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یک نظر خوب است . طفل ،  معاینۀ جسمی مادر و معاینۀصحبت با مادر .منظم قبل از والدت سه قسمت دارد معاینۀ

 .(نوی را دراخیر این فصل بیینید چارت نمو) داشت کنید دهائیرا که درمورد مادر در هر معاینه درمی یابید یااگر چیز

خطر را می یابید باید  اگر شما یک عالمۀ.  ایم عالیم خطر را لست نموده ما عالیم صحتمندی و ،در هر قسمت معاینه

خانم  .مده است مطالعه نمائیدآ ،"خطر دریافت گردید که عالمۀزمانی چه باید کرد"مطمئنا هدایاتی را که تحت عنوان 

 .بی بدهیدممکن است ضرورت به کمک طبی داشته باشد و یا شما ممکن است قادر باشید تابه او مواظبت ط

از مادر بپرسید که چه احساس می نماید ودوران  .بسیار خوب است که معاینه نمودن را با صحبت دوستانه آغاز نمائید

 .ببینید که اگر خانم کدام شکایت یا سوال داشته باشد .حاملگی اش چطور میگذرد

  :ت عًٕيی صحییعيؼاْذِ ٔض. 1

 :عالیم صحتمندی

  .شنیدن و احساس کردن مادر  صحتمند وخوش دیده میشود ،با دیدن 

 :عالیم خطر

 .، شنیدن و احساس کردن مادر غیر صحتمند و ناخوش بمالحظه میرسدبا دیدن

یز  در مورد نمائید کوشش نمائید که به همه چ زمانیکه شما با مادر صحبت می
  :طور مثال ،وضعیت عمومی خانم توجه داشته باشید

 بنظر میرسد ویا اینکه ناراحت وناخوش است آیا خانم خوش. 
  کافی دارد و یا اینکه خسته و مریض است( انرژی)آیا خانم قوت. 
  آیا خانم به آسانی حرکت می نماید  ویا گرفته و آهسته است. 
 شوش حبت می نماید و یا اینکه گیچ و مغآیا دیده میشود که خانم و اضحا فکر کرده و ص

 . است 
 فاف است یا اینکه زخم ها ویا شاریدگی هایی در جلد داردش مآیا جلد خان.  

 چه بکنید زمانیکه عالیم خطر را می بینید ؟

یت صحی عمومی مادر خراب است و یا اینکه خانم خوب بنظر نمی رسد کوشش نمائید تا به او توجه خاص عاگر وض
معلوم نمی شود اورا تشویق  نمائید که کمک اگر خانم صحتمند  .داشته باشید حتی اگر هیچ چیز نادرست معلوم نشود

 .طبی را جستجو نماید

 ؟طٕال ًَائیذ کّ آیا خاَى دنثذی ٔ اطتفزاغ دارد .2

 

7 

درهر معاینه منظم، خانم های دارای این عالیم خطر حاملگی را بخاطر بسپارید درصورتیکه این عالیم بین   احتیاط

درصورت موجودیت این عالیم صفحاتی . دو معاینه واقع شود خانم باید با شما تماس گرفته یا کمک طبی جستجو نماید
 :المه ذکر شده مطالعه نمائید تا در یا بید که شما چه کاری را انجام داده خواهید توانسترا که برای هر ع

 (177صفحه )خونریزی مهبلی  -1

 (112صفحه)ورم روی ودست ها  -2
 (112صفحه )سردردی، سرچرخی و یا تشوش دید  -3
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 .ا چهار ماه اول حاملگی داردع ندارد و یا دلبدی  خفیف درسه  یمادر دلبدی و استفرا :عالیم صحتمندی

 :رعالیم خط

   اغات دارداستفر 4مادر استفراغ شدید ویا بعد از ماه . 
   خود نگهدارد درمعدۀمادر قادر نیست که آب را. 
  خانم بسیار تیره استادرار یا و( توقف ادرار)مادر تنها میتواند بسیار کم ادرار نماید.  
  ردیدرهر ماه وزن میگ( پوند 4)مادر کمتر از یک کیلو گرام. 

اما اگر یک خانم  .ثر جدی نمی باشداین حالت اك. ماه اول حاملگی دلبدی میداشته باشند 4یا  3 خانم ها در يبسیار

خود  و یا نمی تواند مایعات را درمعدۀ غذا خوردن بسیار احساس ناراحتی می نمایدرد ،استفراغ می نمایدبسیار 

دلبدی همچنان میتواند یک . او وطفل اش ممکن است مصاب سوء تغذی گردند .خطر خواهد بود ، یک عالمۀنگهدارد

 .دیگری باشدو مریضي مشکل  عالمۀ

 :خطر را می بینید چه بکنید زمانیکه عالمۀ

. مادر توصیه کنیدینید وبه برا برای یکتعداد عالج های مفید ب 66 خفیف و در اوایل حاملگی باشد صفحۀاگر دلبدی 

 ادویۀ. طبی بگیرید باز هم ادامه یافت مشورۀ 4از ماه موثر نبود ویا اگر استفراغات شدید بوده و بعد  اگر این عالج ها

 .یدارند تا خانم خورده بتواند ممدرنی وجود دارد که معده را آرام نگه

الیم مریضی را نیز دارد مشوره ویا درپهلوی استفراغات دیگر ع( ن آبگی مواد غایطۀ)تیکه مادر اسهال دارد درصور

کوچکی که داخل روده های  اجسام حیۀ) ا ، پارازیت ه(قرحه معده)خانم باید از نظر انتانات زخم معده  .طبی بگیرید

یکه بجای طفل در رحم نشو و یک تومور)و یا موجودیت حمل مول ( دنانسانها زندگی نموده   آنها را مریض میساز

 .معاینه گردد( دیده شود  121نما می نماید صفحه 

والدت برای گرفتن دوا انتظار  از اگر خانم مصاب پارازیت بوده مگر مشکالت زیاد نداشته باشد ممکن بتواند تا بعد

استفاده میشوند ممکن سبب ایجاد ضرر برای طفل گردند بخصوص  بعضی ادویه ایکه برای پارازیت ها .دبکش

د  ماینبا مسوولین صحی منطقه صحبت نمائید که آنها چگونه ادویه  ایرا استفاده می ن .درجریان سه ماه اول حاملگی

لیف موجوده از سبب پارازیت ها بسیار شدید بوده و خانم نتواند بصورت عادی وزن تک اگر. دیویا کمک طبی بگیر

 .دیطبی بگیر ی دیگری را داشته در آنصورت مشورۀبگیرد و یا عالیم کدام مریض

ممکن است خانم ضرورت  .دیکمک طبی بگیر حمل نماید و ادرار توقف کند فوراً اگر مادر قادر نباشد که مایعات را ت

اگر شما آموخته  .باشد ودوا داشته( دیده شود  415و  424 دادن مایعات از طریق ورید صفحات )ات وریدی به مایع

 .را برای گرفتن کمک طبی انتقال دهید ادن مایعات را آغاز نموده و مریضد ،اید که چگونه مایعات وریدی بدهید

 

یت داشته باشند ممکن اگر دیگر افراد موجود در همان منطقه نیز از دلبدی ، استفراغ و اسهال شکا :داشت دیا

رازیت داده ااست مشکل در منبع آب آشامیدنی آنها وجود داشته باشد وکمک نخواهد کرد که به خانم دوای ضد پ

برای اینکه آب نوشیدنی خوب تهیه شود خانم باید قبل  .خوردن آب کثیف مصاب خواهد شدچون بازهم با  .دشو

 .از نوشیدن آبرا جوش داده یا فلتر نماید 

های دیگري  یا شما ممکن است راه حل کن است جامعه باهم کار کرده ویک منبع آب پاک را ساخته بتوانند ومم

 .برای مشکل پیدا نمائید
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 :کّ آیا خاَى احظاص ضعف يی ًَایذ طٕال ًَائیذ .3

 .دارد( انرژی ) کافی قوت مادر به اندازۀ: يدعالیم صحتمن

حامله باید قوت حاملگی یک خانم  4بخصوص بعد از ماه  ،شه احساس خستگی و ماندگی مینمایدخانم همی:  عالیم خطر

 .اخیر حاملگی بسیار خواب داشته باشد هفتۀ 5تا  4 همچنان ممکن خانم در سه ماه اول و  .کافی داشته باشد

 .ا بیشتر عوامل ذیل رنج ببردوالنی ضعیف باشد ممکن است از یک یک مدت طاگر یک خانم ی

 (4فصل ) سوء تغذی 

  ( 111 -117صفحات ) کمخونی 

 کار بسیار زیاد 
 مریضی ها 
  افسردگی 
  ( 177 ، 172 صفحات ) مشکالت قلبی 

 

 :چه بکنید زمانیکه عالیم خطر را درمی یابید

ف یعنمائید زیرا یک مادر ض الت را بررسیبسیار مهم است که این مشک

او ممکن  .بسیار امکان دارد که درزمان والدت مشکالت زیاد داشته باشد

خونریزی زیاد داشته و بعد از والدت  یااست یک والدت طوالنی و مشکل و

یز ممکن است مریض باشد اگر شما درمورد طفل اش ن. مصاب انتانات شود

رید از او بخواهید که برای معاینه از یک کار کن صحی کمک امادر تشویش د

 .ردیبگ

 

 

بسیاري افرادیكه به مركز صحي 

جایكه من كار مینمایم آمده اند، 

 . نیز پرازیت دارند

این یك نظر 

خوب است ما 

كمك خواهیم 

 كرد

من نگران میباشم بسیاري خانم هاي 

راكه من دیدم مصاب پارازیت ها 

 . فال آنهامیباشند و همانطور اط

ممكن است ما بتوانیم 

مردم قریه را جمع كرده 

و یك سیستم آب پاك 

 بسازیم؟
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 :طٕال ًَائیذ کّ آیا خاَى نکّ یا خَٕزیشی يٓثهی دارد .4

 :عالیم صحتمندی

  عدم موجودیت خونریزی درجریان حاملگی و یا خونریزی بسیار کم بدون درد در
 .درزمانیکه عادت ماهوار انتظار می رفت لماه او

 روز قبل از آغاز والدت این مخاط  3تا  2اط کالبی رنگ یا خون آلود موجودت مخ

 . بنام نشان والدت گفته می شود 
 

 : عالیم خطر

  ی که باشدرحلۀ از حاملگمدر هر خونریزی  مشابه به عادت ماهوار.  
 الت یک خطر ماه اول حاملگی که این ح 6درجریان  ددر خونریزی همراه با

 .میباشد سهيوالدت جنینی یا سقط بنف
 گی که باشد لاز حام رهر مرحلۀخونریزی با درد ثابت د. 
 دوم دوران حاملگی خونریزی بدون درد بخصوص درنیمۀ. 

 
 :چه بکنید زمانیکه یکه عالمه خطر رامی یابید 

  
 : خونریزی خفیف درشش ماه اول حاملگی

والدت درصورتیکه مادر خونریزی خفیف با درد داشته باشد ممکن است شروع یک 

وخانم درسه ماه اول حاملگی قرار ( بصورت لکه ها ) اگر خونریزی خفیف باشد  .باشد( سقط خودبخودی) جنینی 

ماه حامله باشد  3، اگر خانم بیشتر از نند عادت ماهوار یا شدید تر باشداگر خونریزی ما .داشته باشد خطر کمتر است

هیچ چیزی را  .طبی بگیرید سیار خوب خواهد بود که مشورۀبویا اگر درد شدید یا بوی بد از مهبل احساس شود 

 .درمهبل مادر درصورتیکه وی سقط خود بخودی داشته باشد نگذارید

 :هر زمان حاملگی که باشدرخونریزی با دردثابت د

درجریان  خونریزی با درد ثابت

آنست  سه ماه اول حاملگی عالمۀ

که طفل درمحل نادرست نشو ونما 

ثر طفل دررحم نشو اک .می نماید

ونما می کند جائیکه به همین 

مگر درواقعات  ،منظور میباشد

نادر ممکن است طفل در داخل 

یکی از تیوپ هائیکه بدو طرف 

رحم قرار دارند شروع به نشو و 

 .نما بنماید که به این حالت حمل خارج رحمی یا حاملگی نفیری گفته میشود 

طرف خود احساس  همانر بانشو و نمای طفل مادر یک برجستگی دردناک را د بتدا نفیر کشش پیدا مینماید مگردر ا

گی حمل نفیر پاره شده و خونریزی پیدا می شود این بسیار خطر ناک است مادر بعدا زمانی قبل از سه ماه. مینماید

 .میتواند از سبب خونریزی داخل شکم بمیرد 

 

 دفعتا به شفاخانه مراجعه کنید؟

 (دیده شود243صفحه ) اک را مراقبت نموده وشاک را تداوی نمائید پیدا یش عالیم ش
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نرا بدهد که همراه از جدار رحم جدا شده آماه اخیر حاملگی ممکن است معنی  دخونریزی با درد ثابت درجریان چن

 .یدا نمایدممکن خانم خونریزی شدید  داخل رحمی پ .باشد که به این حالت انفصال قبل از وقت پالسنتا گفته می شود

رحم پر از خون ممکن بسیار سخت جس  .یک قسمت ازین خون ممکن خارج گردد و یا ممکن است هیچ خارج نشود

 بروز عالیم شاک را مراقب. دیدفعتا به شفاخانه برو .مادر وطفل ممکن بمیرند .این حالت بسیار خطر ناک است .شود

  .(دیده شود 243 صفحه )باشید و شاک راتداوی نمائید 

 

 کًز یا پاْای خٕیغ دارد؟ ،طٕال ًَائیذ کّ آیا خاَى کذاو درد غیز عادی درػکى .5

  .پشت و پاها ،عدم موجودیت درد در شکم :یعالیم صحتمند

درد های ذیل ممکن است عادی . ی دارند که عادی میباشدئدرد ها خانم های حامله اغلباً 

 :باشد

 به این )در تمام بطن یی بطن و یا گرفتگی های خفیف وغیر منظم در قسمت باال
  .(136صفحه ) لصات امتحانی نیز گفته می شود گرفتگی ها تق

 رحم سخت احساس شده و بعدا سست می شود. 
 محدود  و یکطرف پیشروی شکم که چند دقیقۀ دردهای تیز ناگهانی درقسمت پائین

 .دوام نموده و دوباره برطرف می شود 
 ستراحت مساژ و یا تمرینات بهتر می شود درد قسمت پائین کمر که با ا. 
 اید و با استراحت بهتر می درد تیز در قسمت سرین که بطرف پاها انتشار می نم

 .شود
 

 : عالیم خطر

  گرفتگی ها یا درد هائیکه قوی تر شده وزود پیدا می شود. 
 درد ثابت و دوامدار درشکم 
  مساژ یا  استراحت ،با نماید و یا درد کمر که ف به پشت انتشار می اطرادرد قسمت پیائین شکم که از

 . تمرینات بهتر نشود
 

 

پالسنتا از جدار 

 رحم جدا شده است

 خون 

پالسنتا عنق رحم را 

 . پوشانیده است

ممکن است با دست درپالسنتا  .زمانیکه خونریزی موجود باشد هیچگاه دست خود را داخل مهبل ننمائید  احتیاط

 .سوراخ ایجاد کرده خونریزی را شدید تر سازید شما ممکن است مادر را بکشید
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 :چه باید انجام دهید درصورتکه یک عالمه خطر را می یابید

  :جعه شوداجهت دریافت معلومات بیشتر به صفحاتیکه تذکر داده شده مر

 د گرفتگی یا درد شکم درسه ماه اول حاملگی که شدت یافته میرود و یا اغلبا موجو
شروغ شده ( سقط خود بخود ) است ممکن بدان معنی باشد که یک والدت جنینی 

 (177و  82صفحات ) باشد 

  دردهای قوی و ثابت درشکم یا پهلو درسه ماه اول حاملگی ممکن بد ان معنی

 .(177صفحه) موجود است ( حمل خارج رحمی) باشد که یک حمل نفیری 

 مکن بدان معنی باشد که پالسنتا از درد ثابت شکم در مراحل اخیر حاملگی م
 (.171صفحۀ )رحم قسما حدا شده باشد  دیوار

 درد ثابت در قسمت پائین شكم كه از طریق پهلو به پشت انتشار مینماید ویا درد 
ممکن است از سبب انتانات  ،کمر ایکه با استراحت ، مساژ و یا تمرین بهتر نشود

 .(115 صفحه) گرده یا مثانه بوجود آمده باشد 

 

 طٕال ًَائیذ کّ آیا خاَى َفض کٕتاْی دارد؟ .6

  .حاملگیاخیرعدم موجودیت نفس کوتاهی و یا نفس کوتاهی خفیف درمراحل : عالیم صحتمندی

  .ينفس کوتاهی زیاد بخصوص با دیگر عالیم مریض: عالیم خطر

بعضی اوقات چون طفل مانع می شود  .نندماه حامله باشند کمی نفس کوتاهی پیدا میک 9یا  8بسیاری خانم ها زمانیکه 

نفس کشیدن زمانیکه طفل پائین میشود یا کمی قبل از والدت ممکن است  .برای مادر مشکل است که نفس عمیق بکشد

 .(137صفحۀ ) آسانتر گردد

 
همیشه از نفس کوتاهی شکایت داشته باشد ممکن است یکی از  ماگر خان

  :امراض ذیل را داشته باشد

 حساسیت، 
  (117صفحه )کمخونی، 

 مشکالت قلبی، 
  (یک مریضی تخریب کننده شش ها)توبرکلوز،  
  استما، 
  انتانات شش. 

 
 :چه باید انجام دهید اگریک عالمه خطر را می بیبنید 

اگر یک خانم مشکالت تنفسی دوامدار داشته باشد ویا اگر شما فکر می 
 ، مشورۀه داشته باشدنمائید که خانم یکی از مشکالتی را که فوقا لست شد

 .طبی بگیرید
 
 
 

 .شود ،سازدمیوف د مصاب امراض معمولی که شکم را مؤیک خانم حامله میتوان ،یگر افرادمانند د :داشت دیا

ت شکم وبی اشتهایی درد طرف راس ،که با تب یک قسمت ازرودهانتان )یسیت این مریضی ها میتواند از سبب اپند

( مانندمواد غایطه سیاه قیر استفراغات وبعضی اوقات با ) و یا قرحات ( بادلبدی و اسهاالت )یتها ، پراز(م استتوأ

 .طبی بگیرید ی از مریضی های فوق را دارد مشورۀاگر فکر میکنید که مادر یک .باشد

بعضي وقت ها نفس 

 .كشیدن برایم مشكل است
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 :ٔسٌ ًَٕدٌ يادر .1

  :عالیم حیاتی

 4/1 این معادل است به  .درجریان حاملگی وزن می گیرد( پوند 47تا  27) کیلوگرام  18تا  9مادر به آهستگی حدود 

وزن در  شتر افزایشیدرهر ماه ب (پوند 4تا  2) کیلوگرام  2تا  1در هر هفته و یا ( تا یک پوند 2/1) کیلوگرام  2/1تا 

  .ردنیمه دوم حاملگی صورت میگی

 :عالیم خطر 

 27)کیلوگرام  9 الغر بوده و یا اقالً ر بسیار ماد 

 .وزن در جریان حاملگی نگرفته است ( پوند
  کیلوگرام  19مادر بسیارچاق است ویا بیشتر از

وزن آن درجریان حاملگی افزایش ( پوند 42)

  .شته استدا
  ً(پوند 3)کیلوگرام  1.4شتر از یب مادر دفعتا 

دریک ماه ( پوند 8)کیلوگرام  3.5دریک هفته ویا 

 .در دوماه اخیر حاملگی وزن میگیرد بخصوص
 
، شتر وزن ایکه خانم درجریان حاملگی میگیردیب

 و خریطۀ( پالسنتا) همراه ،نموی طفلجهت رشد و از
ست یک اندازه شحم همچنان مادر ممکن ا .آب میباشد

  .خوب است ذخیره نماید و این اکثراً 
اگر شما یک ترازو دارید در هر مالقات خانم حامله را 

درصورت امکان همیشه از یک ترازو  .ائیدموزن ن

اگر شما ترازو ندارید کوشش نمائید تا  .استفاده نمائید

درهر معاینه وزن خانم را  .وزن خانم را قیاس نمائید

 .یداری نمائثبت و نگهد

 گر عالیم خطر را می بینید؟چه کاری را انجام دهید ا

  .مادر بسیار الغر است ویا مقدار کافی وزن نمی گیرد

  :از مادر در موارد ذیل سوال نمائید. بوداگر مادر بسیار الغر باشد کوشش کنید تا در یابید که علت مشکل چه خواهد 

  (48صفحه )رژیم غذائی مادر 

 (98صفحه )تفراغ دلبدی و اس 

  ( 98صفحه) عالیم پرازیتها 

 (91صفحه ) نیاز مندی های خاص 

  (67 صفحه)استفاده از ادویه 

  (369صفحه )ایدز 
 

خانم ممکن است یک  ،اگر دیده میشود که هیچکدام ازین چیز ها علت مشکل نباشد
 .طبی بگیرید مشورۀ. مشکل جدی داشته باشد

 .د وزن گرفته استمادر بسیار چاق است ویا بسیار زیا
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موجودیت کمی شحم در وجود خانم عالمه صحتمندی بوده وخوب است مگر موجودیت شحم بسیار زیان در وجود 

خانم ممکن است مشکالت بیشتری را درهنگام والدت بوجود آورد درین 

جا بعضی مشکالتی  ذکر شده است که شحم زیاد  یا چاقی زیاد میتواند 

 .سبب آن گردد

 احساس ضعیفی یا کم قوتی نماید  مادر ممکن. 
  (88صفحه ) داشته باشد( دیابت)مادر ممکن مرض شکر 

 رحم وشنیدن  ۀقابله ممکن است برای دریافت وضعیت طفل انداز
  .صدای قلب طفل مشکل داشته باشد

  مادر ممکن است در اثنای والدت در رابطه به خارج ساختن طفل
  .مشکالت داشته باشد

 کالن بوده وتولد آن بسیار سخت باشدار طفل ممکن بسی.   
 برای  ،درصورتیکه خانم بعد از والدت خونریزی زیاد داشته باشد

  .قابله مساژ دادن رحم بسیار دشوار خواهد بود
 

ممکن است  ،اگر یک خانم غذای خوب و به مقدار نارمل می خورد

خود زیادی شحم و شکر در رژیم غذائی  مگر درصورتیکه خانم مقدار .عی چاق باشد واین درست استیبصورت طب

از اکثر خانم های دیگر غذا میخورد وی را تشویق نمائید تا غذای کمتر و با کیفیت خوبتر بخورد  دارد و یا خانم بیشتر

 .یک خانم نباید در هنگام حاملگی کوشش نماید تا وزن خود را کم بسازد .(4فصل)

ر فعالیت ها ی دن رقص کردن کارهای فزیکی ویا دیگرینات قوی مانند قدم زتمام خانم های چاق راتشویق نمائید تا تم 

 .زندگی را انجام دهند

 :یردمادر دفعتا وزن میگ

-یا پری( 131صفحه)دیک ختم حاملگی وزن میگیر ممکن است یک عالمۀ دوگانگی باشد اگر یک خانم دفعتا در نز

 .(112صفحه )المپسیا داشته باشد اك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما دفعتاً زیاد وزن گرفته اید ما ضرورت 

 . داریم پیدا كنیم كه چه مشكلي وجود دارد
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ٔیا درجّ حزارت خاَى را   ذ خاَى را نًض ًَائیذ ٔ تثُیذ کّ آیا تا تًاص جهذ ٔی گزو اطتجه .2

 :تگیزیذ

 :عالیم صحتمندی

  .درجه فارنهایت بوده و جلد خانم بالمس سرد است 98.6درجه سانتی گراد  یا  37درجه حرارت 

 :عالیم خطر

این تب است وبا لمس جلد خانم  .ارنهایت می باشددرجه ف 99درجه سانتی گراد ویا  37.2درجه حرارت بیشتر از 

  .حساس می شوداگرم 

 

 چگونه درجه حرارت اندازه میشود ؟ 

پشت یک دست خودرا باالی پیشانی خانم و پشت دست دیگر خودرا باالی 

لب های خود که  پیشانی خود یا یکنفر صحتمند دیگر بگذارید ویا با

اگر خانم تب  .ی خانم را ببوسیدشانیدرمقابل حرارت بسیار حساس اند پ

بین جلد وی وجلد یک  داشته باشد شما قادر خواهید بود که یک تفاوتی را

 .نفر صحتمند احساس نمائید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترمامتر را زیر زبان خانم براي 

 . سه الي چار دقیقه بگذارید

ل و آب پاك و صابون با الكو اگر شما ترمامتر دارید آنرا خوب

بعداً آنرا با حركت دادن دست از آرنج خود تكان دهید تا درجه . پاك نمایید

 . درجه فارنهایت خوانده شود 95ا درجه سانتي گراد ی 36آن كمتر از 

همیشه بعد از استفاده ترمامتر را با الكول 

آب داغ . آب پاك و صابون پاك نماییدو یا 

استفاده ننمایید چون اینكار سبب خواهد شد 

 . ترمامتر شما بشكندتا 

 نارمل تب تب بلند

 سانتیگرید

 فارنهایت
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 چه کاری راباید انجام دهید اگر عالیم خطر را می یابید ؟

بعضی انواع  .(میشود يباعث مریض میکروب های مضر داخل عضویت شده و)تب یک عالمه موجودیت انتان است 

اگر مادر تب  .(78صفحه )اند نظر به زمان غیر حاملگی  ا در جریان حاملگی بسیار خطر ناکانتانات مانند مالری

نزا یا مریضی دیگری آیا انفلوا. میداشته باشد بدان معنی است که دریکی از قسمت های بدن وی میکروب موجود است

 ،115صفحه ) ؟آیا خانم دیگر عالیم انتان را دارد یا خانم به خطر مالریا مواجه میباشد ؟آ در جامعه موجود است ؟

163 ) 

برای خانم  .ضرورت به تدوای دارد تا پائین آورده شود( درجه فارنهایت  177درجه سانتی گراد یا  38)تب بلند 

 .وبرایش مایعات زیاد توصیه نمائید ساعت از طریق دهن بدهید 4ملی گرام هر  577( استامینوفین )پاراستامول 

 .ساعت پائین نیامد کمک طبی بگیرید  8اگرتب در 

 : َثض يادر را تؼًاریذ .3

 

  .دریک دقیقه میباشد 87الی  67امیکه خانم استراحت است حدود تعداد  نبض در هنگ:  صحتمندی عالمۀ

میدهید  ننبض به شما نشا .دریک دقیقه میباشد یا بیشتر از آن 177تعداد نبض درحالت استراحت خانم :  خطر عالمۀ

  .تعداد مختلف نبض برای افراد مختلف عادی است .که چقدر قلب به سرعت ضربان دارد

 :چگونه نبض گرفته میشود

  ؛م استاخود را مطمئن سازید که خانم راحت و آر -1

 ؛نبض را بیابید -2

تعداد ضربات نبض را دریک  -3

  .دقیقه حساب نمائید

  اگر شما در دست  دیگر خود

یکدانه ساعت دارید تعداد 

ضربان نبض مادر را دریک 

تعداد نبض  .دقیقه حساب  نمائید

درشروع ممکن بهتر )را بنویسید 

ببنید  باشد یکنفر دیگر ساعت را

وبرای شما بگوید که که چه وقت 

گاه میکنند درست نبض را ساعت نامیکه به گبرای بسیاری افراد مشکل است تا درهن .یک دقیقه تمام می شود

 .(ه حساب می نمایند در حالیکه این درست نیستآنها یک ضربۀ نبض را دریک ثانی. رندبشما

 شما میتوانید بیا موزید که بگوئید نبض آهسته  .اگر شما در دست دیگر خود ساعت ندارید بازهم نبض رابگیرید

گر مقایسه نمائید و یا شما خود یا نبض یک خانم دی با نبض ا،  عادی است یا تیز است درصورتیکه آنراست

 (.427 صفحۀ)مای خانگی بسازید بعوض ساعت ید یک وقت نمیتوان

 

 

 

شما میتوانید نبض را در یك طرف گلو 

 . زیر االشه پیدا كنید

 و یا در بند دست پائینتر از انگشت كالن 
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 :می یا بید را خطر ۀر یک عالمگچه بکنید ا

خانم ممکن است یک یا بیشتر از پرابلم های ذیل را داشته  ،شتر از آن دریک دقیقه باشدییا ب 177ض یک خانم باگر ن

 :باشد

 (92و  91صفحۀ )س یا تشویش از مشکالت خاص تر -فشار. 

  (171و 177صفحۀ )خونریزی زیاد 

  (117 ۀصفح)کمخونی 

  (363 و 115 ، 175صفحات )مریض یا تب 

  ؛تیروئیدغدۀ مشکالت 

  ؛مشکالت قلبی  

 (هیروئین و یا مورفین ،طور مثال کوکائین)مخدره  استفاده از ادویۀ. 

 

آن ذکر گردیده برای معلومات  مشکوک می شوید به صفحاتیکه شمارۀ از مشکالت فوقاگر شما به موجودیت یکی 

ه چیز سبب سرعت نبض شده کدام صفحه داده نشده باشد ویا اگر شما نمی دانید که چ اگر شمارۀ. بیشتر مراجعه نمائید

 .طبی بگیرید است مشورۀ

 :فؼارخٌٕ خاَى را تگیزیذ .4

  .رفتن آن درجریان حاملگینوبلند  97/147و  67/97شار خون بین موجودیت ثابت ف :صحتمندی ۀعالم

 .فشار خون بلند :طرخ ۀعالم

  :مادر فشار خون بلند دارد درصورتیکه یکی از حاالت ذیل موجود باشد

 ام حاملگی بلند رفته گیا بیشتر از آن درهن ملی متر 37بوده ویا  147بیشتر از ( فشار سیستولیک)بلند  ۀدرج

  .باشد

 ملی متر یا بیشتر از آن درجریان حاملگی بلند رفته  15بوده ویا  97بیشتر از  ( فشار دیاستولیک)رجه تحتانی د

   .باشد

فشار خون بلند  .د می نمایدروا فشار( شرائین وورید ها )فشار خون یک مقیاس است که چقدر خون در داخل اوعیه 

  .کوچک و متضیق گردد تا داخل اوعیۀوعیه وارد مینماید اکثرا بدان معنی است که خون فشار بیشتری را در ا

فل غذا را طبرای خون مشکل خواهد شد تا به  .د در جریان حاملگی شودخون بلند میتواند سبب مشکالت زیافشار 

 .ی می شودطنشو ونمای طفل از سبب کمی غذا ب .انتقال دهد

خونریزی دماغی ویا  ،دررحم قبل از والدت يخونریز ،بعضی اوقات فشار  خون بلند میتواند  سبب مشکالت گرده

 .حتی فشار خون بلند میتواند خانم را بکشد .اختالجات نزد خانم شود
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 رفته شود؟گونه فشار خون اندازه گچ

هرکسیکه شمارش را انجام داده بتواند، خواهد 

چند  .اندازه بگیردتوانست تافشار خون را 

. د استوسایل تعیین  فشار خون موجونوع 

 و نددرجه دار بلند دار  ک صفحۀبعضی ی

یک  یک تعداد .دنتر معلوم میشوممانند ترما

آله  های  فشار خون  .ساعت  مدور دارند

د یکجا میباشن( ستاتسکوب )اکثراً با گوشکی 

ونه یک برای اینکه بدانید چگ 429صفحه )

  .(گوشکی خانگی بسازید دیده شود

 .برایش بگوئید که چه کاری را میخواهید انجام دهید تاوی ترس نداشته باشد له اوالً برای گرفتن فشارخون مادر حام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 گوشي

بازو بند آله 

 فشار

 درجه

بازو بند را در اطراف بازوي برهنه باال تر از مفصل آرنج بسته 

 . نمائید

پ رابري را با پیچاندن پیچ آن بطرف راست بسته نمائید والو پم

 .والو كوتاه تر خواهد شد

قسمت قدام و پائین آرنج را بخاطر یافتن نبض جس نمائید گوشكي 

 . با فشار دادن بالونك رابري بازو بند را پمپ نمائید . را باالي نبض بگذارید

اگر )سوزن ساعت شروع به عقب آمدن میكند 

بعد به آهستگي والو را باز نمائید  . باقي خواهد ماند 277باالي  والو بسته باشد در

 . كه هوا به آهستگي خارج شود

در هنگام پمپ نمودن سوزن ساعت به 

حركت شروع مینماید زمانیكه سوزن به 

رسید ، پمپ كردن را توقف  277درجۀ 

 . دهید
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 شنیدن نبض مادر را  همانطوریکه هوا خارج می شود، شما

زمانیکه  شنیدن نبضان . خواهید کرد از طریق گوشکی آغاز

ا سیماب در کج اشت نمائید که سوزن یایاددشروع شد 

زمانیکه و (بود بلند فشارخون خواهد ن شمارۀای) .دقراردار

که سوزن یا  بسیارآرام شد نیز ببینید ویاشنیدن نبض گم شد 

 خون خواهدۀ پائین فشاراین شمار) قراردارد اجسیماب در ک

  (.بود

 

 

ا در روی یک درهر معاینه فشارخون مادر را بگیرید آنر

 رتیب  شمابه این ت .یسیدکاغذ بنو جدول  ویا یک پارچۀ

ییرات آنرا درزمان های مختلف خواهید توانست که تغ

ملی متر سیماب یا کمتر  27اگرفشارخون باالیی  .یابیددر

یک ماه دیگربلند  ملی متریا کمتراز  14وفشار خون پا ئینی 

 .شدبرود عادی میبا

 

 

 چه بکنید اگرعالیم خطر را درمی یابید؟

با  Tشارخون بلند را دریافت می نمائیددرحالیکه به پهلوی چپ خوابیده باشد ف ،اگرشمادر اولین معاینهء فشارخون مادر

از  بعد (.احساس ناراحتی میتواند  سبب بلند رفتن فشارخون گردد )راحت شود  او بصورت دوستانه صحبت نمائید تا

  .دیبگیراندازه  ه دوباره فشارخون وی رادقیق 37تا  17

 

در صورت امکان مادر را چند روز بعد  .، ممکن همه چیزخوب باشد پائین بیایدر خون به سرحد نارمل اگرفشا  

در هرمعاینه  باید در نظرداشته باشید که فشارخون خانم را .دوباره اندازه نمائید بتوانید فشارخون وی را بخواهید تا

  .بگیرید

 

ده سه مرتبه هفته آین در جریان اقالً رن،آ برای دریافت. ممکن یک مشکلی موجود باشد اگرفشارخون پائین نیامده باشد،

به مادر  .بی بگیریدگر فشار خون بلند باقی ماند مشورۀ طا .فشار خون مادر گرفته شود( ویا هر روز برای سه روز)

صفحه )یا خانم کدام یکی ازین عالمات را دارد تدریس نمائید و معاینه کنید که آعالیم خطر ناک پری اکالمپسیا را 

 .ن تر باشد اگر دریک شفاخانه والدت نماید ومکن است برایش مصوم .(112

( فشار دیاستولیک)باشد و یا اگر شماره پائینی فشار  167بلند تر از ( فشار سیستولیک) اگر شماره باالیی فشارخون 

ممکن الزم باشد دفعتا کمک طبی بگیرید خانم باید بخاطر تداوی به شفاخانه برود دربعضی واقعات  177بیشتر از 

 .باشد که خانم  الی والدت طفل در شفاخانه باقی بماند 

فشار خون این خانم در هر ماه 

اندكي تغییر داشته است، این 

 . نارمل میباشد

شما چیزي را شنیده .. اگر

نمیتوانید زمانیكه عقربه در 

 . و یا اینجا باشداینجا 

مگر شنیدن 

نبض حدوداً 

در اینجا 

 . شروع شود

بعداً دوباره 

زمانیكه عقربه در 

این جا باشد آواز 

 . ها از بین برود

در آن صورت فشار خون 

 . خواهد بود 67/177
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 (98/458و 91/441برای فشار خون بین )مواظبت خانگی برای فشار خون بلند 

 :در خانه استراحت نماید، خانم بایدداکتر مراجعه نماید و یا اگر داکتر برایش مشوره داده که  اگرخانم نمی تواند به

 اگر خانم نتواند که در بستر  .خوبتر است اگر خانم به پهلوی چپ بخوابد ،ستر استراحت نمایدممکن درب تا اندازۀ

حتی اگر این استراحت برای چند دقیقه محدود درهر  ،که میتواند درجریان روز استراحت نماید ۀبماند باید تا انداز

برای  .مان استراحت تمرین نمایدرامش را درین زمادر میتواند راحت بودن و احساس آ .یک یا دو ساعت باشد

بخصوص بسیار مهم است که در سه ماه اخیر حاملگی بیشتر  ،فشار خون بلند استراحت نمودن بسیار مهم است

 .استراحت نماید

 ؛(57 صفحۀ)سبزیجات وغذاهای حاوی مقدار زیاد آهن و کلسیم بخورد  ،میوه ،غذای خوب پروتین 

  س یا بیشتر درروز؛گیال 8 -4مقدار  زیاد مایعات بنوشد 

 ؛ازغذاهای نمکی پرهیز نماید 

 :يعایُّ تزای عالیى کًخَٕی  .5

 :عالیم صحتمندی

 البی گ قسمت داخلی پلک ها 

  بیره های گالبی 

 ناخن های گالبی 

  صحت عمومی خوب و انرژی زیاد 

 نبض نورمال 

 تنفس نورمال 

 

 :عالیم خطر

  رنگ پریدگی قسمت داخلی پلک ها 

 رنگ پریدگی بیره ها  

 ناخن های سفید 

 (  ضربان دریک دقیقه 87بیشتر از )نبض تیز 

 تنفس سریع 

اکثرا بخاطر یکه مقدار کافی  ،زمانیکه شخصی کمخونی داشته باشد بدان معنی است که خون آن کم یا بیرنگ است

خون این سرخی کمک می نماید تا  ،آهن سبب سرخی خون می شود (.52 -51صفحات )رغذا موجود نمی باشد اهن د

بعضی انواع کمخونی در اثر یکتعداد مریضی های ) ؛انتقال دهدوجود ی گرفته به تمام قسمت ها( واازه)اکسیژن را 

 .مگر این نوع کمخونی کمتر معمول است   ،یدآ دیگر غیر از  کمبود آهن بوجود  می

دارند درهنگام والدت کمتر ی که کمخونی یخانم ها ،خانم های حامله بخصوص درجوامع فقیر کمخونی دارند يبسیار

 .بمیرندمریض شده یا مقاومت داشته و امکان  دارد بیشتر خونریزی داشته باشند و بعد از تولد طفل 

 

جلد كم رنگ یا رنگ 

 ریده پ

داخل پلك ها خاسف 

 یا كم رنگ 

 ناخن ها سفید 
بیره ها خاسف یا كم 

 رنگ 

ضعیفي، نبض سریع ، 

 تنفس سریع 
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 :چه بکنید اگر عالیم خطر رامی یا بید

میوه  های )یتامین سی حاوي مقدار زیاد آهن و وکمخونی های معمولی اکثر میتوانند درخانه با خوردن غذا های 

مراجعه نمائید تا  52 - 51به صفحات  .و با گرفتن تابلیت های آهن تداوی شوند( نجان رومیددان ستروس  وباخان

وش ها مادر باید چهار هفته بعد بعد از استفاده ازین ر. درمورد طرق مختلفه جلوگیری و تداوی کمخونی بیاموزید

 . ریداگر خانم بهتر نشده بود مشوره طبی بگی ،دوباره معاینه گردد

خانم ممکن است کدام مریضی داشته ویا ضرورت به دوا های قوی تر داشته باشد اگر یک خانم در ماه نهم حاملگی 

 .بسیار کمخون باشد باید پالن نماید تا طفل خود را در شفاخانه والدت نماید

 

 .يعایُّ تزای دریافت عاليات تغذی َاکافی ٔیا کًثٕد آیٕدیٍ .6

 :عالیم صحتمندی 

  ؛عمومی خوب وقوت یا انژی زیادصحت  

  ؛جلد روشن 

 :عالیم خطر

 برای کمبود غذائی بصورت عموم:  

  ؛اشتهای کم ویا وزن گرفتن کم 

 ضعیفی وخرابی صحت عمومی 

 ؛اند فاعات یا دیگر مشکالت جلدی ،زخم ها  

 ؛بیره های خون دهنده وزخمی 

 ؛مشکالت معدوی و یا اسهاالت   

 سوزش یا بی حسی پاها. 

 

 :  کمبود آیودینبرای 

  ؛(شروی گلویبرجستگی قسمت پ)جاغور 

  ؛(اطفال کوتاه کرویا دارای تاخیر عقلی)کریتینیزم 

 

 

مگر همچنان میتواند بدان معنی باشد ست اکثراً کمخونی را نشان میدهد، عالیم خطر ایکه در باال ذکر شده ا  احتیاط

یت خونریزی داخلی را در مادر نشان میدهد ونی دفتعا بوجود آید بیشتر موجودم کمخاگر عالی .که خانم خونریزی دارد
 .دیده شود 243صفحه 
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 :چه بکنید اگر عالیم خطر رامی یابید

دریابید که مادر چه  .راه بسیار خوب وقایه یا تداوی فقر تغذی عبارت از کمک به مردم است تا خوب غذا بخورند

  .ی را دریابید که خانم را کمک نماید تا بهتر غذا بخوردیمطالعه نمائید تا طریقه ها را 4فصل  .میخورده است

 .مقوی ویا زرقیات را بعوض غذای خوب استفاده ننمائید  ، ادویۀبخاطر داشته باشید هر گز تابلیت های ویتامین

تشویش دارید که ممکن است خانم بخاطر تغذی ناکافی والدت  اگر شما

این بخصوص اگر شما منابع و  .مشوره طبی بگیرید ،اشدمشکل داشته ب

والدت بهبود  وقت کافی نداشته باشید تا برای خانم کمک نمائید که قبل از

 . یابد بسیار مهم است

اگر خانم حامله جاغور داشته باشد و یا اگر خانم یا کسی دیگری درجامعه 

رژیم  انم دراحتمال دارد که خ ،ل مصاب به  کریتینیزم داشته باشدطف

برای راه های  53صفحه  .باشد ائی خود مقدار کافی آیودین نداشتهغذ

 دریافت مقدار  بیشتر آیودین دیده شود 

تٕکظیًی ) ّ تخاطز دریافت عالیى پزی اکال يپظیا یُيعا .7

 :(حايهگی

 : عالیم صحتمندی

  ؛(یک مقدار کمی تورم درپاها عادی است)عدم موجودیت  تورم 

 ؛ارملفشار خون ن 

 ، تاریکی دید یا دید دوگانه سرچرخی ، عدم موجودیت سردردی. 

 :عالیم خطر

سس ذیل را داشته باشد ممکن پری اکالمپسیا نزدش تؤ اگر مادر یکی از عالیم
 :نماید

 ؛فشار خون بلند  

 ؛تورم روی و دست ها   

 ؛وزن گرفتن سریع  

ا داشته باشد مصاب خانم فشار خون بلند با یک یا بیشتر از عالنم ذیل راگر  
 :مپسیا می باشداکال-پری

  سردردی 

  تاریکی دید یا دید دوگانه 

   سرچرخی 

 (پندیدگی کم در قدم عادی است)پندیدگی 

العمل وجود مادر به مقابل حاملگی  عکسسبب قعاً نمی دانیم که سبب پری اکالمپسیا چیست مگر ممکن است از او ما

سان این ها ممکن است والدت سریع و آ. دخوب احساس می نماینرا  گی خودبسیاری خانم ها درجریان حامل .باشد

مانند والدت قبل از  ،اکالمپسیا اند ممکن است مشکالت جدی داشته باشند-مگر خانم هائیکه مصاب پری .داشته باشند

 .خونریزی شدید بعد از والدت و حتی مرگ ،اختالجات در هنگام والدت ،میعاد

 جاغور

دست هایم . سرم درد میكند

انگشتر و . شخي پیدا كرده

 . چوري هایم تنگ شده میرود
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 :اكالمپسیا معاینه بخاطر پري

 .      خطر است ۀفشار خون بلند همیشه یك عالم .(178صفحه )فشارخون خانم را بگیرید : 1

ر داده میشود، یكجا باشد این از عالیمي كه در اینجا تذكدیگر اگر فشار خون بلند با یكي 
 .هنوز هم بیشتر استخطر

 

      .تباس آب یا اذیما یاد میشودورم بعضي وقت بنام وزن آب، اح. موجودیت ورم معاینه شود: 2

د اگر خانم در بعد از چاشت یا در هواي بسیار گرم كمي ورم در بند پا داشته باش. اندكي تورم در حاملگي نارمل است
در صورتیكه قبل از برخواستن از خواب صبحانه ورم وجود داشته  ،خطر است ۀپندیدگي بند پا عالم. عادي است

یا و( اشكال زیر دیده شود)باقي بماند اگر با گذاشتن انگشت اثر آن  ،باشد و یا دفعتاً پیدا شده باشد اگر ورم شدید ، باشد
 : ورم ذكر میشود ۀدرین جا چند طریق براي معاین. شداگر عالیم دیگر خطر نیز موجود با

 شده است كه  رجبواز او سوال نمایید كه آیا م. بطرف مادر ببینید كه آیا روي و انگشت هایش متورم میباشد
 . انگشتر یا چوري خود را بخاطریكه بسیار محكم شده بكشد

  این یك . پوند در یك ماه وزن نمایید 8كیلوگرام یا  3.5مادر را بخاطر دریافت وزن گرفتن ناگهاني آن بیشتر از

 .عالمه ورم عمومي است
 امتحان نمایید كه آیا اثر انگشت در ورم باقي میماند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .       از مادر بپرسید كه آیا سردردي، سرچرخي و یا مشكالت دید داشته است:  3

         اما اگر این حاالت                     . موجودیت سردردي یا سرچرخي هاي اتفاقي عادي است

 بوجود آید، شدید باشد ویا خانم بیشتر از یكي از این مشكالت را داشته  اغلب

 رادر صورتیكه خانم یكي ازاین شكایات . خطر است ۀباشد در آنصورت عالم

 .با فشار خون بلند ویا تورم یكجا داشته باشد، خطر بیشتر خواهد بود

 

 

 فشار خون بلند

 فشار خون بلند

اگر انگشت شما یک چقوری یا 

فرورفتگی ایجاد نمود که برای مدت 

زمانی اثر آن باقی بماند در آنصورت 

 ورم شدید یا اثر گذار گفته میشود 

اگر جلد بسرعت به حالت اول  

برگشت در آنصورت ورم شدید 

 موجود نیست 

روي بند پای شت گان با درین جا

شت فشار داده و بعدأ انگ خانم 

 .را دور نمائید

اگر انگشت شما یك  چقوري یا فرورفتگي 

ایجاد نمود كه براي مدت زماني اثر آن باقي 

بماند، در آنصورت ورم شدید یا اثر گذار گفته 

 .میشود

سرعت بحالت اول اگر جلد به 

برگشت در آنصورت ورم شدید 

 .موجود نیست
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 . دو روش معاینه پروتین ادرار وجود دارد. معاینه نمایید در صورت امكان موجودیت پروتین در ادرار را: 4

یاد میشود، براي  Lab sticksیا  Albu sticksو  Uri sticksدر روش اول از فیته هاي كوچك پالستیكي كه بنام هاي 

یا دواخانه هاي  این فیته ها بعضاً در كلینیك ها. تعیین پروتین كار گرفته میشود

كه از زرد الي  ین فیته ها مربعات رنگۀ مختلف دارندا. محلي موجود میباشد

خود تر نماید  از مادر بخواهید كه این فیته را با ادرار. سبز تاریك تغییر میكند

مقایسه   و بعداً رنگ آن را با رنگ هاییكه در پشت بوتل آن موجود است،

ین اگر مربع موجود در فیته سبز تاریك شده باشد در آن صورت پروت. نمایید

 .در ادرار موجود است

 از مادر .در روش دیگر، ادرار خانم براي معاینه پروتین حرارت داده میشود

بعداً قابله ادرار را به داخل یك تست . بخواهید كه ناحیه تناسلي خویشرا خوب بشوید و بعداً در یك بوتل پاك ادرار نماید

. آن پایینتر باشد بریزدسانتي متر یا یك انچ از سر  2.5تیوب تا اندازه ایكه 

كوتاه و با شمع حرارت  با شعلۀقسمت باالیي تیوب را توسط یك چراغ كوچك 

 .(تست تیوب را بچرخانید تا نشكند)بدهید تا ادرار بجوش آید 

اگر . اگر ادرار روشن باشد، در آن صورت پروتین در ادرار موجود نیست

به آن بیاندازید، اگر حالت % 2ادرار ابري و سفید شد چند قطره اسید اسیتیك 

و بیشتر سفید شد،  اگر باز هم ابري باقیماند. نیست ابري آن از بین رفت در آن صورت پروتین در ادرار موجود

زمانیكه خانم پري اكالمپسیا داشته باشد ادرار ممكن است بسیار ابري، سفید و غلیظ . پروتین در ادرار موجود است

 .شود

 :بید چه باید انجام دهیداگر عالیم خطر را مییا

براي مادر (. حتي اگر والدت چند ماه بعدتر باشد)اگر مادر یكي از عالیم خطر را داشته باشد كمك طبي بگیرید 

اگر شما مجبور باشید كه والدت را در خانه انجام دهید براي . مصئون تر خواهد بود اگر در یك شفاخانه والدت نماید

 .مشكالت آمادگي داشته باشید

 ،(244-243صفحات ) و خونریزي( 246صفحه )بخش مواظبت هاي خانگي در صورت موجودیت فشار خون بلند 

 . در فصل والدت و والدت دهي مطالعه شود( 292-269صفحات )و نوزاد كوچك (  247 ۀصفح)اختالجات 

 :اگر به مادر گفته شد كه در خانه استراحت نماید در آنصورت

  .تا اندازۀ ممكن در پهلوي چپ بخوابد اورا تشویق نمایید كه -
اورا تشویق نمایید كه نمك كمتر بخورد نمك باعث نگهداري  -

خانم نباید نمك اضافي در غذا بیاندازد . آب در انساج میشود
مگر وي میتواند مقدار كمي نمك كه در غذا موجود است 

 .بخورد
اورا تشویق نمایید تا غذاهاي پروتین دار را بیشتر بخورد  -

 ؛(56 -55 - 57 -49صفحات )
آب ( گیالس  8حدود )دو لیتر   اورا تشویق نمایید كه اقالً  -

اگر خانم زیاد كار میكند یا هوا بسیار گرم . هرروز بنوشد
آب سیستم وجود اورا شستشو . است باید بیشتر آب بنوشد

 .میدهد و كمك مینماید تا ورم كم شود
 

 

رنگ سبز 

تیره پروتین 

 را نشان میدهد 

 بلی  بلی 
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 :ختالجات نزد مادر شودمراقبت عالیم خطر كه ممكن است سبب ا

 سردردي جدید و شدید با تاریكي دید. 
 ها،باالیي تحت قبرغه  و دوامدار در قسمت معده، در نقطۀ درد شدید، ناگهاني  
 بعضي اوقات مانند درد ایكه از معده. ممكن است مانند سوءهاضمه احساس شود 

 دید و یااكثراً سردردي، مشكالت . بطرف كمر انتشار نماید، احساس میگردد

 .مگر همیشه نیست -سرچرخي در عین زمانیكه درد معده پیدا میشود موجود است

 مده باشد، مكن است از سبب سوء هاضمه بمیان آاگر شما فكر مینمایید كه درد م

دقیقه  27اگر درد در مدت  .(464صفحه )میتوانید یكدانه انتي اسید برایش بدهید 

 .بهتر نشد یك عالمۀ خطر است

 براي دریافت تشدید عكسات فعال، عكسه قدم را امتحان نمایید .عكسات فعال تشدید. 

 ملي متر و 37ن یا شمارۀ باالیي آ) 97/147اگر مادر یكي ازین عالیم خطر را داشته باشد و فشار خون آن بلندتر از 

در راه خانم به پهلوي چپ  .گردد د دفعتاً به شفاخانه انتقالخانم بای ،(رفته باشدتر متر بلند ملی 15شمارۀ پاییني آن 

 .(247صفحه )كسي باید در صورتیكه خانم اختالج دارد با او برود . استراحت نماید

 :يعایُّ تخاطز عالیى يیكزٔتي ادرار، يثاَّ ٔ گزدِ. 8

 : عالیم صحتمندي

 عدم موجودیت درد، خارش و سوزش در هنگام ادرار نمودن. 
 ادرار نمودن متكرر. 

 
 :بيعالیم میكرو

 ؛احساس دوامدار ادرار داشتن حتي بعد از ادرار نمودن 
 ؛خارش و سوزش در هنگام ادرار نمودن 
 ؛درد خفیف در قسمت پاییني و پیشروي شكم 
  درد ایكه از پائین شكم از طریق پهلو به پائین كمر انتشار

      ماید؛مین
  ؛(بخصوص در پهلوها)درد در قسمت پایین كمر  
 سانتي درجه  37.2حرارت بیشتر از  گرم با تماس یا درجه

 ؛درجه فارنهایت 99گراد یا 

 ادرار ابري و یا خوندار. 
 

دفعتؤ . پا را مانند شکل بگیرید

انرا تیله نمائید بعدأ بگذارید که 

 .حرکت نماید

اگرپا دو دفعه یا بیشتر تکان خورد 

 عالمه خطر می باشد

درد کمر به امتداد ستون 

اغلبؤ . استفقرات معمول 

با مساژ، تمرین و کامپرس 

 .گرم خوب میشود

درد به امتداد پهلو ها در 

پشت ممكن است نارمل 

باشد ویا میتواند یك عالمۀ 

 .انتان گرده باشد
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 مثانه و احلیل همه باهم ارتباط داشته و باهم براي  حالبها،  گرده ها،

ابتدا گرده ها خون را . خارج ساختن مواد اضافي بدن كمك مي نمایند

طریق ادرار از   بعداً   .و فاضالت را داخل ادرار مینمایندپاك كرده 

ادرار در مثانه باقي میماند تا زماني كه شما  .حالب ها به مثانه میرود

 .تصمیم مي گیرید ادرار كنید

 مثانه و گرده زمانیكه یك میكروب مضر داخل وجود  انتانات ادرار،

در زمان حاملگي خانم بیشتر به مصاب شدن . خانم میگردد بوجود میاید

 . نظر به اوقات دیگر ،د میباشدبه میكروب ها مساع

این سوراخ . این انتانات اغلباً از سوراخ خروجي ادرار شروع میشود

خروجي ممكن است در هنگام ادرار نمودن، خارش و سوزش داشته 

بعداً انتان از طریق احلیل به مثانه رفته و سبب درد در قسمت . باشد

مر موجود بوده و همچنان ممكن است تب و درد ك. پائیني شكم میگردد

و یا ممكن است در   دارد، خانم ممكن احساس نماید كه همیشه ادرار

 .ادرار خون موجود باشد

مادر ممكن دردي را احساس نماید كه از پیشرو به  .ند از طریق حالب ها به گرده برسدمیتوا  میكروب هاي مثانه بعداً 

 .ها و پشت انتشار مي نمایدپهلو

انتانات مثانه . میتوانید از انتقال آن به گرده جلوگیري كنید  تداوي نمائید،  ار و مثانه را دفعتاً اگر شما انتانات ادر

 .همچنان اگر بدرستي تداوي نشوند ممكن است سبب والدت قبل از وقت گردد

 

 .مثانه یا گرده را مي یابید  چه بكنید زمانیكه عالیم انتان ادرار،

 ملي گرام چهار دفعه در روز براي  577امپي سیلین یا اموكسي سیلین . ك بدهیدبه مادر در همان وقت انتي بیوتی

ملي  577اگر مادر به مقابل پنسیلین حساسیت داشته باشد برایش سلفا . )هفت روز از طریق دهن تجویز نمائید

شده و حالت  انتظار نكشید تا خانم بسیار مریض  .روز بدهید 7وز از طریق دهن براي مرتبه در ر 5یا  4گرام 

اگر خانم در . هر قدر كه بیشتر انتظار بكشید به همان اندازه تداوي انتان مشكل تر خواهد شد. عاجل را پیدا نماید

 .روز بهتر نشد، كمك طبي بگیرید 2ظرف 

 مایعات كمك میكند تا   ر است هر ساعت یك گیالس آب بنوشد،مادر را تشویق نمائید تا در تمام مدتي كه بیدا
ممكن بعضي گیاهان طبي محلي . آب میوه بخصوص براي نوشیدن خوب است. وب ها از بدن شسته شوندمیكر

 .دننیز موجود باشد كه بر ضد میكروب تاثیر داشته و یا سبب ازدیاد ادرار شو
 داگر قبل از رسیدن زمان والدت انتانات تداوي شده و همه چیز نورمال باشد، مادر میتواند در خانه والدت نمای .

 . اگر انتانات تداوي نشده باشد براي خانم مصئون تر است كه در شفاخانه والدت نماید
  از وقوع تا خود را در مورد اینكه مادر میفهمد چگونه ناحیه تناسلي خویش را از قدام به خلف شسته و پاك نماید

ه تناسلي و دست هاي خود را پاك شوهر خانم نیز باید ناحی. دوباره انتانات مثانه جلوگیري گردد، مطمئن سازید
كه در آن صورت باعث بوجود آمدن انتان نزد خانم خواهد   نگهدارد تا باعث انتقال میكروب ها به خانم نشود،

 .شد
 

  

این . موجودیت سوزش و خارش در هنگام ادرار نمودن همچنان میتواند به معني انتانات مهبلي باشد :داشت دیا

مرض زهروي  بعضي اوقات این یك عالمۀ. وي گرددمگر باید تدا  اكثراً به اندازه انتانان مثانه خطرناك نمي باشد،

  (.دیده شود 23فصل )اشد میب
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 اَذاسِ ًَٕدٌ رحى يادر .1

 :عالیم صحتمندي

 ده اید مطابقت داردقسمت باالئي رحم با زمان متوقع والدت كه شما در اولین معاینه تعیین نمو . 
 رحم ماهانه به اندازۀ عرض دو انگشت بزرگ میشود. 
 

 : عالیم خطر

همانطوري كه طفل نشو و نما میكند قسمت باالئي رحم در 

قسمت باالئي رحم اكثراً در هر . مادر بلند شده میرود شكم

در ماه سوم . ماه به اندازۀ عرض دو انگشت بلند میرود

رسد اٌ در باالي استخوان عانه میاكثررحم  قسمت باالئي

زمانیكه طفل حدود (. عانه شروع میشود جائي كه موهاي)

در . باالئي رحم اكثراً به ناف میرسد قسمت ماه میشود، 5

( اضالع)رحم به قبرغه  ماهگي قسمت باالئي 9تا  8.5

والدت به  اطفال اول در هفته هاي قبل از. مادر میرسد

 (.137صفحه )گیرند از قبرغه ها پائینتر قرار میگشت ان 3تا  2عرض  ۀانداز

این براي شما سه چیز . معاینه كنید تا ببینید كه قسمت باالئي رحم در كجا قرار دارد  زمانیكه شما رحم را اندازه میكنید،

 :را خواهد گفت

 .فعالً خانم حدود چند ماه حامله است -4

 

زمان ( 78صفحه )روي آخرین عادت ماهوار خانم اگر شما موفق شده باشید تا از  :زمان متوقع والدت -2

متوقع والدت را تعیین نمایید، اندازه نمودن رحم میتواند به شما كمك كند تا دریابید كه آیا زمان تعیین شده 

اگر شما قادر نشده باشید تا زمان متوقع والدت را از روي عادت ماهوار تعیین نمائید، . صحت دارد یا خیر

این كار باید در . م به شما كمك خواهد كرد تا زمان متوقع والدت را احتماالً تعیین نمائیداندازه نمودن رح

 .اولین معاینه انجام شود

 

در هر معاینه، رحم را اندازه نمائید تا دریابید كه آیا طفل به سرعت  .به كدام سرعت طفل نشوو نما مي نماید -3

 .ریع یا بسیار بطي باشد، ممكن مشكلي وجود داشته باشداگر نشوونماي طفل بسیار س. نارمل نشوونما میكند
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 :چگونه اندازه گیري رحم صورت گیرد

 : استفاده از روش انگشت

 مادر را تخته به پشت بخوابانید طوریكه در زیر سر -1
وزانوهایش چیزي تقویتي گذاشته شده باشد، تماس شما باید 

 .سخت مگر با مهرباني باشد
 

 .یدا كنیدقسمت باالئي رحم را پ -2
 

 

 

 اندازه نمائید اگر قسمت باالئي رحم پائینتر از ناف قرار داشته باشد -3
بعداً ببینید كه با مقایسه با این . كه چند انگشت از ناف پائینتر است

هر خط حدود عرض دو انگشت از )رسم خانم چند ماه حامله است 
 (.خط دیگر فاصله دارد

 

 شما میتوانید ثبت . یدچیزي را كه دریافت نمودید ثبت نمائ -4
 :دریافت هاي خود را به یكي از روشهاي ذیل انجام دهید

 یك دایره بكشید كه شكم مادر را نشان . یك تصویر رسم نمائید
یك نقطه در وسط آن براي ناف و یك منحني براي نشان . دهد

بعداً انگشت هائي را كه  .دادن قسمت باالئي رحم رسم كنید
  :طور مثال. کنید رحم شما بخاطر یافتن قسمت باالئي رحم استفاده نموده اید رسم باالتر یا پائینتر از

 

 بنویسید كه چند انگشت . از شماره استفاده كنید
اگر . را براي اندازۀ غور رحم استفاده نموده اید

غور رحم باالتر از ناف قرار داشته باشد یك 
در . را در پیشروي عدد بنویسید)+( عالمه 

ت غور رحم پائینتر از ناف موقعی صورتي كه
 . عدد بگذارید را پیشروي( -)داشته باشد عالمه 

 .بدان معني است كه غور رحم سه انگشت باالتر از ناف موقعیت دارد+" 3"طور مثال 

 

انگشت های خود را به طرف 

 باالئی شکم ببرید

قسمت باالئی رحم را دریابید ، این 

مانند یک توپ سخت در زیر جلد 

 .احساس می شود 

شما میتوانید انحنای قسمت باالی 

 رحم را در شکم دریافت کنید

 ناف

قسمت 

 باالئی رحم 

این رسم نشان میدهد که قسمت 

ی رحم دوانگشت پائین تر باالئ

 ت دارد قعیاز رحم مو
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طور مثال، اگر . زمان متوقع والدت ار تعیین نمائید -5
براي شما ( غور رحم)اندازه نمودن قسمت باالئي رحم 

ماه حامله است، خواهید فهمید  7یدهد كه خانم نشان م

اگر شما قبالً  .شد خواهد تولدكه طفل حدود دوماه بعد 
با استفاده از تاریخ آخرین عادت ماهوار زمان متوقع 

نمائید كه آیا هردو  والدت را تعیین نموده اید، بررسي
اگر هردوتاریخ باهم مشابه  .دنتاریخ باهم مشابه میباش

 .مراجعه نمائید 122تا  127فحه د به صننباش

 

 :استفاده از یك فیتۀ اندازه گیري

 .طریقۀ فوق الذكر را تعقیب نمائید 1 شمارهقدم  -1

بعداً فیته را باالي شكم . فوق تشریح شده پیدا نمائید 2 شمارهقسمت باالئي و یا غور رحم را مثلیكه در قدم   -2

بعداً انحناي رحم خانم را . خوان عانه محكم گرفته شده باشدمادر هموار كنید طوریكه شماره صفر آن باالي است

 .تعقیب نموده و فیته را در قسمت باالي رحم محكم بگیرید

 

رحم باید حدود  .شمارۀ سانتي متر را كه از باالي استخوان عانه الي قسمت باالئي رحم اندازه گرفته شده بنویسید.  3

ماه شمارۀ سانتي متر نزدیك به تعداد  6تا  5بعد از . ماه بزرگ شود سانتي متر در 4یك سانتي متر در هفته یا 

 .هفته هاي حاملگي مي باشد

 .طریقۀ فوق الذكر تعقیب شود 5 شمارهقدم .  4

 

قسمت باالئی رحم 

چهار انگشت باالتر از 

نشان . ناف میباشد

میدهد که هفت ماهه 

 باشد

آنها شمارش را از اولین روز . افراد طبي اغلباً به عوض ماه، حاملگي را به هفته حساب مینمایند :داشت دیا

دوام موضوع این  ست خانم دو هفته بعدتر حامله شود،از آنجائیكه ممكن ا  .ر شروع مي نمایندخرین عادت ماهواآ

در جریان نیمه دوم حاملگي، اندازۀ رحم تقریباً نزدیك به تعداد هفته هاي حاملگي   .هفته مي سازد 47حاملگي را 

تا  22ازۀ قسمت باالئي رحم حدود هفته گذشته باشد، اند 24طور مثال اگر از زمان آخرین عادت ماهوار . است

 .سانتي متر خواهد بود 26
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 : چه كنید اگر شما عالیم خطر را پیدا میكنید

ر دارید پیدا نمائید، سه معني اگر شما بدرستي اندازه گیري نمائید و نتوانید قسمت باالئي رحم را در جائیكه انتظا

 :جداگانه را خواهد داشت

 .تاریخ متوقع والدت را كه از تاریخ آخرین عادت ماهوار انتخاب نموده اید اشتباه مي باشد -1
  .رحم بسیار زود نشوونما نموده است -2
 .رحم بسیار به آهستگي نشوونما نموده است -3
 

 :وار حساب نموده اید اشتباه استتاریخ متوقع والدت را كه از زمان آخرین عادت ماه

دالیل مختلفي میتواند وجود داشته باشد در مورد اینكه چرا تاریخ متوقع والدت كه از روي زمان آخرین عادت    

. بعضي اوقات خانم ها بدرستي تاریخ آخرین عادت ماهوار را بخاطر ندارند. اشتباه میشود  ماهوار تعیین گردیده است،

و بعد بدون اینكه خونریزي داشته باشند . ها بدون اینكه حامله باشند خونریزي آنها قطع میشودبعضي اوقات خانم 

ویا در بعضي . این خانم واقعاً نظر به زمانیكه شما تعیین نموده اید، زمان حاملگي شان كمتر است. حامله میشوند

ماهوار دارد، این خانم در حقیقت یك یا دوماه واقعات، یك خانم به مقدار كم بعداز اینكه حامله میگردد نیز خونریزي 

 .بیشتر از زمانیكه شما تعیین نموده اید حامله میباشد، بناًء رحم از اندازه ایكه شما توقع دارید بزرگتر است

 :اگر زمان متوقع والدت در اولین معاینه با اندازه رحم تطابق نداشت، یك یادداشت بنویسید

انگشت در ماه نشوونما داشت، زمان  2اگر رحم حدود . هفته بعد اندازه نمائید 4تا 2ره انتظار بكشید و رحم را دوبا

متوقع والدت را كه در مطابقت به اندازۀ غور رحم تعیین نموده اید درست خواهد بود و تاریخ متوقع والدت را كه از 

 .روي تاریخ آخرین عادت ماهوار معین ساخته اید اشتباه خواهد بود

 

 .هفته تفاوت پیدا نماید 3الي  2تاریخ متوقع والدت واقعي نمي باشد، این ها میتواند : شته باشیدبخاطر دا

 

 رحم بسیار سریع نشوونما مي نماید

 :اگر رحم بیشتر از عرض دو انگشت در ماه بزرگ شود، موضوعات مختلف ممكن است سبب مشكل شده باشد

 .دیده شود 131ش تشخیص دوگانگي صفحۀ براي آموز. مادر ممكن است دوگانگي داشته باشد -1

 .مادر ممكن است مقدار زیاد آب در رحم داشته باشد -2
 

مگر  . اغلباً موجودیت مقدار زیاد آب در رحم مشكلي نیست. هر خانم حامله میتواند مقدار  زیاد آب در رحم داشته باشد

نمي تواند به اندازه كافي براي خارج ساختن طفل بعداً رحم . این میتواند سبب شود تا رحم بسیار زیاد كشش پیدا نماید

و یا توقف خونریزي بعداز والدت تقلص نماید یا در واقعات بسیار نادر ممكن است بدان معني باشد كه طفل كدام سوء 

 . شكل والدي دارد
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تا یك دست خود را در  براي اینكه ببینید آیا در رحم خانم مقدار بسیار زیاد آب موجود است، از یك نفر كمك بگیرید

با دست دیگر خود بطرف  وبعداً شما یك دست خود را در یك طرف شكم مادر قرار دهید. وسط رحم مادر قرار دهد

اگر مقدار زیاد آب داخل رحم موجود باشد، شما ممكن است اهتزازات یا امواج . مقابل شكم مادر ضربات وارد نمائید

دست كمك كننده از انتقال امواج به طرف جسم .)خورد مینماید احساس كنیدآن را كه از یك طرف به طرف دیگر بر

 .(مادر جلوگیري مینماید

 .براي مادر مطمئن تر خواهد بود اگر در شفاخانه والدت نماید. اگر مقدار آب بسیار زیاد باشد، مشورۀ طبي بگیرید

 

بعضي اوقات یك خانم حامله میشود، مگر . مادر ممكن است در رحم خود به عوض طفل كدام تومور داشته باشد -3
این حالت بنام حاملگي . كدام طفلي در داخل رحم وجود ندارد. به عوض طفل یك تومور در رحم نشوونما مینماید

 .موالر یاد میشود
رحم : دیگر عالیم حاملگي موالر عبارت از آن است كه

سریعتر از توقع نشوونما مي كند، آواز قلب طفل شنیده شده 

ي تواند، بدن طفل واضحاً جس شده نمي تواند، مادر در تمام نم

دوران حاملگي استفراغ دارد و مادر لكه هاي خون یا خارج 

بعضي اوقات این انساج شبیه دانۀ )شدن انساج را خواهد دید 

 .(انگور میباشند

اگر شما عالیم یك حاملگي موالر را مالحظه مي نمائید، 

تومور میتواند به سرطان . بزودي ممكنه كمك طبي بگیرید

بعضي اوقات بسیار سریع  -تبدیل شده و سبب مرگ مادر گردد

یك داكتر میتواند با خارج ساختن . این تحول رخ خواهد داد

اگر خانم بعد از عملیات . تومور حیات مادر را حفظ نماید

داكتر تنها تومور را خواهد . شودبتواند بصورت منظم داكتر را ببیند، اكثراً ضرورت نخواهد بود كه رحم كشیده 

اگر چه در صورتي كه تومور قبالً به سرطان تحول . كشید و بعداً مراقبت خواهد كرد كه سرطان تاسس ننماید

بعضي اوقات خانم بعداز . كرده باشد ضروري خواهد بود تا بخاطر محافظۀ حیات مادر رحم نیز كشیده شود

 .نیز ضرورت خواهد داشتكشیدن رحم براي كشتن سرطان به ادویه 

 حاملگی 

 موالر 
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 :رحم بسیار به آهستگي نشوو نما مي نماید

بنظر خواهد رسید كه رحم بسیار به آهستگي نشوو نما . اگر مادر بسیار كوتاه قد و از قدام به خلف عریض باشد

شود كه رحم اگر خانم كوتاه قد باشد این حالت همچنان ممكن است دیده . )میكند، حتي اگر خانم و طفل صحتمند باشند

همچنان رحم میتواند طوري معلوم گردد كه به  ویا اگر مادر بسیار قد بلند باشد  (خانم بسیار سریع نشوو نما میكند

 .در صورتیكه این حاالت موجود بود، همه چیز ممكن است عادي باشد. آهستگي نشوونما مي نماید

 :یز باشدمگر نشوونماي بطي رحم میتواند عالمۀ یكي از مشكالت ذیل ن

  فشار خون بلند میتواند، سبب تنقیص تغذي طفل در داخل وجود مادر (. 177صفحه )مادر فشار خون بلند دارد

 .اگر شما وسایل تعیین فشار مادر را نداشته باشید كمك طبي بگیرید. شود
 یك رژیم غذائي غذاهایي را كه خانم خورده است بررسي نمائید تا دریابید كه . رژیم غذایي مادر ناكافي است

اگر خانم بسیار فقیر بوده و نتواند رژیم غذائي خوب و كافي (. را ببینید 57صفحۀ )خوب بوده است یاخیر 

مادران و اطفال صحتمند تمام جامعه . بگیرد، كوشش نمائید راه هائي را پیدا كنید كه به مادر و طفلش كمك شود
 .را قوي تر میسازند

 این ها سبب میشوند كه طفل : لم مي كشد ویا ادویه مخدره دیگر را استفاده میكندمادر شراب مینوشد، سگرت و چ

 (67صفحه ). بسیار كوچك و مریض باشد

 بعضي اوقات مقدار آب از اندازۀ معمول آن كمتر است، وبا وجود . موجودیت مقدار بسیار كم آب در رحم مادر
كم آب نشاندهندۀ آن است كه طفل نارمل نبوده ویا در در بعضي اوقات مقدار بسیار . آن همه چیز عادي مي باشد

 .براي مادر بسیار خوب خواهد بود كه در شفاخانه والدت نماید. جریان والدت مشكالتي موجود خواهد بود
 ماه یا بیشتر  5اگر مادر . طفل مرده نشوونما نمي كند، بناًء بزرگ شدن رحم متوقف میشود. طفل مرده است

توقف نماید، اما در صورتي كه ( یا حتي یك روز كامل)ن طفل ممكن است براي چندین ساعت حامله باشد لگد زد

 . روز حركت نداشت، ممكن است مشكلي موجود باشد 2طفل براي 

  صداي قلب طفل . ماه حامله باشد ویا اگر شما در معاینه قبلي آواز قلب طفل را شنیده باشید 7اگر مادر بیشتر از

 .نتوانستید آنرا بیابید، كمك طبي بگیریداگر . را گوش كنید
 

اگر طفل . بعضي مراكز صحي ممكن است بعضي وسایل مخصوص داشته باشند كه ببینند آیا هنوز طفل زنده است

هفته شروع نشد، به  2اگر والدت در ظرف . مرده باشد، براي مادر بسیار با اهمیت است كه زود والدت نماید

 .م میتواند براي شروع والدت بعضي ادویه را بگیردشفاخانه بروید جائیكه خان

 

 

 

 

 

 

 

در . زمانیكه یك مادر طفل خود را از دست میدهد، به مواظبت و فهماندن اختصاصي ضرورت دارد :داشت دیا

یك كسي باید در صورتیكه در فرهنگ . د كه خانم تنها براي والدت نمي رودصورت امكان، خود را مطمئن سازی

 .اشد باخانم به شفاخانه رفته و در جریان والدت طفل با او بماندشان عادي ب
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 : دریافت ٔضعیت طفم. 4 

 

 :عالیم صحتمندي

 موجودیت یك طفل در رحم. 
 سرطفل در زمان تولد پائین قرار داشته باشد. 
 آواز قلب طفل در قسمت پائینتر از ناف مادر بلند تر شنیده شود. 

 

 :عالیم خطر

  باشد( ریچب)طفل در زمان والدت به پا. 
 طفل در زمان والدت بحالت مستعرض قرار گرفته باشد. 
 مادر دوگانگي داشته باشد. 

 

درین جا بعضي . ماه اول حاملگي، براي طفل عادي است كه به وضعیت هاي مختلف قرار داشته باشد 8تا  7در 

 :وضعیت هائیست كه ممكن است طفل به آن حالت قرار گیرد

 

 

. قرار دارد( مجراي خروجي)در ماه آخر حاملگي بسیاري اطفال به وضعیتي قرار میگیرند كه سر آنها به طرف پائین 

فته باشد بنام وضعیت قرار گر( ازین پهلو به آن پهلو)اگر طفل به حالت عرضاني . به این وضعیت رأس میگویند

ممكن بسیار مشكل باشد كه وضعیت طفل را قبل . وضعیت رأس پائین براي اطفال آسانتر است. مستعرض گفته میشود

. به هر صورت كوشش نمائید، صرف بخاطر این كه در مورد طفل و حاملگي درك پیدا نمائید. دریابید 7یا  6از ماه 

 .ماه اخیر حاملگي دریابیمآسانتر خواهد بود كه وضعیت را در دو 

معاینه نمودن شكم مادر و گوش دادن به محلیكه صداي قلب طفل در آن : دو جزء براي یافتن وضعیت طفل وجود دارد

 .جا شدید است
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 :معاینه شكم مادر

در شروع به مادر كمك نمائید تا تخته به پشت 

و در زیر سینه و زانوهاي خانم بخاطر  بخوابد

شته شود و خود را مطمئن سازید گذا تقویه چیزي

بعداً شكم مادر را لمس . میباشد كه خانم راحت

 .بررسي نمائید نموده و سه چیز را

 آیا طفل به حالت طوالني قرار گرفته است؟

 آیا طفل به طرف راست یا چپ مادر قرار گرفته است؟ 

. رندقرار میگی( از باال به پائین)به حالت عمودي  7بسیاري اطفال در ماه 

 .همچنان بیشتر اطفال به یك طرف مادر قرارمیگیرند تا طرف دیگر

و اینكه در كدام  براي دریافت اینكه آیا طفل به حالت عمودي قرار گرفته است

طرف شكم موقعیت دارد، یكدست را به یك طرف و دست دیگر را به طرف 

دست و بعد با مهرباني و سختي اوالً با یك. دیگر شكم بصورت هموار قراردهید

 .دوم فشار بدهید  با دست

آیا طوري . نمائید اگر طفل به وضعیت عمودي نبود شكل آنرا با احتیاط بررسي

مادر باشد؟ اگر بلي، امكان دارد  به نظر میرسد كه دو نهایت طفل به دو پهلوي

وبیشتر اطفال در ماه هاي اول بصورت  وضعیت مستعرض داشته باشد

آن طفل دور خورده سر   یا بعد از 8مگر اكثراً در ماه  مستعرض قرار میگیرند،

طفل بحالت مستعرض باشد در آن  8اگر بعداز ماه . قرار میگیرد آن به پائین

صورت باید خانم در شفاخانه والدت 

 (.131صفحه )نماید 

 

آیا طفل طوري قرار گرفته است كه 

 رویش بطرف قدام یا خلف مادر میباشد؟

دریافت یك ساختمان  بعداً شكم مادر براي

، لمس (كمر طفل)  طوالني و سخت

اگر شما نتوانید كمر طفل را لمس . گردد

نمائید، برجستگي هاي كوچك را جستجو 

 :نمائید

 

 

 

 

 

یک ساختمان طوالنی و سخت 

ممکن بدان معنی باشد که روی 

 طفل بطرف پشت مادر است 

اگر بعوض پشت سخت یکتعداد 

برجستگی های کوچک احساس شد 

روی طفل ممکن است بطرف 

 . در باشدپیشروی ما
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 پائین است؟باال است یا آیا سر طفل 

قه جس سر طفل سر طفل اكثراً بطرف پائین در مقابل استخوان عانه مادر حركت مي نماید، چهار طری 8یا  7در ماه 

 :وجود دارد

شما . استخوان عانه مادر را با انگشت پیدا كنید -1

میتوانید، آن را تحت جلدي پیدا كنید كه موي هاي عانه 

 .شروع میشود

 

 

 

 

 

 

 

 

ازمادر بخواهید كه تنفس عمیق گرفته و بعداً هوا 

در زمانیكه هواي تنفسي خارج . را خارج نماید

خاصره باالتر از  میشود، عمیقاً داخل لگن

استخوان عانه فشار بیاورید، اگر شما یك جسم 

سخت و گرد را دریافت نمودید، كه میتوانید 

اندكي آن را از یك طرف به طرف دیگر حركت 

دهید، امكان دارد پشت یا یك طرف سر طفل 

 .باشد

اگر همان جسم واضحاً مدور نباشد، ممكن است 

گر شما طفل باشد و ا سرین طفل باشد یا روي

چیزي را در پائین شكم مادر دریافت نكردید، 

طفل ممكن است بصورت مستعرض قرار داشته 

ویا بعضاً سرین طفل ممكن است به یك . باشد

طرف خم شده باشد و یا زنخ طفل ممكن است 

عالیمي باشند كه  این ها میتوانند)  بلند باشد

نشاندهنده طفل بسیار كالن است و داخل لگن 

 .(شده نمي تواند یتخاصره تثب

 

. حاال قسمت باالیي رحم مادر را جس نمائید  -2

جس میشود؟ یا شكل غیر منظم دارد مثل سرین، پشت و یا پاها؟ اگر قسمت باالئي رحم  آیا گرد و سخت مانند یك سر

  .باشد( به پا)بسیار مشابه به سر طفل باشد، طفل ممكن است بریچ 

من میتوانم مستقیمؤ درینجا قسمت 

انه شما را  باالئی استخوان

. احساس نمایم  

من میتوانم مستقیمؤ درینجا قسمت 

باالئی استخوان انه شما را احساس 

 . نمایم

 استخوان عانه 
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نهایت باالئي طفل را با مالیمت بدو  درعین زمان با دست دیگر خود. بگذاریدیك دست خود را به پشت طفل  -3

اگر در زمانیكه شما نهایت باالئي . طرف حركت دهید

را حركت میدهید، تمام پشت طفل با آن حركت نماید، 

 .امكان دارد سرین باال باشد

 

اگر قسمت كمر طفل با وجود حركت دادن قسمت باالئي 

ر آن صورت شما ممكن است سر طفل را ثابت باقي ماند، د

بخاطریست كه با وجود ثابت بودن  این. حركت داده باشید

 .كمر، سر میتواند حركت نماید

 

اگر قسمت پائین طفل در داخل استخوان هاي لگن  -4

نرفته باشد، كوشش نمائید كه طفل را از یك  خاصره عمیق

اگر حركت دادن قسمت  .دیگر حركت دهیدبطرف طرف 

نصورت آ ئین طفل سبب حركت تمام پشت طفل شد درپا

اگر پشت طفل حركت نكرد . طفل به وضعیت بریچ است

اگر طفل در زمان . در آن صورت طفل به سر خواهد بود

  .دیده شود 262بریچ باشد صفحه  والدت بحالت

 

 

 

هنگامیكه شما شكم مادر را جس مي نمائید،  :ادداشتی

لف طفل را كه ممكن است تا وضعیت هاي مخت كوشش كنید

تخیل نمائید كه در كجا ممكن است . نمائید موجود باشد تخیل

بعداً از مادر بپرسید كه . دست ها و پا هاي طفل موجود باشد

دام در كدام قسمت قویترین لگد را احساس نموده و در ك

یا این جاهائیست كه شما قسمت كمترین حركت موجود است آ

پاها ودست هاي طفل موقعیت  فكر مي نمائید ممكن است

باشد؟ اگر جواب نه باشد در آن صورت شما ممكن  داشته

 .است وضعیت طفل را دقیقاً تعیین نكرده باشید

 

 

در جریان هریكي ازین بررسي ها، شما ممكن سه یا بیشتر برجستگي هاي بزرگ را جس نمائید، یا چیزي را كه شما 

 131صفحه . عني خواهد بود كه مادر دوگانگي دارداین بدان م. فكر خواهید كرد راس باشد

 

 

پاها و زانو 

محکم تر 

میزند لگد  

ها دست 

فیف تر خ

 لگد میزند
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 :محلي را كه آواز قلب طفل قویتر است گوش بدهید

. آواز قلب طفل براي شما در مورد وضعیت طفل در داخل شكم مادر معلومات میدهد

 .در هر معاینه آواز قلب طفل را بشنوید 5بعد از ماه 

مستقیماً  اتاق آرام با گذاشتن گوش خود در دوماه اخیر حمل شما خواهید توانست دریك

ورتیكه صشنیدن آواز قلب طفل را در . باالي شكم مادر آواز قلب طفل را بشنوید

داشته ( مثلیكه در تعیین فشار خون از آن استفاده مي نمائید)فیتوسكوب یا ستاتسكوب 

سخت یا یك چوب، گل ازشما میتوانید یك فیتوسكوب ساده . باشید بهتر میتوانید بشنوید

یك ستاتسكوب بسازید،  شما همچنان میتوانید از مواد خانگي. تیوب خالي ني بسازید

 .و یا شما میتوانید یك فیتوسكوب، یك گوشي یا دو گوشي خریداري نمائید( 429صفحه )

 

 

، مگر شنیده شود ي ساعتي كه در زیر بالشت قرارداردممكن است مانند صدا. ضربان قلب طفل آرام و سریع است

 .مرتبه از ضربان قلب یك فرد كاهل سالم سریعتر است 2ضربان قلب طفل . سریعتر

 

 یک گوشیفیتوسکوپ  

 سکوپستیتو
 دو گوشی سکوپفیتو

 فیتوسکوپ

در آنصورت .....( ووو -ووو، شي -شي)داشته باشد،  "شرشر"اگر ضربان قلب طفل یك صداي  :داشت دیا

صداي حبل سروي به شما میگوید كه چقدر قلب طفل سریع . شما ممكن است نبضان حبل سروي را شنیده باشید

اگر ضربان قلب بطي شنیده . ا در مورد یافتن وضعیت طفل كمك نمي نمایدضربان دارد، مگر این صدا براي شم

  شود، ممكن است شما نبض مادر را به عوض قلب طفل شنیده باشید
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 :دریافت ضربان قلب طفل

در مورد چیز هاییكه در رابطه به وضعیت طفل با حس نمودن شكم 

 بعداً نقطه ایرا كه شما فكر نمودید. مادر دریافت نموده اید فكر نمائید

گوش نمائید، ممكن است  كه ممكن قلب طفل در آن جا باشد

پیدا شود كه جاهاي زیادي را گوش نمائید تا بدانید كه در  ضرورت

 .كدام نقطه صداي قلب بلند تر و واضحتر میباشد

 بخاطر شنیدن ضربان قلب طفل قسمت هاي باالتر و پائینتر از ناف

اگر ضربان قلب را پائینتر از ناف بلندتر . وش كنیدگ امادر ر

اگر شما صداي قلب . فل احتمال دارد كه پائین باشدسر ط میشنوید،

بلندتر میشنوید در آن صورت طفل امكان دارد به  را باالتر از ناف

 .پا باشد

 

 

 

بعضي اوقات اگر روي طفل به پیشروي مادر باشد، پیداكردن ضربان قلب 

شما . زیرا دست ها و پاهاي طفل در بین قرار خواهد داشت ،مشكلتر است

كه بیشتر به طرف پهلوي مادر گوش نمائید یا  ضرورت پیداكنید ممكن است

 .مستقیماً در خط متوسط، تا صداي قلب را بشنوید

 

 

اگر شما بخواهید دریافت هاي خودرا ثبت نمائید، میتوانید از رسم 

در رسم نقطۀ وسطي ناف طفل را نشان میدهد،  .ساده استفاده كنید

میدهد، دایره سر طفل خط منحني بزرگ پشت طفل را نشان 

 .میشود دهینجائیست كه ضربان قلب طفل ش xمیباشد و عالمۀ 

 

 

 درین جا ضربان قلب بلند تر شینده میشود

  روی طفل به عقب          روی طفل به جلو 

 پشت طفل 

 ناف مادر 

 صدای قلب طفل 

 سر طفل 

صداي قلب طفل 

درینجا بلند تر 

 .میباشد

 

 

 

 

قلب طفل صدای 

درینجا بلند تر 

 . میباشد

 ناف 

 

 

 

 

داص

ی 

قلب 

طفل 

درین

جا 

بلند 

تر 

میبا

 . شد

 ناف 

 

 

 

 

صدای 

قلب 

طفل 

درینجا 

بلند تر 

 . میباشد

صداي قلب طفل 

درینجا بلند تر 

 .میباشد

 

 

 

 

قلب طفل صدای 

درینجا بلند تر 

 . میباشد
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با  به پائین تدور ننموده است، 7اماه درین مثال سرطفل ت

. است وجودیكه طفل از یك پهلو به پهلوي دیگر انتقال نموده

آمده بطرف راست شكم مادر از طرف چپ  xبناًء عالمه 

 .ركات نورمال استح این نوع. است

 

 

 :معاینه سرعت ضربان قلب طفل

یك نظر خوب است تا معاینه نمائید كه  دریافت وضعیت آن بررسي مینمائید، زمانیكه شما ضربان قلب طفل رابراي

همه . همه چیز طفل خوب پیش میرود این كار براي شما كمك خواهد كرد تا بدانید كه آیا. چقدر قلب طفل سرعت دارد

اگر سرعت ضربان قلب . در هر دقیقه باشد 167تا  127در صورتي ممكن است خوب باشد كه ضربان قلب بین  چیز

اگر سرعت ضربان . باشد، در آن صورت امكان دارد كدام مشكلي موجود باشد 167یا بیشتر از  127طفل كمتر از 

بعضي اوقات زمانیكه طفل حركت مینماید . ئیدچند دقیقه انتظار بكشید و دوباره معاینه نما، باشد 167قلب بیشتر از 

( یا بیشتر باشد 177بخصوص اگر )ثابت باقي ماند  167اگر ضربان قلب بیشتر از . ضربان قلب وي سریع میشود

كه آیا خانم با تماس گرم بوده و یا تب دارد؟ اگر خانم تب داشته باشد  ببینید. شدمادر ممكن است مصاب كدام انتان با

 .دیده شود  176 -175صفحات 

 :این قدم ها را براي تعیین سرعت ضربان قلب طفل تعقیب نمائید

اگر ( 176صفحه )یكدانه ساعت را در دست دیگر خود بگیرید، مثلي كه براي گرفتن نبض عمل مي نمودید  .1

یا یك و)ساعت ندارید ضربان قلب طفل را با نبض خودتان در حالیكه راحت و آرام مي باشید مقایسه نمائید 

مرتبه سریعتر از ضربان قلب شما  2ضربان قلب طفل باید  .(427وقت نما را از مواد خانگي بسازید صحفه 

 .باشد

ثانیه ضربان قلب را شمار نموده و  15ویا میتوانید در . تعداد ضربان قلب طفل را در یك دقیقه حساب نمائید .2

ثانیه باشد، در آن صورت در یك دقیقه  15 در 47طور مثال اگر تعداد ضربات . نمائید 4بعد ضرب در 

اگر براي شما مشكل است در عین زمانیكه ضربان قلب را حساب میكنید به ساعت نیز نگاه . خواهد بود 167

كنید، در آن صورت بهتر است از یك نفر دیگر بخواهید كه براي شما بگوید چه وقت شمارش را شروع و 
درعین حال زمانیكه ضربان قلب را گوش . فل بسیار بطي شنیده شداگر ضربان قلب ط. چه وقت توقف دهید

اگر ضربان قلب با نبض مادر مشابه بود درانصورت شما ممكن اشتباهاً . میدهید، نبض مادر را نیز بگیرید
 .ضربان قلب مادر را شنیده اید

 .محلي را كه ضربان را شنیده اید و تعداد ضربان قلب را ثبت نمائید .3

  ماهه 5
ماهه  6 ماهه  7   

ماهه  8.5  

ماهه  9  

میزان 12  
سنبله  13

  
عقرب  15  

جدی  12

  

دلو  28  

 

تنها این بدان معني است كه . موجودیت ضربان قلب بلند بدین معني نیست كه طفل قوي مي باشد :داشت دیا

پشت یا سینه طفل به گوش شما نزدیك است ویا شكم مادر طوریست كه به آساني آواز قلب از طریق آن شنیده 

 . شده میتواند

ي نیست كه طفل ضعیف میباشد، تنها بدان معني خواهد بود كه پشت یا موجودیت ضربان قلب خفیف بدان معن

طور مثال . سینه طفل از گوش شما دورتر است یا شكم مادر طوریست كه از طریق آن شنیدن صدا مشكل است

 .اگر مادر چاق باشد جدار شكم مادر ضخیم خواهد بود
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 :اگر عالیم خطر را پیدا مي كنیدچه بكنید 

  :است( بریچ)طفل به پا 

 طفل بریچ معموالً بدون كدام مشكل تولد میشود، بخصوص اگر مادر قبالً طفل

 مگر یك خطر واقعي براي طفل خواهد. داشته و والدت هایش آسان بوده باشد

 (.دیده شود 263-262صفحات )بود 

 

 طفل با تمرین بلند دن سرین وجودشاید امكان تدور طفل و پائین آمدن سر

 .داشته باشد

( مثل بالشت)یك چیز نرم . مادر تخته به پشت مي خوابد .1
دقیقه سه مرتبه در روز  15خانم براي  را در زیر سرین

زماني انجام دهید  بسیار خوب است كه اینكار را. بگذارید
 .كه طفل بسیار خوب حركت مي نماید

 

دقیقه قدم  5مادر باید براي بعد از خوابیدن بطریق فوق  .2

  بزند اگر خانم فكر مي نماید كه طفل دور خورده و سر آن پائین شده، باید براي معاینه مراجعه نموده و بعداً 
 .خواهد توانست تمرینات را توقف دهد

 

كلینیك حمایه اگر طفل تازمان والدت تدور ننموده و سر آن پائین قرار نگرفت مطمئن تر خواهد بود تا مادر در یك 

در صورتیكه )  .را استفاده نمایند( فورسپس)داكتران میتوانند وسایل كش كننده . طفل ومادر یا شفاخانه والدت نماید

ویا میتوانند عملیات سزارین را انجام ( طفل خارج شده نتواند

 .دهند

در منزل والدت میشود، بسیار مهم است ( بریچ)اگر طفل به پا 

صفحات )اهر در آنجا حضور داشته باشد یك نفر بسیار م كه

مورد اینكه چطور یك بریچ را والدت دهید  در 263-265

همچنان بخاطرداشته باشید كه یكي از این حاالت ( مطالعه شود

 :میتواند والدت را بسیار خطرناك بسازد

 مادر در سابق والدت هاي طوالني و سخت داشته باشد. 
  تجاعیت بدن آن كمتر لذا ار)این اولین طفل مادر باشد

 (.ستا
 طفل كالن باشد. 
 مادر ضعیف بوده یا مریض بوده باشد، لذا نمي تواند خوب زور بزند. 
 قابله بسیار ماهر نبوده در مورد والدت هاي بریچ تجربه كافي ندارد. 

یک داکتر میتواند طفل را با 

. فورسپس به خارج کش نماید  

این . بعضي قابله ها ممكن است در مورد مساژ رحم بخاطر كوشش به تدور طفل درس خوانده باشند  احتیاط

چگونه میتوان طفل را به خوبي تدور داد عمل  موخته ایدآباید تنها به طریقه ایكه  شما .كار بسیار خطر ناك است
همچنان زمانیكه آبله پاره شده باشد ویا اگر خونریزي مهبلي موجود باشد، فشار خون . نمائید و كمك طبي بگیرید

-477صفحات . ش ننمائیدبلند موجود باشد، سابقه عملیات رحم و یا سزارین موجود باشد به تدور دادن طفل كوش

 ..براي اینكه چطور میتوان تدور را انجام داد، دیده شود 478
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  :طفل به وضعیت مستعرض است

  نباشدحاملگي باال 8اگر طفل به وضعیت مستعرض باشد، سر ویا پاهایش در ماه 

شما میتوانید كوشش نمائید تا با اجراي تمرین بلند نمودن سرین، طفل را تدور 

 (.137صفحه ) دهید

براي شما پیشنهاد مي نمائیم كه والدت خانم را در  اگر طفل تدور ننمود، ما

در وضعیت مستعرض طفل نمي تواند . با عملیات سزارین تنظیم نمائید شفاخانه

اگر شما كوشش . لگن خاصره مادر تثبیت گردد و تولد شودهاي   در بین استخوان

مي نمائید تا طفل را والدت دهید، رحم مادر ممكن در جریان والدت پاره شده، 

 .باعث مرگ مادر و طفل گردد

براي مادر عادي  ،در صورتیكه طفل تدور نموده و سر آن پائین قرار گیرد، حتي اگر در روز هاي اخیر حاملگي باشد

به ( 479صفحه )مگر بخاطر داشته باشید كه كوشش براي تدور طفل با دست . بود كه در خانه والدت نماید خواهد

 .اندازۀ تدور دادن وضعیت بریچ خطرناك میباشد

 

 :دوگانگي ها

بعضي اوقات آسان خواهد بود كه گفته شود دوگانگي است، مگر بعضي اوقات گفتن آن بسیار مشكل است، حتي اگر 

 :اگر فكر مي نمائید كه مادر ممكن است دوگانگي داشته باشد. ر ماهر باشیدشما بسیا

 اغلباً اولین عالمۀ دوگانگي اینست كه رحم زودتر و بیشتر از انتظار شما . نشو و نماي طفل را مراقبت نمائید
 .بزرگ شده باشد

  تصویر بعضي وضعیت  درین جا. برجستگي كالن یا دوسر جس نمائید 4یا  3شكم مادر را براي دریافت

 .هائیست كه میتوانند دوگانگي ها قرار گیرند

  2اینكار آسان نیست، مگر بعضي اوقات امكان دارد، بخصوص در . ضربان قلب گوش بدهید 2براي شنیدن 
ماه اخیر شما به داشتن دو فیتوسكوپ یا ستاتسكوب خوب، یك كمك كننده و یك اتاق آرام ضرورت خواهید 

روش مختلف براي اجراي اینكار  دو درین جا. داشت
 :تذكرداده میشود

 

 ضربان قلبي را كه فكر مي نمائید یك طفل باشد دریافت .1
بعداً دیگر قسمت هارا براي دریافت محلیكه آواز . نمائید

اگر شما اینطور . آساني شنیده میشود جستجو نمائید قلب به
یافتید به كمك كنندۀ تان بگوئید كه در  یك محلي را

گوش میكنید وي محل دوم را  گامیكه شما محل اولي راهن
. هركدام شما ریتم قلب را با دست خود نشان دهید. بشنود

ن اگر ریتم كامالً باهم مشابه نباشد در آن صورت شما ممك
 .بشنوید اراست ضربان قلب دو طفل جداگانه 

 

این طفل باید توسط عملیات 

 والدت داده شود
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( 427صفحه )و یا وقت نماي خانگي  خود ساعت اگر شما یك نفر كمك كنندۀ دیگر ندارید، مگر در دست دیگر .2

اگر . دارید، كوشش نمائید كه تاوقت ضربان قلب هر محل را جداگانه بگیرید
 قلب مشابه نباشد، شما ممكن است ضربان قلب دوطفل جداگانه را  ضربان
 .این روش مفید است اما به اندازۀ روش اولي قابل اعتبار نمیباشد. بشنوید

 حتي اگر شما تنها)دوگانگي باشد كمك طبي بگیرید اگر شما فكر میكنید كه 

 در یك شفاخانه یا زایشگاه امكانات اجراي(. یك ضربان قلب را شنیده باشید

 براي دیدن دوگانگي موجود( مانند التراسوند یا اكسریز)معاینات دیگري 

 .خواهد بود

 

، ما (268-266صفحات )به تولد یك طفل از آنجائیكه والدت دو گانگي ها اغلباً مشكلتر و خطرناكتر است نظر 

از آن جائیكه امكانات . پیشنهاد مي نمائیم كه در صورت امكان این والدت ها در شفاخانه یا زایشگاه صورت گیرد

حاملگي وسایل  6اد در دوگانگي ها زیادتر است، بناًء مادر باید كوشش نماید، تا بعد از ماه یعوالدت قبل از م

اگر شفاخانه یا زایشگاه بسیار دور باشد ممكن است ضرورت باشد تا مادر در ماه هاي . داشته باشدترانسپورتي آماده 

 .اخیر حاملگي به یك محل نزدیكتر به شفاخانه منتقل گردد

 .اگر دوگانگي در خانه والدت میشود، بسیار خوب خواهد بود كه دو شخص بسیارماهر در هنگام والدت موجود باشند

 

 :تعیین وقت براي معاینه قبل از والدت بعدي

بعد از خاتمه دادن معاینۀ مادر وطفل دریافت نمائید كه آیا مادر سواالت بیشتري دارد و یا ضرورت به اینكه در مورد 

اگر خانم كدام عالمۀ خطر را داشته باشد، بادقت تشریح نمائید كه این . چیز هاي دیگر صحبت گردد موجود مي باشد

 .المۀ خطر چیست، چه چیزهاي دیگر مراقبت شود و چه كارهائیرا خانم باید براي مواظبت خود انجام دهدع

و چه وقت  اگر خانم ضرورت به دریافت كمك طبي داشته باشد خود را مطمئن سازید كه وي میداند كي را ببیند، كجا

 برود؟

 (.ببینیاد 39جادول تقسایم اوقاات را د رصافحه )عاین نمائیاد قبل از اینكه خانم از نزد شما برود زماان معایناۀ بعادي را م

 خاااااااود را مطماااااااائن سااااااااازید كااااااااه خاااااااانم میدانااااااااد معاینااااااااه بعاااااااادي چاااااااه وقاااااااات و در كجااااااااا خواهااااااااد بااااااااود؟

 

 

 

 

 

 

آنها خوب و  ي ازها قوه هاي اختصاصي دارند، و یا اینكه یك این نظریه واقعیت ندارد كه دوگانگي :داشت دیا

 .دوگانگي ها نیز مانند اطفال دیگر مي باشند. نها بد استآدیگر 
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