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 :غبس درد ُبي ّالدت قجل اس هبٍ ُشتن حبهلگيآ .1

حاملگي وجود طفل به زنده گي نمودن خارج در جریان هفته هاي اخیر . طفل تا زمان والدت در رحم نشو و نما میكند

طفل بزرگتر و قوي تر میشود تا بتواند از . شش ها انكشاؾ مینمایند تا تنفس كرده بتوانند. از رحم آمادگي میگیرد

 .مادر تؽذي كرده و هضم نماید و در مقابل امراض مقاومت پیدا كندهاي پستان 

میتواند زنده بماند و صحتمند باشد در صورتیكه از  ،ماه هفتم تولد گردد طفلي كه در ماه هشتم تولد میشود و یا حتي در

همچنان خطر بیشتر . اما اگر زود تر از این تولد شود، زنده ماندن آن مشكل خواهد بود .آن خوب مواظبت شود

خوب با  ۀتولد شود اكثراً بدون یك شفاخان ماهگي 7تخریبات دماؼي و مریضي ها موجود است یك طفلیكه قبل از 

 .وسایل پیشرفته نمیتواند زنده بماند

 :قضاوت عمر طفل 

 :اگر شما فكر مینمایید كه والدت قبل از وقت شده باشد

   (دیده شود 78صفحه ) ز آخرین عادت ماهوار حساب نماییدا تاریخ متوقعه والدت را مجددا. 

 حساب نموده اید،  ین عادت ماهواربعضي اوقات تاریخ متوقعه والدت را كه از آخر. شكم مادر معاینه شود

طفلي كه بتواند مصوون والدت شود باید تا . مهم است كه اندازه طفل را نیز معاینه نمایید اشتباه است، بناء  

طفل  ضاوت اندازۀاگر شما در مورد ق .ؼه ها و استخوان سینه رسیده باشدقسمت متوسط بین كنار سفلي قبر

 .مك بگیرید كه این مهارت را داشته باشدمهارت زیاد ندارید از كس دیگر ك

ماهه بزرگ  7ماه حامله است، مگر طفل به اندازه طفل  7اگر زمان متوقعه والدت براي شما بگوید كه خانم كمتر از 

مادر ممكن  .ممكن است ارزش آنرا داشته باشد تا كوشش گردد كه حیات اش حفظ گردد( ویا بزرگتر) احساس شود

 .ماه حامله باشد 8ا ی 7است كه واقعاً 
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د كه این كار ها طفل را حدس بزنید، بخاطر داشته باشی زش اینكه چگونه قبل ازتولد اندازۀبخاطر آمو :داشت دیا

 :را تمرین نمایید

 هر طفل را زمانیكه درد هاي والدي مادر شروع میشود حدس بزنید اندازۀ. 

 شما ترازو نداشته باشید به  اگر. بعد از تولد هر طفل، آنرا وزن نمایید و ببینید كه آیا درست حدس زده اید

 .طفل ببینید و بخاطر بسپارید كه چگونه در شكم مادر احساس میگردید
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 :چه وقت كمك طبي بگیرید 

در شفاخانه ممكن . ماه دارد و شفاخانه نزدیك است دفعتاً به آنجا بروید 8اگر شما فیصله نمودید كه طفل كمتر از 

 اگر طفل بهر صورت تولد شود، در شفاخانه. ي بدهند كه والدت را بطي نموده و یا توقؾ دهدئبتوانند به مادر دوا

 .ممكن است بهتر بتوانند از طفل مراقبت نمایند

 :اگر شما یكي از این عالیم را میبینید باید به شفاخانه بروید

  پاوند معلوم میشود 45كیلوگرام یا  2طفل كوچكتر از. 

  (دیده شود 235صفحه )مادر عالیم انتاني را دارد. 

  (شوددیده  244و  234صفحه )مادر خونریزي یا درد ؼیر عادي دارد. 

 آبله تركیده بوده باشد. 

 

 :چه وقت در منزل بمانید 

اگر شفاخانه بسیار دور باشد یا بسیار قیمت باشد و یا حاالت دیگري وجود داشته باشد كه شانس زنده ماندن طفل را كم 

اري ماهه باشد حتي در بسی 7طور مثال اگر طفل كمتر از . ممكن مادر ترجیح بدهد كه در منزل بماند ،میسازد

 .بمیرداست نیز ممكن ها شفاخانه 

همچنان ممكن است در صورتیكه ضربان قلب 

طفل براي بیشتر از یك روز شنیده نشود و یا 

حركت نداشته باشد، مادر نخواهد كه به شفاخانه 

چون طفل ممكن است مرده باشد هنوز هم . برود

 .یست كه میشود در خانه انجام دادئبعضي كارها

نست كه با خوابانیدن مادر در شما خواهید توا

حالیكه ناحیه سرین بلندتر باشد والدت را بطي 

خانم باید در بستر آرام . ساخته یا توقؾ دهید

 .بماند

اقالً یك لیتر آب، چاي و یا آب میوه هر چه زودتر بدهید و بعداً تا اندازه كه میتواند هر  شبر عالوه شما میتوانید برای

ا یك نوع چاي داروئي را در ساحه خود میشناسید كه در توقؾ داد ن والدت و یا رخاوت ساعت بنوشد و یا اگر شم

ملي لیتر و یا یك پیاله  200دادن بدن موثریت دارد، آنرا همان وقت به مادر بدهید شما ممكن است برایش نوشیدن 

هر ساعت الي توقؾ ( لي نداردو از نظرعقیدتي اشكا شما پیدا میشود  بیر و یا چیز دیگري كه در منطقۀ) نوشیدني

 .تقلصات توصیه نمایید

اگر مادر بسیار بر انگیخته شد و یا به استفراغ نمودن شروع ( مست شود)آگاه باشید كه ممكن است مادر مسموم گردد 

م ساعت انجا 3اینكار را براي بیشتر از )گیالس برایش ندهید  3بیشتر از . كرد دادن نوشیدني الكولي را توقؾ دهید

 .خانم باید استراحت نموده و در صورت امكان از تشویش و فشار ها احتراز نماید( ندهید
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، ثب توبص جلذ آى داغ اطت ّیب درجَ حزارت خبًن ثیشتز هبدر هیگْیذ کَ احظبص گزهي هیٌوبیذ .2

  :درجۀ فبرًِبیت هیجبشذ 111یذ یب طبًتی گز ۀدرج 3778اس 

انتان است وبدان  ک عالمۀتب اکثراً ی. این ها عالیم تب اند 

مثانه یا  ،است که میکروب های مضر داخل رحم معنی

تب همچنان  .ها شده ومادر را مسموم نموده استگرده 

 .بوجود آیدمتواند از سبب مالریا 

 :عالیم دیگر انتانات عبارتند از 

  موجودیت بوی بد در مهبل. 
  در  –مادر در ساحه دور کمر احساس درد دارد

  .طراؾ یا پشت آن ، اپیشرو
  شکم مادر با تماس ناراحت ودرد ناک است. 
  ضربان در یک دقیقه است  100نبض مادر بیشتر از. 

  فی دقیقه باشد  160ضربان قلب طفل ممکن بیشتر از. 
 

 : چه کارهایی انجام شود

آب  –مقدار زیاد مایعات  دادن .ته باشد باید هر چه زود تر کمک طبی بگیرداگر مادر تب با یکی ازین عالیم را داش

ر آن در کاهش تب یویا چای دارویی که تاث( دیده شود  172صفحه ) ضیاع مایعات  نوشیدنی های تعویض کنندۀ

 3هر ( استامینوفن ) ملی گرام پاراستامول  500شما ممکن است به مادر . شناخته شده باشد ، برای مادر شروع شود 

 .تب بدهید ساعت از طریق دهن برای کاهش  4تا 

در صورت امکان کوشش نمایید تا  .کن انتان را توقؾ ندهد اما در پائین آوردن تب کمک خواهد کرداین ادویه مم

در صورتیکه مرکز صحی  .انتی بیوتیک ها به شفاخانه برویدو( دیده شود  414صفحه ) برای گرفتن مایعات وریدی 

ی بیوتیک های ذیل را در مسیر راه برای خانم بدهید صفحات ، یکی از انتشتر از یک ساعت فاصله داشته باشدبی

 :قبل از دادن زرقیات عضلی دیده شود  383-387

  (.رزق عضلی زود تر تؤثیر می نماید)ت، از طریق عضلی یا از طریق دهن ساع 6گرام هر  2امپی سیلین 

  پنسیلینVK  2  از طریق دهن  ،ساعت بعد 6گرام هر. 

  پنسیلینG 2 از طریق عضلی ،ساعت 6احد هر میلیون و.  

  از طریق عضلی  ،ساعت 6ن واحد هر وملی 1.2پنسلین پروکائین 
 . این ادویه را یکجا استفاده ننمائید

صفحه ) داشته است خود را مطمئن سازید که از مادر پرسیده اید که در مقابل هیچکدام از انتی بیوتیک ها حساسیت ن

ممکنه وی را به  یت داشته باشد هیچ یک از این دوا ها را به مادر ندهید وبزودیاگر خانم حساس .(دیده شود  388

روز حتی اگر درجه  5اگر شما نتوانید به شفاخانه بروید ، یکی ازین انتی بیوتیک ها را برای اقآل  .شفاخانه برسانید

روز  2حرارت مادر برای  روز در صورتیکه درجۀ 5عد از گذشت ب .حرارت مادر پائین آمده باشد برایش بدهید

 .باشد انتی بیوتیک را قطع نمائید نورمل بوده

زم باشد تا شما ممکن است ال .گردندیبعضی میکروب ها تنها با انتی بیوتیک های مخصوص تداوی م :داشت دیا

خود صبحت نمائید که آیا کدام انتی بیوتیک خاصی وجود دارد تا شما آنرا در بکس خود با مسوولین صحی منطقۀ 

 .ه باشیدداشت
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 :رّس ثبس ُن ّالدت شزّع ًشذٍ اطت 2/1طبعت یب  12 تب  8آثلَ تزکیذٍ اطت هگز ثعذ اس  .3

 

، میکروب ها میتوانند به زمانیکه خریطۀ آب پاره شود

برای . شروع به داخل شدن به رحم نمایندآهستگی 

نات طفل باید در ظرؾ یک روز ویک شب جلوگیری از انتا

 بناءً . آب تولد گردد بعد از پاره شده خریطۀ( ساعت  24) 

، ی مراحل مختلفه والدت موجود باشدبرای اینکه وقت برا

ساعت بعد از پاره  12 تا 8تقلصات والدی باید در ظرؾ 

 .شده خریطۀ آب شروع شود

 

 :چه کار هائی باید انجام گردد 

ساعت شروع نشود ویا اگر شروع شود مگر ضعیؾ باقی بماند کار های زیل را انجام  12تا  8ظرؾ در  اگر والدت

 :دهید 

  شد ، اگر خانم با چند خطر دیگری موجود با اشد ، اگر عالیم انتان یا عالمۀماهه ب 8در صورتیکه طفل کمتر از

جنسی داشته بوده باشد ، اگر خانم درین  اگر شوهرش با چندین خانم رابطۀ جنسی داشته بوده باشد ، نفر رابطۀ
آب پاره شده خانم چیزی را در مهبل  بوده باشد ویا اگر وقتیکه خریطۀ اواخر انتان مجاری ادرار ویا مهبل داشته

 .خود گذاشته باشد باید دفعتآ به شفاخانه بروید 
شما  ساعت بعد تر است ، 4نه طورمثال اگر شفاخا .ه که زمان رسیدن به شفاخانه را سنجش نمائیدبخاطر داشت

روز دور باشد به مادر  2/1اگر شفاخانه بیشتر از  .ساعت شروع نمائید 8 -4باید رفتن به شفاخانه را بعد از 

ممکن است شما بخواهید که حتی  .(دیده شود  299-298صفحات ) دهید بخاطر وقایه از انتانات انتی بیوتیک ب

اند درد داشته باشد تا بتو شفاخانه ممکن ادویۀ .برویدنزدیکترین شفاخانه در عدم موجودیت عالیم خطر نیز به 

 .های والدت را شروع نماید

 :اگر شما تصمیم گرفتید که در منزل بمانید 

 رت حرا اگر ترمامتر داشته باشید درجۀ .تانی از نزدیک زیر مراقبت بگیریدمادر را برای در یافت عالیم ان

 .را ببینید  235 عالمۀ انتان دیده شد صفحۀاگر کدام  .ائیدساعت تعیین نم 2وی را هر 
ار می کشید به مادر مشوره دهید که مقاربت جنسی نداشته باشد ، هیچ زمانیکه برای درد های والدت انتظ در

مادر باید بعد از هر رفع حاجت ناحیه تناسلی خویشرا از  .را در مهبل خود نگذارد ودر بین آب ننیشیند چیزی

چون ممکن است سبب باید معاینه مهبلی را انجام دهد، پاک نماید قابله هیچگاه ن( از قدام به خلؾ ) و به پشت پیشر

 .انتان گردد 

  اگر عالیم میکروبی موجود نباشد ، شما ممکن بخواهید تا روش های خانگی را برای کمک به شروع شدن

برای مادر ادویه  .(دیده شود  382-377صفحات ) تقلصات والدی یا تشدید تقلصات والدی استفاده نمائید 

این نوع ادویه صرؾ در شفاخانه باید  .خانه برای شروع والدت داده نشود مانند اکسی توسین در مدرن
 .تطبیق گردد 

  ( .دیده شود  299-298صفحات ) برای جلوگیری از انتانات به مادر انتی بیوتیک بدهید 

زمانیكه خریطه آب پاره شود، مانعه 

رحم از بین رفته و انتانات به آهستگي 

 .شروع به داخل شدن به رحم مینماید

 خریطه آب پر شده 

یك نظر خوب است كه با داكتر یا مركز  :داشت دیا

صحي منطقۀ خود صحبت نمایید تا ببینید كه آنها چه مدت 

این . انتظار را بعد از پاره شدن خریطۀ آب توصیه مینمایند

 .وقت ممكن است ازیك منطقه تا منطقۀ دیگر متفاوت باشد
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 :آة ًصْاری ، سرد یب طجش هی ثبشذ .4

در جریان حاملگی در روده های طفل مواد ؼایطه شروع به تشکل می نماید ، اما طفل اکثرآ الی زمان بعد از والدت 

 .طفل سیاه قیر گون و چسپناک است وبنام میکونیم یاد می شود  مواد ؼایطۀ. تؽوط ندارد

این عمل در صورتیکه  .شته استظفل در شکم مادر تؽوط دا ممکن بدان معنی باشد کهاگر آب سبز یا نصواری باشد 

موجود یت مشکل در طفل  طفال دیگر این ممکن است یک عالمۀمگر برای ا .باشد معمول است( بریچ ) ل به پا طف

 .باشد 

اگر طفل این مواد ؼایطۀ چسپناک را  .طه به دهن یا بینی طفل داخل گرددهمچنان خطر آن موجود است که مواد ؼای

 اینکار بعضآ سبب انتان شش، .اهد بود تا مقدار کافی هوا بگیردشش شده وبرای طفل مشکل خوآنها داخل تنفس نماید، 

 .تخریبات دماؼی ومرگ میشود 

 

 :چه کار باید انجام شود 

اگر طفل به پا )  .(دیده شود  128-123صفحات ) است ( بریچ ) مریض پیدا نمائید که آیا طفل به پا یا شکم  با معاینۀ

-262توصیه های صفحات ، (بوده ویکمقدار ساخته شده باشد موادؼایطه ممکن به رنگ سبز تیره یا سیاهیا بریچ باشد 

 .تعقیب شود  265

وده ودیگر عالیم خطر موجود اگر خفیفآ سبز ب .ین است، رنگ آب را معاینه نمائیداگر شما میدانید که سر طفل پائ

 .به ضربان قلب طفل در تمام مدت والدت ادامه دهید ممکن مشکلی وجود نداشته باشد به گوش دادن نباشد، 

 .مراقب عالیم خطر باشید

برای مادر بسیار مطمئن  .ز والدت طفل به یک شفاخانه برسیداگر آب از سبز خفیؾ ، تیره تر باشد وشما بتوانید قبل ا

ته وممکن ضرورت به همچنان ممکن است در جریان والدت مشکالت داش .د بود تا در شفاخانه والدت نمایدخواه

نی شفاخانه ممکن است وسایل بخصوص جهت پاک کردن دهن وبی .فورسپس یا عملیات برای طفل باشد استفاده از

شما نتوانید اگر  .شش موجود باشد آنرا تداوی نماید میتواند در صورتیکه کدام مشکل و طفل بعد از والدت داشته باشد 

دیده  258صفحه ) اهید داشت گی های خاص برای این والدت ضرورت خو ، به گرفتن آمادهبه یک شفاخانه بروید

 .(شود

 

طبعت ثزای  24طبعت ثزای خبًن ُبی چٌذم ثبری ّثیشتز اس  12دّام تقلصبت قْی ثیشتز اس  .5

   :خبًن ُبی اّل ثبری

ار رمی نوشد واد ، مکرراً اصله بین تقلصات استراحت مینمایدبعضی اوقات والدت نارمل است وتا زمانیکه مادر در ف

ر را از ماد! ک والدت طوالنی میتواند یک عالمۀ خطر مهم باشدمگر ی .ماید کدام خطری وجود نخواهد داشتمی ن

آیا خانم  .عالیم انتانی را پیدا نموده است ؟ آیا خانمدرد ها از هم بیشتر دور شده است آیا .نزدیک زیر مشاهده بگیرید

 لب طفل نورمال است ؟ خسته شده است ؟ آیا هنوز آواز ق

وزش دیده واجازه اگر شما آم .الدت طوالنی گردند معاینه نماییدمادر را برای دریافت مشکالت ذیل که میتوانند سبب و

، یک معاینه را درهمین وقت انجام دهید تا بتوانید تصمیم بگیرد که مشکل چه می دارید که معاینۀ مهبلی را انجام دهید

 .باشد 
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 :  ده وتثبیت شده نمی تواندطفل کالن بو

 .، طفل خارج شده نخواهد توانستباشد وداخل استخوان های لگن خاصرۀ مادر داخل شده نتوانداگر طفل بسیار کالن 

مادر تا زمانی درد خواهد داشت که رحم پاره شود واز سبب خونریزی داخلی خانم بمیرد ویا تا زمانیکه خانم وطفل از 

، گفته میتوانید که طفل بسیار بزرگ بعضی اوقات با حس نمودن شکم مادر .ان وفات نمایندتحلیل رفتن قوایش سبب

بسیار امکان دارد که طفل  .باید به معلوت دیگر استناد گردد است مگر اؼلبآ

 :یک مادر بسیار بزرگ باشد اگر 

  بخصوص اگر خانم بسیار کوچک باشد ویا ) پدر طفل بسیار بزرگ باشد
 (.د مختلؾ وبزرگتر باشدپدر از نژا اگر

 دیگر خانم های همان منطقه بسیار کوتاه قد باشد  مادر به مقایسۀ. 
 ی ران ها خوب نشوونما نکرده باشدمادر بسیار جوان بوده ومفاصل باالئ. 
  مادر در استخوان های مفاصل باالئی  ران سوء شکل داشته باشد   . 
 داشته باشد  ( دیابت )  مادر مرض شکر یا. 
 بسیار بزرگ احساس شده ویا بصورت ؼیر معمول در جریان  طفل

 .حاملگی سریع نشو ونما می نماید 
  سر طفل به شکل ؼیرمعمول بزرگ باشد. 
  زمانیکه درد های والدت شروع شود  –سر طفل هنوز بلند وشناور است

 166صفحه )تخوان عانه احساس شده می تواند سر طفل باال تر از اس

 .(دیده شود
 زیاد داشته واین طفل بزرگتر  زمان تولد طفل قبلی اش مشکالت مادردر

 .است
 پیشروی درد های والدی داشته است مادر برای مدت طوالنی بدون کدام. 

 

نجائیکه شما یقینآ گفته نمی توانید که طفل بسیار کالن بوده وتثبیت شده نمی تواند در ابتدا چند ساعت بگذارید که از آ

 .یابد ومشاهده نمائید که چه واقع می شود  درد های والدی ادامه

ساعت درد های  12اگر مادر برای  .م می شود مگر بخوبی تولد می گرددبعضی اوقات یک طفل بسیار بزرگ معلو

ممکن برای والدت طفل  .خانم رابه شفاخانه انتقال دهید ،الیم نزدیک بودن طفل مشاهده نشودقوی داشته وهیچگونه ع

 .باشد  نیاز به عملیات
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و شما گفتید كه هنوز آبله 
 ...پاره نشده است

سر طفل پائین است كه خوب 
 ..میبا شد

مگر ممكن . یك طفل بزرگیست
 ..است بسیار بزرگ نباشد

زن خورد  مگر او  یك
و سرین وي ...است 

 كوچك است

وطوري معلوم میشود كه 
هنوز سرطفل بلند و 

مگر ...شناور است
 ..مطمئنا  گفته نمیتوانم

چه ..صداي قلب طفل خوب است
 ؟وقت تقلصات شروع شد

 حدودا سه ساعت قبل

 شدت تقلصات 
 چگونه بود؟

به اندازۀ قوي بود كه 
... مرا از كار باز دارد
مگر به اندازۀ حاال 

 ....خراب نبود

بسیار  صداي قلب طفل
 ..خوب است

خوب؛ فكر میكنم كه میتوانیم 
 .كمي بیشتر انتظار بكشیم

من میدانم كه تقلصات 
 ..قوي میباشد

نها باید قویتر مگر آ
شوند تا طفل را 
 .خارج ساخته بتوانند

من میخواهم كه 
شما برخیزید 
ومدتي بنشینید 

یا قدم 
خوب ..بزنید

 .است

ومن میخواهم 
كه بعضي 

مایعات را به 
شما تهیه نمایم 
تا شما بعد از 
هر تقلص كي 

این به . بنوشید
شما كمك 
 خواهد كرد

حاال كمي 
 .بنوشید

من شهر براي كار كردن 
 . رفته بودم و همین لحظه آمدم

خوب  آیا خانمم
 است 

من هنوز چیزي 
 گفته نمیتوانم 

!  اوه خدایا
او قد بلند 
 است 

! نه
زرقیات 
قبل از 
والدت 
بسیار 
خطرناك 
میباشند 
واو را 
خواهد 

 كشت 

نمیتوانید برایش دوا 
زرق كنید تا سرعت 
 والدت زیاد شود؟ 

جثه خانم خورد 
و طفل كالن 

وقت .. میباشد
 زیاد گرفته است 

 اوه 

به نفس كشیدن ادامه بدهید و 
 . هستیدشما خوب . راحت باشید

 !!!!ها آآآ،
 هي آآآ ...هي ي ي

بلي صداي قلب هنوز خوب 
است و شما هنوز انرژي 

مگر وقت زیاد سپري ...دارید
 ..  شده است

من فكر مینمایم 
كه خوب خواهد 

بود تا به 
 شفاخانه برویم 

 نفس، نفس
 ، آآآ!!ها

 هي ي، هي
 ها ه ه ، ها

 هي ي هي ي ي  

 .. من با شما خواهم رفت 

 تشكر از شما 

قابل تشكر 
 نیست 

قابل تشكر 
 نیست 

قابل تشكر 
 نیست 

 شكر خدایا 

خانم من 
خوب است و 
من حاال یك 
 .  طفل دارم

خوب كردید كه او را به 
 شفاخانه آوردید 

عملیات خالص شد  اتاق اكسري 
و هر دو خوب 

 هستند  

ضرورت به عملیات؟ من 
 همینطور فكر میكردم  

طفل بسیار كالن است 
. و تثبیت نخواهد شد
او باید عملیات 
 سزارین شود  
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 :  طفل در یک وضعیت مشکل یا نا ممکن والدی قرار دارد

 .والدت در یک زمان کوتاهتری صورت خواهد گرفت  ،پائین ورویش بطرؾ پشت مادر باشد اگر سر طفل

ادر، روی در اول مانند قرارگرفتن روی طفل بطرؾ پیشروی م –اگر طفل در یک وضعیت دیگری قرار داشته باشد 

 درینحاالت والدت طفل مشکل ویا –، پیشانی در اول قرار داشته باشد ویا طفل بحالت مستعرض باشد قرار داشته باشد

 .نا ممکن است 

 :قرار گرفتن روی طفل بطرف پیشروی مادر

مگر  .لبآ بدون مشکل میتواند تولد گردداگر روی طفل بطرؾ پیشروی مادر باشد اؼ

کوشش نموده ودردهای والدی را ممکن الزم باشد تا  .طوالنی می باشداکثرآ والدت 

روش تنبیه نمودن نوک پستان ها ویا دیگر روش های مهربانانه وطبیعی  .قویتر بسازید

  .بکار برید (دیده شود  377صفحه ) را مانند قدم زدن 

 :همچنان مفید خواهد بود اگر 

 ها برای  مادر را به حالت افتاده روی دست ها وپا

در جریان  اگر) .یکساعت یا بیشترقراردهید

میکند که قدم بزند یا  تقلصات خانم ضرورت پیدا

  .(را باالی شکم جمع نماید، خوب استپا های خود 

  به مادر بگوئید که در فاصله بین تقلصات تمرین

دیده  69صفحه ) گربه خشمگین را اجرا نماید 

شروع ساعت از  12اگر شما بعد از (. شود 

پیشرفت  الدت فعال می بینید که کدام عالمۀو
شرفت برای چندین ساعت وجود ندارد ویا اگر پی

-، مادر را به یک شفاخانه انتقال دهیدمتوقؾ گردد
بخصوص اگر شفاخانه بیشتر از یکساعت فاصله 

 .داشته باشد 
 

 : قرارگرفتن روی یا پیشانی طفل در اول 

 .تن سر طفل در کانال والدی میتواند والدت را آهسته یا نهی نماید بعضی اوقات این طریقه قرار گرف

 ،در همان لحظه به شفاخانه بروید ،ا پیشانی در اول قرار گرفته باشدروی ی ،شما فکر مینمائید که در وضعیت سرر اگ

 .کوشش ننمائید که آنراتدور بدهید 

بسیاري از 

اطفال سر خود 

را به این شكل 

اینكار . میگیرند

تثبیت سر را 

 یسازدآسانتر م

در این طفل 

پیشاني در اول 

درین . قراردارد

حالت اكثراً سر 

در استخوان 

هاي مادر تثبیت 

 .شده نمیتواند

مگر بعضي 

اوقات روي طفل 

این . اول مي آید

حالت تثبیت سر 

را بسیار مشكل 

 .زدمیسا
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 : وضعیت مستعرض قرار گرفتن طفل به

 ،عرض در رحم قرار گرفته باشدطفلی که به وضعیت مست

نیز  اگر مادر قبال .می تواند در همان حالت تولد گرددن

دقیقه از هم  20، اگر تقلصات بیشتر از طفل داشته است

دور دادن طفل ماهر باشید اگر شما در  فاصله داشته باشد و

، ممکن طفل به که ماهر باشد پیدا نموده بتوانیدویا کسی را 

 (.دیده شود  409صفحه )  آسانی تدور نماید

اگر اینکار صورت نگرفت هر چه زود تر به شفاخانه 

 .بروید 

 

 :داشته وخستگی مفرط دارد ( دیهایدریشن ) مادر ضیاع مایعات 

اما اگر خستگی مفرط ویا  .در موجودیت درد های والدی قوی، خستگی وعرق زیاد مادر یک چیز نارمل است

واند سبب والدت بسیار طوالنی یا خطر ناک تیم .داشته باشد( ار کافی آب در وجود دعدم موجودیت مق) دیهایدریشن 

 .همچنان ضیاع مایعات سبب می شود که مادر احساس خستگی مفرط پیدا نماید  .گردد

صفحۀ ) عالیم دیهایدریشن را دارد ، در مییابید که مادر بسیار خسته شده واگر زمانیکه شما به صحنۀ والدت می رسید

  یا یکی از مایعات تعویض کنندۀ دفعتآ برایش چای کمرنگ با مقدار زیادی شکر یا عسل ویا آب میوه ،(دیده شود  171

 .بدهید ( دیده شود  172 صفحۀ) آب وجود را 

دیده  140صفحۀ )داشته وشما می یابید که در مرحلۀ خفیؾ وفعال یا مإخر والدت قرار دارد  اگر مادر خستگی زیاد

  .(شود

 رای والدت دادن بسیار اگر مرحله خفیؾ والدت برای چندین ساعت یا روز ها دوام نماید، مادر ممکن است ب
حتی قبل از شروع والدت فعال اگر هنوز والدت دور باشد ، ممکن است برایش کمک شود اگر  .خسته باشد
 .ش ورخاوت نمایداو را کمک نمائید تا احساس آرام .ه بین تقلصات مادر استراحت نمایددر فاصل

 

 

 

 

 

 

 

یار ماهر به شما تدریس اگر توسط یک شخص بس: وشش ننمائید که طفل را تدور دهیددرین حاالت ک  احتیاط

 .دقیقه تقلصات دارد 10ر منظمآ هر ، اگر اول باری باشد ویا اگر مادنشده باشد
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ابله در محل شما موجود باشد که ق (طور مثال سنبل الطیب یا سنبل کوهی ) ن بعضی عالج ها یا گیاه های محلی ممك

اگر شما فکر مینمائید که این  .، از آن استفاده می کننداول والدت استراحت نموده بتواند ها برای اینکه خانم در مرحلۀ

 .ر نخواهد بود می توانید که درین حالت از آن استفاده کنیدداروها برای طفل مض

همراهی  .ئی میتواند یک والدت را بطی سازدتنها نخواستن طفل دیگر ویا ،مانند ترس –بعضی اوقات تهیجهات 

 .ک می نماید تا احساس آرامش نمایدمادر گاهی مادر را کم کردن وتقویۀ

 پیشرفت نکند وطوری معلوم گردد که والدت طفل چندین ساعت بعد  اما .اگر مادر در مرحلۀ فعال والدت باشد
در صورتیکه آبله نترکیده ) ماساژ وحمام  او را تشویق نمائید وممکن او را ،د برای مادر مایعات بدهیدخواهد بو

را به بوده وباز هم والدت نزدیک نباشد، وی  ساعت در مرحله فعال والدت 12اگر برای بیشتر از  .بدهید (باشد 

 .شفاخانه انتقال دهید
 

 :مادر پر بوده وتخلیه شده نتواند مثانۀ 

ئینی شکم مادر را پر بودن مثانه قسمت پا برای معاینۀ

ه پالستیکی پر پر مانند یک خریط یک مثانۀ .لمس نمائید

آ در اکثرآ شما شکل مثانه را واضح .از آب معلوم میشود

وی  ،ۀ مادر پر باشداگر مثان .تحت جلد مادر دیده میتوانید

روی  .اگر مادر از بستر بلند شده نتواند .باید ادرار نماید

ر در برخواستن مشکالت اگ .یندشر سرپا بنتشت در بست

یک حوله یا تکه را در بین پا هایش قرار  ،داشته باشد

که قرار دارد ادرار  مادر بگوئید که در حالتیه داده وب

ؼوطه نمودن یک  بعضی خانم ها می گویند که .نماید

این همه مادر نتواند اگر با  .(دیده شود 391صفحۀ )نماید  دست در آب گرم در هنگام ادرار نمودن به آنها کمک می

مادر  را داخل مثانۀ( کتیتر ) ب معقم یک کارکن صحی آموزش دیده می تواند یک تیو .کمک نیاز دارد ،ادرار نماید

 .(دیده شود 391صفحۀ )ج شود تا کمک گردد که ادرارخار داخل نماید

 .اگر این شخص بتواند به خانه بیاید مادر می تواند در منزل بماند در ؼیر آن مادر باید به شفاخانه برود 

   :مادر ناراحت وترسیده  است

د اینکار سبب می شو .شتر در مقابل آن مجادله می نمایدبی ،که خانم از والدت ترس داشته باشدبعضی اوقات هر قدر 

-313صفحۀ )ؼلبآ میتواند مشکل را حل نماید تقویت خوب والدی وهمراهی ا .والدت طوالنی وبیشتر دردناک شود که

برای  .ایه هائیکه روش دوستانه ندارند نباید در والدت اشتراک نمایندانواده ویا همسآن اعضای خ. (دیده شود 321

این حالت  .نارحتی وترس بسیار معمول استروع می گردد، بسیار فعال والدت ش خانم های اول باری زمانیکه مرحله

را کمک نمائید تا بفهمد  خانم .شده ویا در وسط بندش پیدا نماید بطی ،د تا یک والدتی که خوب پیش میرودسبب میشو

 برایش تشریح نمائید که هر .تا هر چه زود تر طفل تولد گردد فعال والدت نورمال است وکمک می نماید که مرحلۀ

 .نی تر خواهد شدقدر خانم بیشتر ممانعت نماید به همان اندازه والدت طوال
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اس ، خْى تبسٍ ّیب ثیشتز لختَ ُبی خْى: هبدر خًْزیشی غیز عبدی یب خًْزیشی شذیذ دارد  .6

 :طی طی خْى در جزیبى ّالدت 211

 

 :هر خونریزی غیر معمول 

 .شاک برود می تواند به  ،اگر مادر خونریزی زیاد داشته باشد

 

 عالیم شاک

 خی وضعیفی داردمادر احساس ضعؾ وسر چر. 
 

 خانم های سیاه پوست زمانیکه  .رنگ مادر پریده وعرق سرد دارد
چشم ها  مگر معاینۀ ،باشند رنگ پریدگی پیدا می کنندخونریزی داشته 

پلک پائینی چشم مادر را کش  .وبستر ناخن ها بیشتر کمک مینماید
 .درنگ گالبی ضعیؾ را دار ،ر عوض سرخ بودننموده ببینید که د

ن سفید نشد بدان اخن مادر را فشار بدهید اگر رنگ آ، نهمچنان شما
 :زیادی خون ضایع نموده است  معنی خواهد بود که مادر قبآل مقدار

 

 

  خسته احساس می شود ، ضعیؾ وفی دقیقه بوده، سریع 100مادر بیشتر از نبض. 

 کاهش یافته ویا هر یک از شماره ها نظر به اندازهء زمان  40/80از  فشار خون مادر به کمتر

 .درجه سقوط نماید  15حاملگی بیشتر از 

 

 چگونه شاک تداوی شود 

د که سر آن پائین مادر را طوری در بستر بخوابانی .1
این کار  .وقسمت سرین و پاهایش بلند تر باشد

به دماغ واعضای  سبب می شود که خون بیشتر
 .وجود برسدداخلی 

، دادن طور انجام گردداگر شما میدانید که چ .2
مایعات وریدی را با استفاده از سیروم نمکی یا 

را از طریق مقعدی  رنگر ویا تطبیق مایعات

 (.دیده شود 409صفحه )شروع نمائید 
وید؛ مادر ممکن است در نقل الدم به شفاخانه بر .3

ضرورت داشته  (گرفتن خون از طریق وریدی)
کوشش نمائید تا از اقارب مریض کسانی را  .باشد

 . ید تا بتوانند به مادر خون بدهندبه شفاخانه بفرست
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 :عادی بدون درد خونریزی غیر

پالسنتا در قسمت )ه اما درد ؼیر معمول نداشته باشد، ممکن است یک عالمۀ پالسنتا پریویا اگر مادر خونریزی داشت

 ( .دیده شود 101صفحۀ )باشد ( ینتر، روي فوحۀ عنق رحم موقعیت دارددر قسمت های پائباالیی رحم نبوده و

ن عبارت از خارج آ ، بعضی اوقات اولین عالمۀپالسنتا پریویا در اخیر حاملگی دیده می شود عالمۀ اگر چه اکثراً 

دی ممکنه به به زو .در مرحلۀ ابتدائی وخفیؾ والدت است( اندازه ایکه یک تکه را تر نماید به)شدن خون شفاؾ 

کن است مادر مم .شفاخانه بروید

 نقدر خونریزی داشته باشد کهآ

بزودی همینکه عنق رحم باز گردید، 

انتظار بناًء  .سبب مرگ وی شود

ادامه کشیدن ودیدن اینکه خونریزی 

 .خواهد یافت مصوون نمی باشد

شاک را در مسیر راه انجام تداوی 

   .(دیده شود 243 صفحۀ)دهید 

 

عبدی غیز دردتقلصبت ثیي تقلصبت درد داشتَ ّرحن ًزم ًشذٍ ّیب خبًن در ٌُگبم فبصلۀ  هبدر در .7

 .را احظبص هی ًوبیذ

هنگام تقلصات می تواند یک عالمۀ خطر بسیار جدی  موجودیت درد در فاصله بین تقلصات ویا درد ؼیر معمولی در

حم پاره یا ر ،(انفصال قبل از وقت پالسنتا) ا شده استاین میتواند بدان معنی باشد که پالسنتا از جدار رحم جد .باشد

 .شده ویا رحم میکروبی است

 

  :( Abruption)جدا شدن یا انفصال قبل از وقت پالسنتا 

ادر وطفل هردو اگر پالسنتا شروع به جدا شدن از جدار رحم نماید، م

مادر ممکن است از سبب خونریزی زیاد بمیرد  .در خطر خواهند بود

ده است بسیار خونریزی خواهد جدا ش  که پالسنتا از آن حلیزیرا م

خون دهنده را  رحم نمی تواند ناحیۀ ، چون طفل داخل است،داشت

طفل ممکن بمیرد ویا مشکالت شدید داشته باشد  .حت فشار بگیردت

 .ار کافی اکسیژن را از مادر بگیردزیرا نمی تواند مقد

 

 : عالیم خونریزی در رحم 

 لذا به هر دردؼیرمعمولی توجه  ،کن است در ابتدا بسیار ضعیؾ باشدمم)دارد  له بین تقلصلت دردمادر در فاص
 .د شدید تر شود خطر بیشتر می باشدکه در رتیدر صو .(جدی داشته باشید

  (گر بعضی اوقات هیچ خون خارج نشودم)مادر ممکن خونریزی داشته باشد. 
 مادر با لمس ناراحت ودردناک است شکم .تمام مدت سخت استسخت است ویا در بین تقلصات  رحم در فاصلۀ. 
 (دیده شود  243صفحه ) ک را دارد مادر عالیم شا. 

  100کمتر از )ویا بسیار بطی است ( یک دقیقه  ضربان در 180بیشتر از )ضربان قلب طفل بسیار سریع است 

 ،بجز از والدت های بسیار سریع( اشدضربان قلب موجود نب)ویا طفل ممکن مرده باشد ( قیقه ضربان در یک د
، مادر را بخاطر شاک شفاخانه انتظار نکشیددر راه  .اید مریض به شفاخانه انتقال گردددراینگونه حاالت دفعتآ ب

 (.دیده شود  243صفحه ) تداوی نمائید 

ممکن است با اینکار شما در : ولی معاینه مهبلی را انجام ندهیدورت موجودیت خونریزی ؼیر معمدر ص  احتیاط

 .شد ید تر سازیدخونریزی را بسیار پالسنتا با انگشت خود سوراخ ایجاد نموده و
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 : پاره شدن رحم

ت میتواند هر یکی ازین حاال .باشدود یک پاره گی باز می داشته یک رحم پاره شده طوریکه در تصویر دیده میش

 :سبب پاره گی رحم گردد

  مادر در والدت های قبلی عملیات سزارین شده باشد. 
  یا بیشتر از پنج طفل داشته باشد  5مادر. 

 قوی باشد تقلصات والدی بسیار دوام نموده و. 
  ( از طریق دهن یا بصورت زرقی)قوی به مادر دوا های

 .درد ها تجویز شده باشدیا تشدید  بخاطر شروع شدن
 ده ویا به شکم مادر صدمه کسی باالی شکم مادر فشار آور

 .رسیده باشد  یا جرحه
  طفل بسیار کالن بوده ویا در وضعیت مشکل قرار گرفته

در رحم در داخل وجود از آنجائیکه پاره شده گی  .باشد
اما این عالیم به  .مادر میباشد، شما آنرا دیده نمی توانید

 :گوید که رحم پاره شده است شما می
  مادر در فاصله بین تقلصات یک درد بسیار خراب داشته

 .بعدآ یک احساس پاره شدن وبعدآ کاهش دردها
  تقلصات رحم مادر توقؾ می نماید. 

 

  اگر چه بعضآ  )خونریزی داشته باشد است مادر ممکن
  .(ممکن خون خارج نشود

  (ه شود دید 243صفحه ) مادر عالیم شاک را دارد.  

 معلوم شده وضربان قلب موجود نیست( بعضی اوقات بزرگتر) بحالت آزاد  طفل در شکم. 
 

 .حتی اگر بسیار دور هم باشد .مادر را به شفاخانه انتقال دهید ، همان لحظهعالیم پاره شده گی رحم را ببینیداگر شما 

در مسیر راه مادر را بخاطر  .است بمیردمیرد وطفل همچنان ممکن خانم مکن است به سرعت خونریزی نموده وب

اشته به گرفتن خون مادر بخاطر خونریزی به یک عملیات ضرورت د .(دیده شود 243صفحه )ئید شاک تداوی نما

ن باشید که یک نفر باید مطمئ .ی جلوگیری از انتانات ضرورت داردضایعات آن وبه انتی بیوتیک برا بخاطر معاوضۀ

 .اهدای خون به شفاخانه رفته باشد وستان با خانم جهتاز اعضای خانواده ویا د

 

 :  میکروبی شدن رحم

یک رحم میکروبی شده بدان معنی است که  .اهد شدبعضی اوقات انتانات رحم نیز در بین تقلصات سبب درد خو

دیگر عالیم  عالیم انتانات رحم مشابه. یافته وسبب مسمومیت مادر شده استمیکروب های مضر داخل رحم راه 

میکروبی شدن رحم سبب شاک  .کاری باید انجام شود مطالعه گرددبرای اینکه بعدآ چه  233 صفحۀ. انتانات می باشد

 . (دیده شود  243صفحه ) ه میتواند نیز شد
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، پٌذیذٍ گی رّی ّدطت ُب، طز  91/141 فشبر خْى ثلٌذ تز اس: هبدر پزی اکالهپظیب دارد .8

یي قجزغَ ُب ّتشذیذ درد ث ،ییزات دیذ، تغدردی

 :عکظبت

ده دی 112 صفحۀ) کی از عالیم پری اکالمپسیا اگر مادر ی

را در جریان والدت داشته باشد، ممکن است وی ( شود

ؼی ویا ، خونریزی دمااختالجات، انفصال قبل از وقت پالسنتا

 .بمیرداست طفل ممکن  .خونریزی شدید را نشان دهد

 :رفتن به شفاخانه 

سیا هر چه اکالمپي ت که یک مادر مصاب پربسیار خوب اس

در مسیر راه او را به پهلوی چپ  .زودتر به شفاخانه برود

در صورت  .وشش نمائید تا آرام وخاموش بماندبخوابانید وک

ین والدت ها بسیار اکثرآ ا .امکان داخل موتر را تاریک نمائید

 . شود ویا اختالجات بوجود آید تولدبا خانم یکجا باشید که ممکن است طفل  .سریع می باشند

 :ماندن در منزل 

حد کمک نمائید که تا  .ا در بستر به پهلوی چپ بخوابانیدمادر رؼیر ممکن باشد،  در صورتیکه رفتن به شفاخانه

آمادگی  برای اختالجات .دار زیاد مایع برای نوشیدن بدهید، برایش مقاتاق را تاریک نمائید. وش بماندامکان آرام وخام

جلوگیری از  مختلفی وجود دارند که میتوانند برای تداوی پری اکالمپسیا ویا ادویۀ. (دیده شود 247صفحۀ )بگیرید 

شود وچه وقت ، به چه مقدار داده ورد اینکه کدام نوع آن تجویز شودمگر عقاید مختلفی در م .اختالجات موثر باشند

ممکن است  ن است قوانین مختلفی داشته باشد، بناءً صحی ممکهر مملکت یا بخش  .این ادویه داده شوند، وجود دارد

س خود داشته باشید مالقات خویش در مورد اینکه کدام ادویه را در بک د که شما با مسوولین صحی منطقۀالزم باش

 . نمائید

زیاد وخطر ناکی انبی چون اینها ممکن است عوارض ج .ویه باید در شفاخانه تطبیق گردندماعقیده داریم که تمام این اد

 ینجا بعضی توصیه هادر بهر صورت چون در بعضی مناطق یکمقدار ازین ادویه اجازه داده شده است ما .داشته باشند

موزش این ادویه را استفاده نمائید که آشما تنها باید زمانی  .این ادویه استفاده گردند میاوریموقت ه را در مورد اینکه چ

از اختالجات شدید  زیم سلفات بهترین دوا جهت جلوگیرییی بنام مگنئیک دوا .را داشته باشیددیده واجازۀ استفادۀ آنها 

با مقامات صحی مربوطۀ خود در  .ده وممکن سبب توقؾ تنفس مادر شودآن بسیار مشکل بو می باشد، مگر استفادۀ

 .ئید، مشورت کنیدآن استفاده نما زیم سلفات را استفاده نمائید وچگونه باید ازییا شما میتوانید مگنمورد اینکه آ

 اگر شما آله تعیین فشار خون را نداشته باشید  

-383صفحه ) ر بدهید برای جلوگیری از اختالجات به ماد( IM) ممکن است یکی ازین ادویه را از طریق عضلی 

 (.دیده شود 388

واند از طریق مقعدی نیز در صورتیکه این دوا همچنان می ت)ملی گرام عضلی هرهشت ساعت  15( والیم ) دیازیپام 

ملی  130تال ویا فینوباربی( IM) ملی گرام عضلی  25ویا اموباربیتال  ؛(، تطبیق گرددسوزن یا سرنج نداشته باشید

 .ساعت 6ملی گرام عضلی هر  60تا  30، بعدآ (مقدار ابتدائی)گرام از طریق عضلی 

فشار خون شما بسیار بلند رفته 

من فكر میكنم كه شما باید . است

 .به شفاخانه بروید

همچنان  .دمقدار زیاد دیازیپام میتواند سبب توقؾ تنفس مادر گرد .ر ازین مقدار دیازیپام داده نشودبیشت  احتیاط

مادگی داشته باشید تا آ .ست تنفس بنمایدتولد نخواهد توان دیازیپام بعضآ طفل را بسیار خواب آلود ساخته که در زمان

 (.دیده شود 280صفحه ) صنوعی بدهید در صورت ضرورت به طفل تنفس م
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 :ه ازان استفاده نمائیداگر آله تعیین فشار خون داشته وبدانید که چگون

  براي خانم دیازیپام، اموباربیتال یا فینوباربیتال ب اندازۀ   باشد، 110/160و  90/140اگر فشار خون مادر بین

 .تذكر داده شده بدهید

  یا بیشتر باشد، برایش دیازیپام یا فینوباربیتال به اندازۀ فوق داده ویكي از ادویۀ  110/160اگر فشار خون مادر

 . را بخاطر جلوگیري از خونریزي دماؼي بدهیدذیل 

 :این دوا ها را صرف یکمرتبه بدهید 

 گرام از طریق دهن ویا  250( Aldomet) الدومت 

 ، ملی گرام عضلی 25تا 10( Hydralazine) هیدراالزین 

ز خونریزی دماؼی شما میتوانید هر دو دوا را ، یکی را بخاطر جلوگیری از اختالج ودیگری را به خاطر جلوگیری ا

 .یک سرنج تطبیق ننمائیدبه مادر بدهید اما هر دو دوا را در 

 

 : دارد( غش ) هبدر اختالجبت  .9

چشم هایش ممکن دوران نموده ودست  .کن است به حالت ضیاع شعور بیافتدز مانیکه یک خانم اختالج پیدا می کند مم

، بعضی اوقات بسیار به شدت رنگ است تکان بخوردماند ، بدنش ممکن ممکن است شخ ب .ها ورویش حرکت نمایند

ماید ویا مواد ادرار ن ،خانم ممکن است زبان خود را بجود .بی شود وتنفس صدا دار داشته باشدخانم ممکن است آ

 .ست مؽشوش باشد ونفهمد که چه پیش آمده استزمانیکه دوباره بیدار شود ممکن ا .ؼایطه وی بدون اراده خارج گردد

عضی اختالجات بسیار قوی می باشند، مگر همۀ ب .نمایدج ممکن است از چند ثانیه تا چندین دقیقه دوام یک اختال

دارند، خواهند مرد ویا طفل خود را از بیشتر از نصؾ خانم هائیکه در هنگام والدت اختالج  .اختالجات خطرناک اند

 . وفات خواهند یافت( مادر و طفل)دست خواهند داد ویا هردو 

 :خانم را به شفاخانه انتقال دهیدترین فرصت نیكه اختالج بر طرؾ گردد بزودزما

 :در جریان یک اختالج چه کارهائی انجام شود 

 خاموش بمانید  .1
ای جرم. نگذارید که مادر چیزی را در دهن خود قرار دهد .2

 .تنفسی وی را پاک نگهدارید تا نفس کشیده بتواند
در بین دندان های مادر  یک چوب پوشیده شده با یک بنداژ را .3

اما راه ) .را از جویدن زبانش محافظه نمائیدقرار دهید تا او 
 .(تنفس وی را بسته ننمائید

اد ، بدینترتیب وی مایعات دهن یا مومادر را به پهلو بخوابانید .4
 .استفراؼی را تنفس نخواهد نمود

  .ته باشیدبه مادر اکسیژن بدهید، در صورتیکه داش .5
 ( .صفحۀ بعدی را ببینید )دهید به مادر دوا ب .6
که ممکن است مادر را زخمی  گیرای می یا دیگر اشیای تیز را .7

 .نماید، دور سازید
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 : ادویه برای اختالجات

 :در جریان یک اختالج شما میتوانید دیازیپام رابه یکی ازاشکال ذیل به مادر بدهید 

 رده نمی تواند و در صورتیکه در جریان اختالج دیازیپام از ، تابلیت را خوچون خانم اختالج دارد: دیازیپام زرقی
را از طریق مقعد تطبیق  بسیار خوب خواهد بود تا دیازیپام زرقی. عضلی تطبیق گردد موثر نخواهد بودطریق 

ملی  10اگر اختالجات دیگری موجود باشد  .عد از اولین اختالج تطبیق نمائیدملی گرام دیازیپام را ب 20 .نمائید

 .رام بعد از هر اختالج تطبیق شود گ
 

ا پر نمائید وسوزن آنرا برای تطبیق دیازیپام زرقی اوآل سرنج ر

تمام قسمت های باالئی بیرل سرنج را داخل مقعد خانم  .دور کنید

قسمت بیرل را  .دوا را داخل رودۀ مستقیم تخلیه نمائید نموده و

خارج شدن دوا  اینکار از .دقیقه در مقعد نگهدارید 5ی اقآل برا

، خوب گر یکمقدارمایع از مقعد خارج شودا)جلوگیری می نماید 

جمله  –ملی گرام دیازیپام اضافی داخل گردد  5خواهد بود که 

 ( .ملی گرام  15

 را پیدا کرده  اگر دیازیپام زرقی: تابلیت های دیازیپام

آب  نرا میده کرده وبانتوانید، شما میتوانید تابلیت های آ

تابلیت ها حل نخواهند شد مگر بهر صورت )ائید یکجا نم

قی به مقدار مشابه دیازیپام زر و( آنرا باآب یکجا نمائید

تابلیت ها را در سرنج کش  آب مخلوط شده با .تطبیق کنید

داده شد داخل مقعد خانم  نموده وطوریکه در باال تذکر

نصورت تابلیت ها آاگر سرنج هم نداشته باشید در  .بنمائید

 اما درینحالت حل.انگشت خود داخل مقعد خانم بنمائیدبا را 

 .لطفآ دستکش بپوشید .شدن آن وقت زیادی را خواهد گرفت

 

 :فی دقیقَ اطت 111ًجض هبدر ثیشتز اس   .11

 

میتواند از سبب مشکالت  نبض سریع .مشابه به زمان حاملگی خواهد بود خانم، بین  تقلصات نبض در زمان استراحت

 :ید مانند مختلؾ بوجود آ

  ؛(دیده شود  235صفحه ) تب  

  ؛(دیده شود 243صفحه )ضیاع خون  

  ؛( دیده شود 171صفحه )دیهایدریشن 

  ( .دیده شود  242صفحه ) ترس 
 

، مطالعه آن تذکر داده شده است ایرا که به تعقیب هر مشکل شمارۀ، صفحه ی دریافت علت سریع بودن نبض مادربرا

 .نجا تشریح شده داشته باشد هدایات داده شده را تعقیب نمائید عالیم دیگری را که در آدر یکی از اگر ما .نمائید
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 :فی دقیقَ اطت 111قَ ّیب کوتز اس فی دقی 161ضزثبى قلت طفل ثیشتز اس  .11

خود را مطمئن سازید که ضربان  .د از بر طرؾ شدن یک تقلص می باشدبهترین وقت شنیدن ضربان قلب دفعتآ بع

 ( .دیده شود  128-127صفحه ) شنوید واقعآ ضربان قلب طفل است نه از مادر را که می ای

 

 : بطی بودن ضربان قلب طفل

 :فی دقیقه سقوط نماید 110کمتر از این حاالت سبب می شود که ضربان قلب طفل به 

 ته ویا طفل شاین حالت بیشتر در زمانی پیدا می شود که مادر فشار خون بلند دا .پالسنتا خوب کار نمی نماید
 .بزرگتر از میعاد باشد

 جدا شدن از جدار رحم نموده باشد پالسنتا شروع به. 
 

محدود دفعتآ بعد از یک تقلص بطی گردیده اما بعدآ  که ضربان قلب طفل برای چند ثانیۀ اگر شما یادداشت مینمائید

، ی در پی در چندین تقلص گوش بدهیدپبه ضربان قلب طفل  .طفل ممکن مشکلی داشته باشد .نارمل شده  باشددوباره 

کوشش نمائید تا مادر را در  .از بیشتر تقلصات بعدی نارمل باشد، همه چیز ممکن خوب باشدقلب بعد   اگر ضربان

 ،(دیده شود 317صفحه )فشار از روی حبل سروی دور گردد ، تا کمک شود که مختلؾ قرار دهیدوضعیت های 

ضربان قلب طفل را مکررآ در باقی مدت والدت ادامه  معاینۀ .آیا اینکار کمک می نمایدینید که دوباره گوش نمائید وبب

 .دهید تا ببینید که آیا نبض دوباره بطی می گردد یا خیر 

 

اگر ضربان قلب  .بعد از یک تقلص آهسته باقی بماند، طفل ممکن است در خطر باشداگر دیده شود که ضربان قلب 

طفل در خطر  .دیک به تقلص بعدی بطی باقی بمانده گردیده و الی تقلص بعدی ویا نزفی دقیق 90کمتر از   طفل

بخصوص زمانی واقعیت خواهد داشت که عالیم خطر دیگری مانند سبز رنگ بودن آب ویا والدت  این .خواهد بود

 . ببرد ده یا از تخریبات دماؼی رنجوالدت بسیار ضعیؾ بو طفل ممکن است در زمان .طوالنی موجود باشد
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شما باید تصمیم بگیرید که چقدر از شفاخانه دور 

کر می نمائید که مادر هستید وچند وقت بعد ف

اگر والدت نزدیک باشد وخانم  .والدت نماید

بسیار به زور زدن تالش می نماید بهتر خواهد 

دت بود تا در منزل مانده وبسرعت طفل را وال

شفاخانه اگر تصمیم گرفتید که خانم را به  .دهید

( و سینه  زانو) انتقال دهید وی را به حالت سجده 

بلند باشد  که قسمت سرین یویا وضعیت دیگر

ر سبب خواهد شد تا جریان این کا .قرار دهید

 .خون به طفل افزایش یابد

 

 :سرعت ضربان قلب طفل 

 :ببرد ضربان فی دقیقه بلند 160از این عوامل میتواند سرعت ضربان قلب طفل را به بیشتر 

  ؛(دیده شود  171صفحه ) مادر ضیاع مایعات یادیهایدریشن دارد  

  ؛(دیده شود  245 صفحۀ -رحم پاره شده ) امکان دارد رحم پاره شده باشد  

  ؛(دیده شود  235 ۀصفح) مادر تب دارد  

  (دیده شود  243 صفحۀ) مادر خونریزی دارد.  
 

نیز موجود باشد سریع باقی بماند واقآل یکی از عالیم فوق الذکر ( ص تقل 5یا ) دقیقه  20اگر ضربان قلب طفل برای 

 .به شفاخانه بروید

 

 (: طقْط حجل طزّی ) خبرج شذى حجل طزّی قجل اس طفل  .12

 

، حبل سروی زمانیکه خریطۀ آب پاره شده باشد

 .بل گرددممکن است قبل از سر طفل داخل مه

در صورتی که مقدار آب زیاد  این حالت بیشتر

ماه داشته  8طفل خورد باشد یا کمتر از  ،اشدب

یا طفل در وضعیت مشکل والدی باشد، باشد و

ر حبل سروی در پیشرو یا اگ .دیده می شود

، میتواند در بین پهلوی سرطفل قرار گرفته باشد

وان های مادر تحت فشار قرار استخ و سر

اینکار جریان خون وانتقال هوا را به  .گیرد

 .سبب خفقان طفل میگرددشکل ساخته وطفل م
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 :عالیم سقوط حبل سروی 

 ل سروی را خارج از مهبل ببینید شما ممکن است حب
 ( .مگر نه همیشه)

  ممکن است ضربان قلب طفل دفعتآ سقوط نماید–
به ودوباره  –آب پاره شود  بخصوص همینکه خریطۀ

 .حالت نارمل برنگردد
 د واهضربان قلب طفل در هر تقلص بسیار آهسته خ

  .(فی دقیقه  90کمتر از ) شد 
 

 .چه کاری انجام شود 

، آنرا با شما حبل سروی را دیده می توانید اگر .1

اگر  .ي شودسربر ئید که نبضان آنمالیمت لمس نما

، مادر را همان لحظه به حبل سروی نبضان داشت

حیات طفل  ه انتقال دهید ممکن برای محافظۀشفاخان

جریان سفر حبل  در .ضرورت به عملیات مادر باشد

ومادر بحالت سجده سروی رابایک تکۀ پاک بپوشانید 

 .در حالیکه سرین بلند باشد قرارگیرد( زانووسینه ) 

ر از باالی اینکار سبب می شود تا یک اندازه فشا

اره به حبل سروی دوب .حبل سروی بر طرؾ گردد

 اگر دستکش معقم داشته باشید، معاینۀ .دست نزنید

ام داده وکوشش نمائید سر طفل را مهبلی را انج

 .ه نموده واز حبل سروی دور نمائیدبطرؾ باال تیل

 

اگر شما حبل سروی را دیده نتوانید ودر مورد معاینه  .2

نرا انجام آموزش دیده اید واجازه دارید که آمهبلی 

ا انجام داده ودستکش معقم دهید، شستن دست ها ر

در  .ده ببینید که آیا حبل سروی را پیشتر از سر طفل احساس می نمائیدبعدآ معاینه داخلی را انجام دا .بپوشید

کوشش  .صورت موجودیت حبل سروی بادست خود سر طفل را به باال تیله نمائید واز حبل سروی دور کنید

 اقرار داده وب( زانووسینه ) نکنید که حبل سروی را بسیار زیاد لمس نمائید در جریان سفر مادر را بحالت سجده 

 .سرطفل را بطرؾ باال تیله نمائید انگشتان خود در حالیکه دستکش معقم پوشیده اید

ه اگر طفل زنده تولد شد ممکن ب .مادر به شفاخانه ؼیر ممکن باشد، طفل رابزودی ممکنه والدت دهید اگر انتقال

شانس مردن  مگر. (دیده شود  282-280صفحات ) صنوعی وکمک طبی ضرورت داشته باشد تنفس م ،اکسیژن

 .طفل زیاد است

 طفل ممکن است مرده باشد ، بناءً  .به منزل بمانید تا طفل تولد گردد، اگر حبل سروی نبضان نداشته باشد .3

 .مادر را آ ماده سازید تا طفل مرده را والدت دهید 

 

 

 

 


