
 ؟ قابلة او مولدةهل فكرت في 
 

 عيادة بوينت سان تشارلز الجمعوية في   خدمات الوالدة
 

 التاريخ والقيم
 

 Naître à la Point لبوانت(جمعية المواطن )ازدياد في  نشأة: 2010

(NALP)، نساء وعائالت محلية تطالب بخدمات القبالة ومركز  التي شكلتها

 . Pointe-Saint-Charlesوالدة في لل

 Naître à la لبوانت في ازدياد  نهج  يدعم للعيادة الجمع العام :2011

Pointe . 

إلى وزارة الصحة والخدمات االجتماعية   تقديم دراسة المشروع: 2016

(MSSS) 

 ( بالمشروع MSSSاالجتماعية )وزارة الصحة والخدمات  اعتراف: 2017

 في العيادة الخريف(: بداية الوالدة ) 2019

 

يعيشوا فيها  األمر متروك للنساء واألسر الختيار الظروف التي يريدون أن 

وفقا لنظرية لصحة تدعم النهج الشمولي ل خدمات القبالة الحمل والوالدة. ان

 مشتركةالمساواة من خالل عالقة ثقة 

 

 

 

 الخدمات المقدمة
 

 والطفل؛أسابيع بعد الوالدة لألم  6إلى  بداية الحملالمتابعة الكاملة من  • 



وصفة طبية لالختبارات واالختبارات الالزمة أثناء المتابعة: الموجات فوق • 

 إلخ.  الرحم،عنق  الوالدة وفحصالفحص قبل  والبول، اختبارات الدم  الصوتية،

 والدة  قبل ال ةالمقابالت االرشادية الجماعي• 

سيكون من الممكن الوالدة في دار   -الوالدة في المنزل أو في المستشفى • 

 الوالدة عند فتحها؛

 ؛ 5و 3و  1اليوم  -الزيارات المنزلية بعد الوالدة • 

 الطبيعية.  لنجاح الرضاعة مرافقةال• 

 

 ! 1994منذ عام  RAMQتغطيها  مجانية،جميع الخدمات 

 

 ممارسة القبالة
 

نظام الصحة العامة في كيبيك. فهن   محترفات ومستقالت في مهنيات المولدات

في االعتبار   مسؤوالت عن متابعة الحمل والوالدة، في إطار نهج شمولي يأخذ 

 لكل امرأة.  بدني والنفسي والعاطفيالسياق ال

خالل مختلف المراحل، مما يسمح بوجود رابط   او المولدة تتابع الحامل القابلة

   األمان والثقة.

 مدار الساعة طوال أيام األسبوع.  خدماتها علىتقدم المولدة 

بعد   ةجامعي ئة المولدات في كيبيك حاصلة على شهادةالمولدة عضو في هي 

طوارئ  على االستجابة لحاالت ال  متدربةسنوات ونصف.  أربع الدراسة لمدة 

 األطباء والممرضات. م المستمر معفي التعلي شاركلكل من األم والطفل. ت 

  

 المولدات يشتغلن مع الفرق الطبية.

أثناء الحمل أو   طبية أو نقل الرعاية ضروري استشارة في حالة وجوب 

مع منظمات    إن التعاون يكون راسًخا. كما أنهن يعملنف الوالدة،الوالدة أو بعد 

 المحلي المجتمع 



 

 تصل بنا!ا

 خدمات قابلة

 تشارلز الجمعويةيادة بوانت سانت ع

 شارع المركز 1955
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