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 خیارات الزیارة: 
خطة میتشیجان للرعایة الصحیة المناسبة والمخصصة في فترة 

 ) MiPATHالحمل (
Visit Options: 

The Michigan Plan for Appropriate and Tailored Healthcare in Pregnancy 
(MiPATH) (Arabic) 

 
 

 الخاصة بي؟   MiPATHما ھي خیارات زیارة 
What are my MiPATH visit options? 

 

 نماذج متاحة لتلقي رعایة ما قبل الوالدة:   3نتطلع إلى تصمیم مسار رعایة ما قبل الوالدة معًا! ھناك 

 مزیج من الزیارات الشخصیة واالفتراضیة (التطبیب عن بعد)   -رعایة ما قبل الوالدة المختلطة  .1

 الوالدة شخصیًا: الزیارات الشخصیة فقط رعایة ما قبل  .2

 رعایة ما قبل الوالدة الجماعیة: زیارات شخصیة وزیارات جماعیة افتراضیة فقط  .3

We look forward to designing your prenatal care PATH together! There are 3 

models available for receiving your prenatal care:  

Hybrid prenatal care-a mix of in-person and virtual (telemedicine) visits 

In-person prenatal care: in-person visits only 

Group prenatal care: in-person visits and virtual group visits only 

 

  لماذا تقدمون نماذج مختلفة؟
Why are you offering different models?  

 
تشیر الدراسات إلى أن جمیع نماذج الرعایة الثالثة آمنة لألشخاص الذین ال یعانون من مضاعفات الحمل، لذا یمكنك اختیار  

 سب تفضیالتك بشكل أفضل. الخطة التي تنا

یمكنك استخدام ھذه الشبكة للتفكیر في الطریقة التي ترغبین بھا في إكمال زیاراتك السابقة للوالدة. یمكنك إحضار ھذا للتحدث  
 مع طبیبك أو القابلة في زیارتك األولى. 

Studies suggest all 3 models of care are safe for people without pregnancy 

complications, so you can choose the plan that fits best with your preferences. 

You can use this grid to think about how you would like to complete your 

prenatal visits. You can bring this to talk to your doctor or midwife at your first 

visit.  
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رعایة ما قبل الوالدة   
 الھجینة 

رعایة ما قبل الوالدة  
 شخصیًا  

رعایة ما قبل الوالدة  
 الجماعیة 

كم عدد زیارات ما قبل الوالدة  
 التي سأجریھا؟

زیارات إجمالیة لما قبل الوالدة. قد یوصي طبیبك أو   8سیكون لدیك ما ال یقل عن 
 لحمل. القابلة بالمزید بناًء على تاریخك الطبي وتاریخ ا

كم عدد الزیارات الشخصیة  
 واالفتراضیة التي سأجریھا؟ 

  5یتضمن ھذا النموذج 

  3زیارات شخصیة و 
زیارات افتراضیة مع  

طبیبك أو القابلة. للزیارات  
االفتراضیة، سیكون لدیك  

جھاز قیاس ضغط الدم  
 بالمنزل. 

  8یتضمن ھذا النموذج 
زیارات شخصیة مع 
طبیبك أو القابلة. لن  

لى جھاز قیاس تحتاج إ
ضغط الدم في المنزل  

 أثناء زیاراتك. 

یتضمن ھذا النموذج 
زیارات فردیة مع طبیبك  

أو ممرضة التولید  
باإلضافة إلى جلسات  

 جماعیة افتراضیة للتعلیم.   

ما ھي الفوائد المحتملة لھذا  
 النموذج؟ 

یمكن أن تقلل الزیارات  
االفتراضیة من وقت السفر 

وتجعل الرعایة أكثر  
مالءمة. یشعر بعض 

األشخاص بمزید من التحكم 
تجاه رعایتھم باألجھزة  

 المنزلیة.   

یفضل بعض األشخاص 
القدوم إلى العیادة في  

جمیع مواعیدھم لرؤیة 
الطبیب أو القابلة  

 شخصیًا. 

یحب بعض األشخاص  
ي ودعم  التعلیم اإلضاف

األقران والشعور باالنتماء  
للمجتمع مع رعایة 

 المجموعة.  

ما ھي السلبیات المحتملة لھذا  
 النموذج؟

قد ال یشعر بعض 
األشخاص، وخاصة  

األمھات الجدد، بالراحة في  
فحص ضغط الدم في  

 المنزل.  

یجد بعض الناس السفر  
إلى العیادة مرھقًا وغیر 

 مریح. 

یجد بعض األشخاص أن  
د المجموعة طویلة  مواعی

جًدا، ویواجھون مشكلة في  
 أوقات المواعید المحددة.  

ھل سأحتاج إلى جھاز قیاس  
ضغط الدم في المنزل للمشاركة  

 في ھذا النموذج؟   

نعم، إلكمال الزیارات  
االفتراضیة، ستحتاجین إلى  
جھاز قیاس ضغط الدم في  

 المنزل.  

ال، للرعایة الروتینیة لن  
اس تحتاج إلى جھاز قی
ضغط الدم، إال إذا  
أوصاك طبیبك أو 

 ممرضة التولید بذلك.   

سوف تناقش ھذا األمر مع 
 طبیبك أو ممرضة التولید.   

 یمكنك تعدیل خطة الرعایة السابقة للوالدة في أي وقت.   ماذا یحدث إذا غیرت رأیي؟ 

ماذا لو أردت تعلیًما أو دعًما  
 إضافیاً أثناء الحمل؟ 

موارد الدعم ھناك العدید من الخیارات لمزید من التعلیم والدعم! أتطلع قائمة  
 الكتشاف المزید.   MiPATHاالجتماعي والتعلیم 
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 Hybrid prenatal 
care  

In-person 
prenatal care  

Group prenatal 
care  

How many prenatal 

visits will I have? 

You will have at least 8 total prenatal visits. Your 

doctor or midwife may recommend more based on 

your medical and pregnancy history. 

How many in-person 

and virtual visits will 

I have? 

This model 

includes 5 in-

person visits and 

3 virtual visits 

with your doctor 

or midwife. For 

virtual visits, you 

will have a home 

blood pressure 

cuff.  

This model 

includes 8 in-

person visits 

with your 

doctor or 

midwife. You 

will not need a 

home blood 

pressure cuff 

for your visits. 

This model 

includes 1-on-1 

in-person visits 

with your doctor 

or midwife as 

well as virtual 

group sessions 

for education.   

What are the 

potential benefits of 

this model?  

Virtual visits can 

decrease your 

travel time and 

make care more 

convenient. Some 

people feel more 

ownership over 

their care with 

home devices.   

Some people 

prefer to come 

to the clinic for 

all of their 

appointments 

to see their 

doctor or 

midwife in 

person.  

Some people like 

the extra 

education, peer 

support, and 

sense of 

community with 

group care.  

What are the 

potential downsides 

of this model? 

Some people, 

especially first-

time moms, may 

not feel 

comfortable 

checking their 

blood pressure at 

home.  

Some people 

find traveling 

to the clinic 

burdensome 

and 

inconvenient.  

Some people 

find the group 

appointments 

are too long, and 

have trouble 

with set 

appointment 

times.  
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 وقد .تماًما حالتك بمثل المصابین شیجان للمرضىتمی  طبخالء المسئولیة: تحتوي ھذه الوثیقة على معلومات و/ أو مواد تعلیمیة قام بتطویرھا 
االستشارة  طب میتشیجان بإنشائھا وال یتحمل طب میتشیجان مسؤولیتھا. وھي ال تحل محل  یقم لم اإلنترنت على موجود لمحتوى  روابط على تحتوي 

ا  الطبیة التي تحصل علیھا من مقدم رعایتك الصحیة ألن تجربتك قد تختلف عن تلك الخاصة بالمریض القیاسي. تحدث مع مقدم رعایتك الصحیة إذ
 كانت لدیك أي أسئلة حول ھذه الوثیقة أو حالتك أو خطتك العالجیة.

Disclaimer: This document contains information and/or instructional materials developed by 
Michigan Medicine for the typical patient with your condition. It may include links to online 

content that was not created by Michigan Medicine and for which Michigan Medicine does not 
assume responsibility. It does not replace medical advice from your health care provider 

because your experience may differ from that of the typical patient. Talk to your health care 
provider if you have any questions about this document, your condition or your treatment plan. 

 : كارلین مونرو، بكالوریوس في الفنون تحریر لغوي بسیط
Plain language editing: Karelyn Munro, BA 

خدمات الترجمة الشفویة بطب میتشیجان  :ةالترجم  
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ShareAlike 4.0 -NonCommercial-Creative Commons Attributionللوثائق الحرة  04.المشاركة بالمثل ب

e International Public License. 08/1220 في: آخر مراجعة تمت 
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NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License. Last Revised 08/2021 

 
 

 Hybrid prenatal 
care  

In-person 
prenatal care  

Group prenatal 
care  

Will I need to have a 

home blood pressure 

cuff to participate in 

this model?   

Yes, to complete 

virtual visits you 

will need a home 

blood pressure 

cuff.  

No, for routine 

care you will 

not need a 

blood pressure 

cuff, unless 

your doctor or 

midwife 

recommends it.   

You will discuss 

this with your 

Centering doctor 

or midwife.   

What happens if I 

change my mind? 

You can modify your prenatal care plan at any time.  

What if I want extra 

education or support 

in pregnancy? 

There are many options for additional education and 

support! View the MiPATH Education and Social 

Support Resources list to discover more. 
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