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درجریان والدت چه اتفاق می افتد
درين فصل معلومات عمومی را دربارۀ جريان والدت و تولد طفل ارائره نمروده و طريقره هرائي را تشرريح ميرداريم
كه يك قابله ميتواند با استفاده از آنها مادر را در تمام جريان والدت و تولد طفل تقويت نمايد.
آسررانتر اينسررت کرره پروسرره والدی را در بخررش هررای مختلررف تشررريح نمررائيم ،لررذا در ايررن كترراب مررا والدت را برره سرره
مرحله تقسيم نموده ايم – بازشدن عنق رحم  ،تيله كردن طفل به خارج و تولد پالسنتا .اين فصرل بعضري معلومرات
را در مورد اين مراحل ارائه ميدارد ،و بعد از اين در مورد هر يرك از ايرن مراحرل در فصرل هراي جداگانره بيشرتر
صحبت خواهد شد.
رحم

باز شدن عنق رحم:
در مرحلرررۀ اول اوالدت (بررراز شررردن) عنرررق رحرررم بررره انررردازه كرررافي بررراز
ميگررردد تررا برره طفررل اجررازه دهررد از رحررم خررارج گررردد .جهررت معلومررات
بيشررتر در مررورد مرحلررۀ اول ،فصررل  00را در مررورد "برراز شرردن عنررق
رحم" ببينيد.
عنق رحم
در جريرران حرراملگي عنررق رحررم طرروالني و سررخت اسررت ،ماننررد انگشررت
شصررت پررا .در بيشررتر حرراملگي هررا هرريچ چيررزي از عنررق رحررم داخررل يررا
خارج شده نميتواند زيرا مجراي كوچك آن توسط يك كتلۀ مخاطي بسته شده است.
نزديك به ختم حاملگي ،تقلصرات تمرينري شرروع بره كوتراه سراختن و نررم سراختن عنرق رحرم مينماينرد .حتري قبرل از
شروع تقلصات والدي ،ممكن است عنق رحم يك اندازه باز شده و كتلۀ مخاطي خارج گردد.

در زمان حاملگي ،عنق رحم طوالنی،
سخت و بسته است.

در اخير حاملگي و شروع والدت عنق رحم
شروع به کوتاه شدن ونرم شدن مينمايد

در زمان والدن عنق رحم بسيار
كوتاه ،نرم و باز ميشود.
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مواظبت از مادر در جريان والدت
تقلصات والدي طفل را بطرف پائين تيله نموده و عنق رحم را كش مينمايد تا باز گردد.
 تقلصات والدي سر طفل را بطرف پائين به سختي روي
عنق رحم تيله ميكند و طفل را بطرف مجراي مهبل
حركت ميدهد.
 تقلصات والدت به آهستگي عنق رحم را كش ميكنرد ترا براز
شود .درهر مرتبه تقلص رحم يك اندازه كمي عنق رحرم را
بطرررف برراال كررش كرررده و برراز مرري نمايررد .در فاصررلۀ بررين
تقلصررات عنررق رحررم دوبرراره بحالررت رخرروت ميايررد .ايررن كررار
ادامه مري يابرد ترا اينكره عنرق رحرم كرامالً براز گرردد و طفرل
بتواند از مجراي آن خارج شده و تولد شود.

تقلصات والدي
طفل را بطرف
پائين تيله
مينمايد.....
 ..وعنق رحم را
كش مينمايد تا باز
گردد.

تقلصات والدي مادر بايد بسيار قوي گردند تا عنق رحم را كامالً باز نمايند .سوراخ كوچك عنق رحم بايد ترا حردود
 05سانتي متر ويا  4انچ باز شود تا اينكه طفل با آن تثبيت شده بتواند.

سوراخ عنق رحم در جريان حاملگی به اين
اندازه ميباشد

سوراخ عنق رحم بايد به اين اندازه
بزرگ شود تا طفل تولد شده بتواند

تیله كردن طفل به خارج:
بعد از بازشدن تام عنق رحم ،تقلصات طفل را به خارج رحم و پائين بداخل مهبل تيله مينماينرد .همچنران مرادر نيرز
بررا زور زدن برره تيلرره كررردن طفررل برره خررارج كمررك مينمايررد .برره ايررن حالررت مرحلررۀ دوم والدت گفترره ميشررود .بررراي
معلومات بيشتر در مورد مرحلۀ دوم والدت ،فصل " 01تيله كردن طفل" ديده شود.
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مواظبت از مادر در جريان والدت
والدت پالسنتا (همراه):
بعررد از والدت خررانم ميتوانررد برره راحترري نفررس بكشررد .پالسررنتا (جرروره يررا
همراه) از رحم جدا ميگردد و بداخل مهبل تيله شده و خارج ميگرردد .بره
ايررن حالررت مرحلررۀ سرروم گفترره ميشررود .بررراي معلومررات بيشررتر در مررورد
مرحلۀ سوم والدت ،فصل " 01والدت پالسنتا" ديده شود.
زمانيكه طفل والدت يافت ،هنوز توسرط بنرد نراف برا پالسرنتا (همرراه) در
داخل رحم مادر اتصال دارد .جريان خرون از پالسرنتا بره طفرل چنرد دقيقره
وقت ميدهد تا تنفس را آغاز نمايد .بزودي طفل خودش شرروع بره ترنفس
بند ناف ،ضخيم ،آبي و نبضاني است – هنوز
نموده و ديگر به پالسنتا نيازي نخواهد داشت.
خون را به طفل انتقال ميدهد .قطع نگردد.
بندناف نازك،
سفيد و بدون
نبضان است –
خون را به طفل
انتقال نميدهد.
بلي ،قطع گردد.

اكثرا ٌ پالسنتا در چند دقيقره محردود بعرد از تولرد طفرل ،از رحرم
جرردا ميشررود .معمرروال بررا دو تيلرره كررردن پالسررنتا از داخررل مهبررل
خارج ميشود و طفل بايد خودش تنفس نمايد.

ساعات اول بعد از والدت
در چند ساعت اول بعد از والدت پالسنتا ،مادر شروع به بهبود يافتن بعد از والدت مينمايد و طفل آغاز بره تطرابق
با جهان خارج مينمايد.
جائيكه پالسنتا به جدار رحم التصاق داشت شروع به محكرم شردن
و بسته شدن نموده و خونريزي مادر كاهش مري يابرد .رحرم مرادر
سخت خواهد شد .خرانم ممكرن اسرت بعرد از والدت تقلصرات قروي
را احسرراس نمايررد .ايررن تقلصررات سررالم انررد و برره توقررف خررونريزي
كمك مينمايند.
طفل نوزاد بايد بره خروردن شرير از پسرتان آغراز نمايرد .طفرل بايرد
ادرار نمايد و همچنان اولين مواد غايطه را خارج سازد.

مواظبت از مادر در جریان والدت
اين بخش از فصل طرقی را شرح ميدهد که قابلره برا اسرتفاده از آنهرا ميتوانرد والدت را تقويرت ،محافظرت و هردايت
نمايد تا آنرا آسانتر و مصوونتر سازد .نظريات اين فصل براي تمام مراحل والدت مفيد اند.
سه فصل ايكه بعد از اين مي آيرد بره تشرريح طريقره هراي خراص بيشرتري برراي كمرك بره هريكري از مراحرل والدت
ميپردازد.
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فصل  :05مواظبت خوب در جريان والدت
تقویت والدت
زمانيکرره شررما والدت مررادر را تقويرره مرری نمائيررد ،برررايش كمررك
مينمائيررد تررا بعرروض جنررگ نمررودن در مقابررل آن ،آرام و سسررت
باشررد .هرچنررد تقويررت والدت ،آنرررا برردون درد نمرری سررازد امرررا
والدت را آسانتر ،کوتاهتر ومصوون تر می نمايد.
هر خانم به نوع متفاوت تقويت نيراز دارد .مگرر تمرام زنران بره
مهربررراني ،احتررررام و توجررره ضررررورت دارنرررد .خرررانم را زيرررر
نظرداشته و به وي گوش دهيد تا دريابيد كه او چگونره احسراس
مينمايررد .او را تشررويق كنيررد تررا بتوانررد در هنگررام والدت احسرراس
قروي بررودن و اطمينرران را داشررته باشررد .برره خررانم كمررك نمائيررد تررا
راحت بوده و از والدت پذيرائي نمايد.
نمی دانستم که من هم ميتوانم در
جريان والدت ترا کمک نمايم.

بلی  .وقتی تو با من
باشی ،خيلی بيشتر
احساس آرامش ميکنم

اين بسيار قوي است!
من ميترسم
شما خوب پيش
ميرويد! تقلصات
والدي بايد قوي
باشند.

شما مجبور نيستيد براي تقويت مادر تنها باشريد .تقويرت
والدت زمرررراني بيشررررتر مررررؤثر خواهررررد بررررود تررررا توسررررط
شرروهرخانم ،خررانواده ويررا دوسررتان وي صررورت گيرررد.
كرردام قررانون در مررورد اينكرره كرردام شررخص بايررد مررادر را
تقويررت نمايررد ،وجررود نرردارد .مهررم تنهررا اينسررت كرره آنهررا
مواظب مادر بوده و بخواهنرد كره بره مرادر كمرك نماينرد.
مهمترين موضوع اينست كه مادر بخواهرد كره آن افرراد
در زمان والدت حاضر باشند.

محافظت والدت:
با محافظت والدت شما ميتوانيرد کره والدت را از مواجره شردن برا حراالت نادرسرت وقايره نمائيرد .دراينجرا چنرد مثرال
ذکر ميشود:
اشخاص خشن و نامهربان را دور سازید .مرادر نبايرد در مرورد مشركالت خرانوادگي تشرويش نمايرد .بعضري اوقرات
حتي دوستان بامحبت و حمايرت كننرده ميتوانرد والدت را مخترل سرازند .در بعضري والدت هرا ،بهتررين طريرق كمرك
آنست كه از همه بخواهيد تا اتاق را ترك نمايند ،تا بدون مزاحمت مادر بتواند والدت نمايد.
دواها و پروسیجر هاي غیر ضروري را استفاده نكنید .بعضي قابله ها (و داكتران) عقيده دارند كره هرقردر بيشرتر
از دواها ،وسايل ومعاينات استفاده نمايند ،والدت مصوون تر خواهد شد .مگر اين عقيده اكثرا ٌ نادرسرت اسرت .آنهرا
والدت را مشكلتر ساخته ويا ممكن مشكالتي را ايجاد نمايند.
اخطار! به مادر دواهائي را ندهید كه والدت را سکرعت دهکد – آنهرا خطررات بيفايرده ايررا اضرافه
مينمايند .زرقيات يا تابليت ها ايکره فکرر ميشرود باعرث سررعت والدت مری گردنرد ،ميتواننرد بيشرتر
دردناك بسازند و ميتوانند سبب مررگ مرادر و طفرل گردنرد .صرفحۀ  020برراي طريقره هراي ديگرر
تقويت مصوون والدت ديده شود.
دادن زرقيات
خطرناك است.
ارزش خطر را
ندارد.

آيا ميتوانيم او را پيچكاري
كنيم تا زودتر والدت نمايد؟
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مواظبت از مادر در جريان والدت
راهنمائی والدت:
با راهنمائي والدت شما كمک مينمائيد تا والدت در مسير صحتمند آن باقی بماند .شرما برا كمرك نمرودن خرانم كره از
بدن خود مواظبت نمايد ،والدت را راهنمائي كرده ميتوانيرد .در مراحرل مختلرف شرما ممكرن اسرت بره مرادر پيشرنهاد
نمائيد تا بنوشد ،ادرار نمايد،استراحت كند ويا حركت نمايد .در  1فصل بعردي بسريار پيشرنهادات بيشرتري در مرورد
راهنمائي والدت تا در مسير صحتمند آن باقي بماند ،ارائه خواهد شد.

کمکککک کنیکککد مکککادر اقکککالر هکککر سکککاعت یکککك گکککیالس مکککایع
بنوشد:

اگر تقلص برطرف شده
باشد ،از شما ميخواهم چند
جرعه بنوشيد

مادر در جريان والدت مايعات بدن خود را به سررعت بيشرتري
مصرررف مينمايررد .او بايررد اقررال يررك گرريالس مررايع در هررر سرراعت
بنوشد .اگرر خرانم مقردار كرافي مرايع نوشريده نتوانرد ،ممكرن اسرت
مايعات بدن وي خشرك شرود (ديهايدريشرن پيردا كنرد) .ايرن حالرت
ميتواند والدت را بسيار طروالني ترر و سرخت ترر بسرازد .خشرك
شدن مايعات وجود ميتواند سبب خستگي مفرط مادر شود.
عالیم دیهایدریشن (خشك شدن مایعات بدن):
 لب هاي خشك؛
 چشم هاي فرورفته؛
 ازبين رفتن االستيكيت جلد؛
 تررب خفيررف (تررا  12درجرره سررانتي گررراد يررا  055..درجرره
فارنهايت)؛
 تنفس سريع و عميق (بيشتر از  15تنفس در يك دقيقه)؛
 نبض سريع و ضعيف (بيشتر از  055ضربان در دقيقه)؛
 ضربان قلب جنين بيشتر از  065في دقيقه است.

جلد پشت دست خانم
را با دو انکشت بلند
نموده و رها كنيد.

اگر جلد به زودی هموار
نشود  ،خانم ضياع مايعات
يا ديهايدريشن دارد.

اگر فكر ميكنيد كه مادر ضياع مايعات يا ديهايدريشن دارد ،فورا برايش آب با شكر يا عسل ،آب ميروه ويرا مايعرات
معاوضه كنندۀ آب بدن (صفحۀ بعدي ديده شود) را بدهيد.
بعضي زنان در جريان والدت نميتوانند زيراد مايعرات بنوشرند .نوشريدن مايعرات برايشران احسراس نراراحتي داده ويرا
اسررتفراغ مينماينررد .در صررورتيكه خررانم اسررتفراغ مينمايررد و نميتوانررد يررك گرريالس مررايع را در يكمرتبرره بنوشررد ،برررايش
اجازه دهيد كه بعد از هر تقلص چند جرعه به آهستگي بنوشرد .بردينترتيب خرانم ميتوانرد مايعرات بگيررد بردون اينكره
معده اش تحريك شده و دلبدي پيدا كند .نوشيدن مايعاتي مانند آب ناي ،جروس ميروه مخلروط برا آب ،آب مخلروط برا
شكر يا عسل ،يا آب نعناع  ،جوشاندۀ زنجبيل ويا جوشاندۀ بابونه با عسل و شكر براي خانم ها آسانتر خواهد بود.
اگررر مررادر بهرريچ صررورت نوشرريده نتوانررد ويررا اگررر مصرراب ديهايدريشررن باشررد ،برررايش از طريررق مقعررد مايعررات بدهيررد
(صفحۀ  141ديده شود) ويا از طريق وريدي برايش مايعات بدهيد (صفحۀ  105ديده شود).

نوشیدني هاي معاوضه كنندۀ آب بدن (مایعات ریهایدریشن كننده) :
اگر والدت طروالني باشرد ويرا اگرر مرادر زيراد غرذا نخرورده يرا مايعرات ننوشريده ،بررايش از مايعرات معاوضره كننرده
بدهيد( .در واقع هر خانم در زمان والدت ميتواند اين مايعات را بنوشد) .اين نوشريدني هرا كمرك مينماينرد ترا عالوترا
توازن كيمياوي خون نيز حفظ گردد و خانم مريض نشود.
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فصل  :05مواظبت خوب در جريان والدت
ممكن بتوانيد كه پاكت هاي قبالً تهيه شده شكر و نمك را بدست آوريد مانند پاكت هاي او ،آر ،اس تا از آن محلرول
اعاده كننده مايعات بدن را تهيه كنيد .اگر شما اين پاكرت هرا را اسرتفاده مري نمائيرد ،دقرت كنيرد كره بصرورت درسرت
اين محلول تهيه گردد وهم مزۀ آن را بچشيد .نبايد اين محلول از اشك شورتر باشد.
همچنان ميتوانيد خودتان نوشريدني معاوضره كننردۀ آب وجرود را در زمران والدت بسرازيد ،ويرا ميتوانيرد مرواد مرورد
ضرورت براي تهيه اين نوع نوشيدني را كه قبال اندازه نموده و باهم مخلوط نموده ايد در يك پاكت كوچك برا خرود
آماده داشته باشيد.

 2طریق ساختن نوشیدني ریهایدریشن كننده
با شكر و نمك
(عسل يا شهد نيز ميتواند به عوض شكر استفاده شود)
در  0ليتر آب پاك ،مقادير ذيل را مخلوط كنيد:
 نيم قاشق چايخوري سرهموارنمك  ..................با  2قاشق چايخوري سرهموار شكر
(قبررل از مخلرروط نمررودن شرركر ،محلررول را بچشرريد تررا
اطمينان پيدا كنيد كه از اشك شور تر نباشد).

با آرد حبوبات و نمك
(آرد برنج بهتر است .يا هم ميتوانيد از آرد گندم يا آرد جواري استفاده كنيد)
در  0ليتر آب پاك ،مقادير ذيل را مخلوط كنيد:
 نيم قاشق چايخوري سرهموار نمك  ....با  2قاشق چايخوري پر (يا دو مشت) آرد حبوبات
(قبررل از مخلرروط نمررودن شرركر ،محلررول را بچشرريد تررا
اطمينان پيدا كنيد كه از اشك شور تر نباشد).
اين محلول را براي مدت  0تا  2دقيقه بجوشانيد ترا آردابره سراخته شرود .نوشريدني را برزودي سررد
سازيد تا به مادر داده شود.
مزۀ نوشيدني را قبل از هرمرتبه دادن به مادر ،امتحان نمائيرد ،ترا مطمرئن گرديرد كره خرراب نشرده
باشد .آردابه در هواي گرم ميتواند بعد از چند ساعت فاسد شود.
 در صورت امكان ،نيم گيالس جوس ميوه ،آب ناي ويا آب كيله بره هريرك از نوشريدني هراي فروق عرالوه
نمائيد .اينها پوتاشيم را فراهم ميسازند كه به مادر كمك ميكند تا بيشتر بنوشد.
در صورت ضرورت ،ميتوانيد همان نوشيدني را استفاده كنيد كه در منطقه شما موجود است .در صورتيكه
امكان اندازه نمودن ليتر نباشد ،ميتوانيد مقياسات موجود محل اندازه را تعيين كنيد .اگر گيالس يا قاشق درجه دار
نداشته باشيد ،از گرفتن نمك با سه انگشت نمك را گرفته و با يك مشت كوچك شكر را بگيريد .اگر آردابه
ميسازيد دومشت آرد را گرفته و با يك سرانگشت نمك مخلوط نماييد.
یادداشککت  :اگررر مررادر در جريرران والدت احسرراس گرسررنگي مرري نمايررد ،خرروب خواهررد بررود تررا غررذا
بخورد .غذاهائي را انتخاب نمائيد كه هضم آن آسان باشد – مثل نان ،برنج يا ماست.
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مواظبت از مادر در جريان والدت
آیا مادر اقال ا هر  2ساعت ادرار مینماید.
اگررر مثان رۀ مررادر بسرريار پررر باشررد ،تقلصررات وي
ضعيف تر شده و والدترش طروالني ترر ميگرردد.
يررك مثانررۀ پررر همچنرران سرربب درد ،مشرركالت در
خررارج شرردن پالسررنتا و خررونريزي بعررد از والدت
شده ميتواند.
برره مررادر خاطرنشرران سررازيد كرره ادرار نمايررد –
ممكن خودش فراموش كند.

دوساعت ميشود که ادرار
نکرده ايد.....
خوب است حاال ادرار
نماييد..

آه  ،آه  ،آه آها ،آخ
اين تقلض برطرف
شد....

بخاطر معاینۀ پر بودن مثانه،
قسمت پرائين شركم مرادر را لمرس كنيرد .يرك مثانرۀ
پر مانند يك خريطۀ پالستيكي پر از آب احساس ميشود .زمانيكه مثانه بسيار پر باشد ،ميتوانيرد شركل آنررا زيرر جلرد
مادر ببينيد .انتظار نكشيد تا مثانه به اين اندازه بزرگ گردد.
اگر مثانۀ مرادر پرر باشرد ،خرانم بايرد ادرار نمايرد .اگرر نتوانرد راه
مثانه بسيار پر است
برود ،كوشش نماييد يك تشت و يا تكه هاي اضرافي پراك را زيرر
پررراي مرررادر بگذاريرررد و از او بخواهيرررد در جائيكررره هسرررت ،ادرار
نمايررد .در صررورتيكه يررك دسررت خررود را داخررل آب گرررم سررازد،
ممكن برايش در ادرار نمودن كمك كند.
اگر مادر بهيچ صورت نتواند ادرار نمايد ،ضرورت به تطبيرق كتيترر (يرك تيروب معقرم) خواهرد برود ترا داخرل مثانرۀ
خررانم شررده و ادرار را تخليرره نمايررد .صررفحۀ  101بررراي معلومررات بيشررتر در مررورد تطبيررق كتيتررر ديررده شررود .در
صورتيكه براي تطبيق كتيتر آموزش نديده ايد ،كمك طبي بگيريد.

استراحت در فاصلۀ بین تقلصات.
براي حفظ قوا مادر حتي از ابتداي شروع والدت بايد در فاصرلۀ برين تقلصرات اسرتراحت نمايرد .ايرن يعنري زمانيكره
تقلصات موجود نيست خانم بايد به بدن خود اجازه راحت بودن را داده ،تنفس عميق بگيرد و بعضري اوقرات بنشريند
يا دراز بكشد .در اوايل والدت خانم خواهد توانست كه خواب شود.
اكثر خانم ها زمانيكه تقلصات قوي باشد بسيار احساس خستگي مي نمايند .آنها ممكن بترسرند از اينكره قروت خرارج
سرراختن طفررل را نخواهنررد داشررت .مگررر احسرراس خسررتگي يررك طريقرره ايسررت كرره برردن ،مررادر را مجبررور ميسررازد تررا
استراحت نمايد .اگر همه چيز خوب باشد ،خانم ممكن است قوت داشته باشد تا زمانيكه وقت آن مي رسرد ،طفرل را
والدت نمايد .براي طريقه هاي كمك به استراحت مادر صفحۀ  062ديده شود.
من سر شما را محکم
خواهم گرفت تا در فاصله
بين تقلصات خواب شده
بتوانيد.

من برای تحمل تقلصات بايد
بنشينم – در غير صورت مرا
خيلی بعذاب خواهد کرد.

من خيلی خسته هستم! مگر هر
وقت که خواب بر من سنگينی
ميکند سرم پائين می افتد و دوباره
بيدار ميشوم!

تشکراز
شما!
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تغییر وضعیت در هر ساعت
به خانم كمك كنيد تا در جريان والدت حركت نمايد .خانم ميتواند روي دوپا بنشيند ،روي زمرين بنشريند ،روي زانرو
ها بيافتد ويا به وضعيت هاي ديگر قرار گيرد .تمام اين وضعيت هاي خوب هسرتند .تغييرر وضرعيت بره عنرق رحرم
كمك مينمايد تا بيشتر بصورت متعادل باز گردد.
ايستادن و قدم زدن والدت را سرعت ميبخشد .جنبيدن و حتي رقصيدن به بدن مادر كمك مينمايد تا راحت گردد.

هرگز مادر تخته به پشت هموار نخوابد .اين کار رگ ها ايکه خون را بره رحرم و طفرل ميرسرانند ،تحرت فشرار
قرار ميدهرد .اگرر بره پهلروی طوريکره بالشرت دربرين پاهرای وی باشرد
(تصاوير فوق ديده شود) ،يا کمر وی به کدام چيرزی ديگرری بلنرد ترر
نه!
از زمين تکيه داده شده است ،بخوابد مشکلی وجود ندارد.
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آماده گی برای حاالت اضطراری
تبدیل نمودن روجائي زیر پاي مادر زمانیكه تر شده یا كثیف گردد.
بيشررتر خررانم هررا در تمررام جريرران والدت يكمقرردار زيرراد مررايع از طريررق مهبررل خررارج
ميسازند .اين مايعات ممكن است نشانه باشد (صفحۀ  005ديده شود) ،ويرا ممكرن اسرت
خريطۀ آب تركيده باشد.
زمانيكه مادر ميخوابد يا مينشيند ،تكه ها و شريت هراي پراك در زيرپرايش همروار نمائيرد
تا مايع را جذب نمايد.
زمانيكرره تكرره هررا بسرريار تررر شرردند آنهررا را تبررديل كنيررد .مايعررات خررارج شررده را از نظررر
موجوديت مقدار زياد خون تازه يا لخته هاي خرون (صرفحۀ  021ديرده شرود) ،ويرا اگرر
آب به رنگ نصواري ،زرد يا سبز باشد (صفحۀ  024ديده شود) ،معاينه نمائيد.

اگر مادر مصاب  HIVباشد
توصرريه دواهرراي  ARTبرره مررادر در جريرران والدت ميتوانررد کرره از منررتن شرردن طفررل برره ويررروس  HIVوقايرره کنررد
(صفحۀ  420را ببينيد).

برای حاالت عاجل آماده گی داشته باشید
اکثر حامگی ها و والدت ها صحتمند هسرتند .برا اسرتفاده از معلومرات ارائره شرده در فصرل هراي بعردي ،ميتوانيرد از
مشکالت زيادي جلوگيری کنيد .اما هر مادر حامله ،بردون در نظرداشرت اينكره چقردر سرالم باشرد ،ميتوانرد مشركالت
جدي را درپيشرو داشته باشد.
قابله ها كمك مينمايند تا مشكالت صحي به سه طريق ذيل وقايه گردند:
 .0قابله ها متوجه عاليم خطر مي باشند –عاليمی که نشان ميدهند ممكن است يك مشكل در حال انكشاف باشد.
 .1قابله ها زمانيكه ميتوانند حاالت عاجل را تداوي مينمايند.
 .1قابله ها خانم های را که عاليم جدي خطر يا مشكالت صحي دارند به مركز صحي يا داكتر انتقال ميدهند.
کار خوبی کردی.
او مصاب انتان
است

متوجه بودن به عالیم خطر

فکر ميکردم چيزی در
مورد اين خانم صحيح
نيست .وی را به
شفاخانه آوردم.

در فصل هراي بعردي بره ارتبراط مراحرل مختلرف والدت بسريار
لست بسياري عاليم خطر موجود است .بيشتر عاليم خطرر بره
شما ميفهماند كه با دقت بيشرتري متوجره بروده و انتظرار بكشريد
تا ديده شود كه چه واقع خواهد شد .بعضي عاليم خطر ممكرن
است برطرف گردند .بعضي عاليم ديگر بسيار جدي اند .اگر
خررانم يررك عالمررۀ خطررر بسرريار جرردي را داشررته باشررد ،ويررا اگررر
عالمۀ خطر از بين نرود ،خانم بايد دفعتا كمك بگيرد.
ممكررن اسررت شررما عاليررم خطررر ايرررا بشناسرريد كرره در ايررن كترراب
گفته نشده اسرت .در مرورد مشركالت صرحي ايكره در منطقره و
مملكت شما خانم هاي حامله را متأثر ميسازد ،فكرر نماييرد .آيرا
خانم هرا قبرل از مصراب شردن بره ايرن مشركالت عاليمري نشران
ميدهند؟
بعضي اوقات قابلره هريچ عالمرۀ نمري بينرد كره بيرانگر مشركلي باشرد ،مگرر صررف احسراس مينمايرد كره كردام مشركلي
خواهد بود .اگر شما اين احساس را داشته باشيد از ديگر قابله ها ،كاركنان صحي ويا داكترران كمرك بگيريرد .آنهرا
ممكن است بتوانند مشكلي را ببينند كه شما ديده نميتوانيد.
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تداوی حاالت عاجل
اين کتاب بعضي طريقه هاي تداوي عاجل خونريزی هرا ،شراک و ديگرر حراالت عاجرل را تشرريح مينمايرد .مطمرئن
گرديد که بقدر کافی معلومات و مهارت کسب نموده و ميتوانيد به يکتعداد زياد اين حاالت عاجل رسيدگي نمائيد.

انتقال زنان به مرکز صحی

شفاخانه

يكتعررداد مشررکالت صررحی زمرران والدت را قابلرره هررا نميتواننررد
در خانرره ويررا در كلينيررك هرراي كوچررك كمررك نماينررد .اگررر مررادر
خررررونريزي شررررديد داشررررته ،پررررری اکلمپسرررريا ،والدت بسرررريار
طوالنی ،تب بلند يا ديگر مشکالت وخيم را داشرته باشرد ،يرك
قابله نخواهد توانست حيات وي را محافظره نمايرد .درينحالرت
بخش عاجل
مررادر در خطررر بسرريار جرردی قرررار گرفترره ،و قابلرره بايررد او را
کمک نمايد تا هرچه زودتر به يك مرکز صحی انتقال گردد.
مرررادر يرررا طفرررل خيلررری مرررريض بررره يرررک مركزصرررحي مجهرررز
ضرررورت دارنررد کرره دارای وسررايل کررافی ،ادويرره و اشررخاص
مجرب باشرد .حتری اگرر شرما خرانم شرديدا مرريض را درخانره
تررداوی ميکنيررد ،بررازهم خرروب اسررت کرره کمررک هررای طبرری را
خواسرررتار شرررويد ،ترررا از صرررحت مرررادر وطفرررل هرچررره بيشرررتر
اطمينان حاصل نمائيد.
قبال از شروع والدت ،به خانم وفاميلش کمرک نمائيرد ترا يرک
پالن اضطراری انتقال به مرکز صحی را ترتيرب بدهنرد .بررای معلومرات بيشرتر درينمرورد بره صرفحه  056ببينيرد.
موقعيت نزديکترين تسهيل صرحی مجهرز مشرخص شرود .مطمرئن شرويد کره وسريلۀ نقليره (ماننرد يرک مروتر براری يرا
موتر شخصی همراه يک دريور) ،و پول کافی برای پرداخت مصارف تيل و خردمات شرفاخانه ،وجرود دارد (حتري
اگر خانوادۀ خانم پول نداشته باشند ،بازهم بايرد کمرک طبری را در حراالت عاجرل دريافرت نماينرد) .بررای معلومرات
بيشتر در چگونگی همکاری با شفاخانه و ديگر کارکنان صحی ،به فصل  14مراجعه کنيد.

ثبت واقعات جریان والدت
اگر ميتوانيد ،تمام وقايعی را که در زمان والدت اتفاق مری افترد يراد داشرت کنيرد .بنويسريد کره مرادر چنرد مرتبره غرذا
خورده ،مايعات نوشيده و يا ادرار نموده است .هر وقت که نبض،
درجررۀ حرررارت و فشررار خررون معاينرره ميشررود ،انرردازه هررای آن را
نوشررته كنيررد .برره ايررن ترتيررب شررما تعقيررب مينمائيررد کرره آيررا والدت برره
شکل نورمال به پيش ميرود ياخير .اگر شما مجبور شديد کره خرانم
را برای مراقبت های مزيد به مرکز صحی انتقال دهيد ،معلومرات
مررذکور برره داکتررر اجررازه ميدهررد کرره بفهمررد چرری اتفرراق افترراده اسررت و
چرا .اگر شما يک چارت يا دوسيه از زنان متعرددی داشرته باشريد،
با نگاه کردن به آن ميتوانيد بفهميد که چی عرواملی باعرث شرده کره
والدت عدۀ از خانم های آسانتر يا سخت تر شود ،و اينکه آيرا کردام
عالمۀ هشدار دهنده مشكل موجود بوده است.

164

یك كتاب براي قابله ها ()0202

ثبت اتفاقات جريان والدت
چارت والدت
اسم مادر:
تاريخ شروع والدت:
تاريخ وقت

فشارخون

تاريخ متوقعه والدت:
زمان تركيدن آبله (خريطه آب)_______________ :
نبض

(هرساعت) (هر4ساعت)

درجه حرارت
(هر  4ساعت)

وضعيت طفل ضربان قلب طفل
(اقال  0دفعه)

(هر ساعت)

وسعت

عنق رحم

تقلصات
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