشٜ 

پرظُٙ . آٟ٘ب ؼٛ٘س ٔعئّٝ حیبتی ایٗ اظت وٝ ٔترصصیٗ ز٘بٖ ٚ ثیٟٛؼی غیر ارؼس ثبیعتی زر تٕبض ٔعتمیٓ ثب ٕٞىبراٖ ارؼس ثبؼٙس ٚ زر صٛرت ٘یبز ذٛاظتبر حعٛر

ٔؽبٚر را احعبض ورز، ثبیس لبزر ثٝ تٕبض ثب ٕٞىبراٖ ٔؽبٚر ثبؼس اٌر ٔبٔبی ٔؽبٞسٜ ٌر ثیٕبر ٘یبز ثٝ یه ٔترصص . ارؼس ثبیس خٛاثٍٛی پرظُٙ غیر ارؼس ٚ ٔبٔبٞب ثبؼٙس

ارتجبغ ثب ثیٕبر ٚ پسر فرز٘سغ ثعیبر ٟٔٓ اظت ٚ آٟ٘ب ثبیس ٚاظحب زر خریبٖ آ٘چٝ زارز ثٝ . رغٓ ٔربِفت ٔترصص ز٘بٖ غیرارؼس ایٗ وبر را ا٘دبْ زٞس ٚ ثبیس ثتٛا٘س ػّی

. ن اظتٚلٛع ٔی پیٛ٘سز لرار ٌیر٘س اٌرچٝ ثعیبر ترظٙب

  احیبء◄

السأبت . را ز٘جبَ وٙس ٚ پرٚظٝ احیب ٕٞسٔبٖ ثب تالغ ثرای ؼٙبظبیی ٔؽىُ صٛرت ٌیرز ABCیه ارزیبثی اِٚیٝ ثیٕبر زچبر والپط یب ذٛ٘ریسی ؼسیس ثبیس رٚیىرز ظبزٜ 

. ذٛ٘ریسی ثٝ زرخٝ ؼٛن ثعتٍی زارزا٘دبْ ؼسٜ خٟت احیبء ٚ وٙترَ 

A&B◙ :راٜ ٞٛایی ٚ تٙفط 

اٌر راٜ ٞٛایی زچبر ٔؽىُ اظت ٔثال . ِیتر زر زلیمٝ ثٝ ٚظیّٝ یه ٔبظه صٛرت ثبیس زریبفت ؼٛز، ثسٖٚ تٛخٝ ثٝ غّظت اوعیصٖ ٔبزر 10-15ثبالی اوعیصٖ  یه غّظت

َ راٜ ٞٛایی ٚ ظؽح ٔؼٕٛال ثٝ ٔحط ثٟجٛز ظیعتٓ ٌرزغ ذٖٛ ٚ خجراٖ حدٓ زر ٌرزغ وٙتر. زر اثر ٘مص ٞٛؼیبری، زظتیبر ثیٟٛؼی ثبیس ظریؼب فراذٛا٘سٜ ؼٛز

. ٞٛؼیبری ثٟجٛز ٔی یبثس

:C◙ ٖٛارزیبثی ٌرزغ ذ 

ذٖٛ خٟت آزٔبیؽبت تؽریصی فرظتبزٜ ؼٛز وٝ ؼبُٔ ؼٕبرغ وبُٔ ذٖٛ، ثررظی ا٘ؼمبزی،  cc20زاؼتٝ ثبؼس ٚ  14ثیٕبر زٚ راٜ ٚریسی ثب آ٘صیٛوت ؼٕبرٜ 

. ثبؼس ٔی( ٚاحس ذٖٛ 4)ٞب ٚ وراض ٔچ  اِىترِٚیت

. ن ثبیس السأبت اٚرشا٘عی احیبء ٚ ظؼی زر وٙترَ ذٛ٘ریسی ا٘دبْ ؼٛزٔتٙبظت ثب زرخٝ ؼٛ

(  ذٛ٘ریسی یب فمساٖ ػالیٓ ؼٛن ml1000-500: )پبرتْٛ ٔیٙٛر السأبت اظبظی زر ذٛ٘ریسی پعت ●

 14فراٞٓ ورزٖ یه ٔعیر ٚریسی ؼٕبرٜ     -1

ؼرٚع ا٘فٛزیٖٛ وریعتبِٛئیس     -2

( ٚ ازأٝ ذٛ٘ریسی یب ٚخٛز ػالیٓ ثبِیٙی ؼٛن cc1000ذٛ٘ریسی ثیػ از : )ٔبشٚر پبرتْٛ پرٚتىُ وبُٔ خٟت ذٛ٘ریسی پعت

ارزیبثی راٜ ٞٛایی     -1

ارزیبثی تٙفط     -2

ارزیبثی ٌرزغ ذٖٛ     -3

( زر زلیمٝ litr15-10)زازٖ اوعیصٖ ثب زٚز ٔٙبظت     -4

( آ٘صیٛوت ٘بر٘دی) 14فراٞٓ ورزٖ زٚ راٜ زاذُ ٚریسی ؼٕبرٜ     -5

 Flatپٛزیؽٗ     -6

. ثیٕبر را ٌرْ ٍ٘ٝ زاریس    -7

تسریك ذٖٛ زر اِٚیٗ فرصت     -8

. ثب ظرػت ٔٛرز ٘یبز تسریك ؼٛز( litr2-1)ِیتر وریعتبِٛئیس ٌرْ ؼسٜ ٚ یب وّٛئیس  5/3تب زٔبٖ فراٞٓ ؼسٖ ذٖٛ     -9

ثٟتریٗ تدٟیسات ثبیس خٟت تسریك ٔبیؼبت ٌرْ ظریغ زر زظترض ثبؼس     -10

. فیّترٞبی اذتصبصی ذٖٛ ٘جبیس اظتفبزٜ ؼٛز، زیرا از ظرػت ا٘فٛزیٖٛ ٔی وبٞس    -11

. ٞبی ا٘ؼمبزی ثبؼس ثبیس ثر اظبض ٘تبیح آزٖٔٛ VIIaخبیٍسیٙی تسریك فبوتٛر     -12

ثررظی ٚ ٔٛ٘یتٛریًٙ *

ؼٛز؟  ٞبیی ثبیس ا٘دبْ ؼٛز ٚ ثیٕبر چٍٛ٘ٝ ثبیس ٔٛ٘یتٛر چٝ ثررظی◄

( ، ذٛ٘ریسی ٔتٛلف ؼسٜ ٚ ؼٛاٞس ثبِیٙی ؼٛن ٚخٛز ٘سارزml1000-500ذٛ٘ریسی : )ذفیف PPHٞبی اِٚیٝ زر  ارزیبثی

ml (A 20 ذٍٛ٘یری خٟت  :

 Rhٌرٜٚ ذٖٛ ٚ     -1

ؼٕبرغ وبُٔ ذٖٛ     -2

ٞبی ا٘ؼمبزی از لجیُ فیجریٙٛشٖ  تعت    -3

(B  زلیمٝ چه ٚ ثجت ؼٛز 20فؽبرذٖٛ ٚ ٘جط ٞر  .

( وٝ تساْٚ زاؼتٝ ثبؼس یب ٚخٛز ػالیٓ ثبِیٙی ؼٛن ml1000ذٛ٘ریسی ثیؽتر از )پبرتْٛ ٔبشٚر  پرٚتىُ وبُٔ ثرای ذٛ٘ریسی پعت*

( Baseline)ٞبی ػّٕىرز وجس ٚ وّیٝ  ٞبی ا٘ؼمبزی ؼبُٔ فیجریٙٛشٖ ٚ تعت ، ؼٕبرغ وبُٔ ذٖٛ، تعت(ٚاحس 4حسالُ )وراض ٔچ : ا٘دبْ ذٛ٘ىیری خٟت    -1



زلیمٝ  15ثررظی زرخٝ حرارت ٞر     -2

(. ٚزوبر فؽبرذٖٛ اظتفبزٜ وٙیسٔتر ٚ اِىترٚوبرزیٌٛراْ ٚ زظتٍبٜ ثجت خ از اوعی)ازأٝ ثجت فؽبرذٖٛ، پبِط، تؼساز تٙفط     -3

.  ظٛ٘س فِٛی خٟت وٙترَ حدٓ ازرار تؼجیٝ ؼٛز    -4

. زاؼتٝ ثبؼس 16یب  14زٚ ػسز آ٘صیٛوت ٔحیؽی     -5

(. ثٝ ٔحط ایٙىٝ پرظُٙ آٔٛزغ زیسٜ ثب تدرثٝ ثرای تؼجیٝ زر زظترض ثبؼس)ٞبی ؼریب٘ی را زر ٘ظر ثٍیریس  ٔب٘یتٛر راٜ    -6

. ثٝ ٔحط وٙترَ ذٛ٘ریسی یب ثٝ یه ٚاحس ٚیصٜ ٚاثعتٝ ثٝ ثرػ زایٕبٖ ٔٙبظت اظت ICUثٝ  ا٘تمبَ ثیٕبر    -7

ثجت ثبال٘ط ٔبیؼبت، ذٖٛ، ٔحصٛالت ذٛ٘ی ٚ پرٚظیدرٞب     -8

 

. ثبؼس( ٚر ثیٟٛؼی یب ٔؽبٚر ز٘بٖٔؽب)خبیٍسیٙی ٔبیؼبت ٚ اظتفبزٜ از ذٖٛ ٚ ٔحصٛالت ذٛ٘ی ثبیس ثٝ زلت ٔٛ٘یتٛر ؼٛز ٚ ٔمبزیر تدٛیس ؼسٜ ثبیس ٚ ثب ٘ظر پسؼه ٔعئَٛ 

ٞبی  تعت. ؼٛز ترٕیٗ ٕٞبتٛوریت ٚ ؼٕبرغ پالوت را ٘یس ؼبُٔ ٔی CBCٞبی ا٘ؼمبزی تحت رإٞٙبیی ٕٞبتِٛٛشیعت وٕه ٌرفتٝ ؼٛز  ٚ تعت CBCثبیس از ٘تبیح 

ٌیری زر  ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ؼٛز ثعتٝ ٞبی ِِٛٝ پیؽٟٙبز ٔی. ثبؼس ا٘ؼمبزی ؼبُٔ زٔبٖ پرٚترٚٔجیٗ، زٔبٖ ترٚٔجیٗ، زٔبٖ ترٚٔجٛثالظتیٗ ٘عجی ٚ ظٙدػ فیجریٙٛشٖ ٔی

  .ثرای ؼرایػ اٚرشا٘ط آٔبزٜ ثبؼس( از ٘ظر تبرید ا٘معبء چه ؼسٜ ثبؼٙس)ٞبی ثرػ زایٕبٖ  یرچبَ

اٌرچٝ آظتب٘ٝ ؼرٚع ٔٛ٘یتٛریًٙ . ثّىٝ ٔعیری ثرای خبیٍسیٙی ظریغ ٔبیؼبت اظت( CVP)ای ثرای ٔٛ٘یتٛر فؽبر ٚریس ٔروسی  ٚخٛز راٜ ٚریسی ٔروسی ٘ٝ تٟٙب ٚظیّٝ

وٝ  ٔٛ٘یتٛریًٙ ٚریس ٔروسی ٚ فؽبر ؼریب٘ی ثبیس زر زٔب٘ی .وٙٙس تٟبخٕی ٔٛرز ثحث اظت، ثرذی ٔحممبٖ زظتیبثی ظریغ ثٝ ٔٛ٘یتٛریًٙ ٚریس ٔروسی را تٛصیٝ ٔی

ثٝ ثیٟٛؼی ٔبٞر وٝ ٔعئِٛیت ایٗ پرٚظیدر زر ٔراحُ اِٚیٝ  CVPٔٛ٘یتٛریًٙ . رار ٌیرزظیعتٓ لّجی ػرٚلی ثٝ ٚظیّٝ ذٛ٘ریسی یب ثیٕبری زر ذؽر اظت ٔٛرز اظتفبزٜ ق

ثٝ  .چرا وٝ ایٗ پرٚظیدر ثب احتٕبَ ٔري ٚ ٔیر ٕٞراٜ اظت ذؽر ا٘دبْ زٞیٓ رظس اظتفبزٜ از ظٌٛ٘ٛرافی ظجت ؼٛز پرٚظٝ را ثی ثٝ ٘ظر ٔی. ثبؼس ٘یبز زارز ثٝ ػٟسٜ اٚ ٔی

ثٝ ٔحط وٙترَ ذٛ٘ریسی اصالح . ٞبی ٚیصٜ ٚاثعتٝ ثٝ ثرػ زایٕبٖ ٔٙتمُ ؼٛز یب ثٝ ٚاحس ٔرالجت ICUخٝ ثٝ ؼست ذٛ٘ریسی ثیٕبر ثبیس ثٝ ٔحط وٙترَ ذٛ٘ریسی ثب تٛ

تٛاٖ از  زیىٝ اظت ٔیزر ٔٛارز ترٚٔجٛظیتٛپٙی وٝ اظتفبزٜ از پرٚفیالوعی وٙتراٖ. زیرا ذؽر ترٚٔجٛز ثعیبر ثبالظت. ا٘ؼمبزی ٚ پرٚفیالوعی ثرای ترٚٔجٛز ثبیس آغبز ؼٛز

تٛا٘س زیس ذٛثی از پیؽرفت ثبِیٙی ثیٕبر  ٔٛ٘یتٛریًٙ فیسیِٛٛشیه ٔساْٚ الزْ اظت ٚ ثجت پبرأترٞب زر ؼَٛ زٔبٖ زر چبرت ٔی. ٚظبیُ فؽبری پٙٛٔبتیه اظتفبزٜ ورز

ثیٕبر ٚ ٕٞعر ٚی ثبیس . ، ثرای تؽریص تساْٚ ذٛ٘ریسی الزْ اظترظس ذٛ٘ریسی ٔتٛلف ؼسٜ اظت ارزیبثی ٔساْٚ ٚظؼیت فیسیِٛٛشیه، حتی زر زٔب٘ی وٝ ثٝ ٘ظر ٔی. زٞس

.  ثٝ آٟ٘ب اؼٕیٙبٖ ذبؼر زازٜ ؼٛززر خریبٖ ٚظؼیت لرار ٌیر٘س ٚ زر صٛرت أىبٖ 

: ازارٜ ٚظؼیت ثیٕبر تٛظػ ٔترصص ثیٟٛؼی*

. ٞٛؼی ٔٙبظت ا٘دبْ ؼٛز ثی/ حعی ْ زاذُ ػرٚلی ٚ تأٔیٗ ثیحعٛر ٔترصص ثیٟٛؼی خٟت ارزیبثی ظریغ ٚظؼیت الزْ اظت تب ؼرٚع ٚ ازأٝ احیبء ثرای تأٔیٗ حح

اٌر ٚظؼیت . تٛا٘س ٔٙدر ثٝ تؽسیس افت فؽبر ٘بؼی از ذٛ٘ریسی ؼٛز ثّٛن ظیعتٓ ظٕپبتیه ٔی. حعی ٔٛظؼی اظت ٘بپبیساری لّجی ػرٚلی وٙترا٘سیىبظیٖٛ ٘عجی ثی

 Spinalحعی ٔٛظؼی اظتفبزٜ ورز وٝ ثّٛن اپیسٚراَ ٔساْٚ ثٝ ثّٛن  زاؼتٝ ثبؼس ٔی تٛاٖ از ثیلّجی ػرٚلی ثیٕبر پبیسار ؼٛز ٚ ؼٛاٞسی از اذتالَ ا٘ؼمبزی ٚخٛز ٖ

اِمبء . تر اظت ٞٛؼی ػٕٛٔی ٔٙبظت زر صٛرت تساْٚ ذٛ٘ریسی ٚ ٘بپبیساری لّجی ػرٚلی ثی. زٞس زیرا اخبزٜ وٙترَ ثٟتر فؽبرذٖٛ ٚ خراحی ؼٛال٘ی را ٔی. ارخح اظت

زارٚی اِمبء وٙٙسٜ ثبیس وٕتریٗ ذبصیت زیالتبظیٖٛ ػرٚق ٔحیؽی را زاؼتٝ ثبؼس ٚ آزر٘بِیٗ ٚ آترٚپیٗ زر . ریعه آظپیراظیٖٛ اظتظریغ ثٟتریٗ رٚغ ثرای وبٞػ 

. ٖ وٙترَ ذٛ٘ریسی ٔٛرز ٘یبز ثبؼستٟٛیٝ ثب غّظتٟبی ثبالی اوعیصٖ ٕٔىٗ اظت تب زٔب. ٞٛؼی زر زظترض ثبؼٙس زٔبٖ اِمبء ثی

تٛلف ذٛ٘ریسی  *

  .پط از زایٕبٖ ٕٔىٗ اظت ٔرتجػ ثب یه یب چٙس ٔٛرز از ٔٛارز زیر ثبؼس ػُّ ذٛ٘ریسی

( اذتالَ ا٘مجبظی رحٓ)تٖٛ 

( ثبلیٕب٘سٖ ٔحصٛالت حبٍّٔی)ثبفت 

( ثٝ وب٘بَ تٙبظّی)ترٚٔب 

( اذتالَ ا٘ؼمبزی)ترٚٔجیٗ 

( ٞب، ِرتٝ خفت، پرزٜ)ثمبیبی حبٍّٔی : ات ثبِیٙی ثبیس ثرای رز ظبیر ػُّ ا٘دبْ ؼٛززر ٞر صٛرت ٔؼبیٗ. ثبؼس پبرتْٛ اِٚیٝ آتٛ٘ی رحٓ ٔی تریٗ ػّت ذٛ٘ریسی پعت ؼبیغ

. ، ٚارٍٚ٘ی رحٓ(وپعِٛر وجس  ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ پبرٌی ظبة)پبرٌی ٚ ٕٞبتْٛ ظرٚیىط یب ٚاشٖ، پبرٌی رحٓ، ٕٞبتْٛ ِیٍبٔبٖ پٟٗ، ذٛ٘ریسی ذبرج تٙبظّی 

: ٚ٘ریسی ثبیعتی السأبت زیر ا٘دبْ ؼٛزٚلتی آتٛ٘ی رحٓ ػّت ذٛ٘ریسی اظت تب زٔبٖ لؽغ خ

فؽبر زٚ زظتی رحٓ خٟت تحریه ا٘مجبظبت رحٕی     -1

(. وبتتر فِٛی)اؼٕیٙبٖ از ذبِی ثٛزٖ ٔثب٘ٝ     -2

(. تىرار زٚز زر صٛرت ٘یبز)ٚاحس تسریك آٞعتٝ زاذُ ٚریسی  5تٛظیٗ  اوعی    -3

(. زر ز٘بٖ ٔجتال ثٝ افسایػ فؽبرذٖٛ ٔٙغ ٔصرف زارز)تسریك آٞعتٝ ٚریسی یب ػعال٘ی  mgr5/0ارٌٛٔتریٗ     -4

. زر صٛرتی وٝ ٔحسٚزیت ٔبیؼبت ٘ساؼتٝ ثبؼیٓ( زر ظبػت ml125ٔحَّٛ ٞبرتٕٗ ثب ظرػت  ml500ٚاحس زر  40)ا٘فٛزیٖٛ ظٙتٛظیٖٙٛ     -5

(. زر ز٘بٖ ٔجتال ثٝ آظٓ ٔٙغ ٔصرف زارز)زٚز  8ا زلیمٝ ٚ حساوثر ت 15تسریك زاذُ ػعال٘ی، تىرار زٚز ثب فبصّٝ حسالُ  mgr25/0وبرثٛپرٚظت     -6

ثب ٔعئِٛیٗ پسؼه ٔعئَٛ، زیرا خٟت اظتفبزٜ زاذُ ٔیٛٔتر . )، زر افراز ٔجتال ثٝ آظٓ ٔٙغ ٔصرف زارزmgr5/0تسریك ٔعتمیٓ وبرثٛپرٚظت ثٝ زاذُ ٔیٛٔتر     -7

(. تٛصیٝ ٘ؽسٜ



. ٔیىرٌٚرْ روتبَ 1000یسٚپرٚظتَٛ ْ    -8

تبٔپٛ٘بز زاذُ رحٕی ثٝ ٚظیّٝ ثبِٖٛ یه الساْ . تر الساْ ارخح اظت ٞبی خراحی ٞرچٝ ظریغ رٚیی زر وٙترَ ذٛ٘ریسی ثب ؼىعت ٔٛاخٝ ؼٛز ؼرٚع زرٔبٖاٌر السأبت زا

ت ٔٛاخٝ ؼس ازأٝ زرٔبٖ اِٚیٝ ٔٙبظت خراحی ثرای ثیؽتر ز٘ب٘ی اظت وٝ آتٛ٘ی ػّت اصّی یب تٟٙب ػّت ذٛ٘ریسی آٟ٘ب اظت اٌر ایٗ الساْ زر وٙترَ ذٛ٘ریسی ثب ؼىط

 -B-Lynch 2ظٛچٛر ٕٞٛظتبتیه رحٕی از لجیُ  -1: وٝ ؼبُٔ ٔٛارز زیر زظت( ثب تٛخٝ ثٝ ؼرایػ ٚ أىب٘بت لبثُ زظترظی)ثبیس ثٝ صٛرت ٔساذّٝ خراحی ثبؼس 

. اثی ؼراییٗآٔجِٛیساظیٖٛ ا٘تد -4( ٞبیپٌٛبظتریه)ثعتٗ زٚؼرفٝ ؼراییٗ ایّیبن زاذّی  -3ثعتٗ زٚ ؼرفٝ ؼراییٗ رحٕی 

ٞیعتروتٛٔی ظریغ ٘عجت ثٝ تأذیر آٖ ثٝ ٚیصٜ زر پالظٙتب آورتب ٚ پبرٌی رحٓ . ٞبی ظٛچٛرٞبی رحٕی ٕٞیؽٝ زر زظترض ثبؼس تٛصیٝ ٔی ؼٛز وٝ زیبٌراْ تىٙیه

.  ٌیری خٟت ٞیعتروتٛٔی ؼروت زاؼتٝ ثبؼس یه پسؼه ٔؽبٚر زْٚ ٞٓ ثبیس زر تصٕیٓ. ارخح اظت

 


