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Коли звертатися до пологового будинку

Якщо вам потрiбен перекладач, зателефонуйте до Служби письмового й  усного перекладу (TIS) за номером 131 450
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Перш нiж вийти з дому, зв’яжiться з пологовим будинком або акушеркою. Остання 
розповiсть вам, що робити, та надасть вiдповiдь на будьякi питання.

Якщо ви вагiтнi первiстком
Рекомендуємо звертатися до лiкарнi, якщо наближається планова дата пологiв (37 тижнiв i 
бiльше):

• Якщо у вас регулярнi перейми, якi поступово стають сильнiшими, частiшими та 
тривають до 60 секунд. У такий спосiб перейми мають тривати принаймнi одну годину. 
У бiльшостi жiнок перейми триватимуть вiд трьох до п’яти хвилин.

АБО
• Коли у вас вiдходять води. Це процес, пiд час якого вiдбувається розрив плодового 

мiхура. У вас може бути неконтрольований витiк невеликої або великої кiлькостi рiдини. 
Якщо у вас вiдходять води, рекомендуємо одягнути гiгiєнiчну прокладку. Коли ви 
приїдете до лiкарнi, акушерка перевiрить колiр i запах рiдини.

АБО
• Якщо у вас є кровотеча яскравочервоного кольору

Якщо ви вагiтнi первiстком, а термiн вашої вагiтностi становить менше нiж 37 тижнiв, 
вам слiд звернутися до лiкарнi, якщо у вас спостерiгаються будьякi ознаки пологiв, такi як 
перейми, вiдходження вод або кровотеча.

Якщо ви вже народжували
Вам слiд дотримуватись наведених вище порад, за винятком того, що вам потрiбно 
приходити до лiкарнi, коли iнтервал мiж вашими переймами становитиме п’ятьсiм хвилин.

Що робити, якщо менi знадобиться допомога пiд час 
спiлкування англiйською мовою?
Ви можете скористатися послугами професiйних перекладачiв, якщо вам знадобиться 
допомога в розумiннi чи спiлкуваннi англiйською мовою. З вами може перебувати член 
сiм’ї або знайомий, однак все спiлкування щодо надання вам медичних послуг необхiдно 
здiйснювати виключно за допомогою професiйного перекладача. Послуги перекладача є 
безкоштовними та конфiденцiйними.
За вiдсутностi такого скористайтеся своїм правом на залучення перекладача. Персонал 
забронює його для вас.
Якщо вам необхiдно скористатися послугами перекладача, щоб зв’язатися з нами, 
зателефонуйте до Служби письмового та усного перекладу (Telephone Interpreter Service - 
TIS) за номером 131 450.
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