 .6اگر هایغ زفغ شسُ شفاف ًثاشس  -زارای ّر گًَِ حساسیت تِ
لوس زر رحن  /شکن ذَز ٍ زارای ّر ًَع ترشحات تستَ ّستیس،
فَراً تا پسشک ذَز تواس تگیریس.

واحد آموزش هب بیمار و خانواده

 .7زر صَرت استفازُ از ًَار تْساشتی ّ ،ر چٌس ساػت یکثار آى را
تؼَیط کٌیس

با آرزيی سالمتی يبُبًدی ضما عسیسان

ع
هش
مرکزآموزشی ژپو ی و ردمانی اقئم( ج)

 .8هصرف هایؼات ذَز را افسایش زّیس
 .9از تواس ٍ لوس کرزى ًاحیِ تٌاسلی ذَز تا زست یا ّر چیس

تلفي تواس :

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

زیگر ذَززاری کٌیسّ .یچ چیسی را زر زاذل هْثل ذَز ٍارز

کلیىیک پرستاری آمًزش سالمت ياقع در درماوگاٌ مرکسی

ًکٌیس ،زیرا شوا ٍ ًَزازتاى ّر زٍ زر هؼرض ػفًَت لرار زاریس.

بیمارستان قائم (عج) اتاق  41با کادری مجرب ريزَای زيج

دربارٌ پارگی زيدرس کیسٍ آب
چٍ می داویذ؟

از ساعت  03:8تا  443:8بصًرت رایگان آمادٌ پاسخگًیی بٍ
سًاالت ضما می باضذ.

مىابع3
1.https://medlineplus.gov/ectopicpregn
ancy.html
2.https://www.clinicalkey.com

پارگی کیسٍ آب بٍ صًرت خريج تذریجی یا
واگُاوی مایع می باضذ ي بالفاصلٍ بایذ بٍ

-3تارزاری ٍ زایواى ٍیلیاهس ٍ،یراست تیست ٍ چْارم ترجوِ

با ريیكرد آمًزش خًد مراقبتی بٍ مذدجً ي خاوًادٌ

هْرًاز ٍلساى اًتشارات ارجوٌس1396
تارید ٍیرایش :زی 99

ايلیه مرکس درماوی ایا پسضک مراجعٍ کىیذ

تارید تازًگری :زی 1401
کس تازًگری005 :

1

5

مذدجًی گرامی ایه برگٍ آمًزضی،حايی وكاتی جُت

عًارض پارگی زيدرس کیسٍ آب چیست؟

افسایص آگاَی ضما در ارتباط با پارگی زيدرس کیسٍ آب
می باضذ .امیذياریم ،وكات رکر ضذٌ ،پاسخگًی سًاالت ضما

زایواى زٍزرس  ،ػفًَت زر هازر  ،جٌیي ٍ ًَزاز  ،ترٍز هشکالت

باضذ.

تٌفسی زر ًَزاز  ،تحت فشار لرار گرفتي تٌس ًاف

کیسٍ آب(مایع آمىیًتیک) چیست ي چرا اَمیت دارد؟
زر اٍایل تارزاری ّوسهاى تا تشکیل جٌیي کیسِ ای تِ زٍر
اٍ شکل هی گیرز،زرٍى آى هایؼی تِ ًام هایغ آهٌیَتیک
ٍجَز زارز.مایع آمىیًتیک ماوىذ سذی از يريد عفًوت بٍ جىیه

علل پارگی زيدرس کیسٍ آب چیست؟
.1

ػفًَت ٍ تة زر هازر

.2

ظرتِ  ،حَازث  ،تصازفات ٍ زهیي ذَرزى شسیس

جٌیي تسیار زیاز است.

.3

ًاٌّجاریْای رحوی هاًٌس رحن تک شاخ ٍ زٍ شاخ ٍ طَل

 .2بعذ از َفتٍ  :1بارداری اگر پارگی کیسِ آب اتفاق تیافتس

کَتاُ زّاًِ رحن

هی تَاى ذتن تارزاری را اًجام زاز.

.4

ٍظؼیت لرار گیری جٌیي هاًٌس ٍظؼیت ػرظی

.:قبل از َفتٍ  :1بارداری ،زر صَرتی کِ ٍظؼیت جٌیي رظایت

.5

تیواری زهیٌِ ای هازر ًظیر فشار ذَى تاال ٍ زیاتت

.6

تِ ّر زلیلی کِ رحن تیش از حس هتسغ شَز هاًٌس چٌسللَیی

.7

ساتمِ پارگی زٍزرس کیسِ آب زر تارزاری ّای لثلی

زرهاًی ترای هازر شرٍع شسُ ٍ ّن چٌیي جْت تلَؽ سریغ تر

.8

ساتمِ جراحی ّای رحن ٍ زّاًِ رحن

ریِ ّای جٌیي زر زٍ ًَتت آهپَل تتاهتازٍى تِ هازر تسریك هی

.9

ًاٌّجاریْای جٌیٌی

محافظت ومًدٌ ي از اوتقال َرگًوٍ فطار بٍ جىیه جلًگیری می کىذ.

تعریف پارگی کیسٍ آب 3
ذرٍج ًاگْاًی یا ًشت تسریجی هایغ آهٌیًَیک از هْثل کِ
هوکي است زر ّر زهاًی از تارزاری اتفاق تیفتس.

.1جٌیي بعذ از َفتٍ  41بارداری لاتلیت زًسُ هاًسى زارز ،اگر پارگی
پرزُ ّا قبل از َفتٍ  41بارداری اتفاق تیافتس احتوال از زست زازى

ترش تاشس ٍ هازر تة ٍ ػالین ػفًَت پرزُ ّای جٌیٌی را ًساشتِ
تاشس هی تَاى هازر را تستری ًوَز ٍ چٌس رٍز یا چٌس ّفتِ تا کٌترل
زلیك هازر ٍ جٌیي تارزاری را ازاهِ زاز  .زر ایي زٍرُ آًتی تیَتیک

گرزز.
ّ .4ویشِ تِ یاز زاشتِ تاشیس اگر احتوال پارُ شسى کیسِ آب را هی
زّیس حتما تِ پسشک یا هرکس زرهاًی هراجؼِ کٌیس.
 .5دمای بذن ذَز را زر ٌّگام شرٍع پارگی کیسِ آب چک ٍ اگر
زرجِ حرارت تسًتاى تاالتر از  38زرجِ ٍ ظرتاى للة شوا تٌس
است تِ پسشک هراجؼِ کٌیس.
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