
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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التخطيط للمخاض والوالدة

شريك / صديق / مدربة والدة طبيعية / قريب·

شريك / صديق / قريب·

عادة ليلة أو ليلتين بعد الوالدة المهبلية·
عادة ثالث ليال بعد الوالدة القيصرية·

إذا لم تكوني متأكدة، اسألي القابلة في موعد ما قبل الوالدة·

سوف يقودك الشريك / الصديق / القريب إىل هنالك·

[سيارة إسعاف [تأكدي من أن لديك تأمين سيارة إسعاف·
[Shebah] تكسي / شيباه·

فكري في إجابات لهذه األسئلة:                                                                                                                   

 من سيساعدك أثناء المخاض؟

هل لديّك أطفال أخرين؟ من سيعتني بهم أثناء وجودك في المستشفى؟

كم ستبقين في المستشفى بعد الوالدة؟

 كيف ستصلين اىل المستشفى؟

 

ما الذي يجب أن تحزميه في حقيبتك ألخذه معك إىل المستشفى؟
 

لك:                                                           

ي أوراق طبية / بطاقة ميديكير                        
تفضيل / خطة الوالدة                                     

هاتف وشاحن

مالبس داخلية وحماالت إرضاع

مالبس مريحة

بيجامة وثوب نوم

مستلزمات النظافة والتجميل

فوط صحية

 خفين                                                         

للطفل:

حفاضات

مناديل األطفال أو غسول الوجه

بطانية دافئة

بطانية خفيفة

مالبس اطفال

 
 
 
 
 

من المحتمل أن تعطيك القابلة قائمة باألشياء التي يجب أن تأخذيها إىل المستشفى وقائمة باألشياء التي ستحتاجينها لطفلك.                

 
.ستحتاجين إىل مكان لينام فيه الطفل [عربة أطفال أو سرير صغير أو سرير أطفال] عندما تذهبين إىل المنزل

 
تأكدي من أن لديك كل األشياء التي تحتاجينها للطفل قبل موعد الوالدة وإذا لم يكن لديك كل شيء، يمكن أن تتحدثي إىل أخصائي

 .اجتماعي قد يكون قادًرا عىل إيصالك بخدمة تساعدك في توفير مستلزمات األطفال
 

.تحدثي إىل مدربة والدة طبيعية إذا كان لديك شكوك حول أمر ما
 



PLANNING FOR LABOUR AND BIRTH  

Partner/Friend/Doula/Relative

Partner/Friend/Relative

Usually after a vaginal birth 1-2 nights
Usually after a caesarean section 3 nights
If you are not sure, ask the midwife at your antenatal appointment

Partner/friend/relative will drive you
Ambulance [make sure you have ambulance cover]
Taxi/Shebah

Think about the answers to these questions:

Who will support you during labour? 

Do you have other children? Who will look after them while you are at the hospital?

How long will you stay in hospital after the birth?

How will you get to hospital? 

What should you pack in your bag to take to hospital?

For you:  
                  
Any medical paperwork/Medicare card
Birth preference/plan
Phone and charger
Underwear & maternity bras
Comfortable clothes
Pyjamas & dressing gown
Toiletries
Sanitary pads
Slippers 

For baby:

Nappies
Baby wipes or face washer
Singlets
Grow suits
Light blanket
Warm blanket

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. 


