
 

 االهتمام بالمولود -ورقة معلومات 

 בילודטיפול  –דף מידע 

 حضرة األهل األعزاء، 

. بعد استقباله في القسم فورًا، الّرضع أن الطفل الذي سيولد لكم، جعله اهلل من أبناء السعادة، سيتم أخذه للمراقبة في قسم األطفال مبودنا إعالمك

 وبصورة روتينية، يتم في قسم األطفال الّرضع القيام باإلجراءات التالية. 

 :*في العمود األيمن Xبالقيام بواحد أو أكثر من اإلجراءات التالية، الرجاء اإلشارة بـ  ال ترغبونفقط إذا كنتم 

 الفحص/ اإلجراء المطلوب غير معنيين

 .Bعطاء تطعيم أول ضد التهاب الكبد الوبائي من النوع . إ1 

. يتم إعطاء B عبموجب توصية وزارة الصحة، يتم تطعيم كل األطفال في البالد ضد التهاب الكبد الوبائي من النو

كغم، أو بدال من  0.2هذا التطعيم بعد الوالدة مباشرة، وللمواليد ذوي األوزان الصغيرة بعد أن يصلوا إلى وزم 

 ذلك قبل التسريح من المستشفى. 

 K. الحقن الوريدي للفيتامين 2 

حيويا لعمل منظومة تخثر الدم بصورة سليمة ولمنع النزيف. يحصل كل المواليد في الدولة، وفي  Kيعتبر الفيتامين 

 .Kغالبية بلدان العالم على هذه الحقنة فور الوالدة. مرفق بهذا المستند ورقة معلومات حول الفيتامين 

 بالتقطير K. إعطاء الفيتامين 3 

. من المهم أن تعرفوا أن امتصاص الجسم Kم ترفضون حقن الفيتامين يتم إعطاء النقاط )التقطير( فقط في حال كنت

للفيتامين عن طريق الفن ابطأ، ولذلك فإن األمر يكون أكثر نجاعة خالل األيام األولى. سيكون على الطفل الذي 

 فل. بالتقطير، أن يتلقى وجبات استكمالية عن طريق الفم، تعطى له في عيادة األم والط Kيتلقى الفيتامين 

 . فحص التصفية للتعرف على األمراض الخلقية لدى المواليد4 

ساعة من الوالدة. يتم أخذ الفحص من كعب القدم وهو يهدف  02-63يتم أخذ عينة دم من كعب المولود بعد 

لى لتمكيننا من الكشف المبكر عن عدد كبير من األمراض المختلفة التي من المهم التعرف عليها خالل األيام األو
بإمكان الكشف والعالج المبكرين منع تطور ونشوء عالمات المرض التي من شأنها أن تشكل خطرا من الحياة. 

الفحوص ومتابعة نتائجها، تقع ضمن مسؤولية  هذهعلى الحياة أو نشوء تخلف شديد في مجال النمو. القرار، إجراء 
 وزارة الصحة. 

 . فحص السكر الروتيني5 

يعتبر مستوى السكر الطبيعي لدى الطفل أمرا حيويا من أجل عمل الدماغ وجهاز األعصاب. يتم أخذ الفحص من 
كعب القدم. إذا كان مستوى السكر طبيعيا، يكون الفحص لمرة واحدة. في حال كان مستوى السكر منخفضا، سيتم 

ر مستوى السكر. إذا كانت هنالك حاجة إلضافة إجراء متابعة خالل الساعات األولى بعد الوالدة، وإلى حين استقرا
 ستقوم ممرضة قسم االطفال الرضع بإبالغ أحد الوالدين أو القابلة التي تهتم بك.  -الحليب 

 . عالج العينين بمرهم المضاد الحيوي6 

من أجل منع تلوث العينين الذي من الممكن أن يحصل خالل الوالدة، يتم عالج الرضع في إسرائيل، وفي بقية دول 
العالم الغربي، بعد الوالدة فورا، بواسطة مرهم للعينين، لمرة واحدة فقط. في حال كانت هنالك تعليمات طبية للقيام 

 ، سيتم إبالغكم بهذه المعلومات. بإجراءات طبية إضافية من أجل التشخيص و/أو العالج

 بمجرد استقباله في قسم المواليد.  . سيتم الغسل األولى )الحمام( للطفل7 

 . الفحص االستقصائي لالضطرابات السمعية.8 

يتم إجراء هذا الفحص في اليوم الثاني بعد الوالدة، أو في يوم التسريح. في حال لم يتم إجراء الفحص بسبب 
 صادفة نهاية األسبوع، باإلمكان الحضور إلجراء الفحص في معهد السمع بعد التسريح. األعياد أو م

 

 في حال كنتم ترفضون إجراء عالج ُمعين، عليكم إبالغ القابلة في غرفة الوالدة سلفا. 

 سيتم اعتبار عدم تقديم بالغ الرفض بالصورة المذكورة، موافقة على إعطاء العالجات. 

 توقيع أحد الوالدين: ___________________________ التاريخ: _________________________ 

 مالحظات: ____________________________________________________________________
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 ملصقة الوالدة



 

 

 

 لألطفال Kالفيتامين  -معلومات لألهل 

 לתינוקות  Kויטמין  - להוריםמידע 

 

 عنصرا أساسيا في عملية تخثر الدم.  Kيعتبر الفيتامين 

 . Kفي الحالة الطبيعية والفيسيولوجية، يولد كل األطفال مع نقص في الفيتامين 

في الرأس، في الجهاز الهضمي، وفي مناطق القطع ]على  - تشر داخل األوعيةمنأن يؤدي إلى نزيف  Kمن شأن النقص في الفيتامين 

 سبيل المثال عند الختان[. من الممكن أن يشكل النزيف خطرا على حياة الطفل. 

 لكل مولود إلى العضلة، بعد والدته مباشرة.  Kمن أجل منع مخاطر النزيف سلفا، تنص توجيهات وزارة الصحة على حقن الفيتامين 

 العالم المتطورة، بما فيها الواليات المتحدة وكندا.  التوجيهات موجودة في غالبية دول هذه

 ليست تطعيما.  Kمن الجدير اإلشارة إلى أن حقنة الفيتامين 

 %( بنزيف خطير خالل األسبوع األول من حياتهم. 0مولود ) 022من كل  0، فإن هنالك احتمال بأن يصاب Kدون العالج بالفيتامين 

 %( طفل.2.22200) 022,222لكل  2.00، تنخفض الخطورة إلى Kلدى المواليد الذين يتلقون حقنة الفيتامين 

 عن طريق الفم بالتقطير )النقاط(.  Kباإلمكان إعطاء الفيتامين 

 اإلشارة إلى إن االمتصاص عن طريق الفم ليس مستقرا: أكثر بطًأ وأقل نجاعة.  ال بد من

 %( مولود ممن تم تطعيمهم بالنقاط عن طريق الفم. 2.2200) 022,222لكل  0.0بحسب األبحاث، تبقى هنالك حاالت نزيف بنسبة 

سبة للعالج في صندوق المرضى: الجرعة الثانية بعد عن طريق الفم، استكمال الجرعة المنا Kيجب على الطفل الذي يتلقى الفيتامين 

 الوالدة بأسبوع، والجرعة الثالثة واألخيرة بعد الوالدة بشهر. 
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في قسم  Kنحن نوصي باالستجابة لتوجيهات وزارة الصحة ومعالجة األطفال من خالل حقن الفيتامين 

 األطفال الرضع بعد الوالدة مباشرة.


