
		حاملگی  	تان  	مبارک  	است!  
	 را  	برای  	Hoagخوشحالیم  	از  	اینکه  	بیماستان 

	زایمان تان  	انتخاب  	کردید  

	تولد نوزاد  
	  	  Hoagسؤاالت و پاسخ ها در مورد زایمان  شما در

هدف ما ارائه محیطی است که برای شروعی تندرست از شما و خانواده جدیدتان 
حمایت مناید. به منظور کمک جهت آماده کردن شما برای این جتربه مهیج و حصول 

اطمینان از دریافت بهترین نتایج بهداشتی، از شما درخواست می کنیم که یک دقیقه 
	برای بررسی اطالعات ذیل صرف کنید. 

	
	وقتی برای زایمان مراجعه می کنم چه انتظاری باید داشته باشم؟

	وقتی  	برای  	زایمان  	مراجعه  	می  	کنید،  	در  	بخش  	ارزیابی  	خدمات  	پزشکی  	مامایی  	پذیرفته  
خواهید  	شد،  	و  	وضعیت  	شما  	حتت  	ارزیابی  	قرار  	خواهد  	گرفت. هنگامی که تعیین شود 

که درد  زایمان شروع شده است، به بخش زایمان و اتاق وضع حمل منتقل خواهید 
	شد. 

	طی دوره اقامت من چه وسائل آسایش و راحتی در دسترس قرار داده می شوند؟  
 سویت های وضع حمل و پس از زایمان ما همه خصوصی، بزرگ و مجهز به  •

حمام و یک مبلی که برای استراحت فرد همراه تبدیل به تختخواب می 
شود ،هستند. طی مدت زمان اقامت، برای بیماران غذا فراهم می شود. پس از 

زایمان، یک غذای مخصوص برای جشن گرفنت والدین جدید به صورت 
	خصوصی فراهم می شود. 

	موعد طالیی:  
	 بالفاصله بعد از تولد نوزادتان، پس از خشک کردن او، •

 نوزاد تندرست تان روی سینه شما قرار داده می شود. این بهترین مکان برای  •
نوزاد شما جهت تطبیق پذیری با دنیای جدید خود است؛ بعد ازاولین موعد 

تغذیه با شیر مادر یا حداقل برای یکساعت ما مزاحم شما نخواهیم شد. طی این 
	مدت زمان،  روال های عادی مانند حمام کردن و گرفنت وزن به تعویق می افتد. 

	بازدید کنندگان:  
  فلسفه ما این است که در پی تولد هر نوزاد، یک خانواده جدید نیز متولد می  •

شود. مترکز ما بر مراقبت خانواده محور، امکان بازدیدهای کامالً مجاز برای 
خانواده ، طی مدت زمان اقامت تان در بیمارستان را فراهم می کند.  با این 
	حال، بر مبنای شرایط، ما حق محدود کردن بازدیدها را حفظ می کنیم.   

	آیا می دانسیتید؟  
	  	  	  	   Hoag به صورت 24 ساعته و طی هفت روز هفته برای 

 رسیدگی به هر نوع زایمان، از نوزاد تک »بدون هیچگونه ریسک«

 گرفته ، تا زایمان های پر خطر و چند قلو، مجهز به ارائه خدمات

 جامع است. پزشکان متخصص زایمان دارای پروانه از طرف نظام

 پزشکی، متحصصین مامایی، متخصصین بیهوشی، نوزاد شناسان و

 متخصصین جنین پزشکی، از حمایت  وهمکاری پرستاران بسیار

	.ماهر و مجرب، عالقمند به بهداشت کودک، برخوردار هستند

Hoagهمچنین همه گونه متخصص وسیستم حمایت ضروری 

 برای بهداشت و آسایش مورد نیاز مادر و نوزاد را فراهم می کند.

 آنها شامل یک سری کالس های پیش زادی  هستند که توسط

 آموزش مامایی، مرکز تشخیص جنینی، بخش اورژانسی مامایی،

 حمایت تغذیه ای و ،(NICU) واحد مراقبت های ویژه نوزادی

	.برنامه ویژه برای خامن های آبسنت دچار دیابت، ارائه می شوند
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	مراقبت پس از وضع حمل  
	هم اتاقی شدن مادر و نوزاد

 نوزادان نه تنها درست بعد از زایمان، بلکه طی روزهای اول نیزاز متاس  •
مستقیم با مادرشان بهره می برند. این رویه معمول همچنین به ایجاد یک 

پیوند عاطفی، یادگیری عالئم مربوط به تغذیه نوزاد، و سایر رفتارها 
	کمک می کند.

	 زمان آرامش و سکوت 30:2) بعد از ظهر تا 30:4 بعد از ظهر (  
 طی روز، خانواده های جدید نیاز به استراحت و زمان آرامش و سکوت  •

دارند، زیرا به هنگام شب نوزادان بیدارمی شوند و به دفعات متعدد باید 
تغذیه شوند. برای کمک به شما جهت برآوردن این نیازها، بازدید 

	کنندگان تان را برای مراعات این ساعات مخصوص آرامش تشویق کنید.   
	استفاده از پستانک  

  نوزادان به پستانک نیاز ندارند مگر اینکه در هفته های اول استفاده از  •
آنها از نظر پزشکی جتویز شده باشد. نوزادن پستانک را به روشی متفاوت 

با مکیدن سینه  مک می زنند و این مورد می تواند در روزهای اول 
	شیردهی مشکل آفرین باشد. 

	تغذیه با شیر مادر  
 تغذیه انحصاری با شیر مادر برای شما و نوزادتان بهترین گزینه است. راه   •

و روش های ما به شما کمک خواهند کرد تا در اهداف تغذیه با شیر مادر 
موفقیت کسب کنید. ما به نوزادتان شیر خشک نخواهیم داد، مگر اینکه 

	از نظر پزشکی الزم باشد.  
	استفاده از شیر خشک  

 برای مادرانی که تصمیم می گیرند که نوزادشان را با شیر خشک تغذیه  •
کنند، طی مدت اقامت شان در بیمارستان،  شیر خشک برای آنها فراهم 

	خواهد شد. 
	برای چه مدت زمانی در بیمارستان اقامت خواهیم داشت؟  

 مادرانی که بدون بروزهیچگونه پیچیدگی وضع حمل می کنند، اکثراً  •
مشتاق هستند تا روز بعد از وضع حمل به منزل برگردند. 80 درصد 

مادرانی که با سزارین بدون پیچیدگی وضع حمل می کنند، 2 تا 3 روز 
پس از وضع حمل به آسایش منزل خود بازمی گردند.  هر وقت آماده 

باشید، پزشک و همچنین متخصص مامایی شما را از بیمارستان مرخص 
	خواهند کرد..  

	 پزشک نوزاد شما  
 توصیه می شود که قبل از زایمان پزشک نوزادتان را انتخاب کنید. لطفاً  •

	اطالعات مربوط به متاس با وی را به همراه خود به بیمارستان بیاورید.   

	آیا می دانستید؟
	هر سال، Hoag بیش از هر بیمارستان دیگری در اورجن کانتی زایمان دارد.
	، کارمندان ما از   ™Baby	  Friendly به عنوان یک بیمارستان تأیید شده
آموزش تخصصی در ارتباط با شیردهی برخوردار هستند. برای تازه مادرانی 

که با چالش های شیردهی روبرو هستند، مشاورین دارای بورد تخصصی 
	 همچنین  برای کمک به شما   Hoag .شیردهی هر روز در دسترس هستند
طی دوره انطباق پس از زایمان، یک کلینیک تغذیه با شیر مادر و خدمات 

 ارائه می دهد. Hoagمتعهد به فراهم منودن یک BabyLineخط  تلفن 
سری کالس های متنوع آموزشی و خدمات پشتیبانی است. ما مصراً شما را 
تشویق می کنیم تا در جلسه رایگان آشناسازی زایمان ما، که در آن فرصتی 

برای پرسیدن سؤاالت خود از کارکنان و یک پزشک کودکان را خواهید 
hoag.org/ داشت، شرکت منایید. برای ثبت نام به وبسایت

pregnancy مراجعه منایید.  ما همچنین یک تور مجازی آنالین را 
	در وبسایت hoag.org/pregnancy ارائه می دهیم.   
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