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)Traduction Arabe classique(

أسئلة متعلقة بالحمل؟ لديكم 

هل ينمو طفلنا بشكل طبيعي؟ 

أن نأخذ اجرائات وقائية خاصة لتجنب مشاكل الحمل؟  هل يجب 

أنفسنا للولدة و للرضاعة؟ كيف نحضر 

أين تكون الولدة؟  

الدارية التي يجب أن نقوم بها؟ ما هي الخطوات 

كيف نحضر قدوم طفلنا؟  

  هنا من اجل مساندتكم في جميع مراحل هذه المغامرة المثيرة.O.N.Eال



  ، هي أمكنة مفتوحة لجميعO.N.Eالمراجعات الصحية قبل الولدة ل
أمهات و أباء المستقبل. 

 قريبا منكم، في حيكم أو في المشافي.  O.N.Eتتواجد مراكز 

 ستستقبلون من قبل لجنة مختصة في جميع مراحل الحمل: نساء مختصات بالولدة،
 طبيب عام، طبيب نسائي، موظف (صحي-اجتماعي) سيقومون بمساعدتكم في

المجال الصحي و الجتماعي و في جميع مراحل الحمل. 

المكاتب مفتوحة  لخدمة جميع المراجعين.



مواعيد الزيارات المقترحة 

- مراقبة ضغط الدم، الوزن، القيام بفحص البول. 

- مراقبة حيوية و نمو الطفل 

 - القيام بفحوصات نسائية - تسجيل فحوصات المراقبة الصحية و التحاليل المقترحة
أثناء الحمل. 

إليكم، الجابة على أسئلتكم، إعطائكم النصائح، . . .- الستماع 
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مراجعات صحية ذات نوعية جيدة 

 لجنة المراجعات الصحية ستراقب جميع مراحل الحمل، لضمان صحتكم و صحة
طفلكم. 

 سوف تقدم لكم جميع المعلومات حول النظافة الصحية و الوقائية اللزمة ليستمر
الحمل بشكل جيد. 

 جلسات ايكو، خارج المراجعات العامة الثابتة. 3بشكل عام سيكون هناك 

 أثناء زيارتكم الولى، ستحصلون على (دفتر الم) هي معلومات متعلقة بالحمل،
 احتفظوا به جيدا. فهو يستعمل كوسيلة ارتباط بين جميع المختصين الذين سيرافقونكم

 أشهر) و يكون مصدر للمعلومات.9أثناء فترة الحمل (



الستماع و مساندة متخصصة 

  سيقترح لكم مقابلة أو عدة مقابلتO.N.E) المرتبط ب TMSالموظف الصحي-الجتماعي (
سواء أثناء زيارته لبيتكم أو أثناء المراجعة الطبية. 

 أثناء المقابلة الولى، ستحصلون على دفتر (أن تصبح أما و أبا) هذا الدفتر يعطيكم معلومات
دقيقة حول احتياجات الطفل، و الخدمات المفتوحة للجابة على احتياجات الطفال و الهل.

 ) جاهزة لمساندتكم كآباء و أمهات المستقبل أثناء مرحلة الحمل و مناقشة جميعTMSال (
المسائل التي تشغل بالكم: 

الدارية المختلفة، الحقوق الجتماعية. التغذية، التعب، التجهيز للولدة و الرضاعة، الخطوات 

أيضا حول النشاطات المنظمة من قبل مسؤولين المراجعات قبل الحمل: سنخبركم 

أمسيات للمعلومات الصحية، المساعدة للتوقف عن التدخين،  الخالتحضير للولدة و الرضاعة، 



  قريبة منكم. اتصلواO.N.Eأوقات المراجعات الصحية أثناء الحمل، ال لمعرفة عناوين و 
  في  مقاطعتكم: O.N.Eباللجنة المسؤولة ل 
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  الذين سيستقبلونكم، سيقومون بمساعدتكم إذا كنتم تعانون من مشاكل أثناء الحملالمختصين
تتطلب تشخيص من طبيب مختص أو البقاء في المستشفى. 

  أوO.N.E ، سترسلكم إلى مستشفى متعاون مع ال O.N.Eفي هذه الحالة، اللجان المسؤولة ل 
مستشفى تختارونه انتم. 

أيضا أخبار طبيبكم المعالج.في حالة المرض، تستطيعون 
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