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بخش  :1چکیده راهنمای بالینی مرتبط
ازبعداز شروع طرح تحول سالمت بدلیل شیوع باالی سزارین  ،سیستم سالمت تصمیم جدی وعملی به کاهش میزان
سزارین گرفت .درحال حاضر نیز انجام زایمان طبیعی برای خانمهای شکم اول اجباری است.با افزایش میزان زایمان
طبیعی قطعا نیازبه زایمان ابزاری هم باال میرود .درکل زایمان ابزاری برای مادرو نوزاد سودمند میباشد و اکثرا در
شرایط مناسب و علمی عوارض مادرو نوزاد کم می باشد( .) 3ازآنجایی که زایمان ابزاری در مرحله دوم زایمان انجام
میشود  ،سزارین آلترناتیو آن بوده و بایستی بین این دو روش وعوارض هرکدام ،انتخاب ارجح داشته باشیم.
هرمتخصص زنانی باید آگاهی به  operative deliveryداشته باشد.این پروسیجرنیازبه آشنایی کامل پزشک به
آناتومی لگن وتبحردر زایمان طبیعی دارد .
درچند دهه اخیر بدلیل عوارض زایمان ابزاری و مسایل قانونی پیش آمده ازآن  ،متخصصین زنان درایران کمتراز
زایمان ابزاری استفاده می کنند به نحوی که در برخی بیمارستانهای آموزشی رزیدنتهای مربوطه دراین حیطه کمتر
آموزش دیده اند  .از فورسپس بیشتر متخصصین قدیمی تر استفاده می نمایند درنتیجه تبحروتجربه پزشک در این
ابزار بسیارکم بوده ازطرفی بدلیل عوارض مادری وجنینی بیشتر ،دراکثر دانشگاهها از سیستم آموزشی حذف شده
است ..غالوه براینکه استفاده از وکیوم ساده وآسانتر می باشد وعوارض کمتری دارد  ،وکیوم به نحوی طراحی شده که
درصورت آسیب به جنین از سر جدا میگردد .درنتیجه پروتکل ارایه شده نیز ،تنها شامل استفاده از وکیوم خواهد بود.

اندیکاسیونهای عمده زایمان ابزاری شامل علل جنینی  ،مادری و عدم پیشرفت می باشد.قبل ازانجام زایمان ابزاری
بایستی مادر وجنین به دقت بررسی شوند وآمادگی علمی الزم برای پروسیجر وجود داشته باشد تا بتوان از زایمان
ابزاری سود برد.ازطرفی انتخاب نوع وکیوم و طریقه استفاده صحیح ازآن بسیاراهمیت دارد.استفاده صحیح ،بموقع و
مناسب وکیوم منجر به کاهش عوارض مادری ونوزادی خواهدشد .هدف از ارایه این پروتکل تعیین اندیکاسیون انجام
زایمان ابزاری  ،انتخاب نوع روش ارجح  ،انجام روش ایمن ،عوارض جسمی وروحی پروسیجر می باشد.

بخش  :2مقدمه و اپیدمیولوژي راهنمای بالینی
تعریف بیماری کد ()ICD
زمانی که دهانه رحم کامال باز شده و عضو نمایش پایین است ولی زایمان رخ نمی دهد یا اینکه ضربان قلب
جنین کم شده و جنین درخطر است بایستی زایمان به کمک یک وسیله مثل وکیوم و یا فورسپس انجام شود.
تاریخچه وکیوم دراروپا به قرن 18برمی گردد ولی در آمریکا تا سال  1980میالدی استفاده نمیشد .اززمانی که
انواع مختلف وکیوم بویژه نوع باکاپ نرم یا انواع سفت جدید بوجود آمد استفاده از وکیوم هم در آمریکا رایج شد.
اپیدمیولوژی بیماری ) جهانی  /منطقه /کشور/استان)
میزان استفاده اززایمان ابزاری درانگلیس بمیزان 10تا  13درصد وثابت باقی مانده است( 1و.) 2و لی در
امریکا  3.3درصد در سال  (9 ) 2013و  3.1درصد در سال  2017گزارش شده که 80درصدموارد هم
از وکیوم استفاده شده است )10(.درایران طبق آماری که در سایت ایمان وزارت بهداشت ودرمان ثبت شده
است میزان استفاده ازوکیوم درکشور درسال  1398معادل  1.34درصد بوده که دراستان اصفهان این رقم به
 1.84رسیده است .علت تفاوت این میزان با ارقام جهانی میتواند بدلیل میزان سزارین باالتر در ایران باشد.
اهمیت موضوع و دالیل انتخاب این بیماری جهت تدوین راهنما
بدلیل کاهش استفاده از وکیوم طی چند دهه اخیر و استفاده زیاد از سزارین منجر به کاهش تبحر درزایمان
ابزاری شده است به نحوی که حتی دربرخی از دانشگاههای مادر به هیچ عنوان ازوکیوم کمک گرفته نشده و
سزارین را جایگزین آن می نمایند.درحالی که استفاده صحیح از آن نجات دهنده مادر وجنین خواهد بود.سزارین
درچنین شرایطی که سرجنین آماده خروج از کانال زایمان می باشد ب سیارسخت بوده و مادربایستی بیهوشی
کامل بگیرد درحالی که اکثرا مادران  NPOکامل نبوده و ممکن است منجربه آسپیریشن درمادر شود .ازطرفی
نیازبه فردی ماهر جهت باالدادن سر جنین می باشد اغلب اوقات چنین فردی دراتاق عمل وجود نداشته وباید
ازپرسنل اتاق عمل یا ماماها کمک گرفت که خود ممکن است باعث تروما به سر جنین گردد.سزارین دراین فاز
خود عمل سخت وخطرناکی است ومی تواند باعث پارگی رحم  ،سرویکس ویا واژن وبافتهای اطراف
شود.ازسوی دیگر استفاده نادرست از وکیوم در این لحظات پایانی زایمان میتواند منجر به آسیب کانال زایمان
ویا حتی هیپوکسی واسیدوز وترومای زایمانی درنوزاد گردد.طبق آمارموجود کشوری تنها در 3.4درصد
مواردی که نیازبه استفاده از وکیوم بوده منجربه سزارین اورژانس شده است .درنتیجه این میزان باالی موفقیت
زایمان طبیعی ابزاری خود گویای اهمیت آشنایی دقیق وعلمی با این روش زایمان میباشد .
نکته طبی قانونی (  ) medicolegalدیگری وجود دارد که در اکثر پرونده های شکایت بدلیل هیپوکسی یا
ترومای حین زایمان رد پایی از زایمان ابزاری وجود دارد و به نظر می رسد استفاده از ابزار  ،صحیح نبوده

ویا ثبت درستی از انجام پروسیجر صورت نگرفته است.درنتیجه بنا به توصیه معاونت درمان دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان دستورالعمل حاضر تهیه گردید.
اهمیت و دالیل انتخاب کاربران/گروه هدف
پزشکان متخصص زنان وماماها که کاربران هدف این راهنما هستند ،اولین سطح مواجهه با مادرانی هستند که ممکن
است از زایمان ابزاری سود ببرند .تعیین افرادی که نیاز به زایمان ابزاری دارند حین لیبر صورت می گیرد و قابل
پیشگویی از قبل نخواهد بود البته ریسک فاکتورهایی وجود دارد که میتوان حین لیبر احتمال نیاز به زایمان ابزاری را
تا حدودی پیشگویی نماید که دراین مرحله مامای مراقب مادر بایستی آگاه به این شرایط باشد  ،ازطرف دیگر ،راهنمای
بالینی مناسب میتواند رویکرد متخصصین زنان و زایمان را به این شرایط تصحیح و هماهنگ نماید .اجرای هماهنگ
راهنماهای بالینی در نظام سالمت می تواند ضمن پیشگیری از اتالف بودجه ،با اختصاص امکانات به موارد ضروری،
به اجرای عدالت در سالمت کمک نماید .بکارگیری راهنماهای بالینی با پشتوانه کارشناسی محکم میتواند به استاندارد
سازی خدمات درمانی در این مورد کمک کند بنابراین در این راهنمای بالینی سعی بر تعیین خط مشیهای کلی و مهم
برای این شرایط و اصالح رویکردهای غربالگری ،تشخیصی و مدیریتی مربوط به آن میباشد.

تأثیر بالینی بر شرایط  /بیماری  /موضوع
درحال حاضر در کشور دستورالعمل مدونی در مورد زایمان ابزاری و عوارض ناشی ازآن وجود ندارد.
هدف/اهداف و یا سواالت کلیدی بالینی مورد نظر راهنمای بالینی
.1
.2
.3
.4

برای غربالگری مادرانی که ممکن است طی لیبر به زایمان با وکیوم نیازداشته باشند چه توصیهای میشود؟
اندیکاسیون های قطعی جهت استفاده از زایمان با وکیوم چیست ؟
جهت انجام زایمان ابزاری چه توصیهای میشود؟
برای مدیریت عوارض زایمان ابزاری چه توصیه ای می شود؟

بخش  :3روش شناسی راهنمای بالینی
مرحله  :1روش جستجو
با کلمات کلیدی زیر موتورهای جستجوی پاب مد ،تریپ ،گوگل اسکوالر و وب سایت انجمنهای علمی و معتبر از جمله
Cochrane,Pubmed , SOGC ,FIGO ,RCOG, ACOGبررسي شد .گایدالین هایي که به زبان های انگلیسي
چاپ شده و نسخه کامل آن ها در دسترس بود ،جمع آوری شد .همزمان ،متون پزشکي برای یافتن بهترین شواهد موجود
مانند کتب رفرنس زنان و مامایی مانند ویلیامز 2018که رفرنس این رشته در ایران هست و normal & problem
 pregnancyو  fetomaternal medicineو  high riskکه رفرنس فوق تخصصی رشته پریناتولوژی در ایران
میباشد بررسی شدند.
کلمات مورد جستجو:
operative delivery , instrumental delivery,vaccum , ventous , Guideline

مرحله :2زمان بندي مراحل اجراي تدوین راهنمای بالینی
ابتدا در مورد موضوع مورد نظر گایدالینها وکتب مختلف مطالعه و اطالعات اولیه استخراج و ترجمه شد .سپس طبق
شرایط کشورمان ازآن استفاده گردید.
مرحله  :3چگونگی نظارت و ممیزی بر دستورالعمل بالینی
پس از اتمام کار ،دستورالعمل توسط دو پریناتولوژیست از دو دانشگاه دیگر بررسی میشود.
مرحله  : 4چگونگی به روزرسانی دستورالعمل بالینی
پس از تایید نهایی دستورالعمل  ،هر دو سال  ،یک جلسه برگزار گردد .دراین جلسه با حضور تیم همکار به همراه
نماینده ای از تیم درمانی درگیر در هر بیمارستان  ،مشکالت و موانع موجود بررسی شده و جهت حل مشکالت طبق
بازخورد ،وبراساس آخرین اطالعات علمی جدید و به روز که توسط همکار مسئول ارایه می گردد  ،درصورت تایید
مابقی اعضا ،تغییرات انجام میشود.

بخش  :4نتایج یا توصیه های بالینی
توصیه های بالینی:
اگرازمادرطی لیبروتا پایان زایمان مراقبت کافی بعمل آید میتوان اززایمان ابزاری پیشگیری کرد .حتی همراه میتواند
برای وی کافی باشد.طی لیبروبویژه مرحله دوم لیبر ,بایستی مادردرحال uprightویا خوابیده به پهلو بوده وترجیحا از
زایمان اپیدورال استفاده نشود.ویادرصورت انجام اپیدورال  pushingرا به تاخیر انداخت .دربرخی مطالعات درمادران
پرایمی پ اری که اپیدورال شده اند در مرحله دوم از سنتوسینون جهت کاهش زایمان ابزاری استفاده میشود)4(.
اندیکاسیون
سه اندیکاسیون عمده زایمان ابزاری به شرح زیر می باشد()8
جنینی :
زجر جنین
مادری :
جهت کوتاه کردن مرحله دوم زایمان بدلیل بیماری طبی مادر مثل بیماری قلبی کالس 3یا ،4کریز فشارخون  ،بیماری
ریوی ،بیماریهای نورولوژیک یا ماسکوالر مثل میاستنی گراو ،اتونومیک دیس رفلکسی درآسیب به نخاع ،رتینوپاتی
پرولیفراتیو.
عدم پیشرفت لیبر:
درپرایمی پار بدون بیحسی رژیونال 2ساعت وبا وجود بیحسی  3ساعت درمرحله دوم
درمولتی پار بدون بیحسی رژیونال1ساعت وبا وجود بیحسی  2ساعت درمرحله دوم
خستگی مادر

کنترااندیکاسیون  :بهردلیلی که احتمال  CPDوجود داشته باشد.
پره ماچوریتی ،بیماریهای خونریزی دهنده در جنین مثل آلوایمیونیزیشن پالکتی  ،هموفیلی  ،بیماریهای دمینرالیزیشن در
جنین که مستعد شکستگی سر میشود مثل استئوژنزایمپرفکتا(، )5،6عفونتهای ویرال کنترااندیکه نیستند ولی نباید آسیبی
به جنین هم وارد شود چون باعث انتقال به جنین خواهد شد، )7(.سری که هنوز انگاژه نشده  ،پوزیشن نامشخص جنین
،پرزنتاسیون صورت یا ابرو.
وکیوم زیر  34هفته نباید استفاده شود وبین  34تا  36هفته نیز بایستی با احتیاط بکاربرده شود)28(.
نبایستی با وکیوم روتیشن انجام داد.

آمادگی برای زایمان ابزاری
معاینه شکم و واژن :
لگن مناسب باشد ( استفاده درست از ابزار در زایمان طبیعی نیاز به معاینه دقیق لگن دارد ).
مساوی یا کمتراز یک پنجم سرازروی شکم لمس شود.
نمایش سر باشد .
دیالتاسیون کامل وپرده ها پاره باشد.
پوزیشن سر ومحل قرارگیری وسیله را دقیقا بتوان مشخص کرد.
کاپوت و  moldingارزیابی شودmolding (.غیر قابل برگشت نشانه CPDاست ) .
آمادگی مادر :
برای مادر توضیح داده ورضایت آگاهانه گرفته شود.
مثانه خالی باشد یا اگرسوند ادراری دارد بالون آن خالی شود.
تکنیک آسپتیک می باشد.
آمادگی فرد انجام دهنده :
فرد باید دانش کافی ومهارت وتجربه الزم داشته باشد.
تجهیزات  ،تخت ونور کافی موجود باشد.
امکان انجام سزارین طی  30دقیقه مهیا باشد(.درصورت شکست زایمان ابزاری)
آمادگی جهت بروز عوارض مثل دیستوشی شانه و خونریزی پست پارتوم وجودداشته باشد.
تیم احیای نوزاد حضور داشته باشند.
ازآنجایی که تعیین پوزیشن با معاینه دیژیتال فرد با تجربه در 20تا % 40موارد نادرست است ولی سونوگرافی فقط
در1تا 2درصد موارد صحیح نمی باشد درصورتی که امکان سونوگرافی توسط متخصص زنان آموزش دیده باشد
بهتراست سونوگرافی ازطریق پرینه انجام شود11 (.و) 12

رضایت آگاهانه  :باید آنته ناتال ودرغیراینصورت در زمان شروع لیبر ازمادر گرفته شود (بخصوص برای پرایمی
پار).اگرقبال رضایت گرفته نشده رضایت شفاهی گرفته شود ولی در پرونده باید ثبت گردد.
با وجودی که زایمان ابزاری زایمان طبیعی را تقلید کرده واسا س انجام آن تجربه ومهارت فرد هست اما ممکن است با
عوارضی نیزهمراه باشد که حتی در دست متبحرترین افراد هم این عوارض رخ دهد.
موارد احتمال شکست
BMIباالی 30
وزن جنین باالتر از 4000گرم یا ازلحاظ بالینی بزرگ به نظربرسد.
سرجنین در پوزیشن  occiput posteriorباشد.
پیشرفت در مرحله دوم به آهستگی صورت بپذیرد.
زایمان mid-cavityباشد ( BPDباالی خارایسکیال است)ویا  1/5سر برروی شکم لمس شود.
انجام اپیزیوتومی اجباری نیست وبستگی به قضاوت پزشک دارد .چون درمطالعات مختلف نتایج متفاوتی بدست آمده
است) 16- 13(.
نیازبه آنتی بیوتیک پروفیالکسی نیست ولی باید پروسیجر آسپتیک باشد.
انتخاب نوع وکیوم ()4،5،8
وکیوم از سه قسمت تشکیل شده است  :کاپ پالستیکی نرم یا سفت  shaft ،یا سیستم تراکشن که کاپ را می کشد  ،پمپ
وکیوم که به دستگاه ساکشن وصل میشود.
کاپ نرم اصوال به شکل زنگ (  )bellوکاپ سفت شبیه قارچ ( ) mashroomبوده وسطح پهنی دارد.
کاپ سفت در موارد با اکسی پوت خلفی یا عرضی ویا اکسی پوت قدامی دشواربکاربرده میشود بدلیل اینکه حاشیه کاپ
اتصال وچسبندگی بیشتری با اسکالپ دارد واحتمال جداشدن ان کمترهست.
در وضعیت اکسی پوت خلفی کاپ باید خلفی تر قرارگرفته و درقسمت عمقی تر واژن باشد درنتیجه اگر کاپ دیسکویید
باشد و درضمن قسمت تراکشن آن االستیسیتی بیشتری داشته باشد بهترخواهد بود.
نقطه فلکشن ) (flextion pointنقطه ای درسر که اگربه چانه وصل شود سردرحالت فلکسشن درمسیر کانال زایمان
قرارمی گیرد.درحالت نرمال این نقطه درفاصله  6سانتی فونتانل قدامی و 3سانتیمتری فونتانل خلفی است .مرکز کاپ
باید دقیقا روی این نقطه قراربگیرد.وچون اکثر کاپها قطری معادل 5تا 7سانتیمتردارند تا فونتانل قدامی حدود 3
سانتیمترفاصله دارند.نقطه مرجع )(reference pointهم فونتانل قدامی است چون نسبت به فونتانل خلفی بعدازجاگذاری
کاپ قابل دسترس خواهد بود.

قرارگیری کاپ
سایز و نوع کاپ طبق قضاوت پزشک انتخاب می شود.دروضعیت لیتوتومی لبیاها کنارزده شده و با تعیین محل سوچور
ساژیتال و فونتانلها ،مرکزکاپ باید روی سوچور ساژیتال ونقطه فلکشن قراربگیرد.اطراف کاپ را باید بدقت بررسی
کرد تا به بافت های نرم مادرآسیب نزند.سپس فشارساکشن را به  150-100میلی مترجیوه رسانده تا کاپ برروی سر
فیک س شود.ومجددا حاشیه کاپ چک می شود.دراینصورت کاپ آماده کشش می باشد.با افزایش کشش تا فشار kg/cm2
 0.8که معادل  600 mmHgاست کشش آغاز میشود واگر همراه با pushingمادر باشد نتیجه بهتری می دهد.این
میزان اضافه تر کشش ،اجباری نیست.فشارکمترباعث  pup offمیشود و افزایش فشارمنجر به آسیب نوزاد می
گردد29(.و )30توصیه میشود زمان فشارمنفی 1تا 2دقیقه باشد)31(.
دست غالب برروی سیستم تراکشن ودست غیرغالب برروی کاپ بطوری که انگشت شست روی کاپ وسر جنین
قرارگرفته باشد تا میزان نزول سررا بررسی کرده ونیزجداشدن کاپ را تحت نظارت داشته باشد .باشد.وبقیه انگشتان
این دست برروی بافت نرم مادر قرارمی گیرد  .تراکشن در مسیر کانال زایمان خواهد بود.ابتدا به سمت پایین وسپس که
سر پدیدارشد به سمت باال باید کشیده شود.هرگز نباید کاپ را چرخاند.بین دو انقباض میتوان فشار رابه200 mmHg
رساند ولی اگرهم فشارپایین نیاید منجربه عارضه نخواهد شد(.)32وقتی نزول الزم انجام شد وسر خارج گردید باید فشار
را پایین وسپس قطع نمود ،کاپ را ازسر جداکرده و مابقی زایمان صورت پذیرد .تعداد کشش اهمیت ندارد البته به
شرطی که باهرکشش سر نزول نماید)36(.
زمان وکیوم  :زمان شروع تعبیه وکیوم تا زمان زایمان جنین ویا تصمیم به سزارین می باشد.طبق تحقیقات انجام شده
وقتی این زمان از  15دقیقه بیشترمیشود ونیز زمانی که بیش از سه بار تراکشن موفقیت آمیز نباشد احتمال عوارض هم
افزایش می یابد33(.و)34
شکست زایمان ابزاری

ریسک فاکتورها  :وزن تقریبی جنین≥  3750گرم  ،بیحسی اپیدورا ل ،پوزیشن اکسیپوت خلفی  ،اینداکشن وسن بارداری
باال منجربه شکست و سابقه زایمان قبلی ،استیشن پایین در شروع وکیوم ومادربلند قد ازریسک فاکتورهای موفقیت
پروسیجر می باشند)35(.
درشرایط زیر نباید وکیوم را ادامه داد:
نتوان کاپ را جایگذاری کرد.
نزول سر صورت نگیرد.
باصرف زمان کافی زایمان انجام نشود.
اصوال بایستی طی سه بارکشش یا بعداز  12دقیقه زایمان صورت گرفته باشد وبعدازاین دو احتمال عوارض نوزادی
افزایش می یابد  .فقط در صورتی پروسیجر ادامه داده میشود که بر قطعی بودن زایمان اطمینان حاصل شده باشد17(.
و)18

بعداز پروسیجر:
بررسی کانال زایمان بطور کامل باید انجام شود.بویژه اگر پروسیجر شکست خورده و مادر سزارین شده است.
تعیین ریسک ترومبوآمبولی انجام شود.
دیکلوفناک یا پاراستامول داده شود.
به زمان ادرار کردن وحجم آن دقت شود .ودرصورت احتمال بروز فشاربه مثانه سوند ادراری بمدت  12ساعت گذاشته
شود.
مجددا قبل ازترخیص درمورد زایمان ابزاری وعوارض بوجود آمده با مادر صحبت شود.
میزان موفقیت :
میزان شکست وکیوم از  14تا  18درصد گزارش شده است(19و20و) 21هرچند دراینصورت هم  60درصد زایمان
طبیعی و  40درصد سزارین شد ند.
میزان نیازبه زایمان ابزاری در بارداری بعدی  % 5می باشد.

مستند سازی
ابتدا باید مراحل آمادگی برای پروسیجر نوشته شود شامل  :دیالتاسیون کامل  ،مثانه خالی  ،سن بارداری باالی  34هفته
 ،عدم وجود بیماری خونریزی دهنده در نوزاد  ،وروش بکاربرده شده جهت تعیین استیشن معاینه با دست یا سونوگرافی
( 2+از  3ویا از)5
اندیکاسیون پروسیجر،وزن تقریبی جنین ،تفسیر نوارقلب جنین  ،معاینه واژینال ( )station, positionوثبت توضیحات
شفاهی به مادر ،توصیف پروسیجر ( نوع بیحسی ،نوع کاپ  ،زمان کاربرد وکیوم  ،واینکه آیا وکیوم بین کنتراکشن ها
کم میشود یانه ؟ بیشترین فشاری که بکاربرده شده ،تعداد کشش ها و کنتراکشن ها  ،وتعداد شکست ها  ،ومیزان پیشرفت
با هربار کشش  ،اپیزی وتومی یا لسریشن ایجادشده یا نه؟

چک لیست انجام وکیوم

تاریخ
ساعت
اندیکاسیون انجام وکیوم
سن بارداری (باالی  34هفته )
عدم وجود بیماری خونریزی دهنده درجنین
دیالتاسیون
استیشن
پوزیشن
مثانه خالی
وزن تقریبی جنین
تفسیر نوارقلب جنین
توضیحات شفاهی به مادر
نوع کاپ
زمان کاربرد وکیوم
بیشترین فشار بکاربرده شده
وکیوم بین کنتراکشن ها کم میشود یا نه
تعداد کشش
تعدادکنتراکشن
تعداد شکست
میزان پیشرفت با هربار کشش
اپیزیوتومی
لسریشن
میزان خونریزی بعداززایمان
زمان زایمان
وزن نوزاد
آپگار دقیقه اول
آپگار دقیقه پنجم
آپگار دقیقه دهم
زمان چک ABG
 PHشریان نافی
 BEشریان نافی
نوزاد نزد مادراست
بستری در NICU
مرگ
غیره (دقیقا توضیح داده شود)

 )aمزیت بالینی:
کاهش مرگ و میر و عوارض ناشی از زایمان ابزاری بدون اندیکاسیون علمی ،انتخاب یا اقدام نادرست و یا سزارین
اورژانسی در شرایط بسیار نامطلوب

اثر بخشی:
کاهش مرگ و میر و عوارض مادر و نوزاد .وکاهش سزارین اورژانسی در مرحله دوم لیبر.

عوارض :
بستگی به نوع وسیله  ،پوزیشن سر ،استیشن  ،شرایطی که منجر به زایمان ابزاری شده ،وتجربه پزشک دارد.البته
ممکن است همه موارد بخوبی رعایت شده و پزشک هم متبحرباشد و بازهم عوارض اتفاق بیفتد یا حتی درجریان
یک زایمان خودبخود هم رخ دهد.
عوارض نوزادی
ترومای زایمانی شایعترین عارضه زایمان ابزاریست که در فورسپس بیشتراز وکیوم بوده وعوارض هردو
بیشترازسزارین الکتیو می باشد22(.و)23
روتیشن وتراکشن با وکیوم میتوا ند تهد ید کننده حیات باشد چون منجربه خونریزی داخل مغزی نوزاد میشود.
دیگرعوارض شامل سفال هماتوم ،لسریشن و پارگی پوست سر  ،خونریزی رتین ،آسیب به شبکه براکیال می
باشد )19(.خونریزی رتین بعداز  4هفته خودبخود برطرف میشود.
دیستوشی شانه بدنبال وکیوم بیشتراز فورسپس دیده میشود )22( .به همین دلیل آسیب شبکه براکیال هم در وکیوم
بیشتر رخ میدهد(.)24

عوارض مادری
آسیب به دستگاه تحتانی تناسلی ،هماتوم وولو و واژن  ،آسیب به دستگاه ادراری و اسفنکتر آنال .
پوزیشن اکسیپوت خلفی یک ریسک فاکتور برای بروز تروما در مادر هست بخصوص پارگیهای درجه 3و4
()25بروز این عارضه در زایمان خودبخود 2درصد که در زایمان با وکیوم به  10درصد میرسد.
عوارض مادری در استفاده ازوکیوم کمتر ازسزارین در این مرحله اززایمان می باشد()23

Neurodevelopment outcome
طبق تحقیقاتی که برروی کودکان تا سن  5سالگی انجام شد تفاوتی درتکامل عصبی افرادی که توسط زایمان
ابزاری بدنیا آمده بودند دیده نشد(26و. )27

اقدامات الزم جهت کاهش عوارض
فقط وقتی از وکیوم استفاده شود که اندیکاسیون قطعی مامایی وجود داشته باشد.
 -1قرارگیری صحیح کاپ  :اگر پارامدین گذاشته شود یا اینکه برروی نقطه فلکشن نباشد منجربه دفلکشن ویا
آسیمتریک شدن سر می گردد .اگر کاپ دررفت باید پوست سرجنین بررسی شود که آسیب ندیده باشد.
 -2پیشگیری ازگیرافتادن بافت نرم مادردر کاپ  :چون گاها منجربه خونریزی شدید غیرقابل کنترل میشود.
 -3عدم استفاده یا ادامه زایمان ابزاری  :با توجه به اینکه زمانی که از زایمان ابزاری استفاده میشود بسیارنزدیک
خروج جنین است تمایل به ادامه وکیوم می باشد  ،درحالی که وقتی پیشرفتی حاصل نمیشود باید وکیوم را متوقف
نمود.چون ادامه آن فقط عوارض را افزایش می دهد.
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فرم رضایت برای وکیوم

نام ونام خانوادگی مادر :
نام ونام خانوادگی توضیح دهنده :
توضیح روش
وکیوم یک وسیله پالستیکی یا فلزی است که برروی سر جنین قرارداده شده و کمک به خروج سرجنین می
نماید.اصوال نیازی به استفاده ازآن در سیر زایمان نبوده و اگر هم از وکیوم استفاده شود آسیبی به مادر و نوزاد وارد
نمیشود.ازحدود 200سال قبل تاکنون و بویژه در  40سال اخیر ،ازاین وسیله در همه دنیا  ،برای نجات جان مادر ویا
نوزاد استفاده شده و پس از آن مادرو نوزاد هردو سالم وبدون عارضه بوده اند.
زمانی که درمورد وضعیت نوزاد شما شکی وجوداشته باشد ویا مرحله دوم زایمان طوالنی شود این یک روش ایمن
برای زایمان سریع خواهدبود .ممکن است بدلیل بیماری زمینه ای که شما با آن مواجه هستید  ،نیازبه زایمان سریع
باشد ودرنتیجه باید ازوکیوم استفاده کرد.
وقتی سر جنین خیلی پایین هست انجام سزارین سخت بوده و احتمال آسیب به مادروجنین زیاد خواهدبود بنابراین انجام
وکیوم یک روش مطمئن تری نسبت به سزارین هست مگراینکه انجام وکیوم با شکست روبرو شود.

عوارض مادر شامل :
در 1تا 2درصد موارد ممکن است برش محل پرینه تا ناحیه مقعد کشیده شود که البته ترمیم می گردد.
در 10تا 20درصد موارد ممکن است درمحل برش پرینه ،خون جمع شود واین ناحیه سیاه شود که اصوال خودبخود
جذب می شود.
درموارد نادری ممکن است خونریزی زیاد بوده ونیاز به تزریق خون ویا ترمیم پارگی پرینه در اتاق عمل باشد.
در 15درصد ممکن است وکیوم منجربه زایمان نوزاد نشده و نیاز به سزارین اورژانسی باشد.
درصورتی که انتقال به اتاق عمل الزم باشد ،نیاز به بیهوشی کامل و یا موضعی خواهد بود.

عوارض نوزاد شامل :
سفال هماتوم یعنی خونریزی بین پوست واستخوان سر نوزاد در 1تا 12درصد موارد بروز می نماید ولی خودبخود
جذب میشود.
خونریزی در سر جنین که نادربوده و6مورد درهر 1000نفر رخ می دهد.
زردی نوزاد در 5تا  15درصد موارد اتفاق می افتد.
من ........................موارد فوق را بطور کامل برای مادر توضیح دادم .

امضا

من  .......................آگاهانه موارد فوق را خواندم و فهمیدم.

امضا

