
িমডওয়াইফ বা ধা�ীর �েয়াজনীয়তা স�েক� েভেবেছন িক? 

 

পেয়�-েসই�-চাল �স কিমউিন�ট ি�িনেক ধা�ীেসবা (িমডওয়াইফাির সািভ�স) 

 

ইিতহাস ও মূল�েবাধ 

২০১০: পেয়�-েসই�-চাল �েস স�ান-�সবেক� ও ধা�ীেসবার দরকার েবাধ করার ফেল এলাকার 
অেনক পিরবার ও নারীর স��িলত �েচ�ায় ‘Naître à la Pointe’ সংঘ (েনইত্খ্ আ লা পেয়)ঁ গেড় 
উেঠ। 

 

২০১১: Naître à la Pointe এর �েজ� ি�িনক কতৃ�প� �ারা অনুেমািদত হয়। 

 

২০১৬: �েজে�র িফ�জিবিল�ট �ািড বা কায �কািরতা িবষয়ক িরেপাট� �া�� ও সমাজেসবা দ�ের 
(MSSS- Ministry of Health and Social Services) েপশ করা হয়। 

 

২০১৭: �েজ��ট MSSS �ারা �ীকৃত হয়। 

 

২০১৯ (ফল িসজন/েসে��র): ি�িনেক ধা�ীেসবা �� হয়। 

 

গভ�ধারণ এবং স�ান-জ�দান সং�া� িস�া� মলূত নারীর এবং তার পিরবােরর উপর িনভ�র 
কের। আমােদর ধা�ীেসবায় আমরা পার�িরক িব�ােসর উপর িভি� কের এক সাব �জনীন ও 
নারীবাদী প�ার মাধ�েম মা ও িশ�র সু�া�� িন��ত করেত কাজ কির। 

 

 

েসবা-সমূহ 

• ে�গন�া��র �� েথেক স�ান-�সেবর পর ৬ স�াহ পয �� মা ও িশ�র সব ধরেণর 
েসবা। 

• এ সমেয় �েয়াজনীয় িবিভ� ধরেণর েট� করার ব�াপাের পরামশ � ও সহায়তা েদওয়া হয়, 
উদাহরণ��প- আল্�াসাউ�, র� ও মূ� পরী�া, েজেন�টক ��িনং, প�াপ েট� 
ইত�ািদ। 

• স�ান-জ�পূব � �াস (ি�ন�াটাল �াস) 



• বািড় অথবা হাসপাতােল জ�দান – বািথ �ং েস�ার বা জ�দানেকে�ও জ� দান করা 
স�ব হেব েস�ার�ট চালু হেল 

• জে�র পর বািড়েত িগেয় েসবা েদওয়া- �থম, তৃতীয় ও প�ম িদন। 
• ে��িফিডং-স�িক�ত সহায়তা 

 

RAMQ এর (র◌্যামিকউ) বেদৗলেত ১৯৯৪ সাল েথেকই সব�েলা েসবা স�ূণ � ি�! 

 

 

ধা�ীিবদ�া (midwifery) 

িমডওয়াইফ বা ধা�ী হেলন েকেবেকর পাবিলক েহলথেকয়ার িসে�েম �াধীন ও েপশাদারভােব 
েসবাদানকারী ব���। তারঁা মাতৃ�-সং�া� সকল �কার েসবা িদেয় থােকন- তথা একজন মােয়র 
শারীিরক বা মানিসক েয ধরেণর সহায়তাই দরকার েহাক না েকন। এই �েসেসর পুেরাটা সময়ই 
িমডওয়াইফ আপনার পােশ থাকেবন, যা িনরাপদ েবাধ করেত ও িব�াস গেড় ত�লেত সাহায� 
করেব। িমডওয়াইফ ও তারঁ পাট�নার সাব ��ণীক েসবা িদেত ��ত (available 24/7) । 

 

িমডওয়াইফ বা ধা�ীরা সােড় চার বছরব�াপী িব�িবদ�ালেয় �িশ�ণ�া�, এবং তারঁা েকেবক 
কেলজ অফ িমডওয়াইভস এর সদস� (Quebec College of Midwives - Ordre des sages-femmes 
du Québec)। মা ও িশ�র েয েকান ধরেণর ইমারেজ�� পিরি�িত েমাকােবলা করার ব�াপাের 
�িশ�ণ�া� তারঁা। এ সং�া� নত�ন েকান ে�িনং চালু হেল ডা�ার ও নাস �েদর পাশাপািশ 
িমডওয়াইফরাও অংশ�হণ কেরন। 

 

িমডওয়াইফরা েমিডক�াল �টেমর সােথ পাট�নারিশেপ কাজ কেরন। অথ �াৎ ে�গন�া��, জ�দান 
এবং জ�দােনর পর- েয েকান সমেয়ই �েয়াজেন েমিডক�াল �টেমর সােথ পরামশ � বা 
েসবা�হীতােক েমিডক�াল �টেমর কােছ �ানা�র করেত তারঁা ��ত। পিরবার ও নারীর জন� 
���পূণ � িবিভ� �ানীয় সংগঠেনর সােথও তারঁা কাজ কের থােকন। 

 

েযাগােযােগর �ঠকানা 

Midwifery services 

Pointe-Saint-Charles Community Clinic 

1955 Centre street 

Montreal, Quebec 



H3K 1J1 

 

514 937-9251 ext. 2323 (BÉBÉ) 

ccpsc.qc.ca/en/mws 

www.facebook.com/CliniqueCommunautairePSC 
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