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اگرچه بیشتر اطفال بدون مشكل تولد میشوند اما گاهي بعضي مشكالت ممكن است بوجود آید كه ما به این مشكالت 

 .اكثراً ممكن است عالیم خطري وجود داشته باشد كه شما را از بروز اختالطات آگاه سازد. اختالطات میگوییم

یك عالمه خطر ممكن است معني آنرا بدهد كه در حال حاضر . ي عالیم خطر بیشتر از دیگران جدي میباشند بعض

 8آبله تركیده است اما بعد از : طور مثال)مشكل وجود ندارد، مگر خطر اینكه بزودي مشكلي بروز نماید موجود است 

ه ممكن است مشكلي قبالً بروز نموده است و و بدان معني است ك( ساعت درد هاي والدت شروع نشده است 12الي 

 (.طور مثال خونریزي بسیار زیاد)خطر بزرگي موجود است و مادر و طفل ضرورت به مواظبت طبي دارند 

 :زمانیكه شما یك عالمه خطر را پیدا میكنید 

 آرام و خاموش بمانید. 

  ختلفه ممكن است عالمه خطر مشكالت م)دریافت نمایید كه علت بوجود آمدن عالمه خطر چي بوده است

 (.مشابه داشته باشند

 بعضي اوقات استفاده از یك عالج خطرناكتر است از آنكه هیچ . تصمیم بگیرید كه آیا عالجي وجود دارد

 .كاري صورت نگیرد

 اگر رهنمایي این كتاب طوري باشد كه شفاخانه بروید، بعد از دیدن . زمانیكه ضرورت دارید كمك بگیرید

اگر نتوانید  به . انتظار نكشید تا زمانیكه اختالطات تشدید یابد. هر چه زودتر كمك بگیرید عالمه خطر

شفاخانه بروید و یا اگر شفاخانه بسیار دور است، ممكن است راهنمایي هایي وجود داشته باشد كه چگونه با 

 .خطر مواجه شویید و در حاالت عاجل چگونه برخورد نمایید

عالیم خطر ترتیب شده است و عالیمي را كه ممكن است در جریان مراحل مختلفه والدت و  پنج فصل بعدي در مورد

 :تولد طفل بوجود آید تشریح مینماید

 (.15فصل )اول والدت  اختالطات مرحلۀ 

 (.16فصل )دوم والدت  اختالطات مرحلۀ 

 (.17فصل )سوم والدت  اختالطات مرحلۀ 

  (. 18فصل ) ساعت اول بعد از والدت 6الي  2اختالطات 

 (.19فصل )اول بعد از والدت  اختالطات در دو هفتۀ 

 

 

 


