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 مقدمه

 

بهتر است  ید،داشته باش یمانزا یعیبطور طب یددارقصد  ینکها یاو  یدانتخاب کرده ا یمانزا یرا برا یناگر سزار

ممکن است در  یرا. زیدداشته باش یاطالعات یگیرد،مورد استفاده قرار م یشترب یراکه اخ ینراجع به سزار

به  یمانزا یو برا یدمواجه شو یا یچیدگیپ باناگهان  ید،آماده کرده ا یعیطب یمانزا یکه خود را برا یطیشرا

را  یانتظارچه مسائل یدبا ین،سزار یمانکه هنگام زا یدالزم است بدان یلدل ین. به همیدکن یداپ یاجاحت ینسزار

.داشت  

است. یدهمبدل گرد یمانروش زا ینبه متداولتر ینسزار یمانامروزه زا  

  یواژن یماندورزدن زا یبرا یافراد آنرا روش یکه برخ یدر حال

"Vaginal bypass" 

روش ینا یایدبوجود ب یچیدگیپ یمانزا یا یباردار یکه ط ینامند، در واقع زمان یم   

 یرونب یبرا یاستخوان شرمگاه یدر شکم، درست باال یگیدبر یک ینبخش باشد. عمل سزار یتواند زندگ یم 

.نوزاد است یدنکش  

 است، یاورژانس یمانکه زا ینامند. البته زمان ی" مینی"برش قسمت پائ یا" یکینیرا "برش ب یدگیبر ینا 

وجود دارد. یزن یککالس یدگیبر یا یانیاحتمال برش م  
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که "  یمکن یجمله اکتفا م ینما به گفتن ا یدارد، ول یزن یدیفوا ینسزار یمانمعتقدند، زا یاریکه بس یدر حال 

 یرتاث یزن یامروز یمانهایروش زا یبر چگونگ یرچند دهه اخ یو فرهنگ یاجتماع یها گونیاحتماال دگر

( یصیو تشخ ی)درمان یدر علوم پزشک یاربس یشرفتهایو با وجود پ یمدرن امروز یر زندگگذاشته است."د

خواستار سالمت مادر و نوزاد  یوجود دارد و هر پزشک یماندر زمان زا یچیدگیهاییهنوز هم احتمال بروز پ

.است  

 

ینسزار یبرا یگرید یها علت  

از دست رفتن نوزاد یا یشینپ سزارین  

۔یاندام تناسل یمجرا یاحتمال یعفونتها ریگو د یدزا بیماری  

 باال بودن فشار خون

مثال ضربان  نا مرتب قلب مادر یبرا یگرد یچیدگیهایپ یا دیابت  

(ینناموفق جن یشرفت)پ یشدوره باردار یبرا ینکوچک بودن اندازه جن یانارس  جنین  

یمناموفق شامل بازنشدن دهانه رح یمانزا یف،ضع انقباضات  

یمان،بعد از زا یدشد یزیدر مورد خونر یلیفام تاریخچه  
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 ینکنند که با انجام ا یاز مادران تصور م یاریو بس یافته یشزنان باردار افزا یاندر م ینامروزه آمار سزار

هم  ینو بعد از سزار یستطور ن ینکه ا یکنند، در حال یرا تجربه نم یعیطب یمانزا یددرد شد یگرد یماننوع زا

.یدرا بدان ینکات یدحل آنها با یرد که براوجود دا یعوارض  

 یم یمارستاندر ب یروز بعد از جراح 2تا  یرندگ یقرار م ینسزار یکه تحت جراح یمارانیبه طور معمول ب

آنها و نظر پزشک دارد.  یتبه وضع یبستگ ینمانند و ا  

کند.  یمادر را کنترل م یتزند و وضع یسر م یماربار طبق دستورپزشک به ب یکپرستار در ابتدا هر ساعت 

.ودش یچک م یاتیح یمعال  

کنترل شده و به اطالع  یزیخو ن ر یزانم ینرحم مشخص شود. همچن یسفت یزانشود تا م یشکم لمس م 

مقدار  یزدخ یبار که از جا برم یناز واژن باشد که اول یترشحات خون یرسد. ممکن است مادر دارا یپزشک م

.استروز اول به رنگ قرمز روشن  4تا  3فع شوند که د یترشحات خون یناز ا یادیز  

شود.  یهها تخل یهجمع شده در ر یعاتشود تا ما یبه مادر آموزش داده م یتنفس یناتنحوه سرفه کردن و تمر 

که هنگام  یداست. دقت کن یتاهم یزحا یاربوده باشد بس یشما از نوع عموم یهوش یکه ب یامر در صورت ینا

نرمال باشد،  یز. اگر همه چگذاریدشکم ب یبالش کوچک را رو یک یاو خنده( دست ها  عطسه یزسرفه )و ن

.برداشته خواهد شد یساعت پس از جراح 12در عرض  یسرم و سوند ادرار  
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بزرگ شکم است. یعمل جراح یک ینبه خاطر داشته باشند که سزار یدمادران با  

برآمده و برجسته بوده  یاست. محل برش ممکن است کم یمعمول یناحساس درد در محل برش سزار ینبنابرا 

تر باشد.  یرهو از رنگ پوست تان ت  

 یاول دردناک خواهد بود ول یروزها رد ید،نما یجادکه در محل شکم فشار ا ییها یتفعال یرسا یاعطسه، سرفه 

 یابالش  یارا با دست دو طرف محل عمل  یدکاهش درد مادر با یشد. برا یدروز به روز و رفته رفته بهتر خواه

.پتو نگه دارد تا درد او هنگام سرفه کردن کمتر شود  
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 هپاتیت سی

.هپاتیت سی از مواردی است که سزارین کاربرد دارد  

 

C یتهپات   

شود.  یکبد م یجد یباوقات باعث آس یشود و گاه یم یاست که سبب التهاب کبد یروسیعفونت و یک 

(HCV) سی یتهپات یروسو   

.یابد یخون آلوده گسترش م یقز طرا   

یتاواخر، درمان هپات ینهم تا از  یاریکه بس   

هستند یخوراک یو داروها یهفتگ یقاتتزر یازمندن هپاتیت سی افراد مبتال به  

هپاتیت سی عالئمی ندارند. از افراد مبتال به یمیحدود ن  

ندارند،  یعالمت یچکه ه یلدل یندانند که آلوده شده اند، عمدتا به ا ینم  

 همه یبرا یبار آزمون غربالگر یککنند  یم یهتوص یماریاز ب یشگیریکنترل و پ یمتحده برا یاالتمراکز ا 

انجام شوددر معرض خطر ابتال به عفونت  افراد   

 -متولد شده اند  1965تا  1945 یسالها یناست که ب یگروه در معرض خطر شامل همه افراد ینبزرگتر 

.آلوده است یگرد یاز افراد متولد شده در سالها یشترابر بکه پنج بر یتیجمع  
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 عالئم هپاتیت سی

 

یبه راحت یزیخونر  

یبه راحت کبودی  

 خستگی

 اشتها نادرست

(یرنگ رنگ پوست و چشم )زرد تغییر  

رنگ یرهت ادرار  

 پوست خارش دار

(یتدر شکم )آس یعما ایجاد  

 تورم در پاها

 کاهش وزن

(یکبد یبودن )آنسفالوپات یحس یو ب یخواب آلودگ سردرگمی،  

(یعنکبوت یومپوست شما )آنژ یرو یعنکبوت یخون رگهای  
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 ریسک فاکتورهای هپاتیت سی

 

یکارمند مراقبت بهداشت      

یدداشته باش یو یاچ آ      

یربهداشتیغ یطدر مح یخال کوب      

1992عضو قبل از سال  یوندپ یاخون انتقال خون  یافتدر      

است 1987لخته شدن قبل از سال  ینده فاکتورهاکن یافتدر      

کرد یافتدر یمدت زمان طوالن یبرا یالیزهمود یدرمان ها      

 مادر مبتال به هپاتیت سی 

در زندان بود یشههم      
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 پارگی رحم

دارد کاربردپارگی رحم از مواردی است که سزارین   

 

این باعث می   که می تواند در هنگام تولد واژینال رخ دهد. زایمان استپارگی رحم یک عارضه نادر اما جدی 

این می تواند خونریزی شدیدی در مادر ایجاد کند و   شود که رحم مادر پاره شود تا کودکش به شکمش برسد.

  کودک را خفه کند.

این تقریبا همیشه در زنان مبتال به   زنان باردار را تحت تاثیر قرار می دهد. درصد 1این وضعیت کمتر از  

خطر زایمان رحم زن با هر سزارین   یا سایر جراحی های رحمی اتفاق می افتد. وقبلی  سزارینزخم رحم از 

  افزایش می یابد.

تحویل واژن را در حاملگی های  به همین دلیل پزشکان ممکن است توصیه کنند که زنان که تحویل سزارین را 

رس در معرض تولد واژینال پس از زایمان قبلی سزارین امکان پذیر است، اما زایمان زود  بعدی تحویل دهند.

  خطر باالتر قرار می گیرد و از نظر شدت مراقبت از آن مراقبت می شود.
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 برخی از عالئم احتمالی عبارتند از:  عالئم مختلف با شکستگی رحم همراه است. 

 خونریزی واژینال بیش از حد   

 درد ناگهانی بین انقباضات   

 انقباضاتی که دیرتر یا کمتر تحریک می شوند   

 درد غیرطبیعی شکم یا درد   

 ه کانال تولد رکود سر کودک ب  

 پوسیدگی زیر استخوان شکمی   

 درد ناگهانی در محل زخم قبلی زخم رحمی   

 از دست دادن تن عضله رحم   

 سریع ضربان قلب، فشار خون پایین و شوک در مادر   

 ضربان قلب غیرطبیعی در کودک است   

 

 پارگی رحم می تواند یک عارضه تهدید کننده زندگی زایمان برای مادر و نوزاد باشد. 

  در مادر، پارگی رحم می تواند باعث خونریزی عمده یا خونریزی شود.  

 اتفاق می افتد.  با این حال، خونریزی مرگبار ناشی از پارگی رحم زمانی اتفاق می افتد که در یک بیمارستان

رگی رحم را تشخیص می هنگامی که پزشکان یک پا پارگی های رحم معموال برای نوزاد بسیار مهم است.  

 دهند، باید سریعا به کودک بیرون از مادر برسند. 

 دقیقه تحویل نگردد، از کمبود اکسیژن میمیرد.  40تا  10اگر نوزاد در عرض  
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شود، جراحان ممکن است نیاز به رحم زن برای کنترل خونریزی خود  اگر پارگی رحم باعث خونریزی عمده

 داشته باشند.

زی بیش از حد، انتقال خون را دریافت زنان با خونری پس از این روش، یک زن دیگر نمی تواند باردار شود.   

 می کنند. 

پزشکان با حصول مراقبت های  همچنین معموال جراحی برای از بین بردن نوزاد از بدن مادر ضروری است.  

 حیاتی مانند اکسیژن، شانس زنده ماندن نوزاد را بهبود می بخشند

 

واژن مانع این نمی تواند به طور کامل در هنگام تولد  سزارین است.  زایمانتنها راه جلوگیری از پارگی رحم،

 شود. 

 پارگی رحم نباید مانع از انتخاب تولد واژن شود.  

با این حال، مهم است که همه گزینه های خود را با پزشک خود در میان بگذارید تا بهترین تصمیم را برای شما  

اطمینان حاصل کنید که پزشک شما با سابقه پزشکی شما آشنا است و از هر زایمان قبل  و فرزندتان ایجاد کنید. 

 از زایمان سزارین یا جراحی در رحم اطالع دارد. 
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 جنین بریچ

دارد.سزارین کاربردجنین بریچ از موارد   

 

Breechجنین 

 یقرار دارد . معموال در طول سه ماهه سوم، موقت یینبه پا یینپا یتاست که کودک شما در موقع یبدان معن 

 نمایان میگردد

 

یدکن یاحساس ناراحت یتانها ه هایتاندند یرباشد ، ممکن است در زبزرگ کودک شما  اگر  

را احساس کنید به مثانه یدشد یاز ضربه ها یمکن است برخشما م  

در لگن شما قرار  یینخود را به سمت پا یهفته از باردار 36فرزند شماست، احتماال در حدود  یناول ینا اگر  

بریچ باقی می مانند. یتفقط حدود سه درصد نوزادان در موقع ی،باردار یاندهد . در پا یم  

شوند  یمتولد م ینسزارروش بریچ با نوزادان  یشترب  

 یعیطب یمانکنند و زا یمانزا ینالبه صورت واژ توانندیقرار دارد، م یچبر یتشان در وضعکه نوزاد یمادران

 داشته باشند.
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 ینسزار یماناز زا یطشرا ینو در ا یراننوزاد کمتر است در ا یرمرگ و م یزانم ینسزار یماناما چون در زا 

.کنندیه استفاده مآوردن بچ یابه دن یبا  

.یاورنددر ب یچرا سر و ته کنند و او را از حالت بر ینجن یخاص یهاه بتوانند با مانورینکمگر ا   

و عبارتند از  شودیم یمبه سه دسته تقس یچبر یشنما  

فرانک، یچبر  

کامل یچبر   

ناکامل  یچو بر   

 

شدن دارند اما در قسمت مفاصل زانو، حالت جمع نلگ یهدر ناح ینجن یتحتان یهافرانک، اندام یچبر یشدر نما

.گیرندیکامال در مجاورت سر قرار م ینجن یهاپا یجهحالت باز شدن دارند، در نت  

هر دو آنها  یاها از زانو یکیکامل  یچاست که در بر ینفرانک است اما تفاوت آن در ا یچکامل مانند بر یچبر 

دارند.  یشدگحالت جمع  

از لگن  تریینها پازانو یاها از پا یکیندارد اما  یشدگهردو آنها، حالت جمع یاها از لگن یکیناکامل  یچدر بر

. گیردیقرار م  

زانو است یک یاپا  یکقرار دارد،  یمانزا یکه در مجار ینعضو جن ترینیینصورت پا یندر ا  
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به  یرا برا یاشتباه یته نوزاد موقعشوند ک یباعث م یمکن یبه آن ها اشاره م یرکه در ز یلیاز دال یاما برخ

آمدن انتخاب کند یادن  

 

داشته باشد یباردار ینکه مادر تا به حال چند یصورت در  

که مادر تا به حال تولد نوزاد نارس داشته باشد یصورت در  

عث با یوتیکآمن یعبودن ما یادداشته باشد. ز یوتیکآمن یعکمتر از حد ما یااز حد و  یشکه رحم ب یصورت در  

کند یسخت م ینجن یشود نوزاد آزادانه حرکت کند و کم بودن آن حرکت و چرخش را برا یم  

نداشته باشد یعیدر رحم، شکل طب یبروممختلف مانند ف یلکه رحم مادر به دال یصورت در  

وجود داشته باشد یدر باردار یکه جفت سرراه یصورت در  

. اما یستشروع نشود، خطرناک ن یمانفرا نرسد و درد زا مانیکه وقت زا یتا زمان یچ،بر یحاملگ ی،به طور کل

به بدن نوزاد  یژنارتباط نوزاد با بند ناف قطع شده و ممکن است اکس یمانآن که در کانال زا یلبه دل یچبر یمانزا

 یشترب یعوارض یچبر یمانکه زا یدبدان یدهر حال با هرا به دنبال داشته باشد. ب یاریتواند خطرات بس ینرسد، م

.را به همراه دارد یعیطب یمانزا یکاز   
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 پره آکالمپسی 

.که سزارین کاربرد دارد استپرا آکالمپسی از موارد   

یه،کبد و کل یعصب یستمبه س یباست که با فشار خون باال و عالئم آس یعارضه باردار یپره اکالمپس  

است  یعیدر زنان که فشار خون آنها طب یهفته حاملگ 20معموال پس از  یشود. پره اکالمپس یمشخص م 

.باشد مپسیدر فشار خون ممکن است نشانه پره اکال یجزئ یشفزاا یک یشود. حت یشروع م  

کند. اگر پره  یجادشما و نوزاد شما ا یبرا یکشنده ا یو حت یتواند عوارض جد یدرمان نشده م یاکالمپس پره

است یمانتنها درمان زا ید،دار یاکالمپس  

خود و فرزندتان در معرض  بدانید  یداما بادارد تا بالغ شود،  یشتریبه زمان ب یازکودک شما ندر پره آکالمپسی 

هستید. یخطر عوارض جد  

 

باشد یرممکن است شامل موارد ز یپره اکالمپس یگرد یعالئم و نشانه ها  

یویمشکالت کل یعالئم اضاف یا( ینوریاز حد در ادرار )پروتئ یشب ینپروتئ      

یدسردرد شد      

به نور یتحساس یا یرهت ینایی، باز جمله از دست دادن موقت ید،در د ییرتغ      
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  یی،باال یدرد شکم    

استفراغ یاتهوع       

ادرار یکاهش خروج      

(یتوپنی)ترومبوس یافتهسطح پالکت ها در خون شما کاهش       

یاختالل عملکرد کبد      

ها است یهدر ر یعاز ما یضعف نفس، ناش  

 

 عوامل خطر

. عوامل خطر عبارتند ازیابد یتوسعه م یاردارعارضه ب یکتنها به عنوان  یپره اکالمپس  

 

خطر ابتال به پره  یریبه طور چشمگ یپره اکالمپس یخانوادگ یا یشخص یخچهتار یپره اکالمپس یخچهتار    

دهد یم یشرا افزا یاکالمپس  

دهد یم یشرا افزا یخطر ابتال به پره اکالمپس ید،خون مزمن اگر فشار خون باال دار یپرفشار      

است یشترشما ب یباردار یندر طول اول یخطر ابتال به پره اکالمپس یحاملگ یناول      

    . 
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سال باالتر است 40 یجوان و زنان باردار باال یارزنان باردار بس یبرا یسن. خطر ابتال به پره اکالمپس      

یدباالتر است اگر شما چاق هست یخطر ابتال به پره اکالمپس یچاق      

دارند یگرد ییچندتا یاتر در زنان است که دوقلوها، سه گانه  یعشا یچندگانه. پره اکالمپس یحاملگ      

خطر ابتال به پره  یشسال، منجر به افزا 10از  یشب یا. داشتن نوزادان کمتر از دو سال یباردار ینفاصله ب    

.شود یم یاکالمپس  
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 جفت سر راهی

.که سزارین کاربرد دارد استجفت سر راهی از موارد   

 

و دفع زباله  یهو تغذ یژنشود، اکس یم یجاددر داخل رحم شما ا یساختار است که در دوران باردار یکجفت 

کند. ینوزاد را فراهم م یها  

یردگ یرحم قرار م یجفت در باال ی،شود. در اغلب حاملگ یبند ناف متصل م یقجفت به نوزاد شما از طر  . 

 

Placenta previa  

دهد  یاز رحم مادر را پوشش م یافتد که جفت نوزاد بخش یاتفاق م یزمان  

کند یجادا یمانو زا یدر دوران باردار یدشد یزیخونرو   

است.جفت سر راهی  ینشانه اصل ی،دوم باردار یمهبدون درد در نقرمز روشن  ینالواژ یزیخونر  

.انقباضات هستند یدارا یزاز زنان ن یبرخ   
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 ریسک فاکتورهای جفت سر راهی

رحم، یزخم بر رو  

رحم یبروئیدحذف ف     

curettage 

دیمواجه شو یقبل یاز باردار یشپ سر راهی  جفتبا اگر  

کنند یحمل م ینجن یکاز  بیش  

باالتر است یاسال  35سن    

یناز کوکائ استفاده  

جفت سرراهی یعوارض جانب  

 یجادا یمانچند ساعت اول پس از زا یا یمانممکن است در طول زا ید،شد ینالواژ یزی. خونریزیخون ر    

دشو  

ممکن است بروز نمایدزودرس  یمانزا   
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 عفونت هرپسی در بارداری

ی است که سزارین کاربرد دارد.رپسی در بارداری ار مواردهعفونت   

 شناخته می شود، عفونی است که باعث ایجاد تبخال می شود.  HSVویروس هرپس سیمپلکس، همچنین به عنوان 

دو نوع ویروس تبخال وجود  دهان. هرپس در قسمت های مختلف بدن دیده می شود، بیشتر در ناحیه تناسلی یا 

 دارد. 

  HSV-1ین نوع می تواند باعث زخم های سرد : همچنین به عنوان تبخال روغانی شناخته می شود، ا

 و تب برف در اطراف دهان و صورت شود. 

  HSV-2این نوع به طور کلی مسئول شیوع هرپس تناسلی است : 

 

 می تواند از تعامالت عمومی مانند موارد زیر رخ دهد:  HSV-1عفونت با  

 خوردن از ظروف مشابه   

  رژ لببه اشتراک گذاشتن   

 بوس کردن   

 سریع تر گسترش می یابد.  را منتقل میکند بیماری هنگامی که یک فرد مبتال به شیوع بیماری ویروس  
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مثبت هستند، هرچند ممکن است هرگز شیوع آن را تجربه سرم  HSV-1درصد بزرگساالن برای  95تا  30 

  نکنند. 

 ان باشد. مبتال به زخمهای سرد در طول زم HSV-1همچنین ممکن است فرد مبتال به تبخال تناسلی از 

 

خطر شما تقریبا به طور کامل بر قرار گرفتن در  آلوده شود.  HSVهر کسی بدون توجه به سن می تواند با 

 معرض عفونت است. 

 منتقل می شود، افراد بیشتر در معرض خطر هستند وقتی که آنها در رفتار جنسی  HSVدر مواردی که  

 خطرناک بدون استفاده از محافظت مانند کاندوم شرکت می کنند. 

 عبارتند از:  HSV-2سایر عوامل خطر ابتال به  

 داشتن شرکای جنسی متعدد   

 داشتن رابطه جنسی در سن کمتر   

 زن بودن   

 ( STI) منتقل جنسیتیدیگر  عفونتداشتن یک   

 داشتن یک سیستم ایمنی ضعیف   

 

نوع تبخال 2به هر تواند نوزاد را یتبخال باشد، م یمبتال به تبخال تناسل یمانزن باردار در هنگام زا یکاگر   

مبتال کند   
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 برخی از عالئم مرتبط با این ویروس عبارتند از: 

 زخم های ضعیف )در دهان و یا در ناحیه تناسلی(   

 )تبخال تناسلی(  درد هنگام ادرار کردن  

  خارش  

 این عالئم عبارتند از:  .  آنفلوانزا را تجربه کنیدنه هایی شبیه به شما همچنین ممکن است نشا 

  تب  

  تورم غدد لنفاوی  

  سردرد  

  خستگی  

  عدم اشتها  

 

 زخم ها و محدود کردن  کنترل کردن درمان بر  در حال حاضر هیچ درمان برای این ویروس وجود ندارد. 

 شیوع آن تمرکز دارد. 

 با این وجود، پزشک ممکن است شما را به یک یا چند ممکن است که زخم های شما بدون درمان ناپدید شوند.  

 داروی زیر توصیه کند:  

  آسیکلویر  

  فامسیکلوویر  

  valacyclovir  

  این داروها می تواند به افراد آلوده کمک کند خطر ابتال به ویروس را به دیگران کاهش دهد.  
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 جدا شدن جفت

کاربرد دارد.است که سزارین جداشدن جفت از موارد  

تواند  یدهد، اما م یمعموال در سه ماهه سوم رخ م یتوضع ینجفت از رحم است. ا یجداسازجدا شدن  جفت 

رخ دهد. یباردار یستمبعد از هفته ب  

با  یی،توانند با توجه به نوع جدا یم یشترکنند ، و ب یرا تجربه م ی٪ از زنان باردار ، شکاف جفت1فقط حدود  

درمان شوند یتموفق  

 

 عالئم جداشدگی جفت

(ندارد یزی٪ موارد خونر20)گرچه حدود  ینالواژ یزیخونر      

 رطوبت رحم    

یعانقباضات سر      

 درد شکم    

یناختالالت قلب جن      
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کودک شما است. یاتح یبانیپشت یستماز س یجفت بخش  

جدا میشود که جفت از رحم یدهد. هنگام یرا به کودک شما انتقال م یو مواد مغذ یژناکس جفت  

را به کودک شما متوقف کند یو مواد مغذ یژنتواند حمل و نقل اکس یم   

 

 تست تشخیصی در جداشدگی جفت

یسونوگراف  

(درد یزی،)خونر یمارعالئم ب ارزیابی  

خون آزمایش  

یننبر ج نظارت  

دارد. یو سن حاملگ ییمحل جدا یی،به شدت جدا یدرمان بستگ  

شود ( وجود دارد  یم یدهنام یزن یکامل )که به طور کل ییجدا یک یا یجزئ یجداساز یکتوان  یم   

یهموارد باشد که بر نوع درمان توص یناز ا یکمختلف هر  یتواند درجه ها یم ینافتد. همچن یکه اتفاق م  

.شود یم   
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باالی جدا شدگی جفتدر معرض خطر زنان   

یدر دوران باردار یناستفاده از کوکائ      

سال سن دارند 35از  یشب      

یدفشار خون باال داشته باش یا یپره اکالمپس      

سه گانه هستند یاحامله با دوقلوها       

  یانقباض جفت

 تجربه ضربه به شکم    

حم اختالالت در ر      
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در بارداریایدز   

است که سزارین کاربرد دارددر بارداری از مواردایدز   

 

درمان یمراقبت ها و روش ها یشرفتبا پ  hiv از زنان مبتال به یاریبس   

کنند. یم یتر و سالمت تر زندگ یطوالن  

یرندگ یدر سر داشته اند( م یشهکه هم ییبه بچه دار شدن )آرزو یمخود تصم یندهآ یبانوان برا ینرو ا یناز ا  

درصد کاهش داد.2به  درصد25توان از  یرا م یماریاحتمال انتقال بمیتوان مناسب  یشگیرانهپ یداروهابا   

 

دارو یاضد ایدز راشروع کنید  و یمصرف داروها یدکه قصد دار یدر صورت  

. یددار یقابل توجه یروسیاما هنوز بار و یدکن یمصرف م   

(یشترب یا 500-1000)  

.یدانجام ده یزن مقاومت یشآزما یک یستیبا  

.کند یشما کمک م یبرا روهادا ینانتخاب مناسب تر یپزشک معالجتان را برا یشآزما ینا یجهنت   
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دهد. یرا از مادر به کودک کاهش مضد ایدز خطر انتقال  یداروها  

یزانتمام زنان باردار بدون در نظر گرفتن م یداروها برا ینمصرف ا یلدل ینبه هم  

cd4 

.شود یم یهآنها توص یروسیوبار و  

 

دتوان درمان را اعمال کر یبه کودک همچنان میدز ا . یتکاهش خطر سرا یبرا   

شوند یم یهتوص یرز یرابطه رهنمون ها دراین : 

هفته به او داده شود 6هرچه زودتر بعداز تولد نوزاد، به مدت  یعما   . retrovir 

retrovir  

تا چه حد  یاستراتژ ینکه ا یستبه کودک داده شود. به هر حال هنوز واضح ن یگرد یالوه داروهابه ع یعما

.دهد یرا کاهش م یتسرا یسکر  

امر باعث  ینشود. ا یو انجام م یزیمادرکه نوزاد را فرا گرفته است، برنامه ر یسهقبل از پاره شدن ک ینسزار

دهد.  یرا کاهش م یتموارد احتمال خطر سرا یکاهش تماس نوزاد با خون مادر شده و در بعض  

 ینکه سزار یدارد. زنان هرا به همرا ییمادر است، خطرها یبر رو یانجام جراح یازمندن ینکه سزار ییجااز آن

.کنند، مستعد عفونت هستند یم یمانزا یعیکه به طور طب یاز زنان یشترشوند ب یم  
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بارداریدیابت   

 

است که سزارین کاربرد داردبارداری ازموارد دیابت   

( یتوسمل یابتدیابت حاملگي)د GDM 

دیابتي است كه براي اولین بار در طي حاملگي شناسایي مي شود. دیابت به این معناست كه قند خون شما از حد  

 معمولي باالتر است. بدن از قند براي انرژي استفاده مي كند.

اما قند زیاد در بدن مي تواند مضر باشد. زماني كه حامله هستید قند اضافي براي جنین شما خوب نیست.   

ییرات هورموني و وزن گیري بخشي از یك حاملگي سالم است. اما هر دوي این موارد ترشح بیشتر انسولین تغ

 را دچار اشكال مي كند. 

در این صورت با توجه به اینكه وجود انسولین براي ورود قند به سلولها و تامین انرژي مورد نیاز بدن ضروري 

.ا دریافت نمي نمایداست , بدن شما انرژي را كه نیاز دارد از غذ  
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کنند. اگر  یبررس یباردار یرا در ابتدا 2نوع  یابتکند تا د یم یقپزشکان را تشو ینهمچن یکاآمر یابتد انجمن

 ینکند. ا یشما تست م یمانمالقات قبل از زا ینپزشک احتماال در اول ید،دار 2نوع  یابتد یخطر برا یفاکتورها

 عوامل خطرات عبارتند از

 

  اضافه وزن    

 فشار خون باال     

کلسترول خوب یینسطح پا       (HDL)  در خون  

در خون یسیریدگل یاز تر ییسطح باال        

یابتد یسابقه خانوادگ      

پوند وزن دار 9ز ا یشنوزاد که ب یک یمانسابقه زا  
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  یباردار یابتعالئم د

را تجربه کنند یرندارند، اگرچه ممکن است عالئم ز یعالئم یچه یحاملگ یابتزنان مبتال به د اکثر  

یرعادیغ یتشنگ       

یادز یرادرار مکرر در مقاد        

(متفاوت باشد یمعمول یباردار یت با خستگ)که ممکن اس یخستگ       

شود یداده م یصشخپزشک( ت یمعمول یدبازد یکشکر در ادرار )در        

 

 دیابت درمان نشده یا كنترل نشده حاملگي مي تواند به معناي مشكل براي جنین  مانند موارد زیر باشد

(. این مسئله مي تواند زایمان را براي جنین مشكلتر یعیبزرگتر از حد طب ی)به طور قابل توجه یماکروزوم    

 و خطرناكتر كند

فاصله پس از تولد كودكقند خون پایین بال       

یتنفس یسترسد یامشكالت تنفسي        

یندهدر آ 2نوع  یابتد      

زودرس یمانزا      

(یسه ماهه اول باردار یغربالگر ینهو هز یرتفس یش،ناهنجاري هاي مادرزادي ) آزما        
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حاملگي مي تواند غالباً زنان دچار دیابت حاملگي عالئمي ندارند. دیابت  

 خطر فشار خون باال را در طي حاملگي افزایش دهد    

و  ینسزار یمان| علت انجام زا ینخطر جنین بزرگ و احتمال زایمان مشكل و نیاز به سزارین ) سزار    

آن( را افزایش دهد یمراقبت ها  

  افزایش یا كاهش ناگهاني قند      

  خطرات عفونت هاي ادراري و تنفسي    

 

در  2خبر خوب اینكه دیابت حاملگي پس از تولد بچه از بین مي رود. به هرحال احتمال ابتال شما به دیابت نوع 

 آینده بیشتر است. در ضمن ممكن است در حاملگي مجدد باز هم دچار دیابت حاملگي شوید

 

ي توانند پس از ابتال به دیابت حاملگي به نوزاد خود شیر دهند؟! شیردهي بعضي زنان مي خواهند، بدانند آیا م

 .براي اكثر نوزادان، منجمله آنان كه مادرشان دیابت حاملگي دارد توصیه مي شود

 

دیابت حاملگي خطرناك است، حتي اگر شما عالئمي نداشته باشید. مراقبت از خودتان مي توند به سالمتي 

.نوزادتان كمك كند  
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 ماکروزومیا

است که سزارین کاربرد دارداز موارد ماکروزومیا   

کند یجادا یمشکالت عمده ا تواندیاز حد رشد کند، م یشدر داخل رحم ب ینکه جن یزمان  

باشد،  یلوگرمک 4از  یشگرم است. اگر وزن تولد نوزاد ب 4000تا  2500 ینوزن تولد نوزادان عموما ب میانگین

گرم باشد، در معرض  4500از  یشتروزنش بکه یماکروزوم ین. جنآیدیحساب مبزرگ به ینجن یاماکروزوم

.قرار دارد یشتریخطر ب  

.مادر قطعا با مشکل مواجه خواهد شد یعیطب یمانقبل از تولد رخ ندهد، در زا یماکروزوم یصاگر تشخ همچنین  

  یناز حد جن یشببزرگ شدن یا یماکروزوم علت

درصد  10کرده باشد.  یافتد درو محرک رش یمواد مغذ یازشن ازیشب ینکه جن دهدیرخ م یزمان ماکروزومی

خصوص از سه به یمادر در دوران باردار یاشتها یشاز تمام نوزادان متولد شده ، ماکروزوم هستند. البته افزا

امر ندارد ینبر ا یریبعد تاثماهه دوم به  

  یاز ماکروزوم یعوارض ناش    

را انتخاب کرده باشد، احتمال  یعیطب یمانداده نشود و مادر زا یصقبل از تولد تشخ یکه ماکروزوم یصورت در

 یماندر کانال زا ینکردن جن یربه گ یستوشیشانه شود. د یستوشیتولد دچار د ینح ینوجود دارد که جن یادیز

.شودیگفته م  
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به علت بزرگ لگن هستند،  یدر حال عبور از حفره استخوان کهیاز اندازه بزرگ هستند زمان یشبکه هاییجنین

.کنند یرها ممکن است در داخل لگن گتر بودن عرض شانه  

خاص هنگام  یوجود دارد. مانورها یادیز یراهکارها یمانزا ینح یستوشیبرطرف کردن د یخوشبختانه برا 

خوشبختانه کارشناسان دارد که یمهارت خاصبه یازن یماناز داخل کانال زا ینجن یدنکش یرونو نحوه ب یمانزا

.از آن آگاه اند یمارستانهاو پرسنل حاضر در ب ییماما  

. شودیم یشترب یاربس یمانزا ینمادر ح یبرا یاتومیز یاحتمال اعمال برش اپ یصورت بروز ماکروزوم در

بر خروج او  یریتاث یمانزا ینح یبزرگ باشد و مانورها یاربس ینجن کهی، در صورت یدالبته در موارد شد

.مناسب خواهد بود یصورت اورژانس انتخاببه یننداشته باشند ، انجام سزار  

.هستند یفشار خون و ابتال به زرد یشماکروزوم در معرض خطر افت قند خون، افزا نوزادان  

 

همراه  ینجن یمثل ماکروزوم یگریعموما با عارضه د یدرآمنیوسه یپل یا یوتیکآمن یعاز حد ما بیشیشافزا

 است.

دارد ینقش مهم یرخ یاهست  یشما مبتال به ماکروزوم ینجن ینکها ییندو فاکتور در تع ینا یریاندازه گ ینبنابرا   
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کرد یریجلوگ یاز بروز ماکروزوم یتوانچطور م     

با  شودیم یهباشد. توص یا یشگیرندهعامل پ یتواندقند خون م یحکنترل صح ید،هست یابتمبتال به د کهیصورت در

و به خصوص  یو کم کلسترول و کم چرب یبرو ف یدراتپر کربوه ییغذا یمرژ یهکارشناس تغذ یکمشاوره با 

یریدبگ یشرا در پ یکاهش مصرف مواد قند  

یریاندازه گ یبوده و ط یادز یباردار یلدر اوا یاو  یوزن شما قبال از شروع باردار چنانچه  BMI  در محدوده

وزن  یزانروزانه م یتو فعال ییمناسب غذا یم، با داشتن رژ یداضافه وزن قرار گرفته ا یدارا یاافراد چاق و 

 30اندازه به یممال یزیکیف یتزنان باردار فعال ر.به اکثیدتحت کنترل داشته باش یخود را در دوران باردار یریگ

.شود یم یهز توصدر رو یقهدق  

خود را  ید،هست یبزرگتر از حد عاد ینداشتن جنمشکوک به یاداده شده است و  یصدر شما تشخ یماکروزوم اگر

.یدآماده کن ینسزار یمانزا یبرا  

 یریقرار خواهند گرفت. اندازه گ یاز تولد مورد بررسپس یلوگرمک 4 ازیشآمده با وزن تولد ب یابه دن نوزادان

از نظر اختالل در تنفس در مورد  یبررس یزو ن یزرد یصتشخ یبرا ینروب یلیقند خون ، فشار خون و ب یزانم

.نوزادان صورت خواهد گرفت ینا  

در  یکه نوزاد پس از تولد ممکن است مدت یدرا داشته باش ینا یشما ماکروزوم است، آمادگ ینکه جن دانیدیم اگر

بماند یبستر الزم یهایجهت انجام بررس NICUبخش نوزادان   . 
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