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 .1خًْزیشی شذیذ ّدّاهذار قجل اس خبرج شذى پالطٌتب:
در هنگام جدا شدن پالسنتا از جدار رحم اکثرآ یک جریان کمی خون موجود است .این حالت نارمل می باشد اما
خونریزی شدید ودوامدار در زمانیکه پالسنتا هنوز خارج نشده باشد نارمل نمی باشد .سه نوع خونریزی شدید بعد از
والدت میتواند وجود داشته باشد:




خونریزی زیاد وسریع :ممکن است مادر مقدار زیاد خون در یکمراتبه ضایع نماید ویا ممکن است خونریزی
شدید برای لحظۀ موجود باشد .اؼلبآ ممکن است خانم بزودی احساس ضعؾ وخستگی نماید .این یک حالت عاجل
شدید می باشد.
قطرات آهسته :این نوع خونریزی به آسانی می تواند از نظر دور بماند .بخاطر داشته باشید که خونریزی ثابت
حتی اگر بصورت قطرات آهسته باشد به معنی آن است که مادر مواجه به خطر است.
خونریزی مخفی :این نوع خونریزی دیده شده نمی تواند زیرا خون در رحم یا مهبل (که هنوز بعد از تولد طفل
بزرگ اند) جمع می شود .این نوع خونریزی نیز بسیار خطرناک بوده وبه آسانی از نظر دور میماند.

اگر پالسنتا از جدار رحم
جدا شده مگر در داخل آن
باقي بماند ،سبب باز ماندن
رحم شده و رحم نخواهد
توانسنت تقلص نموده و
خونریزي محل جدا شدن
پالسنتا را توقؾ دهد

بعضي اوقات پالسنتا از رحم
خارج شده و در مهبل باقي
میماند .مگر چون رحم بسیار
خسته است یا به علل دیگري
نمیتواند آنرا به طرؾ خارج
تیله نماید

بعضي اوقات خونریزي
از پارگي عنق رحم ،
مهبل و یا رحم صورت
میگیرد.

اگر پالسنتا قسما ً از جدار
رحم جدا شده باشد رحم
نخواهد توانست كه تقلص
نموده و خونریزي محل
اتصال پالسنتا را توقؾ
دهد.
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شما ممکن است با مالحظۀ نوع خونریزی گفته بتوانید که کدام قسمت خونریزی دارد:


در صورت سیالن داشتن خونریزی
بسیار امکان دارد که منشاء آن رحم
باشد .خون در رحم تجمع نموده ودر
هنگام تقلص یکمقدار از آن به
خارج سیالن مینماید .این خون اکثرآ
به رنگ سرخ تیره وؼلیظ می باشد.

 در صورت خونریزی بشکل قطرات
ثابت یا جریان ثابت خونریزی،
ممکن است منشاء آن پاره گی عنق
رحم یا مهبل باشد .اما در صورتیکه
مادر تخته به پشت خوابیده باشد
خون ممکن است بداخل جمع شده
وتنها زمانیکه خانم بنشیند یا حرکت
نماید ،خارج شود .این خون اکثرآ
تازه برنگ سرخ روشن ورقیق
میباشد.
بخاطر بسپارید که خانم بیشتر مواجه به
خطر خونریزی است در صورتیکه :
 خانم کمخونی داشته ویا در جریان

خون تیره و ؼلیظ از رحم خارج

میشود.

حاملگی مریض بوده باشد .


خانم یک والدت بسیار طوالنی
ومشکل داشته بوده باشد .

خون تازه و رقیق از یك پاره شدگي میباشد.



طفل بسیار بزرگ باشد .



دوگانگی والدت نموده باشد .



خانم در والدت های قبلی خود مشکالت خونریزی داشته بوده باشد .



مثانۀ خانم بسیار پر باشد .

چه باید کرد :
کوشش شود تا باروش های نارمل پالسنتا خارج شود ( صفحات  199 -197دیده شود ) .اگر پالسنتا خارج گردد،
آماده گی برای خونریزی بیشتر داشته باشید .اگر شما نتوانستید با روش های نارمل پالسنتا را خارج نمائید ،خونریزی
مادر را دوباره بررسی نمائید .اگر خونریزی توقؾ نموده وخانم قوی بنظر می رسد ،ممکن است خوب باشد که اندکی
انتظار بکشید وبعد دوباره کوشش نمائید تا پالسنتا را خارج سازید .دست خود را با مالیمت وبصورت ثابت باالی
رحم بگذارید .اگر رحم بزرگتر شود ویا نرم تر گردد ممکن است رحم از خون پر شده باشد.
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اگر شما نتوانستید که پالسنتا را خارج نمائید
وهنوز هم مادر خونریزی داشته باشد ویا مادر
احساس بیحالی وضعیفی داشته ویا عالیم دیگر
شاک دیده شود ( صفحه  ،) 243خانم به خطر
بزرگی مواجه می باشد .اگر شفاخانه نزدیک
باشد ،مادر را مستقیمآ به آنجا انتقال دهید .قبل
از حرکت یک زرق عضلی  Oxytocinبه
مقدار  10یا  20واحد به مادر تطبیق نمائید.
در مسیر راه مادر را بخاطر شاک تداوی
نمائید (صفحه  243دیده شود) .

خارج ساختن پالسنتا با دست:
اگر شما فکر مینمائید که ممکن است قبل از رسیدن به شفاخانه خانم بحدی خونریزی خواهد داشت که سبب مرگ وی
شود ،ضرورت خواهید داشت که دست خود را به داخل رحم مادر نموده تا پالسنتا را جدا ساخته وخارج نمائید.
احتیاط  خارج ساختن پالسنتا با دست یک عملیۀ بسیار خطر ناک است .داخل نمودن دست به داخل رحم
میتواند سبب بوجود آمدن انتانات مهلک ،پارگی در عنق رحم ویا پالسنتا که هنوز کامآل از جدار رحم جدا نشده
است گردد .این عملیه را تا زمانی که فکر مینمائید این یگانه راه نجات مادر است انجام ندهید .بسیار خوب خواهد
بود که این کار را تنها زمانی انجام دهید که قبآل طرز اجرای آنرا از کسی دیگری آموخته باشید.

 .1با آب جوش داده شدۀ سرد وصابون ضد میکروبی ویا با استفاده از الکل در صورتیکه موجود باشد بسرعت
شستن دست ها را تا آرنج ها انجام دهید ( صفحه  159دیده شود ) .بعد از شستن دست ها دستکش معقم بپوشید
به هیچ چیزی ؼیر از داخل مهبل و رحم مادر دست نزنید .
 .2با احتیاط به مسیرحبل سروی دست خود را داخل وجود مادر نمائید .ممکن
است پالسنتا در مهبل یا در قسمت پائین رحم قرار گرفته باشد درینصورت
آنرا خارج نموده ورحم را مساژ دهید تا سخت شود و یک زرق عضلی
 Oxytocinبمقدار  10تا  20واحد و یا ) Ergonovine ( Methergine
بمقدار  0.2ملی گرام ویا  Ergometrineبمقدار  0.5ملی گرام تطبیق
نمائید .در صورتیکه مادر فشار خون بلند داشته باشد برایش Metergine
یا  Ergometrineداده نشود .اگر شما وسایل داشته باشید وآموزش دیده
باشید دادن مایعات وریدی ( سیروم ) را شروع نموده ودر آن  20واحد
 Oxytocinبیاندازید.
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 .3اگر هنوز هم پالسنتا قسمآ به جدار رحم چسپیده باشد ممکن
است الزم باشد که دست خود را بداخل رحم نموده وپالسنتا
را با انگشتان خود از جدار رحم جدا سازید .دست خود را
به شکل مخروطی در آورده ومسیر حبل سروی را به
طرؾ باال تعقیب نمائید .زمانیکه دست شما داخل رحم شد،
معاون شما میتواند که به خانم یک زرق عضلی Oxytocin
تطبیق نماید ( .دوا میتواند سبب بسته شدن عنق رحم گردد،
بنا ًء قبل از داخل شدن دست به رحم آنرا تطبیق ننمائید) .با
احتیاط کنار های پالسنتا را توسط انگشتان دریافت نمائید.
این کار برای مادر بسیار دردناک خواهد بود .کسی دیگری
باید باشد تا خانم را محکم گرفته و با او صحبت نماید تا
کمک شود که در زمان کار شما خانم راحت باشد .با
استفاده از کنار انگشت کوچک خود کنار پالسنتا را از
جدار رحم دور نمائید بعدآ با احتیاط با کنار انگشتان قسمت
باقیمانده پالسنتا را از جدار رحم جدا سازید ( این یک
اندازه مشابهت به پوست کندن نارنج یا دیگر میوه هائیکه
پوست دبل دارند ،میباشد) .پالسنتا را در کؾ دست خود
خارج سازید محتاط باشید که کدام پارچه پالسنتا ویا لختۀ
خون در داخل رحم باقی نماند.

 .4بعد از خارج ساختن پالسنتا دادن مایعات وریدی
(سیروم) را شروع نمائید ( .اگر میتوانید وقبل از خارج
ساختن پالسنتا این کار را نکرده بوده باشید) 20 ،واحد
 Pitedineیا  Syntocinonبداخل سیروم بیاندازید
ویا  10واحد  Oxytocinیا  0.2ملی گرام
 Methergineیا  0.5ملی گرام  Ergometrineاز
طریق عضلی تطبیق نمائید .آماده باشید که در صورت
ضرورت به توقؾ خونریزی رحم را به سختی مالش
دهید ویا روش فشار دادن با هر دو دست (صفحه 277
دیده شود) را استفاده نمائید.

 .5به زودی ممکنه به شفاخانه بروید .اگر مادر عالیم شاک را داشته باشد ،طوری اورا قرار دهید که سرش پائین
وسرین وپاهایش بلند تر باشد .اگر مادر مقدار زیادی خون ضایع نموده باشد ،ممکن است ضرورت به نقل الدم
(تطبیق خون از طریق وریدی) داشته باشد تا حیاتش محافظه گردد .همچنان خانم در خطر بزرگ مصاب شدن به
انتانات قرار دارد .اگر رسیدن به شفاخانه بیشتر از یک ساعت را در بر خواهد گیرد  ،یک زرق از انتی بیوتیک
هایی را که شما بعد از والدت تجویز می نمائید ،تطبیق كنید ( صفحه  299دیده شود ) .
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 .2هبدر عالین شبک را دارد :
اگر شما خونریزی زیاد وثابت را
نبینید مگر مادر عالیم شاک را
داشته باشد (صفحه  243دیده
شود) ،ممکن است خونریزی
داخلی نزد خانم موجود باشد .پا ها
وسرین مادر را بلند تر از سر آن
قرار دهید .در صورت امکان یک
سیروم برایش شروع نمائید ،بعدآ
هدایات قبلی را برای خارج ساختن
پالسنتا تعقیب نمائید (صفحات
 274-271دیده شود).

سرپائین ،سرین و پاها بلند ،سبب جریان
بیشتر خون و اكسیژن به دماغ میشود.
اینكار
بلي!! اواو بهبه اینكار
بلي
دارد وو
ضرورت
ضرورت دارد
را
پالسنتا را
من پالسنتا
من
خارج خواهم
خارج خواهم
ساخت.
ساخت.

كامله! با ما حرؾ
بزن ،خواب نشو!

من احساس ضعؾ
مي نمایم....

 .3عالین جذا شذى پالطٌتب ثعذ اس  1/2طبعت هْجْد ًیظت ّیب پالطٌتب ثعذ اس یک طبعت خبرج
ًشذٍ اطت :
در صورتیکه عالیم جدا شدن پالسنتا از جدار رحم موجود نبوده (صفحه  196دیده شود) وخونریزی زیاد موجود
نباشد کوشش نمائید تا طفل پستان مادر را بمکد .اگر این کار مإثر نبود ویا اگر طفل بخوبی پستان را نچوشید تنبیه
نمودن نوک پستان را بکار بندید ( صفحۀ  378دیده شود ) .مادر را تشویق نماید که پالسنتا را بطرؾ خارج تیله
نماید .اگر مادر ترسیده باشد برایش خاطر نشان سازید که پالسنتا نرم بوده واز طفل کوچکتر است وبرایش توضیح
دهید که با خارج شدن پالسنتا وی احساس آرامش بیشتری خواهد نمود .بعضی اوقات بدون موجودیت کدام عالمۀ جدا
شدن ،پالسنتا از جدار رحم جدا می گردد .
پالسنتا ممکن است در قسمت پائین رحم یا در مهبل قرار گیرد ویا در عنق رحم گیر مانده باشد .برای معاینۀ جدا شدن
پالسنتا با مالیمت کوشش نمائید با استفاده از روش رهنمای حبل سروی (صفحه  189دیده شود) پالسنتا را حرکت
دهید.
اگر روش رهنمای حبل سروی مإثر نبود و هیچ عالمۀ جداشدن یا خونریزی موجود نباشد ،بسیار خوب خواهد بود که
انتظار کشیده شود .هیچ دوا یا زرقیاتی به مادر داده نشود .کدام حالت عاجل وجود ندارد وشما باید احتیاط نمائید که
کدام حالت عاجل را بوجود نیاورید.

یادداشت  :مقدار زمانیکه قبل از رفتن به شفاخانه انتظار کشیده شود از یک منطقه تا منطقۀ دیگر فرق مینماید .با
دیگر قابله ها یا کارکنان صحی منطقۀ خود صحبت نمائید که در صورت خارج نشدن پالسنتا وعدم موجودیت
خونریزی ،چه وقت باید خانم به شفاخانه انتقال گردد.
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 .4خًْزیشی شذیذ ّیب دّاهذار ثعذ اس خبرج شذى پالطٌتب ،رحن ًزم ثبقی هیوبًذ :
سبب بسیار معمول خونریزی شدید بعد از خارج شدن پالسنتا نرم بودن رحم وعدم تقلص کافی آن می باشد .در حاالتی
مانند والدت مشکل وسخت ،طفل بزرگ ویا باقیماندن پارچۀ پالسنتا اؼلبآ رحم نرم باقی میماند.

چه باید کرد :
اگر شما قبآل قویآ مساژ دادن رحم (صفحه  203دیده شود) را انجام داده اید مگر باز هم خونریزی توقؾ ننموده باشد
کار های ذیل را انجام دهید:
 .1به مادر بگوئید که طفل خود را شیر بدهد .اگرخانم اینکار را نتواند کسی دیگر پستان خانم را بمکد (اگر این کار
در فرهنگ آنها انجام شده می توانست) ویا تنبیه نوک پستان را انجام دهید (صفحه  378دیده شود).
 .2پالسنتا را بخاطر اینکه پارچۀ از آن بداخل رحم نمانده باشد دو باره
معاینه نمائید .اگر کدام پارچۀ پالسنتا هنوز در رحم موجود باشد ،ممکن
است شما مجبور باشید بخاطر توقؾ دادن خونریزی آنرا خارج سازید
( صفحه  278دیده شود ).
 .3اگر پالسنتا کامل بوده ومساژ رحم خونریزی را توقؾ ندهد ویا اگر
خونریزی بسیار شدید باشد ،یکی ازین ادویه را برایش بدهید:
 اکسی توسین  10تا  20واحد عضلی ( ویا در سیروم ).
 ارگومترین  0.25تا  0.5ملی گرام عضلی .
 میترجین ( ارگونووین )  0.2ملی گرام عضلی .
برای مادرانیکه در حال حاضر فشار خون بلند داشته باشند  ergometrineیا  Methergineتطبیق نگردد .اگر
خانم قبآل فشار خون بلند داشته مگر فعآل بخاطر خونریزی
آیا این گیاهیست كه شما
فشار خون آن پائین باشد میتوانید این ادویه را برایش بدهید .بلي! من میخواهم آنرا مي جوشانم
براي توقؾ خونریزي
اگر شما ادویه زرقی نداشته باشید میتوانید از تابلیت های و آب آنرا به خانم میدهم تا بخورد
استفاده نمودید؟
 Ergometrineیا  Methergineاز طریق دهن به خانم
بدهید .ادویه ایکه از طریق دهن داده می شود بسرعت مانند
ادویه زرقی تآثیر نمی نماید ،مگر باز هم میتواند کمک کند.
اگر شما ادویۀ مدرن را نداشته باشید ( ویا نخواهید که ازین
ادویه استفاده نمائید ) ممکن است داروهائی در منطقۀ شما
موجود باشد که خونریزی را توقؾ دهد .این دارو ها باید
بشکل چای دم شده ونوشیده شود .آنها را در مهبل نگذارید.
دایه های محلی ممکن است روش های دیگری را نیز
استفاده نمایند ،آنها را بیاموزید و بعدآ تصمیم بگیرید که آیا
استفاده از آن ها خوب خواهد بود ( بخش  2را ببینید ).

 .4فشار دادن با هر دو دست را بکار برید .در یک حالت عاجل اگر خونریزی شدید باشد ویا شما انتظار می کشید
تا دوا تآثیر نماید ویا دوا بدسترس ندارید .میتوانید از فشار دادن با هر دو دست برای توقؾ دادن خونریزی
ومحافظت حیات مادر استفاده نمائید .بخش بعدی را ببینید تا دو نوع فشار آوردن با هر دو دست را بیاموزید .اوآل
روش بیرونی را استفاده کنید.
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روش بیرونی :فشار دادن با هر دو دست در صورتیکه دست ها در خارج بدن مادر باشد :






شکم خانم را تا زمانی فشار دهید که بتوانید احساس کنید
که رحم سخت شده است .
با یک دست رحم را بلند کرده وبا دست دیگر قسمت
پائین آنرا مساژ دهید .
هر زمانیکه رحم سخت شد وخونریزی توقؾ نمود
ماساژ دادن را توقؾ دهید .رحم را هرچند دقیقه معاینه
نمائید .شما ممکن است ضرورت داشته باشید که اینکار
را چندین مرتبه تکرار نمائید .
در صورتیکه بعد از  4یا  5مرتبه مساژ دادن باز هم
رحم دوباره نرم شود  ،ممکن است مجبور باشید که
روش بعدی را بکار برید .

روش داخلی  :فشار دادن رحم با هر دو دست در صورتیکه یک دست داخل وجود مادر باشد .
احتیاط  داخل نمودن دست بداخل وجود مادر میتواند سبب ایجاد انتانات شود تا زمانیکه حیات مادر به خطر
نبوده ویا روش های دیگر مإثریت داشته باشند ،دست خود را بداخل وجود مادر ننمائید.









دست شستن را انجام داده ودستکش بپوشید.
به مادر تشریح نمائید که چرا ضرورت دارید اینکار را انجام
دهید وچه واقع خواهد شد.
دست خود را بداخل مهبل نموده و بطرؾ باال در تحت رحم پیش
ببرید .مهبل هنوز باز بوده ودست شما به آسانی داخل شده می
تواند (مگر اینکار برای مادر دردناک میباشد) به آهستگی کار
نمائید.
دست خود را در داخل مهبل مشت نمائید ورحم را بطرؾ باال
تیله نمائید .با دست دیگر خود رحم را از باال گرفته وبا وارد
نمودن فشار خفیؾ بطرؾ پائین هردو دست خود را با هم بمالید.
با اینکار ممکن است سخت شدن رحم شروع گردد .
زمانیکه رحم سخت شد ،به آهستگی دست خود را از مهبل
خارج نمائید.کوشش نمائید در هنگام خارج نمودن دست علقات
خون را نیز خارج سازید.
اگر شما وسایل داشته باشید ودر رابطه آموزش دیده باشید ،دادن
مایعات داخل وریدی ( سیروم ) را به مادر شروع نمائید.
تا زمان توقؾ خونریزی رحم را بطرؾ پائین فشار دهید واگر
رحم سخت باقی ماند ،ممکن است تصمیم بگیرید که مادر در
منزل بماند .اما اگر خانم عالیم شاک را داشته باشد ،بخاطر
شاک او را تداوی نموده ودفعتآ وی را به شفاخانه انتقال دهید.
(صفحه  243دیده شود) اگر شما روش فشار دادن رحم باهر دو دست در صورتیکه یک دست داخل وجود مادر
باشد را بکار می برید ونمی توانید به شفاخانه بروید ،برای مادر انتی بیوتیک های مشابه به زمان بعد از والدت
را بدهید (صفحه  299دیده شود).
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پاره شدن رحم :
اگر رحم مادر پاره شده باشد (صفحۀ  245دیده شود) ،شما باید او را بخاطر شاک تداوی نمائید (صفحه  243دیده
شود) ودفعتآ وي را به شفاخانه انتقال دهید.
پاره شدن عنق رحم ویا پاره شدن مهبل:
اگر مادر خونریزی زیاد داشته و رحم سخت باشد ،خونریزی ممکن است از یک پارگی جلدی باشد (صفحه )395
برای اینکه چطور یک خانم را بخاطر در یافت پارگی معاینه نمائید دیده شود.
اگرشما آموزش دیده باشید که پاره گی ها را بدوزید صفحات  405 -395دیده شود .اگر شما نمی دانید که چطور یک
پاره گی دوخته شود ،تکه های پاک را زیر سرین مادر گذاشته وپاهایش را روی هم بگذارید وسیروم چاالن نمائید (در
صورتیکه اینکار را انجام داده میتوانید) ،بعدآ دفعتا خانم را به شفاخانه انتقال دهید.
باقی ماندن یک پارچه پالسنتا در داخل رحم :
اگر یک پارچه از پالسنتا یا لفافه کمبود دیده شود ،میتواند این پارچه هنوز دررحم باشد ومیتواند سبب خونریزی یا
بوجود آمدن انتان شود.
اگر خانم خونریزی نداشته وعالیم شاک موجود نبود طفل را به پستان مادر بگذارید واز مادر بخواهید تا روی دو پا
(چمباتمه) نشسته وزور بزند .اگر مادر خونریزی داشته مگر بسیار شدید نباشد یک زرق عضلی  oxytocinبه
مقدار  10واحد برایش تطبیق نموده وبعدآ کمک طبی بگیرید.
اگر خونریزی مادر بحدی شدید باشد که قبل از گرفتن کمک امکان مرگ آن موجود باشد ،کوشش نمائید تا پارچۀ
اضافی را خود تان بردارید :
.1
.2

.3
.4

شستن دست ها را انجام داده ودستکش معقم بپوشید (صفحه 159
دیده شود ) .
یک پارچۀ قوی گاز معقم را به انگشتان خود بپیچانید  .گاز به شما
کمک خواهد کرد تا پارچه های کوچک داخل رحم را پاک نمائید (
خود را مطمئن سازید که تکه گاز محکم را انتخاب نموده اید که
پاره نشده وپارچه های آن داخل رحم مادر باقی نمی ماند .و یا یک
پاکت ساخته شده از گاز معقم را که یک تار به آن اتصال داشته
باشد در بکس خود نگهداری نمائید .تار آن در خارج از وجود
مادر خواهد ماند واگر گاز از دست شما بیافتد شما خواهید توانست
توسط این تار آنرا خارج سازید) .
گاز را با سیرم نمکی معقم ویا آب معقم در صورتیکه داشته باشید،
تر نمائید.
دست خود را به داخل رحم رسانیده وپارچه های باقیماندۀ پالسنتا را پاک نمائید .اینکار برای مادر بسیار دردناک
خواهد بود .یکنفر باید خانم را محکم گرفته وبا او صحبت نماید تا در هنگامیکه شما کار مینمائید خانم بحالت
رخاوت باشد .اگر نتوانستید که پارچۀ اضافی را خارج سازید برای خانم یک زرق عضلی  10واحد Oxytocin
تطبیق نمائید (صفحه  299دیده شود) .

احتیاط  هرچند پارچۀ اضافی پالسنتا خارج شود ،باز هم ضرورت به کمک طبی موجود است .اگر خانم مقدار
زیادخون ضایع نموده باشد ممکن است به نقل الدم ضرورت داشته باشد .همچنان خانم به خطر مصاب شدن به
انتانات مواجه بوده وباید انتی بیوتیک بگیرد .خود را مطمئن سازید که تمام کار های انجام داده شدۀ خود را به
داکتر گفته باشید وهمچنان در مورد اینکه چه دوائی را و در کدام وقت به خانم داده اید به داکتر معلومات دهید.
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 .5خبرج شذى رحن یب پالطٌتب:
بعضی اوقات رحم چپه شده وبا پالسنتا
از بدن مادر خارج می شود .این زمانی
میتواند واقع شود که قبل از جدا شدن
پالسنتا از جدار رحم ،کسی حبل
سروی را بشدت کش نماید ویا اگر
کسی رحم را بخاطر خارج شدن
پالسنتا تیله نماید .همچنان میتواند این
حالت بدون اینکه کسی کار اشتباهی را
انجام دهد ،خود بخود صورت گیرد.
بعضی اوقات تنها قسمتی از رحم
خارج می شود.

چه کار باید انجام شود :
 .1شستن دست ها را تا آرنج انجام دهید (صفحۀ  159دیده شود) .دستکش معقم پوشیده وبامهربانی وسختی رحم را
دو باره به محل آن جابجا نمائید .شما ممکن است تنها بتوانید که آنرا بطرؾ عقب وباال تیله نمائید ویا ممکن است
مجبور باشید که آنرا با انگشتان خود بطرؾ باال برگردانید.

 .2بعد از داخل شدن دوبارۀ رحم آنرا مساژ دهید تا سخت ومحکم شود .شما ممکن است برای توقؾ دادن خونریزی
ضرورت به مساژ دادن با هر دو دست داشته باشید ( صفحه  277دیده شود ) .حتی اگر مادر خونریزی نداشته
باشد باز هم  10تا  20واحد اکسي توسین یا  0.2ملی گرام ارگومترین ویا  0.2ملی گرام میترجین برایش تزریق
نمائید .اگر شما نوع زرقی این ادویه را نداشته باشید تابلیت های آنها را از طریق دهن تجویز نمائید.

 .3خانم باید تخته به پشت در حالیکه سرین بلند تر قرار داشته باشد استراحت نماید .
خانم را در صورت امکان به شفاخانه انتقال دهید .در مسیر راه برایش انتی بیوتیک بدهید .انتی بیوتیک را از
نظر نوع ومقدار طوری تجویز نمائید که به یک خانم مصاب انتانات بعد از والدت میدهید (صفحه  299دیده
شود).
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 .1طفل کبهآل تٌفض ًوی ًوبیذ:
طفل باید درظرؾ  2یا  3دقیقه بعد از سفید شدن حبل سروی ویا جداشدن پالسنتا تنفس نماید .اگر طفل به تنفس شروع
ننماید ممکن است حالت خفقان داشته باشد .این حالت میتواند سبب تخریبات شدید دماؼی یا مرگ طفل شود.
اوآل دهن وبینی طفل را پاک نموده بعدآ با مالیمت آنرا مالش دهید وتنفس وی را تنبیه نمائید .اگر این کار ها مإثر
واقع نشد ،ضربان قلب طفل را معاینه نمائید .اگر ضربان قلب طفل بیشتر از  80فی دقیقه باشد ،تنفس مصنوعی
بدهید .در صورتیکه قلب ضربان نداشته باشد (ویا کمتر از  80ضربان فی دقیقه باشد) تنفس مصنوعی ومساژ قلبی
بدهید (صفحه  281دیده شود) .
چگونه تنفس مصنوعی داده شود ( بدون مساژ قلبی ):
.1
.2

.3

.4

طفل را به پشت دراز بکشید ،طوری که سر آن از پاهایش پائینتر قرار
گیرد .باید طفل در یک سطح سخت مانند روی میز یا زمین یا روی
یک تخته ویا هم روی دست ها قرار گیرد.
با اندکی کش کردن سرطفل به طرؾ عقب طرق تنفسی وی را باز
نمائید .زنخ طفل را بلند نگهدارید .زبان طفل را از خلؾ گلو دور
نمائید .سر طفل را بسیار به پشت خم ننمائید چون ممکن است زبان
دوباره به خلؾ بیافتد.
دست ( ویا یک تکۀ لوله شده ) را زیر شانه های طفل قرار دهید.
درین حالت ذنخ طفل از سینۀ آن جدا شده وسر طفل اندکی به یک
طرؾ میالن می نماید .درینصورت مایعات موجود در گلوی طفل
تجمع ننموده ودر دهن جمع می شود.
دهن خود را روی دهن وبینی طفل قرار دهید .بامالیمت مقدار کمی
هوا بداخل طفل بدمید .اینکار را به سرعت  30پؾ در هر دقیقه انجام
دهید (که اینکار اندکی تیز تر از سرعت تنفس خود شما در هنگام
استراحت می باشد) بگذارید که در بین دو پؾ طفل هوا را خارج
نماید .با هر تنفس دادن شکم وسینۀ طفل باال وپائین خواهد رفت اگر
شکم طفل باال باقی ماند ،بدان معنی است که هوا داخل معدۀ طفل شده
است نه داخل شش ها .کوشش نمائید تا زاویۀ سر طفل را تؽییر بدهید.
خود را مطمئن سازید که کدام مانع در گلوی طفل موجود نیست.

احتیاط  شش های اطفال نوزاد بسیار ظریؾ می باشد .بشدت پؾ ننمائید چون ممکن سبب پاره شدن آنها گردد.
یکمقدار کم هوا را از گونه های خود پؾ نمائید ،نه از سینۀ تان .مقدار بیشتر از هوائی را که طفل گرفته می تواند
بافشار داخل ننمائید.

 .5تنفس دادن را تا زمانیکه طفل خودش به تنفس شروع می نماید ویا تا زمانیکه بسیار خسته شده اید ،ادامه بدهید.
بعضی اوقات  1یا 2تنفس کافی خواهد بود ،بعضآ شما ضرورت خواهید داشت که مدت طوالنی تري تنفس
بدهید .اگر قلب طفل ضربان داشته باشد ،ممکن است زمانیکه طفل به تنفس شروع نماید ،خوب باشد .اگر
ضربان قلب توقؾ نمود صفحۀ  281دیده شود.
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ماسک یا ذخیره یا خریطۀ اکسیجن مصنوعی مفید است .اگر شما آنرا داشته باشید ودر
مورد استفاده از آن آموزش دیده باشید ما استفاده از آنرا توصیه می نمائیم .ماسک اکسیژن
همچنان در جلوگیری از امراض کمک مینماید .اگر مادر مصاب یکی از امراض ساری
مانند سفلیس  ،هیپاتیت ویا تب خال فعال بوده باشد ،چانس اینکه این امراض از طفل به
شما سرایت نماید موجود است.
یادداشت  :دادن تنفس مصنوعی مشکل نمی باشد .یادگرفتن آن در صورتیکه کسی بشما تدریس نماید بسیار
آسان خواهد بود .تنفس دادن مصنوعی را باالی یک مدل (عروسک) تمرین نمائید .تا برای یک حالت عاجل
آماده باشید.

 .2.قلت طفل ضزثبى ًذارد ّیب ضزثبى قلت طفل کوتز اس  81فی دقیقَ اطت:
یک طفلیکه ضربان قلب ندارد ممکن است هنوز هم زنده باشد .اگر شما میدانید که طفل در جریان والدت زنده بوده
است  ،تنها ممکن است از اثر ضعیفی زیاد در حال حاضر ضربان قلب نداشته باشد .هچنان امکان دارد که طفل
زمانیکه در شکم مادر بوده تخریبات دماؼی پیدا کرده باشد .متؤسفانه هیچ راهی برای فهمیدن واطمینان درین مورد
موجود نمی باشد.
اگر طفل ضربان قلب نداشته باشد ویا اگر ضربان قلب طفل کمتر از  80فی دقیقه باشد (حدود نصؾ اندازۀ نارمل)
شما ممکن بتوانید با مساژ ودادن تنفس مصنوعی به طفل کمک نمائید.

چگونه مساژ قلبی با تنفس مصنوعی اجرا گردد:
 .1طفل را بریک سطح سخت یا روی دست های خود
دراز بکشید وآنرا گرم نگهدارید.
 .2دو انگشت خود را روی استخوان سینۀ طفل
بگذارید (استخوان بین دو نوک پستان).
 .3با انگشتان خود بطرؾ پائین حدود  1سانتی متر
( 1/2انچ) فشار وارد نمائید (فشار زیاد وارد ننمائید! در هر ثانیه حدودآ دو
مرتبه فشار وارد نمائید( .این سرعت مشابه به ضربان قلب طفل در داخل شکم
مادر ودو چند ضربان قلب یک فرد کاهل می باشد) .اگر شما نتوانید به این
سرعت کار نمائید ،بهمان سرعتی که شما بتوانید اینکار را انجام دهید ،باز هم
کمک خواهد کرد.
 .4بعد از هر سه فشار یک مرتبه به طفل تنفس بدهید (صفحۀ  280دیده شود)
تنفس را فقط زمانی بدهید که انگشتان شما روی سینه طفل بلند می رود .
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یک نفر در عین زمان میتواند که تنفس مصنوعی ومساژ قلبی
بدهد ،اما اگر دو نفر اینکار را با هم انجام دهند آسانتر خواهد
بود .بدینترتیب یکنفر تنفس مصنوعی ونفر دوم مساژقلبی خواهد
داد.

احتیاط  در زمانیکه روی سینۀ طفل فشار وارد مینمائید
به طفل تنفس ندهید .تنفس را بعد از فشار دادن سینۀ طفل
بدهید .اگر در عین زمان هم روی سینۀ طفل فشار آورده
وهم برایش تنفس بدهید ،سبب صدمه دیدن طفل خواهد شد.

 .5اگر طفل زنده شود ،ممکن خواهد بود که ضربان قلب وتنفس طفل در جریان  5تا  10دقیقه شروع گردد .در
صورتیکه اینکار صورت نگرفت ،تصمیم بگیرید که تا چه مدت به کوشش خود ادامه میدهید .فکر نمائید که آیا
در جریان حاملگی ووالدت کدام عالمۀ خطر موجود بوده است .آیا قبل از شروع درد های والدی ضربان قلب
طفل را شنیده اید واینکه چقدر وقت بین والدت طفل وشروع تنفس دادن ومساژ قلبی طفل گذشته است .قضاوت ،
دانش وفراست خود را بکاربرده وتصمیم بگیرید که چگونه میتوانید به طفل کمک نمائید .
احتیاط  در صورتیکه ضربان قلب طفل بیشتر از  80فی دقیقه باشد مساژ ندهید .با دقت حساب نمائید در
صورت مساژ دادن بدون ضرورت  ،میتوانید حالت را خرابتر سازید.

 .3طفل هشکالت تٌفظی دارد:
اگر طفل مشکالت تنفسی داشته باشد دهن وبینی طفل را از مخاط  ،مایعات یا مواد ؼایطه پاک نموده یا سکشن کنید
(صفحه  189دیده شود) .همچنان طفل را گرم نگهدارید .اگر در جۀ حرارت طفل کمتر از  36درجۀ سانتیگراد یا 97
در جۀ فارنهایت بوده ویا اگر با تماس ،طفل بصورت ؼیر معمول سرد باشد ،کوشش نمائید تا طفل را گرم کنید
(صفحات  293 - 291دیده شود).
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 .4بعد از چند دقیقۀ اول طفل بسیار رنگ پریده بوده ویا به رنگ آبی می باشد:
اگر الي  5دقیقه بعد از والدت دست ها وپا های طفل آبی باشد ،ممکن است طفل خوب باشد .اما اگر تمام بدن طفل
برای  5دقیقه یا بیشتر بعد از تولد آبی یا بنفش باشد ،ممکن سرد یا کمخون (خون رقیق وکمرنگ ) بوده ویا مشکل
قلبی داشته باشد .اگرطفل بسیار رنگ پرید ه بوده ویا تمام بدن طفل آبی یا بنفش بماند ،درجۀ حرارت طفل را معاینه
نمائید (صفحات  215 -214دیده شود) ویا با تماس ببینید که آیا طفل گرم می باشد .در صورت موجودیت ،به طفل
اکسیژن بدهید .ضربان قلب وتنفس طفل را معاینه نمائید وهدایات دادن مساژ قلبی ودادن تنفس مصنوعی را در
صورت ضرورت تعقیب نمائید – (صفحه  281دیده شود ) کمک طبی بگیرید.
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