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ات ممكن زماني برسد كه با واقعات عاجل يا خطر ،طفال در جامعه مواظبت مي نمائيداگر شما از خانم هاي حامله و ا

. شما ممكن است بخواهيد كه يك خانم را جهت مواظبت هاي خاص به شفاخانه برده و يا بفرستيد. شديد مواجه شويد

 .سانتر خواهد شدآاينكار در صورتيكه قبالٌ ارتباطات حسنه را با كارمندان شفاخانه بر قرار كرده باشيد، بسيار 

افراد به آساني بتوانند با يكديگر صحبت نموده و همديگر را زماني گفته مي توانيم كه روابط حسنه ايجاد شده كه 

ما شما را تشويق مي نمائيم كه آن افراد طبي و يا كارمندان شفاخانه را كه تصديق مينمايند . احترام و تقويت نمايند

ايند، جستجو مادران كار نمموجوديت قابله ها با اهميت است و آنهائيكه ميل دارند با شما بخاطر مواظبت بهتر از 

 :مانند ،هائي را كه ضرورت داريد بخواهيدنها چيزآاز . نمائيد

شما عالقه ندارند كه قابله ها را بشناسند ، باز هم  ۀاگر كارمندان شفاخانه در منطق. ، وسايل و غيره آموزش بيشتر

 ۀشته باشيد تا از يك طريقرورت داثر نبود ، ممكن است شما ضؤاگر اين كار م. وشش نمائيد كه با آنها صحبت كنيدك

طور مثال ، يك گروپ قابله ها ميتوانند با هم يكجا شده با يك گروپي از زنان منطقه . سازمان يافته تري به آنها برسيد

و يا ممكن است كه شما از يكتعداد كارمندان مفيد شفاخانه بخواهيد كه . نه ترتيب نمايندجلسه ايرا با كارمندان شفاخا

 . صحبت نمايندبراي ديگران 

ي جامعه ميتواند به در زمان صحبت نمودن با كارمندان شفاخانه تاكيد بر آن شود كه چگونه روابط خوب با قابله ها

كه اختالطات داده به بيشتر و فهميدن اينكه يك خانمي را لوازم ، بدست آوردن قابله ها با آموزش بيشتر. نفع همه باشد

ميل بيشتري پيدا مي  ،آنها همچنان در صورتيكه كارمندان شفاخانه را بيشتر بشناسند. د، منفعت خواهند بركجا بفرستند

زمانيكه يك خانم به شفاخانه داخل شد قابله ها ميتوانند . كنند تا خانم هائي را كه مشكالت دارند به شفاخانه رجعت بدهند

جعت داده شده بدهند و به تشريح روش هاي صحي هر خانم ر ۀمعلومات مهم را در مورد تاريخچ به كاركنان شفاخانه

كارمندان شفاخانه با بدست آوردن معلومات مهم در مورد ضرورت  .ايل شودذبه خانم كمك نمايند تا ترس آنها كاري 

. ، از روابط خوب نفع خواهند بردثير داشته باشدأتمنطقه و عقايد مردم كه ميتواند بر مواظبت هاي صحي هاي صحي 

را زود تر به شفاخانه رجعت دهند، دوكتوران خواهند توانست كمك يا واقعات مشكل  خانم هاي اختالطيو اگر قابله 

 .بهتر بنمايند
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نجا قوانين و روش هاي وجود دارد كه بايد تعقيب شود، و دوكتوران و نرس ها آدر . ديگر است يشفاخانه مانند جهان 

مهم است كه قابله در مورد اين جهان بداند و  ء  بنا. به هر كس تشريحات بدهند ننداغلباٌ بسيار مصروف بوده و نميتوا

. بايد تعقيب گردداين بخش بعضي رهنمائي هاي عمومي را ميدهد كه . بفهمد كه چگونه با كارمندان شفاخانه كار نمايد

 .ي نمايداين فصل روش هاي خاص طبي را كه در شفاخانه ديده خواهد شد تشريح م ۀقسمت باقيماند

 صحثت تا مارٍْداُ شفاخأّ .1

در هنگام صحبت نمودن با كارمندان شفاخانه، 

كوشش نمائيد اين موضوعات را بخاطر داشته 

 . باشيد

 بخاطر داشته باشيد . با ادب و با احترام باشيد

كه دوكتوران و نرس ها تنها مصروف نبوده 

ٌ بسيار خسته نيز مي باشند  آنها . بلكه بعضا

ند بفهمند كه مورد احترام مي ضرورت دار

بگذاريد آنها بفهمند كه بسيار مهم مي . باشند 

مگر فراموش ننمائيد كه شما همچنان . باشند

 . مهارت هاي مهمي داريد

 

  ممكن است در بعضي مواقع شما با

شما . دوكتوران يا نرس ها موافق نباشيد

ضرورت خواهيد داشت كه قضاوت خود را 

 .گوئيد يا نگوئيدچيزي ب به كار ببريد كه آيا

اگر شما تصميم ميگيريد كه صحبت كنيد در 

صورتيكه با احترام صحبت كنيد چانس 

 .جواب بشنويدكه بيشتري وجود دارد 

 

 ديدن كارمندان شفاخانه در . سوال كردن

ي آموزش هنگام كار يك فرصت خوبي برا

رس دوستانه بود، اگر رفتار داكتر يا ن. است

. آموزش هستيد ۀشما تشن بگذاريد بفهمد كه

آنها ممكن بتوانند روش هاي كاري را به 

شما تشريح نمايند و يا در مورد آنها بعد تر 

 .زمانيكه مصروفيت كمتري داشتند بحث كنند

 

 

 



413 
 

 احتراً داشتِ تٔ رٗظ ٕاي جديد .3

 جهت احترام داشتن به روش هاي شفاخانه

 تر ايستاده در هنگام اجراي روش ها از مسير كار دوكتوران دور

نها قابله ها را آركنان شفاخانه ترس دارند كه اگر بعضي كا. شويد

به اطاق والدت اجازه دهند، آنها به زودي همان كار را در جامعه 

 .به آنها نشان دهيد كه اين واقعيت ندارد. اجرا خواهند كرد

  به اطراف اطاق نگاه كرده و دورتر از لوازم موجود جائي براي

ميل داريد "در صورتيكه مشكوك باشيد بپرسيد . ا كنيدپيد نادايست

 "من كجا باشم؟

 داكتر يا نرس  ۀبه هيچ يك از لوازم يا تكه هاي معقم بدون اجاز

 .هميشه دست هاي خود را بسيار پاك نگهداريد. دست نزنيد

  كوشش ننمائيد كه كدام روش قابلگي را بدون خواست داكتر يا نرس

ا زمانيكه كسي از شما نخواسته است ناحيه ت: طور مثال. انجام دهيد

 .تناسلي خانم را مساژ نداده و يا برايش آب ندهيد

 خ٘د را ٍفيد ضاختِ  .2

حتي اگر شما روش هاي قابلگي را بكار 

نبريد، ميتوانيد به طريقه هاي ديگري 

 .مفيد باشيد

 :طور مثال

 ك به مادر تا خاموش و راحت كم

اين يكي از كارهاي مهمي . بماند

 .است كه شما ميتوانيد انجام دهيد

يك خانم آرام و راحت اكثراٌ والدت 

آسانتر و مطمئن تري خواهد 

همچنان مواظبت از او  .داشت

براي كارمندان شفاخانه آسانتر 

 .خواهد بود

  ببينيد كه وظايف عملي ايكه با كار

باشد براي شفاخانه مغايرت نداشته 

طور مثال  ؟انجام دادن موجود است

ميتوانيد از نرس سوال كنيد شما 

" آيا ميتوانم به مادر آب بياورم ؟"

دربعضي شفاخانه ها نرس هاي 

بسيار مصروف اند و اين نوع كمك 

 .ها را تقدير مي نمايند

 

اجازه بدهيد در 
تبديل كردن روجائي 

  .....با شما كمك كنم

تشكر از 

 شما
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 :مَل تٔ تغيير اجراات در شفاخأّ .4

انم هاي حامله تاثير به خ، ممكن بتوانيد در طرز كمك ندان شفاخانه شناخت پيدا مي كنيدهر قدر بيشتر كه از كارم

شما را خوب ز قبل ن شفاخانه كمك خواهد شد كه اكه اكثراٌ زماني به كارمندا: مگر بخاطر داشته باشيد) بگذاريد

 :تشويق گرددبايد ي تذكر داده ميشود كه در ينجا بعضي كار هاي بسيار مهم .(بشناسند

 كه چه كاري در حال انجام شدن ند تشريح هر روش طبي بصورت واضح و بطريق ساده تا خانم ها بدان

 .، چرا اجرا مي شود و كدام انتخاب ها را دارند است

 نيمه نشسته، افتاده روي زانو ها و دست ها (چمباتمه)حالت نشسته روي دو پا  كه در اجازه دادن به خانم ها ،

عاجل  ۀبند، بجز حاالتيكه واقعپشت بخوا آنها مجبور نيستند كه هموار تخته به. و يا ايستاده طفل را تولد نمايند

 .طبي باشد

  عاجل طبي  ۀبجز حاالتيكه واقع ،(عوض آنكه به اتاق مراقبت از اطفال انتقال گردد)گذاشتن طفل با مادر

 .باشد

 شامل ساختن خانواده در تصاميم طبي و مواظبت ها. 

ين عملكرد ها توجه شده ادر مورد هر يك از . خواهيم نموددر اين بخش ما بعضي اجراات معمول شفاخانه را تشريح 

، بي ضرر مگر بي م ديد كه اين عملكرد ها مفيد اند، خواهيمحلي و مدرن ديديم ۀبه عين طريقه ايكه در مورد ادوي

همچنان تشريح خواهيم كرد كه براي كمك به هر يك ازين  .(ديده شود 32تا  28صفحه )مضر اند فايده اند و يا 

 .جراات قابله چه كرده ميتواندا

 (ّْ٘شيدُ ٍايعات)ٍايعات ٗريدي  .1

خريطه يا بوتل  ته شده و مايعات ازخي گيرد، اوالٌ سوزن داخل وريد سازمانيكه يك خانم از طريق وريدي مايعات م

. ي گيردجسم خانم تمام مايعات مورد ضرورت را م. آن آويزان است بداخل وريد مي رود ۀمربوط ۀسيروم كه در پاي

 .مگر معده اش خالي باقي ميماند
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در بعضي از شفاخانه ها به هر خانم در جريان والدت يك سيروم تطبيق مي نمايند حتي اگر والدت نورمال بوده و  

 :مفاد تطبيق وريدي در جريان والدت عبارت است از. عاليم خطر موجود نباشد

  بخصوص اينكار در صورتيكه خانم دلبدي . گيري مينمايدجلو( ضياع مايعات)مايعات وريدي از ديهايدريشن

 .، با اهميت استخود نگهدارد ۀاشته و نتواند مايعات را در معدد

 خانم در معده خود مواد غذائي  ،تيكه عمليات عاجل ضرورت مي افتددر صور. معده خالي باقي ميماند

اين مهم است زيرا دواهاي بيهوش . نخواهد داشت

از عمليات داده مي شود بعضي اوقات  كننده ايكه قبل

سبب استفراغات گرديده كه ممكن مواد داخل مجراي 

در صورتيكه . فسي شده وخانم نتواند تنفس نمايدتن

 .معده خالي باشد ، شخص استفراغ نخواهد كرد

 داخل  ۀادوي ٌ عاجل ميتواند از طريق سيروم مستقيما

 . وريد به سرعت تطبيق گردد

 :ت وريدي در جريان والدت عبارتند از خطرات تطبيق مايعا

  تطبيق مايعات وريدي براي خانم ناراحت كننده بوده

دود مي حكت نمودن وي را در جريان والدت مو حر

اين حالت ميتواند والدت را طوالني تر و . سازد

خانميكه برايش سيروم نصب . )بسيار مشكل بسازد

 .د شده مجبور نيست دراز كشيده و استراحت نماي

كه چرخ دار است  ۀوي ميتواند سيروم را به پاي

 (.بدهد، مگر اينكار بعضاٌ مشكل استانتقال 

  ممكن است خانم از طريق سيروم وريدي مصاب به

از آنجائيكه با تطبيق سيروم وريدي خطراتي . اين خطر كم بوده اما جدي مي باشد. انتانات بسيار جدي گردد

ائيم تا بجز از حاالتيكه يك مشكل طبي وجود داشته باشد ، سيروم تطبيق ، ما توصيه مينموجه مادر مي شودمت

 .نگردد

 

 :شما چه كرده ميتوانيد

زمانيكه براي خانم سيروم وريدي تطبيق گرديده و گفته شده 

كه نبايد از طريق دهن مايعات بگيرد وي ممكن احساس 

 ۀا ميتوانيد با دادن يك تكشم. بسيار خشكي در دهن نمايد

اينكار . خانم كه بچوشد برايش كمك نمائيد ب بهمرطو

احساس خشكي دهن را كمتر خواهد كرد بدون آنكه معده از 

 .مايعات پر گردد
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 :ٍعقٌ  ۀضاح .3

معقم معني آنرا ميدهد كه همه چيز آنجا عاري  ۀيك ساح

معقم در جلوگيري از  ۀساح. است( معقم)از ميكروب 

والدت ميرسد،  هنگاميكه وقت. انتانات كمك مي نمايد

كارمندان شفاخانه تكه هاي معقم را روي شكم، ران ها 

 ۀاندازند و به اينترتيب تنها ناحيو زير سرين خانم مي 

بعضي اوقات افراديكه به . تناسلي ديده خواهد شد

والدت اشتراك مي نمايند لباس هاي مخصوص پوشيده 

اين ماسك . و دهن و بيني خود را با ماسك مي پوشانند

بخاطريست كه مادر و طفل را از ميكروب هاي  ها

 . تنفسي محافظت نمايند

مگر ما عقيده . معقم بسيار با اهميت است ۀيا عمليات صورت مي گيرد، ساح  Episiotomyدر يك والدت اگر 

 معقم ضرورت ۀت نورمال استفاده مي شود، ايجاد ساحنداريم كه براي تمام روش هاي شفاخانه ئي كه در يك والد

آنها . هاي آنرا مي تراشندتناسلي با صابون ضد عفوني مو ۀضي شفاخانه ها قبل از شستن ناحيدر بع: طور مثال. باشد

 . ترس دارند كه موهاي خانم ممكن است يك محل مناسب براي مخفي شدن ميكروب ها حتي بعد از شستن باشد

ٌ اين كار مشكلي نيست در بعضي مناطق خانم ها هميشه مو هاي ناحيه تناسلي خويش را م مگر در . ي تراشند ، بنا

مناطقيكه تراشيدن جز فرهنگ آنها نيست ، خانم ها ممكن اينكار را ناراحت كننده فكر نمايند و ممكن است زمانيكه دو 

همچنان تراشيدن بعضي جروحات كوچكي را در جلد بوجود مياورد . باره مو ها مي رويد يك اندازه خارش پيدا شود 

 .يتواند بعداٌ ميكروبي شودكه م

 :شما چه كرده ميتوانيد

 ۀر مهم است كه به هيچ چيز در ساحبسيا

غير از حاالتيكه  –معقم نبايد تماس نمائيد 

را انجام داده (  Scrub)شما شستن دست ها 

ممكن بسيار . و دستكش معقم پوشيده باشيد

باشد كه نزديك شانه هاي مادر، دور  خوب

تاده شويد، جائيكه ميتوانيد معقم ايس ۀاز ساح

به مادر تشريح نمائيد كه چه واقع خواهد شد 

 .، تا برايش كمك شود كه راحت باشد

 :عاديٍعائْ ٍٖثيي  .2

، قابله و يا داكتر در بعضي شفاخانه ها نرس

ق انگشتان خود را داخل مهبل مينمايند تا عن

اين معاينات مهبلي براي . رحم را معاينه كنند

نه معلومات زيادي در مورد اخاكارمندان شف

بودن عنق رحم و وضعيت طفل  باز ۀانداز

 ۀمهبلي چند مرتب ۀدر صورتيكه معاين. ميدهد

محدود انجام شده و شخص معاينه كننده 

دستكش معقم پوشيده و مطمئن باشد كه همه 

ضرر كمتر ، پاك است چيز در اطراف مهبل

 .خطر ميكروبي شدن بسيار زياد است ،باشدپاره شده ( آبله)آب  ۀدر صورتيكه خريط. دارد
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 :شما چه كرده ميتوانيد

، براي مادر تشريح نمائيد كه ا حجاب مي باشند زندگي مي نمائيداگر شما در مناطق مذهبي يا مناطقيكه خانم ها بسيار ب

. ثيري نداردأنم تشهوت و بر عفت و پاكدامني خااست نه از نظر  و براي معالجه تماس يك داكتر مرد از نظر طبابت

، بعوض اينكه انتظار خانواده اش در ين مورد صحبت شود ممكن بسيار خوب باشد كه در جريان حاملگي با خانم و

در صورتيكه خانم در هنگام معاينه مهبلي ترسيده ويا . كشيده شود كه وقتي به شفاخانه رفت اين موضوعات گفته شود

و ناحيه تناسلي خود را سست دست هايش با مهرباني و تشويق خانم كه پا ها حالت گرفته داشته باشد، شما با گرفتن 

او را اطمينان دهيد و . برايش كمك نمائيد تا به آهستگي و خاموش تنفس نمايد. ، ميتوانيد برايش كمك نمائيدبگيرد

 .تشريح نمائيد كه چه واقع ميشود

 

ٍيس ٗالدت ٗ َٕ٘ار خ٘اتيدُ تراي  .4

 : ٗالدت

م چيز هاي براي تقويت والدت دهي خاندر شفاخانه 

بعضي شفاخانه ها از بستر . مختلفي استفاده مي شود

بعضي ها از چوكي با . هاي معمولي استفاده مي كنند

توشك مخصوص اسفنجي استفاده مينمايند كه مادر را 

. در وضعيت نشسته و يا چمباتمه تقويت مينمايد

ترتيب خانم بعضي ها ميله هاي والدتي دارند كه به اين

بعضي ميز . ميتواند در هنگام والدت ايستاده باشد

والدت را بكار مي برند كه مادر هنگام والدت تخته 

ما عقيده داريم كه . به پشت هموار دراز مي كشد

مال خواببدن هموار تخته به پشت براي يك والدت نور

ٌ مضر است ٌ اين وضعيت زور . بيفايده و بعضا اغلبا

شدن طفل را در هنگام والدت  زدن خانم و خارج

براي كمك بسيار شفاخانه ها در . مشكلتر مي سازد

حال حاضر يك پشتي را در روي ميز والدت استفاده 

مينمايند خانم ميتواند در روي ميز والدت بحالت نيمه 

در صورتيكه كدام اختالطي . نشسته قرار گيرد

موجود بوده و داكتر ضرورت داشته باشد تا روش 

اص را بكار ببرد بسيار خوب است كه خانم هاي خ

 .هموار بخوابد

 شما چه كرده ميتوانيد

، ميتوانيد پيشنهاد نمائيد كه اگر يك پشتي باشد تا خانم بحالت نيمه فاخانه ميز والدت استفاده مي شوددر صورتيكه در ش

 .، ميتواند بهتر زور بزندقرار گيرد نشسته
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 ( Routine Episiotomy)اپيسي٘تٍ٘ي عادي  .5

در بعضي مناطق ، دوكتوران د رتمام خانم هاي . مهبلي مي باشد تا بزرگتر ساخته شود ۀاپيزيوتومي قطع نمودن دريچ

  .اول باري اپيزيوتومي را اجرا مي نمايد

همچنان به . اپزيوتومي ميتواند كمك نمايد تا طفل زود تر تولد گردد

ه آساني بتواند انگشتان داكتر كمك مينمايد تا در صورت كدام مشكل ب

مگر اجراي . خود را داخل مهبل نموده و والدت طفل را كمك نمايد

اين ها اكثراٌ بعد از . ي بصورت عادي خطراتي را نيز دارداپيزيوتوم

والدت دردناك بوده و نسبت به حالت طبيعي بسيار به بطائت التيام 

. روبي گردندهمچنان ميتوانند سبب خونريزي شده و يا ميك. مي يابند

، به اجراي خروجي مهبل نورمال است ۀما عقيده داريم كه اگر دريچ

جلد ميتواند در هنگام تولد طفل كش . اپيزيوتومي ضرورت نمي باشد

و ( ديده شود 187صفحه )شده و با كنترول نمودن تولد سر طفل 

درحاليكه . ري شده مي توانداز بسياري پاره شدگي ها جلوگي( ديده شود 186صفحه )مساژدادن دريچه مهبل 

Episiotomy  ختنه و يا مشكالت ديگري در هنگام والدت موجود باشد ضروري است ۀزمانيكه ندب. 

 

 .روش هاي زير بسيار مفيد اند، مگر تنها زماني بايد اجرا شوند كه يك مشكل واقعي موجود باشد

 ( X-Rays and Ultrasound)د امطري ٗ اىتراضّ٘ .1

ن قابل ديد مي آدون پاره كردن و زخمي ساختن جلد اكسري والتراسوند طريقه هائيست كه توسط آن داخل وجود مادر ب

. وع نوريست كه ديده شده نمي توانداكسري يكن. اكسري براي ديدن استخوان هاي مادر و طفل بكار مي رود. گردد

ماشين اكسري اين نور را 

در ساخته داخل وجود ما به

ن آو بعداٌ تصوير روي فلم 

مانند كمره )توليد مي شود 

 .(كه عكس مي گيرداي
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. دو نوع التراسوند براي خانم هاي حامله استفاده مي گردد

اكسري كه  سونو گرام ها يك نوع صداي آرام را مانند ماشين

وگرام ماشين ، سون. نور را توليد مي نمايد، بوجود مياورند

قابل شنوائي را به جسم مادر مي فرستند و  صدا هاي غير

بعداٌ تصوير آن روي صفحه تلويزيون ديده شده و نشان ميدهد 

يك تصوير مانند . كه در داخل بدن چه حاالتي وجود دارد

 . عكس ميتواند از صفحه تلويزيون گرفته شود

 

 

 

ي فيتوسكوپ التراسوند شنيدن آواز قلب جنين را آسان م

اكسري و سونو . سازد، مگر تصوير نمي دهد

گرام ميتوانند يكمقدار زياد معلومات مفيد را 

آنها ميتوانند عمر جنين را ، وضعيت . بدهند

پالسنتا را ، اينكه آيا طفل بسيار كالن است و با 

افق نخواهد داشت استخوان هاي لگن خاصره تو

. گانگي را نشان دهندو يا موجوديت دو

ٌ ميتواند ضربان قلب فيتوسكوب ا لتراسوند اغلبا

ادي قابل طفل را در صورتيكه با فيتوسكوب ع

اين معلومانت . ، در يافت نمايدسمع نباشد

ميتواند به داكتر كمك نمايد تا بتواند تصاميمي 

را بگيرد كه به محافظت زندگي و صحت مادر 

 . و طفل كمك نمايد

 

 

 شما چه كرده ميتوانيد

ئيد كه ماشين اكسري به مادر تشريح نما

يا ماشين التراسوند به مادر صدمه نمي 

تنها با اين وسايل تصوير گرفته . رساند

به صداي قلب طفل گوش داده شده و يا 

بايد مطمئن باشيد كه خانم مي . مي شود

داند چرا اكسري يا التراسوند اجرا مي 

 .شود

 

 

 

فيتوسكوب 

ندسوالترا  

ضربان قلب طفل 

 !خوب است 
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 :والدي تقيصاتشرٗع َّ٘دُ يا تق٘يت َّ٘دُ  .3

ه ها اغلباٌ دو طريق براي شروع در شفاخان

ستفاده يا تقويت نمودن درد هاي والدي ا

آب و دادن  ۀپاره كردن خريط: مي گردد

Oxytocin  بصورت قطرات از طريق

 .وريدي

 (: گرفتن جيب)آب  ۀپاره كردن خريط

كه خانم براي مدتي درد هاي والدي ينزما

داشته مگر پيشرفت خوب نكرده باشد، 

آب  ۀمسلكي ميتوانند خريط ۀداكتر يا قابل

 ۀآنها ميتوانند يك وسيل .ه نمايندرا پار

مخصوص معقم را كه نوك تيز دارد داخل 

سوراخ  را( جيب)مهبل نموده و خريطه 

آب ممكن در  ۀپاره نمودن خريط. نمايند

پائين آمدن سر طفل در مقابل عنق رحم 

بعضي اوقات اينكار سبب بهتر . كمك نمايد

و يا ( بخصوص اگر والدت طوالني باشد)گردد، اما ميتواند چانس ميكروبي شدن را ازدياد بخشد شدن تقلصات مي 

. در يك شفاخانه اكثراٌ مفاد آن ، از خطرات آن بيشتر است (. ديده شود 250صفحه )  سبب سقوط حبل سروي گردد

 .اما اينكار نبايد در خانه صورت گيرد

 :وريدي دادن اكسي توسين بصورت قطرات از طريق

در صورتيكه شروع يا تقويت نمودن تقلصات والدت الزم و با اهميت 

ثر نبوده باشد، داكتر ممكن است اكسي ؤبوده و ديگر طريقه ها م

. به مادر بدهدتوسين را بصورت قطرات از طريق سيروم وريدي 

كيمياوي است كه بسيار شباهت به اكسي توسين  ۀاكسي توسين يك ماد

، طوالني تر شدن و مفيديت د كه سبب قويتر شدنيعي عضويت دارطب

  .بيشتر تقلصات مي گردد

، ميتواند يك والدت طوالني و مشكل را كوتاه تر ساخته و حيات را بصورت درست استفاده شود  Oxytocinزمانيكه 

تواند سبب ، مي(بسيار زياد يا بسيار سريع) بشكل نا درست تجويز گردد Oxytocinدر صورتيكه . محافظه نمايد

اين تقلصات ميتوانند سبب ايجاد تخريبات يا مرگ طفل و . تقلصاتي گردد كه بسيار قوي و بسيار با هم نزديك باشند

بعد از دادن اكسي توسين  .داده شود ،ط افراد طبي آموزش ديدهتنها بايد توس Oxytocinبه اين دليل . مادر شود

 .ضربان قلب طفل بايد مكرراٌ معاينه گردد

 :ا چه كرده ميتوانيدشم

، شما ميتوانيد با تشريح نمودن اينكه چه انجام ميشود و چرا انجام ميشود به ايكه در باال ذكر شد ۀبراي هر دو طريق

 .مادر كمك نمائيد

 قطرات اوكسي توسين 

سر طفل به سختي 
روي عنق رحم 
  پائين آمده است

( خريطۀ آب)آبله 
  پاره شده است

( آب  خريطۀ)آبله 
هنوز پاره نشده 

  است

داده شود نه بصورت زرقي يا از ( سيروم )ز طريق وريدي صرف بايد ا Oxytocinدر جريان والدت   احتياط

سرعتي داخل بدن  به اين ترتيب داكتر ميتواند كنترول نمايد كه خانم چقدر از دوا را گرفته است و به چه. طريق دهن

 .مي گردد
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 :ٗالدت دادُ تا ٗضايو  .2

بعضي اوقات عنق رحم باز مي باشد اما طفل بند مانده و 

سايل موجود اند كه و ۀدو نوع عمد. تواندداخل مهبل شده نمي

فورسپس و . خارج ساختن طفل استفاده مي شوند براي

Vaccum Extractor .  

فورسپس ها وسايل مخصوصي اند كه براي گرفتن سر  

. نداخل رحم قرار دارد ساخته شده اطفل در حاليكه هنوز د

داكتر فورسپس را داخل مهبل نموده و بدو طرف سر طفل 

ف ضرورت است كه بعضي اوقات صر. قرار ميدهد

وضعيت سر طفل تغيير داده شود و بعداٌ داكتر فوسپس را 

. سازدميخارج ساخته و مادر زور زده و طفل را خارج 

، داكتر ضرورت خواهد داشت تا با احتياط درباقي اوقات

داكتر ممكن . را با فورسپس بطرف مهبل كش نمايدطفل 

نيز اجرا  Episiotomyاست ضرورت داشته باشد تا 

 . بيشتري بوجود آيد ۀنمايد تا ساح

 Vaccum Extractor: مكنده است كه  ۀمانند يك پيال

روي سر طفل گذاشته مي شود تا در كش نمودن آن به 

ي اين وسايل ميتوانند مفيد يك و يا هر دو. بيرون كمك نمايد

 :زمانيكه  ،باشند

 غير معمول قرار داشته كه  ۀسر طفل به يك زاوي

 .اخل رحم راست ساخته شودضرورت است در د

 روي طفل بطرف شكم مادر بوده و گير مانده باشد. 

  و سر آن بسيار به آهستگي پيش مي آيد( به پا)طفل به وضعيت بريچ. 

  طفل به يك خطر ديگر مواجه بوده و ضرورت است تا زود تر والدت داده شود. 

 يگري هر دوي ار مريض است و يا به داليل د، بسييرا دواي ضد درد گرفتهمادر نميتواند بخوبي زور بزند ز

 . حيات مادر و طفل كمك مينمايند ۀاين وسايل در محافظ

همچنان اين وسايل . اينها ممكن است با كمك نمودن به والدت سريع طفل از تخريبات دماغي جلوگيري نمايند

همچنان سبب كوفتگي يا تورم  .براي طفل ممكن سبب تخريبات دماغي و يا فلج گردند. داراي خطراتي مي باشند

براي مادر، اين وسايل . سر طفل شده مي توانند، مگر اين كوفتگي ها و تورم ميتوانند بعد از مدتي از بين بروند

ميتوانند سبب جروحات داخلي شده و همچنان سبب درد بيشتر و چانس زياد تر ميكروبي شدن بعد از والدت 

كه مشكالتي مانند فوق مگر زماين .سايل در والدت نورمال نبايد استفاده شوندما توصيه مي نمائيم كه اين و. شوند

 .، ارزش خطرات را خواهد داشتموجود باشد

 :شما چه كرده ميتوانيد 

را استفاده مينمايد، به شما اجازه داده شده باشد تا در آنجا   Vaccum Extractorاگر هنگاميكه داكتر فورسپس يا 

مادر را تشويق . تقويت والدت به خانم كمك نمائيد تشريح اين كه چه در حال انجام شدن است و بمانيد، ميتوانيد با

اگر داكتر از او بخواهد كه زور بزند ، برايش كمك نمائيد . د كه داكتر كار نمايدئيد كه خود را سست گرفته و بگذارنما

 .ست كوفتگي و يا پنديدگي پيدا كندمادر را باخبر سازيد كه سر طفل ممكن ا. تا بصورت درست زور بزند
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 :ٗالدت دادُ تا عَييات .4

ات طفل با استخوان هاي بعضي اوق

مادر مطابقت نداشته و  ۀلگن خاصر

ممكن . در آن تثبيت شده نمي تواند

ر يك طفل بسيار كالن بوده و يا د

ن آوضعيتي قرار دارد كه والدت 

و يا كدام علت ديگري  مشكل است

ا معتقد سازد موجود باشد كه ما ر

كه مادر يا طفل در خطر فوري 

بطي بودن : طور مثال . قرار دارند

 ضربان قلب طفل ، انفصال قبل از

وقت پالسنتا و يا سقوط حبل 

كتر در ين واقعات ممكن دا .سروي

او   .تصميم بگيرد كه عمليات نمايد

ممكن است عمليات سزارين و يا 

Symphysiotomy   را نظر به

 .ام دهدنوع مشكل انج

 

 (: Cesarean Section)عمليات سزارين 

قرار داشته  و يا مادر يا طفل در خطر جدي ديگري براي والدت موجود نباشد ۀعمليات سزارين زمانيكه هيچ طريق

 ۀالعمل خراب در مقابل ادويممكن است مادر عكس . ين عمليات خطراتي نيز وجود دارددر. باشند ، كمك مينمايد

 . يدا كند و يا ممكن است خونريزي شديد پيدا كرده يا بعد از والدت مصاب انتانات گرددبيهوش كننده پ

 

 :شما چه كرده ميتوانيد

شكم خانم ممكن است تراشيده شده و با . يش خواهد آمد به مادر كمك نمائيدقبل از عمليات ميتوانيد با گفتن اينكه چه پ

. قسمت پائين بدنش را بيحس بسازند الٌ بيهوش ساخته شده و ياممكن است خانم كام. مواد ضد ميكروبي رنگ گردد

ا تيله كردن ها را احساس اگر خانم كامالٌ بيهوش ساخته نشود، احساس درد نخواهد كرد مگر بعضي كشش ها ي

 بعد از عمليات جرحه در شكم وي موجود بود ه و بايد از نزديك بخاطر پيدايش عاليم ميكروبي زير مراقبت. مينمايد

 .گرفته شود

باز هم شما ميتوانيد با تقويت و آرامش دادن به . ممكن است به شما اجازه داده نشود كه به اتاق عمليات داخل شويد

خانم در آنجا نبوده و به شما اجازه داده شود كه عمليات را ببينيد، ممكن  ۀاگر خانواد. هر خانم مفيد باشيدخانواده و شو

تا زمانيكه داكتر و يا نرس به شما اجازه نداده به هيچ . ساختمان هاي وجود بياموزيداست چيزهاي زيادي در مورد 

با او در مورد زمانيكه طفل تولد گردد، بچه باشد يا دختر . اگر مادر بيدار بود، برايش اطمينان بدهيد. چيز دست نزنيد

 .صحبت نموده و شرح دهيد كه طفل چگونه معلوم خواهد شد
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 (  Symphisiotomy)خوان عانه باز نمودن است

( قسمت غضروفي )سمفيزيوتومي يك عملياتي است كه درآن قسمت متوسط 

هاي لگن بين استخوان  ۀاين كار فاصل. ده و باز مي گردداستخوان عانه قطع ش

اين . ، لذا خارج شدن طفل آسانتر مي گرددخاصره را بزرگتر مي سازد

مزاياي . ن صورت مي گيردعمليات تنها در بعضي نقاط محدود جها

Symphisiotomy  عبارت است از: 

 نظر به عمليات سزارين آسانتر انجام مي شود . 

 ميتواند با وسايل كمتري نظر به عمليات سزارين انجام شود. 

 باالي رحم باقي نمي ماند ۀهيچ ندب. 

  زمانيكه لگن خاصره التيام مي يابد براي والدت هاي بعدي بزرگتر خواهد بود. 

 :عبارتند از   Symphisiotomyخطرات 

  بعد از عمليات التيام آن بسيار درد ناك خواهد بود 

 بعضي اوقات استخوان خوب ترميم و التيام نيافته و مادر ممكن است در زندگي اندكي معيوبيت پيدا كند. 

 تصادفاٌ ممكن است تيوب ادراري يا مثانه قطع شود. 

 :شما چه كرده ميتوانيد

شكم خانم با صابون ضد عفوني شسته خواهد . چه خواهد شد به مادر كمك نمائيد يات ميتوانيد با گفتن اينكهقبل از عمل

حس ساختن استخوان عانه تطبيق براي بي ( ديده شود  400 ۀصفح)موضعي  ۀد و ممكن يك زرق ادويه بيحس كنندش

از شما تقاضا نمايند كه پا هاي مادر را بگيرد تا از  در زمانيكه داكتر يا نرس قابله عمليات را انجام ميدهند ممكن. شود

در ين وقت اكثراٌ . پاهاي خانم بايد با هم نزديك ساخته شوند. زمانيكه استخوان عانه قطع مي گردد. هم دور باشند

Episiotomy  هاي خانم در قسمت زانو بايد با هم بسته شده و ممكن پا ،بعد از والدت طفل. نيز صورت مي گيرد

 .ست كه خانم براي يك هفته يا بيشتر در شفاخانه بماندا

 تطثيق خُ٘ از طريق ٗريدي تراي خّ٘ريسي ٕا  .5

در صورتيكه يك خانم در جريان يا بعد از والدت بسيار 

او ممكن . زي نموده باشد ، خانم در خطر استخونري

ضعيف و آسيب پذير مقابل انتانات باشد و بعضاٌ 

يدي خون برايش تطبيق ضرورت است تا از طريق ور

اين ميتواند خوني باشد كه اشخاص ديگري به . گردد

شفاخانه اعطاء نموده اند تا حيات مريضان را محافظه 

و يا ممكن ديگر اعضاي فاميل براي همين مريض  كنند

خون بايد از طريق وريدي تنها زمانيكه . خون بدهند

هميشه اين خطر . خانم بسيار ضعيف باشد داده شود

مصاب بعضي ود دارد كه شخصيكه خون ميدهد وج

باشد كه مادر ميتواند با ( مانند ايدز)امراض جدي 

 .گرفتن خون به آن مرض مصاب گردد
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 :تطثيق اّتي تي٘تيل از طريق ٗريدي تراي تداٗي اّتاّات  .6

. انتي بيوتيك ها اكثراٌ از طريق زرقي يا از طريق دهن تجويز مي گردند

مصاب انتان جدي باشند، بعضاٌ بهتر است كه دوا از  اما اگر مادر يا طفل

زمانيكه دوا از طريق سيروم تطبيق گردد ، . طريق سيروم وريدي داده شود

ٌ داخل خون شده و به بسيار خوبي و سرعت تاثير مي نمايد . دوا مستقيما

آب آنها بيشتر از يك  ۀانه ها به مادرانيكه  خريطهمچنان در بعضي شفاخ

از تولد طفل پاره شده باشد نيز انتي بيوتيك از طريق وريدي  شبانروز قبل

 . مي دهند

زمانيكه يك طفل ضرورت به سيروم وريدي داشته باشد ، در يك وريد حبل 

. سروي ، پا و يا سر طفل سوزن سيروم تثبيت و سيروم تطبيق مي گردد

داخل  نرس و يا داكتر از وريد هائي استفاده خواهند كرد كه قوي تر بوده و

انتي بيوتيك ها در صورتيكه مادر ويا طفل . شدن سوزن به آن آسانتر باشد

مگر نبايد بدون دليل قوي داده . مصاب يك انتان مي باشند بسيار مفيد اند

 .شوند

 

 : اطفال مريض يا قبل از معياد .7

مردم ممكن احساس . ددر مناطقي كه منابع طبي بسيار كم باشد ، به اطفال مريض توجه بسيار كم صورت مي گير

آنها ممكن است . نمايند كه بهتر است بگذارند طفل مريض بميرد تا اينكه كوشش نمايند كه حياتش را محافظه كنند

مگر بعضي . ترجيح دهند كه وقت و پول محدودي را كه دارند براي محافظت اطفال بزرگتر و كاهالن مصرف نمايند

رند كه ميتوانند بسياري اطفال شفاخانه ها وسايل و دوا هاي مخصوصي دا

اينها بعضي وسايلي اند كه . را از مرگ يا تخريبات دماغي محافظه نمايند

 :ممكن مورد استفاده قرار گيرند

 Incubator  به . خصوصي است كه طفل را گرم نگه مي داردمبكس

گرم كردن وجود  اينطريق طفل انرژي ايرا كه دارد بعوض اينكه براي

 .، براي قوي تر شدنش استفاده خواهد كردندخود بمصرف برسا

 

  اگر شش هاي . ميدهدخيمه يا كاله اكسيژن به طفل اكسيژن اضافي

اينكار كمك ( ويا بسيار انتاني باشند) كافي قوي نباشند  ۀطفل به انداز

اكسيژن بايد بدرستي . خواهد كرد تا طفل مقدار الزم اكسيژن را بگيرد

  .ن ميتواند سبب كوري طفل گرددمقدار زياد اكسيژ. داده شود

 

 Respirator  يك ماشين مخصوصي است كه كمك مينمايد طفل تنفس

بعداٌ ماشين هوا را به شش ها . يك تيوب داخل گلوي طفل مي شود. كند

داخل و خارج مي نمايد تا زماني كه طفل قوي شده و خودش بتواند 

 . تنفس نمايد
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 Feeding Tube :ق دهن و يا بيني طفل داخل تيوبي است كه از طري

از اين تيوب زماني استفاده مي شود كه طفل بسيار . معده مي گردد

خوب است  چون براي طفل بسيار. ضعيف بوده و بخوبي چوشيده نتواند

، مادر ميتواند پستان هاي خود را با دست پستان مادر را بخوردشير كه 

واز طريق ( ديده شود  336 -337صفحات )و يا شير كش دوشيده 

  .تيوب به طفل بدهد

 

 

 ضربان قلب، اندازه گيري  ۀدر صورت امكان يك ال

طفل گذاشته شود تا اطمينان حاصل گردد  ۀروي سين

 . كه قلب طفل خوب ضربان دارد

 

بعضي اوقات ديدن يك طفل كوچك با يكتعداد سوزن ها و 

ست كه چرا طفل بيچاره را نمي گذارند بميرد؟ مگر اين يك فكر طبيعي ا .شتناك استحيوب ها در تمام بدنش بسيار وت

او ممكن است خوب شده و . افظه مي نمايدحعملكرد ها زندگي و صحت طفل را م اين هم واقعيت دارد كه بعضاٌ اين

 .و نما كند مانند يك شخص قوي، صحتمند و خوشحال نشو

 

 :شما چه كرده مي توانيد

اگر مادر بتواند كه طفل را ببيند، برايش تشريح كنيد كه ممكن از او . دبه مادر تشريح نمائيد كه چه واقع مي شو

بعضي اوقات ميتواند مادر  .اين بخاطر محافظت طفل از انتانات است. خواسته شود كه چپن مخصوص و معقم بپوشد

در . ايش تسلي بدهداگر نتواند او را بگيرد ميتواند او را نوازش كرده برايش بخواند و يا بر. طفل را در آغوش بگيرد

  .صورت امكان ، كارمندان شفاخانه را تشويق نمائيد كه اجازه دهند مادر با طفل خود بماند

 

 

 

 

 

 

 

 

 


