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ال، طفل خوب باشد، داکتر اطفحال شرط الزم برای اينکه زودتر از موعد از شفاخانه مرخص شويد آن است که ھم حال مادر و ھم 
 طفل را معاينه نموده باشد و طفل ھم غذا خوردن را شروع کرده باشد. 

بعداز زايمانپيگيری   

ساعت از والدت طفل گذشته باشد ھمچنان از طرف  ٧٢روند تا وقتيکه زايمان به خانه میھايی که حداقل شش ساعت بعداز خانواده
ک زنگ ميزند و يکنفر قابله از طرف اين کلينياز زايمان شود. روز بعد کلينيک زايمان وضعيت طفل و مادر پيگيری و کنترل می

اال و کنيوستا ھايی که در اوپسرا روشن کنيد. برای خانواده فراموش نکنيد که تليفون خود باشد. سوال ميکند که اوضاع چگونه می
شود که قابله به مالقات خانگی ھم بيايد. کنند در صورت ضرورت میزندگی می  

که مسئوليت  ھا در کلينيک مادران در منطقه خود شما ھستندکنند، قابلهھا که در انشوپينگ، تيرپ يا گيمو زندگی میبرای خانواده
شما  ھای بعدی را برعھده دارند. اگردنبال کردن وضعيت طفل و مادر بعداز زايمان و ھمچنين وقت دادن برای مالقاتپيگيری و 

فون ارتباط در يک روز رخصتی از کلينيک زايمان به خانه برويد، اين کلينيک تا روز عادی بعدی از طريق بتماس شدن با تلي
حفظ مينمايد.با شما خودرا   

عداز زايمان بشکل مطمئن و امنبه خانه رفتن ب  

خود  ايد زودتر و با احساس اطمينان و امنيت از شفاخانه به خانهدارای طفل شدهھدف ما اين است که شما بعنوان کسی که تازه 
مادری که ايد با برويد با دانستن اينکه ما روز بعد به شما زنگ ميزنيم. وقتی که قابله روز بعد زنگ ميزند يا به مالقات خانگی مي

 ھای او برايش مشاورهتازه زايمان کرده گپ ميزند تا ببيند او چی حال دارد و به سواالت او جواب ميدھد و براساس ضرورت
ريد به زھای شما و سواالتی که داميدھد. قابله ھمچنين در مورد طفل و شيردادن يا غذا خوردن طفل ھم سوال ميکند  تا براساس نيا

ما در مورد نگھداری و مراقبت از طفل معلومات و مشاوره بدھد. ش  

 زردی طفل نوزاد

ت خون باشد ھايی که تکليف زردی نوزادان دارند معموال در خانه انجام ميشود لکن اگر ضرورت به گرفتن تسپيگيری تداوی طفل
اييد. د برای گرفتن تست خون و دنبال کردن تداوی به شفاخانه بينشود که بخواھمی  

 آوردن طفل برای انجام معاينات الزم به کلينيک مربوطه

ھا و اقدامات زير:ساعت به کلينيک برگردند برای انجام تست ٧٢ھای نوزاد که به خانه رفته اند بايد که ظرف مدت طفل  

انجام معاينه از طرف يک قابله يا داکتر اطفال ●  

وزنگرفتن  ●  

، اگر که تا حال از طفل گرفته نشده باشدم به فنيل کتونوری نوزادان)برای تکليف موسوتست پ. ک. او ( ●  

، اگر که تا حال گرفته نشده باشد)شنوايی طفل(تست تست او.آ. ای  ●  

با  برای مادرھايی که کدام سواالتی دارند، در مورد شيردادن ضرورت به کومک داشته يا ديگر مشکالت دارند امکان گپ زدن
ارد. يک قابله ھم وجود د  

 قابله ای که به خانه شما زنگ ميزند وقت مالقات بعدی را ھم برای شما ميگويد. 

ھای است بياييد. وقتی که به آنجا مياييد نبايد که طفل ٩٦شما که در اوپساال وقت مالقات بعدی ميگيريد بايد به کلينيک که در ورودی 
ھا به ديگر کلينيک خرد است و ھمچنين ميخواھيم که خطر سرايت بيماريديگر خود را با خود بياوريد از خاطر اينکه اتاقھای اين 

 اطفال ھم پيش نيايد. 

 معلومات برای بيماران

. عالم کنيدکه در منزل اول آمدن خودرا به رسپشن بيماران ا نيستوقتی که برای مالقات به کلينيک در اوپساال مياييد ضرورت 
ار بنشينيد تا وقتی که نوبت شما شد اسم شما را آواز بدھند. مستقيما به کلينيک رفته و در اتاق انتظ  

  


