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 ةفي فتر رعایةال. توضح ھذه المقالة خیارات الذین یمكنك الحصول علیھماعن الرعایة والدعم ین للحمل إذا كنت حامالً أو تخطط ینقد تتساءل

 من اتخاذ الخیارات األفضل لك. يحتى تتمكن -الحمل ومكان الوالدة والتكالیف المترتبة على ذلك 

  ما ھي الرعایة السابقة للوالدة؟
لبدء  القابلةأو  (GP) طبیبك تزوريأن  اكتشفت مؤخراً أّنك حاملمن المھم إذا وھا أثناء الحمل. ینالرعایة السابقة للوالدة ھي الرعایة التي تتلقإّن 

 الرعایة السابقة للوالدة.

 یسیر على ما یرام. كحملوكان المواعید السابقة للوالدة مھمة حتى لو كنت بصحة جیدة تعّد 

تمثل ھذه و اكم مشاكل وعالجھا في وقت مبكر. ةأیّ  اكتشافطبیبك العام بفحص صحتك وصحة طفلك حتى یتمكنوا من لأو  للقابلةإنھا تسمح حیث 
 المواعید أیًضا فرصة جیدة لك لطرح األسئلة والتحدث عن أي مخاوف لدیك.

 ما قبل الوالدة فترة في موعد األول ال
یمكن أن یكون ھذا الموعد مع قابلة أو من الحمل و 8إلى  6بین األسابیع عندما تكونین  في فترة ما قبل الوالدة من األفضل تحدید موعدك األول

 مستشفى.طبیبك أو في عیادة أو 

سیقومون بإجراء فحص صحي شامل بما في ذلك السؤال عن تاریخك الطبي والتاریخ الطبي ملك، وسوف یؤكد الطبیب أو القابلة في ھذا الموعد حو
 الحمل. تك في فترةیعطونك أیًضا معلومات مھمة حول رعایوسلعائلتك 

ما إذا  يیمكنك أن تقرر -بب في حدوث مشاكل أثناء الحمل أو المخاض للتحقق من أي شيء قد یتس الخضوع لفحوصاتأیًضا  یعرضون علیكقد و
 أم ال. للفحوصات كنت تریدین الخضوع

 السابقة للوالدة.في الفترة ھا خالل زیاراتك نالتي ستجری والصور والفحوصات المراجعات المزید ھنا عن اعرفي

 مواعید. 10إلى  8 یحصلن علىغیر معقد  ھنحمل لواتي یكونالنساء القبل الوالدة طوال فترة الحمل. معظم فترة ما زیارات ب ستقومین

  خالل فترة الحمل؟ ستقابلینمن 
 بك أثناء الحمل، وھذا یتوقف على المكان الذي تنجبین فیھ طفلك واحتیاجاتك الصحیة. وایمكن أن یعتنالذین ھناك ثالثة أنواع من المھنیین الصحیین 

التولید  والخاصة مع أطباء الحكومیةتعمل القابالت في المستشفیات ووالوالدة.  والمخاضدعم النساء ورعایتھن أثناء الحمل مدّربة خّصیصاً لالقابلة 
 منكما ویقالوالدة أیًضا إذا لم تكن ھناك مضاعفات.  أثناء مساعدتك ھنیمكنوك على البقاء بصحة جیدة أثناء الحمل. نساعد، وھن یوفي المجتمع

 طفلك في األسابیع القلیلة األولى بعد الوالدة.بو بك بالعنایة أیًضا

غالبًا ما یكون الطبیب العام ھو أول ولصحة العامة ویعالجون العدید من المشكالت الصحیة المختلفة. ا یعززونم أطباء ھ (GPs) العامون األطباء
 أنك حامل. ینإذا كنت تعتقد تزورینھاختصاصي صحي 

إذا كنت ما أالحمل.  لتلقي الرعایة أثناءوكذلك القابالت أو أطباء التولید  العامطبیبك  تزورینحیث برعایة مشتركة  العامون قدم بعض األطباءی
 .تولیدك باإلضافة إلىالحمل  الرعایة في فترةقد یوفر لك طبیبك العام جمیع خدمات فتعیش في منطقة ریفیة أو نائیة، 

 ما دطبیب تولیأن یقوم  ینرعایة النساء واألطفال أثناء الحمل والوالدة وبعد الوالدة مباشرة. قد تختار متخّصص فيطبیب التولید ھو طبیب 
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 .ذلكل طبیب التولید إال إذا كانت ھناك حاجة طبیة تقابليفقد ال حكومي طفلك في مستشفى  ینتنجبس. إذا كنت والوالدةطوال فترة الحمل برعایتك 

  ؟كطفل تنجبي أین یمكن أن
أو خاص إما في جناح للوالدة أو  حكوميتلد معظم النساء في مستشفى  فیھ، حیث إنجاب طفلك حول المكان الذي یمكنكھناك العدید من الخیارات 

 في مركز والدة.

ً تقدم معظم المستشفیات دروسو یبك أو طب یؤّكدأن في المستشفى أو مركز الوالدة بمجرد  أن تحجزيقبل الوالدة كجزء من رعایتك. من األفضل  ا
 ممرضة التولید حملك.

 بعید،ي مكان فریف أو ال في ینإذا كنت تعیشفمكان الوالدة.  بخصوص التي یمكنك الحصول علیھاالخیارات على فیھ  ینؤثر المكان الذي تعیشیقد و
 على سبیل المثال، فقد تكون خیاراتك محدودة.

الحمل والوالدة خدمة مع طبیبك أو االتصال ب مناقشة ھذا األمریمكنك كمل وما یناسبك.  تقوميوأن  تقومي بإلجراء بحث في األمر من المھم أن
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  الذھاب الى المستشفى
و ھ القیام بھإن أفضل ما یمكنك إلى المستشفى أو إلى مركز الوالدة.  كموعد ذھابتكونین غیر متأكدة من حملك األول، فقد ھذا الحمل ھو إذا كان 

 االتصال بالمستشفى أو مركز الوالدة للحصول على المشورة.

ما إذا والدة قیصریة و خضعت لعملیة، وما إذا كنت قد وفقاً لسرعة تعافیكفي المستشفى لمدة یوم واحد على األقل،  ینتبق من المرّجح أنك سوف
 من أي مضاعفات. انكنت أنت أو طفلك تعانی

  ؟ما ھي تكلفة الوالدة
ً الوالدة تختلف تكلفة   كنت ستلدین طفلك في المستشفیات الحكومیة أو الخاصة فلكّل واحد منھما منافعھ ومساوئھ. ما إذا ل وفقا

 حیث یغطي تكالیفھا التأمین الصّحي الحكوميمجانیة  رعایة مل في المستشفیات العامة أو مراكز الوالدةوارعایة الحتكون في أسترالیا، ف
Medicare القابلةعلى اختیار طبیبك أو  ةقادر يلكنك لن تكونوالمواطنین األسترالیین وبعض الزوار إلى أسترالیا  یؤمن الذي. 

علیك دفع تكالیف الرعایة أو الحصول على تأمین صحي خاص. سیغطي برنامج یترتب الخاص، یمكنك اختیار طبیبك ولكن  الصّحي نظامالفي أما 
Medicare سم دفع رسوم إضافیة (تُعرف با ولكنّك قد تحتاجین بالرغم من ذلك إلىعض تكالیف اإلقامة في مستشفى خاص، الصحي ب وتأمینك

 ").التي تدفع من الجیب"التكالیف 

 .ة منھاالستفادمن  يانتظار قبل أن تتمكن فترةإذا كان ھناك ما رعایة األمومة و تكالیف التحقق من أن تأمینك الصحي الخاص یغطي إحرصي على

، أو ةالصحي إذا كنت غیر متأكد شركة التأمینإلى طبیبك أو المستشفى أو  يقد یكون من الصعب فھم تكالیف خیارات الرعایة المختلفة. تحدث
 الحمل والوالدة والطفل. ي بخدمةاتصل

  الدعم والمشورة
 للحصول على المعلومات والنصائح والدعم خالل فترة الحمل:

 .القابلةإلى إلى طبیبك أو  يتحدث •

 436 882 1800الرقم  بخدمة الحمل والوالدة والطفل لمزید من المعلومات والدعم. یمكنك التحدث مع ممرضة صحة األم على ياتصل •
 أو عبر مكالمة فیدیو.

 في العثور على الخدمات الصحیة والمستشفیات healthdirectات على اإلنترنت عن طریق الخدمالبحث عن  أداةساعدك تیمكن أن  •
 القریبة منك.
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