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  ر دکه  "جزئی"خونریزی ) بیشتر از خونریزی  داشتن  هرنوع

 .(ه نموده ایدبتجرگذشته 

  می باشدمیزان حرکت نوزاد شما کمتر از حد معمول. 

  بی جهت نگران اتفاقاتییا  پریشان  ،مضطربشما به هر دلیلی 

 که رخ می دهد، می باشید. 

 

شروع  زایمان شما در طول شب ددر اگر

صبح روز بعد  که، از شما می خواهیم نگردد

زایمان واقع اتاق های صبح به  6:30ساعت 

  Queen Victoria منزل سوم عمارتدر 

 .   رجوع نمائید

ز ا شفاخانه قبلبه  احتیاج به رجوع، رخ دادن این اتفاق در صورت  

مواردی که درد زایمان شما شروع  نمی باشد، غیر از صبح روز بعد 

 .قید می باشد، تجربه نمائید ذیل  دیگری را که درهای  نشانهشود یا 

شتن برگ خارج شدن سوند را به خاطر داشته باشید و هنگام لطفا زمان 

دار را می توان قابله راپور دهید. سوند بالن آن را به  به شفاخانه

 خانگی قرار داد.  کثافاتدر سطل  انداختنبرای دور 

در طول شب، شما باید برای دریافت  شروع درد زایماندر صورت 

ذیال مالحظه نمائید(. در ) برگردید شفاخانهمراقبت های معمول به 

خدمات با  به خانه، رفتناز  نگرانی بعد صورت داشتن هرنوع

 MGPخدمات ویا  81617530 ارزیابی زنان به نمبر تلیفون

Midwife خود به تماس شوید .   

 شومچه زمانی با شفاخانه به تماس 

 حتی اگر دچار انقباضات رحم نشوید( کیسه آب شما پاره شود(  

  ظار مورد انت ضاتانقبااز بیشتر) می شویددچار انقباضات زیادی

تجربه  حاملگیدوره انتهای ممکن است در " که شما "معمولی

  (کرده باشید

بند  ، مچمی باشیدلطفا در مدتی که در خانه  

مچ دست خود جدا  را از شناسایی شفاخانه

 .ننمائید

 دار در خانهاز سوند بالن  مواظبت

 خاصی احتیاج به مواظبت ارد در محل خود قرار د سوند در مدتی که 

در  حسب معمول راه بروید. چند راپورو شما می توانید  نمی باشد

د در محل در مدت قرار گرفتن سون مورد سختی هنگام دفع پیشاب

خدمات با  لطفا، در صورت رخ دادن این اتفاق  ،دریافت شده است

 MGPخدمات یا  و 81617530نمبر تلیفون ارزیابی زنان به 

Midwife   تخلیهالزم باشد تا برای  شایدو  به تماس شویدخود 

شفاخانه دوباره به  زان هوای موجود در سوند بالن داری میجزئ

 . برگردید

ممکن )یا در طول شب هنگام خواب(  می رویدهنگامی که به خانه 

.این  خارج شود به خودی خود از محل قرار داده شدهاست سوند 

م شما رح (دهانهعنق )و به این معنی است که امری نورمال می باشد 

  .  به اندازه کافی باز شده تا بالن از آن خارج گردد

 


