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ي قد ُتراودِك بخصوص رعاية األمومة الموىص بها من قبل مقّدم الرعاية  تجيب ورقة المعلومات هذه عىل األسئلة ال�ت
الخاص بك، أي طبيبك أو قابلة قانونية أو ممارس صيحي آخر. تقدم هذه الورقة معلومات عامة فقط ويجب أن تتّم 

مناقشتها مع مقدم الرعاية الخاص بك.

ما المقصود بالرعاية الموىص بها؟
ي يوىص ببعضها  ي هذا اإلطار بإجراء االختبارات والفحوصات ال�ت

يقوم مقدم الرعاية الخاص بك بالتحقق من عافيتك وعافية طفلك ويوىصي �ف
ها بسبب صحتك أو صحة طفلك أو تاريــــخ عائلتك. لجميع السيدات الحوامل، وقد يوصيك بغ�ي

؟  ماذا لو لم أكن متأكدة من الرعاية الموىص بها يلي
ي أي وقت. يمكن أن تذكرك كلمة BRAND  أن تسأيلي عن:

اطريحي األسئلة �ف
Benefits )الفوائد(: ما الفوائد المرجوة من االختبارات أو الفحوصات الموىص به؟

Risks )المخاطر(: ما المخاطر المرتبطة باالختبارات أو الفحوصات الموىص به؟
Alternatives )البدائل(: ما يهي الخيارات األخرى المتاحة لالختبارات أو الفحوصات الموىص به؟

ء(: هل يجب اتخاذ هذا القرار اآلن؟ ماذا لو قررت عدم إجراء االختبارات أو الفحوصات؟ ي
Now or Nothing )اآلن أم ال �ش

ي دائًما لك.
Decision )القرار(: القرار النها�ئ

ي إذا رفضت الرعاية؟  ي رفض االعتناء �ب هل يمكن لمقدم الرعاية الخاص �ب
ي رفض رعاية األمومة الموىص بها وال يزال بإمكانك الحصول عىل الرعاية الصحية.

لديك دائًما الحق �ف

 رعاية األمومة الموىص بها  - 
 القرار قرارك: 

معلومات للسيدات



إذا طلبت الحصول عىل فحص ما، قد يرفض مقدم الرعاية الخاص بك القيام بذلك إذا ظن أنه سي�ف بك أك�ث مما سينفعك.
ي تحتاجينها، سيقوم مزود الرعاية الخاص بك بتوضيح خياراتك ويقدم الدعم لك  إذا كانت خدمتك الصحية غ�ي قادرة عىل توف�ي الرعاية ال�ت

وري تقديم الرعاية لك لدى خدمة صحية أخرى. ي تحتاجينها. وقد يكون من ال�ف للحصول عىل الرعاية ال�ت

الند العامة، فلن يتّم رفض تقديم الرعاية لك.  ف ي أحد مستشفيات كوي�ف
إذا طلبت الحصول عىل رعاية األمومة �ف

ر إذا رفضت الرعاية؟ عّرض نفيسي و/أو طفىلي لخطر ال�ف
ُ
ي أ ي يعتقد بأن�ف ماذا لو كان مقدم الرعاية الخاص �ب

ر. وال يمكنه  سيوضح لك مقدم الرعاية الخاص بك ما األمور المتعارف عليها وغ�ي المتعارف عليها عن فرص تعرضك أنت أو طفلك لل�ف
إجبارك عىل الموافقة عىل الرعاية الموىص بها. 

أنِت المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة برعاية األمومة الخاصة بك، وعن عواقب تلك القرارات. بغض النظر عن النتيجة، سيستمر مقدم 
ي معاملتك بمصداقية ورحمة.

الرعاية الخاص بك �ف
ال يمكن تقديم إشعار بحماية طفل )Child Protection Notification( لمجرد رفضك رعاية األمومة الموىص بها.

؟ ي ال أريد الحصول عىل الرعاية الموىص بها يلي ماذا لو قررت أن�ف
يمكنك أنت ومقدم الرعاية الخاص بك وضع خطة مالئمة لتلبية رغباتك عىل أفضل وجه.

الند  ف ي كوي�ف
ي لوزارة الصحة �ف

و�ف ة عىل الموقع اإللك�ت ي فقرة الموافقة المستن�ي
تتوفر المزيد من المعلومات عن رفض رعاية األمومة الموىص بها �ف

ي 
ي ذلك الموارد الخاصة بالسيدات اللوا�ت

Queensland Health Informed Consent( www.health.qld.gov.au/consent( بما �ف
ي رفض الرعاية الموىص بها.

ف �ف يرغ�ب

؟ ي ي فعله إذا لم أكن راضية عن رعاية األمومة الخاصة �ب ما الذي يمكن�ف
ي أي وقت. يمكنك أيًضا تقديم شكوى أو االتصال بممثل من مركز االتصال الخاص 

ي إيل مقدم الرعاية الخاص بك أو مقدم رعاية آخر �ف
تحد�ث

بالمرىصف لدى الخدمة الصحية الخاصة بك.

المعلومات والدعم
	 www.health.qld.gov.au/consent . ف ي ترفض رعاية األمومة الموىص بها – إرشادات وموارد للمستهلك�ي اكة مع السيدة ال�ت ال�ش
	 www.health.qld.gov.au/qcg/consumers – الند ف المعلومات الخاصة بالمستهلك حول اإلرشادات اإلكلينيكية لوالية كوي�ف
 HEALTH 13 )هاتف: 84 25 43 13( يهي خدمة هاتفية رسية تقدم نصائح صحية غ�ي طارئة.  	

www.qld.gov.au/health/contacts/advice/13health
	   www.pregnancybirthbaby.org.au – )Pregnancy, Birth and Baby( الحمل والوالدة واألطفال الرضع

خط مساعدة )هاتف: 436 882 1800( تقدم من خالله ممرضة صحة األم والطفل مشورة شخصية مجانية وإرشادات ومعلومات عن  	
ورة لتقديم الدعم من خالل الخدمات االستشارية، فستقوم بتوصيلك أو  الحمل والوالدة وكونك أًما وتربية األطفال. إذا كانت هناك �ف

إحالتك إيل إحدى الخدمات االستشارية. 
	   www.raisingchildren.net.au – )Raising Children Network( شبكة تربية األطفال
 Lifeline )هاتف: 14 11 13( تقدم Lifeline خدمات الدعم الهاتفية أثناء األزمات عىل مدار 24 ساعة.  	

www.lifeline.org.au

 ترحب Queensland Health بمالحظاتك عن هذا الكتّيب.  
PSQIS_Comms@health.qld.gov.au :ي إيل

و�ف يريحب إرسال بريد إلك�ت

ف ي بالمستهلك�ي اكة مع برنامج معاي�ي الخدمات الصحية الوطنية للسالمة والجودة المع�ف   بال�ش
 )Partnering with Consumers Standard  

National Safety and Quality Health Service Standards(

. ف تّم إصدار هذا المنشور بالتعاون مع المستهلك�ي
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