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یازده موضوع ذیل  .لفه را داشته با شد تا بتواند با نیازمندی های صحی خانم ها مقابل شودیک قابله باید مهارت های مخت

ما در جریان مطالعه . یند ل کرده اند ویا در کجا کار مینماصرؾ نظر ازینکه چقدر تحصی برای تمام قابله ها ضروریست،

هیم که چطور از آنها  استفاده نموده ویا در طریقه این کتاب ممکن است این مهارت ها را باز گو نمائیم وبرای شما نظر بد

 . های خاص بکار برید

  :کًک بزای تٕقف اَتشار اَتاَات ٔ ايزاض .1

میکروب ها  .بمیا ن میاید ( اجسام کوچکی که به چشم دیده نمی شود )بسیاری امراض و انتانات توسط میکروب ها 

 جای پاک، دستهای پاک ،)سه پاکیزگی  .ندحامله به یک قابله انتقال یاب د از یک قابله به یک خانم حامله و یا از یکنمیتوان

 .ر جریان والدت دهی جلوگیری نمایدمیتواند از انتشار میکروبها د (ناؾ طفل بند و قطع نمودن پاک 

 

ا ئیم صحبت را پاک نگاه داشته و برای توقؾ انتشار میکروبها و امراض کمک نم ءدر مورد اینکه چگونه اشیا 9در فصل 

 .این کتاب را بسیار بصورت دقیق مطالعه نماید  9ها به خانم های حامله باید فصل هر قابله قبل از ارائه مواظبت . میشود

 دستهای پاک                                محل والدت پاک                                       

                                                                                     

 ناؾ طفل بصورت پاکبندقطع نمودن                                 

 سه پاکيزه گی 

 

1 
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 (HIV / AIDS)  :             قابله ها و مرض ايدز

سندروم کسبی عدم ) مصاب ایدز ، مصابیی که والدت داده میشونددر بعضی قسمت های جهان بسیاری خانم ها

ید که بنام ویروس انسانی عدم به میان می آ (ویروس)ایدز از سبب یک میکروب بسیار کوچک  .دنمیباش( ایه معافیتی کف

اشخاصیکه ویروس داخل وجود شان میشود ممکن است برای سالها قبل از اینکه اعراض  .یاد میشود (HIV)کفایه معافیتی 

 .رسند اما این افراد میتوانند سبب انتشار مرض شوندو عالیم ایدز در وجود شان دیده شود سالم به نظر ب

حشرات و از طریق هوا داخل  آب، ویروس از طریق ؼذا، .به آسانی داخل عضویت نمی شود HIVویروس 

بد که به تماس خون ویا دیگر مایعات عضویت افراد یاسالم انتقال می این ویروس زمانی به شخص .عضویت نمی گردد

 .مصاب قرار گیرد

( کاندم)پوش ی طرق بسیار معمول انتشار مرض ایدز عبارت است از مقاربت جنسی بدون استفاده از بعض

و استفاده مشترک سوزن یا وسایل دیگر که  HIVگرفتن خون از یک شخص منتن با ویروس  ،(دیده شود  347صفحه )

اشد ویروس مذکور همچنان از مادر توسط حرارت ویا مواد کیمیاوی تعقیم نشده و تمام میکروب های آن کشته نشده ب

 .مصاب به جنین انتقال مینماید

داخلی خانم ها و یا تماس با  ند میتوانند در صورت معاینۀداشته باشی در جلد ییا زخمها اقابله هائیکه بریدگی ه

صورتیکه قابله در . را بگیرند HIVویروس ، (مثال بعد از والدت )مایعات وجود خانمها که قبال داخل وجود بوده است 

 .باشد میتواند ویروس را در صورت معاینه داخلی به خانم ها انتقال دهد  HIVمصاب ویروس 

این علل توصیه میشود که معاینه داخلی خانم ها زمانی صورت گیرد که بسیار ضروری بوده و در حین معاینه از بنا بر

د انتشار مرض ایدز را با نهمچنان قابله ها میتوان .ه شوددید( 161-160)صفحه  .دستکش یا خریطه پالستیکی استفاده شود

ا در قابله ها میتوانند مردان را تشویق نمایند ت. د،توقؾ دهندنافراد جامعه که چطور خود را محافظت نمایدادن آموزش به 

ردن گوش که ممکن استفاده نمایند و از بعضی کارها مانند ختنه نمودن و سوراخ ک (کاندم) هنگام مقاربت جنسی از پوش

 قابله ها باید همیشه در هنگام زرقیات سوزن های تعقیم شده استفاده نمایند .است با وسایل ناپاک صورت گیرد ، نهی نمایند

 .(دیده شود 157صفحه )

 :يٓزباٌ بٕدِ ٔ احتزاياَّ بزخٕرد ًَائیذ. 2

اگر چه بیشترین وظیفه قابله ها رسیدگی به نیازمندی های صحی 

ا میباشد اما باید متوجه بود که خانم ها ضرورت های خانم ه

بعضی اوقات مهمترین کاری راکه شما میتوانید  .انسانی نیز دارند

کوشش برای  ،برای صحت دیگران انجام دهید گوش دادن به آنها

 .میباشد درک آنها و اینکه آنها بدانند شما از آنها مواظبت مینمائید،

اکثراٌ  .ت واقعیت داردو والداین موضوع بخصوص در حاملگی 

یک پیام ویا یک  یک تماس با لطؾ ، یک حرؾ محبت آمیز،

وقتیکه شما  .صحبت احترامانه بیشتر از دوا موثریت خواهد داشت

به یک زن مواظبت و احترام نشان میدهید برایش کمک مینمائید تا 

 . احترام و مواظبت داشته باشد خودش بخود
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 :ٕاَیذ اسکساَیکّ يیذاَُذ بیايٕسيذکّ يیتايبّ اَذاسِ  .3

که شما تنها در مورد حاملگی تحصیل  در صورتی

از قابله های با  بسیار خوب است که کرده اید،

که درین کتاب  رائیبسیاری چیزها .تجربه بیاموزید

میخوانید بدون اینکه کسی شما را رهنمائی کند که 

 .آموختن آن مشکل است چطور انجام میشود،

ید کوشش نمائید تا یک برنامه شاگردی را با شما با

به این معنی که  .قابله های با تجربه ترتیب نمائید

یک یا چند قابله یا شاگرد جدید با یک قابله با تجربه 

کار نموده و هنگامیکه وی برای بازدید از خانم های 

 حامله ویا والدت دهی میرود اورا همراهی نمایند،

با  با قابلۀیاری والدت ها به این ترتیب شما در بس

قبل از آن که خود تان  تجربه اشتراک خواهید نمود،

 .کمک کننده اصلی در والدت ها باشید

 

 

  :بّ آيٕسش بیشتز ادايّ دْیذ  .4
را در مورد والدت بعضی قابله ها فکر مینمایند که همه چیز 

همیشه موضوعات  در حالیکه این اشتباه است، ،دهی آموخته اند

 .تری برای آموختن وجود داردبیش

 راکتاب یا معلوماتی  .از هرشانس برای آموختن استفاده نمائید

 از داکتران ، بامردم صحبت کنید، .که می یابید مطالعه نمائید

کارکنان صحی و افراد مسن جامعه و هر  قابله های دیگر ،

کسیکه ممکن است بعضی موضوعات مفید را بداند، سوال 

 .نمائید

مچنان میتوانید از خانم هائیکه به آنها کمک مینمائید شما ه

. مراقب باشید و ببینید که عملکرد شما چطور است .بیاموزید

مورد والدت خود چه ازمادران جدید پرسان نمائید که آنها در 

یا آنها فکر مینمایند که کار شما خوب بوده احساس داشتند، آ

وچه ضرورت م دهید را شما بهتر میتوانید انجااست، چه کاری 

 .ها ئیرا آنها داشتند که شما ملتفت نشده اید

 

آب گرم كمي 

بیاور، بعداً بیا و 

 ببین 

 بسیار خوب
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 ًْیشّ سٕال ًَائیذ کّ چزا؟. 5

در صورتیکه شما  .آموزش اینکه چه انجام دهید و آموزش اینکه چرا اینکار انجام میشود :دوشکل آموزش وجود دارد

شما همچنان قادر خواهید شد تا برای  .واهید کرداز بسیاری اشتباهات احتراز خ میدانید چرا بعضی کارها انجام میشود،

یک گروپ کارکنان صحی شروع به  :ذکر می شودواقعی  ۀدرینجا یک قص .مشکالت دیگر نیز جواباتی را تهیه نمائید

مگر اینها نمی فهمیدند که چطور  آنها میدانستند که چطور یک طفل را والدت دهند،.والدت دهی در قریه های شان نمودند

مگر نمی فهمیدند  .فکر میشود مصوونکه ي دارند که قابله ها قیچی های مخصوص آنها میدانستند .ناؾ را قطع نمایند بند

قابله بسیار طماع  بعد از والدت اینها باید قابله قریه رابرای قطع نمودن ناؾ میخواستند، .اند مصوونکه این قیچی ها چرا 

زیادی پول پرداخت  و حریص بوده و مادران باید برایش مقدار

 .میکردند

این بود که قابله قبل از استفاده قیچی قابله علت مطمئن بودن 

تیػ ریش  کارمنان صحی میتوانستند چاقو، .آنراخوب جوش میداد

بندناؾ دقیقه جوش دهند و مطمئنانه  20و یا قیچی خود را برای 

 .دنیرا قطع نما

 یابید،در که انجام میدهید را کوشش نمائید علت هر کاری

مگربخاطر داشته باشید که باید کوشش نمائید تاعلت واقعی آنرا 

 يبعضی اوقات وقتیکه مردم نمی دانند افسانه هائ .پیداکنید

میسازند و به آن جنبه واقعی میدهند که اینکار شما را کمک نمی 

 .نماید

 

 

  :سياَیزا بشُاسیذ کّ َبايذ کاری اَجاو دْیذ .6

 کافی  ۀبه انداز وب و صحی میخورد،اگر یک خانم ؼذای خ

 ،،ومنظم معاینه میشود انجام میدهد تمرینات را استراحت می نماید،

 اگرچه درین کتاب بیشتر درمورد  .والدتش خوب خواهد بود

 اینکه چه کاری راباید در صورت مشکالت انجام دهید صحبت 

 خواهیم کرد اما این مهم است بخاطر داشته باشید که بسیاری 

 .والدت ها نارمل اند

 ل شما کوشش نمائید تا یکدرصورتیکه در جریان والدت نارم

 میتوانید سبب بروز مشکالت کار ؼیر ضروری را انجام دهید، 

 وض والدت عادی را محترم شمرده و مراقب بودهدرع .شوید 

 .انتظار بکشید 

 

 

 

قیچی قابله صرؾ بخاطری مخصوص است 

تو . که قبل از استفاده  آنرا جوش میدهد

  .ر آب جوش بدهیمیتوانی قیچی را د

 قابله برای قطع نمودن ناؾ

 طفل یک قچی مخصوص 

!دارد  

 ایا کاری نمی خواهی انجام دهی

 تا پالسنتا خارج گردد؟
 

چرا؟ هیچ عالمۀ وجود ندارد كه نشان دهد مشكلي موجود 

هم ممكن است مشكلي ایجاد اگر من فعال كاري انجام د. است

 !نمایم
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 :بذاَیذ کّ چّ ٔقت کًک بگیزيذ .7

وب تحصیل کرده و مهارت کافی داشته باشد به حاالتی برخواهد خورد که در آن کمک یک حتی در صورتیکه یک قابله خ

 .کارمند طبی با تجربه ضرورت است

بگیرد و یا چه وقت باید یک خانم به داکتر یا شفاخانه فرستاده شود نیز جزئی از دانستن اینکه چه وقت باید مشوره طبی 

 .مهارت های یک قابله است

مورد اینکه چه کاری را باید انجام دهید و چه کاری را نباید انجام دهید ارتباط به این دارد که چقدر شما  همیشه تصمیم در

 .از کمک های طبی فاصله دارید

ممکن است که وی انتانی  والدت تب میکند و توام با آن درد بطن دارد، اگر یک مادر جدید چند روز بعد از :بطور مثال

بهترین راه آنست که به  ،در صورتیکه شما در مورد توصیۀ ادویه آموزش ندیده اید .داشته باشدداشته و ضرورت به دوا 

مگر در صورتیکه بیشتر از یک روز را در بر خواهد  .داکتر یا کارکن صحی تحصیل کرده بروید نزد یکترین کلینیک،

حالت  د این کار کمک خواهد کرد تارا شروع نموده و وی را به مرکز صحی بفرستی دواگرفت برای مادر یک مقدار 

 .دی در جریان راه نگردمریض خرابتر نشده و یا باعث تلؾ شدن و

  :یذاَیذ بّ ديگزاٌ َیش بیايٕساَیذاسچیشيکّ ي .8

یک کار بسیار مهمی را که قابله میتواند انجام دهد 

قابله ها میتوانند به خانم های حامله تدریس  .تدریس است

و ( 4فصل )ز خود در جریان حاملگی نمایند که چگونه ا

اینها (. 12الی  8فصل )در زمان والدت مواظبت نمایند 

همچنان میتوانند جامعه را در مورد نیازمندی های صحی 

همچنان بسیارمهم  .(23تا  20فصل )زنان تدریس نمایند 

است که از چیز یکه میدانید به قابله ها و یاکارکنان 

 .صحی دیگر سهمی بدهید

وقتیکه قابله ها با  .دنونباید عمل خود را از یکدیگربپوشان ا کمک نمایندید از یکدیگر بیاموزند و یکدیگر ربله ها با قا

ند بسیار مهم است که ازین دومشکل یکدیگر مال قات مینمای

  :عمول اجتناب نمایندم

  در مورد تمام  اوقات قابله ها صحبت رابعضی

این کار  .مینمایندتجارت خراب و ترسناک خود آؼاز 

ممکن است باعث ترس قابله های جدید که در حالت 

 .شود آموزش اند،

  بعضی اوقات قابله ها اعتراؾ نمی نمایند که در

انم های حامله مشکلی داشته بوده رابطه با مواظبت خ

اما اینها نمی خواهند  اکثراٌ این واقعیت ندارد،. باشند

مگر  .داکنندکه مردم در مورد مهارت ایشان شک پی

را بطریق مفید   شما میتوانید در صورتیکه مشکالت

بطور مثال . آن تشریح نمائید، دیگران را کمک کنید

 :ونه صحت مند بمانیم چگ

 ؼذای خوب  .1

 استراحت  .2

 پاکیزگی  .3

 تمرین  .4

 معاینات  .5

استفاده نکردن از  .6

 نیات دخا

 مواظبت دندان  .7

بعضي اوقات براي من مشكالتي پیش آمده است، 

اما این بدان معني نیست كه من یك قابله خوب 

این بدان معني است كه من باید بیشتر . نیستم

 بیاموزم 

در هیچ یك از والدت 

هاییكه من اشتراك داشتم 

 مشكلي پیش نیامده است 
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 .شما میتوانید در مورد اینکه چطور امکان دارد دفعه بعد بعضی کارها بهتر شود صحبت نمائید

  :چیشی راکّ تذريس يی ًَائیذ اَجاو دْیذ  .9

شما هستند بیشتر بکاری که میکنید توجه  خانم های که زیر مواظبت

بله بسیارمهم است که به صفت یک قا. یگوئیدبه چیزی که منسبت دارند 

 .دیباش خوب برای خانم هائیکه به انها کمک مینمائید، شما یک نمونۀ

  قبل از اینکه به یک خانم میگوئید که بیشتر سبزیجات سبز

کار را  بخورد خود را مطمئن سازید که خود تان این

 .مینمائید

  قبل از اینکه به یک خانم میگوئید که برای واکسین تیتانوس به

مطمئن باشید که خودتان قبال واکسین  مرکز صحی برود،

 .شده اید

 که به طفل خودش شیر  قبل از اینکه به خانمی توصیه مینمائید

باید مطمئن باشید که خود تان اینکار را انجام داده  سینه بدهد،

 .اید

 بل از اینکه به یک خانم توصیه مینمائید که سگرت و چلم نکشد باید مطمئن باشید که خود شما اینکار را انجام ق

  .نمی دهید

 دست و لباس شما پاک باشد باید خانه، دهید که چطور خود را پاک نگهدارند،قبل از اینکه به خانم ها درس می. 

  :مائیدمنابع محلی را در روش های جدید استفاده ن. 10

 ،ی را که درین کتاب گفته شدهئشما ممکن است تمام چیزها

وجود دارد تا از منابع یقه هائي مگر همیشه طر .نتوانید پیداکنید

 مبتکر باشید .محلی در عوض استفاده نمائید

بطور مثال ممکن است یک خانم حامله از سبب درد مفاصل 

درین کتاب  .دی ران ها هنگام استراحت مشکالت داشته باشئباال

گفته شده که اگر یک بالشت در بین دو زانوی خانم در 

برایش کمک  هنگامیکه در بستر استراحت مینماید گذاشته شود،

دراین  ؟مگر در صورتیکه بالشت نداشته باشید چه کنید .میشود

صورت میتوا نید لباس یا تکه ایرا کلوله کرده و استفاده نمائید، 

ر خت کیله یا کاؼذ مقوا را کلوله نموده ویا میتوانید برگ های د

 .و یا یک خریطه را از علؾ خشک پر کرده و استفاده کنید

 .فکر نمائید که به کدام هدؾ میخواهید برسید

 .بعدا طرق جدید رسیدن به آن هدؾ را پیداکنید

 :طٕری کار کُیذ کّ اس آٌ نذت ببزيذ   .11

در  .اشته با شیدت که بکار خویش عالقه دبسیارمهم اس

خواهید توانست که  را انجام میدهید، صورتیکه شما یک کاری

 .بهتر انجام دهید و مردم ممکن بخواهند از شما تقلید نمایندآنرا 

شما باید خوب ؼذا بخورید و 

از استعمال تنباکو پرهیز 

 . نمائید
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در جریان کار طوالنی قابله دریافت خواهد 

نمود که علل مختلؾ سبب شده تا صحتمند 

 .بودن را به خانم ها بسیار دشوار بسازد

 فقر، :ین دالیل عبارت است ازبعضی از

کمبود تعلیم و  کمبود مواظبت های طبی،

عقاید مضر و مخالفت شوهر و دیگر  ،تربیه

 .اعضای فامیل

 

ن یک قابله میتواند بصورت جداگانه با زنا

مگر . بخاطر حل این مشکالت کار نماید

 .ین ها مشکالت جامعه نیز می باشنداؼلبآ ا

معه نیز  به برای حل این مشکالت باید جا

درینجا بعضی روش  .ن کشانیده شودآ

هائیست که جامعه را تشویق مینماید تا از 

 .ضرورت ها ی صحی زنان مواظبت نمایند

 

 :ساسياٌ دادٌ جايعّ  .1

بخاطر  .سازمان دادن جامعه به معنی یکجا ساختن مردم جهت کارمشترک برای بوجود آوردن تؽییر است

 :که  کار مشترک شما باید در یابید

 اعضای مختلؾ جامعه در مورد این مشکل چه فکر مینمایند ؟ 

 کی عالقمند کار در مورد این مشکل است؟ 

 مواد ویا نظریات را تهیه نماید؟ زمین، مهارت ، پول، کی میتواند 

 کی ها با قدرت یا پولدار هستند که میتوانند مفید بوده یا مشکالت را بارآورند؟ 

 :جامعه میتواند کافی ؼذا نمی گیرند، مقدار ما مردم بخوبی ؼذا نمی خورند و بسیاری خانم هاش اگر در جامعۀ: بطور مثال

 یک باغ را بوجود آورده که در آن مردم یکجا کار نموده و حاصالت را تقسیم نمایند. 

  را جمع نموده و طوریکه همه پول های خود .را شروع نمایند (کوپراتیؾ)فعالیت دسته جمعی ؼذائی 

اگر مردم همچنان در فروشگاه  .کمتر میشود ار زیاد مواد ؼذائی رابخرند به این ترتیب قیمت ؼذایکمقد

 .کوپراتیفی سهم بگیرند قیمت ؼذا هنوز هم کاهش می یابد

  وبه مردم تدریس شود که بهتر ؼذا بخورندکاردسته جمعی برای دادن تعلیمات به جامعه شروع شود. 

 .رند و چگونه ؼذای صحی و خوش مزه تهیه نمایندتدریس شود که چه چیزها را بخو

 یک پروژه جمع آوری پول را جهت خرید شربت یا تابلیت های آهن در جامعه شروع نمایند. 
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 :تذريس .2

درین جا بعضی قواعد . شما باید به جامعه نیز طرز صحتمند ماندن را تدریس نمائید بخاطر کمک به صحتمند ماندن زنان،

 :به آموزش دیگران ذکر میشودی کمک عمومی برا

 ،معلم باید در عین سطح با دیگران بنشیند در صورتیکه بیشتر از یک نفر در یک دایره نشسته باشند. 

 ید مردم بدانند که شما کی هستیدبگذار ،از دیگران جدا ننشینید. قال دهیدتجارب خویش را به دیگران آزادانه انت. 

 ،به آنها احترام نمائید، .سواالت و تشویش های مردم بیاموزید ضرورت ها ، ب،تجار ،از نظریات به مردم گوش دهید 

 .نها صحبت نمائید نه برای آنهاآبا 

 باشید تدریس زمانیکه درمورد نیازمندی های مردم میاموزید، به تؽییر دادن موضوع درس و طریقۀ آماده. 

 ،در صورتیکه در یک صنؾ درس  .فکر کنید درمورد موضوعیکه میخواهید با مردم صحبت نمائید آماده باشید

 .پالن داشته با شید میدهید،

 مردم در صورتیکه عین موضوع را به روش های مختلؾ ببینند و یا در آموزش  .روش های مختلؾ را استفاده نمائید

 ث نمائید،شما میتوانید در مورد یک موضوع بصورت گروپی بح ،به طور مثال. موزندآبهتر می  فعاالنه سهم بگیرند،

 .نرا ارائه نمائید و همچنان در پوستر یا عالمات آنرا نشان دهیدآبعدا بصورت بازی نقش یا قصه 

 ،از اشخاصیکه . کدام کارها را انجام میدهند و چه کارهای را انجام نمیدهند توجه نمائید که چقدر خوب مردم میاموزند

 .شنهاد خود را برای اینکه یک معلم خوبتر باشید بگویندیپا برای شما نظر و تبه آنها درس داده اید سوال کنید 

 آموزش را تفریحی  کوشش نمائید که تدریس و

  .و جالب بسا زید

بعضی اوقات ضرورت است که به افراد مسلکی 

مردم میتوانند از  .صحی نیز تدریس صورت گیرد

مگر نمی توانند همه  کتاب های بسیار بیاموزند،

  .چیز را یاد بگیرند

 

در  شاید بعضی خانم ها در مناطق شما :طور مثال

هنگام حامله دار شدن بخاطر اینکه از طرؾ داکتر 

 یا نرس مورد انتقاد و سرزنش قرار میگیرند،

داکتر و  .برای معاینه به کلینک مراجعه ننمایند

نرس باید بیاموزند که انتقاد و سرزنش سبب 

ل نمیشود تا مردم از خود بیشتر مواظبت بعم

 .ترس از سرزنش مردم را گریزان میسازد. آورند

نرس و داکتر باید در مورد ضرورت ها و احساس 

 .زنان تدریس گردند

 

 

 

 

 

 

خوش هستم که با من ؼالمؽال 

حاال میتوانم برایش تشریح . نکرد

نمایم که چون طفل دیگر من 

مریض بود نتوانستم برای معاینه 

 .بیایم  

چون ماه پیشتر نیامدی به تشویش 

آیا مشکلی وجود داشت؟ . شدم  
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  :ارتباطی  ۀشبک .3

، گروپ های محلی، گروپ های ملی و حتی ممکن افراد

گروپ های بین المللی موجود باشد که عالقه دارند به 

ه این ها کی هستند دریافت اینک. شما کمک نمایند ۀمنطق

ارتباطی گفته  ۀو انتقال نیاز مندی های خود به آنها شبک

 :میشود 

  یافتن داکتر ایکه عالقمند است تا در هنگام حاملگی

این داکتر همچنان . و و الدت شما را کمک نماید 

ممکن بعضی مهارت ها را به قابله های محلی 

 .تدریس نماید

 کن است به یافتن سازمان های زنان، اینها مم

مواظبت اطفال در هنگام مراجعه مادر برای معاینه 

 .به کلینیک عالقه بگیرند

  یافتن گروپ های ملی یا بین المللی که ممکن است

عالقه داشته باشند تا برای پروژه های محلی پول 

بعداٌ (. مثل ساختن یک مرکز والدت دهی )بپردازند 

ممکن است یک گروپی از مردم محل در اعمار 

 .مرکز شما را کمک نمایند

 ورد نیازمندی های صحی زنان داشته باشنددانه که عالقه به تدریس مردان درمیافتن کارکنان صحی مر. 

 :تقٕيت ديگزاٌ   .4

 زمانیکه مردم تقویت .یرند و زندگی خود را بهتر بسازندتقویت دیگران بمعنی کمک به آنها است تا خود شان تصمیم بگ

های خود را بکار برند و به  ند تا توانائيشدند باید تشویق شو

 .داشتن دانش بیشتر و فرهنگ خوبتر افتخار نمایند

یا ( زتجاو)ناتوان و بیچاره ، ناخوشی ها و ( ؼیر قوی )افراد 

بطور مثال یک زن ایکه عقیده . زیان ها را قبول می نمایند

 دیگران اجازه خواهد داده ب ندارد که باید برایش احترام گردد،

او هر گز نخواهد توانست که . که بهترین ؼذا را اول بخورند

و یا یک جامعه ایکه . سمت منا سب خویشرا دریافت نمایدق

ن خوب نیست ممکن است دریافت عقیده دارد به اندازه دیگرا

 .ت کمتر از دیگران را قبول نمایند، مزد و قدرزمین

د تا ارزش ییک قابله باید به آنها کمک نما برای تقویت دیگران

نها یات و عقاید آدر صورتیکه شما به نظر .درک نمایندخود را 

. ا با هوش هستندبه آنها درس میدهید که آنه احترام میگذارید،

ی اموزانید احساسات آنها را احترام مینمائید، به آنها ماگر شما 

اگر شما به آنها گوش میدهید به آنها . که احساس شان مهم است

 .ه آنها حق دارند تا سخن شان شنیده شوددرس میدهید ک

 

من با داکتر سیما 

صحبت خواهم 

اویک انسان . کرد

ممکن .خوب است

است زمانیکه 

مشکل صحی داشته 

باشیم به ما کمک 

 .  نماید

من به مرکز انکشاؾ 

ممکن . خواهم رفت

است آنها برایم کمک 

تا برای اعمار . نمایند

مرکز والدت دهی پول 

 بدست آوردم

بسیار خوب خواهد 

شد اگر کارمندان 

راتیؾ ؼذائی کوپ

به ما کمک 

...نمایند  
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 :آساداَّ حزف سدٌ در يٕرد يشکالت شخصی . 5

بخصوص اگر این مشکالت به ارتباط . بعضی مشکالت بسیار شخصی به نظر میرسند تا در مورد آنها صحبت شود

ا ممکن است از سبب عقاید وی. مگر این مشکالت مشابه ممکن است گر یبانگیر تمام جامعه باشد. خانواده و اقارب باشد

 .در آن سهیم اند این مشكل بمیان آمده باشد مضر ایکه تمام جامعه

فامیلی باشد،  این ممکن یک مشکل. را که حامله است لت و کوب نماید خانم خود شوهر شما، ممكن در جامعۀ: طور مثال

 .یک مرد زن خود را لت و کوب نمایدست است؟ درینجا بعضی عوامل است که نشان میدهد چرا ممکن امگر آیا همینطور

 ،یخواهد ، مٌء زمانیکه ناراحت یا درمانده استبنا او ممکن احساس کند که یگانه هیجان قابل قبول قهر و ؼضب است

 .یک کسی را لت و کوب نماید

  او ممکن فکر کند که زن ملکیت مرد است که مرد آنرا تصاحب

 .مینماید

  و زن شاید فکر ) را لت و کوب نماید او ممکن فکر کند که باید زن

 .(خشونت را قبول نمایدنماید که باید 

  او ممکن بسیار الکول نوشیده و یا مواد مخدر دیگري استفاده نموده

 .که این تمام مشکالت را تشدید می نماید ،باشد

 بسیاری ازین علل از درس هائیست که مردان از فامیل یا جامعه می

، در مورد این مشکالت صحبت نمایند که مردمموزند، مگر در صورتیآ

  .را که این عقاید سبب میشود خواهند آموخت آنها ضررهائی

 

را ازین  مردم میتوانند کمک کرده و خود. در بسیاری قسمت های جهان مردم از مرض ایدز رنج میبرند: یک مثال دیگر 

  (.دیده شود 347صفحه )  مرض با استعمال کاندم در هنگام مقاربت جنسی محافظت نمایند

موخت که ، آنها نخواهند آمگر در صورتیکه مردم آزادانه در مورد انتشار مرض از طریق تماس جنسی صحبت ننمایند

  .چطور صحت خود را محافظه کنند

  :آيادگی بزای تالش در تًاو عًز  .6

قویتر کار مینمائید ، شما  ان جهت ایجاد یک جامعۀشما با دیگررات به زمان نیاز دارد، بخاطر داشته باشید زمانیکه یتؽی

همچنان شما مردم را به راهی تشویق . یک تؽییر را بوجود میآورید ، حتی اگر شما این تؽییرات را مستقیما دیده نتوانید

  .میکنید که ممکن خود تان آنرا درک کرده نتوانید 

 

 

 

آیا شما به من  

خواهید آموخت که 

چگونه از کاندم 

 استفاده نمایم؟

 

در (کاندم)استفاده از پوقانه

هر مقاربت جنسی به شما 

در محافظت از مرض 

 . ایدز کمک خواهد نمود

 زندگی بهتر 

مهارت و 

 دانش 
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شاگردان قابلگی میتوانند این کتاب را حتی قبل از اینکه . یقه های مختلؾ مورد استفاده قرار گیردد به طراین کتاب میتوان

قابله های با تجربه میتوانند ازین کتاب برای آموختن چیزهای جدید ویا برای . برای والدت دادن بروند مطالعه نمایند

 .حامله میتوانند ازین کتاب استفاده کنند يخانمها کار و معاینۀقابله ها در هنگام . تدریس به دیگران استفاده نمایند

میتوانند همان مشکل را درین کتاب  درصورتیکه به کدام مشکل برخورد ه و مطمئن نباشند که چگونه با آنها مقابله نمایند،

 .مطالعه نمایند

 :اگر شما این کتاب را به دیگران میدهید 

  لست ادویه و  ضمایم ، محتویات ، تشریح مینماید چگونه ازین کتاب استفاده شود،به آنها صفحه داخلی پوش آنرا که

 .بخش لؽت نامه را نشان دهید 

 خود را مطمئن سازید (. به پائین صفحه نظر شود) با آنها در مورد اینکه چگونه تصاویر خوانده شود صحبت نمائید

 .را نشان دهد تیکه تصاویر اعضای داخلي بدندر صوربخصوص  –را که می بینند فهمیده اند  که آنها چیزی

 

 

 چطٕر يٕضٕعات را در يا بیى ؟ .1

 .کنید صفحه داخلی پوش کتاب را ببینید برای شما میاموزاند که چگونه موضوعات مورد نظر را پیدا

 

 چطٕر بذاَیى کّ چٕکات ْا چّ يفاْیًی را ارائّ يیًُايُذ؟ .2
 :ات اولی یک خط تیره به اطراؾ خود دارد مانند این درین کتاب به دونوع چوکات بر میخورید و چوک

 

 

  

 

که میتوانند بسیار خطر ما ازین چوکات زمانیکه میخواهیم برای شما اعالم خطر نمائیم و برای معرفی بعضی موضوعاتی 

 .این چوکات ها را با بسیار دقت بخوانید . استفاده مینمائیم ،ناک باشند

 .چوکات دومی به این شکل است 

 

 

 .این چوکات شامل یادداشت ها و معلومات اضافی است که برای دانستن شما را کمک مینماید 

 

 

  احتياط 

:اشت دياد  
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 چطٕر تصأيز خٕاَذِ شٕد ؟ .3

بعضی اوقات نوشته ها . زمانیکه به تصاویر این کتاب نگاه میکنید به جمالتی که به آن نوشته شده است توجه کنید

 .یدهندمعلومات مهم را را جع به تصاویر به شما م

 :ديدن يک قسمتی از عضويت 

یک شخص را رسم مینمائیم کوشش میکنیم تا تمام بدن آنرا رسم کنیم مگر در صورتیکه جای تصویر وقتیکه 

 .ممکن تنها همان قسمت از بدن را ترسیم نمائیم که در مورد آن صحبت مینمائیم زیاد در صفحه موجود نباشد،

 .ر داشته باشید یت را در تصوهای با قیمانده عضو شما باید قسمت

درینجا  .بعضی اوقات میخواهیم بعضی قسمت ها را بزرگ و واضح نشان دهیم بخاطریکه شما بتوانید واضحآ آنرا ببینید

 .باز هم قسمت های باقیمانده عضویت دیده نخواهد شد 

  

 

 

 

 

 

 

 :اعضای داخلی عضويت 

این تصویر نشان میدهد که مادر برای خارج شدن طفل زور 

در صورتیکه دیدن سر . سر طفل داخل مهبل است. میزند

 ..طفل و مهبل به وضاحت بیشتر مهم باشد 

ما یک قسمت تصویر را بزرگ میسازیم 

 به این شکل

پاها وجود دارند ولی . شما باید تصور نمائید که از یک کلکین می بینید

.مثلیکه در پشت یک دیوار مخفی باشند. شما نمی توانید آنها را ببینید  

زن طوری دیده میشود که پا این 

نداشته باشد، ویا مثلیکه پاهایش بسیار 

 کوتاه باشد 
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در بعضی کتاب ها طوری رسم میشود که همان  .است نشان دهیم گاهی ما میخواهیم اعضای داخلی بدن را که مخفی 

به این ترتیب آسان است که ببینیم داخل بدن چه است، مگر تصویر برای دیدن خوش آیند . قسمت بدن قطع و باز شده است 

 .نمی باشد

ا به تصویر طرؾ چپ زمانیکه شم .درین کتاب اعضای داخل و خارج عضویت با استفاده از خطوط متؽیر ترسیم میشود

ببینید خطوط ضخیم و سیا ه قسمت 

های خارج بدن را نشان میدهد 

قسمت هائیرا که واقعآ در )

صورتیکه به کسی نگاه کنید می 

و خطوط نازک و یا قطع ( بینید 

قسمت هائیرا که )شده داخل بدن را 

در هنگام دیدن به اشخاص نمی 

 .نشان میدهد (توانیم ببینیم 

ت های داخل بدن ممکن است قسم

طوری رسم شود که همانطور دیده خواهد شد اگر ما میتوانستیم از طریق جلد 

 .آنرا ببینیم 

 

 :اعضای داخلی با نمايش خود آنها 

بعضی اوقات ضرورت داریم تا اعضای 

. داخل عضویت را بسیار بززرگ بسزازیم

دریززن صززورت ماهمززان عضززو را بززدون 

ن اینکزه دیگزر اعضززای بزدن در اطززراؾ آ

 .ترسیم می نمائیم  رسم شود،

 

 

 

 :يک عالمه برای نه 

را باالی آن رسمی استفاده  Xدرین کتاب ما یک عالمه  

اکثرآ کلمه نه نیز در آن  ."این کار نشود"مینمائیم که میخواهیم 

ویا اگر بعضی چیزها خوب است، ممکن کلمه . عالوه میشود

 .را در تصویر آن اضافه نمائیم !بلی

 

 

 :ت در مورد کلمات يادداش

که برای اعضا و ملحقات آن استفاده میشود در قسمت های مختلؾ جهان مختلؾ  بخصوص لؽاتی –بعضی لؽات معمول 

آن لؽت برای اولین دفعه بخصوص اگر . ما اؼلبآ لؽت معمول را استفاده مینمائیم .این ممکن است مؽشوش کننده باشد .است

ممکن لؽت دیگری معمول باشد، شما میتوانید همان کلماتی را بنویسید که شما و خانم در منطقه شما . باشد استعمال شده

 .های زیر مراقبت شما آنرا بفهمند

این قسمت داخلی 

 .بدن است

 

 

این رحم است در 

 .بین شکم مادر

 

این طفل است در 

 بین رحم مادر 

این یک تصویر طفل 

. داخل شکم مادر است

در زندگی واقعی به 

. این شکل دیده نمیشود

ما جدار قدامی شکم و 

جدار قدامی رحم را 

لذا شما  ،میبرداشته ا

 . میتوانید داخل را ببینید

در این تصویر 

رحم در داخل 

شكم یك خانم 

ؼیر حامله 

رحم . میباشد

كوچك و سخت 

 .بنظر میرسد

این یك رسم 

بزرگتر همان 

رحم است كه 

میتوانید آنرا 

ما . بهتر ببینید

سم را به ج

اطراؾ آن 

رسم نكرده 

 .ایم
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ما همچنان اصطالحات طبی را برای بسیاری ازین لؽات استفاده مینمائیم به این طریق شما بیشتر قادر میشوید تا با افراد 

 .یگر استفاده کنید مسلکی صحبت نموده و یا از کتاب های د

 چّ يعُی دارد ٔقتی يا پشُٓاد يیًُائیى کّ کًک طبی دريافت کُیذ ؟ .5
بسیار مهم است که بخاطر  .یافت کمک طبی می یابیدیشنهاد را برای دراین کتاب شما سه نوع مختلؾ پ در هنگام مطالعۀ

  .العمل نشان دهید نید به شیوۀ مناسب عکسلذا شما میتوا ،داشته باشید این ها چه معنی دارند

 

 مشوره طبی بگيريد: 

بایک داکتر یا یک کارکن صحی در مورد مشکالت و اینکه چه باید  این بدان معنی است که شما ضرورت دارید تا

 .نیستمگر این یک حالت عاجل . شما باید اینکار را هر چه زود تر انجام دهید .انجام دهید، صحبت کنید

 

 بی بگيريدکمک ط: 

. یک خانم یا نوزادش ضرورت است تا توسط یک داکتر یا کارکن صحی ماهر معاینه شوده عنی است که باین بدان م

 .خانم و یا طفلش باید هر چه زود ترمعاینه شوند مگر این یک حالت عا جل نیست

 

 به شفاخانه برويد: 

خانم ویا طفل آنرا باید همان  .این بدان معنی است که یک حالت عا جل بوده ویا بزودی به حالت عا جل تبدیل میشود

 .شروع به حرکت بطرؾ شفاخانه نمایند ،لحظه
 

 :بعضی َظزيات در يٕرد ايُکّ چگَّٕ ايٍ کتاب يطانعّ شٕد  .6

جا بعضی پشنهادات تذکر داده میشود، درین. را به طریقه های مختلؾ بیا موزیدشما میتوانید معلومات شامل این کتاب 

 :د آنرا تطابق دهیدمیتوانید در منطقۀ خوو شما 
 

 :گروپ های مطالعه 

این کتاب یکجا شوند و یک نظر خوب است اگر یک معلم داشته باشید، مگر  گروپ افراد میتوانند برای مطالعۀ یک

 :اگر شما معلم نداشته باشید. ضرورت به آن ندارید

 نده و بعدآ در مورد صحبت کننداافراد گروپ میتوانند یک بخش کتاب را خو. 

 اد میتوانند بصورت دورانی رهبری گروپ را به عهده گیرندافر. 

 با تجرته میتواند آمده و تجارب خود را در رابطه به معلومات بخشهای مختلؾ کتاب ابراز نماید  یک قابلۀ. 

 

 :در صورتیکه شما یک گروپ مطالعه را رهبری مینمائید 

 علومات آنها را افزایش دهید ید دریابید که قبآل افراد گروپ چقدر میدانند و مکوشش کن. 

  نه مطا لعه نمایند نمائید تا هر بخش کتاب را دقیقا افراد گروپ را تشویق. 

 ؟ موضوع بسیار مهم این صفحه چیست :م مطا لعه این سواالت را در حافظۀ خود نگهدارنداز آنها بخواهید که در هنگا

 موضوعات بسیار مهم درین بخش از کتاب کدام ها اند ؟

  تفکر . بدانند و تصمیم بگیرند( یده شودد 29صفحه )آنها کمک نمائید تا موضوعات هر بخش را با تفکر قدم به قدم به

ا روی مشکالت مختلؾ آنها را وادار سازید این روش فکر کردن ر(. دیده شود 35صفحه )در مورد خطرات  و مفاد 

 .تمرین نمایند
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 گرفتن (دیده شود 46صفحه )به خانم های حامله تا صحتمند بمانند کمک  :نمائید تا در بخش های آنها را تشویق ،

توجه خاص ( دیده شود  96 صفحه)و معاینات قبل از والدت ( دیده شود 74صفحه )صحی یک حاملگی  تاریخچۀ

 بتبا آنها در مورد اینکه مواظبت در هنگام حاملگی چگونه میتواند از مشکالت زیاد جلو گیری نماید ، صح .بنمایند

 .کنید 

  سواالت زیادی بنمائید تا افراد گروپ فکر نمایند که در مورد چه آموزش دیده اند، بعضی سواالت خوب عبارت است

آیا این در  کاری انجام دادید ؟ه ؟ آیا گاهی این واقعه را دیده اید ؟ چمورد این موضوعات چه فکر می کنیددر : از

 ما درست است ؟ منطقۀ

 را تشویق نمائید تابه گروپ آمده و دیگران را در دانش خود سهیم سازند ، اینها ممکن است  قابله های با تجربه

 .معلومات مهم و مفید را که درین کتاب نیست داشته باشند 

 

 :کمک به افراد يکه خوانده نمی توانند 

ذکی بوده و حافظۀ خوب  ممکن آنها بسیارشما ممکن قادر نباشند بخوبی بخوانند مگر  بعضی افراد در گروپ مطالعۀ

اگر چه ؼیر ممکن است که همه چیزها را . آنها میتوانند با دیدن ، گوش کردن و انجام دادن ، بیاموزند .داشته باشند

 .دنرابخصوص در آؼاز بخاطر سپ

 

زمانیکه میخواهید کسی را در مطالعه این کتاب کمک کنید به آهستگی پیش بروید ، یک بخش را در یک زمان 

لعه نموده و قبل از اینکه به بخش بعدی میروید باید مطمئن شوید که شخص مذکور موضوعات بخش اول را کامال مطا

ی را که آموخته اند تشریح ئاز آنها بخواهید که گوش بدهند و بعدا چیز هاگاهی کمک می کنید اگر . فهمیده است 

ن جا ذکر شده است میتوانند برای هر دو تیپ افراد، تمام روش هائیکه دری کلمات خود آنها را بکار برید، .نمایند

 .ئیکه خوب تحصیل کرده اند استفاده شودئیکه خوانده نمی توانند و آنهاآنها

 

 :بازی نقش 

ه شما شما میتوانید با نقش بازی آموزش را آسانتر و خوشحال کننده بسازید، درینجا بعضی مثال های ذکر میشود ک

 :کنید تا نقش بازی کنید مورد آن کوشش میتوانید در

 میتواند معاینه یکی دیگر . روسک را در زیر پیراهن خود گذاشته و وانمود کند که حامله استیک خانم میتواند یک ع

ل را پیدا نماید معاینه کننده میتواند از کتاب استفاده نموده و مشک اگر خانم حامله کدام مشکلی داشت، .آنرا تمرین نماید

 .(رد اینکه چطور یک عروسک ساخته شود دیده شود ب در مو ضمیمۀ)

 ،زیر مواظبت صحی خود را شامل سازند نقش خانم های حاملۀ گروپی که نقش بازی مینماید میتواند در تمرین خود. 

یک زن میتواند نقش خانم حامله را بازی کند ، یک زن دیگر میتواند با او در مورد اینکه چطور صحت خود را 

را می خواهد و به چه  و از مشکالت جلوگیری نماید، صحبت کند و از او سوال نماید که چه چیزی محافظه نموده

همچنان بسیاری  .ین کتاب تمرین کنیدشما حتی میتوانید که آموزش خانم حامله را از روی ا .ضرورت دارد 

 .خوب است  نطقۀ شما بسیارباشید و ببینید چه کاری در م مبتکر. یست که میتواند نقش بازی شودموضوعات دیگر

 

 :واقعی  کار با خانم حاملۀ

یکی از راه های بسیار خوب برای اینکار آنست تا  .خوب است که از کار با خانم حاملۀ واقعی بیاموزید اکثرآ بسیار

 .با قابله های با تجربه کار نمائید

اهید تا جهت معاینه و مشوره مراجعه اگر شما در یک گروپ مطالعه کارمی نمائید، از زنان محل بخو: طور مثال

ر شاگردان میتوانند ببینند که قابله چگونه خانم ها را معاینه مینماید و همچنان خود شان کوشش نمایند با این کا. نمایند

با تجربه میتواند بررسی نمایند که آیا معاینه کامآل درست بوده است و همچنان به  معلم یا قابلۀ. را انجام دهند

  .دانیکه مشکل داشته اند کمک می نمایدشاگر
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 :تطابق ايٍ کتاب با َیاسيُذی ْای يحهی  .7

که این  را ما کسانی. علومات شامل آن بسیار عمومی است، مچون این کتاب برای همه مردم  در همه جا نوشته شده است

درینجا یک تعداد  .خویش تطابق دهندضرورت های محلی  تشویق می کنیم تا این کتاب را باکتاب را استفاده مینمایند 

 .طریقه های محدود برای اجرای اینکار تذکر داده می شود 

  معلومات محلی را پهلوی کلمات و عکس های طرح شده درین کتاب بنوسید. 

 ،گیاهی را عالوه شما همچنان میتوانید ادویۀ. ا در صفحات سبز این کتاب بنویسیدقیمت و مقدار دواهای  محلی ر نام 

 .نمائید

 رساله ها یا حاشیه هائی در آن عالوه کنید  را به افراد دیگر میدهید، زمانیکه کتاب. 

 محلی برای قابله ها بسازید  ا ساخته و یک نشریۀکجؽات و تصاویر این کتاب را با نظریات خود یبعضی ل. 

 

 :يادداشت 

ر محل د( دیده شود 2صفحه )دانش علمی قابله ها  زمانیکه این کتاب را با نیازمندی های محلی تطابق میدهید، درمورد

مگر در .در بعضی مناطق یک قابله میتواند زرقیات نموده و معاینه مهبلی را انجام دهد : طور مثال. خود فکر نمائید 

ر خویش با شویق مینمائیم تا درمورد ساحه کاما قابله ها را ت. اده نمی توانندمحالت دیگر قابله ها این کار ها را انجام د

 .مسوولین صحی و بزرگان جامعه صحبت نمایند

نه بخاطر )هر کس اجازه دارد تا هر قسمت این کتاب را بشمول تصاویر بخاطر تهیه جزوه ها برای توزیع رایگان 

کاپی از ما بسیار ممنون میشویم اگر شما یادداشت مطالبی را که عالوه  نموده اید با یک . ، کاپی و یا توزیع نماید (منفعت

 .کتاب یا پا مفلیت خود را به ما به آدرس زیر بفرستید

 داكتر حمیدهللا سلجوقي

 (CHA)موسسه هماهنگي كمكهاي انساني 

 افؽانستان

 و همچنان

The Hesperian Foundation  

P. O Box   1692 

Palo Alto, California 94302 

U.S.A 
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تر شدن این کتاب ما عالقه داریم بدانیم شما در محیط تان اینکار ها است برای به" کار در حال پیشرفت " این کتاب یک 

 آدرس هاي فوقلطفآ نظریات خود را به ما در  . را چطور انجام میدهید و چگونه ما میتوانیم این کتاب را بهتر بسازیم

 .بفرستید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه در مورد والدت این صفح

( بریچ)طفل به وضعیت پا

و ببینید . نوشته شده است

درینجا تصاویر آن موجود 

 . است

او و وه!  

 بگذار ببینم ! 

 

من میخواهم بشنوم چه 

  ...گفته است

در بهار گذشته من یک 

. داشتم( به پا )والدت بریچ 

لذا . سر طفل بند مانده بود

  ...کاری که من کردم 

من بسیار خوش هستم 

خواهد که خاله جان می

  !برای ما بخواند


