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،هبانوان عزیز باردار، والدین آیند  

در آلمان کمک های ماماها)قابله ها(  می تواند توسط هر خانمی مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرند.ایشان در دوران بارداری، 

را به  خود ینه هاهز. ماماها به طور معمول خواهند کرد یداشته و شما را همراه حضور زایمان و دردوره استراحت بعد از زایمان

را شخصا پرداخت نخواهید  هیچ هزینه ای شما برای این همراهی د.ندریافت می کن یدرمانطور مستقیم از شرکت بیمه 

                                                                                                                                           کرد.            

د؟                                                                                                          نماماها)قابله ها(  چه کاری انجام می ده  

 بارداری را انجام میدهند. دوره معاینات خانم/آقامتخصص زنان  پزشکهمکار یهمکار)قابله ها(  با مسئولیت خود و یا با ماماها • 

به شما  نیهمچن .را پاسخگو خواهند نهیزم نیکرده و سواالت شما در ادوران بارداری را های الزم مربوط به  هبه شما  توصیآنها 

وزایمان زودرس ارائه تورم و جمع شدن آب در بدن مانند حالت تهوع، درد،  شکایات دوران بارداری راکمک های الزم در رابطه با 

را با قابله خود چه به عنوان یک زن باردار به تنهایی، و یا به عنوان  زایمانشما همچنین می توانید دوره های آماده سازی  خواهند داد.

                              نمایید.( صفحه اصلی تحت عنوان کالس بازدیددر  سایت وب اطالعات بیشتر از )برای بگذرانید. زوجیک 

خواهند کرد. به این ترتیب شما به عنوان مثال امکان این را دارید  همراهیهمچنان ،  ردیدر هنگام تولد بم نوزادکه وقتی شما را ماما 

در  برخوردار شوید. بنابراین شما وقت کافی برای خداحافظی داشته و خوددر منزل که حتی در طول سقط جنین از همراهی یک ماما 

                                                                                                                      .از کورتاژ اجتناب کرد یحت می تواناغلب موارد، 

 

فرزند خود را  دیتوانیشما م در یک بارداری طبیعی و سالم زایمان و تولد در بیمارستان ها همراهی میکنند.ماماها شما را در هنگام • 

  .                                                                           دیآور ایدر منزل به دن ایو  شگاهیزا کیدر  با همراهی یک ماماها

شما را درمنزل همراهی خواهد کرد.آنها رشد نوزاد شما را تحت  -در صورت لزوم، طوالنی تر -هفته پس از تولد  ۱۲ماماها  تا • 

و وزن نوزاد را زیر نظرگرفته  قدهمچنین نوشیدن و خوابیدن،  ،است به زردی نوزادی مبتال شده اگرکه احتماال  ، نظارت قرار داده

خواهد کرد. آنها شما را در تغذیه با شیر مادر پشتیبانی کرده و به به شما و توصیه هایی در مورد مراقبت از  ناخن وبند ناف نوزادان 

توسط ماما کنترل می  زایمانو پیامدهای  بدنتان یکیزیبرگشت فدرمورد تغذیه پاسخ میدهند. همچنین،  سئواالت شما

                                                                                                                                                 شود.   

                              چگونه یک ماما را پیدا میکنید؟                                                                                   

در دارد. . این مشکل به طور عمده علل سیاسی و مالی شودینم افتیدر ویسبادن به اندازه کافی ماما برای مراقبت از همه خانواده ها • 

امر ، توصیه ماماها به  نیا . برای موفقیت درصورت امکان شما باید  در اوایل دوران بارداری برای پیدا کردن یک ماما تالش کنید

در ماماها را می توانید در صفحه اصلی ما  ممکن یاساممنطقه سکونت خود باشید. فهرستی از  در شما این است که به دنبال مامایی 

                                     پرس وجو کنید.  به طور جداگانهمیتوانید ازتک تک زایشگاه ها  همچنین شما مشاهده کنید. دانلود بخش

ماما از شما در منزل  کیمالقات  بیترت میکن یم یما سع د،ینکرد دایپ سبادنیخود در و یهمراه یماما برا کیهنوز  کیاگر شما • 

توسط  یتخصص وستهیها فقط  به طور جداگانه بوده و مراقبت پ دیبازد نیا دی. توجه داشته باشمیرا بده مانیدر دو هفته اول پس از زا

 ییکمک ها یتوانند در موارد حاد واضطرار یآن نخواهد شد. بدون شک آنها م نیگزیمان محسوب نشده و جایماما پس از زا  کی

را ارائه دهند. عالوه بر این، ما ساعتهای مشاوره با ماما ها را در روزها و مکان های مختلف تنظیم کرده ایم. )این هم یک مرجع از 

 ماما( 

.دیکن یبانیبا ما تماس گرفته درخواست کمک و پشت دیآورده ا ایفرزندتان را به دن نکهیبه محض ا    

(۱۹.۰۰تا  ۱۷.۰۰پنجشنبه از ساعت )سه شنبه +  ۰۶۱۱/۳۶۰۸۲۶۰تلفن:   

info@wiesbadenerhebammen.de 

:دیرا به جا بگذار ریاطالعات ز شهیلطفا هم  
تان.تولد فرزند خیمنطقه سکونت، تار ،یشماره تماس تلفن نام،  

.دیکن یسازمانده یبانیپشت یرا برا یمترجم خصوص کیشود  یم هیتوص د،یندار یکه شما تسلط به زبان آلمان یطیدر شرا  
.ستین ریتلفن امکان پذ قیاز طر یپزشک یها هیتوص  

 یمراقبت ها ایمتخصص زنان خود و  پزشک خود، پزشک متخصص اطفال خود، مانیزا کینیلطفا با کل ،یموارد اضطرار در

.                                                                                                                            دیریتماس بگ یاورژانس یپزشک  
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