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در چنررد روز و چنررد هفتررۀ اول بعررد از والدت ،برردن مررادر شررروع ميکنررد برره
شفا يابی مجدد .رحم وی بايد کوچکتر شده و خونريزی توقرف نمايرد .شرير
وی بايد جاری شود .طفل بايرد تغرذي از پسرتان مرادر را بيراموزد و وزنرش
شروع به افزايش نمايد.
طفررل و مررادر هنرروز از مزايرراي مواظبررت هرراي بعررد از والدت شررما مسررتفيد
ميگردنررد .آنهررا را اقررال  1مرتبرره مالقررات نمائيررد – يكررروز بعررد از والدت و
اقال ٌ در هفتره بعردي .در صرورتيكه بيشرتر آنهرا را مالقرات نمائيرد ،مشركالت
بيشررتري را وقايرره خواهيررد نمررود .در صررورتيكه كرردام عالمررۀ از يررك مشرركل
براي مادر و يا طفل مالحظه مينمائيد ،هر روز آنها را ببينيد.

برای مادر چه باید کرد
مادران بعد از والدت به اندازۀ اطفال به مواظبت نياز دارند.

کمک به مادر تا از خود مواظبت نماید
بعد از والدت مادر خسته بوده و رحم وي باز ميباشد .خيلی آسان است که درين مرحلره مصراب بره انتانرات گرردد،
اما ميتوان وی را صحتمند نگهداشت بوسيله:
 دريافت استراحت كافي.
 خوردن انواع مختلف غذاهای مقوی (صفحات  11الی  41راببينيد).
 نوشيدن مايعات زياد.
 پاک ماندن – شستن دستها ،ناحيۀ تناسلی و پستان ها.
دربعضی فرهنگ ها ،بعد از والدت زنان با نوزادان خرود برراي  1هفتره يرا بيشرتر بايرد در بسرتر اسرتراحت نماينرد.
اين يك رسم و رواج سالم است ،زيرا به مادر كمك ميكند تا صحت خود را باز يابد ،كمك مينمايد تا مرادر و طفلرش
باهم نزديك باشند و مادر را از جراثيم خارج از خانه محافظت مينمايد.
در صورت امكان ،مادر نبايد تا حدود  6هفته كارهاي ثقيل را انجام دهد .مگر بايد اطمينان حاصل نموده كه مرادر
حتي اگر بيشتر اوقات در بستر است ،بازهم روزانه اندكي قدم ميزند.
به خانم و شوهرش خاطر نشان سازيد كه از مقاربت در دورۀ نفاس يا تا زمانيكه خونريزي كامال متوقف نگرديده
خود داري نمايند .همچنان خود را متيقن سازيد كه در مورد تنظيم خانواده براي زن و شوهر معلومات داده ايد،
زيرا ممكن است بزودي خانم دوباره حامله گردد.
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فصل  :00هفته های اول بعد والدت
مراقبت از رحم مادر و خونریزي
عالیم صحتمندی :بعد از والدت خونريزی بايد به اندازۀ عادت ماهوار نارمل يا کمتر از آن باشد .خرونريزی خرانم
بايد بعد از  1الی  1هفته توقف نمايد ،ولی گاهی طوالنی تر شده ممكن است تا  6هفته دوام نمايد.
رحررم وی بايررد سررخت برروده و بررا گذشررت هررر روز خررورد و
اين چارت را ببينيد تا دريابيد كه قسمت باالئي رحم بعد از
خوردتر شود.
تولد طفل در كجا بايد قرار گيرد.

عالیم خطر:
 رحم نرم يا کالن احساس ميشود.
 مادر خيلی زياد خونريزی دارد.
 مادر عاليم شاک را دارد

رحم مادر
اگرر رحرم مرادر نرررم گرردد ،آنررا آنقردر مررالش دهيرد ترا سررخت
شود (صفحه  114را ببينيرد) .بررای خرانواده زن نشران دهيرد
تا در زمانيكه شما آنجا نيستيد ،چگونره رحرم را مرالش دهنرد.
از مادر بخواهيد تا بره دفعرات زيراد طفرل را از پسرتان تغرذي
نمايد و مراقب خونريزی بيش از حد باشد.
همچنان رحم خود را لمس كنرد ترا اطمينران حاصرل نمايرد كره
خررورد شررده ميرررود .فررورا ٌ بعررد از تولررد طفررل رحررم حرردودا ٌ در
نقطررۀ وسررط بررين اسررتخوان عانرره و نرراف قرررار ميگيرررد و بايررد
بعد از آن هر روز خورد تر شده برود.

 0روز بعد
از والدت
 1روز
 1روز
 4روز
 0روز
 6روز

مادر خونریزی دارد
اگر بيشرتر از  0تكره را در يرك سراعت ،برا خرون مملرو سرازد ،احتمراال خرونريزی مرادر بسريار زيراد اسرت .رحرم را
مالش دهيد تا تقلص نمايد .به خانواده خراطر نشران سرازيد كره مرادر بره اسرتراحت بيشرتر ضررورت دارد .كرار زيراد
اكثرررا خررونريزي بعررد از والدت
را بسيار افزايش ميدهد.
بگررررذار مررررن طفررررل را
نگهرردارم تررا تررو بيشررتر
اسرررررررررتراحت كررررررررررده
بتواني!

اگررر ايررن روش هررا مررؤثر نبررود،
براي توقف خونريزي از دواهرا
استفاده نمائيد (صفحۀ  110ديده
شود).
ٌ
درصورتيكه خونريزي دوام نمود ،يا اگر مادر عاليم شاك را داشته باشد ،فورا كمك طبي بگيريد.
270

یك كتاب براي قابله ها ()0202

برای مادر چه بايد کرد
مراقبت ازمادر برای عالیم انتان رحم
عالیم صحتمندی :درجه حرات نارمل بدن – در حدود  12درجۀ سانتی گريد يا  22.6درجۀ فارنهايت
عالیم خطر:
 تب 12 ،درجۀ سانتي گريد ( 055.4درجۀ فارنهايت) ويا بيشتر.
 لرزه
 نبض سريع
 خونريزي شديد.
 بوي بد از ناحيۀ تناسلي ويا خونريزي
 درد شكم
 احساس ناخوشي و مريضي
اگر مادر هرر يكري از ايرن عاليرم را بعرد از والدت داشرته باشرد ممكرن اسرت مصراب انتران
رحم باشد .انتانات رحم بسيار خطرناك اند – ميتوانند به سرعت خانم را از بين ببرند.
در صورت امكان ،خانم ايكه مصاب انتانات رحم است بايرد فرورا ٌ بره مركرز صرحي انتقرال
گردد .ميتواند تسرت گرردد ترا دانسرته شرود كره كردام انتري بيوتيرك سربب عرالج وي ميشرود.
درصورتيكه نتوانيد كمك طبي بگيريد ،خانم را در خانه تداوي كنيد.

دادن انتي بیوتیك در خانه
از آنجا ييکه شما به يقين نمی فهميد که چه نوع ميكروبي سبب انتان رحم شرده اسرت ،لرذا ضررورت خواهيرد داشرت
كه  4انتي بيوتيك را براي كشتن انواع زياد ميكروب ها بدهيد .اگر تمام اين انتي بيوتيك ها را نداشرته باشريد ،حتري
ميتوانيد  0يا  1نوع آنرا به خانم بدهيد و اين بهتر از آنست كه هيچ انتي بيوتيك ندهيد.
دادن انتي بيوتيك ها را تا زماني ادامه دهيد كه عاليرم انتران برراي  1روز قبرل از برين رفتره باشرد .ايرن ممكرن اسرت
تماما ً  0روز را در بر گيرد.
برای تداوی انتان رحمی
 زرق  25ملی گرام جنتامايسين .......................در عضله  1 ،بار در روز برای  0روز
و
 مقدار  1گرام امپی سيلين  ............................زرق عضلي يا از طريق دهن براي دفعه اول
وبعدا مقدار  0گرام امپی سيلين 4.........................مرتبه در روز برای  0روز
و
 مقدار  455تا  055ملی گرام مترونيدازول .........از طريق دهن ،روزانه  1مرتبه برای  0روز
اين دواها را تا زمانی برای خانم بدهيد که  1روز ( 42ساعت) تب نداشته باشد.

اخطار! اگر خانم در ظرف  0تا  1روز احساس بهبودي نداشت ،ممكن است پارچه هائي از
پالسنتا هنوز در رحم وي مانده باشد .ضرورت است تا اينها برداشته شود .به دادن انتي بيوتيك
براي خانم ادامه داده و خانم را به شفاخانه انتقال دهيد.
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فصل  :00هفته های اول بعد والدت
مراقبت از مادر براي دریافت عالیم انتان مهبل
عالیم صحتمندی :پارگي هاي مهبل در حال التيام بوده و جلد پنديده و گرم نيست.
عالیم خطر:
 موجوديت درد مهبلي
 آمدن چرك يا موجوديت بوي بد مهبل
 پنديدگي ،سرخي ويا يك برجستگي سخت در مهبل
انتان مهبلي به اندازۀ انتان رحم خطرناك نميباشد.
شستن دست ها را انجام دهيد ،دسرتكش بپوشريد و مهبرل خرانم
را ببينيد .درصورتيكه هريك از عاليرم خطرر شرامل لسرت را
دريافررررت نموديررررد ،خررررانم احتمرررراال مصرررراب انترررران اسررررت .در
صورتيكه چرك را مالحظه نموديرد ،معاينره كنيرد ترا اطمينران
حاصررل شررود كرره چرررك از برراال داخررل مهبررل نميشررود .اگررر از
باالتر داخل مهبل شود ،ممكن است خانم مصاب انتان رحم باشد.
اگر چرك از يك برجستگي سخت ويا پارگي مهبل خانم باشد ،كمك طبي بگيريد ،ويا رهنمائي ذيل را برراي تخليرۀ
چرك تعقيب نمائيد.

برای تخلیه چرک
گذاشررتن يررك تک رۀ گرررم و مرطرروب معمرروال چرررک را بخررارج
ميكشد.

اگر زخم یا پاره شدگی باز باشد
يک تکۀ معقم را که با آب جوش داده شدۀ گررم مرطروب شرده
باشد روی ناحيۀ منتن بگذاريد.
اگر بعضي گياهان دارويی را مي شناسيد كه درخارج سراختن
چرررک مررؤثر اسررت ،آنهررا را در بررين يررک تکرره يررا گرراز معقررم
بپيچانيد ،تکه را بسته کنيد ترا پارچره هرای گيراه بيررون نريرزد.
اين گياهان پيچانيده شده را بجوشرانيد ،بگذاريرد كره كمري سررد
گردد و بعد آنرا باالي ناحيۀ انتاني فشار دهيد.

اگر یك برجستگی سخت را در زیر پوست احساس میکنید
در صورتيكه يك برجستگي سخت را احساس نموديد ،احتمراال چررك و خرون اسرت كره در زيرر جلرد محبروس مانرده
است .برجستگي را هر روز معاينه كنيد .در صرورتيكه دردنراك بروده ويرا بزرگترر شرده بررود ،كمرك طبري بگيريرد.
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برای مادر چه بايد کرد

مراقبت از مادر بخاطر سایر عالیم خطر
پاهای مادر سرخ ،سخت و متورم است
عالیککم خطککر :نررادراً بعررد از والدت در اوعي رۀ پررا يررک لخت رۀ خررون بوجررود ميايررد .عاليررم آن
عبارتند از:
 تورم و گرمي يك ساق ويا قدم
 درد پا در هنگاميكه فشار داده شده ويا قدم بزند.
 بعضي اوقات يک پا متورم بوده در حاليکه پای ديگر ورم نردارد.يرك سراحۀ سررخ
و دردناك در يك پا.
 يك برجستگي دردناك در پا.

لختۀ خون ممكن به شش
هاي خانم انتقال شده و
تنفس را نا ممكن سازد.

لختۀ خون داخل رگ ها بسيار خطرناك است .درصورتيكه اين لخترۀ خرون جردا شرده و برا
جريان خون حركت نمايد ،ميتواند سبب مشكالتي در سراير قسرمت هراي بردن گرردد .طرور
مثال :لختۀ خون ميتواند داخل شش رفته و تنفس را براي مريض ناممكن سازد.
در صورتيكه خانم يك عالمۀ لخته شدن خون را داشته باشد ،فوراً كمرك طبري بگيريرد .در
مسير راه ،خانم بايد دراز كشيده بوده و پاهايش باالتر از سررين نگهداشرته شرده و كوشرش
گردد تا بي حركت بماند .تكه هاي گررم را در ناحيرۀ مترورم بگذاريرد ،مگرر آنررا مرالش يرا
مساژ ندهيد .براي تسكنين درد آسپرين بدهيد.

تراوش یا آمدن ادرار یا مواد غایطۀ بصورت غیر ارادي
زمانيكه ادرار يا مواد غايطه بصورت غير ارادي تراوش نمايد ،ممكرن اسرت يرك سروراخ
از مثانه و يا روده هرا برداخل مهبرل موجرود باشرد ،بره ايرن حالرت فسرتول گفتره ميشرود .ايرن
سوراخ در زمان والدت از سبب تحت فشار سخت و دوامدار جردار مهبرل برين مثانره و يرا
رودۀ مستقيمه (ركتم) توسط سر طفل ،بوجرود آمرده اسرت .فشرار سرر طفرل بره انردازۀ زيراد
برروده كرره جلررد جرردار مهبررل تخريررب گرديررده و يررك سرروراخ در ظرررف  1تررا  01روز بعررد از
والدت بوجود آمده است.
فستول ها اكثراً قابل عالج هستند .يك فستول كوچرك ممكرن اسرت خرود بخرود بسرته شرده و
التيام يابرد :خرانم بايرد مقردار زيرادي مايعرات بنوشرد و در يرك تشرت آب پراك گررم برراي 00
دقيقه چندين مرتبه در روز بنشريند (صرفحۀ  110ديرده شرود) .اگرر بره خرانم تيروب ادرار
(كتيتررر) برره مرردت  1هفترره تطبيررق گررردد ،ادرار از فسررتول دور شررده و امكرران التيررام آن فستول سبب تراوش ادرار
ميشود
افزايش مي يابد.
يرك فسررتول بررزرگ و جرردي ضرررورت برره ترررميم توسررط عمليررات جراحرري دارد .شررفاخانه هررائي وجررود دارنررد كرره ايررن
عمليات را انجام داده ميتوانند – اكثراً  1ماه بعد از والدت اين عمليات صورت ميگيرد .به مادر كمرك نمائيرد ترا بره
يك مركز صحي جهت دريافت كمك مراجعه نمايد.

فستول قابل و قایه و پیشگیری است
فستول زماني بوجود ميايد كه والدت يك خانم بسيار طوالني گردد .در صورتيكه والدت خانم برراي چنردين سراعت
دوام نمود ،انتظار نكشيد .كمك طبي بگيريد .برای آموزش بيشتر در مورد وقايه از فستول ،صفحۀ  11ديده شود.
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فصل  :00هفته های اول بعد والدت
حمایت عاطفي از خانم
حمايت عاطفي از خانم بسيار با اهميت است .آن رسم و رواج ها يا مراسم مذهبي كره بره خرانم ايكره والدت نمروده
احترررام و عررزت داده ويررا از والدت تجليررل مينماينررد ،يكنرروع سپاسررگذاري از زحماتيسررت كرره خررانم بررراي تولررد طفررل
متحمل گرديده است.

چه باید كرد اگر مادر بسیار بر افروخته ویا غمگین (افسرده) باشد

بسياری خانم ها بعد از والدت قويا ً احساساتي ميباشند .اين نارمل است .بعضي ها برای چنرد روز ،چنرد هفتره و يرا
در بعضي واقعات چند ماه بعد از والدت غمگين ميباشند .در صورت وقوع ايرن حالرت ،ميتوانيرد برا گروش دادن بره
احساسررات خررانم و تشررريح اينكرره ايررن نرروع احساسررات بعررد از والدت معمررول هسررتند ،برره خررانم كمررك كرررده ميتوانيررد.
زمانيكه اين احساسات غمناك بسيار قروي باشرند ،بره آن افسرردگي (دپريشرن) گفتره ميشرود .دريرن حالرت برراي خرانم
مشكل خواهد بود تا مواظب خود و مواظب طفل نوزاد باشد .حتري ممكرن اسرت خرانم بشركل ديوانره هرا عمرل نمايرد.
خانم ايكه افسردگي داشته باشد ،به كمك احتياج دارد .او برراي مواظبرت از خانره و خرانواده بره كمرك نيراز دارد ،و
همچنان به كمك ضرورت دارد تا احساس برافروختگي زياد وي توقف نمايد .در صورت امكان بايد كسي برا خرانم
بمانررد تررا برررايش كمررك نمرروده و اطمينرران حاصررل گررردد كرره
خانم به خود و به طفل اش ضرر نميرساند.
بعضرررري مراسررررم مررررذهبي و دارو هرررراي محلرررري و همچنرررران
دواهرراي مرردرن وجررود دارنررد كرره برره خررانم كمررك مينماينررد تررا
احسرراس بهتررري پيررردا كنررد .دواهرراي مررردرن قيمترري بررروده و
مشكالت ديگري را بوجود آورده ميتوانند ،بنا ًء صررف در
حاالت بسيار وخيم تجويز شده ميتوانند.
خرررانم ايكررره بعرررد از والدت قبلررري اش اينگونررره احساسررراتي
داشرررته ،بسررريار احتمرررال دارد كررره بعرررد از ايرررن والدت نيرررز
دوباره عين احساسات را پيدا كند.

برای طفل چه باید کرد
طفل را تشویق نمائید تکا تغکذي از پسکتان را شکروع نمکوده
و متوجه رشد وي باشید
از اولررين سرراعت بعررد از والدت ،طفررل بايررد هررر چنررد سرراعت محرردود ،از
پستان تغذي شود .طفل ايکه به اندازۀ كرافي از پسرتان تغرذي شرود و سرالم
باشد ،بايد در جريان  14ساعت اول بعد از والدت و بعد از آن بصرورت
منظم ادرار و دفع مواد غايطه داشته باشد .او نبايد عاليم ضرياع مايعرات
(ديهايدريشرن) داشررته باشررد و بايررد وزن بگيررد .طفررل را گرررم نگهداشررته و
باوي بازي كنيد.
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طفل عالیم ضیاع مایعات (دیهایدریشن) دارد
اگر طفل به اندازۀ كافي از پستان تغذي نگردد ،اگر طفل اسهاالت ويا استفراغ داشته باشد ،ويا اگر طفل تب داشرته
باشد ،ميتواند ديهايدريشن پيدا نمايند .ديهايدريشن زماني پيدا ميشود كه مقدار كافي آب در بردن وجرود نداشرته باشرد.
اين حالت بسيار خطرناک بوده و ميتواند سبب مرگ طفل شود.
عاليم ضياع مايعات ( ديهايدريشن) اينها اند:
 شيردان هاي فرورفته
 چشم هاي فرو رفته
 دهن خشک و لب های ترکيده.
 ادرار كردن كمتر از  4دفعه در روز
 ادرار به رنگ تيره
 نبض و تنفس سريع
 جلد االستيكيت ندارد.
برای معاينۀ االستيکيت جلد ،ابتردا يرک چنردك از جلرد سراعد
خررود بگيريررد و آنررررا رهررا سرررازيد .توجرره كنيررد كررره برره چررره
سرعتي دوباره جلد به حالت نارمل بر ميگردد .بعرد از جلرد
شكم طفل يك چندك گرفتره و رهرا سرازيد .درصرورتيكه جلرد
شرركم طفررل بسرريار آهسررته تررر از جلررد خودترران بحالررت نارمررل
برگشت ،طفل ديهايدريشن دارد.

برای کمک به طفل مصاب دیهایدریشن
مادر را تشويق نمائيد تا دفعات تغذي از پستان را براي طفل افرزايش دهرد – هرر  0ترا  1سراعت .همچنران بره طفرل
مايعات تعويض كنندۀ آب وجود بدهيد (صفحۀ  065ديده شود ) – چند قطره هر دقيقه تا زمانيكه طفل بهبود يابد.
ديهايدريشن ميتواند از سبب انتانات نيز بوجود آيد (صفحات  122الی  122را ببينيد) .اگر ترا  4سراعت طفرل بهترر
نشود ،کمک طبی در يافت نمائيد.
تغذی از بوتل سبب دیهایدریشن میگردد
يکرری از داليررل بسرريار شررايع ديهايرردريش و اسررهال در نررزد اطفررال
تغذی با شيرپودری در بوترل اسرت .در صرورت امكران بايرد طفرل
از پستان مادر تغذي گردد .اگر اين کرار بنرا بره هرر دليلری امکران
نرردارد ،خررانواده بايررد از آب كررامال پرراك و مقرردار صررحيح تركيبررات
پررودري اسررتفاده نماينررد .بوتررل و چوشررك (پسررتانك) بايررد جرروش داده
شروند ترا بري خطرر گردنررد .صرفحۀ  120برراي آمروزش بيشررتر در
مورد تركيبات پودري ديده شود..
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طفل وزن نگرفته و بصورت نارمل رشد نمیكند
باختن وزن در چند روز اول بعد از تولد براي طفل نارمل است .اما بايرد در ظررف  1هفتره بعرد از والدت دوبراره
وزن زمان والدت را گرفته و به گرفتن وزن بصورت ثابت ادامه دهد .طفل ايكره وزن نگرفتره و بره انردازۀ كرافي
رشد ندارد شايد شير كافي نميگيرد .همچنان ممكن است مصاب انتان ،اسهال ويا مشكالت صحي ديگري باشد.
به دفعات تغذي طفل از پستان توجه نمائيد .مادر بايد هر زمانيكه طفل تقاضا دارد و براي هر مردتي كره ميخواهرد،
او را از پستان خود تغذي نمايد – اقال هرر  1ترا  1سراعت حرداقل برراي  15دقيقره ،ترا زمانيكره پسرتان تخليره گرردد.
اگر طفل نخواهد كه زود زود شير بخورد ،احتماال مريض است .دفعتا ً او را به يك مركز صحي ببريد.
مراقب صحت مادر باشيد .در صورتيكه مادر مريض بوده ويا مقدار كافي غذا و مايعات نگيرد ،ممكرن اسرت شرير
كافي نداشته باشد .خانواده را تشويق نمائيد تا مواظب مادر بوده و برايش غذاي اضافي بدهند.
فصل  06براي آموزش در مورد تغذي از پستان ديده شود .اگر طفل رشد ندارد ،مشورۀ طبي بگيريد.

طفل استفراغ دارد

بيشتر اطفال يك مقدار كم شير خرورده گری را اسرتفراغ مری نماينرد .اكثرراً ايرن اسرتفراغ بشركل رخرتن شرير از دهرن،
خصوصا ً بعد از شير خوردن ميباشد.
اگر بعد از هر مرتبه شيرخوردن ،اسرتفراع بصرورت فرورانی از دهرن طفرل خرارج
گردد ،ممكن مصاب انتان بوده ويرا چيرزي مرانع رسريدن شرير خرورده شرده بره معردۀ
طفل ميگردد .مشورۀ طبي بگيريد.

تشویق معافیت یا تطبیق واكسین ها
واکسررين هررای معررافيتی اطفررال را از بسررياری امررراض خطرنرراک محافظررت مرری نمايررد.
مهمترين واکسين ها برای اطفال نوزاد عبارتند از( DPT :بررای ديفترری ،سرياه سررفه
و تيتانوس) ،واكسين فلج اطفال يا پوليو ،واكسرين زردي سرياه يرا هيپاتيرت  ،Bواكسرين
 BCGبرررراي وقايررره از توبركلررروز و در بعضررري ممالرررك همچنررران واكسرررين  Hibبرررراي
انفلرروانزا ،واكسررين  ( PCVواکسررين پنوموکرروک بررراي سررينه و بغررل) و واكسررين ( RV
 ) Rotavirusميباشررد .هررر مملكررت لسررت واكسررين هررا و تقسرريم اوقررات خررود را بررراي
تطبيق واكسين ها دارند .در اكثر ممالك منجمله افغانسرتان واكسرين هرا رايگران تطبيرق
ميگردنررد .واكسررين BCGدر افغانسررتان فرروراً بعررد از تولررد و تطبيررق ديگررر واكسررين هررا
معموال از يك ونيم ماهگي طفل شروع ميگردند .مادر را تشويق نمائيد كره طفرل خرود
را به نزديكترين مركز صحي جهت واكسين نمودن ببرد.

اگر مادر مبته به  HIVباشد
دادن دواهاي  ARTسبب ميشود كه طفل يك خانم ايكه  HIVدارد از مصاب شردن بره  HIVمحافظره گرردد .دوا بايرد
در ظرررف  21سرراعت بعررد از تولررد شررروع شرروند .برررای معلومررات بيشررتر برره صررفحه  420مراجعرره نمائيررد .همچنرران
زمانيکه طفل به  6هفتگی برسد ،يک دواي ديگری را که بنام کوتريموسازول ياد ميشود ،بخاطر وقايره از انتانرات
بايد بگيرد .صفحۀ  422را ببينيد.
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مواظبت بند ناف
برای وقايۀ از انتانات ،بند ناف بايد پاك و خشك نگهداشرته شرود .برراي
خانواده نشان دهيد كه چگونه از بند ناف مواظبت نمايند:
 هميشه دستهای خود را قبل از تماس با بند ناف خوب بشوئيد.
 اگر بند ناف كثيف شده ويا مقردار زيراد خرون خشرك شرده روي
آن باشرررد ،آنررررا برررا صرررابون و آب جررروش داده (کررره سررررد شرررده
باشررد) ،يررا الکررل طبرری يررا بررا جنشررن ويولررت بشروئيد .بررا ماليمررت
رفتار کنيد.
 هرريچ چيررز ديگررری را برراالی بنررد نرراف نياندازيررد – بخصرروص
كثافات و مواد فاضلۀ حيوانات خطرناك اند.
بندناف را با ماليمت و مهرباني پاك كنيد
 اگر در محل زندگي تان تعداد زيادی مگرس وجرود دارد ،شرايد
بهتر باشد بند ناف را با يرك تکرۀ پراك بپوشرانيد .مگرر معمروال
بايد پوشيده نشود.
بند ناف معموال  0الی  2روز بعد از تولد از طفل جدا ميشود .شايد قطراتی از خون و يا مخاط نيرز در زمران جردا
شدن بندناف بريزد .اين نارمل است .اما اگر مقدار خون زياد بوده ويا چرك ديده شود ،كمك طبي بگيريد.

توجه به عالیم انتان
عالیم خطر:
 طفررل خيلرری ضررعيف يررا خسررته بنظررر رسرريده ويررا تغررذي از پسررتان را توقررف
دهد.
 طفل اسهال دارد.
 طفل گرم نمی شود ،حتی زمانيكه با کمپل ولباس گرم پوشانيده شود.
 طفل تب باالتر از  12درجه سانتی گريد (يا  055.4فارنهايت) دارد.
 طفل ضربان قلب ضعيف وسريع دارد.
 طفل به سختی و بيشتر از  65فی دقيقه نفس ميکشد.
 طفل مريض و ناخوش بنظر می آيد.

انتان بندناف
منررتن شرردن بنرردناف طفررل بيشررتر از اثررر داخررل شرردن جررراثيم مرضرری از نهايررت قطررع شرردگي آن بوقرروع مرری پيونرردد.
زمانيكه بند ناف انتاني شود ،سرخ گرديده ،افرازات چركي داشته ،گرم بوده و بوي بد خواهد داشرت .درصرورتيكه
اين عاليم خفيف باشد ،با پاك نمودن و گذاشتن جنشن ويولت روزانه  1مرتبه تداوي را شرروع نمائيرد .اگرر بعرد از
 0يا  1روز بهبود نيافت و يا بدتر شد ،دواهاي چوكات صفحۀ  122به طفل داده شده و كمك طبي بگيريد.
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درصورتيكه بنردناف برا يرك وسريلۀ غيرر معقرم قطرع شرده باشرد ويرا اگرر براالي
بندناف كثافات يرا مرواد فاضرلۀ حيوانرات گذاشرته شرده باشرد ،ممكرن اسرت طفرل
مصرراب تيتررانوس شررود .حترري بررا مواظبررت بسرريار خرروب و دادن دواهررا ،بيشررتر
اطفال مصاب تيتانوس فوت مينمايند.
براي وقايه از تيتانوس ،زنران حاملره بايرد واكسرين شروند (صرفحۀ  051ديرده شرود) و بنردناف بصرورت پراك قطرع و
نگهداري شود.
يك طفل مصاب تيتانوس اكثراً شخ بوده ،سر طفل بطرف عقب خميده بوده و بسيار حساس برا عكسرات بسريار قروي
خواهد بود .عكسات طفل را جهت دريافت عاليم تيتانوس معاينه نمائيد:
درصورتيكه پا كمي جمپ كند،
عكس العمل نارمل است.

بگذاريد پاي طفل آزادانه آويزان باشد و با
امپلق يا انگشت در قسمت پائينتر از عينك
زانو ضربه بزنيد.

اگر به شدت جمپ كند ،ممكن است طفل
تيتانوس داشته باشد.

در صورتیكه عالیم تیتانوس مشاهده شد ،فورار كمك طبي گرفته شود.
هرگاه كمك طبي بیشتر از  2ساعت فاصله داشته باشد


به مقدار  055555واحد بنزايل پنسيلين  .........................روي قسمت خارجي وسطي ران طفل  ،تنها
 0دفعه زرق نمائيد

سینه بغل (انتان شش)
انتان ميتواند شش هاي طفل را مصراب سرازند كره سربب سرينه بغرل (پنومونيرا) ميشرود .از حالرت
زماني بيشتر معمول است كه خريطۀ آب بيشتر از  14ساعت قبرل از تولرد طفرل پراره شرده باشرد
ويا زمانيكه خانم در هنگام والدت تب داشته باشد.
عاليم انتان شش در يك طفل عبارتند از :تنفس سريع (بيشتر از  65تنفس در يك دقيقه) ،صرداي
ناليدن در هنگام تنفس يا كشش جلد بين قبرغه ها در زمان تنفس .كمك طبي بگيريد ،بخصروص
اگر طفل كوچك يا قبل از ميعاد تولد شده باشد .در مسير راه انتي بيوتيك به طفل تطبيق كنيد.

انتان دماغی (مننژیت):

نادراً يك طفل ممكن مصاب انتان دماغي (مننژيت) گردد .طفل مصاب انتان دمراغ
شخي گردن داشرته و طروري ميخوابرد كره سررش بطررف عقرب خميرده اسرت .ممكرن
اسرت طفررل اسررتفراغ داشررته باشررد ،شرريردان هررا برجسررته باشررد و ممكررن ضررياع شررعور
داشته باشد .انتان دماغي به سرعت سبب مرگ طفل شده ميتواند .طفرل را فرورا بره
شفاخانه انتقال دهيد.
اگر انتي بيوتيك داشته باشيد ،در مسير راه به طفل تطبيق كنيد .صفحۀ  122ديده شود.
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انتی بیوتیک ها برای انتانات در نوزادان
سينه بغل ،انتان دماغ يا مننژيت ،انتانات خون و ديگر انتانات
 زرق امپی سيلين .......................در قسمت وسط و خارجي عضلۀ ران 1 ،بار در روز
برای طفل تا  6روزه ،و  1بار در روز براي اطفال کالنتر
برای طفل  1کيلگرام يا کوچکتر :زرق  25ملی گرام
زرق  005ملی گرام
برای طفل  1کيلوگرام :
زرق  155ملی گرام
برای طفل  4کيلو يا کالنتر:
و
 زرق جنتامايسين ...............................در قسمت خارجی وسط عضلۀ ران يکبار در روز
زرق  2ملی گرام
برای طفل  1کيلوگرام:
زرق  01ملی گرام
برا طفل  1کيلوگرام:
زرق  06ملی گرام
برای طفل  4کيلو يا کالنتر:
طفل را به شرفاخانه انتقرال دهيرد .اگرر امکران آن موجرود نباشرد ،امپری سريلين و جنتامايسرين را اقرالً بررای 0
روز ادامه دهيد.

مراقب بودن به رنگ جلد و چشم هاي طفل
در بسياري اطفال چنرد روز بعرد از تولرد رنرگ جلرد و رنرگ چشرم هايشران زرد ميشرود .بره ايرن حالرت زردي گفتره
ميشود .زردي وقتي بوجود می آيد که يک مادۀ بنام بيليروبين در بدن طفل افزايش يابد .بصورت نارمرل بردن طفرل
در ظرف چند روز بيليروبين را تخريب نموده و رنگ زرد از بين ميرود.
در حاالت نادر طفل ممکن است که زردی شديد داشته باشد که خطرناک است .عاليم آن عبارتند از:
 رنگ زرد از همان روز اول تولد نمودار ميشود.
 رنگ زرد برای بيشتر از  1هفته دوام مينمايد.
 رنگ زرد به دستها و پاهای طفل سرايت ميکند.
 طفل خيلی خرواب آلرود بره نظرر رسريده و بررای تغرذي
از پستان بيدار نميشود.
 طفل گرم نمی گردد.
ً
اگر طفل هر يکی ازين عاليم را نشان دهد ،فرورا کمرک طبری
بگيريد.
در غير صورت كمك كنيرد كره طفرل زود زود از پسرتان تغرذي
شود و طفل را يك اندازه شعاع آفتاب بدهيد .شعاع آفتاب كمرك
مينمايررد كرره بيليررروبين تخريررب گررردد .در صررورتيكه هرروا گرررم
باشد ،لباس هاي طفل را بكشريد ،چشرم هرايش را بپوشرانيد و او
را برررراي  0دقيقررره روزانررره  0ترررا  1مرتبررره در معررررض شرررعاع
آفترراب قرررار دهيررد( .مرردت بسرريار طرروالني ممكررن اسررت سرربب
طفل مصاب زردي را هرروز برای چند دقيقه سوختگي جلد طفل شود).
محدود در معرض آفتاب قرار دهيد.
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