
 قريبا   الوالدة وشك أو كنت على – طفلك أنجبتليك يا من إ

 

من العدوى  والموظفين المرضى لحماية وذلك ، كورونا بوباء تتعلق شاملة تدابير باتخاذ الجامعي ستافنجر مستشفى قام

 .وجه أفضل على

  كأم بك المتعلقة المعلومات إليك

ا المحتوى كان إذا لذلك ، والنرويجية اإلنجليزية باللغتين أولا  المعلومات تحديث سيتم  النص  تعميم يتم فسوف ، مختلفا

 .واإلنجليزية النرويجية باللغتين

 

 على وشك الوالدة من هي أو اليك أيتها الحامل

 من أكثر بالفيروس بسهولة يصبن األصحاء الحوامل النساء أن إلى يشير ما هناك يوجد ل،2020 يونيو 4 تاريخ حتى

 أن على مؤشر أي يوجد ول. الناس عامة من أكثر بصورة خطيرة عليهن يؤثر (covid-19) الفيروس أن أو غيرهن

  .بالفيروس مصابة كنت لو حتى لها مخطط هو كما تتم والولدة. المشيمةعبر ينتقل الفيروس

أو سكر الحمل الحمل تسممكمرض إّن النساء الحوامل الالتي تعانين من أمراٍض  أكثر عرضةً للمرض. يكن   أن يمكن   

 عيادة قامت لقد. الصحي الحجر لتجنب  بوسعم ما يفعلوا أن يهمتشريك حياو الحوامل النساء جميع على يجب ، بالطبع

 أو الصحي الحجر في كانوا سواء ، المرضى لجميع آمنة ولدة رعاية لضمان جديدة توجيهية مبادئ بوضع النساء

 .العادييناألشخاص  أو المصابين بالعدوى

اليزال انتقال العدوى من المرض في النرويج و روجاالند حتى اليوم محدوداً. ولكن يتعين علينا الحفاظ على إجراءات 

ه يجب عليك الحفاظ على مسافة بينك و بين أن  ب ر. لذلك تذكبآٍن واحد السالمة المتًّبعة لحماية الطاقم الطبي و المرضى

اإلبقاء على المزاج الجيد. والسعال بطريقة سليمة والنظافة الشخصية   الحفاظ على كما يجباآلخرين،   

قدر  حياتكشريك في جناح الوالدة. حيث أنكم شخصان مع طفل رضيع و حيث أّن حضور  تكشريك حيانسمح بزيارة 

اصطحاب لحجر الصحي، يمكنِك ل خضوعه الحضور بسبب حياتكشريك المستطاع هو أمٌر مهُم، لذا، إذا لم يستطع 

.معافى شخص آخر  

 

لقد شهدنا حتى اآلن  خالل هذا الوباء أنه عندما يكون عدد الزوار أقل، يمكن أن يتوفر لألم مزيداً من الهدوء إلرضاع 

 ً مع رضيعها.  باإلضافة إلى ذلك، نحتاج أن يكون لدينا سجالت الزائرين خالل األربعة عشر يوماً  أكثر طفلها  ووقتا

له  ح لك كونها ألشخاص سليمين و غير خاضعين للحجر الصحي. لذلك نؤكد على أَن الشخص المسمواألخيرة، بمافي ذ

آخر بالزيارة.    و اليُسمح ألحدٍ  حياتكشريك بالبقاء مع األم هو   

األوضاع المختلفة: حسبيمكنِك اإلّطالع أدناه على اإلرشادات المطب قة   

 

 قريبخالل وقت  سأنجب

 والدخول الفورية والمساعدة الصوتية فوق الموجات 

 منطقة دخول قبل (covid-19) التاجي الفيروس عدوى حول استقصائية أسئلة ستافنجر جامعة مستشفى زوار جميع يتلقى

 .الفحص غرفة أو النتظار

 



 .الولدة قبل ما فحص عيادة إلى ذاهبة كنت إذا 6 المدخل استخدام يمكنك

هن تشريك حياابتداًء من الثامن من حزيران/ يونيو يمكن للنساء اللواتي يخضعن للفحص بالموجات فوق الصوتية إحضار 

لمدة تزيد عن  بينهم والقابلة )أو الطبيب( سيبقون على مسافة أقل من مترين حياتكشريك من المريض وكالً  ان بما. معهن

. نطلب منك أسئلة طرح طريق عن فحص باجراءالمرأة و ذلك  فحصبنفس طريقة  حياتكشريك يجب فحص دقيقة ،  15

 التحلي بالصبر أثناء قيامنا بذلك ،إلى أن نتمكن من استخدام طريقة إلكترونية فعالة أكثر.

 

 .آخر موعدا منحك ويمكننا ، بالمرض تشعرين أو الصحي الحجر في أو العزل في كنت إذا بنا اتصلي

 آخر موعد اذا حصلت على بك باالتصال سنقوم. 

 قد ولكن ، مريضة التوليد ممرضة أو طبيبك أن يعني ل هذا. جديدة مواعيد إلعطاء احيانا بالمرضى التصال علينا يتوجب

 . بك فسنتصل ، انطبق ذلك عليك إذا. فيه موعد لديك كان الذي اليوم في أخرى بمهام القيام عليهم يتعين

 (.جيدة بصحة وأنت) ذلك بغير ابالغك يتم لم إذا كالمعتاد موعدك الى الحضور عليكو

 

  اآلن سأنجب

 

 والدة؟ حالة في أنك تعتقدين هل 

 .تلدينوسوف  انقباضاتبقسم التوليد إذا كان لديك  تقومي باالتصالمن المهم أن 

 51519209: هاتف الوالدة

 

 فيروس كورونا شعرت بأعراضإذا كنت قد  قومي بابالغناالمتعلقة بالحمل والوالدة.  الطارئةهاتف الوالدة مخصص للمشكالت 

(covid-19)  ، او اذا كنت في الحجر الصحي أو العزل،  التنفسي الجهاز التهاب اعراضلديك اذا كانت. 

 .يقع جناح الوالدة الخاص بنا حاليًا في الطابق األرضي

 بالطبيب ممرضة التوليد أو بأو  بطبيبك اتصلي( ، بعد تبدأ الوالدة ولكن لمالوالدة قريبًا ) بامكانية متعلقةانت لديك تساؤالت إذا ك

 .عادةً  تفعلينكما  المناوب

 

 القيصريةالوالدة أثناء الوالدة و المتابعة

 .أثناء الوالدة معافا صحيا مرافقيُسمح لجميع النساء األصحاء بإحضار 

 .معافا صحياآخر  مرافق مصابًا بالكورونا ، أو في الحجر الصحي ، يمكنك إحضار حياتكشريك إذا كان 

معافا صحيا أثناء التحضير لعملية الوالدة وأثناء  حياتكشريك بامكانك احضار ،  مسبقا لها مخططقيصرية  لعملية ستخضعينإذا كنت 

 حياتكشريك ولكن ال يمكن ل 2020يونيو  5 الوالدة ألن الضغط الناجم عن انتقال العدوى في روغالند أصبح أقل اعتبارا من تاريخ

 .األمومة في جناحأو  اإلفاقة التواجد عند

 .أثناء الجراحة حياتكشريك  يتواجد، يجب أال ي حالة الوالدة القيصرية الطارئةف

 ذلك بعد ما – ولدت لقد

 الوالدة وفندق الوالدة جناح إرشادات



 حياتكشريك بالبقاء في جناح الوالدة ألنه لألسف ليس لدينا غرف خاصة تكفي للجميع، ولكن يُسمح ل حياتكشريك ال يُسمح ل

 بالزيارة كما هو موضح أدناه.

 

طوال فترة اإلقامة وذلك لتقليل عدد نقاط االتصال. نوصي بأن تبقى  SUSفي فندق األمومة في  حياتكشريك يجب أن يبقى 

 ساعة على األقل. 48 ستغرقاألم والطفل في المستشفى حتى يتم إجراء جميع الفحوصات الالزمة ، وهذا ي

 

شريك   فر غرفة مزدوجة إضافية، يمكن لعدم تو عادةً يكون هناك ُغَرف كافية لألبوين لقضاء ليلة في الفندق. ولكن في حال

استئجارغرفة مفردة بجانب غرفة األم وبنفس التسعيرة، وكأنهم ينزلون في غرفة مزدوجة. ولكن في حال  معافىال حياتك

 المعافى الزيارة خالل النهار.  حياتكشريك ، يمكن لحياتكشريك عدم  توفر غرف كافية في الفندق إلقامة 
 

 !أخرى مرةللزيارة  منتظمةال جراءاتالعودة الى روتين اإل إلى نتطلع نحن. النساء عيادة في بكم مرحبا


