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  لحملرة اأسباب االتصال بمقدم الرعایة الصحیة الخاص بِك خالل فت
Reasons to Call Your Provider During 

Pregnancy (Arabic) 
   

 اتصلي بمقدم الرعایة الصحیة الخاص بِك إذا كان لدیِك أي من العالمات واألعراض التالیة:
Call your provider if you have any of the following signs and symptoms: 

  Blood or other fluid leaking from your vaginaدم أو تسرب أیة سوائل أخرى عن طریق المھبل •

 Severe menstrual-like cramping or backacheمغص حاّد مماثل آلالم الطمث أو ألم في الظھر  •

 Continuous pain, particularly abdominal painألم مستمر، خاصة اآلم البطن  •

 Continuous vomitingتقیؤ مستمر  •

  Chills قشعریرة، •

 Fever of 101degrees Fahrenheit or higher   درجة فھرنھایت أو أعلى 101حمى  •

  Burning when you urinate حرقة أثناء التبول •

 Continuous headache   صداع مستمر •

  Blurry vision ضبابیة في النظر •

  Sudden swelling of your hands or face لیدین أو الوجھتورم مفاجئ في ا •

  or more uterine contractions in 1 hour 5 تقلصات في الرحم أو أكثر في  ساعة واحدة 5 •

فترات قصیرة لة ھادئة من الطبیعي أن تكون األجنَ  .أو أكثر خالل الحمل 24انخفاض حركة الجنین في األسبوع  •
كبر جنین أن الحركات تكون بسیطة خالل الشھر األخیر من الحمل عندما یكون حجم المن الوقت وبعض األحیا

راقبي وھادئ  وال یمكنھ االمتداد بشكل جید. إذا شعرتي بأن حركة الجنین أقل من المعتاد، فاجلسي في مكان
التي قمتي  تینخالل ساعمرات  10اتصلي بمقدم الرعایة الصحیة الخاص بك إذا لم یتحرك الجنین التحركات.  

 . فیھا بالمراقبة
Decreased fetal movement at 24 weeks or more: It is normal for babies to be quiet 
for short periods of time, and sometimes the movements are smaller in the last 
month or so of pregnancy when the baby is bigger and not able to stretch out well.  
If you feel the baby is moving less than usual, sit in a quiet place and monitor the 
movements.  Call your healthcare provider if the baby does not move 10 times in 
the two hours that you are monitoring. 
 

 على تحتوي وقد .تماًما التكح بمثل المصابین للمرضى  (UMHS)إخالء المسئولیة: تحتوي ھذه الوثیقة على معلومات و/ أو مواد تعلیمیة قام بتطویرھا النظام الصحي لجامعة میشیجان 
صحیة حصل علیھا من مقدم رعایتك التھا. وھي ال تحل محل االستشارة الطبیة التي تبإنشائھا وال یتحمل مسؤولی میشیجان لجامعة الصحي النظام یقم لم اإلنترنت على موجود لمحتوى روابط

 عالجیة. أو خطتك ال ألن تجربتك قد تختلف عن تلك الخاصة بالمریض القیاسي. تحدث مع مقدم رعایتك الصحیة إذا كانت لدیك أي أسئلة حول ھذه الوثیقة أو حالتك
Disclaimer: This document contains information and/or instructional materials developed by the University of Michigan 

Health System (UMHS) for the typical patient with your condition. It may include links to online content that was not 
created by UMHS and for which UMHS 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.  
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