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عزيزتي األم :

 

يتقدم أعضاء الهيئة الطبية و التمريضية

في العناية المركزة لألطفال حديثي الوالدة

بتهنئتكم بالمولود الجديد, متمنين له

الشفاء العاجل. قد يكون دخول مولودك

لقسم الخدج غير متوقع, ونتفهم قلقك

عليه. نحن نؤمن بأهمية وجودك كشريك

أساسي في  رعاية الطفل, وذلك  بالتعاون

مع الطاقم الطبي .

 إن سياسة قسم الخدج ترحب بوجودك

مدار  أربع و عشرين ساعة طوال أيام

األسبوع ,أما األب و باقي أفراد العائلة

يمكنهم زيارة مولودك أثناء أوقات الزيارة

من خالل النافذة, إن مشاركتك في تقديم

الرعاية لطفلك لها تأثير إيجابي عىل نمو

الطفل العقلي و الجسدي.



كيف أقدم الرعايه لمولودى فى أجنحة الخدج

عبارة عن وضع المولود
مرتديا الحفاظة فقط
عىل صدر األم مباشرة

بدون وجود حائل لمدة

ساعة عىل األقل

رعاية األم الكنغر: .1

ومن أجل اإلستعداد لذلك ,يجب

الحرص عىل النظافة الشخصية

واالستحمام  بالصابون الغير معطر

ولبس المالبس سهلة الفتح لتسهيل

تقديم هذه الرعاية .

 ويجب التنويه أن الوزن و العمر
الرحمي ووجود الطفل عىل جهاز

التنفس الصناعي أو احتياجه

لألكسجين ال تعيق تقديم هذه الرعاية.

سيسمح لك الطبيب  بذلك حسب

استقرار حالة الطفل الصحية.

 تهدئة الطفل
انتظام ضربات القلب و التنفس و نسبة

األكسجين للطفل الخديج

انتظام نسبة سكر بالدم للطفل الخديج

ادرار حليب األم
 وفي حال تطبيق رعاية األم الكنغر أكثر من

ساعة فإن ذلك يساعد جسم االم عىل استقبال

الميكروبات المحيطة بالطفل و بالتالي يقوم

جهازك المناعي بإفراز أجسام مضادة تحمي

طفلك من هذه الميكروبات المحيطة حيث

تمرهذه األجسام المضادة إىل المولود عن

طريق أعطائه حليبك.

 إن فوائد رعاية األم الكنغر لك و لطفلك:



2-الرضاعة الطبيعية و إعطاؤه حليبك وكذلك
المص غير المجدي بعد افراغ الثدي من الحليب:

 

أ- إن األمهات الالتي ولدن والدة مبكرة لديهن نفس القدرة عىل ادرار الحليب تماما كاألمهات
الالتي ولدن بعد حمل كامل, كما أن هذا الحليب يناسب  احتياجات الطفل الخديج من البروتين

والكربوهيدرات و الدهون , وتحوي عىل عوامل النمو التي تضمن نمو وتطور خاليا العين والدماغ

وجهاز المناعة . لذلك ينصح بالبدء بشفط الحليب خالل ستة  ساعات من الوالدة ثم كل ثالث

ساعات, من أجل الحفاظ عىل استمرار ادرار الحليب.

ب- ستالحظين مع تقدم عمر المولود ظهور عالمات استعداده للمص مثل اهتمامه بمص األشياء
القريبة من فمه مثل أنبوب التغذية أو القيام بحركات المص بالفم و اللسان, و هنا يمكن تجربة

الرضاعة عىل الثدي حتى لو كان المولود ال يأخذ أي حليب بسبب الحالة الصحية, يمكن ارضاع المولود

من الثدي المفرغ من الحليب (بعد شفط الحليب من الثدي). 

ج- عند إكتمال نمو مولودك , يقوم الطاقم الطبي بتقييم قدرته عىل التغذية عن طريق الفم, وفي هذا
الوقت ستبدأ محاوالت االرضاع من الثدي مباشرة. تجدر المالحظة أن الطفل الخديج يحتاج إىل

بعض الوقت و مزيد من الجهد لإلنتقال الناجح من الرضاعة بواسطة األنبوب للرضاعة بواسطة الفم.

إن الطاقم الطبي و استشاريات الرضاعة الطبيعية عىل أتم اإلستعداد لمساندة األم و الطفل خالل

هذه المراحل  التدريجية للتغذية 



3- التكلم و القراءة لمولودك

إن للتحدث والقراءة لطفلك فوائد عظيمه.

فمن الممكن ان يكون صوتك مهدئا له ويساعد عىل تقليل توتر الطفل اثناء تواجده بالمستشفى. 

4- أوقات الراحة في قسم الخدج 

يمكن التنسيق مع الممرضة الختيار أفضل األوقات للمس مولودك و التفاعل معه, إن األطفال يحتاجون للنوم و

الراحه.

 ستالحظين (المحافظة عىل أوقات معينة للراحة) التي تكون من الساعة الثالثة إىل الرابعة مساءا و من الساعة
الثانية عشر فجرا إىل الساعة الثالثة فجرا يوميا ,خالل تلك الفترة لن يتم إزعاج األطفال بواسطة أي تدخل طبي أو

تمريضي مالم تستدعي الحالة لذلك. 

كما ستالحظين أن اإلضاءات ستكون خافتة في هذه األوقات , و سيكون هناك تنسيق ألوقات الراحة حسب

اإلحتياجات الفردية للطفل .

5-المشاركة فى خطة عالج طفلك

يمكنك المساهمة في خطة الرعاية الموضوعة لمولودك من خالل مناقشة تطورها و المساهمة فيها ؛ كما يمكن لألب

مناقشة هذه الخطة و ذلك من الساعة الحادية عشرة  صباحا إىل الساعة الواحدة ظهرا مع الطبيب المعالج



هناك عدةأنشطه نشجعك عىل القيام بها مع مولودك فى قسم االطفال الخدج

-تغذية المولود عن طريق أنبوب التغذية, وخالل ذلك
توضع اللهاية أو المصاصة (التي تعتبر من أدوات

الرضاعة الغير مغذية). قد تستدعي حالة الطفل

الخديج إعطاء الحليب عن طريق أنبوب التغدية

سواء بسبب الوالدة المبكرة أو بسبب وجود
صعوبات بالتنفس  أو بسبب دواعي طبية تمنع

التغذية المباسرة عن طريق الفم, ولكن يمكنك تعلم
إعطاء الحليب عن طريق أنبوب التغذية, وأيضا عند

استعداد مولودك يمكنك البدء بالرضاعة الغير

مغذية  (من خالل ارضاع مولودك عىل الثدي بعد
افراغه  من الحليب او عن طريق اللهاية) , ومن بعد
استعداد مولودك للتغذية عن طريق الفم مباشرة

يتم تقديم التغذية من خالل الكوب أو المحقن ,

فيمكنك -عزيزتي األم- تعلم تلك الطرق ومن ثم

البدء باستخدامها لتغذية مولودك في قسم الخدج

- المعالجة المناعية عن طريق الفم :
عند وجودك في قسم الخدج مع مولودك يمكنك
وضع 0.2 مليليتر من حليبك داخل فم مولودك

في الجهة الداخلية  من الخد لتحفيز الجهاز

المناعي لدى طفلك . و في حال لم تكوني

موجودة, تقوم الممرضة المسؤولة عن طفلك

باستخدام حليبك من أجل المعالجة المناعية.  

-تغيير حفاضة مولودك و المحافطة عىل
نظافته.

- االستحمام ( وتتم في الصباح الباكر)وفي
حال رغبتك بالمشاركة في استحمام

طفلك يمكنك التنسيق مع الممرضة

المسؤولة .

 

- قياس درجة حرارة الجسم: يمكنك

اإلطمنان عىل صحة مولودك و قياس

درجة حرارته بنفسك .

- قياس الوزن : كذلك يمكنك تعلم

كيفية نزع مالبسه و قياس وزنه.

-الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة من

خالل القنينة في حال اختيارك عدم

اإلرضاع .

 
 



إن مسهامتى فى تقديم اللرعايه لمولودى له تأثير ايجابى ىل وله...كيف ذلك؟

إن  قضاء وقتك مع مولودك سيقلل من شعوره بالقلق  واأللم خالل تواجده في قسم الخدج.

إن تقديم الرعاية للطفل الخديج يساعده عىل عدم استهالك طاقته والمحافظة عىل اإلستقرار

الفسيولوجي.

تساعد كال األهل و الطاقم الطبي عىل إدراك و دعم نضج التطور العصبي للمولود

يمكنك من مالحظة عالمات عدم اإلستقرار من خالل مراقبة ضربات القلب ونسبة األكسجين

من خالل شاشة المراقبة المتصلة بمولودك, إن وجودك مع مولودك يمكنك من إدراك

القراءات الصحيحة و تمييزها من القراءات الغير دقيقة الناتجة عن عوامل منها حركة المولود

بطريقة عشوائية. إن الطاقم الطبي عىل أتم اإلستعداد لتوضيح هذه القراءات لألم لتتمكن األم

من قضاء وقت أطول مع مولودها بطريقة مريحة.

إن قضاء وقت اكثر مع مولودك يمكنك من التعرف عىل عالمات عدة يقوم بها مولودك ما

يدل عىل الجوع أو األلم أو عدم الراحة  وبالتالي يمكن لألم أو أحد أفراد الطاقم الطبي

اإلستجابة لها 

ومن الجدير بالذكر أن وجود األم مع مولودها بصفة مستمرة  يزيد من ثقتها بنفسها في

العناية بمولودها وخاصة عندما يكون الطفل مستعد للذهاب إىل المنزل



الخدمات المقدمه لدعم االمهات فى قسم الخدج

توفير كرسي مريح لألم من أجل تشجيعها لتقديم رعاية األم الكنغر بطريقة مريحة ألطول فترة
خزانة مقفلة حيث يمكن لألم وضع أغراضها ويبقى المفتاح في حوزة الممرضة المسؤولة

للحفاظ عىل مقتنيات األم بصورة أمنة لتتمكن من البقاء مع الطفل لفترة طويلة

غرفة شفط الحليب, حيث يمكن لألم شفط الحليب في كل مرة تزور فيها مولودها بصورة
دائمة مع الحرص عىل الخصوصية التامة داخل غرفة شفط الحليب, كما تتوفر أدوات الشفط و

القنينات عند الممرضة المسؤولة عن مولودك.

غرفة اإلستراحة وتناول الطعام: في حال رغبة األم في االستراحة و تناول الطعام.

غرفة المساكنة: قد يشكل خروج المولود ضغطا نفسيا عىل·
األم ففي بادئ األمر من حيث رغبة األم في توفير كل وسائل

اإلنتقال اآلمن إىل المنزل, لذلك تتوفر غرفة خاصة بالجناح

تمكن األم من بقاء مع مولودها مدة أربع وعشرين ساعة,

لتقوم األم بتقديم الرعاية الكاملة لمولودها وكأنها في
المنزل, ويكون الطاقم الطبي جاهز لإلجابة عىل أي استفسار

خالل هذا الوقت لدعم ثقة األم بنفسها. كما أن هذه الفترة

فرصة إلستشاريات الرضاعة الطبيعية للتأكد من خطة

 تغذية الطفل بالتنسيق مع الطبيب المعالج
 

عيادة الرضاعة الطبيعية :
في الدور األول الجناح السادس

الغرفة رقم 1 .

 تدار بواسطة استشاريات الرضاعة
الطبيعية لدعم و توجيه األمهات في

ما يخص الرضاعة الطبيعية. وكذلك
يمكن التواصل من خالل الخط

الساخن 66716187

 



قد تكون الوالدة ممزوجة بتحديات صعبة تعرضت لها األم , فمن الضروري –عزيزتي األم-

المحافظة عىل التغذية المناسبة وتناول المعادن كالكالسيوم و الفيتامينات كفيتامين د.

يجب الحصول عىل قسط من الراحة بين فترات زيارتك لمولودك.

 إن شفط الحليب كل ساعتين إىل ثالثة ساعات سيساعدك في الحفاظ عىل مستوى

حليبك, و يفضل تدوين الكمية التي تمت سحبها من أجل إدراك انخفاض مستوى

الحليب, وفي حال حدوث ذلك سيقوم الطاقم الطبي بإرشادك إىل عيادة الرضاعة

الطبيعية لتدارك أي تأثير عىل مستوى الحليب و الحصول عىل الدعم المناسب.

 يمكنك -عزيزتي األم- طلب الدعم من الطاقم الطبي في حال شعورك بأنك في حاجك

لذلك .

كونى قويه


