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 تقديم
 

ود ال       ة والسكان في الجمهورية اليمنية لخفض نسب       في إطار الجه بذلها وزارة الصحة العام ي ت ت

ى  المعايير الطبية في معالجة                ذي يحوي عل ذا الكتيب ال نا نضع ه ات، فإن يات ومراضة األمه وف

المضاعفات الخطيرة أثناء الحمل والوالدة آجزء هام في تطوير نوعية خدمات الطوارئ التوليدية             

 .ومة اآلمنةالتي تهدف إلى األم

ر د  ألخ البروفيس زيل ل كري الج ن ش بر ع ي  . أود أن أع ود الت ى الجه ر عل ي ناش بداهللا عبدالول ع

يقه في                     تم تطب ات حيث ي يات األمه تحري عن األسباب والعوامل لوف بذلها من خالل مشروع ال ي

فيات  ة ساوثهابتن على تقديمهم لن             . المستش تقدير لخبراء جامع يق الشكر وال ا أتوجه بعم ا العون آم

ود ى حيز الوج ذا الكتيب إل ى إخراج ه ا أدى إل يذ المشروع مم ي لتنف ي والمال دم أيضا . الفن وأتق

اء           راض النس ال أم ي مج يات ف ات اليمن ن والمتخصص ين اليمنيي ن المتخصص دد م ي لع بامتنان

 .يبوالتوليد والقبالة والتخدير والمختبرات على مشارآتهم الفاعلة في إعداد المحتوى لهذا الكت

ذي بين أيديكم                             ذا الكتيب ال ية وأن يكون ه ير الطب يق المعاي يع األطباء في تطب تزم جم أمل أن يل ن

 .دليال وعونا في تقديم خدمات الطوارئ التوليدية إلنقاذ األمهات

 وزير الصحة العامة والسكان  

 عبدالناصر المنيباري . د.أ  
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 مرض إرتفاع ضغط الدم الشرياني
 )أثناء الحمل أو عقب الوالدةالتعرف على العالمات : (األعراض  •

 
 أو، )يسبإآلم( التشنج الحملي ارتجاج أوًال 

 
اع  ثانيًا وب  المصح ) أو أآثر  110/ 160(شديد في ضغط الدم         ال االرتف

 أوبوجود بروتين في البول، 
 

  باعتاللالمصحوب )  أو أآثر140/90( ضغط الدم ارتفاع ثالثُا 
نسبة الترانس أميناز في الكبد     ارتفاع  إضافي ألحد األعضاء فمثًال       

ى( ن أعل اض) 50 م دم   وانخف فائح ال دد ص بة ع ن ( نس ل م  أق
 أعلىحامض اليوريك   (دات في الجهاز البولي     مع تعقي ) 100,000

تر أو الكري 10م آل   را مج  5,5من    ن  ا ل  ميكرو 100 من أعلىتيني
 أوأو قصور قلبي، )  لتر10/ م را مج1من أعلى لتر أو / جزئ

 
اع رابعًا دم  ارتف غط ال ى أو 140/90( ض راض   ) أعل ور أع ع ظه م

ن حدوث تدهور سريع         إوعالمات    ية ُتبي  راباضط،  عصدا(آلينيك
 ).قولوني/  رد فعلازديادالرؤية، ألم بجدار البطن األمامي، 
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 )آيفية التصرف(المعالجة  •

 )  أعلى أو110 القلب انبساطضغط الدم عند (التحكم في ضغط الدم  أوًال
ن  أستعمل  -  مجم بالحقن الوريدي     Hydralazine)( 5  هيدراالزي

ب الوريدي ريس دقيقة، ثم الت15مع تكرار ذلك بالقدر الالزم بعد       
ية     2,5  بمعدل ابتداء مل محلول ملحي      200م في    را مج  20لكم
رام يض      / مج دف التخف يقة به ي الدق رات ف س قط اعة أو خم س

  .100 إلى حوالي االنبساطيالتدريجي لضغط الدم 
 أو

ن  - اء نيفديبي دل را مجNifedipine) (5إعط ان بمع م تحت اللس
م     ن، ث ى جرعتي ل إل راره  را مج10يص ع تك الفم م القدر م ب  ب

 .الالزم
 

 السيطرة على النوبات  ثانيًا
يوم  - لفات المغنيس اء س  Magnesium sulphate)( 4- 5 إعط

 20 مل من محلول ملحي أو دآستروز خالل مدة    20جرام في     
يقة  م  ،دق اعة عن طريق ال   1 ث د  تس جرام في الس ريب في الوري
 .  ساعة24لمدة 

ام  تعمل ديازب تو إال إذا )Diazepam (ال تس م ي لفات  ل فر س
يوم وز . المغنيس تعمالويج ن اس دة م رعة واح ن رامج 5 ج م م

  .ديازبام إلنهاء النوبة التي دامت لفترة طويلة
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ور      راض تده ن أع ر عليه ي تظه دى المريضات الت نوبات ل ن ال ة م للوقاي
ة  إ ي الحال ا ف ريع آم ي س ا: األعراض (آلينيك اله، )رابع تعملً أع  نفس أس

 . وم في الوريدنظام حقن سلفات المغنيسي

لفات المغنيسيوم              ى س ي يحصلن عل بة المريضات الالت حيث يتم يجب مراق
 :ريب في حالة سوقف الحقن الوريدي بالت

 .16 معدل التنفس عن أنخفضإذا  ▪

 .ساعة/ مل30 آمية البول الخارج عن انخفضت ▪

 . Knee tendon reflex عدم حدوث رد فعل الرآبةفي حالة  ▪

% 10ل من محلول جلوآونات الكالسيوم  م10 أعطيعند الضرورة 
 . دقائق10خالل مدة 

 
 التوازن بين السوائل الداخلة والمفرزة  ثالثُا

 بتوازن السوائل في الجسم من خالل       وأحتفظ قسطرة فولي    أدخل -
ي     مل في الساعة    30 إفراز البول عن      أنخفض إذاف . الرسم البيان

ية،         ينجر محلول ر مل من 500 أعطى خالل ست ساعات متتال
تات خالل مدة       وإذا ظل إفراز البول . دقيقة لحث السوائل   30الآ

ا تم ً،منخفض ائي   ي ذ رأى أخص ا ألخ ة أو تحويله ة المريض  إحال
 . في فشل آلوياالشتباهأمراض الكلى في حالة 



 4

 
تر لكل     1( مل في الساعة        85 أستعمل  - من محلول  )  ساعة 12 ل

 . يةفي البدا) دآستروزالستعمل تال (الآتات رينجر 

ل - وي أرس يب الدم تقدير الترس نة دم ل ان  :  عي ة إذا آ ي حال ف
 مما يبين  ترآيز دموي،      35 عن   أعلى HCTالترسيب الدموي     

 ، دقيقة30الآتات خالل مدة رينجر   مل من محلول     500 أعطى 
 . ساعة/  مل85 بمعدل أستمرثم 

ط،       والدة فق د ال ات بع بة للمريض ا بالنس ي أم  ميدس  فروأعط
Frusemide)( 20 م بالحقن الوريديرا مج40 ـ . 

 
  القرار بالنسبة للوالدة اتخاذ رابعا

تم  - د حان  للوالدة أو عما إذا                     ي ان الوقت ق ا إذا آ يم األمر عم  تقي
ترة الحمل            ة ف نًا إطال ان ممك ثًال السماح بنضج رئة الجنين      (آ فم

 ). corticosteroids بالستيرويدات القشرية

يجب التقييم .  بالوالدة العاجلة قراراتخاذيجب فبعد حدوث نوبة،  -
ا إذا آانت المريضة يمكن توليدها مهبليًا خالل ست ساعات     . عم

بل خالل ست ساعات، فيتم                     يد من المه نًا التول م يكن ممك وإذا ل
 .  حالة المريضةاستقرارلقيصرية بعد االتوليد بالعملية 

ة      - ة  عدم حدوث  في حال ا سلفات    للمريضة   نوب دأ إعطائه ولكن ب
ة المغن ور الحال بب تده يوم بس يًا إيس راض(آلينيك ًا و أع  رابع
 .  ساعة24 للوالدة خالل االستعداد فيجب ،)ثانيًا
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ورة    - ل خط راض أق ات بأم ي  للمريض تدعي الدواع ث تس حي
ة يطرة       المحافظ ة س تابة خط ب آ يلة، يج ام قل عة أي الل بض  خ

واضحة في مالحظات المريضة والتخطيط على مراقبة منتظمة         
 .آلينيكي وتوازن السوائلم والوضع اإللضغط الد
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 اإلجهاض والنزيف قبل الوالدة

 
 التعرف على الحالة: األعراض  •

 أونزيف مهبلي شديد أثناء الحمل،  -أ

 .لينيكية لنزيف عرضي مخفيإآأعراض  -ب

 
 )آيفية التصرف والسيطرة على الموقف: (المعالجة  •

 تعويض نقص السوائل أوًال
 .سريب الوريدي في موضعين مختلفينة التإبريتم تثبيت  -

دأ  -  Crystalloidبلوري الشبه التسريب الوريدي بمحلول ال أب
solution  

ن   - ئة يمك ن الف اء دم م توفرًا  Oإعط ان م لبي إذا آ الل س  خ
تظار دم   ان تائج الفحص لل ن    ن ن أي م دم م و ال ن خل تأآد م لل

ناعة     تهاب  ات  وفيروس HIVفيروسات نقص الم بدي االل  الك
B , C)( وللتأآد من توافق الدم. 
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   قرار فيما يتعلق بالتوليد في حالة إنفصام المشيمةاتخاذ ثانيا

ي    - يد المهبل ط للتول تًا، خط ن مي ان الجني دم  . إذا آ ة ع ي حال ف
ن نزيفالتمك ى ال يطرة عل راء ، الس رورة إج تلزم الض   تس

 . عملية قيصرية

تحقيق ذلك إذا آان الجنين حيًا، خطط للتوليد المهبلي إذا أمكن          -
 . فيتم التوليد بالعملية القيصرية، ما لمبسرعة

 
  الحالة ومراقبتها أثناء التوليداستقرار ثالثا

 15وضغط الدم آل     قم بعمل ترتيبات لمراقبة وتسجيل النبض      -
 .دقيقة مع مراقبة معدل ضربات قلب الجنين

 العناية بعد التوليد  ابعار
ذ - د اأتخ زيف بع دوث ن نع ح وات لم والدة  الخط تعمال ل باس

ين أو  Ergometrine نأرجومتري أو Oxytocin أوآسيتوس
 . Misprostol ميسبروستول

 .  دقيقة15إستمر في مراقبة وتسجيل النبض وضغط الدم آل  -

 . راقب معدل إفراز البول آل ساعة -

 . األولي الدمنقلالهموجلوبين بعد نسبة آرر تقدير  -
 
 



 8

 النزيف بعد الوالدة
 
 تعرف على الحالة ال: األعراض  •

ار صدمة نتيجة للنزيف بعد الوالدة       الحظ أن فقدان الدم الفعلي     (. آث
تعريف  ي ب د يف د 500ق تر بع ثر أو ل ل أو أآ ية القيصرية   م العمل

 ).ولكن غالبًا ما يصعب تقييم ذلك بدقة
 

 آيفية التصرف والسيطرة على الموقف: المعالجة  •
 

 .أعالًه  آما هو موصوفتعويض نقص السوائل أوًال
 

نزيف في دفتر المالحظات          .التشخيص  ثانيًا يم وتسجيل سبب ال م بتقي  ق
 .بالحالة الخاصة

 
  Oxytocics إستعمال أوآسيتوسيز ثالثًا

 مجرام بالحقن في العضل Methergine0,5 مثرجين أعطي  -
ادي    ة ع غط دم المريض ون ض ندما يك ة  .ع ي حال اع  وف ارتف

تعمل غط ، أس ين الض ي Oxytocin 30 أوآسيتوس دة ف  وح
دي     500 ن الوري ريق الحق ن ط ي ع ول ملح ن محل ل م  م
ك . ريبتسبال بديل لذل تعملوآ تول أس    ميزوبروس

Misoprostol600 يكروجرام راص3( م ريق )  أق ن ط  ع
 .فتحة الشرج

 .أعالًه آما هو موصوف  الحالةاستقرارالعناية بعد  رابعًا
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 تمزق الرحم

 
 التعرف على الحالة :األعراض  •

 .ي جدار الرحمتمزق ف
 
 
 آيفية التصرف والسيطرة على الموقف: المعالجة  •
 

وائل      أوًال ا هو موصوف       تعويض نقص الس واإلعداد لعملية  أعاله،   آم
  .جراحية

    
  . بالمضادات الحيوية أثناء اإلستعداد للجراحةأبدأ ثانيًا

 :أنظمة المضاد الحيوي المقترحة للحقن الوريدي

يلين  .1 م  Ampicillin 1أمبيس ى ث رعة أول رام آج  500 ج
ين    ى جينتامايس افة إل يوم باإلض ي ال رات ف ع م رام أرب مج

Gentamycin 80  دي ن الوري رام بالحق ل( مج أو ) مفض
ن في العضل آل          ساعات باإلضافة إلى مترونيدازول     8بالحق

Metronidazole 500 ل  رام مج اعات 8 آ ن   س  بالحق
 .الوريدي



 10

 
ية لل       ( .2 ي لديهن حساس  مضاد األبواغ )بنسيلينللمريضات الالت

ية  ثل   Cephalosporinالرأس ث م يل الثال ن الج م
ون  ل  Ceftriaxone 1سيفترياآس رام آ اعة 12 ج  س

 . ساعات8م آل را مج500باإلضافة إلى مترونيدازول 
 

ن األنف إلى المعدة         ثالثُا بوب م ال أن  للتصريف الجوفي لإلفرازات    إدخ
 .بعد الجراحة

 
 عند حدوث تمزق    غرغرينةغاز ال تيتانوس و  العالج ضد ال     أعطى  رابعًا

 . ساعة24الرحم لمدة تزيد عن 
 

 .أعالًه آما هو موصوف الرعاية بعد العملية الجراحية خامسا
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 Sepsisالتقيح 
 
 
 ة الحالالتعرف على : األعراض  •

واهد  ية إش ية للصدمة التقيح اض(آلينيك راع انخف دم، إس  ضغط ال
 وخفقان
ب،    اع القل التقيحي  بعد اإلجهاض )  درجة الحرارة  انخفاضو   أ ارتف

 .أو تلوث النفاس
 

 آيفية التصرف والسيطرة على الموقف: المعالجة  •
وائل     أوًال ا هو موصوف أعاله    تعويض نقص الس  واإلعداد للعمليةآم

 .لجراحيًةا
 

اء ال ثانيًا يويةالمضادات إعط ي ح و موصوف ف ا ه زق  آم ة تم معالج
  . الرحم

 
ي  ثالثًا راحة      تقي ة للج ياً إم الحاج صوتيةال األمواج فوق    وباستعمال آلينيك

Ultrasoundًا ك مالئم ان ذل تم .  إذا آ ب لي يترتي تدخل الجراح  ل
دة   دي لم ن الوري يوية بالحق العالج بالمضادات الح بدء ب د ال  12بع

 .ساعًة
 

 .أعالًه آما هو موصوف الرعاية بعد الجراحة رابعًا
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 مالحظات
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