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ظروف مختلفة واحتیاجات مختلفة قبل العودة إلى المنزل   ما، لدیكیندیجد  والدینك
الوالدة من تقضی. قسم  الذي  فردي،  انالوقت  المستشفى  في  بینھ  ما  ست    یتراوح 

 .ساعات إلى بضعة أیام. إن احتیاجاتك ھي التي تحكم مدة الرعایة
 ، یجب استیفاء المعاییر التالیة قبل العودة إلى المنزل بتِ أنج تيال   كبالنسبة ل

 
 نزیفك طبیعي 
 ىلیس لدیك حمّ 

 ل بشكل طبیعي یمكنك التبوّ 
 ة ری ك لمسافات قصیمكنك التحرّ 
 مناسب اآلالم ال سكینمعلومات حول ت  حصلِت على

 محادثة مع قابلة حول الوالدة أجریتِ 

 الحلب الیدوي وإطعام الطفل ، حول الرضاعة الطبیعیةمعلومات   حصلِت على

 عدوى وال تشقق عن المعلومات  حصلِت على

قسم الوالدة في مستشفى  محتملة في الحقة للمتابعة وزیارات على موعد حصلتِ 
ق بك أو  ما یتعلّ  إلیھ في ینجھباألمان بشأن المكان الذي تتّ  ینوتشعر ) Sös(سوِدر
 بطفلك

 
ل  ً   لطفلبالنسبة  حدیثا إلى  المولود  العودة  قبل  التالیة  المعاییر  استیفاء  یجب   ،

 المنزل 
أو أن الرضاعة تسیر حسب الخطة وھناك خطة لرضاعة   ةصحیح مسكةب یرضع الطفل 

 التالي ئي لرعاتواصل ا حتى التناول الطعام الطفل /

   )POXقیاس التأكسج النبضي ( إجراء الطفل من قبل طبیب أطفال، تمّ  ت معاینةتمّ 

 الولیدي لون الجلد والیرقان الیوم،  وتیرة ،المولود حدیثاً س حول تنفّ معلومات   على حصلتِ 

 )PKUبیلةُ الفینیل كیتون (أخذ عینات  تمّ أو  جدیدةحجز وقت زیارة تّم 



 ابلة في عیادة الق القابلة حجز زیارة رعایة ما بعد الوالدة مع 
 حجز الزیارة األولى عند العیادة الطبیة لألطفال 

 15.30-09.00الجمعة -اإلثنین، بدون حجز موعد مسبق فحص السمع
 عن الزیارات التالیة نمسؤوال ماأنك  اتذكر 

 إلى أین أتجھ؟  -سلسلة الرعایة 
على دعم منا  نبعد العودة إلى المنزل من المستشفى، قد تثار أسئلة كثیرة. تحصال 

العیادة إلى  جھانتت بعدئذٍ لمدة تصل إلى أسبوع بعد الوالدة.  مستشفى سوِدر  في
  .القابلة إذا لزم األمرالطبیة لألطفال وعیادة 

 

 
 

 ھاتف: قسم الوالدةفي األسبوع األول بعد والدة الطفل، یمكنك االتصال بـ:
على المشورة. إذا كانت   للحصول  16-8توقیتالكل األیام  25 613 08-123

رسالة على البرید   يالرضاعة الطبیعیة أو صحتك، فاترك،  لدیك أسئلة حول الطفل
 .الصوتي وستتصل بك القابلة

 
 .ینحیث كنت تقیم الوالدة في أوقات أخرى، یمكنك االتصال بقسم

 63 612 123-08 : رقم الھاتف 63قسم الوالدة 
  73 612 123-08 :رقم الھاتف 73قسم الوالدة 
 60 638 123-08: رقم الھاتف 85قسم الوالدة 

 
 في حالة الحاجة إلى مساعدة طارئة لألطفال: 

 . دلیل العنایة 1177وفي حاالت أخرى  112تصل بالرقم إ
 

 ألم: لفي حالة الحاجة إلى مساعدة طارئة 
 . دلیل العنایة 1177وفي حاالت أخرى  112بالرقم  تصلإ
 

 . se.1177ك الطبي متوفّر للقراءة على  سجلّ 
 
 
 

رعایة الحقة والدة
تواصل ھاتفي العودة للمنزلبالمستشفى

زیارة جدیدةعند الحاجة
العیادة الطبیة 

عیادة /لألطفال
القابلة



 
-الرعایة الالحقة في قسم الوالدة مستشفى سوِدر  

ل مع طفلك و األ وقت ال  
 
 

 
األولى مرحلةالرضاعة الطبیعیة في ال  

 
 
 

 
www.1177.se/stockholm/efter-forlossningen 
 
 
 

ر. عبر التاكسي من/إلى قسم الوالدة مستشفى سودِ  تتنقل معلومات لك من  
 انتقل ألسفل الصفحة إلى عنوان نقل المرضى حال الوالدة   
”Sjukresa vid förlossning”   

 
 

 ) Sös( قسم الوالدة مستشفى سوِدر مركز الرضاعة
 نحن ندعمك في الرضاعة عندما تحتاجین 

 .الزیارات إلى مكتب االستقبالیتم تقدیم المشورة عبر الھاتف وزیارات الفیدیو وحجز 
في مركز الرضاعة الطبیعي، تعمل القابالت ذوات الكفاءة المتخصصة في مجال  

 .الرضاعة الطبیعیة
 .أیام ۷ ما فوق الالبرید الصوتي لمركز الرضاعة الطبیعیة مفتوح لك مع األطفال 

 تف: كل أیام األسبوع العادیة رقم الھا  12.00-08.00ت اإلتصال الساعة  ی وقت 
 08-123 613 25 

 

 
SJUKHUSBACKEN 10, 118 83 STOCKHOLM, TEL 08-123 610 00 

SL Buss 3, 4, 164, PENDELTÅG STOCKHOLM SÖDRA 
WWW.SODERSJUKHUSET.SE 
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http://www.1177.se/stockholm/efter-forlossningen
http://www.sodersjukhuset.se/

