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 1 الصفحة   د. إبراهيم األطرشإعداد : 

 

 العناية بالحبل الرسي عند حديث الوالدة
 

 

 ا  هذه العناية تهدف
ً
ي نهاية األمر. إىل الحفاظ عىل جذر الحبل الرسي نظيف

 
 أثناء جفافه وسقوطه ف

  ، ا
ً
 من مبللة بالماء سفنجة مي طفلك بالمسح بإحم  وللحفاظ عىل الحبل جاف

ً
ي حوض من الماء غطيسهتبدال

 . (Babywanne) ف 

  ي
 البول. ب الحبل الرسي جذر  تبلل لمنع ةالرس قليال من مستوى أسفل  بحيث ينتهي الحفاض أغلق 

 ي الوقت الذي يسقط فيه  ي   قد تالحظ
. الحبل الرسي ، و بضع قطرات من الدم عىل الحفاض ف   هذا امر طبيعي

  فين    أو ولكن إذا كان الحبل  . بعياةة األطفال، فاتصىلي  مستمر بشكل  ين  

 

 التهاب منطقة الحبل الرسي

 

 )ي حالة وجوة أي من العالمات بعياةة األطفال اتصىلي  مع ذلك غن  شائع ، عموما اإللتهاب بالجراثيم )اإلنتان
 التالية:  ف 

o من الحبل الرسي تصدر  إفرازات صفراء كري  هة الرائحة 

o الرسي احمرار الجلد حول قاعدة الحبل 

o  أو الجلد المجاور له الحبل الرسيعند لمس  طفلالبكاء 

  األ سبعع أو األ  عمرطفل ال عندما يبلغيجف جذع الحبل الرسي ويسقط عاةة ما .  سبوعي  

    األطفال. طبي    فهذا يشن  إىل وجوة مشكلة عاةة ، و يج  عندها اسششارةإذا لم يجف و يسقط بعد عمر األسبوعي 
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 2 الصفحة   د. إبراهيم األطرشإعداد : 

 

ي   Granulom الرسيالورم الحبيب 

 

 من أن يجف تماًما ، فإن الحبل يشكل ورًما حبيبًيا 
ً
ي بعض األحيان ، بدًل

 
ي الذي  ف ة حمراء من النسيج الندب  ي منطقة الرسةأو كتلة صغن 

 
بعد  يظهر ف

 مصفًرا بدرجة خفيفة.  عاةة ما ين    سقوط الحبل الرسي ، و
ً
 سائًل

 ي غضون أسبعع تق
 
ي هذه الحالة ف

ي بماةة خاصة سجيالن ك ، فقد يحتاج األمر إىل كي  ريًبا ، ولكن إذا لم يحدث ذلعاةة ما تختق   .الحبيب 

 

 ةرس الفتق 

 

 ة من األمعاء تحت  و هو عبارة عني أن منطقة الحبل الرسي لطفلك تندفع للخارج عندما يبكي ، فقد يكون مصاًبا بفتق س   إذا بدا تبارز قطعة صغن 

ة من   كما هو الحال عند بكاء الطفل.  عاليا ضغط ةاخل البطنالعندما يكون  ، و يحدث ذلك جدار البطن عضالتالجلد عن  فتحة صغن 

  ة ، وعاةة ما تشق  من تلقاء نفسها الحالة هذه   شهًرا بعد الوالةة.  21إىل  21 خاللليست خطن 

 ي حاالت قليلة
 . يحدث الشفاء العفوي إذا لم فتحة العضالت المسببة للفتقغال  إل  تحتاج لعمل جراحي قد  ف 

 و ال ينصح به.  " فو  هذه المنطقة قد يكون ضاًرا قطعة نقوةلصق "وضع الصق ضاغط أو ن تجدر اإلشارة هنا أ 

 

 


