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לשימוש פנימי

המוסד לביטוח לאומי

בלבד )סריקה(

מינהל הגמלאות

חותמת קבלה

אישור רפואי לעניין גמלה
לשמירת הריון

ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪاﺥﻠﻲ

ﺧﺘﻢ اﻹﺳﺘﻼم

מס' זהות  /דרכון
رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ /ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ
דפים סוג המסמך
ﺹﻔﺤﺎت ﻥﻮع اﻟﻮﺙﻴﻘﺔ 0 0

ﻓﻘﻂ ) ﻡﺴﺢ(

ימולא רק ע"י רופא מומחה למחלות נשים ולידה )תשומת ליבך לעמוד מס' (2

یﺠﺐ أن یﻌﺒﺌﻪ ﻓﻘﻂ ﻃﺒﻴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ أﻣﺮاض ﻧﺴﺎﺉﻴﺔ ووﻻدة ) ﻧﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎهﻚ اﻟﻰ ﺻﻔﺤﺔ ( 2

פרטי התובעת ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻄﻠﺐ

1

שם משפחה إﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

إدارة اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
חותמת קבלה

שם פרטי

اﻹﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ

תאריך לידה

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد

לשימוש
اﻟﻮﻃﻨﻲ
פנימי

שנה ﺳﻨﺔ

מס' זהות  /דרכון

בלבד
ﺗﺎرﻳﺦ:
ﺣﻔﻆ ﻡﻦ
اﻟﻌﻼج
מיום اﻟﺴﻴﺪة ﺗﺤﺖ
הגב'
اﻟﺤﻤﻞ
ﻣﺨﺼﺼﺎت
בטיפולﻟﺘﻠﻘﻲ
נמצאתﻃﺒﻲ
ﺗﺼﺮیﺢ
)סריקה(

דפים

סוג
המסמך

שנה ﺳﻨﺔ

חודש ﺵﻬﺮ

יום ﻳﻮم

חודש ﺵﻬﺮ יום ﻳﻮم

הריונות קודמים ﺣﻤﻞ ﺳﺎﺑﻖ

2

היסטוריה מילדותית קצרה ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻡﺨﺘﺼﺮة ﻋﻦ اﻟﻮﻻدات__________________________________________________ :

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
הריון נוכחי اﻟﺤﻤﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ

3

תאריך מחזור אחרון ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻷﺥﻴﺮة
שנה ﺳﻨﺔ
أ-

תאריך לידה משוער

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻدة اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ

חודש ﺵﻬﺮ יום ﻳﻮم

חודש ﺵﻬﺮ יום ﻳﻮم

שנה ﺳﻨﺔ

בעיות רפואיות כלליות ﻡﺸﺎآﻞ ﺹﺤﻴﺔ ﻋﺎﻡﺔ_____________________________________________________________ :
_______________________________________________________________________________________

ب-

הסיבות לשמירת ההריון )ניתן להוסיף מכתב לוואי(

أﺳﺒﺎب ﺡﻔﻆ اﻟﺤﻤﻞ ) ﻳﻤﻜﻦ إرﻓﺎق رﺳﺎﻟﺔ ﻡﻠﺤﻖ_______________________________ :

_______________________________________________________________________________________
ت-

בדיקות עזר רלוונטיות שנערכו לנבדקת

ﻓﺤﻮﺹﺎت ﻡﺴﺎﻋﺪة ﻡﺘﻌﻠﻘﺔ اﺟﺮﻳﺖ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺤﺎﻡﻞ:
בדיקה ﻓﺤﺺ

1
2
ث-

תאריך

שנה ﺳﻨﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ
חודש ﺵﻬﺮ יום ﻳﻮم

חודש ﺵﻬﺮ יום ﻳﻮم
שנה ﺳﻨﺔ
נבדקה על ידי לקביעת הצורך בשמירת הריון בתאריכים המפורטים להלן ﻗﻤﺖ ﺑﻔﺤﺼﻬﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻮارﻳﺦ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ أدﻥﺎﻩ:
___________________________ .3 __________________________ .2 _________________________ .1

ج-

אושפזה בשל שמירת הריון בתקופות המפורטות להלן ﻡﻜﺜﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ أدﻥﺎﻩ:

1

מתאריך ﻡﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ___________________________

עד תאריך ﺡﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ _________________________________

2

מתאריך ﻡﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ___________________________

עד תאריך ﺡﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ _________________________________

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד
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ﺗﻤﺖ ﺹﻴﺎﻏﺔ هﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﺎﻟﻤﺬآﺮ ﻟﻜﻨﻪ ﻡﻮﺟﻪ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﻋﻠﻰ ﺡﺪ ﺳﻮاء
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4

הצהרה ﺗﺼﺮیﺢ
הריני מאשר בזאת כי בשל מצבה הרפואי של הנבדקת )סמן להלן ב X -את האפשרות המתאימה( :

أﺹﺮح ﺑﺄﻥﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺘﻲ أﺟﺮي ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺤﺺ ) ﺿﻊ إﺵﺎرة  Xﻋﻨﺪ اﻹﻡﻜﺎﻥﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ (:


 הנובע ממקום העבודה או סוג העבודה והמהווה סכנה לה או לעוברה
הנובע מן ההריון והמסכן אותה ו/או את עוברה

اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺤﻤﻞ وﻳﻌﺮﺿﻬﺎ و /او ﻳﻌﺮض ﺟﻨﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﺨﻄﺮ
اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻡﻦ ﻡﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ أو ﻥﻮع اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺸﻜﻞ ﺥﻄﺮًا ﻋﻠﻴﻬﺎ او ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻴﻦ

עליה להפסיק את עבודתה ולהיות בשמירת הריון ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وان ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺡﻔﻆ اﻟﺤﻤﻞ.
מתאריך ﻡﻦ ﺗﺎرﻳﺦ __________________ :עד תאריך ﺡﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ__________________ :
אישור זה ניתן למוסד לביטוח לאומי לעניין תשלום גמלה לשמירת הריון

ﻳﻘﺪم هﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻡﻦ أﺟﻞ دﻓﻊ ﻡﺨﺼﺼﺎت ﺡﻔﻆ

اﻟﺤﻤﻞ
תאריך סיום הריון אם חל לפני תאריך לידה משוער

ﺗﺎرﻳﺦ اﻥﺘﻬﺎء اﻟﺤﻤﻞ اذا ﺹﺎدف ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻدة اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ________________________ :

אישור זה ניתן לאחר שקראתי את ההנחיות בעמ'  ,2והנני מצהיר בזאת שאין מדובר בחופשת מחלה רגילה

یﻤﻨﺢ هﺬا اﻟﺘﺼﺮیﺢ ﺑﻌﺪ ان ﻗﺮات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ  ،2وأﺻﺮح ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ إﺝﺎزة ﻣﺮﺿﻴﺔ اﻋﺘﻴﺎدیﺔ
שם הרופא למחלות נשים ולידה
מס' רישיון

رﻗﻢ اﻟﺘﺮﺥﻴﺺ___________________________ :

כתובת המרפאה
תאריך

اﺳﻢ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻷﻡﺮاض اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ____________________________ :

ﻋﻨﻮان اﻟﻌﻴﺎدة_____________________________________ :

ﺗﺎرﻳﺦ _______________

בל(06.09.2010) 331 /

חתימה וחותמת

טלפון

هﺎﺗﻒ__________________ :

ﺗﻮﻗﻴﻊ وﺥﺘﻢ _____________________8
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המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ
إدارة اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت

אל :הרופא המטפל

הנדון :שמירת הריון
על פי חוק המוסד לביטוח לאומי ,מבוטחת )עובדת שכירה או עובדת עצמאית( זכאית ,בתנאים מסויימים ,לקבלת גמלה
לשמירת הריון .אין החוק חל על עקרות בית.
"שמירת הריון" מוגדרת כהיעדרות מעבודה בתקופת ההריון ,המתחייבת בשל:
 .1מצב רפואי הנובע מההריון והמסכן את האישה או את עוברה
 .2סכנה הנובעת ממקום העבודה או סוג העבודה
הכל בהתאם לאישור רפואי בכתב.
מתוך האמור לעיל עולה ,כי היעדרות מעבודה אצל אישה הרה ,שאינה קשורה להריון ,תיחשב כהיעדרות
מסיבת מחלה אצל אישה עובדת.
על פי תקנות הביטוח הלאומי )גמלה לשמירת הריון התשנ"א  ,(1991רופא נשים מומחה יאשר באמצעות טופס שהגדיר
המוסד לביטוח לאומי ,כי ע"פ ממצאי בדיקתו על האישה להפסיק עבודתה ,ויציין את תקופת "שמירת ההריון".
יש להימנע ממתן תעודות רטרואקטיביות .במקרים מיוחדים יש לנמק את הסיבות למתן תעודה לתקופה רטרואקטיבית.
המוסד לביטוח לאומי רשאי לפנות לרופא שמילא את הטופס ,בבקשה לקבל פרטים רפואיים נוספים ,ככל שידרשו .לבקשה
יצרף המוסד טופס ויתור על סודיות רפואית ,חתום על ידי התובעת.
יש למלא בטופס את כל הפרטים הנדרשים ,ולהקפיד על פירוט משך התקופות המומלצות להפסקת העבודה ,הסיבות
הרפואיות לכך ,ותאריכי הבדיקות.
אין המוסד מתחייב לכבד כל תעודה רפואית שתוגש לו.
מבוטחת תהייה זכאית לגמלה ,רק כאשר תיעדר מעבודתה בגין שמירת הריון למשך  30ימים רצופים לפחות .תקופות
נוספות של הפסקת עבודה באותו הריון )שלא ברצף( תוכרנה ,רק כאשר כל היעדרות תימשך ארבעה עשר ימים רצופים
לפחות.
בנוסף לאמור לעיל ,אישה הנחשפת במקום עבודתה לגורמים העלולים לסכן את עוברה )חומרים כימיים ,ביולוגיים או
פיזיקאליים( ,תופנה ע"י רופא הנשים המטפל לרופא תעסוקתי של הקופה .הרופא התעסוקתי ,לאחר התייעצות בהתאם
לנהלים בשרותי הרפואה התעסוקתית ,יעביר המלצתו לביטוח הלאומי ,תוך פירוט החומרים להם חשופה האישה ,גיל
ההריון וכל מידע רלבנטי נוסף.

בברכה,
ד"ר מריו סקולסקי,
המנהל הרפואי
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ﺡﻀﺮة اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ
اﻟﻤﻮﺿﻮع  :ﺣﻔﻆ اﻟﺤﻤﻞ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻥﻮن ﻡﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺆﻡّﻨﺔ ) ﻡﻮﻇﻔﺔ أﺟﻴﺮة او ﻡﻮﻇﻔﺔ ﻡﺴﺘﻘﻠﺔ ( ﺗﺴﺘﺤﻖ ،ﻓﻲ ﺵﺮوط ﻡﻌﻴﻨﺔ ،ﺗﻠﻘﻲ ﻡﺨﺼﺼﺎت ﺡﻔﻆ
اﻟﺤﻤﻞ .ﻻ ﻳﺴﺮي اﻟﻘﺎﻥﻮن ﻋﻠﻰ رﺑﺎت اﻟﺒﻴﻮت .
" ﺡﻔﻆ اﻟﺤﻤﻞ " ﻡﻌﺮّف اﻥﻪ ﻏﻴﺎب ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﻞ ،واﻟﺬي ﻳﻠﺰم ﺑﺴﺒﺐ :
 .1وﺿﻊ ﻃﺒﻲ ﻥﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺤﻤﻞ وﻳﻌﺮض اﻟﻤﺮأة او اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
 .2ﺥﻄﺮ ﻥﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻡﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ او ﻥﻮع اﻟﻌﻤﻞ.
آﻞ ذﻟﻚ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻃﺒﻲ ﺥﻄﻲ.

ﻳﻨﺒﻊ ﻡﻦ اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ  ،ان ﻏﻴﺎب اﻟﻤﺮأة اﻟﺤﺎﻡﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ  ،ﻋﻨﺪﻡﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻡﺘﻌﻠﻘ ًﺎ ﺑﺎﻟﺤﻤﻞ ،ﻳُﺤﺴﺐ ﻏﻴﺎﺑ ًﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻡﺮض ﻟﺪى اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻡﻠﺔ .
وﻓﻘًﺎ ﻷﻥﻈﻤﺔ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ) ﻡﺨﺼﺼﺎت ﺡﻔﻆ اﻟﺤﻤﻞ  ،( 1991ﻳﺠﺐ ان ﻳﺼﺮح ﻃﺒﻴﺐ اﺥﺘﺼﺎﺹﻲ اﻡﺮاض ﻥﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻥﻤﻮذج ﺡﺪدﺗﻪ
ﻡﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺎﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺑﺄﻥﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻥﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﻮﺹﺎﺗﻪ ﻳﺠﺐ ان ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﻤﺮأة ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ،وﻳﺠﺐ ان ﻳﺬآﺮ ﻓﺘﺮة " ﺡﻔﻆ اﻟﺤﻤﻞ ".
ﻳﺠﺐ اﻻﻡﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺄﺙﺮ رﺟﻌﻲ .ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺡﺎﻻﻟﺖ ﻡﻌﻴﻨﺔ ﺗﺒﺮﻳﺮ أﺳﺒﺎب ﻡﻨﺢ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻃﺒﻲ ﻋﻦ ﻓﺘﺮة ﻡﺎﺿﻴﺔ ﺑﺄﺙﺮ رﺟﻌﻲ.
ﻳﺤﻖ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺎﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻰ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺬي ﻋﺒّﺄ اﻟﻨﻤﻮذج ،ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺹﻴﻞ ﻃﺒﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﺡﺴﺒﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ .ﻳﺠﺐ ان ﺗﺮﻓﻖ ﻡﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺘﺎﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻡﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻥﻤﻮذج اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ  ،ﻡﻮﻗﻌ ًﺎ ﻡﻦ ﻗﺒﻞ ﻡﻘﺪﻡﺔ اﻟﻄﻠﺐ.
ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻔﺎﺹﻴﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج ،واﻟﺘﺄآﺪ ﻡﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻡﻨﻴﺔ اﻟﻤﻮﺹﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ،
وﺗﻮارﻳﺦ اﻟﻔﺤﻮﺹﺎت.
ﻡﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻘﺒﻮل اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻡﺖ ﻟﻬﺎ.
ﻼ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .ﻳﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف
ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺆﻡّﻨﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ،ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺡﻔﻆ اﻟﺤﻤﻞ ﻟﻤﺪة  30ﻳﻮﻡ ًﺎ ﻡﺘﻮاﺹ ً
ﺑﻔﺘﺮات أﺥﺮى ﻡﻦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺥﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﻞ ﻥﻔﺴﻪ ) ﻟﻴﺴﺖ ﻡﺘﻮاﺹﻠﺔ(  ،ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻡﺎ ﺗﺴﺘﻤﺮ آﻞ ﻓﺘﺮة ﻏﻴﺎب ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻡﺪة ارﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ
ﻼ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
ﻳﻮﻡ ًﺎ ﻡﺘﻮاﺹ ً
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻡﺎ ذآﺮ اﻋﻼﻩ ،اﻡﺮأة ﺗﺘﻌﺮض ﻓﻲ ﻡﻜﺎن ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﻰ ﻋﻮاﻡﻞ ﻗﺪ ﺗﻌﺮض ﺟﻨﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﺨﻄﺮ ) ﻡﻮاد آﻴﻤﺎوﻳﺔ ،ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ او ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ (  ،ﻳﺘﻢ
ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻡﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﺥﺘﺼﺎﺹﻲ اﻷﻡﺮاض ﻥﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻟﺠﻬﺎ اﻟﻰ ﻃﺒﻴﺐ ﻡﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺹﻨﺪوق اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻴﻪ .اﻟﻄﺒﻴﺐ
اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ  ،وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة وﻓﻘًﺎ ﻟﻸﻥﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻡﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ،ﻳﺤﻮّل ﺗﻮﺹﻴﺘﻪ ﻟﻠﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻡﻊ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ
اﻟﻤﺮأة  ،ﻡﺪة اﻟﺤﻤﻞ وأي ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻡﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻡﺮ.
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د .ﻡﺎرﻳﻮ ﺳﻜﻮﻟﺴﻜﻲ،
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻄﺒﻲ
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