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هل ِ
أنت حامل؟ تهانينا!

إنك ُمقبلة عىل وقت جميل وأحيانًا ميلء باألحداثِ .
تهانينا بالحملِ .
وإنك بطبيعة الحال تريدين
ِ
األفضل ِ
ولطفلك قبل الوالدة ويف أثنائها وبعدها .ولذلك ،تسعد منظمة Naviva Kraamzorg
لك
بإيضاح ما ميكننا القيام به ألجلِك خالل تلك الفرتة.

تنظيم رعاية األمومة
ِ
ميكنك تنظيم خدمات رعاية األمومة املقدمة من منظمة Naviva
ِ
بنفس ِك برسعة وبساطة .ويُفضل أن يتمتنظيم هذه الرعاية قبل
األسبوع السادس عرش من الحمل .تفضيلبزيارة www.naviva.nl/
ِ
ميكنك التسجيل عرب الهاتف عن طريق
 aanmelden/للتسجيل .كام
ِ
ولكنك ستحتاجني إىل ( BSNرقم
االتصال برقم .088 - 7777 666
خدمة املواطن) .كام يجب أن يكون ِ
لديك تأمني صحي ساري املفعول.
وسيسعد قسم خدمة العمالء لدينا بالر ّد عىل استفساراتِك أو إيضاح أي
يشء ُمب َهم .يُرجى االتصال عىل الرقم  666 7777 - 088يف أيام العمل
الرسمية من الساعة  8.30صبا ًحا حتى الساعة  8.30مسا ًء أو مراسلتنا
عرب الربيد اإللكرتوين .klantenservice@naviva.nl

رعاية األمومة يف هولندا
ُعتب رعاية األمومة يف هولندا شيئًا فري ًدا من نوعه .فلن تجدي مثل
ت َ
هذا النوع من الرعاية يف أي مكان آخر يف العامل .وتتمثل رعاية األمومة
يف جزأين:
املساعدة املقدمة من القابلة (الداية) يف أثناء الوالدة وبعدها مبارشة
ِ
ِ
الرعاية املقدمة ِ
وألرستك وملنزلك خالل الـ  8إىل  10أيام
ولطفلك
لك
األوىل بعد الوالدة
اختيار رعاية األمومة
ُي ِ
كنك اختيار املنظمة التي تتلقني منها رعاية األمومة .وتعترب منظمة
 Naviva Kraamzorgواحدة من ضمن أكرب منظامت رعاية األمومة
يف هولندا .هل ترغبني يف معرفة ما إذا كنا نقدم رعاية أمومة يف املكان
الذي تعيشني فيه أم ال؟ تحققي من رمزك الربيدي عىل www.naviva.
 nl/postcodecheckأو اتصيل بنا عىل .666 7777 - 088

التسجيل
ستتلقني رسالة تأكيد بعد التسجيل عن طريق الربيد اإللكرتوين .إذا مل
تعرتيض خالل فرتة االنتظار القانونية التي متتد ملدة أسبوعني ،فسيكون
تسجيلك مؤك ًدا .وسيتم بعد ذلك إبرام اتفاقية أو عقد .وعىل إثر ذلك
يتم ضامن رعاية األمومة .وبعد حوايل ثالثة أسابيع من التسجيل،
ترحيب ومجلّ ًة (باللغة الهولندية) مليئة
ستتلقّني عرب الربيد رسالة
ٍ
بالنصائح واملشورات.
تكلفة رعاية األمومة
رضوري .ومن ثم ،ت ُغطّى تكاليفها من خالل تأمني
إن رعاية األمومة أم ٌر
ّ
بك .إال أنه يتعني ِ
الرعاية الصحية األسايس الخاص ِ
عليك دفع مساهم ٍة
شخصية بقيمة  4.40يورو يف الساعة ( .)2019وإذا كان ِ
لديك تأمني
ِ
مساهمتك الشخصية (بشكل
رعاية صحية إضا ّيف ،فسوف تسرت ّدين
جز ّيئ) .كام تع ّوض جميع رشكات التأمني الصحي عىل خدمات رعاية
األمومة التي تق ّدمها منظمة . Naviva
عدد ساعات رعاية األمومة
ِ
ِ
وتفضيالتك .ومن ث ّم فإننا
حالتك
يعتمد عدد ساعات رعاية األمومة عىل
سننظّم مقابلة تقييم أو ّيل لتحديد عدد ساعات رعاية األمومة الالزمة
لك .سوف تزورك مق ِّدمة رعاية األمومة لدينا يف منزلك إذا كان هذا هو
طفلك األ ّول .أما يف حالة الوالدة للمرة الثانية أو أكرث ،فغال ًبا ما تُجرى
مقابلة التقييم األويل عرب الهاتف .ولكن يُرجى إخبار خدمة العمالء
الخاصة بنا إذا ِ
كنت تفضّ لني إجراء زيارة منزلية
ُمقابلة التقييم األ ّويل
ستتوىل مق ِّدمة رعاية األمومة لدينا مهمة رشح ما ميكن أن تتوقعيه من
منظمة  Navivaخالل مقابلة التقييم األويل .كام ستُد ّون تفضيالتك وأية
تفاصيل خاصة .ويف نهاية املقابلة ،ستحصلني عىل بيان بعدد ساعات
رعاية األمومة التي ستحصلني عليها بعد ذلك .وإذا كنت ال تجيدين
تحدث الهولندية أو فهمها أو كانت معرفتك باللغة غري كافيةُ ،فيجى
االستعانة بأحد أفراد العائلة أو األصدقاء أو املعارف للرتجمة.
الزيارة املنزلية
سوف تزورك مق ِّدمة رعاية األمومة يف املنزل إلجراء مقابلة التقييم
بطفلك األول أو إذا كانت ِ
ِ
لديك ظروف خاصة.
األ ّويل فيام يتعلق
ِ
رغبتك ،مام إذا كانت جميع أدوات
وستتحقّق بكل رسور ،يف حال
ولطفلك متوفّرة يف املنزل أم ال .كام ستقدم ِ
ِ
الرعاية املطلوبة ِ
لك
لك
النصيحة واملشورة

طلب أدوات الرعاية
ستحتاجني إىل بعض األدوات املساعدة للوالدة يف املنزل ويف
أثناء فرتة ما بعد الوالدة:
كتل لرفع الرسير بحيث يكون الجزء العلوي من املرتبة عىل
ارتفاع  80-90سم.
مبولة للغرفة بغطاء ومسند للظهر.
ُيكن ملق ِّدمة رعاية األمومة لدينا طلب هذه األدوات ِ
لك.
وسيكون ذلك مجانًا أو ستحتاجني إىل دفع مبلغٍ صغري مقابل
استعارة هذه األدوات اعتام ًدا عىل املكان الذي تسكنني فيه.
ملحوظة :حتى إذا ِ
كنت تخطّطني للوالدة يف املستشفى ،فينبغي
ِ
لك اقتناء هذه األدوات املساعدة يف املنزل.
حزمة األمومة
باإلضافة إىل األدوات املساعدة ،ستحتاجني إىل ( kraampakketحزمة
أمومة تحتوي عىل األدوات التي تحتاجينها لالستعداد للوالدة يف
املنزل) .تشمل حزمة األمومة كافة األدوات التي تحتاجينها لنفسك
كأم ُرزقت مبولود جديد للتو .ومن ضمن هذه األدوات الشاش
وي ِ
كنك الحصول
ووسائد األمومة وواقيات املراتب والقطن الطبيُ .
عىل حزمة األمومة من خالل رشكة تأمني الرعاية الصحية الخاصة ِ
بك
(اسأيل عن هذه الحزمة يف رشكة تأمني الرعاية الصحية الخاصة ِ
بك)
عليك رشاؤها بنفسك .إذ ُي ِ
أو يجب ِ
كنك رشاؤها من الصيدليات أو
الصيادلة أو عرب اإلنرتنت.
غرفة الطفل
ِ
ننصحك بإعداد غرفة الطفل قبل األسبوع الرابع والعرشين من
الحمل .وينبغي أن تحتوي الغرفة عىل األقل عىل وحدة/طاولة تغيري
مالبس ورسير مالئم للطفل .كام تنصح منظمة  Navivaبنوم الطفل
يف غرفة نوم الوالدين خالل األشهر القليلة األوىل .ملحوظة :ال ننصح
بنوم الطفل يف رسيرك.

أدوات أخرى قد تحتاجينها
وضعت منظمة  Naviva Kraamzorgقامئة مفيدة تضم األدوات التي ينبغي ِ
لك
اقتناؤها يف املنزل لفرتة ما بعد الوالدة .فتأكدي من وجود األدوات التالية يف املنزل.

ﴍاء مستلزمات الطفل

ﻧصيحة
إذا ِ
كنت ترغبني يف
ِ
طفلك خالل
تدليك
األيام التالية للوالدة وما
ِ
ننصحك
بعدها ،فإننا
برشاء زيت نبايت
لطيف.

لطفلك .وهذا هو الحد األدﻰﻧ الذي ينبغي ِ
ِ
ِ
عليك رشاؤه.
نوصيك برشاء األشياء التالية
ت ُفضِّ ل أكرث السيدات رشاء الكثي من العنارص املد َرجة يف القاﻤﺋةحتى ال يغسلن كل يوم.
سرتة محبوكة أو معطف
 4إىل 6سويرتات ورساويل أو أطقم نوم
بطانيتان للف الطفل
 18حفاضة ماصة للمياه (مبا يف ذلك
 10حفاضات للوالدة)
 8مرايل/قطع قامش للتجشؤ
ماصة للمياه
 6مناشف ّ
دلو حفاضات أو سلة مهمالت بد ّواسة
صابون سائل لﻸطفال
حوض استحامم لﻸطفال مثبَّت عىل
حامل أو حوض عىل شكل بطن األم
فرشاة ومشط
مبد أظافر ورقي صغي أو مجموعة
أظافر (للطفل)
زجاجتان وحلمتان اصطناعيتان
وحليب اصطناعي وفرشاة زجاجات
(يف حالة عدم الرضاعة الطبيعية)
كريس سيارة لﻸطفال

جديرة بﺜقﺘك وقريبة ِ
منك

الطفل:
رسير أطفال بدون واقي رأس
مرتبة قوية ومالءتان جاهزتان
من الفانيال
مالءتان جاهزتان
مالءتان
بطانيتان
زجاجتان من املياه املعدنية الساخنة
(كل منهام مزودة بحلقة مطاطية
يف سقف الغطاء) أو جهاز تدفئة
زجاجات كهربائية (مثل )©Zensy
وحدة أو طاولة لتغيي مالبس األطفال
(بارتفاع ما بني  90و 105سم)
فرشة تغيي مالبس وغطاءان
جهازان رقميان لقياس درجة الحرارة
(واحد لﻸم وآخر للطفل)
قبّعتان للطفل
 6سرتات أو مالبس داخلية

 Navivaتعتنﻲ ِ
بك
يُرجى االتصال عىل رقم  666 7777 - 088أو زيارة naviva.nl

مستلزمات الطفل

ِ
أمامك عاملٌ جديد متا ًما فيام
حني ت ُرزقني بطفل ،يُفتح
ِ
يكنك رشاؤها لضامن رعاية
يتعلّق بجميع األشياء التي
ِ
طفلك الصغي بسهولة قدر اإلمكان .كام تحتاجني إىل
بعض األشياء عندما تخطّطني للوالدة يف املنزل .ومن ث ّم
ِ
فقد وضعنا ِ
لتوعيتك مبا تحتاجني إليه ،ومبا هو
لك قاﻤﺋة
مفيد ومبا هو غي رضوري يف بعض األحيان.
تدفئة زجاجات أطفال معدين أو
كهربايئ)
 4عبوات فوط صحية (بدون بالستيك
ألن البالستيك قد يسخن)
أكياس قاممة
لفة ورق مراحيض ناعم
زجاجة مطهر مبضخة يدوية
 10حفاضات ماصة للمياه ومغسولة
ومكويّة
لفّة من رقائق األلومنيوم (للحفاظ
عىل درجة حرارة الطفل)
كيلو ملح (لنقع بقع الدم)

ﻧصيحة
ِ
يكنك أيضً ا استعارة
بعض األشياءِ .
ألنك
ستستخدمني بعض
األشياء لفرت ٍة قصية
للغاية.

الوالدة يف املنزل:
ِ
ننصحك بتوفي األشياء التالية عىل األقل
يف حال الوالدة يف املنزل.
مالءتان (رششفان) أو غطاءان للحاف
مالءتان جاهزتان من الفانيال أو
مالءتان تحتيتان
واق ملرتبة رسير مقاوم للامء
 4أكياس وسادات
زجاجة (للشطف)
حوض غسيل بالستيﻲﻜ ودلو جديد
(لرعاية القابالت)
زجاجتان من املياه الساخنة (جهاز

حزمة األمومة:
ستحتاجني أيضً ا إىل حزمة أمومة .وسوف تُع ّوضك
رشكات التأمني املختلفة عن هذه الحزم أو ستقدّمها ِ
لك
ِ
يكنك رشاء هذه الحزمة من متجر الرعاية
مجانًا .كام
(املنزلية) يف حالة عدم متتّ ِ
عك بغطاء تأميني.
�تﻢ وﺿﻊ هذه القاﻤﺋة بالﺘعاون مﻊ القابالت.

ﻧصيحة
ِ
ننصحك بتجهيز
كل يشء يف املنزل
ّ
بحلول الشهر
السابع من الحمل.

حقيبة املستشفى
الوالدة عملي ٌة ال ميكن التخطيط لها .ومن ث ّم فإن من الحكمة تجهيز حقيبة مستشفى اعتبا ًرا من األسبوع
كل يش ٍء يف حالة حدوث الوالدة فجأة .تأكدي من
الرابع والثالثني من الحمل .فهذه الحقيبة تضمن إتاحة ّ
تعبئة األغراض التالية.

قاﻤﺋة اختيارحقيبة املستشفى

تنبيﻪ للﴩكاء
قد تضطر ،كرشيك ،أيضً ا إىل التأهّب لقضاء ليل ٍة يف املستشفى ولذلك ،ينبغي لك
إحضار غيارات مالبس وأدوات نظافة وأي أدوية قد تحتاج إىل تناولها.
كالكﺎﻤ
ِ
تعريفك الشخﴢ ،ورمبا بطاقة الرعاية
محفظة فيها بطاقة رقم
الصحية الخاصة ِ
بك
ُعملة صغية للكريس املتحرك/موقف السيارات
األعامل الورقية للقابلة (الداية)
خطة الوالدة يف حالة وضعها مسبقًا
الكاميا (ال تنسوا
إثبات هوية لكليكام
إحضار الشواحن
املفاتيح رضورية للغاية!
وبطاقات الذاكرة)!

جديرة بﺜقﺘك وقريبة ِ
منك

 Navivaتعتنﻲ ِ
بك
يُرجى االتصال عىل رقم  666 7777 - 088أو زيارة naviva.nl

قاﻤﺋة اختيارحقيبة املستشفى

الوالدة عملي ٌة ال يكن التخطيط لها .فإذا دعت الحاجة إىل أن تذهبي إىل املستشفى
فجأة ،يُفضَّ ل أن يكون لديك حقيبة مستشفى جاهزة فيها جميع األشياء املهمة .ليس
لك ولطفلك فقط بل ولرشيكك أيضً ا .ومن هنا قررت منظمة Naviva Kraamzorg
ِ
ستمنحك هذه القاﻤﺋة فكر ًة جيدة حول ما
وضع قاﻤﺋة االختيار املفيدة هذه .حيث
تحتاجني إىل أخذه ِ
معك إىل املستشفى .ننصح بإعداد حقيبة املستشفى اعتبا ًرا من
األسبوع  34من الحمل.
بيجامة نوم
مالبس داخلية (ورمبا حاملة صدر
للرضاعة)
شباشب
زجاجة مياه
جلوكوز
هاتف محمول وشاحن
مواد لﻺلهاء مثل املجالت أو
املوسيقى

ثالثة قمصان
رسواالن
جوربان
معطف

لﻸم
أدوات النظافة
أي دواء تأخذينه
مرهم شفاه
ِ
ِ
عدساتك الالصقة مع
نظارتك أو
حافظة العدسات الالصقة والسائل
املالبس التي تريدين ارتداءها للوالدة
مالبس إضافية
مالبس نوم
مالبس مريحة إضافية
جوارب سميكة (عاد ًة ما تشعر املرأة
بالبودة جدًا بعد الوالدة)
للطفل
مقعد سيارة وعربة/بطانية للطفل
بطانية للف الطفل بها
ق ّبعتان للطفل
ثالثة أطقم مالبس

رعاية االستقبال
إذا ُسمح ِ
لك بالخروج من املستشفى
ليل ،فال
رصا أو مسا ًء أو ً
والعودة للمنزل ع ً
تقلقي! حيث ستوفّر ِ
لك منظمة Naviva
 Kraamzorgرعاية استقبال خاصة .وسرتسل
ِ
إليك مقدمة رعاية أمومة ملساعدتك.
وستقدم ِ
لك مق ِّدمة الرعاية النصيحة والدعم
حتى تقىض الليلة األوىل مبفردك بأمان ويف
جو مريح .ويف اليوم التايل ستبدأ فرتة ما بعد
الوالدة.
أسبوع ما بعد الوالدة
نطلق عىل أول مثانية إىل عرشة أيام بعد
الوالدة تسمية ( kraamweekأسبوع ما بعد
الوالدة) .وخالل تلك الفرتة ،ستكون مق ِّدمة
ِ
جانبك
رعاية األمومة لدى  Navivaإىل
يف منزلك .وستقدم لك كافة سبل الرعاية
الالزمة وأوجه الدعم املطلوبة .وستتحمل
ِ
ستزورك
القابلة املسؤولية النهائية .حيث
عدة مرات خالل أسبوع ما بعد الوالدة.
تتشاور القابلة ومق ِّدمة رعاية األمومة فيام
بينهام بصورة منتظمة بشأن صحتك وصحة
طفلك.

أين َس َتلِدين طفلك؟
ِ
ميكنك اختيار املكان الذي تو ّدين الوالدة فيه يف هولندا :سواء يف املنزل أو يف املستشفى.
ويف الحالتني ،ستساعد مق ِّدم ُة رعاية األمومة التابعة ملنظمة  Navivaالقابل َة يف أثناء الوالدة.
طبي يف املستشفى ،مثل حالة الوالدة القيرصية أو
ويُستثنى من ذلك الوالدة تحت إرشاف ّ
اختصايص أمراض النساء
عندما تكون هناك مضاعفات .ففي هذه الحاالت ،يتوىل أمر الوالدة
ّ
الرسيري.
اختصايص التوليد
أو
ّ
ّ
الوالدة يف املنزل
ِ
ِ
ِ
ميكنك الوالدة يف املنزل .اتصيل بالقابلة إذا بدأت
وصحتك جيدة،
حملك هادئًا
إذا كان
ِ
ملساعدتك .وستتّصل القابلة مبنظمة  .Navivaوستساعد مق ِّدمة رعاية
التقلّصات .سوف تأيت
ِ
لك وستعتني ِ
والدتك يف املنزل .كام ستم ّد يد املساعدة ِ
ِ
وبطفلك.
بك
األمومة القابلة يف أثناء
وستهت ّم برتتب املكان وضامن اسرتداد عافيتك والتمتّع بهذا الوقت يف ج ٍّو مريح.
الوالدة يف املستشفى
إذا ُسمح ِ
ليل ،فال تقلقي! حيث
رصا أو مسا ًء أو ً
لك بالخروج من املستشفى والعودة للمنزل ع ً
لك منظمة  Naviva Kraamzorgرعاية استقبال خاصة .وسرتسل ِ
ستوفّر ِ
إليك مقدمة رعاية
أمومة ملساعدتك .وستقدم ِ
لك مق ِّدمة الرعاية النصيحة والدعم حتى تقىض الليلة األوىل
مبفردك بأمان ويف جو مريح .ويف اليوم التايل ستبدأ فرتة ما بعد الوالدة.
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واجبات مقدِّ مة رعاية األمومة
تتحمل مق ِّدمة رعاية األمومة لدى منظمة  Navivaالواجبات التالية خالل فرتة ما
بعد الوالدة:
رعاية األم ومتابعتها.
رعاية الطفل ومتابعته.
تقديم املعلومات واإلرشادات إىل الوالد (الوالدين).
املراقبة والتحديد واإلبالغ.
الحفاظ عىل نظافة (غرف األم والطفل والحامم)*.
املساعدة يف األعامل املنزلية.

االتفاقيات
سوف تُربمني بعض االتفاقيات مع مق ِّدمة
رعاية األمومة يف بداية أسبوع ما بعد الوالدة.
عىل سبيل املثال ،سوف تكون هذه االتفاقيات
*لن يتم تطبيق هذه الواجبات إذا تم اختيار الحد األدىن القانوين من رعاية األمومة.
ِ
وتفضيالتك
بشأن توزيع ساعات الرعاية
ِ
وعاداتك .وسوف ت ُس ّجل مق ِّدمة الرعاية كل
(ملف رعاية
يشء يف ّ Kraamzorgdossier
الرعاية
ِ
حالتك أنت
لك بعض اإلرشادات ما بعد الوالدة) .كام ستُستخ َدم هذه الوثيقة أيضً ا لتسجيل
وبطفلك .وستق ّدم ِ
ِ
ستهت ّم مق ِّدمة رعاية األمومة بكِ
وطفلك .ويف كل يوم ستستعرِض ِ
ِ
معك :ما الذي يبدو جي ًدا وما الذي
ِ
طفلك .وتشري رعاية الطفل هنا إىل بعض األمور،
والنصائح حول رعاية
ميكن تحسينه وما الذي تفضّ لني أن يكون مختلفًا؟
مثل تغيري الحفاضات وتحميم الطفل وتغيري مالبسه وضبط درجات
حرارته.
الص ّحة
ِ
تُعطى األولوية القصوى لص ّحتك وعافيتك ِ
وطفلك .ومن ث ّم
أنت
السالمة
ستتحقّق مق ِّدمة رعاية األمومة من هذا األمر وتراقبه .كام ستد ّون
مام ال شك فيه أن توفري بيئة آمنة لطفلك أم ٌر مه ّم للغاية .ولذلك،
ملف رعاية ما بعد الوالدة .فإذا رأت بعض
العديد من األشياء يف ّ
ستعطيك ِ
ِ
لك مق ِّدمة رعاية األمومة نصائح وإرشادات حول كيف ّية
املخاطر ،ستناقشها ِ
معك .و إذا لزم األمر ،ستتّصل عىل الفور لطلب
ترتيب منزل يُناسب طفلك .كام ستعل ِ
ّمك األساليب اآلمنة لنوم الطفل
املزيد من املساعدة.
وحمله وإنزاله وغري ذلك من اإلجراءات املتعلّقة برعاية الطفل.

تغذية طفلك
إن تغذية الطفل يف الوقت املناسب وبشكل ٍ
كاف أمر رضوري لضامن منوه بشكل
ِ
ِ
لطفلك .ومن ث ّم فإن مق ِّدمة رعاية
ميكنك تقدميه
صحي .ويُعد لنب األم أفضل غذاء
مساعدتك وتقديم املشورة ِ
ِ
لك بشأن كل يشء تريدينه لضامن
األمومة ستعمل عىل
إرضاع طفلك رضاعة طبيعية بنجاح .كام ستقوم بذلك أيضً ا إذا ِ
قررت إرضاع طفلك
ِ
اضطررت إىل ذلك.
بالزجاجة أو
الرتابط
ستعمل مق ِّدمة رعاية األمومة عىل تقديم املساعدة أيضً ا فيام يتعلّق
بتحقيق الرتابط األمثل بني الوالد (الوالدين) والطفل .وذلك عن
ِ
ميكنك
طريق تشجيع مالمسة الجلد للجلد ،عىل سبيل املثال .كام
ِ
طفلك بعد وقت قصري من الوالدة من خالل معرفة إشارات
مساعدة
النوم والجوع .فهذا بدوره سيمنع البكاء الشديد .كام سيع ّزز أوارص
الرتابط ِ
بينك وبني والطفل.
أرستك
ِ
بأرستك
مام ال شك فيه أن مق ِّدمة رعاية األمومة ستويل االهتامم
بأكملها .وستسعد أيضً ا مبساعدة رشيك حياتك .كام ستساعد يف إنجاز
األعامل املنزلية .وستشجع إخوة املولود وأخواته عىل املشاركة يف
ٍ
وجبات
رعاية هذا الفرد الجديد يف العائلة .وستسعد أيضً ا بتقديم
صح ّية خفيفة ِ
لك.
أكرث من مجرد رعاية أمومة جيدة
تسعى منظمة  Navivaإىل تقديم ما هو أفضل من خدمات رعاية
األمومة الجيدة .حيث ستق ّدم ،عىل سبيل املثال ،طريقة Dunstan
( Baby Languageلغة األطفال لدونستان) خالل أسبوع ما بعد
ِ
ِ
طفلك.
ميكنك استخدامها لفهم أنواع بكاء
الوالدة .وهي طريقة
ويعترب تدليك الطفل عملية تُساعد عىل تقوية العالقة بني الطفل
ووالديه .كام أ ّن الرعاية التناوب ّية ( )draaiend verzorgenهي
أسلوب آمن يحفز النم ّو البد ّين لطفلك.

وخز الكعب واختبار السمع
سيتم وخز كعب الطفل واختبار سمعه يف أثناء أسبوع ما
ِ
طفلك
بعد الوالدة .حيث يوخَز الكعب ملعرفة ما إذا كان
مصابًا بعدد من األمراض ِ
الخلقية والوراثية النادرة أم ال.
وتُؤخَذ بضع قطرات من الدم من كعب طفلك لهذا الغرض.
ِ
طفلك .وستتلقىن النتيجة عىل الفور.
كام سيت ّم اختبار سمع
كام ستتلقىن املزيد من املعلومات خالل أسبوع ما بعد
الوالدة ومن خالل القابلة.

ختام أسبوع ما بعد الوالدة
س ُيختتَم أسبوع ما بعد الوالدة بإجراء مراجعة شاملة لهذا األسبوع
ِ
لحالتك .وسوف ت ُد ّون مق ِّدمة
مع مق ِّدمة رعاية األمومة املتابعة
ملف رعاية ما بعد الوالدة .كام ستكتب
الرعاية أحدث البيانات يف ّ
خطاب تحويل إىل Jeugdgezondheidszorg (JGZ؛ الرعاية الصحية
للشباب) .ستتلقني عىل إثره دعوة للزيارة األوىل إىل عيادة الطفولة
املبكّرة يف غضون أسابيع قليلة من أسبوع ما بعد الوالدة .ويُرجى
العلم ِ
بأنك ستزورين هذه العيادة عىل نح ٍو منتظم مع طفلك .وذلك
ملتابعة صحة طفلك وإعطائه التطعيامت.
التقييم والفاتورة
تقييم عرب الربيد اإللكرتوينُ .ي ِ
كنك يف هذا
ستتلقني بعد بضعة أسابيع
ً
ِ
مالحظاتك حول أسبوع ما بعد الوالدة وحول
التقييم تقديم جميع
 Navivaكمنظمة .كام ستتلقني فاتورة يف نفس هذا الوقت تقريبًا
بساعات رعاية األمومة املق َّدمة ِ
إليك.
حاجز اللغة
إن اللغة الهولندية هي لغة العمل الرسمية ملق ِّدمات رعاية األمومة
العاملني لدينا .فهل معرفتك باللغة الهولندية غري كافية للتحدث بها
أو فهمها؟ ِ
حل ُمس َبق لكيفية التعامل مع حاجز اللغة.
عليك إيجاد ّ
تستخدم مق ِّدمات رعاية األمومة لدينا جهاز آيباد وميكنه ّن الوصول
إىل ترجمة جوجل فقط .ومن ث ّم يُفضل االستعانة بأحد أفرد العائلة
أو األصدقاء أو املعارف ممن ميكنهم الرتجمة لضامن الحصول عىل
الرعاية عىل نح ٍو أفضل.
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