


إضاءة على المهنة
تعمل القابلة بشكٍل متواٍز إلى جانب الطبيب النسائي، ويمكن أن تنوب عنه في 
كثير من المهام التي ال تتطلب إجراء أعمال جراحية. كانت القابلة في الماضي 
تتمتع بمكانة إجتماعية متميزة خاصة في المناطق الريفية أو األحياء المتآلفة، أما  اليوم فنجد أن دورها 
قد تحول تدريجيًا، حيث بدأت تمارس عملها في عيادات خاصة بالعناية بصحة األم والطفل، أو في أقسام 

الوالدة داخل المستشفيات وتحصل على مردوٍد مالي جيد.
أبرز المهام

تقدم العالج والرعاية والعون للنساء إثناء فترة الحمل، وخالل عملية الوضع، وبعدها.
تتابع حالة الحامل الصحية وتحرص على أن تتوفر الظروف الطبيعية المالئمة لها.

الطبية  والفحوصات  الغذاء  بنوعية  والمرتبطة  الحمل  فترة  أثناء  توافرها  الواجب  الشروط  أهم  تشرح 
الالزمة.

تستشير الطبيب المختص عند ظهور أعراض مرضية عند السيدة الحامل.
تحّضر السيدة الحامل نفسيًا وصحيًا لعملية الوالدة الطبيعية وتزودها بكافة التفاصيل التي تحتاجها.
تساعد السيدة الحامل على الوضع الطبيعي وتحيلها إلى المستشفى إذا تطلب األمر تدخاًل جراحيًا.

الحامل  الحفاظ على صحة  التي تساهم في  الفيتامينات والمعادن  البسيطة وتحديدًا  تصف بعض األدوية 
واألم.

تالفيًا ألية  الجنين  الحمل لإلطالع على وضعية  فترة  أثناء  بشكٍل دوري  الصوتية  الصور  بإجراء  تقوم 
مخاطر في عملية الوالدة.

تعّد التقارير والسجالت الطبية لكل مريضة وتضمنها كافة المعلومات الضرورية.
الشخصّية المهنّية

الشخصية البحثية - الشخصية االجتماعية - الشخصية العملية. 
المهارات والقدرات المطلوبة

اإلصغاء النشط: اإلصغاء لكالم اآلخرين وطرح األسئلة المناسبة.
إعطاء التعليمات: تعليم وتدريب اآلخرين كيفية تنفيذ األعمال.

التفكير الناقد: استخدام المنطق والتحليل لتشخيص مكامن القوة والضعف للرؤى المختلفة.
العلوم: استعمال الطرائق العلمية لحل المشكالت.

التوجيه: تقويم األفراد عند تعلم أو فعل بعض األشياء.
التعبير الشفهي:القدرة على إيصال المعلومات واألفكار لآلخرين بشكل شفهي.

استشعار المشكلة:القدرة على تحسس األخطاء والمشاكل، دون اعتبار حلها.
إدراك العالقات االجتماعية: فهم ردود فعل اآلخرين وإدراك أبعاد تصرفاتهم.

الرؤية القريبة: القدرة على رؤية تفاصيل األجسام ضمن مسافات قريبة )عدة أقدام(.
دقة التحكم:القدرة على التكيف الدقيق والسريع مع حركة اآلالت أو المركبات لوضعها في مكان محدد.

وضوح التخاطب: القدرة على الكالم الواضح وإفهامه لآلخر.
القوة الثابتة: القدرة على بذل أقصى جهد عضلي لرفع أو دفع أو سحب أو حمل األجسام.
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