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01
مرحلۀ سوم والدت از تولد طفل شروع شده وبا خارج شدن پلسنتا خاتمه می يابد .مرحله سوم والدت اکثراا کمتر از يک
ساعت دوام می نمايد.

اين لست عليم صحتمندی وعليم خطر ،نقاط برجسته ايرا که شما بايد درمرحله سوم والدت به آن توجه نمائيد ،نشان
ميدهد .عليم صحتمندی بدان معنی است که مرحلۀ سوم والدت بخوبی پيش ميرود .عليم خطر بدان معنی است که بعضی
مشکلتی موجود است .اگر شما يک علمۀ خطر را می يابيد هرچه زودتر به صفحه ايکه شمارۀ آن درپيشروی علمۀ
خطر ذکر شده ،برويد ودريابيد که بعداا چه کاری را انجام دهيد.
عاليم صحتمندی:
برای مادر







آمدن جريان کم خون از مهبل.
طوالنی شدن حبل سروی.
ا
حبل سروی درابتدا ضخيم و آبی بوده وبعدا نازک وبرنگ سفيد تبديل می شود.
باقی ماندن مادر بحالت بيدار و آماده.
والدت کامل پلسنتا ،دريک پارچه ودرحاليکه حبل سروی به آن اتصال دارد.
باقيماندن رحم درشکم مادر وسخت بودن آن.
برای طفل:







طفل ممکن درابتدا برنگ آبی بوده مگر بزودی رنگ آن روشن می گردد.
طفل بعد از چند دقيقه شروع به تنفس می نمايد.
دست ها و پاهای طفل فعال حرکت می نمايند— شل نمی باشد.
عکسات طفل خوب است
طفل پستان را می چوشد.
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عاليم خطر:
برای مادر


خونريزی زياد ودوامدار قبل از خارج شدن پلسنتا (صفحه  271ديده شود).



موجوديت عليم شاک درمادر(صفحه  275ديده شود).



عدم موجوديت عليمی بعد از نيم ساعت که نشاندهد پلسنتا جدا شده است و خارج نشدن پلسنتا بعد از يک ساعت
(صفحه  275ديده شود).



خونريزی زياد و دوامدار بعد از خارج شدن پلسنتا (صفحه  276ديده شود).



خارج شدن رحم با پلسنتا (صفحه  279ديده شود).

برای طفل:


طفل تنفس نمی نمايد (صفحه  284ديده شود).



طفل ضربان قلب ندارد ويا ضربان قلب کمتر از  84فی دقيقه است (صفحه  281ديده شود).



طفل درتنفس مشکلت دارد (صفحه  282ديده شود).



طفل بسيار رنگ پريده يا خاسؾ بوده يا بعد از گذشت چند دقيقه اول بازهم برنگ آبی باقی ميماند (صفحه  283ديده
شود).
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اگر شما تنها هستيد ،بايد تصميم بگيريد که اول از مادر مواظبت نمائيد يا از نوزاد:


اگر مادر عليم خطر را نشان ميدهد ،ممکن ضرورت باشد که اول از مادر مواظبت نمائيد بعد از طفل.



اگرمادر خوب باشد اکثراا خوب است که اوالا از طفل مواظبت نمائيد .اگر شما طفل را روی شکم مادر بگذاريد،
آسانتر خواهد بود تا درعين زمان از مادر وطفل هردو مواظبت نمائيد .همچنان برای مادر وطفل بهتر خواهد بود که
تا حد ممکن باهم باشند.



دريک واقعۀ عاجل که مادر وطفل هردو درمشکل اند .ماعقيده داريم که حيات مادر بيشتر مهم است و مادر بايد اول
کمک گردد.

اگر شما يک همکار داشته باشيد ،يکی از شما ميتواند کاملا به مادر توجه نمايد و نفر دوم از طفل مواظبت نمايد.

ٍ .1زاقجت اس خّ٘زيشِی سيبد:
درمرحله سوم والدت يک اندازه خونريزی نارمل است .اکثراا ممکن است يک جريان خونريزی بعد از جدا شدن پلسنتا
وممکن يک اندازه خونريزی از پاره شدگی های جلدی موجود باشد .اما اگر مقدار خونريزی بيشتر از اندازۀ خونريزی
دريک عادت ماهوار قبل از خارج شدن پلسنتا باشد ،بسيار خطرناک است.
اگر مادر خونري زی داشته باشد ،شما ممکن جريان خون را که از مهبل خارج می شود ببينيد .اما بعضی اوقات خون
درداخل رحم باقی مانده وشما آنرا ديده نمی توانيد .اگر رحم بزرگتر ونرم تر از حالت معمولی گردد ،ممکن است از خون
پر شده باشد( .بخاطر داشته باشيد زمانيکه پلسنتا از رحم جدا می گردد ،شکل رحم تؽيير نموده و درشکم باال می رود.
اين حالت را با بزرگ شدن رحم مؽالطه ننمائيد) .اگر شما می بينيد که خون از مهبل خارج می شود يا اگر فکر مينمائيد
خونريزی داخلی موجود باشد صفحه  276ديده شود .اگر مادر احساس بی حالی وسرچرخی می نمايد ،کمک کنيد تا
که
ِ
دراز کشيده و پاهايش را بلند بگذارد.
نبض وفشار خون وی را هر  15دقيقه برای مدتی معاينه نمائيد .موجوديت اين اعراض درخانميکه جديداا والدت نموده
درهنگام برخواستن نارمل است .مگر اين حالت همچنان ميتواند يکعلمۀ شاک و خونريزی داخلی باشد (صفحه .)275
اگر کدام عليم ديگر شاک موجود نباشد ،ممکن خانم خوب بوده وبتواند به آهستگی بعد از استراحت بيشتر برخيزد .اگر
عليم ديگر شاک را ميبينيد تداوی شاک را تعقيب نمائيد (صفحه  243ديده شود).

ٍ .2زاقجت اس اختالجبت:
اگرمادر درجريان حاملگی ووالدت پری اکلمپسيا داشته باشد ،هنوز هم ممکن است در 24تا  48ساعت اول بعد از والدت
اختلجات داشته باشد .با دقت از آن مراقبت نمائيد (صفحه  249ديده شود).
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ٍ .3زاقجت اس ػاليٌ ّطبّذْٕذۀ جذا ضذُ پالسْتب:
اکثراا پلسنتا درچند دقيقه اول بعد از والدت جدا می شود .مگر ممکن برای يک مدتی بعد از جدا شدن خارج نگردد.
زمانيکه برای ظهور عليم جدا شدن پلسنتا انتظار می کشيد ،برای مادر خوب خواهد بود تا تخته به پشت دراز بکشد .اين
حالت اکثراا بيشتر برای خانم مستريح است.
اين ها عليمی اند که نشان ميدهد پلسنتا از جدار رحم جدا شده است:
سيالن مقدار کم خون از مهبل:
اين سيلن خون به اندازۀ يک مشت پر بوده که دريک زمان خارج ميشود ،به صورت جريانی يا قطرات خارج نمی شود.
اگر جريان خون قبل يا بعد ازين سيلن وجود داشته باشد ،ممکن است مشکلی موجود باشد (صفحه .)271
طوالنی شدن حبل سروی:
زمانيکه پلسنتا از جدار رحم جدا می شود ،به پائين نزديک فوحه عنق رحم سقوط می نمايد .اينکار سبب می شود که حبل
سروی طوالنی تر شود ،چون اندازۀ بيشتر آن خارج از جسم مادر قرار ميگيرد.
بعد از آنکه نبضان حبل سروی توقؾ نمود ورنگ آن سفيد گرديد ،يک طريقۀ وجود دارد که طوالنی شدن حبل سروی را
تعيين نموده ميتوانيم حبل سروی را با بستن توسط يک تار يا پنس چهار انگشت دورتر از مهبل نشانی نمائيد ،بعد از آنکه
پلسنتا جدا شود ،محل نشانی شده از بدن مادر دورتر خواهدشد.

گره از جسم مادر دور شده و يك سيلن كم خون
موجود است ،ممكن پلسنتا جدا شده باشد.

گره طول حبل سروي را نشاني نماييد.

تغيير شکل وقوام رحم:
قبل از جدا شدن پلسنتا ،اکثراا قسمت باالئی رحم مدور واندکی هموار است و هم چنان قسمت باالئی رحم اندکی پائينتر از
ناؾ قرار دارد.
بعد از جدا شدن پلسنتا ،رحم اکثراا تا ناؾ يا اندکی باالتر از آن بلند می شود .ممکن است بيشتر مدور ويا خميده بطرؾ
پيشرو باشد .همچنان ممكن است سخت تر احساس شود .اگر شما توسط دو انگشت رحم را به يك طرؾ تيله نمائيد ،رحم
به آرامی حرکت خواهد نمود.
اگر نيم ساعت از والدت گذشته وهنوز عليم جدا شدن پلسنتا ظاهر نشود صفحۀ  275ديده شود.
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ٗ .4الدت پالسْتب:
والدت نارمل:
زمانيکه پلسنتا جدا گرديد ،ميتواند وبايد خارج شود .برای والدت پلسنتا:
 .1از مادر بخواهيد بگذارد طفل اش را برای مدت کمی کس ديگری بگيرد.
برايش اطمينان دهيد که والدت پلسنتا دردناک نيست ،بخاطريکه پلسنتا
بسيار خوردترونرمتر از طفل ميباشد .هم چنان خانم بعد از خارج شدن
پلسنتا راحت بيشتری احساس خواهد کرد.

آه !
اين بهتر است.

 .2دستکش يا خريطه های پلستيکی پاک را بپوشيد.
 .3مادررا باالی يک طشت روی دوپا بنشانيد .از وی بخواهيد زمانيکه يک
تقلص شروع شد زور بزند .حتی گاهی اگر دربين تقلصات نيز زور بزند
برايش کمک می شود.
اکثراا پلسنتا به آسانی به بيرون می لؽزد.
اگر مادر درخارج شدن پلسنتا مشکل داشته باشد ،طفل را به سينه اش بدهيد
تا تقلص شروع شود .اين تقلص برای خارج ساختن پلسنتا کمک خواهد کرد.
اگر طفل شير نچوشد ،کوشش نمائيد تا نوک پستان را تحريک نمائيد (صفحه  378ديده شود).
 .4جدار خريطۀ آب ايکه طفل را احاطه نموده نيز با پلسنتا خارج ميگردد ،اگر يک قسمت ازاين لفافه بعد از خارج
شدن پلسنتا درداخل رحم باقی بماند ،پلسنتا را دربين دودست بگيريد .آنرا به آهستگی ومهربانی دور بدهيد تا لفافه
تدور نمايد(.زمانيکه لفافه دور خورد کمتر امکان دارد که درداخل پاره شود) .بعداا به آهستگی و مهربانی لفافه را
بخارج کش نمائيد.

لفافه يا خريطه آب

 .5رحم مادر را جس نمائيد تا اطمينان حاصل نمائيد که خورد و سخت شده است .اگر کوچک وسخت شده باشد ،صفحات
 249 -214ديده شود.
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روش رهنمائی حبل سروی:
بع ضی اوقات قابله ضرورت خواهد داشت تا توسط حبل سروی با مهربانی پلسنتا را خارج نمايد .اين کار زمانی صورت
گرفته می تواند که مادر خودش درخارج ساختن پلسنتا مشکل داشته باشد؛ اگر مادر بسيار ضعيؾ بوده و نشسته نتواند
ويا اگر خانم زمانيکه هنوز پلسنتا داخل رحم می باشد ،خونريزی زياد داشته باشد .رهنمائی پلسنتا به خارج تنها زمانی
صورت گرفته ميتواند که شما مطمئن باشيد پلسنتا از جدار رحم جدا شده است .اما درمهبل با قيمانده ومادر نميتواند
خودش آنرا خارج سازد .اکثراا بهتر است تا اگر خونريزی موجود نباشد ،به مادر فرصت داده شود تا زور بزند وخودش
پلسنتا را خارج نمايد.
احتياط  برای بسياری قابله ها ودايه های محلی گفته شده که هيچگاه حبل سروی را کش ننمائيد .اينکار سبب
خونريزی شده ويا حبل سروی از پلسنتا جدا ميگردد ويا حتی سبب چپه شدن رحم می شود .اگر به قابله ها
درمناطق شما تدريس گرديده است که حبل سروی را کش ننمايند ،اين روش را استفاده نکنيد.

اين طريقۀ درست کمک به خارج ساختن پلسنتا می باشد:
 .1خودرا مطمئن سازيد که حبل سروی با بستن يک تار نشانی شده است (صفحه  .)196بعداا با تيله نمودن رحم از پائين
به باال عليم جدا شدن پلسنتا را معاينه نمائيد .اگر حبل سروی وتار بسته شده درآن با حرکت رحم بطرؾ باال حرکت
نمود ،ممکن است هنوز پلسنتا چسپيده باشد .انتظار بکشيد وبعداا اينکار را دوباره انجام دهيد .اگر حبل سروی بلند
نرفت پلسنتا ممکن است جدا شده باشد.

يادداشت نماييد كه گره حبل سروي در
كجا قرار دارد.

در صورتيكه گره بر جاي خود باقي
ماند .ممكن است پلسنتا در مهبل باشد.

در صورتيكه گره با رحم بطرؾ باال
حركت نمود ،ممكن است هنوز پلسنتا
جدا نشده باشد.

 .2اگر شما عليم جدا شدن را مشاهده می نمائيد .يک دست خودرا درزير رحم فشار دهيد تا رحم رادرجايش محکم
داشته وحرکات آنرا احساس نمائيد .برای آؼاز يک تقلص خوب انتظار بکشيد -دراين حالت رحم سخت شده ومادرنيز
برای شما گفته ميتواند که چه وقت تقلص می آيد.
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 .3با مهربانی توسط حبل سروی پلسنتا را به پائين و خارج
رهنمائی نمائيد .با مليمت وبصورت دوامدار اينکار را
انجام دهيد .يک کشش ناگهانی ومحکم ميتواند سبب کنده
شدن حبل سروی گردد .درهنگاميکه شما پلسنتا را
رهنمائی مينمائيد از مادر بخواهيد تا زور بزند.
 .4اگر درزمان کش کردن حبل سروی به نظر می رسد که
رحم نيز به پائين کش ميشود ،توقؾ نمائيد ،اگر مادر بگويد
که افگارمی شود ويا اگر پلسنتا خارج نشود ،توقؾ نمائيد.
دراين حاالت پلسنتا ممکن هنوز چسپيدگی داشته باشد .چند
دقيقه انتظار بکشيد ودوباره اين کار را انجام دهيد .اگر باز
هم پلسنتا خارج نشد ورحم با آن حرکت نمود وخونريزی
وجود نداشت ،انتظار بکشيد .اگر خونريزی رحم موجود
بود صفحه  275ديده شود.
 .5اگر درهنگام کش نمودن حبل سروی ،رحم باال باقی ماند
وحبل سروی طوالنی تر شد ،بايد با مهربانی به کار خود
ادامه دهيد تا پلسنتا خارج شود.

احتياط  کش نمودن حبل سروی ميتواند خطرناک باشد درصورتيکه هنوز پلسنتا به جدار رحم چسپيده بوده و
شما حبل سروی را با شدت کش نمائيد ممکن حبل سروی کنده شده وخونريزی بوجود آيد و يا ممکن سبب خارج
شدن رحم وم رگ مادر شود هيچگاه درصورتيکه طفل يکماه قبل از ميعاد تولد شود حبل سروی را کش ننمائيد ،حبل
سروی پاره خواهد شد.

رحم اين خانم چپه شده است  ،كسي در حاليكه
هنوز پلسنتا به جدار رحم چسپيده بوده حبل
سروي را به بسيار شدت و بي احتياطي كش
نموده است.
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ٍ . 5ؼبئْ پالسْتب ٗحجو سزٗی:
اکثراا پلسنتا مکمل خارج می گردد مگر گاهی يک پارچه از آن داخل باقی ميماند ،اين سبب خونريزی بعدی می گردد.
برای معاينه اينکه تمام پلسنتا خارج شده باشد باال و پائين پلسنتا ولفافه (خريطه آب) را معاينه نمائيد .همچنان اين يک
وقت خوب برای معاينه حبل سروی است که ببينيد آيا نارمل می باشد.
مطمئنا ا درهنگام معاينۀ پلسنتا دستکش يا خريطۀ پلستيکی را بايد بپوشيد .اگر شما دستکش يا خريطه پلستيکی نداشته
باشيد از قاشق ويا چوبک های مخصوص ميتوانيد برای گرفتن پلسنتا ولفافه استفاده نمائيد.
قسمت باالی پالسنتا:
قسمت باالی پلسنتا (همانطرؾ پلسنتا که متوجه طفل بوده است) صاؾ وجل دار است .حبل سروی از اين طرؾ داخل
شده و بعداا به صورت اوعيه زياد عميق وآبی منتشر شده است مثل ريشۀ درخت.
در واقعات نادر يک پارچۀ اضافی نيز به پلسنتا اتصال دارد .بررسی نمائيد که اوعيۀ آويزان درکنار پلسنتا وجود دارد
که به جائی اتصال نداشته باشد؟ اين ممکن بدان معنی باشد که هنوز يک پارچۀ پلسنتا درداخل رحم مادر موجود است.

رگ هاي خون آزاد است ممكن است
يك پارچه اضافي داخل رحم مادر
مانده باشد.

پارچه اضافي

لفافه ()Membranes
شما لفافه را بهتر می توانيد درسطح باالی پلسنتا ببينيد .ممکن است پاره شده باشد اما کوشش
نمائيد دريابيد که تمام آن موجود می باشد يا خير.

قسمت پائينی پالسنتا:
قسمت پائينی پلسنتا (همانطرؾ پلسنتا که به رحم چسپيده ميباشد)
برجستگی های زياد دارد .برای معاينۀ اين وجه پلسنتا آنردرروی هر دو
دست خود بگيريد .درآنصورت تمام برجستگی ها درپهلوی يکديگر قرار
ميگرند .اگر دريک قسمت آن سوراخ يا خاليگاهی باقی بماند ممکن است
يک پارچه آن جدا شده وهنوز داخل وجود مادر باشد اگر شما فکر مينمائيد
که کدام پارچۀ لفافه باقی مانده باشد ،ازمادربخواهيد که بنشيند يا جمباتمه
بزند روی دوپا نشستن وبعد سرؾ نمايد يا زور بزند .اگر به اينطريق پارچه
خارج نگردد ،صفحه  278ديده شود.

پارچه
باقيمانده

يادداشت  :پلسنتا درطفلی که قبل از وقت تولد شده اؼلبا ا بسيار نرم است .
پلسنتا دراطفالی که از وقت معينه تولد می شوند ،يکتعداد زياد نقاط سفيد (مثل سنگهای کوچک درسطح پائينی دارای
برجستگی ها) خواهد داشت .اين ها ترسبات کلسيم ميباشند ونارمل اند
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حبل سروی:
اگر شما به دقت دريک نهايت حبل سروی نگاه کنيد سه سوراخ درآن
می بينيد .يک سوراخ بزرگ ودوسوراخ کوچک ،اينها شرائين ووريد
ها می باشند .که خون را از پلسنتا به طفل وبرعکس انتقال ميدهند.
اگر تنها دوسوراخ درحبل سروی باشد ،يک شانس بسيار کمی وجود
دارد که طفل بعضی مشکلت داشته باشد .درصورت امکان هرچه
زودتر طفل بايد توسط داکتر معاينه گردد.

وريد
شريان ها

با پالسنتا چه بايدکرد:
عنعنات مختلفی درنواحی مختؾ جهان وجود دارد  .بعضی مردم آن را
می سوزانند وبعضی ها آنرا پخته نموده وميخورند .بعضی ها آنرا دريک
گوشۀ خانه يا باغ برای زورمند شدن زمين دفن می نمايند .بعضی ها
پلسنتا را خشک نموده واز آن دوا می سازند .بعضی ها از آن بخاطر
علج يا جلوگيری از جادو کار ميگيرند وبعضی ها آنرا دورمياندازند.
دربسياری قسمت های جهان پلسنتا بايد عميقا ا دفن شده ويا سوختانده شود
(بخاطريکه خطر انتشار مرض ايدز از مواد اضافی عضويت مثل خون
وجود دارد).
اگر پلسنتا را دور مياندازيد بايد آنرا محكم دربين خريطه پلستيکی بسته
نمائيد.
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در بسياری حاالت همينکه طفل والدت شد حتی قبل از قطع نمودن حبل سروی ميتوانيد آنرا روی شکم مادر بگذاريد.
همچنان درزمانيکه طفل روی شکم مادر قرار دارد شما ميتوانيد اورا معاينه نمائيد.
بيشتر اطفال بعد از تولد خوب هستند ،مگر بعضی اطفال درشروع به کمی کمک ضرورت دارند .طفل نوزاد را با
مهربانی معالجه نمائيد .والدت برای طفل نيز مشکل می باشد.

ٍ .1ؼبئْ صحت طفو:
بعضی اطفال از شروع تولد بيدار وفعال می باشند .بعضی ديگر به آهستگی فعاليت را شروع نموده مگر همينکه چند دقيقۀ
اول سپری شد ،شما خواهيد ديد که بهتر حرکت و تنفس می نمايد ،قويتر می گردد ورنگ آبی کمتر می شود.
افراد طبی زمانيکه از سن طفل يک دقيقه بگذرد ودوباره زمانيکه  5دقيقه بگذرد حاالت ذيل را درآن معاينه می نمايند
مگر بايد هر وقت از آنها با خبر بود.
يادداشت نمائيد که عليم بهتر می شود ،خرابتر می شود ويا دريک حاالت باقی ميماند.
تنفس:
يک طفل نوزاد بايد در  1يا  2دقيقه بعد از تولد کوشش به تنفس بنمايد .بعضی اطفال صحتمند بعد از تولد فوراا گريه می
نمايند .يک گريه قوی بدان معنی است که طفل خوب تنفس می نمايد مگر بسياری اطفال صحتمند بخصوص اگرتحريک
نشوند ،گريه نمی نمايند.
هيچگاه طفل را بخاطر اينکه گريه نمايد نزنيد يا افگار ننمائيد .بينی و سينه طفل را ببينيد که آيا کوشش به تنفس کشيدن می
نمايد .اگر شما يکی از عليم ذيل را دريافت
نموديد ،طفل در نفس کشيدن مشکلت خواهد
داشت:
طفل خر خر ميكند.






سوراخ های بينی طفل کلن ميشود طوريکه
کوشش می نمايد تا هوا داخل گردد.
جلد طفل دربين وتحت قبرؼه ها کش می شود،
طوريکه کوشش می نمايد تا تنفس نمايد.
طفل بيشتر از  64مرتبه دريک دقيقه در 2
ساعت اول بعد از والدت درحالت استراحت
تنفس نمايد.
تنفس طفل را با توجه به حرکات شکم آن
حساب نمائيد.
طفل خرخر نموده ويا هنگام خارج شدن هوا
تنفس وی صدادار است.
اگر شما يکی ازين عليم را ميبينيد صفحه
 282را مطالعه نمائيد.

ناه  ....ناه
ناه  ...ناه ......
سوراخ هاي بيني
حركت ميكند

جلد بداخل كش ميشود.
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ضربان قلب:
ضربان قلب يک نوزاد بايد بين  124تا  164فی دقيقه باشد ،شما ميتوانيد با گوش
کردن توسط يک گوشکی (ستاتسکوپ) ضربان قبل طفل را معاينه نمائيد.
ويا شما ميتوانيد دو انگشت خود را باالی قلب طفل گذاشته دريک دقيقه تعداد ضربان
را بشماريد.
اگر ضربان قلب کمتر از  84الی  144دريک دقيقه باشد ،کمک طبی بگيريد تا ديده
شود که آيا طفل خوب است .اگر ضربان قلب طفل کمتر از  84بود همان لحظه
ضرورت به کمک دارد .حتی اگر ضربان قلب کاملا موجود نباشد بازهم امکان
محافظهء حيات طفل موجود است(صفحه  281ديده شود).
قوت عضالت:
اگر يک طفل صحتمند دست ها و پاهای خودرا محکم گرفته وبه بدن خود بچسباند و
مفاصل آرنج وزانو هايش خميده باشد ،ما ميگويم که طفل قوت عضلتی خوب را
دارا می باشد .يک طفل شل بحالت رخاوت معلوم می شود بازوها وپاهايش سست
وباز می باشند .مگر حتی اگر يک طفل دروقت تولد شل باشد ممکن است درظرؾ
چند دقيقه دست ها و پاهايش قوت بگيرند.
شل ماندن طوالنی دست ها وپاها بيشتر نشان ميدهد که طفل کدام مشکل دارد .اگر
طفل کمی شل باشد ،کوشش نمائيد تا پشت اورا مالش داده وبا او گپ بزنيد .اينکار
ممکن کمک نمايد تا طفل بيدار شده سخت تر نفس بکشد .اگر طفل بسيار شل باشد
بخصوص بعد ازدقايق اول دهن وبينی اورا پاک نموده وافرازات آنرا خارج نمائيد.

قوت عضلتي اين طفل
خوب است

اين طفل شل است

عکسات:
عکسات عبارت از عکس العمل طبيعی وؼيرارادی بدن به مقابل بعضی حاالت است .طورمثال
اگر شما می افتيد حتی بدون آنکه فکر نمائيد دستهای خود را پيش می بريد تا خود را محکم
بگيريد .ويا ،زمانيکه يک حشره درنزديک چشم شما پرواز می کند ،پلک می زنيد.
عکسات خوب نشاندهنده آنست که دماغ و اعصاب خوب کار می
کنند.
زمانيکه طفل تولد شد بايد اين عکسات را داشته باشد:
عکسه تمثيل ( :)Grimaceزمانيکه انگشت خودرا داخل دهن
طفل نمائيد ويا وقتيکه دهن وبينی طفل را سکشن می نمائيد،
تؽييراتی درروی طفل بوجود ميايد(صفحه  189ديده شود).
عکسه مورو ( :)Moroاگر طفل با مهربانی به پشت انداخته شود،
ويا اگر دفعتا ا حرکت داده شود ويا يک صدای بلند را بشنود بشدت
دست های خود را بدو طرؾ باز می نمايد.

عكسه مورو :بازو ها به
دو طرؾ باز شده است.

عکسه عطسه ( :)sneezعطسه به معنی عکس العمل طفل است
درمقابل آب يا مخاط که دربينی اش موجود است (البته اگر آب يا مخاط دربينی موجود نباشد حتی يک طفل صحتمند
نيز عطسه خواهد زد).
اگر طفل هيچ يک ازين عکسات را نداشته باشد مگر تنفس بنمايد وضربان قلب آن بيشتر از  144فی دقيقه باشد،
مشوره طبی بگيريد.
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رنگ:
بيشتر اطفال درزمان تولد برنگ آبی و ياحتی بنفش می
باشند .مگر بزودی بعد از  1تا  2دقيقه رنگ نارمل را بخود
می گيرند .بعضی اوقات دست ها وپاها يشان نسبت به ديگر
قسمت های بدن بيشتر رنگ آبی ميداشته باشد .اگر رنگ
طفل آبی بماند صفحه  291ديده شود .اگر طفل درهنگام تولد
بسيار رنگ پريده باشد صفحه  291ديده شود.

ّ .2گٖذاری طفو ثٔ حبىت گزً ٗ خطک:
طفل را با يک تکه يا حولۀ پاک خشک نموده و اورا
بپوشانيد .اگر طفل باالی جسم مادر باشد ،يک درجه حرارت
خوب برايش خواهد بود.
اگر هوا گرم باشد طفل را با کمپل يا تکه های ضخيم نپوشانيد .خانه را بسيار گرم ننمائيد .حرارت بسيار زياد سبب ضياع
مايعات (ديهايدريشن) طفل می شود.

 .3کَک ثٔ ضزٗع ضيز چ٘ضيذُ طفو:
بسيار خوب است که برای طفل دفعتا ا بعد از والدت حتی قبل از خارج شدن پلسنتا از پستان شير داده شود .شيردادن مقدم
به طفل ومادر خوب است زيرا:





دادن شير پستان سبب تقلص رحم می شود اين حالت کمک ميکند تا
پلستنا زود تر خارج گردد واز خونريزی شديد جلوگيری مينمايد.
دادن شير همچنان يک طريقه بسيار خوب برای آنست تا طفل ومادر
شناسائی يکديگر را شروع نمايند.
دادن شير پستان طفل را راحت می سازد.
دادن شير پستان کمک مينمايد تا مادر احساس آرامش نموده ودررابطه
به طفل نوزادش احساس خوب پيدا نمايد.

زمانيکه دفعتا ا بعد از والدت به طفل شير داده شود او ميتواند مايعی را که بنام
کولستروم ( )colostromاست ،بدست آورد .طفل به خوردن اين اولين شير
بخاطر وقايه درمقابل انتانات نياز دارد.
برای مادر بسيار مهم است که طفل را بصورت درست درسينه بگيرد تا طفل نوک
پستان وی را افگار ننمايد .طفل را درمقابل مادر قرار دهيد وروی بازوهای مادر
ويا طفل را با يک تکه نرم بپوشايند  .طفل را طوری زير پستان مادر بگذاريد که
بيشتر دربؽل مادر باشد نه در روبروی آن.
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طفو تايذ تا اّذاسٓ
اينٔ در دِٕ ٗي جا
ٍيش٘د قسَت تيزٓ
رّگ پستاُ ٍادر را
تذِٕ خ٘د داخو
َّايذ ،تْٖا تٔ ّ٘ك
پستاُ امتفا ّش٘د.

بلي!

نه!

طفل در يك وضعيت خوب
است .نوك پستان و قسمتي از
پستان به دهن طفل ميباشد.

طفل در يك وضعيت
خراب است .تنها نوك
پستان به دهن طفل
ميباشد.

اگز ديذٓ ٍيش٘د مٔ طفو قادر تٔ شيز چ٘شيذُ ّيست ٍعائْ َّ٘دٓ تثيْيذ مٔ آيا ٍقذار
سياد ٍخاط در دِٕ ٗ ٍجزاي تْفسي ٗي ٍ٘ج٘د است .تخاطز مَل تٔ خارج َّ٘دُ
ٍخاط ،طفو را ٍقاتو سيْۀ ٍادر ط٘ري تگذاريذ مٔ سز آُ اس تذّش مَي پائيْتز
قزار گيزد .تعذ اس خارج ساختِ ٍخاط مَل َّاييذ تا دٗتارٓ طفو تٔ سئْ گذاشتٔ
ش٘د.

 .4گذاضتِ دٗا در چطٌ ٕبي طفو ثزاي جي٘گيزي اس م٘ري:
يل ٍادر ٍَنِ است تذُٗ آّنٔ تذاّذ يل اّتاُ ٍٖثيي داشتٔ تاشذ .در ْٕگاً ٗالدت
طفوٍ ،ينزٗب ٍيت٘اّذ تٔ چشٌ طفو داخو شذٓ ٗ اٗ را م٘ر َّايذ.
تزاي جي٘گيزي اس م٘ري ينَقذار مٌ ٍزحٌ اريتزٍٗايسيِ ٗ %4.5يا ٍزحٌ تتزاسنييِ  %1را در ٕزدٗ چشٌ طفو تگذاريذ.
ايِ مار را تزاي تَاً اطفاه در جزياُ  4ساعت اٗه تعذ اس ٗالدت اّجاً دٕيذ ،حتي
اگز ٍادر ماٍالً صحتَْذ ٍعيً٘ ش٘د.
در تعضي ٍْاطق ٍزدً ٍزحٌ سي٘ر ّيتزيت را در چشٌ اطفاه ٍيگذارّذ.
ايِ ادٗئ اس م٘ري ت٘سظ ٍينزٗب گّ٘٘م٘ك ٍيت٘اّذ جي٘گيزي َّايذٍ ،گز َّيت٘اّذ
اّ٘اع ديگز م٘ري (ط٘رٍثاه م٘ري اينٔ اس سثة ٍينزٗب مالٍيذيا ت٘ج٘د ٍيايذ) را
ٗقائ َّايذ .عالٗتاً سي٘ر ّيتزيت تزاي چْذ رٗس سثة تخزشيت چشٌ طفو ّيش
ٍيگزدد .اگز شَا ٍيت٘اّيذ ٍزجٌ تتزاسنييِ يا اريتزٍٗايسيِ را تذست آٗريذ ،اس يني اس آّٖا استفادٓ َّاييذ .اٍا اگز تْٖا
ٍيت٘اّستيذ ٍزحٌ سي٘رّيتزيت يا مذاً دٗاي ديگزي را مٔ ٗسارت صحت عأٍ ٍَينت شَا استفادۀ آّزا ت٘صئ ٍيَْايذ
تذست آٗريذ ،اس آُ استفادٓ مْيذ.

احتياط 

اگز چزك ،پْذيذگي ٗيا سزخي را درچْذ رٗس اٗه تعذ اس ت٘ىذ در چشٌ ٕاي طفو ٍشإذٓ ٍيَْاييذ ،دفعتاً

مَل طثي را جستج٘ َّاييذ.

 .5ثزاي طفو يل اٍپ٘ه ٗيتبٍيِ ك ثذٕيذ:
اطفاه در سٍاُ ت٘ىذ قذرت ىختٔ َّ٘دُ خُ٘ را در ص٘رت خّ٘زيشي ّذارّذ .در تسياري ٍْاطق تزاي تَاً اطفاه ّ٘ساد
جٖت مَل تٔ ىختٔ شذُ خُ٘ يل اٍپ٘ه ٗيتاٍيِ ك دادٓ ٍيش٘د .دادُ ٗيتاٍيِ ك تزاي تَاً اطفاه تخص٘ص آّٖايينٔ ٗالدت
ط٘الّي داشتٔ اّذ يا در سز خ٘د ٗرً سياد دارّذ ،تزاي اطفاه تسيار خ٘رد ،اطفاىينٔ ختْٔ خ٘إْذ شذ ،تسيار ٌٍٖ است.
تا ٍس٘ٗىيِ ٍْاطق خ٘د در ٍ٘رد ايْنٔ آيا السً است ٗيتاٍيِ ك تٔ ّ٘ساداُ تطثيق گزدد يا خيز صحثت َّاييذ( .صفحۀ 386
طزس تطثيق اٍپ٘ه ٗيتاٍيِ ك را تٔ اطفاه ت٘ضيح ٍيذٕذ).
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