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منحھن مکان  تمَّ  نساء الالتيللرسالة معلومات منحھن مکان في مستشفی أولیفول لیلدن أطفالھن تمَّ  نساء الالتيللرسالة معلومات 

 في مستشفی أولیفول لیلدن أطفالھن

الشائع أثناء سیر الوالدة أن یتم رصد معدل ضربات القلب للطفل للتأكد من أنھ في حالة جیدة في بطن األم. وتوجد أساساً  من
طریقتان مختلفتان للقیام بذلك. في مستشفی أولیفول نراقب األطفال من خالل تسجیل معدل ضربات القلب، وفي الحاالت التي یكون 

بیعي، یتم أخذ عینة دم صغیرة من جلد رأس الطفل خالل سیر الوالدة. في الطریقة الثانیة یتم فیھا معدل ضربات القلب غیر ط
استخدام تحلیل اإلشارات الكھربائیة في قلب الطفل بمساعدة قطب صغیر یتم تثبیتھ على رأس الطفل. نحن غیر متأكدون من أي من 

 ھاتین الطریقتین ھي األفضل.

قسم الوالدة لدینا لمقارنة جودة ھاتین الطریقتین. الغرض من ھذه الدراسة ھو ضمان تقدیم أفضل ومن المقرر إجراء دراسة في 
 مساعدة ممكنة من خالل اكتشاف حاالت الوالدة حیث یتعرض الطفل لإلجھاد خاللھا بأفضل الطرق الممكنة.

 
 على ماذا تنطوي الدراسة؟

ا إذا كنِت ترغبین في المشاركة في ا مستشفی لدراسة أم ال سیتم رصد والدة طفلك بنفس الطریقة التي نفعلھا في بغّض النظر عمَّ
أولیفول الیوم حیث یتم مراقبة نبض الجنین، ورّبما أخذ عینة دم من رأس الطفل حیثما تدعو الحاجة. في بعض الوالدات، یکون من 

نظرة عامة إضافیة جیدة لعمل قلب الجنین. الضروري أیضاً تثبیت قطب صغیر علی رأس الطفل خالل سیر الوالدة للحصول على 
وحیثما یتم ذلك، سننظر بعد الوالدة في تسجیل النبضات الكھربائیة في قلب الطفل خالل سیر الوالدة عند بعٍض من النساء اللواتي 

ھي األفضل للتأكد من یرغبن في المشاركة في الدراسة. من خالل المقارنة بین طریقتي المراقبة، نأمل في معرفة أیة طریقة منھما 
 أن الطفل على ما یرام أو أنھ یبدأ یحس باإلرھاق في الرحم.

 
 ماذا یحدث للمعلومات عن الطفل؟

سیتم تخزین المعلومات حول والدتك ونبضات القلب للطفل أثناء الوالدة وصحة الطفل بعد الوالدة مباشرة، تحت رقم خاص بِك. ھذا 
الرقم ھو لیس رقم الوالدة الخاص بك، وبالتالي فإنھ لن یكون من الممكن معرفة بمن تتعلق ھذە المعلومات. في الحاالت القلیلة حیث 

سجّل المكننا عن طریق ھذا الرقم أن نعثر علی رقم الوالدة الخاص بك إذا كنا بحاجة إلى معلومات إضافیة من یكون ذلك ضروریا، ی
 الطّبي الخاّص بك.

 
 ال مساوئ بالنسبة لِك/لکم أو بالنسبة للطفل

ا إذا كنت تشاركین في الدراسة أم ال. فنحن لن نقوم بإجراء  سیتم التعامل مع والدتِك بنفس الطریقة بالضبط بغّض النظر عمَّ
 التحلیالت اإلضافیة لنشاط قلب الجنین إالَّ بعد والدة الطفل. 

 
 حّق التحّفظ 

 لمعني بحمایة البیانات الشخصّیة.تمَّت الموافقة على اجراء الدراسة من قبل إدارة قسم الوالدة والموظف ا
إذا كنِت ترغبین في أن تتحفّظي علی المشاركة في ھذه الدراسة، فلن یكون لذلك عواقب على معالجتك أو معالجة طفلك في 
المستشفى. وسیكون باإلمكان نشر نتائج دراسة النوعیة ھذه بغیة نشر المعلومات عن دراسات تعزیز الجودة في قسم الوالدة على 
المستشفیات األخرى. لن یتم التعرف علی ھویة أي من المرضى أو األطباء المعالجین أو األطفال في ھکذا منشور، وسیتم تقدیم 
ز للجودة  النتائج فقط على مستوى المجموعة مع إغفال ھویات المشارکات. إذا كنِت ترغبین في المساھمة في ھذا العمل الھام المعزِّ

 تحتاجین إلى إرسال ھذه الورقة لنا. الغبین في أن تتحفّظي علی المشاركة، فإنِك تر الفي القسم، أي أنك 
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 مع تحیاتنا الودیة، األطباء في قسم الوالدة التابع لمستشفی أوسلو التعلیمي، أولیفول

 Anne Flem Jacobsen  أني فلیم یاکوبسن  Magnus B Bergeماغنوس ب. برغھ 

 أطباء کبیر     طبیب قید التخّصص

 (مسٶول عن المشروع)

         

 

 

 

 ظ على المشاركة في دراسة ضمان الجودة حول مراقبة الجنین في قسم الوالدة، مستشفی أوسلو التعلیمي، أولیفولتحفّ 
 
 

 بالنسبة ألولئك اللواتي یرغبن في التحفّظ على المشاركة:
 ، علی ھذا العنوان: Magnus B Bergeوقّعي ھنا وأرسلي ھذه الورقة إلى ماغنوس ب برغھ 
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