
جدول المعلومات - المواعيد 
سيتم تحديد ما يتراوح بين 8 - 10 مواعيد لك خالل فترة الحمل،                        

.ومن المهم أن تحضري مواعيدك خالل الحمل
.ستتعرف عليك القابلة وتزودك بمعلومات عن حملك ومخاضك ووالدتك

.وستمنحك الفرصة لطرح األسئلة والتعرف عىل المستشفى
.سُيعرض عليك الخضوع لبعض الفحوصات لمراقبة صحتك وصحة طفلك

.إذا لم تكوني متأكدة من االختبار الذي يتم تقديمه، يرجى السؤال عن التفاصيل
.لن يتم أبًدا إلزامك بإجراء االختبار، حيث يبقى الخيار لك دائًما

إذا كنت بحاجة إىل مترجم، ينبغي أن تعرفي أنه بإمكانك دائًما طلب مترجم إذا لم
.يتم توفيره لك

عادة ما تكون مواعيدك في قسم العيادات الخارجية في المستشفى أو في عيادة
مجتمعية يديرها المستشفى، وإذا كان طبيب عام يشرف عىل حالتك، فسيكون

.الموعد في عيادته
 .غالًبا ما يكون الموعد األطول هو األول، ويسمى بموعد الحجز وقد يستغرق ساعتين

.بينما تستغرق المواعيد األخرى عادًة حوالي 20 - 30 دقيقة
ستشرف عىل حالتك قابلة ما لم تكوني أنت أو طفلك تعانون من بعض المشكالت

الصحية، وفي تلك الحالة سيكون الطبيب هو المشرف عىل الحالة. كما سيتم قياس

.ضغط دمك في كل موعد
بعد حوالي 20-22 أسبوًعا، سيقومون بتحسس بطنك الحامل ويقيسونه للتحقق

من نمو الطفل وسيستمعون إىل نبضات قلبه. يتراوح المعدل الطبيعي لنبضات

.قلب الطفل بين 110 و160 نبضة في الدقيقة
بعد حوالي 33 أسبوًعا، ستستخدم القابلة أو الطبيب أيديهما لتحسس بطنك

 .للتحقق من وضعية الطفل
سيسألونك ما إذا كنت تشعرين بأن طفلك يتحرك، وهذا سؤال مهم ألنه أفضل

طريقة لمعرفة ما إذا كان الطفل بصحة جيدة. يجب عليك دائًما أن تخبريهم إذا
.اعتقدت أن نمط حركة طفلك قد تغيرت

 
ال يُقصد بهذه المعلومات أن تكون نصيحة طبية ، إنها إرشادية فقط. يرجى سؤال القابلة أو الطبيب

للحصول عىل المعلومات والنصائح المتعلقة مباشرة برعايتك ورعاية طفلك.
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Appointments

You will go to 8 - 10 appointments during the pregnancy.

It is important to attend your appointments during pregnancy. The midwife will get to
know you and give you information about your pregnancy and labour and birth. 
It gives you the chance to ask questions and become familiar with the hospital.

You will be offered some tests to monitor the health of you and your baby. 
If you are not sure what test is being offered, please ask. 
You should never be told you HAVE to have a test, you always have a choice. 

If you need an interpreter always ask for one.

Your appointments usually happen in the Outpatients department at the hospital or at a
community clinic run by the hospital. If you are seeing a GP it will happen at the GP clinic. 

The longest appointment is often the first one, that is called the Booking in appointment it
may take 2 hours. Other appointments usually take about 20 - 30 minutes.

You will see a midwife, unless you or your baby have some health issues then it may be
with a doctor. They will do your blood pressure at every appointment. 

After about 20-22 weeks they feel your pregnant belly & measure it to check the baby is
growing and listen to the baby’s heartbeat. A normal rate for the baby’s heartbeat is 110 to
160 beats per minute.

After about 33 weeks the midwife or doctor will use their hands to check the position of
the baby by feeling your abdomen. 

They will ask you if you are feeling your baby move. This is an important question as that
is the best way to tell if the baby is well. 

You must always tell them if you think your baby’s pattern of movement has changed.            

This information is not intended to be medical advice, it is a guide only. Please ask your midwife or doctor for information
and advice directly related to your care and your baby's care. 


