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آخرین مرحله والدت  6ساعت بعد از والدت شروع میشود و براي دو هفته دوام مینماید.

این لست عالیم صحتمندي و عالیم خطر بشما نقاط برجسته ایرا كه باید در جریان دو هفتۀ اول بعد از والدت مد نظر
باشد میدهد  .عالیم صحتمندي نشانه میدهد كه همه چیز خوب پیش میرود عالیم خطر ممكن بدان معني باشد كه كدام
مشكلي وجود دارد .اگر شما یك عالمۀ خطر را پیدا میكنید ،دفعتا ً به صفحه ایكه شمارۀ آن در مقابل همان عالمۀ خطر
نوشته شده رفته و پیدا میكنید كه بعداً چه كارهاي را انجام دهید.
عالیم صحتمندي :
براي مادر :


رحم سخت و كوچك باقي میماند.



خونریزي تدریجا ً كم شده میرود (همچنان در صورتیكه مادر برخیزد یا بیشتر فعالیت نماید ممكن است
افزایش یابد).



ممكن تقلصات خفیؾ (پس درد) وقتافوقتا ً در چند روز اول بخصوص زمانیكه مادر طفل را شیر میدهد
موجود باشد.

در ظرؾ  2تا  4روز اگر مادر مرتبا ً طفل خود را شیربدهد ،شیر مادر افزایش مي یابد.

براي طفل :
 طفل در دو روز اول بعد از والدت وزن میبازد ،مگر تا روز دهم بعد از والدت دو باره وزن زمان تولد را
میگیرد.
 طفل زیاد خواب مي نماند.
 طفل روزانه  7تا  10مرتبه ادرار مینماید.
 طفل روزانه اقالً یكبار تؽوط دارد.
 طفل سر خود را گرفته نمیتواند.
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عالیم خطر :
براي مادر :


رحم مدور و سخت نمیماند به آهستگي خورد نمیشود ( صفحه  297دیده شود).



مادر زیاد خونریزي دارد (صفحه  298دیده شود).



مادر عالیم شاك دارد (صفحه  243 ، 297دیده شود).



مادر عالیم انتانات رحم را دارد .خونریزي دو باره شروع شده یا تشدید مي یابد .خون و یا افرازات بوي
خراب یا رنگ ؼیر معمول دارد .مادر احساس مریضي مینماید ،با تماس داغ است (یا درجه حرارت وي
باالتر از  38درجه سانتي گرید است) و یا لزره داشته و یا درد شكم دارد (صفحه  298دیده شود).



مادر عالیم انتانات مهبلي را دارد :درد ،چرك ،یك برجستگي سخت ،سرخ و متموج در مهبل (صفحه 299
دیده شود).



پستان هاي مادر دردناك ،سرخ و متورم است (صفحات  332 ، 300و  333دیده شود).



مادر افسردگي ) (Depressionشدید ،قهر ،ترس و دیوانگي دارد (صفحه  301دیده شود).



پاهاي مادر سرخ ،سخت و متورم اند (صفحه  301دیده شود).



تراوش ادرار یا مواد ؼایطه بداخل مهبل (صفحه  302دیده شود).

براي طفل :


طفل تا  24ساعت بعد از والدت مواد ؼایطه را دفع ننموده است (صفحه  302دیده شود).



طفل تا  24ساعت بعد از تولد ادرار ننموده است (صفحه  303دیده شود).



طفل یرقان (زردي) پیدا نموده است (صفحه  303دیده شود).



طفل استفراؼات دارد (صفحه  303دیده شود).



طفل به صورت نارمل وزن نمیگیرد و یا الؼر معلوم شده و كوچك باقي میماند (صفحه  304دیده شود).



طفل عالیم ضیاع مایعات (دیهایدریشن) را دارد (صفحه  305دیده شود).



طفل عالیم انتانات را دارد (صفحه  306دیده شود).



طفل عالیم تیتانوس را دارد (صفحه  308دیده شود).
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ما پیشنهاد مینماییم كه شما مادر و طفل را در روز بعد از والدت و بعداً اقالً یك مرتبه در هفته بعدي مالقات نمایید.
در جریان این مالقات ها شما میتوانید براي دریافت عالیم صحتمندي و عالیم خطر خانم را معاینه نمایید.
یك قابله همچنان میتواند با توصیه هاي ذیل خانم را كمك نماید:


مادر را تشویق نماید تا هر نوع ؼذاي مفید را كه میتواند بدست آورد بخورد (صفحات  46تا  56دیده شود).



مادر را تشویق نماید تا به اندازه كافي استراحت نماید .خوب خواهد بود تا زمانیكه خود را خوب احساس مینماید
كار هاي سبك را انجام دهد .خانم را بجز حاالتي كه شدیداً بیمار است مجبور نسازید تا تمام روز در بستر بماند.



مادر را تشویق نماید تا خود را پاك نگهدارد .برایش خوب خواهد
بود كه حمام نموده و ناحیه تناسلي و پستان هاي خود را پاك
نگهدارد .اگر براي التیام ناحیه تناسلي از ادویه گیاهي استفاده
مینماید ،این گیاه ها باید پاك باشند (جوش دادن بسیار خوب است).
ادویه گیاهي را داخل مهبل نگذارید.



اجازه دادن به رحم مادر تا دو باره به اندازۀ نارمل برگردد.
برایش هیچگونه عالج یا ادویه ایكه سبب توقؾ تقلصات براي دو
تا سه روز بعد از والدت گردد داده نشود .این تقلصات كمك
مینماید تا رحم بسته گردد .دادن پاراستامول یا استامینوفین براي
درد در صورتیكه همه چیز خوب پیش برود ،خوب میباشد .این
تصویر به شما نشان میدهد كه قسمت باالیي رحم در شش روز
اول بعد از والدت در كجا موقعیت خواهد داشت.

بعد از
والدت
روز اول

روز دوم
روز سوم
روز چارم
روز پنجم
روز ششم

دفعتا ً
بعد از
والدت

مادر را از نظر رواني تقویه نمایید .رسم و رواج هاي محلي و
مراسمي كه به مادر احترام مینماید ،از تولد تجلیل
مینماید و یا از قابله تشكر مینماید ،اؼلبا ً براي همه
بسیار خوب است.
برعالوه خانواده میتوانند كه مشكالت را از طریقه
هاي ذیل كاهش دهند:


ماساژ دادن رحم در صورتیكه نرم باشد.
قابله باید به مادر و خانواده اش تدریس نماید
كه چگونه با لمس نمودن رحم را معاینه
نمایند و چگونه آنرا مالش دهند تا تقلص
نماید.



معاینه درجۀ حرارت مادر دو دفعه در روز
درهفتۀ اول .به مادر و خانواده اش بفهمانید
كه اگر درجۀ حرارت مادر بلند تر از 38
درجۀ سانتي گرید یا  100.4درجۀ فارنهایت
گردید دفعتا ً به شما احوال دهند.

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.

227

این رحم شما
است ایا میتوانید
آنرا حس كنید؟
بلي من آنرا حس میكنم
كلوله است

مواظبت از یك نوزاد صحتمند مشكل نمي باشد .در اینجا بعضي قوانیني تذكر داده میشود كه مادر و خانواده باید آنرا
بدانند:


پاك نگهداشتن طفل :هر چیزیكه به دهن طفل میشود باید بسیار پاك
باشد.



ناؾ طفل باید پاك و خشك نگهداري شود .همیشه قبل از دست زدن
به ناؾ طفل دست هاي خود را پاك نمایید .ناؾ طفل را روزانه سه
الي چهار مرتبه با مالیمت توسط الكول و یا جنشن ویولیت بشویید.
این كار سبب كشتن میكروب ها شده و كمك مینماید تا ناؾ طفل
خشك شده و زود بیافتد .هیچ چیز دیگري بخصوص مواد فاضلۀ
حیواني را باالي ناؾ طفل نیاندازید ،این كار سبب تیتانوس و مرگ
طفل خواهد شد .اگر طفل الستیك میشود به مادر گفته شود كه
الستیك را پایینتر از ناؾ طفل بسته نماید.



اگر حبل سروي و ساحه اطراؾ آن سرخ گردیده ،چرك از آن
خارج شود و بوي بد داشته باشد ،صفحه  306دیده شود .حبل
بلي ! لته هاي طفل پائینتر از ناؾ بسته شده است.
سروي خشك ممكن یك بوي اضافي مثل بوي گوشت خشك شده
داشته باشد ،مگر نباید بوي چركین یا فاسد شده را داشته باشد .حبل
سروي باید در روز  5تا  7بعد از والدت بیافتد .زمانیكه حبل سروي افتاد اؼلبا ً یك مخاط لشم چسپناك در تحت
آن موجود خواهد بود كه باید در ظرؾ یك الي دو روز از بین برود .اگر مخاط سفید ،زرد ،سبزرنگ و داراي
بوي بد باشد صفحه  306دیده شود .همچنان ممكن است چند قطره خون بعد از افتادن حبل سروي بریزد .اگر
خونریزي دوام پیدا نمود ،یك اندازه تحت فشار آنرا بسته نمایید .فشار باید به اندازه باشد كه خونریزي توقؾ
نماید ،اگر خونریزي توقؾ ننماید ،فشار را باالي حبل سروي نگهداشته و كمك طبي بگیرید.



بگذارید تا طفل مكرراً از همان ساعت و روز اول بعد از والدت از پستان شیر بچوشد (فصل  21دیده شود).



درجۀ حرارت طفل گرفته شود .در صورتیكه درجۀ حرارت خوب نباشد و یا طفل بخوبي پستان را نگیرد
(صفحه  214دیده شود).



معاینه نمایید كه آیا طفل بعد از  10روز دو باره وزن زمان تولد را گرفته است.



طفل را گرم (مگر نه بسیار گرم) نگهدارید .درجه حرارت بسیار زیاد میتواند كه سبب ضیاع مایعات یا
دیهایدریشن گردد (صفحه  305دیده شود).



طفل را بیرون زیر شعاع آفتاب بگیرید (شعاع آفتاب براي طفل خوب است) اما از سوختگي توسط شعاع آفتاب
جلوگیري نمایید.
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بلي

مادر را تشویق نمایید كه طفل را جهت واكسیناسیون و معاینۀ آن به كلینیك (مركز صحي) ببرد .اولین دفعه مراجعه
به كلینیك باید در ماه اول باشد .طفل باید واكسین ضد مرض سل ) (BCGرا بگیرد (در صورتیكه در روز اول تولد
برایش تطبیق نشده باشد) .همچنان واكسین هاي )( (DPTضد مرض دیفتري ،سیاه سرفه و تیتانوس) و )( (OPVضد
مرض فلج اطفال) را بگیرد.

در صورت امكان با مسوولین صحي منطقۀ خویش صحبت نمایید ،چون جدول واكسین در ممالك مختلفه فرق مینماید.
این چارت یك تقسیم اوقات واكسین را معرفي مینماید:
واكسین

حد اقل سن براي دوره اول

تعداد دوره ها

BCG

زمان تولد و یا هر وقت بعد از تولد

1

DPT

 6هفتگي

3

 4هفته

OPV

 6هفتگي

3

 4هفته

Measles

 9ماهگي

1

Hep-B

 6هفتگي

3
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حد اقل فاصله بین دوره ها

 4هفته

