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إإذذاا كانتت هھھھذذهه ااالقتررااحاتت ال تساعدد في تخفيیفف ااألعررااضض االتي تشعرريینن بهھا٬، فيیررجى االتحددثث مع مززوودد خددماتت ما قبلل االووالددةة وومناقشة االحلوولل  تساعد؟ أأنن نهھايیمك أأددوويیة توجد هھھھل
ااألخررىى.  

يیمكنكك لبططنكك االذذيي يینموو أأنن يیحددثث تغيیيیرراا منن ططرريیقة ووقووفكك وواالذذيي يیؤؤدديي إإلى االشعوورر بآالمم في االظظهھرر. كما  .ووااآلالمم االووجع
يیمكنن أأنن تشعرريي بآالمم في االوورركك وواالحووضض بسببب االهھررمووناتت االتي تعملل على تحرريیرر االمفاصلل ووااألنسجة. لمنع آآالمم االظظهھرر٬، 

ذذااتت االكعبب االمنخفضض ووتجنبي االجلووسس أأوو االووقووفف لفتررةة ططوويیلة منن  حاوولي االحفاظظ على االووقووفف باستقامة ووااررتدديي ااألحذذيیة
) سووفف يیساعدد على Tylenolاالووقتت. كما أأنن االحصوولل على قسطط منن االررااحة وواالتددليیكك وواالكماددااتت ووتناوولل ااألسيیتاميینووفيینن (
ااألررجح. أأثناء االنوومم٬، يیمكنكك ووضع ووساددةة بيینن رركبتيیكك ووتحتت بططنكك لددعمم ظظهھرركك وومفاصلكك.  

 
لصددااعع االبسيیطط أأمرر شائع في جميیع مررااحلل االحملل. االررااحة ووشرربب االسوواائلل وواالحدد منن االتووترر ااألسيیتاميینووفيینن االشعوورر اا .االصددااعع

)Tylenolكلهھا أأمرر ستساعدد في تخفيیفهھ. إإذذاا لمم تنجح أأيي منن هھھھذذهه االططررقق أأوو في حالة شعررتت بـ (  
صددااعع مفاجئ أأوو شدديیدد٬، فيیررجى ااالتصالل بالعيیاددةة.  

 
اء منن االشدد االعضلي٬، خصووصا في االليیلل٬، في االثلثث االثاني وواالثالثث منن فتررةة االحملل. في كثيیرر تعاني االعدديیدد منن االنس .االشدد االعضلي

منن ااألحيیانن٬، كلل ما عليیكك هھھھوو شدد أأصابعكك باتجاهه رركبتيیكك أأوو االمشي ووهھھھذذاا يیساعدد في تخفيیفف االشدد االعضلي. يیررجى إإخباررنا إإذذاا 
كنتت تعانيینن منن ررخاووةة أأوو ااحمرراارر في أأيي منططقة معيینة.  

 
االتخلصص منن االتووررمم ااألططرراافف االسفليیة عنن ططرريیقق ررفع قددميیكك عددةة مررااتت كلل يیوومم أأوو ااالستلقاء على جانبكك يیمكنكك  .االتووررمم

ااأليیسرر. وويیمكنن أأنن يیحددثث االتووررمم أأيیضا في االيیدديینن٬، ووخصووصا في االصباحح٬، لذذاا يیجبب عددمم ااررتددااء االخووااتمم إإذذاا الحظظتت ذذلكك. 
ووااليیدديینن. يیررجى ااالتصالل بنا إإذذاا كنتت تعانيینن منن تووررمم مفاجئ ووخصووصا في االووجهھ  

 
 

مززوودد خددماتت ما قبلل االووالددةة وومناقشة االحلوولل ااألخررىى. يیررجى االحذذرر منن االمنتجاتت االتي تووصفف بأنهھا "ططبيیعيیة" أأوو 
"عشبيیة" حيیثث أأنن االكثيیرر منهھا لمم يیتمم فحصهھ لمعررفة ما إإذذاا كانن تناوولهھا أأثناء فتررةة االحملل آآمنا.  

 
 

 

ثث معإإذذاا كانتت هھھھذذهه ااالقتررااحاتت ال تساعدد في تخفيیفف ااألعررااضض االتي تشعرريینن بهھا٬، فيیررجى االتحدد هھھھلل تووجدد أأددوويیة يیمكنهھا أأنن تساعدد؟  
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كك بسببب ترركيیبب االهھررمووناتت في االجسمم وواالفيیتاميیناتت االمكملة تعاني االعدديیدد منن االنساء منن ااإلمسا .ااإلمساكك وواالبووااسيیرر
وواالتغيیيیررااتت االتي تحددثث لجسمكك. لذذاا فإنن مماررسة االتمارريینن االرريیاضيیة االخفيیفة ووززيیاددةة تناوولل االسوواائلل ووااتباعع نظظامم غذذاائي 

تت أأخررىى يیحتوويي على ااألليیافف هھھھي بمثابة أأوولل االخططووااتت االكبيیررةة في االمحافظظة على حرركة ااألمعاء. كما أأنن هھھھناكك خيیارراا
.Colaceوو Miralaxتتمثلل في أأددوويیة مثلل:   

يیمكنن أأنن تتططوورر حالة االبووااسيیرر (تووسع أأووررددةة االشررجج) لددىى االعدديیدد منن االنساء أأيیضا. حيیثث أأنن االحكة االشررجيیة وواالحررقانن 
وواالشعوورر باأللمم أأثناء تحرركك ااألمعاء ووبقع االددمم عندد مسح االمنططقة هھھھي منن ااألعررااضض االشائعة للبووااسيیرر. لذذاا فإنن منع 

وواالحفاظظاتت االقططنيیة (تعملل على تبرريیددهھھھا!) ووهھھھي  Anusolااسيیرر يیساعدد االغالبيیة في حلل هھھھذذهه االمشكلة٬، إإال أأنن كرريیمم االبوو
أأيیضا خيیاررااتت جيیددةة.  

 
االتغيیيیررااتت االهھررموونيیة أأثناء فتررةة االحملل تبططئ منن عمليیة االهھضمم ووتررخي عضالتت االبلع. ووهھھھذذاا يیمكنن أأنن  .حمووضة االمعددةة

االصددرر. كما أأنن تغيیيیررااتت نمطط االحيیاةة مثلل: ااألكلل قبلل يیؤؤدديي إإلى االشعوورر بالضغطط وواالحمووضة في  
2 ساعاتت قبلل االنوومم ووررفع االجززء االعلوويي منن جسمكك إإلى أأعلى أأثناء ااالستلقاء ووتجنبب ااألططعمة االحاررةة وواالددهھھھنيیة  3-

 Mylantaيیمكنهھا أأنن تساعدد. إإضافة إإلى أأنهھ يیمكنن ااستخدداامم كميیاتت قليیلة منن مضاددااتت االحمووضة االخفيیفة مثلل: 
لتخفيیفف هھھھذذاا ااإلحساسس. تحددثي مع مززوودد خددماتت ما قبلل االووالددةة في حالة أأنن هھھھذذهه االنصائح لمم  Gelucilوو Tumsوو

تساعددكك.  
 

االززيیاددةة في ااإلفررااززااتت االمهھبليیة االددهھھھنيیة ذذااتت االلوونن ااألبيیضض عاددةة ما تكوونن أأمرر شائع خاللل فتررةة  .ااإلفررااززااتت االمهھبليیة
مم االصابوونن االلططيیفف ووااررتددااء االمالبسس االددااخليیة االقططنيیة مع االحملل. االنظظافة االجيیددةة وواالغسلل االخاررجي بشكلل منتظظمم باستخدداا

عددمم ااستخدداامم االددشش االمهھبلي. إإذذاا كنتت تعانيینن منن حكة في االمهھبلل أأوو إإفررااززااتت ملوونة أأوو ذذااتت رراائحة٬، فيیررجى ااالتصالل 
بعيیاددةة ما قبلل االووالددةة.  

 
تكوونن مررهھھھقة ووتؤؤثرر على قددررتكك  االتغيیيیررااتت االمادديیة في جسمكك االتي تحددثث خاللل فتررةة االحملل يیمكنهھا أأنن .ااإلجهھادد/االنوومم

على االنوومم. خذذيي قيیلوولة أأثناء االنهھارر كلما كانن بإمكانكك ذذلكك. منن االشائع أأنن تكووني بحاجة إإلى االتبوولل عددةة مررااتت أأثناء االليیلل. 
لتقليیلل هھھھذذاا ااألمرر٬، حاوولي تناوولل معظظمم االسوواائلل االتي تحتاجيینهھا في ووقتت مبكرر منن االيیوومم. كما أأنن تقليیلل االكافيیيینن منن االقهھووةة 

معظظمم أأنووااعع االشايي وواالمشررووباتت االغاززيیة يیمكنهھ أأنن يیساعدد أأيیضا. ماررسي عاددااتت االنظظافة ااإليیجابيیة قبلل االنوومم (خذذيي حمامم وو
دداافئ قبلل االنوومم ووااحصلي على تددليیكك لعضالتكك ووماررسي ااألنشططة االهھاددئة مثلل االقررااءةة)٬، ووضعي االووسائدد خلفف ظظهھرركك أأوو 

تحتت بططنكك ووبيینن ساقيیكك للتمتع بررااحة أأكثرر.  
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االحمل أأثناء ااستعمالهھا يیكثر االتي ااألددوويیة   
 بعض من االتخلص في االمساعدةة يیمكنهھا وواالتي ططبيیة ووصفة ددوونن عليیهھا االحصولل يیمكن االتي ااألددوويیة أأكثر بعض إإليیك

 من االعديید هھھھناكك أأنن كما .االحمل فترةة أأثناء تناوولهھا وويیمكن مناسبة ووهھھھي حملك فترةة ططواالل منهھا تعانيین االتي ااألعرااضض
 من االمزيید لديیك كانت إإذذاا أأوو منهھا٬، تعانيین االتي ااألعرااضض على االقضاء يیتم لم فإذذاا .ااستخداامهھا يیمكنك االتي ااألددوويیة
.االخدمة مزوودد أأوو االممرضة مع وواالتحدثث بالعيیاددةة ااالتصالل فيیرجى ااألسئلة٬،  

االعضالتت ووآآالمم االصددااعع  
Tylenol	  Regular	  Strength - 2 لإلررشاددااتت ووفقا حبة  

Tylenol	  Extra	  strength - 2 االقصووىى) االجررعة تتجاووززيي أأال (على لإلررشاددااتت ووفقا حبة  

االررشح) أأوو (االززكامم ااألنفف ااحتقانن  
	Ocean بخاخخ  Nasal	  Spray  

Benadryl (ال تسبب االنعاسس)  
Sudafed أأوو Actifed االحملل) منن 12 ااألسبووعع (بعدد  
Mucinex  

االحساسيیة  
Claritin  
Zyrtec  

	  
االحلقق ااحتقانن  
حوواالمل االدداافئ بالماء االغررغررةة  
االررااحة!) منن مززيیدد على للحصوولل االفرريیززرر في ووضعهھا (حاوولي ااستحالبب  

االسعالل  
Robitussin	   - Plain أأوو DM  

االمعددةة حمووضة أأوو االهھضمم عسرر  
Mylanta 	  
Gelusil 	  
Tums  

 
ااإلمساكك  

Miralax 	  
Colace  

االبووااسيیرر  
Anusol كرريیمم  

االقططنيیة االحفاظظاتت  

االططفحيیة االحمى  
Calamine مستحضرر  

االصحيیة. االررعايیة خددماتت بمززوودد ااالتصالل فيیررجى ووسعالل٬، االجسمم في آآالمم مع فف°101> حمى منن تعانيینن كنتت إإذذاا  
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االمتددااوولة ااألسئلة  
حملكك. فتررةة ططوواالل يیووميیا بهھا تقووميینن االتي ااألنشططة معظظمم مووااصلة يیمكنكك االجسمم٬، أأجززااء لمعظظمم  

	  
 ططبيیة ووصفة ددوونن ددوويیةااأل ووتناوولل االكحووليیة االمشررووباتت ووتناوولل االسلبي وواالتددخيینن االتددخيینن مثلل: االمماررساتت أأنن إإال

 االططفلل صحة ووحملكك أأنتت تعررضكك أأنن يیمكنن االمماررساتت هھھھذذهه أأنن حيیثث لحملكك. أأوو لكك آآمنة تعتبرر ال ااألددوويیة ووبعضض
أأسئلة. أأيي لدديیكك كانتت إإذذاا االووالددةة قبلل ما خددماتت مززوودد ااستشاررةة يیررجى للخططرر.  

	  
ووإإجابتهھا. االمتددااوولة ااألسئلة بعضض يیلي فيیما  

بكك! االخاصص االررعايیة فرريیقق على سؤؤاالل أأيي ططررحح في تترردددديي ال   
	  

االحملل؟ أأثناء االجماعع مماررسة يیمكنني هھھھلل  
 ووقدد االمماررسة. عنن بالتووقفف االووالددةة قبلل ما خددماتت مززوودد منكك يیططلبب لمم ما آآمنن٬، أأمرر االحملل أأثناء االجماعع مماررسة
جنسيیا. االمنقوولة ااألمررااضض منن للووقايیة االذذكرريي االووااقي ااستخدداامم منن االتأكدد في تررغبيینن  

	  
االمانيیكيیرر/االبادديیكيیرر؟ أأوو بالشعرر االعنايیة أأوو باألصباغغ االررسمم مثلل: أأشيیاء أأتجنبب أأنن يیجبب هھھھلل  

 جيیدد مكانن في كنتت إإذذاا سامة تعتبرر ال عنهھا االمتططايیررةة ااألبخررةة أأنن كما عمووما مقبوولة االمائيیة االالتكسس ددهھھھاناتت تعتبرر 
 جيیددةة ااألماكنن في حتى ووحةاالمرر تشغيیلل أأوو االنوواافذذ فتح منن تتأكدديي أأنن يیجبب لكنن مقبوولة٬، باألظظافرر االعنايیة االتهھوويیة.
 فإنن ووبالتالي االجنيینن٬، ووضع على خططرراا تشكلل ال قدد بالشعرر االعنايیة أأنن على االخددماتت مززوودديي منن االعدديیدد يیتفقق االتهھوويیة.
االحملل. فتررةة أأثناء شخصي خيیارر تعتبرر بالشعرر االعنايیة  

	  
5014 االررقمم: على االساخنن بالخطط ااالتصالل يیررجى للحملل٬، االمصاحبة باألعررااضض االخاصة لألسئلة  -322 -800 -1  

	  
االقطططط؟ مخلفاتت بتنظظيیفف أأقوومم أأنن يیجبب ال أأنني صحيیح هھھھلل  

 حيینن ووفي االقطططط. بعضض تحملهھا قدد وواالتي االمقووساتت ددااء يیسمى لمررضض يیعررضكك أأنن االقطططط قمامة لتغيیيیرر يیمكنن - نعمم 
 ننصح فإننا لذذاا االططفلل. ووعيیني ددماغغ نموو على يیؤؤثرر أأنن يیمكنن االحملل فتررةة في أأنهھ إإال خفيیفة٬، عددووىى يیسببب االعاددةة في أأنهھ

 أأنفكك (يیغططي قناعع ااستخدداامم فيیررجى بذذلكك٬، االقيیامم عليیكك كانن إإنن لكنن االقطططط٬، مخلفاتت لتنظظيیفف آآخرر بشخصص باالستعانة
االتنظظيیفف. بعدد مباشررةة يیدديیكك ووغسلل - قفاززااتت ووااستخدداامم ووفمكك)  

	  
آآمنن؟ االسفرر هھھھلل  

 االووالددةة قبلل ما خددماتت مززوودد يیخبرركك لمم ما االططبيیعي٬، االحملل في 36 ااألسبووعع حتى آآمنا االسفرر يیعتبرر عامم٬، بشكلل
 منن وواالتأكدد االسوواائلل منن االكثيیرر تناوولل عليیكك يیجبب فإنهھ االسيیاررةة٬، أأوو االقططارر أأوو بالططائررةة* االسفرر كانن ووسووااء ذذلكك. بخالفف
 ااررتدااء من دداائما تأكديي االسيیاررةة٬، ووفي االددموويیة. االتجلططاتت ووتجنبب ساقيیكك لتمدديیدد ساعة إإلى نصفف كلل وواالمشي االنهھووضض
 إإذذاا هھھھووااء٬، أأكيیاسس دداائما لدديیكك يیكوونن أأنن أأيیضا يیجبب تنموو. ألنهھا بططنكك أأسفلل االشدداادد ووضع منن ووتأكدديي ااألمانن٬، حزاامم
عليیهھا. تحتوويي االسيیاررةة كانتت  

 
.للسفر االتخطيیط قبل االطيیراانن شركة من االتأكد دداائما ااألفضل من فإنهھ لذاا خاصة٬، قيیودداا االطيیراانن شركاتت لبعض يیكونن قد*  
.إإليیهھا االسفر تنويین االتي االسفر جهھةوو بشأنن بك االخاصص االخدماتت مزوودد ااستشاررةة يیرجى*  
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هھھھلل يیحتملل أأنن يیكوونن جسمي دداافئا جدداا أأثناء االحملل؟  
نعمم. في ااأليیامم االحاررةة أأوو بعدد مماررسة ااألنشططة٬، خذذيي قسططا منن االررااحة ووأأرريیحي جسمكك٬، ووااشرربي االكثيیرر منن االماء. ال 

ةة االجسمم إإلى مستوويیاتت غيیرر تستخددمي االجاكووززيي أأوو حووضض ااالستحمامم االساخنن أأثناء االحملل٬، حيیثث أأنهھا قدد تررفع حرراارر
فف.100 آآمنة. االحمامم االدداافئ ال بأسس بهھ٬، ططالما لمم تتجاووزز حررااررةة االميیاهه أأكثرر منن  

 
هھھھلل يیمكنني ااالستمرراارر في ااألعمالل االررووتيینيیة االمتعلقة باألسنانن؟  

بب ااألسنانن هھھھوو نعمم. تنظظيیفف ااألسنانن بشكلل ررووتيیني أأثناء االحملل أأمرر جيیدد. أأما فيیما يیتعلقق باألموورر ااألكثرر منن ذذلكك٬، فإنن ططبيی
منن يیجبب عليیهھ ااتخاذذ االقرراارر بشأنن االمخاططرر/االفوواائدد االمتعلقة بالررعايیة أأثناء االحملل. ووال يینبغي ااستخدداامم االتخدديیرر  

االعامم أأوو االمووضعي. يیمكنن االقيیامم بالتصوويیرر باألشعة االسيینيیة إإذذاا ااقتضتت االضررووررةة٬، لكنن يیجبب تغططيیة ووحمايیة االمررضى بشكلل 
مانن ااألددوويیة أأثناء فتررةة االحملل٬، فيیمكنن لططبيیبب ااألسنانن االخاصص بكك أأنن يیتصلل بالعيیاددةة.مناسبب. إإذذاا كانن هھھھناكك أأيي سؤؤاالل حوولل أأ  

 
 

خددماتت االددعمم وواالفصوولل االددررااسيیة  
إإننا نقددمم ددووررسا تعليیميیة مجانيیة للووالددةة في مستشفى كامبرريیددجج باللغة ااإلنكليیززيیة وواالبررتغاليیة. تعقدد االفصوولل  ددررووسس االووالددةة.

اء (باإلنكليیززيیة) ووفي أأيیامم االسبتت (بالبررتغاليیة).االددررااسيیة في أأيیامم ااألرربعاء في االمس  
 

يیمكننا مساعددتكك في االتسجيیلل في أأحدد هھھھذذهه االددووررااتت االتعليیميیة أأثناء ززيیاررتكك االقاددمة٬،   
2229بالررقمم ااتصلي  -665 للتسجيیلل في االفصوولل االمقددمة باللغة االبررتغاليیة 617-  

4800ااتصلي بالررقمم  -591 إلنكليیززيیةللتسجيیلل في االفصوولل االمقددمة باللغة اا 617-  
 

إإننا نعتبرر االررضاعة االططبيیعيیة جززءاا هھھھاما منن صحتكك ووصحة ططفلكك في مررحلة ما بعدد االووالددةة  .االررضاعة االططبيیعيیة
.CHA(االنفاسس). يیررجى ااستشاررةة مززوودد االخددماتت بشأنن االخيیاررااتت االمتاحة لمصاددرر االررضاعة االططبيیعيیة في   

 
منن سيیقوومم بتووليیددكك٬، فإننا نووفرر ااجتماعاتت مع مززوودديي سووااء كانن االططبيیبب أأوو االقابلة  .اااللتقاء بمززوودديي خددماتت آآخرريینن

االخددماتت ااآلخرريینن وواالذذيینن قدد يیكوونوونن تحتت االططلبب وومستعدديینن إلجررااء عمليیة االتووليیدد. هھھھذذهه ااالجتماعاتت تحددثث في االمساء كلل 
دد بعدد ثالثث أأشهھرر٬، لذذاا ااططلبي في مووعددكك االقاددمم االتحضيیرر الجتماعع. ووسووفف تكوونن لدديیكك االفررصة للقيیامم بجوولة في قسمم االتووليی

ااالجتماعع.  
 

مم. يیقع هھھھذذاا االقسمم في االططابقق االخامسس  4إإننا نووفرر جووالتت لقسمم االتووليیدد في ااإلثنيینن وواالثالثاء في االساعة  .جوولة قسمم االتووليیدد
1374منن مستشفى كامبرريیددجج. ااتصلي بالررقمم  -665 لمززيیدد منن االمعلووماتت أأوو يیمكنكك كذذلكك ززيیاررتهھ بنفسكك. 617-  617-665-1374
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Other Resources
Many local organizations offer a variety of classes and drop-ins, sometimes with a cost involved. 
Classes include Childbirth, Natural Childbirth, Newborn Care, Breastfeeding, CPR, etc.

Mama & Me (http://www.mymamaandme.com/) 

Boston Baby Beginnings (http://www.bostonbabybeginnings.com).

Jewish Family Services: new mom support and postpartum depression support group  
http://www.jfcsboston.org/ 

There are many great websites and books available.
What to Expect When You Are Expecting

The Mayo Clinic Guide to a Healthy Pregnancy

www.whattoexpect.com

www.babycenter.com

text4baby – free text messages each week on pregnancy and baby care health tips.  
Text B-A-B-Y to 511411 (or B-E-B-E for Spanish)

www.Kellymom.com

www.zipmilk.org 

Massachusetts WIC Nutrition Program - (800) 942-1007

La Leche League - (800) LA LECHE

Nursing Mothers’ Council - (617) 244-5102

Massachusetts Breastfeeding Coalition - www.massbfc.org

International Lactation Consultant Association - www.ilca.org

National Women’s Health Information Center - (800) 994-9662

11  
	  

 االفصوولل تشملل ااألحيیانن. بعضض في بمقابلل تكوونن ووقدد االتعليیميیة٬، االفصوولل منن مجمووعة تووفرر االتي االمحليیة االمؤؤسساتت
إإلخ. االططبيیعيیة٬، وواالررضاعة حدديیثا االموولوودديینن باألططفالل وواالعنايیة االططبيیعيیة وواالووالددةة االووالددةة االتعليیميیة:  

 
Mama	  &	  Me )http://www.mymamaandme.com/(  

Boston	  Baby	  Beginnings (http://www.bostonbabybeginnings.com).  
Jewish	  Family	  Services: االنفساء ددعم وومجموعاتت االجددد ااألمهھاتت مساندةة http://www.jfcsboston.org/  

	  
االمتاحة. االتعليیميیة وواالكتبب االرراائعة ااإللكترروونيیة االمووااقع منن االعدديیدد تووجدد أأخيیرراا٬،   

ططفلل اانتظظرر في ووأأنتت تتووقعيینن ماذذاا  
	Mayo ددليیلل  Clinic صحي لحملل  

www.whattoexpect.com  
www.babycenter.com  

text4baby - صحيیة وونصائح بالطفل وواالعنايیة االحمل تخص موااضيیع على تحتويي أأسبوعع كل مجانيیة نصيیة ررسائل. 
ااإلسبانيیة) للغة B-‐E-‐B-‐E (أأوو 511411 االررقمم إإلى B-‐A-‐B-‐Y أأررسلي  

www.Kellymom.com  
www.zipmilk.org  

1007 - ووااألططفالل) وواالررضع (ااألمم لتغذذيیة ماساتشووستسس بررنامج  -942 )800(  
	La منظظمة  Leche - (800)	  LA	  LECHE  
5102 - االمررضعاتت ااألمهھاتت مجلسس -244 )617(  
www.massbfc.org - االططبيیعيیة للررضاعة ماساتشووستسس تحالفف  
www.ilca.org - االررضاعة في ااالستشارريیيینن للخبررااء االددووليیة االرراابططة  
9662 - للنساء االصحيیة االمعلووماتت مرركزز -994 )800(  
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مصاددرر أأخررىى  
اتت االمحليیة تووفرر مجمووعة منن االفصوولل االتعليیميیة ووخددماتت االتووصيیلل٬، ووقدد تكوونن بمقابلل في بعضض ااألحيیانن. تشملل االفصوولل االتعليیميیة: االعدديیدد منن االمؤؤسس

االووالددةة وواالووالددةة االططبيیعيیة وواالعنايیة باألططفالل االموولوودديینن حدديیثا وواالررضاعة االططبيیعيیة٬، إإلخ.  
 

Mama & Me (http://www.mymamaandme.com/)  
Boston Baby Beginnings (http://www.bostonbabybeginnings.com).  

Jewish Family Services: االنفساء ددعمم وومجمووعاتت االجدددد ااألمهھاتت مسانددةة http://www.jfcsboston.org/  
 

تووجدد االعدديیدد منن االمووااقع ااإللكترروونيیة االرراائعة وواالكتبب االتعليیميیة االمتاحة.  
ذذاا تتووقعيینن ووأأنتت في اانتظظرر ططفللما  

 لحملل صحي Mayo Clinicددليیلل 

www.whattoexpect.com  
www.babycenter.com  

text4baby - أأررسلي  .صحيیة وونصائح بالطفل االعنايیةوو االحمل تخص موااضيیع على تحتويي أأسبوعع كل مجانيیة نصيیة ررسائلB-
A-B-Y  أأوو  511411إإلى االررقمم)B-E-B-E (للغة ااإلسبانيیة  

www.Kellymom.com 

www.zipmilk.org  
1007 - بررنامج ماساتشووستسس لتغذذيیة (ااألمم وواالررضع ووااألططفالل)  La) منظظمة 800( 942-

La Leche  - (800) LA LECHمنظظمة   
5102 - مجلسس ااألمهھاتت االمررضعاتت -244 )617(  

  www.massbfc.org - تحالفف ماساتشووستسس للررضاعة االططبيیعيیة

  www.ilca.org - االرراابططة االددووليیة للخبررااء ااالستشارريیيینن في االررضاعة

9662 - مرركزز االمعلووماتت االصحيیة للنساء -994 )800(  



GR16_237_AR

AFFILIATED WITH

Your CHA Prenatal Care Page 12

12  
	  

االررعايیة يیققبفرر ااالتصالل عليیكك يینبغي متى  
	  

  !االيیومم نفس في إإجابة على االحصولل تتطلب االتي ااالستفساررااتت أأوو لألسئلة MyChart ااستخداامم عدمم يیرجى
 	  

1 ااألسبووعع حالة: في بالعيیاددةة ااتصلي وواالثاني) ااألوولل (االثلثث 28-  
االسوواائلل فقدداانن أأوو االبططنن أأسفلل ووقوويي مستمرر أألمم أأوو االمهھبلي االنززيیفف   

	  
28 ااألسبووعع حالة: في بالعيیاددةة ااتصلي االووالددةة) مووعدد تىح االثالثث (االثلثث 41-  

االمائي) االسائلل االتسرربب ااستمرراارر أأوو االجنيینن ميیاهه (تددفقق االسوواائلل فقدداانن  
االمهھبلي االنززيیفف  
االجنيینن حرركة في اانخفاضض  

	  

)37 ااألسبووعع (قبلل االمبكررةة االووالددةة عالماتت  
 ططرريیقق عنن االمثانة٬، غغإإفرراا حتى االتبوولل فيیررجى 37،٬ ااألسبووعع قبلل االعالماتت هھھھذذهه منن أأيي تووااجهھيینن كنتت إإذذاا

2 شرربب ااأليیسرر. جانبكك على ووااالستلقاء االماء٬، منن كبيیررةة أأكوواابب 3-  
االبططنن في االمستمررةة االتقلصاتت أأوو االمغصص  
االفخذذيینن إإلى يینتشرر قدد وواالذذيي االحووضض٬، أأوو االبططنن على االمستمرر االضغطط  
االظظهھرر أأسفلل في مستمرر أألمم/ووجع  

��� �� ������� ������ �� ��� ������� �� ���� ���� 
������ ����� ������� ��������  

	  
يیووميیا. ساعة 24 مدداارر على االخددمة بمززوودد ااالتصالل دداائما يیمكنكك 	  

 ما كلل االعملل. ساعاتت حتى ااالنتظظارر يیمكنهھا ال وواالتي حملكك تخصص هھھھامة أأسئلة أأيي على باإلجابة فرريیقنا أأعضاء سيیقوومم 
 تتلقيینن ووسووفف حاملل. بأنكك إإخباررنا منن دداائما وواالتأكدد بكك االخاصص االررعايیة لمرركزز االررئيیسي بالررقمم ااالتصالل هھھھوو عليیكك
 ااتصاالتت أأيي تتلقي لمم إإذذاا االخاصة. ااحتيیاجاتكك بشأنن مساعددتكك يیمكنهھ وواالذذيي االخددماتت مززوودديي أأحدد منن هھھھاتفيیة مكالمة
مجدددداا. بنا ااالتصالل فيیررجى ددقيیقة٬، 15 غضوونن في منا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

����� ����� �������  
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كامبرريیددجج مستشفى - االووالددةة مرركزز  2229 -665 -617  

كامبرريیددجج مستشفى - االمررأأةة لصحة كامبرريیددجج  2800 -665 -617  

كامبرريیددجج شررقق صحي مرركزز  3000 -665 -617  

ااألسررةة لططبب مالددنن مرركزز  0500 -338 -781  

ااألسرريیة االصحيیة للررعايیة رريیفيیرر مرركزز  8222 -485 -781  

سوومررفيیلل مستشفى - االمررأأةة لصحة سوومررفيیلل  4800 -591 -617  

ااألسررةة لصحة سكوويیرر يیوونيیوونن  3370 -665 -617  

وونددسوورر شاررعع صحي مرركزز  3600 -665 -617  
	  

	  
 كلل على االرردد يیتمم مكالمتكك. على بالرردد االفررزز ممررضة فستقوومم االعادديیة٬، االعملل ساعاتت خاللل تتصليینن كنتت إإذذاا

للحالة. االعاجلل االططبي للووضع ووفقا االمكالماتت  
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متى يینبغي عليیكك ااالتصالل بفرريیقق االررعايیة  
لألسئلة أأوو ااالستفساررااتت االتي تتططلبب االحصوولل على إإجابة في نفسس االيیوومم! MyCHArtيیررجى عددمم ااستخدداامم   

1ااألسبووعع  لعيیاددةة في حالة: االنززيیفف (االثلثث ااألوولل وواالثاني) ااتصلي با 28-
االمهھبلي  

أألمم مستمرر ووقوويي أأسفلل االبططنن فقدداانن االسوواائلل  
 

28ااألسبووعع  فقدداانن  :(االثلثث االثالثث حتى مووعدد االووالددةة) ااتصلي بالعيیاددةة في حالة 41-
االسوواائلل (تددفقق ميیاهه االجنيینن أأوو ااستمرراارر االتسرربب االسائلل االمائي) االنززيیفف االمهھبلي  

اانخفاضض في حرركة االجنيینن  
 

)37ددةة االمبكررةة (قبلل ااألسبووعع عالماتت االووال  
٬، فيیررجى االتبوولل حتى إإفررااغغ االمثانة٬، عنن ططرريیقق 37إإذذاا كنتت تووااجهھيینن أأيي منن هھھھذذهه االعالماتت قبلل ااألسبووعع 

2شرربب  أأكوواابب كبيیررةة منن االماء٬، ووااالستلقاء على جانبكك ااأليیسرر. 3-  
االمغصص أأوو االتقلصاتت االمستمررةة في االبططنن  

دد يینتشرر إإلى االفخذذيینن أألمم/ووجع مستمرر في االضغطط االمستمرر على االبططنن أأوو االحووضض٬، وواالذذيي ق
أأسفلل االظظهھرر  

إإذذاا لمم تستططيیعي االتخلصص منن هھھھذذهه ااألعررااضض في غضوونن ساعة ووااحددةة٬، فيیررجى ااالتصالل بالعيیاددةة  
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متى يینبغي عليیكك ااالتصالل بفرريیقق االررعايیة  
لألسئلة أأوو ااالستفساررااتت االتي تتططلبب االحصوولل على إإجابة في نفسس االيیوومم! MyCHArtيیررجى عددمم ااستخدداامم   

1ااألسبووعع  لعيیاددةة في حالة: االنززيیفف (االثلثث ااألوولل وواالثاني) ااتصلي با 28-
االمهھبلي  

أألمم مستمرر ووقوويي أأسفلل االبططنن فقدداانن االسوواائلل  
 

28ااألسبووعع  فقدداانن  :(االثلثث االثالثث حتى مووعدد االووالددةة) ااتصلي بالعيیاددةة في حالة 41-
االسوواائلل (تددفقق ميیاهه االجنيینن أأوو ااستمرراارر االتسرربب االسائلل االمائي) االنززيیفف االمهھبلي  

اانخفاضض في حرركة االجنيینن  
 

)37ددةة االمبكررةة (قبلل ااألسبووعع عالماتت االووال  
٬، فيیررجى االتبوولل حتى إإفررااغغ االمثانة٬، عنن ططرريیقق 37إإذذاا كنتت تووااجهھيینن أأيي منن هھھھذذهه االعالماتت قبلل ااألسبووعع 

2شرربب  أأكوواابب كبيیررةة منن االماء٬، ووااالستلقاء على جانبكك ااأليیسرر. 3-  
االمغصص أأوو االتقلصاتت االمستمررةة في االبططنن  

دد يینتشرر إإلى االفخذذيینن أألمم/ووجع مستمرر في االضغطط االمستمرر على االبططنن أأوو االحووضض٬، وواالذذيي ق
أأسفلل االظظهھرر  

إإذذاا لمم تستططيیعي االتخلصص منن هھھھذذهه ااألعررااضض في غضوونن ساعة ووااحددةة٬، فيیررجى ااالتصالل بالعيیاددةة  
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