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ة إىل  وس كورونا عىل حملك وعىل طفلك. تهدف هذه الن�رش نحن نتفهم قلقك من تأث�ري ف�ري
ي أجريناها عىل خدمات  ات ال�ت وس كورونا ورعاية الحمل والتغي�ري تزويدك بمعلومات حول ف�ري

وس كورونا للحفاظ عىل سالمتك أنت وطفلك. ي ف�ري
األمومة أثناء تف�رش

ة الالحقة يظل أولويتنا  ة الحمل والوالدة والف�ت إن ضمان دعمك ورعايتك بأمان خالل ف�ت
األوىل.

وس كورونا؟ ما هو ف�ري

كوفيد-19 هو مرض جديد يمكن أن يؤثر عىل رئتيك ومسالكك التنفسية. سببها نوع من 
وسات التاجية. الف�ري

وس كورونا؟ كيف ينت�رش ف�ري

وس كورونا هي التقاطه من سطح ملوث من قبل  الطريقة األك�رث شيوًعا للكشف عن ف�ري
ن وجهك.  شخص مصاب بـكوفيد-19 ثم نقله إىل فمك أو أنفك أو عينيك عندما تلمس�ري

ولذلك السبب فإن غسل اليدين بانتظام مهم للغاية.

باإلضافة إىل هذه التداب�ري فمن
المهم جدًا أنت تتبعي تداب�

التباعد االجتماعي الموىص بها
لحماية نفسك وطفلك وعائلتك

كاملة.

وس ب�عة بسبب تحركات األشخاص الذين ليس لديهم أعراض  من المرجح أن ينت�رش الف�ري
وس.  أو لديهم أعراض خفيفة - أي أولئك الذين ال يعرفون أنهم مصابون بالف�ري

ً
نهائيا

ي لمس الوجه استخدمي المناديل تجن�ب
اغسلي يديكيعند السعال



3

لك والخروج  ن ي م�ن
ل مع األشخاص الذين يعيشون �ن ن ي الم�ن

ي البقاء �ن التباعد االجتماعي يع�ن
فقط:

ي يجب أن  وريات األساسية، مثل الطعام والدواء، وال�ت للتسوق والحصول عىل ال�ن  •
تكون نادرة بقدر اإلمكان

ي وحدك أو مع أفراد 
ي اليوم، عىل سبيل المثال الم�رش

شكل واحد من التمارين الرياضية �ن  •
أرستك

ي ذلك حضور المواعيد السابقة للوالدة أو قسم األمومة، عىل 
ورة طبية، بما �ن أي �ن  •

ي حركة أقل سبيل المثال إذا الحظ�ت

ل ن السفر ألغراض العمل، ولكن فقط حيث ال يمكنك العمل من الم�ن  •

ي المجموعة الضعيفة؟
لماذا تعت�ب النساء الحوامل �ىف

وس  ي لدينا ح�ت اآلن، ال تزال النساء الحوامل أك�رث عرضة لإلصابة بف�ري استناًدا إىل األدلة ال�ت
ي عدد قليل من النساء يمكن أن يغ�ري طريقة 

هن. ما نعرفه هو أن الحمل �ن كورونا من غ�ري
ء عرفته القابالت وأطباء التوليد لسنوات  ي

وسية. هذا �رش تعامل جسمك مع االلتهابات الف�ري
عديدة واعتادوا عىل التعامل معه. ح�ت اآلن، ال يوجد دليل عىل أن النساء الحوامل 

ة من أي أفراد أصحاء  وس كورونا أك�رث عرضة لخطر حدوث مضاعفات خط�ري المصابات بف�ري
آخرين.

وس كورونا عل النساء الحوامل؟ كيف يؤثر ف�ري

د / اإلنفلونزا الخفيفة أو  ي الغالبية العظىم من النساء من أعراض ال�رب
من المتوقع أن تعا�ن

المتوسطة فقط.
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األعراض وماذا يتوجب فعله

لك إذا كان لديك: ن كي م�ن
ال ت�ت

ي أنك تشعرين بحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك )ال  ي درجة الحرارة - وهذا يع�ن
ارتفاع �ىف

حاجة إىل قياس درجة حرارتك( 
ة ألك�رث من ساعة، أو 3 نوبات سعال أو أك�رث  ي السعال بك�رث سعال جديد ومستمر - وهذا يع�ن

ن عادة من السعال، فقد يكون أسوأ من المعتاد( خالل 24 ساعة )إذا كنت تعان�ري

نت لمزيد من  �رب استخدام خدمة NHS 111 عىل اإلن�ت إذا كانت أعراضك خفيفة، ف�ري
ي من الوصول إىل الخدمة عل 

المعلومات والنصائح. اتصلي برقم 111 فقط إذا لم تتمك�ىف
نت. اإلن�ت

وس كورونا ي عل وقف انتشار ف�ري
يساعد العزل الذا�ت

ي مع شخص  وس كورونا )كوفيد-19( أو تسك�ن لك إذا كان لديك أعراض ف�ري ن ال تغادري م�ن
لديه هذه األعراض.

ي يجب أن تعزىلي  ي للعزل المدة ال�ت . يوضح لك الجدول الزم�ن ي
 وهذا ما يسىم بالعزل الذا�ت

ن معه لديه أعراض. فيها اعتماًدا عىل ما إذا كنت أنت أو شخص تعيش�ري

وس كورونا ف�ري
ي
اإلطار الزم�ىف

للعزل

إذا كان لديك أعراض
ىف لوحدك وتسكن�ري

ن لوحدك؟ إذا بدأت أعرض  تسكن�ري
وس كورونا بالظهور، ح�ت لو كانت  ف�ري
ل منذ  ن ي الم�ن

ي �ن
خفيفة، يجب أن تب�ت

وقت ظهورها.

ىف مع آخرين إذا كان لديك أعراض وتسكن�ري

لك لديه أعراض عندها يتوجب عىل  ن ي م�ن
إذا كان أي شخص �ن

ل العزل لمدة 14 يوم لتجنب ن�رش  ن ي الم�ن
ن �ن جميع الساكن�ري

وس. إذا شعر األشخاص الذين يعانون من األعراض  الف�ري
بالتحسن بعد 7 أيام وليس لديهم حرارة عندها يمكنهم العودة 

لروتينهم المعتاد. جميع أفراد األرسة اآلخرين الذين لم تظهر 
لديهم أعراض عليهم العزل 14 يوم كاملة.

19     18     17     16      15      14      13      12      11    10       9        8        7        6        5        4        3        2        1

عزل 7 أيام

اليوم

عزل 14 يوم ألفراد األرسة



5

ي ولديك موعد مع القابلة أو موعد أمومة 
ي عزل ذا�ت

ىف إذا كنت �ىف ماذا تفعل�ري
آخر؟

إذا كان من المقرر حضورك موعد مع القابلة أو مع فريق آخر، فمن المهم االتصال بهم 
ن بالعزلة الذاتية بسبب وجود أعراض لك أو ألحد أفراد األرسة.  مسبًقا إلبالغهم أنك تقوم�ري

يحتوي كتابك األزرق عىل تفاصيل االتصال الخاصة بالقابلة واألقسام األخرى

ي مستش�ىف برمنغهام للنساء؟
ي �ىف كيف ستتغ�ري رعاية األمومة الخاصة �ب

ي أولويتنا األوىل.  يظل ضمان أن تكون رعاية الحمل آمنة ومتوافقة مع التوجيه الوط�ن
ي نقدم بها بعض الرعاية ألنه: اضطررنا إىل تغي�ري الطريقة ال�ت

ي ضوء • 
وس كورونا. �ن تم تحديد النساء الحوامل كمجموعة معرضة للخطر بسبب ف�ري

ي رعايتنا.
وس عند تل�ت ذلك، نريد تقليل فرصة تعرضك للف�ري

ي • 
ي عىل الخدمات �ن

ن للعمل والطلب اإلضا�ن ن المتاح�ري ات عىل الموظف�ري كانت هناك تغي�ري
. المستش�ن

رعاية ما قبل الوالدة: القابلة ومواعيد العيادات الخارجية

ل،  ن ي الم�ن
ي من اتباع النصائح الحكومية والبقاء �ن وس، ولكي تتمك�ن لتقليل فرصة تعرضك للف�ري

سنقوم تقليل عيادات المستشفيات والعيادات المحلية. سنقوم بتنفيذ موعدك ع�رب الهاتف 
عندما نتمكن من ذلك.
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، فسنتصل بك 
ً
إذا كان لديك موعد محجوز ولم تعودي بحاجة إىل الحضور شخصيا

 . ي
إلعالمك وتزويدك بوقت لموعدك الهات�ن

ي ملفك، 
بالنسبة لمواعيد الهاتف، سوف نتصل بك ع�ب الهاتف عل الرقم الموجود �ىف

ير�ب التأكد من أن قابلتك لديها أحدث تفاصيل االتصال الخاصة بك.

ي أننا ما زلنا بحاجة لرؤيتك شخصًيا،  ، فهذا يع�ن إذا لم نتصل بك لنقول أن موعدك قد تغ�ري
ويجب عليك الحضور كما هو مخطط له.

ي نستخدمها للعيادات المحلية، لذلك قد نبلغك بموقع جديد،  ي ال�ت
تم إغالق بعض المبا�ن

وسنحاول إبقاء الموقع الجديد قريًبا قدر اإلمكان.

، ير�رب الحضور بمفردك لمساعدتنا عىل  ي المستش�ن
 أو �ن

ً
لجميع المواعيد، سواء محليا

ي عند حضور الموعد، 
وس. إذا كنت تشعرين أنك بحاجة إىل دعم إضا�ن تقليل انتشار الف�ري

جمة الفورية وجًها لوجه ولكننا  ير�رب االتصال بنا مسبًقا. يتعذر علينا حالًيا تقديم خدمة ال�ت
نستغل البدائل التكنولوجية.

قسم األمومة

ي االتصال بقسم األمومة عند وجود أي مخاوف أثناء الحمل 
من المهم جًدا أن تستمري �ن

وعند بداية المخاض. ستتمكن قابالتنا من إعادة توجيهك إىل طبيبك العام أو القابلة 
المحلية إذا شعروا أن ذلك أك�رث مالءمة.

�رب االتصال بالقسم: ، ف�ري إذا واجهت أًيا مما يىلي

اشتباه بالمخاض• 
ن•  ي تدفق السائل المحيط بالجن�ري

اشتباه �ن
ي المعدة أثناء الحمل• 

آالم �ن
نزيف أثناء الحمل• 
ي حركات طفلك• 

ات �ن انخفاض أو تغ�ري
صداع• 
شعور بالتوعك• 
مخاوف ما بعد الوالدة• 
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الخط المبارسرش لقسم األمومة هو 3032 472 0121

ن  ي قسم األمومة لدينا، فيجب عليك إبالغنا إذا كنت تشتبه�ري
إذا قمنا بدعوتك ليتم تقييمك �ن

وس كورونا، ح�ت لو كان لديك أعراض فقط. سيمكن هذا  أو تم التأكد من أنك مصابة بف�ري
ن من ارتداء معدات الحماية المناسبة عند مقابلتك عند مدخل سيارة  ن الصحي�ري األخصائي�ري
. إذا كان  ي المستش�ن

ة وجودك �ن اإلسعاف. سوف نوفر لك قناع جرا�ي الرتدائه طوال ف�ت
، سوف نطلب منهم البقاء خارج المستش�ن لمساعدتنا  شخص آخر ينقلك إىل المستش�ن

وس.  عىل تقليل خطر انتشار الف�ري

أثناء المخاض

ام بتفضيالت الوالدة الخاصة بك، ولكن اضطررنا إىل إجراء بعض  ن سنهدف إىل االل�ت
ي عىل دراية بها.

ي يجب أن تكو�ن ات ال�ت التغي�ري

ي مناطق الوالدة فقط.• 
يك والدة واحد فقط بمرافقتك أثناء المخاض �ن ُيسمح ل�رش

ي • 
يك والدتك لالنضمام إليك �ن ي القسم، سيتم االتصال ب�رش

بمجرد أن يتم تقييمك �ن
جناح التوليد أو مركز الوالدة.

ن عند •  وس كورونا، فسوف يقابلك أحد الموظف�ري إذا اشتبهت أو تأكدت من وجود ف�ري
مدخل سيارة اإلسعاف ومرافقتك إىل منطقة التقييم داخل القسم وسيتم االتصال 

ي الوالدة لالنضمام إليك عند نقلك إىل جناح التوليد.
يكك �ن ب�رش

ة •  ات كب�ري ي تأخ�ري ، وهذا قد يع�ن ي الوقت الحاىلي
ة �ن تخضع خدمة التخدير لضغوط كب�ري

ا 
ً
ي توف�ري التخدير فوق الجافية لتخفيف األلم. إذا حدث ذلك، فسوف نقدم لك طرق

�ن
بديلة لتخفيف األلم.

ي • 
يكك �ن ي مستعدة لالنتقال إىل الجناح، سُيطلب من رسرش

بعد والدة طفلك، عندما تكو�ن
ل. ن الوالدة العودة إىل الم�ن
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ً
تحريض المخاض أو الوالدة القيرصية المخططة مسبقا

، هناك احتمال كب�ري بأننا سنحتاج  ي الوقت الحاىلي
ايدة عىل خدمتنا �ن ن بسبب الطلبات الم�ت

ي يوم 
. قد يشمل ذلك الحضور �ن ي وقت قص�ري

ات عىل الوالدات المخططة �ن إىل إجراء تغي�ري
ة طويلة من اإلشعار  مختلف عن الموعد المخطط له أصاًل وقد ال نتمكن من إعطائك ف�ت

المسبق.

كاء الوالدة بالتواجد معك أثناء بداية عملية الوالدة. سيتم االتصال بهم  ال ُيسمح ل�رش
ي منطقة التوليد أو الوالدة بمجرد التأكد من بدء المخاض. نحن نتفهم أن 

لالنضمام إليك �ن
ورية للحد من  ذلك قد يكون مقلًقا لك، فهو ليس قراًرا اتخذناه بسهولة، ولكنه خطوة �ن

ي هذه المناطق.
وس عن طريق الحد من عدد األشخاص �ن خطر انتشار الف�ري

عندما يتم ادخالك قبل الوالدة القي�ية المخططة، سُيطلب منك القيام بذلك بمفردك. 
ي الوالدة.

يكك �ن ي مستعدة للذهاب إىل غرفة الوالدة، يمكن أن يرافقك رسرش
عندما تكو�ن

ن أنت وطفلك عىل استعداد للذهاب إىل الجناح، سُيطلب  بعد كل الوالدات، عندما تكون�ري
ل. ن ي الوالدة العودة إىل الم�ن

يكك �ن من رسرش



9

رعاية ما بعد الوالدة

ي أقرب وقت ممكن، 
ل �ن ن إذا كنت بصحة جيدة أنت وطفلك، فسنهدف إىل إعادتك إىل الم�ن

ي غضون 6 ساعات، بعد أن ننتهي من فحوصات المواليد الجدد 
ومن األفضل أن يتم ذلك �ن

ي يمكننا القيام بها عندما يبلغ طفلك 4 ساعات. ال�ت

افقك أحد موظفينا إىل المدخل األمامي حيث يمكن  ، س�ري بمجرد خروجك من المستش�ن
ل. ن يكك مقابلتك ليأخذكما إىل الم�ن ل�رش

ي المجتمع
ل و�ىف ىف ي الم�ىف

رعاية ما بعد الوالدة �ىف

ي أول يوم كامل 
، ستتصل بك القابلة المحلية عن طريق الهاتف �ن بعد الخروج من المستش�ن

ل. خالل هذه المكالمة، ستتحدث ممرضة التوليد معك عن حالك أنت وطفلك،  ن ي الم�ن
لك �ن

ن كيفية الوصول إىل أي دعم قد تحتاجينه. سوف  وأي مخاوف لديك وتتأكد من أنك تعرف�ري
ي اليوم الخامس.

لية �ن ن  عن زيارتك الم�ن
ً
تتحدث معك القابلة أيضا

من المهم أن نحصل عل تفاصيل االتصال الحديثة الخاصة بك عندما نقوم بإخراجك 
. توقعي مكالمة منا من الساعة 9 صباًحا. من المستش�ىف

ي الوالدة. ي اليوم الخامس إلجراء فحوصات حدي�رث
لك �ن ن ي م�ن

ورك القابلة �ن ن س�ت

وس كورونا فسوف ترتدي القابلة معدات وقائية  إذا اشتبهت أو تأكدت أنك مصابة بف�ري
ي نهاية اليوم.

وسوف تزورك �ن

ي غرفة منفصلة 
لية، نطلب من القابلة أن تراك أنت والطفل �ن ن بالنسبة لجميع المواعيد الم�ن

ي قد تحتاجينها لتغي�ري  ي أرستك. من المفيد أن تتأكدي من امتالكك لألشياء ال�ت
عن اآلخرين �ن

حفاظات ومالبس الطفل وكتابك األحمر، ألن هذا يمنعك من الدخول والخروج من الغرفة 
أثناء وجود القابلة.
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مع حلول األيام 10-12، ستتصل بك القابلة مرة أخرى ع�رب الهاتف إلكمال فحص شامل لك 
تيب ألخذ وزن طفلك. ولطفلك وال�ت

ي هذا الوقت العصيب.
شكًرا لك عىل سعة صدرك وتفهمك �ن
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بيانات االتصال

قسم األمومة 01214723032 
ي األسبوع.

ي اليوم، 7 أيام �ىف
متوفر 24 ساعة �ىف

ء يقلقك. ي
ي بداية المخاض وأي �رش

ير�رب استخدام هذا الرقم �ن

NHS.uk
ي األعراض

وس كورونا وكيفية التحكم �ن للحصول عىل نصائح حول ف�ري

GOV.uk
. ي والتباعد االجتماعي

للحصول عىل أحدث التوجيهات بشأن العزل الذا�ت

ي 
و�ن وس كورونا والحمل، ير�رب زيارة الموقع اإللك�ت للحصول عىل معلومات عامة حول ف�ري

للكلية الملكية ألطباء التوليد وأمراض النساء
https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/

coronavirus-pregnancy/

 bwc.nhs.uk قومي بزيارة موقعنا عىل الويب ، للحصول عىل آخر تحديثات المستش�ن
: وتابعينا عىل مواقع التواصل االجتماعي

BWH_NHS@ : توي�ت
BirminghamWomensHospital :فيسبوك

وس كورونا في�ري
 إحمي 
 نفسك 
واآلخرين


