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ملحق النشاط الثالث 

دراسة حالة )1(
الحصبة... مرض عادي!

إننا نعيش يف أرسة كبرية و وضعها املادي مالئم، أخي الصغري عمره سنة ، إنني أعرف أّن والدي قد أخذه للتحصني أربع مرات 

عندما كان رضيعاً، ولكنني ال أذكر أنهم أخذوه للتحصني ضد الحصبة لدى بلوغه تسعة أشهر من العمر كان يتمتع بصحة 

جيدة، وقد سمعت والدي يقول بأن الحصبة مرض عادي وأنه مل يعد خطرياً هذه األيام. 

ولكن يف الشهر املايض، أُصبت أنا بالحصبة، ولكنها مل تؤثر يف صحتي كثرياً ألنني تلقيت اللقاح عندما كنت صغرياً 

وأصيب أخي كذلك بالحصبة، وأصبح مريضاً جداً، وكانت حرارته مرتفعة لستة أيام، وعيناه محمرتان، وأنفه يسيل وكان 

يسعل، ويصدر صوتاً مزعجاً عندما يتنفس، وغطت البقع الحمراء كل جسمه، ويف اليوم السادس أصبح تنفسه أسوأ، وقالوا 

يل أنه مصاب بذات الرئة. 

دراسة حالة )2(
أختي الصغرى 

أعيش مع أمي وأختي الصغرى يف قرية، حيث يذهب والدي للعمل يف املدينة ويعود يف نهاية كل شهر، وعندما كان 

عمر أختي الصغرى )6( أسابيع، أخذتها والديت إىل املركز الصحي إلعطائها اللقاحات الالزمة، علامً أن أختي كانت تعاين 

من ارتفاع بسيط يف درجة الحرارة، ويف أثناء الطريق رأتها إحدى الجارات ونصحتها بالعودة إىل املنزل، فكام قالت ألمي بأن 

اللقاح ال يُعطى للطفل يف أثناء مرضه، ما عليك إذا انتظرت عدة أيام. 

وبناًء عليه عادت أمي إىل البيت ونظراً النشغالها، وكذلك لقلقها مام سيقوله العامل الصحي ألنها تأخرت كثرياً عن موعد 

اللقاح، مل تقم بتحصني أختي. 

وبعد ذلك أصيب طفل جارتنا بالسعال الدييك، وقد أصيبت أختي بالسعال الدييك أيضاً، فقد أصبحت تسعل وتتقيأ 

وتفقد الوزن وتهزل، وأحياناً تصبح زرقاء اللون من حدة السعال. قال العامل الصحي ألمي أن أختي قد متوت. 
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دراسة حالة )3(
اللقاح للمرض فقط !

ُرغم توافر الخدمات الصحية بالقرب من القرية، التي يسكن فيها أبو حامد – صاحب أكرب مزرعة يف القرية.

إال أنه مل يُحّصن أياً من أطفاله الثالثة باللقاحات الالزمة، فهو كام يقول ويردد دامئاً – عندما تطلب إليه زوجته أن يسمح لها 

بالذهاب إىل املركز الصحي إلعطاء األطفال اللقاحات التي تسمع عنها يف التلفاز – الحمد لله ال يوجد أمراض يف العائلة، 

وأوالدنا يأكلون أفضل الطعام، يا أم حامد اللقاحات لألوالد ضعاف الصحة واملرىض. 

خالل هذا الشهر أصاب بعض أطفال القرية وباء شلل األطفال، وعىل إثر ذلك مرض حامد وأخوه األصغر ماجد، ومل يتوف أي 

منهام، ولكنهام اآلن يف املشفى، ويتوقع األطباء أن أحدهام لن يكون مبقدوره أن مييش عىل قدميه عىل اإلطالق. 
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جدول لقاحات الطفل :

اللقاحعمر الطفلالزيارة

السل + التهاب الكبد البايئ )1(خالل األسبوع األول من الوالدة1

الخاميس + الشلل العضيل )1(بداية الشهر الثالث2

الرباعي + الشلل العضيل )2(بداية الشهر الخامس3

الخاميس + الشلل الفموي )1(بداية الشهر السابع4

م م ر )1( + الشلل الفموي )2( + فيتامني أبعمر 12 شهرا5ً

م م ر )2( + الرباعي = الشلل الفموي )3( + فيتامني أبعمر 18 شهرا6ً

سحايا )a-c-y-w 135( + ثنايئ طفيل TD + شلل فمويالصف األول )بعمر 6 سنوات(7

ثنايئ كهيل Tdالصف السادس )بعمر 12 سنة(8
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ملحق النشاط التاسع:

بطاقات العمر المالئم لهذه المهارات بطاقات المهارات المتوقعة

منذ البداية "الوالدة" يرى ويسمع

نهاية الشهر الثالث يتحكم برأسه

من الشهر 8-6 يجلس دون مساعدة

من الشهر 9-7 يزحف / يحبو

من الشهر 14-12 مييش

من الشهر 14-11 ينطق أوىل كلامته

من الشهر 15-10 بزوغ األسنان
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ملحق النشاط العاشر ورقة عمل 

مواقف من الحياة وكيف نتصرف؟ 

1. عمر سمري ستة أشهر، أصيب بإسهال ملدة أسبوع، وتم إسعافه يف املستشفى لتعرضه للجفاف، وأمه كانت قد توقفت 

عن إرضاعه خوفاً من استمرار اإلسهال، واكتفت بأدوية طبية اشرتتها من الصيدلية بناًء عىل نصيحة جارتها أم عيل. 

- مباذا تنصحون أم سمري؟

2. عمر سامح )6( أشهر، أصيبت بإسهال، ونجحت األم بوقفه دون العودة إىل الطبيب، خالل أقل من ثالثة أيام، وبدأ وزن 

سامح يزداد ويعود إىل وضعه الطبيعي. 

- يا ترى ماذا فعلت أم سامح حتى نجحت بذلك؟ 

3. عمر أحمد )18( شهراً، إنه يعاين من قلة التبول، وجلده بدأ يفقد مرونته، ومل يعد نشيطاً كام عهدته أمه، وهو يبيك بال 

دموع، كام أن حرارته بدأت باالرتفاع ومل توقفها الكامدات. 

- مّم يعاين أحمد، ماذا تنصحون والديه؟

4. سلمى طفلة، عمرها سنة ونصف، ولها )4( إخوة أكرب منها، أكربهم )8( سنوات، حتى تستطيع األم تلبية احتياجاتهم، 

ترتك الفوط املستخدمة دون التخلص منها، وتنىس غسل يديها باستمرار ثم تقوم بإعطاء سلمى طعامها ، وأحياناً الحليب 

بالزجاجة. 

- ماذا تتوقعون أنه سيحدث لسلمى؟ ماذا تنصحون األم؟ 

5. رزان طفلة عمرها سنتان، أصيبت باإلسهال، ومنذ البداية أحرضت األم محلول اإلماهة، إال أن رزان تتقيأ معظم ما يدخل 

فمها. 

- ماذا عىل األم أن تفعل؟ 

6. يعاين سامي من اإلسهال الشديد، مع قيء مستمر، ويرفض تناول السوائل بالفم، ومل يُظهر أي تحسن، فاإلسهال مستمر، 

وبدأت درجة حرارته باالرتفاع. 

- ماذا عىل األهل أن يفعلوا؟ 



صّحة األطفال الصغار وتغذيتهم

8

برامج يومية إلطعام الطفل: 

من الوالدة حتى نهاية الشهر السادس

االقتصار عىل الرضاعة الطبيعية املطلقة لألسباب التالية:

يحتوي حليب األم عىل العنارص الغذائية الالزمة لنمو الطفل كافة 	 

حليب األم سهل الهضم	 

حليب األم جاهز دوما، نظيف ومعقم، وبدرجة حرارة مناسبة 	 

ينمي الرابطة العاطفية بني األم والطفل	 

غري مكلف اقتصادياً	 

بعمر 7 إلى 12 شهرًا

رضاعة طبيعيةيف الصباح الباكر

عصري فواكه أو فاكهة مهروسةاإلفطار

حليب مع بسكويت – صفار البيض بالتدريج مرة كل يومني الضحى

ويعطى البياض بدءاً من الشهر التاسع

خضار مع اللحم أو الدجاج وميكن إعطاء السمك بدءاً من الغذاء

الشهر التاسع

فاكهةبعد الظهر

مهلبية أو بسكويت مع الحليباملساء

رضاعة طبيعيةليالً
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بعمر سنة فأكثر

رضاعة طبيعية أو حليب أو عصرييف الصباح الباكر

خبز أو كعك – جبنة أو لبنة – حليب – بيضة كل يومنياإلفطار

حريرة أو مهلبية أو رز بالحليبالضحى

خضار مع اللحم أو الدجاج أو السمكالغذاء

فاكهة – خضار – عصري الليموناملساء

رضاعة طبيعية أو حليبليالً
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جدول غذائي في العام الثاني من العمر:

الصباح الباكر :

حليب )إرضاع(	 

بيضة كل يومني 	 

خبز أو كعك 	 

جبنة أو لبنة	 

الساعة العاشرة :

فواكه مسلوقة )أو(	 

فواكه مبشورة )أو(	 

فواكه مقطعة )نوعان أو أكرث(	 

ظهرًا :

احــريص 	  أكــرث(  أو  )نوعــان  خضــار 

عــىل وجــو خضــار خــرضاء. 

رز أو بطاطا. 	 

لحــم أو دجــاج أو بقــول )حمــص – 	 

فــول – عــدس...(

ملعقة سمن أو زيت. 	 

فترة بعد الظهر :

حريرة أو مهلبية )أو(	 

رز بالحليب )أو(	 

بسكويت مع حليب	 

قبل النوم:

قطعة خبز أو كعك	 

قطعة جنب أو لنب	 

حليب )إرضاع(	 
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ملحق النشاط الرابع عشر : 

ورقة عمل إرشادات صحية 

إرشادات لضمان صحة الطفلالعمرالمجموعة

األطفال أقل من )6( أشهراألولى

6 أشهر حتى إىل نهاية العام األولالثانية

من عمر )1 – 3( سنواتالثالثة

من )3 – 6( سنواتالرابعة

من )6-9( سنواتالخامسة
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صحة األطفال الصغار وتغذيتهم:

يبدأ الفرد بالتمتع بالصحة الجيدة عندما يبقى عىل قيد الحياة، ولهذا يؤكد العامل أهمية بقاء األطفال غري أننا رسعان ما 

نتخطى مرحلة البقاء إىل مرحلة النامء، التي تتجاوز األفكار الصحية البسيطة املتمثلة يف »غياب املرض« إىل أفكار صحية 

أشمل وأكرب تتمثل يف الصحة الجسدية، العقلية، العاطفية واالجتامعية، ولهذا، عرّفت منظمة الصحة العاملية »الصحة« 

بأنها : 

)حالة يتمتع فيها اإلنسان بوضع جسدي واجتماعي سليم، وليس مجرد الخلو 
من المرض(

القواعد الخمس للمحافظة على صحة الطفل : 
1. النظافة : 

- النظافة الشخصية. 

- نظافة البيت واملدرسة والبيئة.

- نظافة الطعام. 

2. التغذية الجيدة واملتوازنة. 

3. الوقاية من العدوى وأخذ اللقاحات. 

4. الزيارات املنتظمة للطبيب ومراكز الصحة. 

5. فرتات كافية للنوم والراحة واللعب. 

 

الحماية من أمراض الطفولة المبكرة : 

خالل فترة الحمل : 

معرفة األم رشوط الحمل السليم ومراحله، والوالدة ومراحلها، وتحضريها جسدياً ونفسياً الستقبال املولود الجديد. 	 

التغذية املتوازنة واملتكاملة لألم الحامل. 	 

مراجعــة الطبيــب شــهرياً ملراقبــة الجنــني، وقيــاس الضغــط وفحــص البــول والــدم، وأخــذ لقــاح الكــزاز، ومراقبــة الــوزن، 	 

للرضاعــة. الثــدي والحلــامت اســتعداداً  ومراقبــة 

في أثناء الوالدة : 

الوالدة يف املشفى، وتحت إرشاف طبي، حيث يتيح ذلك : 

استعامل أدوات جراحية معقمة، وشاش وقامش نظيف ومعقم الستقبال املولود. 	 
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العناية بالرسة من قطع وربط بشكل سليم ومعقم. 	 

املحافظة عىل حرارة جسم الوليد بوجود املشع الحراري. 	 

)ملزيد من التفاصيل حول رشوط السالمة يف فرتة الحمل والوالدة، باإلمكان العودة إىل املادة املساندة يف جلسة الحمل 

السليم والوالدة اآلمنة من هذا الدليل(. 

بعد الوالدة : 

تنظيــف جســم الوليــد باملــاء الفاتــر دون صابــون إلزالــة الــدم واألوســاخ عنــه، وتجنــب غســل الوليــد بعــد الــوالدة مبــارشة 	 

لحاميتــه مــن الــربد. 

البدائيــة، 	  واملنعكســات  والرئتــني،  للقلــب  الرسيــري  الفحــص  ويشــمل  األطفــال،  طبيــب  قبــل  مــن  املولــود  فحــص 

بذلــك.  الخاصــة  اإلجاصــة  بواســطة  واألنــف  الفــم  مــن  املفــرزات  ومــص  األنــف(،  الفــم،  )الــرج،  الطبيعيــة  والفتحــات 

البحــث عــن أي تشــوهات خلقيــة كخلــع الــورك الــوالدي واإلحليــل التحتــي للذكــور، ووجــود الخصيتــني يف الصفــن، 	 

وكســور عظــم الرتقــوة أو أي عظــام أخــرى، وشــلل آرب ، ووجــود ســاد والدي يف العينــني. 

قياس الطول ومحيط الرأس والوزن وتسجيلها يف بطاقة الوليد. 	 

إبقــاء الوليــد إىل جانــب أمــه ليســتمد منهــا الــدفء والحنــان، والبــدء بإرضاعــه مبــارشة خــالل نصــف الســاعة األوىل بعــد 	 

الــوالدة. 

إرشادات صحية عامة لحماية الطفل من المشكالت الصحية خالل 

األعوام األولى من عمره : 

الــوزن 	  الــوزن والطــول مــن خــالل مراجعــة الجــدول الخــاص بزيــادة  عــىل األهــل مراقبــة منــو الطفــل بانتظــام مــن حيــث 

والطــول، ويُفّضــل أن يتــم ذلــك خــالل الزيــارات الدوريــة للطبيــب، أو أقــرب  مركــز أمومــة وطفولــة . 

تأمــني احتياجــات الطفــل مــن الغــذاء الــكايف يُعــد أمــراً رضوريــاً لنمــوه وتطــوره الســليم، فســوء التغذيــة يــؤدي إىل اإلصابــة 	 

الــدم. ويوفــر الغــذاء الجيــد للطفــل الطاقــة  الناتجــة عــن نقــص الفيتامينــات مثــل : الكســاح أو فقــر  ببعــض األمــراض 

الحراريــة، وبنــاء األنســجة يف جســمه والوقايــة مــن األمــراض. 

رضورة االحتفــاظ ببطاقــة اللقاحــات وفــق الربنامــج الوطنــي املعتمــد، واملبــادرة لزيــارة املركــز الصحــي الســتكامل تلقيــح 	 

الطفــل وفــق املواعيــد املشــار إليهــا يف الربنامــج. 
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الكشــف املبكــر عــن أي حالــة مرضيــة، واتخــاذ التدابــري العالجيــة املناســبة يف الوقــت املناســب، مــام يكفــل للطفــل 	 

شــفاًء رسيعــاً ومنــواً وتطــوراً إيجابيــني. 

القيــام بالفحوصــات الطبيــة واملخربيــة الدوريــة لطفلــك خــالل الســنوات األوىل مــن حياتــه، ملراقبــة منــوه وتطــوره وحالتــه 	 

الغذائيــة، ألهميــة ذلــك يف تأمــني صحتــه وحاميتــه ومنائــه. 

التأكيد عىل أهمية النظافة الشخصية، وااللتزام بالعادات الصحية السليمة. 	 

التدخــني، 	  الدائــم مــن األوســاخ والغبــار ومخلفــات  بالتخلــص  البيئــة،  النظافــة املنزليــة، ونظافــة  التأكيــد عــىل أهميــة 

الالزمــة.  الشمســية  واإلنــارة  التهويــة  وتأمــني 

تنجــب املــرض باســتعامل املــاء النظيــف، وغــيل مــاء الــرب إذا مل يكــن مصــدره ســليامً، وإذا مل يصــل إىل املنــزل عــن 	 

طريــق األنابيــب، لذلــك يجــب غــيل املــاء الــوارد مــن مصــادر الجــداول والينابيــع واآلبــار والصهاريــج، وتربيــده قبــل الــرب 

خاصــة عنــد تقدميــه للرضــع الصغــار، ألن قدرتهــم عــىل مقاومــة الجراثيــم أقــل مــن قــدرة البالغــني. 

رضورة الرضاعــة الطبيعيــة الخالصــة مــن ثــدي األم حتــى متــام عمــر ســتة أشــهر، واالســتمرار بهــا إن أمكــن إىل عمــر ســنتني 	 

مــع األغذيــة التكميليــة األخــرى. 

نظافة الطفل : 

من أهم مظاهر االهتامم بصحة الطفل ورعايته : العناية بالنظافة العامة للطفل سواًء جسمه أو ملبسه أو أدواته ولعبه، فالنظافة 

تعترب من أهم حقوق الطفل الصحية، فهي التي تحميه من اإلصابة بالكثري من األمراض، وأهمها األمراض املعدية التي تنتقل 

إليه عن طريق تلوث طعامه. 

ومن هنا تُركّز املامرسات الصحية السليمة عىل أهمية أن تغسل األم يديها جيداً قبل تحضري الطعام، ومراعاة نظافة األواين 

التي يتناول فيها الطفل طعامه، والحرص باستمرار عىل النظافة الشخصية للطفل... كام أن فائدة النظافة الشخصية وبالذات 

حامم الطفل ال تقترص عىل الفوائد الصحية املرتبطة بالوقاية من املرض، وإمنا متتد ألكرث من ذلك، فهي تسهم يف تقوية 

جميع وظائف جسمه وتنشيطها، وتفتح شهيته لألكل، وتشعره باالسرتخاء والراحة واألمان. 

التحصين )التلقيح( : 

هو إعطاء الطفل لقاحاً بهدف تكوين مناعة لحاميته من اإلصابة باملرض عند حدوث العدوى، أي تحصني الطفل ضد األمراض 

من خالل اكتشاف املناعة الالزمة التي تحميه من اإلصابة بهذه األمراض، ويتم ذلك بإعطاء الطفل اللقاحات إما عن طريق 

الُحقن أو عن طريق الفم. 

واللقاحات أو الطعون  هي الجراثيم مثل الفريوسات أو البكترييا املسببة للمرض، أو سمومها، والتي تم معالجتها مخربياً 

بوسائل مختلفة، بحيث تصبح ضعيفة جداً، وغري قادرة عىل العدوى، ولكنها قادرة عىل إحداث املناعة يف جسم اإلنسان من 

خطر املرض يف حالة تعرضه للجرثومة القوية بعد تناول اللقاح. 
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واألمراض التي لها لقاحات كثرية، وهي مشمولة بربنامج اللقاحات الوطني وتقي من أمراض خطرية مثل : التدرن )السل(، 

الحصبة، الحصبة األملانية، إلتهاب الكبد... حيث يوفر التحصني الحامية لألطفال ضد عدد من أكرث أمراض الطفولة خطورة، 

ومن دون التحصني فإن كثرياً من األطفال سيموتون أو يصابون باإلعاقات. 

ولقد ساعدت حمالت التحصني املنترة يف أرجاء القطر السوري عىل إنقاذ أرواح مئات اآلالف من األطفال، ومع ذلك فإن 

الحاجة ال زالت قامئة لبذل مزيد من الجهود إلقناع جميع األرس بأن تأخذ جميع أطفالها للتحصني يف الوقت املناسب، وأن 

تستمر فيه حتى تكتمل جرعاته كافة. 

يف حالة عدم التلقيح ضد هذه األمراض ميوت ثالثة أطفال من كل مئة بسبب الحصبة، واثنان من السعال الدييك، وواحد 

من الكزاز، ومن بني كل مئتي طفل يصبح أحدهم مشلوالً طوال حياته، هذا باإلضافة إىل مضاعفات هذه األمراض، وهي 

تأخري النمو الجسمي والعقيل واحتامل اإلصابة بالعمى. 

المناعة : 

ماذا نقصد باملناعة؟ حني تغزو كائنات ضارة من بكترييا أو فريوسات جسم اإلنسان، يفرز الجسم مواد حارسة تُعرف 

باملضادات، وتتعلق هذه املضادات بالكائنات الغازية وتقيض عليها أو تُبطل مفعولها، ويف بعض الحاالت يفرز الجسم 

مضادات تحارب السموم الناتجة عن هذه الكائنات، تُعرف مبضادات التكسني أو االنتيتكسني، تبقى املضادات يف الجسم 

بعد الشفاء وتحميه من غزو الحق، وهكذا يصبح الطفل محصناً طوال حياته، إن املناعة هي توليد املضادات وبقاؤها يف 

الجسم. 

تأيت خطورة األمراض املعدية بسبب شدة املرض أحياناً، والتي قد تؤدي إىل الوفاة أو التسبب بإعاقة دامئة. وتكمن خطورتها 

أحياناً يف عدم توافر عالج مناسب لها. والعالج الوحيد هو عدم اإلصابة بها )وذلك عن طريق التحصني(. 

التحصين : 

ملاذا تحصني األطفال؟ يولد األطفال بإمكانات محدودة ملقاومة املرض، فمقاومة الجسم للمرض تنمو تدريجياً وبشكل عام 

فإن جهاز مقاومة األمراض يف جسم الطفل ال يكتمل إال عند بلوغه العام الرابع، وذلك يعني أن جسم الطفل حتى ذلك العمر 

سيكون عرضة لفتك الجراثيم املختلفة. 

ومن رحمة الله باملولود الجديد أن لديه املناعة عن طريق أمه، فاألم الحامل توفر للمولود خالل األشهر األوىل فقط بعض 

املناعة ضد األمراض التي كانت قد أصيبت بها، أو تناولت اللقاحات الخاصة بها، ولكن هذه املقاومة ال تدوم سوى بضعة 

أشهر فقط، وبعدها يصبح الطفل عرضة لإلصابة باملرض، وهذه املناعة عن طريق األم تكون ضد مرض الحصبة والشلل 

والكزاز فحسب، ولكن ال ميكن تأمينها ضد مرض السل ومرض السعال الدييك، ويعني ذلك أن الطفل قد يصاب بهذين 

املرضني حتى يف الشهور األوىل من حياته. 

الطفل غري املحصن سيكون عىل األرجح معرضاً لإلصابة بالحصبة والسعال الدييك، وهام مرضان قاتالن، ويضعفان صحة 
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الطفل حتى لو تعاىف منهام، إذ أنه يبقى هزيل الصحة، ولن يكون منوه سليامً، وقد ميوت يف وقت الحق بسبب سوء 

التغذية أو أمراض أخرى. 

إن الحصبة هي أيضاً سبب مهم لسوء التغذية والنمو العقيل الضعيف والعمى. 	 

ومــن املؤكــد تقريبــاً أن يصــاب الطفــل غــري املحصــن بفــريوس شــلل األطفــال، ويصــاب بالشــلل الدائــم واحــد مــن كل 	 

)200( طفــل يصيبهــم الفــريوس. 

تنمو جراثيم الكزاز يف الجروح، وتتسبب يف وفاة معظم الذين يصابون بالعدوى، إذا مل يتم تحصينهم. 	 

الوطنــي 	  الربنامــج  بحســب  والدتــه  منــذ  بالتلقيــح  البــدء  األهــل  عــىل  يتعــني  للطفــل،  حاميــة  أقــى  تأمــني  أجــل  مــن 

للقاحــات يف ســورية، حيــث تؤمــن املؤسســات الصحيــة جميــع اللقاحــات املطلوبــة لــكل طفــل عــرب شــبكة املراكــز 

كافــة.  الســورية  املناطــق  يف  املوجــودة  واملســتوصفات  الصحيــة 

لقاحات التحصين خالل السنة األولى من حياة الطفل : 

مــن الحيويــة مبــكان، تحصــني األطفــال يف الفــرتة املبكــرة مــن حياتهــم، فنصــف الوفيــات التــي يســببها الســعال الديــيك 	 

وثلــث الوفيــات بالشــلل، وربــع الوفيــات بالحصبــة، تحــدث قبــل أن يبلــغ الطفــل الســنة األوىل مــن عمــره. 

مــن األمــور بالغــة األهميــة للرضــع اســتكامل الــدورة الكاملــة مــن اللقاحــات خــالل الســنة األوىل مــن عمرهــم. وبخــالف 	 

ذلــك، فلــن تكــون هنــاك فائــدة للقاحــات، وهنــاك بعــض اللقاحــات التــي ال يحتــاج الطفــل إىل أخذهــا إال مــرة واحــدة. 

أمــا بعضهــا اآلخــر فيجــب أخــذه ثــالث مــرات، عــىل أن يكــون هنــاك فــرتة فاصلــة ال تقــل عــن أربعــة أســابيع بــني الجرعــة 

واألخــرى. 

إن الــيشء املهــم الــذي يجــب أن يعرفــه األبــوان هــو أن الطفــل يجــب أن يؤخــذ للتحصــني خمــس مــرات يف الســنة األوىل 	 

مــن حياتــه، وذلــك وفــق الربنامــج الوطنــي للقاحــات. 

تحصين الطفل المريض : 

من األسباب الرئيسة التي متنع اآلباء واألمهات من إحضار أطفالهم للتحصني إصابة الطفل بالحمى أو الرشح أو اإلسهال 

أو مرض طفيف آخر يف اليوم املقرر لتحصينه، وحتى لو تم أخذ الطفل الذي يعاين من مرض بسيط أو من سوء التغذية 

للتحصني، فقد ينصح العاملون الصحيون بعدم إعطائه حقن التحصني. إن هذه النصيحة خاطئة، إذ أنه أصبح معروفاً اآلن أنه 

ال رضر من تحصني الطفل الذي يعاين من مرض بسيط أو من سوء التغذية. 

يجب تحصين جميع اإلناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين )15 – 44( سنة تحصينًا 
كاماًل ضد الكزاز : 
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فعــىل جميــع النســاء اللــوايت يف ســن اإلنجــاب، أو اللــوايت يصبحــن حوامــل أن يتأكــدن أنــه جــرى تحصينهــن ضــد الكــزاز 	 

وبهــذه الطريقــة ميكــن حاميــة كل مــن األمهــات واألطفــال حديثــي الــوالدة. 

وإذا مل تكــن املــرأة قــد تــم تحصينهــا، يجــب إعطاؤهــا جرعــة أوىل مــن لقــاح الكــزاز يف أقــرب فرصــة بعــد أن تصبــح حامــالً. 	 

وميكــن إعطاؤهــا الجرعــة الثانيــة بعــد أربعــة أســابيع مــن إعطائهــا الجرعــة األوىل، رشيطــة أن يكــون ذلــك قبــل األســبوعني 

األخرييــن مــن الحمــل، كــام يجــب إعطاؤهــا الجرعــة الثالثــة بعــد )6-12( شــهراً مــن تناولهــا الجرعــة الثانيــة أو خــالل الحمــل 

القادم.

ماذا يمكن أن يحصل بعد أخذ اللقاحات : 

ارتفــاع درجــة الحــرارة )الحمــى( : يحــدث عــادة خــالل )24( الســاعة األوىل بعــد تنــاول اللقــاح الثــاليث وملــدة يــوم واحــد 	 

أو بعــد )4-6( أيــام مــن تنــاول لقــاح الحصبــة. 

احمرار الجلد : يف مكان التلقيح وعادة يختفي بعد أيام. 	 

تورم موضعي : وعادة يختفي بعد عدة أيام أو أسابيع، ويكون عىل شكل كرة صغرية كحبة الحمص. 	 

طفح جلدي : يظهر عادة بعد تناول لقاح الحصبة بحوايل أسبوع. 	 

وكام هو الحال يف أي مرض، يجب إعطاء الطفل الكثري من الطعام والسوائل، كام أن حليب األم مفيد جداً يف هذه الحالة، 

أما إذا بدت املشكلة خطرية أو استمرت لفرتة طويلة فيجب أخذ الطفل إىل املركز الصحي. 

 

أمراض الطفولة المبكرة : 

يصاب األطفال يف مجتمعنا بكثري من األمراض التي ميكن تداركها بإتباع أساليب الوقاية واملعالجة املبكرة فاملرض يتفاقم 

عند األطفال برسعة، لدرجة أن املرض الذي يحتاج أياماً أو أسابيع لُيلحق رضراً كبرياً يف البالغني قد يقتل الطفل يف بضع 

ساعات، ولذا وجب مالحظة دالئل املرض برسعة واالهتامم به حاالً. 

ويف هذا الفصل سنعرض ألكرث املشاكل الصحية التي تصيب األطفال، وأكرثها خطراً عىل حياة األطفال ومنوهم وتطورهم. 

أواًل- اإلسهاالت الحادة :

ما هو اإلسهال : 

يعترب الطفل مصاباً باإلسهال يف حالة ازدياد عدد مرات التربز عىل املعتاد قد تصل إىل أكرث من ثالث مرات، باإلضافة إىل 

تحول الرباز إىل شكل سائل أو مايئ مع احتامل وجود رائحة أحياناً. ولكن براز األطفال الذين يرضعون حرصياً من ثدي األم 

يكون عادة ليناً أو رخواً، وهذا ليس اسهاالً. 
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كيف يكون اإلسهال خطرًا على صحة الطفل ؟ 

ألن اإلسهال الحاد يؤدي إىل فقدان السوائل من الجسم ويعرضه بالتايل لإلصابة بالجفاف الذي ميكن أن يؤدي إىل الوفاة، 

وكام أن اإلسهال املتكرر يؤدي إىل سوء التغذية، والذي بدوره يؤدي إىل تأخر منو الطفل فاإلسهال يعد من أكرث أسباب 

وفيات األطفال، نتيجة الستنزاف كمية كبرية من السوائل يف الجسم، ألن املاء يف جسم الطفل يف عامه األول يشكل 60٪ 

- ٪75 من وزنه، بينام يشكل املاء حوايل ٪55 - ٪60 فقط من وزن الكبار، وذلك يعني أن الطفل يعاين يف حالة فقدانه 

للامء أكرث بكثري من الكبار. 

يتسبب اإلسهال وما ينتج عنه من الجفاف وسوء التغذية، مبقتل أكرث من ثالثة ماليني طفل سنوياً، ويعد اإلسهال أحد 

األسباب الرئيسة لوفيات األطفال دون سن الخامسة، حيث تنجم 20 - ٪25 من حاالت الوفاة عن فقدان الجسم كمية كبرية 

من املاء واألمالح وبالتايل حدوث الجفاف الذي يؤدي إىل الوفاة إذا مل يعالج رسيعاً. 

ما هي أسباب اإلسهال ؟
1. التهابات األمعاء : 

وهي السبب الرئييس لإلسهاالت عند األطفال، وعادة ما تكون ناتجة عن كائنات دقيقة تسمى بالفريوسات أو البكترييا أو 

الطفيليات، وتعيش هذه الكائنات خاصة يف الرباز واملياه امللوثة، وعىل بقايا الطعام والقاذورات، وهي تنتقل يف حالة عدم 

مراعاة النظافة، مثل: غسل األيدي بعد التربز، وتناول األطعمة امللوثة أو رشب املاء والحليب امللوثني. 

2. أسباب غذائية : 

مثل الخطأ يف تحضري الحليب واألطعمة أو سوء حفظها، وإطعام الرضيع يف عمر مبكر، أو حاالت التسمم عن طريق تناول 

األطعمة الفاسدة، وعدم مناسبة الحليب الصناعي لجسم الطفل. 

األطفال الذين يتناولون زجاجات الحليب يكونون معرضني حوايل ست مرات أكرث لإلصابة باإلسهاالت من األطفال الذين 

يرضعون من حليب األم.

نلحظ مام سبق أن العوامل املؤدية إىل حدوث أسباب اإلسهال، تتمثل بشكل أسايِس يف عدم توافر الروط الصحية 

العامة، وعدم توافر ماء الرب والطعام النظيفني، والتوجه نحو الرضاعة بالزجاجة بدالً من الرضاعة الطبيعية. بيد أنه باإلمكان 

السيطرة عىل جميع هذه العوامل والوقاية منها للحيلولة دون تعرض األطفال لهذا املرض، وملساعدتهم عىل النمو والتطور 

السليمني. 

 الوقاية من اإلسهال : 
1. الرضاعة الطبيعية : يجب االستمرار يف إرضاع الطفل من حليب الثدي خاصة يف األشهر الستة األوىل من عمره. 

2. مراعاة ما ييل عند إعداد األغذية : 

غسل الفواكه والخضار جيداً قبل استخدامها أو أكلها. 	 

استعامل املاء الصالح للرب ويف حالة عدم توافره يجب غيل املاء ملدة عر دقائق، ثم تربيده قبل استعامله. 	 
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غيل زجاجات الحليب ملدة )10( دقائق بعد غسلها جيداً من بقايا الحليب .	 

غسل األيدي جيداً قبل إعداد الطعام. 	 

التخلص الصحيح من الفوط املستعملة وعدم تركها عرضة للذباب. 	 

حفظ الطعام والراب يف وعاء مغطى لكيال يحط عليه الذباب، واألفضل حفظه يف الرباد. 	 

يفضل أكل الطعام املطبوخ وهو طازج، وعند تناول املتبقي منه يجب تسخينه جيداً قبل تناوله. 	 

3. النظافة : ويعني ذلك مراعاة أمور بسيطة مثل : 

غسل األيدي بعد التربز، وقبل إعداد الطعام وبعد تغيري فوط الطفل. 	 

مكافحة الذباب وتغطية املأكوالت جيداً حتى ال يصل إليها الذباب والحرات. 	 

استعامل براميل مغلقة للنفايات. 	 

استخدام املراحيض الصحية وعدم التربز يف العراء. 	 

اجتناب سقاية املزروعات من مياه الرصف الصحي. 	 

4. التغذية الجيدة : إن تجنب سوء التغذية عامل هام يف مكافحة اإلسهاالت، فالطفل ذو الغذاء الجيد يكون أقل عرضة 

لإلصابة باإلسهاالت، وأكرث احتامالً لها إن  حدث سوء تغذية . 

5. مراعاة ما ييل يف فطام الطفل : 

االمتناع عن الفطام املفاجئ. 	 

اإلدخال التدريجي ألغذية الفطام. 	 

االستمرار باإلرضاع من حليب األم بعد ستة األشهر من عمر الطفل، إىل جانب األغذية التكميلية. 	 

6. التحصني ضد الحصبة : عادة ما تتسبب الحصبة يف اإلصابة بحاالت من اإلسهال، لذلك فإن التحصني من خالل تناول 

لقاح الحصبة سيحمي الطفل من اإلسهال. كام أن اإلسهال يصبح خطرياً جداً إذا ترافق مع اإلصابة بالحصبة. 
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ثانيًا – أعراض وعالمات الجفاف / التجفاف : 

إن معرفة الوالدين بهذه األعراض والعالمات هي أمر هام، ولكن يجب التذكر أن هدفنا هو أال يصل الطفل إىل مرحلة الجفاف، 

وهذا ممكن فقط باملعالجة املبكرة فحسب . وفيام ييل أعراض الجفاف وعالماته : 

جفاف فم الطفل ولسانه )وهو أول عالمات الجفاف(. 	 

عيناه غائرتان أو جافتان )يبيك بال دموع(. 	 

غؤور)هبوط( يافوخ الطفل )فقط عند الصغار، أقل من عام ونصف(. 	 

قلة التبول وزيادة اصفرار لون البول وانقطاعه يف املراحل األخرية. 	 

يفقد الجلد مرونته. 	 

يصبح الطفل خامالً ومرتخياً.	 

ارتفاع درجة حرارة الجسم. 	 

 

عالج الجفاف : 

ننصح نحن امليرسين باملراجعة الفورية للمراكز الصحية وطلب املشورة الطبية ابتداًء. ومع ذلك بإمكان املعالجة من خالل 

ما ييل : 

1. إن إنقاذ حياة الطفل يتم بالتعويض الرسيع والصحيح عام فقده الطفل من سوائل وأمالح، ملنع ظهور عالمات الجفاف، 

ولذلك يجب االستمرار بإرضاع الطفل من الثدي وعدم التوقف عن اإلرضاع ألي سبب، وميكن إعطاء الطفل السوائل البيتية 

مثل : الشوربة، ماء الرز، عصري الفواكه الطازج، الرثيد )مزيج من الحبوب املطبوخة واملاء(، ماء من أنظف مصدر ممكن. 

2. إعادة السوائل واألمالح إىل جسم الطفل عن طريق ما يسمى باإلماهة، وهو إعطاء الطفل محلول معالجة الجفاف عن طريق 

الفم، حيث يعترب تعويض السوائل املفقودة أهم خطوة يف عالج اإلسهال.

محلول اإلماهة : 

نشري إىل أن محاليل اإلماهة موجودة يف املراكز الصحية والصيدليات، وهي مغلفات عليها تعليامت، وميكن استعاملها 
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بسهولة، وإذا مل تتوافر أكياس اإلماهة فيمكن تحضريها منزلياً حيث يضاف خمس مالعق صغرية من السكر وملعقة صغري من 

امللح إىل لرت ماء )حوايل خمس كؤوس كبرية(. 

طريق استعمال محلول اإلماهة : 

يذاب محتوى ظرف واحد من محلول معالجة التجفاف، يف نصف ليرت من املاء النظيف، ويعطى بالكأس أو املعلقة ببطء 

مبعدل ملعقة واحدة كل دقيقة، وحني حدوث القيء يُسَتمر يف إعطاء املحلول بعد القيء مبدة )5-10( دقائق جرعات 

صغرية بطيئة. 

متى يجب استشارة الطبيب : 

يجب اإلرساع يف استشارة الطبيب خاصة يف الحاالت التالية : 

حاالت اإلسهال الشديد، املصحوب بالقيء املستمر. 	 

ظهور عالمات الجفاف، التي تم ذكرها سابقاً. 	 

وجود دم أو مخاط مصاحب لإلسهال، وهذا يدل عىل أن الطفل قدي كون مصاباً بالديزنطاريا )الزحار(. 	 

رفض الطفل تناول السوائل عن طريق الفم. 	 

استمرار اإلسهال دون تحسن ألكرث من ست ساعات. 	 

وجود أعراض وعالمات مصاحبة لإلسهال كارتفاع الحرارة، أو تغري درجة الوعي. 	 

يجب عدم إعطاء الطفل أية أدوية ملعالجة اإلسهال سوى أمالح مكافحة الجفاف )محاليل اإلماهة(، إال بنصيحة من الطبيب 

حرصاً. 



صّحة األطفال الصغار وتغذيتهم

24

تغذية الطفل المصاب باإلسهال : 

غالبــاً مــا يقــال أنــه يجــب إعطــاء الطفــل املصــاب باإلســهال أي أطعمــة أو رشاب يف أثنــاء إصابتــه باإلســهال، إن هــذه 	 

النصيحــة خاطئــة، فالطعــام يســاعد عــىل وقــف اإلســهال، وزيــادة عــىل ذلــك فــإن اإلســهال قــد يتســبب يف إصابــة الطفــل 

بســوء التغذيــة الحــاد، إال إذا قــام األبــوان ببــذل جهــد إلطعــام الطفــل أثنــاء املــرض وبعــده. 

تضعــف شــهية الطفــل املصــاب باإلســهال، ولذلــك، فــإن إطعامــه قــد يكــون صعبــاً يف البدايــة، ويكــن يجــب إغــراؤه لــيك 	 

يــأكل أكــرب عــدد ممكــن مــن املــرات، وبكميــات صغــرية مــن طعامــه املفضــل يف كل مــرة. 

إذا أُصيــب الطفــل الــذي يرضــع مــن الثــدي باإلســهال، فمــن املهــم االســتمرار يف الرضاعــة الطبيعيــة يف أثنــاء اإلســهال 	 

وعــدم االلتفــات إىل النصيحــة الخاطئــة التــي تنتــر بــني النــاس أحيانــاً وهــي إرضــاع الطفــل كميــة أقــل مــن حليــب األم، بــل 

عــىل العكــس متامــاً فإنــه يجــب االســتمرار يف الرضاعــة الطبيعيــة وإن أمكــن زيــادة عــدد املــرات التــي يرضــع فيهــا الطفــل 

مــن حليــب األم، فــإن اإلرضــاع املتكــرر مــن الثــدي يســاعده عــىل التعــايف برسعــة. 

ثالثًا – فقر الدم بعوز الحديد / فقر الدم الغذائي : 

من األمراض التي يصاب بها الكثري من األطفال يف هذا العمر، وذلك بسبب قلة كمية الحديد التي يتناولها األطفال عن طريق 

الطعام، وهو حالة شائعة بني األطفال والنساء يف سن اإلنجاب خاصة الحوامل واملرضعات حيث تتدىن نسبة خضاب الدم 

عن الحد املتعارف عليه مام يؤدي إىل عجز الكريات الحمراء عن القيام بوظيفتها عىل الوجه األكمل، حيث يعترب الحديد 

العنرص األساس يف تشكيل مادة الخضاب املوجودة يف الكريات الحمراء. 

أعراض المرض : 

شحوب لون الوجه، والشفتني والجفون. 	 

فقدان الشهية والشعور بالتعب والضعف العام. 	 

رسعة التعب وخفقان القلب. 	 

قلة النوم عند الطفل وإصابته بالهياج العصبي. 	 

أسباب فقر الدم : 

نقص كمية الحديد يف الغذاء الذي يتناوله اإلنسان. 	 

وجود الطفيليات والديدان املعوية مام يعيق االستفادة من الحديد. 	 

ضياع كميات كبرية من الدم نتيجة النزوف. 	 
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احتواء الغذاء عىل مواد تعيق امتصاص الحديد. 	 

االضطرابات الناجمة عن فقر الدم : 

يؤدي فقر الدم خاصة الشديد منه إىل اضطرابات عدة منها : 

اضطرابات يف منو الطفل وتطوره ومقدرته عىل اللعب والرتكيز والتعليم، ويؤثر سلباً يف أدائه املدريس الحقاً. 	 

تدين قدرة الجسم املناعية ضد األمراض يف مختلف األعامر. 	 

زيادة نسبة تعرض األم والوليد إىل األخطار يف أثناء الحمل وزيادة نسبة وفيات األطفال. 	 

اضطرابات عصبية وعضلية واضطرابات يف تنظيم حرارة الجسم. 	 

رابعًا – الوقاية من اإلصابة بفقر الدم : 

إجراء فحص دم باستمرار للطفل، وكحد أدىن مرة كل عام، وكلام ظهر أحد األعراض السابقة، وفحص الرباز. 	 

معالجة الطفيليات إذا أصيب بها الطفل بشكل متكرر، ألن املعالجة مرة واحدة ال تكفي للقضاء عليها. 	 

الخــرضاء، واللحــوم 	  العــدس واألوراق  الخضــار والبقــول، وخاصــة  الحديــد، مثــل  إعطــاء األطفــال أغذيــة تحتــوي عــىل 

والبيــض.  والكبــد  الطحــال  وخاصــة 

تجنــب العــادات الغذائيــة الخاطئــة، وتعزيــز العــادات الغذائيــة الســليمة، وخاصــة تقديــم الشــاي يف أثنــاء الطعــام ألنــه 	 

يعيــق امتصــاص مــادة الحديــد املوجــودة يف الطعــام. 
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ملحق )أمراض التطعيم( :

سنبحث هنا األمراض الستة الفتاكة التي ميكن أن تصيب األطفال يف حال عدم أخذهم الطعوم :

أوالً : الحصبة

الدالئلطريقة اإلصابة

اختالط طفل بآخر مصاب وذلك عن طريق انتقال الرذاذ عرب 

الهواء من شخص مصاب أو حامل للمرض إىل شخص سليم 

غري ملقح. 

بعد مرور عرة أيام من االختالط:

- رشح مع حرارة وسيالن يف األنف وعيون محمرة ومحرقة 

وسعال. 

- بقع بيضاء مثل حبات امللح داخل الفم. 

- طفح خلف األذنني والعنق أوالً وبعدها عىل الوجه والجسم 

وأخرياً عىل األيدي واألرجل )يبقى الطفح ظاهراً لحوايل 

خمسة أيام(. 

- تبدأ الحرارة يف الهبوط مع ظهور الطفح. 

المضاعفاتالوقاية

- االبتعاد عن األطفال املصابني بالحصبة. 

- التطعيم. 

- نزلة صدرية. 

- التهاب سحايا. 

- التهاب باألذن أوأمل يف املعدة . 

- سوء تغذية. 

- إسهال. 

- عطل يف الدماغ. 

- العمى. 
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ثانياً : شلل األطفال:

الدالئلطريقة اإلصابة

- عن طريق تناول طعام أو رشاب ملوث )عدوى من الرباز 

إىل الفم(. 

- عن طريق الرذاذ. 

- فقدان الحيوية، حمى، زكام، وأمل يف الحلق، إسهال 

عادي. 

- صداع وتصلب يف الرقبة، ارتفاع يف الحرارة وأمل يف 

عضالت األطراف أو الظهر. 

- إعاقة حركية يف الساق أو الكتف أو يف الورك.  

المضاعفاتالوقاية

- عزل الطفل املصاب. 

- غسل اليدين يف كل مرة تلمس فيها الطفل املصاب. 

- أفضل طرق الوقاية ضد شلل األطفال هو التطعيم.  

- شلل حاد يف الساقني أو الذراعني أو عضالت الصدر. 

- شلل دائم يف الطرف املصاب وضمور يف عضالته. 

- الوفاة إذا تفىش املرض يف عضالت الصدر. 
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ثالثاً : السل:

الدالئلطريقة اإلصابة

عن طريق الرذاذ يف أثناء الكالم أو العطس أو السعال.  

- سعال مزمن وجاف. 

- ضعف متزايد، نقص وزن مزمن. 

- فقدان الطفل لنشاطه ورفضه اللعب. 

- ارتفاع بسيط يف الحرارة بعد الظهر مع تصبب العرق ليالً. 

- يُفقد السل الحيوية ويُبطئ النمو. 

- ويف الحاالت املتقدمة، يصبح السعال مصحوباً بالدم، مع 

بحة يف الصوت. 

المضاعفاتالوقاية

- عزل الطفل املصاب. 

- التطعيم. 

- تورم العقد اللمفاوية مام يؤدي إىل انتفاخ أسفل الرقبة. 

- نزلة صدرية أو )ذات الرئة-نيمونيا(

- شلل الرجلني. 

- التهاب السحايا. 

- انتشار اإلصابة لبعض األعضاء مثل الكلية والدماغ، والنخاع 

الشويك والكبد والطحال...الخ.  
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رابعاً : الكزاز:

الدالئلطريقة اإلصابة

- الجروح البليغة والقذرة بشكل خاص. 

- سبب إصابة الوليد الجديد بالكزاز تدخل عرب الحبل 

الرسي.

- وجود جرح ملتهب )وقد ال يعرث عىل جرح يف بعض 

الحاالت(. 

- عدم الشعور بالراحة مع صعوبة يف بلع الطعام. 

- تصلب يف الفك يتلوه تصلب يف العنق وبعض أجزاء 

الجسم. 

- هزات مؤملة )تشنجات مؤملة يف جميع أجزاء الجسم(.  

- تظهر ما بني اليوم الثالث والعارش عىل شكل بكاء مستمر 

وال يستطيع أن يرضع الحليب ثم يتصلب الفك.

المضاعفاتالوقاية

- منع الكزاز أكرث سهولة من معالجته. 

- التطعيم خري ضامن للوقاية. 

- تنظيف الجرح باملاء والصابون وإزالة كل األوساخ والقيح 

والشوك أو الشظايا. 

- تطعيم األم الحامل ضد الكزاز يحمي وليدها من اإلصابة 

باملرض. 

- العناية بنظافة الوليد وضامن تعقيم اآللة التي بواسطتها 

يقطع الحبل الرسي. 

- بقاء الحب الرسي جافاً ونظيفاً. 

غالباً تنتهي بالوفاة.
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خامساً : السعال الدييك

الدالئلطريقة اإلصابة

اختالط طفل بآخر مصاب وذلك عن طريق انتقال الرذاذ عرب 

الهواء من شخص مصاب أو حامل للمرض إىل شخص سليم 

غري ملقح.   

سعال حاد رسيع من دون تنفس إىل أن يبصق املريض 

كتلة من البلغم اللزج فيدخل الهواء إىل رئتيه محدثاً شهقة 

عالية )كصوت الديك( وقد يتقيأ الطفل بعد الشهقة. 

المضاعفاتالوقاية

- التطعيم.

-  إذا أصاب الطفل الصغري نوبات من السعال وانتفاخ 

أو تورم يف عينيه وكان هناك إصابات يف الجوار تجب 

االستشارة الطبية. 

- نزف ساطع االحمرار يف بياض العني. 

- نزلة صدرية. 

- التهاب سحايا. 
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سادساً : الدفترييا

الدالئلطريقة اإلصابة

اختالط طفل بآخر مصاب وذلك عن طريق انتقال الرذاذ عرب 

الهواء من شخص مصاب أو حامل للمرض إىل شخص سليم 

غري ملقح.   

- رشح، ارتفاع بالحرارة، صداع، حرقة يف الحلق، وقد يتكون 

غشاء أصفر اللون ومائل إىل الرمادي يف القسم الخلفي من 

الحلق واللسان وأحياناً داخل األنف أو عىل الشفاه. 

- صعوبة يف البلع، سعال. 

- رقبة منتفخة ورائحة تنفس رديئة جداً. 

المضاعفاتالوقاية

إصابة القلب وانسداد مجرى التنفس والتهاب املخ وتوقف - التطعيم.

الكليتني عن عملهام. 
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بعض المشكالت عند األطفال الرضع :

1. التسميط :

طفح جلدي أحمر يصيب األطفال و بخاصة الرضع بسبب تفاعل املواد الكياموية املوجودة يف البول والرباز مع جلد الطفل 

الحساس، ويف أشكاله الشديدة واملزمنة يصاب الجلد بالتهابات فطرية أو جرثومية ويسبب أملاً وازعاجاً. 

التدبير الصحيح للوقاية من التسميط : 

عدم ترك حفاضات الطفل ملدة طويلة وتغيريها مبارشة بعد التبول أو التربز. 	 

تنظيف املنطقة املصابة باملاء من آثار البول والرباز وتعريضها للهواء يف جو دافئ حتى تجف متاماً. 	 

وضع املراهم املطرية واملخففة لالحمرار مثل الفازلني. 	 

معالجة االلتهابات الفطرية أو الجرثومية إن وجدت من قبل الطبيب. 	 

2. خلع الورك الوالدي : 

ينتج عن عدم استقرار رأس عظم الفخذ يف تجويف الحوض، وهو مرض خلقي يظهر بني اإلناث أكرث من الذكور. يتم تشخيص 

خلع الورك الحقيقي عند الوالدة، والتشخيص املبكر والعالج املناسب يف حينه يعيد مفصل الورك إىل حالته الطبيعية 

ويحمي الطفل من املضاعفات. 

هنالك عدة أشكال من خلع الورك نتيجة تشوهات خلقية يف تجويف عظم الحوض قد يصعب تشخيصها عند الوالدة وميكن 

اكتشافها بالتصوير الشعاعي عندما يتم الطفل شهره الثاين. 

ويف جميع حاالت خلع مفصل الورك يتم التصحيح باستعامل األجهزة املناسبة لعمر الطفل ونوع الخلع إذا كان عمر الطفل 

أقل من خمسة شهور، أما إذا اكتشف الخلع بعد ستة شهور من عمر الطفل فيعالج بوضع الجبس بعد إعادة املفصل لوضعه 

الطبيعي. 

اإلهامل بالعالج يصيب الطفل بالعرج عند امليش ويف هذه الحالة يصحح املفصل بالعمل الجراحي. 
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تغذية األطفال في الطفولة المبكرة : 

أسباب االهتمام بتغذية األطفال الصغار :

1. تُعد التغذية الجيدة والكافية من أهم العوامل التي تؤثر يف بلوغ الطفل أقى درجات النمو والتطور، فسوء التغذية أو 

نقصها يف مرحلة الطفولة املبكرة، يؤدي إىل مشكالت يف مناء الطفل وتطوره، سواًء عىل صعيد منائه الجسدي أم تطوره 

العقيل وصحته النفسية. 

2. يف الطفولة املبكرة يكون األطفال أكرث عرضة لإلصابة باألمراض املعدية، والتغذية السليمة واملتوازنة وخاصة الرضاعة 

الطبيعية من حليب األم، هي أفضل وسيلة لبناء مناعة عند الطفل تحميه من األمراض. 

3. تُعد مرحلة الطفولة املبكرة من أرسع مراحل النمو، مام يجعل الطفل بحاجة إىل رصيد غذايئ كاٍف يساعده عىل تلبية 

احتياجات النمو املتزايدة، وال سيام مع تزايد معدل النشاط الحريك للطفل وما يتطلبه من استهالك للطاقة املخزنة يف 

جسمه مام يعني ازدياد احتياجاته من الطاقة الغذائية ومن العنارص الغذائية األخرى. 

4. نظراً لإلعالنات التجارية الجذابة، ينتر يف األسواق أغذية مصنعة لألطفال، ومعظمها يفتقر إىل الكثري من العنارص 

الغذائية الرضورية لنمو الطفل، كام أن كثرياً منها يسبب مشكالت صحية وتغذوية للطفل، مام يتطلب مزيداً من االهتامم 

لنر الوعي حول أهمية االعتامد عىل األغذية الطبيعية خاصة يف هذه املرحلة العمرية، 

5. يتميز الطفل يف هذه املرحلة العمرية من حياته باستعداده للتعلم عن طريق تقليد والديه والكبار ممن حوله، وهذا يُعد 

فرصة لغرس العادات والسلوكيات الغذائية السليمة، وتنميتها من خالل القدوة واملامرسة لتصبح جزءاً من السلوك املرافق 

للطفل طوال حياته.

المجموعات الغذائية : 

تحتوي األطعمة عىل عنارص غذائية مختلفة، ويتباين وجود هذه العنارص من طعام آلخر، لذا، فإن من املهم تناول الكميات 

املناسبة من األنواع املختلفة املحتوية عىل العنارص الغذائية. ويتم ذلك بتناول أنواع مختلفة من األطعمة يف الوجبة 

الواحدة. وفيام ييل املجموعات الغذائية حسب فائدتها للجسم : 

1. مجموعة أغذية الطاقة : وهي الغنية بالكربوهيدرات والدهنيات، وتضم كالً من السكريات والزيوت والدهون 
والحبوب والدرنات، وتزود الجسم بالطاقة الالزمة له حتى يعمل ويتحرك ويبقى دافئاً، وكلام بذل الشخص مجهوداً فإنه يحتاج 

إىل غذاء يحتوي كمية أكرب من الطاقة. 

2. مجموعة أغذية البناء والنمو : وهي األغذية الغنية بالربوتينات، وتضم كالً من اللحوم واألسامك والحليب 
والبيض والبقول الجافة واملكرسات، وهي رضورية للنمو والبناء السليم للعضالت والجلد واملخ، وتقوم هذه األطعمة بتجديد 

أنسجة الجسم التالفة، وتساعد عىل التئام الجروح والشفاء من املرض، كام أنها توفر بعض الطاقة للجسم. 
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3. مجموعة أغذية الوقاية والحيوية : وهي األغذية الغنية باملعادن والفيتامينات، وتضم الخضار والفواكه، 
وهي العنارص التي تحمي الجسم من األمراض، وتساعد عىل شفائه برسعة، وتساعد الجسم ليعمل بانتظام ومن أمثلتها 

الكالسيوم والحديد من املعادن، وفيتامني أ/ب/ج من الفيتامينات. 

بماذا يجب أن تمتاز وجبات الطفل لتكون مالئمة ؟ 

يعترب حليب األم الغذاء األمثل للطفل حتى متام الشهر السادس، وبعد ذلك يحتاج الطفل إىل أطعمة أخرى إضافة إىل 

حليب األم لضامن منوه، حيث يتم إدخالها إىل وجبة الطفل بشكل تدريجي، ويجب أن متتاز وجبات الطفل مبا ييل : 

1. غنية بالطاقة ومتوازنة، من حيث العنارص الغذائية : والتي ميكن الحصول عليها من الحبوب والبقول والفاكهة والُخضار ومن 

مصادر حيوانية. 

2. سهلة الهضم : يجب أن يكون طعام الطفل طرياً سهل الهضم، خاصة قبل بزوغ أسنانه وتطور جهازه الهضمي. 

3. نظيفة : حتى ال يتعرض الطفل لإلصابة باملرض، وهذا يعني رضورة تحضري وجباته مبارشة قبل الطعام، وعدم االحتفاظ 

ببقايا الوجبات ملرات أخرى. 

4. أن تكون عىل وجبات متعددة : نظراً ألن معدة الطفل صغرية ولكونه يف مرحلة النمو والتطور الرسيع، فهو بحاجة إىل 

وجبات متقاربة أكرث من بقية أفراد األرسة، ويُفّضل أن تكون خمس وجبات يومياً. 

5. غري مكلفة وسهلة اإلعداد : باالعتامد عىل األطعمة املوسمية واالستفادة من وجبات األرسة قبل تحضريها بالشكل 

النهايئ. 

6. جعل وقت الطعام وقتاً سعيداً : يجب أن يكون وقت الطعام وقتاً سعيداً من أول يوم نبدأ فيه إطعام الطفل، فيجب أن 

تكون األم متفرغة كلياً لطفلها حني إطعامه، وتبدو عليها عالمات الراحة النفسية واالبتسامة اللطيفة، وأن تكون متأنية وغري 

قلقة وال متعجلة، فالطفل اعتاد أن يتغذى بطريقة معينة، كام أنه ال يعرف إال طعم الحليب الذي يتغذى منه، واالنتقال إىل 

طريقة تغذية جديدة ومذاقات جديدة يحتاج إىل وقت يكون طويالً عند بعض األطفال. 

تغذية األطفال حديثي الوالدة – وحتى العام األول من عمرهم : 

أفضل تغذية للطفل في األيام األولى بعد الوالدة وحتى )6( أشهر : 

اللبأ )الرسسوب( : وهو السائل الذي يفرزه ثدي األم يف األيام األوىل بعد الوالدة، وهو يكفي لتأمني جميع حاجات الرضيع 

الغذائية يف أيامه األوىل ويحميه من العدوى، وال حاجة إلعطاء الرضيع أي غذاء آخر مع اللبأ )مثل : السكر واملاء واليانسون 

والبابونج( ألن ذلك قد ينقل إليه العدوى، وقد يُفقد األم ثقتها باإلرضاع، مام يقلل من إدرار الحليب من الثديني فيام بعد. 
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في األشهر الستة األولى : 

يرضع الطفل حليب أمه يف األشهر الستة األوىل، فال يحتاج إىل أي غذاء آخر مع حليب األم، فحليب األم نعمة ربانية لها 

وألطفالها، إنه غذاء كامل يف أول )6( أشهر من عمر الطفل، يحميه من األمراض، ومن األفضل عدم إعطاء الطفل ماء أو أي 

سوائل أخرى حتى يف األيام الحارة، فحليب األم يحتوي عىل جميع العنارص التي تكفيه، كام أنه متوافر وجاهز عند الطلب 

ليالً ونهاراً، ثم أنه غري مكلف، وهو يعمق الروابط العاطفية بني األم وطفلها، كام أنه نظيف وتركيزه مناسب للطفل. 

من الشهر السادس وحتى نهاية العام األول : 

1. تواصل األم إرضاع طفلها من صدرها بعد الشهر السادس وحتى يبلغ عامه الثاين أو الثالث، إن أمكن. 

2. عندما يكمل الطفل شهره السادس، تبدأ األم بإطعامه أغذية أخرى باإلضافة إىل حليبها، ويجب البدء بالخضار ثم الفواكه 

ومن ثم الحبوب وعدم إعطاء العسل قبل السنة. ومن املفيد تقديم العصيدة، وهي معروفة يف العامل العريب بأسامء مختلفة 

ففي سوريا الحريرة )من الطحني والسكر والحليب، نضيف بعدها إىل العصيدة شيئاً من زيوت الطبخ إلكسابها مزيداً من 

الطاقة. وبعد بضعة أيام نبدأ بإضافة أطعمة مساعدة أخرى مثل : البقول والحبوب والبيض واللحوم والخضار والفواكه، تكون 

البداية بإعطاء الطفل القليل من الطعام الجديد، ثم نضيف نوعاً واحداً كل مرة وذلك للتأكد من أن الطفل يهضم الطعام 

الجديد، ويجب طبخ هذه األطعمة الجيدة بشكل جيد وهرسها قبل تقدميها للطفل، من األفضل إعطاء الطعام مبارشة بعد 

طبخه وتربيده ألن ذلك يقلل من احتامل التلوث. 

)مالحظة هامة: ملزيد ن التفاصيل حول التغذية يف مرحلة ما بعد الوالدة وحتى عمر )6( أشهر، يرجى مراجعة جلسة تشجيع 

الرضاعة الطبيعية املطلقة، من هذا الدليل نفسه(. 

3. وقد يرفض الطفل الطعام الجديد بسبب عدم تعوده طعمه، يجب أن نصرب ونحاول مجدداً، نبدأ بإعطاء الطفل ملعقة 

صغرية واحدة من الطعام الجديد، ثم نزيد الكمية تدريجياً، ويزداد عدد هذه الوجبات وجبة واحدة كل أسبوع، فيصبح )4( 

وجبات يف اليوم بعد )4( أسابيع، مع االستمرار باإلرضاع و )4( وجبات من األطعمة األخرى اليوم الواحد. 

4. إعطاء الطفل نوعاً واحداً من الغذاء الجديد يف كل مرة إىل أن يتعوده، ثم نقدم نوعاً جديداً آخر واالستمرار وفق حاجته. 

5. إعطاء كمية قليلة من أي طعام، البدء )1-2( ملعقة صغرية، ثم تزداد الكمية تدريجياً حسب تقبل الطفل. 

6. عند البدء بإدخال األغذية التكميلية، نبدأ بعرض املاء النظيف عىل الطفل بني الوجبات. 

7. بالنسبة لصفار البيض، إعطاؤه للطفل يُفضل أن يكون مطبوخاً بشكل جيد وميكن إضافته إىل شوربة الخضار يف آخر غلوة. 

ونبدأ بكميات قليلة، تزداد تدريجياً إىل أن نصل إىل إعطائه صفار بيضة كاملة كل يومني، أما البياض فال يُعطى قبل بداية 

العام الثاين من عمر الطفل. 
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8. نحرض وجبات قليلة الكلفة ومغذية عن طريق إضافة األطعمة املساعدة إىل الطعام األسايس، وبخاصة تلك الغنية 

بالطاقة مثل : الزيت، ونضيف – إن أمكن – طعاماً غنياً مبادة الحديد، مثل : أوراق الخضار الداكنة، واألكل الطازج أسلم 

وأكرث فائدة وأقل كلفة من أطعمة األطفال املعلبة. 

9. إن معدة الطفل صغرية، وال تستطيع استيعاب كمية كبرية من األكل دفعة واحدة، لذا نُطعم الطفل مرات عدة يف اليوم، 

ونضيف أطعمة الطاقة إىل الطعام األسايس. 

10. من املفضل أن يتم تقديم الطعام املقرر يف الوجبة إىل الطفل، خاصة الجديد منه، قبل الرضاعة وليس بعدها، لضامن 

تناول أكرب مقدار منه بشهية ومن ثم تستكمل وجبة الطفل باإلرضاع عند الحاجة. 

11. للوجبات األوىل أهمية، إذ أن التجارب األوىل يف أي عملية تعلم هي األهم، فعىل األم أال تُحدث أي توتر أو صدام مع 

طفلها يف أثناء الطعام وخاصة الوجبات األوىل، وقبل تعوده ومحبته للطعام وال تظن األم أن الصغري ال يفهم وعليه أن يأكل 

كل ما يقدم له. 

تغذية األطفال من العام األول وحتى عمر )3( سنوات : 

مع نهاية العام األول يكون الطفل قد استكمل مرحلة إدخال األغذية املكملة، وأصبح قادراً عىل تناول وجباته من طعام العائلة، 

ومع ذلك يجب مراعاة التوازن بني مشتقات الحليب والبقوليات والفواكه الطازجة واملهروسة والنشويات املختلفة واللحوم 

عىل أنواعها، مع التأكيد عىل أهمية االستمرار بالرضاعة الطبيعية من الثدي ألطول مدة ممكنة حتى خالل العام الثاين من 

عمر الطفل. 

 

إرشادات عامة لتغذية الطفل في هذه المرحلة : 

1. املحافظة عىل نظام الطعام وأن ال يُرتك مكشوفاً، واملحافظة كذلك عىل األواين املستخدمة، وعىل مكان إعداد الطعام.

 

2. تقديم الطعام للطفل مطحوناً حتى بلوغ السنة والنصف من عمره، وبعدها االكتفاء بهرس الطعام بالشوكة، ألن أسنان 

الطفل ما زالت غري قادرة عىل طحن الطعام جيداً. 

3. تعويد الطفل عىل األكل مع الكبار وأفراد األرسة، وجعل جلسة الطعام مصدر فرح وسعادة له. 

4. تعويد الطفل عىل أن يأكل بنفسه، واستثامر مبادرته لذلك، خاصة محاوالته مسك امللعقة وإطعام نفسه، وما يتطلبه 

ذلك من صرب الوالدين، إال أن هذا التعويد وإن كان سيتسبب بتوسيخ مالبس الطفل إال أنه يُعد رضورياً لبناء ثقته بنفسه 

واعتامده عىل ذاته. 

5. تجنب إجبار الطفل أكل ما ال يحب من أصناف الطعام، فهو يرفض بعضها ويحب بعضها اآلخر، من املهم التنويع يف 

أشكال تقديم الطعام للطفل. 
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6. الطفل يحتاج يف هذه املرحلة إىل أشعة الشمس ألنها أفضل مصدر للفتيامني )د(، وهو رضوري لبناء الجسم ومنع 

حدوث مرض الكساح، حيث ينصح بتعريض الطفل ألشعة الشمس مدة عر دقائق عىل األقل يف الفرتة الصباحية. 

7. تجنب استعامل الطعام حافزاً إىل سلوك الطفل، كأن يرتبط الثواب مبنح طعام معني، والعقاب مبنعه عنه أو استعامله 

للتغلب عىل البكاء. 

8. يجب إبعاد الحلويات املركزة واألطعمة التي ال تحتوي قيمة غذائية ولكن تحتوي سعرات حرارية فقط مثل املروبات 

الغازية والشوكوالته والسكاكر. 

9. التخفيف قدر اإلمكان من إضافة امللح إىل األطعمة املخصصة لألطفال، وعدم تشجيع الطفل عىل متليح الطعام. 

10. تقديم السوائل للطفل بالكوب، ألن التغذية بواسطة زجاجة الرضاعة تؤدي إىل مشاكل يف األسنان ومشاكل صحية 

أخرى.

تغذية األطفال بعد عامهم الثالث وحتى نهاية العام السادس :

يلعب الغذاء دوراً كبرياً يف منو الطفل وتطوره قبل سن املدرسة ويستمر يف حاجته إىل الغذاء املتوازن الجيد ذي القيمة 

الغذائية العالية، عىل الرغم من أن رسعة منوه أقل منها يف السنة األوىل من عمره، ويف هذه املرحلة يتعود الطفل عىل 

األغذية املنوع، وتتشكل عادته الغذائية لبقية سنني عمره، وتؤثر التغذية غري الصحيحة يف صحة الطفل وتقلل من مقاومته 

لألمراض األخرى. 

كام أن الطفل يف هذا العمر لديه الكثري من الطاقة، وهو دائم النشاط والحركة، ويحتاج إىل سعرات حرارية تساوي ما يبذله 

يف الحركة واللعب. لذلك ينصح بإعطائه وجبات غذائية صغرية ومتعددة وذات قيمة غذائية عالية، تكفي احتياجاته من 

الطاقة والعنارص الغذائية األخرى. 

االحتياجات الغذائية في هذه المرحلة : 

البروتين : يحتاج الطفل يف هذا العمر إىل كميات كبرية من الربوتني، حيث يُعد الربوتني بنوعيه النبايت والحيواين 
عامالً رضورياً لبناء األنسجة الجديدة وتعويض األنسجة التالفة، ويتوافر الربوتني بشكل أساٍس يف اللحوم، األسامك، الكبد، 

الحليب، البقول كالعدس والحمص والفول، والبيض. 

الطاقة : يكون الطفل يف هذه املرحلة كثري النشاط ودائم الحركة، لذلك تظهر الحاجة إىل كميات كبرية من السعرات 
الحرارية، والتي ميكن الحصول عليها من الغذاء العائيل االعتيادي. 

الفيتامينات : تزداد حاجة الطفل إىل الفيتامينات )د،أ،ج( وميكن سد حاجات الطفل إىل الفيتامينات عن طريق الفواكه 
والخضار الطازجة، والحليب، ومن الرضوري تعويد األطفال عىل تناول الخضار الطازجة غري املطبوخة مثل : الجزر والخيار 

والخس... ويجب إعطاؤهم الفواكه بشكل يومي إن أمكن. 
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األمالح المعدنية : يحتاج الطفل يف هذه السن إىل املعادن، خاصة إىل الكالسيوم وذلك لضامن منو عظامه وأسنانه، 
وملنع إصابته مبرض الكساح، ويحصل الطفل عىل احيتاجاته من تناول الحليب واللنب والجبنة واللبنة.

إرشادات عامة لتغذية الطفل في هذه المرحلة :

1. يف هذه املرحلة يبدأ الطفل بتشكيل عاداته الغذائية، وإن أفضل طريقة يف الرتبية الصحية والغذائية، تكمن يف سلوك 

الوالدين، ألنهام مصدر قدوة الطفل يف هذه املرحلة، حيث أثبتت الدراسات أن عادات الكبار الصحية والغذائية تؤثر بشكل 

مبارش يف عادات الطفل ومواقفه. 

2. قد يواجه بعض األطفال مشكلة ضعف الشهية أحياناً، وهنا يُنصح األهل باالبتعاد عن اإللحاح واإلجبار، والتنويع يف أشكال 

األكل املقدم للطفل وأنواعه، وتقدميه عىل شكل وجبات صغرية وملرات أكرث، وبإمكان األهل تقديم الطعام مع نشاط ممتع 

وبطريقة سليمة. 

3. تعويد الطفل عىل تناول الطعام يف مواعيد منتظمة ومنحه الوقت الكايف لتناول الطعام. 

4. تناول وجبة فطور الصباح هام لدى الطفل، ينشطه ويجعله عىل استعداد كامل.

5. الحرص عىل تناول الطفل وجباته يف ظروف مريحة، من حيث املكان والوقت املخصص، وااللتزام بقواعد النظافة. 

6. من أكرث العادات الغذائية املؤذية للطفل والتي يجب اجتنابها يف هذه املرحلة، اإلكثار من تناول الحلوى والشوكوالته 

خاصة قبل الوجبات، فضالً عن املروبات الغازية. 

تغذية الطفل في سن المدرسة )8-6( : 

ال تقل أهمية التغذية يف هذه املرحلة عن املراحل األخرى، إذ أن الطفل ال زال يف طور النمو والنشاط املستمرين وال تزال 

التغذية تلعب دوراً مهامً يف تكوين الجسم وإعطائه املقاومة الالزمة ضد األمراض، ومن املعلوم أن التغذية يف هذه السن 

مهمة جداً للطفل ألنه يتعرض ألساليب ونظٍم جديدة يف غذائه، ومنها ما ييل : 

1. يتعلم تناول طعامه باملدرسة بعيداً عن أمه وعن املنزل. 

2. يتأثر بأصدقائه ورفاقه ويُقلد عاداتهم الغذائية. 

ويحتاج الطفل يف هذه املرحلة إىل الغذاء املتوازن، الذي ميد الجسم باملواد البنائية الرضورية للنمو مثل الربوتني 

والكالسيوم، وأيضاً إىل أغذية الطاقة املهمة لنشاط الطفل وحركته الكثرية يف هذه السن، وكذلك يجب توافر األغذية 



صّحة األطفال الصغار وتغذيتهم

39

الرضورية للمحافظة عىل الصحة مثل : الفيتامينات واألمالح املعدنية. 

بعض مشكالت التغذية في هذه السن والتي يجب أن ينتبه لها 

الوالدان : 

1. إهامل وجبة الفطور بسبب الرسعة للذهاب إىل املدرسة، أو االعتامد عىل الوجبة املدرسية. 

2. اكتساب بعض العادات الغذائية من أقرانه يف املدرسة، والتي تؤثر يف تغذيته، مثل تناول األطعمة ذات السعرات 

الحرارية العالية بني الوجبات، أو كره أصناف معينة وصحية أخرى. 
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