
   ،در و ھم نوزاد بتوانند به زودی به خانه بازگردند آنست که حال ھر دو خوب باشدمارط آنکه ھم ش
   .زشک متخصص کودکان نوزاد را معاينه کرده باشد و نوزاد آغاز به خوراک خوردن کرده باشدپ
 

  پيگيری
به ساعت از سن نوزاد بگذرد  ٧٢تا ھنگامی که شش ساعت پس از زايمان به خانه می روند دستکم خانواده ھائی که 
  .در تماس خواھند بود "در راه بخش نوزاد"ھمچنان با منظور پيگيری 

 
تلفن می زند و حال مادر و نوزاد را می پرسد. فراموش نکنيد که تلفن را  "د در راهزانوبخش "روز بعد يک ماما از 

خانه داده  مالقات درامکان يوستا زندگی می کنند خانواده ھائی که در کمون اوپساال و کنبه روشن کنيد يا وصل کنيد! 
  .می شود

 
شما خانه نزديک به ، ماما در درمانگاه مادران زندگی می کنند انشوپينگ، تيرپ يا ييموخانواده ھائی که در در مورد 
بخش "ويد اگر در يک روز تعطيل به خانه بر. بر عھده خواھد داشتمجدد را مراجعه  ريزیبرنامه و پيگيری  مسئوليت

  .دبوتماس خواھد در از طريق تلفن و تا فرا رسيدن روز عادی ھفته با شما  "نوزاد در راه
 

  رفتن به خانه به صورت امن و مطمئن
آگاه باشند که ما در روز بعد با آنان تماس خواھيم به خانه در ھنگام بازگشت زودھنگام ھدف ما آنست که تازه والدين 

  .احساس امنيت کنند انآنگرفت تا به اين ترتيب 
 

گفتگو خواھد کرد تا ببيند که حال او چطور است. ماما زائو زن ماما با خانه شما  مالقات دردر ھنگام تماس تلفنی يا 
راھنمائی خواھد داد. ماما پرسش ھائی ھم  ویبه  وانيازھای مادر پاسخ خواھد داد و با توجه ھمچنين به پرسش ھای 

و اطالعاتی درباره اک خوردن نوزاد مطرح خواھد کرد و بر اساس نيازھای شما راھنمائی شير خوردن و خوردرباره 
  .خواھد دادبه شما مراقبت از نوزاد 

 
  يرقان نوزاد

اغلب در خانه قابل انجام است اما اگر نياز به گرفتن آزمايش  انی که دچار يرقان نوزاد شده اندپيگيری وضعيت نوزاد
 .به بيمارستان مراجعه کنيدبرای انجام آزمايش خون و پيگيری خون باشد ممکن است الزم باشد که شما 

 
  بخش پذيرش مراجعه مجدد

  :ساعت به خانه می روند به داليل زير به بخش پذيرش مراجعه خواھند کرد ٧٢ظرف نوزادانی که 
 
 توسط ماما و پزشک متخصص کودکان معاينه   •
 وزن  •
 اگر تاکنون اين آزمايش انجام نگرفته باشدPKU فنيل کتونوری آزمايش   •
 اگر تاکنون اين آزمايش انجام نگرفته باشد OAE شنوائیآزمايش   •
 

که با  را دارند، اين امکان ارندمشکالت ديگر نياز به کمک دبه دليل  ايدارند، در مورد شير دادن مادرانی که پرسشی 
  .يک ماما گفتگو کنند

 
مجدد مراجعه مجدد را به شما اطالع می دھد. برای شما که مراجعه مامائی که به خانه شما تلفن می زند تاريخ و وقت 

مچنين و ھچک ھستند از آنجا که اتاق ھای ما کوقرار دارد.  ٩۶بخش پذيرش در ورودی انجام می دھيد در اوپساال را 
به بخش پذيرش در ھنگام مراجعه مجدد مجاز به منظور کاھش خطر بروز عفونت، ھمراه آوردن خواھران و برادران 

  .نيست
 

  اطالعات بيماران
در کنار در ورودی نامنويسی ورود در اوپساال نيازی نيست که شما در ھنگام به بخش پذيرش در ھنگام مراجعه مجدد 
رش برويد و در اتاق انتظار بنشينيد. ھنگامی که نوبت شما فرا برسد ما شما را صدا خواھيم کنيد. مستقيماً به بخش پذي

  زد.


