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 تشفى للوالدة ) في المس19(كوفید  ۱۹فحص الفیروس التاجي  
COVID-19 Testing at the Hospital for Delivery 

(Arabic)                                                                                                           
 

 

 

). الفیروس ینتشر بسھولة كبیرة، والعدید من ۱۹ -لقد تغیّرت حیاتنا من عدّة نواحي بسبب تفَشي فیروس كورونا (كوفید

شخاص بخیر. معظم ھؤالء األشخاص بخیر، ولكّن بعضھم قد یشتدّ بھ المرض. األشخاص یتعّرضون للعدوى. معظم ھؤالء األ

من الممكن أن تكون ُمصابًا بالفیروس من دون أن تعلم. ھذا ألنّھ بعد اإلصابة، ستأخذ األعراض بعض األیام (مثل الُسعال أو 

 تنقل العدوى لآلخرین.الحّمى)  لتظھر.  في الحقیقة، قد ال تظھر لدیك أیة أعراض أبداً، ومع ذلك قد 

 

نرید أن نحافظ على سالمة مرضانا، عائالتھم،  وموظفي الصّحة لدینا، والتقلیل من انتشار الفیروس في مجتمعاتنا. لعمل ذلك، 

  .من المھم إجراء فحص فیروس الكورونا لجمیع مریضاتنا اللواتي یقصدن مستشفانا للوالدة

 

 ماذا سیحصل عندما احصل على نتائجي؟

 ا كانت نتیجة الفحص سلبیة: فال حاجة إلجراء المزید من الفحوصات.إذ

 تستطیعین أن:

 یكون معك شخصین مرافقین، ویجب على كالھما ان یرتدیا الكمامة طوال الوقت.  •

 ان تستعملي أوكسید النیتروجین إلزالة األلم. •

 لدیك خیار الوالدة بالماء (إذا كان مخطط لذلك قبل الحمل). •

 لدیك خیار ربط األنابیب بعد الوالدة ( إذا كان مخطط لذلك قبل الحمل).  •

  19-إضافةً إلى ذلك، طفلك لن یتم فحصھ للكوفید

 

 فسنقوم باتخاذ الخطوات اآلتیة للحفاظ على سالمتك وسالمة عائلتك:إذا كانت نتیجة الفحص إیجابیة، 

 لمستشفى. شخص داعم واحد یمكنھ المكوث معك خالل فترة إقامتك با •

o  .یمكن لك ان تختاري شخص واحد 

o    .شخصك الداعم سیطلب منھ البقاء في غرفتك، وال یجوز لھ الذھاب والعودة 

o  یجب أن یجتاز ھذا الشخص الفحص الصحي. انھ من المھم أن ال تنقلي العدوى آلخرین، لذلك فإن الشخص الداعم لك

 سیرتدي معدات حمایة شخصیة مثل كمامة الوجھ.
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تحتوي نویھ بأخأل المسؤولیة: تشتمل ھذه الوثیقة على معلومات و/أو مواد تعلیمیة وضعھا طب میتشیجان للمریض الذي لھ نفس ظروفك الصحیة. وقد ت
ھ ال على روابط لمحتویات موجودة على شبكة األنتیرنت لم یتم وضعھا من قبل طب میتشیجان وال یتحمل طب میتشیجان مسؤولیة ھذه المعلومات. فإن

إذا كانت یحل محل المشورة الطبیة من موفر الرعایة الصحیة نظرا الحتمالیةً خبرتكم قد تختلف عن تلك لدى المریض العادي. تحدث مع موفر الرعایة 
 لدیك أیة أسئلة فیما یتعلق بھذه الوثیقة، أو بوضعك الصحي أو خطة العالج الخاصة بك.  

 
 المؤلف: روجر سمیث دكتور في الطب

 تم تحریره من قبل: كارلین مونرو، بكالوریوس في األدب
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 عند والدة طفلك، فإننا ننصح بأن یبقى طفلك معك.  •

o  .لكي نقلل من فرصة نقل العدوى لطفلك، فإننا ننصح بأن تُبقي مسافة بینك وبین طفلك عند اإلستطاعة 

o  سیكون من المھم تعقیم الیدین جیداً(اغسلي أو عقمي كثیراً، حاولي عدم  لمس انفك أو فمك) والبسي كمامة وقت

 دیث الوالدة.العنایة بطفلك ح

 

الرضاعة الطبیعیة صّحیة لُكّلٍ من األّمھات واألطفال حدیثي الوالدة.   إذا كانت الرضاعة الطبیعیة وسیلة إرضاِعك  •

 الُمفّضلة، فُسنساعدُِك وندعمك إلرضاعِ طفِلك 

 

 

الرجاء طرح أیة للحفاظ على سالمتك وسالمة طفلك وسالمة عائلتك كاملة خالل ھذه الفترة الصعبة.   جھدنانحن نبذل قصارى 

 أسئلة علینا .
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