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 متى ینبغي علیك االتصال بقسم الوالدة؟
 .إذا بدأت تشعرین بانقباضات منتظمة أو كنت بحاجة إلى ذلك •
 .دائماً في حالة انفجار كیس الماء، بغض النظر عم إذا كان المخاض بدأ أم ال •
عض النزف یحدث عندما المخاط الممتزج بدم شيء طبیعي، وب(في حالة النزف  •

 ).ینفتح الرحم
 

 احرصي دائماً على االتصال بقسم الوالدة قبل مجیئك،
 .82 83 58-470(0) 46+: ھاتف

 
 .شریكك/تذكري إحضار بطاقة ھویة معتمدة وأدوات الزینة ووجبة خفیفة لألب

 
 اإلجراءات المتبعة في قسم األمومة

ك طوال الیوم، وتتولین أنت بنفسك نحن نتبع ممارسة المساكنة، حیث یبقى طفلك مع −
 .رعایة طفلك بمساعدة من عاملینا) بنفسكما(
 

كورونة سویدیة یومیاً ما دام  150شریكك قضاء اللیلة مع ولیدك بتكلفة /یستطیع األب −
 .ھناك متسع

 
م اإلفطار والغداء والعشاء في الغرفة النھاریة − شریكك اللیلة /في حالة قضاء األب. یقدَّ

 . ستكون كافة الوجبات مشمولة في التكلفةمع ولیدك، 
 

قسم /یمكنك أنت وولیدك ارتداء مالبسكما الشخصیة أثناء وجودكما في قسم األمومة −
 .الوالدة

 
یمكنك استخدام ھاتفك الجوال . غیر مسموح لك باستخدام ھاتفك الجوال أثناء الوالدة −

 .في قسم األمومة
 

آلخرین وأصدقائھ المجيء لزیارتكما، یمكنك إذا كنت تریدین أشقاء ولیدك أو أقاربھ ا −
 . أعلمي زوارك بساعة اللقاء ومكانھ واطلبي منھم انتظارك ھناك.  لقاءھم خارج القسم

ویجب أن . قسم الوالدة موصدة دائماً ألسباب أمنیة/األبواب الخارجیة لقسم األمومة −
 .وجكتستخدمي بطاقة الدخول التي تستخدمینھا ھنا للتوقیع بما یفید خر

 
 .یضم القسم أیضاً عدداً من األسرة لمریضات أمراض النساء

 
 .غیر مسموح بإدخال زھور إلى القسم مراعاًة لمن یعانون من الحساسیة

 
 (FamiljeBB) قسم األمومة العائلیة

قسم األمومة العائلیة مخصص للنساء اللواتي ولدن والدة طبیعیة موالید أصحاء وأرضعنھم 
-4بعد الوالدة تمكثي أنت وولیدك في القسم العادي لمدة نحو . مولدھم رضاعة طبیعیة بعد

، أثناء وجودكما )الوالدان(ویتولى الوالد . ساعات قبل ذھابكما إلى قسم األمومة العائلیة 6
 .یمكنك استخدام ھاتفك الجوال ھناك. ھناك، مسؤولیة ترتیب الفراش وتنظیف الغرفة

 
فیما عدا ذلك، غیر مسموح ألي زوجین باستقبال أكثر . ناكویمكنك استقبال أشقاء الولید ھ

توجد في قسم األمومة العائلیة قابلة تعمل ھناك . من زیارتین مراعاة للمریضات األخریات
ساعات الزیارة لألقارب اآلخرین . ساعة یومیاً  24أثناء النھار، وممرضة أطفال متاحة 

 .21.00و 9.00 الساعة فیما بین
 

 لبیت مبكراً العودة إلى ا
إذا كنت أنت وطفلك على ما یرام، یمكن عادة التصریح لكما بالخروج من قسم 

ثم تقومین بزیارات متابعة إلى . ساعة من الوالدة 48قسم الوالدة في غضون /األمومة
سیجري طبیب أطفال، إذا لزم األمر، فحصاً طبیاً . وحدة المتابعة بقسم األمومة العائلیة

تیح لك ھذا أیضاً فرصة لطرح ما لدیك من أسئلة عن الوالدة، وللحصول ی. ثانیاً لولیدك
 . على مساعدة فیما یخص الرضاعة الطبیعیة

 
. ساعة 48عندما یكون عمر الطفل حوالي ) PKU(ُیجرى اختبار لبیلة الفینیل كیتون 

بالطبع نحن نأخذ في االعتبار صحتك وصحة ولیدك، لكننا نراعي أیضاً رغباتك 
 . الشخصیة

 



 

                                         
                     

 إذا كان ولیدك یحتاج إلى رعایة طبیة
باشرة دھم میتم االعتناء باألطفال المبتسرین أو الذین یحتاجون إلى رعایة طبیة بعد مول

ى لد. رةیركز قسم حدیثي الوالدة عندنا على األس. ألي سبب آخر في قسم حدیثي الوالدة
تقرر  ة لولیدك ھي التيوالحالة الطبی. العاملون ھناك معرفة متخصصة في ھذا المجال

كن لرشاد، یقدم العاملون ما یلزم من مساندة وإ. فترة الرعایة وطبیعة الرعایة المقدمة
الدة، باإلضافة إلى قسم حدیثي الو. الوالدین ھما أھم شخصین فیما یخص رعایة الطفل

رین سلمبتانحن نوفر رعایة منزلیة ورعایة من خالل العیادات الخارجیة لمتابعة األطفال 
 . وحدیثي الوالدة المرضى

 
 االتصال

 یمكنك االتصال بخطنا الساخن للرضاعة الطبیعیة، 
 .كل یوم .5.001و 14.00 الساعة بین 20 84 58-470(0) 46+: ھاتف

 
 قسم الوالدة، /أما مساًء ولیالً، فیمكنك االتصال بقسم األمومة

 .لطلب النصیحة 08 80 58-470(0) 46+: ھاتف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المركزي Växjöمستشفى 
 2014كانون األول /دیسمبر

 
 
 

 
 
 
 

 
 یرحب بكم  Växjöمستشفى 

 قسم الوالدة وقسم األمومة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .إنجاب طفل من أعظم لحظات العمر
 

ما في  فعل كلوالموالید بأنھم یتلقون كل العنایة والرعایة، ون اآلباءونحن نرید أن یشعر 
 .ابیة بالنسبة لكم قدر المستطاعوسعنا لجعل ھذه اللحظة إیج


