واحد آموزش هب بیمار و خانواده

تلفي تواس :

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

ع
هش
مرکزآموزشی ژپو ی و ردمانی اقئم( ج)

کلیىیک پرستاری آمًزش سالمت ياقع در درماوگاٌ مرکسی

چٍ زماوی می تًان مجذدا باردار ضذ؟
تقریثا  6هاُ تعذ از درهاى ٍ ٌّگام غیر قاتل تطخیع ضذى

بیمارستان قائم (عج) اتاق  41با کادری مجرب ريزَای زيج
از ساعت  03:8تا  443:8بصًرت رایگان آمادٌ پاسخگًیی بٍ

مًل(بچٍ خًرٌ)

سًاالت ضما می باضذ.

َّرهَى تارداری ٍ طثق ًظر پسضک هی تَاى تاردار ضذ
 تارٍری هختل ًوی ضَد

منبع:

 هی تَاى تِ غَرت طثیعی تازدار ضذ .

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

عًامل خطر مًل
-سي

-3تارداری ٍ زایواى ٍیلیاهس ٍ،یراست تیست ٍ چْارم ترجوِ

ساتقِ حاهلگی هَلی-هػرف قرغْای خَراکی جلَگیری ازتارداری ٍهػرف

هْرًاز ٍلذاى اًتطارات ارجوٌذ1396
با ريیكرد آمًزش خًد مراقبتی بٍ مذدجً ي خاوًادٌ

طَالًی
-ساتقِ سقط

تاریخ ٍیرایص :دی 99

-استعوال دخاًیات

تاریخ تازًگری :دی 1041

-کاّص هػرف کارٍتي

کذ تازًگری440 :

کاّص هػرف چرتی حیَاًی4
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مذدجًی گرامی ایه برگٍ آمًزضی،حايی وكاتی جُت
افسایص آگاَی ضما در ارتباط با حاملگی مًالر می باضذ.

ريش َای درماوی 3

میذياریم ،وكات رکر ضذٌ ،پاسخگًی سًاالت ضما باضذ

اگر فرد توایل تِ تارداری هجذد ًذاضتِ تاضذ رحن ترداضتِ هی ضَد.
در غَرتی کِ فرد توایل تِ تارداری هجذد داضتِ تاضذ فقط
کَرتاشرحن اًجام هی ضَد.

بچٍ خًرٌ یا حاملگی مًالر چیست؟
حاهلگی هَالر یا تچِ خَرُ زهاًی رخ هی دّذ کِ در ٌّگام

پیگیری بعذ ار ترخیص 3

ترکیة تخوک زى ٍ اسپرم هرداختاللی در تطکیل تخن تِ

 تالفاغلِ پس از ترخیع رٍش پیطگیری از تارداری را

ٍجَد تیایذ کِ یا تثذیل تِ جٌیي ًوی ضَد ٍ یا تِ غَرت

ضرٍع کٌیذ کِ تْتریي راُ قرظ ّای پیطگیری از

ًاقع رضذ هی کٌذ.

تاردازی هی تاضذ .
 اًذازُ گیری َّرهَى تارداری  04ساعت تعذ از

در غَرت عذم درهاى هوکي است تِ تافت ّای دیگر

عول(دٍرٍز)ٍ سپس یک ّفتِ تعذ ٍ هراجعِ تِ پسضک

آسیة تسًذ

اقذامات قبل از عمل
 در غَرتی کِ گرٍُ خَى ضوا هٌفی ٍ گرٍُ خَى

تا جَاب آزهایطات
 سپس اًذازُ گیری َّرهَى تارداری ّر ّفتِ تا زهاًی

ّوسرتاى هثثت هیثاضذ حتوا تِ پسضک خَد جْت
تسریق رٍگام اطالع دّیذ

عالیم حاملگی مًالر3
 خًَریسی ٍاشیٌال

 عکس قفسِ سیٌِ:هعوَال قثل از عول یک عکس قفسِ

 تسرگ ضذى تیص از حذ رحن
 افسایص غیس طثیعی هیساى َّرهَى تارداری

رسیذُ تاضذ هطخع ضَد.


 تَْع ٍ استفراغ ضذیذ تارداری

 ريضُای تطخیصی
 سًََگرافی



 اًذازُ گیری َّرهَى تارداری ٍ َّرهَى ّای تیرٍییذی
سیٌِ از ضوا گرفتِ هیطَد تا در غَرتیکِ تِ ریِ آسیة

 اختالل در َّرهَى ّای تیرٍییذ

کِ کاّص یاتذ ٍ سپس ّر هاُ تا  6هاُ هتَالی

تجَیس قرظ هیسٍپرٍستَل::هعوَال غثح رٍز عول
قرظ هیسٍپرٍستَل جْت ضوا تجَیس هیطَد تا دّاًِ
رحن تاز ضَد ٍ عول کَرتاشراحت تر غَرت تگیرد



 اًذازُ گیری َّرهَى تارداری
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