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نماذج رعاية الحمل                  

قد يتم سؤالك في الموعد عن خيار الرعاية الذي تريدينه، توجد بعض نماذج الرعاية المختلفة التي تقدمها المستشفيات. إذا

لم يتم سؤالك عن نموذج الرعاية الذي تريدينه، يمكنك السؤال عن نماذج الرعاية المتوفرة. تتوفر نماذج الرعاية هذه في

المستشفيات العامة دون أي تكلفة تترتب عليك إذا كان لديك بطاقة ميديكير، وإذا كنت تريدين رعاية قابلة فردية أو

مجموعة قبالة، يمكن أن تطلبي من طبيبك أن يكتب ذلك في اإلحالة.                                                                                                                                                   

 
رعاية األمومة االعتيادية - تحضرين إىل عيادة ما قبل الوالدة وتزورين قابلة في كل موعد [عادة ال تكون القابلة نفسها]،

 .ويمكنك زيارة  الطبيب مرتين، مرة عند أول الحمل ومرة باالقتراب من نهاية الحمل
 

رعاية القبالة الفردية [1:1] - أنت ضمن فريق [يسمى مجموعة حاالت أو مجموعة قبالة] يتم تعيينك لقابلة ستقابلك في كل
موعد، وستكون هذه القابلة أيًضا تحت الطلب من أجل المخاض والوالدة وستوفر لك الرعاية بعد ذلك. قد تكون هناك قابلة

 .بديلة قابلتيها أثناء الحمل يمكن أن تقابليها أثناء المخاض أيًضا، وستزورك في المنزل بعد الوالدة أيًضا
 

مجموعة قبالة - تتم رعايتك من قبل فريق صغير من القابالت تتعرفين عليهن خالل مواعيد رعاية الحمل، وستتعرفين عىل

 .القابلة التي تعتني بك أثناء المخاض والوالدة. وستزورك في المنزل بعد الوالدة أيًضا
 

رعاية مشتركة [طبيب عام] - ستقابلين طبيبك العام [يجب أن يكون مقدم رعاية مشتركة] في معظم المواعيد أثناء الحمل،
 ،[وسيكون لديك موعدان أو ثالثة في المستشفى [2 مع قابلة و 1 مع طبيب في نهاية الحمل

 
رعاية مشتركة [قابلة] - تُقدم بعض القابالت في العيادات الخاصة رعاية مشتركة [مع خصومات ميديكير، يمكنك السؤال

عن التكاليف]، ستقابلين القابلة [يجب أن تكون مقدم رعاية مشتركة] في معظم المواعيد أثناء الحمل. وسيكون لديك

 .موعدان أو ثالثة في المستشفى [2 مع قابلة و 1 مع طبيب في نهاية الحمل]، وستزورك القابلة في المنزل بعد الوالدة أيًضا
 

بالنسبة للمشتركات في نموذج مجموعة حاالت [القبالة الفردية أو مجموعة قبالة]، من المرجح أنك ستعرفين القابلة /

 .القابالت اللواتي يعتنين بك، وفي النماذج األخرى، قد ال تعرفين القابلة التي تعتني بك أثناء المخاض
 

رعاية التوليد - رعاية الحمل المعقدة التي يقدمها أطباء التوليد
عيادات خاصة - عيادات الكحول والمخدرات األخرى، وعيادات االحتياجات الخاصة [اإلعاقة]، وعيادات النساء األفريقيات،

والشابات، والنساء المصابات بداء السكري، وطب األم والجنين [إذا كنت تعاني أنت أو طفلك من مشكلة صحية كبيرة

تحتاج إىل رعاية ومراقبة إضافية تزيد عىل المعتاد]، ومن يعتبرون من السكان األصليين أو من جزر مضيق توريس،

والوالدات المتعددة [توأم / ثالثة توائم]، وفقدان الحمل المبكر [إذا كان لديك عدة حاالت إجهاض سابقة (حيث يموت

.[(الطفل في وقت مبكر من الحمل
 



Models of care

At the booking appointment you may be asked what option of care you would like. There
are usually some different models of care offered by hospitals. If you are not asked what
model of care you would like, ask what models of care are available. 

These models of care are available at public hospitals at no cost to you if you have a
Medicare card.

Standard maternity care – you attend the antenatal clinic and see a midwife at each
appointment [usually not the same midwife], you may see a doctor a couple of times – early
pregnancy and at the end of the pregnancy. 

One-to-one midwifery care – you are in a team [which may be called Caseload or MGP],
assigned to a midwife who you will see for each appointment. That midwife will also be on
call for labour and birth and provide care for you then. There may be a backup midwife that
you have met during the pregnancy who you may see during labour too. 

Midwifery Group Practice [MGP] – you are cared for by a small team of midwives, you will
get to know them during the pregnancy care appointments. You will know the midwife
looking after you during labour and birth. 

Shared Care [GP] – you will see your GP [they must be a Shared Care Provider] for most
appointments during pregnancy. You will have 2 or 3 appointments at the hospital [2 with a
midwife and 1 with a doctor at the end of pregnancy]. 

Shared Care [Midwife] – some private practice midwives offer Shared Care [with Medicare
rebates, check what the costs might be], you will see your midwife [they must be a Shared
Care Provider] for most appointments during pregnancy. You will have 2 or 3 appointments
at the hospital [2 with a midwife and 1 with a doctor at the end of pregnancy]. 

For those in the caseload model [1:1 or MGP] you will most likely know the
midwife/midwives caring for you. In the other models you may not know the midwife
looking after you during labour. 

Obstetric care – complex pregnancy

Special Clinics - alcohol and other drugs [AoD], special needs [disability], African women,
young women, diabetes, maternal fetal medicine [if you or your baby have a significant
health problem that needs more care and monitoring than usual], those who identify as
Aboriginal or Torres Strait Islander, multiple birth [twins/triplets], early pregnancy loss [if
you have had several miscarriages (where the baby has died early in pregnancy) before].

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. 


