آباء األطفال صغار السن:
ُسعداء ولكنهم يشعرون باالرتباك أحيانًا؟
كتاب املراجع
الخاص بك

مبادرة «الكانتونات الالتينية» )  ( C A N T O N S L A T I N Sوجمعية «كوراسب»
بالنيابة عن «منظمة تعزيز الصحة يف سويرسا»

)(CORAASP

)(PROMOTION SANTÉ SUISSE

هل ستصبح أبا أو
أ ّما قري ًبا؟
هل استقبلت
طفلك األ ّول؟
هل ستزداد
أرستك مع قدوم
طفل آخر؟
تهانينا!

سواء كانت والدة طفلك متوقّعة ومرغوب بها أو غري متوقّعة ،فكونك ستصبح أ ّما أو أبا يعني خوضك
السعادة ويف الوقت ذاته تحمل اضطرابًا ينطوي
ملغامرة رائعة تحمل العديد من االكتشافات ولحظات ّ
عىل عملية تكيف مهمة ،سواء كانت مادية و\ أو عملية و\ أو اجتامعية
اقتصادية أو عاطفية و \ أو عالئقية.
ويعترب الحمل والوالدة األوىل من األوقات العصيبة من الناحية العاطفية يف الحياة ولك ّنه يكون
مصحوبًا بفرحة اكتشاف حياة جديدة ممزوجة مبشاعر القلق والشك ورمبا الكرب وأحيانًا يرافق ذلك
تغيريات عميقة يجب معالجتها من قبل املتخصصني .فأنت لست وحدك من ينتابه هذا اإلحساس.
الخاصة ،من املهم أن تجرؤ عىل التح ّدث ليس فقط للتعبري عن سعادتك ولكن أيضً ا
ويف هذه الفرتة
ّ
عن تساؤالتك ومخاوفك .أي تح ّدث عن ذلك مع رشيكك و\ أو صديق تثق به و\أو أحد أفراد أرستك
و  /أو املهنيني الذين يرافقونك .فعليك التح ّدث عن ذلك وطلب املساعدة إذا أصبحت املخاوف أكرب
من أن تتحملها.
ويقدم لك موقع  Santepsy.chكتاب املراجع هذا ،والذي يتم فيه اقرتاح العديد من العناوين املفيدة
الخاصة بك.
التي ندعوك إلضافتها يف املراجع
ّ

املراجع املهن ّية

وسريافقك قبل الوالدة
طبيب أمراض
وبعدها
ُ
النساء وممرضة الوالدة
ومهنيي مراكز رعاية
األطفال وطبيب األطفال
الخاص بطفلك.
ّ

وسيدعمك هؤالء املهنيون كذلك يف
جميع األمور املتعلقة بالحمل ومنو
طفلك وميكنهم أيضً ا استيعاب مخاوفك
وشكوكك ومشاعرك وإذا لزم األمر ،ميكنهم
أخصايئ آخر.
إحالتك إىل ّ
وتعترب دورات التحضري للوالدة ،التي يتم تنظيمها
كل كانتون ،فرصة للقاء وتبادل اآلراء مع آباء املستقبل
يف ّ
اآلخرين .وميكن أيضً ا السامح لك ملشاركة تساؤالتك ومخاوفك.
وترحب مراكز الصحة الجنسية بالنساء والرجال ،مبفردهم أو
مع أزواجهم ،لتزويدهم باملعلومات ودعمهم ومرافقتهم يف
مختلف مراحل الحياة االجتامعية والجنسية واإلنجابية.
الصليب األحمر العديد من الخدمات للعائالت ،مبا يف
ويق ّدم ّ
ذلك مجالسة األطفال والعناية باملرىض منهم.

وتوجد يف املقاطعات جمع ّيات مختلفة مثل «البيوت الخرضاء»  Maisons vertesوهي أماكن لعقد
االجتامعات وإجراء املناقشات بني اآلباء واألطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني  0و 5سنوات.
بال ّنسبة لآلباء وآباء املستقبل ،يقدم املوقع  www.maenner.chنصائح وإمكانيات
إجراء لقاءات بني آباء املستقبل.
وبال ّنسبة للعائالت التي تتحدث لغات أخرى غري اللغات الوطنية السويرسية
 ،فال ترتدد يف الرجوع إىل بوابة الصليب األحمر السويرسي للحصول عىل فرص
متكافئة يف الشؤون الصحية عرب املوقع التايل.www.migesplus.ch :
مؤسسة «برو يوفنتوت»
إتاحة خدمة استشارة «نصيحة لآلباء» امل ُقدمة من ّ
 Pro Juventuteعىل مدار اليوم عىل ال ّرقم  0582616161مجانًا.
وميكنك أيضً ا التواصل مع جمعية «اليد املمدودة»  La Main Tendueعىل رقم  143عىل مدار ساعات
اليوم وخالل كل أيام األسبوع.
توجد جميع عناوين املراجع املختلفة يف
الخاص بك عىل موقعنا:
الكانتون
ّ
www.santepsy.ch/ressources-parentalite

الخاص بك:
طبيب أمراض ال ّنساء
ّ
الهاتف:
الخاصة بك:
مم ّرضة الوالدة ّ
الهاتف:
طبيب األطفال :
الهاتف:

الخاصة
مراجعك
ّ
وندعوك هنا لكتابة أسامء األشخاص
املقربني لك ،الذين تثق بهم وهم عىل
استعداد لدعمك .فهؤالء هم األشخاص
الذين تثق بهم وتشعر بال ّراحة يف
مشاركتهم ما مت ّر به ،سواء كان ذلك
قبل والدة طفلك أو بعدها وقد يكونوا
أيضً ا قادرين عىل رعاية طفلك للحصول
عىل قدر من االسرتخاء سواء مبفردك أو
مع رشيكك.
ميكن أن يكون صديقًا أو فر ًدا من
العائلة أو جا ًرا.

الشخص ذو الثقة:
الهاتف:
الهاتف:
الهاتف:
الهاتف:

الصحة العقلية لفائدة
وكجزء من الحملة الالتينية لتعزيز ّ
أساليب تربية األطفال ،يقدم لك موقع  Santepsy.chنصائح
للعناية برفاهيتك النفسية خالل هذه الفرتة من حياتك ،مصحوبًا
املتخصصني .فال ترت ّدد
بشهادات من اآلباء وكذلك من
ّ
يف زيارة موقعنا عىل اإلنرتنت.www.santepsy.ch/parentalite :
خصصة لتعزيز الصحة العقلية
 Santepsy.chهي منصة إنرتنت ُم ّ
تديرها الكانتونات الالتينية  cantons latinsو «كوراسب» Coraasp
(تنسيق جمعيات من أجل الصحة العقلية باللغة الفرنسية).
وحول هذه املنصة ،فقد تم تطوير حملة واسعة النطاق لتعزيز
مؤسسة
الصحة العقلية بدأت يف أكتوبر  2018من قبل ّ
الصحة السويرسية» ، Promotion Santé Suisse
«تعزيز ّ
يف سويرسا الناطقة بالفرنسية وتيسينو.

