
 

 حضرة الوالدة العزيزة، مبروك!

 סדר יום מחלקות תינוקות

 من أجل تلطيف أجواء مكوثك في القسم، بودنا أن نعلمك بالبرنامج اليومي في قسم األطفال الّرضع.

 . العنايةبحسب أنظمة القسم، بإمكان الطفل البقاء إلى جانبك غالبية الوقت، ما عدا ساعات 

 في قسم الرضع هي:  العنايةساعات 

 الصباح عناية - 0077-0077

 زيارة األطباء - 0077-07077

 الظهيرة عناية - 00077-00077

 المساء عناية -00077-07077

 الليل عناية - 00077-00077

 يتواجد األطفال في قسم الرضع ويتم االهتمام بهم من قبل الطاقم التمريضي.  - 70077-70000

لممرضة خالل ساعات المساء،  ونحن سنقوم باستدعائك إلى غرفة إذا كنت ترغبين باإلرضاع خالل ساعات الليل، الرجاء إبالغ ا

 الرضاعة عندما يستيقظ/ يبكي الطفل.

اليوم معك، الرجاء إبالغ الممرضة بأسرع وقت ممكن من أجل أن نستطيع إيجاد كامل إذا كنت ترغبين بأن يمضي الطفل طوال 

 الغرفة المناسبة لك. 

 لعلمك وانتباهك:

  ممنوع نزع بطاقات التعريف الموجودة على أيدي/ أرجل الطفل. إذا سقطت البطاقة، الرجاء إبالغ الممرضة من أجل

 تجديد البطاقة. 

  .ممنوع ترك الطفل وحيدا في الغرفة، في حال كنت بحاجة لمغادرة الغرفة، الرجاء إعادة الطفل إلى مخدع األطفال 

 فقط! يسمح لألزواج بالدخول بعد إبراز بطاقة التعريف وموافقة الممرضة فقط!  مسموح الدخول إلى قسم الرضع لألمهات 

  على األهل 00:11يقوم طبيب األطفال باستقبال األهل المعنيين بالتحدث إليه أيام األحد، الثالثاء، الخميس عند الساعة .

م األخرى، يجب تنسيق المحادثة بمساعدة الراغبين باستشارته الحضور إلى قسم الرضع قبل الموعد بعدة دقائق. في األيا

 الممرضة المسؤولة.

  .إطعام الطفل هو جزء من مسؤوليتك. حاولي إطعام الطفل كل ثالث ساعات على األقل، وعندما يبدي عالمات جوع

 الرجاء تسجيل الوجبة في الورقة المخصصة لذلك على سرير الطفل. الغذاء المفضل هو الرضاعة. 

 ستراحة فهنالك إمكانية أن تطلبي من الممرضة إطعام الطفل. طبعا األفضلية هي إطعامه حليبا تم شفطه إذا كنت بحاجة ال

 منك. 

  خالل أمسيات أيام السبت واألعياد، يبدأ التسريح 00:11-00:11تتم إجراءات تسريح األطفال إلى البيت بين الساعات .

 ساعة.  وبعد خروج يوم السبت/ العيد بنح

 في غرفة الرضاعة. تتطرق اإلرشادات للمواضيع المتعلقة  00:11جماعية قبل التسريح بيوم، الساعة  تجري إرشادات

 بك، بطفلك وبإجراءات التسريح. مشاركتك هامة جدا! 

  .يسرنا أن نساعدك في أي استفسار أو صعوبة تواجهينها 

 كذلك: 

ساعة يوميا. اطلبي  00دقيقة، بست لغات، في غرفة الرضاعة. باإلمكان مشاهدة الفيديو على مدار  01هنالك فيديو إرشادي مدته 

 من الممرضة أن تبث الفيديو لك في أي وقت ترغبين بذلك. 


