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بعضی اوقات حاملگي زود تر خاتمه مي يابد .در صورت سقط بنفسهي (نقصان) به سادگي خونريزي شرروع شرده
ويا تقلصات پيدا ميشود تا اينكه محصول حاملگي خارج گردد .در صورتيكه حاملگي به دليلري خاتمره داده شرود بره
آن سقط دادن گفته ميشود.
بيشتر نقصران هرا يرا سرقط هراي بنفسرهي مشركالتي را برار نمري آورنرد ،مگرر بعضري از آنهرا سربب مشركل ميگردنرد.
بيشتر سقط دادن ها توسط افرادي صورت ميگيرد كه برا تجربره و مسرلكي انرد و از وسرايلي كرار گرفتره ميشرود كره
تعقيم گرديده اند ويا از دواهاي صحيح استفاده صرورت ميگيررد ،كره در اينصرورت خطرنراك نميباشرند .مگرر تعرداد
زيادي از سقط دادن ها بصورت مصوون اجرا نميشوند .برراي معلومرات بيشرتر در مرورد سرقط بنفسرهي يرا نقصران
به صفحۀ  20مراجعه شود .براي كسب معلومرات بيشرتر در مرورد سرقط دادن هرا بره صرفحۀ  21مراجعره صرورت
گيرد.

مشکالت از سبب ختم قبل از موعد حاملگی
در صورتيكه يك حمل قبل از موعد خاتمه يابد ،ممكن است خانم مواجه به مشركالت
وخيم گردد .ممكن است قسمتي از محصرول حراملگي داخرل رحرم براقي بمانرد .ممكرن
خانم خونريزي شديد داشرته ويرا مصراب انتران گرردد .بردون ترداوي ممكرن اسرت خرانم
فوت نمايد .اين فصل تشريح ميدارد كه چگونه:
 متوجه عاليم خطر باشيد.
 مواظبرت هرراي عاجرل را برررای خررانمی ارائرره نمائيرد کرره بررر اثررر خررتم قبررل از
موعد حاملگی ،مشكل دارد.

دریافت مواظبت هاي صحي بعد از ختم حاملگی
زنان ايكه بعد از نقصان حاملگی و يا سقط دادن ها خونريزي داشته ويا مصاب
انتان ميشوند بايد بزودي كمك طبي بگيرند .مگر اغلب خرانم هرا ايرن كمرك هرا را
دريافت نميدارند .ممكن در صورت بروز كدام مشكل ايشان پول نداشته باشرند ترا
بررراي مواظبررت هرراي صررحي بپردازنررد .بررراي خررانمي كرره در يررك قريررۀ دور افترراده
زندگي ميكند رسريدن بره شرفاخانه يرا مركرز صرحي بسريار دور ،بسريار ترسرناك و
بسرريار قيمررت خواهررد بررود .بيشررتر زنرران بخصرروص آنهائيكرره ازدواج نكرررده انررد،
احساس ميكنند كه بخاطر عررف و عرادات در رابطره بره مقاربرت ،تنظريم خرانواده
ويا سقط دادن ،بايد وضعيت خود را مخفي نگهدارند.
ترس  ،نداشتن پول و فاصله از مركز مواظبت هاي صحي نبايد داليل رنج زنان باشند – اما اغلب هستند.
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فصل  :11کمک به خانمهائيکه حاملگی شان قبل از موعد ختم ميشود
قابله ها ميتوانند حيات بسياری از زنان را محافظه
نمايند ،زيرا قابله اكثراً نزديكترين و مورد اعتماد ترين
كاركنان صحي در جامعه ميباشند .زمانيكه يك خانم
مريض يا مجروح بداند كه يك نفر مهربان و ماهر در
نزديكي اش وجود دارد كه براي خدمات خود مقدار
زيادي پول نميگيرد ،بسيار احتمال دارد كه مواظبت
هاي مورد نياز خود را بدست آورده و از مرگ خود
جلوگيري كند.

سقط غیر مصوون
در همه جرا زنران راه هرائي را پيردا ميكننرد ترا حراملگي هراي ناخواسرته را خاتمره دهنرد.
مگررر بررراي بيشررتر زنرران ،سررقط دادن مصرروون ميسررر نيسررت .قررانون اجررازه نميدهررد ويررا
بسيار قيمت است ،لذا خانم ها ايكره حراملگي هراي ناخواسرته دارنرد ،ترالش ميورزنرد بره
هر طريقۀ ممكن آنرا خاتمه دهند.
آنها به اشخاصی مراجعه ميکنند کره نميداننرد ويرا طريرق مصروون
سررقط دادن را انتخرراب نميكننررد .ايررن افررراد ممكررن اسررت صررابون،
ايلينا نبايد وفات ميکرد! بايد
سررگين ،چروب هراي تيرز ويرا ديگرر مرواد خطرنراك را داخرل رحررم
روش های مصوون تری
خررانم سررازند .زنرران خودشرران نيررز كوشررش ميكننررد كرره از ايررن مررواد
برای خاتمه دادن به حمل
استفاده كنند.
وی وجود ميداشت.
ايرررن روش هرررا تقريبرررا ً هررريچ مرررؤثريتي ندارنرررد در حاليكررره بسررريار
خطرناك ميباشند .ده ها هزار زن ساالنه از سربب سرقط دادن غيرر
مص روون وفررات مينماينررد .صرردها هررزار زن عقرريم شررده ويررا معلررول
ميگردند.

تصمیم گیری برای کمک
بعضی از قابله ها از مواظبت نمودن زنان ايكه سقط غيرر مصروون داشرته انرد ،ميترسرند .ممكرن آنهرا فكرر كننرد كره
مقصررر شررناخته شررده و مسرروول سررقط دادن معرفرري شرروند .مگررر حترري در جاهائيکرره سررقط دادن قررانونی نيسررت ،حفررظ
حيات کسانيکه بعد از يك سقط غير مصوون رنج ميبرند ،قانوني ميباشد.
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مشکالت ناشی از ختم قبل از موعد حاملگی
بعضی از قابله ها نميخواهند از خانم ها بعد از سقط غيرر مصروون مواظبرت كننرد زيررا آنهرا عقيرده دارنرد كره سرقط
دادن يك كار غلرط اسرت .مگرر مواظبرت از يرك خرانم ايكره بعرد از يرك سرقط غيرر مصروون در معررض خطرر قررار
دارد ،ماننرررد عمرررل سرررقط دادن
در ابتدا من نميخواستم به آن
نميباشد .بعد از يرك سرقط غيرر
زناني كمك نمايم كه از اثر
من با سقط دادن موافق نيستم،
مصرروون ،اگررر برره خررانم كمررك
سقط غير مصوون مريض
مگر من يك قابله هستم و از تمام
نشود ممكن اسرت فروت نمايرد.
بودند .مگر در صورتيكه
زنان ايكه رنج ميبرند ويا مواجه
زمانيكرره زنرران مررريض باشررند،
آنها را كمك نميكردم آنها
به خطر هستند مواظبت مينمايم.
به هرر دليلري كره مرريض شرده
محكوم به مرگ بودند!
باشند ،قابلره هرا بايرد بره ايشران
كمك كنند.

حمایت عاطفي در صورت ختم قبل از میعاد حاملگي
زنان ممکن است بعد از نقصان والدی ويا سقط دادن احساس ترس ،غم و يا بر افروختگي داشته باشند ،خصوصرا
اگر از اثر نقصان يا سقط ،مصاب مشکالت صحی شده باشند .اين درد هاي روانري و عراطفي بره انردازۀ درد هراي
جسرررماني برررا اهميرررت ميباشرررند .شرررما ميتوانيرررد قبرررل  ،در جريررران و بعرررد از مواظبرررت از
مشكالت صحي ،درد هاي رواني و عاطفي خانم را نيز كمك نمائيد.
هرگاه خانم يك سقط بنفسهي يا نقصان داشرته باشرد ممكرن اسرت بسريار مرأيوس باشرد كره
حاملگي اش خاتمه يافته .ممكن خانم احساس گناه نمايد – به غلط فکر کنرد کره نقصران
والدی اشررتباه خررودش برروده اسررت .برررای بدسررت آوردن اطالعررات بيشررتر در مررورد اسررباب سررقط بنفسررهي يررا نقصرران
والدی ،و اينکه چگونه از خانم بعد از نقصان مواظبت و حمايت شود ،به صفحۀ  20مراجعه کنيد.
اكثراً ،زنانيکه از سبب سقط دادن مصاب مشرکالت وخريم صرحی ميباشرند ،مواظبرت هراي خروب صرحي را حاصرل
كرررده نميتواننررد .کسرريکه سررقط هررای غيررر مص روون را انجررام ميدهررد ،خررودش نيررز ممكررن اسررت روش اهانررت آميررز و
نامهربان داشته باشد .سقط دادن ممكن است براي خانم بسيار دردناك و ترسناك بوده باشد .زمانيكه سقط دادن غيرر
قانوني است ،ممكن است خانم از مجازات ترس داشته باشد .يقينا ً به اين خانم ها مواظبت بيشتري بايد داده شود.

قابله ها میتوانند به خانم ها ایکه درد هاي رواني دارند کمک نمایند
شریک ساختن معلومات
 تشريح نمائيد كه چه سبب مريضي يا خونريزي ميشود.
 تشريح نمائيد كه براي كمك چه ميكنيد.
 اگر خانم نمی خواهد دوباره حامله شرود ،بررايش كمرك نمائيرد ترا يرك روش
خوب تنظيم خانواده را انتخاب كند (فصل  02را ببينيد).

گوش کنید و حمایت بعمل آورید
 از خانم بپرسيد که آيرا ميخواهرد در مرورد اينكره چره احساسري دارد برا شرما
صحبت نمايد .ممكن تا زمانيكه نپرسيد ،خانم به شما چيزي نگويد.
 اگر ميخواهد که صحبت کند يا گريه نمايد ،به صدايش گوش دهيد.
 خانم را طوري اطمينان دهيد كه يك دوست يا عزيز خود را اطمينان
ميدهيد.
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فصل  :11کمک به خانمهائيکه حاملگی شان قبل از موعد ختم ميشود
خانم را بخاطر مریض شدن مورد مالمت قرار ندهید
بعضی اشخاص فکر ميکنند که زنان بخاطری مريض ميشوند که مستحق اين حالت اند.
برای مثال ،بعضی از قابله هرا فكرر ميكننرد زنران از سرببي نقصران كررده و حمرل خرود را از دسرت ميدهنرد كره آنران
افراد بدي هستند .يكتعداد ديگر فكر ميكنند كه زنان ايكه بعد از سقط دادن مرريض ميشروند از سربب كيفرر يرا سرزاي
عمل بد سقط دادن است .واقعيت اينست كه هيچ كس مستحق مريض بودن نيست و همه سرزاوار آننرد كره در زمران
مريضي مواظبت هاي صحي داشته باشند.
متهم نمودن و مقصر دانستن زنان بخاطر مریضی هایشان ،كمك نمیكند تا صحتمند شوند.

مواظبت فزیكي بعد از ختم حاملگی
عاليرررم فزيكررري خرررانم را معاينررره نمائيرررد – ماننرررد درجرررۀ
حررارت ،نربض و مقردار خرونريزی وی .ايرن عاليرم برره
شما ميگويند که خانم به چه نروع كمرك طبري ضررورت
دارد.
عالیم صحتمندی
 درد خفيررف يررا گرفتگرري هررا در قسررمت پررائينی
شكم برای چند روز محدود.
 خرررونريزی خفيرررف (ترررا بررره انررردازۀ مقررردار يرررك
خررونريزی مرراهوار) بررررای چنررد روز يررا لکررره
بينی خفيف برای الي  1هفته.
عالیم خطر
 گرفتگررري هرررای قررروی در قسرررمت پرررائينی
بطن.
 تورم يا سخت شدن قسمت پائينی بطن.
 خونريزی شديد ،لختره هرای کرالن خرون،
يا خونريزی بيشتر از  1هفته.
 بوی بد از مهبل.






درجۀ حرارت بلند 12 ،درجه سانتی گريد
يا  055.4فارنهايت ،يا بلند تر از آن.
نبض سريع ،زيادتر از  055فی دقيقه.
احساس دلبدي شديد.
احساس ضعف و گنسيت.

همچنان در مورد اين حاملگی وی پرسيده شود.
دریابید ککه خکانم چکه مکدت زمکان حاملکه بکوده اسکت .برراي زنران ايکره نقصران والدی يرا سرقط دادن شران در اوايرل
دوران حمل واقع شده باشد ،كمك كردن آسانتر است نسبت به آنانيكره نقصران والدي يرا سرقط دادن بعرد ترر صرورت
گرفترره باشررد .در صررورتيكه خررانم بررراي مرردت بيشررتر از  1مرراه حاملرره برروده باشررد و اكنررون مشرركل دارد ،كمررك طبرري
بگيريد.
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مشکالت ناشی از ختم قبل از موعد حاملگی
بپرسید که حاملگی چگونه خاتمه یافته است .اگرر خرانم نقصران والدی يرا سرقط بنفسرهي داشرته ،ويرا در صرورتيكه
سقط دادن خانم توسط يك كاركن صحي آموزش ديده و با وسايل معقم صورت گرفته باشرد ،كمترر احتمرال دارد كره
مصاب انتانات يا جروحرات وخريم گرردد ،نسربت بره خرانم ايكره
بياد داشته باشيد ،زنان بره آسراني در مرورد
سررقط دادن وي توسررط شخصرري صررورت گرفترره كرره از وسررايل
اينكرره بعررد از نقصرران والدي ويررا سررقط دادن
غيررر مصرروون اس رتفاده نمايررد .طررور مثررال ،اگررر خررانم برره شررما
چه واقع شده است ،صحبت نخواهند كرد.
ميگويد كه كسي براي سقط دادن وي از يك سريم تيرز اسرتفاده
برررا حفرررظ احتررررام سررروال نمائيرررد و خرررود را
كرده ،شما خواهيرد دانسرت كره بايرد عاليرم جروحرات را داخرل
مترريقن سررازيد كرره خررانم ميدانررد شررما بررا هرريچ
بدن خانم جستجو كنيد (صفحه .)401
كسي به جز كاركنان صرحي ديگرر  ،حررف
باقيماندۀ اين فصل تشريح ميدارد كه چگونره بره يرك خرانم ايكره
هاي او را شريك نميسازيد.
بعرررد از نقصررران والدي ويرررا سرررقط دادن مشررركالتي دارد ،كمرررك
گردد.

به زنان بگوئید كه چگونه از خودشان مواظبت نمایند
بعد از هرنوع نقصان والدي ويا سقط دادن ،يك خرانم بايرد برراي چنرد روز از خرودش مواظبرت نمايرد .اينكرار سربب
وقايۀ خانم از مصاب شدن به انتان گرديده و كمك خواهد كرد تا بدنش زودتر شفاياب گردد .زنان بايد:
 مقدار زيادی مايعات بنوشد و
غذاهای مقوی بخورد (
مقدار بیشتر آب
صفحات  11تا  41را ببينيد).
بخورید ،مادر جان!
 بيشتر استراحت نمايد.
 از کارهاي سنگين برای يک
هفته خود داری نمايد.
 بصورت منظم حمام نمايد ،اما
نبايد تا چند روز بعد از توقف
خونريزي داخل تشت يا تپ آب
نشسته و يا آب بداخل مهبل
بريزد.
 از تكه ها يا كوتكس پاك براي
جذب خون استفاده كرده و آنها
را زود زود تعويض نمايد.

همچنان خانم بايد هيچ چيرزي را داخرل مهبرل خرود نگرذارد و نبايرد برراي حرداقل  1هفتره يرا چنرد روز بعرد از توقرف
كامل خونريزي ،مقاربت جنسي داشته باشد.
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فصل  :11کمک به خانمهائيکه حاملگی شان قبل از موعد ختم ميشود
مواظبت های عاجل برای مشکالت بعد از نقصان والدي یا سقط دادن
دو مشكل خطرناك كه زنان بعد از نقصان والدي ويا سقط دادن به آن مواجه ميباشند عبارت از خونريزي و انتران
است.
انتان زماني واقع شده ميتواند که:
 هنوز پارچه يا نسجی از محصول حاملگي
در داخل رحم باقی مانده باشد (صفحه بعدی را
ببينيد).
 جراثيم در هنگام سقط دادن داخل رحم
شوند ،زمانيكه كدام چيز غير معقم داخل رحم
شده باشد.
برای معلومات بيشتر در مورد انتانات ،صفحه 452
ديده شود.
خونریزی بسیار زیاد زمانی ميتواند واقع گردد که:
 بعد از نقصان والدي ويا سقط دادن ،هنوز پارچه يا
نسجی از محصول حاملگي داخل رحم باشد.
 رحم يا مهبل در جريان سقط دادن توسط کدام وسيلۀ
بريده شده باشد.
 رحم منتن گردد.

اخطککار! اگررر خررانم خررونريزی شررديد داشررته
ويا مصاب يك انتان وخيم باشد ،ممكن است
برره شرراك برررود (صررفحۀ  404را ببينيررد) يررا
حتی فوت شود .بزودي کمک طبي بگيريد.

اگرررر شرررما در مرررورد كمرررك بررره يرررك خرررانم بعرررد از سرررقط دادن
غيرمصوون ويا نقصان والدي (سقط بنفسهي) آمروزش ديرده
ايد ،ميتوانيد خودتان به خانم كمك كنيد.
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مواظبت های عاجل برای مشکالت بعد از نقصان والدی يا سقط دادن
سقط نامكمل (انساج داخل رحم مانده اند)
سقط نامكمل يك سبب معمول خرونريزي ويرا انتران ميباشرد .خرونريزي ويرا انتران ترا زمانيكره نسرج باقيمانرده از رحرم
خارج ساخته نشود ،دوام خواهد كرد.

پارچه نسج يا خون
عالیم خطر
ممکن است از
 انسکککاج از رحکککم خکککارج میگردنکککد .اگرررر شرررما معاينررره عنق رحم خارج
حوصلی انجام دهيد ،شايد پارچه هراي نسرجي را ببينيرد
شود.
كرره از عنررق رحررم خ رارج ميگررردد ويررا ممكررن احسرراس
نمائيررد كرره رحررم هنرروز بررزرگ اسررت چررون در بررين آن
بعضي انساج باقي مانده اند.
 انتان .ممکن است خانم تب ،بروي برد از مهبرل ويرا درد
در شكم خود داشته باشد (صفحه  452را ببينيد).
 خونریزی شدید مهبلی (صفحه  401را ببينيد).

تداوی سقط نامكمل
طريقه هاي مختلف برای خالی نمودن رحم بعد از يک سقط نامكمل وجود دارد .مرا دريرن کتراب طررز اسرتفادۀ ايرن
وسايل را تشريح مينمائيم:
( MVA آلۀ مكندۀ دستي).
 دوا ها.
 فورسپس يا طريقه هاي ديگر خارج ساختن انسراج از عنرق رحرم ،درصرورتيكه از دو روش اولري اسرتفاده
كرده نتوانيد.
آلۀ مكندۀ دستي Manual Vacuum Aspiration
بهترين طريق تخليۀ رحم در يك سقط نا مكمل اسرتفاده از آلرۀ مكنردۀ دسرتي ) (MVAميباشرد (فصرل  11ديرده شرود).
هرچنررد آلررۀ مكنرردۀ دسررتي اكثررراً تنهررا در  1مرراه اول
حاملگي مصوون است ،امتحان نمودن آن بعرد از 1
مرراه نيررز بررراي يررك خررانم ايكرره سررقط نامكمررل دارد بررا
ارزش خواهد بود.
سرنج و کانول در آلۀ مكندۀ دستي
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فصل  :11کمک به خانمهائيکه حاملگی شان قبل از موعد ختم ميشود
تداوی سقط نامكمل با دواها
دو دوا ميتوانند به تخليۀ رحم بعرد از يرك سرقط نامكمرل كمرك نماينرد  -ميزوپروسرتول و ارگرومترين .ميزوپروسرتول
ميتواند از طريق دهن ويا از طريق مقعد تطبيق شرود – ايرن دوا سربب تقلرص رحرم و تيلره شردن انسراج باقيمانرده بره
خارج از رحم ميگردد .بهترين زمان استفاده از اين دوا وقتيست كه دسترسري بره مواظبرت هراي عاجرل بشرمول آلرۀ
مكندۀ دستي ) (MVAموجود باشرد ،زيررا ايرن دوا ممكرن اسرت سربب خرونريزي شرديد شرده و هميشره نميتوانرد كرامال
رحم را تخليه كند .ارگومترين دواي ديگريست كره سربب تقلرص رحرم شرده و ميتوانرد از طريرق دهرن ويرا زرقري بره
خانم داده شود.
برای تخلیه رحم بعد از یک سقط نامكمل
 مقدار  655مايکروگرام ميزوپروستول  ............از طريق دهن
خررانم بايررد تابليررت را در ميرران گونرره هررا ويررا زيررر زبرران
خود بگيرد تا حل شود ،و بعرد قسرمت هرای باقيمانرده را
بلع کند .اگرر بلرع كررده نتوانرد تابليرت هرا را داخرل مقعرد
خانم نمائيد تا حل شده و جدب گردند .در وقرت گذاشرتن
تابليت هرا در مقعرد ،دسرتكش بپوشريد .ميزوپروسرتول ترا
 1مرتبه به فاصلۀ  14ساعت ميتواند استفاده شود.

یا
یا

 مقدار  5.1ملی گرام ارگومترين ......................از طريق دهن ،فقط يكمرتبه
 زرق  5.1ملی گرام ارگومترين ......................از طريق عضلی ،فقط يك مرتبه

وقتیکه میزوپروستول برای ختم حاملگی مورد استفاده قرار گیرد

ميزوپروستول معموال همراه يک دوای ديگری بنام ميفيپرستون  ، Mifepristoneبراي خاتمره دادن حراملگي در  1مراه
اول استفاده ميشود (صفحۀ  420را ببينيد) .چون ميزوپروستول در دواخانره هرا يافرت شرده و بسريار قيمرت نيسرت ،بعضري
خانم ها آنرا خودشان براي خاتمه دادن حمل خود استفاده ميكنند.
دسترسي به مواظبت هاي عاجل صحي در زمان خاتمه دادن به حاملگي با ميزوپروستول بسيار مهم است .زيررا ايرن دوا
ميتواند سبب خونريزي شديد ،سقط نامكمل ويا مشكالت خطرناك ديگري گردد .تخليۀ رحم با استفاده از ميزوپروستول به
تنهائي ممكن است ساعت ها ويا روز ها را در بر گيرد .در صورتيكه رحم را مكمل تخليه نتواند ،خانم بايد كسي را پيردا
كند كه به طريق ديگري رحم وي را تخليه نمايد.
اخطار! از میزوپروستول بعد از  12هفتکه حکاملگي اسکتفاده نکنیکد .رحرم خيلری حسراس گرديرده و ممكرن
است پاره شود.
خارج ساختن انساج باقیمانده از عنق رحم
اگر نتوانيد از آلۀ مكندۀ دستي  MVAكار بگيريد ،نتوانيد دوا به خانم بدهيد
و نتوانيد كسي را پيدا كنيد كه رحم را تخليه نمايرد ،يرك معاينره برا سرپكيولوم
را انجام دهيرد (صرفحه  122ديرده شرود) و موجوديرت انسراج يرا لختره هراي
خون را كه از عنق رحم خارج خواهد شد ،ببينيد .يك فورسپس دراز تعقريم
شده را براي كشيدن انسراج و لختره هراي خرون اسرتفاده كنيرد .اينكرار هميشره
مؤثر نميباشد ،مگر بهتر از آنست كه هيچ كاري صورت نگيرد.
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مراقبت های اضطراری برای مشکالت بعد از نقصان والدی يا سقط
اگر سپکيولوم نداريد اما روش معاينه باهر دو دست را ميدانيرد ( صرفحه  124ديرده شرود) ،دسرتهای خرود را خروب
شسته و دستكش هاي پالستيکي معقم بپوشيد .دو انگشت خود را داخرل مهبرل خرانم نمروده و
رحم وي را احساس كنيد .انگشتان خود را در مقابل مجرراي عنرق رحرم حركرت دهيرد .اگرر
احساس ميكنيد كه انساج از طريق عنق رحم در حال بيرون شدن است ،با ماليمرت كوشرش
كنيد كه آنها را خارج سازيد .در صورتيكه بسيار لغزنده بوده و گرفته شده نتواند ،انگشرتان
خررود را بررا گرراز معقررم ويررا يررك پارچرره تكرره نررازك تعقرريم شررده بپوشررانيد و دوبرراره بررراي خررارج
سرراختن انسرراج كوشررش نمائيررد .اينكررار ممكررن اسررت بررراي خررانم دردنرراك باشررد ،لررذا بسرريار بررا
ماليمت كار كنيد .اين روش نادراً كمك مينمايد ،مگر بهتر از آنست كه هيچ كاري صرورت
نگيرد.
اخطار! اگر نتوانيد كه انساج باقيمانده از يك سرقط نامكمرل را خرارج سرازيد ،بايرد فروراً كمرك طبري
بگيريد تا انساج تخليه گردند .در مسير راه مركز صحي ،خانم را بخاطر انتان برا دواهرا ايكره لسرت
آن در صفحۀ 405موجود است تداوي كنيد و متوجه پيدا شدن عاليم شاک باشيد (صفحه .)404

بعد از خارج ساختن انساج:
 رحم را از خارج احساس كنيد كه آيا سخت است .هرر چنرد سراعت
رحم را مالش دهيد تا سخت باقي بماند (صفحه  114ديده شود).
 متوجه عاليم انتان باشيد ( در زير ببينيد).

انتان
خانمی که مصاب انتان رحم باشد در خطر بسيار جدی قرار دارد .انتان ميتواند سبب آسيب رسيدن به رحرم شرده و
همچنان ميتواند به داخل خون انتشار يابد (ميكروبي شدن خون يرا  .)Sepsisميكروبري شردن خرون بسريار خطرنراك
بوده و ميتواند سبب شاك و مرگ شود .زنان اكثراً از سربب سرقط دادن برا اسرتفاده از وسرايل غيرر معقرم ويرا بعرد از
نقصان هاي وال دي و سقط هاي نامكمل مصاب انتان ميگردند ،مگر حتي يك سقط كره بصرورت مصروون صرورت
گرفته باشد نيز بعضا ً سبب انتان رحم ميشود.
عالیم خطر
 تررب بسرريار بلنررد ،بيشررتر از  12درجرره سررانتی
گريد ( 055.4درجۀ فارنهايت).
 نبض سريع ،بيشتر از  055در دقيقه.
 احساس لرزه و خنک خوردن.

 بطن متورم ،سخت و دردناک.
 افرازات بد بوی كه از مهبل خارج
ميگردد.
 احساس مريضی يا ضعف.
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مواظبت هاي عاجل برای مشکالت بعد از نقصان والدی يا سقط دادن
کمک نمودن به خانم ایكه مصاب انتان است
 در صورتيكه هنوز پارچه هاي انساج داخل رحم باشد ،انتان ترا زمراني بهبرود نخواهرد يافرت كره پارچره هرا
تخليه گردند .يكي از روش هاي صفحات  452و  452را براي تخليۀ رحم استفاده نمائيد.
 انتی بيوتيک داده شود (در زير ببينيد).
 براي اينكه بدانيد چگونه از تيتانوس وقايه شود ،صفحه  400را بخوانيد.
 کمک کنيد تا خانم مقدار زيادی مايعات بنوشد .اينکرار بره بردن کمرک مينمايرد ترا برا ميکروبهرا مقابلره کنرد.
اگر خانم در نوشيدن مشكل داشته باشد ،بررايش نوشريدني هراي معاوضره كننرده (ريهايدريشرن كننرده) بدهيرد
(صفحۀ  ،)065مايعات از طريق مقعد بدهيد (صرفحۀ )141ويرا مايعرات
وريدي بدهيد (صفحۀ.)105
 كمك نمائيد تا خانم غرذاهاي مقروي بخرورد .بعضري ميروه هراي ترازه مثرل
مالته ها ،ام ،كيوي و ليمو حاوي ويتامين سي ميباشند كه براي مقابلره برا
انتانات كمك مينمايند.
اگر دارو هاي گيراهي را ميشناسريد كره انتران را توقرف بدهرد ،خرانم ميتوانرد از آن
اسررتفاده نمايررد ،مگککر هککیچ نککوع داروي گیککاهي را داخککل مهبککل و رحککم نگذاریککد.
(بخاطر نظريات در ارتباط با طرز تصرميم گيرري در مرورد مفيرديت يرا مضرر برودن دارو هراي گيراهي صرفحۀ 02
ديده شود).
براي تداوی انتانات
کمک طبی بگيريد .در مسير راه ،اين دوا ها را بدهيد .براي معلومات مكمل در مورد
اين دواها ،صفحات سبز كتاب را كه از صفحۀ  461شروع ميشود و در مورد دواها است ،مطالعه نمائيد.
 زرق  1گرام امپی سيلين ............................در عضله ،بعدا مقدار را به  0گرام كاهش داده و 4
مرتبه در روز داده شود.

و

 زرق  155ملی گرام جنتامايسين ..................................در عضله ،يکبار روزانه
(يا  0ملی گرام جنتامايسين برای هر کيلوگرام وزن بدن)

و
 455 تا  055ملی گرام ميترونيدازول ..........................از طريق دهن 1 ،مرتبه در روز
زمانيكه عاليم انتان از بين رفته و برای مدت  42ساعت موجود نباشد ،تطبيق انتی بيوتيک ها را توقف دهيد.
بعد شروع به دادن تابليت های دوکسی سيکلين شود.
اگر عالیم انتان برای  48ساعت موجود نباشد
 مقدار  055ملی گرام دوکسی سيکلين ...................از طريق دهن ،روزانه  1مرتبه برای  05روز

اگر زرق اجرا كرده نتوانید و یا دواهاي فوق را نداشته باشید
ميتوانيد در عوض دواها را از طريق دهن بدهيد.
 مقدار  1.0گرام امپی سيلين ..............................از طريق دهن ،تنها يكمرتبه

و

 مقدار  055ملی گرام دوکسی سيکلين ...................از طريق دهن ،روزانه  1مرتبه برای  05روز
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مواظبت هاي عاجل برای مشکالت بعد از نقصان والدی يا سقط دادن
تیتانوس
تيتانوس يک نوع انتان است که از سبب سقط نا مصوون بوجود آمده ميتواند.
زنان ايكه در مقابل تيتانوس واكسين نشده باشند مواجه به خطر بلنرد مصراب شردن و حتري مررگ از سربب تيترانوس
ميباشند ،در صورتيكه در زمان سقط كدام چيز غير معقرم داخرل رحرم
وي گردد.
اگر خانم يك سقط غير مصوون داشته بوده باشد و در مردت  05سرال
گذشررته واكسررين تيتررانوس نگرفترره باشررد ،فررورا انترری توکسررين تيتررانوس
برايش داده شود.

برای محافظت در مقابل انتان تیتانوس
 زرق  0055يونت انتی توکسين تيتانوس ..............از طريق عضلی
و  4هفته بعد تر
 زرق  5.0ملی ليتر واکسين توکسوئيد تيتانوس........از طريق عضلی

عالیم مرض تیتانوس








سردردی
مشکل در بلع
شخي گردن
سپزم يا شخي فک
بدن شخ و گرفته
تقلصرررررات و سرررررپزم هرررررای دردنررررراک
عضالت
اختالج

عاليم مرض تيتانوس ممکن است هفته ها بعد از ابتال به انتان شروع گردد.
اگر یك خانم مبتال به مریضی تیتانوس باشد ،فورار باید كمك طبي بگیرید .در مسير راه ،به خرانم كمرك كنيرد ترا بره
يك پهلو بخوابد ،او را آرام نگهداريد و از نور محافظت كنيد.
تمام زنان بايد در مقابل تيتانوس واکسين گردند ترا از مصراب شردن بره تيترانوس وقايره شروند .صرفحۀ  051بخراطر
معلومات در مورد واكسيناسيون تيتانوس ديده شود.
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فصل  :11کمک به خانمهائيکه حاملگی شان قبل از موعد ختم ميشود
خونریزی
اگر مقدار خونريزی در چند روز اول بعد از نقصان والدی يا سقط ،به اندازۀ مقدار خونريزي يك عرادت مراهوار
باشد ،نارمل تلقری ميشرود .بعضری از زنران ترا  1هفتره بعرد از سرقط مقردار کمری خرونريزی دارنرد .بعرد از حردوداً 1
روز ،خون بايد تيره رنگ گردد و سرخ روشرن نباشرد .خرونريزي بيشرتر از ايرن نارمرل نيسرت و ميتوانرد خطرنراك
باشد .در صرورتيكه يرك خرانم بعرد از سرقط خرونريزي زيراد داشرته باشرد ،بخصروص اگرر خرون رنرگ سررخ روشرن
داشته و بعضي لخته هاي خون موجود باشد ،بردان معنري خواهرد برود كره خرون ترازه اسرت و جريران دارد .خرانم در
خطر جدي است و بايد خونريزي توقف داده شود .در صرورتيكه خرونريزي ادامره يابرد ،ممكرن اسرت خرانم بره شراك
برود (صفحۀ  ) 404ويا حتي فوت نمايد.
زماني زنان بعد از نقصان والدی يا سقط خونريزی زياد دارند كه:
 رحم بصورت نارمل تقلص نکند.
 پارچه های نسجی داخل رحم باقی مانده باشد.
 يک جرحه در داخل وجود خانم باشد (صفحه  401را ببينيد).

در صورت خونریزي شدید ،خانم میتواند بخودش كمك كند
اگررر خررونريزی زيرراد برروده و خررانم تنهررا اسررت و کررس ديگررری نيسررت کرره برررايش كمررك كنررد ،او
ميتواند خودش كوشش كند تا خونريزي را توقف دهد .اين روش ممكن براي توقف خرونريزي
كافي نباشد اما خواهد توانست كه خونريزي را كاهش دهد.
در حاليکه دراز کشيده ،يا برروی پاهرای خرود نشسرته (چمباتمره) ،قسرمت پرائينی شركم خرود را
بسيار سخت مالش دهد .در صورتيكه پارچۀ نسجي در رحم مانرده باشرد ،خرانم ميتوانرد برا زور
زدن مانند زمان تولد طفل ،آن پارچه را خارج سازد.

برای کمک به خانم ایکه خونریزی دارد
 .0با تخليه نمودن رحم ،كمك كنيد كه خونريزي توقف داده شود (صفحه  452راببينيد).
من بايد رحم شمارا تخليه
كنم تا خونريزي توقف
يابد .اينكار وقت زيادي را
نخواهد گرفت.
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مواظبت هاي عاجل برای مشکالت بعد از نقصان والدی يا سقط
 .1رحم خانم را هر چند ساعت مرالش دهيرد ترا سرخت گرردد (صرفحۀ
 114را ببينيد) .اينكار كمك خواهرد كررد كره رحرم خرون و انسراج
باقيمانده را به خارج تيله كند.
 .1عاليم انتان را در خانم جستجو نمائيد.
 .4مراقب بوجود آمدن عاليم شاک باشيد (صفحه  404ديده شود).

جراحت داخلی ( جرحۀ داخل بدن)
جرحۀ داخلی در سقط دادن اغلب در اثر تماس يك وسيلۀ تيز بوجود ميايرد كره جردار رحرم را سروراخ ميسرازد .ايرن
وسيله ممكن است به ديگر اعضاي داخلي وجود خانم مانند تخمدان ها ،روده ها ويا مثانه نيز ضرر برساند.
زمانيكه خانم جرحۀ داخلي داشته باشد ،ممكن است داخرل شركم خرود خرونريزي داشرته كره ديرده شرده نتوانرد .ويرا هرم
ممكن است خونريزي از مهبل داشته باشد كه شما ميتوانيد آنرا ببينيد.
عالیم خطر
 شكم شخ و سخت بوده و آواز روده ها در آن شنيده نميشود.
 شكم درد های خيلی خراب و يا گرفتگي داشته باشد.
 تب همراه با لرزه و احساس خنک خوردن
موجود باشد.
 دلبدی و استفراغ موجود باشد.
 موجوديت درد در يک يا هر دوشانه
 موجوديت شاک.
اخطار! خانم ایکه عالیم جرحه داخلی را داشته باشد باید فورار به شفاخانه یا مركکز صکحي انتقکال
گردد تا عملیات شود .بدون عمليات جراحي خانم فوت خواهد كرد.

در مسررررير راه برررره مركررررز صررررحی ،خررررانم را بررررا
اهتمامررات شرراک تررداوی نمائيررد (صررفحۀ بعرردي ديررده
شود) ،مگر براي خانم از طريق دهرن نوشريدني يرا
غررذا ندهيررد( .دادن دوا از طريررق دهررن بررا مقرردار كررم
آب كه فقط باعث بلع دوا شود ،جواز دارد).
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شاک
اگر خانم مصاب يك انتان وخيم بوده ويا خونريزی زياد داشته باشد ،شايد بطرف شاک برود.
عالیم خطر
 خانم احساس ضعف ،بيحالی ،ناتوانی و گنسيت دارد.
 رنگ خانم پريده و عرق سرد دارد.
 نبض سريع ،بيشتراز  055ضربان فی دقيقه
 تنفس سريع.
 سقوط فشار خون.
 بعضی اوقات ضياع شعور(بيهوشي)
به سرعت كمك طبي بگيريد .براي نجات حيات خانم ابتدا بايد شراك را ترداوي كنيرد .بعرد هردايات داده شردۀ قبلري در
اين فصل را براي توقف خونريزي ويا انتان تعقيب كنيد.
در مسير راه الی مركز صحی يا شفاخانه:
 خررانم را طرروري بخوابانيررد كرره پاهررايش بلنررد تررر از
سر قرار گيرد و رويرش بره يكطررف دور خرورده
باشد.
 برايش مايعات بدهيرد .اگرر بحالرت شرعوري باشرد،
ميتواند نوشيدني هاي ريهايدريشن كننده بنوشد (صفحه  065ديده شود) .اگر بحالرت بيهوشري بروده (ضرياع
شعور داشته باشد) ،مايعات را از طريق مقعدی ( صفحه  141ديده شود) يرا از طريرق زرق وريردی ،در
صورتيكه ميدانيد (صفحه  105ديده شود) برايش تطبيق كنيد.

 اگر خانم بيهوش است ،از طريق دهن برايش هيچ چيزی داده نشود – نه دوا ،نه نوشيدني و نه غذا.
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کار با جامعه برای جلوگيری از سقط غير مصوون
كار با جامعه براي جلوگیري از سقط غیر مصوون
بيشتر معلومات اين فصل در اين مورد است كه چگونه زندگي يك خانم بعرد از سرقط دادن غيرر مصروون ويرا سرقط
نامكمل محافظه گردد .با فهميدن اسباب سقط دادن هاي غير مصوون در جامعۀ خود ،شما ميتوانيد برراي محافظرت
صحت زنان بيشتر كار كنيد.
درين مورد فكر كنيد كه چگونه اين اسباب تغيير يابد تا خانم ها بره سرقط دادن غيرر مصروون ضررورت پيردا نكننرد.
بعداً براي جلوگيري از اين عملكرد هاي غير مصوون در جامعۀ خود جلوگيري نمائيد .بعضي قابلره هرا برا تردريس
زنان در مورد تنظيم خانواده به اينكار كمك مينمايند .يكتعداد ديگر براي تغيير دادن نظريرات مرردم در مرورد سرقط
دادن كار مينمايند .بعضي هم تالش مينمايند تا قوانين مربوط را تغيير دهند.
كمك كنيد تا زنان و ديگران در جامعه در مورد احساس شرم و ترس زنان در صورتيكه از سربب سرقط دادن غيرر
مصوون مريض ميگردند ،بحث و گفتگو نمايند .تالش كنيد تا راه هاي حل جامعه را پيدا كنيد ترا بره زنران بيشرتري
كمك شود كه مواظبت هاي صحي مورد نياز خود را دريافت نمايند.

من نميدانستم که ميتوانم از
روش هاي تنظيم خانواده را
استفاده کنم ،اما من آماده
نبودم که طفل ديگری داشته
باشم.

شفاخانه بسيار دور
است!

چرا در منطقۀ ما زنان
سقط های غير مصوون
دارند؟

در قريه ما يك زن است که سقط دادن
ها را انجام ميدهد ،اما نمی داند كه
اينكار را مصوون انجام دهد.
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