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 دهد؟ کلینیک زایمان چه خدماتی یم

کند. همه افراد  دهد که شهرداری سازماندیه یم کلینیک زایمان خدماتر را ارائه یم

 دارای مجوز اقامت در فنالند مستحق دریافت این خدمات هستند. 

ی مستحق دریافت حمایت از کلینیک زایمان  قانوتی نتر در برخی مناطق، مهاجران غتر

ید و در این -هستند   با یک کلینیک زایمان در نزدییک خود تماس بگتر
ً
 حتما

ً
< لطفا

سید!   باره سوال بتر

ی و حفظ سالمتر هر دوی آنها  هدف کلینیک زایمان، نظارت بر سالمت مادر و جنیر

 است. 

 
ی

های  اگر هر گونه مشکیل در طول بارداری تشخیص داده شود، کلینیک هماهنیک

الزم برای درمان و کمک مناسب را در ارسع وقت صورت خواهد داد. در صورت 

نیاز، به یک کلینیک رسپاتی زایمان 

 شوید.  ارجاع داده یم

 

کلینیک زایمان به کل خانواده 

دهد. از  خدمات حمایتر ارائه یم

ی برای همرایه مادر در   پدران نتر

 شود.  کلینیک استقبال یم

 11صفحه  2صفحه 

توانید درباره  در کلینیک زایمان می
همه موارد مربوط به سالمتی و 

 تندرستی بحث کنید.

های  توانید درباره نگرانی همچنین می
خود صحبت کنید. اگر پرستار نتواند 
به شما کمک کند، او شما را به 

 متخصصی دیگر ارجاع خواهد داد!

 یم توانید راجع به هر موضویع در کلینیک زایمان صحبت کنید

موضوعات مورد بحث در کلینیک زایمان شامل موارد 
 زیر است:

  رابطه شما با شریک زندگی و سالمتی شریک
 تان زندگی

 سبک زندگی و آثار آن در بارداری 

 سالمت روحی مادر باردار 

 شود نیازهای کودکی که به زودی متولد می 

 احساسات و انتظارات درباره زایمان 

 شبکه حمایتی خانواده 

https://pixabay.com/photos/baby-belly-pregnant-birth-human-1533541/
https://pixabay.com/photos/clasped-hands-comfort-hands-people-541849/


 11صفحه 

وقتی پس از زایمان زمان آن رسید که از بیمارستان مرخص شوید 

و به خانه بروید، لطفاً با پرستار کلینیک زایمان خود تماس بگیرید. 

 می توانید با پرستار قراری بگذارید تا در منزل شما را ویزیت کند.

اگر هر گونه پرسشی درباره بارداری، زایمان و بهبود پس از زایمان 

داشتید، لطفاً تا زمان مراجعه جهت پیگیری پس از زایمان، با 

 پرستار کلینیک زایمان تماس بگیرید.

پس از ویزیت پرستار کلینیک زایمان در منزل یا پس از مراجعه 

هفتگی او، کودک به  2شما همراه با فرزند به کلینیک در حدود 

 یک کلینیک سالمت کودک منتقل خواهد شد.

 نقش کلینیک زایمان پس از زایمان

های کلینیک زایمان و کلینیک سالمت   فعالیت

کودک با توجه به محله مورد نظر، به صورتی 

 متفاوت سازمان دیه خواهد شد. 

ها، همان پرستار  در برخی شهرها یا شهرداری

هم در کلینیک زایمان و هم در کلینیک سالمت  

 کند.  کودک کار یم
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 مراجعه به کلینیک زایمان ارزشش را دارد! 

 محاسبه یم
ی

شود. این محاسبه از روز اول آخرین  دوره بارداری به صورت هفتگ
 
ی

هفته به عالوه  04است، یعنی  4+04شود. تاری    خ موعود،  تان آغاز یم قاعدگ
 صفر روز. 

ی هفته  که زایمان بی 
ی
رخ دهد، بارداری کامل تلقی  6+04تا  4+73های  در صورت

 شود یم

مراجعه به کلینیک زایمان برای مراجعه 

 کننده رایگان است.

فقط در صورت مراجعه به کلینیک زایمان، 

)از  Kela مستحق دریافت برخی از مزایای

جمله کمک هزینه زایمان یعنی بسته 

 زایمان یا مزایای نقدی( خواهید بود.

 3صفحه 

https://pixabay.com/illustrations/pregnant-woman-life-woman-pregnancy-1741635/


بار به کلینیک زایمان مراجعه  11در طول بارداری، حدود 
 خواهید کرد:

 اولین مراجعه به پرستار – 01تا  8هفته 

 معاینه پزشکی کامل )توسط پرستار و پزشک( – 08تا  01هفته 

مراجعه به پرستار )یک گواهی بارداری برای   –  22تا  22هفته 
 دریافت خواهید کرد(Kela های مربوط به  درخواست

 مراجعه به پرستار – 28تا  22هفته 

مراجعه به کلینیک زایمان یا ویزیت پرستار در   –  12تا  11هفته 
 منزل

 مالقات با پزشک – 12تا  13هفته 

 هفته یک بار 2تا  0مالقات با پرستار هر  – 20تا  13هفته 

 

 شود کودک در بیمارستان متولد می

 کند روز پس از زایمان، پرستار در منزل شما را ویزیت می 3تا 0 

هفته پس از زایمان، جهت پیگیری، در کلینیک زایمان  02تا  3
 شود وضعیت شما بررسی می

 مراجعات در طول بارداری

وقتی متوجه شدید که باردار هستید، لطفاً با کلینیک 
 زایمان در منطقه خود تماس بگیرید!

در طول بارداری، حدود دو بار با 
 پزشک مالقات خواهید داشت.
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 9صفحه  4صفحه 

هایی متشکل از چندین  های گروه منظور از آموزش خانواده، فعالیت
خانواده است که در انتظار تولد فرزند خود هستند. این برنامه برای 

دهی  شوند، سازمان دار می همه والدینی که برای اولین بار بچه
 شود. می

های پیش از زایمان است که ممکن  آموزش خانواده شامل کالس
 است مثالً در بیمارستان زایشگاه ترتیب داده شود.

مسائل مربوط به بارداری، زایمان، مراقبت از کودک و موارد بسیار 
 گیرد. دیگری در طول آموزش خانواده مورد بحث قرار می

تواند آموزش  پرستار یا متخصصی دیگر در کلینیک زایمان می
 خانواده را ارائه دهد.

 های گروهی والدین پس از زایمان نیز ادامه خواهد داشت. فعالیت

 آموزش خانواده

https://pixabay.com/illustrations/crowd-human-silhouettes-personal-2457730/


 8صفحه 

 
 

ویزیت در منزل یعنی پرستار از کلینیک به منزل خانواده بیاید تا 

دار شدن، مراقبت از کودک،  درباره مسائل مربوط به بچه

فرزندپروری و سالمتی والدین صحبت کند و مشاوره ارائه 

 دهد.

ویزیت در منزل در مراحل آخر بارداری و پس از به دنیا آمدن 

 گیرد. کودک انجام می

ل ی  ویزیت در منی

های جدی کودک استفاده  از تصاویر سونوگرافی جهت تشخیص خطرات بیماری

 شود یم

شود تا احتمال وجود خطر برخی  معاینات پزشکی مختلفی به زنان باردار ارائه می

ها در جنین تشخیص داده شود. کلینیک زایمان  های جدی یا سندروم بیماری

اطالعات بیشتری درباره این معاینات در اختیارتان قرار خواهد داد، اما این 

 شوند: ها اغلب به صورت زیر ارائه می غربالگری

 
های کروموزومی با استفاده از "آزمایش  غربالگری ناهنجاری .1

 (11تا  9ترکیبی" )نمونه خون و سونوگرافی بین هفته 

بارداری، زمانی که ارزیابی  42تا  11سونوگرافی ساختاری" بین هفته " .2

 اعضاء بدن کودک مثل مغز و قلب امکان پذیر است.

 
 انجام این معاینات اختیاری است.

اگر موضوعی هشداردهنده در طی این معاینات مشخص شود، 

 شوید. برای انجام معاینات بیشتر ارجاع داده می
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 فشار خون

فشار خون بسیار باال ممکن است 
نشانه مسمومیت بارداری باشد که 

تواند هم  در صورت عدم درمان، می
 برای مادر و هم کودک کشنده باشد

 

 آزمایش ادرار

به منظور سنجش میزان قند و پروتئین مادر، از آزمایش ادرار 
شود. در صورت وجود قند در ادرار، ممکن است مادر  استفاده می

دچار کمبود مقاومت در برابر قند شده باشد و باید به این مسأله 
ای از دیابت بارداری باشد.  رسیدگی شود. این امر شاید نشانه

وجود پروتئین در خون ممکن است نشانه مسمومیت بارداری 
 باشد.

 

 وزن:

افزایش مناسب وزن بدین معنی است 
که مادر و کودک هر دو سالمت 

هستند. درباره افزایش مناسب وزن 
خود، از پرستار سوال بپرسید. به طور 

کیلوگرم  02تا  8متوسط، مادر حدود 
 کند. وزن اضافه می

 

 

د و به چه دلیل؟ چه مواردی در کلینیک زایمان مورد نظارت قرار یم  گنر

 6صفحه 

 هموگلوبین و نمونه خون

در طول مراحل اولیه بارداری، از نمونه خون مادر به منظور 
های خاص و بررسی نوع خون او  غربالگری برخی عفونت

شود. در صورت لزوم، بعدها در طول بارداری نیز  استفاده می
 شود. نمونه خون گرفته می

با استفاده از نمونه خون گرفته شده از نوک انگشت، 
شود. هموگلوبین کم، نشانه کم  هموگلوبین بررسی می

خونی یعنی نبود گلبولهای قرمز یا هموگلوبین کافی در خون 
 شود. است. این مشکل با مصرف مکمل آهن برطرف می

 

 رشد و موقعیت قرارگیری کودک در رحم

تان  رشد کودک از طریق بررسی سر او زیر شکم
شود. این کار به تعیین موقعیت کودک  بررسی می

کند. قبل از زایمان، سر کودک باید در پایین  کمک می
 رحم قرار گیرد.

گیری فاصله بین باالی  رشد کودک نیز با  اندازه
استخوان واژن تا باالی رحم به وسیله نوار 

 شود. گیری تخمین زده می اندازه

 

 سبک زندگی، سالمتی مادر و احوال والدین

در هر بار مراجعه، درباره سالمتی و سبک زندگی مادر صحبت 
شود! لطفاً درباره احساسات خود راحت صحبت کنید.  می

تان حمایت  پرستار در طول بارداری از شما و شریک زندگی
 خواهد کرد.

 7صفحه 

https://pixabay.com/photos/scale-diet-fat-health-tape-weight-403585/
https://pixabay.com/vectors/anatomical-anatomy-birth-child-1295896/

