


پیص بیٌی ًیبز بِ احیب بب تَجِ بِ عَاهل خطر هَجَد. 
ضیَُ چیذهبى تین احیب. 
 چْبر سئَال کلیذی کِ قبل از تَلذ ًَزاد ببیذ از عبهل زایوبى

 .پرسیذُ ضَد
  ضیَُ گردّوبیی اعضبی تین بِ هٌظَر گفتوبى تَجیْی قبل از

 .احیب
ضیَُ آهبدُ کردى ٍ کٌترل ٍسبیل احیب. 

 



                    
                                                   
 
 
                                                                
                                                            
                                                         

 

                    

 هطبٍرُ قبل از زایوبى

 گفتوبى تَجیْی ٍ ٍارسی ابسار



 :سئَال زیر را بپرسیذ 4قبل از تَلذ 
 سي حبهلگی چٌذ ّفتِ است؟•
 هبیع آهٌیَتیک زالل است؟•
 چٌذ ًَزاد در راٌّذ؟•
 آیب عَاهل خطر دیگری ٍجَد دارد؟•



                    
                                                   
 
 
                                                                
                                                            
                                                         

 

                    

 هطبٍرُ قبل از زایوبى

ٍ ٍارسی ابسارگفتوبى تَجیْی   



 .عَاهل خطر پیراهَى تَلذ را ضٌبسبیی کٌیذ•
 .رّبر تین احیب را هطخص کٌیذ•
 .ٍظیفِ ّر یک از اعضبی تین احیب را هطخص کٌیذ•
هطخص ًوبییذ ثبت ٍقبیع برعْذُ چِ کسی خَاّذ  •

 .بَد
 .ٍسبیل هَرد ًیبز را هطخص کٌیذ•
 .ضیَُ فراخَاًی افراد هَرد ًیبز را هطخص کٌیذ•



                    
                                                   
 
 
                                                                
                                                            
                                                         

 

                    

 هطبٍرُ قبل از زایوبى

ٍارسی ابسارگفتوبى تَجیْی ٍ   



   ابسار  

 :ابسار هَرد ًیبز را آهبدُ کٌیذ•
گرهبزای تببطی را رٍضي کٌیذ 
ابسار احیب را ٍارسی ًوبییذ 

 



     افراد
 زایوبى، عبهل از جذا فرد، یک حذاقل ببیذ زایوبى ّر در•

  ببیذ هسبَر فرد .ببضذ داضتِ حضَر ًَزاد احیبی برای
  قفسِ فطردى ٍ هثبت فطبر بب تَْیِ اِعوبل هْبرت

  کِ دیگری فرد یب ضذُ یبد فرد .ببضذ داضتِ را سیٌِ
  ببیذ ببضذ داضتِ  را ًَزاد ببلیي بر فَری حضَر اهکبى

 .ببضذ دارا را کبهل احیبی یک اًجبم هْبرت

 



    افراد

 از قبل ببیذ احیب بِ ًیبز بیٌی پیص صَرت در•
 .یببذ افسایص زایوبى اتبق در افراد تعذاد زایوبى

 



 عَاهل خطرپیراهَى تَلذ



در اکثـر هَارد، ًیبز بِ احیب بب در ًظـر  •
داضتي عَاهل خطر قبل ٍ حیي زایوبى  

 .قببل پیص بیٌی است

 



 .  عَاهل خطر قبل از زایوبى•

 .عَاهل خطر حیي زایوبى•

 
 



 . ّفتِ کبهل 36سي حبهلگی کوتر از •

 .ّفتِ کبهل 41سي حبهلگی هسبٍی یب بیص از •
 .پرُ اکالهپسی یب اکالهپسی•
 .پرفطبری خَى هسهي•
 چٌذ قلَیی•

 .کن خًَی جٌیي•
 .پلی ّیذرآهٌیَس•

 
 



 .الیگَّیذرآهٌیَس•
 .ّیذرٍپس جٌیٌی•
 .هبکرٍزٍهی جٌیي•
 .تبخیر رضذ داخل رحوی•
 .ًبٌّجبری ّبی هْن جٌیي•
 .عذم هراقبت در دٍراى ببرداری•

 

 

 



 .سساریي اٍرشاًس•
 .زایوبى بب فَرسپس یب ٍکیَم•
 .ًوبی تِ یب سبیر ًوبّبی غیر طبیعی•
 .  ضرببى قلب جٌیي IIIیب  IIکبتگَری •
 .بیَْضی عوَهی هبدر•
 .ًیبز بِ استفبدُ از هٌیسیَم در هبدر•
 .جذا ضذى زٍدرس جفت•
 

 

 
 



 .خًَریسی حیي زایوبى•
 .کریَآهٌیًَیت•
 .سبعت قبل از زایوبى 4تجَیس دارٍّبی هخذر بِ هبدر طی •
 .دیستَضی ضبًِ•
 .  هبیع آهٌیَتیک آغطتِ بِ هکًَیَم•
 . پرٍالپس بٌذ ًبف•

 

 
 



گرچـِ در  . ّویطِ برای احیب آهبدُ ببضیذ•
تعذادی از ًَزاداى ضٌبسبیی عَاهل خطـر  
هی تَاًذ ًیبز بِ احیب را پیص بیٌی کٌذ اهب 

بذٍى ٍجـَد عَاهل   در پبرُ ای از هـَارد،
 .  خطر، ًیبز بِ احیب پیذا هی ضَد



احیبی هَفقیت آهیس بـِ چیسّبیی بیص از ابـسار 
  :پیطرفتِ ٍ احیبگر هبّر ًیبز دارد، از جولِ

 .ابسار احیب ببیذ سبلن ٍ آهبدُ استفبدُ ببضٌذ•
 .ابسار احیب ببیذ قبل از ّر زایوبى کٌترل ضًَذ•
 .احیبگر ًیس ببیذ قبل از استفبدُ، آًْب را کٌترل ًوبیذ•



 .هٌظن –توریي، توریي، توریي •
 .ایستگبُ کبری ایجبد کٌیذ•
تٌظین سٌبریَ، توریي کردى  . سٌبریَ تٌظین ًوبییذ•

 .را تسْیل ٍ خطبّب را رفع هی ًوبیذ
 :در هحل کبر پَستر ًصب ًوبییذ، هثالً•

از ایستگبُ   –فقط ضوب هیتَاًیذ جبى یک ًَزاد را ًجبت دّیذ     
 .کبری هب دیذى کٌیذ



 فراهـَش ًکٌیـذ کِ احیبی ًـَزاد در اتبق
زایـوبى بذٍى رعبیت اصَل بْذاضتی، خطر 
اًتقبل بیوبریْبیی بب هٌطب خًَی را بِ دًببل  

اطویٌبى حبصل ًوبییذ کِ کلیِ افـراد . دارد
در اتـبق زایـوبى سیبست ّـبی پیطگیراًِ 

 .  بیوبرستبى را رعبیت هی ًوبیٌذ


