
ُيرجى االتصال 
 بالرقم 911 

إذا اكان لديك:

آالم في الصدر �

صعوبة في التنفس أو ضيق النفس �

نوبات �

أفكار بإيذاء نفسك أو إيذاء اآلخرين �

يرجى االتصال 
بمقدم الرعاية 

 الصحية إذا ما 
عانيِت من أي مما يلي:

)إذا لم تتمكني من التواصل مع 
مقدم الرعاية الصحية، اتصلي 
على رقم 911 أو توجهي إلى 

غرفة الطوارئ(

النزيف، بحيث يتم تغيير الفوطة الصحية كل ساعة، أو وجود تجلطات  �
دموية، في حجم البيضة أو أكبر

عدم التئام الشق الجراحي �

تورم أو احمرار في الساق مؤلم أو دافئ عند لمسه �

ارتفاع درجة الحرارة إلى 100.4 درجة فهرنهايت )38 درجة مئوية( أو أكثر �

اإلصابة بصداع ال يتحسن، حتى بعد تناول العقاقير، أو الشعور بآالم  �
شديدة في الرأس مع تغير في الرؤية

أنقذي 
حياتك:

احصلي على الرعاية الالزمة في حالة ظهور أي 
من العالمات التحذيرية التالية بعد الوالدة

معلومات 
 تحذيرية لما 
بعد الوالدة

أخبري 911 أو 
مقدم الرعاية 
الصحية الذي 

تتبعينه بما يلي:

» تاريخ قيامي بالوالدة   وكذلك 

األعراض التي أعاني منها   «.

 ،Merck for Mothers من خالل مبادرة ،Merck هذا البرنامج مدعوم بتمويل من
وهي مبادرة على مدى 10 سنوات بمبلغ 500 مليون دوالر للمساعدة في 

الحصول على عالم ال تموت فيه السيدات وهن يهبن الحياة ألبنائهن. مبادرة 
Merck for Mothers تعرف كذلك باسم MSD for Mothers خارج الواليات 

المتحدة وكندا.

 معظم السيدات الالتي يلدن يستعدن عافيتهن من دون مشاكل. ولكن 
قد تتعرض بعض السيدات للمضاعفات بعد الوالدة. تعلمي كيفية التعرف على 

تلك العالمات التحذيرية ومعرفة ما يمكنك فعله إلنقاذ حياتك.

)التاريخ(

)العالمات التحذيرية المحددة(

احرصي دوًما على الحصول ثقي بحدسك.
على الرعاية إذا لم تتحسن 

حالتك أو إذا كانت لديك أي 
مشكالت أو مخاوف.

اإلصابــة بتلــك العالمــات التحذيريــة بعــد الــوالدة قد يهدد حياتك فــي حالة عدم تلقيك للرعاية الطبية على الفور لألســباب التالية:
آالم الصــدر، أو صعوبــات التنفــس أو ضيــق النفس )وجود صعوبة في 	 

 التقاط أنفاســك( قــد يعنــي أنــِك تعانين مــن وجود تجلط دموي في الرئة 
أو من مشــكلة في القلب

النوبات قد تعني أنِك مصابة بحالة يطلق عليها اســم تشــنجات الحمل	 
األفكار الســيئة التي قد تراودك أو الشــعور بالرغبة في إيذاء نفســك أو 	 

إيذاء اآلخريــن قــد تعنــي أنك تعانيــن من اكتئاب ما بعد الوالدة
النزيف )الشــديد( تغيير أكثر من فوطة صحية في الســاعة أو خروج كتل 	 

من الــدم يصــل حجمهــا إلــى حجم البيضة أو أكبر قــد يعني أنك تعانين 
من نزيــف الوالدة الحاد

عــدم التئــام الشــق الجراحــي أو زيــادة االحمرار أو خروج صديد من بضع الفرج 	 
أو مــكان الجراحــة القيصريــة قد يعنــي أنك مصابة بعدوى أو تلوث

االحمرار أو التورم أو الســخونة أو اآلالم في منطقة الســمانة من الســاق 	 
قد يعنــي أنــك تعانين من جلطة دموية

ارتفــاع درجــة حــرارة إلى 100.4 درجــة فهرنهايت )38 درجة مئوية( أو أكثر، 	 
وخــروج دم مهبلــي أو إفــرازات مهبليــة كريهــة الرائحة قد يعني أنك مصابة 

بعدوى أو تلوث
الشــعور بصداع )شــديد(، أو تغيرات الرؤية، أو الشــعور بآالم في المنطقة 	 

اليمنــى مــن البطــن قــد يعني ذلك إصابتــك بارتفاع ضغط الدم أو مقدمات 
االرتعــاج بعد الوالدة

 الحصول 
على مساعدة

مقدم الرعاية الصحية الخاص بي / العيادة:   رقم الهاتف:  
المستشفى األقرب بالنسبة لي:  
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