
 

  BB Hemmaرعایة األطفال حدیثي الوالدة في المنزل
 الرعایة في المنزل بعد الوضع  –

بحسن الحال بعد الوضع فبإمكان سكان مالمو االختیار ما بین  إذا كنت والطفل تشعران 
العودة إلى المنزل بعد الوضع بستة ساعات تقریبا. یعرض فریقنا الجوال لرعایة 

 األطفال حدیثي الوالدة الدعم ویقوم بعمل تدقیق لك ولطفلك في منزلك. 
 

 یستغرقھا ذلك؟ كم ھي الفترة التي 
دقیقة. عدا عن ذلك نحجز لك موعدا   60 – 30نحضر إلى منزلك خالل مرتین. تستغرق كل زیارة منزلیة ما بین 

أیام. تستغرق زیارة المراجعة حوالي   5لزیارة مراجعة في المستشفى ومن المعتاد أن یتم ذلك بعد الوضع بحوالي 
 دقیقة. 45

  
 قبل

 في الوقت الحاضر بإمكانك اختیار رعایة الطفل حدیث الوالدة في المنزل إذا كنت تقیم في أحد مناطق البرید التالیة: 

 Malmö مالمو     
 Bunkeflostrand بونكیفلوستراند 
 Klagshamn  كالغسھامن 
 Limhamn لیمھامن 
 Oxie  أوكسیي 
 Tygelsjö تیجلشو 
 Vintrie  فینتریي 

 

من المستحسن أن تقومي خالل فترة الحمل بتبلیغ القابلة المسؤولة عنك إذا كنت ترغبین المشاركة في برنامج رعایة  
. عندھا سیكون ذلك مدونا في ملفك الطبي مما یسھل األمر بالنسبة  BB Hemmaاألطفال حدیثي الوالدة في المنزل 

لتخطیط للرعایة الالحقة. من بین الشروط المطلوبة لكي تصبح  للمستخدمین العاملین في قسم التولید عندما یقومون با
رعایة األطفال حدیثي الوالدة في المنزل حال بدیال ھناك أن تكوني والطفل تشعران بحسن الحال وأن عملیة التولید  

 سارت بصورة طبیعیة. بعد ذلك نعرف بعد الوضع إذا كانت رعایة الطفل حدیث الوالدة تشكل حال بدیال.

 تحصلین على نفس نوعیة الرعایة في المنزل كما لو كنت في المستشفى.

في بعض األحیان قد یتطلب األمر ذھابكما إلى المستشفى لعمل فحوصات تكمیلیة حتى لو كنت قد اخترت رعایة  
 ، كما أن آخر زیارة تتم دائما في المستشفى. الطفل حدیث الوالدة في المنزل

 



 

 خالل 
   الزیارات المنزلیة بأكبر قدر ممكن من قبل نفس القابالت والممرضات المساعدات. تنطلق طموحاتنا من أن تتم

. إذا كنا سنحضر في زیارة منزلیة فیتم  10.00 – 08.00تتصل القابلة ھاتفیا في صباح كل یوم ما بین الساعة 
ح بعض األسئلة عن  االتصال لتبلیغك عن الوقت الذي نخطط الحضور فیھ. في الحاالت األخرى یتم االتصال لطر

 حالك وحال الطفل وأوضاعكم وإلتاحة الفرصة لك لطرح األسئلة في حالة وجود ذلك. 

من المھم أن تقومي بإعطائنا رقم ھاتف صحیح بحیث نتمكن من التواصل معك وأیضا أن تجیبي على المكالمات 
 ة لدیكم. الھاتفیة ألننا في حالة عدم اإلجابة لن نتمكن من تخطیط الزیارات المنزلی

 :1الزیارة المنزلیة 
خالل أول زیارة منزلیة، تتم في الحاالت العادیة بعد وصولكم إلى المنزل، نطرح علیك أسئلة عن حالك وحال  

الطفل. كما نقدم الدعم فیما یتعلق باإلرضاع ونقوم بعمل مالحظات عن اإلرضاع ونقوم بتقدیم معلومات عما یسمى  
ة إلى الرضاعة إما عن طریق ضخ حلیب الثدي أو  اإلطعام التكمیلي إذا كان الطفل یحتاج إلى طعام إضافي إضاف

معوض الحلیب ونقدم أیضا الدعم في الحاالت التي ال یتم إرضاع الطفل فیھا. خالل الزیارة األولى نقوم بعمل  
 تدقیق وتقییم أیضا بشأن الیرقان لدى الطفل. 

 :2الزیارة المنزلیة 
أي ما  PKU-prov الیوم الثاني أو الثالث بعد الوضع نحضر إلى منزلك ألخذ عینة فحص الدم من الطفلخالل 

ساعة من العمر   48فحص األطفال حدیثي الوالدة. یجب أن یتم أخذ عینة الفحص في موعد ال یسبق بلوغ الطفل 
 ولذلك فإنھ یتم تحدید الیوم على أساس أي وقت من الیوم تم فیھ الوضع.

بین الزیارة الثانیة وزیارة المراجعة في المستشفى نتصل بك ھاتفیا لتقدیم االستشارات عن طریق الھاتف. عند  ما
  اللزوم نقوم بعمل زیارة منزلیة إضافیة.

 المتابعة 

 زیارة مراجعة في المستشفى
خالل زیارة المراجعة والتي تتم عادة بعد خمسة أیام تقریبا بعد الوضع نقوم بالتدقیق على وزن الطفل ونقوم بعمل 

 BVCفحص للسمع لألطفال حدیثي الوالدة. كما نرسل أیضا معلومات عن والدة الطفل إلى مركز رعایة الطفلة 
 الذي وقع اختیارك علیھ. 

 


	قبل
	كم هي الفترة التي يستغرقها ذلك؟
	رعاية الأطفال حديثي الولادة في المنزلBB Hemma  – الرعاية في المنزل بعد الوضع
	إذا كنت والطفل تشعران بحسن الحال بعد الوضع فبإمكان سكان مالمو الاختيار ما بين العودة إلى المنزل بعد الوضع بستة ساعات تقريبا. يعرض فريقنا الجوال لرعاية الأطفال حديثي الولادة الدعم ويقوم بعمل تدقيق لك ولطفلك في منزلك.
	الزيارة المنزلية 1:
	المتابعة
	زيارة مراجعة في المستشفى
	الزيارة المنزلية 2:

	خلال

