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این مرحلۀ والدت بعد از خارج شدن پالسنتا شروع میشود وبراي  2تا  6ساعت بعد از والدت دوام مینماید .نظر بر
آنست تا قابله یا فرد تربیه شدۀ دیگري باید بعد از تولد تا  6ساعت با مادر بماند ،مگر اینكار همیشه امكان ندارد .قبل
از آنكه قابله مادر را ترك مینماید باید خود را مطمئن سازد كه رحم مادر سخت بوده و خونریزي بسیار كم است ،مادر
ادرار مینماید وطفل به مكیدن شیر از پستان مادر آؼاز نموده است.

این لست عالیم صحتمندي و عالیم خطر به شما نقاط برجستۀ را میدهد كه در جریان  2تا  6ساعت بعد از والدت باید
به آن توجه داشته باشید .عالیم صحتمندي نشان میدهد كه همه كار خوب پیش میرود .عالیم خطر ممكن بدان معني
باشد كه مشكلي وجود دارد.
اگر شما یك عالمۀ خطر را مي یابید دفعتا ً به صفحه ایكه شمارۀ آن به تعقیب عالمۀ خطر آمده است رفته و پیدا كنید
كه بعداً چه كاري را انجام دهید.
عالیم صحتمندي:
براي مادر:
 مادر بیدار بوده و به طفل خود عالقه دارد.
 ناحیۀ تناسلي پارگي ندارد.
 خونریزي بیشتر از مقدار خونریزي عادت ماهوار نمي باشد.
 رحم سفت و سخت باقیمانده و بزرگتر نشده است.
 مادر قادر به ادرار كردن میباشد.
 مادر ؼذا و مایعات مي گیرد.
براي طفل:
 طفل به چوشیدن شیر از پستان شروع نموده است.
 رنگ ،تنفس،عكسات  ،قوت عضالت وضربان قلب طفل بصورت دوامدار خوب باقیمانده است.
 طفل ادرار نموده و حركات امعاء موجود است (تؽوط).
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عالیم خطر
برای مادر:


خونریزی مادر بیشتر از یک خونریزی زیاد ماهوار است (صفحه  285دیده شود).



خونریزی توقؾ نموده ،مگر مادر قبالً درجریان والدت مقدار زیاد خون ضایع نموده است (صفحه  286دیده
شود).



عنق رحم دردریچۀ خروجی مهبل قابل دید است (صفحه  286دیده شود).



مادر درمجرای والدی درد داشته ویا یک آبله خونی ( )Hematomدرحال بزرگ شدن درمهبل موجود است
(صفحه  287دیده شود).



مادر احساس مریضی می نماید با تماس جلد مادر داغ است ویا درجه حرارت وی باال تر از  38درجۀ سانتی
گراد یا  100درجۀ فارنهایت می باشد ،نبض وی سریع و رحم وی دردناک است (صفحه  287دیده شود).



مادر بعد از  4ساعت ادارنموده نمی تواند (صفحه  287دیده شود).



مادرنمی تواند (ویا نمی خواهد) بعد از  3 -2ساعت ؼذا بخورد یا مایعات بنوشد (صفحه  288دیده شود).



مادر به طفل عالقه ندارد (صفحه  288دیده شود).



مادر اختالجات (تشنجات) دارد ویا قبل از والدت عالیم پری اکالمپسیا را داشته است (صفحه  289دیده شود).

برای طفل:


طفل درتنفس مشکالت دارد ویا بیشتر از  60تنفس دریک دقیقه دارد (صفحه  290دیده شود).



طفل شل وضعیؾ بوده وبیدار معلوم نمی شود (صفحه .)290



طفل بعد از یک ساعت از والدت هنوز به رنگ آبی  ،زرد ،خاسؾ یا سرخ است (صفحه  291دیده شود).



طفل شل بوده با تماس سرد است (ویا درجه حرارت زیر بؽل آن یک ونیم ساعت بعد از تولد کمتر از 36
درجه سانتی گرید یا  97درجه فارنهایت می باشد (صفحه  291دیده شود).



طفل گریۀ بلند وؼیرعادی دارد (صفحه  292دیده شود).



طفل عالیم انتانی را نشان میدهد ،نیم ساعت بعد از والدت تعداد تنفس آن بیشتر از  60فی دقیقه می باشد ،طفل
با تماس سرد است (درجۀ حرارت زیر بؽل طفل کمتر از  36درجه سانتی یا  99درجۀ فارنهایت می باشد) و
طفل بیمار معلوم میشود ،بسیار کم سینه را می چوشد وضربان قلب سریع وضعیؾ دارد (صفحه  292دیده
شود).
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 .1جلْگیزی اس خًْزیشی شذیذ:
بعد از والدت ،داشتن خونریزی به اندازۀ یک خونریزی شدید عادت ماهوار نارمل است .خارج شدن خون درزمانیکه
رحم تقلص می نمایند یا مادر سرفه نموده ،حرکت نماید ویا ایستاده شود اندکی افزایش می یابد خون باید مانند خون
عادت ماهوارباشد ؼیر تازه وتیره یا بنفش.
اگر خونریزی مادر بیشتر از مقدار خون یک عادت ماهوار شدید باشد ،میتواند خطرناک باشد برای معاینۀ خونریزی
شدید در  3 -2ساعت اول بعد از والدت ،کارهای ذیل را تعقیب نمائید.





بعد از والدت پالسنتا ،دفعتا ً رحم مادر را معاینه نمائید و بعداً تا یک ساعت هر 15
دقیقه و تا  1الي  2ساعت بعدی هر نیم ساعت رحم را معاینه نمائید .درصورتیکه
رحم سخت باشد ،بدان معنی است که تا اندازۀ الزم تقلص نموده است .دریین
معاینات مادر را تنها بگذارید .اگر درمعاینه رحم نرم دریافت گردید بخش زیر را
بخاطر اینکه چه باید انجام دهید ،مطالعه کنید.
تکه های مادر را مکرراً معاینه کنید.
نبض وفشار خون مادر را هر  15دقیقه برای  1ساعت وهر یک ساعت در 4
ساعت بعدی معاینه نمائید .عالیم شاک را مراقبت نمائید (صفحه  243دیده شود).

چطور کمک گردد تا رحم نرم تقلص نماید
اگر رحم نرم باشد ،راه های طبیعی وجود دارد تا به سخت شدن آن کمک گردد.


مثانه مادر را معاینه نمائید یک مثانۀ بسیار پر ممکن نگذارد که رحم بخوبی تقلص نماید .اگر مثانه بسیار پر
است به مادر کمک نمائید تا ادرار کند ،ممکن است ضرورت به تطبیق سند (کتیتر) مثانه برای کمک به تخلیۀ
ادرار ،داشته باشد (صفحه  291دیده شود).

مساژ رحم:


با مهربانی دست خود را باالی قسمت
باالئی (ؼور) رحم گذاشته وضمن اینکه
رحم را فشار میدهید حرکت دورانی انجام
دهید .رحم را هر  1تا  2دقیقه برای مدتی
معاینه نمایید .اگر دوباره نرم شد ،دوباره
آنرا تا زمانیکه سخت می شود مالش دهید
برای مادر و اعضای خانواده اش تدریس
نمایید که چگونه رحم را معاینه نمایند و
چطور آنرا مالش دهند تا سخت شود
(صفحه  326دیده شود).

شما باید آنرا وقت به وقت
تا چند روز معاینه نمایید.
اگر آنرا دریافت نموده
نتوانستید و یا نرم باشد،
طوریكه من مالش میدهم
شما نیز آنرا تا وقتیكه سخت
میشود مالش بدهید.
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این رحم شما
است ایا میتوانید
آنرا حس كنید؟
بلي من آنرا حس میكنم
كلوله است



فشارآوردن باالی رحم تا علقات خون فشرده شده
وخارج شوند .اگر در داخل رحم لخته (علقه) خون
موجود باشد ،میتواند از تقلص مإثر رحم جلوگیري
نماید .باالی رحم فشار آورید تا علقات فشرده شده و
خارج گردند ،مانند شکل:



رحم تقلص نموده و كوچك شده است

مادر را تشویق نمائید تا به طفل خود شیر بدهد
مکیدن طفل کمک مینماید تا وجود مادر اکسی
توسین بسازد .اکسی توسین سبب تقلص و سخت
شدن رحم می گردد (مثلیکه در زمان والدت
اینکار صورت میگرد) این کار کمک می نماید
تا خونریزی کم شود .اهمیت شیر دادن از پستان
را به مادر وخانواده اش تشریح نمائید.

رحم بزرگ مانده است

اگرنرم بودن رحم دوام نمود؛ اگر خونریزی بیشتر از یک خونریزی ماهوار شدید باشد ویا اگر تازه وسرخ که
مشابهت به خون عادت ماهوار نداشته باشد موجود باشد (صفحه  285دیده شود).
احتیاط  اگر رحم سخت شده مگر بزرگتر شده برود ،ممکن است از خون مملو گردیده باشد .این خطرناک است
هرقدر که خون بیشتر در رحم جمع شود به همان اندازه برای رحم مشکل خواهد بود تا تقلص نموده وخون را خارج
سازد .اگر رحم نرم بوده و سخت نشود ،آنرا فشار دهید تا خون از آن خارج گردد.

قضاوت درمورد اینکه آیا مادر مقدار زیاد خون ضایع نموده است:
حتی اگر خونریزی مادر توقؾ نموده باشد ،باز هم ممکن است مقدار کافی خون را برای ایجاد مشکالت ضایع نموده
باشد .اینکار سبب می شود که بعد از والدت مدت بیشتری برای باز یافتن قوای از دست رفته ضرورت داشته باشد
وبسیار مساعد است که رحم خانم میکروبی شود.
مقدار ضیاع خونیکه برای مادر خطرناک است ارتباط به صحت عمومی وی دارد .یک مادر صحتمند درحالیکه
بیشتر از یک مادر بیمار ومصاب سوء تؽذی خون ضایع نماید بازهم میتواند خوب باشد .نه تنها مقدار خون ضایع شده
را بلکه حالت خانم را نیز معاینه نمائید.
اگر یک خانم حتی درحال استراحت احساس ضعیفی ،سستی وسرچرخی می نماید ،ممکن است مقدار زیاد خون ضایع
نموده باشد (بخصوص اگر بعد از  1تا  2ساعت این حالت را داشته باشد(صفحه  243دیده شود).
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 .2پبک ًوْدى ًبحیۀ تٌبطلی ،شکن ّراى ُبی هبدر:
مادرممکن است بخواهد بعد از والدت خودرا بشوید .اگر
مادر آماده گی به برخواستن نداشته باشد ،شما با تبدیل نمودن
بستر وشستن بدنش میتوانید اورا بیشتر راحت سازید.
شما باید شستن دست ها را انجام داده وقبل از آنکه به ناحیۀ
تناسلی مادر تماس مینمائید دستکش بپوشید .مثلیکه قبل از
والدت اینکار را ا نجام داده اید (صفحه  159دیده شود).
ناحیه تناسلی خانم را با استفاده از آب بسیار پاک یا جوش
داده شده ویک تکه معقم با مهربانی پا ک نمائید .اگر از مواد
ضد میکروبی داشته باشید مثل بیتادین ،یک مقدار کمی داخل
آب بیاندازید (الکول یا مادۀ ضد میکروبی دیگری را که
سبب ایجاد تخریش گردد استفاده ننمائید) .اگر مادۀ ضد میکروبی نداشته باشد از صابون میتوانید کار بگیرید.
شستن را از باال به پائین ،از مهبل بطرؾ مقعد انجام دهید .احتیاط نمائید که چیزی را ا زمقعد بطرؾ مهبل نیاورید
حتی یک پارچۀ مواد ؼایطه که بسیار خورد بوده وقابل دید نباشد ،میتواند سبب بوجود آمدن انتانات شود.

 .3هعبیٌَ ثزای دریبفت پبرگی یب هشکالت دیگز:
با مهربانی ناحیۀ تناسلی مادر را برای دریافت پاره شدگی ،لخته های خون ،موجودیت خون در زیر جلد (هیماتوم) ویا
پائین آمدن عنق رحم به دریچۀ خارجی مهبل (سقوط رحم) معاینه گردد .اگر هیماتوم را دریافت نمودید صفحه 287
دیده شود .اگر سقوط عنق رحم موجود باشد صفحۀ  286دیده شود و اگر پاره شد گی دریافت شود صفحۀ  395دیده
شود.

 .4خْد را هطوئي طبسیذ کَ هبدر ادرار هی ًوبیذ:
ممکن است مثانۀ مادر بعد از والدت پر باشد .مگر مادر آنردرک
ننماید .کوشش گردد تا مادر در 2تا  3ساعت اول ادرار نماید.
اگر مادر میتواند برخواسته وبرای ادرار نمودن برود ،خود را مطئمن
سازید که یکنفر او را همراهی مینماید که مبادا ضعؾ نماید .اگرمادر
بسیار خسته است ونمی تواند برخواسته وبرای ادرار نمودن برود،
میتواند روی دو پا یا باالی یک تشت روی بستر ویا زمین نشسته
وادرار نماید  .همچنان خانم میتواند درحالیکه دراز کشیده باشد باالی
یک تکه یا حولۀ پاک ادرار نماید .ممکن برایش مشکل باشد تا رخاوت
الزم را برای ادرار نمودن پیدا نماید .بعضی اوقات ریختن مقدار آب
گرم باالی ناحیه تناسلی مادرهنگامیکه کوشش مینماید تا ادرار کند،
برایش کمک مینماید.
اگر مادر نتواند تا  4ساعت بعد از تولد ادرار نماید ،ویا اگر مثانه خانم بسیار پر شده ونتواند ادرار نماید صفحۀ 391
دیده شود.
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 .5دادى هبیعبت ّتْصیۀ غذا ثزای هبدر:
بعد از والدت مادر میتواند هرنوع مواد مؽذی را بخورد .رسم ورواج هائیکه رژیم ؼذای مادر را بعد از والدت
محدود می سازد (مثل آنهائیکه تنها اجازه میدهد تا مادرؼذا های اساسی را بخورد) مضر می باشند .پرهیز از بعضی
ؼذاها میتوانند سبب کم خونی ،انتانات وحتی مرگ مادر گردد .همچنان تولید شیر مادر را مشکل می سازد.
اگر خانم گرسنه باشد همان لحظه خوب خواهد بود تا برایش هرچه که میخواهد داده شود .اگر خانم گرسنه نباشد ،باید
اقالً چیزی برای نوشیدن داشته باشد ،آب میوه خوب است زیرا به مادر قوت میدهد .بعضی آب های میوه دارای
ویتامین سی نیز می باشند که شانس خونریزی زیاد را کاهش میدهند .مادر را تشویق نمائید تا زود در جریان ساعات
اول بعد از والدت ؼذا بخورد وبصورت مکرر مایعات بنوشد.

و جهت تهیه
شیر براي
طفل؟

شما به مقدار زیاد ؼذا هاي خوب
و مایعات ضرورت دارید تا قوت
خود را بعد از والدت باز یابید.

بلي !

یادداشت  :اگر مادر زود قبضیت پیدا می نماید ،باید ؼله جات را بدون پوست کندن بخورد ومقدار زیادی میوه
وسبزیجات بخورد .خانم باید از ؼذاهای که سبب قبضیت می شوند برای  1تا  2روز پرهیز نماید.

 .6ثزای خبًْادٍ جذیذ ّقت دادٍ شْد تب هذتی تٌِب ثوبًٌذ:
درزمانیکه مواظبت فزیکی انجام میدهید ،کوشش کنید تا از خواست های روانی خانواده های جدید نیز آگاه باشید.
مادر بعد از والدت ممکن است احساسات مختلفی داشته باشد ،ممکن است بسیار احساس خستگی وضعیفی بنماید و یا
ممکن بسیارهیجانی باشد .ممکن است بخواهد تا مدتی با طفل خود تنها بماند بسیاری خانم ها تا چند ساعت بعد از
والدت خوابیده نمی توانند.
والدین جدید ضرورت دارند تا چند دقیقه با یکدیگر
وطفل شان تنها بمانند .یک وقت خوب برای تنها
گذاشتن آنها زمانیست که شما پالسنتا را معاینه می
نمائید .همچنان والدین ممکن است ضرورت داشته
باشند تا با هم صحبت نموده ،خنده یا گریه نمایند ویا
بطریقی تولد را تجلیل نمایند .مراسم عنعنوی بعضی
اوقات برای خانواده های جدید بسیار راحت آور وکمک
کننده است.

من سر افراز و خوشحال
هستم.
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اگر طفل کدام عالیم خطر را نداشته باشد ومادر خوب باشد وقت آنست که طفل مکمالً معاینه گردد .بسیاری مشکالت
صحی میتوانند جلوگیری یا تداوی گردند اگر شما بتوانید آنها را بسرعت پیدا نموده و از آنها مواظبت نمایید.
زمانیکه طفل را معاینه می نمایید او را در یک محل پاک بگذارید .شستن دست ها را انجام دهید مثلی که در هنگام
والدت اینکار را انجام دادید و درصورت امکان دستکش بپوشید .طفل نوزاد به آسانی انتانات را گرفته می تواند .بنا ًء
هرچیزیکه با او به تماس آید باید تا حد ممکن پاک باشد .پوشیدن دستکش تا زمانیکه طفل را شستشو میدهید همچنان
شما را از مصاب شدن به انتان محافظه می نماید.
هرچیزی راکه درهرمرحله دریافت می نمائید دریک چارت بنویسید .داشتن یک چارت به شما کمک مینماید تا هر قدم
را بخاطر داشته باشید و تؽییراتی را که با گذشت زمان بوجود میاید یادداشت نمایید .دراینجا نمونۀ یک چارت آورده
شده که از آن استفاده نمایید:
 16قدم برای یک طفل نوزاد
 .1حالت عمومی
 .2عالیم فزیکی

ساعت  1ساعت  2ساعت 3

ساعت 4

ساعت 5

ساعت 6

تنفس
ضربان قلب
درجه حرارت
 .3وزن وقد

کیلوگرام/پوند

 .4سر(جمجمه)

سانتی متر/انچ

سانتی متر/انچ

 .5گوش ها
 .6چشم ها
 .7بینی و دهن
 .8گردن
 .9سینه
 .10شانه ها ،بازو ها و دست ها
 .11شکم
 .12ناحیه تناسلی
 .13مفاصل باالئی ران ها
 .14پشت
 .15جلد

بخاطرداشته باشید! اگر شما کدام عالمۀ خطر را درهنگام والدت طفل پیدا می نمایید .دفعتا ً به صفحه ایکه شمارۀ آن
درپهلوی عالمۀ خطر ذکر گردیده رفته و آنرا مطالعه نمایید.
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 -1حالت عمومی:
دیدن وشنیدن طفل میتواند به شما چیزهای زیاد درمورد صحت آن بگوید همه چیز را یادداشت نمائید!
آیا طفل بسیار خورد یا بسیار کالن است؟ چاق است یاالؼر؟ آیا دست ها  ،پاها ،سر وتنۀ طفل شکل واندازۀ خوب و
نارمل دارند؟ آیا طفل شخ است یا حالت رخاوت دارد؟ فعال است یا بی حرکت؟
به گریۀ طفل گوش بدهید تمام اطفال با اندکی تفاوت گریه می نمایند مگر گریۀ ؼیر عادی ،بلند و تخریش کننده میتواند
عالمۀ یک مریضی باشد (صفحه  292دیده شود).
- 2عالیم فزیکی :تنفس ،ضربان قلب ودرجۀ حرارت:
مراقبت از عالیم فزیکی طفل بسیار با اهمیت است زیرا طفل به شما گفته نمی تواند که چه احساس می نماید .این
عالیم را هرساعت برای  2الی  6ساعت بعد از والدت معاینه نمائید.
سرعت تنفس:
یک طفل نوزاد باید بین  30تا  50تنفس دریک دقیقه درحالت استراحت داشته باشد .تعداد تنفس طفل را دریک دقیقۀ
مکمل از روی بلند و پائین رفتن شکم آن حساب نمائید .سرعت گرفتن و آهسته شدن لحظه به لحظۀ تنفس طفل نارمل
است .یک طفلی که بسیار سریع یا بسیار آهسته تنفس می نماید ویا درنفس کشیدن مشکالت دارد ،ممکن است
درگرفتن مقدار کافی هوا مشکل داشته باشد ویا ممکن مشکالت دیگری داشته باشد صفحه  290دیده شود.
ضربان قلب:
ضربان قلب یک طفل نوزاد باید بین  120تا  160ضربان دریک دقیقه باشد اگر شما
گوشکی (ستاتسکوب) یا وسیلۀ خانگی داشته باشید (صفحۀ  249دیده شود) ،میتوانید
تعداد ضربان قلب طفل را با شنیدن ویا گذاشتن دو انگشت خود باالی قلب وی دریک
دقیقه بشمارید.
اگر ضربان قلب طفل دریک دقیقه بیشتر از  160باشد ممکن طفل مصاب انتان باشد
(صفحه  292دیده شود).
اگر تعداد ضربان قلب بین  80تا  100فی دقیقه باشد ،کمک طبی بگیرید .اگر
ضربان قلب کمتر از  80في دقیقه باشد ،ممکن طفل نتواند مقدار کافی هوا بگیرد
ودرهمان لحظه ضرورت به کمک دارد (صفحه  281دیده شود).
درجۀ حرارت:
درجه حرارت زیر بؽل نوزاد اکثراً بین  36تا  37.2درجۀ سانتی گرید ویا  97تا  99درجۀ فارنهایت می باشد.
یک طفل بیمار بسیار امکان دارد که بعوض داشتن تب یکدرجۀ حرارت پائین داشته باشد .برای تعیین درجۀ حرارت
طفل ،با مهربانی نهایت سیمابی ترمامیتر را زیر بؽل طفل بگذارید .بعداً
بازوی طفل را به بدنش بچسپانید وهمانطور برای  5دقیقه نگهدارید.
اگر ترمامیتر ندارید ،درعین حالیکه به پشت گردن طفل تماس مینمائید.
جلد یک شخص سالم را نیز تماس نمائید اگر جلد طفل به اندازۀ جلد
شخص سالم گرم احساس نشد ،درجۀ حرارت طفل بسیار پائین است.

214

یک طفل نوزاد ممکن است ابتدأ درگرم نمودن خود یک اندازه مشکالت داشته باشد چون قبالً این حرارت را از مادر
می گرفته است .یک طفلی که درجۀ حرارت آن بین  36و  35.5درجۀ سانتی گرید ویا  97و  96درجۀ فارنهایت
باشد باید بزودی گرم شود .انتظار نکشید (صفحه  291دیده شود).
اگر درجۀ حرارت طفل کمتر از  35.5درجۀ سانتی گرید یا  96درجۀ فارنهایت باشد ویا برای مدت بیشتر از
یکساعت بین  36 - 35.5درجۀ سانتی گرید ویا  97-96درجۀ فارنهایت باقی بماند طفل ممکن است مصاب انتان یا
مشکل دیگری باشد (صفحه  292دیده شود).
 -3وزن و قد:
وزن:
خوبترین وزن برای طفل نوزاد بین  2.5تا  4کیلوگرام می باشد (بین  5.5تا  9پوند) صفحۀ  430طرز ساختن یک
ترازوی خانگی را نشان میدهد.
اگر شما یک ترازوی آویزان (درجه دار) دارید ،قدم های ذیل را تعقیب نمائید:
 - 1ترازو را زمانیکه درآن
چیزی نیست روی شماره
صفر میزان نمایید .اگر کدام
پیچی که بتوان توسط آن
ترازو را میزان کرد وجود
نداشته باشد ،شمارۀ آنرا
دروقتیکه در آن چیزی
وجود ندارد یادداشت نمائید.
 - 2کمپل طفل را وزن نمائید.
 - 3طفل را با کمپل یکجا وزن
نمائید.

طفل و كمپل با هم 3.25
كیلو گرام وزن دارند.

كمپل طفل  0.25كیلو گرام
وزن دارد.

چیزي روي ترازو نیست
لذا صفر خوانده میشود.

 - 4بعداً وزن طفل را طور ذیل پیدا نمایید.
وزن طفل و کمپل با هم  3.25کیلوگرام ،وزن کمپل به تنهائی  0.25کیلوگرام؛ این مقدار را کم نمائید وزن طفل به
تنهائی  3کیلوگرام .اگر شما ترازوئی داشته باشید ،که بتوانید باالی آن ایستاده شوید،
قدم های ذیل را تعقیب نمائید:
 .1خودرا وزن نموده وشماره را یادداشت نمائید.
 .2طفل را بدون آنکه با لباس یا کمپل پوشیده شده باشد دربؽل گرفته ودوباره باالی
ترازو ایستاده شده ،وزن را یادداشت نمائید.
 .3وزن خودرا از وزن یکجائی خود وطفل منفی نمائید.
طور مثال :اگر وزن شما  59کیلوگرام ( 130پوند) و وزن هردوی شما  62کیلوگرام
( 137پوند) بوده باشد ،درآنصورت طفل  3كیلوگرام (7پوند) خواهد بود.
اگر طفل كمتر از  2.5كیلوگرام ( 5.5پوند) وزن داشته باشد ،صفحۀ صفحۀ 294
دیده شود.
یادداشت  :قبل از وزن نمودن طفل به او ببینید ،اورا لمس نمائید و حدس بزنید که چقدر وزن خواهد داشت .بعداً
طفل را وزن نموده مقایسه نمائید که آیا درست حدس زده اید .اینکار به شما کمک خواهد کرد تا ً
بعد اندازۀ طفل را
درداخل شکم مادرحدس بزنید.
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قد:
با مهربانی طفل را کش نموده وراست نمائید .بعداً با فیتۀ اندازه گیری قد طفل را از بلند ترین قسمت سر تا پائین کری
پا اندازه نمائید .بیشتر اطفال بین  45و  53سانتی متر ویا  18و  21انچ قد دارند.
 - 4سر(جمجمه):
درصورتیکه شما یک فیتۀ اندازه گیری داشته باشید .میتوانید سر را با آن اندازه نمایید.
اندازۀ نارمل محیط سر یک طفل نوزاد  35سانتی متر یا  13تا  14انچ می باشد .اندازۀ
محیط سر را یادداشت نمائید .زمانیکه چند روز بعد شما محیط سر طفل را اندازه
مینمائید با شمارۀ نوشته شدۀ قبلی میتوانید آنرا مقایسه نموده و ببینید که چقدر سر طفل
نمو کرده است.
شکل سر ،درزهای بین استخوان ها ،نقاط نرم:

نقاط نرم یا
شیردان
درز ها

سر (جمجمه) بزرگساالن سخت است .مگر سر یک طفل نوزاد از  5پارچۀ
جداگانه ساخته شده است .خطوط نرم بین این  5پارچه را درزهای استخوانی
 suture linesمیگویند .سرنوزاد همچنان دارای دوساحۀ بزرگتر نرم می باشد
که اینها را بنام نقاط نرم ،شیردانها ( )fontanelsیاد می نمایند .خطوط نرم
ونقاط نرم کمک مینماید تا سر طفل تؽییر شکل نموده و از طریق مهبل خارج
گردد .گاهی حتی ممکن است برای اینکه سر تولد گردد استخوان های آن باالی
یکدیگر قرار گیرند .که به این حالت ( )modlingگفته می شود.

زمانیکه طفل متولد شد -درابتدا سر طفل همان شکلی را خواهد داشت که درزمان والدت بخود گرفته است (مگر اکثراً
بعد از  1تا  3روز شکل نارمل را بخود می گیرد) .دراینجا تصاویر بعضی اشکال سر طفل را درزمان والدت
مشاهده می نمایید.

تؽییر شکل سر طفل یا  Moldingنارمل است ،اما درزهای سر ونقاط نرم میتوانند از بعضی مشکالت شما را آگاه
سازند .با انگشتان خود درزهای سر را لمس نمائید .درز قدامی باید درپیشانی یا نزدیک به پیشانی ختم شود ،یادداشت
نمایید اگر درزها عرض نارمل را دارند ویا بصورت ؼیر معمول عریض می باشند .همچنان نقاط نرم (شیردان ها)
را حس نمایید .آیا نرم می باشند یا کش شده ویا برجسته اند؟ اگر درزها بصورت ؼیر معمول عریض باشند،
اگردرزقدامی تا قسمت وسط پیشانی
پائین آمده باشد ویا اگر نقاط نرم
(شیردان ها) برجسته باشند ،ممکن
خوب
خوب نیست
طفل درسر خود آب اضافی داشته
(.)Hydrocephalus
باشد
هیدروسفالی میتواند سبب تؤخر عقلی
طفل ویا مشکالت جدی دیگر شود.
مشورۀ طبی بگیرید .یکنوع عملیات میتواند به طفل کمک نماید.
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کله گک وجمع شدن خون درزیر پوست (:)Caputs and Hematomas
بعضی اطفال درآن ناحیۀ از سرشان که درمقابل عنق رحم فشار میارود
یک تورم (کله گک) درهنگام تولد پیدا می نمایند .کله گک ( )caputاکثراً
درمقابل یکی از درزها پیدا میشود ودرظرؾ  2 -1روز بعد از تولد از بین
خواهد رفت.
ؼیرنارمل:
جمع شدن خون
(هیماتوم)

اگر شما یک تورم را درناحیه ایکه مقابل درئیددرز نمی باشد پیدا می نما
ئید ،ممکن است تجمع خون یا هیماتوم باشد .این بدان معنی است که طفل
درهنگام والدت مشکالت داشته است .این حالت همچنان میتواند درجریان
بهبودی سبب زرد شدن چشم وجلد طفل شود(زردی یا یرقان) میتواند برای طفل خطرناک باشد.

نارمل:
كله گك به امتداد
درز ها میباشد.

اگر شما یک هیماتوم را پیدا می نمایید طفل را هر روز بخاطر عالیم زردی معاینه نمایید (صفحه  303دیده شود) تا
زمانیکه هیماتوم از بین برود.

 - 5گوش ها:
برای معاینۀ گوشهای طفل مستقیم بطرؾ روی طفل
ببینید .یک خط مستقیم را درمقابل چشمان طفل تصور
نمائید ،یک قسمتی از گوش های طفل باید بلند تر ازین
خط قرار گیرند.
اگر گوش ها برابر یا پائینتر باشند ممکن است طفل یک
مشکل داخلی داشته باشد .طفل باید با احتیاط مراقبت
شود اگر هردو گوش پائینتر از خط باشند ،طفل ممکن
است مشکالت درگرده ها داشته باشد وباید اورا داکتر
ببیند.

خوب!
گوش ها باالتر از خط
چشم ها

خوب نیست!
گوش ها پائینر از خط
چشم ها

 - 6چشم ها:
به چشم های طفل ببینید ،یادداشت نمایید که آیا چشم ها نارمل بنظر می رسند وآیا با هم حرکت مینمایند .یک مقدار کم
خون درسطح چشم مشکل ندارد درصورتیکه درمردمک چشم (نقطه سیاه وسط چشم) نباشد .این خون درظرؾ چند
روز از بین خواهد رفت.
خوب نیست

خوب

خون

خون
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 - 7بینی ودهن:
اوالً ببینید که آیا طفل نوزاد میتواند به آسانی از بینی تنفس نماید .اگر نتواند ،دوباره بینی طفل را سکشن نمایید (صفحه
 189دیده شود).
بعداً با مهربانی گونۀ طفل را مالش دهید .باید طفل سر خود را بطرؾ انگشت
شما دور بدهد .این حالت را  Rooting Reflexمیگویند .انگشت پاک خود را
داخل دهن طفل نمائید .طفل باید انگشت شما را بمکد .اگر Rooting Reflex
موجود نبوده واگر طفل مكیده نتواند ،ممکن است بسیار وضعیت طفل خراب
باشد (صفحه  306دیده شود).

طفل خوب میچوشد

 - 8گردن:
گردن طفل بخاطر موجودیت تورم وبرجستگی معاینه شود .خود را مطمئن سازید که آیا تورم ؼدۀ درقیه (تیرویید) را
یادداشت نموده اید .اگر کدام مشکلی دریافت می گردد ،مشورۀ طبی بگیرید.
 - 9سینه:
شکل:
اوالً ببینید که شکل و اندازۀ سینه نارمل است یا خیر .تنفس طفل را ببینید
آیا جلد بین وتحت قبرؼه ها هنگام نفس کشیدن ،کش میشود  .آیا طفل
درتنفس نمودن مشکالت دارد یا خیر (صفحات  182-189دیده شود).
آواز های تنفسی:
به تنفس طفل گوش داده شود .درصورتیکه داشته باشید از ستاتسکوب یا
فیتوسکوپ استفاده نمائید .درصورتیکه این وسایل موجود نباشد تنها از
گوش های خود کار بگیرید .شما باید آواز های تنفسی را درهردو طرؾ
بشنوید ،ممکن است یک شش فعالیت نداشته باشد ،دفعتا ً کمک طبی بگیرید.

آواز هاي تنفسي باید در هردو طرؾ مشابه باشند.

آواز ها ی قلبی:
اگر ستاتسکوپ یا فیتوسکوپ داشته باشید از آنها برای شنیدن آواز های قلبی نیز استفاده کنید.
بسیار مشکل است که آواز های قلبی درکتاب تشریح گردد .ما توصیه می نماییم که درصورت امکان کسی برای شما
تدریس نماید .مگر حتی اگر مهارت نداشته باشید بازهم آواز های قلب
طفل را بشنوید .با گذشت زمان شما میاموزید که کدام آواز ها نارمل اند
وقادر خواهید شد که آواز های ؼیر عادی را تشخیص دهید .درصورتیکه
آواز قلب ؼیر معمول باشد ،مشورۀ طبی بگیرید.
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 - 10شانه ها ،بازوها و دست ها :
دست ها و بازو هاي طفل را ببینید .بعضا ً استخوان هاي ترقوه و یا
بازو هاي طفل در جریان والدت میشكنند .آنها را لمس نمایید كه كدام
برجستگي زاید یا شكستگي موجود است یا خیر .یك طفل با استخوان
هاي شكسته ممكن است از سبب درد گریه نماید ،همچنان ممكن است
كه گریه ننماید یا از اسباب دیگري گریه نماید.
بعداً عكسۀ مورو ( ) Moro reflexرا دوباره معاینه نمایید (صحفه
 203دیده شود) تا مالحظه گردد كه آیا بازوهاي طفل بدوطرؾ باز
شده و بصورت متناظر حركت مینمایند .اگر مشكلي را دریافت نمودید
مشورۀ طبي بگیرید.

خوب بازو ها باز شده است

 - 11شكم :
شكم طفل دیده شود آیا نارمل دیده میشود؟ آیا خونریزي از حبل سروي توقؾ نموده است؟ اگر خونریزي موجود باشد
كوشش شود تا با پنس یا تار محكم تر بسته شود .اگر این كار موثر نبود
كمك طبي بگیرید.
زمانیكه طفل گریه میكند در ساحه اطراؾ حبل سروي چه واقع میشود؟
اگر بعضي احشاي داخل شكم یك قسمت جلد را به خارج تیله نمایند ،این
بدان معني است كه جدار شكم طفل تشكل كامل ننموده است .به این حالت
فتق سروي (چوره ناؾ) میگویند و در این صورت طفل باید توسط یك
داكتر دیده شود.
بعداً شكم طفل را جس نمایید زمانیكه طفل گریه ننماید شكم صاؾ خواهد بود .موجودیت برجستگي ها؛ خریطه هاي
مدور مملو از مایع (سیست ها) و دیگر ساختمان هاي اضافي معاینه گردد .اگر شما كدام چیزي اضافي و ؼیر معمول
را پیدا میكنید طفل باید توسط داكتر دیده شود.
 - 12ناحیه تناسلي:
پاهاي طفل را از هم دور نموده و ناحیه تناسلي وي را ببینید .ناحیه تناسلي تمام اطفال متورم دیده خواهد شد اگر طفل
به وضعیت ( breechبه پا) تولد شده باشد ،ناحیه تناسلي ممكن است بسیار متورم باشد.
در صورتیكه طفل پسر باشد:
اوال پوش خصیه هاي طفل ( ) scrotumدیده شود ممكن است خصیه هاي
طفل به تناسب جسم آن بزرگتر معلوم شوند كه این نارمل ا ست .پوش خصیه
ها متشكل از دو خریطه است كه در هر كدام یك خصیه (ذخیره گاه تخمه هاي
طفل) موقعیت دارد .بعضي اوقات بخصوص اگر هوا سرد باشد خصیه ها در
ؼالؾ خود نبوده و اندكي بلندتر قرار میگیرند ،شما خواهید توانست كه با
انگشتان خود خصیه را حركت داده و داخل پوش آن نمایید .اگر شما نتوانستید
یك یا هر دو خصیه را پیدا نمایید ،كوشش شود تا طفل گرم ساخته شود.

پوش خصیه

آله تناسلي

بعداً سوارخ خارجي احلیل را در نوك آله تناسلي ببینید كه آیا در محل درست
آن موقعیت دارد .اگر آله تناسلي طفل نارمل دیده نمیشد و یا اگر مشكلي در یافتن خصیه موجود بود مشوره طبي
بگیرید.
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ختنه نمودن پسر ها :
ختنه نمودن یك عملیاتیست براي برداشتن جلد اطراؾ نوك آلۀ تناسلي .ختنه از نظر طبي ضروري نیست ،مگر در
بسیاري فرهنگ ها و عقاید ختنه نمودن بسیار با اهمیت است .بعضي اوقات پسر دفعتا ً بعداز والدت ختنه میشود ویا
بعضا ً چند ماه بعد از والدت ختنه میگردند .و گاهي تا  13سالگي ختنه نمیگردند .مهم اینست كه یك نفر بسیار ماهر
باید ختنه كند و تمام وسایلي كه براي این كار استفاده میشود باید كامال معقم باشند.
خطر هاي ختنه نمودن عبارت از انتانات ،خونریزي ،مجروح شدن آله تناسلي و درد و صدمات براي طفل میباشد.
خونریزي جدي در صورتیكه الي  8روزگي طفل انتظار كشیده شود بسیار كم امكان دارد بوجود آید ،بعضي مردم
عقیده دارند كه اطفال خوردتر (حدود یك هفتگي) نسبت به اطفال بزرگتر (بیشتر از یك ماهگي) رنج كمتري میبرند.
فرهنگ هاییكه انتظار كشیدن تا  13سالگي را توصیه مینمایند عقیده دارند كه درد یك جزء عمده مرد شدن است .اگر
یك طفل ختنه نگردد امكان دارد در صورتیكه پاك نگهداري نشود بیشتر مصاب انتانات گردد .به والدین بیاموزانید كه
جلد اطراؾ آله تناسلي طفل را وقتا ً فوقتا ً پاك نموده و ماده سفید رنگ زیر جلد آنرا دور سازند .در ابتدا جلد آله تناسلي
ممكن نتواند بسیار باال كشیده شود اما در جریان هفته ها و یا ماه هاي بعدي ممكن كه جلد بیشتر از سر آله تناسلي بلند
برود ،مگر امكان دارد این پروسه مدت  3الي  5سال را در بر گیرد تا همه جلد از نوك آله تناسلي طفل به عقب برود
همچنین والدین را تشویق نمایید تا به اطفال خود تصیه نمایند كه زیر جلد نوك آله تناسلي را اقالً هفتۀ دو مرتبه پاك
نمایند.

در صورتیكه طفل دختر باشد:
خود را مطمئن سازید كه لب هاي داخلي و خارجي آله تناسلي طفل موجود
است .همچنان باید یك سوراخ كوچك براي مهبل وجود داشته باشد .اگر هیچ
مجراي به مهبل موجود نباشد طفل ممكن به عملیات ضرورت داشته باشد در
این صورت باید فوراً به داكتر مراجعه نمایید .داشتن مقدار بسیار كم خون
براي مدت یك یا دو روز بعد از تولد از مهبل براي یك دختر نوزاد نارمل
است .دختران نیز در بعضي مناطق زمانیكه بزرگتر شدند ختنه میگردند .در
این عملیه كلیتورس (نقطه لذت) در نهایت قدامي مهبل قطع میگردد و
بعضي اوقات قسمت هاي از لب مهبل نیز قطع میگردد این یك عملیه
خطرناك است و باید از آن اجتناب شود.

كلیتوریس
لب هاي
داخلي

لب هاي
خارجي

دخترانیكه ختنه میگردند ممكن است مكرراً به انتانات طرق بولي یا انتانات مهبلي مصاب گردند و همچنان در زمان
والدت مشكل داشته باشند.

براي پسر و دختر :
خود را مطمئن سازید كه مقعد واقعا ً باز است و مجراي آن با جلد پوشیده نیست .اگر مواد ؼایطه طفل خارج شده باشد
شما خواهید فهمید كه این قسمت وجود طفل كار مینماید ،اگر طفل مقعد نداشته باشد ضرورت است تا فوراً توسط یك
داكتر معاینه گردد در ؼیر آن طفل خواهد مرد.
اگر طفل مجراي خارجي ادرار نداشته باشد باید دفعتا ً توسط یك داكتر معاینه گردد.
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- 13مفاصل باالئي ران ها :
براي معاینه مفاصل باالئي ران ها ،پاهاي طفل را مانند شكل ذیل محكم
بگیرید.
بامالیمت ران ها را بدو طرؾ حركت داده باز نمایید در هنگامیكه
مفاصل را حركت میدهید ببینید كه آیا كدام صداي را شنیده یا احساس
نموده میتوانید.

بعداً با مالیمت هر پا را باال و پائین نمایید و باز هم ببینید كه آیا كدام
آوازي شنیده یا احساس میشود یا خیر.

اگر شما كدام آوازي را با یكي از این تست ها دریافت نمودید ،طفل باید
توسط یك داكتر یا كارمند صحي بسیار ماهر براي اجراي یك اكسري (X-
 ) Rayدر ماه اول بعد از تولد دیده شود .طفل ممكن ضرورت به پوشیدن
یك قالب مخصوص یا قنداق نمودن براي مدتي داشته باشد تا مفاصل آن به
اندازه كافي رشد نماید.
همچنان ببینید كه آیا نبض را در قسمت باالئي ران نزدیك آله تناسلي دریافت
نموده میتوانید .ممكن الزم باشد تا یك فرد ماهر به شما تدریس نماید .اگر یك
فرد ماهر نتواند این نبض را پیدا نماید ،ممكن است جریان خون در پاهاي
طفل خوب نباشد و مشوره طبي بگیرید.
 - 14پاها و قدم ها:
معاینه نمایید كه آیا هر دو پا نارمل به نظر میرسند آیا طول نارمل دارند؟ اگر یكي از قدم هاي طفل به داخل كج باشد
و راست شده نتواند ممكن مصاب ( Clabfootكجي پا) باشد .این حالت در صورتیكه توسط یك داكتر دیده شود میتواند
كمك گردد.

كجي پاه

221

- 15پشت :
طفل را بروي خوابانیده و ستون فقرات آنرا ببینید.
موجودیت كدام سوراخ ،زخم ،برآمادگي و یا دستۀ موي
را مالحظه نمایید .انگشتان خود را باالي ستون فقرات از
باال به پائین كش نمایید تا موجودیت برجستگي را در آن
احساس نمایید.

آیا میتوانید كدام نقطۀ هموار را در ستون فقرات احساس
نمایید؟ آیا كدام سوراخ در جلد قسمت پائین ستون فقرات
موجود است؟ اگر شما یكي از این عالیم را پیدا میكنید
مشورۀ طبي بگیرید.

 - 16جلد :
جلد طفل را با دقت ببینید درجلد یك تعداد اطفال لكه هاي
دیده میشود كه از سایر قسمت هاي جلد تاریك تر است .بعضي از این لكه ها نارمل اند و بعضي ها ممكن است عالمۀ
یك مشكل باشند .اگر شما مطمئن نباشید در آنصورت مشورۀ طبي بگیرید .همچنان رنگ جلد را معاینه نمایید اگر جلد
طفل بعد از یك ساعت هنوز آبي ،زرد و یاخاسؾ باشد ،صفحه  291را ببینید.
یادداشت  :قبل از ترك نمودن باید مطمئن باشید كه مادر و خانوادۀ آن میفهمند كه در چند روز آینده چه چیز هاي
را در نظرداشته باشند كه نارمل است ،كدام عالیم خطر را باید در نظر داشته باشند و در صورتیكه عالیم خطر را
میبینند چه باید بكنند.

تطبیق واكسین : BCG
در بعضي مناطق كه واقعات مرض توبركلوز یا سل بسیار زیاد است یك زرق از این واكسین براي تمام اطفال در
زمان تولد داده میشود و در مناط ق دیگر تنها براي آن اطفالي واكسین تطبیق میگردد كه مادر آنها مصاب توبركلوز
باشند .مقدار واكسین براي نوزادان  0.05سي سي داخل جلدي (در بین طبقات جلد) میباشد .اگر شما خود تان واكسین
 BCGرا تطبیق نمي نمایید به مادر خاطر نشان سازید كه در اولین ماه طفل خود را جهت واكسین نمودن به نزدیكترین
مركز صحي ببرد.
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