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، حيث يحق لِك اختيار نوع رعاية الحمل الذي يناسبك، ولكن الحمل المعقد يحتاج إىل  ي
ي جنوب غرب سيد�ن

تتوفر خمسة أنواع رئيسية من رعاية الحمل �ن
المزيد من الدعم.

)ANSC( كة ما قبل الوالدة برنامج الرعاية المش�ت
ن رعاية  ن المحلي�ي كة ما قبل الوالدة )ANSC(، يقدم أحد األطباء العام�ي ي برنامج الرعاية المش�ت

�ن
ي 

ة �ن ي أغلب األحيان. األطباء العامون مدرّبون عىل تقديم رعاية الحمل ولديهم خ�ب
الحمل �ن

 . ي المستش�ن
ذلك. سيكون عليك زيارة عيادة المستش�ن بضع مرات، وستلدين �ن

 هذا الخيار مناسب للحمل العادي. أّما الحمل المعّقد فيكون من اختصاص عيادة أطباء 
ما قبل الوالدة.

اإليجابيات:
كة ما قبل الوالدة 	   يمكنك اختيار الطبيب العام الذي يقدم برنامج الرعاية المش�ت

ي واحدة من المر�ن الذين يتابعهم(
)إذا استطاع قبولك لتكو�ن

يقدم لِك الطبيب العام نفسه الرعاية أثناء الحمل وبعده.	 
ي المستش�ن	 

قد تكون زيارة عيادة طبيبك العام أسهل من زيارة عيادة �ن
السلبيات:

سيكون عليك زيارة عيادة المستش�ن بضع مرات	 
ن بعض التكاليف	  ي أنك قد تتحمل�ي ن دفع فارق األتعاب، ما يع�ن يفرض بعض األطباء العام�ي

عيادات القبالة ما قبل الوالدة
ي عيادة القبالة ما قبل الوالدة، تقدم لك قابالت المستش�ن الرعاية أثناء الحمل. وعليك زيارة 

�ن
المستش�ن أو العيادة المجتمعية من أجل إجراء الفحوصات. وتقدم بعض العيادات أيًضا 

ي كل الزيارات.
خدمة القبالة للمجموعات، ويهي تتضمن التعامل مع القابلة نفسها �ن

عيادات القبالة ما قبل الوالدة مناسبة للحمل العادي. أّما الحمل المعّقد فيكون من اختصاص عيادة أطباء ما قبل الوالدة.
اإليجابيات:

ي كل الزيارات	 
ن مع القابلة نفسها �ن ي خدمة القبالة للمجموعات، فسوف تتعامل�ي

كة �ن إذا كنت مش�ت
لن تتحّمىلي أي تكاليف	 

السلبيات:
ي كل زيارة	 

ن مع قابلة مختلفة �ن ي خدمة القبالة للمجموعات، فقد تتعامل�ي
كة �ن ي مش�ت

إذا لم تكو�ن
ي زيارة المستش�ن بسبب مشاكل ركن السيارات والتنقل، وغ�ي ذلك	 

يواجه بعض الناس صعوبة �ن
تقل احتمالية التعّرف عىل طبيب عام يدعمك ويدعم المولود بعد الوالدة	 

عيادة أطباء ما قبل الوالدة
ن أيًضا إىل هذه  حال�ي ي كانت لديهن مشكلة صحية سابقة. قد تُ

يهي عيادات مختصة تقدم الرعاية خالل حاالت الحمل المعّقدة. ويشمل هذا الحوامل الال�ت
العيادة إذا حدثت أي مشاكل خالل الحمل.

ة معلومات عن حالة صحية  ن�ش
ة بتاريــــخ يونيو/حزيران 2022 تمت مراجعة الن�ش

 الحمل العادي هو الذي ال يتطلب 
 رعاية متخصصة

د فهو الحمل الذي تكون 
ّ
أّما الحمل المعق

فيه صحة األم أو الطفل معرضة بشكل 
 كب�ي لحدوث مضاعفات

ي كال 
عند حدوث مضاعفات طارئة �ف

ف  ل�ي
َ
نق

ُ
ف من الحمل، فسوف ت النوع�ي

ي أقرب 
بسيارة إسعاف إىل قسم الوالدة �ف

مستش�ف عام

د
ّ
الحمل العادي والحمل المعق

 خيارات رعاية الحمل



هذە المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا ع� �شخ�ص من طب�بهم.  
و�� غ�� مصممة لالستخدام ك�شخ�ص لحالة مرض�ة أو ك�د�ل للرعا�ة 

الطب�ة المستمرة.

ات المعلومات الصادرة عن دل�ل الموارد  ���
الصح�ة معتمدة من ق�ل اللجنة االس�شار�ة 

� جنوب 
األهل�ة لش�كة الرعا�ة الصح�ة األول�ة ��

. � � المحلي�� � العمومي�� � والممارس��
غرب س�د��

 خيارات رعاية الحمل

طبيب التوليد الخاص
تيب لتقديم المزيد من الرعاية.  ك معّقًدا، فإنه يدعمك بال�ت

ُ
طبيب التوليد الخاص هو طبيب مختص يتوىل تقديم الرعاية لك خالل الحمل. وإذا أصبح حمل

ي ذلك مختصو قطاع خاص آخرون.
وقد يتعاون معه �ن

اإليجابيات:
يمكنِك اختيار الطبيب	 
يقدم لِك الشخص نفسه الرعاية ويتوىل توليدك	 

السلبيات:
ًفا وقد يتضمن دفع فارق األتعاب	 

ّ
قد يكون هذا الخيار مكل

ي مستش�ن بعيد عن مكان إقامتك	 
ضطرين إىل الوالدة �ن

ُ
قد ت

قابلة قطاع خاص
تتوىل القابلة التابعة للقطاع الخاص تقديم الرعاية لِك خالل الحمل. وقد تساعدِك عىل الوالدة إذا 

ن المستش�ن ترتيب مسبق. كان بينها وب�ي
ل. وهذا الخيار أقل شيوًعا، وال يكون  ن ي الم�ن

وتقدم بعض قابالت القطاع الخاص أيًضا خدمة التوليد �ن
ب منك والدة الطفل 

َ
ي حاالت الحمل العادي. وإذا حدثت أي مشاكل خالل الوالدة، فسُيطل

 �ن
ّ

 إاّل
ً
آمنا

. ي مستش�ن
�ن

اإليجابيات:
يمكنِك اختيار القابلة	 
يتوىل شخص واحد تقديم الرعاية الكاملة إليك	 

السلبيات:
ن 	  أتعاب قابالت القطاع الخاص باهظة )قد تتوفر خصومات ضمن خدمة Medicare أو التأم�ي

الصيحي الخاص يمكنِك االستفادة منها(
ي	 

ن إىل زيارة طبيب أخصا�ئ ك معّقًدا، فقد تحتاج�ي
ُ
إذا أصبح حمل

د؟
ّ
 هل حميلي معق

كة قبل الوالدة؟ هل تقدم رعاية مش�ت

ي يتضمنها كل خيار؟
ما التكاليف ال�ت

م�ت يجب عيلي تحديد خيار رعاية الحمل الذي أفّضله؟

؟ ي ي أن أطرحها عيل طبي�ب
ي يمكن�ف

ما األسئلة ال�ت

ي معرفة المزيد؟
 أين يمكن�ف

ي منطقتك.
ي إىل طبيبك العام أو تواصىلي مع عيادة ما قبل الوالدة �ن

إذا كانت لديِك أسئلة أخرى تتعلق بخيار رعاية الحمل األنسب لِك، فتحد�ث

َمن يهي القابلة؟

ي تقدم الدعم النفيسي 
القابلة يهي ال�ت

ي للسيدة قبل الوالدة 
 والبد�ف

 وأثناءها وبعدها

ي التخطيط للوالدة 
تساعد القابلة �ف

 وترافق السيدة أثناء الوالدة

ف  القابالت مهنيات مسّجالت ويتلق�ي
أتعاًبا مقابل خدماتهن


