اكتشـفي متعة إنجاب طفل
في ميديكلينيك

هذه المجلة تنتمي إلى:
االسم:
اسم الطفل:
موعد الوالدة:

تهانينا على حملك .هذه المجلة مقدمة كجزءٍ من برنامج ميديكلينيك بيبي ،وهو برنامج دعم فريد لآلباء الذين
ُولدِ ت أطفالهم في إحدى مستشفيات ميديكلينيك.
معا خالل
استخدمي مجلتكِ لتسجيل أعز الذكريات ،وتعرفي على التغييرات التي ستواجهينها أنت وطفلك ً
وعاطفيا لألمومة.
جسديا
األشهر التسعة المقبلة ،واستعداد نفسك
ً
ً

حاسبة موعد الوالدة:
دوني تاريخ أول يوم من آخر دورة شهرية لكِ  ،وأضيفي سبعة أيام إلى تسعة أشهر
تقويمية.
		
آخر دورة شهرية

 +تسعة أشعر

 +سبعة أيام

يوم اكتشاف الحمل

“اإلجراءات األولية” للحمل

التاريخ والمكان والوقت:

رؤية الجنين على جهاز الموجات فوق الصوتية وسماع نبض القلب.
التاريخ:

ردة فعلي:

اإلحساس بحركة الجنين.
التاريخ:

ردة فعل الزوج:

الذهاب إلى دورة تعليمية لما قبل الوالدة.
التاريخ:

أول من أخبرناهم:

تزيين غرفة الطفل.

كيفية االحتفال:

التاريخ:

			

ابتداء من بذور الخشخاش
ً
حتى البطيخ

تعرفي على
البرنامج

تابعي نمو طفلك على مدار األسابيع األربعين القادمة مستعينة بمخطط مقارنة الفواكه الممتع ،المقسم إلى ثالثة أثالث والمدعوم بقوائم مرجعية ونصائح
صحية وحقائق مثيرة لالهتمام .وال تنسي استخدام صفحات المالحظات الواردة لتسجيل تجاربك وأفكارك ومشاعرك أثناء هذه الفترة المميزة للغاية.

يمكنكِ التسجيل في برنامج ميديكلينيك بيبي بمجرد
تأكيد حملكِ ( 12أسبوعاً ) .لمزيدٍ من التفاصيل عن كيفية
التسجيل ،تفضلي بزيارة الموقع اإللكتروني
www.mediclinicbaby.ae
ثروة من المعلومات عبر اإلنترنت واألحداث الخاصة
القيمة.
وإشعارات الحمالت والعروض والخدمات المجانية
ّ

األسبوع 4-3

األسبوع 5

األسبوع 6

األسبوع 7

األسبوع 8

األسبوع 9

األسبوع 10

األسبوع 11

األسبوع 12

األسبوع 13

األسبوع 15

األسبوع 17-16

األسبوع 18

األسبوع 19

األسبوع 36-33

األسبوع 38

األسبوع 14

األسبوع 24-20

األسبوع 28-25

األسبوع 32-29

الثلث األول من الحمل

التغيرات التي يمر بها الجنين :األسابيع من  1إلى 12

األسابيع 4-3
يكون الجنين في حجم بذرة خشخاش ويكون مستقراً
في الرحم.

األسبوع 5
يكون الجنين في حجم بذرة تفاح ويبدأ في تشكيل
أعضاء رئيسية.

األسبوع 8
يكون الجنين بحجم ثمرة توت وينمو بمعدل ملليمتر
يومياً .

األسبوع 9
يكون الجنين في حجم ثمرة فراولة وتبدأ أصابع القدم
في النمو.

األسبوع 6
يكون الجنين في حجم حبة بازالء ويكون له نبض قلب
مسموع.

األسبوع 7
يكون الجنين في حجم ثمرة توت أزرق وتظهر فتحات
األنف.

األسبوع 10
يكون الجنين في حجم ثمرة برقوق وتنمو األنسجة
واألعضاء بسرعة.

األسبوع 12
يكون الجنين في حجم ثمرة الخوخ وتظهر مالمح وجهه.

الثلث األول من الحمل
القائمة المرجعية
يجب مراجعة طبيب األسنان
قد يؤثر الحمل على صحة أسنانك وقد تؤثر صحة أسنانك على صحة جنينك.
وتصاب أكثر من نصف النساء الحوامل بالتهاب في اللثة ،والذي يتسبب في
تورم اللثة واحمرارها ونزيفها .ويمكن أن يؤدي التهاب اللثة إلى الوالدة
المبكرة أو انخفاض وزن الطفل .وتأكدي من إخبار طبيب األسنان ما تتوقعينه.
الحد من المخاطر التي قد تضر جنينكِ
التدخين
يزيد التدخين بشكل كبير من خطر اإلجهاض والوالدة المبكرة واإلمالص
(والدة جنين ميت) .ويجب تجنب التدخين اإليجابي والسلبي أثناء فترة
الحمل مهما كان الثمن ،إذ أن كل سيجارة تزيد من اآلثار السلبية على الجنين.
داء المقوسات
عادة من خالل تناول لحوم نيئة أو غير مكتملة
ً
تحدث اإلصابة بداء المقوسات
الطهو .ويمكن أيضاً العثور على مسببات المرض في فضالت القطط.
•احرصي على تناول اللحم مكتمل الطهو فقط
•احرصي على تنظيف الفواكه والخضروات والخس جيداً
•تجني مالمسة فضالت القطط

احجزي موعداً لمتابعة حملك قبل الوالدة مع طبيب نساء
•ينصح معظم األطباء بتحديد موعدكِ األول عندما يمر على حملك 12-8
أسبوعاً  .وستخضعين للفحص بجهاز موجات فوق صوتية لفحص حملك
وتحديد موعد الوالدة المتوقع
•من الطبيعي أنت تشعرين ببعض القلق أثناء الخضوع للفحص بجهاز الموجات
فوق الصوتية للمرة األولى .وتحدثي إلى طبيبك أو ممارس التمريض أو
بدعم
أخصائي التصوير باألشعة مسبقاً واصطحبي شخصاً معكِ لتحظين
ٍ
إضافي

فكري في الخضوع لفحص جسدي
•استشيري طبيبك بشأن أي أدوية تصرف بوصفة طبية تتناولينها حالياً حيث
قد تؤثر تلك األدوية على حملك ونمو جنينكِ
•اطلبي المشورة بشأن المكمالت الغذائية .تحمل زيوت أوميجا  6+3وحمض
الفوليك أهمية خاصة

ريات
داء ِّ
يس َت َّ
الل ْ
ُ
يمكن أن يؤدي داء الليستريات في حالة اإلصابة به أثناء الحمل إلى اإلجهاض
أو أن تكون لها آثار خطيرة على الجنين .وتوجد بكتريا الليستريات في
منتجات األلبان غير المبسترة والبوظة والحم أو السمك النيء .ورغم أنها
نادرة جداً في النساء الحوامل ،إال أنه من األفضل تجنب خطر اإلصابة بداء
الليستريات من خالل استهالك منتجات األلبان المبسترة فقط وتجنب
تناول منتجات البوظة أو اللحم أو السمك النيء وشطف مكونات السلطة
جيداً خاصة تلك التي تحتوي على جرثومة القمح والبراعم ،والتي قد تحتوي
أيضاً على بكتريا.

األعراض
الجسدية

قد تعانين من غثيان وإيالم بالثدي وكثرة التبول والتعب في هذا الوقت،
لكن ذلك طبيعي وسيزول قريباً  .ومن بين األطعمة التي قد تساعد في
التخفيف من غثيان الصباح الرقائق وبسكويت ماري وشاي الزنجبيل والتفاح
األخضر.

ثبتت المكمالت الغذائية مع حمض الفوليك (فيتامين ب ،)9وهو
مغذي أساسي موجود في البازالء ،قدرتها على الحد من خطر العديد
من العيوب الخلقية ،بما في ذلك عيوب األنبوب العصبي (.)NTD

الثلث األول من الحمل

مالحظات ومشاهدات :من األسبوع األول حتى الثاني عشر

شكل
الجنين

التاريخ:

الثلث الثاني من الحمل

التغيرات التي يمر بها الجنين :األسابيع من  13إلى 28

األسبوع 13
يكون الجنين في حجم ثمرة خوخ .تتكون األسنان
واألضالع الصغيرة.

األسبوع 14
يكون الطفل في حجم ثمرة ليمون ويزن  45جراماً .
وسيتضح نوعه قريباً .

األسبوع 18
يكون الطفل في حجم ثمرة بطاطا حلوة ويزن  200جرام
تقريباً  .وقد تشعرين بتحركاته السريعة.

األسبوع 19
يكون الجنين في حجم ثمرة مانجو ،ويتكون الرحم
والمهبل لدى اإلناث.

األسبوع 15
يكون الجنين في حجم ثمرة برتقال ويتشكل نمط شعر
فروة الرأس.

األسابيع 17-16
يكون الجنين في حجم ثمرة أفوكادو ،وقادراً على تشكيل
تعبيرات الوجه واللعب بالحبل السري وسماع صوت نبض قلبكِ
وصوتكِ .

األسابيع 24-20
يكون الجنين في حجم ثمرة بابايا .وقد تشعرين بفواق
مثل حركات إيقاعية وقد تشعرين أيضاً بتقلصات
براكستون هيكس.

األسابيع 28-25
يكون الجنين في حجم حبة الباذنجان ويمكن أن يعيش
إذا ُولِد في هذه المرحلة .وترمش العينان ويكون لها
رموش ويمكنها رؤية الضوء.

الثلث الثاني من الحمل
القائمة المرجعية
الستعداد الستقبال مولود جديد
خاصة إذا رأيتيها بأسعار مخفضة .وتذكري عدم شراء
ً
ابدأي بشراء الحفاضات،
العديد من حفاضات األطفال حديثي الوالدة ،حيث ينمو حجم طفلك بسرعة.
احرصي على الخضوع للفحوصات الموصى بها
فحوصات الدم :يؤخذ تعداد كامل للدم للتأكد من عدم وجود فقر دم.
اختبار األجسام المضادة :فحص فصيلة الدم ومناعة الحصبة األلمانية ومتالزمة
داون ،إلخ.
فحص بزل السلى :يخضع السائل األمنيوسي للفحص بين األسبوعين الخامس
عشر والعشرين عند اللزوم.
بمكان اختبار مستويات الحديد لديكِ .
مستويات الحديد :من األهمية
ٍ

األعراض
الجسدية
سؤال الطبيب عن فحص مؤخرة العنق (القفا)
عادة في األسابيع من  11إلى  13لتحديد المخاطر األعلى
ً
يتم إجراؤه
للتشوهات الجينية مثل ،متالزمة داون.
االشتراك في دروس ما قبل الوالدة
بدء من األسبوع  26تقريباً وهي متوفرة
يوصى بحضور دروس ما قبل للوالدة ً
في مستشفيات ميديكلينيك.
من المهم أن يحضر زوجك دروس ما قبل الوالدة معك حتى يفهم ما سيحدث
أثناء المخاض ويكون قادراً على مساعدتك أثناء الوالدة.
التفكير في خوض دورة تعليمية أساسية لإلنعاش القلبي الرئوي
احرصي على أن تكونين أنتِ وأفراد أسرتك الذين سيعتنون بطفلك على دراية
باإلنعاش القلبي الرئوي األساسي لألطفال .وتتوفر لدينا في ميديكلينيك

دورات تعليمية معتمدة من جمعية القلب األمريكية.
سؤال الطبيب عن التطعيم ضد الشاهوق (السعال الديكي)
يمكن تطعيم األمهات قبل الحمل أو بعد الوالدة .وتأكدي من أنه تم تطعيم
جميع مقدمي الرعاية الذي سيالمسون رضيعك حديث الوالدة.
حجز موعد استشارة بخصوص إدرار لبن الرضاعة
بإمكان أفرادنا المدربين تقديم التوجيهات واإلرشادات إليك بخصوص الرضاعة
الطبيعية حتى تكوني على أتم االستعداد عندما يخرج طفلك إلى الحياة.
حجز موعد لدى أخصائي عالج طبيعي لصحة المرأة
تعرفي على كيفية تقديمنا المساعدة في منع أي مشكالت جسدية تتعلق
مباشرة بالحمل والوالدة أو في التعامل معها.
ً

•يجب أن يزيد وزنك بمقدار  1.8 - 1.4كجم تقريباً لكل شهر من أشهر الحمل
حساسية تجاه الشمس .استخدمي واقياً شمسياً
ً
•قد تكون بشرتك أكثر
لمنع حدوث فرط التصبغ الدائم
•يمكنك منع عالمات التمدد من خالل االستخدام اليومي للمرطب أو كريم
مضادات لعالمات التمدد من أجل الحفاظ على مرونة بشرتك وليونتها
•يمكنك تخفيف التشنجات عن طريق زيادة تناولك للسوائل ،أو تناول
مكمالت مغنيسيوم أو الخضوع لجلسات تدليك
•قد تتورم أصابع اليدين .انزعي الخواتم حتى ال تضيق عليك وال تستطيعين
نزعها

تلميحات ونصائح
تهانينا ،بحلول األسبوع  20تكونين قد قطعتي نصف فترة الحمل!
النظام الغذائي
•سيساعد تناول أطعمة العقل
مثل الموز والتفاح والشوفان
على تعزيز الذاكرة
•تذكري شرب كمية وفيرة من
المياه خالل اليوم
العالقات
•احرصي على مناقشة كيفية
تغيير طفلك لحياتك اليومية
وتأثيره على عالقاتك.
•خططي للوصول ألفضل طريقة
تدعما بها بعضكما البعض
•اشتري كتاباً أو تصفحي مواقع
إلكترونية تحتوي على قوائم
باسماء األطفال الختيار اسم يحوز
إعجابكما
التمارين الرياضية
•للحفاظ على ليونتك والوقاية
من اآلالم الخفيفة المتواصلة
وغيرها من آالم ،فاحرصي
على
•أداء بعض تمارين اإلطالة يومياً ،
أو اعثري على مدرب مؤهل
•في نشاط خاص بالنساء
الحوامل (اليوغا أو بيالتيس أو
التمارين الرياضية المائية)
•استشيري طبيبك دائماً قبل

بدء روتين رياضي
•تجنبي ممارسة الرياضات التي
تتطلب احتكاكاً جسدياً أو
األنشطة التي قد تتسبب في
فقدان االتزان
•احصلي على قسط متكرر من
الراحة وتوقفي عن ممارسة
التمارين إذا شعرتي بأي ألم
االسترخاء
•ستقدم لكِ فصول ما قبل الوالدة
بميديكلينيك نصائح بشأن ما
يمكنك توقعه أثناء الوالدة وعن
أي إجراءات طبية قد تكون ضرورية
•تشير الدراسات إلى أن تشغيل
الموسيقى الباعثة على
االسترخاء لجنينك أثناء الحمل
يساهم بشكل إيجابي في
التخفيف من الضغط (تجنبي وضع
سماعات الرأس مباشرة مقابل
جسمكِ )
النوم
تأكدي من أنك حصلت علي قسط
كاف من الراحة والنوم ،بما في ذلك
القيلولة .إذا كان االستلقاء علي
الظهر يشعركِ بالدوار ،فحاولي
االستلقاء علي جانبكِ األيسر.

فاكهة األفوكادو غنية بحمض الفوليك وضرورية
لتكوين دماغ طفلك وجهازه العصبي

الثلث الثاني من الحمل

مالحظات ومشاهدات :من األسبوع  13حتى 28

شكل
الجنين

التاريخ:

الثلث الثالث من الحمل

التغيرات التي يمر بها الجنين :األسابيع من  29إلى 40

األسبوع 29
يكون الجنين في حجم ثمرة القرع تقريباً وتكون العظام
قد تكونت بالكامل ولكنها ال تزال لينة وقابلة لالنثناء.

األسبوع 30
يكون الجنين تقريباً في حجم الخيارة وقوياً بما يكفي
للقبض على إصبع.

األسبوع 35
يكون الجنين في حجم جوز الهند تقريباً ويكون الجهاز
السمعي قد تكون بالكامل.

األسبوع 36
يكون الطفل في حجم ثمرة الشمام تقريباً ويزيد وزنه
بمقدار  227جراماً في األسبوع وتكون حركة الجنين أكثر
تقييداً  ،ولكن من المهم مالحظتها.

األسابيع 32-31
يكون الجنين تقريباً في ثمرة األناناس ،ويتحرك أكثر
وحركتك تجعله يهدأ (يتهدهد) إلى أن ينام.

األسابيع 34-33
يكون الجنين تقريباً في حجم القرع الجوزي .وال تكون العظام
في الجمجمة قد التحمت بعد ،حيث إنها حتماً سوف تتراكب
أثناء الوالدة المهبلية.

األسابيع 38-37
يكون الجنين تقريباً في حجم القرع العسلي ،وقد
اكتمل تكوينه ،ويكون في الموضع الصحيح  -أي :رأسه
ألسفل  -وجاهزاً للوالدة.

األسابيع 40-39
يكون الجنين تقريباً في حجم البطيخة الصغيرة .وبرغم أنه جاهزٌ
للوالدة اآلن ،إال أن بعض حاالت الحمل تستمر حتى األسبوع
.42

الثلث الثالث من الحمل
القائمة المرجعية
تحزيم حقائبك للمستشفى
ال يولد في الموعد المتوقع سوى خمسة بالمائة من األطفال .احرصي على أن
مكان يسهل الوصول إليه.
تكون حقائبك جاهزة وأن تكون في
ٍ
شراء مقعد سيارة مخصص للطفل
اختاري مقعد السيارة الخاص بطفلك واحرصي على معرفة كيفية ضبطه بشكل
صحيح حتى تتمكني من إحضار طفلك إلى المنزل بأمان بعد الوالدة في
المستشفى.
بدء ارتداء حمالة الصدر المخصصة للرضاعة
ستضمن لك الراحة والدعم والحد من تكون عالمات التمدد.
قضاء بعض الوقت خارج المنزل
يجب عليك التفكير في تنظيم بعض األنشطة الخاصة مع األصدقاء واألسرة
وزوجك ،حيث أنك ستقضين معظم وقتك مع رضيعك.

حجز موعد لفحص ثالثي األبعاد/رباعي األبعاد
عادة في الفترة ما بين األسبوع  27واألسبوع  32ويمكن
ً
ُيجرى هذا الفحص
من خالله تحديد جنس الطفل .وفي بعض األحيان ،قد تؤثر وضعية الطفل على
التصوير كأن تكون  -على سبيل المثال  -ساقا الطفل متقاطعتين ،أو حينما
يحجب الحبل السري المنطقة التناسلية.
التحدث إلى الطبيب
بحلول األسبوع  ،39سيكون الجنين جاهزاً للوالدة ويجب أن يكون موجوداً
داخل الحوض وتكون رأسه ألسفل .وبعض األجنة ال تنزل إلى الحوض وتستمر
بعض حاالت الحمل إلى األسبوع  .42وفي أي من الحالتين ،سوف يتناقش
معك موفر الرعاية الصحية بخصوص خيارات الوالدة.
تأكدي من أنك ناقشت خطة الوالدة واخترتِ طبيب األطفال وفكرتِ في
خيارات تنظيم األسرة بعد الوالدة.

الدراية بحركات الجنين
ركزي على الشعور بها على األقل مرتين في اليوم الواحد .يزداد نشاط األجنة
غالباً بعد تناول الطعم عندما تسترخين .وإذا الحظتِ تغيراً في روتين طفلك
قلق من أن حركة الجنين يقل معدلها بمرور الوقت ،فال تترددي في
وكان لديك ٌ
االتصال بوحدة التوليد أو زيارة أحد أقسام الطوارئ لدينا المتاحة على مدار 24
ساعة.
بعد الوالدة
يجب أن تسجلي والدة طفلك وتتقدمين بطلب الستصدار شهادة ميالد
باللغة العربية .وتتوفر في مستشفيات ميديكلينيك خدمة إصدار شهادة
الميالد في الموقع.

نصائح ومشورات
•إذا كنت تشعرين بحالة “غريزة التعشيش” ،فال
تفرطي في بذل المجهود .واحرصي على أخذ
وقتٍ للراحة.
•إذا كان زوجك سيحضر الوالدة ،فاحرصي على
قادرة على االتصال به في جميع
ً
أن تكوني
األوقات ،وعلى أن يكون قد استفسر عن
سياسة شركته بخصوص إجازة األبوة.
•أثناء المخاض المبكر ،تناولي كمية كافية من
السوائل مثل الماء وعصير التفاح أو شاي
األعشاب وحاولي أن تأكلي شيئاً  ،نظراً
ألنك قد ال تتمكنين من تناول أي طعام في
المستشفى إلى ما بعد الوالدة

األعراض
الجسدية

متعة ،كما أن ممارسة
ً
•ال يوجد أي سبب يجعلك تجدين ممارسة الجنس أقل
الجنس آمنة إلى حين نزول ماء الرحم أو بدء المخاض .وهناك أوضاع جنسية
راحة وإمتاعاً أثناء الحمل .اسألي مقدمي الرعاية الخاص بك
ً
معينة أكثر
طلباً للنصيحة وناقشي معه أي مخاوف أخرى قد تكون لديك
•قد تشعرين برغبة قوية في بدء تحضير منزلك لوصول الطفل .هذه الحالة
ُيطلَ ق عليها “غريزة التعشيش” ويعتقد بعض الخبراء أنها قد تسبب
المخاض
•تشيع صعوبات النوم في الثلث الثالث من الحمل .فاستخدمي وسائد لدع
طفلك وتخفيف الضغط

عالمات المخاض المبكر
المخاض المبكر هو المخاض الذي يبدأ قبل
األسبوع  .37وتتضمن العالمات ما يلي:
•أربعة انقباضات في الساعة ،وقد تكون مؤلمة
•النزف
ألم في منطقة
•زيادة الضغط في الحوض أو ٌ
أسفل الظهر
•فراز مخاط دموي أو تحرر/خروج سدادة عنق
الرحم

عالمات المخاض
•تحرر/خروج السدادة المخاطية
•ازدياد قوة االنقباضات
•ازدياد الرغبة في الذهاب إلى الحمام
•تسرب ماء الرحم ،على شكل فيض أو جريان
ال تقلقي إذا لم يتسرب/ينزل ماء الرحم؛ فسوف
يتمزق الغشاء بصورة طبيعية أثناء الوالدة ،أو
يمكن تفكيكه بواسطة الطبيب إذا لزم األمر.

يحتوي القرع الجوزي على مستويات عالية من البيتا
كاروتين الذي يدعم صحة وظائف الرئة في الجنين.

الثلث الثالث من الحمل

مالحظات ومشاهدات :من األسبوع  29إلى األسبوع 40

شكل
الجنين

التاريخ:

قدوم
الطفل
تاريخ ووقت الميالد:

المستشفى:

طبيب النساء والوالدة:

وزن الطفل:

طبيب األطفال:

طول الطفل:

الممرضة:

درجة :APGAR

عندما رأينا طفلنا ألول مرة:

نصائح ومشورات
لآلباء

أثناء الحمل
•ينبغي عليك حضور زيارات ما قبل الوالدة حتى تتمكن من متابعة نمو طفلك
والشعور باالرتباط بزوجتك وطفلك بصورة أكثر
•هناك تغيرات هرمونية أثناء الحمل وبعده قد تسبب تقلبات مزاجية لدى
األم .أنصت إلى زوجتك وكن داعماً لها خالل هذه األوقات
•حاول أن تمنحك زوجتك قسطاً
آن آلخر
قليال من الراحة من ٍ
ً
•افعل بعض األشياء الصغيرة من أجلها ،مثل تدليك قدميها في نهاية اليوم،
وتجهيز الحمام لها والمساعدة األعمال المنزلية وما إلى ذلك
•ينبغي عليك االقتراح والتخطيط لفرص لقضاء أوقات سعيدة معاً ومناقشة
األحاسيس والمخاوف
•ينبغي عليك إعداد ميزانية لطفلك .فكر في الحصول على مشورة مالية
وتعديل وصيتك
•ينبغي عليك المشاركة في أمور الطفل من خالل المساعدة في تخطيط
غرفة الطفل

االقتراب من الموعد المحدد
•احرص على تحزيم حقائبك وأن تكون جاهزة ،حيث أنك قد تضطر للبقاء في
المستشفى لفترة .اصطحب معاك مالبس للتغيير ،وكتاب أو مجلة ،وبعض
الحلوى التي تمد بالطاقة ،وما إلى ذلك
•احتفظ بأوراق المستشفى معاً بحيث يسهل عليك التقاطها إذا احتجت
إلى المغادرة بسرعة
•تذكر اصطحاب الهاتف الخلوي والكاميرات والشواحن ذات الصلة
•تعرف على أقصر وأسرع طريق إلى المستشفى واحرص على أن يكون خزان
الوقود بالسيارة ممتلئاً دائماً
•احرص على طمأنة زوجتك بأنك تحبها وتتعاطف معها وأنها ستحظى برعاية
جيدة في المستشفى

