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 3478  بیمار درTBC  زایمان انجام  2608پذیرش شد و

 شد.

 
 ( زایمان24تقریبا یک چهارم آنها ،)٪  .در آب بودند 

 
   انتقال به بیمارستان در حین زایمان، یا برای بیمار

 کننده یا نوزاد پس از آن، رخ داد: زایمان

موارد برای بیمارانی که برای نخستین  41.6% °

 کردند بار زایمان می

موارد برای بیمارانی که قبال زایمان   11.9% °

 کرده بودند

 
  ترین دالیل انتقال به بیمارستان، پیشروی ُکند زایمان،  معمول

لکه مکونیوم در مایع آمنیوتیک، و نیاز به تسکین درد بود 

 در کلینیک زایمان موجود نبود.  امکانات آن که 

 
  ها، از  جایی % از کل جابه 20ها، یا % از پذیرش 5.8در

تان جایی بیمار یا نوزاد به بیمارسآمبوالنس برای جابه 

های دیگر با وسیله نقلیه شخصی انجام  جاییاستفاده شد. جابه 

 شدند.

 
 های کلی بخش سزارین به این شرح بودند: نرخ 

برای بیمارانی که برای نخستین بار   9.2% °

 کردند زایمان می

برای بیمارانی که قبال زایمان کرده  1.1% °

 بودند

 محل  

 
شرق   Dundasمرکز زایمان تورنتو در نزدیکی خیابان 

در جنوب شهر تورنتو قرار   Parliamentو خیابان 

 دارد.

 

 
 

 عالقمند به بازدید هستید؟
 با ما تماس بگیرید! 

 x 101 8080-366 (416)تلفن: 

 

 

 

 

 

525 Dundas Street East 

Toronto, ON M5A 2B6 

(416) 366-8080 

www.torontobirthcentre.ca 

 

 

ها بازدید  توانید از این وبسایتبرای پیدا کردن یک مامای رسمی، می 

 کنید:

 www.cmo.on.caوبسایت کالج ماماهای اُنتاریو 

 

 www.ontariomidwives.caوبسایت اتحادیه ماماهای اُنتاریو 

(416) 425-9974 

  

 
 

 
 
 

 مرکز زایمان
 تورنتو 

 

Farsi 

، ایجاد فضایی است که در آن افراد باردار،  TBCدورنمای 
زایمان که از نظر  ها بتوانند به مراقبت ها و گروهخانواده 

 فرهنگی امن است دسترسی پیدا کنند
 

 

 

 حقایق کلیدی

 

 

http://www.torontobirthcentre.ca/
http://www.cmo.on.ca/
http://www.ontariomidwives.ca/


 مرکز زایمان چیست؟ 
 

 های مراقبت سالمت محلی هستند  مراکز زایمان، مکان

کنند و یک فضای امن و  که تحت مقررات کار می 

راحت را خارج از محیط بیمارستان و تحت مراقبت  

 کنند. ماماها فراهم می

 

 هایی امن  مراکز زایمان، محلدهند که تحقیقات نشان می

خطر هستند که  های کمبرای بیماران دارای بارداری 

 نوزاد خود را به دنیا بیاورند.

 

 

 TBC  .یک مرکز مراقبت سرپایی نیست 

 

 

 TBC   دارای مجوز وزارت بهداشت و مراقبت

 درازمدت و تحت حمایت آن است. 

 

 
 

 

 
( در  TBCمرکز زایمان تورنتو )

 یک نگاه

TBC   یک مکان زیبا است که به صورت هدفمند با مشاوره

آیند و امن از نظر  ماماها برای ایجاد یک محیط خوش 

کند ساخته  فعالیت می  چارچوب بومی*فرهنگی که در یک 

 شده است. 

 
سه اتاق زایمان وجود دارد که برای ارائه یک محیط  

های بزرگ  اند. اتاقخصوصی و شبیه خانه طراحی شده

آیی افراد را فراهم  ها وجود دارند تا امکان گردهمخانواده 

توانند در یک زایمان تعداد افرادی را که می  TBCکنند. 

کند )به جز در دوره بیماری  حضور یابند محدود نمی

دارای یک آشپزخانه کامل برای تهیه غذا   TBC(. گیرهمه

روز   365روز و ساعت شبانه 24است.  مرکز زایمان، 

 سال باز است. 

 
چه کسی امکان حضور در زایمان من را  

 دارد/خواهد داشت؟
 

  )ماماهای رسمی )معموال دو نفر 

 
   دانشجویان مامایی )لطفا با تیم مامایی خود

 صحبت کنید( 

 
  خواهید حضور داشته  افراد کمکی که می هرگونه

باشند )همراه زائو، بزرگترها، افراد راهنمایی  

 شده از سوی بزرگترها( 

 
  ها(هر عضو دیگر خانواده )از جمله بچه 

 
 

، لطفا به بروشور چارچوب  TBCبرای اطالعات بیشتر درباره چارچوب بومی  *

 بومی مراجعه کنید 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

تواند از مرکز زایمان تورنتو  میچه کسی 
 استفاده کند؟ 

 انجام دهید اگر:  TBCخود را در   توانید زایمانشما می 

   تحت مراقبت یک مامای رسمی باشید که از اعضای
TBC  است 

  تان کامل شده باشد و یک نوزاد تنها و با  بارداری
 حالت سر به پایین در شکم داشته باشید

  با مامای خود   –اشید معیارهای صالحیت را داشته ب
 صحبت کنید

 

اگر تغییراتی در برنامه زایمان به وجود  
 شود؟ بیاید چه می

 
خطر و غیرپیچیده با مداخله  های کممراکز زایمان، برای زایمان

 اند.پایین در نظر گرفته شده 
 

 TBC  کند تا به  دسترسی ماماها به تجهیزات را فراهم می
های اضطراری معمول رسیدگی کنند، از جمله  وضعیت 

 اکسیژن، تجهیزات استریل، و داروهای جلوگیری از خونریزی. 
 

پزشک یا پرستار وجود ندارد و مداخالتی مانند   TBCدر 
حسی موضعی، داروهای مربوط به کمک به زایمان و  بی

 شوند. رین، با انتقال به بیمارستان ارائه می های سزابخش 

 


