
 

 األسم:          

 عزيزتي األم‘‘‘ 

 لسالمة طفلك يرجى اتباع األرشادات اآلتية‘‘‘ 
 لعناية المركزةل أو السادسالجناح الثامن   نظرا للحالة الصحية التي يعاني منها طفلك ، فقد ادخل الى      

جميع األطفال في هذا الجناح اتباع  طفلك و ونحن إذ نتمنى له الشفاء العاجل ، نرجو منك ولمصلحةلألطفال الخدج ، 
 اإلرشادات اآلتية :

  يسمح لألم فقط بالدخول إلى داخل الجناح في أي وقت كان   -1
( وال يسمح لغير األم مطلقا" بالدخول  يسمح لألب أو أحد أفراد العائلة بزيارة الطفل من باب الزيارة فقط  -2

  في أوقات الزيارة الرسمية  داخل  الجناح) 
 أتباع اآلتي:عند دخولك للجناح يرجى  -3

  يرجى غسل و خلع أي خواتم أو أساور أو ساعة اليد قبل غسل اليدين وعدم ارتداءهم داخل الجناح
  بل أن تلمسيه. اليدين إلى المرفقين وتنشيفهما جيدا" قبل أن تحملي طفلك أو ق 

 . الطلب من إحدى الممرضات بتزويدك بالبالطو المعقم الرتدائه  
 داخل الجناح  إغالق الهواتف النقالة  
  1:30الى 12:30ما بين الساعة (للوالدين فقط) ستفسار عن حالة الطفل لالمراجعة الطبيب المسئول  

  .  ى بالوحدة بدون أي إزعاج، إلعطاء الطبيب المعالج الوقت الكافي لفحص كافة المرضظهرا"   
نود أن نلفت عنايتك أن الطفل بعد الوالدة عادة"  يفقد جزء من وزنه وهذا األمر طبيعي جدا"  ، وعادة" ما   -4

أن ال تقلقي إذا الحظت بأن طفلك قد فقد بعض الشيء من وزنه في    يوما" ، فنرجو 14-7يسترجع الطفل وزنه خالل 
  أيامه األولى.

ضا" بأهمية الرضاعة الطبيعية ، فإذا كان طفلك ال يستطيع الرضاعة مباشرة من صدرك نود أن نذكرك أي -5
فعليك  أن تقومي بشفط الحليب وإرساله بقنينة نظيفة مباشرة إلى الوحدة  ، و لالستفسار أكثر عن طريقة شفط وحفظ  

  طبيعية داخل الجناح هناك غرفة للرضاعة الالحليب يرجى االستفسار ، من الممرضة المسئولة عن طفلك . 
 و  طفلك مصلحة  من اجل .االطفال اكثر من باقي المعدية لاللتهابات  عرضة حديثي الوالدة و   أن االطفال الخدج -6

ابالغ على حفاظا يرجى  المسئول عن طفلك صحته  الطبيب  أو  المسئولة   افراد احد اصابه  او اصابتك عند الممرضة 
  .الالزمه النصائح اعطائك لنا  يتسني حتي  يرهماغوااالنفلونلزة  و الهاالس متل المعدية االمراض باحد عائلتك

اذا كان لديك أي استفسار ، أو أي مالحظة فنرجو أن ال تترددي حيث يمكنك طرح استفسارك الى الممرضة   -7
  المسئولة أو الطبيب المسئول عن طفلك .  

   مرة" أخرى نتمنى لطفلك من هللا عز وجل أن يسرع بشفائه وخروجه من المستشفى .  

 

 أعضاء الهيئة الطبية والتمريضية  

و السادسفي الجناح الثامن           A 01 A 



 
 السادة اولياء األمور المحترمين 
دة بتهنئتكم بالمولود الجديد متمنبن  يتقدم اعضاء الهيئة الطبية و التمريضة في العناية المركزة لألطفال حديثي الوال

لها الشفاء العاجل و بهذه المناسبة نضع بين ايديكم هذا المنشور الصغير لتوضيح بعض المعلومات عن الوحدة وعن  \له
 العناية الصحية المقدمة لألطفال الذين هم في وضع صحي حرج

انه مزود بأحدث األجهزة الطبية الهامة لعالج  من المالحظ ان الجناح يختلف عن باقي األجنحة في المستشفى, حيث
 األطفال و من أهم تلك األجهزة 

 : الحضانات . 1

  و هي األسرة الخاصة باألطفال حديثي الوالدة حيث يرقد فيها للمحافظة على درجة حرارتهم و نسبة الرطوبة 

  
 : أجهزة مراقبة الوظائف الحيوية للطفل . 2

 و سرعة النبض و التنفس و ضغط الدم وهي تستعمل لمراقبة درجة حرارة الطفل  
 : أجهزة التنفس األصطناعي . 3

هناك عدة أنواع اما األجهزة التي تعطي الدعم الكامل للتنفس او أجهزة التردد العالي في الحاالت الحرجة او األجهزة  
  أو في بعض األحيان قد يحتاج الطفل لألوكسجين فقط CPAP التي تساعد الطفل فقط

          
 : تغذيةأنابيب ال . 4

الى التغذية اما بصورة مباشرة من الفم أو اذا كان غير قادر على ذلك فاننا نقوم باعطاءه حليبك أو الحليب   قد يحتاج الطفل 
الصناعي عن طريق أنبوبة من الفم او األنف الى المعدة. وفي بعض األحيان قد نضطر الى التوقف عن اعطاءه اي سوائل عن 

الصحي غير مستقر وفي مثل تلك الحاالت فاننا نقوم بتغذيته عن طريق السوائل في الوريد من  طريق المعدة اذا كان وضعه
  خالل انابيب خاصة بذلك و مربوطة الى جهاز معين يحسب الكمية التي يحتاجها الطفل بدقة.  

  جهاز مراقبة وظائف الدماغ  . 5

  بائية الدماغيربط هذا الجهاز عن طريق وايرلت الى رأس الطفل و يقوم بمراقبة كهر
 : أجهزة العالج الضوئ . 6

يعطي هذا الجهاز ضوء ازرق يعمل على خفض نسبة المادة الصفراء في الدم و ذلك بتحويلها الى مادة 
  غير سامة يقوم جسم الطفل بالتخلص منها عن طريق األدرار 

        


