
إن المباعدة بين الوالدات لفترة سنتين على ا�قل أساسية للحفاظ على 
صحتك وصحة طفلك وعائلتك جسدي� وعقلي� ونفسي�. إن الوسائل التالية 

متوفرة في المراكز الصحية:

خدمات أخرى

صحتك 
قبل، خالل وبعد 

فترة الحمل

ال يجب أن يكون ُبعدك 
عن وطنك وبيتك سبب� 

ا�هتمام  لعدم 
بصحتك خاصة خالل 

حملك.  فترة 

تعمل عدة جهات وطنية ومنظمات 
محلية ودولية في لبنان  على توفير 

الرعاية الصحية للنساء السيما 
السوريات بما فيهن الحوامل لتأمين 

حصولهن على خدمات الصحة 
ا�نجابية في المراكز الصحية ومراكز 

التنمية ا�جتماعية والمستشفيات.

عليك الحصول على الموافقة ل£ستشفاء من 
"غلوب مد لبنان" 

وهو شريك المفوضية العليا ل§مم المتحدة لشؤون الالجئين 
في لبنان.

وسائل تنظيم ا�سرة

معالجة إلتهابات الجهاز التناسلي
التتردي في طلب هذه الخدمات لك أو �ي من أفراد أسرتك في حال الشعور 

بعوارض،  منها إفراز مهبلي يختلف عن المعتاد أو حكة على ا�عضاء 
التناسلية الخارجية أو رائحة نتنة أو إحساس بالحريق في منطقة 

المهبل أو ألم أو حرقة عند التبول أو ألم في أسفل البطن.

المعالجة العيادية في حال التعرض للعنف الجنسي 
(أو ا�غتصاب)

من ا�فضل  التوجه للمركز  في غضون ٧٢ ساعة من الحادث للحصول 
على المضاد الحيوي وحبوب منع الحمل االضطرارية وغيرها. كذلك من 

الممكن الحصول على خدمات عالجية متخصصة إن حصل التعرض 
للعنف الجنسي منذ أكثر من ٧٢ ساعة.

 ١. حبوب تنظيم ا�سرة

٢. حقن تنظيم ا�سرة

٣. الواقي الذكري

٤. اللولب

في حال وجود أي حالة طبية طارئة
 يرجى االتصال على 

سيتم التعامل مع جميع 
المكالمات والمعلومات 

بسرية تامة وبالتشاور معك.

 غلوب مد لبنان

01-518111

 الخط الساخن 

 خاصة بالصحة االنجابية



حصول نزيف 
مهبلي

نزول سوائل من 
المهبل تشبه المياه  

حكة مهبلية 
شديدة

الشعور بصداع 
شديد ومستمر

توّرم غير إعتيادي 
لليدين والوجه والرجلين

إرتفاع الحرارة إلى 
٣٩-٤٠ درجة وما فوق

زيادة أو نقص 
كبير في الوزن 

قلة حركة الجنين أو توقفها 
لمدة ١٢ ساعة متواصلة

الشعور بألم شديد في 
أعلى أو أسفل البطن

ع أو اضطراب  تسر¹
في نبض القلب
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كيلوغرام

المتابعة الصحية 

حال وصولك إلى المنطقة التي ستستقرين فيها اسألي 
عن المراكز الصحية والمستشفيات الموجودة و التي 

تؤمن لك الخدمات التالية بسعر منخفض جد¢:

ان فترة ما بعد الوالدة هي الفترة التي تمتد أربعين 
يوم¨ بعد الوالدة حيث تحدث تغيرات فيزيوليجية في جسمك. 

عليك مراجعة الطبيب/القابلة في هذه الفترة لتتشاوري حول:
١. وضعك الصحي والجسدي والنفسي بشكل عام

٢. الرضاعة الطبيعية
٣. اختيار وسيلة تنظيم ا�سرة

٤. موعد  إحضار طفلك الى المركز الصحي لمتابعة اللقاحات الروتينية.

يمكنك االستفادة من معاينة 
طبية عدد ٢ بعد والدة طفلك.

معاينة طبية خالل فترة 
الحمل (٤ مرات  على ا�قل).

فحوصات مخبرية يحددها الطبيب السيما فحوصات 
الدم للتأكد من أنك ال تعانين من فقر الدم و معرفة 

فئته وتحليل وزرع البول للتأكد من عدم إرتفاع معدل 
السكر أو الزالل أو ا�لتهابات.

تصوير صوتي للتأكد من وضع الجنين 
وسالمته

الحصول على الفيتامينات والمكمالت 
الغذائية من ضمنها حمض الفوليك والحديد 

والكالسيوم بعد استشارة الطبيب/القابلة.

ال تنسي اخذ حبوب الحديد 
والكالسيوم ومراجعة الطبيب 

بحال ارتفاع الحرارة، ا�صابة 
بإفرازات شديدة مع ألم في 

أسفل البطن، آالم عند التبول، 
نزيف دم، إرتفاع بالضغط، أو 

همود نفسي وإكتئاب. 

إن خدمة الوالدة والمشاكل التي قد تنتج عن الحمل مؤمنة لك بسعر 
منخفض في المستشفيات، إسألي عن الئحة المستشفيات واختاري 

المستشفى ا�قرب لك.

تستطيع النازحات المسجالت لدى المفوضية العليا ل§مم المتحدة 
لشؤون الالجئين ا«ستفادة من خدمات العيادات والمراكز التي تّم 

التعاقد معها والتابعة لوزارة الصحة العامة أو وزارة الشؤون ا�جتماعية 
أو المنظمات غير الحكومية في مختلف أنحاء البالد.

 القائمة المفّصلة والمحدثة متوفرة في مراكز التسجيل 
التابعة للمفوضية في منطقتكن.

ال تنسي مراجعة الطبيب/القابلة 
في الحاالت التالية 

المتابعة الصحية 

أّن تباشري إرضاع طفلك خالل أول نصف ساعة بعد الوالدة 
وثم ا�رضاع عند الطلب ليًال نهارÄ، فكلما أرضعت زادت كمّية 

إدرار الحليب لديك.

 Äأّن الرضاعة الطبيعية بشكل حصري و مستمر ليًال نهار
تساعد على منع الحمل في ا»شهر الستة ا»ولى 

ما بعد الوالدة طالما لم يعاودك الحيض.
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ال تنسي

ما بعد الوالدة خالل فترة الحمل

تغطي مفوضية ا�مم المتحدة  85٪ 
من تكاليف الفحوصات المخبرية 

والتشخيصية للحوامل و ٪75 من تكلفة 
الوالدة.

سيتم تزويدك ببطاقة حامل؛
 عليك أن تقدميها في كل مرة تقومين 

بزيارة الطبيب وعندما تذهبين إلى 
المستشفى لتلدي طفلك.

٤.
يوم�


