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الحمـل

 ك الحمـلومرب
اجهن/رشيك وأزض التي تقدمه للنساء ووح العرك عرب هذا الكتيب اىل رشب الدمنارغب منطقة جنوتر

ى خرالكتيبات األمات الشفهية وهذا الكتيب مكمل للمعلومة. يعتربمواألدة والالوة الحمل والحياة يف فرت

دة الالوة الحمل وقسام املختلفة  خالل  فرتعطى لك من قبل العاملني يف املجال الصحي يف األاللتي ت

مة.مواألو

الحمــل
نظم ض عليك مسار معني، يعرعندما تصبحني حامالً سي

ن  يكوحتياجاتك. عادةغباتك و إ لرفقاهذا املسار و

 كامييل:

صات عند طبيب العائلة ٣ فحو	 

٧٥-ات مع القابلة ستشارإ	 

شعة صات يف املشفى، مبا فيها فحصان تصوير باألفحو	 

تيةق الصوفو

بوين.لك تحضري األدة و كذالالتحضري للو	 

صات عند طبيب العائلةفحو
ذلك ل للحمل عند طبيب العائلة ووعند الفحص األ

ختيار مكان ١٠من الحمل، يجب عليك إ٦-ع سبويف األ
ك ب الدمنارة لدى القابلة. لدى منطقة جنوستشاراإل
افيا يف عة جغرزماكن موات عند القابلة يف أستشارإ

ي ن تختارفضل من الناحية العملية هو أاملنطقة. األ
مبا من مكان عملك. و ر من مكان سكنك أ قريبامكانا

ختيار دة إالقت طويل من الوجب عليك و قبل ويتو
ذا ماكنت و إدة فيها أالن تتم الواملشفى التي تريدين أ

ل.دة يف املنزالتريدين الو

ف ك للمكان الذي تريدين مقابلة القابلة، سوختيارعند إ
سل طبيب العائلة سجل الحمل إىل القابلة و املشفى.ير

عطائك نسخة من سجل الحمل.ف يتم إسو

سجل الحمل
جلبيه ة الحمل. إال فرتسجل الحمل يبقى معك طو

و عند و القابلة أتك للطبيب أمعك دامئا عند زيار

دة. المك للويضا عند قدوجلبيه أة املشفى. إزيار

ة عامة عىل كيفية تقدم يعطي سجل الحمل نظر

ضغط الدم لديك، نك وزالحمل ، مبا يف ذلك و

ي عىل لك يحتوكذحال طفلك وكيف ينمو طفلك وو

لك عىل بعض التعليقات غباتك و كذمات عن رمعلو

من قبل العاملني يف املجال الصحي.

نيةة القابلة القانوستشارإ

اقك من قبل طبيب العائلة، روم القابلة ألستالعند إ

ة لك. ستشارل إوم بإستدعائك إىل إىل أف تقوسو

٧ ٥-ن هناك مابني فقا للحاجة سيكووبعد ذلك و

ستدعاء سالة اإلف تستلمني رات مع القابلة. سوستشارإ

نتباه جى اإلوىل عند القابلة. يرة األستشارإىل اإل

مي ين الحكووسالة عرب الربيد اإللكرتتيك الرفقد تأ

وىل مع القابلة يختلف عد املقابلة األكس(. مو)ايبو

من ١٣١٥- ع سبون مابني األى، ويكوخرمن حامل إىل أ

ال مكان نفس القابلة طواإلف تقابلني قدرالحمل. سو

ة الحمل.فرت
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صات الصحيةالفحواملحادثات و
عند القابلة صات عند طبيب العائلة  ولف الفحو تتأ

نكم يف ع  أضوكيز عىل مومن محادثات مع الرت

لك عىل  كذر الحمل وعىل  تطوتكوين عائلة ورطو

صات الصحية املحددة.  املحادثة مبنية بعض الفحو

احتياجاتكم. ستتضمن املحادثات عىل غباتكم وعىل ر

 عىل ماييل: سبيل املثال ال الحرص

جتامعية عىل حالتك الجسدية و النفسية و اإل	 

سة التامرين سبيل املثال: النظام الغذايئ، مامر

ل، منط الحياة، الحالة املادية الرياضية، الكحو

جتامعية.قات اإلشبكة  العالو

اتك عن رثها. تصوعاجات الحمل املمكن حدوإز	 

ل دة يف املنزالدة مبا فيها عن الوالالوالحمل و

دة. العن الطفل الحديث الوضاعة والرو

ضع خطة شاملة ملسار الحمل مبا يف ذلك خطة و	 

 دة.القت لكم كعائلة بعد الولكيفية تنظيم الو

صات الصحية قياس ضغط الدم، فحص تشمل الفحو

ضافة إىل ل، السكر و البكترييا  باإلتني يف البووالرب

ضعية عن والطفل وذلك يتم فحص تقدم الحمل، منو

حم.الطفل يف الر

د لوى يف املشفى للطفل الغري املوصات التي تجرالفحو

 بعد

صات عىل  ض فحوة من الحمل يتم عرحلة مبكريف مر

ة عن حالة الطفل رالتي تعطي صوامل، وجميع الحو

د هذا يعني:لوالغري املو

ل من الحمل، حيث يتم وفحص تصوير يف الثلث األ

ذا كان هناك جنني عام إجدت حياة، وذا وفحص عام إ

يضا تقدير مدى تقدم الحمل. يتم أجنة، وم عدة أاحد أو

تية ق الصوجات الفوذلك عن طريق فحص التصوير باملو

ي" ويتم سمى "فحص الشفافية القفوالذي يللطفل، و

ن ذا كنتم تريدو من الحمل. إ١٣-١١ع سبوذلك يف األ

مات، سوموواف يف الكرنحرذا كان لدى الجنني إفة ماإمعر

قبة الجنني. ي لرعندها سيتم فحص الشفافية القفو

ي مع عن طريق قياس حجم منطقة الشفافية القفو

اف نحرد إجوحتاملية وك، يتم تقدير إعمرتحاليل الدم و

ن.مة داوزمات، عىل سبيل املثال متالسومووبالكر

ل من الحمل، حيث يتم وفحص تصوير يف الثلث األ

لخ(، ئتني..أعضاء الجنني) الكىل، القلب، الرفحص أ

ذا كان الجنني ينمو كام عام إحم وضعية املشيمة يف الرو

شعة  عن طريق فحص التصوير باأليجب. يتم هذا ايضا

 من الحمل. ٢٠ ع سبوايل األتية حوق الصوفو

د بعد هي لوى للطفل الغري موصات التي تجرالفحو

 من ١٠-٦ع سبول للحمل يف األوعية. عند الفحص األطو

مك عن عالف يتم إذلك عند طبيب العائلة سوالحمل و

ك تخاذمات أكرث قبل إذا كنت تريدين معلوصات. إالفحو

حيلك طبيب العائلة إىل ف يصات، سون الفحوار بشأالقر

دة.المكان الو

ىخرصات األالفحو

صات اء فحوجرة إروو القابلة رضى طبيب العائلة أأذا رإ

حالتك إىل املشفى عىل ة الحمل، فسيتم إى خالل فرتخرأ

ضافية.صات إاء فحوجرليد إلسبيل املثال عند طبيب التو
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ك ب الدمنارصات التي تقدمها منطقة جنوسم سري الفحوضح هذا الريو

بعد ٥ اسابيع من الوالدة فحص 

لطفلك عند طبيب العائلة

أسابيع الحمل  ٥١٠١٥٢٠٢٥٣٠٣٥4٠

األسبوع ٢٥ من الحمل ثاين فحص 

للحمل عند طبيب العائلة

االسبوع ٦-١٠ أول فحص 

للحمل عند طبيب العائلة

االسبوع ٣٢ ثالث فحص للحمل 

عند طبيب العائلة

٨ اسابيع بعد الوالدة فحص لك 

عند طبيب العائلة

وىلة األة التي تلد للمرأات القابلة للمرستشارإ

أسابيع الحمل  ٥١٠١٥٢٠٢٥٣٠٣٥4٠

األسبوع ٢9األسبوع ٢١األسبوع ١٣- ١٥
 االسبوع ٣٥ و٣٧ و٣9 

ورمبا 4١

داتالة متعددة الوأات القابلة للمرستشارإ

أسابيع الحمل  ٥١٠١٥٢٠٢٥٣٠٣٥4٠

األسبوع ٢9األسبوع ٢١األسبوع ١٣- ١٥
 االسبوع ٣٦ و٣9 

ورمبا 4١

صات يف املشفىفحو

أسابيع الحمل  ٥١٠١٥٢٠٢٥٣٠٣٥4٠

األسبوع ١١-١٣ أول فحص 

تصوير للثلث األول من الحمل

األسبوع ٢٠ ثاين فحص تصوير 

للثلث األول من الحمل

األسبوع 4٢ رمبا يجرى 

فحص
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التحضير للوالدة وتحضير األبوين

لف من حيث املبدأ من بوين  يتأدة و األالالتحضري للو

العنارص التالية:
ن ة سيكويف كل مرات، و مر٥-4ض  ضمن فريق: من عر	 

 باءرشيك حياتك آ ونتن أسان، حيث ستقابالهناك در

نشاء صة إلبالتايل يصبح  لديكم فرخرين. ومقبلني آ

جتامعية.قات إشبكة عال

نت و رشيك حياتك ع :هنا تستطيعني أضوض موعر	 

ايت ال امل اللوهو للحوع ، وضوض مووحد عرختيار أإ

ض ضمن فريق. ن عريريدو

نت و رشيك حياتك ح: تسطيعني أض البيت املفتوعر	 

ليد.ة مكان التوزيار

مهات امل:  كاألعات معينة من الحوض ملجموعر	 

دة أكرث من الن ووايت يتنظراللووو البدينات أالشابات أ

 احد.طفل و

ع ر نوحضوختيار و/ لكام، يف أ لككومر مرتيبقى األ

نه. غبوبوين الذي تراألدة والض التحضري للوعر

ض التحضري نه عليكم التسجيل لعرنتباه بأجى اإلير

نفسكم.بوين بألألدة والللو

بوين إما لألدة والض التحضري للويتم التسجيل لعر

ل ل مقابلة مع القابلة. يبني هذا الجدووو بعد أقبل أ

نية ة القابلة القانوستشاراصل مع إدناه كيفية التوأ

دة الض التحضري للوكيفية التسجيل لعريف منطقتك، و

ى يف خرض األواءة املزيد عن العربوين. ميكنك قرلألو

نيت.نرتليد عىل اإلماكن التواقع أقع من موكل مو

نيةات القابلة القانوستشارماكن إأليدماكن التوأ

Sønderjyllandمشفى 

قع مة عىل املومواألدة والأ املزيد عن الحمل, الوإقر

التايل:

sygehussonderjylland.dk

Sønderborg, Nordborg, Aabenraa, Tønder, Skærbæk og Haderslev.

Lillebæltمشفى 

قع مة عىل املومواألدة والأ املزيد عن الحمل, الوإقر

التايل:

sygehuslillebaelt.dk

Kolding, Vejle, Fredericia, Give, Brørup og Middelfart.

Sydvestjysk  مشفى 

قع مة عىل املومواألدة والأ املزيد عن الحمل, الوإقر

التايل:

sydvestjysksygehus.dk

Esbjerg, Brørup, Grindsted, Ølgod, Ribe, Varde.

OUH Odense Universitetshospitalمشفى 

قع مة عىل املومواألدة والأ املزيد عن الحمل, الوإقر

التايل:

ouh.dk

Odense, Vollsmose, Middelfart, Bogense, Assens og Kerteminde.

OUH Svendborgمشفى 

قع مة عىل املومواألدة والأ املزيد عن الحمل, الوإقر

التايل:

ouh.dk

Svendborg, Assens, Fåborg, Nyborg, Nr. Lyndelse, Ringe, Rudkøbing og 

Ærøskøbing.

http://sygehussonderjylland.dk
http://sygehuslillebaelt.dk
http://sydvestjysksygehus.dk
http://ouh.dk
http://ouh.dk
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بوينتحضري األدة و والماذا نستفيد من التحضري للو

ض لك بوين هو عرتحضري األدة والالتحضري للو

ف يتم ض، سوكتم بالعرلرشيك حياتك. اذا اشرتو

قت ودة، والاحل الحمل، الوفضل طريقة مبرهيلكم بأتأ

باء مقبلني ن مع آف تجتمعودة. سوالما بعد الو

خرين.آ

عات ضول بعض املون مبنيا حوهيل يكوى التأمحتو

ئيسية، و التي تختص ب:الر
ين حامالان تكو	 

ماان تصبح ابا/ ان تصبحي أ	 

تبط بالطفلان تر	 

ضاعةالر	 

دةالالتحضري للو	 

د حديثالوعناية الطفل املوعاية ور	 

ف كيف يعرعن، مثال ن تتكلموف سودة، الللولتحضري ل

ت، كيف يتعامل دة قد بدأالالشخص ان عملية الو

دة، و كيف يستطيع رشيك الم الوالالشخص مع آ

ثناء ثناء. بنفس االحياتك مساعدتك و دعمك باأل

اء كانت دة، سوالكم عن رسيان عملية الوف نخربسو

ثناء.نا بحاجة لعملية باألى طبيعية او اذا رصترس

ي فة عن كيف سترسن ايضا عيل معرف تحصلوسو

دة بالبيت. هنا الوىل مع طفل حديث الويام االاال

ب/ر االضاعة جيدا، دويختص الحديث بكيف تبدأ الر

ف عىل ة، املشاعر، ان نتعرخودة فعل االالرشيك، ر

بط نفسك به.الطفل، و ان تر

الحديث يختص ايضا عن كيفية التعامل مع التقلبات 

دة، الحياة الجنسية، الدات فعل ما بعد الواجية، راملز

اسية ة الدر، بعد هذه الفرتسائل منع الحمل. كلياوو

باء.ا آفضل لتصبحوهلني بطريقة أن مؤنوستكو

ة التحضري رفضل استفادة من دوا عيل أليك تحصلو

ا ا بنشاط و ان تلقوكودة، من املهم ان تشارالللو

اء كانت متعلقة بالحمل، سئلة التي لديكم سوباأل

دة.الوىل بعد الوة االدة، و الفرتالالو

دة تحصلني انت و رشيكك عىل الدعم الثناء الوأ

فضل فري أم القابلة بتوف تقوشاد من القابلة. سوراالو

ليد جد ايضا طبيب تومنة. يودة جيدة و آالط لووالرش

شخاص دة قد يحرض أالثناء الوباملكان عند الحاجة. أ

اسة.خرين ممن هم تحت الدرآ

مة موة االم القابلة مبناقشة خطة فرتدة ستقوالبعد الو

ة ن الفرتن سويا بشأمعك و مع رشيكك، و تتفقو

 املقبلة.

ن  من املشفى خالل جوف تخركنقطة مبدئية سو

لكم.ا مستعدين للذهاب ملنزنول، عندما تكووم االاليو

ج ليك عاية، العناية، او العالج اىل الرحتيايف حال اال

ع يداض لإلجد عردة، يوالو/او لطفلك حديث الو

م و الطفل، او ع االمة، قطاموع االاء بقطاباملشفى سو

 طفال.بقسم اال

دةال ساعة بعد الو24ج خالل ويف حال الخر

ل دتك باملنزالل او اذا متت وواذا كان هذا طفلك اال

لية من ة منزض لزيارتحصلني كنقطة مبدئية عىل عر

دة.الم التايل للوالقابلة اليو

دات، سيتم كنقطة مبدئية الاذا كنتي متعددة الو

دة ليك الم التايل للودة اليوالتصال بك من قسم الواال

شاد. قد رل عن حالك و نقدم لك النصح و االنسأ

دة الدة اىل قسم والفات من قسم وختالن هناك إتكو

فضل ان تتكلمي تفصيال مع لك من االاخر، و لذ

ن ان يحدث.غبوالقابلة الخاصة بك عن ماذا تر
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الوالدة

خذ عىل عاتقه، ان بلديتك و ف يأدة سوالمكان الو

دتك.الن وسالة بشأعاية الصحية تصلهم رضة الرممر

مة الرسيريةموعيادات اال

جد ك يوب الدمناردة مبنطقة جنواليف كل اماكن الو

ي جه هناك يف أمة رسيرية. تستطيعي التوعيادات امو

ل بعد وع االسبوذلك يف االقت عىل مدار الساعة وو

 جك من املشفى.وخر

دةالة ما بعد الواستشار

قيتا مليعاد خذين معك اىل البيت توج ستأوثناء الخرأ

عد املومة الرسيرية وموة مع القابلة بعيادة االاستشار

دة. اليام بعد الوثة أمني لثالن بعد يويكو

يضا دة، سيتم أالاذا كنتي مقيمة باملشفى بعد الو

ثة مني لثالة مع القابلة خالل يوض ميعاد استشارعر

دة.البعد الو

ثناء املحادثة ستناقش القابلة حال طفلك، عن أ

دة. الى بعد الوخرضاعة/ غذاء الطفل و املتابعات االالر

اجعة كاملة للمسار مع ض عليكم مرف يتم عرسو

جك/ وع كيف تعايشتم انت و زضوكيز عىل موالرت

دة.الة الحمل و الورشيك حياتك مع فرت

الطـفل

ثة بعد مني لثالاقعة بعد يوة الوستشارامن مع االبالتز

خذ عينة دم من كعب قت ألدة سيتم تخصيص والالو

خذين ف تألك عمل مسح للسمع. سوالطفل و كذ

ضاعة/ غذاء الطفل ل الرشاد حوايضا  نصح و ار

ر الطفل، و عند الحاجة، تستطيعني ل امولك حوكذو

مة الرسيرية مع موالبقاء لبضعة ساعات بعيادة اال

ات تفاق عىل زيارالطفل. عند الحاجة تستطيعني اال

مة الرسيرية.مواضافية لعيادة اال

جك، دامئا ول بعد خروع االسبوتستطيعني خالل اال

ر ال عن اموالسؤمة الرسيرية وموتصال بعيادة االاال

 تتعلق بـ:

حالك و حال طفلك	 

ضاعةمشاكل الر	 

 خر انت/ انتم غري متأكدين منه.يشء آ	 

مة الرسيرية مونات عيادات األستجدين عناوين و تلفو

قع التايل: عىل املو

www.regionsyddanmark.dk/gravid

http://www.regionsyddanmark.dk/gravid
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بعد الوالدة

 عاية الصحيةضة الرممر
عاية الصحية يف ضة الرم ممرعالدة طفلك، يتم إالعند و

يام من ليد. بعد بضعة أنه( من مكان التوبلديتك )كمو

اصل عاية الصحية بالتوضة الرم ممرف تقودة سوالالو

ذلك بعد لية وة منزتفاق معك عىل زيارجل اإلمعك من أ

جك من املشفى وذلك يف حال خردة، واليام من الو أ٥-4

 ساعة. ٧٢ قبل ميض 

ل، طوقت أطفلك يف املشفى لو ونتيف حالة بقائك أ

عاية الصحية معك بعد ضة الراصل ممرف تتوسو

قىص. تسطيعني جك من املشفى كحد أوع من خرسبوأ

عاية الصحية عند ضة الراصل مع ممرنت بنفسك التوأ

قع قم الهاتف عىل موان و رف تجدين العنوالحاجة. سو

نيت.نرتين عىل األوالبلدية اإللكرت

 ليةملنزاية عالراضة ممرم ستقوىل وألالية ملنزاة ريالزايف 

 ،نقالريابينها من معينة ر موأحيث من لطفل الة حاير بتقد

 وية لجسدا لتكحاعن لك كذو عة ضالراعن ول لخموا

. ىخرأر موأمن لك هناىل إما ويف لنزاو لنفسية ا

ضة  ممرتيكف تأل من عمر الطفل سووخالل العام األ

ذا كنت يف حاجة إىل عاية الصحية بشكل منتظم. إالر

تفاق عىل ذلك ضافية ، فيمكنك االشادات إإرات وزيار

عاية ضة الرف تضمن ممرضة الصحية. سومع املمر

و مع باء، أمهات و اآلعات األنشاء مجموالصحية إ

ض وكم عن عرشدن تر أيضاتستطيع أحدهم ومهات لواأل

ثناء باء أاآلومهات أجهة لألمختلفة من قبل البلدية مو

ضافة إىل ذلك طفالهم .باإللك ألكذمة وموة األقضائهم فرت

عات خاصة، عىل ، تنشئ العديد من البلديات مجمو

دة. المهات املصابات بإكتئاب ما بعد الوسبيل املثال لأل

. يضاعاية الصحية أضة الريف هذه الحالة ستحرض ممر

عاية الصحية ضة الرستدعت الحاجة ميكن ملمرذا أإ

ة الحمل. بوين املقبلني خالل فرتلية لألة منزالقيام بزيار

سئلة و الحديث عن الحمل ح أعندها من املمكن طر

دة.الحلة ما بعد الوعن مرو
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بعد الوالدة

طبيب العائلة

فحص ن يسابيع، يجب أ٥ أعندما يبلغ  عمر طفلك 

عد لك يجب عليك حجز مومن قبل طبيب العائلة. لذ

ك الطبيب عند طبيب العائلة بنفسك. حيث سيخرب

طفال. لقاحات األطفال وصات األعن فحو

دة يجب عليك الذهاب إىل السابيع من الو أ٨ بعد 

لك يجب عليك .  لذنت أطبيب العائلة يك يفحصك

ف هنا سوعد عند طبيب العائلة بنفسك. وحجز مو

ن عن:تتحدثو

دة     الحالتك بعد الو	 

ة   رسحالة األ	 

 انع الحملمو	 

ت منطقة ظيفة عضاليشمل الفحص الصحي تقييم و

 ى بناءى  تجرخرصات أضافة إىل فحوض و باإلالحو

دة و عىل حالتك.العىل سري الو

اصل مع طبيب العائلة ليك قت التوي و يف أميكنك

هذا بغض دة، والسلك إىل جلسة متابعة ملا بعد الوير

دة.القت الذي مىض بعد الوعن الوالنظر



10

َ َ َ

ً

ً

نيتكتيبات ومعلومات من األنتر

 مة. مودة و األالالواللتي تتعلق بالحمل واءتها وصيك بقراد نوابط ملووهنا ستجدين ر

 قع التايل:امل عىل املويك للصحة تتعلق بالحوطني الدمنارمات من املجلس الوع عىل معلوطالميكن اال

www.sst.dk

  امل طني للصحة للحوصيات املجلس الوتو	 
املشادات للحوتشخيص الجنني- إرت وحتامالحساب اإل	 

.PDFو تحميله عىل شكل ملف ه عىل شكل كتاب أاؤنتظار. حيث ميكنك رشطفل يف اإل	 

ثناء و بعد الحملالعادات الصحية قبل و أ	 

ل و الحمل الكحو	 

نني حامالً كة عندما تكونصائح عن الطعام و الحر	 

خني التدالحمل و	 

يص الحفاضة حفت	 

ضيعت الرقاية من  مومن املمكن الو	 

ب ين ملنطقة جنووقع اإللكرتدة عىل املوالعاية  الطفل الحديث الوالعناية و رضاعة وعن بدء الرميكنك مشاهدة فلم قصري

www.regionsyddanmark.dk/gravidابط التايل: ك عىل الرالدمنار

يص بتنزيل التطبيق التايل:اءة املزيد نولقر

Mit sygehus

www.sundhedsoplysning.dkقع التايل: مات الصحية عىل املور عىل لجنة املعلوميكن العثو

 ضاعةة عن الرمات جيدة و مخترصمعلو	 

"Min baby" و "Gravid- mens du venter عن طريق التطبيقني التاليني: "يضامة أل للمعلوصوميكنك الو

Gravid- mens du venterMin baby  

مان: سسة األقع مؤمان مع طفل، عىل موان أع بعنوضواءة مو قريضاتستطيع أ

https://www.trygmedbarn.dk/

www.babykemi.dkقع التايل: امل عىل املوة البيئة الخاصة بالحوارزمات وع عىل معلوطالميكن اال

ضعاتامل و للمرل الكيمياء الجيدة للحوحو
  

www.borger.dk: قع التايلامل عىل املومات للحومعلو

طفال" األان " العائلة ودة تحت عنوجومات املوي املعلوأإقر	 

  خد من كعب الطفلعن فحص الدم الذي يؤو	 

www.sikkertrafik.dkقع التايل: رية عىل املوومة املرمات عن السالفر معلوتتو

ةطفال يف السيارأ	 

http://www.regionsyddanmark.dk/gravid
http://www.sundhedsoplysning.dk
http://https://www.trygmedbarn.dk/
http://www.babykemi.dk
http://www.borger.dk
http://www.sikkertrafik.dk
http://www.sst.dk
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صفحتي

ة الحمل اتف مهمة للعاملني يف املجال الصحي الذين تقابلينهم خالل فرتقام هوأرسامء وهنا ميكنك كتابة أ

مة.مواألدة والالوو

هنا ميكنك كتابة خطتك الخاصة الشاملة لكل املسار.
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فة املزيد:هل تريد معر

ض املختلفة التي تقدمها واءة املزيد عن العرميكنك قر

دة البعد الودة والالوثناء الحمل وك أب الدمنارمنطقة جنو

www.regionsyddanmark.dk/gravidقع التايل: عىل املو
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