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صحت زنان در دست شما
در جهان مليون ها زن درمناطق دهاتي يا شهري زندگي مينمايند كه در آنجا داكتر نيست و يا مواظبت صحي ميسر
نميباشد .بسياري زنان بدون لزوم رنج ميبرند يا ميميرند چون دسترسي آنها به مواظبت هاي صحي كم است ويا
معلومات واضح و مفيد در مورد صحت خود ندارند.
اين كتاب براي اين زنان نوشته شده است و همچنان براي هركسي كه در رابطه به بهبود صحت زنان عالقمند است .اين
كتاب با استفاده از زبان ساده و صدها تصوير در رابطه به ساحۀ وسيعي از مشكالت زنان معلومات تهيه نموده است .ما
اميدوار هستيم كه هريك از دختران يا زنان و كاركنان صحي – اين معلومات را مفيد و حتي محافظه كنندۀ حيات بيابند.
هدف ما اينست كه معلومات شامل اين كتاب تا حد امكان براي تعداد بيشتري زنان و در مناطق بيشتري تهيه گرديده و
قابل استفاده باشد.
ما به تنهائی به نوشتن اين كتاب بسنده نکرده ايم ،براي مفيد ساختن آن از زنان چهارگوشۀ جهان در مورد ضرورت
هاي صحي ،عقايد و عملكرد هايشان – و اينكه آنها بيشتر چي را ميخواهند كه درين كتاب شامل گردد ،سوال نموديم.
زنان ممالك مختلف بصورت گروپي باهم مالقات نموده ،در مورد موضوعات صحي بحث نموده و نتايج را به ما
فرستادند .اينكار به ما نشان داد كه اگرچه خدمات صحي زنان بيشتر روي صحت توالد و تناسل تمركز نموده است ،مگر
زنان به ديگر موضوعات نيز كه براي صحت آنها مفيد است توجه دارند .لذا اين كتاب مسايل وسيع تري را كه باالي
صحت زنان تاثير دارد شامل گرديده است.
همچنان اين زنان ما را در نوشتن اين كتاب كمك نمودند .آوازهاي شان ،تجارب و قصه هاي آنها در طرز نوشتن به ما
كمك نمود .ما توسط نظريات آنها در مورد اينكه چه موضوعات شامل اين كتاب بسيار كمك كننده است ،چه چيز واضح
نبوده يا درست نيست و اينكه در جامعۀ آنها اين معلومات مفيد ميباشد ياخير ،رهنمائي گرديديم.
اگر شما خوانده ميتوانيد ،ممكن است بتوانيد آنرا به كسي كه خوانده نميتواند نيز بخوانيد .اگر شما كساني را ميشناسيد
كه از نداشتن صحت كامل رنج ميبرند ،لطفا ً آنها را نيز با اين كتاب شريك سازيد -اين كتابي نيست كه تنها توسط يك زن
استفاده گردد .همانطور ايكه ما فعاليت ها ونظرياتي را كه ميتوانند در حل مشكالت زنان كمك نمايند ،بازگو مينماييم ،كار
كردن باهم و آموختن از يكديگر قسمت مهم و ضروري در ايجاد تغيير ميباشد.
هرزن ميتواند يك كارمند صحي باشد.
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نويسندگان و مترجمين کتاب "آنجا که زنان داکتر ندارند" مسووليتی را از سبب استفاده از
معلومات شامل اين کتاب نميپذيرند .اين كتاب نبايد جايگزين آموزشهای مسلكي موجود كه
كامال تحت نظارت ميباشند گردد .اگر شما مطمئن نباشيد كه در يك حالت عاجل چه كاری را
انجام دهيد بايد كوشش نمائيد از اشخاصيكه تجربۀ بيشتر دارند ويا از مسئولين صحی
منطقوی خود مشوره و كمك بگيريد.
اين رهنمای صحی با كمك شما بهتر شده ميتواند .ما عالقمند هستيم كه در مورد تجارب،
سنن و عملكرد های شما بشنويم .اگرشما يك قابله ،يك دايۀ محلی ،يك كاركن صحی
جامعه ،داكتر ،پرستار ،مادر ويا هر كسی هستيد كه برای بهبود اين كتاب ،غرض مرفوع
ساختن بيشتر نيازمندی های جامعه نظری داشته باشيد ،لطفا ً به ما بنويسيد.
از كمك شما تشكر
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دربارۀ این كتاب:
این كتاب برای كمك به زنان نوشته شده است تا از صحت خود مواظبت نمایند و همچنان جهت كمك به كاركنان صحی
جامعه یا افراد دیگری كه با نیازمندی های صحی زنان سرو كار دارند .كوشش بعمل آمده تا معلومات شامل این كتاب
برای كسانیكه تحصیالت رسمی در رابطه به مهارتهای مواظبت صحی ندارند و برای افرادیكه تحصیالت كمتر دارند مفید
باشد.
هرچند این كتاب ساحۀ وسیعی از مشكالت صحی را در بر میگیرد ،باز هم بسیاری مشكالتی را كه معموال زنان و مردان
را مصاب میسازند مانند مالریا ،پارازیت ها ،مشكالت معائی و امراض دیگر را شامل نمیشود .برای كسب معلومات در
مورد این نوع مشكالت كتاب "آنجا كه داكتر نيست" یا یك كتاب دیگر طب عمومی را مطالعه نمائید.
بعضی اوقات معلومات این كتاب برای حل یك مشكل صحی كافی نخواهد بود  .در صورت وقوع این حالت بیشتر كمك
بگیرید .با درنظرداشت مشكل ممكن ما پیشنهاد نمائیم كه:


به يك كاركن صحی مراجعه نمائيد  :این بدان معنی است كه یك كاركن صحی
تحصیل كرده الزم است به شما در حل مشكل كمك نماید.



كمك طبی بگيريد :این بدان معنی است كه شما ضرورت دارید تا به یك كلینیك
دارای افراد تحصیل كردۀ طبی یا داكتر ویا مجهز با یك البراتوار برای آزمایشات
اساسی مراجعه نمائید.



به شفاخانه برويد :این بدان معنی است كه شما ضرورت دارید تا به یك داكتر در
یك شفاخانه ایكه مجهز برای رسیدگی به واقعات عاجل  ،امكانات عملیات جراحی
و یا آزمایشات خاص باشد مراجعه نمائید.

در صورت ضرورت به كمك فوري و
عاجل اين تصوير را خواهيد ديد.

انتقال!

طرز استفادۀ این كتاب:
يافتن معلومات دراين كتاب:
برای یافتن یك عنوانی كه به فهمیدن آن ضرورت دارید شما میتوانید فهرست محتویات آنرا ببینید.
فهرست محتويات  :در شروع كتاب فهرست فصل های مختلفه با شماره های صفحۀ آن آمده است .همچنان در شروع هر
فصل فهرست محتویات آن دریك صفحه نوشته شده است و هر عنوان فهرست در صفحۀ مربوطه به خط درشت آمده
است.
برای دریافت معلومات در مورد دواهای تذكر داده شده در این كتاب ،صفحات سبز در اخیر كتاب دیده شود .صفحه 485
معلومات بیشتر را در رابطه به استفاده از صفحات سبز ارایه میدهد.
در صورتیكه معنی بعضی كلمات استفاده شده دراین كتاب برای شما مشكل باشد ،میتوانید در لست لغات مشكل كه از
صفحۀ  548شروع گردیده است تشریح آنرا دریابید.
در اخیر اكثر فصل های كتاب یك بخشی بنام " كار برای ايجاد تغيير" آمده است كه برای بهبود صحت زنان در جامعه
پیشنهاداتی را ارائه مینماید.
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یافتن معلومات در یك صفحه:

برای یافتن معلومات در یك صفحۀ كتاب اوالً تمام صفحه را ببینید ،خواهید دید كه صفحه به دو بخش تقسیم گردیده است.
یك ستون بزرگ و اصلي و یك ستون كوچك در كنار خارجي صفحه .ستون اصلي بیشترین معلومات را در مورد یك
موضوع ارائه مینماید و ستون كوچك حاشیوي داراي معلومات اضافي است كه شما را در فهمیدن بهتر موضوع كمك
مینماید.
هرگاه شما تصویر یك كتاب را در ستون حاشیوي میبینید معنی آنرا میدهد كه میتوانید معلومات بیشتری را در مورد این
موضوع در بخش دیگری از كتاب پیدا كنید .كلماتیكه در زیر تصویر كتاب نوشته شده است
نشان میدهد كه موضوعات كدام است .شماره ایكه در روی تصویر كتاب نوشته شده نشان
میدهد كه شما در كدام صفحه میتوانید این موضوع را پیدا كنید .در صورتیكه چندین موضوع
وجود داشته باشد ،تصویر كتاب یكی خواهد بود و موضوعات و صفحات مربوطۀ آنها در
زیر تصویر تحریر میگردد.
غذا هاي غني از پروتين

نوشته های مختلف دریك صفحه چه معنی دارند

در بیشتر صفحات چندین عنوان موجود است .عناوین ستون های حاشیوی موضوعات عمومی را نشان میدهند كه در
همان صفحه بحث میشود .عناوین ستون های اصلی موضوعات خاص را شرح میدهند.
عنوان فصل

عنوان خاص

شمارۀ صفحه

حاملگي و والدت 74

ورم دست ها و روی يا سردردی شديد وتشوش ديد (اكالمپسي يا توكسيمی حاملگی) :موجودیت كمی
پا ها و مفاصل بند پا در حاملگی نارمل است مگر تورم دستها و
ورم در
میتواند یك عالمۀ توكسیمی حاملگی باشد .بخصوص اگر سردردی و
روی
دید و یا درد شكم موجود باشد .توكسیمی سبب تشنجات (ضیاع
تشوش
شده و در اثر آن مادر و طفل هر دو ممكن است از بین بروند.
شعور)
كرد:
چه بايد
 كسی را پیدا كنید كه بتواند فشار خون شما را معاینه نماید .در
صورت ضرورت به یك مركز صحی یا شفاخانه بروید.
 هر قدر كه امكان دارد به تكرار استراحت نمائید .به پهلوی
چپ بخوابید.
 كوشش كنید هرروز غذاي بیشتر كه پروتین زیادتري داشته باشد بخورید.
 طوري پالن نمایید كه والدت شما در یك مركز صحي یا شفاخانه صورت گیرد.
عالیم خطر در توكسيمي حاملگي:
* ورم دست ها و روي
*سرد ردي شديد

معلومات بسیار
مهم

* سرچرخي
*درد ناگهاني و شديد در معده

موضوع عمومي

این صفحه
را ببینید
166

براي معلومات
بيشتر در مورد اين
موضوع

غذاي

غني

پروتینديده شود)
* فشار خون  140/90ويا بلندتر (صفحه 532
*تشوش ديد ( پيدا شدن لكه ها)

با اهميت :در صورتیكه یك خانم یكي از عالیم خطر
توكسیمي را داشته باشد ،به كمك طبي فوري ضرورت
دارد .در صورتیكه خانم قبالٌ تشنج (حملۀ اختالجي) داشته
است صفحۀ  87دیده شود.

از

دفعتا ٌ كمك بگيريد

انتقال!

همچنان بعضي صفحات چوكات هاي دوائي دارند كه به اين شكل ديده ميشود:
دوا براي انتانات پستان
این چوكات ها به شما مقدار دوا ایرا كه باید
گرفته شود ،چند مرتبه گرفته شود و براي چه
مدت دوام داده شود نشان میدهد .بعضي اوقات
بدون آنكه ادویه در چوكات معرفي شده باشد،
توصیه میگردد .در هر دو حالت قبل از استفادۀ
هر دوا آنرا در صفحات سبز ببینید.

اسم دوا
Dicloxacillin
درصورتیكه این دوا یافت نشود و یا به
پنسیلین حساسیت داشته باشید
 4دفعه در روز براي  7روز
 500ملي گرام
Erythromycin
با اهميت :در صورتیكه انتانات پستان بزودي تداوي نشوند ،شدت خواهند یافت .زمانیكه چرك در آن جمع شود
متورم ،گرم و دردناك حس خواهد شد .درصورتیكه این حالت بوجود آید تداوي فوق را تعقیب نموده و یك كاركن
صحي را كه در مورد تخلیۀ آبسه تربیه شده باشد ،ببینید تا با استفاده از وسایل معقم چرك را تخلیه نماید.

آنجا که زنان داکتر ندارند –  2014مطابق 1393

چه مقدار گرفته شود
 500ملي گرام

چه وقت و چگونه استفاده شود
 4دفعه در روز براي  7روز اقال نیم
ساعت قبل از غذا خورده شود
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زنان در مقایسه با مردان در وضعیت نا مطلوب صحی و دسترسی به خدمات صحی قرار دارند و این
مشکل در عرصه های مختلف دیگر مانند تعلیم و تربیه و میزان سواد ،مشارکت در امور اقتصادی و
سیاسی و محرومیت از حقوق نیز صدق مینماید.
رسیدن به هدف "صحت برای همه" و بخصوص "رشد صحت زنان" به هیچ صورت بدون تالش
همگانی و بكارگیری همه خدمات و امكانات ( شامل سیاست ،قانون ،پالنگذاری ،تعلیم و تربیه ،زراعت،
شهرداری ،آب وبرق ،ساختمان ،راه وسرك سازی وغیره) امكان پذیر نخواهد بود ودر این راستا
مهمترین عنصر آگاه ساختن مردم ،جامعه است ،تا متوجه شده و خود برای ریشه یابی مشكالت خویش و
حل آنها تالش نمایند.
زنان در این رابطه ارجحیت بیشتر دارند چون آنها نظر به ساختمان بیولوژیكی و دالیل مختلف دیگر
ناشی از بی عدالتی های فوق الذکر بیشتر در خطر ناسالمتی قرار داشته و عالوتا در خانواده از اطفال و
باقی اعضای خانواده مواظبت بعمل میاورند .بنا ًء صحتمند بودن زنان و آگاه بودن آنان ازموضوعات
صحی میتواند اساس صحتمندی خانواده و جامعه باشد.
با در نظرداشت این ضرورت و به آروزی صحتمندی كامل تمام زنان افغانستان عزیز این كتاب بنام
"آنجا كه زنان داكتر ندارند" که بار اول در سال  1379هجری شمسی مطابق سال  2000میالدی
ترجمه و چاپ گردیده بود ،اینک همزمان با تجدید متن انگلیسی آن برای بار سوم ترجمه و به روز
گردیده و بدسترش شما قرار دارد.
اگرچه در متن اصلی این كتاب كوشش بعمل آمده است تا مشكالت صحی جوامع مختلف در نظر گرفته
شود که با حفظ امانت ترجمه شده است ،مگر ممكن یك سلسله از این موضوعات مشكالت جامعۀ ما
نباشند وبعضی مشكالت دیگری در جامعه ما وجود داشته باشد كه در این كتاب كمتر به آن اشاره شده
باشد اما با وجود اینها یكتعداد زیاد مشكالت و دردهای مشتركی و جود دارند كه خواندن این كتاب ممكن
درنحوۀ بر خورد و دریافت راه حل آنها زنان جامعۀ ما را تا حد زیادی كمك نماید.
در ترجمۀ این كتاب كوشش بعمل آمده تا از كلمات ساده و غیر تخنیكی استفاده بعمل آید تا بیشتر افراد
جامعه و آنهاییكه تحصیالت طبی ندارند بتوانند از آن استفاده نمایند و همینطور در تایپ ،دیزاین و چاپ
آن سعی فراوان بعمل آمده است تا خالی از اشتباهات باشد.
به امید اینكه ترجمۀ این كتاب در بهبود صحت زنان در افغانستان عزیز قدم مثبتی شمرده شده و
موضوعات آن مورد استفاده و توجه خوانندگان محترم قرار گیرد.
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