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للمرضى  معلومات 

بالفعل االتصال )طبيعي) اتصل   عدم 

نزيف

حمى
مقدمة رعاية ما

الوالدة بعد 

التبول
مقدمة رعاية ما

الوالدة بعد 

الوالدة الهاتفي لرعاية ما بعد   تعليمات االتصال 

 ةحفصلا رهظ يرظنأ

 حفاظة ما بعد الوالدة
جديدة كل 3 ساعات

اليد قبضة  بحجم   خثرتين 
خالل 24 ساعة )يوم واحد)     

حفاظة ما بعد الوالدة مبتلة خالل
نصف ساعة 

اليوم الحرارة لمرتين في  قيسي 
تكون الحرارة أقل من 38 درجة مئوية

الحرارة بدرجة 38 درجة مئوية أو أعلى

يمكن التبول خالل 6 ساعات بعد الوالدة

نصيحة: قومي بالتبول كل 3 ساعات

عدم القدرة على التبول خالل 6 ساعات بعد الوالدة
التبول بشكل قطرات \ عدم القدرة على إفراغ البول

التبول مباشرة بعد  للتبول ما  بالحاجة  اإلحساس 
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لون جلد وردي أسمر
والقدمين اليدين  ازرقاق 

اللسان ازرقاق الجسم، ازرقاق 
أو ازرقاق الشفتين     

شحوب الجسم \جسم بلون رمادي
بلون أصفر جسم 

 لون
الرضيع الطفل 
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للمرضى  معلومات 

بالفعل االتصال )طبيعي) اتصل   عدم 

القابلة بعيادة  اتصلي 

الوالدة الهاتفي لرعاية ما بعد   تعليمات االتصال 

تنفس
الرضيع الطفل 

درجة حرارة
الرضيع الطفل 

تكون الحرارة أقل من 36.5 درجة مئوية
تكون الحرارة أعلى من 37.5 درجة مئوية

 قياس درجة الحرارة
لمرتين في اليوم عن طريق الشرج     

الحرارة ما بين
درجة مئوية 37.5- 36.5       

اليدين والقدمين بأن  اإلحساس 
باردتان غالبا في األربعة وعشرين ساعة األولى     

اطمئنان عدم 

هل أنت غير مطمئمنة أو قلقة: اتصلي دائما
المتلقاة المعلومات  لم تكن  إذا 

واضحة     

??

36.5 - 37.536.5 37.5

الرضيع أسرع الطفل   تنفس 
من تنفس البالغين     

منتظم غير  بشكل  التنفس 
 الشخير أو إصدار أصوات

التنفس ألكثر من 60 مرة في
الدقيقة     

التنفس في  صعوبة 
التنفس أثناء  أنين 

الصدري القفص  سحب 
توسع فتحات األنف

التنفس أثناء 
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