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بعد وفاة رضيعك

معلومات للوالدين

والمصادر
المعلومات
وقت قد تواجهين فيه مجموعة كبيرة من
الكتيب إليكِ في
يأتي هذا
المشاعر وتحاولين اتخاذ قرارات مهمة وغير متوقعة.
حزمة الحزن
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الذكريات1998
والزواج (
المواليد
تسجيل
التجربة قد تكون جديدة وعاطفية،
ليستا ً ألن
طفلهم .ونظر
الوقت مع
هذه ميالد.
تسجيل
االعتراف
شهادة
فالرجاء عدم التردد في تغيير رأيك في أي وقت .سيقوم الموظفون
لطفلك بعد والدته بفترة وجيزة ويمكنهم مساعدتك على
بالتقاط صور
التسجيل
أوراق
تحميمه وأخذ وزنه وتغيير مالبسه ،إذا كانت هذه هي رغبتك.

ت
إذا كانت فترة الحمل في طفلك أكثر من  20أسبوعاً ،فأنت/أن ِ

التذكارات الخاصة بطفلك ،مثل طبع آثار اليدين والقدمين،
سيتم جمع
والزواج
ملزم/ملزمة قانونا ً بتسجيل طفلك في سجل المواليد والوفيات
وبطاقة سرير الطفل وسوار االسم وتقديمها لك .سنوفر أيضا ً لحافا ً
– سيتم تقديم النماذج بعد الوالدة.
ومالبسا ً لطفلك ،أو يمكنك إحضارها بنفسك .قد تصبح تسمية طفلك
والتقاط الصور العائلية ذكريات عزيزة لكِ ولعائلتك.

المساعدة الحكومية

قد تكون مؤهالً للحصول على دفعة من  .Centrelinkيمكن
لألخصائي االجتماعي مساعدتك في هذه النماذج إذا لزم األمر.

الفريق الذي يقدّم لك الرعاية
خدمة فقدان الحمل قبل
وبعد الوالدة

Perinatal Loss
Service
(08) 6458 2222
بيجر  3430أو
(08) 6458 2128
م0416019020 :

القابالت

(08)6458 2128

األطباء

(08) 6458 2128

فريق الرعاية الرعوية
(الدينية)

(08) 6458 1036
(08) 6458 1726
مناداة 1294

يمكن للقابلة المنسقة االتصال بكِ لترتيب
موعد في العيادة الخارجية في عيادة فقدان
الحمل قبل وبعد الوالدة ( Perinatal
 ،)Loss Clinicبعد ستة إلى ثمانية
أسابيع من والدة طفلك.

ستعتني بك القابلة في كل وردية وحيثما
أمكن ،ستعتني بك نفس القابالت كل يوم
حتى عودتك إلى المنزل.
سيهتم بك عدد من األطباء .تشمل
مسؤولياتهم توفير الرعاية الطبية ومناقشة
األسباب المحتملة لخسارتك.
يمكن لهذا الفريق المساعدة في تلبية
االحتياجات الروحية والدينية لكِ
ولعائلتك ،بما في ذلك الطقوس
والتعبيرات المناسبة لطفلك.

األخصائي االجتماعي

قد يطلب منك التفكير في إجراء فحص بعد وفاة طفلك .سيناقش الطبيب
أو القابلة/الممرضة الفوائد معك .ومنسق ما بعد الوفاة سيكون متاحا ً
لمناقشة أي أسئلة أخرى.

(08) 6458 1521

يمكن لألخصائي االجتماعي تقديم الدعم
العاطفي والمعلومات الخاصة بعملية
الحزن والجنازات ،والمساعدة في
االتصال بخدمات الدعم والموارد حسبما
يتطلب األمر.
يمكن للمعالجين النفسيين السريريين
واألطباء النفسيين تقديم الدعم العاطفي
واستراتيجيات التكيف مع وفاة طفلك.

ترتيبات الجنازة

الخدمات الجينية
(الوراثية)

يقدم هذا الفريق المعلومات والمشورة
والدعم بعد تشخيص الحالة الوراثية ،بما
في ذلك اآلثار المترتبة على الحمل في
المستقبل.

(08) 6458 2777

فحص بعد الوفاة

ممكن للقسيس أو ممثل الرعاية الرعوية (الدينية) واألخصائي
االجتماعي تقديم المعلومات ومناقشة الخيارات لترتيبات الجنازة.

الطب النفسي

(08) 6458 1525

علم أمراض
الفترة المحيطة
بالوالدة

(08) 6458 2730

سيهتم طاقم علم أمراض الفترة المحيطة
بالوالدة بجسم طفلك ويقدمون تذكارات
إضافية لطفلك عند الطلب .إذا أعطيت
موافقتك ،فسيقومون بإجراء فحص ما بعد
الوفاة وتقديم معلومات المتابعة.
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إليك في وقت قد تواجهين فيه مجموعة كبيرة من
يأتي هذا الكتيب ِ
المشاعر وتحاولين اتخاذ قرارات مهمة وغير متوقعة.

الذي يقدّم لك الرعاية
مغادرة الفريق
المستشفى

ممكن لعمليا ً
بشرط
أقرب
فقدان في
خدمةالمنزل
يمكنك العودة إلى
بك لتر
لقابلة ال
قبلوقت يمكن
الحمل
منسقة االتصال ِ
يدرك موظفو مستشفى  KEMHخسارتك ويقدمون تعازيهم لك.
وبعد طبية
عدم وجود أسباب
الوالدةتتطلب منك البقاء.موعد في العيادة الخارجية في عيادة
نريد مساعدتك من خالل توفير معلومات ستساعدك على فهم
Loss
Perinatal
الوالدة (
عليك
وبعد ويجب
الحمللزمقبلاألمر.
Perinatalفي المنزل إذا
من المستشفى
قد تزورك القابلة
فلسفتنا في الرعاية باإلضافة إلى توفير العون ومواساتك أنت
زيارة طبيبك Service
ستةأوإلى ثمانية
) ،بعد
الوالدة
Lossمن
Clinicأسابيع
العام/طبيب التوليد/القابلة بعد ستة
وعائلتك.
)(08
6458
قبل ذلك حسب2222
جيد .طفلك.
بشكلوالدة
أسابيع من
من أنك تتعافين
للتأكيد
الحاجة،
بيجر  3430أو
ال توجد حاجة التخاذ قرارات متسرعة .ونرحب ببقاء شريكك أو أحد
)(08
6458
2128
أقربائك معك  .يمكنك دعوة األقارب و/أو األصدقاء لرؤيتك وقضاء عيادة فقدان الحمل قبل وبعد الوالدة
م0416019020 :
الوقت معك ومع طفلك.
تم إنشاء عيادة فقدان الحمل قبل وبعد الوالدة ( Perinatal Loss
ستعتني بك القابلة في كل وردية وحي
القابالت
التذكاري (
الذكريات ثمينة للغاية ونحن ندعم العائالت لخلق تلك الذكريات بقضاء  )Clinicلمرضى مستشفى
 Kingنفس القابالت كل
ستعتني بك
الملك إدوارد أمكن،
(08)6458 2128
إلى والدعم
المعلومات
الوقت مع طفلهم .ونظرا ً ألن هذه التجربة قد تكون جديدة وعاطفية،
المنزل.
لتقديم عودتك
 ،)Edward Memorial Hospitalحتى
لك ولعائلتك بعد فقدان رضيعك.
فالرجاء عدم التردد في تغيير رأيك في أي وقت .سيقوم الموظفون
المستمر ِ
سيهتم بك عدد من األطباء .تشمل
األطباء
على
بالتقاط صور لطفلك بعد والدته بفترة وجيزة ويمكنهم مساعدتك
وممثل
أطفال،
)(08وقابلة ،وطبيب
التوليد،
يتألف الفريق من طبيب
الرعاية الطبية ومناق
توفير
مسؤولياتهم
6458 2128
تحميمه وأخذ وزنه وتغيير مالبسه ،إذا كانت هذه هي رغبتك.
الرعاية الرعوية (الدينية) ،وأخصائي اجتماعي،
وأخصائيلخسارتك.
األسباب المحتملة
سيتم جمع التذكارات الخاصة بطفلك ،مثل طبع آثار اليدين والقدمين ،أمراض الفترة المحيطة بالوالدة،
نفسي.لهذا الفريق المساعدة في تلبية
ومعالج يمكن
فريق الرعاية الرعوية
ً
ً
لك
والدينية ِ
الروحيةد الوالدة
االحتياجات قبل وبع
(الدينية) المنسقة في عيادة فقدان الحمل
وبطاقة سرير الطفل وسوار االسم وتقديمها لك .سنوفر أيضا لحافا يمكن االتصال بالقابلة
ومالبسا ً لطفلك ،أو يمكنك إحضارها بنفسك .قد تصبح تسمية طفلك
المعلومات .ولعائلتك ،بما في ذلك الطقوس
المزيد من
(08) 6458
للحصول على1036
لك ولعائلتك.
والتقاط الصور العائلية ذكريات عزيزة ِ
والتعبيرات المناسبة لطفلك.
(08) 6458 1726
 (08) 6458 2222بيجر3430
الهاتف:
مناداة 1294
أو (08) 6458 2128
يمكن لألخصائي االجتماعي تقديم الد
األخصائي االجتماعي
0416
0196458
المحمول020 2777 :
العاطفي والمعلومات الخاصة بعملية
)(08
الحزن والجنازات ،والمساعدة في
االتصال بخدمات الدعم والموارد حس
يتطلب األمر.
يمكن للمعالجين النفسيين السريريين
الطب النفسي
واألطباء النفسيين تقديم الدعم العاطفي
(08) 6458 1521
واستراتيجيات التكيف مع وفاة طفلك

الخدمات الجينية
(الوراثية)

(08) 6458 1525

علم أمراض
الفترة المحيطة
بالوالدة

(08) 6458 2730

يقدم هذا الفريق المعلومات والمشورة
والدعم بعد تشخيص الحالة الوراثية،
في ذلك اآلثار المترتبة على الحمل ف
المستقبل.

سيهتم طاقم علم أمراض الفترة المحي
بالوالدة بجسم طفلك ويقدمون تذكارا
إضافية لطفلك عند الطلب .إذا أعطيت
موافقتك ،فسيقومون بإجراء فحص م
الوفاة وتقديم معلومات المتابعة.
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