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 رعاية األمومة الموىص بها - 
 بعد الرفض:

معلومات للسيدات

ي رفض الحصول عىل رعاية األمومة 
ي قد ُتراودِك إذا رفضِت أو تفكرين �ف تجيب ورقة المعلومات هذه عىل األسئلة ال�ت

الموىص بها. تقدم هذه الورقة معلومات عامة فقط ويجب أن تتّم مناقشتها مع مقدم الرعاية الخاص بك، أي طبيبك أو 
ي هذه الورقة بعد قراءة ورقة المعلومات بعنوان: رعاية األمومة الموىص بها  - 

. قد تقر�ئ القابلة القانونية أو الممارس الصيحي
القرار قرارك: معلومات للسيدات.

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

؟ ي الحصول عىل الرعاية الموىص بها يلي
ماذا لو لم أرغب �ف

القرار قرارك دائًما بشأن موافقتك أو عدم موافقتك عىل الرعاية الموىص بها.
ي مناقشتها، مثل:

ف �ف ي ترغب�ي يمكنك اصطحاب شخص داعم إىل مواعيدك و/أو كتابة الموضوعات ال�ت
رغبتك بالحصول عىل رأي ثاٍن	 
ي تلقيتها	  استيعابك للنصائح ال�ت
ف بمراجعة خططك	  م�ت ترغب�ي

ي رفضها	 
ي تفكرين �ف الرعاية ال�ت

أسباب رفضك	 
ي أثرت عىل قرارك	  المعلومات ال�ت
أسئلتك أو مخاوفك	 

اكات: رفض رعاية األمومة الموىص بها   يمكنك طلب الحصول عىل النموذج الخاص بمناقشة خطة الرعاية وإقامة ال�ش
 )Discussion and Partnership Care Plan: Declining Recommended Maternity (Care من مقدم 

 الرعاية الخاص بك. يمكنك أنت أو مقدم الرعاية البدء بهذا النموذج وهو لمساعدتك أنت ومقدم الرعاية الخاص بك 
عىل وضع خطة مالئمة لتلبية رغباتك عىل أفضل وجه.

Arabic



ك موافقة 
ّ
ي تمت مناقشتها والتخطيط لها وبأن قد ُيطلب منك التوقيع عىل خطة الرعاية الخاصة بك لإلقرار بأنِك فهمت خدمات الرعاية ال�ت

عليها.

؟ ي ة رعاية األمومة الخاصة �ب ماذا سيحدث لبقية ف�ت
ي إرسال خطة رعاية األمومة الخاصة بك إىل األطباء 

ي خطتك. ينب�ف
ي الحصول عىل رعاية األمومة عىل النحو المتفق عليه �ف

يمكنك االستمرار �ف
ي رعايتك أن 

ف عىل كل فرد مشارك �ف ه يتع�يّ
ّ
ي أن ف كذلك عىل نسخة منها. وهذا يع�ف ي المستش�ف وستحصل�ي

والقابالت القانونيات األخريات �ف
يعرف ما الذي تريدينه من رعاية األمومة.

ء قد يؤثر عىل عافيتك أو عافية طفلك. إذا كانت خطتك تتعلق برعايتك أثناء  ي
سيقوم مقدم الرعاية بمراجعة خطتك معك كلما تغ�يّ أي �ش

ي أي وقت.
ي تغي�ي رأيك، يمكنك القيام بذلك �ف

المخاض، فسيتأكد من الخطة عند بدء المخاض. إذا رغبِت �ف

؟ ماذا سيحدث بعد والدة طفىلي
ي المستش�ف كالمعتاد ولن تتّم معاملتك بطريقة مختلفة بسبب خطتك.

ي الرعاية �ف
ي تل�ت

ستستمرين أنت وطفلك �ف
ي أي 

ي التحدث إىل شخص ما عن رعايتك وتجربة الوالدة، فتجاربك مهمة، سواء كانت إيجابية و/أو سلبية. الدعم متوفر لك �ف
ف �ف قد ترغب�ي

ي المستقبل. يمكنك التحدث إىل مقدم الرعاية الخاص بك أو مركز االتصال الخاص بالمستهلك/المريض أو طلب المشورة.
ي ذلك �ف

وقت، بما �ف

؟ 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 إىل مقدم الرعاية الخاص بك أو مقدم رعاية آخر �ف

تحد�ث
بالمرىصف لدى الخدمة الصحية الخاصة بك.

 (Office of the Health ي بالشؤون الصحية ف المظالم المع�ف ي راضية عن رد الخدمة الصحية، فاتصىلي بمكتب أم�ي
إذا لم تكو�ف

.www.oho.qld.gov.au :للمزيد من المعلومات .Ombudsman(

المعلومات والدعم
	   . ف ي ترفض رعاية األمومة الموىص بها – إرشادات وموارد للمستهلك�ي

اكة مع السيدة ال�ت  ال�ش
www.health.qld.gov.au/consent

الند –  	 ف المعلومات الخاصة بالمستهلك حول اإلرشادات اإلكلينيكية لوالية كوي�ف
www.health.qld.gov.au/qcg/consumers

 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 إىل 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 إىل

و�ف ير�ج 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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