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 حقيبة الظهر بارت�ا هي مجموعة أساسية وبسيطة، مصممة
 للمساعدة عىل خلق بيئة نظيفة وصحية أثناء الوالدة،

 وبخاصة الوالدات التي تتم يف البيت. إن حقيبة الظهر بارت�ا
 معدة لالستخدام من قبل القابالت املؤھالت وأفراد األرسة

 والنساء اللوا¡ يلدن يف البيت دون مساعدة

 املعدات املتعلقة بالوالدة الخاصة بحقيبة الظهر بارت�ا لها
 تأث� كب� يف خفض معدالت العدوى، يف دعم إمكانيات

 الرعاية الصحة املحلية؛ يف التخفيض من نسبة اإلصابة
باألمراض ووفيات األطفال واألمهات ب© سكان القرى الفق�ة

 كل مجموعة من حقيبة الظهر تسمح بالقيام ®ا ال يقل عن 10
 والدات
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لرتات والدات1,5كم  1010 -



الطول
26 

 العرض
    سم11

 مقص لشق العجان

 س³عة الصدر بينارد 
لحديثي الوالدة

 رشيط طبي الصق 

10 أغطية رسير ·كن التخلص منها

 أقراص تنقية املياه 

 مع كيس لل³ء
(20 وحدة )

20 مشبك ·كن التخلص منه للحبل الرسي

10 أزواج من القفازات املعقمة

10 ك³دات شاش معقمة

100 منديل مطهر

 (الصق)
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الخصائص

  ·كن تجهيز حقيبة الظهر وفقا ملا يطلبه الزبون

.إمكانية إعادة التعبئة باملواد التي ·كن التخلص منها

 االرتفاع
36    سم

 الوزن
كجم 1,5

القدرة
لرتات10

 النسيج
كوردورا ونايلون

 ستة أكياس مغلقة مع رفرف الفيلكرو، عدد إثنان جيوب شبكة وستة أرشطة مطاطية 
  يف الجزء األمامي – رشيطان لتثبيت املعدات واألدوات اإلضافية 
  أرشطة للكتف قابلة للضبط وحزام الصدر 
  مقبض من املطاط 
    نسيج من نوع كوردورا ريبستوب مقاوم للتآكل والتمزق 
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سم



والدة نظيفة = والدة آمنة
 ست عمليات تنظيف" أقرتها منظمة الصحة العاملية من“

 أجل والدة آمنة
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الطفل الصحي
 استخدم الس³عة بينارد لالست³ع إىل
 تردد رضبات قلب الطفل (أو معدل

(رضبات القلب
1 

2

3

4

5

7

أيدي نظيفة
 اغسل يديك باملاء النظيف باستخدام

 أقراص تنقية املياه وضعها يف
القفازات

أم نظيفة
 ارتد القفازات أثناء الوالدة للوقاية
من العدوى بالنسبة لألم أو الطفل

مكان والدة نظيف
 استخدم املناديل الطبية لتنظيف

 جميع املعدات ومكان الوالدة. قم
 بح³ية املكان بغطاء الرسير

القابل للتخلص منه

الحرص عىل تنظيف الحبل
 قم بهذه العملية باستخدام شاش

معقم ورشيط الصق

6

مقص الحبل الرسي نظيف
 استخدم مقص معقم لقطع الحبل

 قبل التحقق من الخروج الكامل من
 املشيمة

ملقط الحبل الرسي نظيف
 استخدم مشبك الحبل الرسي

بطريقة Ûنع حدوث نزيف
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