
 

 )الف(

 :ارزیابی عالئم اورژانس شامل 
ü  تشنج 
ü      افــزایــش فشــارخــون بــه

 و بیشتر 160/110میزان 

 :با یا بدون
ü سردرد مداوم 
ü تاري دید مداوم 
ü درد اپیگاستر مداوم 
ü   ادم ریه(رال در سمع ریه( 

 

ü حال شرح اخذ 

ü  رحـم   ارتفـاع  گیري اندازه 

 بارداري سن تعیین و

ü  جنین قلب صداي شنیدن 

ü اندازه گیري وزن 

 
P  یک بار ساعت 4هر  فشارخون دقیق بررسی 

  )صبح تا شب نیمه جز به(

ü روزانه(جنین  حرکت کنترل( 

ü بار در هفته یک(ساعته  24 ادرار آوري جمع( 

ü میان در حداقل یک روز پروتئینوري گیري اندازه 

ü گیري اندازه CBC   ،،کـبـدي،     هـاي   آنزیـم   کراتینین
LDH )هفته در بار دو( 

ü یـک    هفته 2  هر(جنین  رشد براي سریال سونوگرافی
 )بار

ü با جنین سالمت بررسی BPS یا AFI   و  NST  2-1 
فاصله انجام تست بسـتـگـی بـه  سـن               (  بار در هفته

حـجـم مـایـع       ،     FGRحاملگی، شدت بیماري، شدت
 .)آمنیوتیک و تغییرات داپلر دارد

ü  توزین روزانه* 

 45مراجعه به راهنماي صفحه 
پره اکالمپسی شدید 

 یا اکالمپسی 

 یا بیشتر 1+پروتئینوري  

یا  BPSنتیجه غیرطبیعی  
NST 

 کاهش حرکت جنین 

 کاهش رشد جنین 

 160/110فشارخون کمتر از  
به همراه نتیجه طبیعی آزمایش 
 ها و رشد مناسب جنین

نتیجه طبیعی آزمایش ها و  
 جنین مرده

 یا160/110 میزان به فشارخون ـ  افزایش 

 بیشتر

 بیشتر یا گرم 2میزان  به پروتئینوري ـ  بروز

 لیتر دسی در گرم میلی 1/2 از بیش ـ  کراتینین

 100000 زیر ـ  ترومبوسیتوپنی
 **روبین  بیلی یا کبدي هاي آنزیم ـ  افزایش

2 

1 

3 

4 

5 

6 
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 ادامه

 بله

 خیر

. به هـمـراه پـروتـئـیـن اوري              140/90فشار خون مساوي یا بیشتر از : پره اکالمپسی
 .پروتئینوري ممکن است دیرتر از هیپرتانسیون بروز کند

 پره اکالمپسی خفیف



 45مراجعه به  راهنماي صفحه 
پره اکالمپسی شدید 

 یا اکالمپسی 

2 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

ساعته هر  24جمع آوري ادرار 
 ساعت یکبار 48

 اقدام مطابق الگوریتم بررسی 
 سالمت جنین

ü           ــررســی روش هــاي ب
  IUGR  تشخیص

 ...)سونوگرافی دقیق، داپلر، (

سن بارداري *** 
 هفته یا بیشتر؟ 37

اقدام براي ختم 
بارداري بر اساس 
 وضعیت مادر

 انـدازه   پروتئینوري،  گیري  اندازه
 هماتوکریـت،   هموگلوبین،  گیري
 هـاي   آنـزیـم    کراتینیـن،   پالکت،
 کبدي 

تزریق سولفات منیزیم 
 مطابق راهنما 

 پره اکالمپسی شدید

 ـ آماده کردن وسایل احیا 
ـ ختم بارداري متناسب با وضعیت 

 مادر و جنین 

ساعت  48ترخیص حداقل 
 بعد از زایمان

نیاز به ختم 
 بارداري؟

 ) الف(ار مراقبت ها تکر
 تا زمان زایمان

 2بروز پروتئینوري به میزان  
 گرم یا بیشتر

IUGR 

 توضیحات
 

توزین روزانه مادر ، استراحت نسبی و رژیم پر پروتئیـن  *  
 .توصیه می شود

 end organ failureمشاوره داخلی جهت بررسی ** 
پـس از     ...)  تکراري، بریج، ( در موارد نیاز به سزارین *** 
 .انجام شود 37هفته 

) الف(تکرار مراقبت ها 
 تا زمان زایمان

 خیر

 بله

 خیر

43 

 بله 



 

 نوع اقدام شرح اقدام

 اخذ شرح حال و سابقه تشنج، سر درد، تاري دید، درد اپی گاستر

کنترل عالئم حیاتی، معاینه کبد، سمع قلب و ریه، شنیدن صداي قلب جنین، اندازه گیري ارتفاع رحم، بررسی رشد جنین و تعیـیـن   
 سن بارداري، فشار خون نیمه نشسته گرفته شود

 معاینه

 اندیکاسیون بستري پره اکالمپسی

 پاراکلینیک آزمایشگاه LDH، آنزیم هاي کبدي، CBCساعته، اوره، کراتنین،  24پروتئین ادرار، پروتئین

 تصویر برداري سونوگرافی

 سایر تست هاي تشخیصی ، داپلرNST ،AFI ،BPSبررسی سالمت جنین با 

 درمان دارویی نوع دارو با ذکر دوز مطابق با راهنماي پره اکالمپسی شدید

 اندیکاسیون پره اکالمپسی شدید

 درمان جراحی اندیکاسیون ختم بارداري 

 نوع عمل سزارین 

 درمان غیر دارویی و آموزش ها رژیم غذایی پر پروتئین، افزایش میزان استراحت، آموزش عالئم خطر پره اکالمپسی شدید، اکالمپسی

هفته یا بیشتر، پره اکالمپسی شدید، جنین مرده و از همه  37به خطر افتادن سالمت جنین، تاخیر رشد داخل رحمی، سن بارداري 
 مهمتر نجات جان مادر

 اندیکاسیون ختم بارداري

 مدت بستري بسته به شرایط بیمار و نظر پزشک

 اندیکاسیون ترخیص بودن وضعیت مادر  stableساعت پس از زایمان و اطمینان از 48حداقل 

 Follow upدستورات  روز پس از زایمان  60تا  42و  15تا 10اندازه گیري فشارخون در روزهاي  

 سایر اقدامات  
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 :امکانات و تجهیزات
 .بر بالین مادر آماده کنید Tongue depressorو  air wayکپسول اکسیژن، ماسک و بگ، وسایل انتوباسیون، داروهاي ضد تشنج، داروهاي ضد فشارخون، گلوکونات کلسیم،: تمامی وسایل احیا و اقدامات اورژانس شامل 
 

 :وضعیت قرارگیري مادر
 . وي را به پهلوي چپ خوابانیده  و سر او را به منظور جلوگیري از آسپیراسیون احتمالی باالتر از سطح بدن قرار دهید. مادر را در تخت مناسبی قرار دهید که در صورت تشنج  سقوط نکند

 
 :گرفتن رگ و تزریق سرم

 .دارید سی سی در ساعت تجویز کنید و رگ دیگر را براي شرایط اضطراري مادر باز نگه 125تا  60کرده و دو رگ مناسب از طریق کاتتر گرفته و از یکی از رگها سرم رینگر الکتات به میزان  NPOمادر را  
 ).در صورتی که خونریزي فعال ندارد(سی سی در  ساعت است  125حداکثر سرم تزریقی  

 .سوند ادراري را ثابت کرده و دریافت و دفع مایعات را کنترل و ثبت کنید
 

 : آزمایش هاي الزم
 .هماتوکریت، پالکت، کراتینین، آنزیم هاي کبدي، تست هاي انعقادي، قند خون و پروتئین ادرار را اندازه گیري کنید 

 .را مطرح می کند HELLPاختالل در نتیجه آزمایش هاي کبدي و انعقادي، ترومبوسیتوپنی و تغییرات همولیتیک در الم خون محیطی احتمال  سندرم 
 

 :درمان دارویی
 سولفات منیزیم

 :گرم در دقیقه و سپس به یکی از دو صورت زیر ادامه می یابد 1سی سی سرم و با سرعت حداکثر  100گرم وریدي در  6تا  4ـ تزریق سولفات منیزیم 
 .گرم عضالنی تزریق شود 5ساعت یکبار  4همزمان با تزریق وریدي اولیه و سپس هر % 50از محلول )  گرمی در هر باتوك 5دو تزریق (گرم تزریق عضالنی سولفات منیزیم  10) الف
 .در صورت وجود ترومبوسیتوپنی، تزریق عضالنی توصیه نمی شود: نکته
سی سی در ساعت  125باید توجه داشته باشید که میزان سرم دریافتی از دو رگ نباید بیشتر از (. سی سی سرم رینگر رقیق شده و در طی یک ساعت ترجیحاً از طریق پمپ انفوزیون 100گرم سولفات منیزیم در  2انفوزیون) ب
 )باشد

 :ـ ادامه تزریق سولفات منیزیم پس از اطمینان از شرایط زیر می باشد
 ـ وجود رفلکس پتالر

 ـ نبود دپرسیون تنفسی
 ساعت 4سی سی در مدت  100ـ وجود برون ده ادراري به میزان بیش از 

در صورت عـدم پـاسـخ نـیـاز بـه               .  دقیقه به صورت وریدي تزریق کنید 2گلوکونات کلسیم در مدت )  گرم 1( سی سی  10سولفات منیزیوم را قطع و ) وجود آپنه، از دست رفتن رفلکس ها(شدن با سولفات منیزیوم  over doseدر صورت 
 .ونتیالسیون مکانیکی می باشد

 .توصیه می شود 4ـ  mEq/l 7) 4/8ـ  mg/dl 8/4(نگهداري سطح منیزیم در حد . در صورت کاهش رفلکس ها و افزایش کراتینین، سطح منیزیم را اندازه گیري کنید
 .در میزان فوق الذکر حفظ شود و میلی گرم در دسی لیتر، دوز سولفات منیزیوم اولیه تجویز شده و دوزهاي بعدي نصف می گردد، ولی بهتر است سطح سرمی منیزیوم اندازه گیري 1/2در صورت کراتینین باالتر از : نکته

 
در شرایط خاص مانند اکالمپسی، پره اکالمپسی شدید در سه ماهه . ساعت پس از آخرین تشنج تزریق ادامه یابد 24اگر تشنج پس از زایمان اتفاق افتاده است، باید تا . ساعت پس از زایمان باید ادامه یابد 24تزریق سولفات منیزیم تا 

 .ساعت پس از زایمان با نظارت دقیق می توان تزریق سولفات منیزیوم را ادامه داد 48، تا  HELLPساعت و سندرم  24دوم بارداري، تداوم عالئم پره اکالمپسی شدید پس از

 اقدام اصلی در پره اکالمپسی شدید ختم بارداري است



 

 داروهاي کاهش دهنده فشارخون
 .نزول نکند 150/90باید توجه داشت که فشارخون به کمتر از : تجویز دارو به یکی از روش هاي زیر توصیه می شود 160/110ـ در صورت فشارخون بیشتر یا مساوي 

 . میلی گرم می توان تکرار کرد 30دقیقه تا حداکثر  20میلی گرم وریدي که در صورت لزوم هر   5ـ  10هیدراالزین ) الف
 ... )و  80، 40، 20افزایش دوز به صورت . ( میلی گرم براي کنترل فشارخون قابل استفاده  است 220دقیقه اي تا ماکزیمم  10میلی گرم در فواصل  20البتالول وریدي ) ب
از مبتال نبودن مادر به بيماري عروق كرونر و توجه به اثر سينرژيسم مصرف هم زمان بـا سـولـفـات         اطمینان ( میلی گرم براي کنترل فشارخون قابل استفاده است  30دقیقه و حداکثر تا  30تا  20میلی گرم خوراکی هر  10نیفدیپین ) ج        

 ).منيزيوم روي مادر و جنين
 

 داروهاي جایگزین سولفات منیزیوم
 :استفاده کرد زیرداروي اصلی در درمان پره اکالمپسی ـ اکالمپسی سولفات منیزیوم است ولی در صورت عدم دسترسی می توان از فنی تویین یا دیازپام به شرح 

 .میلی گرم فنی تویین خوراکی در صورت هوشیاري مادر تجویز کنید 500ساعت بعد  10در یک ساعت و سپس ) منع مصرف سرم قندي(نمکی  میلی گرم در صد میلی لیتر سرم 1000انفوزیون فنی تویین به میزان : فنی تویین) الف
میلی  10در صورت تکرار تشنج دوز اولیه . دقیقه تزریق شود 2میلی گرم وریدي و بسیار آهسته در مدت  10دیازپام به میزان  . در موارد عدم دسترسی به سولفات منیزیوم و فنی تویین می توان از آمپول دیازپام استفاده کرد: دیازپام) ب

. بنابراین وجود وسایل احیا بر بالین مادر بسیار ضـروري اسـت    .  میلی گرم در ساعت باشد امکان دپرسیون تنفسی مادر وجود دارد 30اگر میزان دریافتی بیش از . در حدي که مادر را آرام ولی بیدار نگهدارد.  گرم وریدي تکرارکنید
 .میلی گرم دیازپام دریافت نماید 100ساعت بیش از  24مادر نباید در : نکته

دقیقه  10پس از تخلیه دارو، سرنگ را به مدت . میلی گرم دیازپام را داخل رکتوم گذاشته، دارو را خالی نمایید 20سی سی بدون سر سوزن  حاوي  10یک سرنگ . اگر تزریق وریدي امکان پذیر نباشد، دیازپام به صورت رکتال تجویز می شود
 .میلی گرم دیگر نیز با این روش تجویز کنید 10اگر تشنج مادر کنترل نشد می توان . این کار از خروج دارو جلوگیري می کند. در حالی که باتوك ها نزدیک به هم نگه داشته شده، خارج نکنید

 .به علت امکان ایست قلبی در حین تزریق دیازپام، وسایل احیا و انفوزیون در دسترس باشد
 

 :معاینات ضروري
 .هر یک ساعت عالئم  حیاتی و رفلکس ها را اندازه گیري و قاعده ریه هاي مادر را سمع  و ثبت کنید

 .دقیقه کنترل کنید 15صداي قلب جنین را در ابتدا شنیده و سپس در زمان اینداکشن مادر هر 
 .استفاده کنید  Invasive homodynamic monitoringدر صورت بروز آنوري، ادم حاد ریه و تشنج بهتر است از 

 .استفاده شود  CVPاگر حجم ادرار اصالح نشد از . سی سی مایع انجام می شود 500با    fluid challenge testدر صورت بروز الیگوري طوالنی و شدید 
 . در صورت عدم هوشیاري مادر انجام سی تی اسکن و مشاوره اعصاب توصیه می شود

 
 :اقدام در زمان تشنج

 لیتر در هر دقیقه   4ـ  6ـ تجویز اکسیژن به میزان 
 ـ گذاشتن ایروي و در دسترس گذاشتن ساکشن، ماسک و بگ
 ـ مراقبت از مادر به منظور جلوگیري از صدمات ناشی از تشنج

در صورت عدم کنترل، تزریق سولفات منیزیـوم تـکـرار      . گرم می توان تزریق کرد 4درصد و در مادران درشت اندام تا  20گرم به صورت وریدي از محلول  2سولفات منیزیوم ) سولفات منیزیوم و دارو هاي ضد تشنج دیگر(ـ تجویز داروها 
 .تزریق شود) داروهاي جایگزین” ب“مطابق بند (و در صورت تداوم تشنج، دیازپام  ) داروهاي جایگزین” الف“مطابق بند (اگر تشنج کنترل نشد، تزریق بعدي با فنی تویین در داخل سرم . شود

 ـ اطالع به متخصص بیهوشی در زمان اولین تشنج
 .توصیه می شود MRIـ در صورت تشنج آتیپیک یا کماي طوالنی مدت انجام سی تی اسکن یا 

 ادامه



 :ختم بارداري
 .ختم بارداري با حداقل تروما به مادر و جنین اساس درمان در پره اکالمپسی شدید و اکالمپسی است

 .انجام شود) مطابق راهنماي مربوطه(در صورت مناسب بودن سرویکس القاي زایمانی ) الف
 انجام سزارین : و جنین زنده) سفت و بسته(در صورت نامناسب بودن سرویکس ) ب
استفاده از پروستاگالندین براي آمادگی سرویکس بالمانع است ولی استفاده از آن نباید منجر به تأخیر در ختم بارداري :  و جنین مرده یا عدم دسترسی به شرایط مناسب سزارین) سفت  و بسته(در صورت نامناسب بودن سرویکس ) ج

 . شود
 .سزارین در موارد اندیکاسیون هاي مامایی یا بدتر شدن وضعیت مادر انجام شود) د
 .در مورد نحوه ختم بارداري بر اساس سن بارداري وضعیت مادر، جنین و وضعیت سرویکس تصمیم گیري شود: نکته
 .ساعت ختم شود 12نمودن مادر آغاز و بارداري در مدت  stableساعت پس از  3ـ  6اینداکشن باید حداکثر  در مدت : نکته

 . در مواقع نیاز به بی حسی، استفاده از روش بی حسی اپیدورال در این بیماران ایمن تر است
 .ضروري است NICUکسب نظر متخصص اطفال در مورد نیاز به 

ایـن  .  با آگاه نمودن مادر و خانواده از عوارض این بیماري، پس از کسب رضایت می توان درمان انتظاري انجام داد   NICUو داراي  III، در مراکز مجهز سطح end organ damageو نبود پره اکالمپسی شدید  هفته در 28ـ  32در بارداري 
 .ساعت براي مادر مجدداً تصمیم گیري نمود 24جهت تسریع در مچوریتی ریه می توان به مادر کورتیکواستروئید تجویز نمود و سولفات منیزیوم طبق راهنما تجویز شده و پس از . نوع درمان نیاز به مراقبت بسیار دقیق دارد

 
 :پس از زایمان

در شرایط خاص مانند اکالمپسی، پره اکالمپسی شدید در سـه مـاهـه دوم        .  ساعت پس از آخرین تشنج تزریق ادامه یابد 24اگر تشنج پس از زایمان اتفاق افتاده است، باید تا .  ساعت پس از زایمان باید ادامه یابد 24تزریق سولفات منیزیم تا 
 . ساعت پس از زایمان با نظارت دقیق می توان تزریق سولفات منیزیوم را ادامه داد 48تا  HELLPساعت و سندرم  24بارداري، تداوم عالئم پره اکالمپسی شدید پس از

 
 :شرایط ترخیص مادر

 :ساعت پس از پایان تزریق سولفات منیزیوم، ترخیص شود 48ـ  72در صورت وجود شرایط زیر مادر می تواند حداقل 
 ـ پس از کنترل فشارخون 

 ـ برقرار شدن ادرار به میزان کافی 
 ـ عدم  احتمال تشنج مجدد 

 ـ نداشتن عوارضی مانند تاري دید، سر درد، درد اپی گاستر
 .هفته مادر به متخصص داخلی ارجاع شود 6در صورت تداوم فشارخون باال و پروتئینوري پس از . در صورتی که مادر با داروهاي کاهنده فشارخون مرخص شده است باید هر هفته جهت اندازه گیري فشارخون مراجعه نماید

 
 HELLPسندرم 

 10براي درمان افراد مبتال باید تمامی موارد مربوط به پره اکالمپسی شدید و اکالمپسی رعایت شود و ضمن مشاوره با متخصص داخلی  ابتدا   .  شامل همولیز، اختالل در آزمایش ها ي کبدي و ترومبوسیتوپنی در مادران فشارخون باالست
 subیعنی تا زمانی که . ساعت پس از زایمان، با نظارت دقیق می توان سولفات منیزیوم را ادامه داد 48معموالً در این سندرم تا . ساعت تا طبیعی شدن تعداد پالکت تجویز شود 12میلی گرم هر 5میلی گرم بتامتازون به صورت وریدي و سپس 

side  عالئم سندرمHELLP کنترل شود . 
 

 . در مواردي که اختالل انعقادي وجود دارد تزریق عضالنی مجاز نمی باشد: توجه
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 ادامه

 وجود نسج 
 در حال دفع؟

ارزیابی عالئم اورژانس 
 :شامل 

P عالئم شوك هموراژیک 
P خونریزي شدید 

 عالئم شوك هموراژیک 

 
 خونریزي شدید واژینال

تندرنس شکم، تب و لرز، ترشحات  
بدبو، حرکت دردناك سرویکس، 
 دستکاري محصوالت بارداري

خونریزي متوسط تا شدید،  
 سرویکس باز، دردهاي کرامپی

 سقط عفونی

سقط ناقص یا 
 اجتناب ناپذیر

واحد اکسی توسین در یـک     30ـ گرفتن رگ و تزریق  
 قطره در دقیقه 32لیتر سرم به میزان 

ـ انفوزیون سرم از رگ دوم مـتـنـاسـب بـا شـدت                   
 خونریزي

ـ خارج کردن ماحصل حاملگی با رینگ فورسـپـس در     
 حد امکان

ـ گرفتن رگ مناسب و تزریق سرم  
لیتـر   1ـ  2رینگر یا نرمال سالین 

 دقیقه 20در 
 واحد اکسی توسین به  30ـ تزریق 

 قطره در دقیقه   32میزان  
 تزریق خون در صورت لزوم -

در صورت مشاهده نسج در  
حال دفع خارج کردن آن با 
 رینگ فورسپس تا حد امکان

معاینه واژینال و بررسی  
 میزان خونریزي

مراجعه به الگوریتم 
 96ص. سقط عفونی

درمان شوك مطابق راهنماي  
شوك و ترانسفوزیون خون 

 99ص 

مشاوره جراحی در صورت عالئم  
یا  EPشکم حاد  و بررسی از نظر 

 کیست تخمدان پاره شده  

تخلیه کامل رحم در *  
 اتاق عمل

تخلیه کامل رحم در *  
 اتاق عمل

ü حال شرح اخذ 
ü بارداري سن تعیین 
ü حیاتی عالئم گیري اندازه 
ü جنین قلب صداي بررسی 
ü رحم ارتفاع بررسی 
ü واژینال معاینه 
ü خونریزي میزان بررسی 
ü تروما وجود 
ü انجام  CBC, BG, Rh 

1 

2 

 خیر

 بله

 خیر

 بله



 کواگولوپاتی؟

3 

 جنین مرده
 )سقط فراموش شده(

خونریزي خفیف با یا  
 بدون سابقه دفع نسج

سونوگرافی جهت 
تعیین وضعیت 

 باروري

انتظار براي دفع خودبخودي و یا *  
خاتمه بارداري با نظر پزشک و تمایل 
 مادر با استفاده از پروستاگالندین

 وجود بقایاي حاملگی

سونوگرافی مجدد 
 هفته بعد 2

 ساك حاملگی خالی
Blighted ovum 

مراجعه به الگوریتم اداره مول 
 116ص

 ـ اندازه گیري طول سرویکس  
 ـ پیگیري سالمت جنین

 ـ توصیه به استراحت و عدم مقاربت
 ـ آموزش عالئم خطر

حاملگی خارج از رحم 
یا عدم مشاهده ساك 

 داخل رحم

 مول

جنین زنده و سالم 
 تهدید به سقط

ختم بارداري با توجه به  
 وضعیت جنین به شیوه

Fractional Induction  
 یا کورتاژ

اصالح کواگولوپاتی با  
FFP پالکت، خون تازه 

 ـ پاپ اسمیر 
 ـ بیوپسی در صورت لزوم

ـ پک کردن کوتاه مدت یا اقدام 
 مناسب دیگر براي کنترل خونریزي

سرویکس بسته، وجود 
ضایعه خونریزي 

دهنده سرویکس یا 
 واژن

تخلیه کامل رحم در *  
 اتاق عمل

انجام آزمایش هاي 
 انعقادي

مراجعه به راهنماي تشخیص 
 70ص. حاملگی خارج از رحم

 توضیحات
 

خفـیـف، مـتـوسـط و          ( جهت تخمین میزان خونریزي 
به راهنمـاي درمـان شـوك هـمـوراژیـک و               )  شدید

 .ترانسفوزیون خون مراجعه شود
آمپول روگام براي مادر ارهاش منفی و همسر ارهاش *

 .مثبت تزریق شود

 بله

 خیر
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 نوع اقدام شرح اقدام

 اخذ شرح حال و سابقه تعیین سن بارداري، زمان شروع و میزان خونریزي، سابقه دفع نسج، دستکاري محصوالت بارداري، دردهاي کرامپی
دفع نسج یا وزیکول، میزان خونریزي، باز یا بسته بودن سرویکس، حرکت دردناك (، معاینه واژینال )تب و لرز(ارزیابی عالئم حیاتی 

 )تندرنس شکم(و معاینه شکم ) سرویکس، ترشحات بدبو
 معاینه

 اندیکاسیون بستري EPعالئم شوك هموراژیک، خونریزي شدید، سقط ناقص یا اجتناب ناپذیر، سقط عفونی، مول، وجود بقایاي بارداري و یا 

Hb, HCT, BG, Rh, Cross matchپاراکلینیک آزمایشگاه ، تست هاي انعقادي و اندازه گیري پالکت و فیبرینوژن 

 تصویر برداري سونوگرافی
 سایر تست هاي تشخیصی پاپ اسمیر و بیوپسی سرویکس در شک به ضایعات سرویکس 

Oxytocin 30  در سقط ناقص و اجتناب ناپذیر(واحد در لیتر( 
 دوز 3ساعت تا  24هر ) میکرو گرمی 200قرص هاي (ژینال  میکرو گرم وا 800میزوپروستول : در سه ماهه اول بارداري

 دوز 6ساعت تا  6-12میکرو گرم واژینال هر  100- 400میزوپروستول : بارداري 14-24در هفته هاي 
 .)کنتراندیکاسیون هاي میزوپروستول همانند کنتراندیکاسیون هاي اکسی توسین است( 

 سرم کریستالوئید و در صورت لزوم خون

 درمان دارویی نوع دارو با ذکر دوز

PG  ها درMissed Abortion) :Oxytocin اندیکاسیون )در سقط ناقص و اجتناب ناپذیر 
 درمان جراحی اندیکاسیون خونریزي شدید، شکم حاد، سقط ناقص یا اجتناب ناپذیر، جنین مرده

 نوع عمل ، الپاراتومی)کورتاژ(تخلیه کامل رحم 
 )تشدید خونریزي و یا دردهاي کولیکی یا دفع نسج(استراحت، عدم انجام مقاربت و آموزش عالئم خطر 

 توصیه به تزریق آمپول رگام 
 درمان غیر دارویی و آموزش ها

 اندیکاسیون ختم بارداري خونریزي شدید، شکم حاد، سقط ناقص یا اجتناب ناپذیر، جنین مرده، ساك خالی حاملگی، وجود بقایاي حاملگی
 مدت بستري بسته به شرایط بیمار و نظر پزشک

 اندیکاسیون ترخیص شدن شرایط بیمار Stableپس از توقف خونریزي و پاك شدن رحم از محصوالت حاملگی و 
 Follow upدستورات  پیگیري سالمت جنین، اندازه گیري سرویکس در موارد تهدید به سقط، بررسی آنمی در موارد خونریزي شدید یا شوك

 سایر اقدامات  
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 نوع اقدام شرح اقدام

 اخذ شرح حال و سابقه زمان شروع و میزان خونریزي، سابقه جراحی، وجود جنین آنومال، دقت در سونوگرافی انجام شده در خصوص محل جفت

، صداي قلب جنین، میزان خونریزي، بررسـی  ) وجود انقباضات رحمی، تندرنس شکم( ، معاینه شکم ) عالئم شوك( ارزیابی عالئم حیاتی 
 ضایعات سرویکس پس از رد جفت سرراهی

 معاینه

عالئم شوك هموراژیک، خونریزي شدید، دیسترس جنینی، مرگ جنین، آسیب به کلیه، تندرنس رحمی، آنومالی هاي مغایر بـا حـیـات،      
 کوآگولوپاتی آشکار، جفت سرراهی، کنده شدن زودرس جفت

 اندیکاسیون بستري

Hb, HCT, BG, Rh, Cross match ,BUN, Cr, Na, K           تست هاي انعقادي و اندازه گیري پالکت و فیبـریـنـوژن و در صـورت ،
 DICدر زمان شک به  FDPدسترسی 

 پاراکلینیک آزمایشگاه

 تصویر برداري سونوگرافی
NST, BPSسایر تست هاي تشخیصی ، مانیتورینگ مادر و جنین 

 )استفاده از توکولیتیک مورد بحث است(آمپول روگام، آمپول استرویید، توکولیتیک 
 سرم کریستالوئید و در صورت لزوم خون

 درمان دارویی نوع دارو با ذکر دوز

 اندیکاسیون شوك هموراژیک، توقف درد هاي زایمانی، جفت سرراهی
 درمان جراحی اندیکاسیون خونریزي شدید، دیسترس جنینی، مرگ جنین، آنومالی هاي مغایر با حیات، کوآگولوپاتی آشکار، جفت سرراهی

 نوع عمل سزارین
 )تشدید خونریزي(استراحت، عدم انجام مقاربت و آموزش عالئم خطر 

 توصیه به تزریق آمپول رگام در جفت سرراهی، دکلمان
 درمان غیر دارویی و آموزش ها

در دو   ( خونریزي شدید، دیسترس جنینی، مرگ جنین، آسیب به کلیه، کوآگولوپاتی آشکار، جفت سرراهی یا  کنده شدن زودرس جفت 
 )مورد آخر بستگی به میزان خونریزي و سن حاملگی دارد

 اندیکاسیون ختم بارداري

 مدت بستري بسته به شرایط بیمار و نظر پزشک
 اندیکاسیون ترخیص شدن شرایط بیمار در موارد جفت سرراهی Stableروز پس از قطع خونریزي و  3حداقل 

 هفته 24بررسی مهاجرت جفتی از طریق سونوگرافی سریال بعد از -
 ماه پس از زایمان بعد از خونریزي هاي شدید  6تا  4بررسی فونکسیون تیرویید و آدرنال -

 Follow upدستورات 

 سایر اقدامات در صورت خونریزي شدید) یست ژ ترجیحاً هماتولو(مشاوره با متخصص داخلی 
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 ادامه

ü اخذ شرح حال 

ü تعیین سن بارداري 

ü کنترل عالئم حیاتی 

ü بررسی صداي قلب جنین 

ü      معاینه شکم و بررسی انـقـبـاضـات
 رحمی

درصورت ندانستن محل جفت معاینـه  (
 )واژینال ممنوع

ü بررسی میزان خونریزي 

ü  انجام آزمایشCBC, Hb, Hct, 
BG Rh, platelet count , 
BUN, Cross match, PT, 
P T T ,  C r e a ,  N a ,  K , 

Fibrinogen           و در صـــورت
در زمـان       *FDPدسترسی انجام  

 DICشک به 

 ـ مرگ جنین
 ـ دیسترس جنینی 

 ـ آسیب به کلیه
 ـ خونریزي شدید
 ـ تندرنس رحمی

ـ آنومالی مغایر با حیات  
 در سونوگرافی قبلی

ـ کنترل عالئم حیاتی هر  
 دقیقه  یک بار 15

ـ ثـابـت کـردن سـونـد          
حجم مـنـاسـب      ( ادراري 

 )30ـ  h/cc 60ادرار 
ـ ترانسفوزیون خون در   

 صورت لزوم

 ختم بارداري به روش واژینال  
در صورت خونریزي شدید، (

دیسترس جنینی و جفت سر 
 )راهی تایید شده سزارین شود

در صورت تشخیـص کـنـده       
شدن زودرس جـفـت در       

 :زمان زایمان 
 ـ اطمینان از جمع بودن رحم 

 15ـ کنترل عالئم حیاتی هر 
 ساعت 2دقیقه تا 

ـ بررسی فونکسیون تیرویید و   
مـاه پـس از          4ـ    6آدرنال 
 زایمان

انجام زودتر تسـت هـا در         ( ـ 
صورت  جاري نشدن شیـر و    

 )یا بروز نشانه هاي دیگر

ـ آمنیوتومـی زودرس و الـقـاي           
 زایمان با اکسی توسین

ـ زایمان واژینال با مانیـتـوریـنـگ     
 دقیق مادر و جنین 

ختم بارداري با توجه به  
 شرایط مادر و جنین

 ـ مشاوره اورژانس داخلی 
ـ تزریق خـون تـازه، پـالکـت،         

FFP 

 کواگولوپاتی آشکار 

خونریزي خفیف واژینال  
هفته و  37سن جنین 

 بیشتر

 بررسی سونوگرافی هاي 
قبلی و در صورت نیاز انجام 

 سونوگرافی

 جفت 
 سر راهی؟

ختم بارداري به  
 روش سزارین

ـ گـرفـتـن دو رگ           
 مناسب 

ـ تجویز سرم رینگـر  
 یا نرمال سالین

 ـ رزرو خون

2 

3 

 :ارزیابی عالئم اورژانس شامل
ü عالئم شوك هموراژیک 
ü خونریزي شدید 

اقدام مطابق راهنماي شوك هموراژیک و  
و ادامه  99ترانسفوزیون خون صفحه 

 مراقبت ها مطابق همین الگوریتم

 بله

 خیر

 بله

 خیر

1 

 FDP: Fibrin Degradation Product* 



4 

خونریزي خفیف  
واژینال، سن جنین 

 هفته 37کمتر از 
 انجام سونوگرافی

 هماتوم پشت جفت

 جفت سر راهی

 سونوگرافی طبیعی

 34ـ تزریق استرویـیـد زیـر         
 هفته بارداري

 ـ استراحت مطلق  
گرم در    10ـ حفظ هموگلوبین باالي 

 صد
 ـ دسترسی به خون

 ـ تزریق آمپول روگام در صورت نیاز

گذاشتن اسپکولوم و بررسی  
ضایعات سرویکس و واژن و اقدام 

 مطابق نتیجه بررسی

 انجام سونوگرافی
هفته یکبار تا ) 2ـ  3هر (

 بارداري 34هفته 

اطمینان از استمرار 
 مراقبت ها

کاهش اندازه 
هماتوم و رفع 
 عالئم خطر؟

 مهاجرت جفتی؟

زایمان واژینال در  
 زمان مناسب

ü    کنترل مرتب صداي قلب جنین و
 ارتفاع رحم

ü سونوگرافی سریال 
ü انجامNST       وBPS      سـریـال

 مطابق الگوریتم ارزیابی جنین

 ختم بارداري 

ختـم بـارداري بـه روش           
 :سزارین در صورت

ـ بروز خونریزي کنـتـرل   
 نشده

 ـ دیسترس جنینی
 هفته 37ـ جنین 

 ـ شواهد مچوریتی ریه
 ـ خطر آنمی در نوزاد

 توضیحات
 
ü  دیگر عللی مانند ضایعات دستگاه تناسلی، پارگی رحم، وازوپرویا، چسبندگی غیرطـبـیـعـی      50% موارد دکلمان یا جفت سرراهی است و  50%در علل خونریزي نیمه دوم

 .جفت و یا علل ناشناخته است
ü  مراجعه شود 99به راهنماي درمان شوك هموراژیک و ترانسفوزیون خون صفحه ) خفیف، متوسط و شدید(جهت تخمین میزان خونریزي. 
ü بنابراین بهتر است پس از سونوگرافی و رد جفت . بخصوص اگر جفت در پشت فورنیکس قدامی باشد. معاینه با اسپکولوم می تواند مانند معاینه با انگشت تروماتیک باشد

 .پرویا معاینه انجام شود ولی در صورت وجود انقباضات رحمی و عدم دسترسی به سونوگرافی، اسپکولوم با احتیاط گذاشته شود
ü  امروزه با دسترسی به دستگاه هاي سونوگرافی با رزولوشن باال در مراکز درمانی،  بهdouble set up درصورت عدم دسترسی به سونوگرافی، پس از   .  کمتر نیاز می شود

 .انجام شود double set upآمادگی جهت ختم بارداري 
ü  بارداري، توکولیز با دقت فراوان تحت نظر پزشک و با توجه به وضعیت مادر و جنین امکان پذیر است 34در صورت وجود انقباضات رحمی در زیر هفته. 
ü روز پس از قـطـع    3حداقل .  درصورتیکه مادر خطرات را به خوبی بشناسد و اهمیت محدودیت فعالیت درمنزل را درك کند و انگیزه باال در جهت حفظ جنین داشته باشد

 .خونریزي می تواند بیمارستان را ترك نماید
ü در مورد سابقه جراحی روي رحم و وجود جفت سر راهی، چسبندگی هاي غیر طبیعی جفت باید مد نظر قرار گیرد. 

 

 بله

 بله

 خیر

 خیر
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 ادامه

ü  نوع زایمان و زمان آن(اخذ شرح حال( 
ü کنترل عالئم حیاتی و برون ده ادراري 
ü معاینه رحم و بررسی میزان خونریزي 
ü گرفتن رگ 
ü  انجام آزمایشCBC, BG, Rh و رزرو خون 

ü  فیبرینوژن و (کومبس غیرمستقیم، پالکتPT, PTT  در
 )DICصورت شک به دکلمان و 

ü  واحد اکسـی   20تجویز سرم رینگر یا نرمال سالین حاوي
 )بجز وارونگی رحم( ml/min 10توسین با سرعت 

ü           دادن اکسیژن و گذاشتن سوند ادراري ثابـت و تـخـلـیـه
 مثانه

 :ارزیابی عالئم اورژانس شامل
ü عالئم شوك هموراژیک 
ü خونریزي شدید واژینال 

اقدام درمانی مطابق راهنماي  
شوك و ترانسفوزیون خون 

 و درمان خونریزي99ص

ترخیص مادر حداقل 
 ساعت 48پس از 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 درخواست کمک -
 گرفتن یک رگ دیگر -
ماساژ دو دستی رحـم و فشـار           -

 روي آئورت شکمی
جستجوي رحم با دسـت بـراي         -

یافتن قطعات باقی مانده جفت یـا    
 پارگی ها و بررسی کانال زایمان

گذاشتن سنـد فـولـی و پـایـش            -
 برونده ادراري 

 ترانسفوزیون خون -

 رحم نرم خمیري 

ـ کنترل عالئم حـیـاتـی و بـرون ده            
 ادراري هر ساعت 

دقیقـه تـا      5خونریزي واژینال هر   -
 2دقیقه تا  15نیم ساعت سپس هر 

 ساعت 24ساعت تا  2ساعت و هر 
ـ تداوم سرم حاوي اکسـی تـوسـیـن         

ml/min 2  1ـ 

 الپاراتومی  
ـ پک کردن رحم با سوند فولی یا بالـن  

 رحمی           
 بستن شریانهاي رحمی و تخمدان -

   B-lynchـ  استفاده از تکنیک
بسـتـه بـه      ( هیستـرکـتـومـی       ****  -

 ) وضعیت بیمار
 بستن شریان هیپوگاستر  -

بررسی علل دیگر خونریزي  
مانند اختالل انعقادي و 
هماتوم لگنی و یا بقایاي 
 جفتی با سرعت بیشتر

بروز مجدد 
خونریزي یا عالئم 
 حیاتی غیرطبیعی؟

 توضیحات
 

 .به راهنماي درمان شوك هموراژیک و ترانسفوزیون خون مراجعه شود) خفیف، متوسط و شدید(جهت تخمین میزان خونریزي 
 :براي کنترل خونریزي در صورتی که اکسی توسین موثر واقع نشد به ترتیب از دارو هاي زیر استفاده شود

 .در مورد فشارخون باال و بیماري قلبی مصرف متیل ارگونوین منع دارد* 
 رکتال) میکرو گرم 1000(قرص دویست میکرو گرمی  5** 

 .دوز 8دقیقه تکرار کرد و حداکثر تا  15میکرو گرم پروستاگالندین عضالنی که  در صورت لزوم میتوان آن را هر  250*** 
 .در مواردي که مادر تعداد فرزندان کافی دارد هیسترکتومی می تواند اولین انتخاب باشد**** 

1 

 خیر

 بله

 بله

ــویــز دارو هــاي           ــج ت
یوتروتونیک به تـرتـیـب    

 :اولویت
 تجویز اکسی توسین

 *تجویز مترژن 
 **میزوپروستول 

 ***PGf2
α 

 بله

ادامه 
 بله خونریزي؟

 خیر

ادامه 
 خونریزي؟

 خیر

 خیر

 .سرعت در تصمیم گیري و تخمین میزان خونریزي نجات دهنده است
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 ـ مشاوره داخلی 
ـ درمان بـا پـالکـت،      

 FFPخون تازه، 

 کواگولوپاتی؟ رحم خالی و سالم 

ادامه 
 خونریزي؟

پارگی رحم 
 هماتوم لگنی

ـ بررسی قسمت فـوقـانـی     
 )کوراژ(

ـ آمادگی جهـت تـزریـق      
 خون در صورت نیاز

ترخیص مادر حداقل 
 ساعت 48پس از 

 ادامه خونریزي 
یا عالئم حیاتی 
 غیرطبیعی؟

بررسی قسمت تحتانی  
دستگاه تناسلی و ترمیم 

 پارگی ها
 رحم سفت گلوبوالر 

 وجود کواگولوپاتی 

 ـ مشاوره داخلی 
  FFPـ درمان با پالکت، خون تازه، 

ـ بررسی رحم همزمان و اقدام مطابق 
 وضعیت رحم

ادامه کنترل عالئم حیاتی  
مادر و کنترل وضعیت 
هماتولوژیک تحت نظر 
 متخصص زنان و داخلی

بقایاي جفتی و  
 چسبندگی غیرطبیعی

مراجعه به الگوریتم عدم 
 196ص. خروج جفت

 بهبودي؟

 تامپون رحم در اتاق عمل 

تخلیه هماتوم و  
 ترمیم رحم

ـ در صورت تداوم خونریـزي   
تصحیح اختالل انعـقـادي و     

 تامپون لگن
 ـ مشاوره اورژانس داخلی

ـ بستن شرایین رحـمـی و        
 تخمدان

 هیسترکتومی**** ـ  
 بستن شریان هیپوگاستر -

در صورت وجود تامپون 
ساعت  24ـ  48خروج آن تا 

بعد و ترخیص با نظر 
 متخصص

2 
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 بله

 خیر

 خیر

 بله

 بله

 خیر

 خیر

 بله
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مراجعه به راهنماي 
 وارونگی رحم  199ص. وارونگی رحم
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