
 

 'יולדות ותינוקות גת מחלק

   ה ומשפחת יולדתלמידע 

 
 قسم الوالدة والمواليد "ج"

 وألفراد عائلتها للوالدة معلومات
 حضرة الوالدة العزيزة،

 نبارك لك من صميم قلبنا المولود/ة الجديد/ة

من أجل تخفيف وطأة مكوثك في القسم، جمعنا ألجلك المعلومات العامة التي من شأنها أن تساعدك في االستقبال في القسم، خالل 

 فترة المكوث وفي تخطيط التسريح، وكل ذلك من أجل تسهيل فترة مكوثك في القسم. 

 استفسار. والمواليد "ج" يرحب بك، ويتواجد من أجل خدمتك في أي  الوالدة سمطاقم ق

 نحن نضعك في مركز اهتمامنا العملي اليومي. هدفنا هو النهوض بمستوى جودة عالجك ورفاهيتك.

 حول القسم:
 يتواجد القسم في الطابق التاسع، في جناح األم والطفل. 

 غرف.  9سريرا في  72في القسم هنالك 

الصقين، يتم الفصل بين األسرة بواسطة ستائر، وإلى جانب تمنظمة للمكوث المريح واللطيف: توجد بها مراحيض وحمام م تكغرف

 كل سرير هنالك خزانة صغيرة للمستلزمات الشخصية وجرس استدعاء باإلمكان بواسطته التواصل مع طاقم القسم.

  عند مدخل القسم هنالك غرفة طعام يتم استخدامها كغرفة للعائالت في الساعات التي ال يكون فيها موعد تناول طعام.

 . بإمكانك أن تجدي فيه جهازا للمياه الباردة. 401لخدمتك، هنالك مطبخ صغير في بداية القسم، قرب الغرفة رقم 

زاوية إعداد المشروبات الساخنة والثالجة التي باإلمكان وضع الطعام الشخصي المغلف والمشار إليه فيها، تتواجدان قرب كاونتر 

 الممرضات. 

 ي فرن المايكروويف التابع للقسم، فقط عند الحديث عن الطعام الذي يوفره المستشفى فقط.باإلمكان تسخين الطعام ف

 ال يقوم المستشفى بتوفير األدوات واألواني أحادية االستخدام. 

 كذلك، هنالك لخدمتك

  9999مقابل الغرفة رقم  -عباءات، ملفات للسرير وبطانيات في خزانة الغسيل. 

  حصول عليها من كاونتر الممرضات. باإلمكان ال -مناشف وفوط 

  في الثالجة )الفريزر( في المطبخ. -فوط مجمدة للتخفيف من األلم في مكان الغرز 

 .)كراسة إرشاد مفصلة للعناية بك وبطفلك في قسم الرضع  )يتم توزيعها أيضا عند التسريح من القسم 

 :القسممجاالت االختصاص في 

يمكث في القسم المواليد والوالدات بعد الوالدة الطبيعية أو بالعملية القيصرية، والوالدات قبل الوالدة بعد سيالن ماء السلى. كذلك 

 يمكث في القسم المواليد الذين يحتاجون إلى العالج بواسطة الضوء واألطفال العائدين للتسرير بعد التسريح. 

 يشمل العالج والمتابعة الجارية:

 .متابعة النزيف وانقباضات الرحم 

  .إرشادات بشأن العناية الذاتية خالل انتظار الوالدة 



 

 .تشخيص الحاالت االستثنائية القائمة والممكنة، ومعالجتها كما ينبغي 

  .المساعدة واإلرشاد بشأن إرضاع/ إطعام الطفل 

  .تقديم األدوية وفقا للحاجة 

  بعد الوالدة. معالجة اآلالم الروتينية واالستثنائية 

  .مراقبة وزن المولود، البول واإلفرازات السليمة 

  .إرشادات للعناية بالطفل 

 :القسمطاقم 

 يشمل طاقم القسم أطباء، ممرضات، سكرتيرة، عاملة اجتماعية، أخصائية تغذية، قوى عاملة مساعدة، خدمة مدنية ومتطوعات. 

 أرنون سموئيلوفبروفيسور مدير قسم الوالدة: 

 فرنسيس ميمونيبروفيسور مدير قسم المواليد: 

 .9979الغرفة رقم السيدة حانا كاستان الممرضة المسؤولة في قسم الوالدة والمواليد: 

 نائبة الممرضة المسؤولة في قسم الوالدة: السيدة أهوفا نحماني.

 السيدة ماجي كاستلالسكرتيرة: 

 .99388-63:8الخميس، بين الساعات  -، أيام األحد 9869رفة رقم السيدة طالي مور يوسيف، الغالعاملة االجتماعية: 

 باإلمكان التواصل مع المختصين المهنيين من خالل التوجه للممرضات/ السكرتارية في القسم. 

 أرقام الهاتف: 

 )المواليد( 87-.:888892)الوالدة(/  87-8882:8كاونتر القسم: 

 87-:888829فاكس القسم: 

 باإلمكان الحصول على بطاقة تعريف وأرقام هواتف القسم من الكاونتر. 

 استقبال الوالدات في القسم:

  عند استقبالك في القسم، ستقوم الممرضة بإجراءات االستقبال التمريضية التي تشمل استمارة أسئلة قصيرة وقياس
 المؤشرات الحيوية. 

  من المفضل إحضار المواد والمستندات الطبية التي بحوزتك مثل: الصور اإلشعاعية، الفحوص، تلخيصات المرض
 السابقة وقائمة األدوية الشخصية، بطاقة متابعة الحمل. 

 من الممكن أن تمتد فترة إجراءات االستقبال في القسم بسبب تلبية احتياجات المرضى الموجودين في القسم. نحن نعتذر 
 سلفا عن اإلزعاج ونرجو تفهمكم. 

  من المحبذ أن تجلب معك من البيت مستلزمات االستحمام، الحالقة، حذاء منزليا، عباءة، أدوات أحادية االستخدام
 وأغراضا شخصية إضافية من الممكن أن تحتاج إليها خالل فترة مكوثك في القسم.

 
 

 

 
 

 

 ود، المجوهرات واألجهزة اإللكترونية.يجب االمتناع عن جلب األغراض الثمينة مثل النق

 في حال جلبت معك أغراضا ثمينة، نرجو منك تسليمها ألحد أفراد العائلة/ المرافق إلى حين تسريحك من العالج.

بدال من ذلك، بإمكانك إيداع األغراض الثمينة في قسم األمن. ستستدعي الممرضة المسؤولة، بناء على طلبك، رجل أمن من 

 المستشفى ليس مسؤوال عن ضياع/ تضرر األغراض الثمينة. موضوع تسليم األغراض.أجل ترتيب 



 

 استقبال المواليد في القسم:

  لقد تلقيت يتم القيام بإجراءات استقبال تمريضية تشمل: استحمام وتسجيل الوزن، إعطاء تطعيم وفحوص روتينية أخرى(

 مع دخولك إلى غرفة الوالدة(. ورقة تفصل إجراءات العناية بالطفل للتوقيع عليها

 .سيتم فحص المولود من قبل الطبيب خالل الساعات األولى بعد الوالدة 

 سيرورة العالج:

  يتم العمل في القسم وفق طريقة "اإليداع": كل ممرضة مسؤولة عن عدد من المرضى خالل الوردية. في حال وجود أي
إعالن تقسيم "إيداع" المرضى لدى الممرضات على لوح كبير  أمر أو طلب، من المفضل التوجه لهذه الممرضة. يتم
 سيكون أي فرد من أفراد لطاقم في خدمة أي مريض.   -موجود في كاونتر الممرضات. في حاالت الطوارئ 

 عة يقوم الطاقم بالعالج وفقا لما هو مطلوب: تقديم األدوية، فحوص الدم، قياس المؤشرات الحيوية، تبديل الضمادات، المتاب
 والقياس، القيام بمختلف اإلجراءات في القسم واإلرسال للقيام بإجراءات في المعاهد األخرى وفقا للحاجة. 

  إذا رغبت بذلك، من المسموح بقاء مرافقة واحدة لك خالل ساعات الليل، وذلك بالتنسيق مع الممرضة المسؤولة وبعد
 موافقتها، ذلك متاح على األريكة بجانب السرير فقط. 

  .سيتم تقديم الشرح لك وألفراد العائلة حول أي فحص أو عالج، من قبل من يقوم باإلجراء 

  .باإلمكان التوجه ألفراد الطاقم في أي وقت لالستفسار، ونحن سنقوم باإلجابة قدر المستطاع 
 

 هام جداَ 
 ال تنزلي لوحدك من السرير في أول مرة بعد الوالدة.

 ستدعاء الممرضة. يجب استدعاء الممرضة من أجل النزول عن السرير أول مرة بعد الوالدة.إلى جانب سريرك، هنالك جرس ال
كذلك، هنالك جرس استدعاء في المراحيض. في حال شعرت بسوء، نزيف أقوى من الطبيعي أو آالم، الرجاء استدعاء الممرضة 

 فورا بواسطة الجرس. 
 

 العمل في القسم:  برنامج

 . 82388-7:388، والليل 7:388-99388، مساء 99388-2388صباح  ورديات: :فق يعمل الطاقم التمريضي و

 . 823:8-82388، 993:8-99388، 7:3:8-7:388 يتم تبديل الورديات عند الساعات:

 . 88388، الليل 77388، 96388. المساء 99388. الظهيرة 86388صباحا  ساعات توزيع األدوية:

 .99388، العشاء: 9:388، الغداء: 23:8الفطور:  )للوالدات غير القادرات على الحركة(:تقديم الوجبات في الغرف 

 الوجبات في غرفة الطعام:
 63:8-23:8الفطور: 

 9:3:8-973:8الغداء: 

 (9:388-97388)أيام السبت 

 78388-99388العشاء: 

 العناية في قسم المواليد:
 93:8-2388العناية الصباحية: 

 9:3:8-9:388الظهيرة: 

 78388-99388المساء: 

 ساعات الزيارة:
 الخميس -أيام االحد 

 مرافق واحد فقط لكل والدة. 0000-04000

 زيارة حرة، تشمل األطفال. 40000-40000

 
 أيام الجمعة وأمسيات العيد:

 مرافق واحد بالغ. 0000-04000

 زيارة حرة. 04000-40000

 
 أيام السبت واألعياد:

 زيارة حرة 0000-41000

 مرافق واحد بالغ 41000-40000

 زيارة حرة 40000-04000

 

من أجل انتعاشك من الوالدة بصورة صحيحة، ومن أجل إعطائك أكبر 
مجال للراحة، نوصيك بأقل عدد ممكن من الزوار في كل فترة زمنية، مع 

 االهتمام بوجود ساعات استراحة دون زوار مطلقا. 

 باإلمكان الدخول إلى غرفة الطعام في القسم مع سرير الطفل. 

الخروج من القسم برفقة الطفل طوال فترة المكوث في ممنوع 

 المستسفى!

 



 

ساعة يوميا داخل قسم  79يتواجد األطفال في قسم المواليد. هنالك غرفة رضاعة لخدمتك على مدار  88388-89388بين الساعات 

المواليد. في حال رغبت بأن يبقى طفلك إلى جانبك في ساعات الليل أيضا، رجاًء أبلغي الممرضة المسؤولة عن العناية بك، منذ 

 بداية اليوم. 

 يبقى طفلك إلى جانبك في غالبية ساعات اليوم، فسنحاول مالءمة ساعات العناية واالستحمام بناء على طلبك.  في حال رغبت بأن

 خالل الليل، تقوم ممرضة بمتابعة وضع الطفل المتواجد إلى جانب أمه، بحسب األنظمة.

ئية الملصقة على سرير الطفل. اطلبي نرجو منك أن تسجلي كمية ونوع الغذاء الذي حصل عليه الطفل في استمارة المواد الغذا

 إرشادا من الممرضة. 

 زيارة األطباء:

 .99388وحتى الساعة  9388قسم الوالدة: تكون زيارة األطباء خالل ساعات الصباح، من الساعة 

 .9088قسم المواليد: زيارة األطباء في كل يوم عند الساعة 

خالل زيارة األطباء، يرجى من الزوار االنتظار في غرفة النهار. باإلمكان التحدث إلى األطباء بعد الزيارة. ومع ذلك، وبموجب 

 قانون حقوق المريض، يحق لك أن تطلبي من الطبيب أن يكون أحد أفراد العائلة إلى جانبك خالل فحص الطبيب. 

 باإلمكان التحدث إلى الطبيب بعد الزيارة.

، في الغرفة الموجودة 99088في قسم المواليد، طبيب األطفال مستعد إلجراء المحادثات أيام األحد، الثالثاء والخميس عند الساعة 

 داخل قسم المواليد. 

 قسم المواليد:

يضا يخضع كل مولود لفحص يومي، يشمل من ضمن ما يشمل، فحص اليرقان الفيزيولوجي والفحص السريري، وعند الحاجة يتم أ

 إجراء فحص دم. 

 يتم نقل الطفل الذي يحتاج إلى عناية ومراقبة إضافيين إلى وحدة العالج الخاصة بالمواليد. 

نحن نشجع مكوث المولود إلى جانب أمه خالل ساعات اليوم قدر اإلمكان. في الحاالت التي يكون فيها سبب طبي يمنع األم من 

 بذلك، سيبقى الطفل تحت مراقبة الممرضات في قسم المواليد. رغب هيل، أو في الحاالت التي ال تالعناية بالطف

 الرضاعة:

أشهر. أي ممرضة في  8حليب األم هو الغذاء األفضل لطفلك. التوصية هي بإرضاع الطفل بالكامل منذ لحظة الوالدة وحتى عمر 

 القسم على أتم االستعداد لمساعدتك في الرضاعة، في أي ساعة من ساعات اليوم. 

 بدائل حليب األم:

سيتم إعطاء اإلضافات والبدائل بحسب الحاجة. إذا لم تكوني معنية بأن تتم تغذية طفلك ببدائل الحليب، فنرجو أن تطلبي من 

 الممرضة اإلشارة إلى ذلك في ملف الطفل. 

 األمن والسالمة:

 

 عندما تضطرين للخروج من القسم ألي سبب كان، نرجو منك إعادة الطفل إلى قسم المواليد. 

إذا كانت لديك أية محدودية في الحركة، الرجاء االستعانة بأفراد الطاقم خالل المشي، وفي كل مرة تنزلين فيها من السرير أو 

 سرير، على األريكة، في المراحيض وفي الحمام. تصعدين إليه. جرس استدعاء الممرضة موجود في متناول يدك في ال

 أيتها األم العزيزة، ممنوع ترك الطفل دون مراقبة!



 

 التسريح:قُبيل 

 يتم اتخاذ قرار بتسريحك خالل زيارة األطباء الصباحية. 

 في الغالب يتم تسريحك أنت وطفلك في صباح اليوم الثاني بعد الوالدة. 

 ت ممكن.في الحاالت التي تستدعي مكوثا إضافيا للعالج، سنبذل جهدنا بأن نعلمك خالل أبكر وق

قبل التسريح بيوم ستتم دعوتك لحوار جماعي، تقوم خالله ممرضة بإرشادك حول كل ما يتعلق بيوم التسريح، العناية بنفسك 

 ، وكذلك إرشاد أولي للرضاعة الناجحة. وبطفلك

   .9:388وتنتهي في الغالب عند الساعة  99088تتم إجراءات التسريح ابتداء من الساعة 

لقسم، ستتلقى من الطبيب كتاب تلخيص للحالة المرضية يشمل التوصيات بشأن متابعة العالج، المراقبة عند تسريحك من ا

 والوصفات الدوائية وفقا للحاجة.

 ستقوم الممرضة بشرح التوصيات وسيتم الرد على أي استفسار بسرور.  

ترح لك الممرضة التوصيات المتعلقة بالطفل وتقدم ستتلقين كتاب تسريح المولود بمجرد إبراز كتاب تسريحك في غرفة المواليد، س

 لك اإلرشادات وفقا للحاجة.

من أجل تسريح الطفل، يجب التأكد من وجود مقعد أمان معياري في سيارتكم. ننصحك بإحضار المقعد إلى قسم المواليد عند 

 التسريح. ستقوم الممرضة بمساعدتك بربط الطفل في المقعد.

 زود باألمور التالية للطفل:قبيل التسريح، يجب الت

 .عدد من الحفاظات للتبديل 

 .مناديل رطبة 

  طبقتين.  -مالبس للطفل وفقا للفصل من السنة 

 .بطانية وقبعة 

  إلزامي!!! -مقعد أمان للسيارة 

 

 :عامةمعلومات 

 :)في الطابق الثاني، 9و  7،9في الطوابق  -الطابق الرابع. زوايا لبيع القهوة، المعجنات والشطائر  كافيتيريا )مقصف( .

 ساعة من األحد إلى الخميس(. 79مفتوح لمدة 

 :الطابق الرابع. مقابل مكتب "استقبال المرضى". صّراف آلي 

 :في الطابق الثامن.  كنيس 
 "99388-98388ابق الثالث بين الساعات )إلعارة المستلزمات الطبية(: الط "يد سارة. 

 :الطابق الثالث. باإلمكان شراء قسائم للوجبات ألفراد العائلة في مكتب "استقبال المرضى" في الطابق الرابع.  غرفة طعام 
 مقابل دفع رسوم )باإلمكان التوجه إلى السكرتيرة للحصول على بطاقة وقوف لزوج الوالدة فقط(. موقف السيارات : 
 الطابق الرابع. هدايا ومستلزمات طبية: دكان 
 :"الطابق الثالث. )مجالت، شوكوالطة، ألعاب وما شابه(.  دكان منظمة المتطوعين "ياعيل 
 الطابق الخامس. التسجيل من خالل قسم اإلدارة المنزلية في الطابق الثالث. ف استضافة:غر  

 

 أيتها الوالدة العزيزة
 وسالمة طفلكساعدينا في الحفاظ على سالمتك 

 الرجاء التأكد بأنك تعيدين الطفل إلى سريره
 تعريف الطفل سواراالسم المكتوب على بقومي بمقارنة االسم المكتوب على السرير 

 تعريف أساور :وضعنا على طفلك 

من المهم جدا أن تبقى هذه األساور على جسمه إلى 
 حين وصولكم إلى المنزل

 ال تنزعي هذه األساور -رجاًء 



 

الرجاء التأكد من أن الممرضة، تفحص معك االسم والرقم المسجلين على سوار 
 التعريف، عند كل إخراج أو إعادة للطفل

الرجاء لفت انتباه  -إذا الحظت نقص أحد األساور 
 الممرضة لهذا األمر

 

 نحن نحاول تقديم أفضل عالج ممكن.

 منكم التعاون والصبر قدر اإلمكان. من أجل التخفيف قدر اإلمكان عنك وعن أفراد عائلتك، نرجو

 

 ومبروك مجددا  

  الوالدة والمواليد "ج"طاقم قسم 

 القدس -المركز الطبي شعاري تصيدق 


