
  

• ینبغی أن تکون ثیاب الطفل الحدیث الوالدة قطنّیة.
طـــی الطفـــل )یجـــب عـــدم اســـتخدام القامطـــة(  و ال تســـتخدمی  • ال تُقمِّ
ّة للطفـــل الحدیـــث الـــوالدة کـــام یجـــب االمتنـــاع عـــن تحمیـــم  ربـــاط الـــرُّ

ـــد  ـــوالدة( ااّل بع ـــث ال ـــل الحدی ـــر مســـموح للطّف ـــل )اإلســـتحامم غی الطف

ـــوالدة و مـــن األفضـــل 24  ـــة  )6 ســـاعات بعـــد ال ـــه الصحّی اســـتقرار حاالت

ســـاعة بعـــد الـــوالدة(

ـــل  ـــوالدة و الرّضاعـــة )دلی ـــة لل ـــم الصحّی ـــب التعالی ـــراءة کتّی • یرجـــی ق
ـــوالدة و الرّضاعـــة(. ـــات لل األّمه

• یجـــب عـــدم تســـلیم الولیـــد ألّی شـــخٍص  إاّل الـــی کـــوادر املستشـــفی 
ـــف( و  ـــورة املوظّ ـــل ص ـــن )تحم ـــة املوظفی ـــم بطاق ـــن لدیه ـــة الذی املعنّی

ذلـــک  لحامیـــة الطفـــل عـــن االختطـــاف و التبدیـــل )الخلـــط(

ـــه  ـــرأی أّم ـــی م ـــود ف ـــوا املول ـــد ، إجعل ـــائّیة و التولی ـــم الّنس ـــی قس • ف
و مراِفقتهـــا  )بحیـــث تتمکّنـــان مـــن رؤیـــة الطّفـــل مبـــارشًة( بعیـــداً 

ـــه  ـــن عن ـــداً غافلی ـــل وحی ـــوا الطف ـــروج. و ال ترتک ـــة للخ ـــاب الغرف ـــن ب ع

ـــد  ـــة و عن ـــة املریض ـــی مرافق ـــل ال ـــلّموا الطف ـــرتاحة س ـــرتة االس ـــی ف . و ف

ـــة  ـــة مبراقب ـــی کـــوادر املستشـــفی املعنّی عـــدم تواجـــد املرافقـــة ســـلّموه ال

ـــل . الطف

ـــف  ـــول موظّ ـــد دخ ـــة أو عن ـــب( الغرف ـــاء )األجان ـــول الُغرب ـــد دخ • عن
ـــخصّیة و  ـــم الش ـــن هویته ـــؤال ع ـــب الس ـــمّیة  یج ـــة رس ـــل بطاق ال یحم

ـــوراً .  ـــة ف ـــری املمرّض ـــات أخ ـــة املعلوم ـــن صّح ـــد م للتأکّ
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ـــود  ـــدی املول ـــا ی ـــی کلت ـــف عل ـــوار التعری ـــع س ـــوالدة یوض ـــد ال • بع
ـــمل :  ـــا یش ـــل مب ـــخصّیة للطف ـــة الش ـــوال الهویّ ـــه اح ـــب فی ـــذی کت ، ال

ـــود )ذکـــر  ـــوالدة و ســـاعتها ، جنســـّیة املول اســـم األّم و لقبهـــا ، تاریـــخ ال

أو أنثـــی( ، رقـــم امللـــّف الطبـــی لـــأّم ، ) بوضـــع رقـــم 1 فـــی نهایـــة 

ـــم. ـــدد التوائ ـــأّم( و ع ـــی ل ـــم الطب الرق

ـــوادر  ـــداً .  الک ـــدک أب ـــم ولی ـــن معص ـــف ع ـــوار التعری ـــی س • ال تفصل
ـــف  ـــة ســـیفتحون أســـاور التعری ـــة و الّصّحّی ـــون بالشـــؤون العالجّی املعنّی

ـــفی. ـــادرة املستش ـــد مغ ـــا(  عن ـــا )محوه ـــون بإعدامه و یقوم

ـــدک  ـــوار ولی ـــی س ـــة عل ـــات املکتوب ـــی املعلوم ـــاء ف ـــت أخط • إذا رای
ـــری  ـــب أن تخ ـــاً فیج ـــده  تلقائّی ـــن ی ـــف ع ـــوار الّتعری ـــل س أو إذا انفص

ـــک . ـــة  بذل ـــة أو القابل املمرّض

قـــان نجـــاح التغذیـــة الحرصیـــة  ـــاع طریقـــة "رعایـــة الکنغـــر"( یُحقِّ )باتّب

بلـــن األم )الرضاعـــة الطبیعّیـــة( و یقلّـــل مـــن خطـــر اإلصابـــة بااللتهابـــات 

ـــدی أّمهاتهـــم. ـــع الزیـــف ل ـــوالدة و یمن ـــی ال ـــدی األطفـــال الحدیث ل

• إّن املستشـــفی الرّضـــوی یوفِّـــر خدمـــات الرعایّـــة الکنغریـــة ) 
ــا : الـــوالدة  kangaroo mother care(  فـــی قســـم الـــوالدة بنوعیهـ

الطبیعّیـــة و القیرصیـــة بالتخدیـــر النخاعـــی حیـــث تشـــمل خدمـــات 

ـــة  ـــی: الصل ـــا یل ـــفی م ـــذا املستش ـــی ه ـــة ف ـــة املقّدم ـــة الکنغریّ الرعای

البرصیّـــة بیـــن األّم و طفلهـــا الرّضیـــع ، مالمســـة وجـــه األّم لوجـــه الولیـــد 

و اإللتصـــاق الجســـدی بینهـــا ) مالمســـة جلـــداألّم لجلـــد الولیـــد (  فـــی 

م هـــذه الخدمـــات فـــی جمیـــع  الوالدةالقیرصیـــة بالتخدیـــر العـــاّم و تقـــدَّ

ــل  ــل قبـ ــوالدة املبتـــرة  )والدة الطفـ ــاالت الـ ــی حـ ــاالت إاّل  فـ الحـ

اســـتکاله ( التـــی یحتـــاج فیهـــا األطفـــال املبتـــرون الـــی خدمـــات 

ـــوری. ـــالج الف ـــزة و الع ـــة املرکّ العنای

  بطاقة التعلیم الّصّحی قبل الوالدة
لأّمهات )فی الوالدة الطبیعّیة و الوالدة القیرصیّة(

 )kangaroo mother care ( و اتّباع طریقة الّرعایة الکنغریّة
• إّن الصلـــة القریبـــة و طویلـــة األمـــد بیـــن األّم و الطفـــل الســـلیم 
الحدیـــث الـــوالدة تســـاعد علـــی تعزیـــز العالقـــات الوّدیـــة املتقابلـــة 

ـــن عملّیـــة الرضاعـــة فـــی الســـاعات األولـــی  بینهـــا و بالتالـــی تحسِّ

ـــل . ـــر الطف ـــن عم م

• إّن الّدراســـات أظهـــرت أّن معظـــم األطفـــال الرُّّضـــع الذیـــن یوضعـــون 
ـــن  ـــم و بی ـــدی بینه ـــاق الجس ـــّم اإللتص ـــث یت ـــدر أّمهاتهم)بحی ـــی ص عل

 )kangaroo mother(ـــاع طریقـــٍة تُعـــرَف برعایـــة الکنغـــر أّمهاتهـــم باتّب

ـــة  ـــی الدقیق ـــة الخامســـة عـــرة إل ـــی الدقیق ـــة ف ـــن الّتغذیّ ـــون م یتمکّن

ـــرة تحمیهـــم  ـــة املبکّ الخامســـة و الخمســـین مـــن عمرهـــم حیـــث التغذیّ

ـــاعة  ـــی الس ـــدی األّم ف ـــاص ث ـــا إّن امتص ـــّدم ک ـــکّر ال ـــان س ـــن نقص م

ـــع  ـــا الرضی ـــن األّم و طفله ـــی مـــن العمـــر و اإللتصـــاق الجســـدی بی األول
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