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�� يتأّكد من �� �أل��ية �لتي تأخذينها سليمة �غير ُمضّر� �ثناء   •
فتر� �لحمل، بما في ,لك �ّية ���ية �� معالجا( طبيعية بديلة؛

�� يتحّدD معك في ما يتعلق بإمكانية قيامه باإلشر�: على �لعناية بحملك   •
�لمشاGكة في �لعناية). K�)

�يستطيع طبيبك �لمحّلي �� يطلب Pجر�ء �لتحاليل �لطبية �لتالية:
�لبوV؛� Yلد�تحاليل   •

 ،Pap smear لمعر�: بإسم�Pجر�ء فحص مسحة عنق �لرحم   •
�لفحص ُيمكن  ��لفحص، علما بأ� هذ �� كا� قد حا� موعد هذ,P)

�لقياY به بسالمة �ثناء فتر� �لحمل)؛
�ثية؛ Gلو��لتحاليل �لجينية �� dلفحو�Pجر�ء   •

�لتي ُيمكن ��  ،ultrasounds صوتية qلفو�Pجر�ء �لكشف بالموجا(   •
تبحث عن عد� من �لمشاكل ��لمصاعب �لمتعّلقة بطفلك مثل: فحص �لـ 
spina bifida �هو خلل في تكوين نهاية �لنخا~ �لشوكي �يؤّ�K للشلل، 

�فحص �لتكوينا( غير �لطبيعية في نمو �لقلب ��ألطر�:، �كذلك تقّصي 
.���لتاGيخ �لمتوّقع للوال

تحُدثي مع طبيبك حو� �ّية تكاليف قد تتوّجب عليك. 

�لفحص �لجيني �! �لو��ثي

�ئما خطر �في حين �� معظم �ألطفاV يولد�� �صحاء، �مع ,لك فإ� هنا� 
�ثية Gلو�محتمل بحصوV بعض �لمشاكل. ��� �حد� �كثر �لمشاكل �لجينية 

�ئية �لمعر�فة Gلو�شيوعا �لتي ُيمكن للطفل �� يُعاني منها، هي �لحالة �لجينية 
 ��ألعر� �لمغولية. ��� �لقر�G بإجر�ء هذ K� ،Down Syndrome بإسم
�لفحص هو قر��G �نت ���جك. على جميع �لنساء �لحو�مل �� ينظر�

بجّدية في �مر قيامهن بإجر�ء �لكشوفا( �لتصويرية �لكن بصو�G خاصة 
في �لحاال( �لتالية: 

� كا� عمر� 37 سنة �ما فوq؛,P  •
�ثية G� طفل مع مشاكل جينية ��� كنت �نت �� ��جك قد حصل لكما �ال,P  •

�لنو~ ��� كا� في تاGيخ �لعائلة سو�بق من هذ
�فضل �لفحو3 �لتصويرية هي تلك �لتي تتّم في �ألسابيع �لـ 16 �أل!لى من 

�لحمل، !ال ّيمكن �لقيا; بها بعد �ألسبو7 �لـ 19. 

هل تحتاجين �لى مزيد من �لمعلوماA عن �لفحص �لجيني �لو��ثي؟ 

��KG موقعنا �إللكتر�ني للحصوV على معلوما( �كثر تفصيال:  •
www.thewomens.org.au

�ثي.G� ء فحص جيني�تحّدثي مع طبيبك �لذK يستطيع �� يطلب Pجر  •
�ثية في �لمستشفى Gلو��( في �لشؤ�� Gإلستشا�Pتصلي بمركز خدما(   •

�لنسائي، �لذK يقّدY جلسا( معلوما( للنساء (�نظرK الئحة مر�جع 
�لكتّيب).  ��إلتصاV في نهاية هذ

�طلبي كتّيب ”�لتحاليل ��لتحّريا(“ �لمعّد بالتعا�� مع ”�لـ 3 مر�كز“ ��   •
www.3centres.com.au :لتالي� ����KG موقعهم �إللكتر�ني على �لعنو

�لتي قد تحتاجين Cليها Aمسبقة للخدما F�بصو A�Gلحجو�تأّكدI من Cجر�ء 

� كنت ترغبين في PستعماP Vحد� �لخدما( �لتالية: ,P
�� تقومي بد�P �Gطالعية على �لمستشفى؛   •

�لتثقيفية �لُمتعّلقة بالوال��؛  ��Gلد�  •
تأمين Gعاية لأل�ال� �ثناء موعد�؛   •

توفير خدمة �لترجمة (�لحجز �Pلغاء �لحجز). قومي باإلتصاV بالمستشفى   •
�آل� قبل موعد�.  Kلرقم: 2000 8345 (03)، ��حجز��لنسائي على 

لجميع تفاصيل مر�جع �إلتصاV للخدما( في �لمستشفى �لنسائي
�لتالي: ���لموقع �إللكتر�ني على �لعنو �Gقومي بزيا

www.thewomens.org.au/patients-visitors

طبيبك �لمحّلي

معظم �لنا� لديهم طبيب يقومو� بالذها� �لى عيا�ته بطريقة ُمنتظمة 
�لصّحية �لعامة، �� عندما يشعر�� بوعكة صّحية  Gألمو� dبخصو

 General Practitioner باإلنكليزية �� Yلعا��لطبيب Pسم �لطبيب  �(ُيطلق على هذ
� باألحر: �أل�لى GP). قد يكو� طبيبا قريبا من منزلك. GختصاP :ُيعر�

� لم يكن لديك طبيب ,P .طبيبا يتكّلم لغتك، �� من خلفية ثقافية مثلك �قد يكو�
محّلي تكونين متعّو�� عليه �تعرفينه، Pسألي صديقاتك �� �ألشخاd في 

ُمجتمعك �لمحّلي لكي ُيشير�� عليك بطبيب محّلي.
Ultrasound لصوتية� Lفو Aلكشف بالموجا�

نقتر� عليك �لقياY بإجر�ء �لكشف بالموجا( �لفوq صوتية Ultrasounds �,لك 
مابين �ألسبو~ �لـ 18 ��لـ 20 من �لحمل للكشف على نمّو �لجنين. �يستطيع 

�لكشف. يتوّفر عد� محد�� من مو�عيد �لفحص  �طبيبك �لمحّلي �� يرّتب لك هذ
بالموجا( �لفوq صوتية في �لمستشفى �لنسائي. 

 Aلمحّلي في ما يتعّلق بالفحوصا�خذI بعين �إلعتبا� Cمكانية مر�جعة طبيبك 
�لد!�ية في بد�ية �لحمل

يستطيع طبيبك �لمحّلي �� يقوY بالمعاينا( �أل�لية في ��V مر�حل �لحمل، 
�ُيمكنه �يضا �لقياY بالفحوصا( ��لتحاليل �أل�لى. � يستطيع �لطبيب �لمحّلي 

�يضا �لقياY بما يلي:
�لُمتعلقة بالحمل؛ Yلد�� Vلبو�طلب Pجر�ء تحاليل  •

�� يتحّدD معك بشأ� �ية مسألة ُيمكن �� ُتشغل بالك حوV حبلك   •
�صّحتك �لعامة؛

�� يناقش معك �يرّتب موضو~ �لتحاليل �أل�لية، ��لكشف بالموجا(   •
�لفوq صوتية ultrasounds؛

�� يتحّدD معك عن موضو~ �لحّمية �لغذ�ئية ��لتماGين؛  •
�� ُيساعد� على �إلقال~ عن �لتدخين، �ُيناقش معك مو�ضيع حوV تعاطي  •

� كا� ,لك ضر�Gيا؛,P )�Gلُمخد�� Vلكحو�

قبل موعد� �أل�V في �لمستشفى �لنسائي بالنسبة لحملك
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ARABIC

�ين تستطيعين �لحصو� على معلوماA �كثر؟

�لمستشفى �لملكي للنساء
Royal Women’s Hospital

Cnr Grattan St and Flemington Rd

Parkville VIC 3052

Tel: (03) 8345 2000

The Pregnancy Advisory Service

Tel: (03) 8345 3061

Language services at the Women’s

�للغاA في �لمستشفى �لنسائي Aخدما
Tel: (03) 8345 3054

�لمعلوما(، ُيمكن �لحصوV عليها من  q�G�� لمعلوما( �عن��لمزيد من 
�لتالي: ���لموقع �إللكتر�ني للمستشفى �لنسائي على �لعنو

www.thewomens.org.au

بيا� Gفع �لمسؤ�لية:
�لمستشفى �لملكي للنساء، ال يقبل �ية مسؤ�لية تجا¨ �K شخص، عن �لمعلوما( ��لنصيحة  �P

�� إلستعماV هذ¨ �لمعلوما( ��لنصيحة) �لُمقّدمة في �Gقة �لمعلوما( هذ¨، �� تلك �لمشاP Gليها كمرجع. )
�لذين يتوّصلو� Pليها، سيأخذ�� بد�Gهم مسؤ�لية  dألشخا�نحن نقّدY هذ¨ �لمعلوما( مع مفهومنا بأ� جميع 

تقييم مد� عالقتها بحالتهم �مد� �ّقتها. نشّجع �لنساء على �لقياY بمناقسة حاجاتهن �لصّحية مع �طباء مماGسين. 
 ،�,P �� ،لصّحية لك��لعناية  Yلنصيحة من مقّد�� كانت لديك �ية Pهتماما( تتعّلق بصّحتك، عليك �� تطلبي ,P

كنت تحتاجين �لى عناية ُمستعجلة، عليك �� تذهبي �لى قسم �لطو��Gء في �قر� مستشفى Pليك. 
The Royal Women’s Hospital, May 2008 ©

هل لديك مشاعر غير �كيدF عن كونك حامل؟

 Dلتحّد�� كنت غير متأّكد� بصو�G قاطعة من كونك حامل، فال تخافي من ,P
Pregnancy Advisory لحمل� Vحو �Gلمشو�عن ,لك مع �حد. P� خدمة 

� باألحر: �أل�لى (PAS) �هي في �لمستشفى GختصاP لمعر�فة� ،Service
�لدعم ��لمعلوما( للنساء. ُيمكن لهذ¨ �لخدمة �� ُترشد� �لى  Yلنسائي، تقّد�

�لذK تشعرين �نه صالح �مناسب  G��لقر Kلدعم لكي تأخذ��( �ُتعطيك Gلخيا�
� كنت �مر�� شابة، هنا� خدما( خاصة لخدمتك. ,P .لك

�أل!� في �لمستشفى �لنسائي qموعد

ما يجب �� ُتحضرK معك؟ 
بطاقة �لميديكير؛  •

بطاقة �لرعاية �لصّحية؛   •
Gسالة تأكيد موعد�؛  •

نسخة عن نتائج �لفحوصا( ��لتحاليل �لتي �جريت بناء على طلب طبيبك   •
� كانت هنا� �ّية فحوصا( �� تحاليل قد Pجريت)؛,P) ،لمحّلي�

تفاصيل عنو�� ��GقاY هاتف طبيبك �لمحّلي، �كتا� �إلحالة �لى �لمستشفى   •
�لكتا�؛ �� كا� لديك مثل هذ,P

� كنت ��ئر� قا�مة من بال� عبر �لبحاG، فأنت تحتاجين �لى ,P�  •
�� ُتحِضرK معك تفاصيل عن عقد �لتأمين �لصّحي �جو�� سفر�. 

ألنه توجد لد� بعض �لد�V ترتيبا( متبا�لة للعناية �لصحّية مع ��ستر�ليا. 

قبل موعد� �أل�V في �لمستشفى �لنسائي بالنسبة لحملك




