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حترری مرراهرترين و بررا تجربرره ترررين قابلرره هررا گرراهی برره کمررک
نيازدارند .برای مثال ،خونريزی شديد ،اکالمپسيا و يا سرقوط
بند نراف حراالتي انرد كره در منرزل ترداوي شرده نميتواننرد .ايرن
گونه مشکالت صرحي فقرط برا اسرتفاده از وسرايل و كارمنردان
مررراهر موجرررود در يرررك مركرررز صرررحي يرررا شرررفاخانه حرررل شرررده
ميتوانند.
اين کتاب زمان هرا ايررا پيشرنهاد ميكنرد كره بايرد مشرورۀ طبري
بگيريد ،كمرك طبري بگيريرد ويرا بره مركرز صرحي يرا شرفاخانه
برويد .گاهي شما خودتان بايد تصميم بگيريد كره آيرا بره كمرك
نيرراز داريررد يرراخير .طررور مثررال ،ممكررن اسررت در ايررن كترراب
پروسرريجر هررائي تشررريح شررده باشرررد كرره شررما در رابطرره بررره
اجررراي آن آمرروزش نديررده باشرريد .شررما برره عرروض كوشررش برره
عملي ساختن اين پروسيجر ها صرف با خواندن از روي كتاب ،بايد از كسي كه تجربه داشته باشد كمك بگيريد.

مراکز صحی و شفاخانه چه خدماتي را فراهم ساخته میتوانند
شفاخانه ها و مراکز صحی دارای ابزار حفاظت کننده حيات ،وسايل و افرادي اند كه در مورد مهارت هاي طبري
و دواها آموزش عالي و تخصصي دارند ،كه شما نميتوانيد در منزل بره آن دسترسري داشرته باشريد .اکثرر پروسريجر
های شفاخانه ای در موقع ضرورت بسريار مفيرد انرد .و گراهی ايرن وسرايل و پروسريجر هرا يگانره راه نجرات حيرات
براي خانم ها ميباشند.
درين فصل مرا بعضري از انرواع کمرک هرا ايررا لسرت نمروده ايرم کره ممكرن اسرت شرما بتوانيرد آنهرا را در يرك مركرز
صحي يا شفاخانه حاصل كنيد .ما نظرياتي را ارائه ميداريم در مورد اينكه چه وقت كمك طبي بگيريد و چگونه برا
كارمندان شفاخانه و ساير كاركنان صحي كار نمائيد.
به یاد داشته باشید :در اکثر والدت ها وسايل و پروسيجر های پيشرفتۀ طبی ضرورت نمي باشرد.
در بسررياري شررفاخانه هررا از ايررن وسررايل بيشررتر از حررد ضرررورت اسررتفاده ميشررود .برررای مثررال ،زنرران
حاملرره اكثررراً ضرررورت برره اجرررای معاينرره سررونوگرافي ندارنررد (تصرروير برررداري از جنررين در داخررل
رحم) ،ولی در اكثر شفاخانه ها به هر خانم حامله اين معاينه داده ميشود .شفاخانه هرا و دوكتروران
ممكن است پروسيجر ها ايرا انجام دهند كه نه تنها غير ضروري اسرت بلكره خطرنراك نيرز ميباشرد.
طور مثال ،ممكن اسرت دوكتروران در هرر والدت دهري اپيزيوترومي (قطرع كرردن دريچرۀ مهبرل) را
انجام دهند .اينكار ضروري نيست و ناحيه قطع شردگي ممكرن اسرت انتراني شرده ويرا ديگرر مشركالت
را بعد از والدت بوجود آورد.

433

یك كتاب براي قابله ها ()0202

فصل  :14گرفتن کمک طبی
معاینات البراتواری
البراتوار ها وسايلي دارند مانند ميکروسکوپ ها و اشخاصي دارند كه در مورد تست خون ،ادرار ،مواد غايطه و انساج
آموزش ديده اند تا مريضي ها و ديگر حاالت صحي را تشخيص نمايند .بعضي اوقات معاينه يا تست البراتواري يگانه
طريق مطمئن براي شناخت سبب يك مشكل ميباشد .طور مثال ،معاينۀ البراتواري ميتواند نشان دهد كه يك خانم مصاب
كمخوني است ،يك خانم مصاب انتان مثانه است ويا مصاب  HIVميباشد.

سونوگرافي ،دوپلرز و اكسریز
بعضي مراكز صحي ماشين هائي دارند كه ميتوانند از طفل در داخل
رحررم مررادر تصرروير برررداري كننررد .برره ايررن ماشررين هررا سررونوگرام يررا
التراسوند گفته ميشود .ممكن است بخواهيد سرونوگرافي اجررا كنيرد ترا
بدانيد كه آيا خانم دوگانگي داريد يا آيا طفل به پا (بريچ) است.
يك فيتوسكوپ التراسوند (دوپلر) شنيدن صرداي قلرب طفرل را آسرانتر
ميسازد ،مگر تصوير برداري نميكند.
يكنرروع ماشررين ديگررر از شررعاع
ايكرررس ميكنرررد ترررا از اسرررتخوان
هرراي داخررل وجررود يررك شررخص
تصرررروير برررررداري كنررررد .ايررررن
تصررراوير شكسرررتگي اسرررتخوان
هررا را نشرران ميدهنررد .اكسررريز
يررا شررعاع ايكررس سرربب تخريررب
حجرات بدن ميشود .چند اكسري محدود احتمراال مشركالتي را ايجراد نخواهرد
كرد ،اما معروض شدن به دفعات زياد به شعاع ايكس ميتوانرد سربب بوجرود
آمدن سررطان گرردد .زنکان حاملکه هیچگکاه نبایکد معکروض بکه شکعاع ایكکس
شوند ،مگر اینكه واقعا ر ضروري باشد .هرگاه يك خانم حاملره بره اكسرريز ضررورت داشرته باشرد ،شركم وي بايرد برا
پيشبند ساخته شده از سرب پوشيده شود تا طفل محافظه گردد.

دوا ها
يررک داکتررر دقيررق و خرروب تحصرريل کرررده در يررك مركررز صررحي
بسيار مجهز ميتواند دواها ايرا تجويز كند كره در منرزل تجرويز
آن مصوون نميباشد .طور مثال ،قابله ها هرگز نبايرد در منرزل
اكسرري توسررين را بررراي شررروع يررا تقويررت والدت اسررتفاده كننررد.
مگررر اكسرري توسررين در يررك مركررز صررحي ايكرره مررادر و طفررل
ميتواننررد زيررر مراقبررت جرردي باشررند و در جائيكرره در صررورت
بروز كدام مشكل طفل بتواند بزودي با عمليات جراحي والدت
داده شررررود ،ميتوانررررد بصررررورت مصرررروون تطبيررررق گررررردد .در
صورتيكه خانم والدت بسيار طوالني داشته (صفحۀ  026ديرده
شود) ،دادن اكسي توسين در يك مركز صرحي ميتوانرد بررايش
كمك كند تا طفل خود را والدت دهد.
در يرك مركرز صرحي يرا شرفاخانه همچنران قرادر خواهيرد برود ترا
براي طفل مريض نيرز دوا دريافرت كنيرد .در منرزل دادن دوا هرا
برررررررررررراي طفرررررررررررل اغلرررررررررررب بسررررررررررريار خطرنررررررررررراك ميباشرررررررررررد.

قطرات
اكسي-توسين

با امكانات مراقبت دقيق و دسترسی به عمليات
جراحی ،اوکسی توسين را ميتوان بصورت
مصوون از طريق وريدی تطبيق نمود.
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مراکز صحی وشفاخانه ها چه خدماتي را فراهم ساخته ميتوانند
وسایل برای والدت حاالت عاجل والدی
درينجا بعضي پروسيجرها ئي را تشرريح ميرداريم كره ممكرن اسرت برراي سررعت دادن والدت ويرا تعجيرل در خرارج
ساختن طفل ،در مراكز صحي مورد استفاده قرار گيرند .اين پروسيجرها حيات طفل را كه در حالت نراگوار قررار
دارد و حيات مادر را كه براي ساعات بسيار زيراد و طروالني درد هراي والدي داشرته اسرت ويرا در معررض خطرر
انتان قرار داشته باشند ،حفظ مينمايد.

پاره كردن خریطۀ آب (گرفتن جیب)
زمانيكه خانم براي ساعت هاي زيادي درد هراي والدي داشرته مگرر پيشررفت خروب نكررده باشرد ،بعضري
داكتران (و قابله ها) با استفاده از يك وسيلۀ معقم خريطۀ آب (جيب) را پاره مينمايند .اينكرار اغلرب سربب
پائين آمدن سريع سر طفل روي عنق رحم شده و والدت را سرعت ميبخشد.
چنگك جيب يا
طفرل
سرر
پاره كردن خريطۀ آب (گرفتن جيرب) خطرر انتران را افرزايش ميدهرد و اگرر
 Amniohookوسيله
در يك وضعيت نا مناسب والدي به سرعت پائين آيد ،مانع والدت خواهد شد.
ايست برای گرفتن جيب.

والدت دادن با وسایل
طفل ايكه در مهبل بند مانده باشد ،اغلرب ميتوانرد برا اسرتفاده از فورسرپس والدي ويرا  Vaccum Extractorبخرارج
كشيده شود.
فورسپس والدي براي گرفتن سر
طفل و كش كردن آن به خارج از
بدن مادر استفاده ميشود.

وسيلۀ كش كننده با ايجاد خالء يعني
 Vccum Extractorبه تماس سر
طفل آمده و با ايجاد حاكت مكندگي
طفل را به خارج از مهبل كش ميكند.

اسررتفاده از فورسررپس والدي و  Vaccum Extractorنرردرتا ً ض ررورت ميافتررد و اسررتفاده از آنهررا در منررزل بسرريار
خطرناك ميباشد .اما اگر طفل به خطر مرگ قرار داشته (ويا كدام حالت عاجرل ديگرري موجرود باشرد) ،اسرتفاده از
اين وسايل بهترين و مصوون ترين طريق براي كمك به والدت طفل ميباشد.
یاد داشت :استفاده از وسايل در خرانم مصراب بره  HIVاجتنراب شرود .اسرتفاده از آنهرا خطرر انتشرار
 HIVرا به طفل افزايش ميدهد.
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فصل  :14گرفتن کمک طبی
عملیات سزارین () Cesarean Section
در حرراالت نررادر برررای نجررات حيررات طفررل و مررادر يررك طفررل بايررد
توسط عمليات جراحي والدت داده شود .طور مثال ،درصرورتيكه
طفررل در يررك وضررعيت نرراممكن والدي قرررار گرفترره باشررد ،عمليررات
جراحرري يگانرره طريررق خررارج سرراختن طفررل خواهررد بررود .عمليررات
جراحي زمانيكره مرادر و طفرل در يرك خطرر فروري ماننرد انفصرال
قبل از وقت پالسرنتا ويرا سرقوط بنرد نراف ،قررار داشرته باشرند ،نيرز
ضروري است.
بعضرري اوقررات بررراي والدت دادن طفررل يررك خررانم مصرراب برره HIV
عمليات سزارين
نيررز عمليررات جراحرري اسررتفاده ميشررود .والدت دادن طفررل در ايررن
حالت احتمال مصاب شدن طفل به  HIVرا در زمان والدت كاهش ميدهد.
بهرصورت ،عمليات سزارين ميتواند سبب مشكالت جردي گرردد .طرور مثرال ،ممكرن اسرت خرانم در مقابرل دواهراي
بيهوش كننده حساسيت داشته باشد .ناحيه قطع شدگي جلد شكم ممكرن اسرت بره زودي شرفاياب نشرده و انتراني گرردد.
خانم ممكن است در تغذي طفرل از پسرتان و مواظبرت از طرف مشركالت داشرته باشرد چرون شرفايابي بعرد از عمليرات
بسيار مشكتر از شفايابي بعد از والدت عرادي ميباشرد .خرانم ايكره عمليرات سرزارين شردن بره اسرتراحت ،مواظبرت و
كمك بيشتر نياز دارد.
یککاد داشککت :عملیککات سککزارین اکثککرا بصککورت بککیش از حککد اسککتفاده میشککود! بعضرری از داکتررران
عمليات سزارين را بخاطری استفاده ميکنند که به اينطريق ميتوانند خودشران وقرت والدت را تعيرين
كنند ويا بخاطر ايكه ميتوانند پول بيشتري بدست آورند .در بعضي منراطق بيشرتر زنران اطفرال خرود
را با عمليرات جراحري بردنيا مري آورنرد .مگرر عملیکات سکزارین بایکد تنهکا زمکاني اسکتفاده گکردد كکه
براي صحت مادر و طفل ضروري باشد.

باز نمودن استخوان عانه ( ) Symphisiotomy
سمفيزيوتومي عبارت از قطع قسمت وسط استخوان عانه در يك خانم ميباشد .اينكار بخراطر
باز نمودن لگن خاصره ايكه بسيار كوچك باشد صورت ميگيرد تا به طفل اجازه دهد كره از
طريق مهبل والدت يابد .اجرراي آن نسربت بره عمليرات سرزارين آسرانتر اسرت ،مگرر تنهرا در
بعضي نقاط جهان از آن كار گرفتره ميشرود و هميشره مرؤثر نميباشرد .اينكرار سربب مشركالتي
نيز ميشود ،كه ممكن است مثانه قطع شده ويا يا يك معلوليت دايمي را ايجاد نمايد.

انتقال خون (تطبیق خون از طریق وریدي)
خانم ايكه بعد از والدت يا از اثر مشكالت ديگري (مانند سرقط غيرر مصروون) خرونريزي زيراد داشرته باشرد ،ممكرن
اسررت برره تطبيررق خررون از طريررق وريرردي ضرررورت داشررته باشررد .در بعضرري
مناطق بايد يرك عضرو خرانواده كره بتوانرد بره خرانم خرون بدهرد بايرد برا وي بره
مركز صحي برود.
انتقررال خررون (نقررل الرردم) بايررد تنهررا در صررورت ضرررورت عاجررل انجررام شررود،
زيرا خون ميتواند يكتعداد انتانات مثل هيپاتيت و  HIVرا انتقرال دهرد .هرگراه
خررانم از يررك شررخص مصرراب انترران خررون بگيرررد ،بسرريار احتمررال دارد كرره برره
همان انتران مصراب گرردد .در بسرياري منراطق خرون از نظرر امرراض وخريم
زمانيكه يك خانم مقدار زيادي خون ضايع
تست ميشود ،مگر هميشره يرك شرانس كرم مرريض شردن از سربب انتقرال خرون
نموده باشد ،انتقال خون حياتش را محافظه
وجود دارد.
خواهد كرد.
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مراکز صحی وشفاخانه ها چه خدماتي را فراهم ساخته ميتوانند
وسایل براي كمك به اطفال مریض
در مناطقي كه خدمات طبي ناچيز وجود دارد ،براي بيشتر اطفال ايكه مريض به دنيا
مي آيند ،كمك شده نميتواند .مگر يك شفاخانۀ مجهز با وسايل ،بعضي منابع را براي
كمك به اطفال مريض ،كوچك ويا قبل از ميعاد خواهد داشت.
انكوبتور ) (Incobatorيك بكس ايست كه اطفال كوچك يا مريض
را گرم نگه ميدارد .همانند بسياري وسايل طبي ،اين وسيله نيز
بعضا بيش از لزوم استفاده ميشود .بيشتر اطفال در بازوهاي مادر
و به تماس جلد مادر بهترين گرمي را ميتوانند داشته باشند.
خیمۀ آكسیجن یا كاله آكسیجن به طفل نوزاد آكسيجن بيشتري ميدهد .اين وسيله براي اطفال
ماشين تنفس

ايكه مشكالت تنفسي دارند كمك نموده ميتواند.
ماشین تنفس یا  Respiratorبه يك طفل بسيار مريض كمك ميكند تا تنفس نمايد.
تيوب تغذي

تیوب تغذي  Feeding Tubeاز طريق بيني طفل داخل معدۀ وي ميشود .اين وسيله زماني
استفاده ميشود كه طفل بسيار ضعيف بوده و از پستان تغذي شده نتواند .در شفاخانه ممكن

است از طريق تيوب تركيبات غذائي اطفال داده شود ،مگر اكثراً شير پستان كه دوشيده
شده باشد بهتر است ( صفحۀ  120ديده شود).
مونیتور قلب  Heart Monitorو ديگر وسايل اندازه گيري كننده به بدن طفل وصل
ميگردند تا سرعت ضربان قلب و ديگر عاليم صحي را اندازه گيري كنند.
مونيتور قلب

مراكز صحي به حمایت جامعه نیاز دارند
هررر جامعرره بايررد يررک مرکررز صررحی بررا تررداركات مناسررب و كررافي داشررته باشررد .حررد اقررل ،يررك مركررز صررحي بايررد
كاركنان صحي ماهر و بعضي وسايل اساسي براي حفظ حيات بشمول آكسريجن ،دواهراي معرين و وسرايل معقرم
براي عمليات هراي سرادۀ جراحري داشرته باشرد .امرا متاسرفانه بيشرتر شرفاخانه هرا و مراكرز صرحي تمرام ترداركات
مورد نياز خود را ندارند.
بعضی از جوامع بوديجرۀ كرافي برراي شرفاخانه هرا
ويا مواظبت هاي صحي ندارند.
و بيشرررتر جوامرررع بجررراي آنكررره بررره نيازمنررردي هررراي
اساسي صحي مردم رسيدگي نماينرد ،بوديجرۀ خرود
را به مصارف جنگ يا براي منرافع قشرر ثروتمنرد
مصرف ميكنند.
آيررا قابلرره هررا ميتواننررد بررراي تغييررر ايررن وضررعيت
كاري انجام دهند؟

اکثر مراکز صحی ،کلينيک ها ،پوسته های صحی و شفاخانه برای
ارائه خدمات اساسی ،تداركات كافي مورد نياز را ندارند.
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رسیدن به یك مرکز صحی
يک خانم مصاب به يرک مشرکل خطرنراک صرحی ويرا معرروض بره خطرر جردي ،بره كمرك طبري فروري نيراز دارد.
زمانيكه خانم در خطر باشد ،ممكن است خانواده ويا قابله اش به اين عقيده باشند كره هريچ اميردي وجرود نردارد .ايرن
واقعيت ندارد .گرفتن كمك طبي بصورت فوري ،میتواند حیات خانم را نجات دهد.
بررراي يكتعررداد زنرران سرراكن در قريرره ممكررن اسررت نزديكترررين مركررز صررحي روز هررا
فاصله داشته باشد .بعضي زنان از موتر استفاده كرده ويا كيلومتر هرا پيراده ميرونرد
ترا بره كمررك هراي طبري برسررند .حتري زنران ايكرره نزديرك بره شررفاخانه زنردگي مينماينررد
ممكن است بخاطر نداشتن پول يا عدم موجوديت وسيلۀ انتقال ،نتوانند به آن برسرند.
يكجا برا هرر خرانواده وبرا جامعره در مجمروع قبرل از وقروع يرك حالرت عاجرل برنامره
ريزي نمائيد كه چگونه يك خانم را برراي گررفتن كمرك طبري انتقرال دهيرد .صرفحۀ  056نظريراتي را در مرورد تهيره
پالن انتقاالتي ارائه مينمايد.

تصمیم گیري سریع برای دریافت کمک طبي
هرگاه یك عالمه خطکر را مکي بینیکد ،در هکر زمکاني كکه باشکد ،انتظکار نكشکید .در صرورتيكه ميتوانيرد مشركل را در
خانه تداوي كنيد ،بزودي اينكرار را انجرام دهيرد .هرگراه خودتران نميتوانيرد مشركل را ترداوي كنيرد ،ويرا اگرر برا وجرود
تالش شما يك مشكل تداوي نشد – وقت گرفتن كمك طبي است!
هرقدر سريع تر كه كمك طبي بگيريد ،كاركنران صرحي در مراكرز صرحي و شرفاخانه هرا خواهنرد توانسرت بهترر بره
مادر و طفل كمك نمايند.

کار با مراکز صحی و داکتران
قابله ها ،نرس هرا ،داکترران و ديگرر کارکنران صرحی همره بايرد برا
هم براي صحت زنان و خانواده ها کارنمايند.
آن خانم بعد از والدت خونريزی
قابلهرررا هرررم بررره مراکرررز صرررحی و بررره داکترررران ضررررورت دارنرررد.
زيادی داشته است ،خيلی خوب
زمانيكررره خرررانم يرررك حالرررت صرررحي عاجرررل داشرررته باشرررد ،يرررك قابلرررۀ
کرديد که وی را به شفاخانه
هوشيار ميداند كه مركز صحي احتماال بهترين محل بررايش اسرت
آورديد.
تا برود.
متأسفانه ،بسياري داکتران درك نمي نمايند كه چقدر به قابلره هراي
احتياج دارند .داكتران آموزش ديده اند تا به واقعات عاجل صرحي
رسرريدگي كننررد و بسررياري آنهررا برره والدت ماننررد يررك واقعررۀ عاجررل
رسرريدگي ميكننررد .مگررر قابلرره هررا كارشررناس و مرراهر والدت هرراي
نارمرررل و سرررالم ميباشرررند .آنهرررا اغلرررب داراي شررركيبائي و اعتمررراد
بيشتري اند كه زنران در زمران والدت بره آن نيراز دارنرد .بسرياري
قابلرره هررا ميداننررد كرره چگونرره از دارو هرراي گيرراهي اس رتفاده كننررد،
من خيلی خوشحالم كه
چگونه از مساژ دادن ها استفاده كننرد ،چگونره بصرورت مصروون
شما درينجا براي كمك
طفررل را ترردور دهنررد ويررا آگرراهي هررائي ديگررري را دارنررد كرره در
هستيد .ميترسيدم كه خانم
مكاتب طبي تدريس نميگردند.
بميرد.
داكتررران ممكررن اسررت مهررارت هرراي خرراص قابلرره هررا را قرردر نكننررد.
قابله هاي محلي ممكن است به چشم حقارت و منحيث كساني ديده
شوند كه بي سواد بوده و لياقت ندارند .براي يك قابلۀ محل بسيار مشكل خواهد بود تا برراي بهبرود صرحت زنران برا
مراكز صحي كار كنند.
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به خاطر همين چالش ها مهم است که قبل از وقوع يرك حالرت عاجرل ،برا مراكرز صرحي و داكترران ارتبراط برقررار
ساخته شود .به اين طريق زمانيكه به كمك نياز داريد ،بسريار احتمرال دارد كره برا احتررام برا شرما برخرورد صرورت
گيرد .كوشش نمائيد تا فقط برا يرك داكترر كره ديرده ميشرود اهميرت موجوديرت قابلره هرا را ميدانرد ،صرحبت نمائيرد .در
مورد طريقه هائي ممكنۀ كار با شفاخانه يا مركز صحي صحبت كنيد .در صورت امكان ،يك جلسره برين يرك گرروه
داكتران و يك گروه قابله ها خواهد توانست به همه كمك كند تا با يكديگر كار نمايند.
زمانيكه قابله ها و شفاخانه يا مركرز صرحي برا يكرديگر كرار كننرد ،همره منفعرت خواهنرد گرفرت .اگرر قابلره يرك خرانم
مواجه به خطر را زود تر رجعت دهد ،داكتران براي جلوگيري از مشكل كار بيشتري ميتواننرد انجرام دهنرد .برا يرك
قابله اگر با احتررام برخرورد صرورت گيررد ،بيشرتر آمراده خواهرد برود ترا يرك خرانم را بره شرفاخانه ببررد .درينجرا يرك
داستان واقعي تذكر داده ميشود:

قابله ایکه تسلیم نمی شود
نيوسا ،يک زن کوچک اندام دهقان ،به صفت کارکن صحی در برازيل کار ميکند .لورا يكي از مريضان
نيوسا است که قبال سه بار حامله شده است ولی در هربار حاملگی های خود را از سبب فشار بلند خون كه
به تعقيب آن اختالجات بوجود آمده ،در ماه هاي اخير حاملگي از دست داده است .لورا يك زن غمگين بود،
خاموش و مايوس از تقدير خود كه نتوانسته صاحب طفل شود .نيوسا با لورا در مورد صحت وي صحبت
كرد و برايش ويت امين هائي را داد و او را در مورد حاملگي اش تشويق كرد و روحيه داد ،مواظبت ايكه
لورا قبال هرگز نديده بود .لورا چشم به راه ديدن نيوسا بود .يك روز در ماه  2حاملگي لورا با يك سردردي
بسيار شديد از خواب بيدار شد و متوجه تورم پاهاي خود شد .لورا آئينه نداشت تا روي خود را در آن ببيند،
مگر زمانيكه نيوسا آمد ،از ديدن ورم روي لورا تكان خورد .نيوسا ميدانست كه بدون كمك بازهم لورا طفل
خود را از دست خواهد داد و شايد زندگي خودش را نيز از دست دهد!
از انجائيکه يک هفته به سال نو مانده بود ،در شفاخانه تعداد كم داكتران و نرس ها كار ميكردند و اكثر به
رخصتي بودند .آنها نميخواستند كه مريضان بيشتري را بستر كنند ،بنا ًء به لورا يك دوا زرق كردند و
برايش گفتند كه به خانه برود و تا زمان والدت طفل انتظار بكشد .نيوسا اينرا قبول نميكرد و نزد رئيس
شفاخانه رفت تا وضعيت لورا و تاريخچۀ قبلي او را تشريح نمايد .اما بعد از ديدن تمام مشخصه ها و
شنيدن اينكه او يك كاركن صحي است ،رئيس برايش گفت كه "اتاق بستر نداريم" و اينكه نيوسا بايد لورا را
به خانه ببرد و انتظار بكشد.
اما نيوسا تسليم نمی شد .او ميدانست که وضعيت لورا خطرناكتر از
آن است كه به خانه برگردد .در عوض او لورا را به مركز پوليس
برد .در آنجا نيوسا فرياد و فغان برپا كرد .گرچه نيوسا يك زن
الغر اندام است ،مگر آواز و برقي در چشم هايش درد كه فراموش
شدني نيست .زمانيكه در جنگ باشد ،به آساني ناديده گرفته شده
نميتواند!
باخخره يك موتر پوليس نيوسا و لورا را به يك شفاخانه ايكه يك ساعت از قريۀ شان فاصله داشت ،انتقال
داد .به مجرد رسيدن شان به شفاخانه ،فشار خون لورا معاينه شد كه بسيار بلند بود ،بنا ًء داكتران عمليات
سزارين اجرا كرده و لورا يك پسر صحتمند به دنيا آورد .دانش صحي نيوسا ،اراده و عشق وي به كارش
حيات اين طفل را نجات داد – و شايد همچنان حيات مادرش را!
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در يک سيستم صحی مؤثر كه خوب كار كند ،قابله ها وداکتران با همديگر کار مينمايند.
 هنگاميکه يک قابله در واقعۀ عاجل ،خانم ايرا به شفاخانه مي آورد ،او بايرد بتوانرد برا خرانم ترا خرتم والدت
در آنجا بماند .اينكار سبب خواهد شرد كره خرانم بيشرتر بره گررفتن كمرك طبري در يرك حالرت عاجرل رضرايت
نشان دهد ،چون بيشتر احساس اطمينان و آرامش خواهد كررد .اينكرار همچنران كمرك خواهرد كررد كره قابلره
با ديدن اينكه در مركز صحي چگونه به واقعات عاجل رسيدگي مينمايند ،بيشتر بياموزد.
 قابله ها ،داکتران و ديگر کارکنان صحی بايد بايکديگر در باره مشکالت صحی معمرول در جامعره ،و در
مورد اينكه چگونه هركدام ميتوانند براي حل اين مشكالت كار نمايند ،صحبت كنند.
 قابله هرا بايرد بتواننرد از داكترران سرواالت طبري داشرته باشرند و داكترران بايرد آزادانره بره آنهرا جرواب بدهنرد.
داكتران و مراكز صحي ميتوانند آموزش و وسايل را براي قابله ها فراهم سازند.
در موارد عاجل هميشه وقت
كافي وجود ندارد .ما به اكسي
توسين ضرورت داريم تا
خونريزي بعد از والدت را
توقف دهيم.

وشايد بتوانيم براي وقايه از
كمخوني كه بيشتر خانم ها
مصاب آن ميباشند ،باهم كار
كنيم.

اگر يك خانم خونريزی
دارد ،بايد او را اينجا به
شفاخانه بفرستيد.

اگر ما به قابله ها طرز تطبيق
مصوون اكسي توسين را
بياموزيم – فكر ميكنم نظر
خوبي باشد.

در مرکز صحی
مراكز صحي و شفاخانه ها مقررات و پروسيجر هاي خود را دارند .ترا زمانيكره آنهرا را تجربره نكنيرد نميتوانيرد برا
آنها آشنائي پيدا كرده و مأنوس شويد.
اگر بتوانيد با يك خانم ايكه يك مشكل صحي دارد به مركز صحي برويرد ،ميتوانيرد ايرن پروسريجر هرا و مهرارت هرا
را بیاموزید و آنها را به زنان و خانواده هاي آنها تشریح كنيد .شايد بتوانيد بعضي از پروسريجر هرا يرا روش هراي
غير ضروري را تغییر دهيد.
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آموختن از مراکز صحی
به تمام كار هائيكه در مركز صحي اجرا ميشود ،توجه كنيد .هروقت که ميتوانيد سوال نمائيد.
چون حاال
عضالت را
ميدوزم .ببين تار
 55قويتر از تار
 555است.

داكتر صاحب!
چرا تار سوزن را
تغيير داديد؟

تشریح كنید كه چه واقع میشود
اجازه بدهيد خانم و خانواده اش بدانند كه چرا هر پروسيجر اجرا ميشرود .اطمينران حاصرل كنيرد كره خرانم در مرورد
تداوي ميداند و با آن موافق است.

کککککار بککککرای تغییککککر دادن عملكککککرد هککککاي
غیرضروري ،اهانت آمیز ویا مضر
بعضی عملكردهاي شفاخانه غيرر ضرروری هسرتند .اينهرا ممکرن اسرت بردون دليرل معقرول خرانم را ناراحرت سرازند.
طورمثال ،ضرور نيست كه موهاي ناحيۀ عانرۀ خرانم قبرل از يرك والدت نارمرل ترراش داده شروند .ايرن يرك عملكررد
معمول در شفاخانه بوده اما غيرر ضرروري اسرت .يرك عملكررد معمرول ديگرر شرفاخانه كره ميتواننرد سربب مشركالتي
گردد ،اپيزيوتومي (قطع كردن دريچۀ مهبل) قبل از هر والدت ميباشد ترا اطمينران حاصرل گرردد كره مجرراي كرافي
براي خارج شدن وجود دارد .اين كار غير ضروري است .اينكار ميتواند سبب پاره گي هاي عميرق ترا ركرتم گرردد
كه مانند پاره گي هاي كوچك بزودي شفاياب نخواهد شد.
اگر شما روابط حسنه ای با مرکز صحی داريرد ،ميتوانيرد بعضری از تغييررات مثبرت را پيشرنهاد كنيرد .اگرر شرما در
هرزمان فقط يک تغيير را پيشنهاد نمائيد ،احتماال چانس مؤفقيت بيشتری خواهيد داشت.
در ينجا بعضي چيز هائي تذكر داده ميشود كه ممكن بخواهيد روي آن تمركز كنيد:
 پروسيجر ها بايد به همه كسانيكه مواظبت صحي دريافت ميكنند تشريح گردد.
 خانم ها بايد در جريان والدت اجازۀ خوردن و نوشيدن داشته باشند.
 خانم ها بايرد اجرازه داده شروند (و تشرويق گردنرد!) ترا در جريران والدت
بنشينند ،ايستاده شوند ويا قدم بزنند.
 به خانم ها بايد اجازه داده شود تا در وضعيت نشسته ،نشسرتن روي دو
پا يا ايستاده والدت نمايند.
 از پروسررريجر هررراي و عمليرررات هررراي جراحررري غيرررر ضرررروري (ماننرررد
اپيزيوتومي ويا عمليات سزارين در همه والدت ها) اجتناب بعمل آيد.
 بايد به زنان اجرازه داده شرود كره نروزادان خرود را برزودي بعرد از تولرد
به آغوش بگيرند .آنها بايد تشويق گردند كه دفعتا ً بره شريردادن طفرل از
پستان شروع كنند.
 نوزادا بايد نزد مادران شان نگهداشته شوند نه در شيرخوار گاه ،مگر
اينكه كدام حالت عاجل موجود باشد.
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