ﻣﺸﺎوره ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ در ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﻣﺸﺎوره ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ در ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﻣﺸﺎوره ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ در ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان.

ﭼـﺮا ﺑـﻪ ﻣﺸـﺎور ﻣﺎﻣـﺎﯾﯽ ﺑﺼـﻮرت ﺗﻠﻔﻨـﯽ
ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ؟
دوران ﺑﺎرداری دوران اﺳﺘﺮس زا،و اﺿﻄﺮاب آور ﺑﺮای ﻣﺎدران ﺟﻮان
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎدران ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎر اول در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

ﻟﺰوم ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺟﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﺎوره از ﻓﺮد
ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﺸﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﯿﺸﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺟﻨﯿﻦ،اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدران ﺑﺎردار ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎدران ﺑﺎردار ﺳﻮاﻻت ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ آن را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺸﺎوره
ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ

ﺗﻠﻔﻨﯽ

چگونه میتوانم نوزاد سالمی بدنیا بیاورم
چه مواد غذایی مصرف کنم؟واز چه غذاهایی پرهیز نمایم؟
پزشک دارویی برای من نوشته آیا این دارو خطرات برای نوزاد
دارد؟
چگونه میتوانم این دوران بارداری را بدون نگرانی و استرس
سپری کنم؟
از انجام چه کاری پرهیز کنم؟

نیاز به ورزش در طی این دوران دارم؟
و ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺳـﻮاﻻت دﯾﮕـﺮ ﮐـﻪ زﻧـﺎن در دوران ﺑـﺎرداری از ﺧـﻮد ﻣـﯽ
ﭘﺮﺳﻨﺪ.وﻟﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ و ﻋﻠﻤﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ .وﻟﯽ آﯾﺎ ﭘﺰﺷﮏ
وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯿﺪﻫﺪ؟

در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎوره ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺼﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ
روزی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﺎوراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل روز و ﺣﺘﯽ در روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ در
ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ دارﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﻬﺎرت
و ﻋﻠﻢ و داﻧﺸﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺪﻫﻨﺪ.
مشاوره تلفنی در تمام ساعات پاسخگوی شما هستند.و با صبر و حوصله
خود علاوه بر راهنمایی فیزیکی از لحاظ روحی و روانی شما را
راهنمایی میکنند.

ـﺎوره
ـﺰوم ﻣﺸـ
ﻟـ
ﺗﻠﻔﻨـــﯽ ﺑـــﺎ
ـــــﺎس
ﮐﺎرﺷﻨـ
ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
اﯾﻦ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت دﻗﯿﻘﻪ اﯾﯽ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
زﯾﺎدی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺼﻮرت زﻣﺎن ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده
آﯾﺪ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﻣﺸﺎوره ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﻣﯿﭙﺮدازﻧﺪ.
و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺪﮐﯽ را از ﻣﺎدران ﺑﺎردار درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.و
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺎدران ﺟﻮان در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺷﺐ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺸﺎوران ﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺼﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﺑﺼﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ و

ﻣﺪت ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﺑﺪون ﻣﺸﺎوره
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

دﻗﯿﻘﻪ

اﯾﯽ

و

ﺑﺎ

ﺧﯿﺎل

آﺳﻮده

ﮐﺴﺐ

ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﻣﺸﺎور ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺸﺎوره ﺗﻠﻔﻨﯽ
آﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
ﺻﻔﺤﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوران ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ

