تعليمات الحث على المخاض
Induction of Labor Instructions

You are scheduled to come to the hospital on
__________________________________
at ________________________________.
We ask that you arrive on time for your
appointment.
Call the Labor and Delivery unit at 614-2938497 before coming to check if there are
any delays in having a room ready for you.
You may be given the option to wait at home
if there is not a room available.
If you need an interpreter to speak with our
staff, use the free Direct Interpreter Access
Line (DIAL):
1. Call 1-866-336-7121 to contact an Arabic
interpreter.
2. The interpreter will connect you to the
Labor and Delivery unit and interpret for
you.

Preparing for Your Induction
•

•

Eat a light meal before coming in for the
induction. You will not be able to eat
during the induction and labor that could
last more than 24 hours. If you have
diabetes, ask your health care provider
for instructions to manage your blood
sugar.
Your provider has instructed you to:
 Make no changes in your medicines.
 Make these changes to your
medicines: ____________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
______________________________
_____________________________.
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______________ من المقرر أن تأتي إلى المستشفى في
___________________________________
._________________ في
.نرجو منك الوصول في الموعد المحدد لك
 14-293-8497 اتصلي بوحدة المخاض والوالدة على رقم
6
قبل حضورك لمعرفة ما إذا كان هناك أي تأخير في إعداد غرفة
 وقد يكون لديك خيار االنتظار في المنزل إذا لم تكن هناك.لك
.غرفة متاحة
 استخدمي خط،ت تريدين مترجمًا للتحدث مع موظفينا
ِ إذا كن
:)DIAL( المترجم الفوري المباشر المجاني
 لالتصال بمترجم1-866-336-7121 اتصلي برقم1.1
.عربي
وسوف يقوم المترجم بتوصيلك بوحدة المخاض والوالدة2.2
.ويترجم لك

تحضيرك لمرحلة الحث على الوالدة
 فلن تكوني.•تناولي وجبة خفيفة قبل حضورك للتحريض
قادرة على تناول الطعام أثناء الحث والمخاض الذي يمكن
ت تعانين من مرض
ِ  إذا كن. ساعة24 أن يستمر أكثر من
 اسألي مقدم الرعاية الصحية عن تعليمات التحكم،السكري
.في سكر الدم
:•قد يطلب منك مقدم الرعاية ما يلي
. عدم إجراء أية تغييرات في أدويتك
: إجراء التغييرات التالية في أدويتك
_____________________________
_____________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
._____________________________
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•

Bring your photo ID and health insurance
card(s) with you.

•

Bring a small bag with your essential
items to the unit. Your labor partner may
bring other items, such as the car seat,
baby and mom’s going home clothes,
and other things when you are on the
Postpartum Unit.

Parking
Preferred parking for Labor and Delivery
patients is the 12th Avenue Garage located
at 340 12th Avenue, Columbus, Ohio 43210.
You may also park in the SAFEAUTO
Hospitals Garage located at 1585 Westpark
Street, Columbus, Ohio 43210. Discounted
garage parking is available. Please bring your
ticket to the Information Desk in Rhodes Hall
(University Hospital) to receive your discount
ticket.

Getting to the Labor and
Delivery Unit
•

•

You are to go to Labor and Delivery
located on the 6th floor of Doan Hall
in University Hospital. The address is
410 West 10th Avenue, Columbus, Ohio
43210.
Take the Doan Hall elevators to the 6th
floor. Enter the unit and sign in at the
Registration desk. You will need your
photo ID and insurance card.
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•أحضري بطاقة هوية عليها صورتك وكذلك بطاقة التأمين
.الصحي معك
•أحضري حقيبة صغيرة بها مستلزماتك األساسية لإلقامة
 قد يحضر شريكك في الحمل أشياء أخرى مثل.في الوحدة
مقعد السيارة ومالبس الطفل واألم وأغراض أخرى عندما
.تكونين في وحدة بعد الوالدة

إيقاف السيارات
12th الموقف المفضل لمرضى المخاض والوالدة في
340 12th Avenue,  ومكانه فيAvenue Garage
 ويمكن أيضًا إيقاف السيارة.Columbus, Ohio 43210
 الموجودSAFEAUTO Hospitals Garage في
1585 Westpark Street, Columbus, Ohio في
 يرجى إحضار. تتوفر مواقف سيارات مخفضة.43210
)بطاقتك لمكتب االستعالمات في قاعة رودس (مستشفى الجامعة
.الستالم بطاقة الخصم

دخول وحدة المخاض والوالدة
•يجب الصعود إلى وحدة المخاض والوالدة الموجودة في
 والعنوان.الطابق السادس بقاعة دوان في مستشفى الجامعة
410 West 10th Avenue, Columbus, هو
.Ohio 43210
 عند.•خذوا المصاعد إلى قاعة دوان إلى الطابق السادس
.الدخول إلى الوحدة يرجى التوقيع في مكتب التسجيل
ستحتاجين لتقديم بطاقة هوية عليها صورتك وبطاقة
.التأمين
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زوار الوحدة
لديك الحق في استقبال حتى  3زوار في غرفة المخاض
والوالدة .يجب على أعضاء األسرة اآلخرين البقاء في منطقة
االنتظار في الطابق السادس.

Unit Visitors
You may have up to 3 visitors in your Labor
and Delivery room. Other family members
need to stay in the waiting area of the 6th
floor.

Induction of Labor Instructions. Arabic.

يرجى التحدث مع طبيبك أو فريق الرعاية الصحية إذا كان لديك أي أسئلة حول رعايتك.
لمزيد من المعلومات الصحية ،اتصل بمكتبة المعلومات الصحية على رقم  614-293-3707أو
البريد اإللكتروني .health-info@osu.edu
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