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.                                                        پارتوگراف را تعریف كنند



اورژانس مامایی

با G… P…. Ab….. Lch…. Dch……Stillbirth…..EP….MOL.. …ساله،.....بیمارخانم 

.....  كه از ساعت ( ......... ....علت/ )ادم/ درد زایمان/ كاهش حركت/به علت آب ریزش............ سن بارداری

.دغیر هوشیار وارد اورژانس ش/ هوشیار/ برانکارد/ ویلچر/ و با پای خود..... شروع شده است، در ساعت 

V/S چک و مقادیرT:..... ،RR:... ،P:..... ،.:…….BPچارت شد .FHR            یک دقیقه كامل سمع و

(.به شیوه زیر ثبت شود)انجام شد TV. و نرمال بود.................

Cervix Position……. Dilatation…….Effacement……. Station…… 

Presentation...... Position……

پره / انلباس بستری و كیف لوازم بخش زایم. بستری شد........به علت.............. به دستور خانم دكتر

.  شدتحویل داده..(. مادر، خواهر)به بیمار داده شد، لباس و كفشهای بیمار به همراه بیمار /............ناتال

به همراه از بیمار تحویل گرفته شد و... همراه داشت و توسط خانم ... گوشواره / دستبند/ النگو... بیمار 

بند با دست. ضمیمه پررونده است( تعداد)سونوگرافی /آزمایشات. تحویل داده شد..(. مادر، خواهر)بیمار 

/  کاردبران/ ویلچر/ با پای خود.... بیمار در ساعت . چپ وصل شد/ مشخصات فردی چک و به دست راست

.منتقل شد(/..... بارداری پرخطر)پره ناتال / به بخش زایمان.... غیرهوشیار همراه خانم / هوشیار



پذیرش در لیبر
ارد و.... غیرهوشیار همراه خانم / هوشیار/ برانکارد/ ویلچر/ با پای خود.... بیمار در ساعت •

یک دقیقه FHR. چپ وصل بود/ دستبند با مشخصات فردی چک و به دست راست. لیبر شد
.…:T..... ،RR:... ،P:..... ،BP....: چک و مقادیر V/S. و نرمال بود.……كامل سمع و 

آموزشهای الزم از جمله معرفی مامای مسئول بیمار، بخش، رعایت نکات . چارت شد
ک زباله ، بهداشتی شست و شوی دستها، استفاده از سرویس بهداشتی و آب خوری، تفکی

عدم . به بیمار شرح داده شد........نحوه تماس با همراهان ، توسط مامای مسئول بیمار خانم
و دستکاری سرم، پوزیشن مناسب به پهلوی چپ، و عدم محدودیت حركت، عالئم خطر

فاله اطالع در صورت آبریزش، خونریزی و كاهش حركات جنین، مصرف نوشیدنی بدون ت
.  داده شد

بوده /تتحت درمان نبوده اس)میکند /مددجو سابقه هیچگونه بیماری خاصی را ذكر نمیکند•
ی به سابقه بستری، جراحی، ترانسفوزیون خون، حساسیت دارویی و غذایی خاص(. است

دقیقه قرار 10به مدت CST/ OCT /NSTمددجو تحت مانیتور برای گرفتن . گفته خود ندارد
 IV.... به دستور خانم دكتر . روئیت شد و نرمال بود.………گرفت و توسط خانم دكتر 

lineتعداد )گرفته شد ...............چپ توسط خانم /صورتی از دست راست/با آنژیوكت سبز
برقرار شد و ..... رینگر الكتات / سی سی رینگر1000سرم ( آنژیوكت مصرفی قید شود

.ارسال گردید(............ نوع آزمایشات و ساعت ارسال)آزمایشات 



شرح زایمان

کن مم/...... )افت قلب/ با هوشیاری كامل، به علت فول بودن.......... مددجو در ساعت 
اق زایمان پای پیاده به ات/ با ویلچیر... توسط خانم ( است استیشن پایین نباشد

/..  هپارگی درج/ مدیولترال/ پرپ و درپ، زایمان طبیعی با اپی مدین. منتقل شد
در ..... توسط خانمUpright /Lithotomyو زایمان در وضعیت ...... وكیوم
ن حاصل زایما(. نام پزشک حاضر در اتاق زایمان قید شود. )انجام شد...... ساعت

وزاد پوار دهان و بینی ن. میباشد.... پسر زنده ترم به ظاهر سالم با آپگار / نوزاد دختر
لمپ شد و با ك... شد و نوزاد بالفاصله به سینه مادر گذاشته شد، بند ناف توسط خانم 

حویل ت.... حفظ زنجیره گرمایی و تونوسینه عالی به مسئول انحصاری نوزاد خانم 
سی سی سرم تزریق شد و در ..............واحد اكسی توسین در . :..........داده شد

... در ساعت..... سر تخت زایمان پایین آورده شد، فشار خون چک شد. جریان است
، خارج گردید، ماساژ رحمی داده شد.......جفت و پرده ها به طور كامل توسط خانم 

بعد از خروج. داده شد.... نمونه خون بند ناف اخذ و تحویل خانم . رحم جمع است
.... پارگی توسط/زیاتومی-كامل جفت و پرده ها پرپ و درپ پرینه و ترمیم اپی

با ویلچر به .... انجام شد، بیمار توسط خانمTRو TVتامپون خارج شد، . انجام شد
.پست پارتوم منتقل شد



پست پارتوم
و خونریزی رحمی، V/S. در پست پارتوم تحویل گرفته شد...... بیمار در ساعت•

.برون ده ادارای چک شد. دقیقه چک شد............آتونوی، هماتوم هر 
(.  انساعت بعد از زایم..........حداقل )تغذیه برقرار شد . شیردهی برقرار است

استراحت، عدم نزدیکی تا مدت )آموزشها جهت مراقبتهای پس از زایمان 
معین، نوع تغذیه در زمان بهبودی زخمها و در زمان شیر دهی، مصرف 

ین روزانه ، مصرف هماتینیک و مولتی ویتام(در صورت نیاز)مسکن روزانه /ملین
بعد عالئم افسردگی)ماه بعد از زایمان، بهداشت فردی، بهداشت روان ....... تا 

 Sitz)، عالئم خطر مادری و نوزادی، شیردهی، مراقبت از محل زخم (از زایمان
batch ) ای مراقبت نوزادی و مراقیبته)زمان مراجعه به درمانگاه و و پستان

حداقل )سوار بر ویلچر ....... بیمار در ساعت. داده شد( ( روتین مادری
و نوزاد داخل كات نوزاد توسط....... توسط خانم( ساعت بعد از زایمان.........

.انتقال یافت....... به بخش ....... مامای نوزاد خانم 
.در پایان هر گزارش امضاء و مهر ماما ضمیمه شود و گزارش بسته شود



نحوه استفاده از پارتوگراف

یمان، پارتوگراف ابزاری است برای اداره زایمان كه در آن تمامی مراحل پیشرفت زا❑

مادر عالئـم حیـاتی مـادر، ضـربان قلب جنین و اقدامات دارویی انجام شده برای

.قابل ثبت است

ل هر مادر برگه پـارتوگراف مخصـوص خـود را دارد و كنترل كننده لیبر و عام❑

ا زایمان موظف است از زمان شروع فاز فعال تا پایان مرحلـه سـوم زایمـان آن ر

:در هر پارتوگراف موارد زیر وجود دارد. تکمیل كند

ضربان قلب جنین، پرده های جنینی و مایع آمنیوتیک : وضعیت جنین▪

مدیالتاسیون سرویکس، نزول سر جنین، انقباضات رح: پیشرفت زایمان▪

نبض، فشارخون و درجه حرارت، استفاده از اكسی توسین و : وضعیت مادر▪

داروهای دیگر
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