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   19-رعایتك قبل الوالدة خالل جائحة كوفید 
Your Prenatal Care During the COVID-19 Pandemic 

(Arabic) 
 
 

 على رعایتي قبل الوالدة؟ 19-كیف ستؤثر جائحة كوفید
القصوى ھي الحفاظ على سالمة مرضانا وموظفینا ومجتمعاتنا. للقیام بذلك نحن نقوم بالحد ، أولویتنا 19-خالل جائحة كوفید

من التواصل الشخصي عن طریق تقلیل الزیارات الشخصیة في عیادة ما قبل الوالدة والمستشفى.  ونحن نفعل ذلك عن طریق 
 . الرعایة االفتراضیة قبل الوالدةاستبدال بعض من الرعایة الشخصیة ب

 

 ا ھي الرعایة االفتراضیة قبل الوالدة؟م
الرعایة االفتراضیة قبل الوالدة ھي طریقة آمنة ومریحة  

للحصول على رعایة قبل الوالدة من المنزل. عن طریق 
استخدام ھاتفك أو الكمبیوتر أو الجھاز اللوحي، یمكنك تسجیل 

الدخول إلى مكالمة ھاتفیة خاصة أو التداول بالفیدیو مع 
 أو المولدة إلجراء مواعید الفحوصات قبل الوالدة.طبیبك 

 

 

 

%) من مریضاتنا الحوامل الذین تلقوا الرعایة االفتراضیة لزیارات ما قبل الوالدة ھذه السنة 90( 100من  90أكثر من 
ئع للتحدث مع ابلغوا انھم راضیین عن الرعایة االفتراضیة. وجد مرضانا انھ الزیارات االفتراضیة سھلة، مریحة، ووقت را

 طبیبك أو القابلة المولدة عن مواضیع الحمل. 

  
على الرغم من أن العدید من المواعید الخاصة بك سوف تكون افتراضیة وسوف تجري عن طریق الھاتف أو الكمبیوتر، 

 ستظل لدیك مواعید شخصیة مع طبیبك أو المولدة عندما تحتاجین إلیھم.

 

 للرعایة قبل الوالدة؟ھل سأحصل على نفس النوعیة 
سوف تستمري بتلقي نفس الرعایة العالیة الجودة ونفس العدد من خدمات ما قبل الوالدة التي تحصلین علیھا عادة. قد یتم 

تجمیع بعض الخدمات معًا لتقلیل عدد المرات التي تضطرین فیھا إلى القدوم إلى عیادة ما قبل الوالدة. ستقوم أنت وطبیبك أو 
 راجعة جدول الزیارة أدناه، والتأكد من أنھ سیكون مناسب لك والحتیاجاتك.المولدة بم
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 ماذا یمكنني أن أتوقع خالل زیارات قبل الوالدة؟
 وصف لكل زیارة من زیاراتك بدءا من زیارتك األولى (جلب المعلومات) موضحة أدناه.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tiny.cc/COVID-تجد مواضیع اكثر عن ما قبل الوالدة لكل أسبوع من الحمل ھنا: 

19PrenatalResources. 
  

  
الزیارة 
 (أسبوع)

  الزیارة
 النوع

 الفحص
الموجات فوق 

 الصوتیة
 اللقاحات

أخذ العوارض 
 الحیویة

       االتصال بالممرضة

 ✔ ✔ ✔ شخصیاً  12-8

       شخصیاً  20-16

21-19 
 فحص الموجات غیر الصوتیة

فقط(مركز تشخیص شخصیاً 
 الجنین)

  ✔   

       أالفتراضي 28-24

 ✔   ✔ شخصیاً  30-28

       أالفتراضي 32-30

 ✔   ✔ شخصیاً  36-34

       أالفتراضي 38-36

       شخصیاً  39

http://tiny.cc/COVID-19PrenatalResources
http://tiny.cc/COVID-19PrenatalResources
http://tiny.cc/COVID-19PrenatalResources
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 ھل سأحصل على تعلیم إضافي قبل الوالدة؟
نعم باإلضافة إلى تعلیم ما قبل الوالدة دكتورك أو القابلة المولدة التي سیزودك بھا مقدم الرعایة خالل زیاراتك الشخصیة، قام 
فریقنا بتجمیع عدد من الموارد لدعم تعلیمك بكل مرحلة من حملك. تغطي ھذه الموارد مجموعة من المواضیع مثل الحمل ، 

في المخاض ، وتحدید وضعیات الرضاعة الطبیعیة المناسبة ، ومراحل نمو الطفل ، وسلوك  وتدابیر الراحةورعایة الرضع ، 
للوصول إلى مصادر إضافیة، قم بزیارة . جمیع الدروس حالیا افتراضیة للحفاظ على سالمتك وسالمة عائلتك. الرضع

19PrenatalResources-http://tiny.cc/COVID. 
 

 ھل أنا محتاج ألي معدات لزیاراتي االفتراضیة؟

لزیاراتك االفتراضیة. ال یتطلب منك شراء میزان أو جھاز دوبلر الجنین للتحقق من معدل  لكفَة ضغط الدمستحتاجین 
اخترت مراقبة ھذه األمور، یمكنك القیام بذلك قبل نبضات قلب طفلك. ومع ذلك، یمكنك شراء ھذه األجھزة لتطمئني. إذا 
 موعدك ومشاركة النتائج مع طبیبك أو المولدة في زیارتك االفتراضیة.

 

جھاز یستخدم لقیاس ضغط الدم یتكون من كفة قابلة للنفخ، ووحدة قیاس، وآلیة للتضخم التي قد تكون : كفة ضغط الدم
 .یدویًا أو مضخة تعمل كھربائیًاعلى شكل بصیلة وصمام یتم تشغیلھما 

 

جھاز تصویر بالموجات فوق الصوتیة محمول یساعد على اكتشاف دقات  :جھاز فحص نبضات القلب لمراقبة الجنین
 .قلب طفلك

 

إذا كنتي ترغبین بالمزید من المعلومات عن الحصول على ُكم الضغط، جھاز فحص نبضات القلب، أو المیزان، قومي بزیارة  
http://tiny.cc/GetandUseDevices 

 
 كیف یمكنني مراقبة ضغط دمي في المنزل؟

ستقومین بأخذ قیاس ضغط الدم خالل كل من زیاراتك االقتراضیة وإعطاء ھذه المعلومات لطبیبك أو القابلة المولدة. بمزید من 
 . .http://tiny.cc/GetandUseDevicesالمعلومات عن كیفیة استعمال جھازك، قومي بزیارة 

 اقبة معدل ضربات قلب طفلي وحركتھ في المنزل؟كیف یمكنني مر
نحن نشجعك على . جھاز فحص نبضات القلب لمراقبة الجنین إنھ من اآلمن إكمال الزیارات االفتراضیة الخاصة بك من دون 

ستشعرین . ھذا یعني تسجیل عدد المرات التي یركل فیھا طفلك ویلتف ویتقلب". عد الركالت"مراقبة حركة طفلك من خالل 
لمزید من المعلومات عن كیفیة استعمال جھازك، قومي بزیارة . عادة ً بحركة طفلك بحلول األسبوع العشرین من الحمل

http://tiny.cc/GetandUseDevices 

 
 كیف یمكنني قیاس حركات طفلي بـ "عد الركالت"؟

إرخي المالبس الضیقة. استلقي على جانبك أو إجلسي مع رفع قدمیك. قللي من األشیاء التي  الراحة.قومي باالسترخاء و  .1
 قد تلھیكي مثل ھاتفك والتلفاز لمساعدتك على التركیز. 

http://tiny.cc/COVID-19PrenatalResources
http://tiny.cc/GetandUseDevices
http://tiny.cc/GetandUseDevices
http://tiny.cc/GetandUseDevices
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كل لفة أو ركلة أو لكمة أو التواء تعد كحركة  .5قومي بتدوین الوقت الذي بدأتي فیھ. عدي الحركات حتى تصل إلى  .2
 واحدة للجنین. إذا كان الطفل ھادئًا، قومي بشرب كوبًا من العصیر البارد وأبدئي من جدید. 

 قومي بتدوین الوقت الذي تنتھي فیھ من العد.  .3

 
لمزید من المعلومات  عن كیفیة عد الركالت) لقیاس حركات طفلك، زوري موقع 

http://tiny.cc/GetandUseDevices.. 

 
 ؟   19-كیف یمكنني أن أشعر بالدعم أثناء ممارسة "االبتعاد االجتماعي" خالل جائحة كوفید
نعلم أن ھذا . نحن 19-االبتعاد االجتماعي ھو الحفاظ قصدا على المسافة الشخصیة بینك وبین اآلخرین للحد من انتقال كوفید

قد یكون صعبا، وخاصة خالل فترة الحمل. نحن نعمل على إنشاء مجموعات دعم عبر اإلنترنت لنساء ذوات تواریخ وقت 
 والدة مماثلة حتى تتمكني من التواصل مع األشخاص الذین یمرون بتجربة مماثلة.

إذا كنت مھتمة بالمشاركة في مجموعة عبر اإلنترنت، قومي 
 ، أو قومي بمسح رمز االستجابة الضوئي السریع.tiny.cc/PrenatalSupportGroupبزیارة

 

إذا كنتي تشعرین بالحزن أو اإلحباط، عندك مشكلة في الحصول على الموارد التي تحتاجین لھا (مثل 
 ن لمزید من الدعم، یرجى التواصل مع مقدم الرعایة. الطعام، دفع الفواتیر)، قلقة بشأن سالمتك، أو تحتاجی

 

 
 

 ھل ینبغي علي أن أولد بطفلي في المنزل؟
ل.  ف ي الم�ف

ي المستش�ف ح�ث يتوفر لدينا كل الموارد المتاحة لمساعدتك، ول�س �ف
لدينا ال نزال نو�ي بأن تقو�ي بالوالدة �ف

ات ال��عة ل�وف�د ي الحفاظ ع� سالمة جميع أمهاتنا والرضع. �سبب التغ�ي
ي  19-إجراءات مكافحة العدوى للمساعدة �ض

�ض

ي هذا الوقت، فإننا تقوم بفحص كوف�د
ض إ� مركز  19-ميتش�جان فإن س�اساتنا تتغ�ي بانتظام. �ض لجميع مرضانا القادمني

 الوالدة  

ض الوالدة.  •  إذا كانت نت�جة الفحص إ�جاب�ة، س�سمح للم��ضة ان �كون معها شخص داعم واحد لحني

 إذا كانت نت�جة الفحص سلب�ة، �سمح للم��ضة أن �كون معها شخصان داعمان.  •

 

 أین استطیع إیجاد المزید من المعلومات؟
 https://www.uofmhealth.org/coronavirus: للحصول ع� أحدث س�اسة للزوار، قو�ي ب��ارة الموقع 

covid-guidelines-visitor-michmed/-19 . 

ة مع طبيبك أو المولدة من خالل بوابة الم��ض. لم ��د من إذا كان لد�ك الم��د من األسئلة، �مكنك التواصل مبا�ش

ل�ة، ير�� ز�ارة:  ض http: المعلومات حول الوالدات الم�ض

http://www.med.umich.edu/1libr/Gyn/Homebirth.pdf  

 

http://tiny.cc/GetandUseDevices
http://tiny.cc/PrenatalSupportGroup
https://www.uofmhealth.org/coronavirus/michmed-visitor-guidelines-covid-19
https://www.uofmhealth.org/coronavirus/michmed-visitor-guidelines-covid-19
http://www.med.umich.edu/1libr/Gyn/Homebirth.pdf
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وقد تحتوي على روابط . أو مواد تعلیمیة وضعھا طب میتشیجان للمریض الذي لھ نفس ظروفك الصحیة/تشتمل ھذه الوثیقة على معلومات و: تنویھ بأخأل المسؤولیة
فإنھ ال یحل محل المشورة الطبیة . موجودة على شبكة األنتیرنت لم یتم وضعھا من قبل طب میتشیجان وال یتحمل طب میتشیجان مسؤولیة ھذه المعلوماتلمحتویات 

ئلة فیما یتعلق بھذه الوثیقة، تحدث مع موفر الرعایة إذا كانت لدیك أیة أس. من موفر الرعایة الصحیة نظرا الحتمالیةً خبرتكم قد تختلف عن تلك لدى المریض العادي
 .  أو بوضعك الصحي أو خطة العالج الخاصة بك

 
 المؤلف: دكتور ألیكس فريدمان بیھل .ماجستیر

 تم تحريره من قبل: كارلین مونرو، بكالوريوس في األدب
 

,، إمكانیة الدخول عبر اإلنترنت:  2020ما ھي الرعاية االفتراضیة قبل الوالدة؟ مقتبس من: جامعة يوتا. 
-prenatal-virtual-is-care/what-talprena-care/virtual-https://healthcare.utah.edu/virtual

care.php#overview 
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لتلقي الرعایة الخاصة بك في طب میتشیجان ومساعدتنا على اتخاذ أفضل رعایة  شكراً على اختیارك
 !19-لمرضانا خالل جائحة كوفید
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