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وستميد WESTMEAD
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءاً
هاتف0419 255 898 :
خدمة الرد02 9845 9133 :

@ry

بالكتاون BLACKTOWN
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة والنصف مسا ًء
اتصلي بالرقم  02 9881 8000 :واطلبي من موظف
االتصال استدعاء الرقم 7555
خدمة الرد02 9881 8529 :

في حالة الطوارئ ،اذهبي
مباشرة إلى قسم الطوارئ
في أقرب مستشفى أو
اتصلي بالرقم .000
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أوبرن AUBURN
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة والنصف مسا ًء
هاتف02 8759 3535 :
خدمة الرد02 8759 3396 :

للحصول على أرقام هواتف خدمات الدعم والمشورة
اإلضافيّة ،الرجاء مراجعة السجل الصحي الخاص
بطفلك.
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تتوفر لدينا خدمة الترجمة الشفهية وهي مجانية وتتميز بالمحافظة على
السرية التامة ،إضافة إلى خدمة التواصل بلغة اإلشارة لذوي االحتياجات
الخاصة على مدار األربع وعشرين ساعة طوال أيام اإلسبوع .وإذا
كنت بحاجة لهذه الخدمة ،اطلب من العاملين في المستشفى توفير مترجم
لك.
الشخص الذي يقدم الرعاية يعمل على توفير الرعاية ويقدم المساعدة
لآلخرين بدون أجر .وقد يكون هذا الشخص أحد أفراد العائلة أو صديق
أو جار .الرجاء اخبار العاملين في المستشفى إذا كان هناك شخص يقدم
الرعاية لك.
يمنع التدخين منعا باتا داخل وخارج المباني وضمن حدود جميع منشآتنا
الصحية .وتطبق غرامات مالية على المخالفين.
يمكنك االتصال بخط المساعدة على اإلقالع عن التدخين 848 137:أو
www.icanquit.com.au
يتوفر لدينا مكان لصف السيارات تابع للمستشفى لقاء رسوم .

خدمة القبالة المنزليّة
هي خدمة للقبالة المتخصصة توفر
الرعاية لألمهات وأطفالهن في البيت.

نرحب بآرائكم ومقترحاتكم حول هذا المنشور فنحن نسعى دوما لتطوير
خدماتنا
يمكنكم مراسلتنا على البريد اإللكتروني:
WSLHD-Get_Involved@health.nsw.gov.au
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على:

اتصلي
املنزلية
بالقبالة
ّ

بعد والدة طفلك والعودة إلى البيت ،ستقوم القابلة
بتقديم المشورة لك بخصوص خدمات الدعم ،بما
فيها الخدمات الصحيّة للطفل واألسرة.
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املنزلية
القبالة
ّ

يقوم فريق من القابالت المؤهالت بتقديم خدمة القبالة في
البيت للنساء وأطفالهن الذين
يعيشون ضمن منطقة الخدمة الصحيّة التابعة لغرب سيدني.
وقت ممكن بعد الوالدة مع تواجد
إن العودة إلى البيت بأسرع ٍ
الدعم المستمر فيه مصلحة األم وطفلها .وتدعم ذلك األدلة
الحالية.

من هي املؤهلة خلدمة
املنزلية؟
القبالة
ّ

يحق لجميع األمهات طلب هذه الخدمة .وستقوم قابلة بتقييم
حاالت النساء وأطفالهن للموافقة على ذلك.
بالنسبة للنساء الالتي يعشن خارج المنطقة الصحيّة لغرب
سيدني ،فإنه من الممكن إحالتهن إلى برنامج يتبع منطقة خدمة
صحيّة أخرى.

قد تود بعض النساء التفكير في مغادرة وحدة الوالدة والعودة
إلى البيت بعد فترة إقامة قصيرة .أما بالنسبة للنساء الالتي
خضعن للوالدة القيصريّة ،فسيقوم طبيب بتقييم طلبات
مغادرتهن إلى البيت ما لم تمر  48ساعة على والداتهن.

ما الذي ميكنك أن تتوقعيه منا؟

تقوم القابالت في األجواء المنزليّة بإجراء التقييم وتوفير
الرعاية المخصصة للنساء وأطفالهن.

تقدم خدمة القبالة المنزليّة على مدى  7أيام في األسبوع .وقد تشمل
خدمتنا المتابعة من خالل االتصال الهاتفي أو الزيارة في األجواء
المنزليّة.

الرجاء التأكد من أن منزلك هو مكان عمل آمن لقابالتنا وذلك عن
طريق االمتناع عن التدخين وعن طريق تأمين أيّة حيوانات و/أو
أسلحة.

سيتم القيام بالزيارة في وقت ما بين التاسعة صباحاً والرابعة مسا ًء
وتستغرق عاد ًة  45-30دقيقة .وال يتم عادة تحديد وقت معين
لموعد الزيارة.

ليس بإمكان القابالت خلع أحذيتهن عند القيام بزيارتهن المنزليّة
لك وذلك طبقاً لسياسة المستشفى* .وإذا كان هذا األمر يشكل مشكلة
ألسباب حضاريّة أو دينيّة الرجاء إعالمنا بذلك حتى يمكن مناقشة
ترتيبات بديلة.

ستقوم القابلة أثناء الزيارة بتقييم أيّة احتياجات فرديّة وذلك بالتعاون
معك ومع األسرة.

ما الذي ميكنك القيام به
ملساعدتنا؟

الرجاء التأكد من أن القابلة على دراية بعنوان
محل إقامتك أو المكان الذي ستمكثين فيه عقب
مغادرة المستشفى وأرقام هواتفك.
الرجاء إعالم القابلة في حالة عدم تواجدك في
البيت في اليوم المحدد للزيارة.
(راجعي الصفحة الخلف ّية للحصول على تفاصيل
االتصال بالخدمة).
سنسألك بعض األسئلة بخصوص الوصول إلى
منزلك .الرجاء إعالم الخدمة في حالة وجود أ ّية
صعوبات في تحديد موقع منزلك.

االهتمام بوثائقك

ربما يقوم المستشفى بتسليمك بعض الوثائق عند مغادرتك
المستشفى لتقومي بدورك بتسليمها للقابلة .الرجاء االحتفاظ بهذه
الوثائق المهمة في السجل الصحي الخاص بطفلك.

هل يقتضي األمر دفع رسوم؟

تقدم خدمة القبالة المنزليّة التابعة لنا مجاناً لحملة بطاقة المديكير.
أما بالنسبة للزبونات الالتي ال يحملن بطاقة المديكير ،فسيتم
تحميلهن رسوم كل زيارة وأيّة خدمات ذات صلة مثل المترجمين
الشفهيين واالختبارات التشخيصيّة بصور ٍة منفصلة.
يتم االهتمام بكل أسرة بصورة فرديّة وتقوم القابلة بالتعاون معك
لتسوية المسائل التي قد تنشأ.
ستقوم القابلة بتوفير الدعم والمعلومات لتمكينك
أنت وأسرتك من اتخاذ القرارات الخاصة بالرعاية المناسبة لك
ولطفلك.
*طبقاً لسياسة الخدمة الصحية لمنطقة غرب سدني في يوليو/تموز 2013
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ٍ
وقت للعودة
ماهو أبكر
إلى البيت؟

متى تتاح هذه اخلدمة؟

سالمة القابلة

