
 

 قسم الوالدة

 فرع مركز المدينة

 معلومات للوالدة ولعائلتها

 מרכז העירשלוחת  - מחלקות יולדות

 ומשפחתה ליולדת מידע

 

 حضرة الوالدة العزيزة، 

 . ابنتك/ نهنئك لمناسبة والدة ابنك

 . من أجل تخفيف وطأة مكوثك في القسم، جمعنا ألجلك كل المعلومات المتعلقة بأنظمة القسم وبرنامج عمله اليومي

 . طلب طاقم شعبة األم والطفل موجود لخدمتك في أي

 حول القسم:

لراحتك، . غرفتك منظمة للمكوث المريح واللطيف: توجد بها مراحيض وحمام متالصقين وخزانة بإمكانك االحتفاظ بمالبسك فيها

 . ننصحك بأن تبقي في خزانة المساء فقط المستلزمات الضرورية لك جدا

 جهزة اإللكترونية.يجب االمتناع عن جلب األغراض الثمينة مثل النقود، المجوهرات واأل

 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 أجل ترتيب 

 ض.موضوع تسليم األغرا

 المستشفى ليس مسؤوال عن ضياع/ تضرر األغراض الثمينة.

 طاقم القسم:

في القسم هنالك طاقم متعدد التخصصات يشمل أطباء، ممرضات، سكرتيرة، وطاقم من أصحاب االختصاصات الطبية المساعدة، عاملة 

 اجتماعية، معالجة حركية، أخصائية تغذية، قوى عاملة مساعدة، ومتطوعات الخدمة المدنية. 

 "ز"قسم الوالدة  والحمل في خطر" و"قسم الوالدة  الوظيفة

 إفرايم جادينسكي. د إفرايم جادينسكي. د القسممدير 

 السيدة إستي يوسيفوف السيدة مينا يعقوبيان الممرضة المسؤولة في القسم

 السيدة جاليت شابي السيدة ياعيل ألموداي سكرتيرة القسم

 ديبون -السيدة موريا كوفولوبيتش  السيدة ياعيل ليفي العاملة االجتماعية

 

 باإلمكان التواصل مع المختصين المهنيين من خالل سكرتارية القسم. 



 

 !هام جداَ 
 
 

 

 لخدمتك:

 في قسم الوالدة "و"، ومقابل الغرفة رقم  1مقابل الغرفة رقم محفوظة في خزانة الغسيل ) - عباءات، ملفات للسرير وبطانيات

 "(.قسم الوالدة "ز في 3

 باإلمكان الحصول عليها من كاونتر الممرضات.  - مناشف وفوط 

 (، وفيه: جهاز للمياه الباردة، في قسم الوالدة "و"، وفي طرف القسم في قسم الوالدة "ز 6مقابل الغرفة رقم ) مطبخ صغير"

ت( وثالجة مع إمكانية االحتفاظ بالطعام زاوية للمشروبات الساخنة )باإلمكان الحصول على الكؤوس في كاونتر الممرضا

 والشراب الشخصيين فيها. 

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

 اطلبيها من الممرضة.  - مفصلة للعناية بك وبطفلك كراسة إرشاد  

 

 زيارة األطباء:

 .11099غالبا ما تنتهي الساعة و 0099تبدأ زيارة األطباء اليومية من الساعة 

. خالل هذه المحادثة، تتاح أمامكن 19.99أطباء األطفال على استعداد إلجراء المحادثات الشخصية مع األهالي في كل يوم، بعد الساعة 

أيها األهل، فرصة طرح أي سؤال أو استفسار على األطباء، وتلقي المعلومات بشأن المولود وحالته الصحية. ننصحكم بكتابة أي سؤال 

 نسوه، وأن تتسجلوا سلفا لدى سكرتيرة قسم المواليد. يقلقكم، كي ال ت

 

 قسم المواليد:

يتواجد طفلكم في قسم المواليد في الطابق األرضي. وهو يحظى بمراقبة طبية تمريضية خالل كل ساعات اليوم، حتى يوم تسريحه إلى 

  الدخول مسموح لألهل فقط!المنزل. 

الحيوي ألداء منظومة  K، حقنة فيتامين Bبموجب تعليمات وزارة الصحة، يعطى لكل مولود تطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي من النوع 

تخثر الدم بصورة صحيحة ولمنع النزيف، وكذلك قطرات للعينين من أجل تفادي التلوث في العينين الذي من شأنه أن يحصل خالل 

 تفصل كافة العالجات للتوقيع عليها عند وصولك إلى غرفة الوالدة. الوالدة. لقد تلقيت ورقة 

، وعند الحاجة يتم أيضا إجراء فحص وفحص طبيب يخضع كل مولود لفحص يومي، يشمل من ضمن ما يشمل، فحص اليرقان السريري

 دم. 

 خالل فترة المكوث في القسم، سيجرى لطفلكم فحص طبي إضافي وفحص دم. 

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

 الرضاعة:

أشهر. أي ممرضة في القسم  6حليب األم هو الغذاء األفضل لطفلك. التوصية هي بإرضاع الطفل بالكامل منذ لحظة الوالدة وحتى عمر 

 ليوم. على أتم االستعداد لمساعدتك في الرضاعة، في أي ساعة من ساعات ا

 ال تنزلي لوحدك من السرير في أول مرة بعد الوالدة.
 إلى جانب سريرك، هنالك جرس الستدعاء الممرضة. يجب استدعاء الممرضة من أجل النزول عن السرير أول مرة بعد الوالدة.

كذلك، هنالك جرس استدعاء في المراحيض. في حال شعرت بسوء، نزيف أقوى من الطبيعي أو آالم، الرجاء استدعاء الممرضة فورا 
 بواسطة الجرس. 



 

 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. 

 

 برنامج العمل في قسم المواليد:

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

 سيبقى الطفل تحت مراقبة الممرضات في قسم المواليد. -بالطفل، أو في الحاالت التي ال ترغب هي بذلك 

 ساعات العناية باألطفال:

 الزيارة الصباحية من قبل األطباء والممرضات. - 90.99-90.39

 عناية الظهيرة. - 13.39-13.39

 عناية المساء. - 9-10.39..1

 يبقى األطفال في قسم المواليد ويحظون بعناية الطاقم.  - 91.99-96.99

إذا رغبت بإرضاع طفلك أو بإبقائه إلى جانبك خالل الليل، فنرجو منك إبالغ الطاقم بذلك خالل النهار. من الممكن أن يتم تغيير ساعات 

 ء على طلبك. الوزن واالستحمام بنا

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

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

 من الممرضة. 

 

 الرقابة على األطفال

بإمكان الطفل أن يمكث إلى جانبك طوال ساعات النهار. الممرضة في القسم موجودة لخدمتك، من أجل مساعدتك في العناية بالطفل، 

 وإرشادك بشأن إرضاعه. 

 إذا كنت ترغبين باالستراحة بين اإلرضاع واإلرضاع، بإمكانك إعادة طفلك إلى قسم المواليد وأخذه مجددا لإلرضاع التالي. 

 ائما نقل الطفل داخل السرير، وليس "على اليدين".يجب د

 

 

 

 أوقات الوجبات

 أيتها األم العزيزة، ممنوع ترك الطفل دون مراقبة!

 ممنوع تركه في غرفتك وحده. إذا اضطررت للخروج من القسم ألي سبب كان، فعليك إعادة الطفل إلى قسم المواليد.



 

 90.99-90.39 وجبة الفطور:

 13.39-13.39  وجبة الغداء:

 10.99-99..1 وجبة العشاء:

 ، في ممر قسم المواليد. يتم تقديم الوجبات في غرفة الطعام الواسعة الموجودة في الطابق األرضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السبت

في المركز الطبي يتم الحفاظ على قدسية يوم السبت كما ينبغي وتعمل النظم وفقا لترتيبات محددو. في ليلة السبت تحصل كل والدة على 

 شموع وخبز. كذلك يتم في القسم إجراء الطقوس الدينية الخاصة بيوم السبت. 

 الكنيس

 األشعة، وفيه مساعدة للنساء. يتم نشر مواعيد الصالة في القسم.يتواجد في البناية التي في الطرف اآلخر من الشارع، قرب قسم 

 الختان

 في المستشفى قاعة الحتفاالت الختان. للمزيد من التفاصيل يرجى التوجه إلى مسؤول الخدمات الدينية.  تليس

 التأمين الصحي

 دوق المرضى الذي يؤمن األهل. من األهمية بمكان ترتيب موضوع التأمين الصحي لألطفال خالل أسرع وقت ممكن، في صن

 منحة الوالدة

حو يتم تحويل منحة الوالدة من قبل التأمين الوطني، مباشرة إلى حساب البنك الذي تم إعطاء تفاصيله عند التسجيل للوالدة )بعد الوالدة بن

 أسابيع(. 6

 ساعات الزيارة:

 الخميس -أيام االحد 

 .بالغمرافق واحد  0099-16099

 زيارة حرة، تشمل األطفال. 16099-10099

 بالغمرافق واحد  10099-31099

 أيام الجمعة وأمسيات العيد:

 مرافق واحد بالغ. 0099-13099

 تشمل األطفال.، زيارة حرة 31099-13099

 أيام السبت واألعياد:

 زيارة حرة. 0099-10099

 مرافق واحد بالغ 10099-10099

 تشمل األطفال.، زيارة حرة :::31099-10



 

 صندوق االقتراحات

ات أو مقترحات، باالنتقاد أو المديح، فقومي بذلك ليتسنى لنا تحسين هنالك في القسم صندوق لالقتراحات، إذا رغبت بإبداء أية مالحظ

 مستوى الخدمة. 

 

 التسريح بعد الوالدة

، في عشيات أيام السبت 11.99من الوالدة. تتم إجراءات التسريح اعتبارا من الساعة  يتم التسريح بعد الوالدة الطبيعية في غضون يومين

من خروج السبت/ العيد. يتم تسريح الطفل من قبل ممرضة في قسم المواليد بحضور األم. أحضري  واألعياد، يتم األمر بعد نحو ساعة

 معك كتاب التسريح الخاص بك من أجل تسريح الطفل. 

 قبيل التسريح، يجب التزود باألمور التالية للطفل:

 .عدد من الحفاظات للتبديل 

 .مناديل رطبة 

 ين(. مالبس للطفل وفقا للفصل من السنة )طبقت 

 .بطانية 

  إلزامي!!! -مقعد أمان للسيارة 

 

 أرقام الهواتف:

 93-6060343  الوالدة "و"

 93-.606041  الوالدة "ز"

 93-6060343  قسم المواليد

 93-6060331 العالج المكثف للخدج

 93-6444111  البدالة المركزية

 

 القدس )ج.م( -المركز الطبي شعاري تصيدق 
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