واحد آموزش هب بیمار و خانواده

ع
هش
مرکزآموزشی ژپو ی و ردمانی اقئم( ج)
با آرزٍی سالهتی ٍبْبَدی ضوا عسیساى
ّ.1رگًَِ خًَریسی در دٍراى تارداری غیر طثیعی تَدُ ٍ

تلفي تواس :

..........................................

خًَریسی ًیوِ دٍم بارداری ٍ
هراقبتْای الزم آى

در صَرت هشاّذُ تِ اٍلیي هرکس درهاًی یا پسشک هراجعِ
کلیٌیک پرستاری آهَزش سالهت ٍاقع در درهاًگاُ هرکسی

کٌیذ

بیوارستاى قائن (عج) اتاق  41با کادری هجرب رٍزّای زٍج

.2در صَرت داشتي درد زیر شکن ،خارج شذى تافت از

از ساعت  03:8تا  443:8بصَرت رایگاى آهادُ پاسخگَیی بِ

درٍى رحن،تة  3/73درجِ ساًتیگراد ،ضعف ٍ سرگیجِ

سَاالت ضوا هی باضذ.

حتوا تِ اٍرشاًس هراجعِ کٌیذ.
.3از یک دستوال ترای هیساى خًَریسی استفادُ ًٍَع
خًَریسی (رًگ ٍ،جَد لختِ یا رٍاى تَدى ) راتیاى کٌیذ.
.4فعالیت تذًی خَد را هحذٍد کٌیذ ٍ.از تلٌذ کردى ٍسایل
سٌگیي خَدداری ًوائیذ.

هٌابع3

1.https://medlineplus.gov
2.https://www.clinicalkey.com

-3تارداری ٍ زایواى ٍیلیاهس ٍ،یراست تیست ٍ چْارم ترجوِ

با رٍیكرد آهَزش خَد هراقبتی بِ هذدجَ ٍ خاًَادُ

هْرًاز ٍلذاى اًتشارات ارجوٌذ1396
تاریخ ٍیرایش :دی 99
تاریخ تازًگری :دی 1441
کذ تازًگری440 :
1
4

5

هذدجَی گراهی ایي برگِ آهَزضی،حاٍی ًكاتی جْت
افسایص آگاّی ضوا در ارتباط با خًَریسی ّای ًیوِ دٍم
بارداری هی باضذ .اهیذٍارین ً،كات رکر ضذُ ،پاسخگَی
سَاالت ضوا باضذ.

تعریف جفت سر راّی  :اگرجفت در جایی بسیار ًسدیک بِ

سَراخ داخلی رحن یا رٍی آى قرار گرفتِ تاشذ تِ آى جفت
سر راّی هی گَیٌذ.

تطخیص از طریق سًََگرافی هی تاشذ.
هادر ،درصَرت خًَریسی تستری ٍدرغیر ایي صَرت ًیاز تِ
تستری ًیست .
تعریف جذا ضذى زٍد رس جفت 3
تِ جذا شذى جفت قثل از شرٍع زایواى یا در طی زایواى قثل

خًَریسی ًیوِ دٍم بارداری چست ٍ چرا اّویت

از خرٍج جٌیي گفتِ هی شَد .

دارد؟
خًَریسی یکی از شایعتریي علل هراجعِ هادراى تاردار تِ
زایشگاُ است ٍ تِ دلیل خطراتی کِ ترای هادر ٍجٌیي
دارد تسیار تا اّویت است.کٌذُ شذى جفت ٍ جفت سر
راّی شایع تریي علت خًَریسی ّای ّفتِ  24تا 44
تارداری است.

عالئن ٍ ًطاًِ جفت سر راّی چیست؟

علل خًَریسی ًیوِ دٍم بارداری چیست؟

خًَریسی رٍضي بذٍى درد ٍ اًقباض رحوی (در زهاى استراحت یا

جذا شذى زٍدرس جفت-جفت سر راّی -رگ ّای سر
راّی-شرٍع زایواى-آسیة در دّاًِ رحن ٍ هجرای
تٌاسلی

1

فعالیت) کِتستِ تِ هحل قرار گیری جفت هیساى خًَریسی

عالئن ٍ ًطاًِ جذا ضذى زٍدرس جفت چیست؟

هتفاٍت تَدُ ٍگاّی اٍقات تا اًتْای تارداری تذٍى عالهت

خًَریسی تیرُ ّوراُ بادرد ضكن ٍکور است  .در صَرت داشتي

است

ایي عالئن تایذ سریعا ترای ًجات جاى خَد ٍ جٌیي تِ

بِ چِ علت جفت سر راّی اتفاق هی افتذ؟

اٍرشاًس هراجعِ کٌیذ



تاال تَدى سي هادر

عَاهل هستعذ کٌٌذُ جذا ضذى زٍدرس جفت ضاهل3



ساتقِ قثلی جفت سرراّی

فشار خَى تاال  -تسرگ شذى تیش از اًذازُ رحن( هاًٌذ



حاهلگی ّای چٌذ قلَ



ساتقِ سساریي قثلی یاساتقِ ّر ًَع جراحی رحن
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تطخیص از طریق سًََگرافی است
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