
 كلاس هاي آمادگي براي زايمان

 فضاي فيزيكي مورد نياز

متر مربعع فضعا در ن عر  4حداقل مادر و همراه )براي هر متر مربع 52اتاقي به مساحت حداقل  -1

 گرفته شود.(

 رنگ ديوارها سبز يا آبي روشن -5

 رختكن مناسب -3

 دستشوئي نزديك به اطاق -4

 پرده براي پوشش پنجره ها -2

 

 تجهيزات:

 تلويزيون -ويدئو -6

 پوسترهاي آموزشي -7

 وايت برد -8

 براي مادران  صندلي راحتي -9

 مولاژهاي لگن يا رحم يا جنين، جفت و ...-11

 پ حلقه هولاهو-11

 توپ تولد-15

تشك و بالش ، ملحفه به تعداد ) درصورتي كه امكان تهيه نيست بعالش و ملحفعه معي توانعد -13

 توسط مادر آورده شود(

 (Optional )دستگاه فشارسنج و گوشي -14

 سونيكيد يا گوشي مامايي -12



 زايمان در آب

 فضاي فيزيكي مورد نياز:

 در بخش زايمانمتر مربع  15اتاقي به مساحت حداقل  -1

 ديوارها كاشي كاري به رنگ هاي سبز دريايي ، سبز بسيار روشن، آبي بسيار روشن -5

شد كه امكان كف سراميك به رنگ هاي روشن هماهنگ با رنگ ديوارها )سراميك از نوعي با -3

 ليزخوردن وجود نداشته باشد(

 يا مجاورت اتاق وجود يك دوش حمام و سرويس بهداشتي در اطاق -4

 لوله كشي روكار براي نصب وان -2

 براي تخليه آب وان  بفاضلا دسترسي به لوله -6

 مهتابي سقفي -7

 )در صورتيكه اتاق داراي پنجره باشد.(پرده براي پوشش پنجره ها -8

 هاي زينتي مانند من ره، دريادرصورت لزوم نصب تابلو -9

 

 وان زايمان در آب يک عددجهيزات مورد نياز براي راه اندازي ت

و  181*121سانتي متر و حداكثر  121*121ابعاد حداقل رنگ سفيد با وان زايمان در آب به -1

 ")ترجيحاابل شستشواز جنس ق، به عنوان دستگيرهسانتي متر داراي ميله در اطراف  62-81ارتفاع 

 كف وان طوري باشد تا مادر به راحتي پاي خود را در آن قرار دهد(

 عدد 5  پمپ تخليه آب -5

 عدد   5  ترمومتر آكواريوم-3

 درصورتيكه امكان استفاده از آبگرمكن مركزي وجود نداشته باشد.()عدد 1   آبگرمكن ديواري-4

 پنكه ديواري يا فن-2

 هواكش براي تهويه هواي اطاق-6

 پله پاي وان-7

 براي عامل زايمان  صندلي-8

 در كنار وان وجود داشته باشد. تخت زايمان-9

 ست زايمان-11



 كات نوزاد-11

 چراغ پايه دار-15

 ترالي اورژانس ) احياي مادر و نوزاد(-13

 كپسول اكسيژن-14

بعراي ، لبعا  پلاسعتيكي )دستكش هاي پلاستيكي بلند تا آرنج (وسايل مصرفي مانند: دستكش-12

 عامل زايمان

)سونيكيدهاي معمولي به شر ط استفاده از روكش پلاستيكي يا ضد ضد آب "سونيكيد ترجيحا-16

 (آب قابل استفاده مي باشد.

 لاكر -كمد-17

 پلاستيكي يك بار مصرف با دريچه يك طرفه بلوله هاي فاضلا-18

 دستكش هاي بلند يك بار مصرف-19

 صافي دسته دار-51

 وشاندن مادر پس از خروج از آبحوله براي پ-51

 دستگاه پخش صوت قابل حمل براي امكان پخش موسيقي-55
  

  محل گذاشتن وان
وان را در يك قسمت اتاق طوري قرار دهيد تا اطراف آن آزاد باشد يا فقط يك طرف آن به ديوار 

شعود  و لوله كشعيآبگرمكن در جايي نصب در صورت عدم دسترسي به آبگرم مركزي ،ثابت شود.

از لوله هعاي "تا امكان استفاده از آب گرم فراهم شود.فاصله فاضلاب تا چاه تخليه آب وان ترجيحا

داشعته دريچعه يكررفعه   "وله فاضلاب حتمعال. در محل وصل شدن باشدپلاستيكي و قابل تعويض 

 نصب شود .ديوار  روي نزديك وان ترمومتر.باشد

 


