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 .8رحن هذّر ّ طخت تاقی هاًذٍ ّتَ آُظتگی کْچک ػذٍ ًوی رّد:
اگررحم بعد از چند ساعت اول نرم شده رفت:






طفل رابیشتراز پستان شیر بدهید ،اگر اینکار موثر واقع نشد تنبیه نوک پستان ها را انجام دهید (صفحۀ  378دیده
شود).
رحم را مساژ دهید (صفحۀ  209دیده شود) .اگر با تقلص رحم مقدار زیادی خون خارج شد ،نشان میدهد که خانم
خونریزی داخلی داشته که رحم نرم شده است .اگر خانم فشار خون بلند نداشته باشد ،میتواند برایش تابلیت های
 ۲،۰ملی گرامه ارگونووین یا ار گومترین هر شش ساعت بعد ( ۴مرتبه در روز) برای  ۴تا  ۷روز بدهید ،ویا
ممکن است داروهای گیاهی موجود باشد که دایه ها درمناطق شما برای توقؾ خونریزی ازآن استفاده مینمایند.
اگر در هنگام مساژ دادن مقدار کمی خون خارج گردد .ممکن است ضرورت به دوا نباشد تنها مساژ را وقت
بوقت ادامه دهید و به مادر بیاموزانید که اینکار را چطور انجام دهد.
از بوجود آمدن عالیم انتانی مراقبت نمایید (صفحۀ  287دیده شود).
ازبوجود آمدن خونریزی شدید مراقبت نمایید.

 .2هادر سیاد خًْزیشی دارد:
اگر بیشتر از دوتکه درهرساعت درروز اول بعد از والدت ویا بیشتر از یک تکه در هر ساعت بعد از آن با خون
مملو شود ،خونریزی مادر بسیار زیاد خواهد بود.
روش هائی که در باال تذکر داده شده است برای تقلص رحم بکار ببرید .اگر مادر بسیار حرکت نموده باشد ازاو
بخواهید تا بیشتر استراحت نماید .اگر این روش ها موثر نبود ،یک زرق عضلی میترجین یا اوکسی توسین برایش
بدهید (صفحه  ۰۷۶دیده شود ) .اگر خونریزی دوام نمود مادر را به مرکز صحی یا شفاخانه انتقال دهید مراقب بوجود
آمدن شاک بوده و آنرا تداوی نمائید (صفحه  ۰۴۲دیده شود ).

 .3هادرػالین ػاک را دارد:
اگر مادر عالیم شاک را نشان دهد (صفحه  243دیده شود ) ،ممکن است خونریزی داخلی داشته یا مصاب انتان باشد.
بخاطر شاک آنرا تداوی نمائید (صفحه  243دیده شود ) .شمارۀ  2را در باال و شمارۀ  4را در پایین ببینید.
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 .4هادر ػالین اًتاى رحن را دارد :خًْزیشي هجذد ًا ػزّع ػذٍ ّ یا ػذت یافتَ اطت ،خْى افزاسات
تْي تذ داػتَ ّ رًگ غيز هؼوْل را دارد .هادر احظاص هزیضي هيٌوایذ ،تا تواص داؽ هيثاػذ
(درجۀ حزارت تيؼتز اس  38درجۀ طاًتي گزیذ یا تيؼتز اس  811.4درجۀ فارًِایت) ّ یا هادر
لزسٍ یا درد تطي دارد:
اگر مادر یكي از این عالیم را داشته باشد ممكن
است مصاب انتان رحم باشد .این انتانات بسیار
خطرناك اند .در صورتیكه انتي بیوتیك به مادر داده
نشود ممكن سبب مرگ گردد.
انواع مختلؾ انتانات وجود دارند .انتي بیوتیك هاي
مختلفي وجود دارند كه باالي انتانات مختلؾ مإثر
بوده و آنها را تداوي مینمایند .بسیار خوب خواهد
بود كه مادر به شفاخانه برود تا معاینۀ البراتواري
مخصوص صورت گرفته و فهمیده شود كه خانم چه
نوع انتاني دارد و كدام انتي بیوتیك بیشتر مإثر
خواهد بود .در شفاخانه میتواند انتي بیوتیك از طریق
وریدي تطبیق شود كه خوبتر و سریعتر تؤثیر خواهد
نمود.
دادن انتي بیوتیك:
در صورتیکه شفاخانه بسیار دوربوده ورسیدن به آن چندین ساعت یا روزها را دربر گیرد ،شما میتواند در منزل از
طریق دهن یا زرقی به مادر انتی بیوتیک بدهید .از آنجا ییکه شما دقیقا ً نمی فهمید که چه نوع انتانی موجود است،
ممکن ضرورت باشد تا یک انتی بیوتیک ایکه چندین مشکل را کمک نماید تجویز کنید .مگر هنوز هم باید کوشش
نمایید که بزودی ممکنه مادر رابه شفاخانه انتقال دهید.
انتی بیوتیک زرقی از انتی بیوتیک هاییکه از طریق دهن داده شوند (تابلیت یا شربت) بیشتر مإثر می باشد .برای
مادر دادن انتی بیوتیک زرقی همه روزه تا دو روز بعداز سقوط تب ادامه داده شود .بعداً اگر میتوانید انتی بیوتیک
رااز طریق دهن برای  ۷روز دیگر ادامه دهید.

اگر شما هیچ کدام انتی بیوتیک زرقی را نداشته باشید ،ازهمان آؼاز انتی بیوتیک را از طریق دهن بدهید .دادن انتی
بیوتیک را تا  10روز بعد از سقوط تب ادامه بدهید .اگر شما خانم را در خانه تداوی مینمایید و تب بعد از  ۷روز
بطرؾ نارمل نرود (ویا مادر احساس بهبودی ننماید) مادر را به شفاخانه انتقال دهید ممکن است وی به ادویۀ دیگری
ضرورت داشته باشد (صفحات  ۴۴۴-۴۶۲دیده شود).
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هر گاه انتان در جریان هفتۀ اول بعد از والدت شروع شود ،یکی از انتی بیوتیک های لست ذیل رابه مریض بدهید.
امو کسی سیلین در صورتیکه داشته باشید بهترین انتی بیوتیک در اینحاالت میباشد.

طریق تطبیق

زمان تطبیق

انتی بیوتیک

مقدار

اموکسی سیلین

۸گرام

تنها از طریق دهن

۲مرتبه درروز

امپی سیلین

۸-۰گرام

زرقی یاازطریق دهن

۴مرتبه درروز

سپازولین

۸گرام

تنها ازطریق زرقی

۴مرتبه درروز

سفوکسیتین

۰گرام

تنها ازطریق زرقی

۴مرتبه درروز

پنسیلین -وی

۸گرام

تنها ازطریق دهن

 ۶مرتبه در روز

پنسیلین – جی

۰میلیون واحد

تنها ازطریق زرقی

۴مرتبه درروز

در صورتیکه انتان یک هفته ویا بیشتر ازآن بعد از والدت شروع شود ،این دوا را یکجا با یکی از انتی بیو تیک های
باال تطبیق نماید:
میترونیدازول (فالجیل)

 ۴۲۲ملی گرام

تنها ازطریق دهن

 ۲مرتبه درروز

 .5هادر ػالین اًتاًات هِثلی را دارد:درد "پایيي تطي" ،آهذى چزک اس هِثل ،هْجْدیت یک
تزجظتگی طخت ّ طزخ در هِثل:
بعضی اوقات دریک پاره شدگی یا زخم مهبلی انتان تؤسس مینماید .این حادثه خطرناک میباشد ،اما به اندازه انتان رحم
یک حالت عاجل نمیباشد .شما اکثرا میتوانید یک ناحیۀ سرخ و متورم را در مهبل مادر مشاهده نموده ویا یک
برجستگی در زیرجلد مهبلی احساس نمائید .این بدان معنی است که امکان دارد چرک (مایع زرد یا سفید رنگ حاوی
میکروب ها) در آنجا تجمع نموده ویک آبسه راساخته باشد .ویا ممکن است پاره شدگی ویا زخم بازبوده وچرک ازآن
خارج شود .در صورتیکه چرک را می بینید با دقت توجه نمایید که ازکجا می آید .اگر چرک از باال تر از ساحۀ
متورم وسرخ بیاید ،ممکن است واقعا ً ازرحم باشد .این ممکن بدان معنی میباشد که خانم یک انتان مهبلی و یا یک
انتان رحمی دارد (برای انتانات صفحه ۰۹۱دیده شود).
اگر چرک داخل خون مادر شود میتواند سبب منتن شدن خون شده ،به تمام قسمت های بدن منتشر شده وباعث مرگ
وی گردد .کمک طبی بگیرید .اگر کمک به دسترس نباشد کوشش نمایید چرک راخارج (دریناژ) نمایید.
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چه باید کرد
 .1اگر زخم یا پاره شدگی باز باشد ،شما میتوانید کمک نمایید تا چرک خارج گردد:
 یک تکۀ معقم را که با آب بسیار گرم مرطوب شده باشد روی ناحیۀ منتن بگذارید.
 ازگیاهان دارویی که درمنطقۀ شما پیدا می شود و
درخارج ساختن چرک و زهریات موثر است
استفاده نمایید .گیاه ها را در بین یک تکه یا گاز
پاک بپیچانید تکه را بسته کنید تا پارچه های گیاه
بیرون نریزد .این تکه را قبل از استفاده بجو
شانید و کمی سرد نموده و بعداً در ناحیه منتن
شده آنرا بگذارید.
 .2اگر چرک در زیر جلد جمع شده باشد ،زخم باید
باز گردد تا چرک از آن خارج گردد .ممکن
ضرورت داشته باشید برای اجرای اینکار به
شفاخانه رفته ویا از یک کارکن صحی ماهر
کمک بگیرید ویا اگر شما درین مورد آموزش
دیده و اجازۀ اجرای آنرا داشته باشید ،میتوانید
کارهای ذیل را انجام دهید :
 اگر نزدیک به آبسه قبال دوخته شده باشد ،بخیه ها
را قطع نموده و باز نمایید.
 اگر دوختگی موجود نباشد آبسه را با یک کارد
بسیار تیز یا تیػ ریش معقم سوراخ نمایید .باید
مطمئن باشید که کارد یا تیػ ریش معقم باشد
(صفحات  )۸۴۴-۸۴۰دیده شود.
بعداً رهنمائی باالرا بخاطر خارج ساختن چرک تعقیب
نمایید.
 اگر مادر یک آبلۀ خونی یا هیماتوم داشته باشد
(صفحۀ  287دیده شود) .مانند باال از تطبیقات گرم استفاده نمایید؛ اگر مادر عالیم شاک (صفحۀ  243دیده شود)
را نشان دهد ،اورا به شفاخانه انتقال دهید.

 .6پظتاى ُای هادر دردًاک ،طزخ ّ هتْرم هی تاػٌذ:
صفحات  333 – 332برای شناخت عالیم و تداوی انتانات پستان دیده
شود.
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 .7هادر احظاص افظزدگی ػذیذ (غوگيٌي) ،قِز ،تزص یا آػفتگی دارد:
بسیاری خانم ها بعد از والدت بسیار هیجانی میباشند .بعضي ها برای چند روز ،چند
هفته و یا در بعضي واقعات چند ماه بعد از والدت ؼمگین ،مشوش یا نا آرام میشوند.
درینحاالت شما با تشریح اینکه این مشکالت معمول است و بعد از مدتي برطرؾ
خواهد شد ،میتوانید برای آنها کمک نمائید.
در یکتعداد واقعات ممکن است خانم درچند ماه اول بعد از والدت شدیداً افسردگی داشته
و در بعضي اوقات به طرؾ آشفتگی (دیوانگی) خواهد رفت .خانمي که این نوع
احساسات را بعد از یکی از والدت های قبلی اش داشته ممکن است بعد از این والدت
نیز این حالت را پیدا کند .اگرچه این تهیجات اکثراً بعد از مدتی برطرؾ میشود ،اما
خانم ممکن است از آن بسیار رنج ببرد.
چه باید کرد
اگر تهیجات بسیار شدید نباشد ،ممکن است در صورتیکه مادر با کسی صحبت نماید ویا اگر کسی در رابطه به
نگهداری طفل نوزاد یا دیگر اطفال و یا در دیگر کارها باوی کمک نماید ،در بهبود وی کمک شود .اگر تهیجات
شدید باشد ،موجودیت یک نفر باوی برای چند روز یا چند هفته کمک خواهد کرد .همچنان ممکن است که خانم به
محافظت ضرورت داشته باشد تا به خودش یا طفلش ضرر نرساند .تداوی های محلی یا بعضي مراسم مذهبی (دعا
خوانی -تعویذ) نیز ممکن است بسیار مفید باشد .بخصوص اگر مادر آنرا بخواهد یا به آن عقیده داشته باشد .بعضي
دواهای مدرن نیز وجود دارد که میتواند کمک نماید تا مادر احساس بهتری داشته باشد .اما این دواها میتواند سبب
مشکالت دیگری نیز شوند .این ادویه صرؾ در واقعات بسیار شدید باید تجویز گردد.

 .8پاُای هادر طزخ ،طخت ّ هتْرم اطت:
بعد از والدت میتواند در اوعیۀ عمیق پا یک لختۀ خون بوجود
آید .این لختۀ خون بسیار خطرناک است .اگر یک پارچه ازین
لخته جدا شده و به جریان خون بیافتد ،میتواند به شش ها رفته و
در آنجا بند بماند که سبب بوجود آمدن مشکالت تنفسی می
گردد.

من نمیتوانم
نفس بكشم!

شما امکان دارد که یک برجستگی سخت در پای خانم احساس
نموده و یا هم آنرا احساس ننمائید .معموالً با فشار یا حرکت
دادن در پا درد احساس می شود ،بعضي اوقات یک پا متورم
بوده در حالیکه پای دیگر ورم ندارد .اؼلبا ً یک پا از پای دیگر
گرم تر احساس می شود .اگر شما یکی ازین عالیم رامی بینید،
مادر راهمان وقت به شفاخانه انتقال دهید .ممکن است برای
ازبین بردن لخته خون خانم به ادویه مخصوص ضرورت داشته
باشد .این ادویه باید تنها در شفاخانه و با مایعات وریدی
(سیروم) تطبیق گردد.
در مسیر راه شفاخانه (ویا اگر نمیتوانید مستقیما ً خانم رابه
شفاخانه انتقال دهید) میتوانید:





پاهای مادر را از قسمت سرین بلند تر نگهدارید.
مادر را مجبور سازید که در بستر بماند.
روی ناحیه متورم تکۀ گرم بگذارید.
از تداوی هایي که می شناسید و برای رقیق ساختن خون کمک مینماید ،استفاده کنید.
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درد دارد
و...

 .9تزاّع ادرار یا هْاد غایطۀ هادر تذاخل هِثل:
بعضي اوقات از سبب فشار سر طفل در داخل
مهبل مادر میتواند یک سوراخ بین مهبل و یکی
از تیوب هائیکه ادرار یا مواد مواد ؼایطه را
از بدن خارج می نماید ایجاد شود .این حالت
در صورتي که صفحۀ دوم والدت طوالنی و
مشکل باشد بخصوص بعد از آنکه سر طفل
تاج گذاری میشود و یا اگر یکی از ندبات
جروحات یا جراحی های سابقه مانع خارج
شدن سر طفل شود بیشتر امکان دارد بوجود
بیاید.

مثانه
ادرار به
داخل مهیل
تراوش
مینماید

ازین سوراخ ایجاد شده ادرار یا مواد ؼایطه
داخل مهبل خواهد شد واز این طریق از بدن
خارج می گردد .این حالت برای مادر نا
خوشایند بوده اما اکثراً یک واقعۀ عا جل نمی
باشد.

مادر میتواند برای یک یا دو هفته بخاطر بازیابی قوای ازدست رفته انتظار کشیده و بعداً به داکتر مراجعه نماید.
بعضی اوقات یک عملیات میتواند که مشکل را بر طرؾ سازد اما همیشه اینکار مإثر نمی باشد.
درصورتیکه مادرعالیم انتانی داشته باشد (صفحۀ  298دیده شود) و یا اگر در هنگام دفع حاجت خونریزی شدید داشته
باشد ،باید خانم بزودی ممکنه کمک طبی بگیرد.

 .8طفل در جزیاى  24طاػت تؼذ اس ّالدت هْاد غایطَ ًذاػتَ اطت:
بسیاری اطفال در جریان یا زود بعد ازوالدت مواد ؼایطه خارج می نمایند .مگر بعضی ها تا چند ساعت محدود
انتظارمی کشند .اولین شیر دادن کمک خواهد کرد تا روده های طفل پاک گردد .بنا ًء مادر باید تشویق گردد که بزودی
بعد از تولد به طفل شیربدهد .اگر طفل تا  24ساعت تؽوط ننماید ،ممکن است یک عالمۀ بندش روده های طفل بوده و
امکان مرگ طفل موجود است .دفعتآ به شفاخانه بروید.

302

 .2طفل در جزیاى  24طاػت تؼذ اس ّالدت ادرار ًٌوْدٍ اطت:
اگر در جریان  24ساعت طفل ادرار ننماید ,ممکن است تیوب بولی طفل بسته باشد دفعتا ً کمک طبی بگیرید.

 .3طفل سردی دارد (یزقاى):
اکثرأ اطفال بعد ازوالدت اندکی زردی پیدا می نمایند .این زردی از سبب یک مادۀ کیمیاوی به نام بیلیروبین بوجود
میآید .این رنگ زرد اگر در روز اول بعد از والدت یا بعد از پنج روز از زندگی طفل ظاهر گردد ,بسیار خطرناک
می باشد .اگر طفل بیشتر از یکماه قبل از موعد تولد شده باشد ,این حالت حیات نوزاد را تهدید نماید .این اطفال برای
جلوگیری از تخریبات دماؼی باید دفعتا ً به شفاخانه برده شوند.
اگر رنگ زرد دربین روز  2تا  5حیات طفل بوجود آید ,ممکن خوب
بوده و مشکلی نداشته باشد .برای جلوگیري از شدت یافتن زردی
طفل کارهای ذیل را انجام دهید:


بگذارید طفل زیاد از پستان شیر بخورد.همچنان بایک گیالس و
قاشق پاک آب جوشانده شده (یا مایعات تعویض کنندۀ مایعات
وجود – صفحۀ  172دیده شود) به طفل داده شود( .هیچگاه
بعوض شیر پستان به طفل آب ندهید ,آبرا بعد از شیر دادن به
طفل بدهید نه قبل از آن) .مایعات کمک مینماید رنگ زرد از
وجود طفل شسته و خارج شود.



بگذارید طفل در مقابل شعاع آفتاب قرار گیرد .شعاع آفتاب مادۀ
کیمیاوی زرد بدن طفل را کاهش داده و زردی را کم می سازد .قابل ذکر است که بخصوص اگر در مناطق
حاره یا گرم زندگی مینمایید ،شعاع آفتاب میتواند سبب سوختگی طفل گردد .برای محافظت جلد طفل از یک تکۀ
نازک که سست بافته شده باشد استفاده گردد .احتیاط نمایید که طفل در شعاع آفتاب نسوزید.



اگر طفل در داخل خانه بوده و آفتاب از طریق شیشۀ پاک کلکین داخل گردد ,بسیار خوب خواهد بود در
صورتیکه خانه گرم باشد (نه داغ) و طفل برهنه گردد .مراقب وقت باشید .در هرطرؾ طفل  5دقیقه (مجموعآ
 10دقیقه) هر  1تا  2ساعت ,دادن شعاع آفتاب کافی خواهد بود.



اگر طفل خواب آلود بوده ,بخوبی پستان را نگیرد و یا اگر با تماس سرد باشد (یا درجۀ حرارت آن کمتراز 36
درجۀ سانتیگراد یا  97درجۀ فارنهایت باشد) دفعتا ً کمک طبی بگیرید.

 .4طفل اطتفزاؽ فْراًی دارد:
بیشتر اطفال اؼلبا یکمقدار کم استفراغ دارند .اکثراً این استفراغ بشکل
ریختن از دهن بخصوص بعد از ؼذا خوردن می باشد .اگر استفراغ بعد
از هر مرتبه ؼذا خوردن با یک فشار بصورت فورانی از دهن طفل
خارج شود -واگر طفل ادارار نکرده ویا تؽوط نداشته باشد ،ممکن
مشکلی موجود باشد .مشورۀ طبی بگیرید.
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 .5طفل تصْرت ًْرهال ّسى ًگزفتَ ،الغز هؼلْم ػذٍ ّ کْچک هاًذٍ اطت ،دریٌحاالت طفل هوکي
اطت یکی اسیي هؼکالت را داػتَ تاػذ:


انتانات (صفحه  306دیده شود).



بندش روده ها (صفحه  302دیده شود).



کمبود شیر.



اسهال.



مشکالت طبی شدید.

اگر شما مشکوک هستید که مشکل انتانات یا بندش روده ها باشد به صفحاتیکه ذکر گردیده مراجعه نمایید.
اگر فکر مینمایید که طفل مقدار کافی شیر نگرفته است حاالت زیرا را بررسی نمایید:
 چند مرتبه و چقدر وقت طفل از پستان شیر داده شده است :مادر باید هر  2تا  3ساعت برای اقال  20دقیقه یا تا
زمانیکه احساس می نماید پستان تخلیه شده به طفل شیر بدهد.
 صحت و ؼذای مادر :اگر مادر مریض بوده یا ؼذا ناکافی بگیرد ،وجودش قادر
نخواهد بود تا شیر کافی بسازد .خانواده به کس دیگری برای شیر دادن طفل
ضرورت خواهند داشت.

 مادر چگونه شیر پودری را تهیه می نماید (اگر به طفل از پستان
شیر نمی دهد) ،خود را مطمئن سازید که مادرمقدار درست شیر را
با آب مخلوط می نماید .اگر مادر از مقدار زیاد آب و مقدار کمی
شیر کارمی گیرد ،طفل آن ضعیؾ یا مریض خواهد شد .بخاطر
داشته باشید ،طفلیکه از شیر چوش شیر میخورد چانس بیشتری
دارد تا به اسهاالت یا پرازیت ها مصاب شود.

اگر شما نتوانید علت مشکل را پیدا نموده و آنرا اصالح کنید ،مشورۀ طبی بگیرید.
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من شیر خشك را با
كمي مقدار بیشتر
آب رقیق ساختم!
چون شیر بسیار
قیمت میباشد .حاال
طفل من مریض شده

است.

 .6طفل ػالین ضياع هایؼات (دیِایذریؼي) را دارد:
اگر طفل از پستان به اندازۀ کافی تؽذی نگردد ،اگر طفل اسهاالت داشته باشد ،اگر هوا بسیار گرم باشد و یا اگر طفل
تب داشته باشد ،میتواند دیهایدریشن پیدا نمایند (موجودیت مقدار ناکافی آب در بدن ) .دیهایدریشن بسیار خطرناک بوده
و ممکن است سبب مرگ طفل شود.
این ها عالیم ضیاع مایعات ( دیهایدریشن) می باشند:
 دهن خشک و لب های ترکیده.
 فرورفتن چشم ها و شیردان ها .

شیردان فرورفته در
باالي سرطفل

چشمان فرورفته

 کمی ادرار (کمتر از  4مرتبه در روز طفل خود
را ترمینماید).
 ادرار تیره.
 بدون اشک بودن چشم ها.
 باختن وزن بصورت ناگهانی.
 نبض سریع وضعیؾ.
 تنفس سریع.
 کم شدن االستیکیت جلد.

چه باید کرد
مادر باید مکررا به طفل شیر داده و دربین شیردادن
از پستان به طفل مقدار زیادی مایع تعویض کنندۀ آب
وجود بدهد (صفحۀ  172دیده شود ) .بسیار خوب
است که قبل از تهیۀ مایعات تعویض کنندۀ آب ضایع
شدۀ وجود ،آبرا جوش بدهید .چند قطره هر دقیقه برای چندین ساعت تا زماني داده شود كه طفل خوب گردد.
 اگر شما مایعات تعویض کنندۀ آب وجود را نداشته و همچنان نمک و شکر برای تهیه آن نداشته باشید ،از آب
جوش داده شدۀ سرد استفاده نمائید.
 اگر تا  4ساعت طفل بهتر نشود ،کمک طبی در یافت نمائید.
 اگر طفل مریض معلوم شده و خوب پستان را نگیرد ،موجودیت عالیم انتانی را بررسی نمائید (صفحۀ  306دیده
شود).
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 .7طفل ػالین اًتاًی را دارد:
زمانیکه میکروب از طریق ناؾ ،جلد ،دهن ویا چشم های طفل در هنگام والدت به وجودش داخل گردد ،طفل حالت
انتانی پیدا می کند .این انتانات بسیار خطرناک بوده و میتوانند سبب مرگ طفل شوند.
یک طفل عالیم انتانی دارد زمانیکه:


شیرخوردن را توقؾ دهد.



شیر چوشیدن ضعیؾ و عکسات ضعیؾ داشته باشد (صفحه  203دیده شود).



بسیار خواب آلود معلوم شده و فعال نباشد.



با تماس داغ یا سرد باشد (درجۀ حرارت باالتر از  38درجۀ سانتیگراد یا  100.4درجۀ فارنهایت یا

پائینتر از 36درجۀ سانتي گراد یا  47درجۀ فارنهایت داشته باشد).


اسهاالت داشته باشد.



اختالجات داشته باشد.

احتیاط  اگر یکي از کارهای ذیل در هنگام والدت واقع شده باشد ،طفل بیشتر به خطر مصاب شدن به انتان
مواجه است :آبله مادر بیشتر از  24ساعت قبل از والدت ترکیده باشد ،آب بوي بد داشته یا تیره و ناصاؾ معلوم
شود ،یا در جریان والدت درجۀ حرارت مادر بیشتر از  38درجۀ سانتیگراد یا  100.4درجۀ فارنهایت باشد .این
طفل اگر در حال حاضرمریض نباشد ممکن است در جریان چند روز بعدی مصاب انتان گردد .طفل راهمه روزه
در جریان  2هفته معاینه نمائید – بسیار خوب خواهد بود که طفل در شفاخانه و یا نزدیک به شفاخانه باشد.

همچنان نظر به نوع انتانیکه طفل دارد ،میتواند عالیم دیگر مریضي را نشان دهد:


انتان شش (سینه وبؽل – پنومنی) :طفل ممکن است بیشتر از  50تنفس در دقیقه داشته و یا ظاهراً بسیار
سریع تنفس نماید .تنفس صدا دار داشته ،جلد بین اضالع (قبرؼه ها) با هر تنفس بداخل کش شده و جلد رنگ
آبی را خواهد داشت .سکشن نمودن طرق تنفسی کمک نمی نماید.



انتانات دماؼی (مننژیت) :طفل ممکن شخی گردن داشته و طوری
خوابیده باشد که سروگردنش به طرؾ عقب خمیده باشد .ممکن
طفل استفراؼات داشته و شیردان ها در سر آن ممکن بر جستگی
داشته كه به سرعت در ظرؾ چندین هفته تاًسس نماید .بدون
تداوی بیشتر اطفال می میرند ،تخریبات دماؼی پیدا نموده و یا
معلول می گردند.



انتان حبل سروی :نوک حبل سروی طفل ممکن است ،گرم،
سرخ ،بدبوی بوده و از آن چرک خارج گردد .زمانیکه حبل سروی میافتد مخاط تحت آن سفید یا زرد و بد
بوی خواهد بود.



انتانات خون :طفل ممکن است بسیار خواب آلود بوده ،جلد و چشم هایش زرد و استفراغ یا اسهاالت داشته
باشد.
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چه باید کرد:
اگر شما عالیم انتانات را می بینید:
 - 1طفل را دفعتا به شفاخانه یا مرکز صحی برسانید.
کوشش ننمائید که طفل را در خانه تداوی کنید.
 - 2در صورتکه انتی بیوتیک داشته باشید و همچنان در مورد تطبیق آن آموزش دیده و اجازه دارید ،ورسیدن به
شفاخانه بیشتر از  2ساعت را در بر بگیرد ،در مسیر راه میتوانید انتی بیوتیک را به طفل زرق نمائید .اگر سفر
شما بیشتر از  12ساعت یا یک روز کامل را در بر گیرد .شما ممکن است ضرورت داشته باشید برای مرتبه
دوم از همان انتی بیوتیک به طفل بدهید .باید مطمئن باشید که به کارمندان شفاخانه در مورد اینکه چه دوائی و
چه وقت تطبیق نموده اید ،گفته باشید.
انتی بیوتیک هاییکه در زیر لست شده ،میتواند برای تداوی هر انتان استفاده شود .ممکن است شما ضرورت داشته
باشید که با مسوول صحی خود مشوره نمائید که کدام دوا را ممکن بتوانید استفاده نموده و در بکس خود داشته باشید.
در بعضی مناطق ممکن انتی بیو تیک هائیرا ؼیر از لست ذکر شده استفاده نمایند .زمانیکه طفل به شفاخانه یا مرکز
صحی برسد ضرورت خواهد داشت تا برای  7تا  10روز انتی بیوتیک بگیرد .برای کسب معلومات بیشتر در مورد
انتی بیوتیک ها صفحات سبز رنگ اخیر کتاب را مطالعه نمائید.

یکی ازین انتی بیوتیک ها را بدهید:
انتي بیوتیك

امپی سیلین

اگر طفل  2كیلوگرام (4
پوند) یا كمتر وزن داشته
باشد
 200ملی گرام

اگر طفل  2تا  4كیلوگرام
( 4تا  8پوند) وزن داشته
باشد
 300ملی گرام

اگر طفل  4كیلوگرام (8
پوند) یا بیشتر وزن داشته
باشد
 400ملی گرام

ویا:
جنتا مایسین

 5ملی گرام

 7.5ملی گرام

 10ملی گرام

ویا:
کنامایسین

 15ملی گرام

 24ملی گرام

 32ملی گرام

ویا:
پنسلین – جی

 300000واحد

 200000واحد

 400000واحد

انتی بیوتیک را بشکل زرق عضلی در قسمت متوسط ران طفل تطبیق کنید (صفحه  386دیده شود).
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 .8طفل ػالین تيتاًْص را دارد:
اگر یک میکروب ایکه در کثافات و مواد ؼایطه انسان یا حیوان زندگی مینماید ،از طریق ناؾ طفل داخل بدن آن
شود ،نوزاد مصاب تیتانوس میگردد .حتی با مواظبت های بسیار خوب در شفاخانه نیز اکثر اطفال مصاب به تیتانوس
میمرند .بسیار با اهمیت است که تمام خانم ها در زمان حاملگی واکسین شوند تا خود و اطفال شان در مقابل این
مرض خطر ناک وقایه گردند (صفحۀ  299دیده شود).

خطر مصاب شدن طفل به تیتانوس از طریق ناؾ بیشتر خواهد بود زمانیکه:




مادر در جریان  5سال گذشته بر ضد مرض تیتانوس واکسین
نشده باشد.
حبل سروی با وسایلی قطع گردد که کامالً پاک نبوده باشد.
حبل سروی نزدیک به بدن طفل قطع نشده باشد (صفحه 191
دیده شود).
عالیم تیتانوس:

پاي طفل را
بصورت
آزاد گذاشته
و با انگشت
خود زیر
عینك
زانوي آن
ضربه وارد
كنید.

اگرپا -كمي
حركت
نماید عكس
العمل نارمل
میباشد.

اگرپا بسیار
خیز یاحركت
داشته باشد،
ممكن است.
طفل مصاب
تیتانوس
باشد.

چه باید کرد:
طفل را بخاطر تطبیق ادویه ،عاجالً به شفاخانه انتقال دهید .اگر شفاخانه بیشتر از  2ساعت دور باشد 100000
واحد پنسیلین – جی برایش بدهید.
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بخش  :هه
مقدمه:
ازآنجاییکه قابله ممکن است وقت زیاد خود را باخانم ها بصورت جدا گانه بگذارند ،کارش در صحت
خانواده های مربوط میتواند مإثر باشد .ممکن است قابله مستقیما ً با خانواده کار نماید (طور مثال:
زمانیکه وی به خانواده یا دوستان خانم حامله در مورد والدت و تولد تدریس می نماید) و یا ممکن
است به صورت کمتر مستقیم روی فامیل تاثیر داشته باشد (طورمثال :با تشریح روشهای تنظیم
خانواده بعد از والدت).
فصل های ذیل در مورد طرق مختلفی که یک قابله میتواند به خانواده ها کمک نماید ،تا بیشتر
صحتمند گردند ،بحث می نماید:
 – 1تدریس مردم در مورد والدت (فصل .)20
 – 2تؽذی باشیر پستان بهترین روش است (فصل .) 21
 – 3تنظیم خانواده (فصل .)22
 – 4امراض زهروی (امراض قابل انتقال از طریق مقاربت جنسی ( فصل .)23
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