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برنامج متابعة الحمل المنزلي

 للسیدة الحامل احتیاجات خاصة أھمھا متابعة صحتھا وصحة الجنین ولذلك أطلقنا برنامج متابعة الحمل لتتمكن السیدة الحامل من االطمئنان ومتابعة 
   حملھا بكل خصوصیة في منزلھا ومشاركة ھذه الرحلة الجمیلة بین عائلتھا

:یھدف البرنامج إلى
.توفیر خدمات عالیة الجودة تغني عن زیارة المستشفى إال للحاالت الطارئة 

.اعطاء السیدة الحامل الوقت الكافي للنقاش المستفیض حول كل ما یتعلق بحملھا و والدتھا دون استعجال و ال انتظار من مرضى آخرین  
.توفیر خدمة متكاملة تغطي كافة تفاصیل الحمل و الوالدة و ما یتعلق بھما من نواح نفسیة و فسیولوجیة  

.زیادة ثقافة الزوجین بكل نواحي الحمل و الوالدة بما یزید من فرص الوالدة الطبیعیة  
.توفیر تقنیات حدیثة للوالدة المنزلیة  

.زیادة مساحة دعم الزوج طوال مرحلة الحمل و الوالدة  

:یقدم البرنامج العدید من الخدمات المتعلقة بالحامل وھي
 توفیرأخصائیات تولید و ممرضات معتمدات ذوات خبرة قویة لعمل الفحوصات األولیة للحامل و النقاش معھا و تقدیم المشورة حول أفضل السبل   

(Ante-natal Care) لوالدة طبیعیة و سلیمة سواء كانت في المنزل أو المستشفى
.اخذ عینات مخبریة و عمل أشعة تلفزیونیة في المنزل 

.في المنزل D/4Dعمل أشعة تلفزیونیة بتقنیة 3  
.fetal anomaly و  Spina Pifidaو بعض التشوھات الجنینیة Down Syndrome توفیر فحوصات مخبریة للكشف عن متالزمة داون  

.توفیر المشورة الھاتفیة لالستفسارات التي ال تتطلب زیارة منزلیة 
 ترتیب زیارات ألخصائیات التغذیة لتوفیر برنامج غذائي و ریاضي كامل مخصص لكل سیدة بناء على المعطیات التي یتم جمعھا عنھا (التاریخ  

.(المرضي، الوالدات السابقة، الوزن، طبیعة األنشطة المنزلیة، ساعات العمل ... الخ
 ترتیب برنامج تثقیفي للزوجین (شرح واٍف عن مراحل الحمل المختلفة و التغیرات النفسیة و الفیسیولوجیة التي تمر بھا الحامل بما یساعد الزوج  

 على دعمھا "سواء كانت والدتھا للمرة األولى أو في حال والدتھا سابقاً بعملیة قیصریة"، التجھیز للذھاب الى المستشفى، الوالدة المنزلیة، التصرف
.(في حاالت الطوارئ ... الخ

 بمشاركة الزوج للتعامل مع آالم الحمل، آالم قاع الحوض و آالم الظھر إضافة الى تمارین التنفس اضافة الى physiotherapy تمارین استرخاء 
.للتولید الذاتي في حاالت الطوارئ hypnobirthing تقنیة

برنامج مابعد الوالدة
.نعتني بطفلك في منزلك لمتابعة تطورات نموه وحالتھ الصحیة ،وتزویده بالتطعیمات التي یحتاجھا حتى بلوغھ السنة من عمره

 نؤمن أن متابعة حالتك الصحیة بعد الوالدة لھا نفس األھمیة التي كانت أثناء مرحلة الحمل، حتى تتأكدي من سالمتك وتتجنبي أي مضاعفات یمكن
 حدوثھا بعد الوالدة ، كما یمكنك البرنامج من مساعدة جسدك على استعادة وضعھ الطبیعي قبل الحمل باإلضافة إلى المتابعة الغذائیة ، وتمتد

. الرعایة الصحیة لتشمل الرعایة النفسیة لتجنب اإلصابة باكتئاب الحمل




