پیشگیری ازمرگ ومیرمادران باردار
اهداف آموزشی
امید است خوانندگان محترم پس ازمطالعه مقاله:

zمرگ مادر را تعریف کنند.
zاهمیت مراقبتهای دوران قبل ،حین و بعد از بارداری را بیان کنند.
zمسمومیت بارداری و خطراتی که مادر باردار را تهدید میکند بشناسند و بتوانند
مادر باردار را در این خصوص راهنمایی کنند.
zخونریزیهای طبیعی و غیرطبیعی پس از زایمان و اختالف این دو را شرح دهند.
zخطرات سقطهای غیرقانونی و دستکاری رحم و سقط غیر ایمن را توضیح دهند.

رها قنبری
مربی مرکز آمـوزش بـهـورزی
دانشکده علوم پزشکی خمین

سالس یوسوم  /پاییز  / 1401شمار ه 114

32

مقدمه

مهمترین علل مرگ مادری

امـــــروزه مــشــارکــت زنـ ــان در فــعــالــی ـتهــای مختلف

به دنیا آوردن نوزاد سالم و مادر شدن برای بسیاری از زنان

در فرآیند توسعه اســت .این نیروی مولد یک سوم

میتوانند این خوشحالی را کمرنگتر کنند .خونریزی بعد

اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی حاکی از حضور آنان
نیروی کار دنیا را تشکیل میدهد و تأمین ،حفظ و
ارتقای سالمت آنان و کاهش مرگ و میرشان نوعی

ســرمــایــه گـــذاری در جامعه محسوب م ـیشــود .در
بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،عوارض بارداری

و زایمان از علل اصلی مرگ ،بیماری و معلولیت زنان
در سنین باروری است.

حسی بسیار دلچسب است .با این حال برخی از مشکالت
از زایمان یکی از آنهاست.

پس از زایــمــان ،ترشح و خــونریــزی واژیــنــال امــری طبیعی
است .به این خون نفاس گفته میشود و معموال ً از بافت

رحمی ،ترشحات و خــون تشکیل مـیشــود .مکانیزم این
خونریزی طبیعی است.

دلیل این خونریزی ممکن است ناشی از موارد زیر باشد:

مــرگ و ناتوانی م ــادران در بقای ک ــودک ،خــانــواده و

•ضعف رحم :اصلی ترین دلیل خونریزی بعد از زایمان،

خانواده عضو اصلی خود را برای مدیریت و مراقبت

نمیتواند پس از زایمان بسته شود .این وضعیت مادر را

توسعه جامعه نقش بسزایی داشته و با مرگ مادر،
کودکان از دست میدهد و احتمال مرگ کودک تا پنج
سالگی ،دو تا سه برابر بیشتر شده و سرانجام بقا و
آموزش فرزندان نامعلوم میشود ،این در حالیست

که با اقدامهای ســاده و تأمین امکانات و تجهیزات

اولیه میتوان از بروز چنین مرگهایی پیشگیری کرد.
آمارها نشان میدهد که در سراسر جهان ،حجم مرگ
مــادران در مناطق روستایی و فقیرنشین ،بیشتر از

مناطق شهری و مرفه است.

 99درصــد مــرگ و میر مــادران در سراسر جهان در
کشورهای در حال توسعه رخ میدهد که از این بین
میزان مرگ و میر در زنان با سنین پایین بیشتر از

زنــان در سنین باال اســت .به طور کلی از میان 800
مــورد مــرگ و میر م ــادران (روزانـ ــه) ،بیشتر آنهــا به

علت خونریزی شدید بعد از زایمان ،فشار خون باال،
مسمومیت حاملگی و سقط ناایمن جان خود را از
دست دادند.

مرگ مادری چیست؟
مرگ هنگام حاملگی تا  42روز پس از ختم بارداری،

صــرف نظر از مــدت و محل حاملگی بــه هــر علتی
مرتبط با بارداری ،تشدید شده در بارداری یا به علت

مراقبتهای ارایه شده طی آن اما نه به علت حادثه یا
تصادف ،مرگ مادری نامیده میشود.

ضعف رحمی اســت .حالتی کــه رحــم ،بنا بــه دالیلی،
در خطر خونریزی بعد از زایمان قرار میدهد.

•جفت محبوس در رحم :هنگامی که جفت از رحم خارج
نشود یا در رحم باقی بماند و گیر کند باعث میشود
رحــم بدرستی منقبض نــشــود .بنابراین تــا زمــانــی که

جفت در رحم باقی بماند ،تمامی رگهای خونی رحم،
خونریزی خواهند داشت.

•وارونگی رحم :این مشکل پس از تولد نوزاد با چرخیدن
رحــم اتــفــاق میافتد (برعکس م ـیشــود) .هنگامی که
چنین چیزی رخ میدهد نشانههایی چون خونریزی بعد
از زایمان ،فشارخون پایین و درد شکم ظاهر میشوند.

خونریزی بعد از زایمان تا چه حد نرمال است؟
پس از تولد ن ــوزاد ،باید انتظار خــونریــزی و لکه بینی را
داشــت .طبق نظرات متخصصان ،این خونریزی هنگامی

شدید اســت کــه خانمی پــس از زایــمــان طبیعی بیش از
500میلی لیتر و پس از زایمان سزارین بیش از  1000میلی

لیتر خون از دست بدهد .این وضعیت میتواند مشکالت

زیــادی به بــار آورده و سالمتی مــادر را به خطر بیندازد.

عالیم خونریزی غیر طبیعی بعد از زایمان
چگونه میتوان فهمید که خونریزی غیر طبیعی است؟
ممکن اس ــت بــســیــاری از زنـــان مــتــوجــه شــدیــد بــودن

خونریزی پس از زایمان نشوند تا زمانی که با مشکالتی
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بازگشت به حالت عادی
دوران نقاهت بعد از زایمان و به ویژه پس از خونریزی
بعد از زایمان ،بسیار مهم است که از انجام فعالیتهای

سنگین یا ورزشکــردن خودداری کنید وتوصیه میشود
استراحت زیادی داشته باشید .همچنین حواستان به
خوراکیها و نوشیدنیهایی که مصرف میکنید باشد.

غذاهایی مصرف کنید که سرشار از آهن هستند .مانند:
•گوشت قرمز و غذاهای دریایی

•سبزیهای برگدار و تیره رنگ مانند اسفناج
•تخم کدوتنبل ،مغزها و نخود
•عدس

•لوبیا و نخودفرنگی

پارگی رحم
اغلب پــارگــی رحــم ناشی از س ــوراخ شــدن رحــم توسط

همچون احساس ضعف ،حالت تهوع ،تپش قلب

یک شی تیز است .افــرادی که سقط غیر قانونی انجام

این نشانهها ظاهر شوند ،بایستی به کلیه مــادران

از انــداره رحم در سنین مختلف بــارداری نداشته و به

و سرگیجه همراه شــود .با ایــن حــال بیش از آنکه
در خصوص عالیم خطرپس از زایمان به خصوص

خونریزی بیش از حد قاعدگی ،آمــوزش الزم داده
شود.

میدهند ،به علت نداشتن تحصیالت کافی ،درک دقیقی
راحتی با واردک ــردن میله یا چوب به رحم مــادر باعث

پارگی رحم یا حتی پارگی اعضای مجاور آن مانند رودهها

و مثانه میشوند .خونریزی ناشی از پارگی رحم ،از علل
مرگ زنان پس از سقط نا ایمن است .اغلب سقطهای

درمان خونریزی غیر طبیعی بعد از زایمان

ناایمن در مکانهای غیر بهداشتی و فاقد تجهیزات

چندین راه حل بــرای درمــان خــونریــزی بعد از زایمان

کافی انجام میشوند و خطر انتقال آلودگی به محیط

شدت خونریزی بستگی دارد.

مستعد عفونت است و با ورود حجم کمی از میکروب

وجود دارند .با این حال ،انتخاب شیوه درمان ،به علت و

رحم افزایش مییابد .محیط رحم پس از سقط بسیار

هنگامی که پزشک خونریزی شدید بعد از زایمان را

بسرعت دچار عفونت میشود .عفونت رحم در صورتی

ماساژ رحم استفاده کند .این کار به منقبض شدن رحم

مرگ شود.

تشخیص دهــد ،ممکن است بــرای متوقف کــردن آن از

و در نتیجه توقف خونریزی کمک خواهد کرد.

دو نوع روش جراحی وجود دارد که ممکن است پزشک
برای توقف خونریزی آنها را توصیه کند:

1 .عمل جراحی برداشتن رحم یا هیسترکتومی

2.الپاراتومی یا بازکردن شکم برای تشخیص علتخونریزی

برداشتن اجــزای باقی مانده جفت از رحــم ،به شکل

دستی یا با استفاده از ابزارهای مخصوص انجام میشود.
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که گسترش یابد میتواند سبب عفونت خون و حتی
دســتــکــاریهــای غــیــر اصــولــی بــافــت رحــمــی مــنــجــر به

آسیب دیــواره رحم میشود .در نتیجه دیــواره رحم به

طور غیرعادی شــروع به رشد کــرده و رشتههایی از آن
کل محیط داخلی رحم را پر میکنند .محیط رحمی که
با رشتههای بافت رحمی پر شده است ،دیگر قابلیت
باروری نخواهد داشت و تنها با انجام جراحی و خروج

این بافتها ،امکان بارداری مجدد فراهم میشود.

پره اکالمپسی

میشود .از آنجا که فشار خون در طول روز نوسان دارد
برای اطمینان از باال بودن ،فشار خون باید بیش از یک بار

اختالل پیچیده ای است که حدود  5تا  8درصد زنان

اندازه گیری شود .میزان پروتئین ادرار نیز نوسان دارد؛

فشار خون باال و وجود پروتئین در ادرار بعد از هفته 20

در یک نوبت ،به پره اکالمپسی مشکوک باشد دستور

حامله را درگــیــر میکند .تشخیص پــره اکالمپسی با
حاملگی امکانپذیر است.

تأثیر پره اکالمپسی بر سالمت مادر و جنین
هر چه پرهاکالمپسی شدیدتر باشد و زودتــر رخ دهد
خطر آن برای مادر و جنین بیشتر است .بیشتر زنانی

که دچار پره اکالمپسی میشوند دچار نوع خفیف آن
در نزدیکی زمان زایمان شده و با مراقبتهای مناسب

خطری متوجه آنها یا جنین نخواهد بود .ولی در موارد

شدید ،این بیماری میتواند قسمتهای مختلف بدن را
درگیر کرده و مشکالتی جدی و حتی خطر مرگ را برای
بیمار به همراه داشته باشد .به همین دلیل در صورتیکه

پره اکالمپسی شدید بوده یا بدتر شود بیمار باید زایمان

زودرس داشته باشد .پره اکالمپسی باعت انقباض عروق

و در نتیجه افزایش فشار خــون و کاهش جریان خون

میشود .کاهش جریان خون ،بسیاری از اندامها نظیر

کبد ،کلیهها و مغز را تحت تأثیر قرار میدهد .کاهش
جریان خون رحم میتواند سبب مشکالتی نظیر کاهش

رشد جنین ،کاهش مایع آمنیوتیک و پارگی جفت شود.

به عالوه ،در صورتیکه نیاز به زایمان زودرس باشد جنین
ممکن است نارس به دنیا بیاید.

تشخیص
فشار خون سیستولیک بیشتر ،مساوی  140یا دیاستولیک

بیشتر ،مساوی  90میلی متر جیوه ،فشار خون باال تلقی

بنابراین اگر پزشک بعد از انــدازه گیری پروتئین ادرار

آزمایش اندازه گیری پروتئین ادرار  24ساعته میدهد.

پره اکالمپسی شدیدترعالیم دیگری را نیز به دنبال خواهد

داشت که عبارتند از:

•سردرد شدید یا مستمر

•تغییرات بینایی شامل دوبینی ،تاری دید ،دیدن نقاط
شناور یا جرقه ،حساسیت به نور یا از دست دادن
موقتی دید

•درد یا حساسیت شدید در قسمت باالی شکم
•تهوع و استفراغ

نتیجهگیری
عواملی نظیر انــجــام مــراقــبـتهــای متناسب بــا دوران
بــارداری و باال بــردن سطح ســواد جامعه و آگاهی دادن

به مادران باردار در مورد خطرات حین بارداری و پس از
زایمان نقش بسزایی در پیشگیری و کاهش مرگ و میر
مادران باردار خواهد داشت.

پیشنهادها
برای باال بردن سطح اطالعات مادران و آگاهی از عوامل

خطر در بارداری و بعد از زایمان جلسات آموزشی توسط
بهورزان در خانههای بهداشت برگزار شود وهمچنین

افرادی که به مادران باردار خدمات ارایه میدهند حتما

اطالعات علمی خود را بهروز رسانی کرده و اهمیت مراقبت

از مــادر ب ــاردار بــرای ایــن عــزیــزان حساس ســازی شود.
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