ﺧوﻧرﯾزی ﺑﻌد از زاﯾﻣﺎن
ﺧوﻧرﯾزی ﺑﻌد از زاﯾﻣﺎن اﻣر طﺑﯾﻌﯽ اﺳت .ﺗرﺷﺣﺎت ﺑﻌد
از زاﯾﻣﺎن ﺳﺑب ﺧروج ﺧون ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ،ﻣوﮐوس ،و ﺑﺎﻓت
ﺟﻔت از رﺣم ﻣﯾﺷود .ﻣﻧﺑﻊ اﯾن ﺗرﺷﺣﺎت ﻣﺣل اﺗﺻﺎل ﺟﻔت
ﺑﮫ دﯾواره رﺣم اﺳت و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﺣﺟم زﯾﺎد و
ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺑﯾرون آﯾد ﯾﺎ ﺟرﯾﺎﻧﯽ آھﺳﺗﮫ ﻣﺛل ﺧون ﻗﺎﻋدﮔﯽ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﺧوﻧﯽ ﮐﮫ از ﻣﮭﺑل ﺧﺎرج ﻣﯾﺷود ﻧﻔﺎس
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ در اﺑﺗدا ﻗرﻣز روﺷن و ﺣﺎوی ﻟﺧﺗﮫ ھﺎﯾﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد وﮐم ﮐم ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ و ﺳﭘس ﻗﮭوه ای ﺗﻐﯾﯾر رﻧﮓ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.

ﺧوﻧرﯾزی ﺑﻌد از زاﯾﻣﺎن ﭼﮫ ﻣدت طول
ﻣﯾﮑﺷد؟
ﺧوﻧرﯾزی ﺑﻌد از زاﯾﻣﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت  2ﺗﺎ  3ھﻔﺗﮫ و ﯾﺎ ﺗﺎ
6ھﻔﺗﮫ اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد .ﻣﯾزان ﺗرﺷﺣﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﺗدرﯾﺟﯽ ﮐم
ﻣﯾﺷود ﺗرﺷﺣﺎت ﻗرﻣز رﻧﮓ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾش از دو ھﻔﺗﮫ ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻣﺎﻧد ھرﭼﻧد اﮔر اﺳﺗراﺣت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺑوده و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑدﻧﯽ زود
ﺷروع ﺷود و زﯾﺎد ﺑﺎﺷد ﺧوﻧرﯾزی ﻣﻣﮑن اﺳت دوﺑﺎره
ﺷروع ﺷود.
ﺟﮭت ﮐﻧﺗرل ﺧوﻧرﯾزی ﺑﺎﯾد از ﭘدھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر
ﺿﺧﯾم ﮐﮫ ﻗدرت ﺟذب ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد وﻧﺑﺎﯾد از
ﺗﺎﻣﭘون اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد زﯾرا ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳﺑب ﻋﻔوﻧت ﺷود.

ﺧوﻧرﯾزی ﭘس از زاﯾﻣﺎن PPH

ﮐﺎھش ﺳطﺢ ھوﺷﯾﺎری
ﭘوﺳت ﺳرد و رﻧﮓ ﭘرﯾده

ﺑﮫ ﺧوﻧرﯾزی ﺑﯾش از  500mlﺑﻌد از زاﯾﻣﺎن ﺧوﻧرﯾزی
ﭘس از زاﯾﻣﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود

ﮐﺎھش ادرار

اﻧواع ﺧوﻧرﯾزی

در ﻣوارد زﯾر ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود:

-1ﺧوﻧرﯾزی اوﻟﯾﮫ :ﺧوﻧرﯾزی در  24ﺳﺎﻋت اول ﭘس از
زاﯾﻣﺎن

-1ﺧﯾس ﺷدن ﮐﺎﻣل ﺑﯾش از ﯾﮏ ﭘد در ھر ﺳﺎﻋت

 -2ﺧوﻧرﯾزی ﺛﺎﻧوﯾﮫ:ﺧوﻧرﯾﯽ ﺑﯾن  24ﺳﺎﻋت ﺗﺎ  12ھﻔﺗﮫ
ﭘس از زاﯾﻣﺎن
-1ﺧوﻧرﯾزی ﺧﻔﯾف:ﺧوﻧرﯾزی 500-1000ml

-2اداﻣﮫ ﺧوﻧرﯾزی ﺷدﯾد و ﻗرﻣز روﺷن ﺑﻌد از ھﻔﺗﮫ اول
 -3ﺗﻐﯾﯾر رﻧﮓ ﻣﺟدد ﺧوﻧرﯾزی ﺑﮫ ﻗرﻣز روﺷن ﺑﻌداز
روز ﭼﮭﺎرم ﭘس از زاﯾﻣﺎن و ﺑر طرف ﻧﺷدن آن ﺑﺎ
اﺳﺗراﺣت

-2ﺧوﻧرﯾزی ﺷدﯾد :ﺧوﻧرﯾزی ﺑﯾﺷﺗر از 1000ml

 -4ﺧوﻧرﯾزی ھﻣراه ﺑﺎ ﺗﮑﮫ ھﺎی ﺑزرگ ﻟﺧﺗﮫ ﺑﺎ اﻧدازه ای
ﺑزرﮔﺗر از ﯾﮏ ﺳﮑﮫ

ﻋﻼﯾم و ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﺑﺗداﯾﯽ:

 -5ﺑوی ﺑد ﺗرﺷﺣﺎت ،ﺗب و ﯾﺎ ﻟرز

اﻓزاﯾش طﭘش ﻗﻠب و ﻧﺑض ﺗﻧد و ﻧﺧﯽ
اﺣﺳﺎس ﺿﻌف ﮐردن ھﻧﮕﺎم اﯾﺳﺗﺎدن و ﮔﯾﺟﯽ
ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس
اﺣﺳﺎس ﺳرﻣﺎ
ﮐﺎھش ﻓﺷﺎر ﺧون
ﺑﯾﻘراری

در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ﺑﻌﺿﯽ زﻧﺎن دﭼﺎر ﺧوﻧرﯾزی ﺗﺄﺧﯾری ﭘس
از زاﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﺷوﻧد .در ﺻورت وﺟود ﺧوﻧرﯾزی ﺷدﯾد
)در ﺣدی ﮐﮫ ﭘد ﺑﮭداﺷﺗﯽ ظرف ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﮐﺎﻣﻼ از
ﺗرﺷﺧﺎت اﺷﺑﺎع ﺷود( ﺑﺎﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﻣراﺟﻌﮫ
ﮐرد زﯾرا ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﻼﯾﻣﯽ از ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدن ﺗﮑﮫ ای از
ﺟﻔت درون رﺣم و ﯾﺎ اﻧﻘﺑﺎض ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ رﺣم ﺑﺎﺷد .در
ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺧوﻧرﯾزی ﺧﯾﻠﯽ ﺷدﯾد ﺑﺎﺷد و اﺣﺳﺎس ﺿﻌف
ﺑوﺟود آﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اورژاﻧس ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرد.

آﻣوزش ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎر:
-1ﮐﻧﺗرل ﻣﯾزان ﺗﻘرﯾﺑﯽ ﺧوﻧرﯾزی ﺑﺎ ﭘدھﺎی
ﺑﮭداﺷﺗﯽ در ﺻورت ﺧوﻧرﯾزی ﺷدﯾد ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ
اطﻼع داده ﺷود .
 -2ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﻼﯾم ﮐﺎھش ﺷدﯾد ﻓﺷﺎر ﺧون
)ﺑﯽ ﻗراری و ﺗﺷﻧﮕﯽ ،ﺳردی و رطوﺑت و رﻧﮓ
ﭘرﯾدﮔﯽ ﭘوﺳت،اﻓزاﯾش ﺗﻌداد ﻧﺑض ،ﮐﺎھش درﺟﮫ
ﺣرارت و ﺗﻧﻔس ﺳرﯾﻊ وﻋﻣﯾﻖ(
-3ﻣﺻرف ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻓروان
-4ﻋدم اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺎﻣﭘون زﯾرا ﮐﮫ ﺳﺑب ﻋﻔوﻧت
ﻣﯾﺷود
 -5ﮐﻧﺗرل ﻣﺣل ﻋﻣل از ﻧظر ﺧوﻧرﯾزی
 -6ﺑررﺳﯽ ﻋﻼﯾم ﺷوک )اﻓت ﻓﺷﺎر ،اﻓزاﯾش ﺗﻌداد
ﻧﺑض ،ﭘوﺳت ﺳرد و ﻣرطوب و رﻧﮓ ﭘرﯾده،
ﺳﯾﺎﻧوز ﻟﺑﮭﺎ ،ادرار ﻏﻠﯾظ(
-7در ﺻورت ﺑروز ﻋﻼﯾم ﺷوک ﻗراردادن ﺑﯾﻣﺎر
در ﭘوزﯾﺷن ﺷوک  ،ﺧواﺑﯾده ﺑﮫ ﭘﺷت و ﭘﺎھﺎ ﺑﺎ
زاﻧوی ﺑﺎز و زاوﯾﮫ  20درﺟﮫ ﺑﺎﻻﺗر و اطﻼع ﺑﮫ
اورژاﻧس

 -8ﮔرم ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﺑﯾﻣﺎر

ﻣﻧﺑﻊ :
وﯾﻠﯾﺎﻣز 2010
www.beytoote.com
postpartum-hemorrhage.htm

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ

ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﺑﻌﺪ
از زاﯾﻤﺎن

آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر
ﺗﺎﯾﯿﺪﮐﻨﻨﺪه :دﮐﺘﺮاﻋﺮاﺑﯿﺎن
) ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن (
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