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ما توصيه مي نمائيم كه شما از مادر بخواهيد بزودي همينكه عليمي را مي بيند كه والدت نزديك است با شما تماس بگيرد 

 .مادگي بگيريد و در تماس باشيدآبه اين طريق شما خواهيد دانست كه  .(137صفحه )

 .شما بايد در صورتيكه يكي از حاالت ذيل واقع شد نزد مادر برويد

 ات والدت شروع گرددتقلص. 

  پاره شود( خريطۀ آب)آبله. 

 مادر احساس نمايد كه به شما ضرورت دارد. 
، (و شما در همان نزديكي ها زندگي مي نمائيد)اگر به يك والدت ميرويد و در مي يابيد كه مرحلۀ بسيار مقدم والدت است 

بخواهيد زمانيكه والدت قوي تر مي شود، شما را صدا از مادر  .اكثراا خوب خواهد بود كه براي مدتي به خانۀ خود برويد

 :نمايد قبل از ترك نمودن، حاالت ذيل را ملحظه نمائيد

 آيا اين طفل اول باري مي باشد؟ جريان والدت اكثراا در اول باري طوالني تر است. 

  ،اين والدت ممكن است آيا والدت قبلي اش سريع بوده و يا آهسته؟ اگر والدت قبلي اش سريع صورت گرفته باشد
 .سريعتر صورت گيرد

 كمك طبي چقدر فاصله دارد؟ 

مادر . شود  داشتن وسايل مناسب ميتواند سبب اطمينان بيشتر و آساني والدت

قابله الزم است تا . ممكن است بعضي ازين وسايل را در خانه داشته باشد

اين يك نظرخوب است كه هر قابله يك بكس . وسايل باقيمانده را باخود بياورد

 .وسايل را فراهم نموده و آماده داشته باشد
 بکس قابله ها 

 

9 

ود كه يك همراه يا يك كمك كننده با خود داشته زمانيكه شما براي والدت ميرويد، بسيار خوب خواهد ب :اشت دياد

يا يك نفر . در صورت يك حالت عاجل يك نفر ميتواند از طفل مواظبت نموده و نفر دوم از مادر مواظبت كند. باشيد
 .خواهد توانست كه براي گرفتن كمك برود در حاليكه نفر دوم از مشكلت مواظبت مي نمايد

مادر   شوهر،  شايد خواهر خانم،)داشته باشيد ممكن الزم باشد كه به يكنفر ديگر بياموزيد اگر شما يك كمك كننده همراه ن
 .تا در جريان والدت به شما كمك نمايد( ويا يك دوست آن

 

را در مورد  154 ۀصفح .هر وسيله ايكه در جريان والدت و تولد استفاده ميشود بايد پاك و معقم باشد  احتياط

 .رهنمائي هائيكه چطور وسايل خود را پاك و معقم سازيد مطالعه نمائيد
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يک جای بسيار پاک  که در 

 آن والدت صورت گيرد

تکه های پاک يا فرش پاک که در 

جريان والدت زيرپای مادر هموار 

 گردد

يک تعداد تکه ها برای پوشش 

 نوزاد

صابون انتی سپتيک يا هر صابون 

ديگر در صورت امکان کمی الکول 

 و برس ناخن

مقداری آب جهت شستن و 

 نوشيدن

يک طريقه برای جوش دادن آب 

داشتن يک مقدار از مواد ) 

 (اضافی  سوخت

تشت برای شستن و برای 

 پلسنتا
يک وسيله برای رسانيدن به شفاخانه 

 در حاالت عاجل
 ؼذا برای حاضرين

يک تيػ پاک که باز نشده باشد 

 (ناؾ ) برای قطع حبل سروی 

يته يا تار براي يك پاكت حاوي ف

 بستن حبل سروي

اشخاص خوب و مهربان براي 

 كمك در جريان والدت
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( يا هر صابون ديگر) صابون انتی سپتيک

به صفت انتی ( يا آيودين ) الکول، بتادين 

 سپتيک و يک  برس ناخن

 پاکت های گاز معقم 
(4x4 اندازه خوب است)  يک تعداد تکه های پاک 

 پکه
و   تکه های پاک

 معقم برای کامپرس

يک تيػ پاک و جديد که 

باز نشده باشد برای قطع 

 نمودن حبل سروی

قيجی نوک کند برای قطع 

ناؾ قبل از والدت کامل 

 (تنها حاالت عاجل ) طفل 

 ينمک، شکر ، گيلس برا

اندازه کردن و قاشق برای 

ساختن محلول شکر و نمک  يا 

اس که شما .ار.پاکت ها او

 .دريافت نموده يا تهيه کرده ايد

يک پيش بند بسيار 

پاک و دستمال سر، 

که هنگام والدت 

 .پوشيده شود

رو مايسين مرحم اريت

يا تتراسکلين يا سلور 

نايتريت برای چشم 

 نوزاد

 چراغ دستی 

 ماميترتر

کارت موظبت های قبل از 

والدت خام ، کارت والدت و 

 يک پنسيل

 دستکش های معقم 

خريطه های 

يک کتاب خوب والدت دهی  يکی بسيار پاکپلست

چون اگر چيزی ؼير عای 

بوجود آمد شما معلومات را 

 در دست داشته باشيد
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فيته و ترازو 

کوچک برای 

وزن نمودن و 

اندازه نمودن 

وزداد ن  

(ستاتسکوپ ) آله ء فشار خون و گوشکی   اهان طبی يا ديگر علج های سنتیگي 

سوزن و تار دوخت جراحی 

معقم برای دوختن پاره گی 

 مجرای خروجی والدت

توقؾ ) دو دانه شريانگير 

برای بستن ( دهنده خونريزی 

حبل سروی يا گرفتن اوعيه 

خون دهنده ناحيه پاره شده 

 مجرای خروجی والدت

سوزن وسرنج معقم و دوا های 

صفحات سبز اخير ) عاجل 

کتاب بخاطر شناخت ادويه 

مهم که بايد در بکس قابلگی 

 (باشد ديده شود

بسيار خوب است که ) ساعت 

 (ثانيه گرد داشته باشد 
 وقت نما فيتوسکوپ 

فيته و ترازوي كوچك براي 

وزن نمودن و اندازه نمودن قد 

 نوزاد
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خانم اكثراا ميكروب ها را . يك خانم در هنگام والدت و تولد طفل به آساني ميتواند ميكروبها را گرفته و مصاب انتان گردد

 :از دو طريق مي گيرد

 .از طريق تماس با اشخاص ديگر .1
يا قطرات  مانند كثافات معمول خانه، فاضله حيوان يا انسان و. ت ايكه موجود باشدااز اثر تماس با هر نوع كثاف .2

 .حتي اگر كثافات بسيار كم بوده و ديده شده نتواند. كوچك خون خشك ويا مايعات عضويت
 

 : ثزاي جي٘گيزي اس تَبص ٕبي ٍضز ثب افزاد

ركسي را كه مصاب ريزش، گلودردي، هقابله بايد 

تب، انفلوانزا يا ديگر مريضي ها باشد از   سرفه،

ها و يا هركسي را كه دست  .والدت دور نگهدارد

ديگر قسمت هاي وجودش انتان يا كدام زخمي 

اين . دارد، نبايد گذاشت كه نوزاد را بگيرد

يا آبله  بخصوص براي كساني مهم است كه زخم

. باشند هاي در لب ها يا بيني خويش داشته

ساالن  هائيكه سبب تب خال در كلن ميكروب

. باشد ميشود، براي نوزاد ميتواند بسيار مضر

( يا هر چيز ديگري را)يچگاه انگشتان همچنان ه

. خانم ننمائيد بدون كدام دليل مهم طبي داخل وجود

ميشود شانس  هر چيزي كه داخل وجود مادر

 .ميكروبي شدن را افزايش ميدهد

 

 :ثزاي جي٘گيزي اس تَبص ثب ٕز ّ٘ع مثبفبت

له ضرورت دارد تا سه روش مختلؾ را بكار يك قاب. قابله بايد مطمئن باشد كه همه چيز در والدت دهي پاك و معقم است

 .بندد

 ،شستن با آب و صابون   

  (استفاده از حرارت يا مواد كيمياوي براي كشتن تمام انواع ميكروبها)تعقيم،   

  (. شستن دست ها به طريقۀ مخصوص براي كشتن ميكروب ها)شستن دست 
  وسايل مختلؾ ايكه در والدت دهي ضرورت است،بخش بعدي به شما خواهد گفت كه كدام روش را براي پاك نمودن 

 .استفاده نمائيد
 

والدت جوليا شروع شده است ! اوه

! کمی تب دارم و من فکر مينمايم 

من مجبور خواهم بود از قابله 

ديگری تقاضا کنم که برود و برايش 

 . کمک کند

شخصيکه در يکی از 

قسمت های بدن خود زخم 

ل نوزاد دارد، نبايد به طف

 تماس داشته باشد 

. بعضي مريضي ها مانند مرض شكر ويا التهاب مفاصل، نميتوانند از يك فرد به فرد ديگر انتقال گردند :اشت دياد

اگر . ن سوال نمائيد كه يك مريضي ميتواند با تماس انتقال يابد از يك فرد با تجربه در مورد آ اگر شما مطمئن نباشيد

 .تاحد امكان نبايد شخص مريض در والدت اشتراك نمايد  طريقۀ موجود نباشد كه معلومات بدست آيد،
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 : ٍحو ٗالدت. 1

بايد پاك  ،اگر خانم در خانه والدت ميكند، اتاقيكه در آن خانم والدت خواهد كرد و جائيكه خانم براي ادرار نمودن ميرود

بكس قابلگي خود و . ب و صابون بشوئيدگرد و كثافات اين جاي ها را جاروب و پاك نموده و سطح آنها را با آ. باشد

 .موادي را كه مادر تهيه نموده در يك جاي پاك بگذاريد

 

ميكروبها  .اگر والدت در زايشگاه يا كلينيك صورت مي گيرد، مهم خواهد بود تا مواظبت هاي اضافي را مد نظر بگيريد

 .به خانم ديگر انتقال نموده ميتواندواقعه والدي به آساني از يك 

 :عد از هروالدت دهي، كوشش نمائيد تا زمين اتاق و ديگر سطوح  را با يكي از ادويۀ ضد ميكروبي ذيل بشوئيدب

يك حصه . اين محلول بايد تا دوساعت بعد از ساخته شدن استفاده گردد(: household bleach)سوديم هيپو كلريت  -
 .ازين پودر را با هفت حصه آب يكجا نمائيد

 %70ايتانول   -                       %     2 كلورامين -
 % 2.5( بيتادين)پولي ويدون آيودين   - %                70روپيل الكول ايزوپ -
 % 6هيدروجن پراكسايد   - %                            2 گلوتاريل -

 

 (:تنٔ ٕب، ضيت ٕب ٗىجبص ٕبي طفو)رختخ٘اة . 2

خواب، تكه ها وشيت هاي مربوط را با آب و اگر خانم در منزل والدت مي نمايد، رخت

اگر  .آنهارا خشك نمائيد با آويزان كردن در آفتاب ويا با اتو نمودن  صابون بشوئيد، و بعداا 

هر  والدت در يك زايشگاه يا كلينيك صورت مي گيرد، رختخواب، تكه ها و شيت ها بايد

ميكروبها يكي از طريقه  براي كشتن اوالا اين مواد خوب شسته شده و بعداا . مرتبه تعقيم شوند

 :هاي ذيل بكار برده ميشود

  در يك محل پاك مستقيماا خشك گردد  بعداا   دقيقه، 30جوش دادن براي. 
 

  حرارت و رطوبت ميكروب هارا )ملفه هاي مرطوب را با اتوي داغ خشك نمائيد
 .(ازبين ميبرد

 م آنها را دريك تكۀ بزرگ و پاك هريك از تكه ها را قات نموده باالي هم بگذاريد وتما
 آنهارا در حاليكه يك ظرؾ آبرا كه ايجاد بخارات نمايد، در زير آن  ابعدا .بسته كنيد

درجه سانتي گراد يا  93قرار داده شود، دربين داش براي مدت دو ساعت به حرارت 
 .درجه فارنهايت بگذاريد 200

 
ها را در مقابل شعاع آفتاب در جائيكه  اگر هيچ يك ازين روش ها موجود نباشد، اين ملفه

آنها را رو گرداني )آفتاب بايد يك روز بر اين تكه ها بتابد . گردو خاك نباشد آويزان نمائيد

 (.نمائيد تا هردو طرؾ آن به شعاع آفتاب مواجه گردد

احتياط نمائيد كه اين تكه ها به زمين . هيچگاه اين تكه را در روي زمين خشك ننمائيد

 . يده نشود ويا نگذاريد كه با زمين تماس داشته باشندكشان

در زمان پاك و تعقيم نمودن هر چيز، بخاطر داشته باشيد كه دست هاي خود را اول با آب و صابون  :اشت دياد

 .بشوئيد
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همه   زمانيكه تمام اين تكه ها خشك گرديد، يك تكۀ كلنتر را مانند بقچه بكار بريد و بعداا 

. بگذاريد آنها را در صورت امكان داخل يك خريطۀ پلستيكي و يا يك تكه كاؼذ كلن

چون ميكروب ها ممكن است دوباره . آنها را در يك جاي خشك و پاك نگهداري نمائيد

 .در آن داخل گردد

 : ديگز اّ٘اع سيز اّذاسٕب

. اگر شما در جائي زندگي مينمائيد كه اخبار زياد است، ميتوانيد از اين ها در زير پاي مادر بعوض روجائي بياندازيد

درجه  200جه سانتي گراد و يا در 93)بسيار خوب است كه اين اخبار براي دو ساعت در بين يك داشت داراي آتش كم 

 .پخته شود تا ميكروبهاي آن كشته شوند( فارنهايت

اگر شما بصورت محلي و سنتي مواد ديگري را زير پاي مادر هموار مي نمائيد، كوشش نمائيد تا طريقه ايرا بيابيد كه 

بي شسته شوند و بعداا براي چند طور مثال برگ هاي درخت كيله ميتوانند با يك مادۀ ضد ميكرو. مواد بسيار پاك گردد

 .ساعت دود داده شده و يا براي هشت ساعت در شعاع آفتاب قرار داده شوند

 :ٗسبيو ٗ ى٘اسً. 3

بايد مطمئن باشيد كه با دقت اين وسايل را در . تمام وسايل و لوازمي راكه شما دروالدت دهي بكار مي بريد بايد پاك باشند

هر چيزي كه به تماس زخم باز مادر بوده، جلد وي را سوراخ كرده و يا داخل مهبل ميشود   تاا علو. بين والدت ها شسته ايد

 . بايد معقم باشد

 : وسايل

  .سرنج و سوزن .1

 .قيچي يا تيػ براي قطع نمودن حبل سروي .2

 . وسايل دوختن پارگي هاي وجود .3

 .پنس يا شريانگير .4

 

 : لوازم

 دستكش .1

 گاز .2

 تكه هاي كامپرس .3

 براي زخم هاگياه هاي دوائي  .4

 .سرنج مخاط كش .5

ر در مگ. مادر تعقيم نمائيد  در بعضي والدت ها ممكن است وقت كافي موجود باشد كه وسايل و لوازم خود را در خانۀ

به اين دليل ما توصيه مي نمائيم كه شما . باشد تولدنۀ مادر برسيد كه طفل در حال ماني به خازيكتعداد والدت ها ممكن شما 

آنها را بصورت  ازم خويشرا در منزل خودتان تعقيم نموده و هميشهوسايل و لو

 . خود داشته باشيد آماده در يك ظرؾ معقم در بكس

ممكن بسيار خوب  يك بكس يا قطي فلزي كه سرپوش آن خوب محكم شود

ظرفي را پيدا نمائيد، وسايل و لوازم خويش  اگر شما نتوانيد اينطور يك. باشد

 .يك تكۀ معقم بپيچانيد اليه از را در چندين

اين قيچی پاک معلوم ميشود مگر 

ميکروب ها بسيار کوچک بوده و 

به چشم ديده نميشوند باز هم 

 ضرورت است تا من آنرا تعقيم کنم



154 
 

 : سه روش اساسي براي تعقيم ظروؾ، وسايل و لوازم موجود است

  اين خوبترين روش براي تعقيم وسايل و بعضي دستكش ها ميباشد(: جوش دادن)حرارت مرطوب. 

  ز در صورتيكه شما نتوانيد ا. اين بهترين روش براي تعقيم ديگر وسايل است  (:پختن در يك اجاق)حرارت خشك
حرارت خشك استفاده نمائيد، شستن و جوش دادن لوازم و بعداا خشك كردن آنها در يك جاي خالي از گرد و خاك، 

 .خوب است

  اگر شما وسايل خود را جوش داده نميتوانيد، از مواد (: مؽطوس كردن در يك مادۀ قوي ضد ميكروبي)مواد كيمياوي
 .كيمياوي استفاده كنيد

 
 .ح گرديده استاين روش ها ذيلا تشري

 : چگّ٘ٔ ٗسبيو خ٘د را ثب ج٘ش دادُ تؼقيٌ َّبئيذ

 : حرارت مرطوب

ظرؾ آبرا براي بيست دقيقه يا به اندازه ايكه برنج را پخته مي نمائيد، در . ظرؾ خود را بشوئيد و آنرا از آب پر كنيد -1
شروع نمائيد نه از وقتيكه آتش را  وقت گرفتن را از زمانيكه آب به جوش آمد. حاليكه سرپوش آن باز است بجوشانيد

اگر شما يك تا دو دانه برنج را در آب بياندازيد، زمانيكه برنج پخته شد فهميده ميتوانيد كه ظرؾ . )روشن نموده ايد
. داخل ظرؾ را دست نزنيد. آب داخل ظرؾ را دور بياندازيد و بگذاريد كه ظرؾ خشك شود.( شما تعقيم شده است

ظرؾ تماس نمايد، تعقيم آن از بين ميرود مگر اينكه دستكش  هر گاه چيزي بداخل
 .معقم پوشيده و بداخل آن دست زده باشيد

مثل فورسپس يا دودانه قاشق يا پنجه كه شما بتوانيد از آنها . يكتعداد لوازم را بشوئيد -2
 بعداا اين وسايل را بجوشانيد ويا در بين. بخاطر كشيدن وسايل معقم خود استفاده نمائيد

يا يك حصه بليچ با هفت حصه آب براي حدود % 70محلول ضد ميكروبي ايتانول 
 .بيست دقيقه ؼوطه نمائيد

 
نهايت . دقيقه جوش بدهيد 20وسايل خود را بشوئيد و بعداا آنرا اقلا   -3

يك وسيلۀ قبلا تعقيم شده را گرفته و با نهايت ديگر آن وسايل را 

هايت وسيله كه توسط آن وسايل آن ن. معقم بگذاريد گرفته داخل ظرؾ

هرچيزي كه تماس . را ميگيريد با دست يا چيز ديگري تماس ننمايد

  .ديگر معقم نخواهد بود  در آن بوجود آمد،

در يك جاي خالي ( سر آن باز باشد)وسايل را خشك در ظرؾ معقم   -4

از گرد و خاك در حاليكه يك تكه معقم در روي آن هموار شده باشد 

اگر شما وسايل را بخاطر يك والدت تعقيم نموده ايد، . )بگذاريد

و  بعداا يك تكۀ معقم ديگر را  ميتوانيد آنها را باالي يك تكۀ معقم چيده

 (.در روي آن هموار نمائيد تا گرد و خاك برآن ننشيند

 زمانيكه مطمئن شديد كه وسايل خشك است سرپوش ظرؾ را بگذاريد و اطراؾ آنرا با -5

. د، تا ميكروب ها داخل شده نتوانندئيدرزگيري نما( دام مواد ديگريا كي)اسكاشتيپ 

بخاطر داشته باشيد كه ميكروبها رطوبت را خوش دارند و در صورتيكه وسايل مرطوب 

از وسايل  اگر شما ميخواهيد دفعتاا . )باشند ميكروب ها ميتوانند دوباره نشو و نما نمايند

مرطوب باشند نيز آنها را بكار بريد نشوو نماي  ميتوانيد در حاليكه استفاده نمايئد،

 .( ميكروبها به يكمقدار وقت نياز دارد

 

محلول ضد 

 ميکروبی
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 : يل رٗش در فييپيِ

يك روش تعقيم وسايل را با جوش دادن ( Medical Mission Sisters)در فليپين يك موسسۀ بنام هيأت طبي خواهران 

 :قدمه ها تعقيب شوند. ابداع نموده اند

يك پارچه نبات كاساواي خام . بگذاريد( تريو)داخل يك پطنوس  وسايل پاك خود را .1
 .كه بايك برگ درخت كيله پيچانيده شده منحيث يك وقت نما در آن اضافه نمائيد را

 .پطنوس را داخل يك ماهيتابه بگذاريد .2
ماهيتابه را از آب پركنيد تا اينكه به نصفۀ پطنوس  .3

 .برسد
سبز درخت  ماهيتابه را به هشت اليه از برگ هاي .4

برگ ها را با پوست درخت كيله  .كيله بپوشانيد
احتياط نمائيد كه حين .محكم به سر ماهيتابه ببنديد

 .بستن آب موجود در ماهيتابه داخل پطنوس نشود
ماهيتابه را باالي يك آتش ايكه شعلۀ آن كم باشد  .5

نمائيد  ساعت جوش دادن با احتياط برگ هاي كيله را دور 2بعداز حدود . بگذاريد
صورتيكه كاساوا نرم شده بود  و ببينيد كه آيا كاساوا نرم شده است ياخير در
 .وسايل شما معقم است

شما ميتوانيد يكي . اليۀ اولي برگ كيله را دور بيندازيد .6
از برگ هاي ديگر كيله را منحيث تكۀ معقم استفاده 

 .نموده و وسايل خود را باالي آن بگذاريد
 

 

 :اثزيج٘ش دادُ ى٘اسً ر

 مگر بعضي انواع دستكش ها در آب جوش . بيشتر مخاط كش ها و دستكش هاي رابري ميتوانند جوش داده شوند
 .كوشش كنيد آن لوازمي را بدست بياوريد كه جوش داده شده بتواند. خراب ميشوند

 يا آب شدن لوازم  اينكار ميتواند سبب سوختن. بسيار محتاط باشيد كه در هنگام جوش خوردن تمام آب تبخير نشود
 .گردد( و حتي بعضي اشياي فلزي)رابري 

 

 چگّ٘ٔ ثب پختِ تؼقيٌ ص٘رت گيزد؟

 :حرارت خشك

چون لوازم ضرورت به خشك )زمانيكه شما حرارت خشك را بكار مي بريد، ميتوانيد در حاليكه سرپوش ظرؾ بسته باشد 

يكه شما براي استفاده از آن آماده آنها را تعقيم نمائيد و همانطور ظرؾ را تا زمان( شدن ندارد

براي استفاده از حرارت خشك وسايل پاك خود را داخل يك ظرؾ  .مي شويد، سربسته نگهداريد

درجه  200گراد يا  درجه سانتي 93آنرا در حرارت . پاك بگذاريد سر آن را محكم بسته كنيد

اش بگذاريد تا لوازم را يك ظرؾ آب را داخل د. براي يك ساعت بگذاريد( كمۀ شعل)فارنهايت 

 .محافظه نمايد از سوختن

 وقت نمای کاساوا 

 سطح آب 

ي رود چون اين لوازم ذوب خواهند بكار نم  اين روش براي اشيائيكه از رابر يا پلستيك ساخته شده باشند، :اشت دياد

 .شد
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 چگّ٘ٔ ثب ٍ٘اد ميَيبٗي تؼقيٌ ص٘رت گيزد؟

يا محلول يك %( 70ايتانول )شما ميتوانيد ظرؾ، وسايل و لوازم خود را در الكول طبي 

در جائيكه مردم نميتوانند بليچ، الكول  .بليچ  و هفت قسمت آب جوش داده شده بياندازيد قسمت

مواد ضد ميكروبي ديگر را بدست آورند، معموالا گاهي الكول نوشيدني را بكار  طبي يا

. ديگر اشكال آن از هيچ بهتر است الكول قوي و پاك نوشيدني بسيارخوب است مگر. ميبرند

مي شويند يا مؽطوس مي  طور مثال در بعضي قسمت هاي هند مردم وسايل را در واين

 .نمايند

 :، ى٘اسً ٗ ٗسبيو ثب ٍ٘اد ضذ ٍينزٗثي ٗ اىن٘هثزاي تؼقيٌ ظزف سزپ٘ضيذٓ

 .ظرؾ خود را با محلول پر نمائيد .1
وسايل در يك طشت و وسايلي را كه توسط آن لوازم برداشته ميشود در طشت . دو طشت را از محلول پر نمائيد .2

 .ديگر گذاشته شود
 .دقيقه در محلول بگذاريد 20همه چيز ها را براي  .3
 . لوازم را گرفته و در ظرؾ سرپوشيده بگذاريد ،موده توسط وسايل دست داشتهظرؾ سرپوشيده را خالي ن .4
 .بعداا سرپوش  ظرؾ را محكم ببنديد. بگذاريد كه ظرؾ و وسايل داخل آن كاملا خشك شوند .5

 
 .دنبه مراقبت خاص نياز دار ي كهلوازم

 

 : ترماميتر

بعداز  .ريد چون ممكن است ترماميتر بشكندآب داغ بكار نب. يدترماميتر را با آب سرد و صابون قبل و بعد از استفاده بشوئ

 .دقيقه بگذاريد 20براي ( يا يك ماده ضد ميكروبي ديگر)شستن بسيار خوب است كه ترماميتر را در الكول  

 : تيغ ريش

تيػ استفاده شده را دور )تيػ ريش بايد در پاكت آن تا هنگام مصرؾ گذاشته شود 

بايد در يك تكه يا كاؼذ پاك پيچانيده شود و يا در يك بكس پاك و  تيػ ريش(. بياندازيد

. مگر آنكه تعقيم گردد -اگر پاكت تر يا كثيؾ شود مطمئن نخواهد بود. خشك گذاشته شود

 .براي تعقيم آن از يكي از روش هاي فوق ميتوان استفاده نمود

 

 :فيته يا تار بستن حبل سروي يا ناف طفل

اگر شما بخواهيد كه اين تار را تعقيم نموده . حبل سروي بكار ميرود بايد معقم باشد ويا بسيار پاك باشدتارايكه براي بستن 

گذاشته، بعداا آنرا قات كنيد و توسط يك تار ديگر  تار ها را داخل يك پارچه كاؼذ يا تكه  اوالا   و داخل بكس قابلگي بگذاريد،

 .تعقيم نمايئد( 155صفحه )خشك  آنرا توسط حرارت  آنرا بسته نمائيد و بعداا 
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 :دستنص ٕب ٗ خزيطٔ ٕبي پالستيني  تؼقيٌ پبمت ٕب،

دستكش و يا لوازم ديگر بعضي اوقات در پاكت   كامپرس،  گاز،

تعقيم گرديده بناءا شما   چون داخل پاكت ها قبلا . هاي معقم مي آيند

مگر بخاطر  .ميتوانيد مستقيماا آنرا از پاكت كشيده و استفاده نمائيد

داشته باشيد اگر يك مرتبه سر پاكت باز شد و از آن چيزي براي 

تعقيم آن   گرديد، يا اگر پاكت تر شد و يا سوراخ  استفاده گرفته شد،

 .از بين رفته و لوازم بيش ازين معقم نخواهند بود

يكبار )دور انداخته شود   و بعداا اشيائيكه داخل پاكت هاي معقم تهيه ميشوند، بدان معني است كه يك دفعه مصرؾ شده 

مگر بعضي ازين اشيا در صورتيكه با دقت پاك شده و تعقيم گردند ميتوانند دوباره نيز مورد (. Disposableمصرؾ 

 (.155صفحه )پخته شوند   جوش داده شده و بعداا   گاز ها و كامپرس ها ميتوانند شسته شده ،. استفاده قرار گيرند

كه بسيار ظريؾ بوده و امكانات جوش دادن يا بخار ( و ديگر لوازم رابري يا پلستيكي)ي پلستيكي دستكش ها، خريطه ها

 (156صفحه . )در محلول ضد ميكروبي انداخته شوند  ميتوانند با دقت شسته شده و بعداا   دادن آنها موجود نيست،

 : س٘سُ ٕب

بعضي . مطالعه نمائيد  دقيقاا  را 384صفحه   اگر شما سوزن و سرنج را استفاده مينمائيد،

سرنج ها و سوزن ها ميتوانند باربار استفاده شوند مگر بعضي از آنها يكبار مصرؾ ميباشند 

يكتعداد سرنج ها و سوزن هاي يكبار مصرؾ ميتوانند . ودر پاكت هاي معقم عرضه ميشوند

 .مرتبه استفاده گردندجوش داده شده و قبل از آنكه دور انداخته شوند چندين   هم جدا شده، از

اگر شما سرنج ها ويا سوزن هارا دوباره استفاده مي نمائيد، آنها را قبل از هر مرتبه استفاده 

 :نمودن با جوش دادن تعقيم نمائيد

 .را از طريق سوزن داخل بيرل سرنج كش نمائيد( حتي بهتر است كه محلول يك حصه بليچ و هفت حصه آب)آب پاك  .1
 .اگر بليچ استفاده نموده باشيد همه چيز را خوب بشوئيد. با فشار خارج نمائيدچندين مرتبه آبرا  .2
 .را تعقيب نمائيد 154بعداا قدم هاي صفحه  .3
 

 :بخاطر داشته باشيد

 

 

 :اگر شما

 

 

 :گياه هاي طبي

اد نباتي را هيچگاه برگ ها يا مو. هر گياهي كه در والدت از آن استفاه مي گردد بايد با روش حرارت خشك تعقيم گردد

 .داخل مهبل مادر نگذاريد

 موجوديت سوراخ با پاره گی در پاکت 

اين دستکش معقم است             نيست    اين دستکش معقم   

يک سوزن معقم را از آب 

 جوش ميگيريد

در داخل جيب خود 

 ميگذاريد

آن سوزن ديگر معقم نبوده 

و برعکس خطر ناک 

 .ميباشد
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 :افزاد .4

موي و جسم خود   اعضاي خانواده بايد لباس ها، و دوستان  قابله،  شامل مادر، –د هر كسي كه در والدت اشتراك مي نماي

ا دوباره موي يا لباس خودشان تماس مينمايد بايد آنها ر  و هرگاه دست هايشان به جسم مادر،. را با آب و صابون بشويند

 .بايد دوباره دست هاي خود را بشويند  مواد ؼايطه يا كثافات آلوده ميشود،  آب،  همچنان اگر دست هايشان با خون،. بشويند

 

بسيار با اهميت است كه در جريان والدت دهي دست هاي خود را به طريقه مخصوص   علوه بر دست شستن معمولي،

 :ما بايد در اوقات ذيل بطريق مخصوص دست هاي خود را بشوئيدش( Scrub –دست شستن جراحي )بشويند 

 :قجو اس آّنٔ ضَب

 بهر دليلي كه باشد ناحيه تناسلي مادر را تماس مي نمائيد. 

 طفل را والدت ميدهيد. 

 وسايل معقم را ميگيريد. 

 دست خود را داخل مهبل مي نمائيد. 

 يك پارگي را مي دوزيد. 

 كدام زخم را تماس مي نمائيد. 
 

 :ر جزيبُد

 ،اگر تصادفاا به چيز ناپاكي تماس مي نمائيد  اجراي هر نوع عملي. 
 

 :ثؼذاس آّنٔ ضَب

 بعد از ختم والدت ميخواهيد دست هاي خود را پاك نمائيد. 

 تماس با خون يا مايعات بدن داشته ايد. 
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 :شما ضرورت خواهيد داشت به

 آب پاك يا جوش داده شده. 

 ستصابون معمولي خوب ا -صابون ،

 .صابون ضد ميكروبي بهتر است

 يك برس براي پاك كردن ناخن ها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در يك حالت عاجل، زمانيكه وقت براي شستن دست ها نداريد ويا اگر آب پاك يا جوش داده نداريد، ميتوانيد الكول يا . 8 

اين از اينكه هيچ كاري براي پاك كردن . هيدمادۀ ضد ميكروبي ديگري را روي دست هاي خود ريختانده و آنها را مالش د

 .دست ها ننماييد بهتر است

 

 

مالش کردن ،  ، درصورت امکان. 5

 برس کردن و شستن دست ها ويا ساعد

. دقيقه مکمل ادامه بدهيد 5ها را برای   

برس پاک ناخن ها را برس  کباي. 4

تر خواهد بود اگر برس در به. نمايئد 

محلول ضد ميکروبی ؼوطه داده شده باشد 

 . 

خود را مطمئن سازيد که صابون در . 3

. بين انکشتان نيز مالش شده است  

انگشتر و ديگر زيورات را بکشيد و  .1
دست ها و ساعد های خود را . 2 در يک جای مناسب بگذاريد

 تا قسمت آرنج صابون بزنيد 

بسيار خوب خواهد بود تا به جای استفاده از . 7

ت پاک بگذاريد دست های شما در هوا دس

تا زمانيکه دست های شما خشک . خشک شود

 نشده نگذاريد به هيچ چيزی تماس نمايد

را روی  شده آب جوش داده سرد. 6

 دست ها بريزيد
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 : دستنص ٕب

دستكش هاي معقم مادر را از ميكروب هائيكه با وجود شستن دست ها در 
دستكش ها شما را . زير ناخن يا جلد پنهان شده باشند محافظت مي نمايند

آنها را زمانيكه ناحيه اگر شما دستكش معقم داريد . دننيز محافظه مي نماي
  زمانيكه وسايل معقم را ميگيريد،ا ناسلي مادر را تماس مي نمائيد ويت

دستكش   بسيار مهم است زمانيكه ميخواهيد معاينه داخلي نمائيد،. بپوشيد
 .پوشيده باشيد

  در ين جا طريقه درست پوشيدن دستكش در حاليكه تعقيم آن خراب نشود،
ا روي يك جوره دستكش چندين مرتبه تمرين اينكار ر. تشريح شده است

 .نمائيد تا براي شما عادي شود

 

مگر كوشش نمائيد كه ميكروب ها را از يك قسمت وجود به قسمت . و البته شما مجبور مي باشيد با جسم مادر تماس نمائيد
شيد كه مقعد را كه در آن ميكروب زياد محتاط با. طور مثال اگر شما بايد مادر را معاينه مهبلي نمائيد. ديگر انتقال ندهيد

مگر   بعضي از اين ميكروبها زمانيكه در روي جلد يا در بين مواد ؼايطه باشند بي ضرر اند،. تماس ننمائيد  وجود دارد،
 .اين ها ميتوانند سبب مرگ مادر شوند در صورتيكه داخل مهبل يا رحم گردند

 بخاطر داشته باشيد 

 ...اگر شما 

 

 

ابتدا شستن دست ها را انجام 

 (159صفحه )  دهيد
اگر دستکش ها دريک پاکت معقم باشد از معاون 

تان بخواهيد تا آنرا برای شما طوری بازنمايد که 

 دست وی با دستکش ها تماس نکند 

اگر دستکش ها جوش داده شده و دوباره تعقيم 

گرديده باشند ، ميتوان آنرا روی يک تکه معقم 

 هموار نموده و يا در بين آب همانطور گذاشت

ا برای باز ربا احتياط يک انگشت 

به . ن نمائيدآکردن دستکش داخل 

. قسمت بيرون دستکش تماس ننمائيد 

. دئيدست ديگر خود را به آن داخل نما  

کش ستدرحاليکه با انگشت خود دهانه د

را کش مينمائيد ، دست ديگر خود را 

 . کامل داخل آن نمائيد

زمانيکه دستکش ها پوشيده شد، دستها 

را بلند گرفته و به هيچ چيزی ؼير 

د رؼير آن دستکش -معقم تماس ننمائيد

 اهد ماندها معقم باقی نخو

شيد وو دستکش معقم بپ  
و بعدأ سر خود را 

 بخارانيد

دستکش شما ديگر 

 د بودمعقم نخواه

با دقت دست های خود را 

 بشوئيد 

اگر شما دستكش معقم  :اشت دياد

بجايش از خريطه هاي   نداريد،

 پلستيكي ايكه با صابون ضد ميكروبي

در   .استفاده نمائيد  باشد، شسته شده

ادامه اين كتاب ما تنها از دستكش تذكر 

مطمئناا بايد در صورت عدم . ميدهيم

موجوديت دستكش از خريطه هاي 

 .پلستيكي استفاده شود
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 .امكان دارد كه قابله از خانميكه برايش كمك مي نمايد، امراض ميكروبي را بگيرد

اگر شما ميدانيد كه . هيپاتيت ويا ديگر امراض شديد ميكروبي بسيار زياد باشد  اين خطر در مناطقي بيشتر است كه ايدز،

. وي در يك شفاخانه والدت نمايد بسيار خوب خواهد بود تا -اگر چه ساري باشد يا نباشد -دمادر يك مريضي شديد دار

وسايل بيشتري دارند تا خود را از ميكروبها محافظه نمايند و همچنان آنها براي   افراديكه در شفاخانه كار مي نمايند،

 .دارند ،ر مي باشيدمحافظۀ مادر و طفل روش هاي بيشتري نسبت به شما كه در خانه برخوردا

ممكن است مادر مريضي جدي داشته باشد كه هنوز از آن واقؾ نيست، زيرا بعضي مريضي ها يك مدت زمان   بدبختانه،

زمانيكه قابله باخون، . درين مدت زمان خانم ميتواند مريضي را به ديگران انتقال دهد. الزم دارند تا خود را نشان بدهند

بايد خود را   تماس مي نمايد،( جاهائيكه ميكروب هاي زيادي زندگي دارند)يگر مايعات وجود مواد ؼايطه و د  ادرار،

 .اين پيشگيري ها ميتواند كمك نمايد. محافظه كند

  دست هاي خود را  هميشه قبل و بعد از تماس نمودن با مادر. بشوئيد  دست هاي خود را مكرراا
از اين مواد ضد ميكروبي بهتر با يكي  شستنشستن با صابون معمولي خوب است، مگر . بشوئيد

 :است

  2.5( بيتادين)پولي ويدون آيودين % 

 هايدروجن پراكسايد 

 ديتول 

 Hibiclens 

 Phisohex 

 Local gin 
داخل  آب  و يا هر چيزي كه باخون،( مانند پلسنتا)هميشه زمانيكه چيز خونداري 

دستكش يا خريطه   نمائيد، رحم، ادرار ويا مواد ؼايطه آلوده شده باشد، تماس مي
دست شما كدام زمانيكه در استپوشيدن دستكش بسيار با اهميت  .پلستيكي بپوشيد

چون ميكروبها ميتوانند به آساني از طريق بريدگي   بريدگي يا خراش موجود باشد،
اگر چه ما توصيه نمي نمائيم كه شما معاينه مهبلي نموده و يا . داخل وجود شما گردند

اگر . است كه حيات مادر را محافظه نمائيد مگر گاهي ضرورت  دست بزنيد،به آن 
صورت گيرد، در آنصورت دست هارا بطريقه  ضرورت است كه معاينه مهبلي مادر

 (.159صفحه )مخصوص شسته و دستكش بپوشيد 
 

 ،جلد چشم ها يا بريدگي هاي   ادرار و يا مواد ؼايطه با دهن،  مايعات،  كوشش نمائيد كه خون
تا زمانيكه دست هاي خود را با مواد ضد ميكروبي يا اقلا با صابون نشسته . شما تماس ننمايد

 . به ؼذا ها دست نزنيد ويا به هيچ دليلي انگشت خود رابه دهن ننمائيد  ايد،
 

 

  ها  سوزن. شده است به بدن شما فرو نرودناحتياط نمائيد كه سوزن استفاده شده در حاليكه دوباره تعقيم
 .را با احتياط طوريكه نوك آن از وجود شما دور باشد انتقال دهيد

 

  با آن خود را سوراخ   سوزن هاي استفاده شده را در هر جا نياندازيد چون ممكن است كسي تصادفاا
 .سرپوش سوزن استفاده شده را تا زمانيكه دوباره آنرا تعقيم ننموده ايد برآن نگذاريد. نمايد

 


