
بداية جيدة يف احلياة
كيف تقدم الدايات املساعدة؟



هل وضعت طفلك للتو؟
هل أنت حامل؟ 

خالص هتنئيت القلبية ويسعدين أن أكون معك!

إن والدة طفل يه حدث سعيد جدا. لكن يف الوقت ذاته تظهر مع امحلل 
والوالدة حتديات جديدة متاما وأسئلة. ويه أمور ال ينبيغ عليك التغلب 

علهيا مبفردك. فميكنك يف أي وقت طلب املشورة والدمع من خالل الداية.

بامحلل والوالدة والرعاية.
•  الداية يه سيدة متخصصة يف مجيع األسئلة اخلاصة 

الوالدة.
•  يه ترافقك وتقدم لك املشورة والدمع قبل وأثناء وبعد 

لك امرأة بإماكهنا االستفادة من مساعدة الداية.  •

معظم أمعال الداية تدفعها رشاكت التأمني اليحص. • 

االستعانة بدمع الداية يضمن لطفلك أفضل ظروف اخلروج. وبذلك فإنك 
تعتنني بنفسك وبطفلك.

أمتىن لك ولطفلك  بداية موفقة وموفور احلظ والصحة!

Mario Czaja املخلص

مستشار الصحة واملجمتع
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يف امحلل ماذا
تقدم الداية؟  

الداية موجودة إىل جوارك منذ بداية امحلل. جتيب عن مجيع أسئلتك حول 
امحلل والوالدة. وتساعدك عند حدوث آالم امحلل، مثل العثيان واآلالم املبكرة 

ومحوضة املعدة واملخاوف

هل توجد مشكالت يف اللغة، ميكنك إحضار صديقتك للرتمجة.

أيضا بسبب العناية بامحلل ميكنك التوجه إىل الداية. فميكهنا إجراء لك 
الفحوصات الرضورية حىت السونار. ويف العادة ـ إذا اكن لديك الرغبة ـ 
تقوم الداية بزيارتك يف املزنل. وهذا أمر خيضع حلريتك الخشصية فميكنك 
طلب املتابعة من الداية أو من الطبيبة أو من طبيب. وبطبيعة احلال ميكنك 

التنقل بني هذه اخليارات.

الداية تدمعك يف اختاذ القرار خبصوص ماكن وكيفية الوالدة. يف دورة 
التحضري للوالدة مترنك الداية عىل تقنيات التنفس واالسرتخاء، ويه تقنيات 
يفرتض أن تساعد يف الوالدة.  وتقدم لك نصاحئ معلية لقضاء أول وقت 

مع طفلك.



تفعل الداية؟
عند الوالدة ماذا 

ميكن للدايات متابعة حاالت الوالدة يف املستشىف ويف مستشىف 
الوالدة ويف البيت أيضا. لكن ليس لك داية تستطيع أن تقدم املساعدة 
عند الوالدة. وليس لك املستشفيات تحمس لك بأن تتوىل الداية اخلاصة 
بك اإلرشاف عىل والدتك. يف معظم احلاالت توفر املستشىف لك الداية 

من بني الدايات العامالت يف املستشىف. 

الداية ترافقك أثناء مراحل الوالدة لكها. فتساعدك يف التنفس بالطريقة 
الصحيحة وتوحض لك أوضاع وتدريبات تهسل الوالدة. ويه تراقب 
وتجسل سري معلية الوالدة، وإذا ظهرت مشكالت فإهنا تطلب فورا 

تدخل طبيب أو طبيبة.

يف عقب الوالدة باملستشىف ميكنك قضاء األيام األوىل مع طفلك 
يف املستشىف. أما إذا قررت الوالدة يف العيادة اخلارجية فميكنك 
الذهاب لملزنل بعد عدة ساعات فقط. ويف هذه احلالة فإن الداية يه 
اليت تعتين بك وبطفلك يف املزنل. نرجو طلب االستشارة قبل الوالدة 

خبصوص اختاذ القرار الصحيح !



رسير النفاس وبعده، كيف تقدم 
الدايات املساعدة؟

بعد الوالدة تساعدك الداية عند الرضاعة وتقوم بإجراء حفص 
الرعاية األول لطفلك.

يف األسابيع المثانية األوىل تقوم الداية بزيارتك يف املزنل، ويف 
البداية تكون الزيارة يوميا عند احلاجة. وهتمت الداية مبراقبة عودة 

الرمح لوضعه الطبييع بعد الوالدة. وتقدم لك االستشارة يف 
املسائل اخلاصة بالرعاية عىل سبيل املثال كيف ميكنك التغيري 

لطفلك وتشطيفه ورعايته وإرضاعه أو تغذيته بزجاج احلليب. يه 
الخشص املناسب للرد عىل أسئلتك مكا أهنا تساعدك للوصول 

ألفضل طريقة للتعامل مع وضع احلياة اجلديد.

خبصوص الطفل تعمل الداية عىل مراقبة سلوك الطفل وعىل تطوره 
اجلسدي، عىل سبيل املثال هل مت شفاء الرصة بشلك حصيح وهل 

وزن الطفل يتطور بشلك طبييع. مكا أهنا ختربك بأول حفوص 
الرعاية.

الكثري من الدايات يقدمن ـ عالوة عىل ذلك ـ رياضة عودة اجلسم 
لوضعه الطبييع. حىت بعد األسابيع المثانية األوىل تساعدك الداية 

يف حالة وجود مشكالت يف الرضاعة أو التغذية. 



كيف أجد الداية؟

إذا كنت مهمتة بطلب مساعدة الداية فيجب عليك يف بداية امحلل 
االتصال بإحدى الدايات. وتقوم الداية اخلاصة بك من بداية امحلل 

باإلرشاف عىل حالتك حىت هناية وقت الرضاعة.

ميكنك معلومات عن الدايات عىل: 
www.berliner-hebammenliste.de .اإلنرتنت )عىل سبيل املثال  •

)www.hebammensuche.de أو
 

•  عيادات الدايات وبيوت الوالدة 
•  مستشفيات الوالدة

•  أطباء وطبيبات النساء
•  رشاكت التأمني اليحص

•  توصيات الصديقات
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