
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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 من هم مقدمو الرعاية أثناء الحمل والوالدة وبعد الوالدة. 

القابلة - القابلة هي أخصائية َسريرِيَّة تقدم الرعاية في كل والدة وهي مؤهلة ومسجلة بصفة قابلة،      
ويمكن أن تكون القابالت من الذكور أو اإلناث، عىل الرغم من أن معظمهن من اإلناث. قد تحدث    

 الوالدة في وجود قابلة، دون وجود طبيب توليد في الحاالت التي تسير فيها الوالدة دون أي مشاكل.  
    طبيب التوليد - طبيب أكمل تدريًبا مكثًفا وهو متخصص في الحمل والوالدة المعقدة، ويمكن أن

. يكون أطباء التوليد من الذكور أو اإلناث
طبيب التخدير - طبيب أكمل تدريًبا مكثًفا وهو متخصص مسؤول عن تقديم التخدير للمرضى

.للعمليات واإلجراءات، وقد يكون من الذكور أو اإلناث
 طبيب أطفال أو طبيب حديثي الوالدة - طبيب ُمدرب عىل تقديم رعاية متخصصة لألطفال و / أو

 . األطفال الصغار المرضى
طالب القبالة أو طالب الطب - جميع مستشفيات الوالدة في مدينة ملبورن الكبرى هي مستشفيات

تعليمية، وهذا يعني أنه غالًبا ما يكون هناك طالب موجودين الكتساب خبرة سريرية قد يطلبون

المشاركة في رعايتك. قد يكونون من طالب الطب أو طالب القبالة أو طالب التمريض أو من

تخصصات أخرى مثل العالج الطبيعي والعمل االجتماعي وما إىل ذلك. تعد الخبرة السريرية جزًءا

 .مهًما من تعلم الطالب، ولذلك قد يكونون متوترين ولكن أيًضا حنونين جًدا
يجب عىل القابلة أو الطبيب الذي يعتني بك أن يطلب دائًما موافقتك قبل مشاركة طالب في

.رعايتك وخاصة في الرعاية اليدوية
آخرون قد يكونون مشاركين- قد يكون هنالك أيًضا أشخاص آخرون يشاركون في رعايتك إما في

المجتمع أو في العيادات في المستشفى. قد تكون الرعاية مرتبطة بوضعك االجتماعي، ويعنى بها

أخصائي اجتماعي؛ أو وضعك السكني، ويعنى بها أخصائي إسكان [خارج المستشفى في المجتمع] ؛

أو صحتك - أخصائي العالج الطبيعي أو استشاري السكري / أخصائي الغدد الصماء أو أخصائي
[التغذية وغيرهم؛ أو العيادات المتخصصة [أثناء الحمل

الدعم أثناء الحمل / المخاض والوالدة / بعد الوالدة المبكرة

مدربة الوالدة الطبيعية هي امرأة أكملت تدريبها لتقديم الدعم العاطفي والجسدي أثناء الحمل

 .والوالدة وفترة ما بعد الوالدة، وال تقدم أي رعاية طبية أو سريرية
يقدم طالب القبالة دعًما مجانًيا للنساء كجزء من تدريبهم عىل القبالة، ويجب أن يدعموا ما ال يقل

عن 10 نساء خالل دورتهم، ويسمى ذلك بخبرة الرعاية المستمرة. يجب أن يحضر الطالب ما ال يقل

عن أربعة مواعيد قبل الوالدة مع المرأة، ويجب أن يكون تحت الطلب في حالة المخاض والوالدة،

 .وأن يحضر ما ال يقل عن موعدين بعد والدة الطفل
 



Who are your care providers during

pregnancy, birth and after the birth
Midwife - A Midwife is a clinician that will provide care at every labour & birth, they are
qualified and registered as a Midwife. Midwives can be male or female, although most are
female. A birth may occur in the presence of a midwife, without an obstetrician present where
the birth progresses without any problems.

Obstetrician - a doctor who has completed extensive training and is a specialist doctor in
complex pregnancy & birth. Obstetricians can be male or female.

Anaesthetist - a doctor who has completed extensive training and is a specialist responsible for
providing anaesthesia to patients for operations and procedures. They may be male or female.

Paediatrician or neonatal doctor - a doctor who is trained to provide specialist care to babies
and/or young children who are unwell. 

Midwifery or Medical students - All maternity hospitals in metropolitan Melbourne are teaching
hospitals. This means that there are often students on placement that may ask to be involved
in your care. They may be medical students, midwifery students, nursing students or from
other disciplines like physiotherapy, social work etc. Clinical placement is an important part of
the students’ learning, they can be nervous but also very caring. 

The midwife or doctor caring for you should always ask for your consent to have a student be
involved in your care, particularly hands on care.

Others who may be involved - there may also be others involved in your care either in the
community or in clinics in the hospital. The care may be related to your social situation – social
worker; your housing situation – housing worker [outside of the hospital in the community];
your health – physiotherapist, diabetes educator/endocrinologist, dietician etc; and specialist
clinics [during pregnancy]

Support during pregnancy/labour and birth/early postnatal
A Doula is someone who has completed training to provide emotional and physical support
during pregnancy, labour and birth and the postnatal period. They do not provide any clinical
or medical care. 

Midwifery students provide free support to women as part of their Midwifery training. They
must support a minimum of 10 women during their course, this is called the Continuity of Care
Experience [CCE]. The student must attend a minimum of four antenatal appointments with
the woman, be on call for labour and birth, and attend a minimum of two appointments after
the baby is born. 

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. 


