
SUPPORTING YOUR PREMATURE BABY'S DEVELOPMENT IN NICU - ARABIC 

من    (NICU)وحدة العناية المرّكزة لحديثي الوالدة  على التكيف مع بيئة    ة طفلكاحتياجاته الخاصة. يمكنك مساعد  عن اآلخر وكّل له   طفل  يختلف كل

توفير   مرهف  له  دعمالخالل  والتطور  طفلك إن    . بحس  النمو  مرحلة  يمكن  في  التي  األشياء  من  العديد  بها  والدينلل  وهناك  نمو    القيام  . أطفالهملدعم 

ما يمكننا القيام به لمساعدة طفلك النمو المعتاد 

المراحل . في الحواس التي تتطور النظام البصري هو آخر البصر

، غالبًا ما تكون عيون طفلك مغلقة وعندما تفتح ةمبكرال

 بسهولة بسبب الضوء الساطع. المفرط  تتعرض للتحفيز

اإلمكان.  عندبتغطية الحاضنة  يموق •

أو   للعينين ناعم بقناعمن الضوء الساطع بيديك أو  عينيهاحِم  •
 بالبطانيات.

هذه الطاقة  الطفل يحتاج لإن  إذ  ة البصري  المحفزات من  يقلل •
 . ةمبكرال المراحلللنمو في 

الحمل. يتعرف   في المراحل المبكرة منالسمع   حاسة  تطورت السمع

ومن المرجح  ويشعر بالراحة عند سماعه، على صوتك  الطفل 

 لضوضاء الصاخبة. تجاه اأن يكون حساًسا 

طفلك.  إلى تحدثي بهدوء  •

من الجهة األخرى  أو التحدث  األصوات الصاخبة  يتجنب  •
 لغرفة. ل

كتم الصوت.  فياألطفال أيًضا   أسّرة تساعد أغطية  •

العطور القوية.  يتجنب  •لروائح القوية. تجاه ايتعرف طفلك على رائحتك ويكون حساًسا الشم

األخرى من  إزالة المواد المطهرة والروائح القوية قومي ب  •
 بعد االستعمال.  الحاضنة في أسرع وقت ممكن

الحركة  

والوضعية 

في الحد   ساهمت  والتيالرحم،  داخل  القوقعةعلى معتاد  طفلك

 حركته.  من

تبدو حركاته  قد فم في حركاته، لذا كّ يحاول التحال يزال طفلك 

 . متشنجة أحيانًا

ويتمكن   متقوقعة ينام فيه بوضعية لطفلك  أعّدي فراًشا محموالً  •
 الرحم(.  داخل  كما كانت وضعيتهالضغط عليه )من 

ذراعي طفلك و/أو ساقيه أثناء العناية به أو إذا شعر   ضّمي •
 بالضيق. 

وجهه.  أو بالقرب من  الوسط حاولي وضع يدي طفلك معًا في  •

اللمس  

والتهدئة

تجاه  وقد تكون حساسة  طرية جًدافي هذا العمر تكون البشرة  

 . بشكل مفاجئلمسه تم للمس. قد يفاجأ طفلك إذا ا

 طفلك قبل لمسه أو تحريكه.   إلىتحدثي برفق  •

دغدغة. ب  يشعربلطف ولكن بحزم حتى ال  يهالمس •

 تدفئة يديك قبل لمسه. قومي ب  •

 الحتياجاته.   يب ي ردود فعل طفلك واستج يراقب  •

باستخدام لغة الجسد مثل   عما يشعرون بهاألطفال  يعّبر التواصل والسلوك 

أو   الخدجالحركة والوضعية وتعبيرات الوجه. قد يجد األطفال 

الكثير من التحفيز. عندما يكبر   تحّمل صعوبة في   المرضى

قضاء المزيد من الوقت مستيقًظا   يتمكن من سوف طفلك 

 لمزيد من التفاعل. بايسمح مما  وهادئًا

استجيبي بشكل داعم لتعبيرات وجه طفلك ولغة جسده. تعاملي  •
  استراحات خاللوامنحيه فترات راحة/ برفق مع طفلك 

 تمسك به ي ل كإصبع له  األنشطة، أو قدمي 

األمر اسمحي لطفلك بالنوم لفترات طويلة دون إزعاج. هذا  •
 . هوتطور دماغ ه نموضروري ل

لمزيد من المعلومات والمشورة 

 Neonatal)  الخدمات المساندة لحديثي الوالدة  أحد أعضاء فريق  أن تنادي ، اطلبي من ممرضتك  The Women’s in Parkville  مستشفى  طفلك مريًضا في إذا كان  

Allied Health) . 

,, 
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