رٗظ ٕاي خاص مٔ ٍيت٘اّْد در خارج از شفاخأّ اضتفادٓ شّ٘د
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34
اين ها بعضي مواقعي اند كه شما ممكن بخواهيد درد هاي والدت را شروع يا تقويت نمائيد.
 خريطۀ آب (آبله) پاره شده ،مگر تقلصات فعال والدي تا  6ساعت بعد از آن شروع نشده است (صفحۀ  236ديده
شود).
 خريطۀ آب پاره شده و بعد از  12ساعت از شروع تقلصات والدي باز هم والدت نزديك نميباشد.
 مادر براي چندين ساعت تقلصات نسبتا ٌ فعال داشته ،مگر والدت نزديك نمي باشد.
 مادر چندين ساعت درد هاي خفيف داشته  ،شدت تقلصات در اندازۀ بوده كه نگذارد مادر استراحت نمايد ،اما به
اندازۀ كافي قوي نبوده تا عنق رحم را باز نمايد .
براي شروع و تقويت درد هاي والدي هر دو نوع روش هاي خانگي و روش هاي شفاخانه موجود است .مزاياي
استفاده از روش هاي خانگي در آنست كه اينها اغلبا ٌ ارزانتر بود ه ،استفاده از آن آسانتر  ،مطمئن تر و بسيار بيشتر
از روش هاي شفاخانه مورد پسند مي باشد .اگر چه در روش هاي خانگي نيز بعضي خطراتي وجود دارد .بزرگترين
خطر آنست كه اين روش مؤثريت نداشته – و آ هسته بودن پيشرفت والدت از سببي باشد كه ضرورت به توجه طبي
داشته باشد -در ينصورت شما وقت گرانبهائي را از دست خواهيد داد .ويا ممكن است تقلصات والدي را تقويت نمايد
مگر در عين زمان سبب بلند رفتن فشار خون در بعضي خانم ها گردد .بعضي تداوي هاي محلي بسيار قوي و مؤثر
اند ،مگر مي توانند سبب تقلصاتي گردند كه بسيار قوي بوده و خطرناك است.
احتياط  در صورتيكه شما عاليم خطر را دريافت ميداريد ،بخصوص اگر طفل به وضعيت مستعرض بوده ويا
بسيار بزرگ بوده و در استخوان هاي لگن خاصرۀ مادر تثبيت شده نتواند ،اگر خونريزي غير عادي موجود باشد و
يا اگر ضربان قلب طفل كمتر از  110في دقيقه باشد ،روش هاي خانگي نبايد استفده شوند .در عوض كمك طبي
بگيريد.

 .1رٗظ ٕاي خاّگي اينٔ خطر تطيار مَي دارّد
قدم زدن
در صورتيكه مادر ايستاده شده و قدم بزند  ،درد هاي والدي قوي تر مي گردد .اين بخاطريست
كه سر طفل بطرف پائين باالي عنق رحم فشار آورده سبب قوي تر شدن تقلصات مي شود.
بعضي خانم ها تنها با تغيير وضعيت تقلصات قوي تر پيدا مي كنند (صفحه  317ديده شود).
هيچ خطر ندارد اگر وضعيت هاي مختلف و حركت كردن را امتحان نمائيد.
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تنبه نوك پستان:
زمانيكه طفل نوك پستان مادر را مي مكد ،بدن مادر هورمون  Oxytocinرا
مي سازد .اوكسي توسين تقلصات را قوي تر مي نمايد.
اگر خانم تقلصات والدي فعال داشته مگر تقلصات به اندازۀ كافي قوي نباشد تا
عنق رحم را باز نمايد ،گذاشتن طفل به سينۀ مادر كه پستان ها را بمكد به
اينكار كمك خواهد كرد .بعضي اوقات ضرورت است كه دو نفر هر دو پستان
مادر را در يك وقت بچوشند طفل يا كس ديگر بايد چوشيدن را تا زماني ادامه
دهند كه عنق رحم كامال ٌ باز شده و مادر آمادۀ تولد طفل گردد.

اوه! اين تقلص
چقدر قوي است

يادداشت  :اگر خانم احساس راحت ننمايد كه طفل ديگري و يا يكنفر كالن پستان
هايش را بمكد ،ميتواند خودش نوك پستان هاي خود را كش نمايد .اگر خانم در كش
نمودن نوك پستان هاي خود احساس راحت ننمايد ،بايد آنها را مالش داده و كش نمايد
تا زمانيكه تقلصات به اندازۀ كافي قوي گرديده و عنق رحم را باز نموده بتواند و بدون
تنبيه نوك پستان ها همچنان قوي باقي بماند .مالش روغن نباتي پاك روي نوك پستان
ها ميتواند از تخريش آنها جلوگيري نمايد .درصورتيكه خانم با كش نمودن نوك پستان
هاي خود احساس ناراحتي نمايد ،اين روش ممكن كمك ننمايد ،ناراحتي وي حتي ممكن
است تقلصات والدي را بطي سازد.

مساژ خاص) : ( Acupressure
فشار مساژ در نقاط معين بدن بعضي اوقات ميتواند تقلصات والدي را شروع نموده و يا يك والدت ضعيف را قوي تر
سازد .در ين بخش ما در مورد يك نوع مساژ خاص بنام  Acupressureكه بر اساس يك روش معالجوي سابقۀ
چينائي استوار است ،صحبت مينمائيم .قابله هاي محلي و طبيبان محلي در منطقۀ شما ممكن است بعضي انواع ديگر
مساژ را نيز بدانند.
براي اجراي مساژ خاص ،كار هاي ذيل را انجام دهيد:
 .1اگر خانم ضعيف و خسته بنظر برسد كوشش نمائيد كه اوال ٌ انرژي او را تامين نمائيد .برايش چاي ،شكر آب،
مايعات ريهايدريشن كننده و يا هر نوع مايعات ديگر (صفحات  171-172ديده شود) داده شود .در صورتيكه
سرد باشد او را گرم نمائيد .اگر وقت باشد برايش كمك كنيد تا كمي استراحت نمايد.
 .2اغلبا ٌ كمك مينمايد اگر قبل از مساژ خاص خانم را بصورت عادي
مساژ بدهيد .توجۀ خاص به پا هاي مادر داشته باشيد .انگشت
شصت و ديگر انگشتان خود را در پشت و كف پا ،انگشتان
شصت پا ،مفاصل بند پا و كري پا براي مساژ بكار بريد .همچنان
يكمقدار كمي روغن در قسمت پائين كمر ماليده و انرا مساژ دهيد.
زماينكه بطرف پائين مساژ ميدهيد فشار بيشتري را استفاده كنيد.
زمانيكه بطرف باال مالش ميدهيد فشار را كمتر سازيد.
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 .3بعدا ٌ مساژ خاص  acupressureرا شروع نمائيد .در نقاط ذيل فشار دهيد ،احساس و فراست خود را در مورد
اينكه چه مدت و چند مرتبه فشار دهيد و چه وقت آنرا توقف دهيد ،استفاده نمائيد.


ساق باال تر از مفصل بند پا :شما با گذاشتن چهار انگشت باالتر از بجلك داخلي بند پا ميتوانيد نقطۀ مورد نظر را
پيدا كنيد مانند شكل:
با شصت يا انگشتان خود در پشت
استخوان ساق فشار بدهيد .در عين زمان
در هر دو پا اينكار را انجام دهيد .محكم
فشار داده و انگشت خود را بشكل يك دايرۀ
كوچك و يا از باال به پائين حركت دهيد.
در هنگاميكه يك تقلص شروع مي شود
فشار و مالش را محكمتر بسازيد .در بين
تقلصات استراحت نمائيد.
در صورتيكه اين روش مؤثر باشد  ،خانم در اطراف همان نقطه احساس سوزنك زدن و ناراحتي دارد .همچنان
ممكن خانم احساس نمايد كه طفل شروع به حركت نموده و يا ممكن احساس قوت و يا درد در قسمت پائين شكم
داشته باشد.



دست :انگشتان خود را به اينطريق استعمال نمائيد:
شما ضرورت نداريد كه به همان سختي ايكه در ساق فشار مياورديد
در ين نقطه نيز فشار وارد نمائيد .هر دو دست را در عين زمان در
بين فاصلۀ زماني ايكه روي ساق پا كار مينمائيد  ،فشار دهيد.



شصت پا :اگر  2روش اولي (ساق پا باالتر از مفصل بند پا و دست) بعد از حدود  5يا  10دقيقه مؤثريت نداشت
و يا اگر مادر بسيار ناراحت يا قهر باشد (ويا اگر خانم مقدار زيادي شحم در رژيم غذائي بگيرد) ،كوشش نمائيد
كه نزديك شصت پا فشار بدهيد .مانند شكل:
از پهلوي شصت دست بسيار نزديك به ناخن استفاده نمائيد .عميقا ٌ براي  1/2دقيقه فشار دهيد (ويا تا  30حساب
كنيد) .براي دو دقيقه اينكار را توقف دهيد و بعدا ٌ دوباره فشار دهيد .يا بگذاريد خانم مدتي استراحت نمايد بعدا ٌ دو
باره شروع نمائيد (در صورتيكه خانم خونريزي داشته باشد اين نقطه را استفاده ننمائيد).
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اينها بعضي نقاط ديگري اند كه در بعضي اوقات مؤثريت دارند:


پائين انگشان پا.



بين هردو چشم :با ماليمت
بطرف باال روي پيشاني مالش
دهيد .بخصوص اگر مادر
ضرورت داشته باشد كه بيشتر
آرام باشد.



باالي هردو شانه :محكم براي
حدود نيم دقيقه فشار دهيد (ويا تا
 30حساب كنيد) .بعدا براي  2يا
 3دقيقه توقف نموده و دوباره
اينكار را انجام دهيد .اين كوشش
را براي مدتي ادامه دهيد.



تحت بجلك پا :اگر مادر درد زياد
داشته باشد ،اينجا را فشار دهيد.



كف پا :اگر هيچ روش ديگري
مؤثر نبود ،درينجا بسيار به سختي فشار دهيد .اينكار اذيت كننده است اما
بعضي اوقات مؤثر است.

 .4درد هاي والدي را از نزديك زير نظر داشته باشيد .در صورتيكه فشار خاص  acupressureمؤثريت داشته
باشد ،شما اكثرا ٌ خواهيد ديد كه تقلصات شروع شده و يا در ظرف  10دقيقۀ اول قوي تر شده مي رود .تا زمانيكه
نتيجه ميگيريد مساژ خاص را ادامه دهيد ،الي زمانيكه تقلصات والدي بدون مساژ قوي باقي بمانند .اين كار ممكن
است چند دقيقه محدود و يا چند ساعت محدود را در برگيرد.
اماله:
اماله خودش ميتواند تقلصات والدي را قوي تر سازد ويا ممكن است كه اين عمل بشكل يك طريقۀ تطبيق دارو هاي
گياهي بخاطر تقويت تقلصات استفاده شود ( .ادويه ايكه از طريق اماله داده مي شود ممكن است نسبت به ادويه ايكه از
طريق دهن داده مي شود بهتر مؤثريت داشته باشند .زيرا معده غذا و دوا را در جريان والدت بخوبي استفاده كرده
نمي تواند) .اماله همچنان ممكن است بعضي درد ها را در زمان والدت برطرف سازد اگر خانم قبضيت و مواد غايطۀ
سخت در داخل روده هايش داشته باشد.
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اماله بعضي خطراتي را دارد .بزرگترين خطر آنست
كه مواد غايطه ايكه از مقعد خارج مي گردد ،داخل
مهبل شده و سبب انتان بعد از والدت گردد .براي
جلوگيري از بوجود آوردن انتانات ،آب كثيف اماله را
از مهبل دور نگهداريد .همه چيز را پاك نگهداريد.
همچنان يك اماله ممكن سبب شود تا تقلصات والدي
بسرعت تقويت گردند .در ينصورت بايد آمادگي
داشته باشيد .اماله ميتواند توسط قابله به مادر تطبيق
شود و يا بعضي اوقات مادر خودش ميتواند اينكار را
انجام دهد .در صفحۀ  174لست مورد ضرورت و
اينكه چه كاري را انجام دهيد ،آمده است.

 .3رٗظ ٕاي خاّگي اينٔ خطر تيشتر دارّد:
روش هاي اين بخش بعضي اوقات براي شروع و يا تقويت تقلصات والدي بسيار قوي اند ،مگر همچنان خطرات
بيشتري دارند.
نوشيدن روغن كسترآيل (:) Castor oil Drink
در بعضي مناطق جهان ،قابله ها يك محلول كسترآيل و آب ميوه را براي شروع يا تقويت دردها مي سازند .اين روش
زمانيكه آبله (خريطۀ آب) تركيده باشد و بعد از چند ين ساعت تقلصات والدي وجود نداشته باشد و يا زماينكه رسيدن
به مواظبت هاي طبي مشكل يا ناممكن باشد ،ميتواند بسيار مؤثر باشد .اين روش بعضا ٌ در زمانيكه هيچ تقلصات
موجود نباشد  ،ميتواند تقلصات را شروع نمايد .براي ساختن محلول كسترآيل 60 ،ملي ليتر ( 2اونس) كسترآيل را در
يك گيالس ( 240ملي ليتر يا  8اونس ) با آب ميوه مخلوط نمائيد .بخصوص آب ليمو يا نارنج بهتر است .مگر آب هر
نوع ميوه ميتواند استفاده شود .مادربايد تمام گيالس را مكمل بنوشد .در صورتيكه اين دارو مؤثر باشد .تقلصات والدي
بايد الي  4ساعت شروع شود .بيشتر از يك گيالس به خانم ندهيد.

 042ملي ليتر
يا  8اونس آب
ميوده

 62ملي ليتر يا
 0اونس
كسترايل

احتياط  نوشيدن محلول كسترآيل اغلبا ٌ ناخوش آيند بوده و بعضي خطراتي را نيز دارد .اين محلول ميتواند باعث
ناراحتي از سبب پيدايش مواد غايطۀ آبگين و گازات شود .داشتن اسهال (مواد غايطۀ آبگين) در زمان نزديك به
والدت خطر بوجود آمدن انتان را زياد مي سازد .و بعضا ٌ تقلصات بسيار طوالني يا قوي را بوجود مياورد.
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ادويۀ گياهي:
بسياري قابله ها و طبيبان محلي براي شروع يا تقويت تقلصات والدت ،ادويۀ
گياهي مختلفي را تجويز مي نمايند .گياهان مختلف در نواحي مختلف استفاده مي
شوند .بسياري از اين گياهان بسيار مؤثر اند ،مگر بعضي از آنها بسيار مفيد
نبوده و يا خطرناك ميباشند .ما پيشنهاد مينمائيم كه شما در مورد ادويۀ گياهي
ايكه در مناطق شما استفاده مي شوند ،معلومات بدست آوريد .همچنان پيشنهاد
مينمائيم كه مراكز صحي ساحوي در مورد گياهان داروئي همان منطقه مطالعه
نمايند تا بيشتر در مورد آن معلومات بدست آورند.
خطرات معمول ادويۀ گياهي عبارتند از:




فشار خون بلند
تقلصات بسيار قوي
عكس العمل حساسيتي Allargic Reaction

مشكالت معمول با ادويۀ گياهي عبارتند از :



كنترول نمودن مقدار آن مشكل است .عين گياه زمانيكه در مناطق مختلف يا خاك هاي مختلف و يا در فصول
مختلف جمع آوري مي گردد ،قوت آن فرق خواهد داشت.
هر دوائيكه در جريان والدت از طريق دهن به مادر داده مي شود ،استفاده از آن براي طفل مشكل خواهد بود.
معده در جريان والدت خوب فعاليت نمي نمايد.

احتياط 







اين روش ها خطرناك بوده و نبايد استفاده گردند:

هيچگاه ادويۀ گياهي را بداخل مهبل جهت شروع شدن تقلصات والدت نگذاريد .اين ادويه ميتوانند سبب
انتانات بعد از والدت گردند.
هيچگاه اكسي توسين يا ادويۀ ديگري را براي آغاز يا تقويت تقلصات والدي زرق ننمائيد  .اين ادويه
تقلصاتي را شروع خواهد كرد كه بسيار قوي مي باشند .در واقعات نادر ،تزريق اكسي توسين ممكن سبب
پاره شدن رحم گردد .خانم ممكن از سبب خونريزي داخلي (كه شما آنرا ديده نمي توانيد) بميرد.
هيچگاه اكسي توسين را از طريق دهن نيز ندهيد  buccal- pitocinاين روش تطبيق اكسي توسين نيز
ميتواند تقلصات بسيار قوي را بوجود آورد.
هيچگاه جهت سرعت دادن به والدت باالي رحم فشار ندهيد اينكار سبب خواهد شد كه پالسنتا قبل از وقت
از ديوار رحم جدا گردد .همچنان ميتواند سبب پاره شدن رحم گردد.
هيچگاه در جريان والدت از خانم نخواهيد كه به بيوفائي ها و اشتباهات خود اعتراف نمايد .اين كار ها
سبب سريع شدن والدت نمي گردد .فشار آوردن باالي خانم كه به اين چيز ها اعتراف نمايد ميتواند سبب
بر افروختگي وي شده و والدت را طوالني تر بسازد.
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احتياط  لطفا ٌ قبل از استفاده از هر يكي از ين روش ها با مسوولين صحي ساحوي خود ،در مورد آن صحبت
نمائيد .كوشش نمائيد كه قبل از كار برد اين روش ها از يك شخص با تجربه در رابطه آموزش كسب نمائيد.

 .1دادُ زرقيات:
در ين كتاب ما گاهي اوقات دادن ادويه را توصيه مي نمائيم .در صفحات سبز لست اين ادويه موجود است .در ين
لست شما دريافت نموده ميتوانيد كه هر يك از ين دوا ها براي چيست ،چه وقت استفاده شوند ،به چه مقدار داده شوند و
چه خطراتي را دارند .خود را مطمئن سازيد كه قبل از تجويز هر دوا اين بخش را خوانده باشيد .زمانيكه شما يك دوا
را زرق مينمائيد ،با داخل ساختن سوزن از طريق جلد دوا را داخل بدن مي سازيد .در ينجا بعضي حاالتي تذكر داده
مي شود كه در آن يك قابله ممكن است براي دادن دوا از ين طريق استفاده نمايد:




خونريزي شديد بعد از والدت
اختالجات و يا فشار خون بلند در جريان والدت
دوختن پارگي هاي بعد از والدت

احتياط  ادويه زرقي را تنها زماني بدهيد كه براي نگهداشت حيات مادر بسيار ضروري بوده و يا زمانيكه كمك
طبي بسيار دور باشد.

در هنگام دادن زرقيات احتياط هاي ذيل را بخاطر داشته باشيد:




در صورتيكه ميتوانيد بزودي كمك طبي دريافت نمائيد نبايد از زرقيات استفاده كنيد ،بجز حاالتيكه براي
جلوگيري از وخيم شدن حاالت در مسير راه دادن زرق ضروري باشد.
در صورتيكه دوا از طريق دهن ميتواند مؤثر باشد ،هيچگاه زرقيات ندهيد
هيچگاه سوزن يا سرنج غير معقم را استفاده ننمائيد.
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طرز دادن زرقيات:
آماده نمودن سرنج
دو نوع سرنج وجود دارد :سرنج هائيكه ميتوانند دوباره استفاده شوند و سرنج هائيكه يكبار مصرف اند .سرنج هايي را
كه ميتوانند چندين بار استفاده گردند بايد جدا نموده ،پاك كرده و قبل از هر استفاده جوش بدهيد .سرنج هاي يكبار
مصرف در بسته هاي معقم مي آيند (صفحۀ  157ديده شود) .اگر اين بسته هاي معقم خشك بوده و سوراخ نشده باشند،
سرنج ميتواند مستقيما ٌ از داخل ان گرفته شده و استفاده گردد ( بدون آنكه اول جوش داده شود ) .بعضي اوقات شما
ميتوانيد يك سرنج يكبار مصرف را چندين مرتبه استفاده نمائيد .در صورتيكه آنها را بر داشته  ،با آب و صابون
بشوئيد و در بين الكول  70فيصد و يا در محلول ايكه يك قسمت بليچ و  7قسمت آب است براي  20دقيقه بياندازيد و
يا اگر آنرا بمدت  20دقيقه طوريكه سرنج هاي چند بار مصرف را جوش ميدهيد  ،بجوشانيد (صفحه  156ديده شود).

قاعده

سرنج

بيرل

محل اتصال
سوزن

سوزن

فشاردهنده
(پستون)
احتياط  بعد از جوش دا دن يا گذاشتن در مواد ضد ميكروبي ،هيچگاه به سوزن آن با دست يا هر چيز غير معقم
ديگر تماس ندهيد! تنها قسمت خارجي برجستگي سوزن و نهايت پستون را ميتوانيد تماس نمائيد.

اشكال دوائي زرقيات:
دواهاي زرقي به سه شكل مي آيند :



در بوتل هاي خورد مخصوص ،بنام امپول (يك بوتل شيشه ئي بسيار كوچك كه براي
گرفتن دوا سر آن شكستانده مي شود).



بشكل مايع در يك بوتل



بشكل پودر در يك بوتل كه بايد در آن آب مقطر عالوه گردد.
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اگر ادويه بشكل امپول باشد به صورت ذيل آنرا داخل سرنج كش نمائيد:

 - 1امپول را خوب پاك نموده بعد
سر آنرا بشكنيد .يك تكه پاك معقم
را بدور سرآن دور بدهيد تا دست
شما را مجروح نسازد.

-0سوزن سرنج را داخل آمپول
نمائيد .احتياط نمائيد كه سوزن
بخارج امپول تماس ننمايد .با كش
كردن پستون دوا را بداخل سرنج
كش نمائيد.

-3سرنج را طوري بگيريد كه نوك
سوزن بطرف باال باشد و به آهستگي
پستون را بفشاريد تا زمانيكه يكمقدار
كم دوا از سوزن خارج گردد.

اگر ادويه بشكل مايع در بوتل باشد (بوتل داراي سر پوش نرم كه سوزن به آن داخل شده و دوا كشيده شود ) سرنج و
سوزن معقم را گرفته و بعدا ٌ به صورت ذيل عمل كنيد:

-1باالي قسمت رابري بوتل
را با يك تكه ايكه در آب
جوش داده شده و يا در الكول
گذاشته بوده باشد ويا يك گاز
معقم ايكه با آب يا الكويل تر
شده باشد  ،پاك نمائيد.

-0يكمقدار كم هوا را
بداخل بوتل زرق نمائيد
( 3-1ملي ليتر)

-3بوتل را بلند نمائيد و
مايع دوائي داخل سرنج
خواهد شد .بعدا ٌ سرنج را
از بوتل خارج سازيد.

385

-4سرنج را طوري بگيريد
كه نوك سوزن بطرف باال
باشد .پستون را بفشاريد تا
زمانيكه مقدار كمي دوا از
سوزن خارج گردد.

در صورتيكه ادويه بشكل پودر در بوتل باشد ،شما ضرورت خواهيد داشت كه به آن آب مقطر عالوه نمائيد تا بشكل
مايع تبديل گردد.

-1سر پوش رابري
بوتل را با يك تكه
ايكه در آب جوش
داده شده و يا غوطه
ور شده در الكول ويا
يك گاز معقم پاك
نمائيد.

-0مقدار الزم آب
-3آب مقطر را
مقطر را در
بداخل بوتل حاوي
سرنج كش نمائيد .پودر دوايي زرق
نمائيد ،با ماليمت
بوتل را تكان دهيد تا
دوا در آب كامال ٌ
مخلوط گردد.

-4بوتل را بلند
گرفته و به آهستگي
دوا را بداخل سرنج
كش نمائيد بعدا ٌ
سوزن را از بوتل
خارج نمائيد.

-5سرنج را طوري
بگيريد كه نوك
سوزن بطرف باال
باشد .پستون را
بفشاريد تا زمانيكه
مقدار كمي دوا از
سوزن خارج گردد.

محالت زرق:

هيچگاه در سرين نوزادان و اطفال كمتر از 0
ساله زرق ننماييد .زرقيات آنها را در قسمت
باالئي و خارجي ران انجام دهيد.

بسيار خوب است كه در عضالت سرين
بزرگساالن زرق شود – هميشه در مربع باالئي
و خارجي.

بسيار خوب خواهد بود كه قبل از رفتن به يك والدت ايكه ممكن است در آن زرقيات ضرورت باشد  ،اجراي زرق را
تمرين نمائيد .براي تمرين از سوزن هاي مصرف شده و آب عادي ميتوانيد استفاده كنيد .زرق نمودن را در نارنج و يا
ديگر ميوه ها يا سبزيجات نرم  ،بالشت يا يك پارچه اسفنج تمرين نمائيد.
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چگونه زرق گردد؟

جلد را با آب و صابون پاك نمائيد .همچنان شما ميتوانيد
الكول استفاده نمائيد -مگر براي جلوگيري از درد شديد
خود را مطمئن سازيد كه قبل از زرق الكول خشك شده
باشد.

سوزن را هميشه مستقيما ٌ داخل نمائيد اگر اينكار با يك
حركت سريع انجام شود  ،كمتر دردناك است.

قبل از زرق دوا  ،پستون را كش نمائيد  ،اگر خون داخل
سرنج شد ،بدان معني است كه سوزن داخل يك وريد شده است
سوزن را خارج نموده  ،و در موقعيت ديگري داخل نمائيد.

اگر خون خارج نشد دوا
را به آهستگي زرق
نمائيد.

خطرات و احتياط ها :
دو خطر اساسي در هنگام زرق وجود دارد:


ميكروب ها (بخصوص  )HIVكه سبب انتانات و مريضي ها مي گردند ،ميتوانند توسط سوزن به بدن داخل
شوند .دوا ممكن سبب عكس العمل حساسيتي گردد.

بوجود آمدن انتانات و مريضي ها – از سبب داخل شدن ميكروب ها توسط سوزن:
براي پائين آوردن چانس دخول ميكروبها  ،توجه داشته باشيد كه همه چيز كامال ٌ پاك باشد .بسيار مهم است كه سوزن و
سرنج جدا شده و قبل از استفاده جوش داده شوند .بعد از جوش دادن با انگشت يا هيچ چيز ديگر نبايد به سوزن تماس
داده شود .هيچگاه از عين سوزن و سرنج در يك زمان به دو نفر استفاده ننمائيد مگر اينكه قبل از استفادۀ دومي جوش
داده شده و تعقيم گردند .سوزن ها و سرنج ها را در خانه تعقيم نموده و آنها را در يك بكس معقم نگهداري نمائيد
(صفحه  154ديده شود ) براي مصوونيت بيشتر هميشه از سرنج هاي يكبار مصرف استفاده نماييد .بخاطر داشته
باشيد كه يك قابله ميتواند خودش مصاب مرض ايدز (ويروس  ) HIVشود ،اگر سوزنيكه قبال ٌ به خون يك شخص منتن
آلوده است به جلد وي فرو رود.

387

قبل از تطبيق يك زرق ،با اهميت است كه
بدانيم سبب چه عكس العمل هائي خواهد شد.
همچنان مهم است بدانيد كه مستحضرات
مختلف عين فاميل دوائي عكس العمل هاي
مشابه را بوجود خواهند آورد (صفحه  90ديده
شود) .براي جلوگيري از يك عكس العمل
جدي از سبب يك زرق ،كارهاي ذيل را انجام
دهيد:

آيا شما گاهي عكس العمل خرابي مانند بخار هاي جلدي،
خارش ،ورم و يا مشكالت تنفسي داشته ايد؟
در عوض براي
شما
اريترومايسين
ميدهم – اين دوا
از يك فاميل
ديگري ميباشد.

آه! پس من
براي انتان
شما امپي
سيلين داده
نميتوانم.

بلي -من يكمرتبه
با گرفتن پنسلين
پت كشيده بودم.

 - 1قبل از زرق يك دوا هميشه از خانم ها
بپرسيد كه آيا قبال ٌ از سبب ادويۀ مشابه
خارش ها و يا عكس العمل هاي خرابتر
ديگري را داشته اند؟ اگر جواب مثبت
باشد ،اين دوا را به هر شكلي كه باشد و
يا هر دوائي كه مربوط اين فاميل دوائي
باشد ،استفاده ننمائيد.

 - 2تا  30دقيقه بعد از زرق نزد خانم بمانيد .در ين زمان مراقب بوجود
آمدن يك عكس العمل شديد ،بنام شاك الرژيك باشيد .اين ها عاليم شاك
الرژيك مي باشند.





جلد سرد ،مرطوب  ،رنگ پريده يا كبود (عرق سرد)
نبض يا ضربان قلب ضعيف و سريع
مشكالت تنفسي
ضياع شعور.

 -3در صورت امكان ،دو امپول ادرينالين ( ) Epinephrineآماده
داشته باشيد (صفحه  460ديده شود) امپول ها بايد  1:1000باشند.
همچنان يك امپول انتي هستامينيك مانند پروميتازين (فنرگان صفحه 461
ديده شود) و يا )( Diphenhydramin (Benadrylصفحه  461ديده شود ) آماده داشته باشيد.

در صورتيكه عاليم شاك الرژيك را مشاهده مينمائيد ،دفعتا ٌ نيم ملي ليتر ادرينالين را از طريق عضلي زرق نمائيد .اگر
اعراض دوام نموده ميتوانيد  0.5ccديگر ادرينالين را از طريق عضلي در جريان  20تا  30دقيقه زرق نمائيد .بعدا ٌ
 50ملي گرام از  Phenerganيا  Benadrylرا زرق نمائيد .اگر شما عوض امپول تابليت يا شربت داشته باشيد،
دوا را از طريق دهن يا از طريق مقعد بدهيد (صفحه  248ديده شود).
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 .3اجراي ٍعايْۀ داخيي :
معاينه داخلي علميست كه توسط آن قابله داخل
مهبل را معاينه مينمايد تا ببيند كه آيا عنق رحم در
حال باز شدن مي باشد .اين معاينه ميتواند مفيد باشد
زيرا اين يك طريقۀ مطمئن براي فهميدن پيشرفت
نارمل والدت است .همچنان با اين معاينه گفته
ميتوانيد كه طفل به سر ميباشد يا به پا ( Vertex
.) or Breach

مگر هر مرتبه ايكه انگشتان شما بداخل مهبل مادر مي گردد ،يك خطر بزرگ داخل شدن ميكروب ها موجود است .به
اين دليل بسيار خوب است كه اگر كار ها خوب پيش برود ،از اجراي معاينه داخلي اجتناب نمائيد.


معاينه داخلي را اگر قبل از شروع والدت آبله تركيده باشد (خريطۀ آب پاره شده باشد) و يا تقلصات والدت آهسته
باشد ( صفحه  236ديده شود ) ،انجام ندهيد.



معاينه داخلي را هيچوقت بعد از پاره شده خريطۀ آب (تركيدن آبله) انجام ندهيد .مگر اينكه يك ضرورت واقعي
موجود بوده و شما نتوانيد بدون معلوماتيكه از طريق معاينه داخلي ميتوانيد بگيريد ،تصميم اتخاذ نمائيد (صفحه
 177ديده شود).



اگر مادر هر نوع خونريزي مهبلي غير عادي داشته باشد معاينه داخلي را انجام ندهيد ( صفحه  244ديده شود ).

طرز اجراي معاينۀ داخلي:
تشريح طرز اجراي معاينۀ داخلي در كتاب بسيار مشكل است .اين قسما ٌ بخاطريست كه شما در زمان معاينه با انگشتان
خود خواهيد ديد نه با چشم هاي تان .ما قويا ٌ توصيه مي نمائيم كه قابله ها قبل از انجام اين كار از يك فرد با تجربه
طرز اجراي آنرا بياموزند و همچنان قابله ها بايد با مسوولين صحي صحبت نمايند كه آيا اجازه اجراي اينكار را
دارند.
 .1اوال ٌ به خانم تشريح نمائيد كه چه ميخواهيد انجام دهيد و چرا.
 .2از خانم بخواهيد كه به پشت بخوابد  ،زانوهاي خود را جمع (قات) نمايد و پا ها را از هم دور نمايد.
 .3هميشه قبل از داخل نمودن دست بايد شستن دست ها ( ) Scrubرا انجام دهيد (صفحه  159ديده شود) ،دستكش
معقم بپوشيد .اگر دستكش معقم نداريد معاينه داخلي را انجام ندهيد.
 .4با ماليمت  2انگشت را بداخل مهبل مادر نمائيد؛ اگر خانم تقلصات والدي خفيف داشته باشد ،شما اكثرا ٌ خواهيد
توانست تا جائيكه براي شما ممكن باشد انگشتان خود را براي يافتن عنق رحم پيش ببريد .اگر خانم در مراحل
اخير والدت باشد  ،عنق رحم توسط سر طفل نزديكتر به فوحۀ خروجي مهبل تيله شده خواهد بود .انگشتان شما
تنها تا نيمه بداخل بدن مادر پيش خواهد رفت.
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 .5عنق رحم را احساس نمائيد كه آيا باز
شده است.


اگر عنق رحم بسته باشد ،مانند يك
انگشت كالن (شصت) پا كه مرطوب
بوده و در وسط آن سوراخ است احساس
مي گردد.



زمانيكه عنق رحم به باز شدن آماده مي
گردد ،بيشتر هموار و نرم مي شود .سر
طفل در عقب عنق رحم مانند استخوان
ذنخ شما در زير جلد احساس مي شود.
اگر شما چيز نرمي را احساس مينمائيد،.
نه سخت ممكن سرين طفل باشد كه شما
لمس مي نمائيد .اين يك وضعيت به پا
(بريچ ) خواهد بود.



همانطور كه عنق رحم در جريان والدت
به آهستگي باز شده مي رود ،مانند لب
هاي كش شده روي يك ميوۀ مدور سخت
( سر طفل) حس خواهد شد.



بعضي اوقات  ،نزديك والدت طفل ،عنق
رحم غايب مي گردد ،مگر در يك طرف
يك لب موجود مي باشد .اكثرا ٌ بسيار
خوب خواهد بود كه قبل از ينكه مادر را
اجازه بدهيد كه زور زدن را شروع
نمايد ،انتظار بكشيد كه اين لب نيز بر
طرف گردد.



زمانيكه عنق رحم كامال ٌ باز گرديد ،بدين
معني است كه كامال ٌ بر طرف شده است.
تمام چيزي را كه شما ميتوانيد در يابيد
ديوارهاي مهبل و سر طفل ( يا هر
قسمت ديگر طفل كه ابتدا والدت گردد)
خواهد بود .حاال زمانيست كه مادر بايد
زور زدن را شروع نمايد.
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 .6اگر شما تشويش داريد كه استخوان هاي
لگن خاصرۀ مادر بسيار خورد است و
طفل از طريق آن خارج شده نخواهد
توانست ،درين وقت شكل و اندازۀ
باالخره!
استخوان هاي لگن خاصره را نيز لمس
نمائيد .اكثرا ٌ ممكن نيست كه با احساس
ساده با اطمينان گفته شود كه استخوان
هاي لگن خاصرۀ مادر بسيار خورد
ميباشد .با وجود آن اگر استخوان هاي لگن
خاصرۀ خانم كوچكتر از اكثر زنان باشد
بسيار امكان دارد كه در جريان تولد طفل در آن بند بماند خانم ممكن ضرورت داشته باشد تا در يك شفاخانه يا
زايشگاه والدت نمايد.
عنق رحم كامالٌ رفته است – حاال
زمانيست كه بنشيني و به زور
زدن شروع نمائي

 .2اضتفادٓ از يل تي٘ب تراي مَل تٔ خارج ضاختِ ادرار () Catheterization
اگر يك خانم براي چندين ساعت ادرار ننموده (و يا ادرار كافي نداشته باشد) ،ممكن است مثانۀ وي بسيار پر گردد.
اين حالت ميتواند سبب مشكالت زياد شود:

اين مثانه بسيار پر است.

بعضي اوقات يك مثانۀ بسيار پر را ميتوانيد با مالحظۀ قسمت پائين شكم مادر ببينيد .گاهي شما آنرا ديده نتوانسته مگر
ميتوانيد يك برجستگي اضافي را (مانند يك خريطه پالستيكي پر از آب) در قسمت پائين شكم با دست احساس نمائيد.
مگر بخاطر داشته باشيد كه هميشه گفتن اينكه مثانه بسيار پر است آسان نميباشد .ما توصيه مي كنيم كه قابله ها درين
مورد تربيه گردند .شما اكثرا ٌ ميتوانيد با خاطر نشان ساختن به خانم كه هر  2ساعت بعد در جريان والدت ادرار
نمايند ،از پرشدن زياد مثانه جلوگيري نمائيد .اگر مادر در ادرار نمودن مشكالت داشته باشد .درينجا بعضي كارهائي
تذكر داده مي شود كه شما ميتوانيد براي مادر انجام دهيد تا او را هنگام ادرار كردن كمك نمائيد:







دست ها و ساعد هايش را در يك تشت آب گرم بگذاريد.
بگذاريد كه صداي جريان آبرا بشنود.
يك تكۀ پاك را در بين پا هايش قرار دهيد تا بتواند در حالت خوابيده ادرار نمايد.
بگذاريد كه خانم در وضعيت نشسته روي پا ها يا روي پات قرار گيرد.
بگذاريد كه بداخل يك تشت آب گرم نشسته و داخل آن ادرار نمايد.
آب پاك و گرم را روي ناحيه تناسلي خانم بريزيد.

اگر خانم قادر به ادرار كردن نشد  ،ممكن ضرورت به تطبيق يك تيوب بداخل مثانه براي خارج ساختن ادرار داشته
باشد .اين تيوب بنام كتيتر ياد مي شود و روش تطبيق آنرا  Catheterizationمي گويند.
احتياط  استفادۀ يك كتيتر خطرات جدي دارد .حتي استفادۀ دقيق يك كتيتر ميتواند سبب انتانات مثانه و گرده ها
شود .هيچگاه كتيتر را استفاده ننمائيد بجز حالتي كه امكان مرگ مادر موجود بوده ويا قبل از دريافت كمك طبي
حالت خانم بسيار خطرناك گردد.
براي تطبيق كتيتر به يك خانم  ،شما ضرورت به يك كتيتر ،مرحم انتي بيوتيك و يا روغن معقم داريد ( تا داخل شدن
كتيتر را آسان سازد) و همچنان به تكه هاي معقم  ،دستكش معقم و يك تشت يا سطل ضرورت داريد.
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چگونه كتيتر تطبيق گردد:
 .1از كتيتر معقم يكبار مصرف استفاده نماييد ،در غير آن كتيتر را براي
 20دقيقه جوش بدهيد.
 .2شكم  ،ران ها و ناحيه تناسلي مادر را با آب جوش سرد شده و صابون
ضد ميكروبي بشوئيد.

 .3تكه هاي معقم يا بسيار پاك را در
زير پا  ،روي شكم وران هاي مادر
هموار نمائيد.
 .4با دقت شستن دست ها ( ) scrubرا انجام دهيد (صفحه  159ديده
شود)؛ دست هاي خود را با مادۀ ضد ميكروبي و يا الكول شسته و
دستكش هاي معقم بپوشيد.

 .5در آن نهايت كتيتر كه داخل مثانه خواهد شد ،مرحم انتي بيوتيك يا
روغن معقم بگذاريد.
 .6شفتان داخلي آلۀ تناسلي مادر را با آن يك دست كه با دستكش پوشيده
است دور نموده و به اينترتيب شما ميتوانيد سوراخي را كه از آن ادرار
خارج ميشود ببينيد.
با دست ديگر با ماليمت و بسيار احتياط كتيتر را در مجراي احليل
داخل نموده و به آهستگي پيش ببريد .اكثرا ٌ كتيتر مستقيما ٌ داخل
ميشود اما اگر سر طفل داخل كانال والدي باشد ضرورت خواهد بود
تا اول نوك كتيتر را بطرف باال متوجه سازيد كه به اينترتيب از
پهلوي سر طفل ميگذرد .احتياط نمائيد كه كتيتر بجز سوراخ ادراري
و دست شما كه دستكش دارد به هيچ چيز ديگري تماس ننمايد .اگر
كتيتر بند شد ،آنرا با ماليمت بين انگشتان خود دور بدهيد ،اما بر آن
فشار ندهيد ،چون اينكار مادر را مجروح خواهد ساخت.
 .7زماينكه نوك كتيتر داخل مثانۀ مادر شد ،از نهايت ديگر كتيتر
ادرارشروع به خارج شدن خواهد كرد شما بايد يك تشت يا
سطل را آماده داشته باشيد كه ادرار بداخل آن بريزد.
 .8بعد از توقف خاج شدن ادرار ،كتيتر را خارج سازيد در جريان
چند هفتۀ بعدي با دقت مواظب خانم باشيد كه عاليم پيدايش
انتانات را دريافت نموده بتوانيد (صفحه  115ديده شود) .خود
را مطمئن سازيد كه خانم نيز ميداند كه متوجه چه عاليمي باشد.
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كتيتر

مجراي ادرار
(احليل)

 .4تسرگ ضاختِ دريچٔ ٍٖثو تراي ٗالدت (:) Episiotomy
اپيزيتومي ( ) Episiotomyبه معني قطع نمودن دريچۀ مهبل بخاطر بزرگ ساختن آن است تا طفل از آن خارج شده
بتواند .اينكار تنها زماني بايد اجرا شود كه واقعا ٌ نياز است .اكثرا ٌ ضرورت نخواهد بود كه دريچۀ مهبل را بزرگتر
بسازيد بجز اينكه :
 - 1طفل قبال ٌ داخل مهبل شده اما نظر به بعضي خطرات خاص ضرورت است تا زود تر تولد گردد؛ و
 - 2ديده شود كه قسمت خروجي دريچۀ مهبلي براي يك والدت مطمئن و بي خطر بسيار به آهستگي باز مي گردد.
در ينجا بعضي مثال هائي تذكر داده مي شود كه چه وقت يك  Episiotomyممكن ضرورت باشد:







طفل به وضعيت بريچ (به پا) بوده و اولباري باشد.
شانه هاي طفل بند شده و شما براي خارج ساختن آن ساحۀ بيشتري را نياز داريد.
سر طفل پائين بوده و در داخل مهبل بند مانده باشد.
نزديك است كه طفل تولد گردد ،و يك سيالن خون از مهبل خارج گردد ( ممكن معني آنرا بدهد كه پالسنتا از
جدار رحم جدا شده است) .اين طفل بايد بسرعت تولد گردد در غير آن خواهد مرد.
طفل قبل از ميعاد باشد (بدان معني كه سر طفل بسيار نرم خواهد بود ) قطع نمودن دريچۀ مهبل براي
جلوگيري از تخريبات دماغي طفل كمك خواهد كرد.
مادر ختنه شده بوده باشد .موجوديت ندبۀ شديد ممكن نگذارد كه دريچۀ مهبل براي تولد طفل خوب باز شود.
اگر طرز كار را بدانيد ،ميتوانيد ندبۀ ختنه را قطع نمائيد (صفحۀ  406ديده شود ) اگر نمي دانيد كه چگونه
اين كار را انجام دهيد ،ممكن ضرورت داشته باشيد كه  Episiotomyرا اجرا كنيد.

طرز اجراي : Episiotomy
 .1انتظار بكشيد تا زمانيكه بتوانيد سر طفل را در هنگام زور
زدن در داخل مهبل ببينيد و مهبل در ين اثنا برجسته و باز
خواهد شد .اگر شما بسيار پيش از وقت قطع نمائيد
خونريزي زياد خواهد بود اگر در قطع نمودن بسيار تاخير
نمائيد شانس اينكه طفل را مجروح سازيد موجود است.
 .2شستن دست ها ( )scrubرا انجام داده و دستكش معقم
بپوشيد ( صفحۀ  159ديده شود ).
 .3در صورتيكه طرز اجراي آنرا بدانيد ،يك دواي بي حس
كنندۀ موضعي را زرق نمائيد ،اين كار سبب بيحس شدن
ناحيۀ اطراف مهبل خواهد شد.
 .4انگشت هاي خود را مانند شكل داخل مهبل نمائيد .انگشتان
شما جلد را از طفل دور ساخته و قطع نمودن آنرا بدون
مجروح ساختن طفل آسانتر مي سازد.
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 .5با انگشت كالن (شصت) خود عضالت حلقوي اطراف مقعد را
پيدا كنيد (معصرۀ مقعدي صفحه  395ديده شود) .هيچگاه اين
عضالت را قطع ننمائيد.
 .6جلد را حدود  2.5سانتي متر يا يك انچ قطع نمائيد .بسيار
خوب خواهد بود همان نوع  Episiotomyرا كه آموخته ايد
يا ديده ايد و يا در منطقۀ شما معمول است اجرا كنيد .در ينجا
دونوع بسيار معمول  Episiotomyتذكر داده مي شود:



قطع وسطي جنبي :در اين قطع قابله از قسمت متوسط
پائين دريچۀ مهبل قطع را شروع نموده مگر قيچي را
بطرف راست يا چپ مايل مي سازد تا ناحيۀ قطع شده به
مقعد نزديك نشود.



قطع وسطي :در ين نوع قابله از قسمت متوسط پائين
دريچۀ مهبل را مستقيما ٌ بطرف مقعد قطع مي نمايد .دقت
نمائيد كه نوك قيچي را محكم بگيريد تا عضالت حلقوي
معصرۀ مقعدي را قطع ننمايد.



با ماليمت يك پارچه تكۀ معقم را روي ناحيه پارگي
گذاشته و با انگشتان آن را احساس نمائيد .تنها در
صورتيكه مجبور شويد آنرا بزرگتر بسازيد خوبتر خواهد
بود كه بجاي چند قطع شدگي كوچك يك قطع شدگي
بزرگتر داشته باشيد.

با يك پارچۀ معقم روي ناحيه قطع شدگي فشار دهيد تا
.7
خونريزي كم شود.

قطع
وسطي جنبي

سر طفل
قطع وسطي
مقعد

بعد از والدت لبه هاي قطع شده را با هم بدوزيد  ،در
.8
صورتيكه در ين مورد آموزش ديده باشيد .بخش بعدي را در
مورد دوختن لبه هاي پاره شده  Episiotomyها مطالعه نمائيد (صفحه .) 5 # ، 395
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خطرات اجراي : Episiotomy
زمانيكه  Episiotomyاجرا مي نمائيد ،چندين خطر موجود است:





ناحيۀ قطع شده ممكن ميكروبي شود.
ممكن است در هنگام قطع نمودن طفل مجروح گردد.
ممكن است در هنگام قطع نمودن معصرۀ مقعدي صدمه ببيند.
ممكن است بعدا ٌ ناحيه قطع شده براي مادر درد آور و به آهستگي التيام نمايد.

احتياط  هيچگاه يك  Episiotomyرا انجام ندهيد مگر اينكه براي حيات يا صحت مادر و طفل اجراي آن
ضروري باشد -بخصوص اگر آموزش خاص در مورد طرز دوختن لبه هاي قطع شده نداشته باشيد.

 .5دٗختِ پارگي يا Episiotomy
بسياري اطفال بدون ايجاد پارگي جدي در مهبل مادر تولد مي گردند .مگر بعضي اوقات بدون ارتباط به اينكه شما و
مادر چقدر احتياط نموده باشيد ،مهبل ممكن پاره شود .بعضي پارگي ها و قطع شدگي ها بهتر التيام مي يابند اگر
دوخته شوند .دوختن آنها مشكل نيست اما بسيار مهم است كه اينكار را از يك معلم باتجربه بياموزيد.

چگونه قضاوت گردد اگر يك پارگي ضرورت به دوختن داشته باشد:
 - 1بخاطر آوردن اينكه جهاز تناسلي در حالت نارمل چگونه معلوم مي شود .اگر شما بتوانيد زير جلد ناحيه تناسلي
را ببينيد ،ساختمان هاي ذيل را خواهيد يافت.

كليتوريس
(نقطۀ لذت)

اين عضالت اطراف مهبل را احاطه
نموده و آنرا محكم نگهميدارند.

احليل
(مجراي ادرار)

اين عضالت (معسرۀ مقدي) مانند يك
ريسمان بدور فوحۀ مقعدي ميباشند .اينها
مقعد را محكم گرفته و نميگذارند كه مواد
غايطه بدون اراده خارج گردد.

مجراي مهبل
مقعد

اين عضالن مانند سپر اعضاي
داخلي را محكم گرفته اند

استخوان دمچك
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 - 2قضاوت نمائيد كه پارگي چقدر طول دارد و چقدر گوشت يا عضالت آن پاره شده است (عمق آن چقدر است):

مجراي
مهبل
طول
پارگي
مقعد

اين پارگي تنها در
مهبل است .كارمندان
طبي به اين حالت
پارگي درجه 1
ميگويند.

اين پارگي در مهبل در
جلد خارجي آن و در
عضله است .به اين
حالت پارگي درجه 0
گفته ميشود.

اين پارگي در مهبل،
در عضالت مادر،
جلد خارجي و در
عضالت اطراف
مقعد (معسرهء
مقعدي) مي باشد.
به اين حالت پارگي
درجه  3ميگويد

اين پارگي در مهبل،
عضالت  ،در جلد
خارجي بوده و تا
( ) Rectumرسيده
است به اين حالت
پارگي درجه 4
ميگويند.

 - 3قضاوت نمائيد كه چقدر بداخل وجود مادر پارگي پيش رفته است .اگر شما فكر مينمائيد كه پارگي بداخل وجود
مادر پيش رفته باشد ،شستن دست ها را انجام داده و دستكش معقم بپوشيد .بعدا ٌ  1يا  2انگشت را براي باز
نمودن دريچه مهبلي بكار برده و به اينطريق ميتوانيد داخل را ببينيد .بعدا ٌ قسمت آخري يا نوك پارگي را پيدا كنيد.
بيشتر پارگي ها يك نوك در داخل مهبل ميداشته باشند ،مگر بعضي ها بيشتر از يك نوك دارند.

دونوك

يك نوك
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 - 4اگر فكر مي نمائيد كه عضالت اطراف مقعد پاره شده باشد اين تست را اجراء نمائيد.

انگشت خود را با يك
پارچۀ پاك بپوشانيد و
خفيفا روي مقعد
بماليد ،درصورتيكه
مقعد تقلص نمود،
عضالت ممكن است
خوب باشد.

اگر تقلص ننمود،
ممكن است عضالت
اطراف مقعد پاره
شده باشد.

 - 5تصميم در مورد اينكه انجام چه كار هائي ضرورت است .پارگي درجه  1ضرورت به دوختن ندارد .پارگي
درجه  2در صورتيكه دوخته شود بهتر التيام مييابد (مگر ميتواند بدون دوختن نيز خوب شود) .پارگي هائيكه
عميقا ٌ بطرف عضالت و يا پائين بطرف مقعد پيش رفته است بايد دوخته شوند ،در غير آن ممكن است مادر بعدا ٌ
در كنترول نمودن مواد غايطۀ خود مشكالت داشته باشد .بسيار خوب است كه پارگي ها در جريان  12ساعت
اول و يا ½ روز اول دوخته شوند .اگر شما پارگي را بعد از  12ساعت مي دوزيد ،بسيار امكان دارد كه
ميكروب بگيرد و بخوبي التيام نيابد .اگر نتوانيد در جريان اين مدت پارگي را بدوزيد ،آنرا به همان حالت
بگذاريد .در عوض آنرا با دقت پاك نمائيد از مادر بخواهيد كه ناحيۀ تناسلي خود را در آب بسيار پاك و گرم
داخل نمايد .در بعضي مناطق طبيبان محلي بعضي جوشانده هائي از گياهان تهيه مي نمايند كه التيام را كمك
مينمايد .اين جوشانده ها قبل از استفاده بايد خوب جوش داده شوند.
بعضي قوانين اساسي براي دوختن پارگي ها:
زمانيكه يك پارگي را مي دوزيد بخاطر داشته باشيد كه:







تا زمان خارج شدن پالسنتا و مطمئن شدن از خوبي مادر و طفل انتظار بكشيد.
همه چيز را تا اندازه ايكه ميتوانيد پاك و معقم نگهداريد.
در مورد اينكه كدام قسمت ها با هم دوخته شوند و اينكه هر خياطه در كجا باشد ،قبل از دوختن فكر نمائيد.
بسيار مهم است كه بايد عضله با عضله و جلد با جلد دوخته شده و كنار هاي جرحه طوري با هم دوخته
شوند كه بخوبي با هم توافق نمايند.
وقت زياد تري را مصرف نمائيد ،اگر خياطه طوري گذاشته شود كه مجبور شويد بعدا ٌ دو باره آنرا برداريد،
اين ايجاد يك جرحۀ ديگر در مهبل مادر خواهد بود.
محدوديت هاي خود را بشناسيد .اگر يك پارگي بسيار عميق و اختالطي بنظر مي رسد ( بخش بعدي را
ببينيد) ،كمك طبي بگيريد.

احتياط  خطرات غير ضروري را قبول ننمائيد .دوختن غلط يك جرحه اغلبا ٌ خرابتر از ندوختن آن است ،مهم
است كه قبل از دوختن آموزش ديده باشيد .بخاطر داشته باشيد :بجز حاالتيكه يك پارگي شديدا ٌ خونريزي داشته باشد،
هيچ حالت ديگري عاجل نمي باشد.
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وسايل براي دوختن پارگي :
اگر تصميم گرفتيد كه يك پارگي ضرورت به دوختن دارد ،شما ضرورت به وسايل درست براي دوختن صحيح پارگي
خواهيد داشت.

وسايلي كه به داشتن آن ضرورت داريد:

روشني (چراغ)
خوب و قوي
براي ديدن
تاركت گوت كروميك يا ويكريل براي
دوختن پارگي؛ در صورت امكان سايز 222
را براي دوختن داخل مهبل و  22را براي
دوختن عضالت استفاده نماييد .در صورتيكه
يكي از اينها را داشته باشيد ،ميتوانيد در تمام
دو خت ها از آن استفاده كنيد.

تكه هاي معقم براي انداختن
در اطراف مهبل و گذاشتن
وسايل روي آن

گاز يا تكه هاي
معقم براي
پانسمان

قيچي معقم

دستكش هاي معقم
براي محافظت از
انتانات

آب جوش داده شده و مواد ضد
ميكروبي براي شستشو .در صورتيكه
مواد ضد ميكروبي موجود نباشد از
صابون استفاده كنيد.

كت گوت كروميك يا ويكريل :اينها بهترين نوع تار براي دوختن مي باشند ،چون اين ها به آهستگي جذب ميگردند.
شما مجبور نخواهيد بود كه بعدا ٌ خياطه ها را برداريد .در صورت امكان ،آن نوع تارهاي كت گوت را تهيه نمائيد كه
در يك نهايت خود سوزن داشته باشد نه آن نوع تارهائيكه در سوزن سوراخ دار بايد داخل گردد .سوزن منحني نسبت
به سوزن راست بهتر است .اگر تاركت گوت كروميك و يا ويكريل موجود نباشد ،ميتوانيد تار پنبه ئي را كه جوش
داده شده است استفاده نمائيد .مگر چون بعدا ٌ مجبور خواهيد بود كه اين خياطه ها را بكشيد ،بهتر است كه تنها در يك
طبقه دوخته شود.
وسايلي را كه داشتن آن مفيد است :

پنس اليس يا پنست
دندانه دار ،گرفتن
پارگي عضالت  ،و
غيره را كمك مي
نمايد.

انستيزي موضعي
دوختن جرحه را
براي خانم راحت تر
ميسازد.

داشتن يك سوزن
گير گرفتن سوزن
را آسان تر مي
سازد.
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سرنج و سوزن
معقم براي زرق
دواي بيحس كننده.

چگونه اين كار انجام شود:

مادر را به يك وضعيت مناسب قرار دهيد تا
بتوانيد جرحه را ببينيد.
با دقت شستن دست ها ( ) Scrubرا انجام دهيد (صفحه 151
ديده شود) در صورتيكه داشته باشيد ،دستكش معقم بپوشيد .اگر
نداشته باشيد خريطه هاي پالستيكي پاك را بپوشيد.

لوازم معقم خود را بروي يك
تكۀ معقم بگذاريد.
يك تكۀ پاك زير سرين مادر بگذاريد.

با ماليمت ناحيه جرحه را با آب جوش داده شدۀ
سرد و صابون ضد عفوني بشوئيد .در صورت
امكان از يك كمك كننده بخواهيد تا با چراغ ناحيۀ
جرحه را روشن سازد تا بهتر بتوانيد ببينيد.

جرحه را بازرسي نمائيد تا خود را مطمئن سازيد كه
چقدر عميق است .در صورت امكان به يك كمك كننده
نشان بدهيد كه رحم را معاينه نمايد كوچك و سخت باقي
بماند (صفحه  021ديده شود) او بايد وقتا ٌ فوقتا ٌ در
زمانيكه شما كار مينمايد ،رحم را معاينه نمايد.
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زرق دوا براي بيحس نمودن ساحۀ پاره شده:
بعد از والدت ،ناحيۀ تناسلي خانم ممكن بيحس باشد؛ امكان اينكه
بدون استفاده از ادويه ،پارگي را بدوزيد ميسر است .اگر چه در
صورتيكه از ادويۀ بيحس كنندۀ موضعي استفاده گردد ،خانم راحت
تر خواهد بود .دادن اين ادويه در صورتيكه پارگي بطرف مقعد
پيش رفته باشد بسيار مهم است.
ليدوكائين يك بيحس كنندۀ موضعي معمول است .ممكن در منطقۀ
شما ديگر دوا ها نيز موجود باشد( .خود را مطمئن سازيد كه اين
ادويه ادرينالين نداشته باشد) .اين ها اكثرا ٌ به شكل مايع بوده و
ضرورت ندارد تا سرد نگهداري گردد .قبل از دادن بيحس كنندۀ
موضعي ،از مادر بپرسيد كه آيا قبال ٌ نيز از اين ادويه استفاده نموده
است .اگر در سابق هيچگاه خانم در مقابل اين دوا عكس العمل
حساسيتي نداشته است .هدايات دادن زرقيات را در صفحات 383
  386تعقيب نمائيد .حدود  10مليليتر دوا را كش نمائيد .به شكل پاره
شدگي توجه نمائيد .فكر نمائيد كه كدام
قسمت گوشت با هم دوخته شود .اينكار
مهم است زيرا بعد از تزريق دواي
بيحس كننده ناحيه پاره شدگي متورم
خواهد شد و شكل آن تغيير خواهد
كرد.

-1سوزن را زير جلد
يكطرف پاره گي
داخل نماييد.

-0به آهستگي دواي
بيحس كننده را در
زمانيكه به آهستگي
سوزن را خارج مي
كنيد زرق نمائيد.

 -3شما متورم شدن
گوشت را هنگاميكه
دوا را در آن زرق
مي نمائيد ديده مي
توانيد.

هر طرف پارگي بايد حدود  4ملي ليتر از دوا بگيرد .اگر پارگي بسيار عميق باشد ،
شما ممكن ضرورت داشته باشيد كه دوا را در دو طبقۀ آن زرق نمائيد .مانند شكل
(اما بيشتر از  10ملي ليتر دوا را زرق ننمائيد).
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-4در طرف ديگر پاره
شدگي به طريق مشابه
زرق دوا را انجام
دهيد.

طريقۀ ديگر زرق دواي بيحس كننده داخل ساختن
مقدار كم دوا در چندين نقطه به امتداد اطراف
پاره گي مي باشد ويكمقدار كمي دوا را در هر
نقطهء نشاني شده ( )xزرق نمائيد .اگر پاره گي
در لب ها (شفتان) باشد  ،شما ميتوانيد مقدار كمي
دوا را در اطراف آن زرق نمائيد .اگر هنوز
يكمقدار دوا در سرنج باقي مانده باشد ،آنرا در يك
جاي معقم بگذاريد ممكن بعدا ٌ ضرورت به استفادۀ
كمي ديگر از آن پيدا كنيد.
دوختن پاره گي ها
بعضي انواع خياطه گذاري براي دوختن بهتر


يك سوزن كج يا منحني دوختن را آسانتر ميسازد .زمانيكه سوزن كج را استفاده مينمائيد ،به اينصورت كار
ميدهد:
اگر بخواهيد كه نقطۀ خروج
سوزن شما به اينطريق باشد:

شما بايد نوك سوزن را
پائين بگيريد.





سوزن گير نيز دوختن را آسانتر مي سازد .زمانيكه سوزن گير را استفاده مينمائيد ،سوزن كج را از قسمت
متوسط كمي بطرف قاعدۀ آن بگيريد .زمانيكه سوزن را فرو ميبريد .سوزن گير را به اين شكل بگيريد و براي
حركت دادن آن از بند دست خود استفاده نمائيد.
چندين نوع بخيه را براي دوختن پارگي يا  Episiotomyها توصيه مينمائيم .در بخيه هاي جداگانه هر
خياطۀ جدا گانه با سه گره بسته مي شود ( صفحه  463ديده شود) .بعدا ٌ هر دو سر تار كوتاه مي شود.

سوزن را در يك طرف پاره
شدگي حدود نيم سانتي متر
دور تر از كنار آن فرو بريد.

سوزن را از طرف پارگي
½ سانتي متر دور تر از
كنار آن خارج سازيد.
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سه گره باالي يكديگر بزنيد.



بخيه ها بايد به اندازۀ كافي محكم باشند تا هر دو طرف پاره گي را با هم يكجا سازند .مگر در صورتيكه بسيار
محكم باشند ميتوانند در ترميم جرحه مشكالتي را بوجود آورند ( و همچنان بعدا ٌ در هنگام مقارت جنسي ناحيه
دردناك بوده ميتواند).

خود را مطمئن سازيد كه
كنارهاي جرحه در يك خط
باشد:

به اين شكل

نه به اين شكل

اگر بخواهيد كه نقطهء خارج
سوزن شما به اين طريق
باشد.

.



كوشش نمائيد كه دو طرف پاره گي با هم بدرستي تطابق نمايند:

نه به اين شكل

به اين شكل

خود را مطمئن سازيد كه خطوط دو
طرف پاره شدگي به اين شكل به يك
خط قرار گيرند.



خياطه بايد اندكي بلند تر از عمق پارگي بگذرد .اگر بخيه (خياطه) بسيار سطحي باشد فاصله ايكه در زير آن
باقي ميماند با خون و چرك مملو شده و ميكروبي مي شود  .اگر بخيه ( خياطه ) بسيار عميق برود ،ميتواند
ركتم را سوراخ نمايد .اين حالت شانس مصاب شدن به انتانات و همچنان شانس داخل شدن مواد غايطه به
مهبل را افزايش ميدهد.

اين بخيه خوب زده شده است .

اين بخيه بسيار سطحي است.
خون و چرك ممكن در تحت آن
جمع شود.
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اين بخيه بسيار عميق است .داخل
ركتم شده است جائيكه مواد
غايطه مي باشد.

 بخيه ها (خياطه ) با گره ها بسته مي شوند .در ينجا طرز بستن  3گره را مي بينيد.

گره سه گانه (گره مربعي) مانند گره ايست كه شما هنگام بستن حبل سروي از آن استفاده كرده ميتوانيد .در تصوير ما
هر طرف تار را به رنگ مختلف نشان داده ايم براي اينكه ديدن آن آسان گردد .در حالت واقعي تمام آنها يك رنگ
خواهد داشت .در ين تصوير يك نهايت تار روي ديگري  ،بعدا ٌ زير آن و باز در روي تار دوم قرار گرفته است .اين
يك گرۀ قوي خواهد بود كه باز نخواهد شد.
خود را مطمئن سازيد كه گره را امتحان نموده ايد و محكم مي باشد.
همچنان به خاطر داشته باشيد :
 oاوال ٌ آن پارگي هائي را بدوزيد كه داخل مهبل قرار دارند.
 oدقت نمائيد كه علقات خون يا موي را داخل پارگي ندوزيد .اين ها ميتوانند سبب ميكروبي شدن زخم گردند.
 oتا اندازه ايكه امكان دارد كمتر خياطه گذاري نمائيد ،تنها همانقدر كه براي روي هم آوردن پاره شدگي كافي
باشد .خياطه هاي بسيار زياد جروحات مادر را بيشتر مي سازد.
 oاز يك كمك كننده بخواهيد كه رحم مادر را در هنگاميكه شما مصروف دوختن هستيد وقتا ٌ فوقتا ٌ معاينه نمايد( .تا
ديده شود كه آيا سخت باقي مانده است).
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يك طريق دوختن پارگي هاي داخل و اطراف مهبل و يا : Episiotomy
 .1گذاشتن يك گاز معقم روي ناحيۀ پاره شدگي در جلو گيري از
خونريزي و جلوگيري از مغشوش نمودن ناحيه توسط خون
كمك مي نمايد .خود را مطمئن سازيد كه در موقع دوختن
ناحيه گاز را برداشته باشيد.
 .2قسمت داخلي مهبل از يكنوع نسج بنام غشاء مخاطي يا مخاط
مهبلي پوشيده شده است .تحت غشاي مخاطي عضالت قرار
داشته كه سرخ تر و با تماس سخت تر اند .بسيار مهم است كه
عضالت با عضالت وغشاي مخاطي با غشاي مخاطي دوخته
شود.
 .3با استفاده از تاركت گوت كروميك يا ويكريل اولين بخيه
(خياطه) را نزديك به نوك داخلي پارگي در مهبل گذاشته و با
سه گره روي هم آنرا محكم نمائيد .با يك قيچي معقم نهايات
گره را قطع نمائيد.
 .4بخيه زدن را بصورت جداگانه تا جائيكه پاره گي در مهبل
قرار دارد ادامه دهيد.
 .5حاال طبقۀ عضلي را با هم بخيه گذاري نمائيد .بخيه هاي جدا
گانه را استفاده نموده و هر قدر كمتر كه امكان دارد بخيه
بزنيد (فقط همانقدر كه عضالت را با هم بگيرد)  ،اكثرا ٌ  2يا
 3بخيه كافي خواهد بود  .با هر بخيه (خياطه)  3گره سرهم
بزنيد (صفحه  403ديده شود ).و نهايات آنرا با قيچي معقم
قطع نمائيد  .هر بخيه را به اين طريق بسته نمائيد .لذا اگر
يكي از بخيه ها بازشود ديگران بر جاي خواهند بود.
 .6بعدا ٌ جلد روي عضالت را با استفاده از عين خياطه هاي جدا
گانه و بستن سه گره روي هم  ،بسته نمائيد .نهايات آنرا با
قيچي معقم كوتاه نمائيد .خود را مطمئن سازيد كه خياطه
هائيكه عضالت را بسته نموده با جلد پوشانيده شده است.
 .7در جريان دوختن وقتا ٌ فوقتا ٌ اطراف پاره شدگي را با هم
نزديك سازيد تا مطمئن شويد كه خوب پيش ميرود و جرحه
بدرستي دوخته مي شود.
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 .8بعد از اتمام بخيه زدن  ،انگشت خود را داخل مقعد مادر نمايد تا
مطمئن شويد كه هيچ يك از بخيه هاي شما ركتم را سوراخ ننموده
است .در صورتيكه شما كدام خياطه را داخل ركتم احساس نموديد،
بايد آنرا برداشته و دوباره قسمت باالئي آنرا خياطه گذاري نمائيد،
دقت نمائيد كه مواد غايطه داخل جرحه نشود .قبل ازينكه دوباره
ميخواهيد خياطه گذاري نمائيد بايد دقيقا ٌ دستكش هاي خود را شسته
و تعقيم نمائيد.

دوختن معسرهء مقعدي:
دوختن معسره مشكل نيست .اما تشريح آن با كلمات و اشكال بسيار مشكل است .بسيار خوب خواهد بود اگر يك
شخص با تجربه و ماهر در باالي يك والدت واقعي اينكار را به شما نشان دهد.
 .1پاره شدگي را با دقت معاينه نمائيد كه آيا داخل ركتم رفته است يا خير ،اگر
ركتم را در بر گرفته باشد و شما نفهميد اين نسج را چگونه بدوزيد ،دفعتا ٌ
كمك طبي بگيريد .اگر ركتم پاره نشده و تنها عضالت معسره پاره شده
باشد ،طوريكه فوقا ٌ ذكر شده خياطه گذاري نمائيد (صفحه  404ديده شود).
 .2از پنس اليس يا وسيلۀ معقم ديگري براي كش نمودن نهايات عضالت پاره
شده استفاده نمائيد و به اينترتيب شما ميتوانيد آنرا ببينيد.

 .3در صورتيكه دو پنس اليس داشته باشيد .قبل از
دوختن هر دو نهايت عضلي را بيرون بكشيد.
عضالت را طوري از نهايات آن بگيريد كه بعضي
الياف آن خارج از دهن پنس باشد.

 .4از تار كت گوت كروميك يا ويكرويل  00براي
دوختن عضالت معسرۀ مقعدي استفاده نمائيد .سوزن
را در يك نهايت عضله داخل نمائيد هر دو نهايت
عضلي را بگيريد.

 .5اكثرا ٌ براي اينكه عضالت با هم محكم گردند به خياطه
هاي جدا گانه ضرورت است.
 .6بعد از يكجا شدن عضالت ،متباقي قسمت پاره شده را
بدوزيد (صفحه  408 – 404ديده شود).
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پارگي
ركتم را
شامل شده
است.

 - 6قطع نمودن ندبۀ ختنه:
در بسياري نقاط جهان بخصوص شمال افريقا  ،جنوب آسيا و بعضي قسمت هاي
مصر و غرب افريقا ،بسياري خانم ها ختنه مي شوند .در بعضي ختنه ها تنها
قسمتي از جلد را بر ميدارند ،مگر بعضا ٌ با Pharonic Circumcision –or-
( infibulutionختنۀ فرعوني ) تمام جلد اطراف مهبل برداشته مي شود .چيزي
كه باقي مي ماند يك سوراخ كوچك و يكمقدار زياد نسج ندبي در اطراف آن مي
باشد .ختنه ميتواند سبب مشكالت صحي گردد -مانند خونريزي ،انتانات  ،تيتانوس
و مشكالت در ادرار نمودن .همچنان ميتواند سبب توليد درد در زمان مقارت
جنسي گردد .زمانيكه وقت والدت طفل مي رسد ،ندبۀ ختنه مرحلۀ دوم والدت را طوالني مي سازد .اين ندبات اغلبا ٌ
ميتوانند پاره شده و سبب خونريزي شديد ،درد و انتان گردند .اگر يك خانم قبال ٌ ختنه شده و ندبه نمي گذارد كه طفل
خارج گردد ،ضرورت است تا ندبه برداشته شده و باز گردد .اين كار بايد توسط وسايل معقم با دستكش هاي معقم
صورت گرفته و بعدا ٌ توسط سوزن و تار كت گوت كروميك يا ويكريل معقم دوخته شود.
براي قطع نمودن ندبه ( :) Deinfibulation
 .1يك انگشت خود را در زير نسج ندبي داخل نمائيد (صفحه  400ديده شود).
 .2در صورتيكه داشته باشيد ،ادويۀ بي حس
كننده موضعي زرق نمائيد (صفحه  400ديده
شود).
 .3ندبه هاي سابقه را با قيچي نمودن و برداشتن مجراي ادرار
نسج ندبي الي جائيكه مجراي خارجي ادرار
ديده شود ،باز نمائيد .در اين زمان ممكن
است مهبل بتواند خوب كش شده و طفل را
اجازه بدهد تا خارج گردد.
بعد از تولد طفل همراي خانم صحبت نمائيد كه آيا
ميخواهد دو باره بشكل اولي ختنه باشد (Re-
 ) Circumcisedو يا ميخواهد كه همان ناحيه
ترميم گردد.
جهت ختنۀ دوباره خانم:
 .1دواي بيحس كنندۀ موضعي را در هر دو طرف ندبه زرق نمائيد.
 .2كنار هاي قطع شدۀ ندبه را با خياطه هاي جداگانه توسط تار  00يا  000با
هم بدوزيد.
براي ترميم ناحيه قطع شده :
 .1دواي بيحس كننده را در هر دو طرف ندبه زرق نمائيد.
 .2سطوح جلد غير ندبي را براي توقف خونريزي باكت گوت كروميك يا
ويكريل  00بصورت خياطه هاي دوامدار بدوزيد.
بعد از هر يكي از اين كار ها  ،ناحيه را وقتا ٌ فوقتا ٌ شسته و تا حد امكان خشك
نگهداريد.
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 - 7تدور دادن طفلي كه به وضعيت به پا (بريچ ) و يا مستعرض باشد.
تدور دادن يك طفل به پا (بريچ):
بعضي قابله ها در مورد مساژ دادن رحم و كوشش براي تدور دادن طفل ايكه به وضعيت بريچ باشد درس خواند اند.
در صورتيكه تا زمان والدت طفل تدور ننموده و يا به وضعيت سر(  )Vertexقرار نگيرد ،براي مادر مطمئن تر
(بي خطر) آنست كه در زايشگاه يا شفاخانه والدت نمايد بعوض اينكه براي تدور طفل كوشش شده و يا در خانه والدت
داده شود .دوكتوران در شفاخانه ميتوانند فورسپس (وسيلۀ كش كردن طفل) را در صورتيكه طفل بند مانده باشد استفاده
نمايند ويا هم ميتوانند عمليات سزارين را انجام دهند.

احتياط  :مساژ دادن رحم براي كوشش به تدور دادن طفل بسيار خطرناك است .شما تنها بايد زماني به تدور دادن طفل
كوشش نمائيد كه مطمئن باشيد طفل در وضعيت بريچ ( به پا ) است و بدرستي در ين مورد آموزش ديده باشيد .و اگر
ميتوانيد كمك طبي بگيريد( .درصورتيكه مطمئن نباشيد كه طفل در وضعيت بريچ (به پا) مي باشد مشورۀ طبي
بگيريد) .همچنان در صورتيكه خريطۀ آبي (آبله) پاره شده باشد و يا طفل در لگن خاصره پائين شده باشد به تدور طفل
كوشش ننمائيد .همچنان در صورتيكه خانم خونريزي مهبلي  ،فشار خون بلند داشته باشد ويا عمليات سزارين شده باشد
نبايد به تدور طفل آن كوشش گردد.

براي ديدن خطرات تدور
طفل  ،كوشش نمائيد كه
يك گدي كوچك را در بين
پوقانه يا خريطۀ پالستيكي
داخل نموده و بعدا ٌ آنرا از
آب پر نمائيد

بعدا ٌ كوشش نمائيد تا
گدي گك را تدور بدهيد.
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رحم مانند پوقانه ميتواند
به آساني پاره شود  ،اگر
اينكار با احتياط و
مواظبت زياد صورت
نگيرد

در صورتيكه براي تدور طفل كوشش مي نمائيد ،قدم هاي ذيل را تعقيب كنيد:
 - 1بخاطر داشته باشيد كه شما بايد در مورد وضعيت طفل مطلقا ٌ مطمئن
باشيد .همچنان بخاطر داشته باشيد كه بهترين زمان تدور طفل  2تا 4
هفته قبل از ميعاد متوقعۀ والدت مي باشد.
 - 2از مادر بخواهيد كه مثانۀ خود را تخليه نمايد.
 - 3مادر بايد تخته به پشت خوابيده و زانو هايش خميده باشد.
 - 4ضربان قلب طفل را معاينه نمائيد تا مطمئن گرديد كه خوب است ،در
صورتيكه در مورد صحتمندي طفل مطمئن نيستيد ،كوشش ننمائيد كه آنرا
تدور دهيد.
 - 5در مورد وضعيت طفل خود را مطمئن سازيد .با ماليمت سر طفل را با
يك دست گرفته و با دست ديگر خود ،از پائين طفل را تيله نمائيد .طفل را
تا قسمت باالئي رحم تيله نمائيد.
 - 6كوشش نمائيد طفل را بهمان طرفيكه رويش است حركت دهيد اگر به
آساني حركت ننمود  ،سمت ديگر را امتحان نمائيد .گرفتن طفل با يك
دست و تيله كردن با دست ديگر را با ماليمت و آرامي انجام دهيد.
كوشش نمائيد كه به حالتي طفل را نگهداريد تا ذنخ آن روي سينه اش
باشد.
 - 7هر مرتبه ايكه طفل را حركت داديد حتي اگر بسيار كم باشد  ،اين كار را
توقف داده و ضربان قلب آنرا گوش نمائيد  .اگر ضربان قلب شدت يافت،
اينكار را توقف دهيد .اگر ضربان قلب طفل اندكي آهسته شده و بعدا ٌ
بزودي بحالت نورمال بر گشت نمود ،خوب است .اگر دو باره بحالت
نورمال بر نگشت ،اينكار را توقف دهيد  .از مادر بخواهيد كه به پهلوي
چپ غلطيده و نفس هاي آهسته و عميق بگيرد دو باره آواز قلب طفل را
معاينه نمائيد.
 - 8با ماليمت تدور طفل را الي زمانيكه سر طفل به پائين (وضعيت Vertex
) قرار مي گيرد ادامه دهيد.

احتياط  اگر مجبور مي شويد كه به سختي تيله نمائيد و يا مادر احساس ناراحتي دارد ،توقف نمائيد ! ممكن
نزديك است كه رحم را پاره نمائيد (اگر مادر فشار را احساس من نمايد مشكلي نيست مگر نبايد درد داشته باشد).
هيچگاه با فشار طفل را تدور ندهيد.
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تدور دادن طفل ايكه به وضعيت مستعرض قرار دارد
در صورت امكان بايد يك طفلي كه به وضعيت
مستعرض قرار گرفته در شفاخانه با عمليات
سزارين والدت داده شود .بعضي وضعيت هاي
مستعرض به بسيار آساني ،با يك تيلۀ بسيار
ماليم تدور مي نمايند .اين حالت بخصوص در
خانم هائيكه قبال ٌ نيز والدت نموده اند ،واقعيت
دارد .اما اگر اين كار واقع نشد  ،طفل بايد در
شفاخانه تولد گردد.

احتياط  فشار وارد كردن باالي رحم ممكن آنرا پاره نمايد  ،تنها در صورتي طفل را تدور دهيد كه به آساني
صورت گرفته بتواند.

 - 8دادن مايعات از طريق مقعدي:
زمانيكه خانم در حالت شاك بوده و يا ضياع مايعات شديد داشته باشد (  ) Sever Dehydrationبسيار مهم است تا
برايش هر قدر سريعتر كه ممكن باشد مايعات داده شود .اغلب اينكار با دادن مايعات از طريق وريدي صورت گرفته
مي تواند .اگر شما نتوانيد كه براي خانم از طريق وريدي مايعات بدهيد ،ميتوانيد از طريق مقعدي براي تداوي شاك يا
ديهايدريشن ،مايعات بدهيد .در صورتيكه خانم ضياع مايعات شديد داشته باشد ،ميتواند مايعات را از طريق ركتم جذب
نمايد.
 .1از وسايل مشابه به وسايليكه براي اماله دادن استفاده مي نموديد  ،كار گيريد (صفحه  174ديده شود).
 .2از خانم بخواهيد كه به پهلوي چپ بخوابد .اندكي واسيلين به نوك تيوب مقعدي بگذاريد .با ماليمت تيوب را به
مقعد خانم داخل نمائيد .ظرف آب يا قيف را هم سطح مفصل باالئي ران خانم بلند بگيريد ،به اين ترتيب آب به
آهستگي از طريق تيوب داخل ميگردد .حدود يكساعت را در بر خواهد گرفت تا تمام آب داخل ركتم برود.
 .3زمانيكه تمام آب داخل شده و ظرف خالي شد ،به آهستگي تيوب را از مقعد خانم خارج سازيد .خانم احساس تغوط
نخواهد داشت .وجودش آبرا جذب خواهد كرد .اگر خانم هنوز عاليم ديهايدريشن (ضياع مايعات ) يا شاك را بعد
از  2ساعت نشان دهد  ،ميتوانيد برايش  500ملي ليتر ( 2گيالس ) ديگر آب به عين طريق بدهيد.
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