
 

 تَ ًام خذا       



اّرژاًظِای سًاى ّ  
 سایواى

 

 

 یْطفیاى



 ػْارض تارداری

 هؼکالت اّایل تارداری
 طمط   
 زاهلگی ًاتَ خا   
 هْل   
 

 ػْارض اّاخز تارداری
 خًْزیشی ّاژیٌال    
 اکالهپظی ّ پز اکالهپظی     
 آهثْلی هایغ آهٌیْتیک      
    

     



 ػْارض اّایل تارداری



 (Miscarriage)طمط 

تؼزیف: 

  500یا ّسى خٌیي کوتز اس  20اس دطت رفتي خٌیي لثل اس ُفتَ     
 گزم

 

 خًْزیشی تا دُاًَ طزّیکض تظتَ: تِذیذ تَ طمط

 

ّخْد هسصْالت زاهلگی در دُاًَ طزّیکض یا کاًال  :طمط ًا کاهل
 ّاژیٌال

 

خزّج کاهل خٌیي ّ خفت ّ تظتَ ػذى دُاًَ  :طمط کاهل
 طزّیکض ّ اًمثاض رزن



درد ػکن، خًْزیشی ّاژیٌال: هؼخصات تالیٌی 

 کزاهپ ػکن،تة     

 



 :تؼخیص

 طًْْگزافی ّ  اًذاسٍ گیزیB_HCG 

 

زاهلگی ًاتَ خا،الًَ گشیٌی : تؼخیص افتزالی
 خٌیي،زاهلگی هْالر،آطیة طزّیکض ّ ّاژى

 



 :درهاى

درهاى زوایتی ّ آهْسع: تِذیذ تَ طمط 

 

تست ًظز گزفتي ،: طمط ًا کاهلD&C 



 (Ectopic pregnancy)زاهلگی ًاتَ خا

خایگشیٌی زاهلگی خارج اس رزن:تؼزیف 

 

  طًْْگزافی ّ اًذاسٍ گیزی ُْرهْى ّ :تؼخیص
 الپارّطکْپی

 

تدْیش هایغ ّ هسصْالت خًْی ّ خزازی :درهاى
 stableدر هْارد un stable.فْری در هْارد 
 ّ  یا هتْتْکظاتالپارّطکْپی 

 



 Molar pregnancy))زاهلگی هْالر

پزّلیفزاطیْى پزسُای کْریًْیک: تؼزیف 

  ًالص( فالذ خٌیي) کاهل:اًْاع ّ 

ُیپز اهشیض گزاّیذارم، خًْزیشی،  : هؼخصات
   FHRًثْد

طًْْگزافی:تؼخیص 

پزاکالهپظی ،اکالهپظی،آهثْلی ریَ، ُیپز :ػْارض
 اهشیض،خًْزیشی

 

 



 ػْارض اّاخز تارداری



 :خًْزیشی ّاژیٌال

 (Abruptio placentae) خذا ػذى خفت( 1

 خذا ػذى سّدتز اس هْػذ خفت اس دیْارٍ رزن: تؼزیف  

 

خًْزیشی تیزٍ، اًمثاض رزوی،  : هؼخصات تالیٌی
 ،آهثْلی ریDICَدیظتزص خٌیٌی،

 

 

 



 ((Plasenta previaخفت طزراُی (  2

   

خایگشیٌی خفت رّی توام یا لظوتی اس : تؼزیف
 دُاًَ رزن

 

 خًْزیشی رّػي تذّى درد: هؼخصات تالیٌی

 

 طًْْگزافی: رّع تؼخیص

 

 



 :الذاهات در خًْزیشی اّاخز تارداری

 ؼاّرٍ تاهتخصص سًاىه

 تؼثیَ دّ راٍ ّریذی تشرگ

 ک کزدى ُوْ گلْتیي، آسهایؼات اًؼمادی،کزاص هچچ

 FHRهًْیتْریٌگ 

هؼایٌَ تا دطت یا اطپکْلْم در ًیوَ دّم تارداری تَ 
 ػلت افشایغ خطز خًْزیشی خفت طز راُی هوٌْع



 اکالهپظی ّ پزاکالهپظی

 :تؼزیف

پزّتییي اّری +  BP>140/90mm hg: پزاکالهپظی
 >300mg طاػت 24در 

 

< پزّتییي اّری +  BP>140/90mm hg :اکالهپظی 
300mg کوا یا تؼٌح+ طاػت  24در 

 

 



 :ػْارض پزاکالهپظی

  HELLPطٌذرم 

 خًْزیشی خْد تَ خْد کثذ ّ طسال  

 خذا ػذى خفت  

 اکالهپظی  

   



 :ػْارض اکالهپظی

 آطیة هغش تَ ػلت تؼٌح هذاّم

 خًْزیشی هغشی  

 ًارطایی کلیَ  

 هزگ هادر ّ خٌیي  



 :درهاى پزاکالهپظی ػذیذ ّ اکالهپظی

 کٌتزل ّ پزّ فالکظی تؼٌح تا طْلفات هٌیشیْم
6gr   stat  2ّ طپضgr  در طاػت 

 10تا 5کٌتزل فؼار خْى تا ُیذراالسیي mg  20ُز 

 دلیمَ

فزطتادى آسهایؼات:CBC,LFT,BUN,Cr 

I/O CHART 

تدْیش هایغ ّ دیْرتیک هوٌْع 

سایواى 

 



 :آهثْلی هایغ اهٌیْتیک

ُیپْتاًظیْى، ُیپْکظی،اختالل :هؼخصات تالیٌی
 اًؼمادی،دیظتزص تٌفظی،ًارطایی تطي چپ

 

اتْپظی: تؼخیص 

 

اًتْتاطیْى ّ اکظیژى ،هایغ در هاًی ، : درهاى
دارُّای ایٌْتزّپ، در هاى اختالل اًؼمادی،تؼْیط 

 ICUپالطوا، تظتزی 



 اّرژاًظِای ژًیکْ لْژیک

تْرػي آدًکض 

 

کیظت ّ تْدٍ تخوذاى 

 

 خًْزیشی رزوی غیز ًزهالAUB 



 :تْرػي آدًکض

چزخغ تخوذاى ّ لْلَ فالْپ تز هسْر  ػزّق:تؼزیف 

 تارّریتْدٍ تخوذاى ّ در هاًِای ًا : فاکتْرریظک 

درد ػذیذ ّ یک طزفَ ػکن، : هؼخصات تالیٌی
 (تؼخیص هؼکل.)تِْع

آسهایؼگاٍ :رّػِای تؼخیصB-HCG ،لکْطیتْس،
،  CT   ،MRIطًْْگزافی، طًْْگزافی داپلز ،

 الپارّطکْپی

طاػت اّل 8خزازی در : درهاى 



 :کیظت ّ تْدٍ تخوذاى

 :کیظت پاتْلْژیک

 cm 2/5< کیظت فْلیکْالر 

 cm 3<کیظت لْتال



 :ػالین ػایغ
 

درد لگٌی زاد یا هشهي 
خًْزیشی کَ تا ًْع فْلیکْالر ػایؼتز اطت 
تی ػالهت 

 
 :رّع تؼخیص

 B-HCGلذم اّل در درد یا تْدٍ لگٌی 
 CTطًْْگزافی، 

 
 ارخاع تَ هتخصص سًاى: الذام

    



 (:AUB)خًْزیشی غیز ًزهال

ٍرّس 21فْاصل هٌض کوتز اس :پلی هٌْر 

 

ٍرّس 35هٌض تیؼتز اس فْاصل : اّلیگْ هٌْر 

 

فْاصل هٌض هٌظن اها زدن  تیؼتز اس :هٌْراژی
CC 80  رّس 7یا هذت هٌض تیؼتز اس 

 

هٌض ًاهٌظن ّهکزر: هتزّراژی 



 :AUBػلل 

تارداری ّ ػْارض آى 

دارُّا هثل اطتزییذ، ُْرهْى تیزّییذ 

اختالالت اًؼمادی ، تیواری : تیوارییِای طیظتویک
 کثذی

طزّیظیت، تذخیوی: پاتْلْژی در ژًیتالیا 

خًْزیشی دیض فاًکؼٌال یا تذّى تخوک گذاری 



 :رّع تؼخیص

B-HCG 

Hb ,Htc 

تظتِای اًؼمادی 

ٌَطایز تظتِا تز اطاص ػزذ زال ّ هؼای 

طًْْگزافی 



 :درهاى

NSID  +OCPدر خًْزیشی تذّى تخوک گذاری 

+OCP  اتیٌیل اطتزادیْل در خًْزیشی ّ تا ازظاص
 اًمثاض رزن

خزازی ،: در هْارد ػْکD& C َاطتزّژى کًْژّگ ّ
IV 

 



تزخی 
اساّرژاًظِای  

 اّرّلْژی
 

 یْطفیاى

 



 تزخی اس اّرژاًظِای اّرّلْژی

 طٌگ هداری ادراری 

 

درد تظتیض 

 

ازتثاص ادراری 



 :طٌگ هداری ادراری

اطتزّیت، اطیذ (ػایؼتزیي) کلظیوی : اًْاع ،
 اّریکی، طیظتیي

 

 َآطیة کلیَ تَ ػلت کاُغ خًْزطاًی تَ : ػارظ
 ّززکات پزیظتالتیک زالةGFRکلیَ ّ 

ُفتَ آطیة غیز لاتل  2تا  1اًظذاد کاهل در   
 تزگؼت تَ کلیَ هی دُذ



 :ػْاهل تؼییي کٌٌذٍ ًیاس تَ خزازی

 ٍ5> : اًذاس mm  8دفغ هی ػْد ّ تیؼتز اسmm 

 اًظذاد کاهل هی دُذ

تاالی زالة ازتوال دفغ کوتز:هسل طٌگ 

 

در ػذم کٌتزل درد خزازی تیؼتز اًدام هیؼْد 



 :هؼخصات تالیٌی

درد کْلیکی تیز کؼٌذٍ تَ تظتیض ّ تخوذاى 

اطتفزاؽ 

فزکًْظی 

تٌذرًض فالًک 

ْطت رًگ پزیذٍ ّ طزدپ 



 :الذاهات تؼخیصی

U/A 

BUN , Cr 

CBC 

 طْ ًْگزافی یاCT  یاIVP یا گزافی 



 :درهاى

NSID تشریمی کتْرّالک 

  ظذ تِْع 

هْرفیي ّ پتذیي: ًارکْتیکِا هثل 

آهْسع تیوار 



 :ػلل درد تظتیض

َتْرػي تیع 

اپیذیذیویت 

 َتْهْر تیع 

اّرکیت 



 :تْرػي تیعَ

درد ػذیذ ًاگِاًی سیز ػکن ، : هؼخصات تالیٌی  
 تظتیض ّ ًازیَ ایٌگْیٌال چٌذ طاػت تؼذ اس فؼالیت

   

تیعَ هثتال تاالتز اس طزف هماتل،ًثْد : در هؼایٌَ
 رفلکض  کزهاطتزیک،تْرم ّتٌذرًض

 

 در هْارد لطؼی خزازی اّرژاًظی: درهاى

 

 طًْْگزافی کالز داپلز: ػک تَ تؼخیص تالیٌی



 :ازتثاص ادراری

ػلل ازتثاص ادراری: 

 فیوْس ّ پارافیوْس: پٌیض   

 ......تْهْر ّطٌگ :زالة  

 .....،تْهْر ّ پزّطتاتیتBPH:پزّطتات   

 ػلل ًْرّلْژیک   

 ّ اًتی ُیظتاهیي TCA: دارُّا   

 هؼکالت طایکْ لْژیک   



 :هؼخصات تالیٌی

اًظذادی ّ تسزیکی: ػالین 

 

الذام در اّرژاًض   : 

 18تا  14گذاػتي  فْلی ( 1  

  2)Coud catheter 

 , filiformsهؼاّرٍ ارّلْژیظت خِت کار گذاری ( 3  
metal sound 

  ػذم دطتزطی تَ ارّلْژیظت درًاژ طْپزاپْتیک( 4  
     

 



 طیظتْهی



تخلیَ طزیغ هثاًَ خطز دیْرس تؼذ اس اًظذاد  
 ُّواچْری دارد پض تخلیَ تذریدی تْصیَ هی ػْد

 

Output> 200 cc/h : تظتزی ّچکNaّBp 

 

ٌُگام تزخیص کاتتز خارج ًؼْد ّ تیوار طز پایی  
 هزاخؼَ کٌذ



 طْختگی
 

 یْطفیاى

 



 :طْختگی ززارتی

فاکتْر ُای هْثز تز پیغ آگِی: 

 ػذت طْختگی  

 طْختگی اطتٌؼالی  

 آطیة ُوزاٍ  

 طي تیوار    

 تیواری لثلی  

 ًارطایی زاد ارگاى  



 (9لاًْى ) اًذاسٍ طْختگی



 َ1رّع دیگز تز اطاص ططر پؼت دطت ک 
 درصذ اطت



 :ػوك طْختگی
 















 :رّیکزد اّرژاًض 



 :فْرهْل پارکلٌذ خِت هایغ در هاًی



 درهاى طْختگی خفیف در اّرژاًض



 :کٌتزل درد

 طْختگی ططسی درد تیؼتز اطت 

   هْرفیي ّ فٌتاًیل ّ ظذ اظطزاب: درهاى 


