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هاتف اإلدخال الی المستشفی للحوامل الالت  یللن؟ قبل الذهاب الی قسم الوالدة ف  المستشفی ینبغ  علی کل الحوامل اللوات  یللن؟ أ؟ یتصلن ب
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ی اإلتصاالت الهاتفیة الواردة الی هاتف اإلدخال الی قسم الوالدة للحوامل اللواتي سیلدن. ستستمع المولدة الی تقوم مولدة )قابلة مأذونة( ذات خبرة بالرد عل

 ط لما هو آت سویة معك. وستعطیك إرشادات وتخط  ا بهما ستخبرینه

الخدمة من أجل الحصول علی   ي هذه(. ال یمکنك لألسف أن تستخدم111لهاتف الطوارئ: هاتف اإلدخال هو هاتف للحاالت الطارئة )هو مماثل 

قد یحدث أن  ،لهذا السب  الاقا. legevaktستاارة بخصو  ااالت یمکنها أن تنترر وأن تطر  علی الطبی  أو القابلة أو عیادة الحاالت الطارئة اال

 قابلة للحل هناك. ا التي تعانین منهالجهات إذا کانت الماکلة   نحیلك الی إادی هذه

 

 هاتف اإلدخال الی المستشفی للحوامل الالت  یللن؟ للك اإلتصال بمتی ینبغ  ع

 

فبهذا تافی. یج  استخدام هاتف اإلدخال الی قسم الوالدة باکل أساسي من أجل اإلبالغ عن بدء عملیة الوالدة وأنك في طریقك الی قسم الوالدة في المس

ستقع مسؤولیة علی عاتقهم في القسم عبر تحضیر غرفة الوالدة وتحدید األشخا  الذین من التخطیط إلستقبالك   القسم الذي ستلدین فیه سیتمکن الاکل

 إستقبالك ومتابعة وضعك. 

الحالة أیضا أن تتصلي بالقابلة عبر   لك، یمکنك في هذهبالنسبة ، أو إذا ادثت عندك أو عند الطفل تغیرات مقلقة قد بدأت الوالدةأن إذا کنت غیر متأکدة من 

 ال للماتافی للحوامل اللواتي سیلدن. هاتف اإلدخ

 قسم الوالدة ف  المستشفی مع  الی   ماذا ینبغ  عل  أ؟ آخذه

 

 خذي معك دائما األشیاء التالیة:

 البطاقة الصحیة للحوامل  

  نتیجة فحص الزمرة الدمویة الریسوسیة –نتیجة فحص زمرة الدم 

 صوتیةالفوق تصویر بالموجات نتائج ال  

 أو المعاینات األخری – نتائج الفحوصات 

 ااالت الحمل والوالدات السابقة تخصوثائق أخری تخص هذا الحمل أو 

  إذا کنت تستخدمین األدویة، ینبغي علیك أن تأخذیها معك الی قسم الوالدة. یج  علیك علی الدوام أن  –األدویة التي تتناولینها باکل ثابت

 تخبري القسم عن األدویة التي تستخدمینها. 

  ا یحنث عنن الوصول الی قسم الوالدة ماذ

قسم الوالدة في المستافی. ستعطی لك المعلومات اول الی سیتم تحدید الفحوصات ونوع المتابعة والمعالجة إعتمادا علی السب  الذي ادا بك الی القدوم 

 المعنیین. األشخا  لة علی أنت أیضا تملکین طوال الوقت إمکانیة طر  األسئلکن و ،اإلجراءات التي سوف تتخذ في وقتها

 :هذا الفحص بـسیکون الفحص الذي سیجری لك عند قدومك الی قسم الوالدة بمثابة معاینة امل موسعة، ونقوم خالل 

  التقلصات( اإلنکماشات +  بطن األم لکي نتأکد من وضعیة الطفل واجمهمعاینة( 

 فحص دقات قل  الجنین  

  لنتأکد هل تسرب السائل النخطي أم ال –وسي( )السائل األمین النخطيسائل المعاینة 



  في إنفتا  عنق الرام أم ال تلرؤیة هل اإلنکماشات تسبب +الحوض   من قبل طبی  نسائي للتأکد من مقدار هبوط الجنین داخل ةمعاینإجراء 

 قیاس ضغط الدم 

 عند الضرورة فحص البول  

  قیاس درجة ارارة الجسم +قیاس النبض 

  بمقدورك أن تحصلي علی عرض بإفراغ األمعاء الغلیرة عندك.   من اإلمساك أو القبض في السابق، فإنهإذا کنت قد عانیت 

   

إجراء فحوصات أخری إذا وجدا ضرورة لذلك: ات من أجل لتوجیهإعطاء االفحوصات والمعاینات، سیقوم کل من القابلة والطبی  ب  عالوة علی هذه

 علی سبیل المثال.  ،صویر باألشعة وفحص الدمکالتصویر بالموجات فوق الصوتیة والت

 الفحوصات.  نوع المتابعة یتقرر بناءا علی نتائج هذه

 

 


