
[Første tiden hjemme etter fødsel.] 

 الوالدةالفترة االولى في البیت بعد 

 .تحدیات جدیدة اتحمل معھوي على وضع جدید وقد طالفترة األولى بعد الوالدة تن

یتطلب ھذا األمر من األشخاص الذین یقدمون الرعایة أن یكون و. یحتاج األطفال الى حیاة یومیة تتمیز بالرعایة والوضوح 

 نصح أن تأخذ النساء النفساوات أقساطاً ترة یُ في ھذه الف.  قادرین على رعایة أطفالھمأن یكونوا والطاقة دیھم فائض من ل

الشریك أن یالزم المنزل في  یكون بإستطاعة في الغالب. وفیرة من الراحة وربما الخلود الى النوم عندما یكون الطفل نائماً 

أما إذا . بالنسبة لرعایة الطفللمرأة النفساء وھو شخص مھم یقوم بتقدیم الدعم لكل من ا ریكفالش .ةالفترة االولى بعد الوالد

حد أو من العائلة أو من أ آخرراشد  بإمكانھا الحصول على الدعم من شخصن أن یكون سستحیُ فكانت المرأة تعیش لوحدھا 

بإستطاعتھا أن تتصل ة بعد عودتھا الى المنزل فراحالمرأة صعوبات بالنسبة للنوم أو الوإذا واجھت . الصدیقات/األصدقاء

   . عند الضرورةبالمركز الصحي أو الطبیب الثابت للحصول على المتابعة 

 

ویكون وضع المرأة أكثر ھشاشة في فترة ما بعد . یمكن للعواطف أن تتأرجح وتتبدل في فترة الحمل والنفاس على حّد سواء

من النساء % 15- 10ما ال یقل عن . على الدعم والمساعدة المناسبین إلحتیاجاتھاویكون من المھم أن تحصل  ،الوالدة

 .ى شكل أعراض من اإلضطراب والقلقعل ذلك تجلّىالنفساوات في النرویج یعانین من اإلحباط والكآبة كل سنة، وغالباً ما ی

عض األعراض األكثر شیوعاً على شكل بقد تظھر و. في ھذه الفترة ون في أوقات صعبةالعدید من الشركاء یمرّ كما أن 

، قلق وإضطراب، غضب وھیجان، مشاكل في النوم، إعیاء وآالم، تبدل في نمط تناول االنتباهة في التركیز وكآبة، قلّ 

    .  الطعام، توتر داخلي مستمر، حزن و شعور بالذنب وغیره

 

 بعض الثابت إذا كنت أنت أو شریكك تعانیان من  المركز الصحي أو بطبیبكفي اتصلي بقابلتك القانونیة أو بالممرضة 

حیاة الیومیة لكل من الفي تحسین مقدمین للرعایة كالدعم والمساعدة لكما كأب وأم وقد یساھم كل من . ھذه األعراض

 .    لدیھارتباط وثیق بین الطفل ووابدایة حیاة آمنة وجیدة للطفل وتوفیر في  ھذایساھم  قدو .ى حد سواءالوالدین والطفل عل

 

 نصح بأن تقوم القابلة القانونیة بزیارة منزلیة واحدة خالل الیوم األول أو الثاني بعدبحسب المبادئ التوجیھیة الوطنیة یُ 

كل الحتیاجات  ارات المنزلیة بصورة فردیة ووفقاً حدد عدد الزینصح بأن یُ كذلك یُ . الى المنزل العودةو مغادرة قسم التولید

 . حتى تاریخھ فإن بلدیة تروندھایم لم تبدأ بتطبیق ھذه النصحیة. أم/فرد

-over-barsel/oversikt-og-fodsel-raviditethttps://helsedirektoratet.no/folkehelse/g
 barselomsorgen-og-fodsels-svangerskaps-for-retningslinjer 

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/graviditet-fodsel-og-barsel/oversikt-over-retningslinjer-for-svangerskaps-fodsels-og-barselomsorgen
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/graviditet-fodsel-og-barsel/oversikt-over-retningslinjer-for-svangerskaps-fodsels-og-barselomsorgen


یقوم . أیام بعد الوالدة 10 - 7تعرض القابلة القانونیة على جمیع النساء الالتي ولدن القیام بزیارة منزلیة لھن خالل 

 . لة خالل األیام األولى بعد الخروج من قسم أو عیادة التولیدالمركز الصحي باالتصال بشكل اوتوماتیكي بالعائ

http://www.trondheim.kommune.no/content/1117717370/Helsestasjon 

 

بغرفة مساء فیتوجب علیھما االتصال أو في ال/نھایة األسبوع ووإذا كان الولدان بحاجة الى النصح واالرشاد خالل عطلة 

 .  في األسابیع األولى بعد الوالدة یكون باإلمكان االتصال بمستشفى سانت أوالف. وارئالطا

vest/94455/-delinger/Fode/Barseloss/Av-http://www.stolav.no/no/Om 

 

و كما یطلق ف من الرحم أالطبیعي أن تتعرض المرأة الى نز نماألسبوع األول بعد الوالدة یكون في األیام األولى وخالل 

شق ( ي بسبب التمزقات أو القصّ الفرج بعد الوالدة قد تأتمنطقة األلم في فالتورم واالنتفاخ و. سم التطھیرعلیھ أیضا ا

  . ، وھي إصابات تتماثل للشفاء بصورة سریعة نسبیاً وفي أغلب األحیان خالل األسبوع األول بعد الوالدة)لعجانا

-pa-dagene-forste-.no/content/1117749672/Dehttp://www.trondheim.kommune
sykehushotellet-eller-barselavdelingen 
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