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 :قبل ازوالدت دوقسمت دارد اولین معاینۀ

 :گرفتن تاریخچه صحی یک حاملگی  -4

 :معاینه منظم قبل از والدت -2

این سواالت  تنها  ،صحی یک حاملگی را میسازد سوالیست که تاریخچۀ 14و شامل بوده این فصل شامل قسمت اول 

منظم قبل از  دوم را دربرخواهد گرفت که معاینۀ فصل بعدی قسمت .از والدت پرسیده می شودقبل در اولین مالقات 

 .اول انجام خواهد شد احتوا میکند ، بشمول مراجعۀهر معاینه والدت را که در

 ، سابقۀت صحی عمومی خانم هایعشما کمک خواهد کرد تا در مورد وضصحی حاملگی به  ک تاریخچۀگرفتن ی

یک پالن و دادن مشوره برای  تهیۀ این معلومات شما را در .زیدوحاملگی و والدت های قبلی ایشان بیام ،صحی آنها

 .خواهد کرد، کمک ممکن مطمئن و بدون خطر ساخته شوداینکه حاملگی و والدت موجود تاحد 

اگر یک  .دهد تا درصحبت نمودن با شما احساس راحتی نمایدیقبل از والدت همچنان به خانم حامله وقت م معاینۀاولین 

واهد بود تا برایش مشکل خ ،خانم درمورد صحبت کردن به ارتباط وجودش ومقاربت جنسی احساس شرم نماید

نید تا با گوش دادن دقیق به حرف هایش جواب دادن به کوشش ک .ای شما بگویدرت خود بچیزهائیرا درمورد صح

  .کوشش کنید تا آرام وعملی باشید .سوال هایش وتوجه و احترام به وی خانم را  کمک نمائید تا احساس راحت کند

این معلومات ممکن است  ،یک نظرخوب است اگر همه چیزی را که درمورد یک خانم حامله می آموزید تحریر نمائید

 .درجریان حاملگی ویا هنگام والدت ضرورت باشد بعداٌ 

44

 آیا خاَى عالیى حايهگی را دارد؟ .1

عالیم ایکه نشان میدهد احتمال دارد خانم حامله باشد مگر میتواند )عالیم احتمالی  .دونوع عالیم حاملگی وجود دارد

 .(عالیمی اند که نشان میدهد خانم حتما حامله است ) عی وعالیم واق( حاالت دیگری غیراز حاملگی نیز باشد 

 : عالیم احتمالی حاملگی

از آنجا ئیکه این عالیم میتواند از سبب حاالتی غیر از حاملگی نیز بوجود آید ما دیگر علل ممکن را نیز بخاطر اینکه 

 .م ید تذکر میدهنیشما درمورد آن فکر ک

 :تو قف عادت ماهوار خانم  -1

تشوشات روانی ویا تغییرات زندگی  ،لبا اولین عالمه حاملگی است دیگر  علل این عالمه شامل سوء تغذیاین اغ

 .میباشد( مینوپوز)

 

 

 

6 
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 :پیداشدن احساس دلبدی و استفراغ -2

مگر خانم ها این حالت را در تمام طول روز ( ناراحتی صبحانه) خانم درصبح دلبدی دارد 

این عالمه مریضی یا  ملگی معمول است دیگر عالیم ممکنۀاسه ماه اول حردارند دلبدی د

 ( دیده شود 98صفحه )  .کرم امعاء میباشد

 :خانم احساس خستگی وخواب آلودگی می نماید -3

دیگر علل  .ماه حاملگی برطرف گردد 4-3این حالت ممکن است بعد از 

 ،تغذی سوء ،( 117صفحه )ممکنه برای این عالمه عبارت از کمخونی 

 . شوشات روانی و یاکار بسیار زیاد میباشد ت

 :خانم ضرورت به ادرار کردن متکرر دارد -4

 دیگر علل ممکنۀ. این مشکل درسه ماه اول و سه ماه اخیر حاملگی بسیار معمول است

فشار بلند خون و یا  ،(دیده شود 115صفحه ) این عالمه عبارت  از  انتانات مثانه 

 (دیده شود88صفحه ) .میباشد( دیابت)مرض شکر  

 

 :نشو ونمای شکم خانم  -5

دیگر . طفل ورحم بخصوص بعد از سه ماه اول حاملگی شروع به بزرگ شدن مینمایند

 .این عالمه عبارت از چاق شدن خانم ویا بزرگ شدن شکم خانم می باشد  علل ممکنۀ

 

 

 :پستان های خانم بزرگتر شده میرود – 6

 .آمادگی برای تولید شیر به طفل بزرگتر شده میرودپستان های خانم حامله جهت 
دیگر علل ممکنه عبارت است از موجودیت زمان عادت ماهوار و یا دیگر تغییرات 

 . درعادت ماهوار 
 

پیداشدن خطوط تاریک باالی شکم تاریک شدن نوک پستان ها ولکه های تاریک  -7

 :جلدی در روی و جلد شکم خانم 

ی خانم ها زمانیکه حامله می شوند  تاریکتر شده میرود خطوط نوک پستان های بسیار 

به بعد ظاهر شوند و بعد از  5تاریک ممکن است ازماه سوم ولکه های تاریک از ماه 

  .والدت اکثرا ازبین می روند 
 

 :خانم حرکات ضعیف طفل را احساس می نماید -8

این عالمه موجودیت  ممکنۀدیگر علل . بسیار ضعیف است( ماه اول 4در ) حرکات اولیه 

 .نفخ و باد است
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 :عالیم واقعی حاملگی

 :هریک ازین عالیم تنها توسط حاملگی بوجود آمده میتواند 

 :مادر حرکات قوی طفل را در داخل شکم احساس می نماید  -4

بعضی خانم . حاملگی احساس می نمایند 6و 5بسیاری خانم ها حرکات طفل را در ماه های 

  .نرا حس میکنند آ ها زودتر

 

 :از روی شکم  امکان احساس موجودیت طفل -2

پشت ،  ،گردن ،ا تجربه میتواند اکثرآ سرهای ششم و هفتم حاملگی یک  فرد ب درماه

درصورتیکه خانم بسیار . فل را از روی  شکم مادر جس نمایددست ها و پاهای ط

  .چاق باشد طفل سخت تر جس میشود 

 

 :لفز قلب طده شدن آواینش -3

درماه هفتم حاملگی یک شخص ماهر میتواند با گذاشتن گوش خود باالی شکم مادر 

مخصوص مثل  بعضی اوقات با آلۀ 6و  5در ماه های . را بشنودطفل ضربان قلب 

 .شنیده شده  میتواند آوز قلب جنین( ده شوددی 127صفحه )ستاتسکوب با فیتوسکوب 

  .شنیدن آواز مشکل خواهد بوددرصورتیکه خانم بسیار  چاق باشد 
 

 :ک  خانم حامله است بی حاملگی میتواند نشان دهد که یتست ط -4

مت است و اکثر این تست قی .ا خون خانم حامله صورت گیردبا مقدار کمی از   ادرار یاین تست در البراتوار میتواند 

ه ممکن است برای طفلش زیان آور باشد  و  قبل از گرفتن یک دوائیک ر دربعضی حاالت مثالً مگ.  ضروری نمی باشد

  .مفید است ،خانم ضرورت دارد که بداند حامله است یا خیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حاال من مطمئناً 

 میدانم كه حامله

 میباشم
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 حًم چُذ ياِ اطت ؟ سياٌ ٔالدت چّ ٔلت خٕاْذ تٕد ؟  .2

زمان متوقع والدت اش چه وقت  شما دراولین معاینه ضرورت خواید داشت بدانید  که حمل خانم چند ماه است و

 .این نارمل است که طفل تا سه هفته قبل و یا دوهفته بعد از تاریخ متوقع والدت بدنیا بیاید  .بودخواهد 

 دوطریقه وجود دارد تا معلوم نمائیم که حمل  چند ما ه است و چه وقت احتماال والدت خواهد کرد 

 .خانم استفاد نمائید وارتاریخ آخرین عادت ماهاز د یتوانیم -1
 .ا ندازه نمائیدمیتوانید رحم خانم ر -2

 

 :تاریخ آخرین عادت ماهوار استفادۀ

او ممکن است دوهفته بعد از اخرین عادت ماهوار  ،اگر یک خانم بصورت منظم هر چهار هفته بعد خونریزی دارد

 .حامله شود به این ترتیب به سادگی میتوان دریافت نمود که چه وقت خانم حامله شده است 

 .ول باید از مادر سه سوال بنمائیدمیتوانید این روشن را درمورد حاملگی موجود بکاربرید ابرای دریافت اینکه آیا شما 

مهتاب  -ین دو ماهو یا هر ماه ویا یکمرتبه ب)هفته  4، یکمرتبه هر است هعادت ماهوار شما منظم بود آیا اکثراً  -1

 ؟ (کامل

 ؟(و یا زیاد بودکم یا به صورت غیر عادی و )آیا اخرین عادت ماهوار شما عادی بود  -2

 آیا شما اولین روز آخرین خونریزی ماهوار خود را بخاطر دارید؟ -3

شما نخواهید . اگر مادر به یکی از سه سوال فوق جواب نداد شما نباید این روش را بصورت یگانه طریقه بکاربرید

 .سازید که به شما تاریخ درست والدت را میدهد ت با این روش یقینيتوانس

 

شما  ،خانم به جواب همه سواالت شما بلی گفتاگر 

میتوانید تاریخ متوقع والدت وزمان موجود حاملگی 

بخاطر داشته باشید که یک حاملگی  .ن نمائیدیرا تعی

ماه مهتابی را از زمان  17ماه شمسی و یا  9حدود 

 .آخرین عادت ماهوار دربر خواهد گرفت

 

 :استفاده جنتری

  :برای تعیین زمان والدت -4

اولین روز آخرین عادت ماهوار را بگیرید و سه ماه 

 ،یدئبعدآ هفت  روز به آن بیافزا ،به عقب حساب نمائید

از  .در شمارش دقیق ماه ها بسیار دقت واحتیاط نمائید

 .سید تا ساده تر شودیانگشت های خود کار گرفته و یا آنرا بنو

 

 

بگذار ببینم سه ماه به 

 6. یمعقب حساب مینما

حمل  6ثور،  6جوزا، 

بعد هفت روز به آن 

اضافه میكنم كه میشود 

حمل روزیكه ممكن  13

 . خانم والدت كندد

آخرین خونریزي ماهوار وي 

 سرطان شروع شده بود 6در 
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 :برای تعیین سن حاملگی  -2

اولین مالقات خانم حامله را حساب و تاریخ ت ماهوار را گرفته و تعداد ماهای بین آن تاریخ اولین روز آخرین عاد

 .د و این سن حاملگی را نشان میدهدنمائی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بدون استفاده از جنتری

ت ماهوار  اگر عاد .میتوانید تاریخ متوقع والدت را از روی مهتاب دریافت کنید ،اگر شما از جنتری استفاده نمی نمائید

. از اولین روز عادت ماهوار خواهد بودده ماه بعد  والدت طفل دقیقاً  ،بعد صورت میگیرد( چهار هفته ) خانم هر ماه 

در روز هفتم صورت خواهد اگر آخرین عادت ماهوار در روز هفتم یك ماه شروع شده باشد، والدت طفل ده ماه بعد 

ماه خواهد بود وبه  اشد و الدت طفل ده ماه بعد درشروعدرشروع ماه ب و اگر اولین روز آخرین عادت ماهوار .گرفت

  .همین ترتیب

 

 

 

سنبله است یعني  12فعالً ! بگذار ببینم

چیزي بیشتر از دو ماه از آخرین 

. خونریزي ماهوار خانم گذشته است

 . م حدوداً حمل دو ماه دارداین خان

آخرین خونریزي ماهوار وي در 

 ........سرطان شروع شده بود 6

اگر خونریزي خانم زمانیكه 

مهتاب كامل بوده است 

 ..شروع شده باشد

ممكن است در اوایل ماه 

 ..حامله شده باشدجدید 

ماه بعد از  17طفل همیشه 

روز اول آخرین خونریزي 

 ..ماهوار تولد خواهد شد

( بدر)در این واقعه ده ماه كامل 

بعد از اولین روز آخرین 

 .خویریزي ماهوار گذشته 
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 :اندازه نمودن رحم خانم 

اند استفاده شود، ریست که میتورحم یک خانم روش دیگ حس نمودن اندازۀ

  :گرا

 رین عادت ماهوار آن شروع شده مادر بخاطر ندارد که چه وقت آخ

 .است

  آخرین عادت ماهوار آن بصورت غیر معمول زیاد و یا کم بوده

 .باشد

 عادت ما هوار خانم منظم نباشد.  

 باشد هزمانیکه حامله شده خونریزی منظم نداشته بود و خانم به طفل شیر میداده. 

این  ،د دادیوالدت انجام خواه زمنظم قبل ا خانم را بصورت یک جزئی از معاینۀ ازآنجایکه شما اندازه نمودن رحم

نه خانم شما میتوانید الی زمان معای. (دیده شود 119 تا 117 صفحات) ر بخش بعدی تشریح خواهد شد موضوع د

م با تاریخ متوقع ان دریافت نموده میتوانید که آیا آندازه رحهمچن .والدت انتظار بکشید درمورد تعیین زمان متوقعۀ
 .مطابقت دارد یا خیر  اید،نموده  روی آخرین عادت ماهوار خانم تعیینوالدت که شما از 

 

 ؟خاَى چُذ طانّ اطت. 3

  .ساله اکثر کمترین مشکالت را درهنګام والدت دارند ۵۳و  ۸۱خانم های بین 

 

 

 

 

 

 

 

ر ران ها وسرین آن بصورت کامل نشو ونما نکرده و میتواند سبب مشکالت د ،ساله کمتر است 18ر یک خانم از اگ

او ممکن  .تجاعی کمتری داردده  وقابلیت ارباشد وجودش خسته بوساله  35تر از اگر یک خانم بزرگ. والدت شود

شانس زیاد است  ،ساله باشد 47ر خانم بلند تر از اگ. باشد و مریضی ها ضعیف شده فشار ها ،است از کار بسیار زیاد

 .عقب مانده بدنیا آیدکه طفل اش از نظر عقلی 

اه والدت ر نزدیکترین شفاخانه یا زایشگکه دبسیار خوب است  ،ساله باشد 35تر از یا بزرگ 18اگر یک خانم کمتر از 

اگر یک خانم مسن تر است  .بوده ومانند یک زن جوان قوی وصحتمند نباشد ضعیفبخصوص اگر آن زن  ،نماید

 ن خانم ها همچنان  ضرورت به مشورۀ خاص برايای .برایش بسیار مهم است که به یک مرکز صحی نزدیک باشد

 .رندمواظبت و تقویت درجریان حاملگی دا

 

 ساله 35خانم بزرگتر از  ساله 35و  18خانم بین  ساله 18خانم كمتر از 
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 خاَى چُذ طفم داػتّ اطت؟. 4

خانم هائیکه یک یا دوطفل داشته و آخرین طفل آنها اقال دوسال قبل والدت شده و همچنان اطفال شان زنده و صحتمند 

 .اکثرا کمترین مشکالت را در جریان حاملگی دارند ،اند

 .استنظر به والدت های بعدی مشکل ترا اولین والدت اغلب .دیگر خانم ها ممکن است مشکالت بیشتر داشته باشند

درصورتیکه والدت درشفاخانه نباشد  .ک یا شفاخانه والدت نمایدیبرای خانم اولباری مطمئن تر خواهد بود اگر درکلین

 .قبت شود و امکانات ترانسپورتی برای حاالت عاجل آماده شود ابا دقت از بروز عالیم خطر مر

 :ا داشته باشدبسیار امکان دارد که بعضی ازمشکالت ذیل ر ،آن قبال داشته است والدت یا بیشتر از 5که  یک خانمی

 گم شدن درد های والدی قبل از والدت،  

 طوالنی شدن والدت، 
  (يبعد از والدت مشکل وطوالن)پاره شدن رحم، 
  (پرولپس رحم)سقوط رحم،  
 عیت مشکل طفل برای والدتوض،  
 خونریزی زیاد بعد از والدت. 

  
د مطمئن تر است که در نزدیکترین شفاخانه یا زیاشگاه نیا بیشتر والدت داشته باش 5دالیل برای زنانیکه قبال  به این

 .اگریک خانم طفل زیاد دارد برایش زیاد مهم است که کمک طبی بگیرد .دنوالدت نمای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 كمترخطر  خطر بیشتر

 این اولین طفل من میباشد طفل دارم 5من 
 من یك طفل دارم
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 آیا لثآل خاَى طمظ یا ٔالدت جُیُی داػتّ اطت؟ .5

 ( Miscarriage)والدت جنینی 

 ،شود تولدماهگی  6زمانی گفته میشود که یک طفل قبل از  :(همچنان بنام سقط خود بخودی یاد میشود) والدت جنینی

درصورتیکه والدت جنینی بسیار در  .رخارج از شکم مادر زنده بوده نمی تواندد زمانیکه طفل بسیار خورد است و

نریزی کمی بیشتر از زمان معمول عادت وک درد شدید و خمادر ممکن است تنها ی ،اوایل حاملگی صورت گیرد

بعد از سه ماه . ه نشودجنین ایکه خارج میشود ممکن است آنقدر خورد باشد که به چشم دید .ماهورا داشته باشد

طفل ممکن  .ممکن است درهنگام خروج قبل از وقت طفل عینا مانند دردهای والدت عادی داشته باشد حاملگی مادر

 .ه تولد شود مگربعد از چند ساعت محدود ازبین میروداست زند

یشتر یا ب 3مگر در صورتیکه یک خانم  .بسیاری خانم ها یک یا دو والدت جنینی را درطول زندگی خود داشته  اند

خطر داشتن والدت های جنینی بیشتر خواهد بود درین صورت کوشش نماید تا  ،پی درپی داشته باشد را والدت جنینی

  .طبی بگیرد ۀمشور

باید مشوره طبی  ،اگر یک خانم بعد از آخرین والدت جنینی بسیار خونریزی داشته ویا مصاب انتانات رحم شده باشد

او ممکن است بعد از این والدت نیز مشکالت مشابه داشته باشد بسیار خوب خواهد بود اگر والدت اش دریک  .بگیرد

 .شفاخانه ویا مرکز صحی صورت گیرد 

 :سقط

مه خارج از شکم مادر زنده بماند خات زمانیکه یک خانم به حاملگی اش قبل از آنکه طفل آنقدر بزرگ شود که بتواند

 .درین کتاب به آن بصورت ساده سقط میگوئیم  .میدهد به آن سقط تحریک شده میگویند

توسع و )  D&Cنوع بنام چندین نوع سقط طبی وجود دارد نوع بسیار معمول آن پاک کردن داخل رحم میباشد این 

نهم درکلینیک یا شفاخانه توسط افراد مسلکی آ سقط ازین نوع داشته و 2اگر یک خانم یک یا  .یاد میگردد( کورتاژ

یا بیشتر سقط داشته وحتی یک سقط آن توسط افراد غیر  3اما اگر یک خانم  .مشکلی نخواهد بود ،صورت گرفته باشد

شد درآنصورت برایش مطمئن تر خواهد بود تا طفلش را در یک شفاخانه ویا مسلکی وغیر ماهر صورت گرفته با

بگذارد و در  یست که یک سقط ممکن است بعضی ندبات کوچک دررحم بجااین بخاطر. درمرکز صحی والدت نماید

ز والدت ده و بعد اا پالسنتا شدیدا به جدار رحم چسپیواقعات بسیار نادر ممکن است موجودیت این ندبات سبب شود ت

 .خارج نشود 

او ممکن  .طبی بگیرد باید مشورۀ اگر یک خانم بعد از سقط سابقه خونریزی شدید داشته ویا انتانات داشته بود باشد

  .ک والدت نمایدیاست عین مشکل را بعد از ین والدت نیز داشته و ممکن بسیار خوب باشد اگر در شفاخانه یا کلین

 

به ه اگر یک خانم قبال والدت قبل از وقت و یا سقط داشته است زمانیکه حامله می شود همچنان بخاطر داشته باشید ک

 .نیاز دارد  يتقویت روانی بیشتر

 

سقط دادن درخانه و توسط افراد غیر مسلکی بسیار خطرناک است اینکار اغلبا ندبات زیاد خونریزی شدید   احتیاط

 .و انتانات رحم را بوجود میاورد
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آیا خاَى درحايهگی ْا یا ٔالدت ْای  .6

 طاتمّ اع يؼکالت داػتّ اطت؟

حاملگی ها یا والدت های قبلی اش  راگر خانم د

ز ین والدت نی، ممکن است درمشکالتی داشته

بیشتر  ياین خطر در صورت .مشکل داشته باشد

یا حاملگی قبلی  است که خانم در آخرین والدت و

از مادر سوال نمائید  .شته بوده باشداش مشکل دا

قبلی اش  يوالدت هاو که در مورد حاملگی ها 

را براي شما  بگذارید که همه چیز .حکایت نماید

  . های خراب راچیز هاي خوب و چیز ،بگوید

سواالت ذیل را از او بنمائید تا  اً عدب
والدت های قبلی و درموردمشکالت حاملگی ها 

ید وهمچنان دریابید که چطور میتوانید انشتر بدیب
بسیار از )ائید ماورا در جریان حاملگی کمک ن

اب مکمل این سواالت درقسمت های دیگر این کت
تشریح شده است به صفحات ایکه شمارۀ آن تذکر 

 .سیدرا که آموختید بنوی یچیز( اجعه نمائیدموختن بیشتر در مورد مشکالت مربرای آداده شده 
 

 :الت تزای پزطیذٌ دريٕرد حايهگی ْای طاتمّ اطٕ
 

 (دیده شود  441صفحه )  آیا خانم کمخون بوده است

 ا خوب غذا می خوردایوآ پیدا کنید که آیا هنوز هم کمخون است یا خیر ؟ ،آگر خانم درحاملگی قبلی کمخون بوده است

بسیار امکان دارد که وی مشکالت زیادی  اگر خانم فعال كمخون است وخوب غذا نمیخورد،(. دیده شود 4بخش )

 .درجریان حاملگی و والدت داشته باشد
 

 ؟(دیده شود 419و  412صفحه ) آیا خانم فشار خون بلند داشته است 

کوشش کنید مطمئن  .بسیار امکان دارد که دوباره آنرا پیدا کند ،اگر خانم درحاملگی قبلی اش فشار خون بلند داشته
شوید که در جریان این حاملگی فشار خون خانم منظما معاینه میشود حتی اگر خانم مجبور باشد که صرف به همین 

 .ینکه چطور فشار خون معاینه شود شما را می آموزاند درمورد ا 178صفحه . نیک مراجعه نمایدیمنظور به کل

 

 ؟(دیده شود 442صفحه ) داشته است  سيآیا خانم ورم یا پرپ اکالمپ

باشد درجریان این حاملگی بصورت منظم فشار خون  هاگر یک خانم درحاملگی قبلی اش پری اکالمپسی داشته بود
 .ودیگر عالیم پری اکالمپسی  را معاینه نمائید 

 

 ؟(دیده شود 445ه حصف)رده داشته است آیا خانم انتانات مثانه یا گ

به مادر  .یدیار امکان دارد که دوباره بوجود آازین انتانات را درحمل سابقه اش داشته بوده باشد بس ياگر خانم یک
د که درصورت پیداشدن عالیم بزودی کمک ینیق کاورا تشو .تدریس نمائید عالیم ابتدائی انتانات مثانه و گرده را

یاد مایعات نوشیده وناحیه تناسلی خودرا بسیار پاک نگهدارد درصورت امکان اوباید همچنان مقدار ز .خواست نمایدرد
 .مشوره طبی بگیرد

 

 ؟(دیده شود 88صفحه ) تداشته اس( دیابت)یا خانم مرض شکر آ

 .دیطبی بگیر مشورۀ. اگر خانم در حاملگی قبلی اش مرض شکر داشته بسیار امکان دارد که دوباره آنرا پیداکند
 .دیه شود توسط داکتر یا کارمند صحی معاینایدرصورت امکان ب

 

 

من در هر دو والدت خود مقدار زیاد 

من بعد از والدت . خون ضایع نمودم

 . هایم چندین روز بسیار ضعیف بودم

اگر شما در والدت هاي قبلي 

خونریزي داشته اید، بسیار امكان دارد 

دت نیز خونریزي داشته والكه در این 

اگر این والدت مصون تر خواهد بود . باشید

 . شما در شفاخانه صورت گیرد
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ساعت برای  42ی تر از طوالن ساعت برای طفل اول و 24طوالنی تر از )اشته است آیا خانم یک والدت طوالنی د

 ؟(ساعت2بیشتر از )ته است داشطوالني دوم والدت  ۀآیا خانم صفح ؟(اطفال بعدی

ت عادی اگر آن والد ؟خودش یا طفل اش کدام مشکلی بوجود آورده بودازخانم بپرسید که آیا آن والدت طوالنی برای 
، از گر آن والدت نارمل نبوده استا .نصورت درین والدت مشکلی نخواهد بوددر آ ،بوده وطفل سالم بوده باشد

خوان بودن استدام مریضی ؟خورد اشته است ؟ كآیا خانم کمخونی د ؟ل نمائید که چرا والدت طوالنی بوده استاوسوا
 ؟ آیا طفل دریک وضعیت مشکل قرار داشته است؟ آیا خانم بسیار ترسیده بود؟ها ؟ کالن بودن طفل

 .خواهید توانست برایش توصیه های طبی بکنید ،مودیدبا درنظر داشت آنکه چه چیزهائی دریافت ن

 ؟(ساعت 2کمتراز)آیا خانم یک والدت بسیار کوتاه داشته است 

خود را مطمئن سازید که خانم و خانواده اش میدانند در  ،دت بسیار کوتاه داشته استاگر مادر درسابق یک وال
کمقدار وقت خود ممکن است نیاز باشد تا شما ی. صورتیکه شما نتوانستید به موقع به او برسید چه کاری را انجام دهند

ت بروز حاالت عاجل مثل درمورد اینکه چطور طفل را والدت دهند وچگونه درصور نشا س خانوادۀرا به تدری

 .دیده شود 13و 2فصول  .خونریزی زیاد با آن برخورد نمایند تدریس نمائید

 ؟(دیده شود 233صفحه ) آیا خانم والدت مقدم داشته است 

از او سوال شود که آیا عالیم انتانات ت داشته بوده باشد، هفته قبل از موعد معین کدام والد 5اگر یک خانم بیشتر از 

توسط یک داکتر عنق  حاملگی 7و  6درصورت ممکن درماه های  .(دیده شود 365 - 362 صفحات ) را دارد  مهبلی

درصورتیکه این طفل نیز قبل از موعد معینه تولد شود  .ه شود که آیا امکان دارد قبل از وقت باز شودنیرحم خانم معا
 .آماده گی داشته باشید

 پوند وزن داشته بوده باشد؟ 5یلوگرام یا ك 2.5ر از اشته که کمتآیا خانم درسابق نوزادی د

اگر مادر به موعد معینه والدت  .تر از سه هفته قبل از تاریخ متوقعۀ والدت تولد شده باشددریافت نمائید آیا طفل بیش
ائید همچنان سوال نم .پری اکالمپسی را دریافت نمائید نی یاکمخو ،در آنصورت موجودیت فشار بلند خونکرده باشد 

  ؟که آیا خانم به اندازه کافی غذا خورده است ویا اینکه آیا سگرت یا ادویه مخدر را استفاده می نموده است

که این طفل یبرای مواظبت طبی درصورت ؟بدقت بررسی نمائید که آیا این طفل بصورت عادی نشو ونما می نماید
 .همچنان بسیار کوچک باشد آماده گی داشته باشید 

 پوند وزن داشته بوده باشد؟ 9کیلوگرام یا  4شتر از یدرسابق نوزادی داشته که ب آیا خانم

نه دقیقا. (دیده شود 88 ۀصفح) نمائید  جودریافت نمائید که آیا والدت آن مشکل بوده است عالیم مرض شکر را جست

یرید ومادر را از نظر طبی بگ ورت امکان مشورۀدرص ؟بررسی نمائید که آیا این طفل همچنان کالن معلوم میشود
 .مرض شکر معاینه نمائید

 داشته است؟( اختالجات)آیا خانم تشنجات 

 .دیکمک طبی بگیر حاال ،بلی اش اختالجات داشته بوده باشدصورتیکه خانم دریکی از حاملگی ها یا والدت های قرد
 فاخانه صورت گیرد الدت آن همیشه دریک شوظبت طبی بوده واخانم باید درتمام جریان حاملگی زیر مو

 ؟( 414و411صفحات )قبل یا بعد از والدت خونریزی زیاد داشته است  ،آیا خانم دروالدت های گذشته

درصورتیکه خانم دروالدت های قبلی خونریزی زیاد داشته بوده باشد ممکن است دوباره آن حالت پیداشود از نظر 
 .ید درشفاخانه بوده و در آنجا والدت نمایدعالیم کمخونی خانم را بررسی نمائید درصورت امکان با
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 داشته است؟( همراه)آیا خانم کدام مشکلی با پالسنتا 

 ، مشورۀد که دوباره همان حالت بوجود آیدی خارج نشده باشد بسیار امکان داراگر دروالدت های قبلی پالسنتا به آسان

 .طبی بگیرید

 ؟( 298صفحه ) حم داشته است آیا درجریان والدت قبلی خانم تب ویا انتانات ر

ینکه آیا خانم چندین قبل او وقت و در مراحل مقدم والدت پاره شده بود ویا ا( آب خریطۀ)دریافت نمائید که آیا آبله 

این والدت ممکن است خوب باشد  مگر خطر میکروبی شدن آن نظر به دیگر خانم ها  ؟مهبلی شده بود مرتبه معاینۀ

رسی شده باشد  بر( 365 - 362صفحات )ر عالیم التهاب مهبلی ئن سازید که خانم از نظخود را مطم .بیشتر است

 .طبی دریافت کنید ومشورۀ

 بوده است؟( افسرده )آیا خانم بعد از والدت بسیار دلگیر 

ن درصورت بوجود آمد. شانس اینکه دوباره واقع شود موجود است ،ز والدت قبلی اش افسرده گی داشتهاگر خانم بعد ا

 .(دیده شود 371صفحه )ماده گی داشته باشید آن برای کمک آ

 ؟(دیده شود 295 - 294صفحات )  داشته است يتشکالت  والد ءآیا طفل قبلی اش سو

ری  در فامیل خانم یا فامیل درمورد نوع سوءشکل و اینکه آیا شخص دیگ .بعضی سوء تشکالت والدی فامیلی میباشد

 .طبی  بگیرید سوال کنید درصورت موجودیت مشورۀ ،ش به آن مصاب بوده استشوهر

 درجریان یا بعد از والدت مریض بوده با فوت کرده است؟ آیا طفل قبل ،

اگر طفل صحتمند بوده وبعدآ فوت شده خانم ضرورت به  ؟الت داشته استه آیا طفل نارمل بوده یا سوء تشکدریابید ک

 .معاینه مخصوص خون خواهد داشت 

 کمخونی، (88 صفحۀ)، مرض شکر (دیده شود 179تا  177صفحات )از نظر فشار بلند خون ه خانم مطمئن باشید ک

 .یدۀ طبی بگیرمشور .مریضی ها معاینه شده است و( 4 فصل)تغذی ء سو ،( 111و 117 صفحات)

 

 ؟(تٕنذ طفم تا عًهیات)آیا خاَى درطاتك طشاریٍ ػذِ اطت  .7

بعد از خارج ساختن طفل داکتر رحم  .را باز مینماید تا طفل را خارج کند درعملیات سزارین داکتر شکم ورحم مادر
 .شکم بوجود آید ردیگر د ب میشود که یک ندبه در رحم و ندبۀاین عمل سب .وشکم را دوباره میدوزد وبسته میکند
و امکان  بوده مادره بسیار کالنتر م می شود که طفل نظر به لگن خاصرۀانجا يبعضی اوقات عملیات سزارین بخاطر

 .لگن خاصره شود موجود نیست اینکه داخل
 .بعضی اوقات بخاطری این عمل صورت میگیرد تا طفل بزودی از شکم مادر خارج ساخته شود

جریان والدت رحم خانم از ناحیه همان ندبه پاره رزمانیکه خانم دوباره حامله میشود یک شانس کمی وجود دارد که د
برای یک خانم حامله ایکه قبال عملیات  .جود آید مادر خونرزی داخلی خواهد داد وخواهد مردو اگر این حالت بو .شود

ممکن است خانم ضرورت نداشته باشد که این مرتبه  .سزارین شده باشد مطمئن تر است اگر در شفاخانه والدت نماید
 .جود آمد برایش رسیدگی صورت گیردخانم باید درشفاخانه باشد که اگر کدام مشکلی بو والدت باز عملیات شود مگر

اگر خانم خطرات رامیدانست و بازهم نمی خواست که در شفاخانه والدت نماید پس باید دریک جائی نزدیک شفاخانه 
های شفاخانه را داشته باشید تا در صورتیکه کدام مشکل  ز والدت، آمادگی دسترسی به مواظبتقبل ا .والدت داده شود

 .از آن آستفاده نمائید ،شود درجریان والدت پیدا
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آن خانم باید  ،ت داشته باشدیاگر یکی از موضوعات ذیل واقع

 :حتمآ برای والدت به شفاخانه برود

  در صورتیکه خانم بخاطر عدم تطابق طفل با لگن خاصره
 .عملیات سزارین شده باشد

 ین کمتر از دوسال قبل صورت گرفته باشدعملیات سزار.  
  ت مشکل برای یعدریک وضبوده ویا طفل بسیار کالن

 .والدت قرارداشته باشد
  درصورتیکه دیگر عالیم خطر حاملگی نزد خانم موجود

  .باشد
 

 

 

 

 آیا خاَى صحتًُذ اطت؟. 8

اگر خانم یکی از مشکالت ذیل را فعال داشته  .اگر خانم مریض باشد ،حاملگی و والدت میتوانند بیشتر خطرناک باشد
دن نیاز مندی های دوران حاملگی و تصمیم درمورد اینکه آیا الزم است تا در شفاخانه والدت باشد بخاطر پالن کر

 :کمک طبی بگیرد. نماید
 

  (دیابت)مرض شکر 

 مرض ایدز 

 انتانات گرده و مثانه 

  درجه فارنهایت برای بیشتر از دو روز  174درجه سانتی گراد یا  47تب بیشتر از 

  (اتیت بهیپاتیت بخصوص هیپ) امراض جگر 

 اختالجات 

 فشار خون بلند 

 مشکالت قلبی 

 توبرکلوزتداوی نشده 

 پائینی کمرقسمت اشکال مفاصل باالیی ران ویا  سوء. 

 

 

 

این ندبه كمتر امكان 

دارد كه در هنگام 

 .والدت باز گردد

این ندبه بسیار امكان 

دارد كه در هنگام 

 . والدت باز گردد
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یک داکتر یا  کارکن صحی با تجربه را  ،گر یک خانم حتی یکی از مشکالت ذیل را در سابق داشته بوده باشدا

 .مالقات نماید دارد یا خیر ؟ درجریان حاملگی برای دریافت اینکه آیا هنوز مشکل

 هیپاتیت 

  انتانات گرده و مثانه 

 تب متگرر 

  (سل)توبرکلوز 

 

 :يالریا

درجریان  .مالریا توسط پشه انتقال می یابد .مالریا یک مرض میکروبی خون بوده که سبب تب بلند و لرزه میشود

طفل  ،والدت مقدم ،ند سبب والدت جنینیمالریا میتوا. رد که خانم ها مصاب مالریا شوندحاملگی بسیار امکان دا

 .گردد( طفل مرده تولد میشود)ا حمل مرده بسیار خورد و ی

درصورتیکه شما درمناطقی زندگی مینمائید که واقعات مالریا بسیار زیاد است برای تمام خانم های حامله خوب 

در را ملی گرام 257تابلیت کلوروکین  2سازمان صحی جهان گرفتن  .خواهد بود تا برای وقایه از مالریا دوا بگیرند

که آیا آنها نیز عین  بتماس شویدمنطقه خود  با مراکز صحت عامۀ. هر هفته درجریان حاملگی توصیه می نماید

 .پروگرام را توصیه می نمایند یا خیر

 :شما همچنان میتوائید مالریا را با تشویق خانم ها به کارهای ذیل وقایه نمائید

 شه خانه های آلوده با حشره کش هااستفاده از پ 

  ازبین بردن تمام آب های ایستاده ایکه در آن امکان تکثر پشه مالریا موجود است 

 ممکنه  ردن پشه والروای آنها به هر طریقۀازبین ب 

 :را مطابق تقسیم اوقات ذیل بگیرد ملی گرام کلوروکین 257اگر خانم قبال مالریا داشته باشد باید تابلیت های 

  ساعت بعد 6تابلیت  2 و تابلیت در شروع 4روز اول 

  تابلیت 2روز دوم 

  تابلیت 2روز سوم 

 .ق موثر واقع نشد، خانم باید مشورۀ طبی بگیرددرصورتیکه ادویه فو
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 را دارد؟( دیاتت)آیا خاَى عالیى يزض ػکز .  9

مرض  .رخون مادر استفاده نمایدزمانیکه یک خانم مصاب مرض شکر باشد طفل وی نمی تواند از شکر موجوده د

گاهی خانم ها  .مگر بعضا این مرض بصورت فامیلی میباشد .شکر از یک شخص به شخص دیگر سرایت نمی نماید

آنها قبال مرض را نداشته و بعد از والدت مرض برطرف خواهد  ،تنها زمانی مرض شکر پیدا می کنند که حامله شوند

 .شد

طفل وی ممکن است سوء  .ایدمساخته ووالدت طفل را بیشتر خطرناک می نمرض شکر خانم را بسیار مریض 

 .بسیار بزرگ ویا بسیار علیل بوده وبعد از تولد بمیرد ،اشکال والدی پیدا نموده

 :عالیم خطر

ضرورت  .داشته باشد شانس اینکه مصاب مرض شکر باشد موجود است اگر یک خانم بعضی از این عالیم خطر را

اشته باشد به همان اندازه امکان اما هر قدر عالیم بیشتری د .این عالیم را برای مرض شکر داشته باشدنیست که تمام 

 .که مرض شکر داشته باشد بیشتر استنیا

 چاقی 

 مرض شکر در حاملگی های قبلی 

  ت بدون علل یا مرگ طفل بعد از والد( پوند 9کیلوگرام یا  4بیشتر از )تولد یک یا بیشتر اطفال قبلی با وزن زیاد

 واضح

 تر از انتطار نظر به ماه های حاملگی گرحم بزر 

 تشنگی دوامدار 

  سالگی 35سن بیشتر از 

 ار بطی زخم ها یسالتیام ب 

  ادرار نمودن بیشتر از دیگر زنان حامله 

 
 .ید از بخش های صحی منطقوی خود بپرسید که آنها برای شناخت مرض شکر چه توصیه هایی دارند انهمچنان میتو

 :چه کاری انجام داده شود

گاهی برای  . ب، استراحت و تمرینات کنترول شودبعضی اوقات مرض شکر میتواند با یک رژیم غذایی خو

اشته بوده باشد، حاال اگریک خانم در سابقه مرض شکر د. جلوگیری از مشکالت وخیم به دوا ضرورت می باشد

 .ر جریان حاملگی میتواند از بسیاری مشکالت جلوگیری نمایدتداوی دوایی مناسب د. دوایی بنمایید برایش توصیۀ

حاملگی های سابقه مصاب مرض شکر بوده باشد، باید آزمایش طبی میباشید که ممکن است خانم درک اگر شما مشکو

 .حاملگی است 24تهترین زمان این آزمایش ماه ششم یا هفته . شود

اگر کمک . او باید پالن نماید که در شفاخانه والدت نماید . داگر خانم مصاب مرض شکرباشد، باید کمک طبی بگیر

از خوردن شیرنی ها اجتناب نماید ( دیده شود 4فصل)طبی موجود نباشد ، باید یک رژیم خوب غذایی را تعقیب نماید 

تا یک طفل  شما باید مشوره طبی بگیرید که چگونه برای مادر کمک نمائید. و به مقادیر کم و دفعات بیشتر غذا بخورد

 .صحتمند داشته باشد
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 آیا خاَى ٔاکظیٍ تیتإَص ػذِ اطت؟ اگزتهی، چّ ٔلت آخزیٍ ٔاکظیٍ را گزفتّ اطت؟. 11

دگی مینماید، از طریق یک زخم به در مواد فاضله حیوانی و انسانی زنداخل شدن میکروب ایکه  تیتانوس در نتیجۀ 

جریان یا بعد از والدت  مهبل یک خانم در ، داخل رحم وناشده زمانیکه یك چیز ناپاک و تعقیم. بدن بوجود میاید

 .گذاشته شود، سبب بوجود آمدن مرض تیتانوس می گردد( زمانیکه خانم هنوز خونریزی دارد)

 .در صورتیکه ناف طفل توسط چیزهای ناپاک و غیر معقم  قطع گردد سبب بوجود آمدن تیتانوس نزد طفل می شود

سازمان صحی . در سنین باروری باید واکسین تیتانوس رابگیرند تا از مرض تیتانوس وقایه شوندتمام اطفال و خانم ها 

 :د مرض تیتانوس توصیه مینمایدتقیسم اوقات ذیل را برای واکسین ضجهان 

 نیک یا مرکز واکسینیسالگی به کل 45تا  14خانم بین  در اولین مراجعۀ: زرق اول. 

 ک ماه بعد از زرق اولی: زرق دوم. 

 ماه بعد از زرق دوم 6: زرق سوم. 

 یک سال بعد از زرق سوم: زرق چارم. 

 یک سال بعد از زرق چهارم: زرق پنجم. 

 

دوران  حامله باید در اولین معاینۀبرعالوه هر خانم 

ممکن چون ) حاملگی در هر حاملگی واکسین شود

 مربوطۀاز مرکز صحی . (است بعداً مراجعه ننماید

به کجا باید برای واکسین شدن  خود بپرسید که خانم

نکار را انجام یا ،برود و یا اگر خود شما میتوانید

 .دهید

اگر یک خانم حامله مکمل واکسین نشده باشد 

سال  17و یا بیشتر از   (تعقیب تقسیم اوقات فوق)

از آخرین زرق واکسین وی گذشته باشد نیز باید 

 .دراولین مالقات حاملگی یک زرق واکسین بگیرد

رعالوه یک تا دو ماه بعد زرق دوم نیز برایش ب

 .داده شود 

اه واکسین نشده باشد در اولین اگر خانم هیچگ

یش بدهید امالقات حاملگی یک زرق واکسین بر

ماه بعد تر زرق دوم و درصورت  2 تا 1وبعد 

ماه بعد زرق سوم واکسین تیتانوس بایش  6امکان 

  .تطبیق شود

گی همچنان از مصاب شدن طفل به مرض تیتانوس درجریان چند هفته اول بعد از واکسین نمودن درجریان حامل

 (دیده شود 229صفحه ) والدت جلوگیری مینماید طفل باید بعد از والدت واکسین شود تا معافیت وی دوام نماید 

 

 

 این واكسین تیتانوس شما و طفل شما را

در مقابل مرگ از سبب مرض تیتانوس 

 . وقایه مینماید

!خوب   
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 آیا دريماتم کذاو دٔاو حظاطیت دارد؟ .11

ورم  ،مانند اندفاعات)  اگر یک دوا برای خانم کدام مشکلی پیداکرده باشد

ممکن است خانم به آن دوا  .ندهید برایش آن دوا را( ویا مشکالت تنفسی 

اگر خانم آن دوا را دوباره درمابقی دوران زندگی  .حساسیت داشته باشد

 .بگیرد ممکن است سبب مشکالت جدی برای خانم و حتی مرگ شود

رمورد آن با یک وا را یاد داشت نمائید و دبسیار خوب است که اسم د

اطمینان حاصل نمائید که هر  .رکن صحی ماهر صحبت نمائیداداکتر یا ک

کس دیگر که میخواهد به خانم حامله دوا تجویز نماید در مورد آن 

اه دوباره همان دوا را رای خانم تشریح نمائید که او هیچگب .دممیفه

یا کارکن  استفاده ننماید و باید همیشه خانم درصورت مراجعه به داکتر

  .صحی این مشکل را یاد آوری نماید

 

 

 

 

 

 آیا خاَى فعال کذاو دٔائی يی گیزد؟ .12

و  مدرنبسیار خوب است که یک خانم درجریان حاملگی از تمام انواع ادویه 

ی وجود دارند که میتوانند باعث زیان های به ئبسیار دواها .گیاهی پرهیز نماید

 .طفل شوند

، در صفحات سبز این کتاب دارد که یک دوا را بگیرداگر یک خانم ضرورت 

مطمئن  اگر آن دوا درجمله ادویۀ. است که آیا آن دوا برای حاملگی مصوون بینیدب

 .طبی بگیرد نشده باشد خانم حامله باید مشورۀ لست

 

 آیا خاَى َگزاَی خاؽ در راتطّ تّ ایٍ ٔالدت دارد؟ .13

. ت بدهید تا فکر نمایدئید برای خانم وقل را مطرح می نمازمانیکه شما این سوا

قبل از والدت  ینۀشد که این سوال را درهر معاممکن این هم یک نظر خوب با

درصورتیکه بدقت بشنوید ممکن است زمانیکه درمورد  .مجددآ پرسان نمائید

 .ائید به این سوال خود جواب بیابیدمدیگر موضوعات نیز صحبت می ن

 

 

 

 

لین یک فامیل اند به یلین و امپی سینسطور مثال پ ،بعضی انواع ادویه شامل فامیل  دوائی خاص می شوند :داشت دیا

اگر یک خانم بمقابل یکی از دواهای یک فامیل دوائی حساسیت دارد ممکن  .این دلیل است که اسم های مشابه دارند

 .درمقابل دیگر ادویه همان فامیل نیز حساس باشد تاس

از تمام ادویه ترس داشته باشد ادویه که در مقابل یک دوا یا یک فامیل دوائی حساسیت دارد نباید مگر یک خانم ای

 .دیگر به اندازه افراد دیگر برایش مطمئن است
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 ؼکم یا ضزٔرت خاؽ دارد؟آیا خاَى کذاو ي. 14

 .درین جا بعضی موضوعاتیست که ممکن شما میخواهید درمورد آن بدانید

 :ضرورت های فزیکی

 پول

پول ( یا دوستان یا اعضای خانواده )آیا خانم 

 .ندربرای پرداخت به موارد ذیل دا  کافی

  غذای صحی 

 اکماالت 

 ادویه وزرقیات 

  فیس داکتر یا شفاخانه 

 انتقاالت 

 

 :له ازمرکز مواظبت خانم های حاملهفاص

  آیا خانم میتواند بخاطر معاینات قبل از
 خواهید توانست نزدش بروید؟شما  والدت به شما مراجعه نماید ؟

 ید که خودش بعضی معاینات قبل از ورزندگی میکند آیا شما میتوانید او را بیاموزاندرصورتیکه خانم بسیار د
 والدت را انجام دهد؟

 ی زندگی نماید که به ئآیا خانم ضرورت خواهد داشت تا درجا اه چقدر دوراست ؟اخانه یا زایشگکلینیک شف
 مراقبت طبی نزدیک تر باشد؟

  آیا کدام تیلفون یا مخابره ایکه درصورت بروز یک واقعه عاجل بتواند از آن
 استفاده نماید وجود دارد؟

 

 :انتقاالت

 نات قبل از والدت کمک بگیرد آیا خانم ضرورت خواهد داشت که برای معای
 ویا دریک واقعه عاجل به شفاخانه برود؟

  ریکشا و یا کراچی موجود است  که خانم بتواند از آن استفاده نماید ؟ ،، اسپ(خورد یا کالن)آیا کدام موتر 

نم خایک واقعه عاجل رچوبی را داخل یک کمپل پیچانیده و د پایۀ 2اگر هیچ یک ازین چیزها موجود نباشد 

 .میتواند توسط دونفر انتقال گردد
 

 :کار خانم

 خانم درخانه ودر خارج خانه چقدر کار میکند ؟ 
 آیا خانم میتواند به اندازه کافی در جریان حاملگی استراحت نماید؟ 
 مواد  را مواجه به خطراتی مانند زهریات و آیا کار خانم او

 رات کار محافظت شود؟د از خط؟ آیا خانم میتوان(61صفحه )کیمیاوی می سازد 
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 :حالت زندگی 

 آیا خانۀ خانم بسیار مزدحم است؟ آیا ساحۀ 

 طراف خانه مزدحم وکثیف است؟ا

 آیا آب پاک قابل دستر س است؟ 

  آیا کدام یکی از اعضای فامیل خانم مریضی

جدی دارد که میتواند خانم نیز به آن مصاب 

 ؟(امراض ساری)گردد 

 
 

 

 :جامعه خانواده و

 واده خانم ضرورت های اورا می فهمند؟آیا خان 

  آیا کسی درخانواده ویا جامعه وجود دارد که اورادر رابطه به این

اید محاملگی و اطمینان ازاینکه خوبت غذا میخورد و استراحت می ن

 کمک کند و کسی هست که با اوصحبت نماید؟ 

 ارباب ادارات محلی ، کلینیک ،) دیگر کمک کرده میتواند  چه کس،  

 ؟(یک پروگرام دولتی

 

  ؟(تکه پاک و دوای ضد میکروبی)آیا خانم میتواند چیز هائیرا که برای والدت نیاز دارد قرض بگیرد 
 

 

 هست که درصورت  يآیا کس
بروز یک حالت عاجل پیام ها 

 را انتقال دهد؟
 

 

 

 

 

 

 

. بسیار تشكر  

 .قابل تشكر نیست
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 :عقاید وعادات

 مفید یا مضر  آیا خانم عقاید یا عادات سنتی دارد که
 .(دیده شود 28 – 23صفحات ) باشد؟ 

 آیا راه های وجود  ،اگر خانم عقاید مضر داشته باشد
دارد که با وجود اینکه احترام شما بجای باشد  برای 

 خانم کمک نمائید؟
 

 :گروپ های خاص

 :مادر مجرد

دربعضی جوامع مردم با یک مادر مجرد که شوهر یا شریک 
مگر  .ربان میباشندزندگی دیگری ندارد تا اورا کمک نماید نا مه

یاز دارند که دیکران دارند، وحتی ما عقیده داریم که مادران مجرد و اطفال  شان به همان اندازه محبت و مواظبت ن
 .نید برای این خانم ها انجام دهیدکه میتوا آنها را مردود نشمارید کمکی را  .ز آناغلبا بیشتر ا

 :مادران بسیار جوان ومادران معیوب 

عقلی دارند ممکن است که کمک وتقویت بیشتری نظر به دیگر خانم ها سیار جوان، معیوب یا مادرانیکه تؤخران بمادر
ممکن خانم نمی توانند برایش کمک نمایند  اگر خانوادۀ. درجریان حاملگی و بعد از والدت ضرورت داشته باشند

موزانید که از خود شش کنید تا به این خانم ها بیاکو .جامعه بتوانند برایش کمک نمایند بعضی دوستان و زنان با تجربۀ
تنها زمانی آنها  .اگر شما همه کارها را برایشان انجام دهید آنها نخواهند آموخت .و اطفال خود چگونه مواظبت نمایند

 .را کمک نمائید که به کمک نیاز دارند

 (:مقاربت جنسی با جبر)نها تجاوز شده است خانم هائیکه بر آ

بسیار مهم است بخاطر داشته باشید که تجاوز جنسی  .حامله می شوندتجاوز جنسي م ها یا دختران از سبب بعضی خان
درعوض  .خانم کثیف و آلوده نیست هیچکسی نباید به او احساس گناه  وشر مساری بدهد .اشتباه  یک خانم نمی باشد

زم خواهد داشت  تا از نظر ایدز و دیگر خانم ال  .و کمک برای التیام ضرورت دارد لطف مواظبت خاص ،به وی 
 .معاینه گرددازطریق مقاربت جنسی انتقال یابد امراضیکه میتواند  

یک سقط به حمل  اگر خانم درمورد اینکه چگونه بوسیلۀ
اش خاتمه دهد فکرمیکند کوشش نمائید تا برایش کمک 

درمورد اینکه چه فکر میکند و چه کاری  کنید که واضحاً 
اطمینان حاصل  .میخواهد انجام دهد فکر نماید را واقعاً 

 .نمائید که از خانم خوب مواظبت طبی بعمل آمده است

بعضی اوقات خانمیکه مورد تجاوز قرار گرفته ازاینکه به 
ن نخواهد که اوممک .بدنش تماس صورت گیرد می ترسد

 .ش را تماس کندهیچکس درهنگام معاینۀ قبل از والدت بدن
قبل . راحت نمایداحساس اطمینان و خانم  کوشش نمائید تا

تماس می نمائید باید انتظار از آن که براي معاینه به او 
 .ماده شوداز نظر روحي آبکشید که او 

زمانیکه اورا معاینه می کنید  به آهستگی پیش بروید 
 .تشریح نمائید که چه میخواهید انجام دهید

له شده بعضی اوقات خانمیکه در اثر تجاوز جنسی حام
درین  .است از حمل طفل مشکل و نارحتی احساس می کند

صورت کوشش نمائید تا برایش بفهمانید که طفل به تجاوز 
 .این میتواند برای خانم کمک کند تا با کسی درمورد احساس خود صحبت نماید .هیچ سهمی نداشته است

نترسید من هر كاري را 

كه اجرا نمایم به شما 

 . تشریح خواهم كرد
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 :ی که مورد لت و کوب قرار گرفته اندئخانم ها

د که یک نمردم فکر میکن دربعضی نقاط جهان

لت  .مرد میتواند خانم خود را لت و کوب نماید

زمانی شروع شده و یا ازدیاد  و کوب خانم اغلباً 

 یکتعداد دیگر. می یابد  که خانم حامله شود

را لت کوب  مردها ممکن است خانم های خود

ر ممکن است با دادن فحش وناسزا ننمایند مگ

 .دهندنها را از نظر روانی زجر بآ

یک خانم ممکن اعتراف ننماید که شوهر ش 

او ممکن است  .اورا لت وکوب نموده است

سد که درین مورد صحبت شرم نموده و یا میتر

نمائید بدن یک خانم مشاهده می تکرار  دربه اگر شما عالیم کبودی سوختگی و یا شکستگی استخوان ها را  .نماید

 .لت وکوب خانم باشد ممکن است عالیم 

 

 

 

 :فاحشه ها

 صحيها مانند تمام زنان سزاوار مواظبت فاحشه 

از آنها هما نطور مواظبت  .درجریان حاملگی اند

در زمان حاملگي مواظبت دیگر  خانمنمائید که از هر 

  .میکنید

انمیکه منحیث یک فاحشه کار مینماید ممکن مواجه خ

ر خوب است که اگر نظ .به امراض مختلف گردد

مکمل و بخاطر اینکه از نظر ایدز  ینۀبخاطر یک معا

معاینه گردد  (25فصل )یا دیگر امراض زهروی 

 .برود مركز صحيبیک 

یگر م بزرگ شده میرود ممکن دزمانیکه شکم خان

ممکن است او خانه اش را  .کار نباشد قادر به ادامۀ

او ممکن است پول کافی برای غذا و یا  .ترک بگوید

مردم با او نا مهربان  .شدبامواظبت صحی نداشته  

ائید برایش کمک کنید تا چیزی مکوشش ن .خواهند بود

در مورد او شما . دست بیاوردرا که ضرورت دارد ب

ع عدلي به مراج قضاوت را"نكنید  قضاوت 

 ."بگذارید

 

 

لت و کوب میتواند سبب جروحات و بعضا مرگ  .چگاه قابل قبول نیست که یک خانم لت وکوب شودهی :داشت دیا

کجا باهم زنان ییم تا درجهت توقف لت و کوب ماتمام کارمندان صحی و فعاالن جامعه را تشویق می نمائ .شود

 .کارنمایند
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بسیار خوب . دغاز نمائیم را آم قبل از والدت خانآن میرسد تا اولین معاینۀ منظبعد از پرسیدن سوالت این فصل زمان 

ا مادر هستید میتوانید صفحات ف صحبت بوصرمشما  زمانیكه) .را درعین روز انجام دهید د بود که  این معاینهخواه

 .(دنه بدن مادر باز کنید تا به معاینۀ منظم مادر شروع نمائییرا درمورد معا 173را نادیده گرفته و صفحۀ  172تا  97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


