
اليرقان (الصفرا)

ال يمكن تشخيص اليرقان بالعين المجردة ، لذالك قد

يأخذون عينة دم إذا كان في اشتباه في اإلصابة باليرقان،

ويكون هذا التحليل له أهمية أكثر إذا كان الطفل من

الخدج. يتم عالج اليرقان بالعالج بالضوء.

نصيحة!
اطرح عىل طبيب األطفال أي

أسئلة معدة مسبًقا في اختبار

U2. من األفضل طلب مترجم
مقدًما.

القياسات (U3 ، U2 ، U1)  وفحص

فيتامين ك

اختبار السمع

فحص عيوب القلب (قياس نسبة

(POX - األكسجين في األوردة

فحص دم الحبل السري في حالة

االشتباه في وجود عدوى محتملة.

إجراءات المولود الجديد
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فحص الخروج من المستشفى

(أو عندما يبلغ الطفل 3 أيام من
العمر) يتم إجراؤه مع طبيب

األطفال.

الفحص األول للطفل (البكاء

، التنفس ، ضربات القلب).
يمكن إجراؤه عىل صدر

الوالدين بعد الوالدة مباشرًة.

تعليمات

www.empoweredbirthmovement.com

U3 U2 U1

التهاب الكبد B، وفيروس نقص المناعة
البشرية (HIV) ، واألمراض المنقولة جنسياً

قد يحتاج الطفل إىل تطعيمات أو عالج إضافي بعد

الوالدة مباشرة.

األدوية خالل فترة الحمل

بما في ذلك الميثادون ، مسكنات األلم األفيونية ،

أو غيرها من األدوية / العقاقير. قد يكون من

الضروري مراقبة األعراض والعالج.

(Ultrasound) األمواج فوق الصوتية

عىل الوركين أو الكىل ، إذا كانت هناك حاالت مرض

سارية في العائلة أو إذا تم التعرف عىل أي شيء غير
.U2 طبيعي أثناء فحوصات ما قبل الوالدة أو فحص

أمراض فرط نشاط الغدة الدرقية

 وأمراض المناعة الذاتية
يمكن لألجسام المضادة أن تمر عبر المشيمة ، لذا

قد يحتاج الطفل إىل بعض الفحوصات اإلضافية

والرعاية.

فحص نسبة السكر في الدم

إذا كانت األم مصابة بداء السكري أو كان الطفل
كبيرًا جًدا أو خديجًا.

فحص التمثيل الغذائي 

يتم وخز كعب الطفل في عمر ما بين 36-72 ساعة. يشمل

الفحص ما يصل إىل 22 مرًضا عند الحاجة.

الفحص الكامل مع طبيب

أطفال األسرة في األسبوع

الخامس تقريًبا.

https://www.webteb.com/general-health/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9

