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 اطالعات NHSدر مورد والدت به زبان پشتو و دری    

پلیون را در تلیفون هوشمند خود داونلود کنید و هر یک از نابرنامه ترجمه  
زیررا برای خواندن یا گوش دادن اسکن کنید اطالعات در (کیو آر)کود های 

 مورد این موضوعات به زبان پشتو و دری

 

 
 مراقبت های دوران حاملگی

مراقبت های دوران حاملگی مراقبتی است که در طول حاملگی از متخصصان صحی دریافت می 

کنید.بعضی اوقات به آن مراقبت مادرزادی می گویند و برای خانم هایکه در انگلستان والدت میکند در 

 دسترس است این اطالعات به شما میگوید که چی مراقبت های دریافت خواهید کرد. 
 

 

و تولد مراحل والدت  
 این اطالعات مراحل مختلف والدت و تولد را توضیح میدهد. در وقت والدت و چی وقت با قابله تماس بگیرید

 تا در تولد نوزاد تان کمک کند

 

 

 القای والدت  

والدت القایی والدتی است که به شکل مصنوعی شروع شده باشد.بعضی اوقات والدت میتواند باشد در  

به تعویق افتاده باشد یا خطری به شما یا سالمتی طفل شما وجود داشته باشد.صورتیکه طفل شما   

 این اطالعات بیشتر توضیح میدهد که اگر القا شوید چی  اتفاقی خواهد افتاد. 
 

 

 سزارین: بررسی عمومی 

پارگی ایجاد شده در شکم و رحم. سزارین عبارت از عملی است که برای به دنیا اوردن نوزاد از طریق    

 این اطالعات توضیح میدهد که چرا ممکن است که به سزارین نیاز پیدا کنید و چه اتفاق خواهد افتاد. 

 

 

 فورسپس یا والدت با خالء 

شناخته میشود(زمانی است که از فورسپس یا وینتوس والدت کمکی )همچنان بحیث والدت ابزاری 

ود و شما سکشن کپ برای کمک به والدت استفاده میشود.اینها فقط در صورت لزوم استفاده میش

 میتوانید در اینجا اطالعات زیادی در مورد این روشها دریافت کنید. 
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 Episiotomy and perineal tears)) پرینهاپیزیوتومی و پارگی 
در طول والدت داکتر یا قابله ممکن است ضرورت به ایجاد پارگی در ناحیه بین واژن و مقعد داشته  

 باشد تا امکان تولد نوزاد فراهم شود.به اسانی این ناحیه نیز امکان دارد با بیرون آمدن نوزاد پاره شود.

 برای اطالعات بیشتر بهبودی پس ازآن کد را اسکن کنید. 
 

 

 شیردهی:چند روز اول 

شما و اطفال تان با یکدیگر آشنا خواهید شد.امکان دارد برای هر دوی شما زمان گیر  ، در چند روز اول

باشد تا شیردهی را شروع کنید و این توصیه به شما کمک میکند تا در مورد تغذیه طفل خود اطمینان  

 داشته باشید.

 

 

 توصیه تغذیه با بوتل 

بوتل شیر مادر نوزاد را تغذیه کنید.اگر قصد دارید با   

 نگه دارید. ،این نکات به شما کمک میکند تا کودک خود را تغذیه کنید و او را سالم شیر خشک
 

 

 

 سکرینینگ یا غربالگری نوزادان

هفته اول آزمایش های غربالگری پیشنهاد میشود. این به شما  ۸تا  ۶به نوزاد تازه تولد شده شما در  

میکند تا متوجه شوید که آیا طفل شما شرایط سالمتی دارد یا نی تا بتوان آنرا زودتر تداوی کمک 

 کرد.در این اطالعات می توانید در مورد غربالگری نوزادان بیشتر بدانید.
 

 

 کاهش خطر مرگ ابتال به سندروم مرگ ناگهانی نوزاد
بدون هیچ دلیل مشخص در اثر سندروم مشخص نیست که چرا بعضی از نوزادان بطور ناگهانی و 

(یا مرگ تخت نوزاد است.اما کارهای وجود دارد که میتوانید  ،آی،دی،ایسمرگ ناگهانی نوزاد)ایس

 انجام دهید که در این اطالعات توضیح داده شده است.  )ایس، آی ،دی(برای کاهش چانس
 

 

  www.nhs.uk  رفته شده است.اطالعات و توصیه های ارایه شده در این اعالمیه از ویب سایت گ

 2021 دسامبر

 


