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  :با تشکر از همکاری •
 اعضای محترم کمیته علمی مشورتی اعتالی سالمت مادران 

 راناعضای محترم کمیته اجرایی اعتالی سالمت ماد 

  دکتر علیرضا مرندی، دکتر ابوالفضل افجه ای، دکتر هادی سماعی، دکتر حسین فخرایی، دکتر محمدرضا حسینی: اعضای محترم کمیته علمی مشورتی نوزادان 
 دکتر حمید رضا لرنژاد رئیس اداره سالمت کودکان، دکتر ناصر افضلیان متخصص کودکان 

 ه، دکتر سیدمحمدرضاالجوردی متخصص داخلی، دکتر مهران دخت عابدینی متخصص زنان و زایماندکتر محمد اسالمی رئیس اداره تنظیم خانواد 

  کودک دکتر فاطمه خطیبی متخصص زنان و زایمان، دکتر شیرین کاویان پور متخصص زنان و زایمان، گیتی افروز هدایتی کارشناس ارشد بهداشت مادر و 
 ربابه شیخ االسالم، دکتر پریسا ترابی، مینا مینایی، زهرا عبدالهیدکتر : همکاران محترم دفتر بهبود تغذیه جامعه 

 دکتر نادره موسوی فاطمی، دکتر ندا معماری، دکتر شیما بیطرف: همکاران محترم اداره سالمت دهان و دندان 

 دکتر میترا معتمدی هروی، دکتر کیانوش کمالی، دکتر مریم سرگلزایی مقدم: همکاران محترم برنامه ایدز 

 دکتر عزیزه ابراهیم پور: کار محترم اداره سالمت روانهم 

 دکتر مهین سادات عظیمی: همکار محترم اداره زنان و سالمندان 

 )دیابت، واکسیناسیون، سل، هپاتیت، ژنتیک(همکاران محترم مرکز مدیریت بیماری ها 

 مجری طرح پایلوت سالمت مادران همکاران محترم ستادی و محیطی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 همکاران محترم هسته آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور 
   



  )به ترتيب حروف الفبا(اعضاي آميته علمي مشورتي اعتالي سالمت مادران 
  قاضي زاده، دآتر شيرين* حنطوش زاده، دآتر صديقه                                                                       *                                                آرام، دآتر  شهناز                                                              * 

  انشگاه                                        متخصص زنان و زايمان و عضو هيئت علمي دانشگاهمتخصص زنان و زايمان و عضو هيئت علمي د          زايمان و عضوهيئت علمي دانشگاه  متخصص زنان و
  خدمات بهداشتي درماني تهران  علوم پزشكي  و                بهداشتي درماني اصفهان                                                           علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران خدماتعلوم پزشكي و  

 
  تر عطاءاهللا                                                                                                               قهيري، دآ* خشتي، دآتر فاطمه                                                                                   * ازهر، دآتر حشمت اهللا                                                                                            * 

                                          انشگاه                                         متخصص زنان و زايمان و عضو هيئت علميدانشگاه                                    ت علمي دمتخصص زنان و زايمان و عضو هيئت علمي دانشگاه                                                     متخصص زنان و زايمان و عضو هيئ
  اصفهان                                                              علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران                                                    علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني                                                   علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي 

  
                                                        آريم زاده ميبدي، دآتر محمد علي                                                                          * رحيمي شعرباف، دآتر فاطمه                                                                     *                                                        اکبريان، دآتر عبدالرسول                                * 

  متخصص زنان و زايمان و عضو هيئت علمي دانشگاه                                                                 ت علمي دانشگاه      متخصص زنان و زايمان و عضو هيئت علمي دانشگاه                                                     متخصص زنان و زايمان و عضو هيئ
  علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني يزد                                            تي درماني تهران       علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران                                                                علوم پزشكي وخدمات بهداش

           
  معتضديان، دآتر شهدخت*                                                    سياح ملي، دآتر منيژه                           * برنا، دآتر صديقه                                                                                                  * 

  تخصص زنان و زايمان و عضو هيئت علمي دانشگاه                               ت علمي دانشگاه                                          ممتخصص زنان و زايمان و عضو هيئت علمي دانشگاه                                                     متخصص زنان و زايمان و عضو هيئ
  علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني شيراز          تي درماني تبريز                                          علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران                                                               علوم پزشكي وخدمات بهداش

  
                                 موسوي، دآتر اعظم السادات                                                                                                     *          سيدي علوي، دآتر قدسيه                                                                 * بهنيا، دآتر حميد                                                                                                    * 

  شگاهمتخصص زنان و زايمان و عضو هيئت علمي دانشگاه                                           متخصص زنان و زايمان و عضو هيئت علمي دان                                                   متخصص زنان و زايمان و عضو هيئت علمي دانشگاه  
  رانعلوم پزشكي  وخدمات بهداشتي درماني مشهد                                                    علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ته                     علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتی                                

                
  مؤيد محسني، دآتر سكينه                                                        * شاهوردي، دآتر زهره                                                                                *                                   تقوی ، دکتر سيمين                                                                        * 
  متخصص زنان و زايمان و عضو هيئت علمي دان                                      شگاه                                            متخصص  زنان و زايمان و عضو هيئت علمي دانشگاه                                 متخصص زنان و زايمان و عضو هيئت علمي دان  
  ايجان شرقی                                                علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني شاهد                                                   علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني آذرب                                                علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتی          

       
                                                                                                       مهدي زاده، دآتر ابوالفضل                              * صراف، دآتر زهرا                                                                                     * ه                                                                                                 توسلی، دآتر فاطم* 

  نشگاهمتخصص زنان و زايمان و عضو هيئت علمي دانشگاه                                            متخصص زنان و زايمان و عضو هيئت علمي دا                                   متخصص زنان و زايمان و عضو هيئت علمي دانشگاه                
  رانعلوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني شيراز                                                    علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني اي        علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني مشهد                                                     

  
  مه، دآتر زهرا                                                 عال* جمال، دآتر اشرف                                                                                                * 

  علمي دانشگاهمتخصص زنان و زايمان و عضو هيئت علمي دانشگاه                                                   متخصص زنان و زايمان و عضو هيئت 
  علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني اصفهان                                                             علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران  

  چايچيان، دآتر شهال                                                                                              * 
  متخصص زنان و زايمان و عضو هيئت علمي

  ی ايران                                                                                       انشگاه آزاد اسالمد 
  
  
  

  )به ترتيب حروف الفبا(اعضاي آميته اجرائي اعتالي سالمت مادران 
  قادر پناه، فاطمه                                                            * صالحي فرد،دآتر علي ضامن                                             *                                             حديدي، دآتر علي         * آزاد رزم، مريم                                                       * 

  بهورز خانه بهداشت سرا                مدير گروه بهداشت خانواده استان                                   مدير گروه بهداشت خانواده استان                                بهورز خانه بهداشت نظام آباد                                   
  دانشگاه علوم پزشكي آردستان                                               دانشگاه علوم پزشكي  چهارمحال و بختياري                                                                     دانشگاه علوم پزشكي تهران                                       دانشگاه علوم پزشكي تهران  

  
  قره خاني، دآتر بهناز                                                                     * طبائي، زهرا                                                                     * حديدي، مريم                                                          * احمدي، محترم                                                        * 

  آارشناس مسئول بهداشت خانواده شهرستان مامائي واحد تسهيالت زايماني                                سئول برنامه مادران استان                         بهورز خانه بهداشت گندمان                                            آارشناس آارشناس م
  دانشگاه علوم پزشكي تهران       دانشگاه علوم پزشكي چهارمحال و بختياري                      دانشگاه علوم پزشكي  اصفهان                                                                        دانشگاه علوم پزشكي مازندران    

  
      آاملي، دآتر محمد                                               *طيبي، دآتر خديجه* خالقي تبار، مريم                                                    *     اردو خاني، دآتر شكوه                                        * 

  پزشك مرآز بهداشتي درماني       ماني                           آارشناس بهداشت خانواده استان پزشك مرآز بهداشتي درماني                                      آارشناس مامائي مرآز بهداشتي در
  دانشگاه علوم پزشكي آردستان                                                                                                   دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                      دانشگاه علوم پزشكي تهران                                        دانشگاه علوم پزشكي مازندران   

  
  آوآالني، مهناز*                                                   عباسپور، معصومه*            خسروي، سوسن                                           * اسماعيلي، قمري                                                      * 

  اس بهداشت خانواده شهرستان                                             آارشن        دراز محلهداشتآارشناس مسئول بهداشت خانواده شهرستان                آارشناس مسئول برنامه تنظيم خانواده استان                    بهورز خانه به
  گاه علوم پزشكي اصفهان                                دانش                گاه علوم پزشكي مازندران         دانشگاه علوم پزشكي آردستان                                  دانشگاه علوم پزشكي چهارمحال و بختياري                        دانش

  



         گلشاهي، طاهره              *        عقدك، دآتر پژمان * خلفيان، دآتر پوران                                                    * اآبر، فريبا                                                              * 
  آارشناس بهداشت خانواده شهرستان          مدير گروه بهداشت خانواده استان                                                                  آارشناس مامائي مرآز بهداشتي درماني                      آارشناس مسئول برنامه مادران استان   

                                              دانشگاه علوم پزشكي  چهارمحال و بختياري                                      دانشگاه علوم پزشكي اصفهان                                                            پزشكي اصفهان                                    دانشگاه علوم پزشكي چهارمحال و بختياري  دانشگاه علوم
  
  مالشيخي، مهري   *      عليزاده خيابي،حسنيه      * دليلي، دآتر آزيتا                                                       * بابازاده، دآتر جواد                                                  * 

        آارشناس مسئول برنامه مادر و آودك استان                                            تسهيالت زايماني                           بهداشت خانواده شهرستان               پزشك مرآز بهداشتي درماني                                            آارشناس مامائي واحد آارشناس مسئول 
                                             دانشگاه علوم پزشكي آردستان                                                    دانشگاه علوم پزشكي تهران                 دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                  دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                     

  
  ميرحاج، زهرا                                              *  فتحي، پري*                     شهيدي، شهال       * باغراميان، دآتر آرموند                                            * 

                     بهورز خانه بهداشت زيار     داشتي درمانيي                                    آارشناس مسئول برنامه مادران استان                                 آارشناس مامائي مرآز بهپزشك مرآز بهداشتي درمان
  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان                                                                                            م پزشكي اصفهان                                              دانشگاه علوم پزشكي آردستان دانشگاه علو       دانشگاه علوم پزشكي اصفهان                          

  
  نياآان، اعظم السادات                                   *    دآتر فرشاد. فرزادفر* شيخ عطاري، دآتر پيام                                               *                          پاآروان، افسانه                          * 

  آارشناس مسئول برنامه مادران استان                                                     اده استان                                          آارشناس ارشد مرآز توسعه شبكه و ارتقاء سالمتمدير گروه بهداشت خانو     آارشناس مامائي مرآز بهداشتي درماني          
  دانشگاه علوم پزشكي تهران                                                       علوم پزشكي آردستان                                              ستاد مرآزي وزارتخانه دانشگاه           دانشگاه علوم پزشكي تهران                      

  
  يوسفي، مهري*                      فضيلت، صديقه*                                                    صداقت، دآتر بنفشه  *        جفت ياري، نسرين                                     * 

  آارشناس برنامه مادران استان                                                                    سهيالت زايمانيپزشك مرآز بهداشتي درماني                                                آارشناس مامائي واحد ت        آاردان مامائي واحد تسهيالت زايماني          
  دانشگاه علوم پزشكي  چهارمحال و بختياري                شكي مازندران  دانشگاه علوم پز دانشگاه علوم پزشكي چهارمحال و بختياري                          دانشگاه علوم پزشكي آردستان                         

  
  :همکارانی که طی اجرای طرح پايلوت، در بازنگری مراقبت های ادغام يافته سالمت مادران، نظرات اصالحی ارايه داده اند

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربايجان شرقی 
  محمد زاده ، دکتر مجتبی              * پور نورانی، سيمين                * پيری، ابراهيم                           * ستاری، نسرين                     * نادرفام، دکتر شاپور             * عارف حسينی، ناهيد               * شباف قاسمی راسخ، نسرين      فر* 

  بهورزی شبستر      کارشناس بهداشت خانواده شبستر       مديرگروه بهداشت خانواده استان    رنامه مادران استان        کارشناس برنامه مادران استان      معاون بهداشتی شبستر      مسئول بهداشت خانواده شبستر     مسئول امورکارشناس ب
  
         درستکار، دکتر محبوبه                      *

  مديرگروه بهداشت خانواده استان            
    

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 
  عامريان، دکتر اميد                          * نيکخواه فرد، مژگان                            * را                            مطيع، زه* طغيانی، راهله                            *                             شهيدی، شهال *عقدک، دکتر پژمان                                 *        

  ادران استان         کارشناس برنامه مادران استان           مدير شبکه بهداشت و درمان اردستاننامه ممدير گروه بهداشت خانواده استان             مسئول برنامه مادران استان          کارشناس برنامه مادران استان          کارشناس بر
  

  انصاری پور، زهرا                                     *صدوقی، زهرا                              *     بازاری، ناهيد                               *             روح پرور زاده، نسيم * نعمت اللهی، فرحناز                     * نادری، دکتر نادر                    *      
  اشت خانواده اردستان           مسئول آموزش بهورزی استانمسئول برنامه مادران اردستان        آارشناس بهداشت خانواده اردستان        آارشناس بهد         معاون بهداشتی اردستان          مسئول بهداشت خانواده اردستان 

  
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر 

  کاظمی، معصومه                         * فروردين، مينا                                * ی، فريده                           يزدان* رحيمی ، سوسن                              *                    ابراهيمی، دکتر ابراهيم *انارکی، دکتر آزيتا                             *        
  مادران گناوه         کارشناس برنامه مادران گناوه           مسئول آموزش بهورزی استانبرنامه  مدير گروه بهداشت خانواده استان           مدير گروه بهداشت خانواده گناوه          کارشناس برنامه مادران استان          کارشناس

  
  ميرزايی، ماهتاج                                * بحريه، تهمينه                                    *      

  هکارشناس آموزشگاه بهورزی گناوه          مسئول آموزشگاه بهورزی گناو
  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 
  نظرزاده، فرحناز                                                     *    شريفی ارومی، فاطمه                                * قره خانی، دکتر بهناز                             * اعظم السادات                          نياکان،  *نصيرزاد، دکتر شيرين                        *        

  بهداشت خانواده اسالم شهر           کارشناس برنامه مادران اسالم شهر            کارشناس       مدير گروه بهداشت خانواده استان                کارشناس برنامه مادران استان             مسئول بهداشت خانواده اسالم شهر         
  

  شکوهی، مهين                                * سيد مراد پور، ليلی                                                                    *                 
  ناس مامايی مرکز بهداشتی درمانی اسالم شهرکارشناس مامايی مرکز بهداشتی درمانی اسالم شهر                     کارش

  
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختياری 

  اروجی، شهين                                                                    * سعادت، دکتر ميترا                          * ان، سياوش                             همتي* نصری، دکتر پيمان                                  *                          خلفيان، دکتر پوران *صالحی فرد، دکتر علی ضامن                   *    
  ه بروجنبهداشتی درمانی بروجن            کارشناس بهداشت خانواده بروجن          کارشناس بهداشت خانواده بروجن      کارشناس بهداشت خانواد مدير گروه بهداشت خانواده استان           مسئول برنامه مادران استان             پزشک مرکز   
  
  گيتی فر، بلقيس               * عظيمی، حبيبه                                                 *                                                بنائيان، فرخنده         * کريميان، محترم                                                                               * 

  کاردان مامايی مرکز بهداشتی درمانی بروجن                کاردان مامايی مرکز بهداشتی درمانی بروجن     کاردان بهداشت خانواده مرکز بهداشتی درمانی بروجن          کاردان بهداشت خانواده مرکز بهداشتی درمانی بروجن          



  
  
  
  

  :همکارانی که طی اجرای طرح پايلوت، در بازنگری مراقبت های ادغام يافته سالمت مادران، نظرات اصالحی ارايه داده اند
  ی چهارمحال و بختياریدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان 

 فروهی، بنفشه                                                                                                                 *     کرديان، اکرم                                            * گلشاهی، طاهره                                    * جعفرپور، معصومه                                             * راستی، راضيه                                    *               
  هداشت خانواده بروجندرمانی بروجن              کارشناس بهداشت خانواده بروجن           کاردان مامايی مرکز بهداشتی درمانی بروجن            کارشناس بکارشناس بهداشت خانواده بروجن            کاردان مامايی مرکز بهداشتی 

  
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان 

  بهزادفر، اعظم                        * شريفی، پروين                                    * آقاسی يزدی، زهرا                             * رضازاده متقی، نجمه                    * تر فرزانه                    صحافی، دک* صابری فرد، دکتر ايرج                   *        
  ه قوچان               کارشناس برنامه مادران قوچاننامه مادران استان          کارشناس برنامه مادران استان         کارشناس برنامه مادران استان                مسئول بهداشت خانوادمدير گروه بهداشت خانواده استان            مسئول بر

  
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوزستان 

  افکانه، بلقيس                           * ترابی زاده، دکتر مهدی                          * ثابت قدم، دکتر سيد محمد                   *                جمشيدی، دکتر فرخنده*        
  ه استان         مسئول بهداشت خانواده آبادان           مدير گروه بهداشت خانواده استان           مسئول برنامه مادران استان                  کارشناس بهداشت خانواد

  
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان 

  عبداهللا پور، دکتر ابوالفضل                        * نصيری، دکتر آذر                                    *                            رحيميان، دکتر ندا         * جندقی، دکتر جعفر                     * رياضی دوست، آذر                * فريور، دکتر فرشيد                        *        
  درمانی گرمسار             پزشک مرکز بهداشتی درمانی گرمسار             سرپرست شبکه بهداشت و درمان گرمسارمدير گروه بهداشت خانواده استان         مسئول برنامه مادران استان          معاون بهداشتی دانشگاه          پزشک مرکز بهداشتی 

  
  کشمير،  شهناز*            محمدی، طاهره                                     * چوزوکلو، نيره                              * علی بيگی، دکتر مهناز                            *      

  داشت خانواده مرکز بهداشتی درمانی گرمسارمسئول بهداشت خانواده گرمسار          کارشناس بهداشت خانواده گرمسار           کارشناس بهداشت خانواده گرمسار          کاردان به
  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل 
  رضايی کهخايی، زهرا                                                      * نيکروی سياسر، زهرا                           * ی، ابوالحسن                          افشار*        
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 هوالحکیم

  
  مقدمه

  
در سالهای اولیه استقرار نظام بهداشت و درمان در کشور، سالمت مادران به عنـوان گـروه آسـیب پـذیر     . ارتقاء سالمت مادران  یکی از ارکان اساسی مراقبت های بهداشتی درمانی است     

در آن سالها افزایش دسترسی به مراقبت های دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان به عنوان اولویت مد نظر قرار گرفت و با . گذاران برنامه سالمتی قرار گرفت مورد توجه خاص سیاست
 85درصـد، زایمـان ایمـن تـا حـدود       80بت های بارداری تـا  توسعه شبکه بهداشت و درمان کشور، این امر میسر گردید به گونه ای که شاخص های برنامه سالمت مادران مبین پوشش مراق

  .   درصد می باشد 30درصد و مراقبت های پس از زایمان تا 
بـه  . ودع به موقع آنان ضروری بـ با بهبود شاخص دسترسی به خدمات، ارتقاء کیفی خدمات از طریق تعیین رویکردی مناسب به منظور شناسایی زودرس مادران در معرض خطر و ارجا     

استانداردسازی خدمات مراقبتی مادران را در دو سطح خارج بیمارستانی به اتمام رساند  و از سـال   1381تا  1378همین منظور اداره سالمت مادران دفتر سالمت خانواده و جمعیت از سال 
  . اجرای آزمایشی آن در کشور آغاز گردید 1382

مات معمول و ویژه مادران در مقاطع پیش از بارداری،  بارداری، زایمان و پس از زایمان است با تالش پیگیـر و همـه جانبـه همکـاران مـن در      مجموعه حاضر که حاوی استانداردهای خد     
زمایشـی و تجدیـد نظـر توسـط         این مجموعه پس از گذرانـدن بـیش از دو سـال اجـرای آ    .  اداره سالمت مادران و نظرخواهی از متخصصین زنان و زایمان و مامایی کشور تدوین شده است

محتوای این مجموعه منبع اصالح  بلوک بهورزی قرار گرفته است  و عالوه بر آن کـه  . ارایه دهندگان خدمات و مدیران بهداشت خانواده مجری طرح آزمایشی در اختیار شما قرار گرفته است
اری، زایمان و پس از زایمان با طرح پزشک خانواده و تیم سالمت ادغام گردیده است، موارد ارجـاعی را کـه از نظـر فنـی     به عنوان بسته خدمات استاندارد ارایه خدمات پیش از بارداری، بارد

  . نیازمند دریافت خدمات تخصصی است را برای خدمات استاندارد سطح بیمارستان طبقه بندی می کند
تالش مـا بـر   . ی هماهنگ سازی متن این مجموعه با برنامه های کشوری، ما را یاری نمودند، قدردانی و سپاسگزاری نمایمالزم است از کلیه واحد های تابعه حوزه معاونت سالمت که برا     

ایش ، مجموعـه  از آنجا که علیرغم چنـدین نوبـت ویـر   . این است که این مجموعه به عنوان بخشی از کوریکولوم آموزشی پزشکان عمومی و ماماها در نظام آموزشی مورد استفاده قرار گیرد
نمای خوبی برای اصـالح در چـاپ هـای بعـدی     حاضر می تواند حاوی اشکاالت متعدد فنی و ویراستاری باشد که از نظر دور مانده است، از این رو نظرات شما همکاران گرامی می تواند راه

  . باشد
  

  دکتر سید حسن امامی رضوی                              

  سالمت          معاون                                        



  
 
 

  
  

  !ماما و پزشك گرامي
 

تهیه  زایمانبارداری، زایمان و پس از  پیش از بارداری،  مجموعه حاضر به منظور کمک به شما در ارایه خدمات مطلوب به مادران به طور معمول و در شرایط ویژه در دوران
  . را مطالعه کنید »با مجموعه مراقبت های ادغام یافته سالمت مادرانآشنایی «، قسمت استفاده از این مجموعهحتماً قبل از . گردیده است

  
  آشنايي با مجموعه مراقبت هاي ادغام يافته سالمت مادران •

بخش (هاي ويژه بارداري ، مراقبت)بخش پ(مول بارداريمراقبت هاي مع ،)بخش ب(تشخيص بارداري ،)بخش الف( پيش از بارداري های جداول مراقبت هاي بارداري و پس از زايمان، مراقبت: قسمت ١٣شامل اين مجموعه 
راهنما  ،)بخش ح(پس از زايمان مراقبت هاي ويژه ،)بخش چ(مراقبت هاي معمول پس از زايمان، )بخش ج(هاي ويژه حين و بالفاصله پس از زايمان ، مراقبت)بخش ث(نزايمامعمول حين زايمان و بالفاصله پس از  های ، مراقبت)ت
  .و ضمائم است) بخش ذ(، مراقبت از نوزاد )بخش د(رزيابی نوزاد ، ا)بخش خ(

تقسيم بندي خدمات در اين جداول براساس نوع و زمان انجام مراقبت صورت . مي شود يهسريع خدماتي است آه در دوران بارداري و پس از زايمان به مادر ارا مرور کلی وجداول مراقبتهاي بارداري و پس از زايمان براي  
  . ستون آن مشخص شده به مادر ارايه مي گرددزير هايي آه در  به اين معنا آه در هر مالقات، مراقبت. رفته استگ

تدريج در روند ه نين باروري بايد بدر س ي در زناننظر مي رسد آه ايجاد تقاضا براي دريافت مراقبت پيش از بارداره ب. پيش از بارداري به منظور ارايه خدمت به زناني است آه تصميم دارند باردار شوند های بخش مراقبت 
  .   جلوگيري آرد و يا بارداري را به تعويق انداخت  نارايه خدمات مورد توجه قرار گيرد تا بتوان زنان در معرض خطر را زودتر شناسايي آرده و در صورت امكان از باردار شدن آنا

فرد مراجعه آننده، ابتدا ارزيابي شده، سپس براساس نتيجه ارزيابي، گروه بندي و . مراجعه مي آند و يا قطع قاعدگی ييد بارداري در خانمي است آه با شك به بارداريأبخش تشخيص بارداري به منظور آمك به تشخيص و ت 
تشخيص بارداري يا سونوگرافي است، با توجه به نتيجه آزمايش يا سونوگرافي براي خانم تصميم گيري و خدمت  در صورتي آه اقدام مورد نظر درخواست آزمايش. متناسب با گروه تعيين شده براي وي اقدام مورد نياز انجام مي شود

  .مناسب ارايه مي شود
  
  
  
  
  
  

ت و معاینـات انجـام شـده در هـر بـار      ولی در برخی، ممکن است با توجه بـه سـئواال  . بیشتر خانمهایی که خدمات معمول را دریافت می کنند، سالم هستند و بارداری را به خوبی طی می کنند
  . مراقبت، موارد غیر طبیعی مشاهده شود که نیاز به مداخله و مراقبت ویژه دارد

 



هـای   چـارت مراقبـت  . انجام دهید به ترتیب خدمات استانداردی است که باید در هر بار مراقبت برای دریافت کننده خدمت ،بارداری، زایمان و پس از زایمان های معمول مراقبتبخش       
  : شامل موارد زیر است )از سمت راست و باالی صفحه( معمول

 .را در مادر ارزیابی کنید عالئم خطر فوری ،قبل از هر اقدامی ،در هر مراقبت -1خانه شماره 

  .کنیداقدام  ،با توجه به آدرس داده شده ،در صورت وجود عالئم خطر فوری -2خانه شماره 

  ر خانم هیچ یک از عالئم خطر فوری را نداشت، با توجه به مطالب مربوط بهاگ -3خانه شماره 

  .کنید ارزیابیوی را  ،خانه این 
  .کنید گروه بندیحاصل از ارزیابی را  عالئم و نشانه های -4خانه شماره 
  .کنید اقدامبا توجه به نتایج و آدرس داده شده،  -5خانه شماره 

مداخله دارد، آن عالمـت  مشاهده کردید که نیاز به عمول، عالمت یا عارضه ای چنانچه در ارزیابی مراقبتهای م
  .را در بخش مراقبت های ویژه پیدا کنید

  
های مورد نیاز مادرانی است کـه در بـارداری، زایمـان یـا      برای ارایه مراقبت مراقبت های ویژهبخش       
زایمــان در معــرض خطــر   پــس

در ایـن بخـش   . قرار مـی گیرنـد  
ئم و عوارض مادر که نتیجـه  عال

های معمـول یـا    ارزیابی مراقبت
ــت،    ــادر اس ــتقیم م ــکایت مس ش

  .بررسی می شود
از ( بیشتر چارتهای مراقبت ویژه
از  )سمت راست و باالی صـفحه 
 :ساختار زیر تبعیت می کند

ــه شــماره  ــدا  -1خان پــس از پی
  .را ارزیابی کنید، موارد مربوط به این قسمت مورد نظر در عنوان صفحه کردن عالمت
   .را گروه بندی کنید وضعیت خانم) تعدادی از عالئم همراه و یا حتی یک عالمت همراه اختصاصیدر یک خانه یا  همراه بر اساس همه عالئم(با توجه به نتیجه ارزیابی  -2خانه شماره 
تشخیص احتمالی در ارزیابی نـوزاد نیـز براسـاس بررسـی همـه یـا برخـی از عالئـم          .را درمی یابیداحتمالی عارضه یا بیماری  یا تشخیص ، تشخیصگروه بندیبا توجه به  -3خانه شماره 

  .صورت می گیرد
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  .) به مادر الزامی استویژه همکاری پزشک و ماما در ارائه خدمت . (اقدام مناسب را در حیطه شرح وظایف خود انجام دهید -4خانه شماره 
در بخش های مراقبت ویژه بارداری، زایمان و » سایر موارد«از عالئم و بیماریها با یک عنوان مشترک امکان پذیر نبود، این موارد تحت عنوان  از آنجا که طبقه بندی تعدادی :تذکر 

ها، سوابق و سایر  قسمت بیماری. شده استبه آنها اشاره » اقدام«همچنین برای انجام برخی اقدامات خاص، راهنما نیز تدوین شده است که در خانه . طبقه بندی شده استپس از زایمان 
        .های ویژه بارداری محسوب می شود بخش مراقبت ونیز جز فعلی بارداریموارد خطر در 

     
  مفهوم رنگ ها 

  .رنگ قرمز، زرد، سبز استفاده شده استسه در چارت های ارایه خدمت از 
به همراه اقدامات اولیه حین ارجاع به ) بالفاصله( ارجاع فوریرا تهدید می کند و اقدام مناسب این رنگ  نوزاد/ در و جنینخطرناکی است که جان ما نشان دهنده شرایط رنگ قرمزالف ـ 

  . با آمبوالنس یا هر وسیله نقلیه دیگر ارجاع دهد را سریعاً یا نوزاد و ارائه دهنده خدمت موظف است مادر. است نزدیک ترین مرکز مجهز درمانی
         و یا حداکثر طی یک هفته )ارجاع در اولین فرصت(ساعت اول پس از مراجعه  24مادر باید بر حسب نوع عارضه در . به اقدام خاص است و یا نوزاد نشان دهنده نیاز مادر رنگ زردب ـ 

 توسط سطوح باالتر ...)نرفتن مادر،(ساعت به هر دلیلی  48جاع طی در ارجاع در اولین فرصت، اگر مورد ار. و نتیجه کار مشخص گردد تخصصی بررسیسطوح  توسط )ارجاع غیر فوری(
توسط سطوح باالتر مورد بررسی قرار نگیرد، حکم  ...)نرفتن مادر،(به هر دلیلی  طی یک هفتهدر ارجاع غیر فوری، اگر مورد ارجاع . ، حکم ارجاع فوری را پیدا می کندمورد بررسی قرار نگیرد

  .ندرا پیدا می ک ارجاع فوری
یا  به سطوح باالتر است، مگر در شرایطی که اقدامات ارایه شده منجر به بهبود وضعیت مادر بدون نیاز به ارجاعنشان دهنده امکان ارایه کامل خدمت توسط پزشک یا ماما  رنگ سبزپ ـ 

  .گردد بررسی بیشتر به سطوح باالتر ارجاع برای و یا نوزاد در این صورت الزم است مادر. نگرددنوزاد 
ل می شود با ، مراقبت ها در بیش از یک حالت تعریف می شود یعنی اقدام های اصلی با یک رنگ و برخی اقدام های خاص که عمدتاً حالتی از ارجاع را شام»اقدام«در برخی خانه های : نکته

 »مول، کریز هیپرتانسیون، چندقلویی«مربوط به تشخیص احتمالی  انه اصلی اقدامخ، 2در قسمت ت: به طور مثال .در داخل خانه اصلی مشخص شده است» ارجاع«رنگ مختص آن نوع 
  . است در خانه ای به رنگ زرد مشخص شده است »ارجاع غیر فوری«قرمز است در حالی که اقدام بعدی این خانه که نیازمند 

   
  اصول آلي •

   :ه خدمات در نظر گرفته شده استیمطالب زیر به عنوان اصول کلی در ارا
 .در اولویت قرار دارد است، ارجاع فوری )، در اولین فرصتغیر فوری ، ارجاعفوری ( ارجاع حالتی از دالیلی نیازمند هره ب و یا نوزاد در مواردی که مادر 

  .ه قرار گیردزایمان و پس از زایمان مورد توج ،در هر مقطعی از بارداری آموزش همسر و خانواده مادر در مورد عالئم خطر ،در صورت امکان 
  .کید شودأهای دوران بارداری و پس زایمان در تاریخ های تعیین شده باید به مادر ت دریافت مراقبت 
  .طی یک هفته پیگیری و مشخص شود است، روز و اگر ارجاع غیر فوری شده 3باید پس از  است، شده یا ارجاع در اولین فرصت وضعیت مادری که ارجاع فوری 
  . رددو یا پیوست پرونده گ ثبت فرم مراقبتهای ویژه باید در  ه مراقبتییا ماما در مورد ارا میعمو پسخوراند پزشک 



ند عالوه بر پذیرش موارد ارجاعی سطوح پایین تر، بر نحوه ارایه خدمت به مادر توسط این سطوح نیز نظارت هست ه دهنده خدمت موظفیو ماما به عنوان سطح دوم ارا عمومی پزشک 
  . کنند

      )حین ارجاع NPOرعایت اصل . (دگردغذایی و مایعات به مادری که به دالیلی ارجاع فوری می شود، باید خودداری  ههر نوع ماد دادناز  
  .متفاوت خواهد بود و پزشک متخصص در پسخوراند ماما ،نظر پزشک برحسب نوع عارضه و ویژه مادر دفعات مراقبت 
ر نگه در در هر مقطعی از پیش از بارداری، بارداری، زایمان و بالفاصله پس از زایمان و پس از زایمان در فرم های مربوط ثبت و در پرونده مادالزم است تمام خدمات ارایه شده به ما 

  .داری شود
 .توجه داشته باشید، استفاده از این مجموعه بدون به کارگیری فرم های ثبت و ارجاع و پیگیری مادر مؤثر نخواهد بود 

  
 )الف(بارداریپیش از 

  . را دریافت کنند پیش از بارداری الزم است مشاوره، در سنین باروری قرار دارندکه  هاییخانم تمام 
/ مـادری میـزان مـرگ و عـوارض    زیرا عدم توجـه بـه آنهـا     داردپیش از بارداری  و یا عوارض بیماری کنترل، تغییر دارو، ارزیابی وضعیتو شرایط طبی نیاز به  بسیاری از بیماری ها 

 .را افزایش می دهد نوزادی/ جنینی

ی، آنمـی، تاالسـمی   بر بارداری که نیازمند توجه به آنها در زمان پیش از بارداری است شامل بیماری قلبی، دیابت، لوپوس، آرتریت روماتوئید، اختالالت روان تأثیرگذاربیماری ها و شرایط  
و  25ان، بیماری تیروئید، مصرف کنندگان الکل و دخانیات و مواد مخدر، ابتال به عفونت های عالمت دار واژینال، نمایه توده بـدنی بـیش از   تحت درم مینور، صرع، ابتال به فشارخون باال، سل

 ....و یا اختالالت تغذیه ای، سندرم تخمدان پلی کیستیک و 5/18کمتر از 

 : صورت گیرد یرشرایط زاز این رو انجام مشاوره پیش از بارداری، باید در یکی از   

   و یا می خواهند قطع کنند،روش پیشگیری از بارداری خود را قطع کرده  ،قصد بارداریکه به  تمامی خانمهایی  -1
  ،کرده اندمراجعه  تست حاملگی منفیبا  تمامی خانمهایی که -2
ش پیشگیری از بارداری مراجعه کرده اند و تمایل به بارداری در آینده دارند، برای این افراد حداکثر تمامی خانمهایی که از هیچ روشی استفاده نمی کنند و برای اولین بار برای دریافت رو -3

  .ماه اول پس از مراجعه، مشاوره انجام شده و نتیجه آن به عنوان سابقه برای آنان در پرونده حفظ شود 6طی
نشده است، به منظور جلوگیری از بروز حاملگی های پر خطر، وی را به استفاده از روش هـای پیشـگیری از بـارداری     الزم است تا زمانی که عارضه یا بیماری خانم رفع و یا کنترل :1نکته 

  . تشویق و توصیه نمود
بدیهی است در صورتی که نتیجه مشـاوره  . اعتبار دارد، بدین معنا که در صورت ارایه یک بار مشاوره پیش از بارداری، تا یک سال نیاز به تکرار نیست یک سالاین مشاوره تا مدت  :2نکته 

تا زمان رفع عارضه یا بیماری و یا کنترل کامل آن، پیگیری به منظور درمان و یا کنترل بیماری توسط پزشک یا مامـا انجـام   ) خانم عارضه یا بیماری دارد(پیش از بارداری غیر طبیعی است 
  .  گیرد



)پ(بارداری  
  . بگویید تبریکبه خاطر بسپارید به محض اطالع از نتیجه مثبت آزمایش، بارداری را به خانم . بت شدن آزمایش بارداری ارایه گرددهای بارداری باید به محض مث مراقبت 
  .داری شود پرونده نگه صورت عدم نیاز مادر، تا پایان بارداری در ر، ددر فرم مراقبت بارداریضمن ثبت  نتیجه آزمایش بارداری بهتر است 
بارداری معمول زمان مالقاتهای ). مالقات در نیمه دوم 6مالقات در نیمه اول و  2(بار مالقات در دو نیمه اول ودوم بارداری به مادر ارایه می گردد  8بارداری طی  عمولم های مراقبت 

  بارداری 40و هفته  39، هفته 38، هفته 37تا  35، هفته 34تا  31، هفته 30تا  26، هفته 20تا 16، هفته 10تا  6هفته : از ستعبارت
سن بارداری از زمان اولین روز آخرین قاعدگی مشخص . تعیین شده است که این زمان نیز باید با سن بارداری مادر مطابقت داشته باشد» هفته بارداری«زمان مالقاتهای مادر براساس  

  .فرصت برای تعیین سن بارداری اقدام شود آخرین قاعدگی خود را نمی داند، باید در اولین تاریخمی شود و در صورتی که مادر 
و نتیجـه آزمـایش هـا و    ) شـرح حـال و ارزیـابی   (در ایـن معاینـه، پزشـک ضـمن انجـام معاینـه فیزیکـی، پرونـده مـادر          .توسط پزشک معاینه شـود ) در اولین مراجعه(بار  هر مادر باید یک 

 .در قسمت مربوط در فرم مراقبت بارداری ثبت می کندرا بررسی و نتیجه ارزیابی کامل خود را ) در صورت وجود(سونوگرافی

  . است سه ماهه دوم بارداری، نیاز دارد، مناسب ترین زمان دندان پزشکی درمانی در صورتی که مادر باردار به دریافت خدمات 
 .در نظر بگیرید تا زمان زایمان 29هفته را از  سه ماهه سومو  بارداری 28هفته  تا پایان 15هفته را از  سه ماهه دوم، بارداری 14هفته اول تا پایان هفته را از  سه ماهه اول بارداری 

 .ارزشمند است 32تا  28استفاده از چارت حرکت جنین در هفته های  

از این رو . شرکت کند های آمادگی برای زایمانکالس بارداری در  20مادر باردار باید از هفته  به منظور ترویج زایمان طبیعی با استفاده از روش های غیردارویی کاهش درد زایمان، 
  .برگزاری کالس معرفی شود الزم است ضمن آموزش به مادر در مورد مزایا و ضوابط شرکت در کالس های آمادگی پیش از زایمان، مادر در زمان مناسب، به نزدیک ترین محل

 

)ث(و بالفاصله پس از زایمان زایمان  
  .، دستکش و گذاشتن ماسک و عینک انجام شود)در صورت نیاز و امکان(حفاظتی شامل پوشیدن گان و پیش بند، چکمه هر زایمان باید با رعایت اصول 
  .وسایل زایمان می باید پس از هر زایمان به خوبی تمیز و شسته و استریل شود 
 چراغ اولتراویوله، با استفاده از هر زایمان آلودهو همچنین پس از انجام  هر ماهول اتاق زایمان نیز باید پس از هر زایمان به خوبی تمیز و شسته و گردگیری شود و به صورت معم 

  .ضدعفونی شود
  :نکات مهم در استفاده از چراغ اولتراویوله

 .از روشن کردن چراغ، اتاق زایمان کامالً تاریک باشدبل ق .1

 .ددرب کلیه کمدها، قفسه های شیشه ای و ساکشن موجود در اتاق زایمان باز باش .2

  .قبل از روشن کردن چراغ، هواکش باید خاموش، درب اتاق بسته و درزها با چسب پوشانده شود .3
  .دو شاخه چراغ می بایست خارج از اتاق زایمان به پریز زده شود و زمانی که چراغ روشن است، هیچکس وارد اتاق نشود .4



  . بعد از این مدت، دوشاخه را از پریز کشیده و هواکش روشن شود. ددقیقه می باش 15مدت زمان مناسب برای استفاده از چراغ به طور متوسط  .5
  .دقیقه نباید وارد اتاق زایمان شد 15پس از خاموش کردن چراغ، به مدت  .6

  .شود انجام های تعیین شدهاستاندارد مان طبقزای گیرد، بایدمی به هر علتی زایمان در واحد تسهیالت زایمانی انجام  اگرهر مادر باید برای انجام زایمان در بیمارستان تشویق شود، ولی  
  . پس از زایمان تحت مراقبت قرار گیرند اول ساعت 6تا  حداقل در صورت انجام زایمان در واحد تسهیالت زایمانی، مادر و نوزاد باید 
قطره در دقیقه براساس نیاز وی توصیه  32نمکی یا رینگر به میزان  -م قندیبرای هر مادری که در واحد تسهیالت زایمانی به منظور زایمان بستری می شود، باز کردن رگ و تزریق سر 

فقط سرم رینگر  دیابت، سرم رینگر یا قندی و در مورد فشارخون باالنمکی، در مورد  -یا سرم قندی با سالین نرمال، اولویت با سرم رینگر و در نبود آن خونریزیدر مورد . می شود
  .  توصیه می شود

  . مراهی کندخیص عالمت خطر در زمان زایمان با توجه به نوع عالمت خطر و مرحله زایمان، عامل زایمان باید در هنگام ارجاع، مادر را با ست زایمان هدرصورت تش 
زایمان مادر با توجه به « یعنی ن قریب الوقوعزایمادر واحدهای تسهیالت زایمانی جایز نیست مگر در موارد  )طبق شرح بخش مراقبت ویژه زایمان (انجام زایمان مادر در معرض خطر  

  ».وضعیت ابعاد لگن مادر و انقباضات رحمی در مدت زمانی کمتر از یک ساعت انجام پذیر باشدوضعیت جنین، فاصله تا محل ارجاع، اندازه جنین، 
  .ک گرفته شوددیگر کم یاز یک پزشک یا ماما باید حتماً مادر در معرض خطر، در هنگام زایمان قریب الوقوع 
 . شود ارزیابی »)بخش د(بخش ارزیابی نوزاد«طبق  عامل زایمانتوسط  پس از تولد بالفاصله نوزاد باید 

 .به مادر آموزش داده شود)  بخش ذ(قبل از ترخیص مادر و نوزاد، توصیه های ارایه شده در بخش مراقبت از نوزاد 

 . شود ارزیابی »رت مراقبت های ادغام یافته کودک سالمبوکلت چا«طبق توسط پزشک  در اولین فرصتنوزاد باید  

)چ(پس از زایمان  
پس از زایمان  60تا  42سوم در روزهای  مالقاتو  15تا  10مالقات دوم در روزهای ، 3تا  1مالقات اول در روزهای مالقات انجام می شود که  3پس از زایمان، طی  معمول های مراقبت 

  .انجام می شود 45تا  30و مراقبت روزهای 15تا  14، مراقبت روزهای 5تا  3نوبت شامل مراقبت روزهای  3نیز در) به جز مراقبت بدو تولد(وزاد مراقبت های ن. انجام می شود
  .کردمراقبت بار اول پس از زایمان محسوب  را می توان مراقبت پس از زایمان در بیمارستانبرای مادری که در بیمارستان زایمان می کند،  
 .قرار بگیرد متخصص اطفالتحت مراقبت  بایداست،  داروهای روان گردانوزاد مادری که به هر دلیل تحت درمان ن 

  
  

 
 
 
 
 

  



  
  

   )مرور کلی و سریع(بارداری پیش از بارداری و های مراقبتراهنمای جدول 

  زمان مراقبت        
    
 نوع مراقبت

  پیش از بارداری
  1 مراقبت

  10تا  6هفته 
  2 مراقبت

  20تا  16 هفته
  3 مراقبت

  30تا  26 هفته

  5و  4 مراقبت
  34تا  31هفته 
  37تا  35هفته 

  8تا  6 مراقبت
  40تا  38هفته 

  )هر هفته یک مراقبت(

  صاحبه و
 بررسي پرونده ياشكيل 

   ، نسبت خويشاوندی با همسرمشخصات 
   سابقه بارداري و زايمان قبلي 
/ روانیبيماري و ناهنجاری، اختالالت   

  همسرآزاری
  رفتارهاي پر خطر   

  الکل/ اعتياد ، مصرف سيگار 
  رژيم غذايی خاص 

، وضعيت بارداری فعلی، تعيين سن شخصاتم
  بارداری، مصرف مکمل ها و  گروه های غذايی

  سابقه بارداري و زايمان قبلي 
همسرآزاری، / بيماري و ناهنجاری، اختالالت روانی

  ر، اعتياد، مصرف سيگار و الکل  رفتارهاي پر خط
  خطر، تروما  شايع و عالئم ت هایشكاي 

  آخرين روش پيشگيری از بارداری

  بررسی پرونده و آشنايی با وضعيت مادر
  شايع و عالئم خطر های شكايت  

  تعيين سن بارداري
  همسرآزاری / اختالالت روانی 

  مصرف مکمل ها و  گروه های غذايی
  جنين، تروما حرکت

  بررسی پرونده و آشنايی با وضعيت مادر
   شايع و عالئم خطر های شكايت 

  تعيين سن بارداري
  همسرآزاری/ اختالالت روانی 

  مصرف مکمل ها و  گروه های غذايی
  زايمان تقريبی توجه به تاريخ

  حرکت جنين، تروما

  بررسی پرونده و آشنايی با وضعيت مادر
  شايع و عالئم خطر های يتشكا 

   تعيين سن بارداري
  زايمان تقريبی توجه به تاريخ

  همسرآزاری/ اختالالت روانی 
مصرف مکمل ها و  گروه های غذايی، حرکت 

  جنين، تروما

بررسی پرونده و آشنایی با  -
  وضعیت مادر

  طرشایع و عالئم خ های  ایتشک  -
  تعیین سن بارداری -
  زایمان تقریبی ختوجه به تاری -
  همسرآزاری/ اختالالت روانی  -
مصرف مکمل ها و  گروه های  -

  غذایی، حرکت جنین، تروما

 معاینه بالینی

  اندازه گيري قد و وزن  
  تعيين نمايه توده بدني 

  عالئم حياتي،  معاينه فيزيكي
  معاينه واژن و لگن
  معاينه دهان و دندان

  اندازه گيري قد و وزن  
  تعيين نمايه توده بدني و ترسيم منحنی 

  زن گيری
  عالئم حياتي، حال عمومی

  فيزيكيمعاينه  ، معاينه دهان و دندان

، ارتفاع عالئم حياتياندازه گيري وزن ، 
  ، حال عمومیرحم

  ترسيم منحنی وزن گيری  
و صورت، دهان و  ها اندام معاينه چشم،

، جنين شنيدن صداي قلب، دندان، پوست
  کالس آمادگی زايمان

ارتفاع  عالئم حياتی،اندازه گيري وزن ، 
  ، حال عمومیرحم

  ترسيم منحنی وزن گيری 
 -، اندام ها و صورت، پوستمعاينه چشم، 

، کالس آمادگی شنيدن صداي قلب جنين
  زايمان

، ، ارتفاع رحمعالئم حياتياندازه گيري وزن ، 
  حال عمومی

  ن گيریترسيم منحنی وز 
اندام ها و صورت، پوست،  معاينه چشم، 

، شنيدن صداي قلب جنين ، )لئوپولد(شکم
  کالس آمادگی زايمان

، عالئم حیاتیاندازه گیری وزن ،  -
  ، حال عمومیارتفاع رحم

  ترسیم منحنی وزن گیری  -
و  ها اندام پوست،معاینه چشم،  -

  )لئوپولد(صورت،  شکم
  شنیدن صدای قلب جنین   -

یا بررسی  ها زمایشآ
 تکمیلی

CBC, BG, Rh, FBS, U/A,  U/C
HBsAg,)پاپ )در صورت نیاز ،

اسمیر و تیتر آنتی بادی ضد 
  ) در صورت نیاز(سرخجه

HIV و VDRL )در رفتارهای پرخطر( ،  

CBC, BG, Rh, U/A, U/C,BUN, Crea 
HBsA )در صورت نیاز(  ،HIV و VDRL ) در

کومبس غیر ل نوبت او ،)رفتارهای پرخطر
منفی پس از اطالع از  Rh مادردر ( مستقیم

در مادر در ( GCT، )همسر Rhمثبت بودن 
 )معرض خطر دیابت

 18تا  16سونوگرافی  در هفته  
  بارداری

تا قبل از پایان هفته  16ز شروع هفته
 )بارداری 18

CBC, U/A 
 مادردر ( کومبس غیر مستقیموبت دوم

Rh  منفی با همسرRh مثبت(  
GCT  بارداری 28تا  24در هفته  

 بارداری 34تا  31سونوگرافی در هفته 
 --------------------  

  

  آموزش و مشاوره

  بهداشت جنسي - نبهداشت فردي و روا
  بهداشت دهان و دندان

  مكمل هاي دارويی/ تغذيه
داروی مخدر، / مواد مخدرمصرف عدم  

    الکل/ سيگار و دخانيات 
  سخت و سنگين شغل  

  )در صورت نياز(تاريخ مراجعه بعدي
زمان قطع روش پيشگيری از بارداری و  

  زمان مناسب باردار شدن

  نبهداشت فردي و روا
  بهداشت جنسي

  بهداشت دهان و دندان
  مكمل هاي دارويی/ تغذيه
داروی مخدر، سيگار و / مواد مخدرمصرف عدم 

    الکل/ دخانيات
   شايع های شكايت / عالئم خطر

  تاريخ مراجعه بعدي

 -مكمل هاي دارويی/ تغذيه -عالئم خطر  
  - بهداشت فردی و دهان و دندان

  شايع های شكايت
  شيردهي  

  توصيه به شرکت در کالس آمادگی زايمان 
داروی مخدر، / مواد مخدرمصرف عدم  

  الکل /  سيگار و دخانيات
  تاريخ مراجعه بعدي

  شايع های شكايت   - خطر  عالئم
  مكمل هاي دارويی/ تغذيه

  بهداشت فردی و دهان و دندان
  شيردهي 

  وصيه به شرکت در کالس آمادگی زايمان
داروی مخدر، / مواد مخدرمصرف عدم 

    الکل/ سيگار و دخانيات
  تاريخ مراجعه بعدي

مكمل / تغذيه - شايع های شكايت ، عالئم خطر
ايمن،  طبيعی و فوايد زايمان - هاي دارويی

/ شيردهي  -زايمان مناسب  و محل آمادگي 
  تنظيم خانواده

  الکل/ سيگار/ مواد مخدرمصرف عدم 
 ، توصيه به شرکت در کالس آمادگی زايمان

مراقبت   ، بهداشت فردی و دهان و دندان
   نوزاد، عالئم خطر نوزاد

  تاريخ مراجعه بعدي

  شايع  یها شكايت ، عالئم خطر
  مكمل هاي دارويی/ تغذيه

 و محل ايمن، آمادگي  طبيعی و فوايد زايمان
  زايمانمناسب 
  شيردهي

  بهداشت فردی و دهان و دندان
  الکل/ سيگار/ مواد مخدرمصرف عدم

   مراقبت از نوزاد، عالئم خطر نوزاد
  تاريخ مراجعه بعدي

  )بارداری تا پايان بارداری ١٦از شروع هفته (و مولتي ويتامين آهن، )از ابتدای بارداری تا پايان بارداری(سيد فوليک  )پزشک نسخه توسط(سيد فوليک  مکمل های دارويی
  بارداری  ٣٤تا  ٢٨رگام از هفته   -وأم در صورت نياز  )در صورت نياز(سرخجه و توأم  سازی ايمن

 
 
 

 



 
 
 

 
  )ور کلی و سریعمر(های پس از زایمان  مراقبتراهنمای جدول 

زمان                       
  مراقبت

 نوع مراقبت

1 مراقبت  
3تا  1روز های   

2 مراقبت  
  15تا  10 هایروز

3 مراقبت  
60تا  42 هایروز  

  مصاحبه و
 بررسی پرونده یاشکیل 

 ، وضعیت زایمانمشخصات-
 خونریزی، سؤال در مورد ترشحات مهبلی و -

 اختالالتاجابت مزاج،  و  تناسلی -مشکالت ادراری
 وضعیت شیردهی، روانی، بیماری زمینه ای،

، همسرآزاری، درد، مصرف ت شایعیشکا سرگیجه،
  مکمل های دارویی

 بررسی پرونده و آشنایی با وضعیت مادر        -
 خونریزی، سؤال در مورد ترشحات مهبلی و -

 اختالالت و اجابت مزاج، تناسلی -مشکالت ادراری
ماری زمینه ای، وضعیت شیردهی، روانی، بی
، همسرآزاری، درد، مصرف ت شایعایشک سرگیجه،

  مکمل های دارویی

  بررسی پرونده و آشنایی با وضعیت مادر          -
مشکالت خونریزی،  سؤال در مورد ترشحات مهبلی و -

اختالالت ضعیت شیردهی، و و اجابت مزاج،تناسلی  -ادراری
، همسرآزاری، درد، مصرف ت شایعیروانی، سرگیجه، شکا

  مکمل های دارویی

 معاینه بالینی

ها، ، اندام)رحم(شکم،هامعاینه چشم، پستان-
  بخیه هامحل 

  ، حال عمومی         کنترل عالئم حیاتی  -

ها،، اندام)رحم(شکم،هامعاینه چشم، پستان -
  بخیه ها محل

 ، حال عمومیکنترل عالئم حیاتی  -

ها،  ، اندام)رحم(شکمپستان،هان و دندان،دمعاینه چشم، -
  بخیه ها  محل

  ، حال عمومیکنترل عالئم حیاتی -
هاآزمایش   )در صورت نیاز( پاپ اسمیر --------------------------------------  ----------------------------------  

 آموزش و مشاوره

بهداشت فـردی، روان و جنسـی، بهداشـت دهـان و     
شـکایت شـایع،   ، و مکمل های دارویی تغذیه، دندان

مـادر و   ، عالئم خطـر و مشکالت آن نحوه شیردهی
تـاریخ  مراقبـت از نـوزاد،   تنظیم خـانواده،    ،نوزاد

  مراجعه بعدی

بهداشت فردی وروان و جنسـی، بهداشـت دهـان و
شـکایت شـایع،   ، و مکمل های دارویی تغذیهدندان، 

زاد، مراقبت از مادر و نو عالئم خطر تداوم شیردهی،
نوزاد، مشاوره تنظیم خانواده، مراجعه برای انجام 

 پس اززایمان، 6پاپ اسمیر در صورت نیاز در هفته 
  بعدی تاریخ مراجعه

بهداشت فـردی و روان و جنسـی، بهداشـت دهـان و دنـدان،       
 شکایت شایع، تـداوم شـیردهی،  ، و  مکمل های دارویی تغذیه

بـت از نـوزاد، مشـاوره تنظـیم     مادر و نوزاد، مراق عالئم خطر
، تـاریخ  )در صـورت عـدم مشـاوره در مالقـات دوم    (خانواده

  مراجعه بعدی برای دریافت خدمات تنظیم خانواده 

داروییهایمکمل ماه پس از زایمان 3تا  مولتی ویتامین وآهن    

سازی ایمن نوزاد ارهاش مثبتبادر مادر ارهاش منفیرگام 
ایمانساعت اول پس از ز 72طی   

 ------------------------------------  ------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



دینکیدنبهورگ

ریزهناخو3فلاو2فلاقبطمادقا

35یالابو18ریزنس،نیگنسوتخسلغش،یرازآرسمه/ یناورتالالتخا
یاهراتفر18/5،زارتمکو25زارتالابیندبهدوتهیامنایهیذغتءوس،لاس
ردخمداومهبدایتعا،تایناخدوراگیسفرصم،نادندوناهدتالکشم،رطخرپ
ومجنپیرادراب،یلسانتهاگتسدیاهیراجنهان،لکلافرصم،ردخمیاهوراد/ 
هجیتن،یدنواشیوختبسن،لاس3زارتمکیلبقنامیازاتیرادرابهلصاف،رتالاب
،دیئوتامورتیرترآ،سوپول،یبلق،تباید (اهیرامیب،یکیتنژلالتخا،اهشیامزآ
،لانیژاورادتمالعیاهتنوفع،دیئوریت،الابنوخراشف،عرص،رونیمیمسالات
...) وکیتسیکیلپنادمختمردنس،نامردتحتلس،یمنآ

یلبقنامیازویرادرابقباوس
ومکشیحارج،یمحرلخاددشرریخأت،راجنهاندازون،ییازهدرم،دازونگرم
یگلماح،لوم،سرریدایررکمطقس (قفومانیرادراب،سردوزنامیاز،محر
)محرزاجراخ

مادقااههناشنومئالعیدنبهورگ

یرادرابزاشیپتاقالم1فلا

یبایزرا

دراومهمهندوبیعیبط

لمعلاروتسدقبطیزاسنمیا-
کیلوفدیسازیوجت-
شیامزآتساوخرد-
12خقبطریمساپاپماجنا-
زاشیپتبقارممرفنیوانعقبطهیصوتوشزومآ-
یرادراب
زاینتروصردیدعبهعجارمخیراتنییعت-

هدنورپلیکشت
تبقارممرفقباطملاححرشنتفرگ
یرادرابزاشیپ

:دینکیریگهزادنا
یتایحمئالع،نزو،دق

:دینکهنیاعم
،هیر،بلق،دیئوریت،نادندوناهد،مشچ
،نگل،اهمادنا،مکش،اهناتسپ،تسوپ
نژاو

  
  
  
  
  
  
  
  



  )به ترتیب حروف الفبا(پیش از بارداری  های تعاریف مراقبت

  
   .را درخواست کنیدشمارش کامل خون، قند خون ناشتا، کامل و کشت ادرار ه خونی و ارهاش، گرو :های پیش از بارداری آزمایش

  .به کارشناس ایدز یا مرکز مشاوره بیماری های رفتاری ارجاع دهید  HIVدر صورت وجود یا سابقه رفتارهای پر خطر در خانم و یا همسرش، خانم را برای انجام آزمایش  :1نکته
  .را درخواست کنید  VDRLجود یا سابقه رفتارهای پر خطر در خانم و یا همسرش، آزمایشدر صورت و :2 نکته

  . تیتر آنتی بادی ضد سرخجه را در صورتی که خانم علیه سرخجه ایمن نشده باشد و سابقه ابتال به سرخجه را نیز نداشته باشد، درخواست کنید :3نکته 
  . را درخواست کنید  HBsAgوری بر علیه هپاتیت ایمن نشده است، آزمایش در صورتی که خانم طبق دستورالعمل کش :4نکته 

  .آموزش دهیدو مکمل های دارویی و زمان قطع روش پیشگیری از بارداری و زمان مناسب باردار شدن  تغذیه بهداشت دهان و دندان، ،، بهداشت جنسیروان و در مورد بهداشت فردی :آموزش و توصیه
برای تشخیص وابستگی به مواد، حداقل وجود . گر ترجیح دهدبیماری بالینی است که خود را با تظاهرات رفتاری، شناختی و فیزیولوژیک نشان می دهد و باعث می شود فرد  مصرف مواد را به رفتارهای دی :اعتیاد یا وابستگی

  :سه نشانه از نشانه های زیر الزم است
  زم برای دست یابی به عالئم مصرف آن ماده است؛تحمل که افزایش تدریجی مقدار ماده مصرفی ال -
  پیدایش عالئم ترک در صورت عدم مصرف یا کاهش مقدار مصرف؛ -
   تمایل دائم و تالشهای ناموفق برای کاهش یا قطع مصرف ماده؛ -
  مختل شدن فعالیتهای اجتماعی، شغلی و تفریحی؛ -
  تداوم مصرف ماده علیرغم آگاهی از عوارض آن؛ -
  .مان زیاد جهت تهیه، مصرف و یا بهبودی از عوارضصرف ز -

  متورم، پرخون و قرمز شدن لثه :التهاب لثه
  .در جامعه ما هیچ گونه معیار عرفی وجود ندارد، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که مصرف آن در بارداری ممنوع است :کلیسمال

  . کنیدوری واکسیناسیون تزریق طبق دستورالعمل کشا رتوأم  واکسن :سازی ایمن
ماه از یک روش مؤثر پیشگیری از بارداری استفاده  3در صورت تزریق واکسن ویروس زنده سرخجه، خانم باید حداقل تا . کنیدواکسن سرخجه را در صورت تمایل خانم و منفی بودن تیتر آنتی بادی ضد سرخجه تزریق  :نکته
  . شود، نیاز به ختم بارداری نیستماه باردار  3اگر خانم قبل از . کند

  .فواصل انجام پاپ اسمیر، از دهانه رحم نمونه بگیرید طبق دستورالعمل :پاپ اسمیر
  :تخریب ساختمان دندان به دنبال فعالیت میکروب های پوسیدگی زای دهان که عالئم آن عبارتند از: پوسیدگی دندان

 تغییر رنگ مینای دندان به رنگ قهوه ای یا سیاه •

 سوراخ شدن دندان •

 حساس بودن یا درد گرفتن دندان هنگام مصرف غذاهای سرد و گرم یا ترش و شیرین •

  حساس بودن یا درد گرفتن دندان هنگام فشردن دندان ها بر همدیگر •
  .عیین کنیدتنیاز  در صورتتاریخ مراجعه بعدی را  :تاریخ مراجعه بعدی

  .شروع شود) اولین مالقات(بارداری  10تا  6مراجعه کند تا در صورت تشخیص بارداری، مراقبت دوران بارداری از هفته  به محض قطع قاعدگییادآور شوید  به خانم :نکته



 )داین دارو به صورت نسخه توسط پزشک تجویز می شو(  .کنیدتجویز  را )ماه قبل از بارداری 3ترجیحاً از ( اسید فولیک میکروگرم 400روزانه  مصرف :تجویز اسید فولیک

   .را تکميل کنيد »فرم پيش از بارداری«برای تشکيل پرونده،  :تشکيل پرونده
  .دمی گرد        ها پاک نگردد و مدت طوالنی روی دندان باقی بماند، به الیه ای سفت به رنگ زرد یا قهوه ای تبدیل  چنانچه پالک میکروبی به وسیله مسواک زدن و یا نخ کشیدن از سطح دندان :یجرم دندان
  .است... مصرف هر نوع سیگار، توتون، تنباکو و  :دخانیات

  سابقه یا وجود رفتارهایی مانند سابقه زندان، اعتیاد تزریقی، رفتار جنسی پر خطر و محافظت نشده، سابقه تزریق مکرر خون :رفتارهای پر خطر 
  صورت مرده یا زندهه بارداری ب 22 هفته شروع پس ازنوزاد تولد  :زایمان

  صورت مرده يا زندهه هفته کامل بارداری ب ٣٧قبل از نوزاد  تولد: مان زودرسايز
  بارداری 22هفته  شروع قبل از تا بارداری محصولخروج  :سقط

  سقط پس از سه ماهه اول بارداری :سقط دیررس
  بار سقط متوالی 3حداقل  :سقط مکرر
  :شامل موارد زیر است  :شرح حال

ایدز، / HIV ناهنجاری اسکلتی، عفونت سوء تغذیه، بیماری تیروئید،روانی، اختالالت ، ...)، قلبی و آسمکلیوی،  سل، دیابت، فشارخون باال، صرع،(های زمینه ای اعم از بیماری ابتال فعلی به بیماریسابقه یا : تاریخچه پزشکی -
و یا لمس توده در پستان توسط خانم، ناهنجاری دستگاه ) مادر، خواهر، مادر بزرگ(ن پستان در افراد درجه یک خانواده مادر سابقه سرطا سال و یا 25هپاتیت، اختالل انعقادی، سابقه قبلی سرطان پستان در خانم های باالی 

  )پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند(  از بستگان درجه یک تناسلی، نمایه توده بدنی غیر طبیعی، تاالسمی مینور در خانم و یا همسرش، اختالل ژنتیکی در خانم یا همسرش و یا وجود ناهنجاری در یکی
   سال، بارداری پنجم و باالتر 3داشتن فرزند کمتر از  تعداد بارداری، تعداد زایمان، تعداد سقط، تعداد فرزندان، سوابق بارداری و زایمان قبلی،: تاریخچه بارداری -
  مصرف الکل، کشیدن سیگار یا سایر دخانیات، رفتارهای پرخطر، همسرآزاری، نسبت خویشاوندی با همسر، شغل سخت و سنگین ،روی مخدردا/ اعتیاد به مواد مخدر سال، 35و باالی  18سن زیر : تاریخچه اجتماعی -

  .صورت گیرد) نقدی، غیر نقدی(هر فعالیت فکری یا بدنی که به منظور کسب درآمد  :شغل
     :شغل سخت و سنگین

 ؛اعتس 3ایستاده بیش از  صورته کار طوالنی مدت ب •

 ؛...قرار گرفتن در معرض تشعشعات رادیو اکتیو و اشعه ایکس و یا در معرض مواد شیمیایی اعم از حشره کش، مواد آزمایشگاهی و  •

 .حجم فعالیت جسمی بگونه ای که موجب افزایش ضربان قلب و عرق کردن زیاد شود باال بودن •

 .ساعت یک بار تغییر وضعیت دهد 3دت نشسته دارد، هر الزم است در دوران بارداری، خانمی که کار طوالنی م :نکته

باعث تورم صـورت  می تواند       کهخودی همراه است ه ب با دردهای شبانه، شدید، مداوم و خود پیشرفت شدید پوسیدگی و عفونت دندان معموالً. پزشکی است های شایع دندان از فوریت :عفونت دندانی، آبسه و درد شدید
 .شود همراه )دهانه خروجی چرک آبسه دندان(فیستول با و گاهی شده )آبسه(و لثه ها

  .کنیدرا اندازه گیری ، درجه حرارت، نبض و تنفس فشارخون :عالئم حیاتی
  .است» فشارخون باال«میلیمتر جیوه و باالتر  90/140 فشارخون •
  .است »تب«درجه سانتیگراد یا باالتر 38بدن به میزان  دمای •
   .بار در دقیقه است 100تا  60، نبضتعداد طبیعی  •
 .بار در دقیقه است 20تا  16تعداد طبیعی تنفس،  •

:وضعیت روانی خانم را با ارزیابی عالئم به شرح زیر تعیین کنید :عالئم روانی  



 رفعالیتی، توهم و هذیان با محتوای آسیب رساندن به خود و دیگران افکار یا اقدام به خودکشی، تحریک پذیری و پرخاشگری شدید، فرار از منزل، امتناع از خوردن، پ: عالئم خطر فوری روانی •

، توهم و هذیان با محتوای غیر آسیب رسان به خود و )پرخوابی، کم خوابی، پراشتهایی، کم اشتهایی(روحیه افسرده، انرژی کم، کم حوصلگی، عصبانیت، بی قراری، اختالل در خواب و اشتها  :عالئم در معرض خطر روانی •
 گراندی

  .) سقط در این فاصله گذاری محاسبه نمی شود. (سال باشد 3فاصله بارداری فعلی تا زایمان قبلی کمتر از  :سال 3کمتر از  تا زایمان قبلی فاصله بارداری
  .نشان نمی دهد را و یا هیچ عالمتی مبنی بر وجود حیات مانند ضربان قلب و یا حرکات ارادیگونه ای که بعد از جداشدن از مادر نفس نمی کشد ه ب تا زمان زایمانبارداری  22هفته  شروع مرگ جنین بعد از :مرده زایی

  .پس از تولد است 28بارداری تا انتهای روز  22از شروع هفته  دوره پری ناتال :نکته
  .روز کامل پس از تولد28ن تولد تا از زما) نوزادی که پس از خروج از رحم عالمت حیات داشته است( مرگ نوزاد زنده متولد شده  :مرگ نوزاد

  . را از نظر وجود جرم، پوسیدگی، التهاب لثه، عفونت دندانی و آبسه معاینه کنید خانمدهان و دندان  :معاینه دهان و دندان
  :دمی شو معاینهشرح زیر ه بخانم   :معاینه فیزیکی

  بررسی اسکلرا از نظر زردی و ملتحمۀ چشم از نظر کم خونی  -
 بثوراتی پوست از نظر بررس -

  های تیروئید  ندول و بررسیلمس قوام واندازه غده تیروئید  -
  از نظر وجود سوفل ها، آریتمی، ویزینگ، رال سمع قلب و ریه -
   )ماما یا پزشک عمومی زنمعاینه ترجیحاً توسط (سال  25از نظر قوام، ظاهر، وجود توده و خروج هر نوع ترشح از پستان در خانم های باالی  ها معاینه پستان -
  و توده لمس شکم از نظر بررسی اندازه کبد وطحال و بررسی شکم از نظر وجود اسکار -
  و ناهنجاری اسکلتی بررسی اندامهای تحتانی از نظر وجود ادم -

  . بررسی می شودزیس اسکلیوو یا  نظر تغییر شکلهای محسوس مانند راشیتیسم، فلج بودن از وضعیت ظاهری لگن: و واژن معاینه لگن
  .انجام می شود) توسط ماما یا پزشک عمومی زن(، معاینه واژینال ضعیت ناحیه تناسلی از نظر هرپس و یا سایر ضایعات، ورحم و ضمائم آن وضعیت، دهبه منظور بررسی عفونت، تو -

  . محاسبه کنیدر نوموگرام از روی نمودابا استفاده از میزان وزن و قد، نمایه توده بدنی را  :نمایه توده بدنی
چنین رفتاری می تواند با تهدید، اجبار یا سلب مطلق آزادی و اختیار صورت گرفتـه و  . همراه گردد زن شهر رفتار خشن وابسته به جنسیتی است که موجب آسیب شده یا با احتمال آسیب جسمی، روانی و یا رنج : همسرآزاری

  .در جمع یا در خفا رخ دهد
  و لگد زدن، هل دادن، کشیدن موها، اقدام به خفه کردن، ضربه زدن با چاقو زدن ، سیلیزدن گردد مانند مشتش هر گونه اقدام عمدی از سوی شوهر که منجر به وارد شدن آسیب بدنی به همسر :خشونت جسمی

  .این رفتار به صورت انتقاد ناروا، تحقیر، بد دهانی، تمسخر، توهین، فحاشی، متلک و تهدیدهای مداوم اعمال می شود. درفتار خشونت آمیزی است که شرافت، آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه دار   می کن :روانیخشونت 
  

  
  .است سال یک بارداری از پیش مشاوره اعتبار مدت  

  
  
  
  



  



یرادرابزاشیپتبقارمیامنهار2فلا

لغشرییغتناکماتروصردویرادرابردتیلاعفهوحندرومردشزومآ سردوزنامیاز،نزومکدازوندلوتلامتحاشیازفا

یمنآ،ینوتآ،تفجیگدنبسچ،یهاررستفج،سردوزنامیاز،نزومکدازوندلوتلامتحاشیازفا

مادقایرادرابربریثأت

یرادرابردنآتالکشمونادندوناهدتشادهبشزومآ-نادندوناهدیرامیبدیدشت،سردوزنامیاز،نزومکدازوندلوتلامتحاشیازفا

یراجنهان،یمنآ،تباید،یسپمالکاهرپ،یهاررستفج،سردوزنامیاز،نزومکدازوندلوتلامتحاشیازفا
تخسنامیاز،نینج

هداوناخمیظنتهرواشم

نیرازس،یرادرابتباید،یسپمالکاهرپ،تشردنینج،سردوزنامیاز،نینجدشرریخأتلامتحاشیازفا
نزومکدازوندلوت،نینجردینهذویمسجصیاقنزورب

ویرادرابنارودهیذغتیروشکیامنهارقبطیاهیذغتیاههیصوتهیارا-
) یرادرابزاشیپثحبم (یهدریش

دایتعاهرادایروشکلمعلاروتسدقبطدایتعاکرتیاربمادقاوشزومآ-
یکشزپناورهرواشم: تیقفوممدعتروصردولکلاکرتهبشزومآ-

یگراپسردوزنامیاز،ناملکد،نینجگرم،نزومکدازون،نینجدشرریخأت،طقس،یمنآلامتحاشیازفا
)یقیرزتردخمداومفرصمرد (زدیاوتیتاپههبیگدولآ،تباید،یسپمالکاهرپ،بآهسیک
زایشانضراوعریاسویمسیلگوپیه،یزغملخادیزیرنوخ،ماکفاکش،یمسیتپس: یدازونتارثا
ینینجلکلامردنس،زاجمریغیاهوراد

نامیازونانزصصختمهبیروفریغعاجرا
هرواشمتساوخردًانایحاویسرربیاربنانزصصختمهبیروفریغعاجرا-
ررکمطقسردکیتنژ

تالکشم،قباوس،اهیرامیب

نادندوناهدتالکشم

نیگنسوتخسلغش

،لاس3زارتمکیلبقنامیازاتیرادرابهلصاف
رتالابومجنپیرادراب

لاس35یالابو18ریزنس

و25زارتالابیندبهدوتهیامنایهیذغتءوس
18/5زارتمک

،لکلا،تایناخدوراگیسفرصم
ردخمیوراد/ ردخمداومهبدایتعا

یلسانتهاگتسدیاهیراجنهان

یلبقنامیازویرادرابردهضراعقباوس

رطخرپیاهراتفر

هداوناخمیظنتهرواشم

محرزاجراخیگلماح،نامیاززادعبیزیرنوخ،نیرازس،تخسنامیاز،سردوزنامیاز،طقسلامتحاشیازفا

دوعایرارکتناکما

یراتفریاهیرامیبهرواشمزکرم/ زدیاسانشراکهبیروفریغعاجرازدیاهبالتباناکما

صصختمکشزپهبیروفریغعاجراو16تیرادرابربریثأتتاکنهبهجوت
طوبرم درادیرادرابربتوافتمریثأتیرامیبعونساسارباهیرامیب

یرازآرسمهرارکت،یرامیبدیدشتایدوعلامتحایرازآرسمه،یناورتالالتخادوجوایهقباس

:یناوریرامیبلرتنکرظنزامناخیسررب-
ریغعاجرا: تسینهدشلرتنکیرامیبهکنیاایوندوبنامردتحتتروصرد1-
نامردعورشایونامردموادتیاربکشزپناورهبیروف

هناهامتاقالم: تساهتفایدوبهبیتدموهدشلرتنکیرامیبهکیتروصرد2-
هجیتنتبثویرامیبمئالعیسررب،لاححرشنتفرگابیرامیبدوعیسرربیارب
هبیروفریغعاجرا: یرامیبزوربتروصردویکشزپناورلاححرشمرفرد
کشزپناور
عاجرا: تیقفوممدعتروصردونیجوزابهرواشم: یرازآرسمهتروصرد-
کشزپناورهبیروفریغ

هیذغتصصختم/ سانشراکهبعاجرا: لکشمعفرمدعتروصرد-

کیتنژهرواشمهبهیصوت یکیتنژتالالتخالامتحاشیازفایدنواشیوختبسن

کشزپنادندایونادندوناهدراکتشادهبهبیروفریغعاجرا-

هرواشمتساوخردًانایحاویسرربیاربنانزصصختمهبیروفریغعاجرا-
کیتنژ

زایکیردیراجنهاناینیدلاوزایکیردیکیتنژلالتخا
ینینجیراجنهانزوربشیازفا،طقسنازیمشیازفا)دنزرف،ردارب،رهاوخ،ردام،ردپ(نیجوزکیهجردناگتسب

  



  

  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  



  



  



  )به ترتيب حروف الفبا( تعاريف تشخيص بارداری
  

ساعت  ٧٢شخيص بارداری بر اساس زمان مراجعه زنان از جدول ت. ه باردار بودن مشکوک می کنداطالع از باردار بودن برای تمام زنان همسردار در سنين باروری اهميت دارد و معموًال قطع قاعدگی از مهمترين عالئمی است که آنان را ب
از نظر  محتوای اين جدول اين امکان را فراهم می سازد که بتوانيد وضعيت خانم را. طبقه بندی شده است و با توجه به نوع روش پيشگيری و زمان مراجعه از باال به پايين هفته پس از قطع قاعدگی ٨پس از مقاربت محافظت نشده تا 

های  مراقبتبا توجه به شرايط تعيين شده، خدمات  ،های دوران بارداری هستند و آنانی که باردار نيستند آنان تائيد می شود، واجد شرايط دريافت مراقبت یکه باردار  هايی بديهی است خانم. اردار بودن تعيين و اقدام مناسب را انجام دهيدب
  .ت می کنندرا درياف پيش از بارداری و تنظيم خانواده

  
  :ها متفاوت است نوع آموزش ،براساس گروه بندی  :آموزش و توصيه

يلين، آمپی سيلين، آموکسی پنی س( آنتی بيوتيک     مانند مسکن، ضدسرماخوردگی، تقويتی وبه خانمی که زودتر از موعد قاعدگی بعدی مراجعه کرده است، آموزش دهيد که تا زمان قطع قاعدگی در صورت نياز استفاده از داروهای رايج  - ١
  .مانعی ندارد) سيلين

ض و حتی مرگ  ناشی از دستکاری و عوارض سقط عفونی و همچنين در مورد استفاده از به خانمی که تمايل به بارداری ندارد و يا مقاربت محفاظت نشده داشته و زودتر از موعد قطع قاعدگی مراجعه کرده است، در مورد خطر عوار - ٢
  .ساعت اول پس از مقاربت محافظت نشده آموزش دهيد ٧٢ورژانس پيشگيری از بارداری طی روشهای ا

  :بارداریبه خانمی که با قطع قاعدگی صرف نظر از نوع روش پيشگيری مراجعه کرده و احتمال باردار بودن او وجود دارد، آموزش دهيد تا زمان تائيد  - ٣
  .ی و تزريق مجددآمپول را قطع کند و از کاندوم استفاده نمايدهای پيشگيری از باردار استفاده از قرص) الف
  . در صورت نياز به عکسبرداری، مسئول مربوط را از احتمال باردار بودن خود مطلع کند. از مصرف هر گونه دارو و انجام عکسبرداری بدون نظر پزشک خودداری کند) ب

 . توصيه کنيدبه خانم  را اسيد فوليک ميکروگرم ٤٠٠روزانه  مصرف :اسيد فوليک
کاندوم، آيودی،   ، ) Cyclofem(آمپول ترکيبی  ،)و تری فازيک (LD ,HDهای ضد بارداری شامل استفاده از قرص اين روش ها. ی مدرنی که آمنوره ايجاد نمی کندها روش استفاده از :روش پيشگيری از بارداری غير پروژسترونی

  . استبستن لوله در زنان و مردان 
  .است) قرص ضد بارداری دوران شيردهی (و الينسترونول ،  (DMPA)، آمپولکاشتنی هاها شامل استفاده از  اين روش. ی مدرنی که آمنوره ايجاد      می کندها روش استفاده از :پيشگيری از بارداری پروژسترونی روش

بار شيردهی در شبانه   ٨حداقل  تغذيه نکند، تغذيه براساس تقاضای کودک باشد و) ، آب قند، شير مصنوعی و شير دامآب( ماده غذايیمادر از هيچ  جز شير هب ماه ٦تا  ه طوری که کودکبتغذيه انحصاری با شيرمادر  :شيردهی انحصاری
   .انجام شود روز

های مختلف  اين زمان برای روش. پايان يافته استروش مدرن پيشگيری از بارداری ده نمی کند يا مدت استفاده از استفا یروش هيچ بدين معناست که خانم اصًال از عدم استفاده از روش :پيشگيری از بارداری عدم استفاده از روش
  :عبارتست از

 و عدم تزريق مجدد،  )روز ٩٠(پايان مدت زمان مصرف  ازهفته  ٢پس از:  DMPAآمپول  - 
 و عدم تزريق مجدد )روز ٣٠(فپايان مدت زمان مصر  از  روز ٣پس از   :) Cyclofem(آمپول ترکيبی  -

 عدم استفاده : پس از اتمام دوره مصرف و عدم شروع بسته قرص بعدی، کاندوم: پس از انقضای مدت مصرف برحسب نوع آيودی و يا پس از خروج آن و عدم استفاده مجدد، قرص: پس از خروج و عدم استفاده مجدد، آيودی: کاشتنی ها
  ر زمان مورد انتظارعدم وقوع قاعدگی د :قطع قاعدگی

  
 . فقط مربوط به آزمايش بتا ساب يونيت است  ) (borderlineموارد مثبت و منفی در گروه بندی نتايج مربوط به هردو آزمايش گراويندکس و بتا ساب يونيت می باشد و نتيجه حدمرزی : ١ نکته

بطور مثال اگر مادر شيرده ای که قاعده می شود و از . ، با توجه به نوع روش پيشگيری همانند خانم غير شيرده گروه بندی و اقدام کنيدستقطع قاعدگی شده ا شروع شده و مجددًا دچار اشی که  قاعدگی ا در مورد مادر شيرده: ٢نکته 
 .، گروه بندی کنيداست می کند و با قطع قاعدگی مراجعه کرده      پروژسترونی استفادهالينسترونول استفاده می کند با قطع قاعدگی مراجعه کند، او را همانند خانم غير شيرده ای که از روش پيشگيری از بارداری 

  . را  بنويسيد» مشکوک به بارداری«، در مقابل نام او در دفتر مراقبت  ممتد تنظيم خانواده عبارت تشخيص بارداری توجه کنيد در زمان ارجاع خانم برای انجام آزمايش: ٣نکته 
درخواست ) با توجه به تاريخچه (ی آزمايش بتاساب يونيت يا گراويندکس  از اقدامات  ذکر شده در قسمت تشخيص بارداری ، هر زمان که مراجعه کننده تمايل به تشخيص زودهنگام بارداری داشته باشد می توان برای و صرف نظر : ٤نکته 
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جنشتلاحردایهعجارمزالبقجنشت-
یرایشوهلالتخا-
ایهقیقدردراب110فیعضودنتضبن (کوش-
90زارتمککیلوتسیسنوخراشفهارمههبرتشیب
)هویجرتمیلیم

مئالعزاکیرهدوجوتروصرد

رد
دوبنتروص

مئالع
رطخ

ردامتیعضوابییانشآوهدنورپیسررب

: دینکلاوئس
درد،بآهسیکیگراپ/ شزیربآ،یزیرنوخ/ ینیبهکل

تکرح،غارفتسا،یلسانت-یرارداتالکشم،مکش
وسفنیگنت،نادنددرد،یتسوپتالکشم،نینج
،امورت،یناورتالالتخا،یرازآرسمه،بلقشپت
تیاکش،ییاذغیلصایاههورگواهلمکمفرصم
عیاش

:دینکیریگهزادنا
نینجبلقیادص،محرعافترا،یتایحمئالع،نزو

:دینکهنیاعم
تروصواهمادنا،تسوپ)،دلوپوئل (مکش،مشچ

نامیازیبیرقتخیراتهبهجوت

مادقاویدنبهورگ
زاینتروصردیزاسنمیا-
6خقبطییورادیاهلمکمزیوجت-
یرادرابتبقارممرفنیوانعقبطهیصوتوشزومآ-
یریگنزوینحنممیسرت-
نامیازیاربیگدامآسالکردتکرشهبهیصوت-
30ات26یاههتفهیاهشیامزآتساوخرد-
34ات31یاههتفهیفارگونوستساوخرد-
یرادراب34ات28هتفهزاماگرقیرزت-
11خقبط37ات35هتفهتاقالمردهداوناخمیظنتهرواشم-
یدعبهعجارمخیراتنییعت-

نادنددیدشدردوهسبآ،ینادندتنوفع

دراومهمهندوبیعیبط،عیاشیاهتیاکش

یرادرابمودهتفه(20مودهمینیاهتبقارم3-پ
:

مادقا

اههناشنومئالعیدنبهورگیبایزرا

1تقبطمادقا:  تلاحرههبهجوتاب

،بت،الابنوخراشف،غارفتساوعوهت،یزیرنوخ/ ینیبهکل
/ یدرز/ یگدیرپگنر،یلسانت-یرارداتالکشم،مرو،شزیربآ
اهشیامزآهجیتن،یتسوپتالکشم،بلقشپت/ سفنیگنت،یمنآ
یریگنزو،بسانمانمحرعافترا،مکشدرد،یفارگونوسو
/ یناورتالالتخا،نینجتکرحوبلقیادصتالالتخا،بسانمان
امورت،هیذغتءوس،هدیشکلوطیگلماح،یرازآرسمه

نیرخآو18ت17،ت15،تات2تقبطمادقا: تلاحرههبهجوتاب-
ریزهناخ
یروشکیامنهارقبطیاهیذغتیاههیصوتهیارا: هیذغتءوستروصرد-
) هیذغتءوسثحبم (یهدریشویرادرابنارودهیذغت

مادقا

ریزهناخقبطمادقا
کشزپنادندایونادندوناهدراکتشادهبهبتصرفنیلواردعاجراو

  



  )به ترتیب حروف الفبا(بارداری های تعاریف مراقبت 

  خروج تدریجی مایع آمنیوتیک از مهبل :آبریزش
و  GCT، شـمارش کامـل خـون    )بـارداری  30تا  26هفته (بارداری  مالقات سومدر و  و کراتی نین BUN، کشت و کامل ادرار،شمارش کامل خونرهاش، گروه خونی و ا بارداری مالقات اولیندر  :آزمایشهای معمول بارداری
  .کامل ادرار را درخواست کنید

  .به کارشناس ایدز و یا مرکز مشاوره بیماری های رفتاری ارجاع دهید HIVدر زن باردار و یا همسرش، زن باردار را برای انجام آزمایش  در صورت وجود یا سابقه رفتارهای پر خطر :1 نکته
 .را درخواست کنید VDRLدر صورت وجود یا سابقه رفتارهای پر خطر در زن باردار و یا همسرش، آزمایش :2 نکته

  .بارداری است 30تا  26نوبت دوم این آزمایش در هفته های  .همسر درخواست کنید ارهاش در هرزمانی پس از اطالع از مثبت بودن در مادر ارهاش منفی را کومبس غیر مستقیم اول نوبت :3 نکته
یک خانواده، نمایه توده بدنی  کیلوگرم یا بیشتر، سابقه دیابت در افراد درجه 4بار سقط خود به خودی، سابقه تولد نوزاد با وزن  2سابقه مرده زایی، سابقه حداقل (در اولین مالقات، چنانچه زن باردار در معرض خطر  :4 نکته

  .گرم گلوکز در شرایط غیر ناشتا انجام شود 50با  GCTباشد، باید یک آزمایش) کیلوگرم بر مترمربع پیش از بارداری 30مساوی یا بیش از 
  . یدرا درخواست کن  HBsAgدر صورتی که خانم طبق دستورالعمل کشوری بر علیه هپاتیت ایمن نشده است، آزمایش : 5نکته 

 ،و داروهـای مخـدر   مـواد مخـدر   ، عدم اعتیاد به سیگار و دخانیاتعدم مصرف ،  داروییهای  بهداشت فردی و روان، بهداشت جنسی، بهداشت دهان و دندان، تغذیه و مکمل در مورد بارداری طی مالقات های :آموزش و توصیه
 مراجعه بـرای زایمان، مراقبت از نوزاد، عالئم خطر نوزاد، شیردهی، تنظیم خانواده و  مناسب ، آمادگی و محلو ایمن فت مراقبتهای بارداری، فواید زایمان طبیعیدریا مراجعه برایشکایت های شایع، عالئم خطر و مصرف الکل،  عدم

  . آموزش دهید به مادرهای پس از زایمان  دریافت مراقبت
  .ه مادر این عالئم را فرا گرفته استدر هر مالقات، عالئم خطر را گوشزد کنید و مطمئن شوید ک :نکته

  یا عدم درک زمان و مکان...) نیشگون، ضربه، نور و(عدم پاسخگویی مادر به تحریکات وارده  :اختالل هوشیاری
 20 بارداری، رحـم در فاصـله بـین برجسـتگی عانـه و نـاف و در هفتـه        16در هفته . مطابقت دهیدو با سن بارداری  )مثانه باید خالی باشد( دکنیاندازه گیری  راارتفاع رحم بارداری به بعد در هر مالقات،  16از هفته  :ارتفاع رحم

 36تـا   32در هفتـه  . طابقـت دارد برحسب سانتیمتر تقریباً با سـن بـارداری بـر حسـب هفتـه م     ) فاصله برجستگی عانه تا قله رحم(بارداری با استفاده از نوار متری، ارتفاع رحم 32تا  18از هفته  .بارداری، در حدود ناف قرار دارد
  .در زیر استخوان جناغ لمس می شود 40تا 36بارداری، رحم به استخوان جناغ نزدیک می شود و در هفته های 

  .در هر مالقات، ابتدا مادر را از نظر وجود عالئم خطر فوری بررسی کنید :ارزیابی عالئم خطر فوری

  .زیاد که باعث کم آبی بدن مادر گردد استفراغ های متعدد و با شدت: استفراغ شدید
برای تشخیص وابستگی به مواد، حداقل وجود . گر ترجیح دهدبیماری بالینی است که خود را با تظاهرات رفتاری، شناختی و فیزیولوژیک نشان می دهد و باعث می شود فرد  مصرف مواد را به رفتارهای دی :اعتیاد یا وابستگی

  :یر الزم استسه نشانه از نشانه های ز
  تحمل که افزایش تدریجی مقدار ماده مصرفی الزم برای دست یابی به عالئم مصرف آن ماده است؛ -
  پیدایش عالئم ترک در صورت عدم مصرف یا کاهش مقدار مصرف؛ -
   تمایل دائم و تالشهای ناموفق برای کاهش یا قطع مصرف ماده؛ -
  حی؛مختل شدن فعالیتهای اجتماعی، شغلی و تفری -
  تداوم مصرف ماده علیرغم آگاهی از عوارض آن؛ -
  .صرف زمان زیاد جهت تهیه، مصرف و یا بهبودی از عوارض -

  متورم، پرخون و قرمز شدن لثه :التهاب لثه



 .ی ممنوع استدر جامعه ما هیچ گونه معیار عرفی وجود ندارد، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که مصرف آن در باردار :کلیسمال

  :اقداماتی که در این مالقات در صورت نبود عالئم خطر فوری انجام می شود عبارتست از. ، صورت گیردبارداری 10تا  6در هفته  باید مالقات با مادراولین  :اولین مالقات
بارداری و ثبت  10تا  6رسی شرح حال و معاینه، انجام مراقبت ویژه در صورت نیاز و ثبت اقدامات آن، ارزیابی مادر در هفته های معمول ، ثبت نتیجه پس از بر تشکیل پرونده، گرفتن شرح حال و معاینه مادر، درخواست آزمایش

 نتایج آن

، با توجـه بـه   )های روتین، معاینه توسط پزشک ده و شرح حال، درخواست آزمایشتشکیل پرون(مالقات اولین بارداری برای اولین بار مراجعه کند، عالوه بر اقدامات مربوط به  10تا  6چنانچه مادری در زمانی غیر از هفته  :نکته
  .مراقبت مربوط به همان هفته بارداری را نیز انجام دهید ، زمان مراجعه مادر

  .انجام دهیدعمل کشوری واکسیناسیون الواکسن توأم را طبق دستورایمن سازی با  :سازی ایمن
  :شرح زیر اقدام کنیده ب ،شتیسقط غیر بهدادر صورت وقوع  :نکته

  .یک دوز واکسن توأم بالفاصله پس از سقط غیر ایمن تزریق کنید نیست، حتماً کامل با واکسن توأم سازی مادر در صورتی که وضعیت ایمن  -1
هفته بعـد یـک نوبـت      4ه صورت عضالنی و واحد سرم کزاز ب 1500باشد، بالفاصله پس از سقط غیر ایمن نیست و احتمال دارد مادر فاقد ایمنی علیه کزاز  مشخص با واکسن توأم  سازی مادر در صورتی که وضعیت ایمن  -2

  .واکسن توأم تزریق کنید
سـازی، نبـودن جـواب آزمایشـها، نبـودن       وضعیت ایمـن در هر مراجعه، ابتدا پرونده را مرور کنید و چنانچه نقایصی مثل تکمیل نبودن قسمتهای مختلف پرونده، نامشخص بودن  :بررسی پرونده و آشنایی با وضعیت مادر

  .نتیجه و پسخوراند وجود دارد، رفع کنید
  :مواردی که باید در برقرای ارتباط مناسب در نظر گرفت شامل :مادر برقراری ارتباط مناسب با

  .نیدبا دقت به صحبت ها و شکایت های زن باردار گوش کرده و یادآوری کنید که مشکل او را درک می ک -
  .نگرش احترام آمیز و صلح جویانه نسبت به زن باردار و زوجش داشته باشید -
  )متهم نکنید، انگ نزنید، برخورد اهانت آمیز و یا جانبدارانه نداشته باشید. (از سرزنش کردن، ترحم و قضاوت نسبت به زن باردار یا زوجش خودداری کنید -
  .اطمینان دهید که اسرار آنها محرمانه می ماند) مسردر صورت مراجعه ه(به زن باردار و زوجش  -
  .توضیح دهید که مشکل آنها قابل درمان است و راهکارهای موثری برای کنترل پرخاشگری وجود دارد) در صورت مراجعه همسر(برای زن باردار و یا زوجش  -
  . یدمکرراً آنها را برای مراجعه به روان پزشک یا روان شناس بالینی تشویق کن -

  خروج ناگهانی مایع آمنیوتیک از مهبل :پاره شدن کیسه آب
  :به منظور اطمینان از سالمت یا پارگی کیسه آب به شرح زیر اقدام کنید: نکته

اگر خروج مـایع واضـح نیسـت، درصـورت     . مکونیوم است، پارگی کیسه آب مسجل است اگر مایع حاوی ورنیکس یا احیاناً. دریگذابخروج مایع آمنیوتیک، مادر را در وضعیت لیتوتومی قرار داده، اسپکولوم استریل برای مشاهده 
  .کنیدزیر میکروسکوپ بررسی  را )طرح برگ سرخسی ترشحات(را بر روی الم قرار داده و اثر فرنینگ واژنبا کمک یک سواب استریل مقداری از ترشحات  و یا )نیترازین تست( PHبا استفاده از تعیین  امکان

  :با روشهای فوق، پارگی کیسه آب تأئید نشد چنانچه
یک پارچه تمیز یا نـوار بهداشـتی در اختیـار وی قـرار داده و پـس از یـک        ،ادعای مادر مبنی بر آبریزش ونهفته زایمان ترم ،  قرار داشتن مادر در فاز زودرس زایمانیقلب جنین، نبود انقباضات  صدایدر صورت منظم بودن  -1

  ) مادر باید قبل از استفاده از پارچه، ادرار کند و خود را کامالً خشک نماید( .دکنیرسی بر را ساعت پارچه
  .دکنیعفونت ادراری بررسی  و) از طریق سونوگرافی(میزان مایع آمنیوتیک از نظر رااگر پارچه خشک باشد، احتماالً آبریزش به علت ترشحات واژینال یا ادرار بوده و مادر ) الف
  .دکنیتوجه  )مراقبت ویژه بارداری( خیس باشد، احتماالً نشت مایع آمنیوتیک بوده و به سن بارداری و سایر نکات مورد نظر در مبحث پارگی کیسه آب اگر پارچه) ب
  .نکنیدوجود دارد، مادر را برای تأئید پارگی کیسه آب معطل  زودرس زایماناگر انقباضات  -2



 :های پوسیدگی زای دهان که عالئم آن عبارتند از ه دنبال فعالیت میکروبتخریب ساختمان دندان ب :پوسیدگی دندان

  تغییر رنگ مینای دندان به رنگ قهوه ای یا سیاه •
 سوراخ شدن دندان •

 حساس بودن یا درد گرفتن دندان هنگام مصرف غذاهای سرد و گرم یا ترش و شیرین •

 گرحساس بودن یا درد گرفتن دندان هنگام فشردن دندانها بر همدی •

  .تعیین و یادآوری کنید» هفته«تاریخ مراجعه بعدی مادر را بر اساس  :تاریخ مراجعه بعدی

  .مکمل های دارویی را طبق راهنما برای مادر تجویز کنید :داروییهای  مکملتجویز
 .هر نوع ضربه یا صدمه به اعضای مختلف بدن به ویژه شکم و لگن نیاز به بررسی دارد :تروما

تزریق بارداری  34تا  28هفته  امکان تهیه دارو، آمپول رگام را از در صورت و مادر ارهاش منفی با همسر ارهاش مثبت  )حساس نشدن سیستم ایمنی(درصورت پاسخ منفی آزمایشهای کومبس غیرمستقیم  :گامتزریق آمپول ر
   .دکنی

  . ، آمپول رگام تزریق شود....)سقط، مول،زایمان زودرس، حاملگی نابجا و(به هر دلیل پیش از تاریخ تقریبی زایمان  یا خونریزی ختم بارداریبه خاطر بسپارید در مادر ارهاش منفی با همسر ارهاش مثبت، در صورت  :نکته
  . را تکمیل نمائید »یفرم مراقبت باردار«در مالقات اول برای تشکیل پرونده،  :تشکیل پرونده

  متی از بدنانقباضات تونیک و کلونیک تمام یا قس :تشنج 
  .بارداری فعلی مادر نیز محاسبه می شود). سقط، مول، حاملگی نابجا، زایمان زودرس، زایمان بموقع،زایمان دیررس(های مادر بدون توجه به نتیجه آنها  مجموع بارداری :تعداد بارداری

  .قریبی زایمان توجه کنیدبارداری به بعد، در هر مالقات به تاریخ ت 28از هفته  :توجه به تاریخ تقریبی زایمان
 . فت به رنگ زرد یا قهوه ای تبدیل         می گرددچنانچه پالک میکروبی به وسیله مسواک زدن و یا نخ کشیدن از سطح دندانها پاک نگردد و مدت طوالنی روی دندان باقی بماند، به الیه ای س :جرم دندانی

  .این زمان می تواند برای تعیین سن بارداری کمک کننده باشد. معموالً  اولین حرکت جنین توسط مادر در این  هفته ها احساس می شود. ز حرکت جنین سئوال کنیدبارداری ا  20تا   16در مالقات هفته  :حرکت جنین
بـرای شـمارش   . ش زیر وضعیت حرکت جنین را بررسی و سپس براساس نتیجه آن، تصمیم گیری کنیددر مواردی که مادر می گوید جنین حرکت ندارد، ابتدا به رو. هفته آخر بارداری اهمیت دارد 4حرکات جنین در  تعیین: نکته

 2عداد حرکت جنین زودتر از اگر ت. ساعت طبیعی است 2بار در  10حرکات جنین به تعداد . حرکت، به مادر یک لیوان شربت قند داده و به او بگویید که به پهلوی چپ بخوابد و تعداد حرکت جنین را به مدت دو ساعت شمارش کند
  .نیاز نیست ساعت 2بار برسد، به نگه داشتن مادر تا پایان  10ساعت به

  )بیشتر از لکه بینی(خروج هر مقدار خون روشن یا تیره از مهبل  :خونریزی
  .است... مصرف هر نوع سیگار، توتون، تنباکو و  :دخانیات

  ، متناوب یا متوالی در هر ناحیه از شکم و پهلوهاهر نوع درد خفیف یا شدید :پهلوها یا درد شکم و
  .هفته است، درد متناوب پایین شکم می تواند نشانه زایمان باشد 37در مواردی که سن بارداری باالی : نکته

  شروع و یا تشخیص اولیه هر درجه ای از اختالل تحمل گلوکز در بارداری :دیابت بارداری
  ود رفتارهايی مانند سابقه زندان، اعتياد تزريقی، رفتار جنسی پر خطر و محافظت نشده، سابقه تزريق مکرر خونسابقه يا وج :رفتارهای پر خطر   

  صورت مرده یا زندهه بارداری ب 22 هفته شروع پس ازنوزاد تولد  :زایمان
 صورت مرده یا زندهه بارداری ب کامل هفته 42پس از  نوزادتولد  :زایمان دیررس

  صورت مرده یا زندهه هفته کامل بارداری ب 37قبل از نوزاد  ولدت :زایمان زودرس



  .و یا با خروج سخت شانه ها انجام شده باشد) فورسپس یا واکیوم(وسیله ابزار ه زایمانی که طوالنی بوده و یا ب :زایمان سخت
  . ساعت یا کمتر انجام شده باشد 3زایمانی که در فاصله زمانی  :زایمان سریع

  بارداری 22هفته  شروع قبل از تا بارداری حصولمخروج  :سقط
 بارداری سه ماهه اول سقط پس از :سقط دیررس
  بار سقط متوالی 3حداقل  :سقط مکرر

  احساس سوزش به هنگام ادرار کردن :سوزش ادرار
  . کنیدسونوگرافی درخواست  ،بارداری 34تا  31 های هفته در و )بارداری 18تا قبل از پایان هفته  16از شروع هفته ( 18تا  16به طور معمول در هفته  :سونوگرافی

بارداری به منظور بررسی وضعیت رشد جنین، میزان  34تا  31 های های واضح و سونوگرافی هفته بارداری به منظور بررسی تعداد جنین، وضعیت جفت، سن بارداری و تعیین ناهنجاری 18تا  16 های سونوگرافی هفته :1نکته 
  .بارداری می توان تشخیص داد 18تا  16در مواردی که تعیین انتقال بیماریهای وابسته به جنس در جنین مورد نظر باشد، در سونوگرافی هفته . ها درخواست می شود وتیک، نمایش جنین، وضعیت جفت و ناهنجاریمایع آمنی

  .کند و با افزایش دوره بارداری با توجه به تفاوتهای نژادی، تغذیه ای و سالمت مادر، دقت آن کمتر می شود سونوگرافی در نیمه اول بارداری کمک شایانی به تعیین سن بارداری می :2نکته 
    .دهید یر فوریغ بین سونوگرافی و تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی در تعیین سن بارداری، مادر را برای بررسی بیشتر به متخصص زنان ارجاع بیش از یک هفته در موارد وجود اختالف: 3نکته 

  :شرح حال شامل موارد زیر است :شرح حال
یدز، ا/  HIVسوء تغذیه، ناهنجاری اسکلتی، عفونت بیماری تیروئید،روانی، اختالالت ، ...)، قلبی و آسمکلیوی،  سل، دیابت، فشارخون باال، صرع،(ها اعم از بیماریهای زمینه ای سابقه یا ابتال فعلی به بیماری: تاریخچه پزشکی -

و یا سابقه قبلی سرطان پستان در مادر و یا لمس توده در پستان ) مادر، خواهر، مادر بزرگ(ناهنجاری دستگاه تناسلی، تاالسمی مینور در زوجین، هپاتیت، اختالالت انعقادی، سابقه سرطان پستان در افراد درجه یک خانواده مادر 
  وده بدنی غیر طبیعیو حساسیت دارویی، نمایه تمصرف دارو توسط مادر، 

  سال، بارداری پنجم و باالتر  3داشتن فرزند کمتر از  ،وش پیشگیری از بارداریآخرین رفرزندان، سوابق بارداری و زایمان قبلی، وضعیت بارداری فعلی، تعداد سقط، تعداد زایمان، تعداد تعداد بارداری، : تاریخچه بارداری -
   ، همسرآزاریشغل سخت و سنگین، رفتارهای پر خطر مصرف الکل، ، کشیدن سیگار یا سایر دخانیات،داروهای مخدر/ سال، اعتیاد به مواد مخدر 35ی و باال 18سن زیر : تاریخچه اجتماعی -

زاق دهان، افزایش ترشحات مهبلی، تغییر خلق و خو و رفتار، سوزش سردل و شامل دردناک و حساس شدن پستان ها، تکرر ادرار، خستگی، تهوع و استفراغ صبحگاهی، افزایش ب نیمه اولدر ها این شکایت  :شایع ت هایشکای
  .تکرر ادرار است، سوزش سردل و کمردرد، افزایش ترشحات مهبلی، نفخ، یبوست، و ناف پستانها پوست نقاطی از بدن مانند هاله شدنپررنگ شامل  دومنیمه در و ویار 

  .ستفاً به علت سازگاری بدن با تغییرات بارداری ااین حاالت برای مادر مضر نبوده و صر :1نکته 
  .متناسب با هر شکایت، به مادر توصیه کنید :2نکته 
  .صورت گیرد) نقدی، غیر نقدی(هر فعالیت فکری یا بدنی که به منظور کسب درآمد  :شغل

    :شغل سخت و سنگین

  ؛ساعت 3ایستاده بیش از  صورته کار طوالنی مدت ب •
 ؛...رض تشعشعات رادیو اکتیو و اشعه ایکس و یا در معرض مواد شیمیایی اعم از حشره کش، مواد آزمایشگاهی وقرار گرفتن در مع  •

 .حجم فعالیت جسمی بگونه ای که موجب افزایش ضربان قلب و عرق کردن زیاد شود باال بودن •

 .غییر وضعیت دهدساعت یک بار ت 3الزم است مادر بارداری که کار طوالنی مدت نشسته دارد، هر  :نکته

میلیمتر جیوه می باشد که ممکن اسـت بـا    90بار در دقیقه یا بیشتر و فشارخون سیستولیک کمتر از 110عالئم اصلی شامل نبض تند و ضعیف . (اختاللی در گردش خون بدن که با عالئم حیاتی غیر طبیعی مشخص می شود :شوک
 .)قراری و گیجی همراه باشد ر در دقیقه یا بیشتر و بیبا 30رنگ پریدگی، عرق سرد و سردی پوست، تنفس تند 



  .بار در دقیقه است 160تا  110تعداد طبیعی ضربان قلب  .دیراشمب و تعداد ضربان قلب رابه مدت یک دقیقه کامل به صدای قلب جنین گوش داده  مالقاتدر هر  :صدای قلب جنین
می تواند باعث تورم صورت و لثه     به خودی همراه است که با دردهای شبانه، شدید، مداوم و خود پیشرفت شدید پوسیدگی و عفونت دندان معموالً. پزشکی است دندانهای شایع  از فوریت :عفونت دندانی، آبسه و درد شدید

  .همراه  شود) دهانه خروجی چرک آبسه دندان(شده و گاهی با فیستول) آبسه(ها
  .کنیدمادر را اندازه گیری  عالئم حیاتی، مالقاتهر  در :عالئم حیاتی

 . است» فشارخون باال«میلیمتر جیوه و باالتر  90/140فشارخون .اندازه گیری کنید) راست یا چپ(دست ثابت  یکو از ) نشسته یا خوابیده(بارداری فشارخون را در یک وضعیت ثابت  طول در •

  .درجه کمتر است 5/0درجه حرارت زیر بغل از درجه حرارت زیر زبان به میزان  .است »تب«درجه سانتیگراد یا باالتر 38بدن به میزان  ایدم. اندازه گیری کنید )زیر زبانی( درجه حرارت بدن را از راه دهان •
   .بار در دقیقه است 100تا  60،نبضتعداد طبیعی . اندازه گیری کنید به مدت یک دقیقه کامل تعداد نبض را •
 .بار در دقیقه است 20تا  16تعداد طبیعی تنفس، . ندازه گیری کنیدا به مدت یک دقیقه کامل تعداد تنفس را •

 :وضعیت روانی مادر را با ارزیابی عالئم به شرح زیر تعیین کنید :عالئم روانی

 هم و هذیان با محتوای آسیب رساندن به خود و دیگران افکار یا اقدام به خودکشی، تحریک پذیری و پرخاشگری شدید، فرار از منزل، امتناع از خوردن، پرفعالیتی، تو: عالئم خطر فوری روانی •

، توهم و هذیان با محتوای غیر آسیبرسان به خود و )پرخوابی، کم خوابی، پراشتهایی، کم اشتهایی(روحیه افسرده، انرژی کم، کم حوصلگی، عصبانیت، بی قراری، اختالل در خواب و اشتها  :عالئم در معرض خطر روانی •
 دیگران

  .) سقط در این فاصله گذاری محاسبه نمی شود. (سال باشد 3فاصله بارداری فعلی تا زایمان قبلی کمتر از  :سال 3کمتر از  تا زایمان قبلی رداریفاصله با
عضالنی، اصالح وضعیت هـا،   -پس از زایمان و مباحث عملی شامل تمرین های عصبی جلسه به منظور آشنایی مادر با مباحث تئوری بارداری و زایمان و 8بارداری به مدت  20این کالس ها از هفته  :کالس آمادگی برای زایمان

  .مادر می تواند با یک نفر همراه به انتخاب خودش در این کالس ها شرکت کند. تکنیک صحیح تنفس، آرام سازی تشکیل می شود
  خروج لکه خونی از مهبل :لکه بینی

  :زیر است شرحمانور های لئوپولد شامل چهار مانور به . دکنیعریان  او رایده و شکم انسفت خوابروی یک تخت  بر مادر را  :مانورهای لئوپولد
سم بزرگ که اجزاء کوچکی دارد و سر صورت یک جه ته جنین ب. دینکباشد و با مالیمت قله رحم را با نوک انگشتان هر دو دست لمس مادر به طرف صورت  شماگونه ای که نگاه ه د بیایستبدر کنار تخت  ،در این مانور :مانور اول

  .صورت سفت و گرد و قابل حرکت لمس می شوده ب
ا دست دیگـر فشـار   د و با مالیمت ولی محکم ابتدا با یک دست و سپس بید و کف هر دست خود را در دو طرف شکم مادر قرار دهیایستبباشد، در کنار او  مادربه طرف صورت  شماطوری که نگاه به مانور اول  مطابق :مانور دوم
  .بدن جنین است یبرجستگی هائی لمس می شود که دست و پا و جلو ،قسمت دیگر شکم ساختمان سخت و مقاومی لمس می شود که پشت جنین است و در ،در یک طرف شکم. وارد کنید

چنانچه سر  .قرار دهیدقسمت تحتانی شکم مادر درست در باالی سمفیز پوبیس  انگشت شست و چهار انگشت دیگر را در و  ایستاده تختدر کنار  نیز به طوری که نگاه شما به طرف صورت مادر باشد در این مانور :مانور سوم
   .جنین در داخل لگن قرار نگرفته باشد، یک جسم قابل حرکت که همان سر جنین است، لمس می شود

چنانچه سر جنین در پـائین قـرار   . دیفشار عمیقی در جهت محور قسمت فوقانی لگن وارد کن ،سپس با نوک سه انگشت اول هر دست .باشد مادربه طرف پاهای  شماکه نگاه  بگیریدبرای انجام این مانور، طوری قرار : مانور چهارم
  .این مانور میزان ورود سر به داخل لگن مشخص می گردد با.  در حالی که دست دیگر کامالٌ وارد لگن می شود ،داشته باشد، انگشتان یک دست زودتر از دست دیگر به یک جسم گرد برخورد می کند

  .نشان نمی دهد را گونه ای که بعد از جداشدن از مادر نفس نمی کشد و یا هیچ عالمتی مبنی بر وجود حیات مانند ضربان قلب و یا حرکات ارادیه ب تا زمان زایمانبارداری  22 هفته شروع مرگ جنین بعد از :مرده زایی
  .پس از تولد است 28بارداری تا انتهای روز  22پری ناتال از شروع هفته  دوره :نکته

  .روز کامل پس از تولد28از زمان تولد تا ) نوزادی که پس از خروج از رحم عالمت حیات داشته است( مرگ نوزاد زنده متولد شده  :مرگ نوزاد
 .اهنما مشاوره کنیدبا مادر طبق ر بارداری، 37تا  35در هفته  :مشاوره تنظیم خانواده



  .لی خارجی استاین مشکالت شامل سوزش ادرار، درد هنگام ادرار کردن، درد زیر دل، ترشحات غیر طبیعی و بدبوی واژینال، خارش و سوزش واژن و ناحیه تناس :تناسلی -مشکالت ادراری
  .کنیدبررسی  ادم وجود از نظر را مادر های صورت و دست ،پاها :صورت و ها انداممعاینه 

بثورات پوست عبارت است از دانه های قرمز رنگ صاف یا برجسـته  . همراه باشد آبریزش از بینی و خستگی و با تبظهور بثورات پوستی ممکن است . را مشاهده و بررسی کنید، پوست بدن مادر مالقات در هر :پوستمعاینه 
  و یا ضایعات تاولی دارای مایع شفاف یا چرکی

  . را از نظر زردی بررسی کنید و سفیدی چشم ملتحمه چشم را از نظر کم رنگ بودن، مالقاتر در ه :چشممعاینه 
  .است» رنگ پریدگی شدید«ها و یا کف دست،  به همراه کم رنگ بودن زبان، بستر ناخن چشم کم رنگ بودن مخاط ملتحمه :نکته

  . از نظر وجود جرم، پوسیدگی، التهاب لثه، عفونت دندانی و آبسه معاینه کنیددر مالقات اول و دوم، دهان و دندان مادر را  :معاینه دهان و دندان
  .با انجام مانورهای لئوپولد، قله رحم و محل شنیدن صدای قلب جنین را تعیین کنیددر نیمه دوم بارداری  :معاینه شکم

  :دمی شوشرح زیر معاینه ه مادر ب :معاینه فیزیکی
  لتحمۀ چشم از نظر کم خونی بررسی اسکلرا از نظر زردی و م -
 بررسی پوست از نظر وجود بثورات  -

  های تیروئید  لمس قوام واندازه غده تیروئید و بررسی وجود ندول -
  ها، آریتمی، ویزینگ، رال سمع قلب و ریه از نظر سوفل -
   )معاینه ترجیحاً توسط ماما یا پزشک عمومی زن(ان از نظر قوام، ظاهر، وجود توده و خروج هر نوع ترشح غیر از شیر از پست ها معاینه پستان -
  لمس شکم از نظر بررسی اندازه کبد وطحال و بررسی شکم از نظر وجود اسکار و توده  -
  ، رنگ عضوهای تحتانی از نظر وجود ادم و ناهنجاری اسکلتی بررسی اندام -

در هر مالقات مادر با توجه بـه نیمـه    .می باشد )40تا 21هفته ( و شش مالقات در نیمه دوم بارداری) 20تا  6هفته ( است که دو مالقات در نیمه اول بارداری بار 8معمول بارداری  مالقاتهایتعداد  :مالقات های معمول بارداری
  . ددهیبر اساس مراقبتهای استاندارد همان نیمه بارداری انجام را  بارداری، مراقبت مادر

    سال نزدیکی بدون استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری  یکعدم وقوع بارداری پس از  :نازایی
  .نمودار نوموگرام محاسبه کنید از رویبا استفاده از میزان وزن و قد، نمایه توده بدنی را  :نمایه توده بدنی

   . هفته اول بارداری اعتبار دارد 12تعیین نمایه توده بدنی در  :نکته
طور طبیعی میزان افزایش وزن مادر در طول بارداری با ه ب. تعیین کنید »جدول وزن گیری«سپس وزن گیری مادر را با توجه به سن بارداری بر اساس . ا اندازه گیری و با وزن قبلی مقایسه کنیدر ، وزن مادرمالقاتهر  در :وزن

  .کیلوگرم است 16تا  5/11طبیعی،  نمایه توده بدنیتوجه به  
  .زان یک کیلوگرم یا بیشتر در مدت یک هفته، افزایش وزن ناگهانی استافزایش وزن مادر به می :نکته

از گـروه شـیر و    ه خصـوص در هر مالقات، مصرف منظم مکمل های دارویی و مصرف روزانه مقادیر کافی و متنوع از  گروه های اصلی غذایی را سئوال و به مصرف روزانـه بـ   :مصرف مکمل ها و گروه های اصلی غذایی
  .روه میوه و سبزی تأکید کنیدلبنیات و گ

چنین رفتاری می تواند با تهدید، اجبار یا سلب مطلق آزادی و اختیار صورت گرفتـه و  . همراه گردد زن شهر رفتار خشن وابسته به جنسیتی است که موجب آسیب شده یا با احتمال آسیب جسمی، روانی و یا رنج : همسرآزاری
  .در جمع یا در خفا رخ دهد

  و لگد زدن، هل دادن، کشیدن موها، اقدام به خفه کردن، ضربه زدن با چاقو زدن ، سیلیزدن گردد مانند مشتش هر گونه اقدام عمدی از سوی شوهر که منجر به وارد شدن آسیب بدنی به همسر :میخشونت جس



  .این رفتار به صورت انتقاد ناروا، تحقیر، بد دهانی، تمسخر، توهین، فحاشی، متلک و تهدیدهای مداوم اعمال می شود. کند رفتار خشونت آمیزی است که شرافت، آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه دار   می :روانیخشونت 
  



  



 

یرایشوهلالتخا-
مادقاویدنبهورگهدرکجنشتًالبقایجنشتلاحرد-

یلامتحاصیخشت

لواهمین
یرادراب

یوریانتشاذگوییاوهیاههارندوبزابزانانیمطا-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل8ات6نازیمهبنژیسکانداد-
قلحتاحشرتنشکاس-
ناهدهارزایکاروخداومزیوجتمدع-
پچیولهپهبردامندناباوخ-
هقیقدردهرطق32رثکادحنازیمهبیدنقمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
3خقبطیسپمالکانامرد: الابنوخراشفتروصردویرادرابریغنامزدننامنامرد-
1خقبطرامیبیهارمهویروفعاجرا-

مادقا

یروفرطخمئالع1-ت

،امورت،یاهنیمزیرامیب
لوم،اهتیمومسم

مودهمین
یرادراب

3خقبطیسپمالکانامرد-
1خقبطرامیبیهارمهویروفعاجرا- یسپمالکا

یرادرابنس

کوش

هبامورتوتنوفع،یزیرنوخدراومرد: هتکن
.دوشهجوتینوفعایکیژارومهکوشلامتحا

مادقاویدنبهورگ

یلامتحاصیخشت

ولواهمین
یرادرابمود

کمکتساوخرد-
ییاوهیاههارندوبزابزانانیمطا-
ندبحطسزارتالاباهاپندادرارقورامیبنتشادهگنمرگ-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل8ات6نازیمهبنژیسکانداد-
هقیقد20ات15تدمردرگنیرمرسرتیلکیقیرزتوگرودندرکزاب-
تروصردوتعاسکینایاپاتمرسرگیدرتیلکیقیرزت: عاجراردریخأتتروصرد(
)رگنیرمرسرتیل2ددجمقیرزت: کوشمئالعندشنفرطرب
نآنتشادهگنتباثوهناثمیراذگدنوس-
هقیقد15رهیتایحمئالعلرتنک-
80ینالضعونیلیسیپمآمرگ2یدیروهتسهآقیرزت: ینوفعکوشهبکشدراومرد-
نیسیاماتنجمرگیلیم
1خقبطرامیبیهارمهویروفعاجرا-

مادقا
یزیرنوخزایشانکوش
:لابندهب
محرزاجراخیگلماح-
طقس-
ناملکد/ یهاررستفج-
امورت-
:لابندهبینوفعکوش
تیرفنولیپ-
تینوینمآ-
تینوتیرپ-
ینوفعطقس-
....و

یرادرابنس

یبایزرا

یبایزرا

 
 
 



 

 
 



 
 

: دینکلاوئس
،غارفتسا،عوهت،یزیرنوخنازیم
مکشدرد

:دینکنییعت
بلقنابرضدادعت،یرادرابنس
نینج

:دینکهنیاعم
محرهتیسینوتوعافترا،مکش

مادقاویدنبهورگ

یلامتحاصیخشت

وسنردنت،مکشدرد،مکیزیرنوخ
مکشدنابیر

لقادحنازیمهبرگنیرایلامرننیلاسمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق32

1خقبطرامیبیهارمهویروفعاجرا-

مادقا

ینیبهکلیزیرنوخ3-ت

مکش،هدشهراپمحرزاجراخیگلماح
داح

نانزصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا زاجراخیگلماح،لوم،طقسهبدیدهت
هدشنهراپمحر

یرادرابنس

مهبمدرد،غارفتساوعوهت،ینیبهکل
مکش

هقیقدردهرطق32لقادحرگنیرمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل8ات6نازیمهبنژیسکانداد-
لانیژاوهنیاعممدع-
پچیولهپهبردامندیناباوخ-
1خقبطنامیازتسابرامیبیهارمهویروفعاجرا-

،یهاررستفج،تفجسردوزندشادج
یهاررسگر

همینیبایزرا
لوا
یرادراب

همین
مود
یرادراب

،رتشیباییگدعاقدحردیزیرنوخ
طقسیگدعاقدردهباشممکشدرد

یمحرضابقنا،ینوختاحشرت

،نینجبلقیادصلالتخا،مکشدرد
هدنورشیپیتفسوهزادناشیازفا
محرسنردنت،محر

ینوخشیامن
(bloody show)

نامیازعورشدیئأتولانیژاوهنیاعم-
1ثقبطنامیازلومعمیاهتبقارمهیارا-

هارمهمئالع

هرطق32لقادحرگنیرایلامرننیلاسمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدرد
2خقبطهدنهدیزیرنوخعبنمیسررب-
یتشادهبریغطقسعوقوتروصردیزاسنمیا-
1خقبطرامیبیهارمهویروفعاجرا-

.دوشماجناکوشنامرد،کوشمئالعزورباب. دنتسهکوشضرعمرددراومنیا *

*

*

*

  
  



  
  



  



: دینکلاوس
مکشدرد،یزیرنوخنازیم

:دینکنییعت
ترارحهجرد،یرادرابنس

:دینکهنیاعم
محرتاضابقناتیعضو

مادقاویدنبهورگ

یلامتحاصیخشت

بت
هقیقدردهرطق32لقادحرگنیراییکمن-یدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل8ات6نازیمهبنژیسکانداد-
نیسیاماتنجمرگیلیم80ینالضعونیلیسیپمآمرگ2یدیروقیرزت-
1خقبطیروفعاجرا-

مادقا

بآهسیکیگراپشزیربآ5-ت

تینوینمآ

6جقبطمادقا سردوزنامیاز

یرادرابنس

محرتاضابقنادوجو
)هتفه37ات22نیبیگلماحنس(

هقیقدردهرطق32لقادحیکمن-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
لانیژاوهنیاعممدع-
نوزاتماتبمرگیلیم12ینالضعقیرزت-
1خقبطیروفعاجرا-

سردوزنامیازضرعمرد

یبایزرا

همین
ولوا

مود
یرادراب

فاندنبسپالورپنژاوردرادضبنهدوتسمل

محرتاضابقنادوبنایدوجو
)دعبهبلماکهتفه37زا(

محرتاضابقنادوبن
)لماکهتفه37ریز(

1ثقبطنامیازلومعمتبقارمهیارا: نامیازعورشتروصردولانیژاوهنیاعم-نامیازعورش

هارمهمئالع

یکمن-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرنتشادهگنزاب-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل8ات6نازیمهبنژیسکانداد-
نینجبلقیادصعمس-
)ردامنسابریزردشلابدنچندادرارقایهدجس (بسانمتیعضوردردامندادرارق-
هناثمژادنوس-
1خقبطرامیبیهارمهویروفعاجرا-

.دوشماجناکوشنامرد،کوشمئالعزورباب. تساکوشضرعمرددرومنیا
500مرستسابوهتشاذگهناثمردارنوتالناییلوفدنوس هسیک،مامتازاسپ. دینکدراوهناثمودنوسلخادهبارنیلاسلامرنیسیس،
.دوشنهیلختهدشرپهناثماتدینکپمالکاردنوس،سنپکیابسپس. دینکتباثوهدرکداباردنوسییاوه
 .تسالوازودقیرزتزادعبتعاس24ورادنیامودزود. دوشیراددوخددجمقیرزتزا،تساهدرکتفایردیرادرابردارنوزاتماتبلوپمآرابکیردامهکیتروصرد

هقیقدردهرطق32رثکادحلامرننیلاسایرگنیرمرسقیرزتوگرندرکزاب-
2خقبطهدنهدیزیرنوخعبنمیسررب-
1خقبطرامیبیهارمهویروفعاجرا-

طقس
،رتشیباییگدعاقدحردیزیرنوخ

یگدعاقدردهباشممکشدرد
)  هتفه22زارتمکیگلماحنس( 

نانزصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا: یزیرنوخدوبنتروصرد-

*

*

**

* * *

* * *

* *



  





  



: دینکلاوئس
،اهمادنامرو،سفنیگنت،هفرس
درد،مسآاییسفنتیژرلآهقباس
هنیسهسفق

:دینکنییعت
بلقنابرضدادعت،یتایحمئالع
،زونایس،نیبولگومهنازیم،نینج
یرارقیب

:دینکهنیاعم
،مشچهمحتلم،دبک،اههیروبلق
اهمادنا

ویدنبهورگ
مادقا

یلامتحاصیخشت
،کیترولپهنیسهسفقدرد،یناهگانسفنیگنت
،یدراکیکات،یرارقیب،زونایس
)هقیقدردراب30زاشیبسفنتدادعت (هنپیکات

رگنیرمرسابگرنتشادهگنزاب-
ناتسرامیبهبندیسرنامزاتتعاس6رهرارکتونیراپهدحاو5000یدیروقیرزت-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل6-8نازیمهبنژیسکانداد-
هقیقد15رهیتایحمئالعلرتنک-
1خقبطرامیبیهارمهویروفعاجرا-

مادقا

بلقشپتسفنیگنت7-ت

هیریلوبمآ

بلقییاسران

یرادرابنس

مظنمانضبن،هفرس،یویرلار،یبلقیاهلفوس
،یناتحتمادنامرو،زونایس،هنیسهسفقدرد،
دبکیگرزب

یراذگدنوسویدنقمرسابگرنتشادهگنزاب-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل6-8نازیمهبنژیسکانداد-
هتسشنهمینتیعضوردرامیبندادرارق-
1خقبطرامیبیهارمهویروفعاجرا-

یناتحتیسفنتیراجمتنوفع

یبایزرا

همین
ولوا
مود
یرادراب

،یویرلار،زرلوبت،سفنیگنت،هنیسهسفقدرد
هفرس،سفنتدادعتشیازفا

هارمهمئالع

یراذگدنوسویدنقمرسابگرنتشادهگنزاب-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل6-8نازیمهبنژیسکانداد-
هتسشنهمینتیعضوردرامیبندادرارق-
دیامسوروفمرگیلیم20ات10یدیروقیرزت-
مرگیلیم10-5نازیمهبنیفرومیدیروقیرزت-
1خقبطرامیبیهارمهویروفعاجرا-

هیرداحمدا
زونایس،یویرلار،ناهدزافکجورخ،هنپوترا
هقیقدردراب30زاشیبسفنتدادعت (هنپیکات،
،(
یدراکیکات،یرارقیب

هقباس،یسفنتگنیزیو،رادادصسفنت،زونایس
مسآاییسفنتیژرلآ

هقیقدردهرطق32لقادحیدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
فایشاییکاروخنفونیماتسازیوجت-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل6-8نازیمهبنژیسکانداد-
نیسیامورتیرایمرگیلیم400صرق1زیوجت-
1خقبطرامیبیهارمهویروفعاجرا-

مسآهلمح

مرگ7زارتمکنیبولگومه،دیدشیگدیرپگنر
هدیرپگنرهمحتلم،دصرد

هقیقدردهرطق32لقادحیدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل6-8نازیمهبنژیسکانداد-
یرادرابریغنامزدننامنامرد-
1خقبطءایحاتسابرامیبیهارمهویلخادصصختمهبیروفعاجرا-

دیدشیمنآ

یعیبطیتایحمئالعابییاهنتهبسفنیگنت

صصختمهبتصرفنیلواردعاجرا

نیبولگومهیبایزرا-یرادرابسفنیگنت
رطخمئالعشزومآوردامهبندادنانیمطا-

،یدیئوریترپیه،ردامبارطضاتمالعچیهنودبیدراکیکات
یبلقیمتیرآ،یمنآ

،شمارآظفحهبهیصوت: تحارتساابتمالععفروبارطضادوجوتروصرد-
دییأتتروصردودیئوریتیاهشیامزآتساوخردوتمالعرارکتتروصردهعجارم
16تقبطمادقایرامیب
نیبولگومهیسررب-

یروفعاجرا: یبلقیرامیبهقباس،هجیگرسمئالعدوجوتروصرد-
یروفعاجرا): یمتیرآ (بترمانضبندوجوتروصرد-

)یعیبطدحزاشیبسفنتوضبندادعت(



  

: دینکلاوئس
ریزدرد،رارداررکت،رارداشزوس
،اهولهپدرد،غارفتساوعوهت،لد
تاحشرت،رارداعفدعیرسساسحا
وشزوسوشراخ،نژاویوبدب
مخزایتاعیاض،یلسانتهیحاندرد
زرل،یلسانتهیحان

:دینکنییعت
ترارحهجرد

:دینکهنیاعم
یلسانتهیحان،اهولهپومکش

ویدنبهورگ
مادقا

یلامتحاصیخشت

،اهولهپدردوسنردنت،رارداشزوس
غارفتساوعوهت،زرلوبت

هقیقدردهرطق32لقادحیکمن-یدنقایرگنیرمرسقیرزتوگرندرکزاب-
نیسیاماتنجمرگیلیم80ینالضعونیلیسیپمآمرگ2یدیروقیرزت-
هیهتتشکیاربرارداهنومنکیتویبیتنآقیرزتزالبق،ناکماتروصرد-
.دوشهداتسرفناتسرامیبیاربردامابهارمهوهدش
1خقبطیروفعاجرا-

مادقا

یلسانت-یرارداتالکشم8-ت

تیرفنولیپ

تیتسیس

یرادرابنس

ساسحا،لدریزدرد،رارداشزوس
رارداررکت،رارداعفدعیرس

زور3اترابکیتعاس8رهمرگیلیم500نیلیسیسکومآزیوجت-

تینیژاو

یبایزرا

لواهمین
مودو
یرادراب

ردشزوسوشراخ،وبدبتاحشرت
یلسانتهیحان

هارمهمئالع

زاینتروصردنییاکودیلیعضوملژونفونیماتسازیوجت-
دنوسندراذگ: رارداسابتحاتروصرد-
صصختمهبیروفریغعاجرا-

لاتینژسپره تروصهبیلسانتهیحانتاعیاض
دردابهارمهیهورگیاهلوکیزو

هتفهکیاتلوزامیرتولکلانیژاودامپایصرقزیوجتییادیدناکتینیژاورد-
8خقبطیتشادهبهیصوتهیارا-

تیرفنولیپمادقا: اهولهپدردوزرلوبتزوربتروصرد-

صصختمهبعاجرا: تینیژاودراومریاسصیخشتایدوبهبمدعتروصرد-
نانز

.دوشماجناکوشنامرد،کوشمئالعزورباب. تساکوشضرعمرددرومنیا

.دوشیروفعاجراردامویراددوخدیابلانیژاونامیاززا،تساهدرکادیپینامیازمئالعردامودراددوجویرامیبداحزافیاهلوکیزوهکیتروصرد
.درادنیعنملانیژاونامیاز،درادنداحتنوفعمئالعولوکیزو،ینامیازمئالععورشابیلودرادیلعفیرادرابردسپرههبالتباهقباسردامرگا

هبیروفریغعاجرا: یرامیبدوعایوقوفنامردابدوبهبمدعتروصرد-
نانزصصختم

  
  
  
  
  



  



: دینکلاوئس
،غارفتساتاعفدوعون،مکشدرد
،یلاحیبوفعض،لاهسا،دردرس
ینیبهکل،یهاگحبصعوهت،نزوشهاک

:دینکنییعت
،یمومعلاح،نوخراشف،ترارحهجرد
روگروت،ندرگیتفس،مکشتیساسح
یریگنزوتیعضو،تسوپ

ویدنبهورگ
مادقا

یلامتحاصیخشت

بت،ینیبهکل،مکشدنابیروسنردنتودرد
ردهرطق32لقادحنازیمهبیکمن-یدنقایرگنیرمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقد
1خقبطیروفعاجرا-

مادقا

غارفتساوعوهت9-ت

محرزاجراخیگلماح،داحمکش

یزغمیاهتنوفع

یرادرابنس

ندرگیتفس،یرارقیب،بت،دردرس
هقیقدردهرطق32رثکادحیدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
ناکماتروصردنوسکایرتفسمرگ2ینالضعقیمعقیرزت-
1خقبطیروفعاجرا-

HELLP syndrome

یبایزرا

همین
ولوا
مود
یرادراب

وفعض،هدنورشیپیدرز،رتساگیپادرد
الابنوخراشفهارمههبیلاحیب

هارمهمئالع

هقیقدردهرطق32لقادحیکمن-یدنقایرگنیرمرسقیرزتوگرندرکزاب-
دیمارپولکوتممرگیلیم10اینیزاتمورپمرگیلیم25ینالضعقیرزت-
1خقبطیروفعاجرا-

لوم،یرادرابدیدشغارفتسا
،نزوشهاک،تسوپروگروتشهاک
)تعاس24ردراب6زاشیب (غارفتسادایزتاعفد

وفعض،هدنورشیپیدرز،رتساگیپادرد
الابنوخراشف،یلاحیب

3خقبطیسپمالکانامرد-
1خقبطرامیبیهارمهویروفعاجرا-

تیتاپه،یرادراببرچدبک

بت،لاهسا،مکشدرد

یدنقمرسقیرزتوگرنتشادهگنزاب-
تیتاپهلامتحاتروصردیتشادهبتاکنتیاعر-
یروفعاجرا-

یشراوگهاگتسدتنوفع

زورلوطرداییهاگحبصررکمعوهت

دننامنامرد: لاهساردنوخدوجونودبوطسوتماتفیفخلاهساتروصرد-
هبیروفریغعاجرا: زور3زاسپدوبهبمدعتروصردویرادرابریغنامز
ینوفعصصختم

یرادرابغارفتسا

8خقبطیتشادهبیاههیصوتهیارا-
یامنهارقبطیاهیذغتیاههیصوتهیاراوردامیریگنزوتیعضویسررب-
)یهاگحبصعوهتثحبم (یهدریشویرادرابنارودهیذغتیروشک
6رهمرگیلیم10دیمارپولکوتمایمرگیلیم25نیزاتمورپصرقزیوجت-
تعاس
رارداشیامزآتساوخرد: زورردرابکیزاشیبغارفتسادوجوتروصرد

.دوشماجناکوشنامرد،کوشمئالعزورباب. دنتسهکوشضرعمرددراومنیا

شراوگهاگتسدیرامیبینوخغارفتسا
نوخیواحغارفتساهکیتروصردویکمن-یدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق32لقادحنازیمهبمرسقیرزت:  تساهزات
یرادرابریغنامزدننامنامرد-
1خقبطیروفعاجرا-

هجرد38یالاببت،دیدشنویساتاردیهد،دیدشلاهساتروصرد-
ناتسرامیبهبیروفعاجرا: ینوخلاهساایودارگیتناس

نانزصصختمهبیروفریغعاجرا : رارداردنوتکدوجوتروصرد-

*

*

*

*  



  
  
  
  
  
  
  
  



: دینکلاوئس
)،دیئوریت،یویلک،یبلق (یرامیبهقباس
امرسساسحا،تسوبی،تسوپیکشخ

:دینکنییعت
،نینیتارکوهروا،راردانیئتورپ
یریگنزوتیعضو،نوخراشف

:دینکهنیاعم
ترارح،گنر (اهمادنا،دیئوریت،هیر،بلق
تسوپ)،مرو،درد،ضبن،وضع

ویدنبهورگ
مادقا

یلامتحاصیخشت

3خقبطیسپمالکاهرپنامرد-یرونیئتورپ،الابنوخراشف
1خقبطرامیبیهارمهویروفعاجرا-

مادقا

مرو11-ت

یسپمالکاهرپ

یاهنیمزیاهیرامیب
)یدبک،دیئوریت،یویلک،یبلق(

یرادرابنس

هقباس،نینیتارکوهرواشیازفا
هیلکیرامیب

هبیروفریغعاجرا: یاهنیمزیرامیبییاسانشتروصردو16تقبطمادقا-
طوبرمصصختم

یبایزرا

لواهمین
مودو
یرادراب

تسوبی،تسوپیکشخ،دیئوریتیگرزب
امرسساسحا

هارمهمئالع

نیراپهدحاو5000یدیروقیرزت-
نفونیماتسازیوجت-
رامیبنتشادهگنتکرحیبوندبحطسزارتالابالتبممادناندادرارق-
1خقبطرامیبیهارمهویروفعاجرا-

دادسنااییقمعدیروزوبمورت
ینایرش

،ناروقاسهفرطکیدردومرو
شهاک،مادنایگدیرپگنرویدرس
مادنایدوبک،مادناضبن

یرادرابهداسمرو شهاکتحارتساابهکیناتحتمادنامرو
دباییم

نیئتورپدوجورظنزارارداشیامزآتساوخرد-
8خقبطیتشادهبیاههیصوتهیارا-
یامنهارقبطیاهیذغتیاههیصوتهیاراوردامیریگنزوتیعضویسررب-
)یرادرابمروثحبم (یهدریشویرادرابنارودهیذغتیروشک

یاهیرامیبهبالتبا،یبلقیاهلفوس
بلقیدازردام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  



: دینکلاوئس
درد،ینوخاییلگنایاهیرامیبهقباس
ویلاحیب،غارفتساوعوهت،مکش
فعض

:دینکنییعت
،یریگنزوتیعضو،نیبولگومه
نوخراشف

:دینکهنیاعم
لاحطودبک)،ارلکسا،همحتلم (مشچ

مادقاویدنبهورگ

یلامتحاصیخشت

،غارفتساوعوهت،هدنورشیپیدرز
هبرتساگیپادرد،یلاحیبوفعض
الابنوخراشفهارمه

3خقبطیسپمالکانامرد-
1خقبطرامیبیهارمهویروفعاجرا-

مادقا

یمنآیدرزیگدیرپگنر12-ت

HELLP syndrome

طسوتمیمنآ

یرادرابنس

،یلاحیب،یگتسخ،لاحطودبکیگرزب
یلگنایرامیبهقباس،ییاهتشایب

تیسولوکیترسکدنا،یلوبلگشرامششیامزآتساوخردویمنآتلعیسررب-
اهتکالپشرامش،یطیحمنوخمال،نیتیرف،مرسنهآ،

هامکیتدمهب) مرگیلیم (200زورردنهآصرقددع4زیوجت-
نامردعورشزاهتفهکیزادعبتیسولوکیترسکدناشیامزآتساوخرد-
ویرادرابنارودهیذغتیروشکیامنهارقبطیاهیذغتیاههیصوتهیارا-
)یمنآثحبم (یهدریش

یبایزرا

لواهمین
مودو
یرادراب

همحتلم،دصردمرگ10-7نیبولگومه
هدیرپگنر

هارمهمئالع

یدنقمرسقیرزتوگرنتشادهگنزاب-
تیتاپهلامتحاتروصردیتشادهبتاکنتیاعر-
یروفعاجرا- یرادراببرچدبک،تیتاپه

وفعض،غارفتسا،هدنورشیپیدرز
نوخراشف،رتساگیپادرد،یلاحیب
الاب

فیفخیمنآ 11زارتمکو10زاشیبنیبولگومه
دصردمرگ

هامکیتدمهبزورردنهآصرقددع2زیوجت-
نامردعورشزاهتفهکیزادعبتیسولوکیترسکدناشیامزآتساوخرد-
یامنهارقبطیاهیذغتیاههیصوتهیاراوردامیریگنزوتیعضویسررب-
)یمنآثحبم (یهدریشویرادرابنارودهیذغتیروشک

،دصردمرگ7زارتمکنیبولگومه
هدیرپگنرهمحتلم

ینوفعایوینوخیاهیرامیب

دیدشیمنآ

طوبرمصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا

یلخادصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا-
ویرادرابنارودهیذغتیروشکیامنهارقبطیاهیذغتیاههیصوتهیارا-
)یمنآثحبم (یهدریش

هبیسرتسدمدعایاهتیسولوکیترسکدناشیازفامدعتروصرد-
صصختمهبیروفریغعاجرا: هاگشیامزآ

هبیروفریغعاجرا: اهتیسولوکیترسکدناشیازفامدعتروصرد-
صصختم

  .دوشیمبوسحمیمنآ10/5،زارتمکنیبولگومه،یرادرابمودههامهسرد: هتکن



: دینکلاوئس
هقباس،غارفتساوعوهت،صاخییاذغمیژر
،یگداوناختالکشم،یاهنیمزیرامیب
،یرادرابزایتیاضران،یداصتقاتالکشم
فرصم،یگدرسفامئالعویناورتالالتخا
ریغویکاروخداومیداعریغودایز
وردخمداومواهورادهبدایتعا،یکاروخ
دازونهقباس،طقسهقباس،راگیسفرصم
هلصاف،سردوزنامیازهقباس،نزومک
،لاس3زارتمکیلبقنامیازاتیرادراب
هنازورتحارتساوراکمجح

:دینکنییعت
،ییولقدنچ،دق،نزو،نوخراشف،نیبولگومه
یندبهدوتهیامن

:دینکهنیاعم
اهمادنا،هیر،بلق،مکش،مشچ

مادقاویدنبهورگ

یلامتحاصیخشت

یرادرابنسابهتفه3زاشیبمحرهزادنا
)دشابیلاخهناثم.(تساتوافتم

یفارگونوستساوخرد-
نانزصصختمهبیروفریغعاجرا-
یروفریغعاجرا36: هتفهردیعیبطریغشیامندوجوتروصرد-
نانزصصختمهب

مادقا

بسانمانیریگنزوبسانمانمحرعافترا13-ت

،لوم،سوینمآردیهیلپ،ییولقدنچ،مویم
،یرادرابنسنییعتردهابتشا،یموزورکام
شیامن،یمحرلخاددشرریخأت،نینجگرم
سوینمآردیهوگیلا،یضرع

هیذغتءوس

وهتفهردمرگولیککیزاشیبنزوشیازفا
الابنوخراشف

یبایزرا

زارتمکیندبهدوتهیامن،دایتعا،غارفتسا،ییاهتشایب
،یشونرپ،یروخرپ(یاهنیمزیرامیبمئالع19/8،

هنیاعمردیعیبطریغمئالع،رارداشزوس،یراردارپ
مئالع،یگلماحرایوواکیپ...)،ومکشوهیروبلق
وباوخردلالتخا،بارطضا،یجنردوز (یگدرسفا
،ندرکهیرگهبلیامت،یگلصوحیبویگتسخ،اهتشا
،تینابصع،هرمزوریاهراکماجناردیناوتان
قلخ،یگداوناختالکشم،یرادرابزایتیاضران
...) ویگقالعیبوهدرسفا

صیخشترایعم

3خقبطیسپمالکاهرپنامرد-یسپمالکاهرپ
1خقبطرامیبیهارمهویروفعاجرا-

: دینکلاوئس
یگدعاقنیرخآزورنیلواخیرات

:دینکنییعت
محرعافترا،یرادرابنس

مادقاویدنبهورگ

یبایزرا

مادقایلامتحاصیخشت هارمهمئالع

بسانمانمحرعافترا

)نزوشیازفاایشهاک (بسانمانیریگنزو

همادا: یرادراب36هتفهزالبقیضرعشیامنشرازگتروصرد-
یرادراب36هتفهردنینجشیامنددجمیسرربواهتبقارم

هیذغتیروشکیامنهارقبطیاهیذغتیاههیصوتهیارا: هیذغتءوسللعبسحرب-
هکیدراومردمزالیاهتبقارم،هیذغتءوسثحابم (یهدریشویرادرابنارود
)یرادرابعیاشیاهتیاکش،درادندوجوبسانمیریگنزو
کشزپناورهبیروفریغعاجرا: یناورمئالعدوجوتروصرد-

  





  



یرادرابردیفارگونوسواهشیامزآجیاتنریسفت15ت

نانزاییلخادصصختمهبیروفریغعاجرا ینوخیراگزاسان

نانزصصختمهبیروفریغعاجراوGTTتساوخرد-
ثحبم (یهدریشویرادرابنارودهیذغتیروشکیامنهارقبطیاهیذغتیاههیصوتهیارا-
)یرادرابتباید

یرادرابتباید

مادقایلامتحاصیخشت
تبثممیقتسمریغسبموک

یویلکیرامیب

STI
ایرالام،الابنس،زوئلکونونمتنوفع،نژالکیاهیرامیبردبذاکتبثملامتحا
دراددوجویرادراب،ماذج،ردخمداومفرصم،رادبتیرامیب

نانزصصختمهبیروفریغعاجرا

8تقبطمادقا: تنوفعمئالعدوجوتروصرد-
شیامزآباوجابقباطمنامرد: مئالعنتشادنتروصرد-
ثحبم (یهدریشویرادرابنارودهیذغتیروشکیامنهارقبطیاهیذغتیاههیصوتهیارا-
)یراردایاهتنوفع
8تقبطمادقا: تنوفعمئالعدوجوتروصرد-
8خقبطیتشادهبیاههیصوتهیارا: مئالعنتشادنتروصرد-

جیاتن

GCTیعیبطریغ
رتیلیسدردمرگیلیم140زارتالاب

،یرادرابریغنامزدننامیعیبطریغهروا
رتیلیسدردمرگیلیم0/9زارتالابنوخنینیتارک

VDRLتبثم

رتشیبایددع5دیفسلوبلگدوجوایوتبثمرارداتشک
رارداردتیرتینای

راردارددیفسلوبلگدوجوویفنمرارداتشک

یفارگونوسیعیبطریغهجیتن

یلخادصصختمهبیروفریغعاجرا

یرارداتنوفع

ییایدیمالکتیرترویایلانیژاوتنوفع

،ییولقدنچ،نینجیراجنهان،یهاررستفج،محرزاجراخیگلماح،لوم
دشرریخأت،یرادرابرخآهامیعیبطریغشیامن،سوینمآردیهوگیلااییلپ
 ...ونینجگرم،راجنهانمحر،یمحرلخاد

6تات3تقبطمادقا:  شزیربآ،مکشدرد،بت،یزیرنوخدوجوتروصرد-
نانزصصختمهبیروفریغعاجرا: راجنهانمحرصیخشتایتمالعدوبنتروصرد-

 :GCTزکولگمرگ50فرصمزاسپتعاس1نوخدنقشیامزآ
 :GTTتعاس3اتزکولگمرگ100فرصمزاسپتعاسرهنوخدنقشیامزآ

.دشابتوافتمهاگشیامزآرهتیکساساربتسانکممشیامزآرهیعیبطنازیم

یراتفریاهیرامیبهرواشمزکرم/ زدیاسانشراکهبیروفریغعاجرا زدیاسوریوهبالتبا HIVتبثم

16تقبطمادقابتیتاپه

12تقبطمادقا یمنآ

HbsAgتبثم
دصردمرگ11زارتمکنیبولگومه

)دصردمرگ10/5زارتمکمودههامهسرد(

دعبهام3شیامزآرارکت زدیاسوریوهبالتباهبکش HIVرطخرپیاهراتفردوجوویفنم

16تو2تقبطمادقایسپمالکاهرپاییویلکیرامیب یروچامهویرونیئتورپ

یروفعاجرا: محرزاجراخیگلماحصیخشتتروصرد-

  



  
  
  



  

  
  
  
  
  
  



  
  



)همادا (اهیراجنهانویرامیب16ت

یرادرابردویتکاویداردیولوزامیتمفرصمعنم-
طوبرمصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا-

،یبلقییاسران،نینجدشرریخأت،ییازهدرم،یسپمالکاهرپلامتحاشیازفا
سردوزنامیاز

ییانیبتالالتخاودردرسداجیاوموندآدشر

مادقاوهیصوتیرادرابربریثأت

تباید،طقس،یدازردامیاهیراجنهان،سردوزنامیاز،یسپمالکاهرپلامتحاشیازفا
یگراپ،ویسرپاسونمیایاهورادفرصمزایشانتنوفع،یاهنیمزنوخراشف،یرادراب
بآهسیکسردوز

طوبرمصصختمهبیروفریغعاجرا-

طوبرمصصختمهبیروفریغعاجرا-ردامیتیلاترومشیازفاودوعلامتحا

ویژولورسشیامزآتساوخردیاربنانزصصختمهبیروفریغعاجرا: ردامالتباهبکشتروصرد-ینهذیگداتفابقع،نینجیلامونآ،طقسلامتحاشیازفا
یرادرابهمادایاربیریگمیمصت
ردصصختمزادناروخسپتفایردونیلوسناعورشایولیدبتیاربنانزصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا-
ردامیرادرابتبقارمهمانربدروم
هعجارمنیلواردGCTتساوخرد: هداوناخردتبایدهقباستروصرد-
تنوفعبسانمنامردوفلتخمیاهتنوفعزوربهبهجوت-
)تبایدثحبم (یهدریشویرادرابنارودهیذغتیروشکیامنهارقبطیاهیذغتهیصوتهیارا-
یرادرابریغنامزدننامنامرد: یمسیلگوپیهمئالعزوربتروصرد-

،سردوزنامیاز،یدازردامیاهیراجنهان،یسپمالکاهرپلامتحاشیازفا
طقس،یموزورکام،تنوفع،سوینمآردیهیلپ،نینجگرمتخسنامیاز

:ریزهتکنودهبهجوتابیرادرابریغنامزریاسدننامنامرد-
نینجیاربییاونشضراوعلیلدهبیرادرابردنیسیاموتپرتسالوپمآزیوجتعنم) فلا

دیزاینوزیازایشانیطیحمیتاپورونزایریگشیپروظنمهبنامردیادتبازاB6نیماتیونیسکودیریپزیوجت) ب

ناونع

دیئوریتیراکرپ

امونیتکالورپ

هیلکدنویپ

)هقباس (یلوبمآوبمورت

چروت

هداوناخردتباید/ تباید

لس

نیئتورپیسررب،نوخراشفیریگهزادنایاربیرادرابمودهمیناترابکیهتفهودرهینامزلصاوفردتاقالم-
یرادراب26هتفهردزکولگلمحتتستتساوخرد،نینیتارکوراردایرتکابو
تنوفعبسانمنامردوفلتخمیاهتنوفعزوربهبهجوت-
طوبرمصصختمهبیروفریغعاجرا-

ردنینجیگدولآ،لاتانیرپگرم،دازوننزوشهاک،سردوزنامیازلامتحاشیازفا
تاحشرتعلبتلعهبنامیازماگنهدازونیگدولآاییرادراب

9

10

11

13

14

15

16

رونیمیمسالات
10ات8نیبنیبولگومهنازیم-
مودههامهسرددصردمرگ

یرادراب
ایو

11ات9نیبنیبولگومهنازیم-
مرتکیدزندصردمرگ

دوشیمیطیصاخهضراعنودبیرادراب

6خقبطییورادیاهلمکمزیوجت-

12

یمومعحارجایوتسیژولوکناابهرواشمیاربیروفریغعاجرا ناطرسهبالتباایهقباس
----------------------------------------ناتسپ 17

دصردمرگ9زارتمکویرادرابمودههامهسرددصردمرگ8زارتمکنیبولگومههکیتروصرد-
طوبرمصصختمهبیروفریغعاجرا: دشابمرتکیدزن
ایویصصختزکرمهبردامیروفریغعاجرا: التباتروصردورونیمیمسالاترظنزارسمهیسررب-
دلوتزاشیپصیخشتزکرمهب14) ات9هتفه(  یفرعمیاربکیتنژهرواشمهژیوینامردیتشادهبزکرم
روژامیمسالاتهبنینجالتبایسرربوPNDیروشکهکبشوضعهدشدییأت

  
  



     



)همادا (اهیراجنهانویرامیب16ت
مادقاوهیصوتیرادرابربریثأت

طوبرمصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا
،ررکمطقس،ییازهدرم،سردوزنامیاز،یسپمالکاهرپلامتحاشیازفا-
نینجدشرریخأت،لاتانیرپگرم،جنشت
ردامیتیلاترومشیازفا-

طوبرمصصختمهبیروفریغعاجرا

هبیروفریغعاجرا: یرادرابمتخایهمادایریگمیمصتیاربیویرتالالتخازوربتروصرد-
نانزصصختم
نامیازعونولحمنییعتیاربینامیازیاهدردعورشزاشیپنانزصصختمهبیروفریغعاجرا-

ناونع

سوپول

سیزورلکسالپیتلام

یتلکسایاهیراجنهان
)تارقفنوتسونگل(

یلسانتهاگتسدیاهیراجنهان
،...) رادموتپسمحر،خاشودمحر(

التبا،یرارداتنوفع،یدازردامیاهیراجنهان،سردوزنامیازلامتحاشیازفا
دازون

یویردرکراکتالالتخاتروصردسفنیگنتوزونایسلامتحاشیازفا
نینجرسابنگلداعبابسانتمدعتلعهبنیرازسلامتحاشیازفا

نانزصصختمهبتصرفنیلواردعاجراسردوزنامیاز،طقسلامتحاشیازفا

یرامیبعونبسحرب... وسردوزنامیاز،طقسدننامتوافتمتارثاتیتاپه
نامیاززاسپلواتعاس12رددازونهبقیرزتیاربHBIGهیهتیاربیرادرابنارودردردامهبدیکأت-
بتیتاپهیرامیبدرومردردامشزومآو
طوبرمصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا-

یرادرابرددوبهبلامتحانرگیم

نیماتوگرافرصمعنم-
صصختمرظنابنرگیمهعجارهلمحردلولونتآایلولونارپورپاینیلیتپیرتیمآابکیتکالیفورپنامرد-
طوبرم
ونفونیماتسافایشایصرقونیزاتمورپیمرگیلیم25لوپمآینالضعزیوجت: نرگیمهلمحتروصرد-
تصرفنیلواردعاجرا

22

24

20

21

25

26

طوبرمصصختمهبتصرفنیلواردعاجرانزومکدازوندلوت،ناملکد،یسپمالکاهرپ،طقسلامتحاشیازفادیئوریتیراکمک 19

18ات16هتفهردیفارگونوسماجناهبدیکأت: یرورابکمکیاهشورواهورادزاهدافتسادراومرد-
نینجدادعتویرادرابنسقیقدنییعتیاربیرادراب
)رابکیلقادح (یرادرابهمینرهردنانزصصختمهبیروفریغعاجرا-
ناتسرامیبردنامیازماجناهبدیکأت-

----------------------------------ییازان 23

ردامابهناهامتاقالم-
یرادرابردنامردموادتربدیکأت-
ورادنازیموعونمیظنتیاربطوبرمصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا-
یرادرابریغنامزدننامنامرد: جنشتایعرصهلمحتروصرد-

یدازردامیاهیراجنهانلامتحاشیازفاعرص 18



  
  





 

  



  
  



یلعفیرادرابردرطخدراومریاس18ت
مادقاوهیصوتیرادرابربریثأت

نزومکدازون،سردوزنامیاز،تخسنامیاز،یمنآ،یسپمالکاهرپلامتحاشیازفا: لاس18ریزنینسرد
تفجیموزورکام،تباید،تخسنامیاز،یمنآ،یسپمالکاهرپلامتحاشیازفا: لاس35یالابنینسرد
ینینجیلامونآ،یهاررس

یموزورکام،تخسنامیاز،ینوتآ،یهاررستفج،تفجیگدنبسچلامتحاشیازفا

،یدرفتشادهب)،هیذغتءوسرطخ (ییاذغمیژرهبهجوت،رطخمئالعدرومردرتشیبدیکأت-
نهآصرقفرصم،تحارتسا،اهتبقارمتفایردیاربهعجارم
تاقالمنیلواردنانزصصختمهبیروفریغعاجرا: لاس35یالابیرادرابرد-
تفجنتفرگرارقتیعضوهبهجوت: رتالابومجنپیرادرابرد-
ناتسرامیبردنامیازماجناهبدیکأت- نزومکدازون،تخسنامیاز،سردوزنامیاز،یمنآ،یسپمالکاهرپلامتحاشیازفا

IUDندرکجراخ: یرادرابلواهمینردخنهدهاشمتروصرد-

ناونع

لوایرادراب

رتالابومجنپیرادراب

لاس18ریزیرادراب

لاس35یالابیرادراب

IUDابیرادراب

ینینجیلامونآ،یهاررستفج،یموزورکام،تباید،تخسنامیاز،یمنآ،یسپمالکاهرپلامتحاشیازفا

محرزاجراخیگلماح،سردوزنامیاز،نینجومحریاهتنوفعلامتحاشیازفا

یرادرابردراگیسکرتهبدیکاهیصوت-
)یمکشیاهدرد،شزیربآ،ینیبهکل،یزیرنوخ (سردوزنامیازرطخمئالعدرومردرتشیبدیکأت-
)هیذغتءوسرطخ (ییاذغمیژرهبهجوت،نینجدشر،نوخراشف،یمنآقیقدیسررب-
سردوزنامیاز،ناملکد،طقسمئالعزوربهبهجوت-
ناتسرامیبردنامیازماجناهبدیکأت-
:ردخمداومهبدایتعاتروصرد

،نزومکدازون،نینجدشرریخأت،نینجگرم،یسپمالکاهرپ،طقس،یمنآلامتحاشیازفا-
ناداتعمردزدیاوتیتاپههبیگدولآ،تباید،بآهسیکسردوزیگراپ،ناملکد،سردوزنامیاز
یقیرزت
مردنس،یمسیلگوپیه،یزغملخادیزیرنوخ،ماکفاکش،یمسیتپس: دازونربریثأت-
تیمورحم

/ردخمداومهبدایتعا
،ردخمیوراد
وراگیسفرصم

تایناخد

3

4

1

2

5

6

نانزصصختمهبیروفریغعاجراویراکتسدمدعIUD: جورخمدعتروصرد-
عاجراIUD: دوجودییأتتروصردویفارگونوستساوخرد: خنهدهاشممدعتروصرد-

نانزصصختمهبیروفریغ
نانزصصختمهبیروفریغعاجراویرادرابمودهمینردIUDندرکنجراخ-
)مکشدرد،بت،یزیرنوخ (تنوفعوطقسرطخمئالعدرومردرتشیبدیکأت-

تالوصحمابهارمهIUDجورخمدعوینامیازتالیهستدحاوردنامیازتروصرد-
نانزصصختمهبیروفعاجرا: یرادراب

ریغعاجراواهورادوداومریاسنامزمهفرصموینویفاداومفرصمرظنزاردامیبایزرا-
تاقالمنیلواردنانزصصختمهبیروف
نامزمهیکشزپناورتالالتخاریاسوتیمومسموکرتمئالعیسررب-
) نوداتمابنیزگیاجنامرد (کشزپناورهبیروفریغعاجرا: لواههامهسردکرتهبمادقامدع-
کرتهبمادقایاربکشزپناورهبیروفریغعاجرا: یرادرابمودههامهسرد-
.دینکیبایزراارنینجتمالس،تساهدومنکرتهبمادقاًاصخشردامرگا-
ماجناوهرواشمروظنمهبیراتفریاهیرامیبهرواشمزکرم/ زدیاسانشراکهبیروفریغعاجرا-
یقیرزتداتعمردامردHIVشیامزآ

ندرکزاب،یدیروهاریرارقرب: مویریلدوتیمومسم،کرتمئالعابردامهعجارمتروصرد-
ردامیروفعاجراویرادرابریغنامزدننامتیمومسمنامرد،ییاوهیاههار

  



)همادا (یلعفیرادرابردرطخدراومریاس18-ت

یرادرابلحمونسنییعتیاربیفارگونوستساوخرد: یرادرابدیئأتتروصرد-
نینجدشرهبهجوت: لوپمآزاهدافتساتروصرد-
یبیکرتیاهلوپمآواهصرق،لونورتسنیالصرقفرصمعطق-
اهینتشاکندرکجراخ-

یرادرابنسندوبصخشمان: بترمانیاهیزیرنوخایهرونمآدراومرد-
نینجدشرریخأتلامتحا: لوپمآزاهدافتسادراومرد-

مادقاوهیصوتیرادرابربریثأت

اهولهپومکشهبهبرضتروصردتفجسردوزندشادج

هسیکسردوزیگراپ،ینوتآ،یسپمالکاهرپ،نیرازس،سردوزنامیازلامتحاشیازفا
نزومکدازون،دیدشغارفتساوعوهت،بآ

ناتسرامیبهبیروفعاجرا: اهولهپومکشهبامورتتروصرد-
ناتسرامیبهبیروفعاجراویرادرابریغنامزدننامنامرد: ندبطاقنریاسهبامورتتروصرد-

یراکتسدزایشانینوفعطقسلامتحاشیازفا

ناونع
صرقابیرادراب
(POP)،لونورتسنیال

،یبیکرتیاهلوپمآواهصرق
اهینتشاک

امورت

ییولقدنچ

هتساوخانیگلماح

نامیازنامزندوبصخشمانصخشمانیرادرابنس

تحارتساوتیلاعفتیدودحم)،هیذغتءوسرطخ (ییاذغمیژرهبهجوتدرومردردامهبهیصوت-
رتشیب
زورردنهآصرقددع2تروصهبییورادیاهلمکمزیوجت-
اهنینجبلقیادصونوخراشفنازیمقیقدیسررب-
)یمکشیاهدرد،شزیربآ،ینیبهکل،یزیرنوخ (سردوزنامیازرطخمئالعدرومردرتشیبدیکأت-
یفارگونوسماجناربدیکأت-
ناتسرامیبردنامیازماجناهبدیکأت-
یرادرابموسههامهسیادتباردنانزصصختمهبیروفریغعاجرا-

ردامیناورتیامح-
ینوفعطقسویراکتسدهبطوبرمتارطخشزومآ-
1تقبطمادقاوردامردینوفعطقسمئالعهبهجوت: یراکتسدصیخشتتروصرد-

قیقدلاححرشنتفرگ-
یرادرابلواهمینردیرادرابنسنییعتیاربیفارگونوستساوخرد-
محرعافتراقیقدیریگهزادنا-
یرادرابنسدییأتیاربیرادرابمودهمینیادتباردنانزصصختمهبیروفریغعاجرا-

یرادرابلوایاههتفهردمحرزاجراخیگلماحدوبنزانانیمطاروظنمهبیفارگونوستساوخرد-محرزاجراخیرادرابلامتحاشیازفاTLابیرادراب
ردامیروفعاجرا: محرزاجراخیرادرابصیخشتتروصردو

9

10

7

8

11

12

ردامیریگنزووهیذغت،تمالستیعضوهبرتشیبهجوت-
نیگنسوتخسیاهراکماجنازازیهرپ-
وتیلاعفمجحشهاکیاربردامهبهیصوت: نزومکدازونوسردوزنامیازهقباستروصرد-
رتشیبتحارتسا

سردوزنامیاز،نزومکدازونلامتحاشیازفانیگنسوتخسلغش 13

  
  



)همادا (یلعفیرادرابردرطخدراومریاس18-ت

یاربیلیمکتهیذغتعورش (یرادراب20هتفهنایاپاتلقادحیرادرابردیهدریشهمادا-
یمحرتاضابقناتروصردیهدریشعطقو) راوخریش
هدشدلوتمهزاتدازونابیهدریشتیولواوزوغآندادربدیکأت-
مئالععفراتیهدریشتقومعطق: طقسهبدیدهتدراومرد-
،اهتبقارمتفایردیاربهعجارم،یدرفتشادهبتیاعردرومردردامهبرتشیبدیکأت-
نهآصرقفرصم،تحارتسا
هرونمآدراوموهدریشردامردیرادرابنسنییعتیاربیفارگونوستساوخرد-
یهدریشویرادرابنارودهیذغتیروشکیامنهارقبطیاهیذغتیاههیصوتهیارا-
)هیذغتءوس،درادندوجوبسانمیریگنزوهکیدراومردمزالیاهتبقارمثحابم(

یاهیذغتتالکشمویمنآلامتحاشیازفا

مادقاوهیصوتیرادرابربریثأت

هیذغتءوسوتخسنامیازلامتحاشیازفا

ینینجیاهیراجنهانوردامندبینمیامتسیسندشساسحلامتحا

ناونع

یرادرابابنامزمهیهدریش

زارتمکیلبقنامیازاتیرادرابهلصاف
لاس3

رتمیتناس150زارتمکدق

ینوخیاهیراگزاسان
تبثمشاهراوردامیفنمشاهرا(

)ردپ

،نیرازس،یرادرابتباید،نینجدشرشهاک،سردوزنامیازلامتحاشیازفایعیبطریغیندبهدوتهیامن
تشردنینج،یسپمالکاهرپ

یهدریشویرادرابنارودهیذغتیروشکیامنهارقبطیاهیذغتیاههیصوتهیارا-
)هیذغتءوس،درادندوجوبسانمیریگنزوهکیدراومردمزالیاهتبقارمثحابم(
ناتسرامیبردنامیازماجناهبدیکأت-

ردرارکتوتاقالمنیلواردمیقتسمریغسبموکشیامزآابردامتیعضویریگیپ-
نیلواردعاجرا: شیامزآباوجندوبتبثمتروصردویرادراب30-26هتفهتاقالم
نانزصصختمهبردامتصرف
ردماگرلوپمآلوازودقیرزت: میقتسمریغسبموکشیامزآندوبیفنمتروصرد-
یرادراب28هتفه
،لوم،طقسلماشدعومزاشیپیرادرابمتخدراومردماگرلوپمآقیرزتربدیکأت-
)زتنسوینمآ (یصیخشتیاهیسرربویزیرنوخهبرجنمیاهامورت،اجبانیگلماح
زاسپلواتعاس72ردماگرلوپمآقیرزت: دازونشاهراندوبتبثمتروصرد-
نامیاز
هعجارمنیلواردGCTتساوخرد30: یواسمایرتالابیندبهدوتهیامنتروصرد-
یهدریشویرادرابنارودهیذغتیروشکیامنهارقبطیاهیذغتیاههیصوتهیارا-
)یندبهدوتهیامنثحبم(

لکلافرصممدعشزومآ-
کشزپناورونانزصصختمهبیروفعاجرا: ردامندوبکیلکلاتروصرد- ینینجلکلامردنس،نزومکدازونلامتحاشیازفا لکلافرصم
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)همادا (یلبقنامیازویرادرابقباوس19-ت
مادقاوهیصوتیرادرابربریثأت

4هنازورفرصمهبدیکأت: لسولیموگننمویلافسنانآدننامیبصعهلولصقنهقباسدوجوتروصرد-
یرادراب16هتفهاتیرادرابزاشیپ) صرق (4کیلوفدیسامرگیلیم
تفایردویصصختیاهشیامزآماجنایاربتاقالمنیلواردنانزصصختمهبردامیروفریغعاجرا-
ردامیرادرابتبقارمهمانربدرومردصصختمزادناروخسپ

ناونع

یلعفیرادرابردرارکتلامتحاراجنهاندازون

یلعفیرادرابردرارکتلامتحا

یلعفیرادرابردرارکتلامتحا

یرادرابنسقیقدنییعت-
هعجارمنیلواردGCTتساوخرد-
ناتسرامیبردنامیازماجناربدیکأت-
نانزصصختمهبیروفریغعاجرا: تبایدهبالتباتروصرد-
نامیازیریگمیمصتیاربنانزصصختمهبیروفریغعاجرا: دعبهبیرادراب36هتفهزا-

مرگ2500زارتمکنزوابدازون

مرگ4000زاشیبنزوابدازون

یرادرابنسقیقدنییعت-
یاهنیمزیرامیبدوجورظنزاردامیسررب-
)هیذغتءوسثحبم (یهدریشویرادرابنارودهیذغتیروشکیامنهارقبطیاهیذغتیاههیصوتهیارا-
)شزیربآ،یزیرنوخوینیبهکل،یمکشیاهدرد (سردوزنامیازرطخمئالعدرومردرتشیبدیکأت-
نانزصصختمهبیروفریغعاجرا: نینجدشرلالتخاایویاهنیمزیرامیبصیخشتتروصرد-

یلعفیرادرابردرارکتلامتحا اجبانیگلماح/ لوم

هبیرادرابلوصحملحموتیعضو،نینجتمالسنییعتیاربیرادراب10-6هتفهردیفارگونوستساوخرد-
دوعلامتحالیلد
....) وینیبهکل،یزیرنوخ (رطخمئالعدرومردرتشیبدیکأت-
یفارگونوسیعیبطشرازگتروصرداهتبقارمهمادا-
نانزصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا:یگلماحکاسندشنهدیداییعیبطریغشرازگرهتروصرد-

13

15

16

17

یلعفیرادرابردرارکتلامتحا

یلبقنینجگرمعوقوتلعونامززاعالطا-
یاهنیمزیرامیبرظنزایسرربویرادراب28-24هتفهردوهعجارمنیلواردGCTتساوخرد-
یرادرابنسابنینجدشربسانتونینجبلقیادصوتکرحتیعضوقیقدیسررب-
)ینیبهکل،نینجتکرحشهاک (رطخمئالعدرومردرتشیبدیکأت-
تاقالمنیلواردنانزصصختمهبیروفریغعاجرا-

ییازهدرم 11

یرادرابلواهمینردنانزصصختمهبیروفریغعاجرا------------------------------ دازونگرم 12

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  



  



جنشتلاحردایهعجارمزالبقجنشت-
کوش،یرایشوهلالتخا-
یزیرنوخ-
لکشمسفنت-
تفجسابتحا-
محریگنوراو-
هناشیشوتسید-

11ج4،ج3،ج1،جقبطمادقا: درومبسحربمئالعزاکیرهدوجوتروصرد

رد
تروص

دوبن
مئالع
رطخ

هدنورپلیکشت
نامیازمرفقباطملاححرشنتفرگ

: دینکلاوئس
ینیبهکل،بآهسیکیگراپ/ شزیربآ،ینامیازیاهدردعورش

:دینکیریگهزادناولرتنک
محرتاضابقنا،نینجبلقیادص،یتایحمئالع

:دینکهنیاعم
تیعضو (لانیژاو،یلسانتهیحانیرهاظتیعضو،مشچ،دلوپوئل
)نگل،بآهسیک،نامیاز

مادقاویدنبهورگ

13جقبطمادقا: درومبسحرب
اینیرازس،تخسنامیاز،عیرسنامیاز: یلبقنامیازویرادرابقباوس
ایومرگ2500زارتمکنزوابدازون،ینوتآ،ییازان،مکشومحریحارج
دازونگرم،ییازهدرم،راجنهاننینج،مرگ4000زاشیب

نامیازهیلوایبایزرا1-ث
.)دینکهجوت7خیامنهارتاکنهب،دریگیمماجنالزنمردنامیازهکیتروصرد(

:دینکیبایزرانامیازهلحرمبسحرباریروفرطخمئالعادتبا
مادقا

هیلوایبایزرا

مادقااههناشنومئالعیدنبهورگ

4ثات2ثقبطنامیازهلحرمرهمادقا

مادقا
دعبهبمودهلحرم نامیازهلحرمنییعت

رم اهلح لو از ی ام ن

2ثقبطمادقاودردقاتاردیرتسبدراومهمهندوبیعیبط

،سرریدنامیاز،سردوزنامیاز،موینوکمعفد/ نینجرجز،الابنوخراشف
9جات5ج2،جقبطمادقا: درومبسحربیعیبطریغشیامن،فاندنبسپالورپ،بآهسیکیگراپ

12جقبطمادقا: درومبسحرباهیرامیب

ردخمداومهبدایتعا،راجنهاننینج40،زاشیبیندبهدوتهیامن،ییولقدنچ
150زارتمکدق،نینجگرم،یمحرلخاددشرریخات/ سوینمآردیهوگیلا،

یالابو18ریزلوامکش،دیدشاتطسوتمیمنآ،یموزورکام،رتمیتناس
،تبثم/HBsAgتیتاپه،بت،راپیتلومدنارگ،یفنمشاهرا،لاس35

سوینمآردیهیلپ،نگلبسانتمانداعبا،ولوتاعیاض،لاتینژسپره

10جقبطمادقا: درومبسحرب

  



نامیازقاتاوردامهیلواندرکهدامآ-
ساساربنامیازتفرشیپ،یتایحمئالعلرتنک-
فارگوتراپ
محرتاضابقناوبآهسیکتیعضویسررب-
نینجبلقیادصندینش-
ییورادریغیاهشورابنامیازدردهرادا-
دردشهاک

10جات1جقبطمادقا: درومبسحرب

یبایزراوهیلوامادقا

،امام،ردام (نامیازیاربیگدامآ-
)لیاسو
نامیازقاتاردیرتسب-
بلقیادصونامیازتفرشیپلرتنک-
نینج
یاهشورابنامیازدردهرادا-
دردشهاکییورادریغ

یبایزراوهیلوامادقا

رم
هلح

وا
زل

میا
نا

رم
هلح

ود
زم

میا
نا

مادقاویدنبهورگ

سپالورپ،یزیرنوخ،لکشمسفنت،جنشت،یرایشوهلالتخا/ کوش
،تعاس12زاشیببآهسیکیگراپ،بت،الابنوخراشف،فاندنب
شیامن،ییولقدنچ،موینوکمعفد/ نینجرجز،نامیازتفرشیپمدع
یعیبطریغ

نامیازقاتاهبلاقتناونامیازمودهلحرمعورشاتتبقارمهمادانامیازبسانمتفرشیپودراومهمهندوبیعیبط

اههناشنومئالعیدنبهورگ
دام

ر

مادقاویدنبهورگ

10جات1جقبطمادقا: درومبسحرب
،یزیرنوخ،بت،لکشمسفنت،جنشت،یرایشوهلالتخا/ کوش
،ییولقدنچ،نامیازتفرشیپمدع،نینجرجز،هناشیشوتسید
یعیبطریغشیامن

اههناشنومئالعیدنبهورگ

ییاهنمادقا

ییاهنمادقا

نامیازبسانمتفرشیپودراومهمهندوبیعیبط

زاینتروصردیموتایزیپاماجناویعضومیسحیبیورادقیرزت-
دازونرسجورخیاربینامیازیاهرونامماجنا-
رسجورخزاسپینیبوناهدتاحشرتندرکجراخ-
دازونلماکندرکجراخ-

:ریزمئالععیرسیبایزرا
یرادرابندوبمرت-
کیتوینمآعیامندوبفافش-
ندرکهیرگایسفنت-
بوخینالضعنوت-

یبایزراوهیلوامادقا

ون
مادقاویدنبهورگداز

ینالضعنوت،موینوکمهبندوبهتشغآ،سفنتنتشادنایدبسفنت
هتفه37زارتمکیرادرابنس،بسانمان

فاندنبعیرسندیربوپمالک-
1دقبطءایحا-

دراومهمهندوبیعیبط
امرگندرکمهارف-
)ینیبوناهدتاحشرت (ییاوهیاههارندرککاپ-
ندبندرککشخ-
فاندنبندیربوپمالک-

ییاهنمادقااههناشنومئالعیدنبهورگ

نامیازمودولواهلحرمیاهتبقارم2-ث

  



رم
هلح

اهچ
مر

یاز
ام

دامن
ر

ون
داز

رم
هلح

وس
زم

میا
نا

دام
ر

ون
داز

  



یمومعلاحیسررب-
یتایحمئالعلرتنک-
ویزیرنوخنازیمومحرتیعضویسررب-
محرندوبعمجزانانیمطا

رارداعفدتیعضویسررب-
اههلولنتسبهبرداملیامتدرومردلاوئس-

یبایزراوهیلوامادقا

6
اس

تع
وا

پل
اس

زز
میا

نا

دام
ر

مادقاویدنبهورگ

،الابنوخراشف،لکشمسفنت،جنشت،یرایشوهلالتخا/ کوش
2خ11،ج10،ج3،جات1جقبطمادقا: درومبسحربرارداسابتحا،موتامه،بت،یزیرنوخ

ییاهنمادقااههناشنومئالعیدنبهورگ

تعاس6زاسپناتسرامیبهبیروفریغعاجراوریزهناخقبطمادقااههلولنتسبهبلیامت

دراومهمهندوبیعیبط

6خقبطییورادیاهلمکمزیوجتوزایندرومیاهورادزیوجت-
9خقبطیتشادهبیاههیصوتهیاراونامیازمرفنیوانعقبطشزومآ-
زاینتروصردماگرقیرزت-
ییاذغداومفرصمهبهیصوت-
یراصحنایهدریشهبردامقیوشت-
یدعبهعجارمناکمونامزنییعت-
تعاس6زاسپصیخرت-

ودازونوردامندوبمهرانکزانانیمطا-
یهدریشیرارقرب
قاتایامدندوببسانمزانانیمطا-
،تسوپگنر،ترارحهجرد،سفنت (یبایزرا-
ینامیازتامدص،رطخیاههناشن،ینالضعنوت
یعیبطریغ،یعضومیاهتنوفع،یراجنهانو
) دازونیاههزادناویرادرابنسندوب

ون
داز

نامیاززاسپلواتعاس6یاهتبقارم4-ث

مادقاویدنبهورگ

ییاهنمادقااههناشنومئالعیدنبهورگ

دازونندوبدرس

هدننکمرگریزندادرارقوندناشوپ (هدشماجناتامادقاابهکیتروصرد-
دازونیروفعاجرا: تسادرسزونهدازونندب) یشبات

عاجرازاشیپتامادقا
امرگندرکمهارف-
ردامیهارمهتروصردیهدریشهمادا-
2دقبطنوخدنقندمآنییاپزایریگشیپ-

لواتعاس6رددازونندرکنمامح-
دازوندلوتودبیاهنسکاوو1کنیماتیوقیرزت-
دازونیدعبتبقارمخیراتنییعت-
1ذقبطردامهبدازونزاتبقارمشزومآ-
صیخرتزاشیپکشزپطسوتدازونهنیاعم-

دراومهمهندوبیعیبط

ریزهناخنیرخآو5دات2دقبطمادقا: درومبسحرب وینامیازتامدص،یعضومیاهتنوفع،رطخیاههناشن
دازونیاههزادناویرادرابنسندوبیعیبطریغ،یراجنهان

ایدوبکگنر،بسانمانینالضعنوت،سفنتنتشادنایدبسفنت
1دقبطءایحایگدیرپگنر یبایزراوهیلوامادقا

  



          )به ترتیب حروف الفبا( در واحد تسهیالت زایمانی )ساعت اول پس از زایمان 6(زایمان و بالفاصله پس از زایمان های تعاریف مراقبت
  یهارزیابی اول

  خروج تدریجی مایع آمنیوتیک از مهبل :آبریزش
. ت بر روی سوراخ، میزان خروج مایع آمنیوتیک را کنترل کنیدچنانچه کیسه آب سالم است، با وارد کردن سر سوزن استریل داخل واژن، در کیسه آب سوراخ بسیار کوچک ایجاد کرده و با نگه داشتن دو انگش: آمنیوتومی

  )توجه کنیدبه پروالپس بندناف (
 باقی ماندن کامل جفت یا تکه ای از آن در رحم: احتباس جفت

  .کنيد در صورت نیاز به احیاء نوزاد، طبق راهنمای احیاء اقدام: احیاء

  یا عدم درک زمان و مکان...) نیشگون، ضربه، نور و(عدم پاسخگویی مادر به تحریکات وارده  :اختالل هوشیاری
  . بتدا مادر را از نظر وجود عالئم خطر فوری بررسی کنیدا :ارزیابی عالئم خطر فوری

برای تشخیص وابستگی به مواد، حداقل . گر ترجیح دهدبیماری بالینی است که خود را با تظاهرات رفتاری، شناختی و فیزیولوژیک نشان می دهد و باعث می شود فرد  مصرف مواد را به رفتارهای دی :اعتیاد یا وابستگی
  :نه از نشانه های زیر الزم استوجود سه نشا

  تحمل که افزایش تدریجی مقدار ماده مصرفی الزم برای دست یابی به عالئم مصرف آن ماده است؛ -
  پیدایش عالئم ترک در صورت عدم مصرف یا کاهش مقدار مصرف؛ -
   تمایل دائم و تالشهای ناموفق برای کاهش یا قطع مصرف ماده؛ -
  ماعی، شغلی و تفریحی؛مختل شدن فعالیتهای اجت -
  تداوم مصرف ماده علیرغم آگاهی از عوارض آن؛ -
  .صرف زمان زیاد جهت تهیه، مصرف و یا بهبودی از عوارض -

  .انقباضات رحم را از نظر مدت هر انقباض، فاصله بین انقباضات، شدت و قدرت هر انقباض بررسی کنید :انقباضات رحم
  .ریتمیک رحم بستری کنیدانقباضات  مادر را با هر نوع: نکته

  خروج ناگهانی مایع آمنیوتیک از مهبل :پارگی کیسه آب

  :به منظور اطمینان از سالمت یا پارگی کیسه آب به شرح زیر اقدام کنید: نکته
اگر خروج مایع واضح نیست، درصورت . مکونیوم است، پارگی کیسه آب مسجل است یکس یا احیاناًاگر مایع حاوی ورن. دریگذابخروج مایع آمنیوتیک، مادر را در وضعیت لیتوتومی قرار داده، اسپکولوم استریل برای مشاهده 

  .کنیدسی زیر میکروسکوپ برر را )طرح برگ سرخسی ترشحات(را بر روی الم قرار داده و اثر فرنینگ واژنبا کمک یک سواب استریل مقداری از ترشحات  و یا )نیترازین تست( PHبا استفاده از تعیین  امکان
  :چنانچه با روشهای فوق، پارگی کیسه آب تأئید نشد

یک پارچه تمیز یا نوار بهداشتی در اختیار وی قرار داده و پس از یک  ،ادعای مادر مبنی بر آبریزش ونهفته زایمان ترم ،  قرار داشتن مادر در فاز زودرس زایمانیقلب جنین، نبود انقباضات  صدایدر صورت منظم بودن  -1
  ) مادر باید قبل از استفاده از پارچه، ادرار کند و خود را کامالً خشک نماید( .دکنیبررسی  را اعت پارچهس

  .دکنیعفونت ادراری بررسی  و) از طریق سونوگرافی(میزان مایع آمنیوتیک از نظر رااگر پارچه خشک باشد، احتماالً آبریزش به علت ترشحات واژینال یا ادرار بوده و مادر ) الف
  .دکنیتوجه  )مراقبت ویژه بارداری( اگر پارچه خیس باشد، احتماالً نشت مایع آمنیوتیک بوده و به سن بارداری و سایر نکات مورد نظر در مبحث پارگی کیسه آب) ب
  .نکنیدوجود دارد، مادر را برای تأئید پارگی کیسه آب معطل  زودرس زایماناگر انقباضات  -2



  .را  تکمیل کنید» فرم مراقبت زایمان «کیل پرونده، برای تش :تشکیل پرونده
  انقباضات تونیک و کلونیک تمام یا قسمتی از بدن :تشنج

  .با انجام معاینه واژینال و بررسی وضعیت دهانه رحم، مرحله زایمان را تعیین کنید: تعیین مرحله زایمان
  . مادر به هر دلیلی نمی تواند به راحتی نفس بکشد: تنفس مشکل

  خروج هر مقدار خون روشن یا تیره از مهبل :ونریزیخ
  . ، از معاینه مهبلی خودداری کنید(Bloody Show)در صورت وجود خونریزی بیش از نمایش خونی: نکته

  : مشخصات انقباضات واقعی عبارتند از. تشخیص دردهای واقعی از کاذب در این مرحله اهمیت دارد :دردهای زایمان
  تفاق می افتد و فواصل بتدریج کوتاه می شود؛در فواصل منظم ا -
  شدت انقباضات بتدریج افزایش می یابد؛ -
  مادر احساس ناراحتی در ناحیه پشت و شکم دارد؛ -
  دهانه رحم متسع می شود؛ -
  .با تجویز مسکن، متوقف نمی شود -

  ثانیه از خروج سر نوزاد 60عدم خروج شانه ها پس از گذشت  :دیستوشی شانه
 سابقه یا وجود رفتارهایی مانند سابقه زندان، اعتیاد تزریقی، رفتار جنسی پر خطر و محافظت نشده، سابقه تزریق مکرر خون :های پر خطررفتار

 بارداری به صورت مرده یا زنده 22تولد نوزاد پس از شروع هفته  :زایمان

  یا زندههفته کامل بارداری به صورت مرده  42تولد نوزاد پس از  :زایمان دیررس
 هفته کامل بارداری به صورت مرده یا زنده 37تولد نوزاد قبل از  :زایمان زودرس

  .و یا با خروج سخت شانه ها انجام شده باشد) فورسپس یا واکیوم(زایمانی که طوالنی بوده و یا بوسیله ابزار  :زایمان سخت
  . ده باشدساعت یا کمتر انجام ش 3زایمانی که در فاصله زمانی  :زایمان سریع

  :شرح حال شامل موارد زیر است :شرح حال
ایدز، هپاتیت، ضایعات ناحیه تناسلی، ناهنجاری اسکلتی، /  HIV، عفونت...)دیابت، فشارخون باال، صرع، سل، کلیوی، آسم، قلبی، هیپرتیروئیدی و (سابقه یا ابتال فعلی به بیماری ها اعم از بیماری های زمینه ای: تاریخچه پزشکی -

  نمایه توده بدنی غیر طبیعی، سیفلیس
  سوابق بارداری و زایمان قبلی، وضعیت بارداری فعلی، وضعیت زایمان: تاریخچه بارداری -
  داروهای مخدر، رفتارهای پر خطر/ سال، بارداری پنجم و باالتر، اعتیاد به مواد مخدر 35و باالی  18سن زیر : تاریخچه اجتماعی -

میلیمتر جیوه می باشد که ممکن است با  90بار دردقیقه یا بیشتر و فشارخون سیستولیک کمتر از 110عالئم اصلی شامل نبض تند و ضعیف . (ون بدن که با عالئم حیاتی غیر طبیعی مشخص می شوداختاللی در گردش خ :شوک
  .)مراه باشدبار در دقیقه یا بیشتر و بی قراری و گیجی ه 30رنگ پریدگی، عرق سرد و سردی پوست، تنفس تند 

  . بار در دقیقه است 160تا  110تعداد طبیعی ضربان قلب .را بشماریدبه مدت یک دقیقه کامل به صدای قلب جنین گوش داده و تعداد ضربان قلب در پایان انقباض  :صدای قلب جنین
 .کنیدمادر را اندازه گیری  عالئم حیاتی :عالئم حیاتی

 . است» فشارخون باال«میلیمتر جیوه و باالتر  90/140فشارخون .اندازه گیری کنید) راست یا چپ(دست ثابت  یکو از ) یا خوابیده نشسته(فشارخون را در یک وضعیت ثابت  •



  .است »تب«درجه سانتیگراد یا باالتر 38بدن به میزان  دمای. درجه حرارت بدن را از راه دهان اندازه گیری کنید •
   .بار در دقیقه است 100تا  60،نبضتعداد طبیعی . ندازه گیری کنیدا به مدت یک دقیقه کامل تعداد نبض را •

 .بار در دقیقه است 20تا  16تعداد طبیعی تنفس، . اندازه گیری کنید به مدت یک دقیقه کامل تعداد تنفس را

  خروج لکه خونی از مهبل :لکه بینی
از لکه بینی مشکل است، در صورت سابقه لکه بینی مادر در هفته های آخر بارداری و داشتن نتیجه سونوگرافی که نشان دهنده جفت سر راهی ) نمایش خونی(چون تفکیک ترشحات مخاطی و چسبنده آغشته به خون : نکته

  .باشد، از معاینه مهبلی خودداری کنید
  :شامل چهار مانور به شرح زیر است مانور های لئوپولد. مادر را  بر روی یک تخت سفت خوابانیده و شکم او را عریان کنید :مانورهای لئوپولد

ته جنین به صورت یک جسم بزرگ که اجزاء کوچکی دارد و سر . ت لمس کنیددر این مانور، در کنار تخت بایستید به گونه ای که نگاه شما به طرف صورت مادر باشد و با مالیمت قله رحم را با نوک انگشتان هر دو دس :مانور اول
  .بل حرکت لمس می شودبه صورت سفت و گرد و قا

و با مالیمت ولی محکم ابتدا با یک دست و سپس با دست دیگر فشار  مطابق مانور اول به طوری که نگاه شما به طرف صورت مادر باشد، در کنار او بایستید و کف هر دست خود را در دو طرف شکم مادر قرار دهید :مانور دوم
  .قسمت دیگر شکم، برجستگی هائی لمس می شود که دست و پا و جلوی بدن جنین است مقاومی لمس می شود که پشت جنین است و در در یک طرف شکم، ساختمان سخت و. وارد کنید

چنانچه سر . ادر درست در باالی سمفیز پوبیس قرار دهیدنی شکم مدر این مانور نیز به طوری که نگاه شما به طرف صورت مادر باشد در کنار تخت ایستاده و انگشت شست و چهار انگشت دیگر را در  قسمت تحتا :مانور سوم
   .جنین در داخل لگن قرار نگرفته باشد، یک جسم قابل حرکت که همان سر جنین است، لمس می شود

چنانچه سر جنین در پائین قرار . فشار عمیقی در جهت محور قسمت فوقانی لگن وارد کنید سپس با نوک سه انگشت اول هر دست، .برای انجام این مانور، طوری قرار بگیرید که نگاه شما به طرف پاهای مادر باشد: مانور چهارم
  .با این مانور میزان ورود سر به داخل لگن مشخص می گردد.  داشته باشد، انگشتان یک دست زودتر از دست دیگر به یک جسم گرد برخورد می کند، در حالی که دست دیگر کامالٌ وارد لگن می شود

  .حرکات ارادی را نشان نمی دهد بارداری تا زمان زایمان به گونه ای که بعد از جداشدن از مادر نفس نمی کشد و یا هیچ عالمتی مبنی بر وجود حیات مانند ضربان قلب و یا 22مرگ جنین بعد از شروع هفته  :زایی مرده
  .از تولد استپس  28بارداری تا انتهای روز  22دوره پری ناتال از شروع هفته  :نکته

  .روز کامل پس از تولد28از زمان تولد تا ) نوزادی که پس از خروج از رحم عالمت حیات داشته است( مرگ نوزاد زنده متولد شده  :مرگ نوزاد
  .را بررسی کنید رنگ ملتحمه :معاینه چشم

  .است» رنگ پریدگی شدید«کف دست کم رنگ بودن مخاط ملتحمه چشم به همراه کم رنگ بودن زبان، بستر ناخنها و یا  :نکته
   .با انجام مانورهای لئوپولد، قرار و نمایش و وزن جنین را تخمین بزنید ):لئوپولد(معاینه شکم 

  .گن از نظر شرایط انجام زایمان طبیعی نیز توجه نمائیدرا به منظور تعیین وضعیت دهانه رحم، نمایش و نزول سر جنین و وضعیت کیسه آب معاینه واژینال کنید و حین معاینه به وضعیت ل مادر :معاینه واژینال
  :به منظور تخمین شرایط مادر برای انجام زایمان واژینال، به شرح زیر معاینه لگن انجام دهید :معاینه لگن

  سلی از نظر هرپس و یا سایر ضایعات بررسی وضعیت ظاهری لگن از نظر تغییر شکلهای محسوس مانند راشیتیسم، فلج بودن، اسکولیوزیس و وضعیت ناحیه تنا) 1
  :معاینه واژینال) 2
  ) صاف و متقارن باشد(دیواره های جانبی لگن -
   )برجسته نباشند(خارهای ایسکیال-
 )درجه، گرد و پهن  باشد 100تا  90با زاویه ( قوس پوبیس  -

  )به سمت جلو یا عقب شیب نداشته باشد(انحنای ساکروم -
  هتحرک استخوان دنبالچ -



  اندازه گیری تقریبی قطر بین دو برجستگی ایسکیوم -
  …نبود ناهنجاریها، تنگی و توده ها، -

  عدم وقوع بارداری پس از یکسال نزدیکی بدون استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری    :نازایی
 .گونه ای که مخاط داخلی از دهانه رحم خارج شده و در بیرون مشاهده شود     به) قبل یا بعد از خروج جفت( بیرون آمدن رحم از واژن پس از تولد نوزاد  :وارونگی رحم

فتد، مایع چنانچه پارگی در هر مرحله اتفاق ا. بنابراین با توجه به پاسخ مادر در مورد پارگی یا سالمت کیسه آب، وضعیت آن را مشخص کنید. معموالً کیسه آب در مراحل اولیه زایمان سالم می باشد :وضعیت کیسه آب
  . آمنیوتیک باید بی رنگ و شفاف باشد
 .پرینه و ولو را از نظر وجود ضایعات هرپس، رگ های واریسی و توده ها بررسی کنید :وضعیت ظاهری ناحیه تناسلی

  ):از شروع دردهای واقعی زایمان تا دیالتاسیون کامل( مرحله اول زایمان  
  :زیر را انجام دهید اقدامات برای مادر :آماده کردن اولیه مادر

، توصیه به مادر جهت  قرار گرفتن در وضعیت راحت و آماده کردن )تخلیه مثانه( ساعت 2ادرار کردن هر مادر برای مصرف مواد غذایی جامد، توصیه به ممانعت از، تعویض لباس، )در صورت نیاز( موهای پرینه کوتاه کردن
  .)طبق موارد اشاره شده در اصول( ن رگ و وصل کردن سرممادر از نظر روحی و روانی برای زایمان، گرفت

  :زیر را انجام دهید اقدامات :آماده کردن اتاق زایمان
  ....کشن و نوزاد و کپسول اکسیژن، سا ست احیاء ،وسایل مورد نیاز زایمان در دسترس قرار دادن  ،)درجه سانتی گراد 25-28( درجه حرارت اتاق درد و زایمان و پس از زایمان  تنظیم 

این روش ها شامل . داستفاده از یک یا چند مورد از   روش های غیر دارویی کاهش درد در مراحل اول و دوم زایمان با کمک همراه آموزش دیده برای مادر می باش :اداره درد زایمان با روش های غیر دارویی کاهش درد
  .ر سازی و تجسم مثبت و تغییر وضعیت استماساژ، رایحه درمانی، تکنیک های تنفسی، تن آرامی، تصوی

این زمان در مولتی . سانتیمتر پدیدار شود 3-4در هر انقباض در حدود ) سر جنین(زمان انتقال مادر در نولی پارها وقتی است که قطری از عضو نمایش . شرایط مادر را برای انتقال بررسی کنید :انتقال مادر به اتاق زایمان
  .سانتیمتر برسد 7 -9ه دیالتاسیون سرویکس به میزان پارها، وقتی است ک
  .انقباضات رحم را از نظر مدت هر انقباض، فاصله بین انقباضات، شدت و قدرت هر انقباض بررسی کنید :انقباضات رحم

  .دقیقه ، انقباضات رحم را کنترل کنید 30تا  15دقیقه و در فاز فعال هر  60تا  30در فاز نهفته هر : 1نکته 
  . ساعت در نظر بگیرید 8مدت فاز نهفته را  : 2کته ن

  . و نزول سر جنین را بررسی کنید) دیالتاسیون و افاسمان(با انجام معاینه واژینال، میزان باز و نرم شدن دهانه رحم :پیشرفت زایمان
  .دبرای تعیین میزان پیشرفت زایمان از زمان شروع فاز فعال از پارتوگراف استفاده کنی: 1نکته 
  .در زنان چندزا ممکن است در فاز فعال، نزول سر جنین دیرتر اتفاق افتد :2نکته 

   . دقیقه کنترل کنید 15دقیقه و در مادر پر خطر هر  30صدای قلب جنین را در وضعیت طبیعی مادر هر :صدای قلب جنین
  .                                                ساعت اندازه گیری کنید 4ه و درجه حرارت را هردقیق 60در فاز نهفته و فعال، فشارخون و نبض و تنفس مادر را هر :عالئم حیاتی

  )سانتیمتر 10(سانتیمتر تا باز شدن کامل دهانه رحم  4تا  3به میزان ) دیالتاسیون(از باز شدن دهانه رحم  :فاز فعال
  سانتیمتر 4تا   3به میزان ) دیالتاسیون(ه رحم از شروع دردهای واقعی زایمان تا باز شدن دهان :فاز نهفته

  .چنانچه پارگی در هر مرحله اتفاق افتد، مایع آمنیوتیک باید بی رنگ و شفاف باشد. در صورت عدم پارگی کیسه آب در زمان پذیرش مادر، وضعیت آن را مشخص کنید :وضعیت کیسه آب



  .ست، به مدت زمان پارگی توجه کنیددر صورتی که مادر با پارگی کیسه آب بستری شده ا :نکته
  ):از دیالتاسیون کامل تا خروج کامل نوزاد( مرحله دوم زایمان 

  : )مادر، عامل زایمان، وسایل زایمان( آمادگی برای زایمان
  ن، شستشوي پرينه و ولو، پوشاندن مادر با شانهاي استريل، اطمينان از باز بودن رگرواني و آموزش جهت همكاري در طول زايما قرار دادن در وضعیت مناسب، آماده سازی: مادر را بدین شرح آماده کنید: مادر

  .را بپوشید) ، عینک، چکمهدستکش پیش بند، گان، ماسک،(لباس های مورد نیاز . دقیقه دست ها را بشوئید 3به مدت   :عامل زایمان
  :کنترل کنید بشرح زیر نوزاد را احیاءوسایل  .از برقراری سرم مادر مطمئن شوید. را در دسترس قرار دهید داروی بی حسی و ، مواد ضد عفونی کنندهکنید را باز) در صورت نیاز(ست زایمان یا ست اپی زیاتومی :وسایل زایمان

  F 12یا  F 6  ،F 8  ،F 10یا   F 5با کاتترهای شماره پوار، دستگاه ساکشن -1
   گرم کننده تابشی  -2
  که از قبل گرم شده باشد) ولهح(دو عدد شان یا پارچه -3
  بگ  ماسک و  و مانومتر، دستگاه اکسیژن -4
  میلی متر 4و  5/3 ، 3 ، 5/2 شماره و لوله های داخل نای شماره یک و صفر )با تیغه های صاف( الرنگوسکوپ  -5
   F 8شماره  لوله تغذیه ،ایروی -6
  ، نوار چسبسرنگ و سرسوزن های مختلف  -7
   )میلی گرم در میلی لیتر، نرمال سالین 4/0، نالوکسان هیدروکلراید % 2/4، بی کربنات سدیم 10000/1رین اپی نف(داروها  -8

  .ی شودزمان مناسب برای اپی زیاتومی، وقتی است که قطری از سر جنین به ناحیه پرینه فشار آورده به طوری که پوست پرینه نازک و رنگ آن سفید م :اپی زیاتومی
  .ابتدا دهان و سپس بینی نوزاد را با پوار یا دستگاه ساکشن  تمیز کنید :ای هواییپاک کردن راه ه
  . با انجام معاینه واژینال، وضعیت نزول سر جنین را بررسی کنید :پیشرفت زایمان

  .در نظر بگیریددقیقه  50در نولی پاردقیقه و  20مولتی پاردر  را حله دوم زایمانزمان انتظارمر: نکته 
  . در موضع انجام اپی زیاتومی مدیولترال تزریق نمایید%  1سی سی لیدوکائین  10پیش از انجام اپی زیاتومی، : روی بی حسی موضعیتزریق دا

  .در حال خشک کردن، نوزاد را از نظر تنفس خوب و بدون ناله ارزیابی کنید :تنفس نوزاد
  .با انجام مانور، نوزاد را خارج کنید :خارج کردن کامل نوزاد

شانهای خیس را تعویض کنید و بدن نوزاد را با شانهای خشک و گرم . قرار دهید، با شان یا حوله از قبل گرم شده، سر و  بدن را خشک کنید) تماس پوست به پوست( نوزاد را در آغوش مادر  :خشک کردن بدن نوزاد
  .بپوشانید

  .دقیقه کنترل کنید 5قیقه و در مادر پر خطر هرد 15صدای قلب جنین را در وضعیت طبیعی مادر هر :صدای قلب جنین
  .نوزاد را در شان از پیش گرم شده و یا زیر گرم کننده تابشی قرار دهید: فراهم کردن گرما 

  .یک دقیقه پس از خروج کامل نوزاد،  بند ناف را کالمپ و قطع کنید :کالمپ و بریدن بندناف
  .م مانورهای زایمانی و مانور کنترل پرینه، سر نوزاد را خارج نمائیدبا انجا :مانورهای زایمان برای خروج سر نوزاد

  



  

  ):از خروج کامل نوزاد تا خروج کامل جفت( مرحله سوم زایمان 

تنفس طبیعی بدون ناله . کنترل کنید) لمس پاها از نظر گرم یا سرد بودن( بودن و گرم ) بار در دقیقه یا بیشتر 60ناله کردن، توکشیدگی قفسه سینه، تنفس تند (نوزاد را از نظر مشکالت تنفس  :ارزیابی تنفس و گرم بودن نوزاد
  .بار در دقیقه نیز می رسد 59در صورتی که نوزاد گریه کند، تعداد تنفس به . بار در دقیقه است 40تا   30کردن، خود به خود و راحت به تعداد

  .درجه سانتیگراد است 28تا  25ان دمای مناسب اتاق زایم: اطمینان از مناسب بودن دمای اتاق
  .بررسی کنید) رگ 3(بندناف را از نظر وجود رگ های خونی. پس از خروج،  قسمتهای مختلف جفت و پرده ها را از نظر کامل بودن بررسی کنید :بررسی جفت و پرده ها و بندناف

  .بدن نوزادرا با لباس و سر او را با کاله بپوشانید :پوشاندن بدن
  .کنیدواحد عضالنی تزریق  10سرم یا لیتر  1واحد اکسی توسین داخل  20 برای تسریع خروج جفت، در صورت اطمینان از نبود قل دیگر،، یک دقیقه پس از تولد نوزاد :کسی توسینتزریق ا

  .ونی یا مکونیومی است، با پارچه ولرم یا گرم،  او را تمیز و خشک کنیداگر نوزاد خ. چشمها را تمیز کنید. نوزاد را حمام نکنید و ورنیکس را بر ندارید  :تمیز کردن چشم ها و بدن
  .به نوزاد ندهید) آب قند، آب(بجز شیر مادر هیچ ماده غذایی . نوزاد را برای شروع اولین شیردهی به روی سینه مادر قرار دهید  :شروع شیردهی
  .هیچ ماده ای روی آن قرار ندهید و از بانداژ کردن نیز خودداری کنید. بندناف را از نظر نشت خون بررسی کنید :نکته .به طور استریل کلیپس کنید سانتیمتر از سطح شکم 4تا   3بندناف را به طول  :کلیپس بندناف

  .با در نظر گرفتن عالئم جدا شدن جفت و انجام مانورهای مربوط به خروج جفت و پرده ها کمک کنید :مانورهای خروج جفت 
  .دقیقه است 30زمان الزم برای خروج جفت مهلت :1نکته 
 .پس از اطمینان از جدا شدن جفت، کشش مالیم و کنترل شده بند ناف به سمت پایین به خروج جفت کمک می کند. قبل از جدا شدن جفت، کشش بندناف جایز نیست :2نکته 

  ):از خروج کامل جفت تا یک ساعت پس از آن(مرحله چهارم زایمان 
تعویض  وکنترل میزان خونریزی، عمومی، ماساژ رحم شستشوی پرینه، بررسی  حالضمن ) در صورت وجود(پس از پایان مرحله سوم زایمان و ترمیم محل برش یا پارگی :ادر برای خروج از اتاق زایمانآماده کردن م

  .زایمان منتقل کنیدو گذاردن نوزاد در آغوش او، مادر را به اتاق پس از  در وضعیت مناسب دادن مادررقرالباس، 

تنفس طبیعی بدون ناله . کنترل کنید) لمس پاها از نظر گرم یا سرد بودن( و گرم بودن ) بار در دقیقه یا بیشتر 60ناله کردن، توکشیدگی قفسه سینه، تنفس تند (نوزاد را از نظر مشکالت تنفس  :ارزیابی تنفس و گرم بودن نوزاد
  .بار در دقیقه نیز می رسد 59در صورتی که نوزاد گریه کند، تعداد تنفس به . بار در دقیقه است 40تا   30کردن، خود به خود و راحت به تعداد

  .درجه سانتیگراد است 28تا  25دمای مناسب اتاق زایمان : اطمینان از مناسب بودن دمای اتاق
  .نیدادراری را از نظر وجود پارگی ها بررسی ک -دستگاه تناسلی :بررسی کانال زایمان

به طور طبیعی پس از خروج کامل جفت، رحم سفت و جمع شده و زیر ناف قرار         می گیرد و میزان خونریزی از آن . رحم را از نظر جمع بودن و میزان خونریزی بررسی کنید :بررسی وضعیت رحم و میزان خونریزی
  )  پارگی باز باشد/ ود دارد و یا سر یک رگ در محل برش اپی زیاتومیمگر در حالتی که رحم شل باشد و یا پارگی وج.(بتدریج کاهش می یابد

  .میلی لیتر طبیعی است 500در زایمان واژینال، خونریزی به میزان  :1نکته 
 10ی است که حتی پس از ماساژ رحم، زیر باسن مادر جمع شده و یا  در مدت در صورتی که خروج خون در حد. ساعت اولیه پس از زایمان در حد قاعدگی است و بتدریج کاهش       می یابد 2میزان خونریزی در : 2نکته 

  .دقیقه یا کمتر یک نوار بهداشتی با خون خیس شود، عالمت خطر است
  .درا در پایان ساعت اول و ساعت آخر قبل از ترخیص از نظر وجود هماتوم بررسی کنی) در صورت انجام(وضعیت پرینه و محل اپی زیاتومی  :3نکته 



  .، طبق راهنما اقدام به ترمیم کنید2و 1در صورت انجام اپی زیاتومی و یا وقوع پارگی های درجه  :ترمیم محل برش و پارگی ها
از ساعت سوم تا زمان ترخیص، هر یک . دقیقه کنترل کنید 30دقیقه و در ساعت دوم هر 15حال عمومی مادر را در ساعت اول هر . وضعیت مادر را از نظر سطح هوشیاری و نبود عالئم شوک بررسی کنید :حال عمومی مادر
  .   ساعت بررسی کنید

درجه . یددقیقه، و از ساعت سوم تا زمان ترخیص هر یک ساعت یک بار اندازه گیری کن 30دقیقه، در ساعت دوم هر  15پس از زایمان، فشارخون، تعداد نبض و تعداد تنفس مادر را در ساعت اول، هر  :کنترل عالئم حیاتی
  .دقیقه اول پس از زایمان و در ساعت آخر قبل از ترخیص اندازه گیری کنید 15حرارت بدن مادر را در 

  ):از مرحله چهارم تا زمان ترخیص( ساعت اول پس از زایمان  6
  .روان، تنظیم خانواده، مراجعه برای دریافت مراقبتهای پس از زایمان آموزش دهید به مادر در مورد عالئم خطر مادر و نوزاد، اصول صحیح شیردهی و مشکالت آن، بهداشت فردی و :آموزش و توصیه

تنفس طبیعی بدون ناله . یدکنترل کن) لمس پاها از نظر گرم یا سرد بودن( و گرم بودن ) بار در دقیقه یا بیشتر 60ناله کردن، توکشیدگی قفسه سینه، تنفس تند (نوزاد را از نظر مشکالت تنفس  :ارزیابی تنفس و گرم بودن نوزاد
  .بار در دقیقه نیز می رسد 59در صورتی که نوزاد گریه کند، تعداد تنفس به . بار در دقیقه است 40تا   30کردن، خود به خود و راحت به تعداد

  .درجه سانتیگراد است 28تا  25دمای مناسب اتاق زایمان : اطمینان از مناسب بودن دمای اتاق
  .قبل از ترخیص، از دفع ادرار مادر مطمئن شوید :ادراردفع  بررسی وضعیت

از ساعت سوم تا زمان . دقیقه کنترل کنید 30دقیقه و در ساعت دوم هر 15میزان خونریزی را در ساعت اول هر . رحم را از نظر جمع بودن و میزان خونریزی بررسی کنید :بررسی وضعیت رحم و میزان خونریزی
  .   کنید ترخیص، هر یک ساعت بررسی

  10در صورتی که خروج خون در حدی است که حتی پس از ماساژ رحم، زیر باسن مادر جمع شده و یا در مدت . ساعت اول پس از زایمان در حد قاعدگی است و به تدریج کاهش می یابد 2میزان خونریزی در : 1نکته 
  .دقیقه یک نوار بهداشتی با خون خیس شود، عالمت خطر است

  .را در پایان ساعت اول و ساعت آخر قبل از ترخیص از نظر وجود هماتوم بررسی کنید) در صورت انجام(وضعیت پرینه و محل اپی زیاتومی  :2نکته 
  . ا طبق راهنما تجویز کنیدعدد قرص استامینوفن یا کپسول مفنامیک اسید جهت مصرف هنگام درد و مکملهای دارویی ر 10برای مادر  :تجویز داروهای مورد نیاز و مکمل های دارویی

  .ساعت مادر را مرخص کنید 6با در نظر گرفتن وضعیت طبیعی مادر و نوزاد، پس از  :ترخیص
، به صورت عضالنی تزریق کنید و در غیر این )شداگر گروه خون نوزاد مثبت با(آمپول رگام را در مادر ارهاش منفی با همسر ارهاش مثبت پس از تعیین گروه خونی نوزاد  در صورت امکان و قبل از ترخیص، :تزریق رگام

  .ساعت اول پس از زایمان انجام دهید 72صورت، تزریق آن را طی 
واکسن های  .تزریق کنید کیلوگرم و باالتر 2وزن  میلی گرم در نوزاد با 1کیلوگرم و  2میلی گرم در نوزاد با وزن کمتر از  5/0را به صورت  1بالفاصله پس از زایمان ویتامین ک: و واکسن های بدو تولد 1تزریق ویتامین ک

  .بدو تولد نوزاد شامل ب ث ژ، فلج اطفال و هپاتیت را طبق دستورالعمل کشوری واکسیناسیون به نوزاد تزریق کنید
  .اکید کنیدتاریخ و محل مراجعه مادر برای دریافت مراقبت بار اول پس از زایمان را تعیین و ت :تعیین زمان و مکان مراجعه بعدی

  .تاریخ و محل مراجعه مادر برای دریافت مراقبت های نوزاد را تعیین و تاکید کنید :تعیین زمان و مکان مراقبت بعدی نوزاد
از ساعت سوم تا زمان ترخیص، هر یک . دقیقه کنترل کنید 30م هردقیقه و در ساعت دو 15حال عمومی مادر را در ساعت اول هر . وضعیت مادر را از نظر سطح هوشیاری و نبود عالئم شوک بررسی کنید :حال عمومی مادر
  .   ساعت بررسی کنید

درجه . یری کنیددقیقه، و از ساعت سوم تا زمان ترخیص هر یک ساعت یک بار اندازه گ 30دقیقه، در ساعت دوم هر  15پس از زایمان، فشارخون، تعداد نبض و تعداد تنفس مادر را در ساعت اول، هر  :کنترل عالئم حیاتی
  .دقیقه اول پس از زایمان و در ساعت آخر قبل از ترخیص اندازه گیری کنید 15حرارت بدن مادر را در 
  .در صورتی که مادر طی یک ساعت اول پس از زایمان مشکلی ندارد، می تواند مایعات و مواد غذایی نیمه جامد مقوی و مغذی مصرف کند :مصرف مواد غذایی



  .ارزیابی کند» بوکلت چارت مراقبت های ادغام یافته کودک سالم«قبل از ترخیص، پزشک باید نوزاد را  بر اساس : توسط پزشکمعاینه نوزاد 
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3خقبطیسپمالکانامرد-
1خقبطرامیبیهارمهویروفعاجرا-

مادقا

یروفرطخمئالع1-ج

یسپمالکا
)هدرکجنشتًالبقایجنشتلاحرد(

کمکتساوخرد-
ییاوهیاههارندوبزابزانانیمطا-
ندبحطسزارتالاباهاپندادرارقورامیبنتشادهگنمرگ-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل6-8نازیمهبنژیسکانداد-
هقیقد20ات15تدمردرگنیرمرسرتیلکیقیرزتوگرودندرکزاب-
تروصردوتعاسکینایاپاترگیدمرسرتیلکیقیرزت: عاجراردریخأتتروصرد(
)رگنیرمرسرتیلکیددجمقیرزت: کوشمئالعندشنفرطرب
نآنتشادهگنتباثوهناثمیراذگدنوس-
هقیقد15رهیتایحمئالعلرتنک-
مرگیلیم80ینالضعونیلیسیپمآمرگ2یدیروقیرزت: ینوفعکوشدراومرد-
نیسیاماتنج
1خقبطرامیبیهارمهویروفعاجرا-
2جقبطمادقا: نوخراشفندوبالابابهارمهیرایشوهلالتخاتروصرد-

مادقا

یرایشوهلالتخا،کوش
هبامورتوتنوفع،یزیرنوخدراومرد: هتکن
.دوشهجوتینوفعایکیژارومهکوشلامتحا

کمکتساوخرد-
ییاوهیاههارندوبزابزانانیمطا-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل6-8نازیمهبنژیسکانداد-
هقیقدردهرطق32رثکادحرگنیرمرسقیرزتوگرندرکزاب-
نامزدننامنامرد: کوش،هیرداحمدا،مسآهلمح،هیریلوبمآصیخشتتروصرد-
یرادرابریغ
1خقبطرامیبیهارمهویروفعاجرا-

مادقا

لکشمسفنت

  تیرتمویرادرابتالوصحمیراکتسد،تینوینمآویروک،تیرفنولیپ: دنکیمینوفعکوشراچدارردامهکیللعنیرتعیاش: هتکن



  

یلامتحاصیخشت

رتساگیپادرد،دیدیرات،دردرس
یرونیئتورپ،یروگیلا

3خقبطیسپمالکاهرپنامرد-
1خقبطرامیبیهارمهویروفعاجرا-

:نامیازندوبعوقولابیرقتروصرد
3خقبطیسپمالکاهرپنامردابهارمهنامیازماجنا-
تفججورخزاسپنآنتشادهگنتباثوهناثمیراذگدنوس-
3خقبطنیزالاردیهقیرزت-
2خقبطیزیرنوخلرتنکومحرندوبعمجزانانیمطا-
1خقبطرامیبیهارمهو*دازونوردامیروفعاجرا-

مادقا

دیدشیسپمالکاهرپ

هارمهمئالع

: دینکلاوئس
،یروگیلا،دیدیرات،دردرس
رتساگیپادرد

:دینکنییعت
نوخراشف

یبایزرا

الابنوخراشف2-ج

دازونوردامعاجراگربردرداممویزینمتافلوستفایردتبثنیاربانب،دنتسهموینوکمعفدردریخأتویتیسینوتوپیهضرعمرد،دناهدرکتفایردمویزینمتافلوس،نامیازنامزردهکیناردامدازون*
.تسایمازلا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  



  



  
  



:دینکنییعت
تیعضو،نینجبلقنابرضدادعت
کیتوینمآعیامتیعضو،بآهسیک
موینوکمدوجورظنزا

:دینکهنیاعم
دوجورظنزایلبهمهنیاعم
عوقولابیرقوفاندنبسپالورپ
نامیازندوب

مادقاویدنبهورگ

نینجبلقیادصلالتخانودبموینوکمعفد
هقیقدردهرطق32لقادحیدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل6-8نازیمهبنژیسکانداد-
پچیولهپهبردامندیناباوخ-
1خقبطنامیازتسابرامیبیهارمهویروفعاجرا-

:نامیازندوبعوقولابیرقتروصرد
رابکیهقیقد5رهنینجبلقیادصلرتنک-
بآهسیکیگراپتروصردفاندنبسپالورپدوبنزانانیمطا-
نامیازماجنا-
دازونینیبوقلحتاحشرتنشکاس-
1دقبطدازونءایحا-
یزیرنوخلرتنکومرسردنیسوتیسکادحاو20قیرزت،تفججورخزاسپ-
دبیمومعلاحتروصرددازونعاجرا-

مادقا

موینوکمعفدنینجرجز5-ج

یبایزرا

صیخشترایعم

زاشیبنینجبلقنابرضدادعتشیازفا
هلصافهبتبونودردهقیقدردراب160
هقیقد10

زاشیبنینجبلقنابرضدادعتشیازفا
هلصافهبتبونودردهقیقدردراب160
بآهسیکیگراپوهقیقد10

هقیقدردهرطق32لقادحیدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل6-8نازیمهبنژیسکانداد-
پچیولهپهبردامندیناباوخ-
نیسیاماتنجمرگیلیم80ینالضعونیلیسیپمآمرگ2یدیروقیرزت-
1خقبطنامیازتسابرامیبیهارمهویروفعاجرا-

:نامیازندوبعوقولابیرقتروصرد
رابکیهقیقد5رهنینجبلقیادصلرتنک-
فاندنبسپالورپدوبنزانانیمطا: بآهسیکیگراپتروصرد-
نامیازماجنا-
نیسیاماتنجمرگیلیم80ینالضعونیلیسیپمآمرگ2یدیروقیرزت-
یزیرنوخلرتنکومرسردنیسوتیسکادحاو20قیرزت،تفججورخزاسپ-
1خقبطنامیاززاسپدازونوردامعاجرا-

بلقنابرضدادعتشهاک،موینوکمعفد
جواردهقیقدردراب110زارتمکنینج
نآنایاپزاسپهلصافالبوضابقنا

 



:دینکنییعت
تیعضو،نینجبلقنابرضدادعت
کیتوینمآعیامتیعضو،بآهسیک
موینوکمدوجورظنزا

:دینکهنیاعم
دوجورظنزایلبهمهنیاعم
عوقولابیرقوفاندنبسپالورپ
نامیازندوب

مادقاویدنبهورگ

نینجبلقیادصلالتخانودبموینوکمعفد
هقیقدردهرطق32لقادحیدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل6-8نازیمهبنژیسکانداد-
پچیولهپهبردامندیناباوخ-
1خقبطنامیازتسابرامیبیهارمهویروفعاجرا-

:نامیازندوبعوقولابیرقتروصرد
رابکیهقیقد5رهنینجبلقیادصلرتنک-
بآهسیکیگراپتروصردفاندنبسپالورپدوبنزانانیمطا-
نامیازماجنا-
دازونینیبوقلحتاحشرتنشکاس-
1دقبطدازونءایحا-
یزیرنوخلرتنکومرسردنیسوتیسکادحاو20قیرزت،تفججورخزاسپ-
دبیمومعلاحتروصرددازونعاجرا-

مادقا

موینوکمعفدنینجرجز5-ج

یبایزرا

صیخشترایعم

زاشیبنینجبلقنابرضدادعتشیازفا
هلصافهبتبونودردهقیقدردراب160
هقیقد10

زاشیبنینجبلقنابرضدادعتشیازفا
هلصافهبتبونودردهقیقدردراب160
بآهسیکیگراپوهقیقد10

هقیقدردهرطق32لقادحیدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل6-8نازیمهبنژیسکانداد-
پچیولهپهبردامندیناباوخ-
نیسیاماتنجمرگیلیم80ینالضعونیلیسیپمآمرگ2یدیروقیرزت-
1خقبطنامیازتسابرامیبیهارمهویروفعاجرا-

:نامیازندوبعوقولابیرقتروصرد
رابکیهقیقد5رهنینجبلقیادصلرتنک-
فاندنبسپالورپدوبنزانانیمطا: بآهسیکیگراپتروصرد-
نامیازماجنا-
نیسیاماتنجمرگیلیم80ینالضعونیلیسیپمآمرگ2یدیروقیرزت-
یزیرنوخلرتنکومرسردنیسوتیسکادحاو20قیرزت،تفججورخزاسپ-
1خقبطنامیاززاسپدازونوردامعاجرا-

بلقنابرضدادعتشهاک،موینوکمعفد
جواردهقیقدردراب110زارتمکنینج
نآنایاپزاسپهلصافالبوضابقنا

  
  
  
  
  
  



  
  
  



  

:دینکلاوس
یگراپتدم

:دینکنییعت
یتایحمئالع،ینامیازتیعضو

مادقاویدنبهورگ

مادقا

بآهسیکیگراپ7-ج

یبایزرا

نامیاززاف
هقیقدردهرطق32رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
ررکمهنیاعمماجنازایراددوخولیرتساطیارشردلانیژاوهنیاعمماجنا-
یگراپزاتعاس18تشذگزاسپنیلیسیپمآمرگ2قیرزت-
نیسیاماتنجمرگیلیم80ینالضعونیلیسیپمآمرگ2یدیروقیرزت: بتدوجوتروصرد-
1خقبطیروفعاجرا-

:نامیازندوبعوقولابیرقتروصرد
رابکیهقیقد5رهنینجبلقیادصلرتنک-
نامیازماجنا-
یزیرنوخلرتنکومرسرتیلکیردنیسوتیسکادحاو20زیوجت-
1خقبطدازونوردامعاجرا-

شیببآهسیکیگراپتدم،لاعفزاف
تعاس12زا

)یرادرابنسهبهجوتنودب(

12زارتمکیگراپتدم،لاعفزاف
تعاس

هقیقدردهرطق32رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
ررکمهنیاعمماجنازایراددوخولیرتساطیارشردلانیژاوهنیاعمماجنا-
نامیازماجنا-

یگراپتدمهبهجوتنودبهتفهنزاف

)یرادرابنسهبهجوتنودب(

یکمن-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرنتشادهگنزاب-
ررکمهنیاعمماجنازایراددوخولیرتساطیارشردلانیژاوهنیاعمماجنا-
یگراپزاتعاس18تشذگزاسپنیلیسیپمآمرگ2قیرزت-
نیسیاماتنجمرگیلیم80ینالضعونیلیسیپمآمرگ2یدیروقیرزت: بتدوجوتروصرد-
1خقبطیروفعاجرا-

1خقبطنامیازتسابرامیبیهارمهویروفعاجرا: تعاس12اتنامیازماجنامدعلامتحاتروصرد-

مرت

هتفهنزافایلاعفزافمرتهرپ

هقیقدردهرطق32رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
ررکمهنیاعمماجنازایراددوخولیرتساطیارشردلانیژاوهنیاعمماجنا-
یگراپزاتعاس18تشذگزاسپنیلیسیپمآمرگ2یدیروقیرزت-
نیسیاماتنجمرگیلیم80ینالضعونیلیسیپمآمرگ2یدیروقیرزت: بتدوجوتروصرد-
1خقبطیروفعاجرا-
6جقبطمادقا:  نامیازندوبعوقولابیرقتروصرد-

یرادرابهلحرم

  
  
  



  

:دینکنییعت
،نینجشیامنتیعضو،نامیازتیعضو
فاندنبضبنتیعضو

مادقاویدنبهورگ

مادقا

فاندنبسپالورپ8-ج

یبایزرا

صیخشترایعم
دنچندادرارقایهدجس (بسانمتیعضوردردامندادرارقوهتنازرپوضعندربالاب-
)رامیبنسابریزردشلاب
*هناثمژادنوس-
یدنقمرسقیرزتوگرنتشادهگنزاب-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل6-8نازیمهبنژیسکانداد-
نینجتیعضوزارامیبناهارمهوردامندرکهاگآ-
1خقبطرامیبیهارمهویروفعاجرا-

:لماکجیربایکیلافسشیامنصیخشتونامیازندوبعوقولابیرقتروصرد
نامیازتفرشیپهبکمک-
ءایحاماجنایاربکمکتساوخرد-
نامیازماجنا-
1دقبطدازونءایحایاربیگدامآ-

هدنزنینج

هدرمنینج
)فاندنبضبندوبن(

یدنقمرسقیرزتوگرنتشادهگنزاب-
مکشیورزابلقیادصندینشیاربشالت-
نینجتیعضوزاواناهارمهوردامندرکهاگآ-
نامیازتفرشیپتروصردنامیازماجنا-

500مرستسابوهتشاذگهناثمردارنوتالناییلوفدنوس* . دینکتباثوهدرکداباردنوسییاوههسیک،مامتازاسپ. دینکدراوهناثمودنوسلخادهبارنیلاسلامرنیسیس،
  .دوشنهیلختهدشرپهناثماتدینکپمالکاردنوس،سنپکیابسپس

  
  
  
  
  
  
  



  

:دینکنییعت
رارق،شیامنوضع،یرادرابنس
نینج

:دینکهنیاعم
دلوپوئل،لانیژاو

مادقاویدنبهورگ

مادقا

یعیبطریغشیامن9-ج

یبایزرا

یلامتحاصیخشت

یدنقمرسقیرزتوگرنتشادهگنزاب-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل6-8نازیمهبنژیسکانداد-
هقیقد4تدمرد) رتیلیلیم20%  (20مویزینمتافلوسمرگ4یدیروقیرزت-
1خقبطنامیازتسابرامیبیهارمهویروفعاجرا-

تروصشیامنویضرعرارق

یرادرابنسردنینجشیامنعونره
یرادرابهتفه24زارتمک

هقیقدردهرطق32رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
نامیازماجنا-

لماکجیربشیامن

1خقبطیروفعاجرا-

:نامیازندوبعوقولابیرقتروصرد
:نینججورخیاهرونامماجنا

)هدنزنینجیارب (دازونءایحاتسندرکهدامآوکمکتساوخرد-
هناثمندوبیلاخزانانیمطا-
دازوننسابجورخعقومردیموتایزیپاماجنا-
محرضابقناماگنهاههناشوهنیس،نسابندرکجراخ-
فرطودزااهاپندرکنازیوآوپچتسددعاسیورربدازونندبندادرارق-
دازونهنوگیورربپچتسدینایموهبابستشگناندادرارق-
ینایمتشگناودازونیاههناشیورربتسارتسدهبابسومراهچتشگناندادرارق-
هبدازونندیشکزا (دازونرسرتشیبندشمخهبکمکیاربدازونرسیورربتسارتسد
)دینکیراددوخنییاپتمس
رایتسدطسوتسیبوپیالابهیحانردمیالمراشفلامعا-
دازونلماکجورخاتومشیورلحمندیدضحمهبرداممکشتمسهبدازونندیشک-
نژاووسکیورسیلامتحایاهیگراپیسررب-
4دقبطمادقا: دازونردیراجنهانایوینامیازتامدصدوجوتروصرد-
1دقبطدازونءایحایاربیگدامآ-

  
  
  
  
  
  



  

  
  
  



  
  



مادقا

دیدشاتطسوتمیمنآ

نامیاززاسپونیحیزیرنوخنازیمهبهجوتابنامیازماجنا-
7حقبطمادقاونامیاززاسپتعاس6نیبولگومهیریگهزادنا: یزیرنوخنازیمندوبیعیبطتروصرد-

نامیازندوبعوقولابیرقتروصردمادقا
نامیازنیحرطخدراومریاس10-ج

یروفعاجرا

یروفعاجرا

یفنمشاهرا

رایسبخاروسبآهسیکرد،نژاولخادلیرتسانزوسرسندرکدراواب،تساملاسبآهسیکهچنانچ-
هب.(دینکلرتنکارکیتوینمآعیامجورخنازیم،خاروسیورربتشگناودنتشادهگنابوهدرکداجیاکچوک
)دینکهجوتفاندنبسپالورپ
محریسرنیالامتحانتفرگرظنردابنامیازماجنا-

/سوینمآردیهوگیلا
یمحرلخاددشرریخأت

ناونع

یروفعاجرا-
نامیازتسابردامیهارمه: تسالاعفزافردردامهکیتروصرد- نگلبسانتمانداعبا

ردهرطق32لقادحرگنیراییکمن-یدنقمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقد
هلولایکسامابهقیقدردرتیل6-8نازیمهبنژیسکانداد-
نیلیسیپمآمرگ2یدیروقیرزت-
نفونیماتسافایشایصرقزیوجت-
یروفعاجرا-

بت

نامیازماجنا-
نیلیسیپمآمرگ2یدیروقیرزت-
یزیرنوخلرتنکومرسردنیسوتیسکادحاو20قیرزت-
ردامیروفعاجرا-
2دقبطعاجرازاشیپتامادقاودازونیروفعاجرا-

ردخمداومهبدایتعا

هلولایکسامابهقیقدردرتیل6-8نازیمهبنژیسکانداد-
پچیولهپهبهدیباوختیعضوابردامیروفعاجرا-

نامیازماجنا-
نامیاززاسپتعاس72اتماگرلوپمآقیرزت: دازونشاهراندوبتبثمتروصرد-

هقیقدردهرطق32رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
نامیازماجنا-
محرندوبعمجزانانیمطایاربهاتوکلصاوفردوررکمهنیاعم-
نیئورههبداتعمردامردردامریشابدازونهیذغتعورشمدع-
ناتسرامیبهبدازونیروفعاجرا-

عاجرازاشیپمادقا
قیرزت...): وجنشت،هنپیکات،غارفتسا،لاهسا،رومرت،یرارقیب (دازونردتیمورحممئالعزوربتروصرد-
مرگیلیم2ای1ایلاتیبرابونفزاندبنزومرگولیکءازاهبمرگیلیم20ات15یکاروخزیوجتایوینالضع
تعاس8رهماپزاید

1خقبطرامیبیهارمهوردامیروفعاجرا: کیتاتساوترانویسناتوپیهمئالعزوربتروصرد-

هقیقدردهرطق32رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل6-8نازیمهبنژیسکانداد-
ناملکدعوقورظنزاردامهبهجوت-
دازونءایحایاهورادوتسهارمههبیروفعاجرا-

رابکیهقیقد5رهنینجبلقیادصلرتنک-
کیتوینمآعیامردموینوکمعفدلامتحاهبهجوتابنامیازماجنا-

سوینمآردیهیلپ

3

5

1

2

4

6

7

  



مادقا

ییولقدنچ

هقیقدردهرطق32رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل6-8نازیمهبنژیسکانداد-
9جقبطمادقا: نینجرسزاریغشیامنتروصرد-
لوالقجورخیاربمادقا-
لوالقدلوتزاسپتفججورخیاربمادقارهزایراددوخ-
مودلقشیامنوضعندوبتباثتروصردبآهسیکندرکهراپ،مودلقتیعضویسررب-
یعیبطریغشیامندننامهمادقا: مودلقشیامنندوبیعیبطریغتروصرد-

اهنینججورخزاسپتفججورخیاربراظتنا-
اهفاندنبوتفجیسررب،محرژاسام،مرسلخادنیسوتیسکادحاو20قیرزت: نامیازماجناردقیفوتتروصرد-
ناکماتروصردییولقدنچعوننییعت،
نامیاززاسپیزیرنوخنازیمومحرندوبعمجزانانیمطا،مهابلقودرهعاجرا: دازونعاجراهبزاینتروصرد-

نامیازندوبعوقولابیرقتروصردمادقا

همادانامیازنیحرطخدراومریاس10-ج

یروفعاجرا

نینجابنگلداعباندوببسانتمتروصردنامیازماجنایروفعاجرا

ولوتاعیاض
)نلوترابتسیک،سیراو،یگتخوس(

ناونع
ردامیروفعاجرا: دوشیمدازونیروفیاهتبقارمدنمزاینایتخسنامیازهبرجنمهکهدیبسچمههبییولقوداییلافسوردیهدننامییاهیراجنهاندوجوتروصرد-
نامیازتسابردامیهارمه: نامیازندوبعوقولابیرقتروصرد-

راجنهاننینج

لاس35یالابو18ریزلوامکش

یروفعاجرا

نامیازماجنا: دوشیمنتخسنامیازهبرجنمهک ... وماکفاکش،یلافسنانادننامییاهیراجنهاندوجوتروصرد-
4دقبطمادقا: دازونیراجنهانعونبسحرب-

هقیقدردهرطق32رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
نینجونگلداعباندوببسانتمتروصردنامیازماجنا-

ردامیروفعاجرا: مودلقجورخیاربراظتناهقیقد10زاسپیفاکوبسانمتاضابقنادوبنتروصرد-

یروفعاجرا

.دراددوجوبیسآنیرتمکناکماهکیلحمردوزاینتروصردیموتایزیپاماجنا-
شربلحمواهیگراپمیمرتردتقدونامیازماجنا-

رتمیتناس150زارتمکدق

1خقبطیروفعاجراویفرصمزاگدادعتتبث،میمرتلحمندرککپ: میمرتردییاناوتمدعتروصرد-

10

8

9

11

12

  
  
  
  



مادقا

راپیتلومدنارگ
)رتشیبوراب5نامیاز(

هقیقدردهرطق32رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
نامیازماجنا-
اههدرپوتفجلماکهنیاعم-
محرندوبعمجزانانیمطایاربهاتوکلصاوفردوررکمهنیاعم-

نامیازندوبعوقولابیرقتروصردمادقا

همادانامیازنیحرطخدراومریاس10ج

اییکمن-یدنقمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق32رثکادحیدنق
یروفعاجرا-

بآهسیکیگراپتروصردلانیژاوهنیاعمزایراددوخ-
یروفعاجرا-

نامیازماجنا-

تبثم/ HBsAgتیتاپه

ناونع

یروفعاجرا
یموزورکام

یروفعاجرا 40زاشیبیندبهدوتهیامن

هقیقدردهرطق32رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
محریسرنیاوتشردنینجدوجولامتحانتفرگرظنردابنامیازماجنا-

نینجگرم

یروفعاجرا

هقیقدردهرطق32رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
تفجلماکجورخونامیاززاسپیزیرنوخنازیمهبهجوتابنامیازماجنا-

1خقبطردامیهارمهویروفعاجرا:  تفجلماکجورخمدعایویزیرنوخلرتنکمدعتروصرد-

یروفعاجرا

نامیازماجنا-
رددازونهب (HBIG)بتیتاپهیصاصتخانیبولگونمیالوپمآیسیس0/5ینالضعقیرزتوتیتاپهنسکاوقیررزت-
نامیاززاسپلواتعاس12یطرثکادحتیتاپهنسکاوقیرزتزاادجلحم
دازونندبترارحهجردتیبثتزاسپمرگبآابدازونندبزاتاحشرتونوخندرککاپ-

لاتینژسپره

نامیازماجنا: ردامیموزورکامنامیازهقباسونینجیبیرقتنزوابنگلداعبابسانتتروصرد-
4جقبطمادقا: نامیازتفرشیپمدعتروصرد-
محرندوبعمجزانانیمطایاربهاتوکلصاوفردوررکمهنیاعم-

عاجراویفرصمزاگدادعتتبث،میمرتلحمندرککپ: یگراپمیمرتمدعایویزیرنوخلرتنکمدعتروصرد-
1خقبطرامیبیهارمهویروف
دازونیروفعاجرا-

1خقبطیروفعاجرا): رشتنمیداقعناتالالتخالامتحا (صخشمتلعنودبیزیرنوخدوجوتروصرد-

عاجراویفرصمزاگدادعتتبث،میمرتلحمندرککپ: یگراپمیمرتمدعایویزیرنوخلرتنکمدعتروصرد-
1خقبطیروف

15

17

13

14

16

18

دازونیروفعاجرا: ردامردیسپرهتاعیاضدوجوتروصرد-

  
  



مادقا

تفجسابتحا
)یلومعمیزیرنوخاب(

نامیاززاسپهلصافالبرطخدراومریاس11-ج

:تساهتشذگنامیازنامززاتعاسکیزاشیبهکیتروصرد
هقیقدردهرطق32لقادحیکمن-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
نژاوردتفجدوبنزانانیمطا-
رتشیبیراکتسدزایراددوخ-
1خقبطرامیبیهارمهویروفعاجرا-
3جقبطمادقا: تساهتشذگنامیازنامززاتعاسکیزارتمکهکیتروصرد

کمکتساوخرد-
هقیقدردهرطق32لقادحرگنیرمرسرتیلکیقیرزتوگرودندرکزاب-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل6-8نازیمهبنژیسکانداد-
هقیقد20یطمویزینمتافلوسمرگ4یدیروقیرزتاینیدتپمرگیلیم100-50ینالضعقیرزت-
نیلیسیپمآمرگ2یدیروقیرزت-
5خقبطیلصالحمهبمحرندنادرگرب-
1خقبطرامیبیهارمهوناتسرامیبهبیروفعاجرا-

یگراپزاتعاس12زاشیبنتشذگ
هنیرپ

ناونع

ینوفعکوشمئالعیسرربویتایحمئالعلرتنک-
ردامندوبهتاردیهزانانیمطا-
نیلیسیپمآمرگ2یدیروقیرزت: بآهسیکیگراپتروصرد-
1خقبطیروفعاجرا-

بت

یتایحمئالعلرتنک-
مدعتروصردوتعاس2اتهیحانیورربخیهسیکزاهدافتسا: رتمیتناس5زارتمکموتامههزادناایوموتامهندشنگرزبویتایحمئالعتابثتروصرد-
موتامهندشگرزبرطخمئالعدرومردشزومآوتعاس6زاسپردامصیخرت: قوفشورابموتامههزادنارییغت موتامه

زاسپلواتعاس2ردرارداعفدمدع
نامیاز

  



  
  
  



  
  
  
  
  
  
  



مادقا

ینوتآ

هقیقدردهرطق32رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
نامیازماجنا-
محرندوبعمجزانانیمطایاربهاتوکلصاوفردوررکمهنیاعم-

نامیازندوبعوقولابیرقتروصردمادقا

یلبقنامیازویرادرابقباوس13-ج

یروفعاجرا

راجنهاننینج

هقباسعون

ابردامیهارمهوهتفهنزافردیروفعاجرا
نامیازتس عیرسنامیاز

ومرگ2500زارتمکنزوابدازون*
مرگ4000زاشیبنزوای

هقیقدردهرطق32رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
نامیازماجنا: نینجنزوابنگلداعباندوببسانتمتروصرد-
10جقبطمادقا: یموزورکامنیمختتروصرد-

نامیازماجنا: نینجتمالسزانانیمطاتروصرد-
4دقبطمادقا: دازونردیراجنهاندوجوتروصرد-

هقیقدردهرطق32رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
نامیازماجنا-
محرندوبعمجزانانیمطایاربهاتوکلصاوفردوررکمهنیاعم-
یلامتحایاهیگراپیسررب-

یروفعاجرا تخسنامیاز

هقیقدردهرطق32رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
نامیازماجنا: نینجنزوابنگلداعباندوببسانتمتروصرد-

یروفعاجرا مکشومحریحارجاینیرازس
هقیقدردهرطق32رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
یتایحمئالعلرتنک-
محریگراپرطخهبهجوتابنامیازماجنا-
1خقبطنامیاززاسپردامیروفعاجرا-

یروفعاجرا هقیقدردهرطق32رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-ییازهدرم
نامیازماجنا-

2خو1خقبطیروفعاجرا: یزیرنوخلرتنکمدعتروصرد-

1خقبطیروفعاجرا: محرندشنعمجاییزیرنوخلرتنکمدعتروصرد-

زاگدادعتتبث،میمرتلحمندرککپ: اهیگراپمیمرتمدعایویزیرنوخلرتنکمدعتروصرد-
1خقبطیروفعاجراویفرصم

یروفعاجرا ینامیازیاهدردعورشابنیلیسیپمآمرگ2یدیروقیرزت-دازونگرم
نامیازماجنا-

یروفعاجرا هقیقدردهرطق32رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-ییازان
نامیازماجنا: نگلندوببسانتمتروصرد-

5

6

7

8

1

4

9

2

3

.دراددوجویرادرابرددراومنیارارکتناکما*

*

*

*

*

*

*

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



زاکیرهدوجوتروصرد
1حقبطمادقامئالع

رد
روص بنت دو
ئالع م

رطخ

لواتاقالمردهدنورپلیکشت
نامیاززاسپتبقارممرفقباطملاححرشنتفرگ

تاقالمردردامتیعضوابییانشآوهدنورپیسررب
مود

: دینکلاوئس
تیعضو،یاهنیمزیرامیب،یزیرنوخولبهمتاحشرت
،یهدریشتیعضو،جازمتباجاویلسانت-یراردا
قاس،ناتسپ،اهولهپ،مکش(درد،هجیگرس،یناورتالالتخا
فرصم،عیاشتیاکش،یرازآرسمه)،هیخبلحم،نارو
ییورادیاهلمکم

:دینکیریگهزادنا
یتایحمئالع

:دینکهنیاعم
اهمادنا،هیخبلحم)،محر (مکش،ناتسپ،مشچ

مادقاویدنبهورگ

ریزهناخنیرخآو8حات2حقبطمادقا: درومبسحرب
تباجاویلسانت-یرارداتالکشم،ینیبهکل/ یزیرنوخ
گنر/ هجیگرس،یناورتالالتخا،یاهنیمزیرامیب،جازم
درد،الابنوخراشف،بت،یمنآ/ یگدیرپ

6خقبطییورادیاهلمکمزیوجت-
نامیاززاسپتبقارممرفنیوانعقبطهیصوتوشزومآ-
9خقبطیتشادهبیاههیصوتهیارا-
نامیاززاسپلواتعاس72ردزاینتروصردماگرقیرزت-
11خقبطمودتاقالمردهداوناخمیظنتهرواشم-
یدعبهعجارمخیراتنییعت-

ندوبیعیبطاییهدریشتالکشم،عیاشیاهتیاکش
دراومهمه

نامیاززاسپمودولواتاقالمیاهتبقارم1-چ

جنشتلاحردایهعجارمزالبقجنشت-
یرایشوهلالتخا-
رتشیبایهقیقدردراب110فیعضودنتضبن (کوش-
)هویجرتمیلیم90زارتمککیلوتسیسنوخراشفهارمههب
لکشمسفنت-

:دینکیبایزرااریروفرطخمئالعادتبا
مادقا

مادقااههناشنومئالعیدنبهورگیبایزرا

ریزهناخو17تقبطمادقا یرازآرسمه

  



ردامتیعضوابییانشآوهدنورپیسررب

: دینکلاوئس
تیعضو،یاهنیمزیرامیب،یزیرنوخولبهمتاحشرت
تالالتخا،جازمتباجاویلسانت-یرارداتیعضو،یهدریش
،نادند،ناروقاس،ناتسپ،اهولهپ،مکش(درد،هجیگرس،یناور
یاهلمکمفرصم،یرازآرسمه،عیاشتیاکش)،هیخبلحم
ییوراد

:دینکیریگهزادنا
یتایحمئالع

:دینکهنیاعم
اهمادنا،هیخبلحم)،محر (مکش،ناتسپ،نادندوناهد،مشچ

مادقاویدنبهورگ

ریزهناخنیرخآو8حات2حقبطمادقا: درومبسحرب
تباجاویلسانت-یرارداتالکشم،ینیبهکل/ یزیرنوخ
،الابنوخراشف،یناورتالالتخا،یاهنیمزیرامیب،جازم
درد،بت،یمنآ/ یگدیرپگنر/ هجیگرس

نادندوناهدراکتشادهبهبیروفریغعاجراوریزهناخنیرخآقبطمادقا
کشزپنادندای نادندیگدیسوپومرج،هثلباهتلا

نادندوناهدراکتشادهبهبتصرفنیلواردعاجراوریزهناخقبطمادقا
کشزپنادندای

6خقبطییورادیاهلمکمزیوجت-
نامیاززاسپتبقارممرفنیوانعقبطهیصوتوشزومآ-
9خقبطیتشادهبیاههیصوتهیارا-
12خقبطزاینتروصردریمساپاپماجنا-
11خقبطهرواشم: مودتاقالمردهداوناخمیظنتهرواشمماجنامدعتروصرد-
هداوناخمیظنتتامدختفایردیاربیدعبهعجارمخیراتنییعت-

همهندوبیعیبطاییهدریشتالکشم،عیاشیاهتیاکش
دراوم

یبایزرا

مادقااههناشنومئالعیدنبهورگ

نادنددیدشدرد،هسبآ،ینادندتنوفع

نامیاززاسپموستاقالمیاهتبقارم2چ

ریزهناخنیرخآو17تقبطمادقا یرازآرسمه

  
  
  
  
  
  
  
  



  
                         )به ترتیب حروف الفبا( پس از زایمان های تعاریف مراقبت

   
 آن، مراقبت از نوزاد و عالئم خطر نوزاد، و تداوم مشکالتدارویی، نحوه شیردهی و های  مکملو  شکایت شایع، تغذیه ،، عالئم خطرو جنسی در مورد بهداشت فردی و روانطی مالقات های پس از زایمان  :آموزش و توصیه

  .به مادر آموزش دهید، بهداشت دهان و دندان خدمات تنظیم خانواده مراجعه برای دریافتو ، مراجعه برای انجام پاپ اسمیر در صورت نیاز تنظیم خانواده مشاوره
  .ه مادر گوشزد کنید و مطمئن شوید که این عالئم را فراگرفته استدر هر  مالقات، عالئم خطر را ب: نکته

  یا عدم درک زمان و مکان...) نیشگون، ضربه، نور و(عدم پاسخگویی مادر به تحریکات وارده  :اختالل هوشیاری
  .، ابتدا مادر را از نظر وجود عالئم خطر فوری بررسی کنیداول و دوم در مالقات :ارزیابی عالئم خطر فوری

  متورم، پرخون و قرمز شدن لثه :التهاب لثه
 .در جامعه ما هیچ گونه معیار عرفی وجود ندارد اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که مصرف آن در بارداری ممنوع است :الکلیسم

  .ایصی مانند  تکمیل نبودن قسمتهای مختلف را رفع کنیدرا  مرور کرده و نق فرم مراقبت، مالقات دوم و سومدر  :بررسی پرونده و آشنایی با وضعیت مادر
  .است …های قلبی، کلیوی، دیابت، فشارخون باال، صرع، منظور بیماری :بیماری زمینه ای

  .از دهانه رحم نمونه بگیرید، نداشته باشدلکه بینی  با تأکید به این نکته که مادرو  طبق راهنما ومسدر مالقات  :پاپ اسمیر
 :تخریب ساختمان دندان به دنبال فعالیت میکروب های پوسیدگی زای دهان که عالئم آن عبارتند از: دانپوسیدگی دن

  تغییر رنگ مینای دندان به رنگ قهوه ای یا سیاه •
 سوراخ شدن دندان •

 حساس بودن یا درد گرفتن دندان هنگام مصرف غذاهای سرد و گرم یا ترش و شیرین •

 نگام فشردن دندانها بر همدیگرحساس بودن یا درد گرفتن دندان ه •

 .تعیین و یادآوری کنیدتاریخ مراجعه بعدی مادر را  :تاریخ مراجعه بعدی

  . سئوال کنید خروج ترشحات چرکی و بد بو را از مهبل :ترشحات مهبل
  .صورت عضالنی تزریق کنیده ساعت اول پس از زایمان ب 72رده باشد، طی ارهاش مثبت درصورتی که هنگام زایمان دریافت نک نوزادآمپول رگام را در مادر ارهاش منفی با  :تزریق رگام

 .مکمل های دارویی را طبق راهنما برای مادر تجویز کنید :داروییهای  مکملتجویز 

  .یاز قرص آهن و مولتی ویتامین داردبنابراین مطمئن شوید که مادر به میزان مورد ن. مصرف کند مکملماه پس از زایمان  3توجه داشته باشید که مادر باید تا : نکته
  .را تکمیل کنید» فرم مراقبت پس از زایمان«، برای تشکیل پرونده :تشکیل پرونده

  انقباضات تونیک و کلونیک تمام یا قسمتی از بدن :تشنج
  . نمی تواند به راحتی نفس بکشدبه هر دلیلی مادر  :تنفس مشکل
 . دیل         می گردده مسواک زدن و یا نخ کشیدن از سطح دندانها پاک نگردد و مدت طوالنی روی دندان باقی بماند، به الیه ای سفت به رنگ زرد یا قهوه ای تبچنانچه پالک میکروبی به وسیل: جرم دندانی

  .خروج ترشحات خونی از مهبل را سئوال کنیدات سوم در مالق .تدریج از مقدار ترشحات خونی مهبل کاسته شده و کم رنگ می شوده معموالً در روزهای پس از زایمان ب :خونریزی



  هر نوع درد خفیف یا شدید، متناوب یا متوالی در هر ناحیه از شکم و پهلوها :پهلوها یا درد شکم و
اگر میزان فشارخون سیستولیک . ابیده و سپس در حالت نشسته اندازه گیری کنیددر صورت شکایت مادر از سرگیجه، فشارخون و تعداد نبض او را ابتدا در حالت خو. حالتی از دوران و یا گیج رفتن سر  است :سرگیجه

  .بار افزایش یابد، نیاز به بررسی دارد 20میلیمتر جیوه کاهش یابد و تعداد نبض ازحالت خوابیده به  نشسته  20ازحالت خوابیده به  نشسته به میزان 
 :شرح حال شامل موارد زیر است :شرح حال

 ، اختالالت روانی...)ديابت، فشارخون باال، صرع، کليوی، آسم، قلبی، سل و (های زمينه ای سابقه یا ابتال فعلی به بیماری: زشکیتاریخچه پ -

  تاریخ، نوع و محل زایمان : تاریخچه زایمان -
  یاد به مواد مخدر و داروهای مخدر، همسرآزاری، مصرف داروها در شیردهی، مصرف الکل، کشیدن سیگار و دخانیات، اعتسن: تاریخچه اجتماعی -

  .شامل خستگی، سردرد، کمردرد و یبوست است ها تیاین شکا :شکایت های شایع
میلیمتر جیوه می باشد که ممکن است با  90بار دردقیقه یا بیشتر و فشارخون سیستولیک کمتر از 110عالئم اصلی شامل نبض تند و ضعیف . (اختاللی در گردش خون بدن که با عالئم حیاتی غیر طبیعی مشخص می شود :شوک

  .)قراری و گیجی همراه باشد بار در دقیقه یا بیشتر و بی 30رنگ پریدگی، عرق سرد و سردی پوست، تنفس تند 
ه، شدید، مداوم و خود به خودی همراه است که      می تواند باعث تورم صورت پیشرفت شدید پوسیدگی و عفونت دندان معموالً با دردهای شبان. از فوریت های شایع دندان پزشکی است :عفونت دندانی، آبسه و درد شدید

 .همراه شود) دهانه خروجی چرک آبسه دندان(شده و گاهی با فیستول) آبسه(و لثه ها

 کنیدمادر را اندازه گیری  عالئم حیاتی، مالقاتهر  در :عالئم حیاتی

 . است» فشارخون باال«میلیمتر جیوه و باالتر  90/140فشارخون .اندازه گیری کنید) راست یا چپ(دست ثابت  یکو از  )نشسته یا خوابیده(فشارخون را در یک وضعیت ثابت  •

  .است »تب« درجه سانتیگراد یا باالتر 38بدن به میزان  دمای. درجه حرارت بدن را از راه دهان اندازه گیری کنید •
   .بار در دقیقه است 100تا  60،نبضتعداد طبیعی . کنیداندازه گیری  به مدت یک دقیقه کامل تعداد نبض را •
 .بار در دقیقه است 20تا  16تعداد طبیعی تنفس، . اندازه گیری کنید به مدت یک دقیقه کامل تعداد تنفس را •

 :کنید تعیینعالئم به شرح زیر وضعیت روانی مادر را با ارزیابی  :عالئم روانی

  ، توهم و هذیان با محتوای آسیب رساندن به خود و دیگرانام به خودکشی، تحریک پذیری و پرخاشگری شدید، فرار از منزل، امتناع از خوردن، پرفعالیتیافکار یا اقد: عالئم خطر فوری روانی •

، توهم و هذیان با محتوای غیر آسیب رسان به خود و )ی، پراشتهایی، کم اشتهاییپرخوابی، کم خواب(روحیه افسرده، انرژی کم، کم حوصلگی، عصبانیت، بی قراری، اختالل در خواب و اشتها  :عالئم در معرض خطر روانی •
  دیگران

بخیه محل  نخ یم می شود وهفته ترم 3محل برش اپی زیاتومی معموالً پس از . ناحیه برش معموال بدون درد، التهاب و کشش می باشد. را بررسی کنید) برش اپی زیاتومی یا سزارین(در هر مالقات، محل بخیه ها  :محل بخیه ها
  .دارد روز نیاز به کشیدن10تا   7پس از برش سزارین 

  .وم انجام دهيدسدر صورتی که در مالقات دوم با مادر در مورد انتخاب روش پيشگيری از بارداری مشاوره نکرده ايد، در مالقات  .مشاوره کنيد راهنمامادر طبق با  در مالقات دوم، :مشاوره تنظيم خانواده

  .مراجعه برای دريافت خدمات تنظيم خانواده را تأکيد کنيد :نکته

  .در صورت وجود مشکالتی چون نوک فرورفته،  صاف، دراز و مجاری بسته و شقاق به مادر آموزش دهید :مشکالت شیردهی
  .کنید مصرف منظم مکمل های دارویی را از مادر سئوال، مالقاتدر هر  :مصرف مکمل ها

  .بررسی کنید یک طرفهرا از نظر وجود ورم  )ساق و ران(پاها ، مالقاتدر هر  :ها انداممعاینه 
 .پستان ها را از نظر تورم و درد بررسی کنید :پستانمعاینه 



  . را بررسی کنید رنگ ملتحمه، مالقاتدر هر  :چشممعاینه 
  .است» رنگ پریدگی شدید«و یا کف دست به همراه کم رنگ بودن زبان، بستر ناخنها  چشم کم رنگ بودن مخاط ملتحمه :نکته

 .در مالقات سوم، دهان و دندان مادر را از نظر وجود جرم، پوسیدگی، التهاب لثه، عفونت دندانی و آبسه معاینه کنید :معاینه دهان و دندان

در هفته اول رحم پایین تر از ناف، سفت و جمع است و از هفته سوم به بعد، رحم از روی  . به داخل لگن باز می گردد تدریجه پس از زایمان، رحم ب .را از روی شکم بررسی کنید وضعیت رحم، مالقاتدر هر  :)رحم(معاینه شکم
  . شکم  قابل لمس نیست

  .می گویند» پس درد«در برخی از مادران ممکن است انقباضات رحم در دوره پس از زایمان ادامه داشته باشد که به آن  :نکته

  پس از زایمان  3تا  1روزهای  یکی از ات با مادر درمالق :مالقات اول
  پس از زایمان 15تا  10روزهای  یکی از مالقات با مادر در :مالقات دوم

  پس از زایمان 60تا  42روزهای  یکی از مالقات با مادر در :ومسمالقات 
و  )مدفوع، درد مقعد، بواسیر، بی اختیاری یبوست، خونی بودن(اجابت مزاجو ) ، تکرر، احساس دفع سریع، بی اختیاریفشار ،دسوزش، در(از مادر در مورد وضعیت دفع ادرار :و اجابت مزاج تناسلی - وضعیت ادراری

  . سئوال کنید سوزش و خارش ناحیه تناسلی
اندوه (دچار افسردگی خفیف و گذرا  پس از زایمان 14و حداکثر تا روز  6تا  3است در روزهای  برخی مادران ممکن .در مورد وضعیت روحی و روانی یا سابقه بیماری روانی مادر سئوال کنید ):خلق و خوی(وضعیت روانی

. یا بروز بیماری روانی جدید استدوره پس از زایمان، دوره پرخطری از نظر عود بیماری روانی قبلی و . که عالئم آن به صورت گریه و بی قراری، اختالل در خواب و اشتها و احساس غمگینی تظاهر می کند شوند) پس از زایمان
اگر عالئم طوالنی و شدیدتر شود مانند  .مراجعه کرده است، او را تحت نظر بگیرید بنابراین چنانچه فاکتورهای خطر بیماری روانی مثل سابقه بیماری روانی در مادر وجود دارد و در حال حاضر با عالئم اندوه پس از زایمان

است و بیماری به صورت بی خوابی، بی قراری، » اندوه و یا افسردگی پس از زایمان«در مراحل اولیه بروز سایکوز بعد از زایمان، عالئم مانند . است مطرح »یا جنون پس از زایمان سایکوز«ه نوزاد تمایل به خودکشی و آزار ب
  .در مادر و یا خانواده او و یا سایر عوامل خطر وجود دارد، ویزیت روان پزشکی الزامی است و مادر باید ارجاع شود» نسابقه جنون پس از زایما« بنابراین اگر . تغییرات سریع خلق و خو خود را نشان می دهد

  .شیردهی سؤال کنید تداوم در هر مالقات، از مادر در مورد :وضعیت شیردهی
چنین رفتاری می تواند با تهدید، اجبار یا سلب مطلق آزادی و اختیار صورت گرفته و . همراه گردد زن شب جسمی، روانی و یا رنجهر رفتار خشن وابسته به جنسیتی است که موجب آسیب شده یا با احتمال آسی : همسرآزاری

 .در جمع یا در خفا رخ دهد

  د زدن، هل دادن، کشیدن موها، اقدام به خفه کردن، ضربه زدن با چاقوو لگ زدن ، سیلیزدن گردد مانند مشتش هر گونه اقدام عمدی از سوی شوهر که منجر به وارد شدن آسیب بدنی به همسر :خشونت جسمی
  .شوداین رفتار به صورت انتقاد ناروا، تحقیر، بد دهانی، تمسخر، توهین، فحاشی، متلک و تهدیدهای مداوم اعمال می . رفتار خشونت آمیزی است که شرافت، آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه دار   می کند :روانیخشونت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  



3خقبطیسپمالکانامرد-
1خقبطرامیبیهارمهویروفعاجرا-

مادقا

یروفرطخمئالع1-ح

هدرکجنشتًالبقایجنشتلاحرد

کمکتساوخرد-
ییاوهیاههارندوبزابزانانیمطا-
ندبحطسزارتالاباهاپندادرارقورامیبنتشادهگنمرگ-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل6-8نازیمهبنژیسکانداد-
ددجمقیرزت: عاجراردریخأتتروصرد،هقیقد20ات15تدمردرگنیرمرسرتیلکیقیرزتوگرودندرکزاب-
رگنیرمرسرتیل2ددجمقیرزت: کوشمئالعندشنفرطربتروصردوتعاسکینایاپاتمرسرتیلکی
محرژاسامومرسردنیسوتیسکادحاو20قیرزت: تسایزیرنوخزایشانکوشهکیتروصرد-
2خقبطهدنهدیزیرنوخعبنمیسررب: یزیرنوختروصرد-
نآنتشادهگنتباثوهناثمیراذگدنوس-
هقیقد15رهیتایحمئالعلرتنک-
نیسیاماتنجمرگیلیم80ینالضعونیلیسیپمآمرگ2یدیروقیرزت: ینوفعکوشهبکشدراومرد-
1خقبطرامیبیهارمهویروفعاجرا-

مادقا

یرایشوهلالتخا،کوش

کمکتساوخرد-
ییاوهیاههارندوبزابزانانیمطا-
هلولایکسامابهقیقدردرتیل6-8نازیمهبنژیسکانداد-
هقیقدردهرطق32رثکادحیکمن-یدنقاییدنقمرسقیرزتوگرندرکزاب-
هیروبلقعمس-
رادرابریغنزلومعمنامرد: کوش،هیرداحمدا،مسآهلمح،هیریلوبمآصیخشتتروصرد-
1خقبطرامیبیهارمهویروفعاجرا-

مادقا

لکشمسفنت

یبایزرا

یبایزرا

یبایزرا

  



  
  
  
  



: دینکلاوئس
عوهت،اهولهپدرد،رارداشزوس،مکشدرد
اییکرچتاحشرتجورخ،زرل،غارفتساو
،ناتسپدرد،یزیرنوخ،نژاوزاوبدب
ایبآهسیکینالوطیگراپهقباس
یرادرابیراکتسد

:دینکنییعت
ترارحهجرد

:دینکهنیاعم
محرماوقوهزادنا،اهناتسپ،هیخبلحم

مادقاویدنبهورگ

یلامتحاصیخشت
اییزیرنوخ،یعیبطدحزارتگرزبمحر
ینالوطیگراپهقباس،نژاوزاوبدبحشرت
،مکشدرد،یرادرابیراکتسدایبآهسیک
دنابیرومحرتیساسح

مادقا

بت3-ح

تیرتم

ناتسپناقتحا

ویمرگ،ناتسپردکاندردوجاومهدوت
زرل،ناتسپیزمرق

یهدریشزاسپناتسپدرسسرپمکویهدریشهماداهبهیصوت-
زاینتروصردنفونیماتسازیوجت-
تعاس48زاسپیریگیپویهدریشحیحصهوحنشزومآ-

یبایزرا

ودرهیتفسویمرگ،درد،ارذگوفیفخبت
ناتسپ

هارمهمئالع

32لقادحیکمن-یدنقایرگنیرمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
هقیقدردهرطق
نیسیاماتنجمرگیلیم80ینالضعونیلیسیپمآمرگ2یدیروقیرزت-
1خقبطیروفعاجرا-

تیرفنولیپ غارفتساوعوهت،اهولهپدرد،رارداشزوس

،اههیخبندوبراشفتحت،هیخبلحممروت
یتفسویزمرق،وبدبویکرچتاحشرتجورخ
هیخبلحم

ناتسپهسبآ

اینیرازسشربلحمتنوفع
یموتایزیپا

صصختمهبتصرفنیلواردعاجرا

.دوشماجناکوشنامرد،کوشمئالعزورباب. دنتسهکوشضرعمرددراومنیا
.تساهدشهراشالومعمتبقارمفیراعتردنامیاززاسپنامزبسحربمحریعیبطهزادنا: هتکن

تیتسام

زور10ات7تدمهبتعاس6رهمرگیلیم500نیسکلافسزیوجت-
نفونیماتسازیوجت-
یهدریشهمادا- ،ناتسپهفرطکیدردویمرگویزمرق،مروت

زرل
یروفریغعاجرا: تعاس48زاسپمئالعفیفختمدعتروصرد-
نانزصصختمهب

*

*

*
  

  
  
  
  
  



: دینکلاوئس
،مکشدرد،ناروقاسهفرطکیدرد
هدوتسمل،زرل،لانیژاویوبدبتاحشرت
دردوییاناوتمدع،هنیرپردکاندرد
ویمرگ،هنیرپدرد،ندرکرارداماگنه
یپمارکیاهدرد،اهناتسپیتفسودرد
هقباس،تبراقمماگنهدرد،مکشریز
یراکتسدایبآهسیکینالوطیگراپ
یرادراب

:دینکنییعت
ترارحهجرد

:دینکهنیاعم
ومکش،اهناتسپ،محرماوقوهزادنا
وضبنوگنر،هیخبلحم،اهولهپ
اهمادناتیساسح

مادقاویدنبهورگ

یلامتحاصیخشت

ضبنشهاک،ناروقاسهفرطکیدردومرو
مادنایدوبک،مادنایگدیرپگنرویدرس،مادنا

یدنقاییکمن-یدنقمرسرتیلکیقیرزتوگرنتشادهگنزاب-
التبموضعنتشادهگنتکرحیبونکسمزیوجت-
نیراپهدحاو5000یدیروقیرزت-
1خقبطیروفعاجرا-

مادقا
درد4-ح

تیبلفوبمورت

شربلحمتنوفع،ولوهسبآ،موتامه
یموتایزیپااینیرازس

وعوهت،اهولهپسنردنت،مکشدنابیروسنردنت
غارفتسا

صصختمهبتصرفنیلواردعاجرا-

یبایزرا

،ناتسپهفرطکیدردویمرگ،یزمرق،مروت
زرلوبت

هارمهمئالع

هقیقدردهرطق32لقادحیکمن-یدنقمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
نیسیاماتنجمرگیلیم80ینالضعونیلیسیپمآمرگ2یدیروقیرزت-
1خقبطیروفعاجرا-

تیرفنولیپ،نگلهسبآ،تیرتم
دحزارتگرزبمحر،لانیژاویوبدبتاحشرت
یگراپهقباس،مکشدرد،زرلوبت،یعیبط
،یرادرابیراکتسدایبآهسیکینالوط
اهولهپایمکشدنابیروسنردنت

دردوییاناوتمدع،هنیرپردکاندردهدوتسمل
مروتوندوبراشفتحت،ندرکرارداماگنه
بت،هنیرپدرد،هیخبلحم

داحمکش

ناتسپهسبآ

هقیقدردهرطق32رثکادحیکمن-یدنقمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
نیسیاماتنجمرگیلیم80ینالضعونیلیسیپمآمرگ2یدیروقیرزت-
1خقبطیروفعاجرا-

نانزصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا

.دوشماجناکوشنامرد،کوشمئالعزورباب. دنتسهکوشضرعمرددراومنیا

ماگنهصوصخهبلدریزیپمارکیاهدرد
یهدریشهماداونفونیماتسازیوجتدردسپیهدریش

ویمرگ،ناتسپردکاندردوجاومهدوتدوجو
زرلوبت،ناتسپیزمرق

1خقبطیروفعاجراویلوفدنوسنتشاذگ:  ندرکرارداردیناوتانتروصرد-

تیتسام
زور10ات7تدمهبتعاس6رهمرگیلیم500نیسکلافسزیوجت-
یهدریشهماداونفونیماتسازیوجت-

صصختمهبیروفریغعاجرا:  تعاس48زاسپمئالعفیفختمدعتروصرد-
نانز

ناتسپناقتحاناتسپودرهیتفسویمرگ،ارذگوفیفخبت
یهدریشزاسپناتسپدرسسرپمکویهدریشهماداهبهیصوت-
زاینتروصردنفونیماتسازیوجت-
تعاس48زاسپیریگیپویهدریشحیحصهوحنشزومآ-

ناتسپقاقشناتسپکوندردومخز
دردتروصردودازونندیکمابناتسپررکمهیلخت،ملاسناتسپابیهدریشعورش-
ناتسپکونیورریشهرطقنتشاذگوشودریشابهیلخت: دیدش
نانزصصختمهبیروفریغعاجرا: دوبهبمدعتروصرد-

نودبیموتایزیپااینیرازسشربهیحاندرد
هیخبلحممیمرتدنورردلالتخاتبراقمماگنهدرد،بتوحشرتوهدوتسمل

نفونیماتسازیوجت-
نامیاززاسپموسومودهتفهردمرگسرپمک-
9خقبطیتشادهبیاههیصوتهیارا-
ردفرصمیارب...) ویهایگیاهنغور،نیلزاو (یعضومهدننکمرنیاهمرکزیوجت-
)تسوپیورربندادرارق (تبراقمماگنه
نانزصصختمهبیروفریغعاجرا: دوبهبمدعتروصرد

*

*

*

*
  



: دینکلاوئس
،اهولهپدرد،رارداررکتوشزوس
درد،غارفتساوعوهت،لانیژاوتاحشرت
،عوفدموراردایرایتخایب،لدریز
،دعقمدرد،رارداعیرسعفدساسحا
زرل،جازمتباجازاسپیزیرنوخ

:دینکنییعت
ترارحهجرد

:دینکهنیاعم
لانیژاو،اهولهپ،یریساوبهمکدسمل

مادقاویدنبهورگ

یلامتحاصیخشت

وعوهت،زرلوبت،اهولهپدرد،رارداشزوس
غارفتسا

هقیقدردهرطق32لقادحرگنیراییکمن-یدنقمرسرتیلکیقیرزتوگرندرکزاب-
نیسیاماتنجمرگیلیم80ینالضعونیلیسیپمآمرگ2یدیروقیرزت-
وهدشهیهتتشکیاربرارداهنومن،کیتویبیتنآقیرزتزالبق،ناکماتروصرد-
.دوشهداتسرفناتسرامیبیاربردامابهارمه
1خقبطیروفعاجرا-

مادقا

جازمتباجاویلسانتیرارداتالکشم5-ح

تیرفنولیپ

ریساوب

نودبراردایرایتخایب،عوفدمیرایتخایب
هفرسوهسطعابطابترا

ربیفیواحییاذغمیژروتاعیامفرصمهبهیصوت،نیلمزیوجت-
دعقمنتشادهگنکشخوزورلوطردمرگبآنگلردنتسشنهبهیصوت-
دیئورومهیتنآدامپزیوجت-

یبایزرا

هارمهمئالع

نانزصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا- بیسآ،ولوهسبآ،موتامه
یراردایراجم

لواتعاس24ردرارداعفدمدع،لدریزدرد
نامیاززاسپ

زاسپیزیرنوخ،یریساوبهمکدسمل،دعقمدرد
جازمتباجا

،راردایراجمایهناثمبیسآ
لوتسیف

تیتسیس

طوبرمصصختمهبتصرفنیلواردعاجرا

زور3اترابکیتعاس8رهمرگیلیم500نیلیسیسکومآزیوجت-

.دوشماجناکوشنامرد،کوشمئالعزورباب. تساکوشضرعمرددرومنیا

،رارداعیرسعفدساسحا،رارداررکتوشزوس
مکشریزدرد

1خقبطیروفعاجراویلوفدنوسنتشاذگ: ندرکرارداردیناوتانتروصرد-

ریغعاجرا: یرامیبدوعایوتعاس48اتقوفنامردابدوبهبمدعتروصرد-
نانزصصختمهبیروف
1خیروفعاجراوتیرفنولیپنامرد: اهولهپدردوزرلوبتزوربتروصرد-

صصختمهبیروفریغعاجرا: هتفهکیزاسپدوبهبمدعتروصرد-
طوبرم

تینیژاو

هتفهکیاتلوزامیرتولکدامپایصرقزیوجت: ییایدیدناکتینیژاو-
کیاتزورردراب2مرگیلیم500لوزادینورتمصرقزیوجت: ییانوموکیرتتینیژاو-
شرسمهوردامیاربهتفه
هتفهکیاتلوزادینورتملژزیوجت: یصاصتخاریغتینیژاو-
9خقبطیتشادهبیاههیصوتهیارا-

یلسانتهیحانشراخوشزوس،وبدبتاحشرت
هتفه4زاسپ

نانزصصختمهبیروفریغعاجرا:  نامردنایاپزاسپدوبهبمدعتروصرد-

*

*
  



: دینکیسررب

،ششوپهوحن:یرهاظتیعضو1-
یرارقربهوحن،یتشادهبتیعضو
تشادهب،یداعریغوهتفشآ(طابترا

)بسانتمانسابل،دایزشیارآ،فیعض
برطضم،کینام،هدرسفا: قلخ2-
) تینابصع (ریذپکیرحت،

ینایذهدیاقع،یشکدوخراکفا: رکفت3-
)هناشنمگرزبراکفا،یدیئوناراپراکفا(

،ییانیب،ییاونشتامهوت: کرد4-
ییاشچ،هسمال،ییایوب

وناکم،نامزهبیهاگآ: یبایتهج5-
صخش

مادقاویدنبهورگ

یلامتحاصیخشت
:هیلوالحارمرد
،وخوقلخعیرستارییغت،یرارقیب،یباوخیب
یریذپکیرحت،تینابصع
:هتفرشیپلحارمرد
ناکم،نامزهبیهاگآمدع (یبایتهجردلالتخا
عیرستارییغت،یگدودزتیصخش)،صخشو
راتفر،سکعربویگدرسفاهباینامزاقلخ
دازوندرومردینایذهدیاقع،هتفشآویداعریغ
دازون،تساهدرمایصقاندازونهکنیاهبداقتعا(
ایناطیشدازون،درادیصاخییاناوتوتردق
ردامهبهکییاونشتامهوت...)،وتسادخ
دنزبهمدصدازونهبدهدیمروتسد

مادقا
یناورتالالتخا6-ح

زوکیاس
ای

یروفرطخمئالع
یناور

نامیاززاسپهودنا

.دینکیمکردارواتالکشمهکدیهدنانیمطاواهبودینکشوگردامتایاکشوتبحصهبتقداب-
.دباییمدوبهبدوخهبدوخهتفه2یطًالومعموهدوبارذگتلاحنیاهکدیهدنانیمطاردامهب-
ردیروفهعجارموردامزایفطاعتیامحترورضویرامیبمئالعدرومردناهارمهورسمههب-
.دیهدشزومآردامردیناوریروفرطخمئالعزوربایومئالعدیدشتتروص

یبایزرا

اتموسیاهزورنیبفیفخیگدرسفاعورش
زاسپمهدراهچزوراترثکادحهماداومشش
ردتعاسدنچیگدرسفایارذگساسحا،نامیاز
،ریغتمهیحور،لالمساسحا،اهتشاشهاک،زور
بارطضاویباوخیب،هیرگهبلیامت،تینابصع
یرارقیب،

اههناشنومئالعیدنبهورگ
)دوشنهارمهردامابدازون  (ردامیهارمهوناتسرامیبهبیروفعاجرا: هتفرشیپهلحرمرد-
:عاجرازاشیپتامادقا
رامیبتظفاحمرظنزاناهارمهشزومآ: یشکدوخهبمادقاایلیامتتروصرد-
-مرگیلیم5لودیرپولاهلوپمآینالضعقیرزت: دیدشیریذپکیرحتویرگشاخرپتروصرد-
. دوشرارکتقیرزت،هقیقد20یطناتسرامیبهبرامیبندیسرنویرامیبلرتنکمدعتروصرد
.دوشقیرزتینالضعتروصهبنیدیرپیبلوپمآکی،دنکزوربلادیماریپارتسکاضراوعهچنانچ
مزال،دشابهارمهیرایشوهلالتخامئالعابتسانکممنامیاززادعبزوکیاسهکنیاهبهجوتاب: هتکن
.دوشعورشنامردنآساساربویسرربمویریلدکیناگرالماوع،عاجرازالبقتسا

روژامیگدرسفا
یناوتان،اهتشاوباوخردلالتخا،هدرسفاقلخ
،یژرناشهاک،قئالعندادتسدزا،زگرمترد
بارطضا،یرارقیب،یشکدوخهبمادقاایراکفا

کشزپناورهبتصرفنیلواردعاجرا

.تساهتفاییبسنیدوبهبیرادرابنارودردهکدشابیناوریرامیبدوعزایکانرطخنامزدناوتیمنامیاززاسپهرود: هتکن

یرامیبدوعرطخ
یناور

ردامیفطاعتیامحدرومردناهارمهورسمههبندادیهاگآ-
ناهارمهورسمههبرطخمئالعشزومآ-
ردزوکیاسمئالعیسررب: رداملیمافایوردامردنامیاززاسپنونجهقباسدوجوتروصرد-
تاقالمرهردردام
کشزپناورهبتصرفنیلواردعاجرا: یرامیبمئالعتفرشیپتروصرد-

یرادرابزالبقنارودردیناورلالتخاهقباس

ینیلابسانشناورایکشزپناورهبیروفعاجرا: یناوریروفرطخمئالعزوربتروصرد-
زوکیاسعاجرازاشیپتامادقاماجناو

وباوخردلالتخا،یگقالعیبوهدرسفاقلخ
،یگتسخ،بارطضا،ندرکهیرگهبلیامت،اهتشا
ساسحا،تحارانهیحور،یلمعویرکفساوسو
،تینابصع،یجنردوز،ندبفلتخمطاقنرددرد
هرمزوریاهراکماجناردیناوتان،یگلصوحیب

ناورتمالسیروشکلمعلاروتسدقباطم) ییورادریغنامرد (یتیامحنامرد-
)دوشراگنالهسدازونزاتبقارمهبتبسنهدرسفاردامتسانکمم  (دازوندشرتیعضویسررب- ،بارطضا،یگدرسفا

ساوسو
کشزپناورهبیروفریغعاجرا: دوبهبمدعایضراوعدیدشتتروصرد-

دوجوایویوهداوناخایردامردنامیاززاسپنونجهقباسدوجوتروصردوهیلواهلحرمرد-
کشزپناورهبیروفریغعاجرا: رطخمئالعریاس

ایکشزپناورهبیروفریغعاجرا: هتفه2زادعبمئالعموادتایمئالعدیدشتتروصرد-
ینیلابسانشناور

  



  
  
  
  
  



  
  
  
  



103-102تاحفصیسپمالکا-یسپمالکاهرپنامرد3-خ

101هحفصییامامهدنهدیزیرنوخعبنمیسررب2-خ

101هحفصیروفعاجرا1-خ

104هحفصژاروک4-خ

104هحفصمحریگنوراو5-خ

104هحفصییورادیاهلمکم6-خ

106-105تاحفصلزنمردنامیاز7-خ

107هحفصنامیاززاسپیتشادهبیاههیصوت9-خ

108هحفصریمساپاپماجنالصاوف12-خ

108هحفصهداوناخمیظنتیاههیصوتوهرواشم11-خ

110-109تاحفصیرادرابردیکشزپناوریاهوراد13-خ

107هحفصیهدریشرداهورادفرصم10-خ

107هحفصیرادرابردیتشادهبیاههیصوت8-خ

110هحفصیرادرابرداهورادفرصم14-خ
  

  
  
  
  
  
  



  

  
  



  



یسپمالکاویسپمالکاهرپنامرد3-خ

.دینکیراددوخیونتشاذگاهنتزاودیناباوخبپچیولهپهببارطضازارودومارآطیحمکیردارردام1-
.دیوشنئمطمییاوهیاههارندوبزابزا2-
زکرمهبندیسراتارردامیتفایردمرسنازیم. دشابهقیقدردهرطق32زاشیبدیابنمرسجورخ،یزیرنوخدوبنتروصرد. دینکقیرزترگنیراییدنقمرسودینکزابگرودردامیارب،کمکتساوخردنمض3-
.دینکتبثتعاسرهردرتالاب

.دینکرارقربهقیقدردرتیل8-6نازیمهبارنژیسکا4-
.دینکیراددوخناهدهارزایکاروخداومزیوجتزا5-
.دینکتشاددایویریگهزادنامویزینمتافلوسقیرزتودنیبلصاوفردوهیلختنیلواردارراردانازیم،هتشاذگهناثمردیلوفدنوس6-
. دیهدرارقسرتسدردارمیسلکتانوکولگلوپمآهژیوهبءایحاتس7-
.دینکقیرزتلمعلاروتسدقبطارمویزینمتافلوس8-
.دینکقیرزتلمعلاروتسدقبطارنیزالاردیه،تسارتالابایهویجرتمیلیم160/110ردامنوخراشفهکیتروصرد9-

لوپمآودینکدودحماریتفایردعیامنازیم،لارندشهدینشتروصرد).  دوشماجناهیرداحمداصیخشتروظنمهبکشزپطسوتراکنیا (دینکعمسلاردوجورظنزاارردامیاههیرهدعاقتعاسرهرد10-
.دینکقیرزتیدیروتروصهبمرگیلیم40نازیمهبدیامسورف

.)دنکیهارمهارردامدیابکشزپایامام. (دیهدیروفعاجراناتسرامیبهبارردام،یرادرابمتخوینامردتامادقاهمادایارب11-

مویزینمتافلوسقیرزتلمعلاروتسد
ماگنهردامهکیتروصرد. دوشقیرزت) هقیقدردهرطق60دودح (هقیقد20تدمردیدنقایرگنیرمرسیسیس100لخاد50%) لولحمزارتیلیلیم8ای20%لولحمزارتیلیلیم (20مویزینمتافلوسمرگ) 4فلا
.دومنقیرزتیدیروتروصهبهقیقد10-5تدمردمارآرایسبار20%لولحمزاهیلوامرگ4ناوتیم،تساجنشتلاحردهعجارم
.دینکقیرزتیدیروزودزاسپهلصافالب) دنلبنزوساب (یقمعروطهبنیرسرههلضعرد) رتیلیلیم (10مرگ5تروصهبار) رتیلیلیم (20مویزینمتافلوس50%لولحمزامرگ10سپس) ب
.درکقیرزت2%نیئاکودیلرتیلیلیم1ابهارمهار50%مویزینمتافلوستسارتهب،ینالضعقیرزتلحمدردزایریگشیپیارب: هتکن
2لواهقیقد15زادعبنآدوعایجنشتهماداتروصرد) ج 20%،مویزینمتافلوسهبیسرتسدمدعتروصرد. دینکقیرزتیدیروتروصهبهقیقد5تدمرد) رتیلیلیم (10مویزینمتافلوس20%لولحمزامرگ،
یم،تشادهمادانانچمههقیقد15زادعبجنشترگا. دینکقیرزتارنآ) هقیقدردهرطق60دودح (هقیقد20تدمردو) رگنیرمرسرتیلیلیم100لخاد50%لولحمزارتیلیلیم (4هدرکقیقرار50%مویزینمتافلوس
.دیهدیروفعاجراارردام،زودنیلواقیرزتزاسپ. دوشقیرزتلمعلاروتسدقبطماپزایدلوپمآ،تشادهمادانانچمهجنشترگا. دومنقیرزتیدیروتروصهبمویزینمتافلوسرگیدمرگ2ناوت
.دوشقیرزتلمعلاروتسدقبطماپزایدلوپمآ،تساجنشتلاحردنانچمهردامرگاودوشقیرزتمویزینمتافلوسینالضعزودطقف،کشزپروضحمدعتروصرد: مهمهتکن
.دیهدعاجراارردام،هیلواینالضعویدیروقیرزتزاسپ) د
:درکهدافتساریزلکشهبنیئوتینفلوپمآزاناوتیمزکرمردمویزینمتافلوسدوجومدعتروصرد: هتکن

20ابیرقت (تعاسکیتدمرد) دوشنهدافتسایدنقمرسزا(یکمنمرسیسیس100لخادیمرگیلیم250لوپمآددع4 .دوشقیرزت) هقیقدردهرطقً

،مویزینمتافلوسندوبنسرتسدردتروصرد. دینکهدافتسا50%مویزینمتافلوسزاینالضعقیرزتردو20%مویزینمتافلوسزایدیروقیرزترد: هتکن .دینکقیقرار50%عون%20
4مویزینمتافلوسلولحمیسیس10ندرکتسردیارب: مویزینمتافلوسندرکقیقر ، .دینکطولخمرطقمبآیسیس6ابار50%مویزینمتافلوسزایسیس%20

  



)همادا (یسپمالکاویسپمالکاهرپنامرد3-خ

تیاعرابینالضعتروصهب) رتیلیلیم50%  (10مویزینمتافلوسمرگ5نازیمهبارمویزینمتافلوسمودزود،تعاس4تدمردناتسرامیبهبردامندیسرنایردامعاجرانامزندشینالوطتروصرد
:دینکقیرزتتعاس4رهلصاوفردریزطیارشتیاعرورادقمنیمهابزیناریدعبیاهزود. دینکقیرزتردامهبریزطیارش

.دراددوجوونازککشکسکلفر-فلا
)دشابهقیقدردراب16لقادحسفنتدادعت. (تساتحاررامیبسفنت-ب
100ورادقیرزتزاسپهیلواتعاس4تدمردردامیرارداهدنوربنازیم-ج .تسارتشیبایرتیلیلیم،

:مهمتاکن
.دبایهمادانامیاززادعبجنشتنیرخآایونامیاززاسپتعاس24اتلقادح) لمعلاروتسدقبط (رابکیتعاس4رهمویزینمتافلوسینالضعقیرزت1-
10تدمردهتسهآویدیروروطهب10%لولحمزا)  مرگ (1رتیلیلیم10نازیمهبمیسلکتانوکولگلوپمآقیرزتو) گبوکسامطسوتنژیسکاندادویراذگهلول (هیوهتیرارقرب،یسفنتتسیاتروصرد2-
.دیهدماجناارسفنتیرارقربنامزاتهقیقد

: مویزینمتافلوسریداقمنییعت

رتیلیلیم50%  =20مویزینمتافلوسمرگ10رتیلیلیم20%  =20مویزینمتافلوسمرگ4رتیلیلیم10% =  40مویزینمتافلوسمرگ4
رتیلیلیم50%  =10مویزینمتافلوسمرگ5رتیلیلیم20%  =25مویزینمتافلوسمرگ5رتیلیلیم10%  =50مویزینمتافلوسمرگ5

رتیلیلیم50% = 8مویزینمتافلوسمرگ4

نیزالاردیهقیرزتلمعلاروتسد

مرگیلیم5نازیمهبنیزالاردیهلوپمآ،تساهویجرتمیلیم160زارتالاباییواسملوتسیسنوخراشفایورتالابایهویجرتمیلیم110نانچمهمویزینمتافلوسهیلوازودقیرزتزاسپلوتسایدنوخراشفرگا1-
.دینکلرتنکارنوخراشف،هقیقد20زاسپورارکتهیلوازودنامهابارنیزالاردیه،تساهویجرتمیلیم110یالابلوتسایدنوخراشف،هقیقد20زاسپهکیتروصرد. دینکقیرزتیدیروتروصهب

.تساهویجرتمیلیم100ات90نیببولطملوتسایدنوخراشف. دیریگبرظنتحتاررداموفقوتمارنیزالاردیهیدیروقیرزت،تساهدیسرهویجرتمیلیم110زارتمکهبلوتسایدنوخراشفرگا2-

: هتکن
10نیزالاردیهندوبنسرتسدردتروصرد- نامهابارنیپیدفین،تساهویجرتمیلیم110یالابلوتسایدنوخراشف،هقیقد30زاسپهکیتروصردوزیوجتیکاروختروصهبار) تالادآ (نیپیدفینمرگیلیم،
.دینکرارکتهیلوازود

ماپزایدقیرزتلمعلاروتسد

.دینکقیرزتیدیروتروصهبو)  هقیقد2تدمرد (یگتسهآهبمرگیلیم10نازیمهبارماپزایدلوپمآ1-
.دینکرارکتهیلوازودنامهابارماپزاید،جنشتدوعایعوقوتروصرد2-
.دینکهدافتساماپزایدزا،نیئوتینفومویزینمتافلوسندوبنسرتسدردتروصرد:یروآدای

  
  



ژاروک4-خ
:تساهتشذگنامیاززاتعاسکیزارتمکهکیتروصرد

کشزپطسوتنیلوزافسمرگ1اینیلیسیپمآمرگ2یدیروقیرزت1-
هتسهآرایسبماپزایدمرگیلیم10یدیروقیرزت،نیدتپدوبنتروصردوکشزپطسوتنیدتپمرگیلیم50یدیروقیرزت2-
هناثمندوبیلاخزانانیمطا3-
لیرتساشکتسدندیشوپولیرتساناشابیلسانتهیحانندناشوپونیداتبابنژاووهنیرپیوشتسش4-
زاسپ. دینکدراومحرردفاندنبریسمردنژاوهارزاار،تساهراشاتشگنارانکردتسشوهدیبسچمههبتسدناتشگناهکیتلاحردرگیدتسدودیریگبمکشیورزاارمحرهلقتسدکیاب: ژاروکرونامماجنا5-
یمارآهبمحرهبنآندیبسچلحمزاارتفج،تسامحرهراویدابسامتردهکتسدتشپابسپس. دیهدرارقمحرهراویدوتفجهبلنیبار) کچوکتشگنارانک (تسدیلخادهرانکوهدرکصخشمارنآهبل،تفجسمل
.دینکهدافتسااههدرپنتفرگیاربدرگسنپزا،موزلتروصرد. دینکجراخاودیسدزاندرکادجابتلاحنیمهابزیناراههدرپ. دیروآنوریبجیردتهبودینکادج
.دینکیراددوخًادیکارتشیبیراکتسدزا،تفجیگدنبسچصیخشتتروصرد1: هتکن
.دینکهجوتردامیمومعلاحهب،ژاروکنیحرد2: هتکن

رظنزاسکیورسونژاوتسامزال،ژاروکلمعردیگراپلامتحالیلدهب. دیهدهماداارهقیقدردهرطق60تروصهبنیسوتیسکایواحمرس. دیوشنئمطماههدرپوتفجلماکجورخزاویسرربارتفجحوطس6-
.دینکمیمرتاراهیگراپ،زاینتروصرد. دینکیسرربندوبعمجرظنزاارمحرویگراپ

1خقبط. دیهدعاجراارردام،دیدوبننئمطمتفجلماکجورخزاایوتشادهمادایزیرنوخ،تفججورخزاسپرگا7-
: تساهتشذگنامیاززاتعاسکیزاشیبهکیتروصرد
1خقبط. دیهدعاجرااررداموهدومنیراددوخیراکتسدزا،تساهتسبمحرهناهدوتسیننژاوردتفجرگاودینکلانیژاوهنیاعم

محریگنوراو5-خ
لیرتساشکتسدندیشوپولیرتساناشابیلسانتهیحانندناشوپونیداتبابمحرمامتیوشتسش1-
طیارشهمهندشهدامآنامزاتلیرتساوبوطرم،مرگهچراپکیردمحرنتشادهگن2-
20یلصالحمردمحرنتفرگرارقزانانیمطازاسپ. دینادرگربلوایاجهبارمحروهدادراشفالابفرطهبارمحرهلق،نژاویلوطروحمتهجردناتشگناوتسدفکاب: تساهدشادجتفجهکیتروصرد)فلا دحاو،
ینالضعتروصهبمرگیلیم0/2نازیمهب) نژرتم (نیرتموگرالوپمآوهدادشیازفاارمرسنازیم،تسالشمحررگا. دوشعمجمحرهکینامزاتدینکعورشاریتسدودژاسام،هدرکقیرزتمرسلخادنیسوتیسکا
1خقبط. دیهدیروفعاجراارردام،یگنوراوددجمزوربلامتحالیلدهب. دینکقیرزت
1خقبط. دیهدیروفعاجراارردامودینادرگربلوایاجهبارمحر،هدیبسچتفجنامهابوتساهارمهدیدشیزیرنوخاباریز،دینکیراددوختفجندرکادجزا: تساهدیبسچمحرهبتفجهکیتروصرد) ب
1خقبط. دیهدیروفعاجراارردامودیناشوپبمرگوزیمتهلوحابارمحر،دیزیهرپبیراکتسدزا،تفرگنرارقدوخیعیبطیاجردمحررگاتلاحودرهرد1: هتکن
.دینکمیظنتیزیرنوخنازیموردامیمومعلاحهبهجوتاباریتفایردمرسنازیمودینکهجوتردامردکوشمئالعدوجوهب2: هتکن

ییورادیاهلمکم6-خ
:یرادراب
.دوشهیصوتیرادرابزالبقهام3زاصرقنیافرصم. دوشزیوجتکیلوفدیسامرگورکیم400هنازور،یرادرابنایاپاتادتبازا: کیلوفدیسا
.دوشزیوجتنهآصرقددعکیهنازور،یرادرابنایاپاتیرادراب16هتفهعورشزا: نهآ
.دوشزیوجتهداسایلارنیمنیماتیویتلوملوسپکایصرقددعکیهنازور،یرادرابنایاپاتیرادراب16هتفهعورشزا: نیماتیویتلوم
.تسینیرادرابنایاپات16هتفهعورشزاهناگادجتروصهبکیلوفدیساصرقزیوجتهماداهبزاین،تساکیلوفدیسامرگورکیم400یارادنیماتیویتلوملوسپکایصرقهکیتروصرد: هتکن
:نامیاززاسپ
.دوشزیوجتنامیاززاسپهام3اتهداسایلارنیمنیماتیویتلوملوسپکایصرقددعکیونهآصرقددعکیهنازور

  
  
  



  



لزنمردنامیاز7-خ
:تسایرورضریزتاکنتیاعر،لزنمردنامیازماجناتروصرد

یتشادهبطیارشیسررب،هداوناخدارفاابییانشآ: دیدزابزافده. دوشدیدزابیرادراب37ات36یاههتفهردنامیاززالبقرداملزنمزاتسامزال،دنکنامیازلزنمردردامهکتسانیاربهداوناخرارصارگا1-
نامیازنیحکمکناونعهبهداوناخیاضعازارفنودلقادحدوجوویروفطیارشردرداملاقتنایاربمزالیگدامآ،زایندروملیاسوکرادتدرومردردامییامنهار،هداوناخوردامهبرطخمئالعشزومآ،لزنمطیحم

:زادنترابعدوشهجوتدیابهکیتاکن. درکهدامآنامیازیاربارلزنمیاهقاتازایکیتسارتهب: نامیازقاتاطیارش2-
.تشادهگنمرگیتحارهبارنآناوتبدرسیاوهردنینچمه. دشابریذپناکمایناسآهبنآهیوهتوهدوبباتفآهبورهکیقاتا
.دوشهدناشوپنامیازماگنهگرزبنولیانایعمشمابوزیمتوهتسشًالماکنامیاززالبقودشابوشتسشلباققاتافک
.دوشظفحواتمرحودنکیتحارساسحانآردرداماتدشابرادروخربنامیازنامزردبسانمششوپزاقاتاهرجنپوبرد
) دشابسرتسدردیفاضاطبارمیسوبسانمچیپرس،تاو60پمالتسارتهب. (درادیفاکرونبشماگنهردقاتاهکنیازانانیمطا
.دشابهتشاددوجوقاتاردقربعطقتروصردهریغوزوستفنغارچ،هوقغارچ،عمشدننامروندلومرگیدلیاسوتسارتهب
.دوشجراخقاتازایرورضریغلیاسو
.دوشکشخباتفآردوهتسشردامشلابوهفحلم،کشت،وتپ،فاحلدننامباوخلیاسو
.دوشهدادرارققاتارددازونورداملیاسوونامیاززایندروملیاسو
.درادهگنزیمتاریلسانتهیحانودریگبمامحربیلزالبقناکماتروصرددوشهیصوتردامهب
.تسایرورض،دناهدشباختناًالبقهکهداوناخیاضعازارفنودروضحطقفودوشیراددوخنامیازقاتارددارفادایزدمآوتفرزادیابنامیازنامزرد
.درکدودحماردازونوردامابناتسودوناگتسبتاقالمدیاب،نامیازلماعوردامشمارآظفحوتنوفعلاقتنارطخشهاکروظنمهبنامیاززاسپلواتعاس6رد
:لماشلیاسونیا. دوشمهارفزایندروملیاسو،نامیازیاربهدشنییعتخیراتزالبقهتفه4لقادحتسارتهب:نامیازقاتاردمزاللیاسو3-
.دوشکشخباتفآردوهدشهتسشًالبقدیاباههفحلم. زیمتهفحلم4لقادح
قاتافکوکشتندناشوپیاربزیمتوگرزبینولیانعمشم
2رداملیاسو هناش،دایزرادقمهبزیمتهنهکاییتشادهبراون،زیمتریزسابلودنبهنیس،باروج،تروصهلوح،امرسلصفردمیخضهنتمینایتکاژ،دوشزابهمکدایراونابنآهقیهکباوخسابلاینهاریپتسد:
یصخشتفاظنلیاسوو

کشوپایهنهک،هالک،سابل)،شلاب،وتپایهفحلم،کشت (دازونباوختخر: دازونلیاسو
هلطابذغاکایهمانزوریدادعت،مرگبآیرطبایهسیک،لاغشآلطس،چراپاییرتک،اهتسدوردامیوشتسشیاربگرزبنگلود
: لماش،دوشهدادرارقییامامفیکرددیابهکیلیاسو: نامیاززایندروملیاسو4-
ییامامیشوگ-
ددع2لقادحراوپ-جنسراشفهاگتسدویبطیشوگ-
)دیشابهتشادهفاضایرطابدنچلقادح. دیوشنئمطمهوقغارچندشنشورزا (یرطابوهوقغارچ-یناهدجنسترارحهجرد-
150*150داعباهبزادناریزیاربعمشم-زایندرومرادقمهبلیرتساهبنپوزاگ-
)زاینتروصردکنیع،کسام،ینولیاندنبشیپ،ناگ (یتظافحلیاسو-ددعکیلقادحیچیق،ددع2لقادحرخوکسنپ-
ددع2طسوتموگرزبیاهولقفرظ-ددع2لقادحکچوکیزلفهساک-
80*80داعباهبلیرتساناشهکت6لقادح-)هتسبکی (فرصمرابکیشکتسد،تفج3لقادحلیرتساشکتسد-
ددع5لقادحفاندنبسپیلک-
نیسوتیسکا،نزوسرسوگنرس،ینوفعدضداوم-تسدهلوح،ینوباصاجونوباص-
نامیازیاهتبقارمتبثمرف-یرتمراون-

  



)همادا (لزنمردنامیاز7-خ
ردامهارمهیاربهیصوتدنچ
.دراذگناهنتارواودشابردامرانکرددیابهارمه1-
.دناشوپبسیخلامتسداباروایناشیپزاینتروصردودهدشلامارردامتشپ،امامییامنهاراب2-
.دراذگناهنتاروانتفرتلاوتایندزمدقماگنه3-
.دنککمکردامهبامامییامنهارقبطندزروزویسفنتیاهرونامماجناایوتیعضورییغترد4-
.دنکییاسانشاررطخمئالع5-
.دنکنییامنهارارردامنامیازلماعرظنفلاخم6-

هبناجهمهتاطایتحا
.دینکهعجارموئازلزنمهبییامامفیکهارمههب،هداوناخهبندادرطاخنانیمطاویدرسنوخظفحابنامیازعوقوزاعالطاتروصرد. دیشابهدامآهشیمهنامیازیاربدیاب،تساصخشماننامیازنامزهکاجنآزا1-
:دینکتیاعرودیراپسبرطاخهبارریزتاکن2-
؛ییامامفیکندادرارقسرتسدرد
؛نامیازماگنهردلیرتساطیارشتیاعرولیاسوندوبلیرتسازانانیمطا
؛یتظافحلیاسوزاهدافتسا
؛نامیاززالبقاهتسدنتسشواهنخاننتشادهگنهاتوک
؛ذوفننودبیاهفرظردتاحشرتونوخ،تفجندراذگ
؛یرتم2قمعردویندیماشآبآعبنمزارودرتم10لقادحیتشادهبقیرطهبتفجندنازوساینفد
؛هناگادجروطهبتاعیامونوخهبهتشغآیاهسابلواههفحلمنتسشویروآعمج
.لیرتساریغلیاسوایوعوفدمابندشهدولآتروصرداهشکتسدضیوعت

ردامابطابتراداجیا
:دینکهجوتریزتاکنهبطابتراداجیارد. دهدماجنادیابردامزاهدننکتبقارمدرفرههکتسایتامادقانیرتمهمزایکی،رداماببسانمطابترایرارقرب

؛دینکمالسردامهبییورشوخاب
؛دیشابهتشادزیمآمارتحاوهناتسودراتفر
؛دینکتبحصردامابهداسنابزاب
؛دیهدخساپودینکشوگتقدهبردامتالاوئسهب
؛دنکهدروآرباردوخیاهزایندناوتبرداماتدینککمک
؛دینککمکحیحصیریگمیمصتیاربارردام
؛دیهدماجنایراکهچدیهاوخیمهکدیئوگبواهبودیریگبهزاجاوازاهنیاعمرهزالبق
؛دینکتیاعرارردامیصخشمیرح
؛دینکنراکشآارردامزار
؛دینکتیاعرهنیاعمونامیازماگنهارردامبسانمششوپ
.تساهتفرگارفاراهنآهکدیوشنئمطمودیهدهیاراارمزالیاهشزومآردامهب

  



  



  



  



یرادرابردیکشزپناوریاهوراد13-خ
:یلکهیصوتدنچ

.تسایکشزپناوریاهورادهوقلابیبناجضراوعزارتشیبرایسبنینجوردامیارب) نونجویگدرسفا (یناوریاهلالتخازایشانرطخ،دراومزایرایسبرد
طقسهبراداوارواایودینکداجیاهانگساسحاردامردتسینمزال،دراومنیارد. دنکهعجارمکشزپناورهبتبقارمونامردموادترظنزادیابهلصافالب،دوشرادرابنادرگناوریاهورادابنامردتحتیمناخرگا
.دییامن

.تسانکممریغ،تسارطخیبیرادرابردنادرگناوریورادمادکهکلاوئسنیاهبیعطقخساپ
تسارادرابنزیاهسرتساشهاکروظنمهبطیحمردیتارییغتوحالصا،ناتسرامیبردیرتسب،ناتسرامیبزاجراخینامردناورلماشبیترتهبحجراینامردیاهشور،یناوریاهلالتخاطسوتماتفیفخدراومرد

.
)ینامردورادوینامردکوشورتکلالماشدرومبسحرب. (دوشیمنامردکشزپناوررظنتحترامیبًامازلا،دراددوجونیریاسونینج،ردامهببیسآلامتحاهکیناوریاهلالتخادیدشدراومرد
.تسایرورض،ورادهبددجمزاینیسرربرظنزاررکمیبایزرا. دوشماجناکشزپناورتراظنتحتولبقزانادرگناوریاهورادعطق،هدشیزیرهمانربیرادرابردتسارتهب
.دنیامنزیوجتارنادرگناوریوراد،کشزپناورونانزنیصصختمهرواشمورظنابیمومعناکشزپتسارتهب،یهدریشویرادرابنارودتیساسحهبهجوتاب
.تساعنامالب،صاخدراومردتبونکییاربنآزیوجتایوهاتوکتدمهبنیپزایدوزنبزیوجت،یریذپکیرحتویرگشاخرپلرتنکیاربلودیرپولاهزیوجت
.دریگرارقلافطاصصختمطسوتهژیوتبقارمتحتدازون،نامیاززادعبتسایمازلا،دشابنادرگناوریاهورادابنامردتحترادرابردامهچنانچ

نونجدضیاهوراد
مئالعلرتنکیاربییاهنتهبندرکیرتسبایودناسرببیسآنارگیدایونینج،دوخهبتسانکممردامهکیدراومردطقف،یرادرابلواههامهسرد. درادندوجواهورادنیاندوبکینژوتارتربلادیعطقدهاشچیه
. درکزیوجتناوتیم،دشابنیفاک

.درادندوجوتدمزاردیبناجضراوعداجیاربلادیدهاوشچیهوتسالمتحمریغینینجیاهیلامونآداجیا،موسومودههامهسرد
.تسایرورضدراومردنامردلواطخلودیرپولاهریظنتردقرپنونجدضیاهورادزیوجت)،نیزامورپورلکونیزادیرویت (تردقمکنونجدضیاهورادزایشاننویسناتوپیههبهجوتاب
.تساعنامالب) نیزامورپورلک،نیزادیرویت،نیزانفرپ (ینیزایتونفهورگیاهورادزیوجت،یهدریشنارودرد

یگدرسفادضیاهوراد
یهدریشویرادرابنارود

یرتسبردامدیاب،زوکیاسمئالعندوبهارمهولمحتلباقریغودیدش...) واهتشا،باوخ (یتابنمئالع،یشکدوخهبرداملیامتتروصردیلو،دوشنامردیتیامحتامادقاابدیابیرادرابلواههامهسردیگدرسفا
.دریگرارقتبقارمتحتو

کرتمردنس،نامیازیاهدردابلخادتلماشیرادرابرداهورادنیاضراوع. دوشیراددوخیرادرابلواههامهسرداهنآزیوجتزایلو،تساهدشنتباثاهورادنیاندوبکینژوتارتهچرگا: یاهقلحهسیاهوراد
دضابنامردتحتیلیالدهبردامرگانیاربانب. تساینینجیناسرنوخردلالتخاهجیتنردوردامردنویسناتوپیهداجیا)،جنشت،کینوتسیدتاکرح،رارداسابتحا،هیذغتردلالتخا،یسفنتتالاکشا،زونایس (دازونرد
.دریگرارقتبقارمتحتدازونتسامزال،دشابیاهقلحهسیاهیگدرسفا

.تساعونممیرادرابردزیوجت: زادیسکاونومهدننکراهمیاهوراد
یمتفایردارورادنیاموسههامهسردهکینارداماما،درادنیعنمیرادرابیطیگدرسفادیدش...) واهتشا،باوخ(یتابنمئالعنامردیاربنیتیسکولفزیوجت:نینوتورسیصاصتخابذجزابهدننکراهمیاهوراد
.دوشعطقنیتیسکولففرصم،یرادرابموسههامهسردناکماتروصرددوشیمهیصوت. دنتسهلاتانیرپیلامونآرتشیبرطخضرعمرددننک

رارقهجوتدرومزینییورادنامرددیابمئالعتدشهبهتسبیلو،دریگیمتروصیگدنزدیدجیاهسرتساابردامرتشیبیراگزاسیارب) یتیامحینامردناور (یتیامحنامردادتبا،نامیاززادعبیگدرسفانامردرد
.دریگ

ربنامردعوننیادیفمتارثازایتسردشنیبوکردردامهکدنکهیصوتردامهبارییورادنامردیاهنوگهبدیابکشزپ،دوبدیدشیگدرسفارگا،دننکیمبانتجاورادفرصمزانانززایرایسبهکنیاهبهجوتاب
.دروآتسدهبشکدوکابلماعتیور

.دریگبمیمصتنامردعوندرومرددناوتیم،درادنیگدرسفاایزوکیاسمئالعهکیرامیب
.دوشیمیریگشیپیرامیبدوعزا،دوشزیوجتیسکالیفورپروطهبیگدرسفادضیوراد،نامیاززادعبلواتعاس12یطرگا،درادنامیاززاسپیگدرسفاهقباسهکیردامرد

  



)همادا (یرادرابردیکشزپناوریاهوراد13-خ
میتیلواینامدضیاهوراد

.تساحجراماپزانولکنامزنیارد. دوشیراددوخمیتیلزیوجتزا،نینجردیبلقیلامونآلامتحالیلدهبیرادرابلواههامهسرد
.تسانامردلواطخکیتوکیاسیتنآیاهوراد،اینامنامردرد
یطردامیفاکنویساتاردیه،دوشیسرربرتاوگرظنزایفارگونوسماجناابنینجتیعضو،دوشیسرربهتفهودرهمیتیلینوخحطسدیاب،دوبیرورضیرادرابموسومودههامهسردمیتیلزیوجتلیلدرههبرگا
ضراوعتهجزاهژیوتبقارمتحتدازون. دریگرارقهجوتدرومنامیازءاقلا،دبایتدشمیتیلزودشهاکلابندهبایناممئالعرگا. دسربفصنهبمیتیلزودنامیازیلامتحاخیراتزالبقهتفهودودوشنیمأتنامیازهرود
.دریگرارقییوراد

.تساهارمهدراومدصرد5ات1ردادیفیبانیپسالامتحاشیازفاابیرادرابردنیپزامابراکوتاورپلاومیدسفرصم
.تسایهدریشردیرتبسانمیاهورادتاورپلاومیدسونیپزامابراک. دوشعطقیهدریشدیاب،درادترورضمیتیلزیوجترگا،یهدریشنارودرد

اهنیپزایدوزنب
.دوشبانتجاماپزایدزیوجتزا،یرادرابلواههامهسرد
.دوشزیوجتدیابنهدریشردامردیلو،درادنیعنمدیدشیباوخیبوکچوکیاهیحارجوینامردتامادقا،یبارطضاتالمحلرتنکرداهنیپزایدوزنبیاهعفدوتدمهاتوکهدافتسا،یرادرابموسومودههامهسرد

یرادرابرداهورادفرصم14-خ
                                                                                                                                               : دراد فرصم عنم یرادراب رد هک ییاهوراد
- ACE inhibitors (Angiotensin-converting enzyme inhibitors - Kanamycin
- Aminopterin - Lithium
- Androgens - Methimazole
- A-II antagonists (Angiotensin II receptor antagonists - Methotrexate
- Busulfan - Misoprostol ( یرادراب متخ دراوم رد زجب )
- Carbamazepine - Penicillamine
- Chlorbiphenyls - Phenytoin          ( جنشت دراوم رد زجب )
- Cocaine - Radioactive iodine
- Coumarins - Streptomycin
- Cyclophosphamide - Tamoxifen
- Danazol - Tetracycline
- Diethylstilbestrol (DES) - Thalidomide
- Ethanol - Tretinoin
- Etretinate - Trimerthadione
- Isotretinoin - Valproic acid

  



  

  
  
  
  
  
  
  



  



  



)رتمیلیمهبیلخادرطق (هلولهزادنا)هتفههب (یرادرابنس )مرگهب (نزو
282/5ریز 1000ریز

28-343/0 1000-2000
34-383/5 2000-3000

4/0-383/5زارتالاب 3000زارتالاب
6مرگولیک (نزو) = رتمیتناس (ندربورفقمع + (

دازونءایحافیراعت1-د

.دینکیبایزراهنیسهسفقندشهدیشکوت،ندرکهلان،سفنتدادعتشرامشرظنزااردازونسفنت: سفنتیبایزرا

هلوحودیهدرارق) دشابهدشهدیشکبقعهبیرصتخمندرگ (بسانمتیعضورداردازون: ییاوههارندرککاپبسانمتیعضو
.دیهدرارقدازونیاههناشریزرتمیتناس2/5ات2تماخضهبیاهدشهلولهچراپای

ارنشکاسهلول. دینکنشکاساریان،دازونندوبنلاحرسوموینوکمهبکیتوینمآعیامندوبهتشغآتروصرد: هشارتنشکاس
.دوشنماجناراب2رثکادحایهیناث20زارتشیبندرکنشکاس. دینکینیبلخادرتمیتناس3وناهدلخادرتمیتناس5رادقمهبرثکادح

رانکارسیخهچراپایهلوح. دینککشخ،تساهدشمرگلبقزاهکزیمتهچراپایهلوحاباردازونهنتوتروصورس: ندرککشخ
.دیهدرارق،تساهدشمرگلبقزاهکیاهچراپایهلوحیورارواودیراذگب

طقفدازونتشپندیلامایواپهنشاپهبندزرگنلت،اپفکهبندزهبرض. (دیهدماجنامیالمیتسوپکیرحت: یسملندرککیرحت
)رابودایکییارب

حیحصتیعضورداردوخیاهتسدوناتشگناهکیلاحرد. تسا) یتشگناود (تسششور،شورنیرتهب: هنیسهسفقندرشف
. دیرببورفلخادهبهنیسهسفقیفلخ-یمادقرطقموسکییبیرقتقمعهبارهنیسغانجهکدیروآدراوراشفردقنآدیاب،دیاهدادرارق
دوشرارکتهقیقدرهرد) سفنت30وراشف (90راک120ابیرقتدیاب. دوشهدادددجمندشرپهزاجابلقهباتدینکاهرارندرشفسپس
)دوشعوجردازونیایحاهمانسردباتکهبرتشیبتایئزجبسکیارب(

ودناشوپبارواناهدوینیبهکیروطهبدیراذگبدازونتروصیوریتسردهبارکسام(PPV): نژیسکاوتبثمراشفابهیوهت
ردراب60ات40تعرسابارهیوهت. دینکهدهاشمارهنیسهسفقتکرحودیراشفبارگب. دریگرارقکسامهیشاحلخادردهناچهرانک
.دیهدماجناهیناث30تدمهبوهقیقد

.دیهدیروفعاجرااردازون،تیعضوتابثزاسپ
.دینکمهارفاریروفعاجراتامادقا-
.تساهداتفایقافتاهچهکدیهدحیضوتردامهب-
.دیهدماجناارهیوهت،عاجراماگنهرد-

:درادنسفنتدازون،هیوهتهقیقد10زادعبرگا
.تساهدرمدازون،دیهدنماجناارهیوهت-
.تساهداتفایقافتاهچهکدیهدحیضوتردامهب-
.دنشکبشوغآهباروالیامتتروصردودننیببارناشتوفلاحردایهدشتوفدنزرفنیدلاودیهدهزاجا-

هشارتلخادیراذگهلول

)نامیازقاتازاسپتبقارملماش (ایحازاسپیاهوراد
0/1دیارلکوردیهناسکولان mg/kg…....................................دوشزیوجتعیرس
،
IM (احیجرت)                  IV (ردخمداومزایشانیسفنتبوکرسیارب( )   لوبقلباق)،

IV (200یمسیلگوپیهیارب10% (زکولگلولحم mg/kg) 2 ml/kg……... (2-1ضرعرد
.دبایهمادایدیروزکولگموادمنویزوفناابسپسوهقیقد

)1،تروصهب20mg/kgهتسهآزیوجت).…جنشتیارب(لاتیبرابونف mcg/kg/min) IV
.دوشیسفنتشالتفیعضتثعابتسانکمم

20-2نوخراشفشهاکیارب (نیماپود mcg/kg/min......(موادمنویزوفناتروصهب
.یدیرو

:هرطقهبساحم
mcg/kg/minرظندروم (kg) ×6نزو ×

ml/hrرظندروم

:IMینالضعلخاد:IVیدیرولخاد:ETهشارتلخاد:SQیدلجریز

یزاسهدامآوراد یاربتظلغ
زیوجت

نیرفنیپا
1/10000لولحم
کیگنرسکیرد

یسیس
1/10000

ازفامجح
هبارینیمختمجح
گنرسکیلخاد

دیشکبگرزب

نیلاسلامرن
)هدشهیصوت(

تاتکالرگنیر
زمرقلوبلگ
Oمکارتم

تانبرکیب
میدس

ینیمختمجح
هبهدشهدیشک
زاگنرسلخاد
ایهدشرپشیپ

هدشهدامآ

0/5 mEq/ml
لولحمزا

 % 4/2

هار/ ژازود
زیوجت

تاطایتحا/ زیوجتتعرس
IV: 0/1-0/3

ml/kg
ET: 0/3-1

ml/kg

وعیرسیدیرولخادشوررد
1-0/5ابلائکارتودناشوررد
زیوجتنیلاسلامرنرتیلیلیم

ددرگ

(10 ml/kg)
IV

)یفاندیروهارزا(

هقیقد10ات5یط
ددرگزیوجت

1 mEqg/kg
(4 ml/kg)

هقیقد2لقادحیطیگتسهآهب
1)ددرگزیوجت mEq/kg/min)
هبدازونهکیتروصرداهنت
،دوشیمهیوهترثومروط
.دینکزیوجت

  
  



  

:دینکنییعت
یگراپتدموندبترارحهجرد: ردام
بآهسیک

یادصونابرض،سفنتتیعضو: دازون
تیعضو،تالضعهتیسینوتتیعضو،بلق
مادناضبن،یمومعلاح،تسوپگنر،مکش
ررکمغارفتسا،ندبترارحهجرد،اه

مادقاویدنبهورگ

مادقایلامتحاصیخشت

یبایزرا

اههناشنایمئالع

دازونیروفعاجرا-

عاجرازاشیپتامادقا
1دقبطزاینتروصرددازونءایحا-
تلاحردزجیشباتهدننکمرگریزندادرارقابدازوننتشادهگنمرگ-
یمرترپیه
دازونهبیهدریش: تساندروخریشهبرداقدازونهکیتروصرد-
)ریزلودجقبط (نوخدنقندمآنییاپزایریگشیپ-
لواتبون،دسریمنعاجرازکرمهبدازونتعاسکیتدمردهکیتروصرد-
:دینکزیوجتریزحرشهبارکیتویبیتنآ
نزومرگولیکرهءازاهبمرگیلیم50نیلیسیپمآلوپمآینالضعقیرزت-
رهءازاهبمرگیلیم2/5نیسیاماتنجلوپمآینالضعقیرزتودازونندب
هناگادجلحمودرددازونندبنزومرگولیک
تعاس12رهنیسیاماتنجلوپمآقیرزترارکت: عاجراناکمامدعتروصرد-
رتشیبایمرگولیک2نزوابنادازونیاربنیلیسیپمآلوپمآقیرزترارکتو
تعاس12رهمرگولیک2زارتمکنزوابنادازونیاربوتعاس8ره

دیدشلایرتکابتنوفع

بآهسیکتدمینالوطیگراپاینامیازنیحردامبت
ایهقیقدردراب60دازوندنتسفنت،تعاس18زاشیب
،رتمکایهقیقدردراب30دازوندنکسفنت،رتشیب
شهاک،ندرکهلان،جنشت،هنیسهسفقندشهدیشکوت
ترارحهجرد،لواتعاس24یدرز،یرایشوهحطس
هجرد36/5زارتمکو37/5زاشیبدازونندب
هتیسینوت،زونایسایویگدیرپگنر،دارگیتناس
ریغ،اهمادنایعیبطریغضبن،یعیبطریغینالضع
،ررکمغارفتسا،بلقیادصونابرضندوبیعیبط
،ندروخنریشایندیکمتردقشهاک،یمکشهدوت
)نویسناتسید(مکشعاستا

رطخیاههناشن2-د

نوخدنقندمآنییاپزایریگشیپیاربیتامادقا

:تساردامریشزامیقتسمهیذغتهبرداقدازونرگا
.دنکهیذغتشدوخریشابارکدوکهکدیهاوخبردامزا•

:تساعلبهبرداقیلودرادنارردامناتسپزامیقتسمهیذغتییاناوتدازونرگا
.دیهدبواهبیعونصمریش،هیادریش،ردامهدشهدیشودریش،ندوبسرتسدردوتیولوابیترتهب•
.دیهدبواهب)مرگولیکرهیاربیسیس5دودح ( دنقبآقوفدراومزاکیچیهندوبنسرتسدردتروصرد•

:دنقبآهیهتزرط
4هدشکنخهدیشوجبآیسیس200یوتحمناویلکیرد• لحار) مرگ(20رکشفاصرسیروخابرمقشاق،
.دینک

:درادنندیعلبییاناوتدازونرگا
.دیهدبواهبتعاس2رههدعمهلولقیرطزانازیمنامهابارالابتاعیام،دیرادهدعمهلولنتشاذگییاناوترگا•

  
  
  
  



  
  

  
  
  
  
  
  



  
  

:دینکهنیاعم
هزادنا،یعیبطریغلکش: ندرگورس
،هدوت،مروت،اهجالمیعیبطریغ
،یگدمآرب،یندرگهدرپ،ندرگلوتسیف
یگدرمنوخ
،ماکفاکش،هنیرقریغلکش: تروص
هزادنا،ینیبخاروسندوبهتسب
نابزیعیبطریغهزادنا،کفیعیبطریغ
لحم،لوتسیف،یعیبطریغلکش: شوگ
یعیبطریغنتفرگرارق
،یعیبطریغینالضعنامتخاس: مکش
فانیزیرنوخ،مکشدیئوفاکسالکش
هدوت،یعیبطریغلکش: تارقفنوتس
هدوتدوجو،یگدرمنوخ،اهسونیس
وم
،مادنایعیبطریغلکش: نگلواهمادنا
تیعضو،یگدرمنوخ،مروت،یگتفررد
وزابتکرح
نایرجایوارجم: یرارداهاگتسد
ردرارداعفدمدع،یعیبطریغیراردا

لواتعاس24
مدع،یلسانتماهبا: یلسانتهاگتسد
یعیبطریغهزادنا،اههضیبلوزن
لوتسیف،هتسبدعقم: یشراوگهاگتسد

مادقاویدنبهورگ

مادقایلامتحاصیخشت اههناشنومئالعیبایزرا

)عاجرانیحدازونندوبمرگزانانیمطا(ناتسرامیبهبدازونیروفعاجرا-
زاگاباراهتفاب،تشپایمکش،رسیورتفابندوبزابتروصرد-
.دیناشوپب،تساهدشهدناسیخلیرتسانیلاسلولحمابهکیلیرتسا

دیدشیراجنهان

گرزبماکفاکش-
هفرطودناوکیزرتآ-
دیئوفاکسامکش-
یزیشورتساگ-
لسولافما-
فانیزیرنوخ-
لواتعاس24ردرارداعفدمدع-
یلسانتماهبا-
هتسبدعقم-

یراجنهان/ینامیازتامدص4-د

اهناگرایعیبطریغهزادناولکش-
مروتایهدوت-
سونیسایلوتسیف-
شوگیعیبطریغلحم-
یعیبطریغیفانقورع-
نگلیدازردامیگتفررد-
مورکاسیورومهدوتدوجو-
)سایداپسوپیه،سایداپسیپا (یعیبطریغیراردانایرجایوارجم-
اههضیبهفرطودلوزنمدع-
تلآیعیبطریغهزادنا-

طوبرمصصختمهبتصرفنیلواردعاجرایراجنهان

ریغتاکرح،رسیگدمآربومروت،اهناگرایگدرمنوخومروت
نامیاززادعباهاپیعیبطریغتیعضو،نآتکرحمدعایوزابهنیرق
تروصوینیبهنیرقریغلکش،جیرب

ناکدوکصصختمهبتصرفنیلواردعاجراینامیازتامدص

  
  
  
  



  
  
  

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  



  
  
  
  



  



  
  
  



  شرح وظیفه کاردان مامایی در برنامه مراقبت های ادغام یافته سالمت مادران
  پیش از بارداری

مشخصات، وضعیت بارداری و زایمان، سوابق بارداری و زایمان قبلی، سابقه یا ابتال فعلی به بیماری، وجود ناهنجاری، وجود یا (ارایه مراقبت های پیش از بارداری شامل گرفتن شرح حال 
  )سابقه اختالالت روانی و همسرآزاری و رفتارهای پرخطر، وضعیت مصرف داروها و حساسیت دارویی در مادر

از نظـر ورم،  ات، معاینـه پسـتان هـا، معاینـه انـدام هـا       اندازه گیری قد، وزن، عالئم حیاتی، معاینه چشم از نظر آنمی، معاینه دهان و دندان، تعیین نمایه توده بدنی، معاینه پوست از نظر بثور 
  معاینه واژن و لگن، تعیین تاریخ مراجعه بعدی 

  انجام پاپ اسمیر 
  ارجاع فوری، در اولین فرصت و یا غیر فوری خانم در معرض خطر به پزشک عمومی  
  ثبت اقدامات در فرم مراقبت 
  آموزش و مشاوره تنظیم خانواده 
  تجویز اسید فولیک 

  ایمن سازی با واکسن توأم 
  )بخش ب(بق دستورالعمل تشخیص بارداری ط

IUDخارج کردن . در مواردی که هم زمان با بارداری است   
 بارداری

تالالت روانی و همسرآزاری و مشخصات، وضعیت بارداری فعلی، سوابق بارداری و زایمان قبلی، سابقه یا ابتال فعلی به بیماری، وجود ناهنجاری، وجود یا سابقه اخ(ارایه مراقبت های معمول دوران بارداری شامل گرفتن شرح حال
  )رفتارهای پرخطر، وضعیت مصرف داروها و حساسیت دارویی در مادر

از نظر آنمی، معاینه دهـان و دنـدان، معاینـه    ارزیابی معمول مادر شامل تعیین سن بارداری، سئوال در مورد عوارض و شکایت های شایع، اندازه گیری قد، وزن، عالئم حیاتی، معاینه چشم  
کت جنین، معاینه پسـتان هـا، تعیـین تـاریخ     م ها و صورت از نظر ورم، تعیین نمایه توده بدنی، معاینه پوست از نظر ضایعات، شنیدن صدای قلب جنین، اندازه گیری ارتفاع رحم، لمس حراندا

  مراجعه بعدی، تکمیل جدول وزن گیری، ارزیابی عالئم خطر فوری
  فوری مادر در معرض خطر به پزشک عمومیارجاع فوری، در اولین فرصت  و یا غیر  
  ثبت اقدامات در فرم مراقبت، بررسی و ثبت نتیجه تشخیص بارداری 
  آموزش و مشاوره تنظیم خانواده 
  )اسید فولیک، آهن، مولتی ویتامین(تجویز مکمل های دارویی 
  )در صورت نیاز(ایمن سازی با واکسن توأم و تزریق رگام  



  )طبق دستورالعمل اجرایی و با اخذ گواهی نامه(و مزایا و ضوابط شرکت در کالس های آموزشی آمادگی پیش از زایمان) روش های غیردارویی(یمانآموزش روش های کنترل درد زا
زایمان و بالفاصله پس از زایمان در واحد تسهیالت زایمانی   

  ، ارزیابی عالئم خطر فوری) عیت زایمان فعلی، موارد خطر زایمان فعلیمشخصات، وضعیت زایمان قبلی، سوابق بارداری و زایمان قبلی، وض(گرفتن شرح حال
  معاینه واژینال برای تعیین وضعیت زایمان، وضعیت کیسه آب و لگن 
بق دستورالعمل بخش مراقبت های ویژه و انجام مراقبت های ویژه ط) ث(انجام زایمان طبیعی در واحد تسهیالت زایمانی طبق دستورالعمل بخش مراقبتهای زایمان و بالفاصله پس از زایمان 

م، شامل باز کردن رگ و تزریق سرم، باز کردن راه های هوایی، دادن اکسیژن، سوند گذاری، وضعیت دادن به مادر، آمنیوتـومی، ماسـاژ دودسـتی رحـ    ) ج(زایمان و بالفاصله پس از زایمان
های درجه یک و دو، کنترل صدای قلب و عالئم حیاتی، انجام مانورهای مربوط به دیستوشی شانه، ساکشن، احیاء  تزریق عضالنی مترژن، تزریق عضالنی اکسی توسین، ترمیم محل پارگی

  ومیجام اپی زیاتومی، ترمیم اپی زیاتنوزاد، انجام زایمان بریج در صورت قریب الوقوع بودن، بررسی منبع خونریزی دهنده، کنترل خونریزی و وضعیت رحم، دادن بی حسی موضعی، ان
  )ذ(، مراقبت از نوزاد)د(، دستورالعمل ارزیابی نوزاد تازه متولد شده)ث(مراقبت از نوزاد طبق دستورالعمل بخش مراقبتهای زایمان و بالفاصله پس از زایمان 
  )در صورت نیاز و در موارد فوری(انجام زایمان در منزل  
  ثبت اقدامات در فرم مراقبت، ترسیم پارتوگراف 
  تنظیم خانواده آموزش و مشاوره 
  )استامینوفن، مفنامیک اسید(، تجویز مسکن)آهن، مولتی ویتامین( تجویز مکمل های دارویی 
  )در صورت نیاز(تزریق رگام  

 پس از زایمان
وضعیت زایمان، سـابقه یـا ابـتال فعلـی بـه       مشخصات،(، شامل گرفتن شرح حال)چ(ارایه مراقبت های معمول دوران پس از زایمان طبق دستورالعمل بخش مراقبت های دوران پس از زایمان 

  )بیماری، وجود ناهنجاری، وجود یا سابقه اختالالت روانی و همسرآزاری و رفتارهای پرخطر، وضعیت مصرف داروها و حساسیت دارویی در مادر
چشم از نظر آنمی، معاینه دهـان و دنـدان، معاینـه انـدامها از نظـر ورم، معاینـه        ارزیابی معمول مادر شامل سئوال در مورد عوارض و شکایت های شایع، اندازه گیری عالئم حیاتی، معاینه 

  ، تعیین تاریخ مراجعه بعدی)رحم(پستان ها، معاینه محل بخیه ها، معاینه شکم
  راه های هوایی، دادن اکسیژن، سوند گذاریشامل باز کردن رگ و تزریق سرم، باز کردن ) ح(انجام مراقبت های ویژه طبق دستورالعمل بخش مراقبت های ویژه پس از زایمان 

  )مفنامیک اسید، استامینوفن(تجویز مسکن ، )در صورت نیاز(، تزریق رگام پاپ اسمیر
  ارجاع فوری، در اولین فرصت  و یا غیر فوری مادر در معرض خطر به پزشک عمومی 
  )آهن، مولتی ویتامین(ای داروییتجویز مکمل ه، آموزش و مشاوره تنظیم خانواده، ثبت اقدامات در فرم مراقبت 

 
 .مامایی انجام می شود تجویز و تزریق عضالنی و وریدی سایر داروهای مورد نیاز مادران در دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان فقط توسط پزشک و یا کارشناس

 



سالمت مادران مراقبت های ادغام یافته برنامه مورد نیاز فهرست داروهای  
 

  ، کپسول وآمپول آمپی سیلین، کپسول سفالکسین، آمپول جنتامایسین، آمپول سفتریاکسون قرص اریترومایسینها شامل کپسول آموکسی سیلین،  وتیکآنتی بی 
  قرص اسید فولیک، قرص یا کپسول مولتی ویتامین مینرال یا ساده، قرص آهن 
  کپسول مفنامیک اسید، قرص استامینوفن خوراکی یا شیاف 
  آمپول اکسی توسینآمپول رگام،  ،واکسن توام 
  )ساولن، بتادین، الکل(مواد ضدعفونی کننده  
  )، نرمال سالیننمکی، قندی -رینگر، قندی(سرمها  
  ویال سولفات منیزیوم ، آمپول هیدراالزین 
  آمپول فنی توئین، آمپول مترژن 
  بتامتازونآمپول  
  آمپول هیدروکورتیزون 
  قرص و پماد واژینال کلوتریمازول 
  و قرص پرومتازین آمپول 
  آمپول و قرص متوکلوپرامید 
  قرص و ژل مترونیدازول 
  آمپول هپارین، ژل موضعی لیدوکائین 
  داروهای ملین، شیاف یا پماد آنتی هموروئید 
  آنتی هیستامین خوراکی 
  ، نرمال سالینهیدروکلراید داروهای احیاء نوزاد شامل اپی نفرین، بی کربنات سدیم، نالوکسان 
  )لیدوکائین(موضعی داروی بی حسی 
  1آمپول ویتامین ک، )ب ث ژ، هپاتیت، فلج اطفال(واکسن های بدو تولد نوزاد 
  آمپول مورفین، آمپول فورسماید، پتدین 
  گلوکونات کلسیم ،آمپول هالوپریدول، آمپول بی پریدین 
  آمپول فنی توئین، کپسول آداالت 
  آمپول و قرص دیازپام، آمپول و قرص فنوباربیتال 
  م ضد کزازآمپول سر 
  تتراسیکلین چشمی، سولفاستامید چشمی 
  الکل سفید یا اسپری فیکساتور، آمپول سفازولین 



سالمت مادران مراقبت های ادغام یافته برنامه تجهیزات فنی مورد نیازفهرست   
 

  فشارسنج دستگاه و طبی گوشی 
  گوشی مامایی یا سونی کیت 
  تخت معاینه، پاراوان 
  ترازوی بزرگسال 
  ر نواریقدسنج یا مت 
  و جای آن ترمومتر دهانی 
  فور یا اتوکالو 
 ، ترالیتخت زایمان 

  تخت یک شکن بیمار 
  دیش دردار ،بیکس 
  قطره چکان اسپری فیکساتور، ماژیک یا قلم الماس، سواب، اسپاکولوم، الم و جعبه الم، اسپاچوال،: وسایل انجام پاپ اسمیر 
  ظرف قلوه ای، کاسه فلزی 
  چراغ پایه دار، پایه سرم 
  ، ماسک یا لوله در اندازه های مختلفکپسول اکسیژن ومانومتر 
، سوند فولی، سوند نالتون، خودتراش یک بار مصرف، ، پنبه و گاز، پد یا نوار بهداشتی، دستکش استریل و یکبار مصرف، کاغذ کاهی برای پوشش زیر بیمار، صابوندر اندازه های مختلف سرنگ و سر سوزن: وسایل مصرفی 

   صفر، کالمپ بندناف، یورین بگ، ست سرم، ست انفوزیون 3صفر یا  2ضد حساسیت و باند، آنژیوکت و سه راهی آن، تیغ اره، پوشک، دستبند هویت نوزاد، نخ بخیه کرومیک  گارو، چسب
  )  F 8، لوله تغذیه F 5و  F5/3 ایروی دهانی، کاتترهای نافی  میلیمتر، 4و   5/3و   3و  5/2ماسک و بگ، الرنگوسکوپ با تیغه های صاف، لوله های داخل نای (  وسایل احیاء نوزاد 
  ، قیچی اپی زیاتومی، قیچی راست جراحی، پنس سوزن گیر، پنست راست، چیتل فورسپس، والو)هموستات، کوخر، گرد(انواع پنس 
 چراغ اولتراویولهوارمر،  

 دستگاه ساکشن و رابط ها 

  باطریچراغ قوه و ، ترازوی نوزاد، ماشین لباسشویی 
  کات نوزاد، پوار در اندازه های مختلف 
  )چهار پایه گردان جلوی تخت زایمان(تابوره 
  سینی و لگن استیل، چهارپایه جلوی تخت بیمار 
  ، زیرانداز مشمع ، چکمه الستیکیپارچه ای یا کاغذی ، عینک، ماسکنایلونی پیش بند: وسایل حفاظتی 
  یفرم اتاق زایمان، بالش و رو بالشی، پتو، کاله و لباس نوزادشان، حوله، ملحفه، گان، یون: وسایل پارچه ای 


