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در بسیاری بخش های این کتاب به مهارت های خاصی رجعت داده شده است که بهه یهف دهرد کمهف میتاهد ها از یهف دهرد مهری
بهترین مواظبت را بعمل آورد .این مهارت ها شامل وقایه از انتان ،معایاه کردن و کسب معلومات در مورد اعضای بدن یف شهخ،،
دادن مایعات محادظه کاادۀ حیات و طبیق زرقیات میباشد.
ایههن بخههش معلومههات ههاملتری را در مههورد ایههن مهههارت ههها ارادههه میههدارد .ممكههن اسههت ایاههها را مهههارت هههای دا تههران یهها نههر ههها
دكرنمایید ،مگر این ها مهارت های اند ه هر س میتواند با گذشت زمان و مرین نمودن بیاموزد .بعضی مههارت هها ماناهد اجهرای یه
معایاه یا ی زرق با رهامایی ی شخ ،ماهر بهتر یاد گردته مهی شهود .بعهد از آمهوزا مها ایهن مههارت هها یه شهخ ،بها احتیها را
قادر میسازد ا به دیگران بهتر م نماید.

وقایه از انتان:
انتانات سبب مریضی های مختلف میشوند .ادرادیكه مری بوده یا صهدمه دیهده انهد
بیشتر در معرض خطر مصاب شدن به انتانهات قهرار دارنهد و گهردتن یه انتهان آنهها را
بیشتر مری میسازد .لذا مهم است ا هر اری را ه برای جلهوگیری از سسهس انتهان
امكان دارد انجا دهید .همچاان با اهمیت اسهت هه خهود را محادظهت نماییهد ها انتهان از
ادرادیكه حت مواظبت شما میباشاد به شما ماتقل نگردد.
انتانات از سبب یتتعهداد جهرامیم ماناهد بكتهری ههای و ویهرو هها هه بسهیار وكه
بوده و قابل دید نمیباشاد  ،بوجود میاید .مها ادهراد همیشهه یكتعهدا میكهروب هها را روی
جلههد  ،دهههن  ،روده ههها و اعضههای ااسههلی خههویش دارنههد .ایههن میكههروب ههها ا ههرا باعه
مرض نمیشوند .اما اگر این میكروب ها بهه یه شهخ ،مهری انتقهاد گهردد  ،میتواناهد
سبب انتانات شوند .همچاان میكروب هها روی سهامان و وسهایل ایكهه بهرای مواظبهت از
ی شخ ،مهورد اسهتداده قهرار گردتهه انهد ،زنهده بهوده و میتواناهد بهه آسهانی ادهراد دیگهر
انتقاد یاباد.
با عقیب رهامود های این بخش شما میتوانید از وقوع انتانات جلوگیری نمایید .برای دهمیدن ریقه های دیگر جلوگیری از انتانهات
صدح ْه  023دیده شود .
با اهمیت  :باید همیشه زمانیكه به كسی كمك مینمائید اگر از دست های خود كار می گیرید یا از وسایل و سامان مخصوص  ،این رهنمود ها را
مراعات نمایید .در غ یر آن ممكن است خود شما مصاب یك انتان خطر ناك شده ویا به كسانیكه كمك مینمایند یك انتان را انتقال دهید.
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شستن دست ها
دسهههت ههههای خهههود را قبهههل و بعهههد از مواظبهههت ادهههراد دیگهههر
بشویید .شتن میروب هاییكه روی جلد شما زندگی میامایاد ی
روا بسیار مهم میباشد .ممكهن اسهت الز باشهد هه در حهاالت
ذیههل دسههت هههای خههود را بهها دقههت بیشههتر و زمههان ههوالنی ههری
بشویید.
 قبل و بعد از م به مادران در زمان والدت.
 قبل و بعد از ما

بههه عههوض اسههتداده از دسههت اك
بگذاریهههد دسهههت ههههاي شهههما در
هههوا خش ه گههردد .هها زمانیكههه
دست هاي شما خش گهردد بهه
هیچ كیزي ما نامایید.

به ی زخم ویا جلد مجروح
 قبل و بعد از اجرای زرقیات ویا قطع نمودن یا سوراخ نمودن ی قسمت بدن.
 بعد از ما

با خون  ،ادرار ،مواد غایطه  ،مخا ویا ادرازات مهبلی.

 بعد از شیدن دستكش ها.
از ی صابون برای بر رف ساختن ادات یا میكروب ها استداده نمایید .در زمانیكه دست ههای
خود را با صابون کف میزنید ا  11حسا ب نمایید .از ی بر یا ی كوب نازك بهرای اهاك نمهودن
زیر ناخن ها استداده نمایید .بعدا دست های خود را با آب بشویید .از آب جاری استداده نماییهد هماناهد
آبدان  ،یا آدتابه) اگر میخواهید ه دست هایتان ااك بماناد از آب استداده شده مجددا استداده نكاید.

از جریان آب ااک
استداده کاید
کوشش نمایید یف آبدان برای جریان مقدار کم آب بسازید .این وسیله از مصرف زیاد آب جلوگیری و به شما این امتان را
میدهد ا برای شستن دست ها به آسانی آب ااک را سمین کاید.
از یک بوتل
پالستیکی کالن که
دارای دسته است
استفاده کنید.

 .4بوتل را با آب
پاک پر نموده و
سرپوش آنرا
بسته کنید.

 .2با یک انبر داغ
ویا یک کارد داغ
این قسمت دسته
را فشار دهید.

 .5وقتی بوتل را کج نمایید ،آب از آن
به بیرون جریان میکند ،به اینترتیب
میتوانید دست های خود را بشوئید.
سوراخ را بسیار فراخ نسازید که
باعث ضیاع آب نشود.

 .1یک سوراخ
کوچک روی
دسته باالتر از
قسمت فشار داده
شده ایجاد کنید.

 .3برای آویزان کردن این آبدان
با جریان کم آب 2 ،سوراخ
کوچک دیگر به طرف دیگر بوتل
ایجاد نموده و یک تار محکم را
از آن بگذرانید .حاال میتوانید با
استفاده از این تار بوتل را
آویزان کنید.

همچنان میتوانید یک قالب صابون
را نیز به تار آویزان کنید.

طرز ضد عفونی كردن سامان و لوازم:
وریكههه قریبهها مهها میكههروب ههها از بههین برونههد ،باهها ضههد عدههونی کههردن یهها

اههاك نمههودن سههامان لههواز
 disinfectionیاد میشود.
سامان و لواز اگر برای موارد ذیل استداده میشوند ،ابتدا باید شسته شده بعدا ضد عدونی شوند:
 قطع نمودن  ،سوراخ ردن یا خاد وبی نمودن جلد.
 زرقیات
 قطع نمودن باد ناف دل در زمان والدت
 معایاا مهبلی بخصوص در جریان یا بعد از والدت ویا سقط.
 در زمان طبیق مایعات از ریق مقعد.
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ضد عفونی نمودن بسیار خوب 3 :قدم
قد  0و  4جهت ضد عدونی نمودن باید ددعتا بعد از اسهتدادۀ وسهایل برداشهته شهود .وشهش شهود هه خهون یها مخها بهه روی وسهیله
خش نگردد .قد  1دقط قبل از استدادۀ مجدد وسیله برداشته شود .درصهور یكه بتوانیهد وسهیلا خهود را معقهم حدهن نماییهد ،ههر  1قهد را
میتوانید یتجا اجرا کاید ه صدحا بعدی دیده شود).
 .0غوطه ور ساختن  :وسایل خود را برای  01دقیقه داخل محلود بگذاریهد .در صهورت امتهان محلهود بلهیچ
 0.5%هسدید کااده یا لورین) را استداده نمایید .غو ه ور ساختن وسایل ابتدا در محلود بلهیچ بهه شهما مه خواههد
رد ا در هاگا ااك نمودن آنها مصاب انتان نشوید .درصور یكه محلود لورین هبلهیچ) نداشهته باشهید وسهایل خهود
را در آب ااک غو ه ور سازید.

چطور یك محلول  0.5%ضد میكروبي كلورین (سفید کننده) ساخته شود.
این مقادیر را استفاه کنید
هرگاه محلول سفید کننده به فیصدی های ذیل باشد
محلود  2%لورین 0------------------------------------------------------حصه محلود با  1حصه آب
محلود  5%لورین 0------------------------------------------------------حصه محلود با  3حصه آب
محلود  10%لورین 0----------------------------------------------------حصه محلود با  03حصه آب
محلود  15%لورین 0----------------------------------------------------حصه محلود با  43حصه آب
طور مثال:
درصور یكه محلود سدید کاادۀ شما  5%لورین داشته باشد
این مقدار از محلود را استداه کاید:

همان مقدار محلود را بسازید ه براي یكروز ادي باشد .محلود را براي روز دو استداده نامایید .در روز بعدي محلود به
اندازۀ قوي نخواهد بود ا میكروب ها را از بین ببرد.
شستن :ما وسایل را با آب صابون و ی بر بشویید ا هرکدا بسیار ااك معلو شهود و بعهد آنهها را
با آب بشهویید .احتیها نماییهد هه وسهط وسهایل یهز یها نو هدار خهود را مجهروح نسهازید .درصهورت امكهان
دستكش های ضخیم ویا هر نوع دستكش ایرا ه داشته باشید ب وشید.
 .4ضد عفونی نمودن :وسایل را برای  41دقیقه ه مدت زمانیكه برنج اخته شده میتواند) بخار داده ویا جوا بدهید.
برای بخار دادن وسایل ،ی ظرف سراوا دار ضرورت داریهد .الز نیسهت
ه آب وسایل را ب وشاند ،مگر باید به اندازۀ باشد هه در مهدت  41دقیقهه ایكهه
بخارات از ا راف سراوا ظرف خارج میشود ،آب خش نگردد.
برای جوا دادن ضرورت نیست ه ظرف را امال از آب ار نمایید .مگر باید متیقن باشید ه آب وسایل ایهرا
ه در ظرف موجود میباشد ماما اوشانده است .در صورت امكان ی سر اوا روی ظرف بگذارید.
برای هر دو ریقا بخار دادن و جوا دادن وقت گردتن را برای  41دقیقه بعد از جوا آمدن کامهل آب حسهاب نماییهد .زمانیكهه شهروع
نمودید ا وقت را محاسبه نمایید ،نباید كیز دیگری را در ظرف عالوه اید.
با اهمیت :هیچگاه از یك وسیله برای دو نفر استفاه نکنید ،مگر آنکه آنرا شسته و تمام
اجزاي آنرا بعد از هر استفاده ضد عفوني نموده باشید.
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نگهداري وسایل
اگر وسایل خود را بدرستي نگهداري نمایید ،میتوانید قد هاي  4 ،0و  1را در عین زمان برداریهد و وسهایل شهما در زمانیكهه
به آنها ضرورت ایدا میكاید ،آماده خواهاد بود .براي نگهداري وسایل :
 بعد از جوا دادن ،آب آنرا دور ریخته و بگذارید وسایل خودشان خش گردنهد .آنهها را بها كهه خشه ناماییهد .سهراوا ویها
كا نازك و اهاك را روي ظهرف بگذاریهد ها از دخهود مگهس و گهرد و خهاك جلهوگیري شهود .مطمه ن شهوید هه اجهازه داده ایهد ها
وسایل امال خش گردند .وسایل دلزي در صور یكه امال خش نگردند ،زنگ خواهاد گردت.
 نگذارید ه وسایل به دست هاي شما یا هر كیز دیگري ما ایدا نماید.
 وسایل را در ی ظهرف سراوشهیده هه ضهد عدهوني شهده باشهد ،نگههداي نماییهد .میتوانیهد همهان
ظرف ایرا ه براي جوا دادن یا بخار دادن استداده نموده اید با ی سراوا براي نگهداري وسایل
نیز استداده اید ویها از یه بو هل همر بهان) شیشهه یهي سهراوا دار هه جهوا داده شهده باشهد ،بهرای
نگهداری وسایل استداده نمایید.
درصورت امكان همه ایاها را داخل ی خریطا االستیكي نمایید ا از گرد و خاك محادظه گردند.
خود را مطم ن سازید ه ظرف و
سراوا آن ه براي نگهداري
خود را مطم ن سازید ه بو ل و سراوا آن
برايمیشوند نیز ضد
وسایل هاستداده
نگهداري وسایل استداده میشوند نیز ضد عدوني ب
اشاد.شده باشاد.
عدوني

ضد عفونی نمودن سوزن ها  ،سرنج ها  ،دستكش ها و بنداژ ها
سرنج ها و سوزن ها  :اگر از ی سرنج و سهوزن بیشهتر از یه ددعهه اسهتداده میشهود ه
كاد بار مصرف = ،)Reusableمحلود سدید کااده هبلهیچ) یها آب صهابونی را دهورا بعهد
از استدادۀ آن سه مر به در سرنج ش نموده و بها دشهار خهارج سهازید .بعهد مها اجهزای
سرنج را جدا ساخته و قد  4و بعدا قد  1را مطابق صدحا  545عقیب نماییهد .بها دقهت
سههرنج و سههوزن را الههی زمههان اسههتدادۀ مجههدد ،محدههوظ نگهداریهد .بایههد مطمه ن باشههید ههه
سوزن ویا استون آنرا با دست یا كیز دیگری ما ناموده باشید .درصور یكه سهرنج و
سوزن صر یكددعه استداده شده بتواند ه یكبار مصرف یا  ، )disposableبا دقت آنها را در ی ظرف ایكهه وسهط سهوزن سهوراخ شهده
نتواند انداخته و ظرف را عمیقا ددن نمایید .در صور یكه نمیتوانید بصهورت محدهوظ سهرنج اسهتداده شهده را جابجها نماییهد ،محلهود سهدید
کااده هبلیج) را سه مر به داخل آن ش نموده وبا دشار خارج سازید.

سوزن های استداده
شده خطرناک میباشاد.

بلی!
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دستكش ها
دستكش ها شما و ادراد ایرا ه به آنها م میامایید در مقابل انتشار میكروب ها محادظهت
میامایاد .اگر دستكش نداشته باشید ،از خریطه های االستیكی اهاك بهرای اوشهانیدن دسهت ههای
خود استداده نمایید.
بعضههی اوقههات میتوانیههد دسههتكش هههای اههاك مگههر ضههدعدونی نشههده را اسههتداده نماییههد – در
صور یته قبال از آنها استداده نتهرده باشهید .امها بایهد در حهاالت ذیهل دسهتكش هها بسهیار خهوب
اگر دستکش نداشته باشید ،میتوانید از
ضد عدونی نمایید.
خریضه های پالستیکی برای پوشانیدن دست
یها
والدت
از
بعهد
ویها
قبهل
عاجهل
معایاا
ی
جریان
در
مهبل
داخل
به
دست
نمودن
 داخل
های خود استفاده کنید.
سقط.
 ما به جلد مجروح.
استفاده از ضدعفونی نمودن بسیار خوب برای دستکش ها:
احتیا کاید که در وقت خارج
ساختن یف جوره دستتش از
ظرف ذخیره با دستتش های
با اینجا تماس نمایید
دیگر ما نامایید.
در وقت اوشیدن دستتش ،دقت
نمایید که هیچ كیزی به جدار
بیرونی دستتش ها ما ناماید.

با اینجا تماس نمایید

با اینجا تماس نکنید

 اگر یف جوره دستتش معقم بصورت بسته بادی شده داشته باشید ،آنرا برای زمان
ایته باید با دقت بسیار خاص از انتشار انتان جلوگیری کاید ،حدن نمایید.

اگر دستكش ها را بیشتر از یكددعه اسهتداده میاماییهد  ،آنهها بایهد اهاك و ضهد عدهونی بهوده و بهر اسها ههدایات صهدحات  545و 545
نگهداری شده باشاد .همیشه دستكش های شسته شده را بخا ر موجودیت سوراخ بررسی نمایید و دستكش ههای اهاره شهده و سهوراخدار
را دور بیاندازید.
درصورت امكان نسبت به جوا دادن  ،بخار دادن دستكش ها بهتر است زیرا میتوانید ا زمان خشف شهدن آنهها در همهان ظردیكهه
بخار داده شده اند بگذارید .اگر نمیتوانید دستكش ها را بخار بدهید و مجبور هستید آنها را جوا بدهید  ،وشهش نماییهد هه آنهها را زیهر
شعاع آدتاب خش اید .ممكن است مجبور شوید ه برای ایاكار آنها را لمس نمایید  ،لذا آنها ضد عدونی باقی نخواهاد ماند  ،مگهر اهاك
خواهاد بود .آنها را در ی محل ااك و خش نگهداری کاید.

تكۀ پانسمان
اگر گاز معقم نداشته باشید  ،از كه ها برای اانسمان استداده کرده میتوانید .هدایات صدحات  545و  545را در مورد ضهد عدهونی
نمودن و نگهداری آنها عقیب نمایید .كه های اانسمان را در شعاع آدتاب خش نمایید .مگر باید به ما سطح زمین نبوده و از گهرد و
خاك ،مگس ها و دیگر حشرات محادظت گردند.
هر كیز ایكه بتما خون یا دیگر مایعات وجود هادرار ،مواد غایط  ،ماي ،
مایعات خریطا آب رحم  ،كرک) میاید ،باید سوختانده شده ویا با دقت وري
دور انداخته شود ه ا داد ویا حیوانات به آنها دسترسي ایدا رده نتواناد .ایاها
شامل موادی اند ه بیش ازین مدیدیت نداشته مگر ملوث میباشاد .ماناد سرنج
ها  ،ستكش هاي ااره شده یا یكبار مصرف  ،گاز و اابه
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طرز ندازه نمودن درجۀ حرارت  ،نبض  ،تنفس و فشار خون
زمانیكه ی شخ ،مری است ویا ی مشهكل صهحی دارد ،عالیهم دزیكهی اساسهی وی ممكهن اسهت ییهر نمایهد .كاهد صهدحا بعهدی
رز اندازه گیری این عالیم را شریح میدارد ا بدانید ه آیا شخ ،مشكل دارد یا خیر.

درجۀ حرارت:
اگههر ضههرورت بههه دهمیههدن درجها حههرارت یه شههخ ،داشههته و رمههامیتر نداشههته باشهید ،اشههت
دسههت خههود را بههه جلههد آن شههخ ،مهها دهیههد و حههرارت آنههرا بهها جلههد خههود مقایسههه نماییههد .در
صههور یكه جلههد وی بس هیار گرمتههر باشههد  ،ممكههن اسههت ههب داشههته باش هد .بههرای دهمی هدن ایاكههه در
موجودیت ب كه اری را انجا دهید  ،صدحا  435دیده شود.
سانتیگرید )(C

تب بلند

تب

خفیف نارمل

فارنهایت )(F

اندازه های ذکر داده در ایاجا از درجا نارمل ا ب برای اندازه گیری از
دهن میباشد.

اگر رمامیتر داشته باشهید  ،میتوانیهد درجها حهرارت ادهراد
را از دهن  ،زیر ب ل ویا مقعد اندازه نمایید.
درجه حهرارت یه شهخ ،بصهورت نارمهل در زیهر ب هل
کمتههر ،در دهههن بیشههتر و در مقعههد بیشههترین اسههت .دونههوع آلهها
اندازه گیهری درجها حهرارت ه رمهامیتر) وجهود دارد .درایاجها
بصهورت مقایسهوی نشههان داده شهده انهد .هر ههدا میتوانهد بههرای
اندازه گیری درجا حرارت ی شخ ،استداده شود.

چگونه درجۀ حرارت اندازه شود
هبا استداده از رمامیتریكه به درجا سانتیگرید  - C -درجه بادی شده است)

 .0رمامیتر را بخوبی بها آب سهرد و صهابون  ،یها الكهود اهاك نماییهد .آنهرا از نههایتی هه سهیماب نهدارد محكهم بگیریهد بهه سهختی بها
حر ت آنی باد دست كان دهید ا زمانیكه سطح سیماب به متر از  15درجه برسد.
 .4رمامیتر را در یكی از جاهای ذیل بگذارید.
زیر زبان ،دهن
خود را در
ا راف رمامتر
بسته نگهدارید

ویا

زیر ب ل ،اگر
خطر جویدن
رمامتر موجود
باشد.

 .1ر مامیتر را درآنجاب براي  1یا  2دقیقه بگذارید.
 .2آنرا بخوانید.
 .5ر مامیتر را بخهوبي بها آب سهرد و صهابون بشهویید .بعهد در صهور یكه میتوانیهد آنهرا بهراي  41دقیقهه در محلهود کلهورین هبلهیچ)
بیاندارید هصدحه  541را ببیاید) و بعد آنرا با آب ااك بشودید.
رمامتر های شیشه ای با سیماب ار شده اند که یف دلز بسیار زهری میباشد .با
رمامتر های شیشه ای احتیا کاید و اگر شتست ،سیماب را با دست برهاه نگیرید.
سیماب را داخل یف بو ل جارو نموده و بو ل را عمیقا در زمین ددن کاید .اجازه ندهید
که ا داد با رمامتر ویا با سیماب بازی کااد .اگر میتوانید یف رمامتر دیجیتاد بگیرید.

آنجا که زنان داکتر ندارند –  4102مطابق 0131

رمامتر دیجیتالی

طرز اندازه نمودن درجۀ حرارت ،نبض ،تنفس و فشار خون 531
نبض ( ضربان قلب)
نب نشاندهادۀ سرعت ضربان قلب و ار دشوار آن میباشد .بعد از ار زیاد یا مهرین سهرعت ضهربان قلهب یه شهخ ،صهحتماد
ادزایش می یابد .مگر كاد دقیقه بعد دوباره به حد نارمل اایین میآید .سرعت حر هات قلهب ا هرا بها ادهزایش ههر یه درجها سهانتی گریهد
حرارت بدن  41 ،ضربان ادزایش می یابد.
نب





نارمل در ی شخ ،اهل بین  51الی  31ضربان دی دقیقه میباشد .نب
ضیاع خون یا مایعات ویا شاك هصدحه  452دیده شود).
ب وانتانات.
مشكالت ریوی وسیستم ادسی ویا مشكالت قلبی
مشكالت غدۀ درقیه ه یرودید).
براي اندازه گیري نب  ،انگشتان خود را
ماناد شكل روي باد دست بگذارید ه از
انگشت الن دست ار نگیرید).

سریع میتواند یكی از عالیم حاالت ذیل باشد:

اگر نتوانستید نب را در باد دست
بگیرید ،در گردن اهلوي حاجره آنرا
احساسن نمایید.

ویا گوا خود را مستقیم روي
صدر گذاشته وضربان قلب را
گوا نمایید.

تنفس ( سرعت نفس كشیدن)
سرعت حر ات ادس به شما در مورد صحت شش ها و سیستم ادسی آگاهی میدههد .همچاهان بهه شهما درمهورد صهحت عمهومی یه
شخ ،معلومات میدهد .برای اندازه گیری سرعت ادس به باال و اایین ردتن صدر ی شخ ،در حاد استراحت وجه نماییهد .سهرعت
حر ات ادسی در ی شخ ،اهل  04ا  41ادس امل دی دقیقه میباشد ه ادس امل مساوی است به یكمر بهه ندهس شهیدن و یكمر بهه
خارج نمودن هوا از شش ها).
سرعت ادس هیكجا با نب
می یابد.

) در انتانات  ،ب  ،ضیاع خون ویا مایعات  ،شاك  ،مشكالت شش هها ویها دیگهر حهاالت عاجهل ،ازدیهاد

ادس بسیار بطی در ی درد بسیار مری

میتواند بدان معای باشد ه وی نزدی به موت است.

ادس سریع و سطحی میتواند ی عالما انتان سیستم ادسی باشد .سرعت ادس بیشتر از  11دی دقیقه ممكن است ی عالما سهیاه و
ب ل باشد هصدحا  112دیده شود).
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فشار خون
دشارخون ی مقیاسی است برای عیین ایاكه به كه شد ی خون در داخل رگ های خون دشار وارد میاماید.
دهمیدن دشار خون ی خانم در زمان های ذیل مدید است:
 در جریان حاملگی  ،والدت دل  ،سقط بادسهی ویا سقط.
 اگر خانم میخواهد از ابلیت های اترود اادۀ حاملگی استداده نماید.
 درحاالت عاجل ماناد شاك  ،درد شدید بطای ویا والدت مشكل.
شماره ها چه معنی میدهند
اندازه گیری دشار خون  4شماره را اراده میدارد:

 041دشار باالدي ه سیستولی ) میباشد.
 51دشار ااییاي ه دیاستولی ) میباشد.
فشار خون نارمل برای ی درد اهل بین  31/51ا  041/51میباشد.
اگر دشار خون دردی در این حدود باشد ،الز به شویش نیسهت .اگهر دشهار خهون بهین  120/80و  140/90باشهد ،ایهن شهخ ،بایهد
مرین نماید ،وزن خود را کاهش دهد و کمتر نمف بخورد .اگر دشار خون بیشتر از  140/90باشد ،این شخ ،نیاز به دوا دارد .ادراد
ایته دیابت ویا امراض قلبی دارند ،هرگاه دشار خون شان باال ر از  130/80شود ،باید دوا بگیرند.
خانم حامله ایته دشار خون بلاد ر از  140/90داشته باشد ،باید به کارکن صحی مراجعه نماید ها دوا ایهرا بهرای اهادین آوردن دشهار
بگیرد که برایش مصوون باشد.
سقو آنی دشار خون یف عالما خطر میباشد ،بخصوص اگر سقو دشار اادیاتر از  90/60باشد .متوجه سقو آنی دشار خون در
ادراد ایته خون ضایع میتااد ویا در معرض خطر شاک هستاد ،باشید .اگر یف دشار خون غیرنارمل را دریادت کردید و دتر نمیتاید
که شخ ،به شاک ردته باشد ،كاد دقیقه انتظار بتشید و دوباره دشار خون را اندازه کاید.
اغلههب ضههرورت خواهیههد داشههت کههه دشههار خههون شههخ ،را بههرای یههف مههدت زمههان زیههر نظههر داشههته باشههید .ه ورم ههاد ،در جریههان
حاملگی) ا ببیاید که كقدر ییر میتاد .این کمف میتاد که مبت و ریتارد نمایید:

دشار خون این زن از یكماه
ا ماه دیگر مي باال و اایین
ردته است .این نارمل میباشد.
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طرز معاینۀ فشار خون
انواع مختلف آله ها جهت عیین دشار خون وجود دارد.
بعضی ی صدا درجه بادی شدۀ والنی دارند ماناد ی رمامیتر.
صفحۀ درجه دار.
یكتعداد دیگر ی ساعت مدور دارند.
بازو بند فشاری

ا هههر آلهههه ههههای انهههدازه
گیههری دشههار خههون یكجهها بهها
ستا سههههههههكو) هگوشههههههههكی)
میباشاد.
برای اندازه گیری فشار خون یک شخص ،ابتدا برایش بگویید که چه میخواهید انجام دهید .بعد این قدم ها را تعقیب کنید:
 .0بازوباد آلا دشار
را دور بازوی
برهاا بسته کاید.

 .4والو بالونف آلا دشار را با ایچانیدن بطرف راست،
بسته نمایید .والو در حالت بسته کوكتتر خواهد شد.

 .1نب را در مقابل مدصل آرنج
بطرف انسی بازو احسا نموده و
گوشتی را روی آن قرار دهید.
گاهی ممتن است نب را احسا
کرده نتوانید .در ایاصورت گوشتی
را روی جلد قدا و انسی مدصل
آرنج بگذارید.
 .5در حین امپ
نمودن ،عقربا آلا
دشار حرکت خواهد
کرد .وقتی به شمارۀ
 411رسید ،امپ
کردن را وقف دهید.

 .2با دشار دادن
بالونف ،بازوباد
را امپ کاید.

 .5عقربه شروع به
حرکت بطرف عقب
خواهد کرد .هاگر
والو بسته باشد
عقربه روی 411
متوقف خواهد ماند)

 .5بعد والو آنرا
اندکی باز نمایید
ا هوا به بسیار
آهستگی خارج
شود.

اگر صدای نبض را در اینجا
شنیده نشد..

در حالیته هوا خارج میشود ،شایدن صدای نب از ریق گوشتی
شروع خواهد شد .متوجه باشید که وقتی شایدن صدای نب شروع شد،
عقربا آلا دشار روی کدا شماره قرار داشت هاین شماره دشار خون
باالدی یا سیستولیف را نشان میدهد) و همچاان متوجه شوید که وقتی
صدای شایدن نب از بین ردت ویا بسیار خدیف شد ،عقربه روی کدا
شماره قرار داشت هاین دشار اادیای یا دیاستولیف را نشان میدهد).

و نه در اینجا

مگر در اینجا شنیدن
نبض شروع شد و
حدودا ً در اینجا صدای
نبض قطع شد
در اینصورت فشار خون است100/70 :
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طرز معاینۀ بطن
درصور یكه ی خانم درد قسمت سهدلی بطهن داشهته باشهد  ،ابتهدا دصهل ه درد ههای قسهمت اهاییای شهكم ) را مطالعهه نمهوده و از
خانم سواالت صدحا  155را ب رسید.
بعدا بطن خانم را معایاه اید:
 .0از خانم بخواهید لبا
عانه را ببیاید.

های خود را از روی شكم دور نماید ها شهما بتوانیهد از قسهمت اهاییاتر از اسهتان الهی موههای قسهمت

 .4از خانم بخواهید ا خته به اشت هموار روی ی سطح هموار سخت همیز ،خت ،یا زمین ااك) دراز بكشهد وریكهه زانهو
هایش قات باشاد .از وی بخواهید ه عضالت شكم خود را هر قدر ه میتواند نهر بگیهرد  ،ایاكهار بهرای سهانیكه درد بطهن دارنهد
مشكل خواهد بود.
 .1با گذاشتن گوا روی شكم خهانم صهداهای روده هها را
بشاوید  .اگر درظرف  4دقیقه هیچ صدادی شهایده نتوانیهد  ،یه
عالما خطر خواهد بود هصدحا  452را ببیاید).

 .2از خانم بخواهید نشهان دههد هه هدا قسهمت شهكم وی بیشهتر
درد میاماید .بعدا به حس ردن و دشار آوردن خدیف روی بطن وی
از ههرف مقابههل ناحیههه دردنههاك شههروع نماییههد و در ضههمن ایاكههه بهها
مالیمت دشار وارد میامایید دست خود را بهه مها شهكم خهانم حر هت
دهید ا دریابید ه دا قسمت بیشتر دردناك است.
 .5در هاگهها لمههس نمههودن ودشههردن بطههن موجودیههت ههتالت را
احسهها نماییههد .همچاههان ببیایههد ههه شههكم وی نههر اسههت یهها سههخت  ،و
ببیایههد ههه آیهها وی میتوانههد قسههمتی را ههه معایاههه میامایهد و دسههت شههما
روی آن قرار دارد رخاوت داده و نر نگهدارد.

 .5برای ا میاان ازیاكه خانم مشكل دیگری ماناد التهاب اااهد س هااادیسهیت) ،انتانهات امعهس ویها مهرض التههابی لگهن خاصهره
) (PIDنداشته باشد  ،بهه آهسهتگی مگهر بها دشهار بیشهتر بطهن وی را در قسهمت كهپ بهاال ر از محهل ایكهه اهای كهپ بها بهدن ا صهاد
میاماید ه شاله ران) معایاه نمایید .ا زمانی ه ی می درد ایدا شود ،بعدا به سرعت دست خود را بلاد نمایید  ،اگر در اماای بلاد
نمودن دست ی درد یز واقع شد  ،خانم ممكن است ی انتان وخیم داشته باشد  ،اورا دورا بهه یه مر هز صهحی یها شهداخانه انتقهاد
دهید ا دیده شود ه آیا به جراحی ضرورت است یا خیر .درصور یكه بعد از برداشتن دست درد یز موجود نبهود بهه معایاه ْه خهود
ادامه داده اعضای ااسلی خارجی را برای دریادت زخم ها  ،ادرازات  ،خونریزی ویا دیگر عالیم انتانات مقهاربتی معایاهه نماییهد.
بهرای معلومههات بیشههتر در مههورد عالیههم و ههداوی انتانههات مقهاربتی صههدح ْه  450را ببیایههد .در صههور یكه ههرز اجههرای آنههرا بدانیههد ،
معایاا داخلی لگن خاصره را انجا دهید هصدحا بعدی دیده شود).
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طرز معاین ْه اعضای تناسلی یك زن ( معاین ْه داخلی لگن خاصره)
دهمیدن رزمعایاا اعضای ااسلی ی زن میتواند محادظه کاادۀ حیات باشد .ایاكار برای وصیا بعضی روا های اظیم خهانواده
و سب معلومات در مورد بسیاری مشكالت جدی صحت زنان ،ماناد حاملگی در ندیرها ه حمهل خهارج رحمهی)  ،سهر ان ههای عاهق
رحم و رحم  ،بسیاری انتانات مقاربتی و اختال ات سقط ضروری است .آموزا این معایاه مشهكل نبهوده وبها مهرین بسهیاری زنهان و
ار اان صحی میتواناد:
 اعضای ااسلی خارجی را معایاه نمایاد.
 اعضای ااسلی داخل بطای را احسا نماید.
مگر صرف زمانی معایاا داخلی لگن خاصره را انجا دهید ه واقعا به آن نیاز باشد .هر زمانیكهه شهما كیهزی را داخهل مهبهل یه
خانم میامایید خطر مصاب شدن وی را به انتانات ادزایش میدهید.
با اهمیت :درین حاالت معاینۀ داخلی لگن خاصره را انجام ندهید:
 زمانیكه یك خانم حامله بوده و خونریزی داشته باشد ویا درصورتیكه خریطۀ آب وی پاره شده باشد.
 بعد از یك والدت نورمال ویا سقط غیر اختالطی

قبل از شروع معاینه:
 .0از خانم بخواهید ه ادرار نماید
 .4دست های خود را با آب ااك و صابون بشویید.
 .1از وی بخواهید ه لبا خود را سست کاد .ی
روجهههادی یههها لبههها وی را بهههرای اوشهههاندن وی اسهههتداده
نمایید.

همیشه خانم ها را در محلی معاینه کنید
که در معرض دید دیگران نباشد.

 .2از خانم بخواهیهد هه ختهه بهه اشهت دراز بكشهد
در حالتی ه زانوهایش قات بوده و هری ههای ااههایش
به ران های وی نزدی باشهد .بهرایش شهریح نماییهد هه
كه اری میخواهید انجا دهید.
 .5دست خود را که با آن معایاهه را انجها خواهیهد
داد با ی دستكش ااك ب وشید.

دیدن اعضای تناسلی خارجی:

کلیتورس

مجرای مهبل
مقعد
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از دستی ه دستكش دارد برای ما مالیم اعضای ااسلی خانم اسهتداده نماییهد ،
ببیاید ه آیا تالت  ،ور  ،ادرازات غیر معمولی  ،زخم  ،اارگی و ندبه در ا راف
ناحیه ااسلی و در بهین التهواآت جلهدی دهرج موجهود میباشهد یها خیهر .بعضهی امهراض
عالیمههی دارنهههد هههه در اعضهههای ااسهههلی خههارجی ظهههاهر میامایاهههد ،هدصهههل انتانهههات
مقاربتی دیده شود).
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طرز معاینه با سپیكولوم () Speculum
س یكولو ی وسیلا مدید براي معایاا عاق رحم و مهبل میباشد.
درصور یكه این وسیله را داشته باشید قد هاي ذیلرا عقیب نموده و بعدا
معایاات صدحا بعدي را ادامه دهید .اگر سه یكولو نداشهته باشهید ،میتوانیهد بها
عقیب قد هاي صدحا بعدي یكتعداد زیاد معلومات مشابه را بدست آورید.
 .0قبل از معایاه خود را مطم ن سازید ه س یكولو ضهد عدهوني میباشهد
ه صههدحا  545دیههده شههود) .قبههل از اسههتعماد ،سه یكولو را بهها آب اههاك مر ههوب
نمایید.
 .4انگشت اود دست دستكش اوشیدۀ خود را داخل مهبل خانم نمایید .در زمانیكه انگشت خود را داخل میاماییهد بها مالیمهت
عضالت ا راف مهبل را بطرف اایین یله کاید .ه به آهستگي ار نمایید .انتظار بكشید ها خهانم عضهالت خهود را سسهت نمایهد).
این انگشت را براي دریادت عاق رحم ه ماناد نوك بیاي احسا خواهد شد  ،استداده نمایید.
 .1با دست دیگهر خهود سه یكولو را هوري بگیریهد هه لبهه ههاي آن روي ههم بهین انگشهت اشهاره و انگشهت متوسهط دسهت
دستكش اوشیده قرار گیرد .لبه ها س یكولو را به شكل مستعرض دور داده و بطرف داخل مهبل اهیش ببریهد .ه احتیها نماییهد هه
روي مجراي ادرار ویا بظر ه لیتوریس) دشار نیاورید زیرا این نواحي بسیار حسا میباشاد) .زمانیكه س یكولو ها نیمهه داخهل
شد آنرا دور بدهید وریكه دستا آن بطرف اایین قرار گیرد .انگشت دستكش اوشیدۀ خود را خارج سازید.
 .2با مالیمت اند ي لبه هاي س یكولو را باز نمایید ا زمانیكه بتوانید در بین لبه هاي آن عاق رحم را ببیاید .ایچ س یكولو
را محكم نمایید ا در همان حالت مابت بماند.
 .5عایههق رحههم را معایاههه نماییههد ههه بایههد برنههگ گالبههي ،
مدور و لشم دیده شود .یاد داشت نمایید ه آیا دریچها عاهق رحهم
بههاز اسههت یهها بسههته و آیهها در آن خههونریزي یهها ادههرازات موجههود
میباشد یا خیر .اگر شما خانم را بخا ر موجودیت خونریزي از
مهبل بعد از ولد  ،سقط ویا سقط بادسههي هسهقط جایاهي) معایاهه
میامایید  ،سیالن خون را ه از دریچا عاق رحم موجود خواهد
بود  ،معایاه نمایید.
اگر دكر میاماییهد کهه ممكهن اسهت خهانم مصهاب انتهان باشهد
موجودیههت ادهههرازات سهههبز یههها زرد و خهههونریزي عاهههق رحهههم را
بررسي نمایید .اگر خانم مشكل خارج شدن غیر ارادی ادرار یها
مهههواد غایطهههه در مهبهههل ه دسهههتود) داشهههته باشهههد ،بههها مالیمهههت
س یكولو را براي دیدن جدارهاي مهبل دور بدهید .براي ایاكار
لبه هاي س یكولو را بیشتر باهم نزدی سازید.
 .5براي خارج ساختن س یكولو با مالیمت آنرا بطرف خود ش نمایید ا لبه هاي آن ازعاهق رحهم دور شهود .بعهد لبهه ههاي
س یكولو را باهم نزدی ساخه و به آرامي آن را خارج سازید .خود را مطمه ن سهازید هه سه یكولو خهود را دوبهاره ضهد عدهوني
نموده اید.
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اعضای تناسلی داخلی چگونه احساس گردد
 .0انگشههت اشههارۀ دسههت خههود را ههه دسههتكش دارد  ،داخههل مهبههل خههانم نماییههد .درحالیكههه
انگشت خود را داخل میامایید با مالیمهت عضهالت ا هراف مهبهل را بطهرف اهایین یلهه نماییهد.
زمانیكه وجود خانم بحالت رخاوت هسست) باشهد  ،انگشهت متوسهط خهود را نیهز داخهل نماییهد.
ف دست خود را به باال متوجه سازید.
 .4دریچا عاهق رحهم خهانم را احسها نماییهد ها دریابیهد هه آیها سهخت و مهدور میباشهد یها
خیر .بعد هر ی از انگشتان خود را به یكطرف عاق رحم قرار دهیهد و بها مالیمهت عاهق رحهم
را حر ت دهید .عاهق رحهم بایهد هه بهه آسهانی حر هت نمایهد و درد نداشهته باشهد .درصهور یكه
ولید درد نماید ممكن است خانم مصاب به یه انتهان رحهم  ،ندیرهها ویها خمهدان هها باشهد .اگهر
عاق رحم وی نر باشد ممكن خانم حامله باشد.
عنق رحم را
از یک طرف
به طرف
دیگر حرکت
دهید

 .1بهها وارد نمههودن دشههار مالیههم قسههمت اههادیای شههتم
وسط دسهت دیگهر خهود هه خهارج از مهبهل قهرار دارد،
رحهههم را حهههس نماییهههد .ایاكهههار اعضهههای داخلهههی هرحهههم ،
ندیرههها و خمههدان ههها) را حر ههت داده و بطههرف دسههت
دیگر شما ه داخل مهبل میباشد  ،نزدیه میسهازد .رحهم
ممكن است به جلو یا عقب خمیده باشد .اگهر نتوانسهتید رحهم را در مقابهل عاهق رحهم احسها
نمایید  ،با مالیمت عاق رحم را حر ت دهید و در ا هراف آن جسهم رحهم را احسها نماییهد.
آگر آنرا حت عاق رحم احسا نمودید  ،رحم بطرف عقب خمیده میباشد.
 .2وقتی رحم را دریادت نمودید ،آنرا از نظهر شهكل و انهدازه حهس نماییهد .ایاتهار را بها
حر ت دادن انگشت های خود هه داخهل مهبهل میباشهاد بهه ا هراف عاهق رحهم و بعهد حر هت
دادن انگشتان آن دست شما ه در خارج روی شكم قهرار داد ،در ا هراف رحهم انجها دهیهد.
باید رحم سخت  ،لشم و وككتر از ی لیموی کالن احسا گردد.
اندازۀ رحم در جریان حاملگی

اگر رحم:
 نههر و بههزرگ احسهها شههود  ،خههانم ممكههن
است حامله باشد.
 دارای تالت بهوده و سهخت احسها شهود ،
ممكههن اسههت خههانم مصههاب دبرودیههد ویها دیگههر نشههو و
نما های رحم باشد ه صدحه  151دیده شود).
 درهاگا احسا نمودن دردناك باشد ،خهانم
ممكن است مصاب به ی انتان داخلی باشد.
 آزادانههه حر ههت نامایههد  ،ممكههن اسههت خههانم
مصاب نهدبات از امهر یه انتهان سهابقه باشهد همهرض
التهابی لگن خاصره  ،صدحا .)452
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 .5ندیرها و خمدان های خانم را احسا نمایید .اگر ایاها نارمهل باشهاد  ،سهخت احسها خواهاهد بهود.
اما اگر کهدا تلهه را بزرگتهر از یه بهادا هبهه انهدازۀ صهویر) را احسها نمودیهد ویها سهبب درد شهدید شهده
باشی د ،خانم ممكن مصاب ی انتان بوده ویا یه حالهت عاجهل دیگهری را داشهته باشهد .اگهر یه تلها دردنهاك
موجود بهوده و خهونریزی مهاهوار خهانم بهه عویهق ادتهاده باشهد  ،ممكهن اسهت خهانم حهاملگی خهارج رحمهی ه
حاملگی ندیری) داشته باشد .دورا به م بی نیاز است.
 .5انگشههتان خههود را حر ههت داده و جههدار هههای مهبههل را احسهها نماییههد .اگههر خههانم مشههكل
خارج شدن غیر ارادی ادرار یا مواد غایطه از مهبهل ه دسهتود) داشهته باشهد ،موجودیهت اهارگی
را بررسی نمایید هصدح ْه  151دیده شود) .خود را مطم ن سازید هه تلهه ویها زخهم غیرمعمهود
وجود ندارد.
 .5از خانم بخواهید ه سرده نماید ویا بطرف اایین زور بزند ه ماناد زمان ردهع حاجهت) .
مشاهده نموده ببیاید ه آیها هدا برجسهتگی از مهبهل خهارج میگهردد .در صهورت موجودیهت آن
ممكن است خانم رحم سقو ی ویا م انا سقو ی داشته باشد ه صدحه  010دیده شود).
 .5زمانیكه معایاه را ختم نمودید  ،دستكش های خهود را اهاك نمهوده و ضهد عدهونی بسهازید
هصدحه  545دیده شود)  .دست های خود را خوب با آب ااک و صابون بشویید.

مواظبت از سوختگی ها
سوختگی ها جروحات معمود زنان و ا داد میباشاد هصهدحا  132دیهده
شود) .ما سوختگی ها باید برای  05دقیقه بها یه ، ،آب سهرد ویها كهه ههای
مر ههوب شههده بهها آب یهه ، ،سههرد سههاخته شههوند .بعههد از سههرد سههاختن ههداوی
سههوختگی ههها بههه درجهها وخامههت آنههها ار بهها دارد .بسههیار مهههم اسههت ههه
سهوختگی ههها هها حههد امكههان اهاك نگهداشههته شههوند و از مهها ادههات  ،گههرد و
خاك  ،مگس ها و دیگر حشرات محادظهه گردنهد .بهرای التیها بهتهر هیچگهاه
كربی  ،روغن  ،اوست حیوانهات  ،قههوه  ،دواههای محلهی ویها مهواد غایطهه
روی سوختگی ها گذاشته نشهود .بهرای ادهراد سهوخته مههم اسهت ها غهذاهای
عمیر اادۀ بدن هغذای ارو ین دار) بخورند .هیچ نهوع غهذایی وجهود نهدارد
ه باید ارهیز شود.
سه نوع اساسی سوختگی وجود دارد:
 -1سوختگی ها كوچك ( درجه اول):
این نهوع سهوختگی آبلهه ولیهد نمهی نمایاهد ،مگهر جلهد یهره هر ویها سهرخ
خواهد شد .بعد از سرد ساختن داوی دیگری الز ندارد .برای آرامش درد آس رین یا ااراستامود استداده نمایید.

با اهمیت:

برای جلوگیری از مواظبت سوختگی ها ،قبل از مواظبت سوختگی ها ،دست های خود را با دقت بشویید.
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 -2سوختگی ها ایكه سبب تولید آبله میشوند ( درجه دوم).
بعد از سرد سهاختن ،آبلهه هها را اهاره نامایهد .آبلهه را سهوراخ نامهوده و آب آنهرا خهارج نسهازید .ایاكهار را حتهی وسهط سهوزن و
سرنج ایكه ضد عدونی ساخته شده باشد نیز انجا ندهید .اگر آبله ها ااره شده باشاد با استداده از ی قیچی ه ضد عدونی شده باشهد
ما جلد مردۀ آنرا دور سازید .بعد صابون ضعیف با آب جوا داده شدۀ سرد را روی گاز معقم ویا كا ضدعدونی شهده بریزیهد و
با مالیمت سوختگی را ااك نمادید .همچاان میتوانید از هایدروجن ارا ساید استداده نمادید .ما جلهد مهردۀ بهاالی ناحیها سهوختگی و
ا راف آنرا بر رف سازید ا جلد گالبی را در حت آن دیده بتوانید .این جلد ازه را با یف تا معقم یا ضهد عدهونی سهاخته شهده،
ب وشانید .اگر در وقت برداشتن كه از روی سوختگی ،كه كس یده باشد آنرا با آب جوا داده شدۀ سرد ر سازید.
جهت وقایها از انتهان در ناحیها سهوختگی ،یهف گهاز معقهم یها تها ضهدعدای شهده را کهه بهرای  05دقیقهه بهین محلهود آب و نمه
گذاشته شده باشد ،روزانه  1ددعه روی ناحیه سهوختگی بگذاریهد .ههر مر بهه ایكهه كهه را عهوی میاماییهد  ،جلهد مهرده را بها دقهت
بر رف نموده و با احتیا وسط ی ااس بسیار ااك روی ناحیا سوختگی را ااك نماییهد ها زمانیكهه جلهد هازه و گالبهی رنهگ دیهده
شود.

براي تهیه محلول آب و نمك:
یك قاشق نمك را در بین یك لیتر آب بیاندازید .آب و تكهه
را قبههههههل از اسههههههتفاده بجوشههههههانید و قبههههههل از گذاشههههههتن روي
سوختگي آنرا سرد بسازید.

اگر سوختگی ماتن هعدونی) شده باشد ،درد آن ادزایش یادته ،اادیدگی آن زیاد ر شده و جلد ا هراف آنهر سهرخ و سهخت خواههد
شد .ی انتی بیو ی را ماناد ااسیلین یا ام ی سیلین  451ملی گرا  2ددعهه در روز بهرای  5روز اسهتداده نماییهد .امها در صهور یكه
انتان بعد از  5روز از بین نردت  ،دوا را به دای کلوگزاسیلین ویا اریترومایسین به مقدار  451ملی گرا  2ددعه در روز برای 5
 01روز  ،عوی نمایید .به مری مقدار زیادی مایعات بدهید.
 -3سوختگی های عمیق ( درجه سوم).
این ها سوختگی هایی اند ه جلد را خریب نموده و گوشت ناحیه سیاه شده یا کباب شده باظر میرسد .این سوختگی هها همیشهه
وخیم میباشاد .شخ ،را دورا به مر ز صحی انتقاد دهید .در عین زمان ناحیه سوختگی را با ی كا ضد عدونی شده و مر هوب
ب وشانید .خود را مطم ن سازید ه آب استداده شده برای ر نمودن كه جوا داده شده و سرد باشد .به شخ ،مقدار ادی مایعهات
بدهید.
اگر گردتن م بی نا ممكن باشد ،سوختگی را ماناد سوختگی درجه دو داوی نمایید .برای محادظت سهوختگی از ادهات،
گرد و خاك و حشرا ت آنرا با ی كا معقم اابه یی بدون آنكه روی ناحیه دشار وارد گردد  ،ب وشانید .كه را اقهال  2ددعهه در روز
و اگر كه خش باشد  4ددعه در روز بدیل نمایید.
برای مری مایعات اعاده اادۀ آب وجود ه صدحا  521دیده شود) را هر قدر بددعات بیشتر ه امكان دارد بدهیهد ها زمانیكهه
شخ ،بددعات متكرر ادرار نماید .در صهور یكه مهری سهوخته بحالهت غیهر شهعوری بهوده ویها بلهع هرده نتوانهد  ،مایعهات را از
ریق مقعدی برایش بدهید هصدحا  520دیده شود).
هر کس ایكه شدیدا سوختگی داشته باشد به آسانی ممكن است ازسبب ضیاع مایعات از ریق جلد خریب شده به شاك برود.
شخ ،سوخته را آرا ساخته و ا میاان بدهید .در صورت ضرورت بخا ر شاك او را داوی نمایید .برایش کهوددین ویها یهف
دوای قوی ضد درد بدهید .شستن زخم باز در آب سرد که خدیف نمتی شده باشد نیز درد را کاهش میبخشد.
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مهارت های مواظبت صحی 545
طرز تطبیق مایعات برای تداوی شاك
اگر خانم مقدار زیاد خون ضایع کهرده باشهد – ورم هاد ،در هاگها والدت ،بعهد
از سقط ویا سقط بادسهی ،ویا اگر شدیدا سهوخته باشهد – ممتهن اسهت بهه شهاک بهرود
هصدحا  452را ببیاید)
دریاصهورت بههرای نجهات حیههات خههانم ضهرورت بههه دادن سهریع مایعههات میباشههد.
اگر خانم بیدار باشد بوده و نوشیده بتواند ،اجازه دهید که مقهدار زیهاد مایعهات باوشهد.
طبیهق مایعهات را
همچاان اگر رز طبیق مایعات وریدی را میدانیهد بهرای مهری
از ریق ورید شهروع ایهد .درحالهت عاجهل بهی از دادن مایعهات از ریهق مقعهدی
استداده شده میتواند هصدحا بعدی را ببیایهد) .امها اجهرای امالهه غهرض دادن مایعهات
صرف در حاالت عاجل بایهد صهورت گیهرد .اجهرای امالهه بهه ددعهات زیهاد خطرنهاك
بوده میتواند.
طرز تهی ْه مایعات اعاده كنندۀ آب بدن:
دو طریق ساختن مایعات اعاده کنندۀ آب بدن
درصورت امكان نیم گیال آب میوه  ،آب نالاير یا آب یله به هری از محلود ها عالوه نمایید.
م میامایاد ا مقدار بیشتر غذا و مایعا ت را قبود نماید.
این مواد حاوي او اشیم و ماراد ها میباشاد ه براي مری
با استداده از شتر و نمف .همیتوانیهد بهه عهوض شهتر از
.0
شیرۀ نیشتر یا گر استداده کاید)
یک لیتر
آب پاک

نیم قاشق چای
خوری
سرهموار نمک

و  5قاشق چایخوری
سرهموار ،شکر

 .4با آرد حبوبهات و نمهف هآرد بهرنج بهتهرین اسهت ،مگهر
میتوانید از آرد گاد  ،آرد جهواری ویها کچهالوی جهوا داده
شده و آرد شده استداده کاید)
یک لیتر
آب پاک

نیم قاشق چای
خوری
سرهموار نمک

و  5قاشق چای
خوری پر ،آرد

برای  5تا 5
دقیقه بجوشانید
تا آردابه ساخته
شود .محلول را
به سرعت سرد
ساخته و دادن
آنرا به شخص
مریض شروع
کنید.

احتیاط :قبل از اضاده نمودن شتر ،مزۀ محلهود را بچشهید ها
مطم ن شوید که شوری آن کمتر از اشف باشد.

احتیاط :هر ددعه قبل از دادن ایهن محلهود ،آنهرا بچشهید ها
مطمه ن شههوید کههه داسهد نشههده باشههد .آردابهه در هههوای گههر
ظرف كاد ساعت داسد شده میتواند.

همچاان مایعات اعاده کااده برای داوی و وقایه از خش شدن آب وجود مخصوصا در اسهاالت آبگین شدید مؤمر است.
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طرز تطبیق مایعات برای تداوی شاک 541
طرز دادن مایعات از طریق مقعد:
به اشیای ذیل ضرورت دارید:
 ی خریطا ااك اماله ،ویا ی قطی ه ی نل رابری یا االستیكی.
 ی ااركه كه برای هموار ردن در زیر اای مری .
 511 ملی لیتر هاندکی بیشتر از یف بو ل نیم لیتهرده) آب گهر ه داغ نباشهد) و
ااک .هرگاه داشته باشید ،به عوض آب گر از محلود نمكهی ویها سهیرو ههای وریهدی
استداده نموده می وانید.
چه باید كرد:
 .0ههرز اجههرا و مقصههد ایههن ههار را بههرای خههانم شههریح
اید.
 .4دستهای خود را بشویید.
 .1درصههورت امكههان از خههانم بخواهیههد بههه اهلههوی كههپ
بخوابد و اه اا می بلاد ر از سرا قرار داشته باشد.
 .2اگر داشته باشید ،دستكش ااک ب وشید.
 .5هوای یوب را به وسهیله ار هردن آن وسهط آب خلیهه
رده و بعد با دشردن یوب را بسته اید.
 .5نهایت یوب را با آب ر اید و آنرا داخل مقعد بسازید.
از مههری بخواهیههد هها آهسههته و عمیههق ههادس نمایههد ،هها راحههت
بماند.
تیوب را بیشتر از این اندازه داخل مقعد نسازید

 .5خریطه یا قطی را بلاد نگهدارید ا آب به آهستگی داخل مقعد برود .ه حدودا هم سهطح سهرین) .ایهن مقهدار محلهود بایهد در
ظرف  41دقیقه طبیق شود .اگر آب از بدن مری خارج شهود دریهن صهورت امكهان دارد هه موقعیهت خریطهه بسهیار بلاهد باشهد.
آنرا اایین اید ا آب به آهستگی داخل بدن مری گردد.
 .5به آهستگی یوب را دور رده وبه مری بگوییهد هه آب را نگههدارد .احسها ضهرورت بهه ددهع مهواد غایطهه بهه زودی
ردع می شود .اگر مری بیهوا باشد به وسیله نزدی آوردن عضالت سرین مانع خروج آب گردید.
 .3ناحیا مقعد را ااك خش

اید .بعدا دستكش ها را شیده ودستهای خود را بشویید.

 .01مری را عاجال به شداخانه انتقاد بدهید .اگر خانم هاوز بحالت شاك قهرار داشهته باشهد  ،میتوانیهد یكسهاعت بعهد یه امالها
ااههدۀ آب وجههود
دیگههر نیههز طبیههق نماییههد .اگههر خههانم بحالههت شههاك نباشههد  ،وشههش نماییههد .بصههورت جرعههه ههها از مایعههات عههوی
درجریان سدر برایش بدهید.
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مهارت های مواظبت صحی 542
طرز تطبیق زرقیات:
در اغلب واقعات به زرقیات ضرورت نیست .گردتن ا ر دواها از رق دههن مصهوون هر از زرق آنهها اسهت .امها درحهاالت
ذیل الز خواهد بود که دوا به شكل زرقی طبیق شود:
 زمانیكه مستحضر خورا ی دوا موجود نباشد.
 زمانیكه مری استدراغ داشته باشد یا بلع رده نتواند.
 در بعضی واقعات عاجل بی ماناد خونریزی و انتان بعد از والدت و بعد از سقط.
طبیق صحیح زرقیات با اهمیت است ،اگر زرق در محل نادرست صورت گیهرد ،زرق بهه ریقها نادرسهت انجها شهود و اگهر
سرنج ،دست ها و محل زرق بخوبی ااک نباشاد ،خطرناک بوده میتواند .با دقت مها ههدایات ر هرز اجهرای زرقیهاتر در صهدحا
 522را عقیب کاید.

وقایۀ انتان:
سههوزن ههها وسههرنج ههها ایتههه بخههوبی اههاک و ضههدعدونی نشههده باشههاد ،میتواناههد امراضههی ماناههد اچ آی وی ویهها هی ا یههت را از یه
شخ ،به شخ ،دیگر انتقاد دهاد .همچاان سبب انتانات وخیم در محل زرق و در خون شده میتواناد.
 هیچگاه از ی سوزن و سرنج قبل از عقیم دوباره برای زرقیات بعدی استداده نكاید .قد های صدحا  545را عقیب کاید.
 بعد از جوشاندن سوزن ها و سرنج ها  ،آنها را به هیچ كیز نامعقم ما ندهید.
 برای از بین بردن مصوون سوزن های یكبار مصرف رهامایی های صدحه  545را ببیاید.

محل زرق:
دو نوع اساسی زرقیات وجود دارند:
 زرق داخل عضلی ه)IM
 زرق حت الجلدی ه) SC
محههل زرق نظههر بههه مقههدار مههورد نیههاز دوا ،انههدازۀ شههخ ،ایتههه زرقیههات را میگیههرد و نههوع دوا ایتههه اسههتداده میشههود ،انتخههاب
میگردد .برای سب معلومات در مورد رز طبیق هر دو نوع زرقیات ،صدحا  522را ببیاید.
ا ریت دواهای این تاب از ریق داخل عضلی طبیق میشوند .زرقیات عضلی میتواناد در عضالت بزرگ سهرین ،ران ویها
بازو طبیق شوند .در حاالت ذیل زرق در سرین یا ران بهتر از زرق در عضلا بازو میباشد:
 اگر مقدار دوا بیشتر از  4ملی لیتر باشد ه اما هیچگاه بیشتر از  1ملی لیتر را به ی ددعه زرق نكاید .درین صورت دوا را
به دو دوز سری قسیم نموده و زرق اید).
 اگر دوا بعد از زرق سبب درد شود.
 اگر شخ ،مری الغر ویا سوء ذی باشد.

در سرین
همیشه در
مربع باالئی و
خارجی زرق
کنید.
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در زرقیات عضلۀ
بازو ،بازو را در مقابل
بدن بحالت رخاوت
نگهداشته و  2سانتي
پایینتر از بارزۀ
استخوان شانه زرق
کنید.

در ران ،زرق در قسمت باالئی و
خارجی ران صورت گیرد (این
بهترین شکل زرق برای اطفال
است).

طرز تطبیق زرقیات 543
طرز آماده ساختن سرنج برای زرقیات
قبل از آماده ردن سرنج ،دست های خود را بها آب و صهابون بشهویید .اگهر سهرنج كاهد بهار مصهرف داشهته باشهید ،از قهد اود
شروع اید و با سرنج های یكبار مصرف اا ت سرنج را به احتیا باز اید و از قد دو شروع نمایید.
.0رهامایي هاي رز ضد
عدهههههوني هههههردن سههههههرنج را
مطهههابق صهههدحه  545عقیهههب
اید.

 .5قسمت رابهرای بهاالیي
بو ههل دوا را وسههط اابههه
ههه وسههط الكههود یهها آب
جوا داده شهده ،هر شهده
باشد ااك اید.

 .4سرنج وسوزن را باهم وصل اید و اها
نهایت استون وقاعدۀ سوزن را ما اید.

 .5آب مقطههههر را داخههههل
بو ل دوای اودری زرق
اید.

اینجا را تماس نکنید..
سوزن

قاعده

اینجا را تماس نکنید..

خطوط اندازه گیری

اینجا را
میتوانید
تماس کنید..

اینجا را میتوانید
تماس کنید..

 .1بعضههي دواههها آمههاده بههرای اسههتداده میباشههاد .ایههن
نهههوع دواهههها را بههها ایهههروي قهههد  2و  5زرق ایهههد.
براي دواهاییكه بایهد بها آب مقطرمخلهو شهده وبعهد
زرق شوند قد  2الي  01را عقیب اید.
 .2ابتدا سطح خارجي
آم ههههههههود دوا یهههههههها آب
مقطهههر را اهههاك ایهههد،
بعد سر آنرا بشتاید.

 .5سهههههرنج را اهههههر ایهههههد.
احتیهها ایههد ههه سههوزن بهها
قسهههههمت خهههههارجي آم هههههود
ما نكاد.

پلنجر

 .5بو ههل را هها زمانیكههه
دوا خههوب بهها آب ماحههل
شود ،كان بدهید.

 .3سرنج را دوباره از
دوای ماحههههل شههههده در
آب ار اید.

 .01هههواي سههرنج را خلیههه
ایههد .بههراي ایههن هار سههرنج
را بهههه شهههكل عمهههود گردتههههه
وآهسههته بههه سههرنج در ایاجهها
ضهربه بزنیههد هها حبههاب هههاي
هواي به قسمت باالي سرنج
برونهههد ،بعهههد اسهههتون را بهههه
آهسههتگي بههه اههیش ببریههد ،هها
زمانیكهههه مههها ههههواي داخهههل
سرنج خلیه گردد.

بسیار احتیاط نمایید که سوزن با هیچ چیزی تماس ننماید – حتی با تکه ویا پنبه ایکه با الکول تر شده باشد .اگر سوزن به
چیزی تماس نموده ،آنرا دوباره جوش بدهید.
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مهارت های مواظبت صحی 544
طرز زرق داخل عضلی (:)IM
در صاویر ذیل رز زرق درعضلا سرین نشان داده شده است.
قد  4الی قد  5برای زرق داخل عضلا بازو و ران نیز مشابه میباشد.
 .0شههخ ،بایههد باشههیاد یهها بههه اشههت بخوابههد و عضههلا
سرین را سست نماید ا زرق صورت گیرد.
.4

ناحیه زرق را وسط الكود ،صابون یا آب اهاك
اید ه اگرقبل از زرق بگذارید ه الكود خش شهود،
متر دردناك خواهد بود).

 .2قبههل از طبیههق دوا ،الاجههر را بههه ههرف خههارج ههش
ایهههد .اگهههر خهههون داخهههل سهههرنج نشهههد ،الاجهههر را بهههه
آهسههتگي دشههار دهیههد هها دوا بههه آهسههتگي داخههل بههدن
گههردد .امهها درصههور یكه خهههون داخههل سههرنج گردیهههد
سوزن را شیده و در محل دیگري و در سهاحه ایتهه
ااک نموده اید ،زرق نمایید.

 .5باز ههم الاجهر را هش ایهد  ،اگهر خهون داخهل سهرنج
نگردید  ،دوا را آهسته زرق کاید.
 .1سوزن را مستقیما داخل ایهد .هرگهاه سهوزن را
با ی حر ت سریع داخل اید  ،متر درد ناك مي باشد.

 .5سهههوزن را خهههارج
سههههازید و جلههههد را
دوبههههههههاره اهههههههههاک
نمایید.

طرز تطبیق زرق تحت الجلدی:
 قسمت كاق بازو را وریته در این صویر نشان داده شده بگیرید.
 سوزن با جلد به این زاویه بگذارید .متیقن شوید که عضله نمیشود.
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طرز تطبیق زرقیات 545
آماده گی برای تداوی عكس العمل های حساسیتی وشاك الرژیك:
بعضی دواها مخصوصا انتی بیو ی های ماناد  Ampicillinو  Pencillinسبب عكس العمل های حساسهیتی مهی شهوند .اک هر ایهن
عكس العمل در جریان  11دقیقه بعد از زرق دوا میتواند بوجود آید .بعضا عكس العمل حساسیتی میتواند به شاك الرژی حود اهد کهه
ی واقعا عاجل بی است .برای وقایه از عكس العمل های حساسیتی وشاک الرژیف ،قبل از اجرای زرق از مری ب رسید ه آیا بها
این دوا قبال عكس العملی ماناد بخارات جلدی  ،خارا  ،ور یا مشكالت ادسی داشته یا خیر؟ اگر جواب بلی باشد  ،دواهای دیگر آن
طبیق نكایهد .ههر زمانیكهه یكهی ازیهن دواهها را زرق مهی ایهد متوجهه عكهس العمهل
دامیل را از ریق زرقی و خورا ی برای مری
های حساسیتی و شاك باشید و دواهای الز برای داوی این عكس العمل ها را نزدی خود داشته باشید.

عكس العمل های حساسیتی خفیف:
عالیم:

 عطسه

 خارا

 بخارات جلدی یا ات

تداوی:
برای مری

روزانه سه مر به  45ملی گرا دایدین هیدرامین بدهید ا زمانیته عالیم از بین برود.

خانم های حامله و شیرده ممتن دریاباد که ناراحتی عكس العمل حساسیتی خدیف بهتر از گردتن انتی هستامین است.

عكس العمل های متوسط الی شدید حساسیتی:
عالیم:
 خارا

 ور دهن و گلو

 مشكالت ادسی

تداوی:
 .0دورا  1.5ملی گرا  epinephrineرا حت الجلهد زرق ایهد ه صهدحه  545دیهده شهود) اگهر عالیهم بعهد از  4دقیقهه بهبهود نیاباهد
زرق دو را بدهید.
 45 .4ملی گرا  epinephrineیا  diphenhydramineرا از ریق خورا ی یا زرقی بدهیهد و درصهور یكه عالیهم بهبهود نیاباهد
دوز دو را  5ساعت بعد بدهید.
 .1مری را حد اقل برای  2ساعت حت مراقبت جدی قرار بدهید.

شاك الرژیك:
عالیم * :خارا

* بخارات جلدی

* ور دهن و گلو

* مشكالت ادسی

تداوی:
 .0دورا  1.5ملی گرا  epinephrineرا در حت الجلد زرق اید .رسهامی صهدحا  522دیهده شهود .اگهر عالیهم بعهد از  41دقیقهه
بهبود نیاباد زرق دو را بدهید.
 51 .4ملی گرا دایدین هیدرامین ویا ارومیتازین را داخهل عضهله زرق ایهد .اگهر در ظهرف  5سهاعت عالیهم بهبهود نیاباهد ،زرق
دو را بدهید.
 511 .1ملی گرا هایدرو ور یزون هکور یزود) را از ریهق عضهلی بدهیهد .در صهورت ضهرورت  2سهاعت بعهد زرق دو را
بدهید .یا  41ملی گرا دوکسی میتازون را داخل عضله زرق رده و در صورت ضرورت  5ساعت بعد كرار اید.
 .2مری را برای  5الی  04ساعت زیر مراقبهت قهرار بدهیهد ها متهیقن شهوید کهه عالیهم دوبهاره بهر نگهردد .در صهورت برگشهت
عالیم ،اجازه دهید که ستیرودید را از ریق بگیرد .این خانم بایهد  51ها  011ملهی گهرا هیهدروکور یزون بگیهرد و نظهر بهه ضهرورت
ههههر  2سهههاعت تهههرار کاهههد .ویههها میتوانهههد  41ملهههی گهههرا دکسهههامیتازون گردتهههه و نظهههر بهههه ضهههرورت ههههر  5سهههاعت تهههرار کاهههد.
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مهارت های مواظبت صحی 545
مساژ خاص با فشار روی نقاط معین
)(acupressure massage
دشار روی نقا معین بدن بعضی مشكالت معمود صحی خانم ها را کمف نموده میتواند .ایهن یه روا قهدیمی هداوی كیاهایی
است ه باا  ACUPRESSUREیاد میشود .بیبان محلی ممتن است انواع دیگر مساژ را بداناد.
در مورد ددعات و زمان مساژ روی این نقا معین از احسا خود ان استداده نمایید ه زمان متوسهط  1الهی  01دقیقهه میباشهد).
بسیاری خانم ها درین نقا احسا درد بسیار شدید میامایاد .اگر یف نقطه بسیار درد ناك باشد  ،دقت نمایید ه باعه خهریش آن
نشوید .درصورت موجودیت جرحه از این روا در آن ساحه استداده نكاید.
بعضی اوقات كادین نقطا مشخ ،برای کمف به عین مشكل میباشد .میتوانید ما این نقا را امتحهان کایهد .اگهر یتهی از آنهها
دردناک بوده ویا به شما احسا بهبود بدهد ،روی آن نقطه مرکز کایهد .در غیهر آن از دشهار دادن همهه نقها یهف ر یبهی اسهتداده
کاید.
با اهمیت :فشار دادن بعضی از این نقاط میتواند سبب مشهکالت در زمهان حهاملگی شهود .اگهر حاملهه هسهتید ،متوجهه اخطاریهه ههای
تذکر داده شده در زیر باشید.

درد عمومی بدن درجریان خونریزی ماهوار:
ه جهت معلومات در مورد خونریزی ماهوار صدحا  25را ببیاید).
 .0براي بهبهود احسها نهاراحتي عمهومي در
جریهههان خهههونریزی مهههاهوار ،ماناهههد درد اسهههتانها،
احسا خستگي و احسا ساگیاي در شكم:

 .4براي اهش درد و گردتگي در جریان
خونریزي ماهوار ،ناحیا درد ناك دست خود را ه در بین
انگشت بزرگ و انگشت اشاره میباشد بسختي دشار داده و
مساژ بدهید .دشار باالي این نقطه بسیاري انواع درد را
اهش میدهد.

اینجا فشار دهید

همچنان میتوانید روی این
نقاط به وجه داخلی ساق و
ران فشار وارد نمایید.
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اما در این نقاط به سختی فشار وارد نکنید
چون ممکن است مجروح شود .اگر خانم
حامله باشد ،این نقاط را فشار ندهید .فشار
دادن این نقاط میتواند سبب شروع درد
های والدی شود.

مساژ خاص با فشار روی نقاط معین 545
مساژ های ذیل نیز برای بر رف ردن درد و گردتگی ها و همچاان عالیم قبل از قاعدگی مدید میباشد .صدحا  50را ببیاید.
باشهید و ایهن

بین انگشتان اا  ،ا راف استخوان باد اا و باال ر از باهد اها در وجهه خهارجی آن ماسهاژ دهیهد .متوجهه نقها حسها
نقا را والنی ر مساژ دهید.
در خانم های حامله قسمت خارجی انگشت كالن پا  ،قسهمت وسهط کهری پها ویها قسهمت خهارجی مفصهل بنهد پها را فشهار ندهیهد.
اینکار سبب شروع درد های والدی میشود.
مساژ دست ،باد دست و گوا نیز درد ها و عالیم قبل از قاعدگی را کمف میتاد.

حاملگی و والدت
هدصل رحاملگی و والدتر در صدحا  55دیده شود).
جهت برطرف شدن دلبدی
(مریضی صبحانه) اینجا را فشار دهید.
جهت کمک به والدت مشکل و دردناک
اینجا را فشار دهید.

برای کمک به توقف خونریزی بعد از
والدت اینجا را فشار دهید.

جهت آغاز دردهای والدی ویا برای قوی
ساختن درد ها والدی اینجا را فشار دهید.

یائسگی یا قطع دایمی خونریزی ماهوار )(Menopause
هدصل رمسن شدنر را ببیاید).
برای کمف به آرا شدن ناراحتی های عمومی ،هریف از نقا ذیل را روزانه یف ددعه برای  01دقیقه دشار دهید:

اینجا را فشار دهید

همچنان فشار دادن این نقاط در گوش،
کمک کننده خواهد بود
اینجا را فشار دهید
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