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باز   مانيكه تقلصات شروع به باز نمودن عنق رحم مي نمايد، مرحلۀ اول والدت شروع ميگردد و زمانيكه عنق رحم كاملا ز

مگر اندازۀ وقت آن نظر به والدت   والدت است، ۀحلۀ اول اكثراا طوالنيترين مر حلمر. گرديد اين صفحه خاتمه مي يابد

 .ه اول ميتواند كمتر از يك ساعت و ياحدود يك شبانه روز باشدمرحل. هاي مختلؾ متفاوت است

  اين لست عليم صحتمندي و عليم خطر براي شما نقاط برجسته ايرا كه بايد در مرحله اول والدت بر آن توجه نمائيد،

عليم خطر ممكن بدان معني باشد كه . دت خوب پيش ميرودعليم صحتمندي نشان ميدهد كه مرحلۀ اول وال. نشان ميدهد

اگر شما يك علمۀ خطر را مي يابيد، دفعتاا به صفحه ايكه به تعقيب علمۀ خطر نوشته شده . بعضي چيزها خوب نيست

 .رفته و ببينيد كه چه كاري را بايد انجام دهيد

 :عاليم صحتمندي

 مي روند تقلصات طوالنيتر، قويتر و باهم نزديكتر شده. 

  ساعت  24اولباري ها بعد از  ساعت يا كمتر و در 12در ظرؾ  والدت نموده اند،  عنق رحم در خانم هائيكه قبلا
 .يا كمتر باز ميشود

  مدن نشانۀ والدت در تمام جريان والدت دوام داشته باشدآممكن. 

  (.مثل آب عادي)اگر آبله تركيده باشد، آبيكه خارج ميشود شفاؾ مي باشد 

  درجه فارنهايت ثابت باقي مي ماند 100درجه سانتي گراد يا  37.8درجۀ حرارت مادر كمتر از. 

  درجه سقوط ننمايد 15بيشتر از   فشار خون پائيني دفعتاا . باقي مي ماند 90/140فشار خون مادر كمتر از. 

  ضربان در يك دقيقه ميباشد 100و  60نبض مادر بين. 
 

 :دنل مي باشرمامگر ن  كننده باشد، ست ناراحتاين عاليم ممكن ا

 درد يا فشار قوي در شكم يا پائين كمر در جريان يك تقلص. 

  (.در والدت فعال يا مراحل اخير والدت)تكان خوردن پاها يا بدن 

 آروغ زدن 

 عرق كردن 

  در بين تقلصات در مرحله فعال والدت( يا يك تقاضا براي خواب)خستگي. 

  (ثابت مگر نه استفراؼات)استفراغ 

 اندكي ترس يا مؽشوش بودن 

 اسهاالت خفيؾ 
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 :عاليم خطر

  ؛(233صفحه )حاملگي  8آؼاز والدت قبل از ماه 

 ،37.8يا درجه حرارت بدن وي باالتر از   با تماس گرم حس مي شود،  مادر ميگويد كه احساس گرمي مي نمايد 

 ؛(235صفحه ) نهايت باشددرجه فار 100سانتي گراد يا 

 صفحه . )ه شده و آب خارج شده اما والدت بعداز هشت الي دوازده ساعت يا نيم روز شروع نشده استآبله پار

 ؛(236

 ،؛(237صفحه )يا سبز دارد   آب رنگ نصواري، زرد 

  ساعت دوام نمايد و يا نزد اولباري ها  12نيز والدت نموده است، بيشتر از   تقلصات قوي نزد خانم ايكه قبلا

  ؛(237صفحه )دوام نمايد  ساعت 24ز بيشتر ا

  ي خون در جريان سي س 200مادر خونريزي ؼير عادي يا شديد دارد، علقات خون، خون تازه و يا بيشتر از

 ؛(243صفحه )والدت 

 تؽييرات ديد،  سردردي،  ، ورم دست ها و روي، 90/140 فشار خون بلندتر از. مادر پري اكلمپسيا داشته باشد  

  (.246صفحه )شدت عكسات   ، (ه هاقبرؼ)درد بين اضلع 

  247صفحه ( تشنج)مادر اختلجات داشته باشد 

  (248صفحه )في دقيقه باشد  100نبض مادر بيشتر از. 

  250صفحه ( سقوط حبل سروي)آمدن حبل سروي پيش از طفل. 
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 :ٍؼبيْۀ ػاليٌ فشيني ٍبدر ٗ طفو. 1

ورود ميتواند به شما معلومات مهم را در مورد اينكه كارها چگونه پيش ميرود و اينكه بروز معاينه مادر و طفل در ابتداي 

 .اين معاينات همچنان در تمام جريان مرحلۀ اول والدت انجام خواهد شد. بدهد  كدام مشكلي انتظار خواهد رفت،

 

 چيز هائيراکه در هر مرتبه با معاينه دريافت نموده ايد، بنويسيد 

 

 

 :وكات نشان ميدهد كه به كدام فواصل معاينات صورت گيرداين چ

 

زمانيكه به محل والدت ميرسيد چه چيز هائي را 

          :معاينه نمائيد 

 ...........................................وضعيت طفل

                                                                      ......................................ضربان قلب طفل 

                                                                  ..................................درجه حرارت ما در 

 ........................................مادر فشار خون

                                               ..............................................نبض مادر 

                                                                                                                                                                  ................................................آبلۀ مادر

چه وقت معاينه نمائيد 

....................................................: 

 در جريان مرحلۀ اول والدت 

  هر نيم ساعت

  *هر چهار ساعت 

 هر ساعت

 ** هر چهار ساعت

 زمانيكه آبله پاره شد

 

 .حرارت را هر ساعت معاينه نمائيد ۀه باشد، درجشداگر خريطه آب بيشتر از شش ساعت قبل پاره  *

چندين هم طور مثال اگر خانم )ساعت دوام نمايد يا اگر خطر ميكروبي شدن موجود باشد  6اگر والدت بيشتر از  **

اگر مادر . ، نبض وي هر ساعت معاينه گردد361صفحه  -(امراض زهروي را داشته باشد ۀخواب داشته و يا تاريخچ

 .دقيقه معاينه نمائيد 15نبض وي را هر  171صفحه . يا ضياع مايعات داشته باشدخونريزي 

 

 چارت والدت
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 : ٗضؼيت طفو

معاينه وضعيت طفل به شما . مطالعه كنيد  را بخاطر اينكه بياموزيد چگونه  موقعيت سر طفل را معلوم نمائيد، 125صفحه 

 :گفته ميتواند اگر

  استسر طفل پائين باشد و اينكه رويش بكدام طرؾ. 

 مادر پائين شده باشد ۀخاصر نطفل بداخل استخوان هاي لگ. 
 

 آيب سز طفو پبئيِ است؟ رٗي طفو ثنذاً طزف است؟

اين خوبترين . بيشتر اطفال طوري قرار ميگيرند كه سر آنها بطرؾ پائين بوده و رويشان بطرؾ پشت يا پهلوي مادر است

طفل . رحم فشار آورده و كمك مي نمايد تا والدت قوي تر شودقسمت پشت سر طفل باالي عنق   وضعيت ميباشد زيرا،

اگر سر طفل پائين بوده اما رويش به طرؾ شكم مادر باشد، والدت طوالنيتر خواهد بود . ممكن است زودتر والدت شود

 .ديده شود  265 -262اگر سر طفل پائين نباشد صفحات . بدون مشكل تولد مي شود  مگر اين طفل اكثراا 

طفو ثٔ داخو استخ٘اُ ٕبي ىگِ خبصزۀ ٍبدر داخو آيب 

 ضذٓ است؟

طفل در بيشتر زمان حاملگي در باالي استخوان هاي لگن خاصره 

در مراحل اخير حاملگي يا مراحل مقدم . مادر شناور ميباشد

چسپيدن به استخوان هاي  والدت سر طفل شروع به داخل شدن و

ر صورت گرفت ما زمانيكه اينكا. مادر مي نمايدۀ لگن خاصر

تثبيت شدن سر يك علمۀ . شده است ميگوئيم كه سر طفل تثبيت

ه استخوان هاي لگن ك زيرا اين بدان معني است  خوب است،

. خاصرۀ مادر به اندازۀ كافي فاصله دارد كه طفل به آن داخل شود

 :مانند اشكال ذيل  بلند و شناور مي باشد، ست يا هنوزاشما با جس نمودن دقيق شكم ميتوانيد بفهميد كه آيا طفل تثبيت شده 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه )اگر يك خانم در مرحله فعال والدت بوده و با وجود آن سرطفل تثبيت نشده باشد ممكن كدام مشكل موجود باشد 

 ل پائين شودممكن است حبل سروي مقابل سر طف  در حاليكه سر هنوز بلند باشد خارج شود،  ويا اگر آب دفعتاا  (.328

 .(250صفحه . )اين حالت براي طفل بسيار خطرناك است ،(سقوط حبل سروي)

 

اين طفل هنوز بلند و شناور 

 ميباشد

اين طفل پائين و تثبيت 

 ميباشد

اين طفل هنوز بلند و شناور 

 ميباشد

اگر محدبيت آن باالی . دا کنيدسر طفل را پي. 2

. استخوان عانه جس گردد ، تثبيت نشده است   

اگر اطراؾ سر طفل پائين رفته باشد . 3

 ممکن است سر تثبيت شده باشد 

استخوان عانه مادر را پيدا نمائيد . 1

 ( در زير خط مشعر) 
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 :ضزثبُ قيت طفو

  جهت اموزش در مورد اينكه چگونه ضربان قلب طفل معاينه گردد، 127صفحه 

بعد از توقؾ يك تقلص   بهترين وقت شنيدن ضربان قلب طفل دفعتاا . مطالعه شود

 .ميباشد

 : يتواند براي شما در موارد ذيل معلومات دهدگوش دادن به ضربان قلب طفل م

 در مورد وضعيت طفل 

 در مورد صحت طفل 
 

 :در مورد وضعيت طفل

به شما كمك خواهد كرد تا بفهميد كه سر طفل پائين است، طفل به   دريافت محليكه در آنجا صداي قلب بلند تر شنيده ميشود،

 .ديده شود 128صفحه . ويا به وضعيت مستعرض است( سر باال)پا است 

 : در مورد صحت طفل

سريعتر يا   در دقيقه در جريان والدت مي باشد ممكن است تؽيير نمايد، 160تا  120ضربان قلب يك طفل صحتمند بين 

 .باقي خواهد ماند 160تا  120آهسته تر شود مگر در بين 

 

خوب ، صداهای 

قبل طفل شما خوب 

 !است

_ دای قلب طفل نارمل است ص

ند ضربان قلب بزرگ حدود دوچ

 . ساالن سرعت دارد

حاال بر ...اوه

 طرؾ شد 
اين بسيار قوی ! آه

 !آه ! آه! است 

تقلص شورع شد ! آخ

 ( تنفس ، تنفس ) 

معاينه نمائيد و خود را مطمئن سازيد كه  نبض مادر  را  في دقيقه باشد، 110اگر ضربان قلب كمتر از  :اشت دياد

 .شما اشتباهاا ضربان قلب مادر را نمي شنويد

اكثراا  بدان معني نمي باشد كه قلب طفل توقؾ نموده   اگر شما نتوانيد در جريان يك تقلص ضربان قلب طفل را بشنويد،

اي قلب از طريق آن امكان ندارد ويا تنها بدان معني خواهد بود كه جدار رحم بسيار ضخيم شده و شنيدن صد. است

صداي قلب طفل را مي شنويد   اگر شما بعداز آنكه تقلص برطرؾ گرديد،. تقلص طفل را از گوش شما دور نموده است

 .بدان معني است كه امكان دارد در جريان تقلص نيز ضربان قلب نارمل بوده باشد  و نارمل است،
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 :درجٔ حزارت ٍبدر

بگيريد، مطالعه اندازه  ت مادر رارا براي اينكه بياموزيد چگونه درجه حرار 105صفحه 

لب هاي خود حس نمائيد و ببينيد كه  اگر شما ترماميتر نداريد، پيشاني خانم را با دست يا. نمائيد

درجه  37اگر خانم احساس گرمي نمايد ويا اگر درجه حرارت وي بلندتر از . آيا گرم است

درجه  100رجه سانتي گراد يا د 37.8درجه فارنهايت مگر پائينتر از  98.6سانتي گراد يا 

براي شناختن  171صفحه   داشته باشد،( ديهايدريشن)خانم ممكن ضياع مايعات . باشد فارنهايت

معاينه نمائيد كه آيا بلند تر ود و درجه حرارت مادر را مكرراا عليم ديگر ضياع مايعات ديده ش

 .يرود ياخيرم

درجه فارنهايت  100درجه سانتي گراد يا  37.8رارت وي بلندتر از اگر خانم احساس گرمي مي نمايد ويا اگر درجه ح

 .خانم ممكن است مصاب كدام انتان يا مشكل ديگري باشد. مراجعه شود 235باشد به صفحه 

 :فطبر خُ٘ ٍبدر

تقلصات اگر شما آله فشار و ستاتسكوپ داريد، فشار خون خانم را در بين 

را معاينه مي  ايكه فشار خون وي هر مرتبه.  (108 ۀصفح)معاينه نمائيد 

به اين طريق شما در زمان هاي مختلؾ تؽييرات را . آنرا ثبت كنيد  نمائيد،

فشار خون وي بلند شده  اگر شما ملحظه نموديد كه. ملحظه نموده ميتوانيد

دقيقه  30تا  15آنرا هر  ،( حتي اگر هر مرتبه بسيار كم بلند رفته باشد)ميرود 

 .ائيدبعد معاينه نم

درجه نسبت به فشار  30در جريان والدت شمارۀ بلند فشار خون نبايد بيشتر از 

طور مثال اگر فشارخون خانم . درجه بلند تر برود 15و شماره پائيني نبايد بيشتر از : خون دوران حاملگي اش بلندتر برود

اگر شما فشار خون خانم را در جريان . )بلند برود 75/130بوده باشد، نبايد بيشتر از  60/100در جريان حاملگي 

 .(شروع كنيد  حاملگي ثبت نكرده و نداشته باشيد از اولين مرتبه ايكه فشارخون را تعيين نموده ايد،

 90/140بهر اندازه ايكه فشار خون مادر در جريان حاملگي بوده باشد، اگر فشار خون وي در جريان والدت بلندتر از 

  درجه يا بيشتر از شماره پائيني آن سقوط مي نمايد، 15اگر فشار خون دفعتاا (. 246صفحه )يك علمۀ خطر است   باشد،

 .اين ممكن است بدان معني باشد كه خانم خونريزي داخلي دارد(. 243صفحه )اين حالت همچنان يك علمه خطر است 

 

 :ّجض ٍبدر

قه در بين ضربان في دقي 100و  60در مراحل مقدم والدت نبض مادر بايد بين 

ديده  235ن تقلصات باشد صفحه در بي 100اگر نبض وي بيشتر از . تقلصات باشد

 (.ضياع مايعات)ديده شود  171وصفحه ( شاك)ديده شود  243صفحه   ،(انتانات) شود
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 :خزيطۀ آة ٍبدر

مگر . اول والدت پاره ميشود ۀخريطه آب اكثراا در اخير مرحل

ممكن قبل از شروع دردهاي . ميتواند در هرزماني صورت گيرد

والدت پاره شده ويا تازمانيكه طفل والدت ميشود امكان دارد پاره 

خارج مي شود و بعضاا  بعضي اوقات آب با سيلن زياد. نشود

 .اندكي آب خارج ميگردد

زمانيكه شما به محل والدت ميرسيد، از مادر بپرسيد كه آيا آبله 

شما اكثراا . م مطمئن نبوداگر خان. تركيده و آب خارج شده است

تناسلي يا تكه ها تر شده باشد، خارج  ميتوانيد با بررسي اينكه ناحيه

 . شدن آب را پيدا نمائيد

از آنجائيكه اين تر شدن ميتواند از سبب خارج شدن آب و يا ادرار 

 .باشد، تكه را بوي كنيد كه آيا بوي ادرار ميدهد

  

 

كاؼذ را دربين تكه   داشته باشيد،( Nitrazine paper)يا اگر شما كاؼذ نترازين 

اگر كاؼذ به حالت نارنجي باقي ماند، اين تر شدگي از ادرار است واگر   مرطوب بگذاريد،

درصورتيكه كاؼذ به رنگ . )ترشدگي از آب است  كاؼذ برنگ آبي يا بنفش تبديل شد،

ر شما هنوز فكر مينمائيد كه مگ  ادرار را ميداد،  ويا تكه تر شده بوي  نارنجي باقي ماند،

در ين . ممكن است آب با ادرار مخلوط شده باشد  آبله تركيده و آب خارج شده باشد،

 .صورت انتظار بكشيد و تست را دوباره انجام دهيد

 

آب بايد روشن يا . رنگ آن را معاينه نمائيد  اگر شما تصميم گرفتيد كه رطوبت از تركيدن آبله و خارج شدن آب است،

زرد يا سبز باشد   اما اگر رنگ آب نصواري،. همچنان موجوديت بعضي نقاط سفيد در آب عادي ميباشد. خفيفاا گلبي باشد

 .ديده شود 237صفحه 

براي كاهش خطر . ميكروب ها ميتوانند به آهستگي شروع به داخل شدن به رحم بنمايند  آب پاره شد، ۀزمانيكه خريط

 : طه آب انتانات بعداز پاره شدن خري

  ؛(بجز از واقعات عاجل)معاينه مهبلي را انجام ندهيد 

 ؛چ چيزي را داخل رحم مادر نگذاريدهي 

 مادر را نگذاريد كه براي شستشو درداخل آب بنشيند. 
 

اگر سقوط . تناسلي خانم را ببينيد كه حبل سروي سقوط ننموده باشد ۀآبله ، شما نزد مادر بوديد، ناحياگر در زمان تركيدن 

از پاره شدن خريطه آب به ضربان قلب طفل گوش  دفعتاا بعد. ديده شود 251تا  250حبل سروي موجود بود صفحه 

 .ديده شود 249ضربان في دقيقه شده بود صفحه  110اگر ضربان قلب طفل سقوط نموده و كمتر از . بدهيد

اين تکه ايست که من 

ار نمی ربوی اد استفداده نموده ام 

دهد ، لذا بايد 

 آب رحم باشد 

ه رنگ آبی يا اگر کاؼذ ب

بنفش تؽيير نمود ، رطوبت 

 از آب است 
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 : پالُ پيطزٗي ثزاي تقيصبت ٗالدي ٗ ٗالدت .2

طفل وجود نداشته باشد، فعلا وقت  اگر مشكلي براي مادر و

خوبي است تا پلن پيشروي را براي مراحل باقيمانده والدت 

 .ترتيب نمائيد

  خود را مطمئن سازيد كه محل والدت و تمام كسانيكه در
 .(152صفحه ) اشتراك مينمايند پاك ميباشندوالدت دهي 

اگر مادر امروز حمام نكرده باشد شما ميتوانيد برايش 
آب پاره شده  ۀاگرخريط. نيد تا حاال خود را بشويدك كمك

 .خانم بايد با ريختاندن آب بااليش شسته شود  باشد،

  خود را مطمئن سازيد كه وسايل و لوازم شما معقم و
 (.156 -153صفحات )بسته است 

 ،ريان و بعداز والدت و مقدار الزم ؼذا براي ج مواد سوخت براي جوش دادن آب  بررسي نمائيد كه آيا مقدار كافي آب
 .موجود ميباشد

 بررسي نموده و ببينيد كه آيا وسيله ترانسپورتي براي حاالت عاجل موجود ميباشد . 

 از مادر پرسيده شود كه آيا ميخواهد به كسي گفته شود كه در والدت اش بيايد. 

  ديگر در مورد اين والدت چيزي تصميم در مورد اينكه آيا ضرورت خواهد بود به كدام قابله ديگر يا كارمندان طبي
 .گفته شود

 

تبديل نمودن روجائي يا شيت زير پاي مادر زمانيكه تر شده يا كثيؾ  .1
در بيشتر خانم ها در تمام جريان والدت يكمقدار زياد مايع از  .گردد

اگر . داين مايعات ممكن است نشانه باش. طريق مهبل خارج مي شود
آبله تركيده باشد، اين افرازات ممكن تنها آب باشد ويا آب و نشانه 

 .يكجا خارج گردد
زمانيكه مادر خوابيده و يا نشسته باشد، شما ميتوانيد تكه ها و گاز 

. را در زير پايش قرار دهيد تا اين مايعات را جذب نمايد هاي پاك

را در بين ران هاي  زمانيكه مادر حركت مي نمايد ميتواند يك تكه پاك

آنها . زمانيكه تكه ها بسيار تر شدند آنها را تبديل كنيد. خويش بگذارد

مقدار زياد خون تازه ويا علقات  .را از نظر عليم خطر معاينه نمائيد

زرد يا   نصواري، يا اگر آب به رنگ(. 246-243صفحات )خون 

 (.237صفحه )سبز باشد 
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چارت 

 والدت 

 : الً هر ساعت يك گيالس مايع مي نوشدخود را مطمئن سازيد كه مادر اق .2

اگر خانم . در جريان والدت يك خانم كار بسيار مشكلي را انجام ميدهد و تمام مايعات وجودش به مصرؾ رسيده ميتواند

اين ميتواند . پيدا نمايد( مقدار بسيار كم آب در وجود)مقدار كافي مايعات ننوشد، ممكن است ضياع مايعات يا ديهايدريشن 

 : عليم ديهايدريشن  عبارتند از. دتش را طوالني تر و مشكل تر بسازدوال

  ؛(تنفس در يك دقيقه 20بيشتر از )تنفس سريع و عميق 

  ؛(ضربان درقيقه 100بيشتر از )نبض سريع و ضعيؾ 

 ؛لب هاي خشك 

 ؛چشم هاي فرورفته 

 ؛ضعيفي 

 ؛ازبين رفتن االستيكيت جلد 

  100گراد يا درجه سانتي  37.8كمتر از )تب خفيؾ 
 ؛(درجه فارنهايت

 
مادر بايد اقلا هر ساعت   براي وقايه از ضياع مايعات وجود،

لقه دارند بنويسند عبعضي قابله ها . يك گيلس مايعات بنوشد

 .مايعات مي نوشد ه مادر چقدر و چه وقتك

 اگر مادر استفراؼات داشت و نتواند كه در يك وقت يك گيلس پر مايعات را بنوشد،

اينكه  به اين طريق بدون. بعداز هر تقلص داده شود( جرعه، جرعه)برايش مقدار كمي 

اين مايعات ميتواند برايش كمك . دلبدي پيدا نمايد خانم مقداري مايعات را گرفته ميتواند

 .نمايد تا خودرا بهتراحساس كند

شكر ميتواند شامل اين مايعات  اا بابونه با عسل يآب ميوه يكجا با آب، آب با شكر ويا عسل ويا چاي نعناع ي  آب نالاير،

 .همچنان ممكن است كدام نوع نوشيدني قوي خاص در زمان والدت در محل شما وجود داشته باشد. باشد

 

 

اگر بعد از رها نمودن  جلد به زودی 

 .هموار نشود ، خانم ضياع مايعات دارد

 جلد را با دو انکشت بلند نمائيد

 ( ها، هاهه)

 بلی ، فعل ميتوانم 

 

اگر تقلض رفع شده باشد من ميخواهم 

 که شما چند جرعه بنوشيد
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 :ثنبر ٍيزٗد( ريٖبيذريطِ)ّ٘ضيذّي ٕبئينٔ ثزاي اػبدٓ ٍبيؼبت ثذُ 

يد تا از نوشيدني يدن مايعات مشكل داشت، كوشش نمائساعت يا بيشتر طول ميكشد، يا اگر خانم در نوش 12اگر والدت 

 . مايعات بدن برايش بدهيد اين مايعات براي نگهداري ميزان مواد كيمياوي خون كمك مي نمايد ۀهاي اعاده كنند

اده ممكن بتوانيد كه پاكت هاي قبلا تهيه شده شكر و نمك را بدست آوريد مانند پاكت هاي او، آر، اس تا از آن محلول اع

اگر شما اين پاكت ها را استفاده مي نمائيد، دقت كنيد كه بصورت درست اين محلول تهيه . كننده مايعات بدن را تهيه كنيد

 .نبايد اين محلول از اشك شورتر باشد. گردد وهم مزه آن را بچشيد

 ۀ2

 :با شكر و نمك. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

آرد برنج خوبتر است ويا ميتوان از آرد )با ارد و نمك  .1
 (كچالوي پخته شده و ميده شده استفاده نمود  جواري، آرد گندم،

 

 

 

 

 

 

 

 

بهر يك از محلول هاي فوق ميتوان نيم گيلس جوس ميوه، آب نالاير ويا كيله هاي رسيدۀ نرم شده را در صورت  .2
يم مورد ضرورت مادر را تهيه خواهد نمود وبه مادر كمك خواهد كرد كه مقدار اين مايعات پوتاش. موجوديت اضافه نمود

 .بيشتر مايعات را قبول نمايد
اگر قاشق چايخوري يا ظرؾ درجه دار در بيشتر خانه ها . كوشش نمائيد كه اين نوشيدني ها را با محيط خود تطابق دهيد

اگر ظرؾ درجه دار يا قاشق نداشته . د در همان محيط تطابق دهيدموجود نباشد مقادير فوق را با وسيلۀ اندازه گيري موجو

در محلتيكه مردم به صورت عنعنوي از آرد . د، ميتوانيد يك سر انگشت نمك و يك مشت كوچك آرد را اندازه كنيديباش

  شكل محلول آورده، ؼله جات فرني تهيه نموده و به اطفال خورد سال ميدهند به آن مقدار كافي آب علوه نموده و آنرا به

 .يك طريقۀ ساده و آسان را بكار ببريد. استفاده نمائيد

 

 هشت قاشق چايخوری سر هموار شکر 

 نيم قاشق چای خوری سر هموار نمک 

 دريک ليتر آب پاک بيندازيد 

دقيقه جوش داده شود تا  8تا  5برای 

به زودی آنرا . آرد آبه ساخته شود 

بدهيد تا بنوشد ادره و به متسرد ساخ  

آرد ( و مشت پريا د) هشت قاشق چايخوری پر  

نيم قاشق چای خوری سر هموار 

 نمک 

 دريک ليتر آب 

قبل از انداختن شكر مزۀ مايع را   احتياط

بچشيد تا مطمئن شويد كه شوري آن از اشك كمتر 

 . است

 ۀيد مزهر مرتبه ايكه اين مايع را به مادر مي ده  احتياط

آنرا بچشيد تا فاسد نشده باشد، آرد آبه ميتواند بخصوص در 

 .هواي گرم در ظرؾ چند ساعت فاسد گردد

نتخاب ؼذاهائي را ا. اگر مادر در جريان والدت احساس گرسنگي مي نمايد، خوب خواهد بود تا ؼذا بخورد :اشت دياد

 .برنج يا ماست  مثل نان، –نمائيد كه هضم آن آسان باشد 
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 .خ٘د را ٍطَئِ سبسيذ مٔ ٍبدر اقاًل ٕز دٗ سبػت ادرار ٍيَْبيذ .3

 

يك مثانۀ پر . مادر بسيار پر باشد، اين حالت ميتواند تقلصات وي را ضعيؾ تر و والدتش را طوالني تر سازد ۀاگر مثان

 .درد، مشكلت در خارج شدن پلسنتا و خونريزي بعد از والدت شده ميتواند همچنان سبب

 

اگر شما يك برجستگي را مانند شكل مي بينيد يا احساس مي نمائيد، 

 انتظار نكشيد تا مثانه اينقدر بزرگ. ممكن است مثانه بسيار پر باشد

 شممكن مادر فرامو. به مادر خاطر نشان سازيد كه ادرار نمايد. شود

 اگر شما فكر مي نمائيد كه مثانه بسيار پرشده و مادر ادرار كرده. كند

 .ديده شود 242نمي تواند، صفحه 

 

 .خ٘د را ٍطَئِ سبسيذ مٔ ٍبدر در ثيِ تقيصبت استزاحت ٍي َّبيذ .4

طريق مادر استراحت نمودن در فاصله بين تقلصات براي مادر بسيار مهم است، حتي اگر والدت شروع شده باشد، به اين 

خانم مجبور نيست كه دراز بكشد، مگر خانم نبايد قواي خود را كه در مقابله با تقلصات . ميتواند قواي خود را حفظ نمايد

 .ضرورت دارد، از  دست بدهد

آنها ممكن ترس داشته باشند كه قوت خارج . اكثر خانم ها زمانيكه تقلصات قوي باشد بسيار احساس ماندگي مي نمايند

. مگر احساس خستگي يك طريقه ايست كه بدن مادر را مجبور ميسازد تا استراحت نمايد. ن طفل را نخواهند داشتساخت

صفحات . اگر همه چيز خوب باشد، خانم ممكن است كه قوت داشته باشد تا زمانيكه وقت آن مي رسد، طفل را خارج نمايد

 .ايد تا استراحت كند، ديده شودي كه مادر را كمك مي نمئبراي فهماندن طريقه ها 313-321

آه ، آه ، آه آها، 

 آخ  اين تقلض

دوساعت ميشود که ادرار نکرده   ....برطرؾ شد

 .....ايد

 ..خوب است حاال ادرار نماييد

 

 خوب است حاال ادار کنيد 

 مثانه بسيار پر است
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 .خ٘د را ٍطَئِ سبسيذ مٔ ٍبدر ٕز سبػت تغييز ٗضؼيت ٍيذٕذ .5

 

بسياري مادران خوش دارند كه قدم زده و در تمام جريان والدت حركت 

  .نمايند

ايستاده   روي زمين بنشيند، مادر ميتواند قدم بزند، بر سر هر دو پا بنشيند، 

تمام اين حاالت خوب اند، زيرا تؽيير . گر را بگيردباشد و يا وضعيت هاي دي

بعضي اوقات . باز گردد  دادن وضعيت كمك مي نمايد تا عنق رحم كاملا 

 .ايستادن و قدم زدن والدت را سريعتر مي سازد

 

 

 

 .ٍبدر را در ص٘رتينٔ ضزٗرت دارد اٍبىٔ َّبئيذ .6

در بعضي  .در ميگردداماله با آب پاك سبب خارج شدن مواد ؼايطه از وجود ما

مناطق دادن اماله به هر خانم در زمان والدت رواج است، مگر ما اينكار را 

اشيائيكه بايد پاك باشد رداگر آب اماله داخل مهبل شده و يا . توصيه نمي نمائيم

همچنان بعضي خانم ها قبل از  .بريزد، مادر ممكن است مصاب انتان گردد

 .ضرورت به دادن اماله نخواهد بوداءا بن روع والدت اسهال خفيؾ دارند،ش

 

اما اگر يك خانم قبل از شروع دردهاي والدت قبضيت داشته باشد، ممكن است 

 .و نمي گذارد كه سر طفل تثبيت گردد مواد ؼايطه سخت سبب شدت درد هاي والدت شده -ماله نياز باشداه ب

 : براي دادن اماله شما به مواد ذيل ضرورت خواهيد داشت

  يك تيوب مقعدي(Tube Rectal)؛ 

  فت  2سانتي متر يا  60كه )يك تيوب پلستيكي

 طول

 كه به تيوب مقعدي نصب گردد( داشته باشد. 

  ويا يك قيؾ ايكه از طريق آن آب  شوديك قطي يا ظرفيكه ميتواند به تيوب پلستيكي وصل

 .دشوداخل تيوب 

  ملي ليتر يا دو گيلس آب پاك و گرم 500حدود. 

 

مواد ؼايطه 

سخت ميتواند 

والدت را بيشتر 

 دردناک بسازد
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 :زمانيكه وسايل آماده گرديد

 .کشدباز مادر بخواهيد که به پهلو دراز  .1

 .تيوب مقعدی چرب شود .2

 .نوک تيوب با مليمت داخل مقعد خانم گردد .3

قطی ياظرؾ را بلند تر بگيريد تا آب داخل مقعد  .4
 .گردد

محکم بگيرد تا زمانيکه ازمادر بخواهيد که آبرا  .5
 .مجبور شود که تؽوط نمايد

درهنگام تؽوط آبله ترکيده و يا طفل درصورتيکه  .6
 .بحالت خارج شدن باشد، از مادر دور نشويد

 

 :تق٘ئ، رَْٕبئی ٗ ٍحبفظت ٗالدت .7

 :تقويت والدت

ا والدت را تقويه می نمائيد، بعوض جنگ زمانيکه شم

آن، مادر را کمک می نمائيد تا آرام  نمودن در مقابل

تقويت اگر چه . باشد ووالدت اش را استقبال نمايد

والدت، آنرا بدون درد نمی سازد اما والدت را آسانتر، 

تقويت والدت ميتواند . کوتاهتر ومطئمن تر می نمايد

. توسط شوهر، خانواده يا رفقای خانم صورت گيرد

همچنان ميتواند تقويه والدت توسط قابله و يا معاون قابله 

 .انجام شود

د به کاری را که شما انجام ميدهيد ارتباط می گير

محلی درمورد والدت و نيازمندی مادر وعقايد 

 .ورت عنعنوی صورت می گيرد مگر خانم به مهربانی، احترام وتوجه ضرورت داردکارهائيکه بص

کمک کنيد تا راحت . از هيجانات و احساسات خانم آگاه باشيد، خانم را تشويق نمائيد تا که احساس قوت و اطمينان بنمايد

 (. برای نظريات ديگر ديده شود 321 -313صفحات ) يدستقبال نماوالدتش را ا باشد و

اين بسيار قوي 

 است من ميترسم 

شما خوب پيش 

تقلصات ! ميرويد

 والدي قوي شده

 .  ميرود

والني تر هرقدرط

كه ميتوانيد آبرا 

 محكم بگيريد  

 .هرگز به خانميکه درحاالت ذيل باشد اماله ندهيد  احتياط

  ؛(خريطه آب پاره شده باشد) بله ترکيده باشدآدرصورتيکه 
 ؛اگر خانم درمرحله فعال يا اخير والدت باشد 
 ؛(126صفحه ) اگر سر طفل تثبيت نشده و آزاد باشد 
 ماله شود يا ضرورت نداشته باشداگر خانم نخواهد که ا. 
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 :رهنمائی والدت

طور مثال، اگر والدت . ماندزمانيکه شما والدت را رهنمائی ميکنيد، کمک نمائيد تا والدت درطريق صحی آن باقی ب

مک نمائيد تا استراحت نموده يکه مادر خسته است يا ترس دارد، آهسته پيش ميرود، شما ممکن است بتوانيد اورا کبخاطر

زود ا اينکه مطئمن شويد مادربسيار بهمچنان شما والدت را می توانيد . با صحبت نمودن، ترس وی را کاهش دهيد ويا

 .(253صفحه )زور نمی زند، رهنمائی نمائيد، 

 

 :محافظت والدت

 .دراينجا چند مثال ذکر ميشود. وقايه نمائيد با محافظت والدت شما ميتوانيد که والدت را از مواجه شدن با حاالت نادرست

 اشخاص خشگمين و . بعضی اوقات شما بايد مادر را از اشخاصيکه جريان والدت را صدمه می زنند محافظت نمائيد
نگذاريد کسی دروالدت دهی ترس  .نا مهربان را دور نگهداريد، مادر نبايد درمورد مشکلت خانواده گی تشويق نمايد

 .وردرا بميان آ
  ادويه، وسايل و کارهای ؼير

اگر . ضروری را استفاده ننمائيد
شما عليم خطر را دريافت ننموده 
ايد، بسيار خوب است که فکر 

 .نمائيد همه چيز خوب است
نگذاريد که کسی برای مادر دوا 
های گياهی يا ادويه را برای 

اين دواها . سرعت والدت بدهد
خطرات بی فايده را متوجه مادر 

زرقيات ايکه فکر ميشود . سازندمي
باعث سرعت والدت می گردند، 
ميتوانند سبب خونريزی های داخل 

اين زرقيات ميتواند . رحمی شوند
درد والدت را زياد ساخته و 
ميتواند سبب مرگ مادر وطفل 

 . شوند
 

 

 

 

آيا ميتوانيم او را 

پيچكاري نمائيم تا 

 زود والدت كند

زرقيات خطرناك 

و ! ميباشند

ارزش خطرات 

 !را ندارند

 ,Syntocinone)يک طريقه درست است که برای والدت های بسيار طوالنی دوائی را بنام اکسی توسين  احتياط

pitocin ) مگر چون اين ادويه بايد  به آهستگی و از طريق وريدی تطبيق شود، برای اطمنيان بيشتر . تجويز نمائيم

عضله ويا از زرق دوکتوران يا کسانيکه اين زرقيات را از طريق  .(424صفحه )اينکار بايد درشفاخانه صورت گيرد

 .ين ها يک کار خطرناکی را انجام ميدهندا. طريق دهن تجويز می نمايند، کار درستی نمی کنند
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 :ٍؼبئْ ء ػاليٌ پيطزفت .8

يگانه . آن خارج شده بتواند اندازه باز شود که طفل ازدرمرحله اول والدت، پيشرفت بدان معنی است که عنق رحم تا 

اخلی خطر انتانات را زياد مگر از آنجائيکه معاينه د. فهميدن درمورد عنق رحم، معاينه داخلی يا مهبلی می باشد طريقۀ

خوب و اين معاينه را بدون دليل ، (وشما به آموزش خاص و دستکش برای اجرای اينکار ضرورت خواهيد داشت) ميسازد

دالئل خوب برای اجرای يک معاينه مهبلی عبارتند  .(391-389صفحات ) درصورتيکه آموزش کافی نداريد، انجام ندهيد

 :از 

 يک معاينه مهبلی به شما خواهد آموخت که عنق رحم باز است يا خير .والدت سخت وطوالنی بدون پيشرفت. 

 ا خواهد گفت که آيا خانم وقت دارد تا به شفاخانه انتقال گرددمعاينه مهبلی به شم. صدای قلب طفل شنيده شده نتواند. 

 سقوط حبل سروی با معاينه مهبلی شما ميتوانيد سر طفل را تيله نموده و از باالی حبل سروی دور نمائيد. 

 هيچگاه . معاينه مهبلی به شما خواهد گفت که آيا خانم وقت دارد تا قبل از والدت به شفاخانه برود .واقعه عاجل طبی

 .(141صفحه )درصورت موجوديت خونريزی زياد مهبلی، معاينه داخلی را انجام ندهيد

 

همانطوريکه . خوشبختانه اکثراا معاينه مهبلی ضروری نمی باشد بسياری خانم ها عليم ديگر پيشرفت والدت را دارند 
 :و بيشتر اين عليم را خواهيد ديدوالدت قوی تر شده می رود، شما بيشتر 

 تقلصات طوالنی تر، قويتر ويا هم نزديکتر شده ميرود. 

 مادر می گويد که تقلصات قوی احساس ميشود. 

 عضلت  دت ضعيؾ تقلصات رحم را به اندازۀاگر درزمان تقلص رحم جس گردد، سختر احساس ميشود، دروال
 .ی سازدتقلصات قوی بعدی رحم را به اندازه سختی استخوان، سخت م. متقلص بازو سخت می سازد

 (خريطه آب پاره ميشود) آبله می ترکد. 

 مقدار نشانه زياد ميشود. 

 مادر آروغ می زند، عرق می نمايد، استفراؼات دارد، پاهايش تکان می خورد. 

 ديده ميشود که سر طفل بطرؾ پائين بين استخوانهای مادر حرکت ميکند. 

 اين يک علمه . چشم هايش بيحالت ديده ميشود مادر دربين تقلصات خستگی و خواب برده گی احساس می نمايد و

 (.243اما خود را مطئمن سازيد که عليم شاک موجود نيست صفحه ) موخر والدت است

 نگذاريد که خانم . اين نشاندهنده آنست که مرحله دوم والدت نزديک به شروع شدن است. مادر ميخواهد که زور بزند
قبل از شروع شدن ) بسيار زود .(284صفحه ) مرحله دوم شروع شده استزور بزند تا اينکه شما يقين نموديد که 

زور زدن ميتواند سبب پاره شدن عنق رحم شده، باعث تورم يا خونريزی آن گرديده وسبب مشکلت در ( مرحله دوم
د قبلا ينما اکثراا اگر خانم زور می زند ونمی تواند توقؾ) والدت های آينده شود وهمچنان انرژی مادر ضايع می گردد

 .(مرحله دوم شروع شده است

ساعت درخانم های اولباری دوام نمود کدام  24باری ويا بيشتر از  مساعت درخانم های چند 12اگر والدت بيشتر از 

 .(237صفحه ) مشکلی ممکن است وجود داشته باشد
 

قابله های با تجربه اؼلباا برای دانستن اينکه والت بصورت نارمل پيش ميرود از درک و احساس خود کار  :اشت دياد

. اگر شما توسط يک قابلهء با تجربه تدريس ميشويد، از او سوال نمائيد که اين موضوع را به شما بفهماند. می گيرند

 .يدد بدست می آاز اثر حضور دروالدت های زياو فراست رک اين د


