ألی شـ ٍ
ـخص ّإل الــی کــوادر املستشــفی
• یجــب عــدم تســلیم الولیــد ّ
املعن ّی ــة الذی ــن لدیه ــم بطاق ــة املوظفی ــن (تحم ــل ص ــورة املوظّ ــف) و
ذلــک لحامیــة الطفــل عــن االختطــاف و التبدیــل (الخلــط)
• ف ــی قس ــم ال ّنس ــائ ّیة و التولی ــد  ،إجعل ــوا املول ــود ف ــی م ــرأی أ ّم ــه
و مرا ِفقتهـــا (بحیـــث تتمکّنـــان مـــن رؤیـــة الطّفـــل مبـــارش ًة) بعیـــداً
ع ــن ب ــاب الغرف ــة للخ ــروج .و ال ترتک ــوا الطف ــل وحی ــداً غافلی ــن عن ــه
 .و ف ــی ف ــرة االســراحة ســلّموا الطف ــل ال ــی مرافق ــة املریض ــة و عن ــد
ع ــدم تواج ــد املرافق ــة س ـلّموه ال ــی ک ــوادر املستش ــفی املعن ّی ــة مبراقب ــة
الطف ــل .
• عن ــد دخ ــول الغُرب ــاء (األجان ــب) الغرف ــة أو عن ــد دخ ــول موظّ ــف
ال یحم ــل بطاق ــة رس ــم ّیة یج ــب الس ــؤال ع ــن هویته ــم الش ــخص ّیة و
للتأکّ ــد م ــن ص ّح ــة املعلوم ــات أخ ــری املم ّرض ــة ف ــوراً .
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• ینبغی أن تکون ثیاب الطفل الحدیث الوالدة قطن ّیة.
• ال تُق ِّمطــی الطفــل (یجــب عــدم اســتخدام القامطــة) و ال تســتخدمی
ـرة للطفــل الحدیــث الــوالدة کــا یجــب االمتنــاع عــن تحمیــم
ربــاط الـ ُّ ّ
الطف ــل (اإلس ــتحامم غی ــر مس ــموح للطّف ــل الحدی ــث ال ــوالدة) ّال بع ــد
اس ــتقرار حاالت ــه الصح ّی ــة ( 6س ــاعات بع ــد ال ــوالدة و م ــن األفض ــل 24
ســاعة بعــد الــوالدة)
• یرج ــی ق ـراءة کت ّی ــب التعالی ــم الصح ّی ــة لل ــوالدة و ال ّرضاع ــة (دلی ــل
األ ّمه ــات لل ــوالدة و ال ّرضاع ــة).
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و اتّباع طریقة ال ّرعایة الکنغریّة ( ) kangaroo mother care

الص ّحی قبل الوالدة
بطاقة التعلیم ّ
لأل ّمهات (فی الوالدة الطبیع ّیة و الوالدة القیرص ّیة)
و اتّباع طریقة ال ّرعایة الکنغر ّیة ( )kangaroo mother care
• إنّ الصل ــة القریب ــة و طویل ــة األم ــد بی ــن األ ّم و الطف ــل الس ــلیم
الحدی ــث ال ــوالدة تس ــاعد عل ــی تعزی ــز العالق ــات الو ّدی ــة املتقابل ــة
تحس ــن عمل ّی ــة الرضاع ــة ف ــی الس ــاعات األول ــی
بینه ــا و بالتال ــی ِّ
م ــن عم ــر الطف ــل .
الدراســات أظهــرت أنّ معظــم األطفــال ال ُّرضّ ــع الذیــن یوضعــون
• إنّ ّ
ـم اإللتص ــاق الجس ــدی بینه ــم و بی ــن
عل ــی ص ــدر أ ّمهاتهم(بحی ــث یت ـ ّ
أ ّمهاتهــم باتّبــاع طریق ـ ٍة تُع ـ َرف برعایــة الکنغــر()kangaroo mother
یتمکّن ــون م ــن ال ّتغذ ّی ــة ف ــی الدقیق ــة الخامس ــة ع ــرة إل ــی الدقیق ــة
الخامســة و الخمســین مــن عمرهــم حیــث التغذیّــة املبکّــرة تحمیهــم
م ــن نقص ــان ســکّر ال ـ ّـدم ک ــا إنّ امتص ــاص ث ــدی األ ّم ف ــی الس ــاعة
األول ــی م ــن العم ــر و اإللتص ــاق الجس ــدی بی ــن األ ّم و طفله ــا الرضی ــع
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(باتّبــاع طریقــة "رعایــة الکنغــر") یُحقِّقــان نجــاح التغذیــة الحرصیــة
بلــن األم (الرضاعــة الطبیع ّیــة) و یقلّــل مــن خطــر اإلصابــة بااللتهابــات
ل ــدی األطف ــال الحدیث ــی ال ــوالدة و یمن ــع الزی ــف ل ــدی أ ّمهاته ــم.
• إنّ املستشـــفی ال ّرضـــوی یو ِّفـــر خدمـــات الرعایّـــة الکنغریـــة (
 )kangaroo mother careفـــی قســـم الـــوالدة بنوعیهـــا  :الـــوالدة
الطبیع ّی ــة و القیرصی ــة بالتخدی ــر النخاع ــی حی ــث تش ــمل خدم ــات
املقدم ــة ف ــی ه ــذا املستش ــفی م ــا یل ــی :الصل ــة
الرعای ــة الکنغریّ ــة ّ
البرصیّــة بیــن األ ّم و طفلهــا ال ّرضیــع  ،مالمســة وجــه األ ّم لوجــه الولیــد
و اإللتصــاق الجســدی بینهــا ( مالمســة جلــداأل ّم لجلــد الولیــد ) فــی
الوالدةالقیرصیــة بالتخدیــر العــا ّم و تقـ َّـدم هــذه الخدمــات فــی جمیــع
الحـــاالت ّإل فـــی حـــاالت الـــوالدة املبتـــرة (والدة الطفـــل قبـــل
اس ــتکامله ) الت ــی یحت ــاج فیه ــا األطف ــال املبت ــرون ال ــی خدم ــات
العنای ــة املرکّ ــزة و الع ــاج الف ــوری.
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• بع ــد ال ــوالدة یوض ــع س ــوار التعری ــف عل ــی کلت ــا ی ــدی املول ــود
 ،ال ــذی کت ــب فی ــه اح ــوال الهویّ ــة الش ــخص ّیة للطف ــل مب ــا یش ــمل :
اس ــم األ ّم و لقبه ــا  ،تاری ــخ ال ــوالدة و س ــاعتها  ،جنس ـ ّیة املول ــود (ذک ــر
ـف الطب ــی ل ــأ ّم  ( ،بوض ــع رق ــم  1ف ــی نهای ــة
أو أنث ــی)  ،رق ــم املل ـ ّ
الرق ــم الطب ــی ل ــأ ّم) و ع ــدد التوائ ــم.
• ال تفصل ــی س ــوار التعری ــف ع ــن معص ــم ولی ــدک أب ــداً  .الک ــوادر
الص ّح ّی ــة س ــیفتحون أس ــاور التعری ــف
املعن ّی ــون بالش ــؤون العالج ّی ــة و ّ
و یقوم ــون بإعدامه ــا (محوه ــا) عن ــد مغ ــادرة املستش ــفی.
• إذا رای ــت أخط ــاء ف ــی املعلوم ــات املکتوب ــة عل ــی س ــوار ولی ــدک
أو إذا انفص ــل س ــوار ال ّتعری ــف ع ــن ی ــده تلقائ ّیــاً فیج ــب أن تخ ــری
املم ّرض ــة أو القابل ــة بذل ــک .
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