


هذه املعلومات تخص املريض أو من يرعاه . الهدف منها هي اإلجابة عىل بعض 

للتعرف عىل  .ملساعدتهم  أقاربهم  أو  املرىض  من  تطرح  ما  كثرياً  التي  األسئلة 

بعض الحقائق والنصائح املهمة .

مالحظه : هذه املعلومات مفيدة ولكنها ليست بديلة الستشارة أعضاء الفريق 

الطبي 

مع تحيات لجنه التثقيف الصحي لقسم امراض الدم واالورام لألطفال 



قد يسقط املريض من الرسير او الكريس او اثناء امليش .وهو امر مهدد لسالمة  املريض 

ألنه أحد االسباب املؤدية إىل اإلصابات الخطرية . واغلب حوادث السقوط تحدث عند 

الوالدين ولذلك نحتاج مساعدتكم حتى  االطفال املنومني يف املستشفى ويف وجود 

نرتقي ونحسن من رعاية املرىض ولتكون البيئة املحيطة بهم اكرث اماناً



كيف نحمي اطفالنا من السقوط
  How we protect our children from fall                                                                           

- تعريف الطفل عىل غرفته : مكان الحامم –تعليمه كيف يستخدم جرس التمريض 

عند الحاجة

- تقديم حذاء طبي مقاوم لالنزالق للمريض وللمرافق ايضاً

- البقاء بجانب الطفل عند مغادرته للرسير او عند االستحامم او عند قياس الوزن له

- ابقاء اعمدة الرسير مرتفعة لألعىل عند ترك الطفل برسيرة حتى لو لفرتة قصريه جداً

- اخبار املمرضة املسئولة عند مغادرة غرفة طفلك وبقاءه وحيداً مع التأكد بأن جرس 

التمريض بجانبه عند الحاجة له 

- املحافظة عىل نظافة ارضية الغرفة جافة ونظيفة من البلل و اخبار املمرضة املسئولة 

إذا انسكبت سوائل عىل ارضية غرفة املريض او عند شعورة بدوخة او غثيان . 

- إذا كان الطفل يستخدم كريس متنقل او عكازات او أي جهاز اخر يفضل احضاره 

واستخدامه خالل فرتة التنويم باملستشفى عند الحاجه لذلك 



ماذا يجب عىل املرافق عمله عند سقوط الطفل 
                                    What should the sitter do when the child full down

- عدم تحريك الطفل من مكان السقوط اذا كان السقوط عىل الرأس 

الرتتيبات  وعمل  الطفل  لفحص  الطبيب  بأخبار  ستقوم  و  حاالً  املمرضة  استدعاء   -

الالزمة 

- سوف يتم تسجيل حادثة سقوط الطفل يف ملفه حتى يتم اخذ االحتياطات االزمة 

يف الفرتة القادمة من وجودة يف املستشفى ملنع تكرار حوادث السقوط.
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