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االستعداد للوالدة مبكر ًا
قريب ًا سيولد طفلك .باعتباركم ستصبحون آباء في املستقبل فإن هناك الكثير من
األسئلة التي تشغل بالكم قبل أن حتملوا طفلكم بني ذراعيكم بوقت طويل .ستجد في
هذا الكتيب معلومات ونصائح بخصوص ما ميكنك القيام به اآلن من أجل االستعداد
اجليد للوالدة واألسابيع األولى بعدها (فترة النفاس).
دورات لالستعداد
يحصل الوالدين في دورات االستعداد للوالدة على كثير من املعلومات عن احلمل
والوالدة وفترة النفاس والرضاعة الطبيعية والعناية بالرضيع وخالفه .وبوصفك
ستصبحني أم ًا ستتعلمني متارين التنفس واالسترخاء والتي ال تفيد فقط في الشعور
باالرتياح أثناء فترة احلمل ،ولكن أيض ًا ميكن أن تستخدم كوسيلة فعالة في مواجهة
آالم الوالدة حتديد ًا .ويساهم التأمني الصحي مببلغ  100فرنك في رسوم الدورة.
يتم تقدمي دورات االستعداد للوالدة من قبل ممرضات التوليد املقيمات ومستشفى
النساء التابع ملستشفى بازل اجلامعي ومستشفى بيثيسدا ومركز بازل للوالدة .ميكنك
االلتحاق بدورات العناية بالرضيع في فاميليا (جمعية املرأة ببازل سابق ًا) (انظر
صفحة  .)30تتيح لك الدورات أيض ًا تبادل اخلبرات مع اآلباء واألمهات اآلخرين.
االستعداد للوالدة بالنسبة لألب واألخوة
كثير من دورات االستعداد للوالدة ميكن احلصول عليها مع ًا كزوجني .وتقوم أيض ًا
بعض املؤسسات املنفردة وبعض ممرضات التوليد الالتي يزاولن املهنة بشكل حر
بعمل دورات لآلباء األجانب.
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بالنسبة ملن سيصبح أب ًا في املستقبل فإن التغيرات التي تظهر في بداية احلمل بشكل
خاص ال تزال غير واضحة له .ولكن كثير من اآلباء يستعلمون باهتمام بالغ عن منو
اجلنني؛ ولهذا الغرض هناك كتب ومواقع مشوقة تقوم بالتوضيح بشكل جيد .هذا
االهتمام ميكن ان يساعدك كأب في التعامل مع الدور اجلديد والتفكير في كيفية
املشاركة مستقب ً
ال في رعاية الطفل واالهتمام به.
استعلم من صاحب العمل الذي تعمل لديه عن عدد األيام املتاحة لك كإجازة أبوة .فكر
أيض ًا في إمكانية أن تأخذ إجازة طويلة لفترة ما بعد الوالدة .وإذا كان لديك فرصة
البقاء في املنزل في األيام واألسابيع األولى بعد الوالدة ،فإن هذا يتيح لك قضاء مزيد
من الوقت مع طفلك والتعرف عليه ومساعدة األم.
إذا كنت أنت وشريكتك غير متزوجني فمن املستحسن السعي مبكر ًا للحصول على
شهادة إثبات األبوة من مكتب السجل املدني في البلدية التابع لها (انظر صفحة .)32
شارك بأفكارك أيض ًا عند تأثيث غرفة األطفال أو اعرض املساعدة عند اختيار عربة
األطفال .أو تول القيام بتصميم إعالن الوالدة .وبالتالي ميكنك اآلن االضطالع
باملسئولية جتاه طفلك ومساعدة زوجتك وبالتالي يصبح االنتقال إلى احلياة مع وجود
طفل أسهل كثير ًا بالنسبة لك.
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إذا كان لديك أطفال بالفعل فسوف تشعر بأنهم يشكلون جزء ًا مهم ًا من األسرة
وسيظلون كذلك .اشرح لطفلك كيف ينمو اجلنني في البطن وكيف يخرج للعالم.
وحتدث أيض ًا عن أنك سيكون لديك الكثير من العمل اخلاص برعاية الطفل والعناية به
بعد الوالدة .وهناك العديد من كتب األطفال الرائعة في هذا الشأن والتي تشرح هذه
املواضيع بطريقة واضحة .قم بإشراك أخ الطفل أيض ًا في االستعدادات اخلاصة
بقدوم أخيه اجلديد؛ حيث ميكنه اختيار دمية محشوة أو صناعة لعبة متحركة ملونة
يتم تعليقها على منضدة تغيير حفاضات الرضيع.
في املستشفى أو مركز الوالدة أو البيت
ميكنك أن تضعي مولودك في املستشفى أو مركز الوالدة أو البيت .وميكنك أيض ًا
البقاء في املستشفى في األيام األولى بعد الوالدة إذا كنت ترغبني في ذلك .أما إذا
مرت كافة األمور بسالسة وبدون مشاكل فيمكنك العودة مرة أخرى إلى املنزل في
غضون ساعات قليلة بعد الوالدة .ميكن لطبيب/طبيبة النساء أو ممرضة التوليد
املعنية أن ميدونك مبعلومات واتصاالت مفيدة .تقدم أيض ًا املستشفيات ومراكز
الوالدة دورات استعالمات بشكل منتظم .ويتم في العادة التسجيل للوالدة عن طريق
طبيبة النساء اخلاصة بك.
يولد معظم األطفال بشكل طبيعي عن طريق املهبل؛ وهذا ما يسمى بالوالدة الطبيعية.
هناك أوضاع مختلفة للوالدة (الوقوف أو االستلقاء أو اجللوس على كرسي الوالدة أو
في حوض حمام اإلجناب) ،حيث ينبغي جتربة أي من األوضاع هو املثالي لك حتت
إشراف ممرضة التوليد ،للوصول إلى وضع اإلجناب األكثر مالئمة لك .أيض ًا هناك
وسائل مختلفة لتخفيف األلم .وميكنك االطالع على مزيد من املعلومات في هذا الشأن
في صفحة .14
في بعض احلاالت احملددة ستوصي طبيبة النساء بإجراء والدة قيصرية ،خاص ًة إذا
كان هناك مخاوف من مضاعفات الوالدة .ميكنك االطالع على مزيد من املعلومات
بشأن الوالدة القيصرية في صفحة .14
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في مستشفى النساء اجلامعي ببازل يتم اإلشراف على والدتك من قبل فريق من
ممرضات التوليد والطبيبات .هناك أيض ًا في مستشفى النساء قسم حلديثي الوالدة
واألطفال املبتسرين تابع ملستشفى األطفال اجلامعي بايدر بازل ) ،(UKBBحيث يتم
هناك رعاية األطفال املرضى حديثي الوالدة .ويرافقك في مستشفى بيثيسدا فريق من
ممرضات التوليد وطبيبة نساء يهتموا بك خالل فترة احلمل .أما إذا كان لديك ممرضة
توليد مرافقة ،فيمكنها تنفيذ جزء من الضوابط اخلاصة باحلمل وتقدمي املساعدة لك
عند الوالدة.
فيما يتعلق بالسماح لشخص ما مبرافقتك عند الوالدة؛ فإن هذا األمر يعتبر معتاد ًا
وبديهي ًا في سويسرا .فكري في أكثر من حتبني أن يكون معك وحتدثي معه عن
رغبتك.
حتمل التكاليف من جانب التأمني الصحي
جميع األشخاص املقيمني في سويسرا يجب أن يخضعوا للتأمني ضد املرض
واحلوادث .يشمل التأمني الصحي األساسي هذا جميع األشخاص بنفس اخلدمات.
يتحمل تكاليف والدة الطفل بشكل أساسي التأمني الصحي األساسي دون زيادة في
التأمني ودون مساهمة في اإلعفاء .يغطي التأمني الصحي األساسي تكاليف اإلقامة
في املستشفى في العنبر العام ،طاملا أن هناك ضرورة لهذا من الناحية الطبية .توقعي
أن تتراوح مدة اإلقامة بني  3إلى  4أيام إذا لم يكن لديك أي مشاكل طبية خاصة.
وال يتم تسديد تكلفة غرفة منفردة أو غرفة عائلية في العادة إال إذا كان ِ
لديك تأمني
إضافي مناسب .إذا كنت ترغبني في الوالدة خارج املقاطعة التي تقيمني فيها ،فيمكنك
االستعالم لدى التأمني الصحي عن ظهور تكاليف إضافية ِ
لك.
إذا أراد الوالدان عمل تأمني إضافي لطفلهما ،فيجب أن يشرعا في هذا قبل الوالدة.
ميكن أن يكون تطبيق التأمني اإلضافي بأثر رجعي صعب ًا في حالة ما إذا أصيب
الطفل مبرض بعد الوالدة .ميكن تقدمي طلب فوري أو في وقت الحق من أجل
احلصول على التأمني الصحي األساسي اإلجباري ،ألنه يتم تغطية األطفال حديثي
الوالدة بشكل مؤقت من خالل تأمني األم.
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األوراق املطلوبة عند الدخول للوالدة
املواطنني السويسريني
• كتيب العائلة السويسري

• إن لم تكن اإلقامة في بازل :شهادة اإلقامة لكال الوالدين
(ال يجوز أن يكون قد مضى عليها عند الوالدة أكثر من ستة أسابيع)

أحد الوالدين يحمل جنسية أجنبية

• كتيب العائلة السويسري

• الزواج في الخارج :أوراق زواج دولية ،شهادة الميالد بأسماء الوالدين
• نسخ من جوازات سفر كال الوالدين
• إن لم تكن اإلقامة في بازل :شهادة اإلقامة لكال الوالدين
(ال يجوز أن يكون قد مضى عليها عند الوالدة أكثر من ستة أسابيع)

كال الوالدين يحمالن جنسية أجنبية

• أوراق زواج دولية

• شهادة الميالد بأسماء الوالدين
• إن لم تكن اإلقامة في بازل :شهادة اإلقامة لكال الوالدين
(ال يجوز أن يكون قد مضى عليها عند الوالدة أكثر من ستة أسابيع)

األمهات غير املتزوجات

• شهادة الحالة المدنية

• نسخة من جوازات سفر كال الوالدين
• شهادة إثبات األبوة
• إن لم تكن اإلقامة في بازل :شهادة اإلقامة لكال الوالدين
(ال يجوز أن يكون قد مضى عليها عند الوالدة أكثر من ستة أسابيع)

عالوة على ذلك حتتاجني إلى املستندات الطبية من طبيبة النساء اخلاصة بك (سجل
فترة احلمل والوالدة و/أو تقرير طبي) .أيض ًا ينبغي أن حتضري معك بطاقة مجموعة
التطعيم وفصيلة الدم إن وجدت .ال تنس أيض ًا بطاقة االسم اململوءة اخلاصة بطفلك.
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جتهيز حقيبة املستشفى
ً
ً
من املستحسن حزم حقيبة اإلقامة في املستشفى مبكرا .بوصفك ستصبحني أما فإنك
حتتاجني إلى بيجاما ميكن فتحها بسهولة لإلرضاع وسروال رياضي وتي شيرت
ونعل منزلي ولوازم املرحاض وجميع األدوية التي تتناولينها بانتظام .فكري أيض ًا في
املالبس التي ترغبني في ارتداءها عند مغادرتك املستشفى.
أثناء فترة اإلقامة في املستشفى أو في مركز الوالدة ميكنك احلصول على املالبس
الالزمة لطفلك وكذلك احلفاضات .ينبغي أن يكون معك لرحلة العودة مالبس أطفال
وقبعة صغيرة (مقاس  56تقريب ًا) .وبحسب ما إذا كنت ستعودين سير ًا على األقدام
أو بالسيارة فينبغي عليك في يوم اخلروج إحضار عربة أطفال معك أو حمالة للطفل
أو مقعد طفل في السيارة.
مهمات مهمة
ميكن القيام ببعض عمليات الشراء قبل الوالدة :ستحتاجني إلى حشوة رضاعة
وأعشاب رضاعة وفوط صحية لدم النفاس .من األفضل أال تقومي بشراء صدرية
رضاعة إال بعد الوالدة ،عندما يستقر إنتاج اللنب وال يتغير حجم الثدي كثير ًا.
وماذا يحتاج الطفل؟ سرير أطفال صغير ومهد أو سلة للنوم وحفاضات .باإلضافة
لذلك سروال قصير فضفاض وألبسة ومنضدة تغيير حفاضات الرضيع التي تتيح لفه
بشكل آمن عليها .عربة أطفال و/أو حمالة للطفل أثناء املشي ومقعد طفل في
السيارة .ال يجب أن تكون تلك األشياء جديدة ،ولكن ميكن احلصول عليها من خالل
عمليات تبادل مالبس األطفال على سبيل املثال .في جميع األحوال أنت حتتاجني إلى
زجاجات أطفال ولهاية ويوصى بشراء ترمومتر قياس حرارة رقمي .من املفيد جتديد
مخزون املواد الغذائية في البيت ومن املمكن أيض ًا طهي عدة وجبات وجتميدها.
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فترة ما بعد الوالدة
ً
الوالدة وما يرتبط بها من تغيرات هرمونية تشكل عبئا على جسم املرأة ،وستحتاجني
بعض الوقت كي تتخلصي منه .أيض ًا فإن رعاية األطفال حديثي الوالدة مهمة صعبة
ومرهقة أيض ًا في بعض األحيان .عالوة على ذلك فإن األطفال الرضع عاد ًة ال ينامون
أثناء الليل في الشهور األولى .إذا مكث األب في األيام واألسابيع األولى بعد الوالدة
في البيت فيمكنكما أن تتشاركا املهام وتكتشفان مع ًا كيفية تنظيم احلياة اجلديدة
كأسرة على أفضل ما يكون .تكون األسابيع األولى بعد الوالدة مكثفة ويجب أال
تتعاملي معها بشكل منفرد .فكري قبل الوالدة فيمن ميكن أن يقدم الدعم لك وللوالد.
قومي بالتنسيق مبكر ًا مع ممرضة توليد من الالتي يزاولن املهنة بشكل حر ،ميكنها
أن ترعاك في البيت بعد انتهاء فترة اإلقامة في املستشفى .اقبلي املساعدة من
األسرة واألصدقاء واملعارف.
إذا لم يكن لديك زوج فمن األهمية مبكان احلصول على مساعدة من األصدقاء أو
األقارب .ال تخجلي من سؤال املعارف واألصدقاء املخلصني أن يتسوقوا لك على
سبيل املثال أو شراء بعض الطعام أو غسل املالبس أو مجرد مرافقتك في نزهة.
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في حالة وجود ضرورة طبية ميكن أن توصي طبيبة النساء باحلصول على مساعدات
إضافية لتنفيذ الواجبات املنزلية من خالل دار الرعاية املنزلية  .Spitexإال أن التأمني
الصحي األساسي ال يتحمل تلك التكاليف .استعلمي من التأمني الصحي التابع لك
عن اخلدمات املتوقعة من التأمني اإلضافي اخلاص بك وإلى أي مدى تصل تلك
اخلدمات (انظر صفحة .)6
الدعم بعد الوالدة
بغض النظر عن كيفية ومكان الوالدة فإنه يحق لك احلصول على متابعة في البيت من
جانب إحدى ممرضات التوليد .حيث تساعدك عند الرضاعة وتتحكم في عودة الرحم
إلى وضعه الطبيعي وترشدك أثناء رعاية الطفل .يتحمل التأمني الصحي تكاليف
الزيارات املنزلية حتى عشرة أيام بعد الوالدة .في حالة وجود ظروف استثنائية فيمكن
أن توصي طبيبة النساء برعاية طويلة تقوم بها إحدى ممرضات التوليد .قبل الوالدة
قومي بإجراء اتصال مع إحدى ممرضات التوليد املقيمات كي تتأكدي من أنك
ستجدين من يكون لديها وقت.
يتلقى الوالدان الدعم أيض ًا من طبيبة النساء أو من خالل املنتدى االستشاري
لألمهات واآلباء في احلي أو من استشارية الرضاعة وذلك عند حدوث مشاكل مع
الرضاعة الطبيعية أو مع الليالي بدون نوم أو أثناء رعاية الطفل .إن العرض اخلاص
للمنتدى االستشاري لألمهات واآلباء هو عرض مجاني وميكن تقدمي املشورة في
البيت أو مكاتب االستشارات أو عبر الهاتف .االستشارة اخلاصة بالرضاعة الطبيعية
املقدمة من جانب إحدى استشاريات الرضاعة مجانية ،وإذا اقتضى األمر ميكن أن
تأتي االستشاريات إليك في املنزل (انظر صفحة  .)31في حالة وجود أسئلة عن
الصحة ورعاية طفلك ميكنك التوجه أيض ًا إلى طبيب/طبيبة األطفال اخلاص بك .من
املفيد جد ًا في هذا الشأن إذا قمت قبل الوالدة بزيارة طبيب أطفال – ويا حبذا لو
كان بالقرب من منزلك – (انظر صفحة .)30
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الوالدة
كل شيء معد اآلن ليوم الوالدة .ولكن كيف تسير في الواقع عملية الوالدة؟ فيما يلي
ستجدي أنت وزوجك أهم املعلومات املتعلقة بهذا األمر.
بداية الوالدة
ً
التقلصات هي غالبا العالمة األولى لعملية الوالدة املرتقبة :حيث تشعرين بسحب في
الظهر أو آالم خفيفة تشبة آالم الدورة الشهرية أو تشعرين بأن بطنك متصلبة .عندما
يقترب موعد الوالدة قد تنزفني بعض املخاط الذي رمبا مييل قلي ً
ال للون الدم .مبجرد
ً
أن تبدأ التقلصات في االنتظام وتكون مؤملة ينبغي عليك االتصال هاتفيا باملستشفى
أو طبيبة النساء اخلاصة بك أو ممرضة التوليد تلك .األمر هنا يدور حول تقلصات
منتظمة تستغرق الواحدة منها من  20إلى  60ثانية وتتكرر على فترات من  5إلى 7
دقائق.
ً
ً
اجتهي أيضا إلى املستشفى فورا عند عدم وجود تقلصات منتظمة في احلاالت
التالية:
إذا كنت تفقدين السائل األمنيوسي
خروج دم من املهبل
وجود صداع غير عادي أو آالم أعلى البطن أو
إذا لم تعدي تشعرين بالطفل نهائي ًا أو شعور أضعف مما كان
يرجى تسجيل مجيئك مبكاملة هاتفية.
مسار الوالدة
بعد دخول املستشفى يتم فحص نبضات قلب اجلنني والتقلصات باستخدام جهاز
مراقبة قلب اجلنني ) .(CTGيساعد هذا الفحص على التعرف في الوقت املناسب على
احتمال تعرض الطفل ملوقف خطير أثناء الوالدة.
من خالل زيادة حركة التقلصات ينفتح الرحم وينزلق اجلنني أعمق وأعمق في
احلوض .في كثير من األحيان أثناء تلك املرحلة ينفجر كيس السائل األمنيوسي
للخارج (متزق األغشية) ويخرج السائل عبر املهبل نحو اخلارج.
الوالدة :بداية عالقة مدى احلياة
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أحيان ًا يجب على ممرضة التوليد أن تقوم بفتح كيس السائل األمنيوسي ،وهو أمر
غير مؤلم .تلك املرحلة التي تسمى مرحلة الفتح تستغرق بالنسبة للوالدة األولى ما بني
ثمان إلى اثنتي عشرة ساعة ،وبالنسبة ملن مرت بتجربة الوالدة قبل ذلك يكون الوقت
أقصر في الغالب .وعندما يكون عنق الرحم مفتوح ًا بشكل كامل ورأس الطفل قد
وصلت إلى قاع احلوض ،يجب على األم حينها أن تضغط بشكل فعال.
في بعض األحيان يكون هناك مواقف يجب فيها والدة الطفل بسرعة .في تلك املرحلة
يكون من الضروري القيام بإجراءات جزئية داعمة مثل كأس الشفط أو كماشة
ملساعدة الطفل واألم .تستمر التقلصات بعد والدة الطفل لوقت قصير حتى يتم طرد
(املشيمة) للخارج .وبهذا تنتهي عملية الوالدة.
أثناء الوالدة تتمدد أنسجة املهبل واملنطقة احمليطة به ،األمر الذي ميكن أن يؤدي إلى
ظهور متزقات أو جروح صغيرة .لتجنب حدوث متزق أكبر بني فتحة املهبل وفتحة
الشرج ،يتم أحيان ًا عمل ما يسمى بضع الفرج .وألن الشق يتم أثناء ضغط التقلص،
يالحظ .يجب خياطة التمزقات والشقوق األكبر في نهاية عملية الوالدة .وفي العادة
فال
َ
تلتئم تلك اجلروح بسرعة كبيرة وبشكل جيد.
معجل الوالدة
في املواقف التالية ميكن البدء في عملية الوالدة من خالل إعطاء عقاقير مح ِّفزة
للتقلصات:
إذا جتاوز اجلنني وقت والدته بفترة تتراوح بني  7إلى  11يوم ًا
وجود تسمم حمل يهدد األم
السائل األمنيوسي احمليط باجلنني قليل للغاية أو
أن اجلنني لم يعد ينمو
إذا سارت فترة احلمل دون مضاعفات ومت اإلعالن عن والدة بدون مخاطر ،فينبغي أال
تتدخل ممرضة التوليد أو يتدخل فريق األطباء في املسار الطبيعي .في بعض احلاالت
الفردية تكون التقلصات ضعيفة للغاية ،األمر الذي يستدعي استخدام معجل والدة
لكي تستمر عملية الوالدة.
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الوالدة القيصرية
إذا كانت الوالدة الطبيعية غير ممكنة أو كان هناك خطر متزايد على األم أو الطفل،
ففي هذه احلالة تكون الوالدة القيصرية (قطع األوردة) ضرورية .يتم إجراء الوالدة
القيصرية تقريب ًا قبل أسبوع من موعد الوالدة الطبيعية املتوقع.
إذا مت إجراء الوالدة القيصرية ألسباب غير طبيه ولكن بناء ًا على رغبة املرأة احلامل،
فهذا يسمى والدة قيصرية مرغوبة ،وقد ازداد الطلب عليها في األعوام األخيرة ألن
النساء يتصورن أنها أكثر أمان ًا للطفل ولها وتعاني فيها األم من آالم أقل .أما من
املنظور الطبي فال يوجد أي دليل على وجود صعوبات أكثر في الوالدة الطبيعية
بشرط أن تتم مراقبة الطفل واملرأة التي أوشكت على الوضع بشكل جيد.
إذا ظهرت مشاكل عند الوالدة ميكن أن تهدد األم أو الطفل فيجب إجراء عملية والدة
قيصرية طارئة في ظروف معينة .ويكون كل شيء مع ّد ًا في املستشفى لهذا التطور
وميكنهم اتخاذ إجراءات سريعة إذا اقتضى األمر.
ميكن أن ينتج عن عملية الوالدة القيصرية إقامة أطول في املستشفى بالنسبة لألم ألن
حركتها تصبح مقيدة في األيام األولى عقب العملية بسبب اآلالم التي تعانيها في
منطقة العملية.
تخفيف آالم الوالدة
ميكن تخفيف آالم املخاض من خالل حمام دافيء واحلركة وتغيير الوضع والتدليك
والعقاقير املضادة للتشنجات والعالج بالوخز وبالروائح العطرية واملعاجلة املثلية .إذا
لم تكف تلك اإلجراءات فيمكن تخفيف آالم املخاض أيض ًا مبساعدة تخدير فوق
اجلافية ) ،(PDAحيث يتم حقن مخدر ومسكن لأللم في منطقة الفقرات القطنية
السفلية ،فال تعد املرأة تشعر بأي ألم أو مجرد ألم بسيط ينحسر بدء ًا من البطن
باجتاه األسفل ،ولكنها تعايش جتربة الوالدة بكامل وعيها.
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الساعات األولى بعد الوالدة
عندما يولد الطفل يتم قطع احلبل السري .وبعد ذلك يوضع الرضيع على بطنه ويتم
تغطيته ببطانية دافئة .اآلن أصبح لديكما الوقت الكافي للنظر إلى بعضكما البعض
والتعارف .رمبا يبحث الرضيع من تلقاء نفسه عن الثدي ويبدأ في املص ،وإن لم
يحدث هذا فسوف تساعده ممرضة التوليد اخلاصة بك .وميكن إجراء الفحص األول
وقت الحق يتم قياس أبعاد ووزن الطفل.
للطفل وهو بني ذراعيها .وفي ٍ
األب عند الوالدة
َ
املنتظرين أن يكونوا موجودين عند والدة طفلهم .وغالب ًا ما يجد
يريد معظم اآلباء
هؤالء اآلباء أنه من الصعب عليهم أال يكون لهم دور ملموس في جناح الوالدة .غير أن
هذا غير صحيح ،حيث ميكن أن ميثل وجود شخص ثقة أمر ًا مهم ًا للمرأة للتخفيف
عنها في فترة ما بني التقلصات .عالو ًة على ذلك ميكن أن يساهم الزوج أيض ًا بفاعلية
في تخفيف حدة األلم ،حيث يقوم مبساعدة املرأة التي تلد في اتخاذ أوضاع اجلسم
املخ ِّففة لأللم ،أو يقوم بتدليكها أو يطبق معها أساليب التنفس التي تعلماها في دورة
االستعداد للوالدة .وميكنه أن يشجعها على الضغط حتت إشراف ممرضة التوليد
أثناء مرحلة الطرد (الطلق) في الوالدة وقطع احلبل السري بعد الوالدة.
وفي العادة ميكن للزوج أن يكون موجود ًا أيض ًا أثناء الوالدة القيصرية.
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في فترة النفاس
مع والدة الطفل تتغير حياة الوالدين بشكل كامل .متتعي بلحظات من السعادة
واألمان ،حيث يعتبر القرب اجلسدي ومالمسة اجللد مهم جد ًا بالنسبة للطفل.
سيستمع إلى صوتك باهتمام؛ حتدثي معه وغنّي له واضحكي .ال تخافي من تدليله
بهداياك تلك .خذي وقتك للتعرف على بعضكما البعض؛ فيجب أن تنمو مشاعر
األمومة واألبوة أيض ًا .ستتعلمني سريع ًا كيف يتفاعل طفلك وما هي احتياجاته.
وفي الوقت نفسه سيدرك الوالدان أيض ًا مسئوليتهم الكبيرة وسيكون لديهما كثير من
التساؤالت عن صحة ومنو الطفل .ورمبا ال تتم كثير من األمور بالصورة التي
تخيلتموها؛ فكونوا صبورين مع ًا ومع الرضيع .فالوالدية مليئة باملفاجآت.
باعتباركم آباء وأمهات جدد فمن احملتمل أنكم ستتلقون كثير من الزيارات العائلية
ومن األصدقاء الذين يفرحون معكم .متتعا بتلك الزيارات إذا كانت تسعدكما .أما
إذا كانت كثيرة جد ًا فال تخجال من التصريح بذلك .فرمبا باعتبارك أم ًا تكوني مبفردك
لفترات طويلة مع طفلك وتشعرين بشيء من العزلة؛ تواعدي مع أم شابة أخرى أو
قومي بزيارة أحد ملتقيات األطفال الرضع في مركز احلي السكني.
فترة النفاس بالنسبة لألم
يطلق على الفترة فيما بني أول ستة وحتى ثمانية أسابيع بعد الوالدة مسمى فترة
النفاس .في السابق كانت األمهات الشابات يقضني فترة ما بعد الوالدة مباشر ًة في
السرير .أما اليوم فاألم ينبغي أن تتعامل مع نفسها في تلك الفترة بوعي ومتنح
نفسها وقت ًا لالسترخاء.
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إن جراح الوالدة جتعل اجللوس والذهاب إلى املرحاض واالستحمام مرهق ًا نوع ًا ما
في األيام األولى .ينشأ في الرحم جرح كبير بسبب انفصال (املشيمة) ،األمر الذي
بني على مدى األسابيع
يؤدي إلى نزيف يشبه الطمث .يتلون دم النفاس هذا بلون ّ
التالية ويتحول بعد ذلك للون أبيض مائل لالصفرار .استخدمي فوط صحية (ليس
سدادات قطنية) وقومي بتغييرها كثير ًا .إذا فاحت رائحة كريهة للفوطة الصحية
فجأة ،أو ظهر من جديد نزيف قوي أو تعرضت حلمى ،فينبغي عليك القيام بفحص
طبي.
اكتئاب الوالدة واكتئاب فترة النفاس
كثير من النساء تشعر في األيام األولى بعد الوالدة بتقلبات مزاجية شديدة وشعور
باحلزن .هذا األمر له عالقة باإلنهاك الذي تعانيه والتغيرات الهرمونية التي طرأت
عليها .هذا ما يطلق عليه اكتئاب الوالدة .هذا االكتئاب يختفي في العادة بعد وقت
قصير وال يحتاج للعالج.
ال تخلطي بني اكتئاب الوالدة وبني (اكتئاب النفاس) ،والذي يظهر غالب ًا متأخر ًا قلي ً
ال
– بضعة أسابيع إلى سنة كاملة بعد الوالدة – ويستمر لفترة أطول .خذي عالمات
االكتئاب على محمل اجلد مثل األرق أو فتور الهمة أو التهيج أو احلزن أو التعاسة
وحتدثي مع زوجك أو إحدى صديقاتك عن هذا .للتمييز بني آالم اإلنهاك «الطبيعي»
بعد الوالدة يوصى باحلديث عنها مع طبيبة النساء التي تتابعني معها أو ممرضة
التوليد أو مستشارة األمهات ،حيث ميكن بل وينبغي عالج اكتئاب النفاس.أحيان ًا
يجب تناول عقاقير ،ولكن هذا ال يعني أن عليك التوقف عن الرضاعة الطبيعية.
املتابعة عند طبيبة النساء
بعد نحو ستة أسابيع بعد الوالدة تكون املتابعة األولى عند طبيبة النساء .من األفضل
أن تقومي بتحديد موعد بعد اخلروج من املستشفى أو من مركز الوالدة مباشرةً.
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تقوم طبيبة النساء بفحص الرحم وجروح الوالدة والثديني .حتى وقت الفحص هذا
يكون الرحم قد عاد مرة أخرى إلى وضعه الطبيعي بشكل كامل .على الرغم من أن
الدورة الشهرية ال تأتي بسبب الرضاعة الطبيعية ،إال أن هذا ال يعتبر سبب ًا كافي ًا ملنع
حدوث حمل جديد .ولذلك قومي بالتحدث مع طبيبة النساء عن وسائل منع احلمل
املمكنة.
مبدئي ًا قومي بتحديد وقت االتصال اجلنسي األول .ال يوجد وقت محدد موصى به
طبي ًا ،ولكن طاملا أنه ال يزال لديك إفرازات دموية وجروح الوالدة لم تلتئم ،فينبغي أن
تتجنبي اجلماع.
بخصوص نزيف الدورة الشهرية األول بعد الوالدة ،فهذا يختلف من امرأة ألخرى.
بالنسبة للنساء الالتي ال تقمن بالرضاعة الطبيعية ،فيحدث عندهن بعد حوالي ستة
إلى عشرة أسابيع .أما بالنسبة للنساء الالتي تقمن بالرضاعة الطبيعية ،فالفترة في
الغالب متقاربة ،خاص ًة إذا لم تكن تقوم بالرضاعة الطبيعية بشكل كامل والفترات بني
وجبات الرضاعة املنفردة كبيرة.
تدريبات قاع احلوض
أثناء فترة احلمل والوالدة تتحمل عضالت قاع احلوض فوق طاقتها بكثير ،ولذا من
املهم تقوية العضالت الضعيفة .ميكنك القيام بهذا بشكل مستقل عن طريق تدريبات
محددة أو ما يسمى دورات االرتداد .تبدأ دورات االرتداد على أقرب تقدير بعد ستة
أسابيع بعد الوالدة وهي تتيح فرصة جيدة للتعرف على سيدات في ظروف حياتية
مشابهة .اسألي ممرضة التوليد أو طبيبة النساء عن عناوين تلك الدورات.
جتنبي رفع األشياء الثقيلة أثناء نشاطك اليومي .ميكنك تخفيف احلمل على قاع
احلوض من خالل اجللوس واالستلقاء على اجلنب والرضاعة على مضجع االستلقاء.
يجب أن يكون قاع احلوض مشدود بشكل واع عند السعال والعطس والضحك.
ينبغي أال متارسي أي نوع من أنواع الرياضة خالل األسابيع الستة األولى بعد
الوالدة .إال أن املشي في الهواء الطلق يعتبر أمر ًا صحي ًا.
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الرضاعة الطبيعية :التمرين يصنع املعجزات
ينتج الثدي بعد ساعات قليلة من الوالدة ما يسمى اللبأ (كولوستروم) والذي يحتوي
على مكونات رئيسية هامة ملقاومة األمراض .يبدأ خروج اللنب احلقيقي في خالل يوم
إلى ثالثة أيام بعد الوالدة ورمبا يكون مرتبط ًا ببعض األلم .هناك بعض األمور التي
تساعد على التخفيف من األلم مثل كثرة طلب الرضيع للنب ووضع كمادات دافئة قبل
الرضاعة وكمادات باردة بعدها.
تشرح لك ممرضة التوليد أو ممرضة الرعاية املتخصصة في املستشفى أوضاع
وأساليب الرضاعة املختلفة وكيفية وضع الرضيع على الثدي .توافقي مع إيقاع شرب
الرضيع وقومي بإرضاعه كلما كان جائع ًا .ميكنك أن تعرفي أن الرضيع قد حصل
على كفايته من اللنب عندما متتلئ حفاضته بشكل منتظم ويسترخي بعد الرضاعة.
لنب األم هو أفضل تغذية للرضيع ويحتوي أيض ًا على أجسام مضادة لألمراض .في
األشهر األربعة وحتى الستة األولى ال يحتاج الرضيع إلى شيء آخر .وبالنسبة لألم
من املهم جد ًا اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على مواد غذائية غنية بالفيتامينات
واملعادن مثل الفواكه واخلضروات والسلطات واحلبوب الكاملة ومنتجات األلبان.
جتنبي شرب الكحوليات والتدخني وال تشربي إال القليل من املشروبات التي حتتوي
على الكافيني .وال تتناولي عقاقير طبية إال بعد استشارة الطبيب .ال يوصى أثناء فترة
الرضاعة باتباع حمية غذائية للتخلص من األرطال التي اكتسبتيها أثناء احلمل.
هل لديك الكثير جد ًا أو القليل جد ًا من اللنب و/أو تشعرين بألم في الثديني؟ في كثير
من األحيان يتوازن تدفق اللنب مع انتظام الرضاعة الطبيعية .ميكن أن تساعد أعشاب
خاصة بالرضاعة الطبيعية حتصلني عليها من محل العطارة أو الصيدلية في حتفيز
إنتاج اللنب .أيض ًا ينبغي أن تنتبهي إلى شرب السوائل بدرجة كافية وعدم إجهاد
نفسك جسماني ًا .في حالة وجود كثير من اللنب أو التهاب في احللمات أو بدايات
التهاب في الثدي ،اطلبي مساعدة ممرضة التوليد أو مجلس الرضاعة الطبيعية
االستشاري أو املنتدى االستشاري لألمهات واآلباء .يجب أن متارسي الرضاعة
الطبيعية وحتلي بالصبر مع نفسك ومع الطفل إذا لم ينجح األمر على الفور.
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بدائل الرضاعة الطبيعية
ً
إذا لم تتمكني أو لم ترغبي في إرضاع طفلك طبيعيا ،فإن هناك مجموعة كبيرة من
بدائل لنب األم (لنب الرضع أو لنب مضاد للحساسية (لنب  )HAعند الرضع املعرضني
خلطر احلساسية) .ميكنك احلصول عليه من الصيدلية أو من محل العطارة أو محالت
التجزئة على سبيل املثال .ويتم إعداده وفق ًا للتعليمات املوجودة على العبوة .من املهم
أن تعطي الطفل الزجاجة وهي غير ساخنة جد ًا أو باردة جد ًا .حتققي من درجة
احلرارة من خالل تقطير بضع قطرات من السائل املوجود في الزجاجة على اجلزء
الداخلي من الساعد.
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األيام واألسابيع األولى للطفل
يتم إجراء الفحص الشامل األول من جانب طبيب أو طبيبة أطفال في األيام األولى
بعد الوالدة .في البداية يتم وزن طفلك يومي ًا .أن يفقد الطفل بعض الوزن في األيام
األولى فهذا أمر طبيعي ،فبعد بضعة أيام سيزداد وزنه مرة أخرى.
بعض األطفال في األيام األولى بعد الوالدة يكون لون بشرتهم مائل للون األصفر
(مرض اليرقان)؛ ستقوم ممرضة التوليد أو إحدى ممرضات الرعاية بإجراء مزيد من
الفحوصات إذا ازداد هذا اللون األصفر .عالوة على ذلك سيتم فحص الطفل حديث
الوالدة بخصوص اضطرابات التمثيل الغذائي (اختبار غوثري)؛ حيث يتم أخذ بضع
قطرات من الدم من كعب الرضيع .ويتم استبعاد من يعاني من صعوبات خلقية في
السمع من اختبار السمع.
بعد ساعات قليلة من الوالدة يحصل طفلك على جرعة من فيتامني  ،Kوالذي يهدف
إلى منع النزيف الداخلي .يتكرر إعطاء الفيتامني على مدى األسابيع األربعة األولى
من حياة الرضيع مرتني ،حتى تستقبل األمعاء والكبد غير الناضجني بعد في املولود
اجلديد فيتامني  Kبشكل أفضل واالستفادة منه.
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مع الطفل في املنزل
يقضي الرضيع اجلزء األكبر من وقته في النوم والرضاعة .ولكن احلاجة للنوم تختلف
كثير ًا من طفل آلخر؛ فبعض األطفال ينامون ملدة تصل إلى  20ساعة ،وأخرين يكفيهم
 12ساعة يومي ًا فقط .ينبغي وضع الرضيع على ظهره دون وسادة رأس في كيس نوم
وتكون درجة احلرارة احمليطة بني  18و 20درجة .أثناء رعاية الرضيع يكون لدى األم
كاف للعب معه وتدليله .يستمع كثير من األطفال الرضع باللعب أثناء
واألب وقت ٍ
االستحمام .وينبغي أن تكون درجة حرارة ماء االستحمام  37درجة تقريب ًا .وال
حتتاجني الستخدام أدوات العناية الشخصية معه .وإذا كان جلد الطفل جاف ًا للغاية
فال ينبغي أن يستحم أكثر من مرتني في األسبوع.
يتم توجيهك في املستشفى أو من خالل ممرضة الوالدة لكيفية العناية بالسرة؛ قومي
بتنفيذ تلك اإلرشادات حتى يسقط بقية احلبل السري.
بداي ًة من األسبوع الثاني بعد الوالدة يوصى بإعطاء قطرات من فيتامني  ،Dلتجنب
مرض العظام .ينبغي إعطاء تلك القطرات على مدار العام األول بكامله .وستحصلني
على الوصفة في املستشفى أو من طبيب األطفال.
للتحقق من أن الطفل ينمو بشكل جيد ،ميكنك الذهاب إلى مستشارة األمهات واآلباء
ملراقبة الوزن .هذا املرﮐﺰ اﻻستشاري لديه ايضا املعرفة بالرضاعة والعناية
بالرضيع.
عاد ًة ما يتم أول فحص خاص بالنمو عند طبيب األطفال بعد أسبوعني إلى أربعة
أسابيع .في حالة ظهور أي تساؤل أو مخاوف قبل أول فحص وقائي ،فإن طبيب
األطفال يسعده تقدمي املشورة لك .خالل األسابيع األولى من عمر الرضيع يقوم طبيب
األطفال بفحص اخلصر بواسطة املوجات فوق الصوتية للتأكد من عدم وجود أي
تشوه.
البكاء والصراخ
يعتبر بكاء الطفل أمر ًا طبيعي ًا للغاية وميكن أن يعود لعدة أسباب .ففي الشهور األولى
من عمر الرضيع يعتبر الصراخ والبكاء وسيلته الوحيدة إلخبارك أنه يحتاجك بالقرب
منه أو أنه جائع أو متعب أو أن حفاضاته قد ابتلت على سبيل املثال .ورمبا يبكي ألن
اجلو حار أو ممل .ولكن ليس دائم ًا هناك سبب وجيه للصراخ ،فكثير من األطفال
الرضع ينتابهم في فترة ما بعد الظهر أو املساء نوبات من الصراخ؛ وهناك اعتقاد
بأن كثير من األحاسيس التي يشعر بها الرضيع خالل اليوم تؤدي إلى توتره داخلي ًا،
الوالدة :بداية عالقة مدى احلياة

25

ويحاول أن يتحرر من هذا التوتر بالصراخ .ميكن أن يهدأ الطفل إذا قمتي بحمله
والطواف به ،وال تقلقي من أن يفسد الطفل بذلك التصرف .أما إذا كان طفلك كثير
الصراخ جد ًا وبشكل متواصل ووصلت قواك معه إلى احلد األقصى ،فيمكنك طلب
دعم مبكر لدى طبيبة األطفال .ميكن أيض ًا أن تساعدك نصائح املنتدى االستشاري
لألمهات واآلباء في هذا الشأن .اطلبي من األصدقاء أو األقارب أو اجليران أن
يخففوا عنك ِ
احلمل أحيان ًا ويقوموا برعاية الرضيع بعض الوقت ،بحيث ميكنك إعادة
شحن بطاريتك في هذا الوقت.
بابا يستطيع فعل أي شيء
بعد عودتكم من املستشفى أو مركز الوالدة يكون اعتمادكم على التقسيم اجليد للعمل
باعتباركم أسرة جديدة .بخالف الرضاعة الطبيعية ميكنك كأب أن تقوم باملساعدة في
جميع الواجبات األخرى الكثيرة .وستكون زوجتك سعيدة بالتأكيد إذا قمت باألعمال
املجهدة جسدي ًا مثل التنظيف أو التسوق .األهم بكثير من األعمال املنزلية هو قضاء
كثير من الوقت مع طفلك الرضيع وبناء عالقة معه.
أنت وزوجتك كل منكما له طريقة مختلفة في تغيير حفاضات الرضيع وحتميمه
وتسليته واللعب معه ،فال تفقد الثقة بنفسك عندما ترى أن زوجتك تعرف كل شيء على
أفضل ما يكون؛ يجب عليك أن تك ِّون خبراتك الشخصية بنفسك ورمبا يكون األمر
مختلف ًا ولكنه جيد أيض ًا .ميكنك في الليل أيض ًا أن تقدم املساعدة حيث تقوم بإحضار
الطفل من سريره الصغير ومناولته لألم .كثير ًا ما تكون هناك لفتات صغيرة متنح األم
إحساس ًا جيد ًا ،وليس تأدية الواجبات فقط.
أصبحا والدين – وظال زوجني
تغير الوالدة ك ً
ال من العالقة العاطفية واجلسدية للزوجني .في كثير من األحيان ال
تشعر األمهات الشابات على مدى عدة أسابيع أو أشهر بأي رغبة جنسية ،وهو ما
يعد أمر ًا طبيعي ًا .وميكن أن يعزى هذا األمر لالنشغال بدورها اجلديد كأم والتعود
على جسمها الذي تغير شكله والتغيرات الهرمونية التي طرأت عليها.
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وهناك أيض ًا بعض الرجال الذين يحتاجون وقت ًا بعد املرور بتجربة الوالدة للشعور
مرة أخرى بالرغبة اجلنسية .حتدثا مع بعضكما البعض عن رغباتكما واحتياجاتكما.
خذا ما يكفي من الوقت لكي تعودا مرة أخرى زوجني وتقتربا جسدي ًا من جديد
بجانب األبوة واألمومة.
أصبحت أخت ًا أو أصبح أخ ًا
تعتبر والدة طفل جتربة حاسمة أيض ًا بالنسبة لألخوة .حيث يتغير ترتيبهم في األسرة
ويخافون من أن يقل حب األم واألب لهم .إن مشاعر الغيرة من الطفل اجلديد هي
مشاعر طبيعية .ال تصابي بخيبة أمل إذا لم يبد األخ أو األخت في البداية االهتمام
الكافي بالرضيع أو حتى رفضه متام ًا .حاولي إشراك الطفل األكبرفي العناية بالطفل
اجلديد وال تخافي من أنه قد يؤمله .من املجدي بالنسبة للطفل األكبر أن يتمكن ك ً
ال من
األب واألم من تخصيص وقت للطفل األكبر فقط؛ حيث يشعره هذا أنه ال يزال
محبوب ًا .طالعوا مع ًا كتاب مصور أو اجلسوا في املساء على سريره وجتاذبوا أطراف
احلديث لبعض الوقت.
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ليس مثالي ًا – ولكنه جيد مبا فيه الكفاية
يوم ًا بعد يوم تزداد خبرتكم كآباء في التعامل مع طفلكم واالستجابة بشكل أفضل
الحتياجاته .وتسير العمليات احملددة واملعتادة في احلياة اليومية مع الطفل بشكل
جيد .ورغم ذلك رمبا تقلقوا بشأن كونكم قد قمتم بكل شيء بشكل صحيح وما إذا
كان طفلك ال يعوزه شيء .كونوا على ثقة بأنفسكم وبطفلكم ،فعلى الرغم من أن
األطفال الرضع ال يزالون صغار ًا للغاية ،إال أنهم على استعداد تام للتكيف .فطفلكم
ال يحتاج لوالدين مثاليني .يكفي أن تكونوا موجودين وأن تستجيبوا بإحساس عال
الحتياجاته عندما يحتاج لذلك ،فعندما يعتمد على أشخاص ثقة  -من الضروري
وجودهم  -فذلك سيشعره باألمان.
نتمنى لكم كل السعادة كآباء وأمهات.
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عناوين

عناوين
االستعداد للوالدة والوالدة ورعاية فترة النقاهة

Universitätsspital Basel
Frauenklinik
Spitalstrasse 21, 4031 Basel
www.unispital-basel.ch
Tel Zentrale Universitätsspital: 061 265 25 25
Tel Patientenaufnahme: 061 265 91 91 ()التسجيل للوالدة
Tel Sekretariat Geburtshilfe: 061 265 90 17 )(دورات االستعداد للوالدة
Tel Gebärsaal: 061 265 90 49/50
Tel Notfälle Frauenklinik: 061 265 91 34

) (مستشفى خاصBethesda Spital
Gellertstrasse 144, 4020 Basel
www.bethesda.ch
Tel 061 315 21 21
Tel Gebärsaal: 061 315 22 22
Geburtsstätte Basel
Schweizergasse 8, 4054 Basel
www.geburtsstaette.ch
Tel 061 462 47 11

ممرضات توليد يزاولن املهنة بشكل حر
،ممرضات التوليد هن معاونات والدة محترفات دون معاجلة طبية
.يرافقنكي قبل وأثناء وبعد الوالدة
www.baslerhebamme.ch
www.hebamme.ch
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دورات العناية بالرضيع

Familea

مدرسة األم واألب للعناية بالرضيع

Freie Strasse 35, 4001 Basel
www.familea.ch/angebot/beratung/mu-va-schule
Tel 061 260 92 92

طبيب/طبيبة األطفال

طبيب/طبيبة أطفال مقيم

www.kindermedizin-regiobasel.ch
Universitäts-Kinderspital beider Basel UKBB
Spitalstrasse 33, 4056 Basel
www.ukbb.ch
Tel 061 704 12 12

ملرﮐﺰ االستشارى لألمهات واآلباء ﺑـكانتون باﺰل  -شتادت

املؤهالت من ذوي اخلبرة يقدمن لك نصائح مجانية عن الرضاعة
فريق من املمرضات
َّ
الطبيعية أو التغذية أو النوم أو الصحة أو تربية األطفال من سن يوم إلى  5أعوام.

Freie Strasse 35, 4001 Basel
www.muetterberatung-basel.ch
Tel 061 690 26 90
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عناوين

مجلس الرضاعة الطبيعية االستشاري

ميكن ملستشارات الرضاعة الطبيعية تقدمي إجابات على جميع األسئلة املتعلقة
بالرضاعه الطبيعية وميكن أن يساعدنك أيض ًا إذا كنت ترغبني في التوقف عن
.الرضاعة الطبيعية
Stillberatung des Universitätsspitals Basel

العنوان املذكور أعاله
مجلس الرضاعة الطبيعية االستشاري من االثنني إلى اجلمعة
Tel 061 265 90 94

Dipl. Stillberaterinnen IBCLC
www.stillen.ch
Stillberatung La Leche League
www.stillberatung.ch

مساعدة في حالة وجود مشاكل نفسية
) ساعة24( في حالة الطواريء

Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel (UPK)
Tel 061 325 51 00
Psychiatrische Poliklinik am Universitätsspital Basel (PUP)
Petersgraben 4, 4031 Basel
Tel 061 265 50 40
Zentrum für Affektive-, Stress- und Schlafstörungen (ZASS)

مواعيد استشارات خاصة في حالة وجود مشاكل نفسية
.في فترة احلمل وبعد الوالدة
Tel 061 325 80 30
www.upkbs.ch

الدعم عند صراخ الرضع

Schreisprechstunde UKBB
Tel 061 704 12 20

تخفيف العبء عن األسرة

Schweizerisches Rotes Kreuz Basel
www.srk-basel.ch/angebote/familienentlastung.htm
Tel 061 319 56 52
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عناوين أخرى

Spitex Basel

تقدم دار الرعاية املنزلية  Spitexببازل للحوامل ولألمهات في فترة النفاس املساعدة
في األعمال املنزلية .وميكن تغطية التكاليف من خالل التأمني الصحي بحسب التأمني
اإلضافي.
www.spitexbasel.ch
Tel 061 686 96 15

Zivilstandsamt Basel-Stadt
Rittergasse 11, 4010 Basel
www.bdm.bs.ch/dienstleistungen
Tel 061 267 95 94

معلومات أخرى

توصيات التغذية الصادرة من املكتب االحتادي للصحة العامة
كتيب «التغذية أثناء احلمل والرضاعة» متاح باللغات األملانية والفرنسية واإليطالية.
ميكن الطلب أو التنزيل من خالل الرابط
www.bag.admin.ch/themen/ernaehrung_bewegung/05207/05217

معلومات حول الرضاعة الطبيعية من جانب املؤسسة السويسرية
لتشجيع الرضاعة الطبيعية
كتيب «الرضاعة الطبيعية – بداية صحية للحياة» متاح باللغات األملانية والفرنسية
واإليطالية واإلجنليزية واأللبانية والبرتغالية والصربية واألسبانية والتاميلية والتركية.
ميكن الطلب أو التنزيل من خالل الرابط
www.stiftungstillen.ch
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Adresse
Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Bereich Gesundheitsdienste
Abteilung Prävention
St. Alban-Vorstadt 19
CH-4052 Basel
Tel 061 267 45 20
abteilung.praevention@bs.ch
www.gesundheit.bs.ch

