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بمحض اينکه مادر عاليم قريب الوقوع بودن والدت را نشان داد ،براي والدت آمادگي بگيريد.

عالیم قریب الوقوع بودن والدت
هيچ طريقي وجود ندارد كه بصورت يقيني زمان شروع والدت را معين سازد ،مگرر بعضري عاليمري وجرود دارد
که داللت برنزديک بودن شروع والدت مينمايد.
درهفترره هررای قبررل از والدت ،طفررل در بطرري بطرررف پررائين سررقوط ميكنررد ،مررادر ممکررن اسررت تقلصررات بيشررتری را
احساس کند ،يا اينکه شايد فقط احسراس ديگرري پيردا کنرد .بعضری عاليرم ديگرر فقرط يرک يرا دو روز قبرل از شرروع
والدت ظاهر ميگردند .قوام مواد غايطه مادر احتماال تغيير کرده ،و يا اينکه اندكي نشانه (مخاط خوندار) از مهبل
جاری ميشود .بعضی اوقات خريطۀ آب (مايع امنيوتيك) پاره ميشود.

طفل به طرف پائین شكم سقوط مینماید
طفل معموال حدود  1هفته قبل از والدت بطرف پائين شكم سقوط مينمايد .اما اگر خرانم
قبال هم والدت نموده يا طفل داشته باشد ممكن است كه تا شروع درد هراي والدي طفرل
سقوط ننمايد.

تقلصات قوي تر شده و بیشتر میشود:
در جريان والدت ،رحم فشرده شده و سخت ميگردد .به اين حالت تقلص گفتره ميشرود زيررا رحرم تقلرص مري كنرد و
يا سخت تر ميشود.
رحرررم نيرررز همينطرررور تقلرررص مينمايرررد .شرررما
بررررررراي فهميرررررردن اينكرررررره
ميتوانيد ببينيرد كره رحرم خرود را جمرع كررده
چطور تقلصات عمل مي
است ،مانند اين شكل:
نماينرررد ،فكرررر نمائيرررد چررره
ميشرررررود زمانيكررررره شرررررما
حاال سخت
حاال نرم
رخرررت را بعرررد از شسرررتن
شده
شده
فشرررار ميدهيرررد ترررا آب آن
خررررارج گررررردد ،محكررررم و
سخت ميشود.
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فصل  :2آمادگی برای والدت
دو نوع تقلص وجود دارد:
تقلصات تمریني كه در جريان حاملگي واقع ميشود .اينهرا اكثرراً در قسرمت براالئي شركم احسراس ميشرود (يرا درتمرام
شكم) ،خفيف بوده و غير منظم مي باشند .بسياري خانم ها حتي متوجه آنها نميشوند .تقلصات تمريني چندين مرتبره
ممكن است شروع شده و توقف نمايد .در صورتيكه مادر كاري را كه انجام ميدهرد تغييرر دهرد ايرن تقلصرات ممكرن
است برطرف گردند .طرور مثرال اگرر در حاليكره مرادر قردم ميزنرد ،تقلصرات تمرينري شرروع شرود ،برا توقرف كرردن
تقلصات نيز برطرف خواهد شد.
تقلصات تمريني ممكرن اسرت چنرد روز قبرل از اينكره تقلصرات والدي شرروع گرردد ،قرويتر شرده و دفعرات آن بيشرتر
شود.
تقلصات والدتي در زمان نزديك به والدت طفل آغاز ميشود .اين تقلصات اكثراً در پائين شكم يا پشت احساس شرده
و از تقلصررات تمرينرري بسرريار قرروي تررر ميباشررد .تقلصررات والدي اكثرررا ٌ شرردت آن زيرراد شررده ميرررود و ميتوانررد بسرريار
دردناك و قوي باشد.

مادر قسم دیگري احساس میكند:
بعضي اوقات يك خانم ميتوانرد احسراس كنرد كره والدت نزديرك
اسررت .او ممكررن اسررت در رويررا هررا برروده ،بسرريار خرراموش و
برراخبر از جسررم خررود باشررد .يررا ممكررن اسررت خررانم بسررادگي يررك
انگيزه قوي را براي ماندن در خانه و انتظار كشريدن احسراس
نمايد .تمام اين احساسات نارمل اند.
بعضرري زنرران قبررل از اينكرره والدت شررروع شررود ،بررا اصرررار
ميخواهند خانه را پاك و منظم سازند .ايرن عالقره نارمرل اسرت
– مگر نبايرد خرانم كرار شراقه را انجرام دهرد .هرر لحظره ممكرن
اسرت والدت شررروع شررود و خررانم نيرراز دارد كرره قرروت خررود را
حفررظ نمايررد .خررانواده وي الزم اسررت ك رار هرراي ثقيررل را انجررام
دهند و به او را تشويق كنند تا استراحت نمايد.

بسيار ناوقت است خانم!
اجازه بده من اينكار را
انجام دهم ،تو بايد كمي
استراحت كني.

تغییرات مواد غایطه:
بسياري خانم ها قبل از شروع تقلصات والدي مواد غايطۀ آبگين (اسهال) پيردا ميكننرد .ايرن كمرك مري نمايرد ترا بردن
پاك شده و در جريان والدت خانم احساس آرامش نمايد.

ظاهر شدن نشانه:
در بيشتر مدت حاملگي سوراخ كوچك عنرق رحرم برا مخراط بسرته ميباشرد .در روز هراي
رحم
اخيررر حرراملگي ،عنررق رحررم شررروع برره برراز شرردن مرري نمايررد.
بعضرري اوقررات مخرراط بررا مقرردار كمرري خررون از عنررق رحررم از
طريق مهبل خارج ميشود .به اين نشانه گفته ميشود.
نشانه ميتوانرد همره در يرك وقرت خرارج شرود ،مرانن يرك كتلرۀ
عنق رحم كوچك و يا به آهستگي در جريان چندين روز خارج گردد.
زمانيكه نشانه را مالحظه نموديرد ،ميتوانيرد بفهميرد كره عنرق
مهبل
رحم بطررف نررم شردن ،نرازك شردن و براز شردن ميررود .بعرد
ازين نشانه ممكن است در ظرف  0يا  1روز والدت شروع شود.
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چه وقت برای والدت دادن رفته شود
بايد دقت نمائيد كه نشانه با افرازات (ترشدن از مهبل) كه بسياري خانم ها در  1هفتۀ قبل از والدت دارنرد مغالطره
نشود .آن افرازات اكثراًمخاط صاف و روشن بوده وبا خون رنگ نشده اند.

پاره شدن آبله یا خریطۀ آب:
زمانيكه آبله يا خريطۀ آب پاره شود ،يك سيالن زياد مايع ويرا ليكراژ آهسرتۀ مرايع موجرود خواهرد
بود .بيشتر اوقات خريطۀ آب در زمان والدت پاره ميشود .زمانيكره خريطرۀ آب پيشرتر از آغراز
والدت پاره شود ،والدت به تعقيب آن ظرف چند ساعت محدود شروع خواهد شد.
اگر والدت ظرف مدت  6ساعت بعد از تركيدن آّبله شروع نگردد ،خطر انتران بوجرود مري آيرد.
هر قدر اين مدت بعد از پراره شردن خريطرۀ آّب طروالني ترر شرود خطرر انتران نيرز افرزايش يافتره
ميرود .شما ممكن اسرت بخواهيرد كراري را انجرام دهيرد ترا والدت آغراز شرود (صرفحۀ  020ديرده
شررود) .اگررر والدت در مرردت  14سرراعت ( 0روز و  0شررب) بعررد از تركيرردن آبلرره يررا خريطررۀ آب
شروع نشود ،بايد خانم را به يك مركز صحي انتقال دهيد.
در صورتيكه كمك طبي بسيار دور از محل باشد ،شما بايد زودتر حركت نمائيد.

چی وقت برای والدت دادن رفته شود
شما بايد در صورتيكه يكي از حاالت ذيل واقع شد نزد مادر برويد:
 تقلصات والدت شروع گردد.
 آبله (خريطۀ آب) پاره شود.
 مادر احساس نمايد كه به شما ضرورت دارد.
اگر به يك والدت ميرويد و درمي يابيد كه مرحلۀ بسريار مقردم والدت اسرت (و شرما
در همان نزديكي ها زندگي مي نمائيد) ،اكثراً خوب خواهرد برود كره برراي مردتي بره
خانۀ خود برويد .از مادر بخواهيد زمانيكه والدت قوي ترر مري شرود ،شرما را صردا
نمايد قبل از ترك نمودن ،به اين سواالت توجه داشته باشيد:
ً
 آيرررا ايرررن طفرررل اول بررراري مررري باشرررد؟ جريررران والدت اكثررررا در اول بررراري
طوالني تر است.
 آيا والدت قبلي اش سريع بوده و يا آهسرته؟ اگرر والدت قبلري اش سرريع صرورت گرفتره باشرد ،ايرن والدت
ممكن است سريعتر صورت گيرد.
 كمك طبي چقدر فاصله دارد؟

چی چیز به والدت آورده شود
آوردن یک کمک کننده
وقتيکه شما به يک والدت ميرويد ،بهتر است که يک کمک کننده رانيز بهمرراه خرود داشرته باشريد .ايرن بره آن دليرل
است که اگر کردام حالرت عراجلی بره وجرود آمرد ،يكنفرر ميتوانرد از طفرل مواظبرت نمروده و نفرر ديگرر بره مرادر كمرك
نمايد .يا اينکه يك نفرر ميتوانرد برراي درخواسرت كمرك بررود در حاليكره نفرر دوم ميتوانرد در آنجرا بمانرد و بره مشركل
رسيدگي نمايد.
اگر كمك كننده نداريد ،به يك نفر (شوهر ،خواهر ،خشو يرا يرك دوسرت) بياموزانيرد كره چگونره در زمران والدت بره
شما كمك نمايد.
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فصل  :2آمادگی برای والدت
مواد و لوازم را بیاورید
وقتي فكر مينمائيد كه والدت خانم نزديك اسرت ،متريقن شرويد كره تمرام مرواد و لروازم مرورد ضررورت در والدت را
داشته باشيد .مادر ممكن است بعضي ازين مواد و وسايل را در خانه داشته باشد .قابله الزم اسرت ترا مرواد و لروازم
باقيمانده را باخود بياورد .اين يك نظرخوب است كه هر قابله يك بكس وسايل و مواد را آماده داشته باشد.
مهمترین وسایلی که در والدت باید موجود باشند
اگر شما ميتوانيد صرف تداركات اندكي داشته باشيد ،اينها را تهيه نمائيد:

صابون و در صورت امكان كمي
الكول و يكدانه برس براي پاك
نمودن دست ها و ناخن ها.

آب پاك براي نوشيدن و
شستشو

فيته يا تار معقم براي بستن
بندناف

دستكش هاي معقم (ياخريطه هاي پالستيكي بسيار يك وسيله براي رسيدن به
پاك) تا درزمان تماس به ناحيه تناسلي مادر ،تماس شفاخانه در صورت يك
طفل ويا تماس باخون يا موادغايطه-پوشيده شود.
حالت عاجل

تيغ ريش يا قيچي معقم
براي قطع نمودن بندناف

مخاط كش يا سكشن ،تا مخاط طرق
مخاط
کشوالدت پاك شود.
بعد از
تنفسي نوزاد

مواد و وسایل دیگر كه والدت را آسانتر میسازند

منبع حرارت براي
جوش دادن آب

افراد دوست داشتني
براي كمك به والدت

تكه هاي زياد يا فرش براي مادر استفاده مادر
در جريان والدت و براي طفل بعد از تولد

غذا براي مادر و براي
كمك كننده ها

يك جاي پاك براي
والدت دهي

تشت ها براي شستشو و
براي پالسنتا
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چه برای والدت آورده شود
تداركات دیگر ایكه براي قابله بسیار مفید است تا در بكس خود داشته باشد
چراغ دستي
يك ساعت با ثانيه گرد ويا
تايمر

سرنج ها و سوزن هاي معقم با
دواهاي مورد ضرورت حاالت
عاجل

قيچي معقم كه نوك هاي آن كند
باشد براي قطع نمودن بندناف در
واقعات عاجل قبل از اينكه تولد
طفل كامل شود.

سوزن و تار معقم براي دوختن
پارگي ها و جروحات

ترازوي كوچك براي
وزن نمودن نوزاد

يك كتاب خوب در
مورد والدت دهي

تاريخچۀ حاملگي مادر ،يك قلم و
كاغذ

آلۀ فشار خون

پاكت هاي گاز معقم

 1دانه شريانگير معقم براي گرفتن
بند ناف يا گرفتن رگ هاي
خوندهنده در جروحات مادر.

فيتوسكوپ

يك پيشبند بسيار پاك و
يك روسري پاك

گوشكي يا ستاتسكوپ

مواد براي تهيۀ مايعات ريهايدريشن
(صفحۀ  065ديده شود)
يا پاكت هاي او آر اس.

ترمامتر

فيتۀ اندازه گيري – براي اندازه مرحم چشم اريترومايسين (يا
سلورنيتريت) براي چشم نوزاد
نمودن قد نوزاد

دارو هاي گياهي كه ميشناسيد و
موارد مصرف آنها را ميدانيد

دواهاي  HIVبراي مادر و طفل در
صورتيكه مادر مصاب  HIVباشد

بخاطر داشته باشید :تمام اين تداركات كمك كننده اند ،اما اگر شما آنها را نداشته باشيد ،بازهم ميتوانيد يك قابلۀ بسيار
عالي باشيد .مهمترين چيزي ها ايكه در يك والدت بايد داشته باشيد همانا دانش  ،تجربه  ،مهرباني و محبت شما است.

تعقیم و شستشوی وسایل
وقتيکرره برره محررل والدت ميرسرريد ،مطمررئن گرديررد کرره تمررام وسررايل شررما معقررم هسررتند (صررفحه  02را ببينيررد) .تمررام
وسايليکه بداخل مهبل مداخله نموده يا جلد را قطع ميکنند بايد معقم باشند .اين وسايل شامل دستکشرها ،تيرغ ريرش يرا
قيچی ها براي قطع نمودن بند ناف ،قيچی ها اجرای اپيزيتومی ( برای قطع کردن فوحه خروجی طفل) ميباشد.
دستان خود را در جريان والدت زود زود بشوئيد و ناخن هاي خود را بگيريد .لباس هاي پاك بپوشيد .پوشريدن يرك
پيشبند پاك شما را از مايعات وخون محافظه ميکند.
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