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 معلومات لألهل وللمرافقين

 تفادي سقوط األطفال في المنظومة اإلسعافية

 במערך האמבולטוריילדים מניעת נפילות 

 تمت صياغة المعلومات بصيغة المذكر، لكنها موجهة للنساء والرجال على حد سواء

 
 األهل والمرافقين األعزاء،

 أطفالكمتهمنا سالمة 

 من شأن السقوط أن يتسبب بمختلف أنواع اإلصابات، بما في ذلك إصابات الرأس. نحن ملتزمون بمساعدتكم في حماية أطفالكم من السقوط. 

 تفادي السقوط.  علىيساعد التصرف الصحيح ومالءمة المحيط 

 آمنة خالل زيارتكم للمنظومة اإلسعافية. ة بيئالتصرف بموجب التوجيهات التالية من أجل منع وتفادي السقوط، والحفاظ على  نرجو منكم

 من المهم أن تبلغوا الطاقم إذا حصلت ألبنائكم حاالت سقوط في السابق، وإذا كانت أسباب حصولها معروفة. 
 

 عام. يجب إبالغ الممرضة بأي تغيير في شعور ابنكم ال 

  .ممنوع ترك طفل/ رضيع وحيدا دون مراقبة في مكان من الممكن أن يسقط منه مثل: سرير أو مقعد 

  في العربة، السلة الخفيفة، مقعد الطعام أو ما شابه.  هوجوداربطوا ابنكم بحزام األمان خالل 

  سرير. بين يديكم، وإنما في العربة أو في الالطفل بينما تحملون من المحبذ عدم التجول 

  .امتنعوا عن تناول المشروبات الساخنة حين تمسكون بابنكم 

  إذا انسكب سائل على األرضية، الرجاء إبالغنا بأسرع وقت ممكن لنهتم بتجفيف األرضية. امتنعوا عن السير على األرضية المبللة من أجل

 تفادي االنزالق. 

 يلهم أو حالتهم الصحية أو النفسية، وجود مرافق دائم خالل كل فترة العالج. من الواجب، في حاالت متلقي العالج غير المستقلين بسبب ج 

  .يجب االنتباه بأن تكون عجالت سرير/ أريكة العالج مقفلة 

  السرير خالل العالج.  جوانبال تسمحوا لطفلكم بالتسلق على 

  ممنوع إجالس طفلكم في األماكن التي من الممكن أن يتعرض للسقوط منها: كاونتر، درابزين، أثاث، حافة النافذة، عمود الحقن الوريدي

 وغيرها. 

  بجانب الطفل واالهتمام بإزالة العوائق الممكنة مثل: المالبس، األلعاب واألحذية.  مرتّبةيجب الحفاظ على بيئة ومحيط 

 ئما بإغالق جوانب سرير عالج ابنكم. إذا اضطررتم لترك ابنكم لفترة قصيرة، الرجاء إبالغ الممرضة الموكلة بأمره. اهتموا دا 

  .ممنوع النوم بجانب الطفل في السرير/ األريكة 

  .ممنوع السماح للطفل بالنزول من أريكة العالج عند انتهاء العالج دون موافقة من الممرضة المعالجة 

 ل من األريكة أو السرير، من المفضل الجلوس أوال، االنتظار لعدة دقائق والنهوض تدريجيا من أجل تفادي الدوار وعدم التوازن عند أي نزو

 اللذين من شانهما أن يسببا السقوط.

  .من أجل الدعم الثابت والشعور باألمان، استخدموا األغراض الثابتة أو المثبتة التي ليس باإلمكان أن تتحرك 

 في المركز الطبي )من أجل تلقي االستشارة وإجراء الفحوص(، يجب االنتباه بصورة خاصة لتوصيالت الحقن المختلفة األقسام  االنتقال بين خالل

 المركزي.  سطرةالقالوريدي، قثطار البول، أنبوب التصريف، الكانجورور أو 

 اب الحمام أو المرحاض. خالل استحمام الطفل، يجب المكوث على بعد نداء منه. ممنوع إقفال ب 

 

 يديكم!أسالمة أطفالكم تهمنا، وهي بين 
 نحن هنا من أجلكم

 ياإلسعافاألطفال  قسمطاقم 
 


