
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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جدول المعلومات - دعم المجتمع

 بعد أن تُخرجك القابلة من قسم الرعاية في المستشفى، ستتوىل ممرضة صحة األم والطفل رعايتك أنت وطفلك، حيث  
ستراقب نمو الطفل وتقدمه حتى ذهاب طفلك إىل المدرسة.                                                                                            

 
يشمل هذا اللقاحات والتأكد من وصول الطفل إىل المراحل األساسية للنمو والتقدم، وفحص السمع والبصر، وتقديم المشورة بشأن

 الرضاعة والنوم والتهدئة وما إىل ذلك، وقد تقوم ممرضة صحة األم والطفل بزيارتك في المنزل في المرة  األوىل، ثم تزورينها أنت في
 . مركز صحة األم والطفل الذي سيكون في منطقتك المحلية

 
ويمكن أن تقوم بتنظيم مجموعات أمهات حتى تتمكن األمهات الجدد من مقابلة األمهات الجدد األخريات في منطقتهن، وفي بعض

 .األحيان تكون ضمن مجموعات تتحدث لغات معينة مثل الفيتنامية والعربية وغيرها
 

مركز صحة األم والطفل] عىل هاتفك، وهو تطبيق متوفر بلغات أخرى تشمل العربية والبورمية] MCH يمكنِك تحميل تطبيق
 .والصينية (المبسطة) والدارية والخميرية والفارسية والبنجابية واإلسبانية والفيتنامية

 
سيساعدك التطبيق في الحصول عىل معلومات عن صحة ونمو الطفل مخصصة لعمر طفلك، وستتمكنين أيًضا من وضع مخطط

 .نمو طفلك باستخدام متتبع النمو التفاعلي، وسوف يذكرك أيًضا بمواعيد صحة األم والطفل القادمة
 

إذا كانت هناك حاجة إىل مساعدة إضافية بسبب مشاكل صحية أو اجتماعية، فسيتم تضمين خدمات دعم إضافية، أو سيتم توفير
 .الزيارات المنزلية عىل مدار وقت أطول

 
يمكن أن نخّص بالذكر منها: تحسين صحة األم والطفل - يركز هذا البرنامج عىل تحقيق نتائج محسنة للرضع واألطفال واألمهات

وأسرهم ممن يمرون بفترة من تزايد الحاجات وممن يستفيدون من الدعم اإلضافي، ودعم اإلسكان، والدعم االجتماعي المستمر،

 .وشبكات دعم الالجئين وما إىل ذلك
 

دعم الطبيب العام

 
يُنصح بزيارة طبيبك العام عندما يبلغ طفلك 6 أسابيع من العمر إلجراء فحص طبي، وستحتاجين إىل تحديد موعد طويل حتى يتمكن

الطبيب من فحصك وفحص طفلك. سوف يسألك أشياء مثل كيف مدى شعورك بالتعافي بعد الوالدة. صحتك الجسدية - إذا كانت

لديك ُغرز، فسيقومون بفحصها وقد يسألون عما إذا كنت قد مارست الجماع منذ الوالدة؛ وسيسألونك عن حال ثدييك [أي ما إذا

كنت تُرضعين طفلك رضاعة طبيعية أو ترضعينه باستخدام حليب صناعي]؛ وقد يسألونك عن حركات أمعائك وإذا كنت تعانين من

أي مشاكل؛ يمكنهم فحص ضغط الدم لديك؛ وإذا كنت مصابة بداء السكري أثناء الحمل، فقد يطلبون منك إجراء فحص دم للتحقق

 .مما إذا كانت مستويات السكر لديك قد عادت إىل طبيعتها
 

سيقومون أيًضا بفحص صحتك العاطفية من خالل طرح بعض األسئلة حول النوم، وكيف هو شعورك اليومي وما إذا كانت هناك

 .أشياء تقلقك
 

 .قد يسألون أيًضا عن وسائل منع الحمل والتنظيم للطفل التالي
 

سيتم فحص الطفل للتأكد من صحته، وأنه يكتسب الوزن، وأن حفاضاته تكون مبللة أو متسخة وأنه ينام كما ينبغي أن ينام المواليد

 .الجدد، وسوف يسألونك عما إذا كان لديك أي مخاوف بشأن طفلك
 



COMMUNITY SUPPORT

After the midwife from the hospital has discharged you from hospital care, the Maternal and Child Health
Nurse [MCHN] will take over the care of you and your baby. She will monitor your baby’s growth and
development until your child goes to school. This includes immunisations, seeing that the baby reaches
their growth and developmental milestones, hearing and vision screening, advice on feeding, sleep and
settling etc. She may visit you at home the first time, then you will visit her in the MCH Centre which will
be in your local area. 

They may organise mother’s / parent groups so that new mothers can meet other new mothers in their
area. Sometimes they are offered in language groups ie. Vietnamese, Arabic etc. 

You can download the MCH app for your phone, which is available in other languages, including Arabic,
Burmese, Chinese (Simplified), Dari, Khmer, Persian, Punjabi, Spanish and Vietnamese. This will help you
access child health and development information matched to the age of your child. You will also be able
to chart your baby’s growth with the interactive growth tracker; it will also remind you about upcoming
MCH appointments. 

If more help is needed due to health or social issues, more support services will be involved, or the home
visits will be provided over a longer time. 

These may be: Enhanced Maternal and Child Health - this program is focused on achieving improved
outcomes for infants, children, mothers and their families who are experiencing a period of increased
need, and who could benefit from additional support; housing support; ongoing social support; refugee
support networks etc. 

GP support

You will be advised to visit your GP when your baby is 6 weeks old for a check-up. You will need to
make a long appointment so the GP can check you and your baby. 

They will ask you things like how you feel you have recovered after the birth. Your physical health – if
you had stitches, they will check them; they may ask if you have had sexual intercourse since the birth;
how your breasts are [if you are breastfeeding or formula feeding]; they may ask about your bowel
movements and if you have had any problems; they may check your blood pressure; and if you had
diabetes during pregnancy they may ask you to complete a blood test to check if your sugar levels are
back to normal. 

They will also check on your emotional health by asking you some questions about sleeping, how you
feel day to day and if there are things worrying you. 

They may also ask about contraception and planning for the next baby. 

The baby will be checked to make sure they are healthy, gaining weight, having wet and dirty nappies
and sleeping as a newborn should. They will ask if you have any concerns about your baby. 

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. 


