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  المقدمة

بغیة التكوین ببرنامج النصائح المناسبة والھادفة  دلیل الوسیط الجمعويمرحبا بكم في 
)coc.(  بإعداد منظمة بالتكوین حول الصحة والتغذیةمر األیتعلق )sos النظراء المربون( 

النصائح المناسبة ( بعنوان ) الرؤیة العالمیة( اعتمادا على الوثیقة التي أعدتھا جمعیة 
  .كتیب الشخص المسھل) ttc-2)(جل الصحة والتغذیةأوالھادفة من 

االستثمار صندوق  برنامج( علیھ  قأطلالمشروع الذي  إطارفي  الدلیللقد تم تعدیل ھذا 
 ترقیةمشروع  إطالقجل أوشركاؤھا من  bpتھ شركة أنشأالذي ) واالجتماعي لبلدیة انجاك

  .2و المرحلة كالخدمات الصحیة لصالح ساكنة بلدیة انجا إلىالولوج 

تابعة لمقاطعة كرمسین في والیة و الكفي بلدیة انجا الوسطاء الجمعویینیخاطب  الدلیل
  .المستھدفة  بلدیةقریة من ال 40الناشطة في ، رزة تراا

  ؟ ما معنى النصائح المناسبة والھادفة

 ،مقاربة استشاریة لضمان تغییر في المسلكیات إلىتستند ) coc(النصائح المناسبة والھادفة 
ویعتمد على تدخالت ,  واألسریوفر نصائح تتعلق بالعالجات األولیة على مستوى العائالت 

تلك التدخالت القائمة على . ساء الحوامل واألطفال دون السنتین من العمرلصالح النمفصلیة 
تخفض بصفة ملموسة ومعبرة وفیات  أنتمت بصورة جماعیة یمكن  إذاوقائع مقنعة والتي 

  .األمھات في طور الوالدة ووفیات الموالید الجدد

  ؟ التكوین أھدافھي  ما

 الوسطاء الجمعویینلصالح  عالم واالتصالاإلتنمیة الكفاءات والقدرات في مجال  -
أداء  أثناءعالقات جیدة مع العائالت  م بأنشطة الزیارة المنزلیة وتكوینفي حال القیا

  .استشاریة منزلیة موحدة ھذه الزیارات باعتماد مقاربة

جمیع الوسطاء الجمعویین حول أنشطة الزیارة المنزلیة وكذلك فھم تنمیة معارف  -
 .والمسلكیات الموصى بھا والتي سیتم تقدیمھا للعائالت المحتوى الفني 

 الزوار للمنازلالوسطاء الجمعویین جمع ومتابعة معطیات تنمیة القدرات والمھارات  -
  .لمشورة المقدمة منزلیاا إلىالمضافة مھام المتابعة وكذلك و
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 كیف تؤدى زیارة التسجیل؟  
  : تحضیر المجتمع

 .ریة بغیة شرح المسارعقد اجتماع مع ساكنة الق
 .إحصاء جمیع العائالت في القریة

 .وتقییم العائالت ذات األولویة بیتاتوعیة الساكنة بزیارتھا بیتا 

  -:التسجیل المنزلي

 .قدم نفسك 
نساء الالتي یعتنین باألطفال ة وخصوصا اللالعائ أفرادالحدیث مع  بإمكانكھل  اسأل

 .)2( عامیندون 
ومن ھم المستفیدون منھا وكیف یمكن ) ةفلنصائح المناسبة والھادا(  )coc( ھو اشرح ما

 تنفع العائلة؟ أن
 عندما تشعر) coc ( )النصائح المناسبة والھادفة(  اشرح كم ھو مفید ومھم التسجیل في

 .حامل بأنھا المرأة
 .استفسارات وانشغاالت أوھل لھم أسئلة  اسألھم

لما ھو مدون في تقاریرھن بقة األسماء مطا نأمن  تأكدواسجلوا جمیع النساء المؤھالت 
 .بطاقات تعریفھن الوطنیة أوالصحیة 

كیفیة االتصال بكم من اجل التسجیل في  أویجدنكم فیھ  أنعینوا لھن المكان الذي یمكن 
 ).coc( )النصائح المناسبة والھادفة(  برنامج

 ؟الحوامل في المجتمع لماذا من المھم تحدید جمیع النساء  

 إلى العالج، وأحیاناوبحاجة  یعانون من الھشاشة یع األمھات والموالید الجددجم إن
عرضة لإلصابة والخطر من  أكثردیدھم ألمھات والموالید الذین ال یتم تحتكون ا

 .التعرض للتدھور الذي یرافق عادة الحمل والوالدة أوالوفاة  أوض المر

  

 تسجیل النساء وتحدید األسر ذات األولویة: الحصة األولى

  .الزیارات لغرض التسجیل :1النشاط 
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 كیف یمكننا تحدید جمیع النساء في المجتمع؟  

كم حاولوا تسجیل زیارة لكل تمعفي مج) coc() النصائح المناسبة والھادفة(  انطالق عند
عن ما یمكن و) coc( )النصائح المناسبة والھادفة(  العوائل في منازلھم لتحدثوھم عن

 إمضاءیقدمھ البرنامج وعن مبررات أھمیة التسجیل مبكرا لالستفادة من خدماتھ مع  أن
الخدمة  إلىقل حظا في الولوج أ أنھاالتي یبدو  واألسر فراداألمدة أطول من الوقت مع 

  .الطبیة 

  تحدید النساء الالئي في بدایة الحمل:  
 تحدید. الحامل ثالث مرات خالل فترة الحمل  المرأةیجب ان یزور الوسیط الجمعوي  إن

جمیع  إلجراءفي بدایة حملھن یمكن من الحصول على الوقت الكافي  النساء الالتي
 زیارات المطلوبةال

قبل الوالدة  تحدید الحوامل منذ البدایة یساعدھن على االستفادة من العالجات ما أنكما 
 أحسنوالحصول على تغذیة  .المالریا والوقایة منوالحصول على حامض الفولیك والحدید 

وكذلك  أثناء فترة الحمل،والطفل  األمصحة بغیة تحسین ذاتیا وعلى العالجات المقدمة 
صاحب الستفادة من دعم إضافي ضروري للوقایة من التدھور الصحي الذي كثیرا ما یا

  .مل والوالدةالح

  من غیرھم ھشاشة كثر األاألشخاص  إلىالوصول  
ھشاشة واألقل حظا في كثر أ تم تحدیدھمالوقت مع العائالت واألشخاص الذین  أكثرامضوا 

 نبغيی .لإلصابة بتعقیدات مرضیةة الحصول على العالجات الصحیة والذین ھم أكثر عرض
) ذات األولویة األسر( األقل حظا  العائالتغطیة من ت ایتأكدو الوسطاء الجمعویین أنعلى 

  -:العالجات الطبیة مثل إلىفي الوصول 

 .المراھقات الحوامل أوالمراھقات  األمھات
 .المعوقین

النساء  أومتوفیة  أم أو متوفى أب( ذات العائل الوحید األرامل الحوامل او العائالت
 ).المطلقات

ضحایا العنف قعن الالئي ی أونفسیة  أوعاھة عقلیة یعانین من  أنالنساء الالئي یمكن 
 .المنزلي
 .حیث تعتني النساء بالكثیر من األبناء األفرادالكثیرة  األسر
 .التي تواجھ صعوبات مالیة األسر
 .إلیھاالتي یصعب الوصول  أوالمعزولة  األسر

 .التي توفي احد أبنائھا قبل إتمام عامھ األول ألسرا
 .السل  أواالمراض المزمنة  أومصابین بفیروس السیدا  أفراد األسر التي تضم

 .المزمن أویعانون من سوء التغذیة الحاد  أطفاالم التي تض األسر
 ).الھبات - زكواتال( لمساندة األسر المستحقة ل
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  واألسرةدعم الشریك:  
  ؟ یشارك أنمن یمكنھ 

الزیارة ینبغي الجلوس مع جمیع  أثناء .یشاركوا في الزیارة أنالعائلة یمكن  أفراد أن تأكدوا
في حال غیاب الزوج اطلبوا من  .العائلة والقیام بشرح مدى أھمیة مشاركة الزوج أفراد
فترة الحمل والوالدة  أثناءیرافقھا ویساندھا لتحدد من تثق فیھ من األشخاص  أن المرآة
 .المنزلیةالزیارات  وأثناء

حددوا األشخاص الذین تم اختیارھم للدعم والمساندة وقیدوا أسمائھم ولتتأكدوا من حضور 
  .زیاراتكم  ؤالء في كلھ

  :المكان

 أنقد تالحظون انھ في البدایة ھادفة تعتبر نشاطا سریا وخصوصیا، النصائح المناسبة ال إن
 المرأةتكون  أن إذاالمھم  .نتم فاعلونأ معرفة ما لىإمنھم سیسعون  الكثیر من الناس فضوال

  .الزیارة  أثناءیحضرون معكم من وحدھم  ألشخاص الذین تختارھم للمساندة ھموا

الن ذلك كالوحدات الصحیة , الزیارات دائما في المنزل بدال من الفضاءات العمومیة  أدوا
  .لیس مالئما لتقدیم المساعدة والنصائح السریة 

  ؟ للقیام بزیارة منزلیةلظرف المناسب و اھ ما

 أنالوقت في یوم الزیارة مالئم وعملي بالنسبة للعائلة المستھدفة ومن  أنتأكدوا من 
 أمكن إنفالتتأكدوا كن لھم الحضور في الموعد المحدد، األشخاص المختارین للمساندة یم

 .الوقت مناسب مسبقا مع تحدید الیوم والساعة قبل القدوم أنفي 
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األولى بعد  واألسابیعمعرضون جدا للخطر خالل األشھر  واألمھاتالموالید الجدد  إن
یلعبون دورا مھما لصیانة وحمایة صحة األمھات وموالیدھن فالوسطاء الجمعویین , الوالدة
  .السكانیة  تمعاتھمفي مج

لى األقل تحدید ھویات النساء الحوامل وزیارتھن في منازلھن عویتأتى لھم ذلك من خالل 
فضال عن زیارة المولود في كل ، مل وثالث مرات بعد الوالدةفترة الح أثناءثالث مرات 

 .من شھره السابع والثامن والثاني عشر

  تحدید ھویات النساء الحوامل في المجموعة السكانیة عن طریق زیارة المنازل
 .اآلخرواحدا تلوا 

  لمجتمعاتنظیم ثالث زیارات لمنازل النساء الحوامل في. 
 األسبوع األول من حیاة المولود  لتنظیم ثالث زیارات للمنازل بعد الوالدة خال

 .الجدید

 .الزیارة األولى للمرأة الحامل

 الكشف ما قبل الوالدة )cpn.( 
 الكشف -التطعیم -التزوید بالمزید من الحدید( تقدیم العالج للنساء الحوامل.( 
 الحمل أثناءالخطر ) عالمات( أعراض. 
 الحمل  أثناءجل نمو الجنین أمن  فیر تغذیة جیدةتو 
  عالجاتالالسھر على حفظ دفتر متابعة الحمل ومراقبة 

 .الزیارة الثانیة للمرأة الحامل

 الحث على الزیارة)cpn2.3 ) (التطعیم , تزویدھا بالمزید من الحدید)(tpii.( 
 الحمل فترة الحمل أثناءالخطر ) عالمات( أعراض. 

 ) .یوم من الوضع 15قبل (ة للمرأة الحاملالزیارة الثالث

 قبل الوالدة الحث على الكشف الرابع ما. 
  الوالدةخطة. 
  ن تكون والدة أوة بمساعدة قابلة تكون الوالد أنالتأكید على | التحضیرات للوالدة

 .نظیفة
 تقدیم العالج للمولود الجدید. 
 التذكیر بأعراض الخطر في أثناء الحمل 

  :نبذة عن مھام الوسطاء الجمعویین بخصوص الزیارات المنزلیة:  2النشاط
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 ات منزلیة بعد الوالدة خالل األسبوع األول من حیاة المولود القیام بثالث زیار
  .الجدید

  الیوم األول

 .الرضاعة جیدة ةتكون وضعی أنعلى  والحصریة) الساعة األولى(الرضاعة الفوریة 
 - االلتھابات - االختناق – الوقایة من انخفاض حرارة الجسم( تقدیم العالج للمولود الجدید 

 ).توفیر اللقاحات
 .بعد الوالدة للمرأةالخطر بالنسبة  ضأعرا

 .الخطر بالنسبة للمولود الجدید أعراض
  .تسجیل الوالدات

 الیوم الثاني

 .والوضعیة الجیدة بالنسبة للرضاعة, صعوبات الرضاعة, الرضاعة الحصریة 
 .والطفل األملصالح  بعد الوالدة الكشف ما
 .الخطر بالنسبة لالم بعد الوالدة أعراض
 .ر بالنسبة للمولود الجدیدالخط أعراض

 .تسجیل الوالدات

 الیوم الخامس

 .األطفال بما فیھا المالریا أمراضالوقایة من 
 .الخطر بالنسبة لألطفال دون الخامسة أعراض

 .بین الوالداتمباعدة ال
 .نمو الطفل واللقاحات

 .تسجیل الوالدات
 ).اللقاحات -یوما 45-الوالدةبین  مباعدةلل -یوما 28( بعد الوالدة  الحث على الزیارة ما

 - :شھر واحد -5الزیارة رقم 

 .زیارة روتینیة للمركز الصحي
 .بعد الوالدة تكملة التحصیالت والكشف ما

 .المتابعة المنتظمة للنمو
 ).pf.(اختیار أسلوب تنظیم الحمل

 ).المتواصلة.( الرضاعة الحصریة
 .تواصلاللعبة و ال

 .اللقاحات الكاملة إجراءمع التأكید على  راضاألمس حول یتحسوالمیالد ال إعالن
 .شھرا  59 إلى 1الخطر بالنسبة للطفل من  أعراض
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یتقیأ كل , نوبة مرضیة( عدم القدرة على الشرب السبات الالواعي ) جلعا: ( بصفة عامة
 ).شيء 

 .غرق القفص الصدري, السعال, الحمى,ائرتان العینان الغ, اإلسھال مع الدم 
 .تورم القدمین

 .طفح جلدي

 :الشھر الخامس

 .النظام المعتدل \التنوع
 .ناء على الطلبالرضاعة ب

 .الغذاء الغني بالحدید
 .النظافة مع الغذاء \غسل الیدین

 .ورشھ 7 إلى 6مرات یومیا بدء من 3-8الكمیة 
 .العالج السریع لإلسھال

 .العالج للشرب \ نقيتقدیم الماء ال
 .بعة المنتظمة للنمواالمت

 .ین ا حتى الشھر السادسفیتام
 .األسرةتنظیم 

 -:الشھر الثامن

 .نظافة الماء وتعقیمھ
 .أخرى للخطر والحث على العالجات وأعراض اإلسھال
 .المرض أثناءالتغذیة 

 .التحقق من الوضعیة التطعیمیة والتحضیر للتلقیح ضد الحصباء

 -:الشھر التاسع

( الطفل یستفید من المكمالت الغذائیة نأمجموعة المواد الغذائیة والتغذیة والتحقق من 
 )).أ(فیتامین  -الحدید

 .و الطفلنمالمتابعة الشھریة ل ن طریقكشف سوء التغذیة ع
 .المباعدة بین الوالدات

 .الرضاعة استمرارھا حتى العامین وزیادة
 .المواد الغذائیة الغنیة بالحدید

 .حتى الشھر السادس) أ(الفیتامین
 .ات یومیامر 4- 3تكثیف الوجبات 

 .من اجل التنمیة المبكرة تواصلاللعبة وال
 .التحقق من اللقاحات الكاملة
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 :12الشھر

 .تعدد الوجبات
 .الغذاء الغني بالحدید

 .التطعیم المكتمل
 .شھرا 12تكمیلي عند سن ) أ(الفیتامین

 .المتابعة المنتظمة للنمو
 .الجھد والتحفیز من اجل نمو مبكر

 .12ابتداء من الشھر  فیلیةالط التخلص من الدیدان
 ).الحمل(العمل على المباعدة بین الوالدات 

 .ینام الطفل تحت الناموسیة أنینبغي 
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  الحـمل

یقوم جسمھا ببعض التعدیالت بسبب  أنوینبغي , لدى المرأة  ةتغیر كبیرھي فترة الحمل  إن
ثنتین یومیا بسبب المشاكل ولسوء الحظ تتوفى امرأة من بین ا أحشائھاالجنین الموجود في 

 أثناءمن التعقیدات  اآلالفوتعاني عشرات  .ذات الصلة بالحمل والوالدة في موریتانیا
  .یتسبب لھن في عاھات حادة أوقد یكون العدید منھا ممیتا للنساء وألوالدھن و, الحمل 

  الفترة األولى من الوالدة

من الوالدة ھي األخطر في الفترة األولى  الفترة األولى من حیاة الطفل والتي یطلق علیھا إن
بلوغ  قبل منھم 10یتوفى حوالي  أحیاءطفل الذین یولدون  100من بین  إذ ،دميحیاة اآل

ومن بین ھذه الوفیات العشر تحدث حوالي ثالثة منھا خالل الشھر  ،الخامسة من العمر
الوفیات في الفترة األولى ھذه  وأكثریةفي الفترة األولى من الوالدة أي  –األول من الحیاة 

غالبیة الوفیات المبكرة تنجم عن التھابات وعن  إن ،تحصل خالل األسبوع األول من الحیاة
یمرض العدید من الموالید  أنویحدث  ألوانھا،عدم القدرة على التنفس وعن والدة سابقة 

  .الجدد خالل األیام األولى من حیاتھم بسبب التعقیدات ذات الصلة بالوالدة

تزداد  أنیمكن  ألمراضیتعرض الموالید الجدد  أنیمكن في ھذه الفترة وبكل سھولة 
  .خطورة وحدة بكل سھولة

  عوامل الحمل الھش 

الحمل الذي تكون صاحبتھ معرضة للخطر ھو الحمل الذي تكون فیھ المعنیة تواجھ  إن
مشاكل  أو تزید احتمالیة تعرض الحامل لخطر اإلصابة بتعقیدات أنعوامل من شأنھا 

  :تشمل عوامل احتمالیة تعرض الحامل للمخاطر أنویمكن , نفسیة

 . VIH تكون حاملة لفیروس نقص المناعة المكتسبة أن
 .تكون قد عانت في الماضي من والدة خاطئة أن
 ).أي تعقید جدي أو(سابقا بنزیف  أصیبتتكون  أن
 .تكون تعاني من ارتفاع ضغط الدم ذي الصلة بالحمل أن
 .سنة  31من  أكثر أوسنة  18 كون عمرھا اقل منی أن

 الحمل والتغذیة  :2الثانیة  الحصة

  األولى من الوالدة والفترةالحمل : 1النشاط 
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 إصالحعملیة  أوتكون أجریت لھا عملیة جراحیة فیما سبق كعملیة قیصریة مثال  أن
 .النواسیر

ھا من طرف العاملین في المركز یتم تحدید لحالي،تتعرض لتعقیدات خالل حملھا ا أن
 .مقبل الوالدة وخصوصا التوائ الصحي الذي یقدم العالجات ما

 ).المضاعف(الحمل المتعدد

عوامل التعرض للمخاطر 
  الدعم اإلضافي الضروري  ما ھو الخطر  أمثلة -أثناء الحمل

  ینبغي أن تلد جمیع الحوامل المعرضات ألعلى احتمالیة للخطر في المراكز الصحیة أو المستشفیات

االختبار اإلیجابي للكشف 
عن فیروس نقص المناعة 

  ).VIH( المكتسبة

الطفل  إلىالفیروس نقل 
 األعراض – األموااللتھابات لدى 
  .الجانبیة لألدویة

لدعم الطفولة الصغرى ) ARV( دعم عالج
 ألعراضوالوسطى واالنتباه الشدید 

نظام غذائي محسن وعالجات  - الخطر
الوالدة في المستشفى ودعم  - ذاتیا مقدمة 

  .مجتمعي

 أوارتفاع ضغط دم راھن 
  .حملفترة ال أثناء أوسابق 

احتمالیة  أكبر،خطر التشنج  إن
عملیة جراحیة مثل العملیة  إجراء

 أنكما  .أعلىالقیصریة تكون 
یفقد الطفل حیاتھ قبل  أناحتمالیة 

  .أیضا أعلىبعد الوالدة تكون  أو

عالجات طبیة ودعم شدید للمراقبة 
نظام  - الخطر ألعراضاالنتباه  وزیاد

تیا ذاغذائي یتم تحسینھ مع تقدیم العالج 
  .شفىأن تتم الوالدة في المست -

 18المراھقة دون سن ال
  .سنة

خطر متزاید من احتمالیة عدم إجراء 
أو عدم ) cpn(فحوصات ما قبل الوالدة 

  .حصول الوالدة لدى مركز صحي
خطر متزاید للتعرض لإلجھاض أو 

خطر متزاید  –وفاة الطفل قبل الوالدة 
  .لحدوث تعقیدات

نزیف أو مخاض أثناء الوالدة مثل ال
طویل مع إعاقة ما أو التھاب ومشاكل 

  ).vbgnc(نفسیة بالبیت مثل

. االنتباه المتزاید ألعراض الخطر
حصول .أحسن العالجات المقدمة

الوالدة في المستشفى حیث یخطط 
  . لذلك

النساء الالئي یعانین من 
مشاكل تتعلق بالصحة 

العقلیة في الفترة المحیطة 
الصعوبات  -بالوالدة

النفسیة مثل العنف او 
  .المعاملة الزوجیة القاسیة

 –. في الخدمات  دودالولوج المح
مشاكل الصحة العقلیة مثل االنھیار 

القدرة  -العصبي واالكتئاب
المحدودة على العنایة بالطفل 

  .واالھتمام

الولوج الى خدمات  –الدعم النفسي 
الدعم العاطفي  –الدعم المالئمة 

  .والمشورة

مثل الشلل الدماغي او شلل : إعاقة  .الصحیةالمشاكل 
    .األطفال او السل اثناء الحمل

  المخاطر االجتماعیة والھشاشة
إلى الحد الذي ینبغي لھم فیھ اخذھا في ) 3(یمكن إبراز حاالت الھشاشة االجتماعیة كما ھو وارد في الدور

  .االعتبار عندما یرون ان الحامل معرضة لمخاطر داھمة
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 والداتتنظیم ال

 خطة الوالدات ماھي؟  
وخصوصا النقود  ،حتیاجاتإلا في الحسبان مختلف تضعالعائلة ن أتعني ن خطة الوالدة إ

بحیث  ،ن لھا أفكار واضحة قابلة للتطبیقأشیاء األساسیة المطلوبة لدى والدة الطفل وواأل
  .تتأتى لھم تلبیة ھذه االحتیاجات مسبقا

 لماذا إیجاد خطة الوالدة؟  
و عائلتھا لم أن المرأة الحامل أثناء المخاض والوالدة ألسي تحدث ثیر من المآإن الك

  .یحتاطوا بما فیھ الكفایة لما قد یحدث للمعنیة من تعقیدات محتملة مرتبطة بعملیة الوالددة
  ن یشارك في خطة الوالدة؟ ولماذا؟أمن الذي ینبغي لھ  

 .ة الحاملأالمر
 .و تحسین الخطةأبتقییم ن تقوم أیمكن للقابلة او الممرضة 

 .ة الحامل وعائلتھاأبخطة الوالدة ویقوم بدعم المر الوسیط الجمعويیشعر 
 ثناء الوالدة أي الشخص الذي تم اختیاره لمرافقتھا لدى الوالدة الزوجأالمرافق او المرافقة 

 .و الصدیقأو الصدیقة أم الزوج أو أو األخت أ

 ؟ جب ان تكون خطة الوالدة جاھزةمتى ی  
ل الوضع وتجب مراجعتھا بن یعددن خطة للوالدة شھرین على األقل قأینبغي لجمیع النساء 

  .خالل الزیارات الالحقة

  ؟ تضمن خطة الوالدةأن تماذا ینبغي  
ص المختار الشخ ،للوالدة تتضمن مكان الوالدةعداد خطة إن یقمن بأن على جمیع السناء إ

في الحاالت ( وسیلة نقل ، فظة والدة نظیفة مح، عند الوالدة  )ة(المرافق( للمساعدة 
و كلفة اإلقامة أدویة المحتملة لترتیبات الوالدة، األ لكلفةوالنقود المدخرة لتغطیة ا) المستعجلة

  .في المستشفى

 ؟ والدةـم الــن تتـیأ  
  أو في المركز الصحي رفیع المستوى،في المستشفى 

   لى المركز الصحي؟إمتى یتم الذھاب  
ن تتموضع المرأة الحامل بالقرب من مركز أن الھدف ھو إ) عد المتوقع للوالدةفي المو( 

ذا كانت الحامل تعیش بعیدا من إو, صحي یتوفر على العالجات االستعجالیة لیل نھار
 .مكنأن إالمركز الصحي فلتعد العدة لإلقامة قریبا منھ 
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 م؟من یرافـق األ  
ره بعنایة حتى تحظى یتم اختیا)) ة(ع مرافقن تنتقل األمھات المعرضات للخطر مأینبغي 

  .ھتمام الكافيالمعنیات باإل
 ـطرراض الخـعأ  
مرافقتھا وما  تحتمو عالمات الخطر التي تأفراد العائلة علما بعوامل الخطر أاط حین أینبغي 

  .عراض الخطرأینبغي فعلھ عندما یظھر عرض من 
  .عراض الخطرأن العائلة واعیة ومنتبھة ألتأكدوا من 

  

 

  د الغذائیةالمجموعات الثالث للموا

 ذلك شأن الوقود  توفر الطاقة للجسم شأنھا في )جل الركضأمن (الغذائیة  المواد
 .نسان الشعور بأنھ قويإن الكربوھیدرات تملؤ المعدة وتعطي اإل بالنسبة للسیارة،

التي ) أساسیة(ذائیة ھي على العموم مواد غ) جل الركضأمن (ن المواد الغذائیة إ
 ، البطاطا،األرز، الكاسافا  ،الشعریة ، تتضمن الذرة و. اسر یومیتستھلكھا األ

  .المعجنات ،الخبز
 من الجسم جسما صحیا وتقیھ من  تجعل )التوھججل أمن (  المواد الغذائیة

ھذه د وتتجس .بفضل الفیتامینات والمعادن التي تحویھا ھذه المواد الغذائیةمراض األ
ن یكون شعر المعنى براقا وجلده كذلك والعیون وضاءة یجعل أالصحة الجیدة في 

و أمكن أن إیجب تناولھا كل یوم ) جل التوھج أمن ( ن المواد الغذائیة أ .الجسم مشعا
الورقیة، البطاطا وتتضمن المانغا للخضروات . األسبوعربع مرات في أعلى األقل 

  .فاوكاتااأل.مالطماط المطبوخة، الموز، الباباي، األناناس، القرع،
 ھذه المواد الغذائیة التي تحتوي , القوة وتمكن من النمو  نميت األطعمة من اجل النمو

على البروتینات یمكن مقارنتھا بالماء والتربة الخصبة اللذین یمكنان النبات من 
و على أمكن أن إینبغي تناولھا یومیا ) جل النموآمن ( ن المواد الغذائیة إ .الخروج
 ،البیض ،الدجاج ،الكبد ،السمك ،وتتضمن اللحوم .مرات في األسبوع عربأاألقل 

  .الفول ،الفول السوداني

  اھاستفادة القصوى من مزایأجل اإلمن ة الجمع بین المواد الغذائی

توھج ,ركض (  التي تنتمي الیھا األغذیةیمكن تصنیف المواد الغذائیة حسب المجموعة 
  .ائیة حسب المغذیات الدقیقة التي تحتوي علیھا كما یمكن تصنیف المواد الغذ) نمو,

  د الغذائیة المحتویة على الحدیدالموا

 المـواد الغـذائـیة:  2النشاط 



17 
SOS Pairs Educateurs Décembre 2019  

إن الوقایة من  .ن األغذیة المحتویة على الحدید تساعد على تقویة الدم والوقایة من فقر الدمإ
ینبغي تناول األغذیة . الیافعینواألطفال مھمة وباألخص بالنسبة للنساء الحوامل  فقر الدم جد

  : األمثلة تتضمن, بع مرات أسبوعیارأو على األقل أمكن أن إ الغنیة بالحدید یومیا

 )ةل حیوانیصوأاألغذیة من ( البیض ،األسماك ،اللحوم الھزیلة ،الكبد -
 )ةل نباتیصوأاألغذیة من ( خضروات الورقیة الناصعة الخضرةال -

  ):س)(C(األطعمة التي تحتوي على فیتامین 

  .ضد االلتھابات وتحسین الرؤیة والحفاظ علیھا المقاومةھم في تعزیز یس) C(ان الفیتامین 

ة النھ یساعد على مقاومة االلتھابات ویعین على للصح بالنسبةبالغ األھمیة ) C(ان الفیتامین
كما یساعد أیضا على امتصاص الحدید والوقایة من فقر , مین نمو سلیمالتئام الجروح وتأ
  .الحمضیات, الجریب فروت, ل البرتقا: الدم واالمثلة تضم

  ):A(األطعمة التي تحتوي على الفیتامین

المقاومة ضد االلتھابات وتحسین رؤیة البصر والحفاظ یسھم في تعزیز ) A(ن الفیتامینإ
كما یحافظ على جلد االنسان سلیما وموجود , علیھا وخصوصا عند مطلع الشمس ومغربھا

  ).یةل حیوانصوأذیة من أغ( ةناألسماك السمی, البیض, في الكبد 

ن أن ذلك یمكن ات كبیرة ألن تتحاشى المرأة الحامل تناول الكبد بكمیأینبغي : ملحوظة
فعلیھا  .ن تكون غیر مؤذیةأكثر یمكن أفالكمیة القلیلة مرة في األسبوع ال , یكون خطیرا

لناصعة و البرتقال والخضروات الورقیة اأبالمانغا والباباي والبطاطا الحلوة الصفراء 
  )یةل حیوانصواألغذیة من ا( رزجالخضرة وال

  :األطعمة التي تحتوي على الدھون

عضاء الجسم والحفاظ على حرارتھ مھمة لحمایة أن كمیات قلیلة من الدھون والزیوت إ
  .ساعد جسمكم على امتصاص العناصر المغذیةوت

نظرا الحتوائھا على  ن یتسبب لكم في زیادة الوزنأكثار من الدھون والزیوت یمكن إن اإل
  .الطاقة الكثیرة

االفوكادو وللفائدة القصوى ینبغي لكوكو، عصارة ا، الفول السوداني ،في الزیت وتلتمس
  ).س(فیتامین+  حدید +دھون) + أ(الفیتامین. تناول األغذیة التالیة معا

  :دیدـمیة الحـأھ

الحمراء بالغة األھمیة  الكریاتنھ یحتوي على الكریات الحمراء وألأحمر اللون ن الدم إ
 ن جمیع خالیاإ .ضروري للحیاةكسجین أن األوالجمیع یعلم  كسجین في الجسمألنھا تنقل األ

س ن تموت خلیة من خالیا الجسم وھذا ھو نفأمر عادي الجسم تفنى وتتجدد باستمرار واأل
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نھ إ ء،ضروري لتأمین تعویض الكریات الحمرا ن الحدیدشأن الكریات الحمراء ومع ذلك فإ
قل أن الجسم ینتج كمیة وبغیاب الحدید فإ. لكریات الحمراءنتاج ھذه اإھو الذي یساعد في 

نتاج الكریات إالمنقول في الجسم عندما یقل كسجین الكریات الحمراء وتتقلص كمیة األ من
على كمیة إال نسان الذي ال یتوفر على ھذه الظاھرة مرض فقر الدم واإلویطلق  .الحمراء
كسجین یتعرض للتعب المتالحق وھذه المشكلة شائعة لدى النساء الحوامل األ أقل من
ة الحامل كمیة كافیة من الحدید أن تتناول المرأتي أھمیة الصغار ومن ھنا تأمن  وموالید

التي یوفرھا لھا المركز ) األقراص( ومن الحبوب  لمستمد من األغذیة التي تتناولھاا
  .الصحي

  أة الحاملالتغذیة بالنسبة للمر

ن یغسلوا على الدوام أیدیھم أسرة ي لألشخاص الذین یعدون الطعام لألینبغ :سیل الیدینـغ
  .فراد العائلة قبل تناول أي وجبةأوكذلك جمیع 

كمیة الغذاء  ن على النساء الحوامل زیادةإ :الوجبة المغذیة ھي وجبة مغذیة إضافیة یومیا
اج لمزید من الطعام حتى یتسنى للجنین الذي في ن جسم الحامل یحتوعدد الوجبات یومیا، إ

نھ إكل بما فیھ الكفایة فأذا لم تإكل لھا ولجنینھا وأن المراة الحامل تإ ،ن ینمو جیداأبطنھا 
وزانھم ناقصة ھم أن الموالید الذین یولدون وأویالحظ ذا وزن ناقص جنینا  أن تضعیخشى 

  .وكثیرا مایمرضون خالفا لؤلئكوزانھم نظامیة كثر تعرضا للمشاكل من الذین أأ

ن إن یتناولن یومیا أوزیادة على ذلك على النساء الحوامل  :تناول األغذیة الغنیة بالحدید
ن على النساء أكما  ،ربع مرات أسبوعیا أغذیة غنیة بالحدیدألى إو على األقل ثالث أمكن أ

ة أن یساعد المرأة من شأنھ ن تناول ھذه األغذیإ .مكن الحدیدأن إن یتناولن یومیا أالحوامل 
ن أثناء فترة الحمل ومن شأن ذلك أیضا أن یجنبھا التعرض للضعف أعلى سالمة دمھا و

  .سیرى النورمن الحامل وجنینھا الذي  یفید كال

إذا لم و ن كمیات من الیود ضروریة لنمو ونشأة األطفالإ :استخدام الملح المشبع بالیود
ن یولد إن الطفل معرض ألثناء فترة الحمل فأكافیة من الیود م على تناول الكمیة التقدم األ

أو العقلي، ن یعاني من تأخر في النمو البدني أو نطقیة كما یمكن أو سمعیة أمع إعاقة عقلیة 
كل أن یوفر للنساء الحوامل نھ أن استعمال الملح المشبع بالیود بدال من الملح العادي من شإ

لى إن على الحوامل اللجوء إفي حال عدم وجود الملح بالیود ف .لیھ من مادة الیودإما یحتجن 
  .نیة بالیودالمركز الصحي للحصول على مكمالت غ
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  كبر قدر من الراحة؟أن یاخذن ألماذا على النساء الحوامل 

ذا إو. مین نمو الطفلألى الطاقة الكافیة لتإنھا ستفتقر إة الحامل تزاول عمال شاقا فأن المرإ
ة الحامل أالینبغي للمر .قوى أكبر وأن الجنین سیكون إكل جیدا فأة في راحة وتأالمر كانت

عمالھا الیومیة حتى تتمكن من أن یساعدوھا في أفراد العائلة أن تحمل أشیاء ثقیلة فینبغي أل
  .جھاضأة من مخاطر تعرضھا للنزیف واإلفبقلة العمل تخفف المرأكثر، ن تستریح أ

  ؟)faf( تناول أقراصلماذا على الحوامل 

جل حمایة أة سلیما من أن یكون دم المرأثناء الحمل وعند الوالدة وبعدھا ینبغي أ -
ة الحامل تناول األغذیة أن على المرإ .احتضان الجنین وتغذیتھ وتجنب المشاكل

ومع ذلك فإنھا ولو تناولت ھذه األغذیة . لحدید كما تعلمنا خالل الحصة اآلنفةالغنیة با
في تجده ن ألى المزید من الحدید الذي یمكن إتحتاج في بعض األحیان  نھا قدفإ

  .األقراص الطبیة

د أن تجنھ من الصعب أال إ ن حامض الفولیك موجود في بعض المواد الغذائیةإ -
توفر حمض الفولیك عدم وعند ھا من ھذا العنصر في ھذه األغذیة الحامل حاجت

والتعقیدات لدى  عرض لبعض المصاعبن الطفل مإبكمیة كافیة في غذاء الحامل ف
  .التي یوفرھا لھا المركز الصحي) faf( م تناول حبوبالوالدة فعلى األ

ن ینمن داخل الناموسیة المشبعة بالمبید الحشري الطویل ألماذا على النساء الحوامل 
  المفعول؟

م لأل ن یكون جدا خطیر بالنسبةأثناء فترة الحمل ویمكن أالمالریا مرض فتاك وخصوصا 
وباألخص الحوامل وبعد الوالدة، (ن الجمیع ل معا وتفادیا للتعرض للمرض فإطفوال

  .ن یناموا داخل الناموسیات ذات المبید الحشري طویل المفعولأعلیھم  )موالیدھن 

    

العالج المنزلي للنساء الحوامل وأعراض الخطر : الحصة الثالثة 

  .العالج المنزلي لصالح المرأة الحامل : 1النشاط 
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الوسیط  ن ینظرأثناء فترة الحمل ینبغي أعن العالجات  بعد الحدیثأعراض الخطر 
في جال  ھنأن ھؤالء یعون أكد من أن یتأسرة وأة واألمع المرعراض الخطر أفي الجمعوي 

  .لى المستشفى فوراإن علیھم الذھاب إفحدى ھذه المشاكل إحدوث 

لة من العوارض الصحیة ومن مجن یعانین من أ یمكن للحوامللة الى وحدة صحیة اإلحا
قد ال یكن نھن أن ال یكون العارض خطیرا غیر أثناء فترة الحمل یمكن أعراض بعض األ

  . لى الوحدة الوطنیة للعالجإكدات من مدى خطورة الحالة یحبذ عندئذ التوجھ أمت

  أثناء فترة الحملعراض الخطر أ

 نزیف مھبلي. 
 نوبة مرضیة. 
 حمى 
 م بطنیة حادةاآل. 
 م لدى التبولاآل. 
 رؤیة مشوشة ،س حادةأوجاع في الرأ. 
  و شاقأتنفس سریع. 
 والوجھ تورم غیر معتاد للقدمین والیدین. 
 توقف حركة الجنین في البطن. 
 فقدان السوائل. 

ن على العائلة بقدر اإلمكان طلب العالج لدى الوحدة إعراض فعند ظھور واحد من ھذه األ
ینبغي السھر  ،عقیدات صحیةتمن و أعراض الخطر أة تعاني من أذا كانت المرإ ،الصحیة

ن تشعر أن تكون ھادئة وأ ة علىأعلى تطبیق مھارات جیدة للتواصل ومساعدة المر
  .تعاطف محیطھا معھاب

یقاعیة للیدین والرجلین إتتجسد النوبات في تشنج الجسم مع حركات  :التشنجات/ النوبات 
  .ثناء النوبة وھذه حالة جدا خطیرةأنسان الوعي أو الوجھ عادة یفقد اإل

ل البطن وھو یختلف سفألم البطن الحاد عبارة عن وجع مؤلم أن إ :الم الحادة في البطناآل
نما ھو یستمر على العموم إن التقلصات أھر ویختفي شظنھ ال یأعن التقلصات حیث 

  .بصورة دائمة وذلك قد یوحي بخطر یھدد الطفل

خذ الجد وخصوصا في أثناء فترة الحمل مأخذ الحمى أینبغي : أة الحاملالحمى لدى المر
 سرع وقت ممكنأة الحامل في أمعالجة المرن تتم أالمناطق التي ینتشر فیھا المالریا وعلى 

.  

  اء فترة الحملأعراض الخطر أثن: 2النشاط 
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  حاالت التأخر األربع

 خر في التعرف على عرض الخطرأالت: الخطر. 
 جالقرار بالبحث عن العال أخر في اتخاذالت: القرار.  
 لى الوحدة إالوصول قطع المسافة حتى ( لى العالج إخر عن الوصول التأ: المسافة

  ).و عدم توفر وسیلة النقلأالصحیة 
 خر على الحصول على العالجأالت: لخدمةا.  

  ماقبل الوالدة الزیارات العالجیة

الزیارة لكل  دينھ یؤأالیوفر العالجات ماقبل الوالدة على الرغم من  الوسیط الجمعوين إ
ن ھذه العالجات یوفرھا إ أربع مرات خالل فترة الحمل، قتھفي منط ةة حامل موجودأامر

ي المكون لھذا الغرض بغیة تقریب الخدمة الطبیة من و الوكیل الصحأالمركز الصحي 
ن یشجع الحوامل على القیام بالزیارات ماقبل الوسیط الجمعوي أن على إ. ھدفین المست

  .الوالدة عندما یزورھن منزلیا

 فحص الدم) البول( ،الورث ،العیون ،ضغط الدم: ة الحامل أالكشف على المر.  
 تقدیم حبوب )faf (فقر الدم وتقویة ھذا األخیر بغیة الوقایة من. 
  جل الوقایة من الكزازأمن  2األقل توفیر لقاحین على. 
 لى كشف فیروس نقص المناعة المكتسبإجراء فحوصات تھدف إ. 
 مر ذلكإذا تطلب األمراض التي تنتقل عن طریق الجنس وتقدیم العالج السل واأل. 

من الوقایة  نیؤم نأمراض التي تنتقل عن طریق الجنس یمكن إن معالجة األ
  .اإلجھاض وموت األطفال قبل الوالدة

 المولود الجدید ن أالحامل وللتأكد من  ةأتقدیم النصائح حول العالجات المنزلیة للمر
 .ینمو بصفة جیدة

 الستعداد للوالدة لدى مركز صحي وإحاطة العائلة یر للوالدة وخصوصا اضالتح
 .عاجلة حث على رعایة طبیةبعراض الخطر وبأھمیة البأ

  جل التخلص من الدیدان الطفیلیة عند الشھر الرابع من الحمل في أاألقراص من
 .الدیدان المعویةر فیھا المناطق التي تنتش

 مفعول الطویل فضال عن عالج توفیر الناموسیات المشبعة بالمبیدات الحشریة ذات ال
 .فیھا ھذا المرضجل الوقایة من المالریا في المناطق التي ینتشر أمتقطع من  وقائي

تؤدى الزیارة األولى في بدایة الحمل عندما ) 4(قل عدد الزیارات ماقبل الوالدة ھوأن إ
بعدئذ عندما لم تكن ھنالك أي مشكلة ) الزیارة األولى (نھا حامل أة أیغلب على اعتقاد المر
ن تتم ألى ع) الزیارة الثالثة( لى الشھرین الخامس والسادس إحوالي تسجل الزیارة الثانیة 
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وأخیرا تؤدي الزیارة ) الزیارة الثالثة(الزیارة الثالثة في حدود الشھرین السابع والثامن 
  ).الزیارة الرابعة( الرابعة خالل الشھر التاسع 

ثناء أفیروس نقص المناعة المكتسبة االیدز والسل ) المفاتیح( ائل البالغة األھمیة الرس
 .فترة الحمل 

 غیر المحمیةالجنسیة المتسبب للسیدا ینتقل عن طریق العالقات  ن فیروس نقص المناعةإ
ق یوعن طریق حقن الدم غیر المفحوص عن طر) عالقة جنسیة من دون واقي جنسي(

و أثناء الحمل والوالدة أة الى طفلھا أبر والحقن التي تعرضت للعدوى ومن المراإل
  .الرضاعة

دویة یوفرھا المركز الصحي كما یمكن أبفضل ) VIH(ن باإلمكان معالجة السل وفیروس إ
ن أن على جمیع النساء إ .عالج السیدا بواسطة العالج بالمضادات للفیروسات القھقریة

طار إمراض المنتقلة جنسیا في والسل وغیرھما من األ) VIH( یجرین الكشف على
فس جراء نفس الكشوف على شركائھن في نإن یتم أ ومن المھم قبل الوالدة الفحوصات ما

حد الشریكین إیجابیا بالنسبة لفیروس السیدا والسل فمن المھم إذا كان الفحص أل .الوقت
) VIH(یمكن انتقال فیروس .سرةموجودین في ھذه األلجمیع األطفال ال إجراء نفس الفحص

ثناء فترة الحمل لدى الوالدة وعند الرضاعة ویمكن تفادي ھذا االنتقال ألى الطفل إم من األ
ثناء الحمل وبعدھا أ) ARV( دویة المضادة للفیروسات القھقریةاألم تتناول األإذا كانت 

) ARV( دویة المذكورةوعندما تشرع األم في تناول األ .حسب ما ینصح بھ المركز الصحي
نھا تتناول العالج كما وصف لھا أن ال تقطع العالج لكن ینبغي التأكد من أن علیھا إف
ن یتعرض الطفل اللتھاب ما أم العالج في أي وقت فیمكن األأوقفت ذا إو) مراقبة العالج(

آثار جانبیة بسبب م من أن تصاب بمشاكل صحیة وعندما تعاني األم یمكن ن األأكما 
  .ن تطلب فورا مساعدة طبیةأدویة فان علیھا األ

على ھذا الفیروس للكشف ن یخضعوا أیجب ) VIH( ن موالید األمھات الحامالت لفیروسإ
جل الكشف والعالج المبكر عن طریق العالج أوقت ممكن بعد الوالدة من  سرعأفي 

بمضادات الفیروسات القھقریة وعن طریق الكویریموكسارول حتى ال یقعوا عرضة 
  .للمرض

ن جمیع النساء وخاصة منھن األمھات إ یدزإذا كانت األم تحمل فیروس اإلتغذیة الطفل 
لبانھن حصریا حتى السادسة من العمر أطفال برضاع األإعلیھن ) VIH( الحامالت لفیروس

لى إرضاع الطفل إفبإمكانھن ) ARV(ذا كن یتابعن العالج بمضادات الفیروسات القھقریة إو
ن جمیع النساء وبالخصوص األمھات الحوامل والحامالت إ .ن یبلغ الثانیة من العمرأ

لى إم وطفلھا یحتاجان تتم والدتھن في مركز صحي نظرا ألن األ نأینبغي ) VIH( لفیروس
مین والدة خالیة من المخاطر أجل تأومن ) PTM( ثناء وبعد الوضع مثلأعالجات خاصة 

 .ونظیفة



23 
SOS Pairs Educateurs Décembre 2019  

یدز في أة الحاملة لفیروس اإلثناء العالقات الجنسیة عندما تكون المرأینبغي استعمال الواقي 
ى كمیات للتھاب واإلبقاء عاإل و عندما تكون مرضعة بغیة تجنب تجددأمل ححالة 

والمصابات بالسل ) VIH(ن النساء الالئي یحملن فیروس إ الفیروسات في مستوى ضعیف،
قبل  ربع زیارات ماأن یؤدین أثناء فترة الحمل وأمن عالجات خاصة  فدنن یستأیجب 

ن یتمتعن بنظام غذائي متوازن وغني أبعنایة وھن عالجمراقبة  وتنبغيأو اكثر الوالدة 
  .طفالھنأفضل لھن وألن یكثرن من الراحة لیتمتعن بصحة أو تصناف من المغذیاأب

ن یتسبب لدى أثناء فترة الحمل یمكن أ) VIH( ملة لفیروسحاة كونھا أن اكتشاف المرإ
یجر الى سوء  وأو ممارسة أن یزید مخاطر التعرض للعنف أصدمة عاطفیة وفي الكثیرات 

ن یكونوا جدا منتبھین وحساسین لھذا أ الوسطاء الجمعویینعلى ولذا فان المعاملة الزوجیة 
  .لدى البیوت) VIH(لة فیروس أمس یتناولوناالحتمال عندما 

  والسیدا بعد الوالدة) VIH( فیروس

 .خذ الفیروس من لدن امھأ كانذا إن یتم الكشف على المولود الجدید لتحدید ما أمن المھم 
ذا كانت ھذه الفحوصات إویع أساب 6أو  4بالد فحوصات للكشف على الطفل في بعض ال في

  .معمول بھا في بلدكم فینبغي احضار الطفل الى المركز الصحي عندما یبلغ ھذه السن

) VIH( لمولود مصابا بفیروسكان اذا اإمن األھمیة بمكان كلما كان ذلك ممكنا تحدید ما 
ھذه  في بلدان أخرى ال یتوفر الكشف الخاص المبكر وفيلكي یقدم لھ العالج المناسب، 

لى المركز الصحي یخضع بالفحص قبل السادسة من إالحالة تقوم العائلة باحضار المولود 
  عمره 

لى إیھدف  أن یتلقى دواءنھ ینبغي إو مجھول الحالة فأاذال كان المولود حامال للفیروس 
 وھذا الدواء یطلق علیھ الوقایة من االلتھابات األخرى مثل االلتھاب الرئوي

)cotrimoxawonie ( الوسیط ن إ .لى السادسإسبوعھ الرابع أیوفر للطفل عند بلوغھ
لى المركز إحضار مولودھن إب) VIH( حامالت فیروسأن ینصح األمھات علیھ الجمعوي 

م الحامل األ. أجل الحصول على الدواء المذكورالصحي عند بلوغھم ھذه السن من 
ثناء فترة حملھا أوسات القھقریة أي مضادات الفیر) ARV( للفیروس والتي تتلقى العالج ب

  .كثرأو أشھرا  24لى سن إرضاع ولیدھا بصفة عادیة إكلھ وبعد ذلك یمكنھا 

أم ي أثناء األشھر الستة األولى كأن تمد الولید حصریا بلبنھا الخاص أنھ من األھمیة بمكان إ
ة تكمیلیة مع ن تدخل في تغذیة طفلھا مواد غذائیأم أخرى، عند سن الشھر السادس ینبغي لأل

 .م أخرىأي إرضاعھ كأاالستمرار في 
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  لــمرض الس

من  عطسو أل عبارة عن التھاب بكتیري ینتشر باستنشاق رذاذ دقیق ناجم عن سعال ـالس
مكن شفاؤه بتقدیم العالج المناسب، السل نھ مرض خطیر یإ .شخص مصاب بھذا المرض

   یصیب أساسا الرئتین،

فقدان  ،العرق اللیلي ،سعال متكرر:  ثل خصوصا فيعراض مرض السل الرئوي تتمأ
  .الحمىادة في الوزن مستقرة لدى األطفال ، زی ،الوزن

ن یخضع لكشف أن یوجھ الى مركز صحي وأعراض ینبغي إنسان تظھر لھ ھذه األأي  
ن أثبت  بیت فيجراء الكشف على السل لفائدة األطفال الذین یعیشون إینبغي  ).TB( لـالس

و اذا كان أفراد ا وخاصة لدى العائالت الكثیرة األحد ساكنیھ طلع إیجابیأعلى  كشف السل
األشخاص الذین صدرت نتائج الكشف على السل إیجابیة . طفل ما حامال لفیروس االیدز 

ا البرنامج معلومات بھذا ینبغي تسجیلھم في برنامج لعالج السل وسیوفر لھم العاملون في ھذ
  .دویةرنامج العالج دون توقیف تناول األبوینبغي متابعة  الخصوص
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  االستـعداد للــوالدة

ن یساعد العائلة في التحضیر للوالدة خالل الزیارة الثالثة للمراة الوسیط الجمعوي أ على
ة أالمر ا للوالدة یقتضي نقاشا متواصال مععداد خطتھإن مساعدة العائلة في إ .الحامل

جل ألیھا من إتحدید مكان الوالدة وتوفیر األشیاء التي ھم بحاجة عانتھم على إوعائلتھا بغیة 
عراض الخطر واتخاذ القرار بما ھم فاعلون في حال حدوث أي أالتعرف على  ،الوالدة
وقت الوالدة ومن زیادة فرص  االرتباك والدة یسمح بتخفیفالالتوفر على خطة  .طارئ

  .مناسبةرعایة طبیة مالئمة واستفادة المراة وطفلھا من 

   سرة في النقاشأفراد األشراك الزوج وإمبررات 

الوالدة في مركز صحي یتطلب بعض النقود مایحتم اتخاذ ھذا القرار مع الزوج ومع أي 
مشكلة في نقل الحامل لن تكون أي نھ إكان الجمیع متوافقین مقدما ف ذاإو .خر معنيآشخص 

ذن الزوج أن یأجتمعات ینبغي في بعض الم .المخاض أز الصحي عندما یبدكلى المرإ
ة أن تذھب المرأذن فلن تكون ھنالك مشكلة في إذا صدر ھذا اإلوأن تغادر البیت لزوجتھ 

 ن مغادرةإ ،لى المركز الصحي عند المخاض ولو في حال غیاب الزوج في ذلك الوقتإ
نھ أ مین النقل وشخص یتولى حراسة البیت واألطفال معالبیت تتطلب توفر بعض النقود لتأ

 .خرین من العائلة القیام بھذا الدورآفراد إالمكان ألب

  
  

 .ثناء فترة الحمل ھو مساعدة العائالت على االستعداد للوالدةأنھ لھدف جوھري للزیارة إ
مسلسل التخطیط للوالدة یعین العائالت على التفكیر مسبقا في كل ما ھو ضروري لضمان 

لك على التعرف على كیفیة التغلب على أي صعوبة والدة خالیة من األخطاء كما یساعدھم ذ
ن ھذا القرار ال أال إ ن تتم الوالدة في مركز صحيأن من المفضل دائما أقد تعتریھم ومع 

كانت العائلة مترددة استعرضوا معھا عناصر  ذاإو .یتم اتخاذه أحیانا بصورة عفویة وفوریة
واثیروا مجددا موضوع  .وضوعاالعداد للوالدة لدى مركز صحي ودعوھا تفكر في الم

ل النساء من ن ال تتمكن كأن من الوارد إ ،ثناء الزیارة الموالیةأالوالدة في المركز الصحي 
ن تلد المراة في مركز صحي حتى ولو ألم تقرر عائلة ما  اوإذالوالدة في مركز صحي 

  .عقب نقاشكم معھا فال تلوموھا وال تؤنبوھا على اختیارھا

  المباعدة بین الوالدات -خطة الوالدة : الحصة الرابعة 

  .إشراك أفراد العائلة في تخطیط الوالدات:  1النشاط 

  االستعداد للوالدة:  2النشاط 
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  دةـوالط الـطیـتخ

یمكن  أمانا،كثر أالوالدة لدى مركز صحي :  االستعداد للوالدة لدى مركز صحي .1
مھارات بفضل ال كما یمكن معالجة أي مشكلة طارئةتحاشي العدید من المشاكل 

 .واألدویة المطلوبة

ة في أذا ولدت المرإ:  ن المراة الحامل محاطة بكادر طبي مؤھلأسرة من تأكد األ .2
بیا مؤھال سیقوم بمساعدتھا طوال مخاضھا وللحیلولة دون ن كادرا طإمركز صحي ف

ة ال تستطیع الوالدة في مركز صحي أذا كانت المرإو. ن تعاني منھاأأي تعقیدات یمكن 
ن تتم الوالدة لدى الوحدة الصحیة أقناع أھلھا بإلى اللجنة الصحیة بغیة إفینبغي اللجوء 
إلى الحالة المدنیة، تعقیدات عدم الولوج  .(لى عواقب الوالدة في المنزلإولفت انتباھھم 

 .) عدم الولوج الى الدعم التولیدي

ة أمن المھم تحدید كیفیة التحاق المر:  تحدید وسائل النقل للذھاب الى المركز الصحي .3
في أي وقت  أن یبدأن المخاض یمكن أثناء فترة الحمل ذلك ألالحامل بالمركز الصحي 

 .خر لحظة آثور على وسیلة نقل في وقد یتعذر العأو نھار من لیل 

جل التمكن من توفیر وسیلة نقل وتكالیف أخرى لاللتحاق بالمركز أمن  دخاراإل .4
 .الصحي

الدة لدى غالبیة المراكز للو جمع المعدات الضروریة للوالدة لدى المركز الصحي .5
منادیل  ،شراشف نظیفة ،الصابون: ن یحضرن معھن أن على النساء إف الصحیة
ن على إفكلفة ن تكون مأن ھذه المعدات یمكن أوبما  .م وطفلھاثیاب نظیفة لأل، صحیة

ن تحافظ على ھذه المعدات نظیفة في مكان واحد أالعائالت اقتنائھن بالتدریج ومن المھم 
  .یسھل العثور علیھا عند الضرورة حتى تكون جاھزة ما

ع بالقرب منھا قبیل قرار الذھاب الى المؤسسة الصحیة عند بدایة المخاض والتموض .6
یسر من المھم االلتحاق بالمؤسسة الصحیة في بدایة المخاض حتى یت .بدایة المخاض

ن وجدت أم قد سبق لھا إذا كانت األلیھا قبل الوالدة بوقت كاف وخاصة إالوصول 
سرة ة من الوحدة الصحیة األقرب من األة بعیدأذا كانت المرإمثل ، فاألمولودا سابقا

و سكنا خالل األسابیع األخیرة من الحمل أقتراب منھا مقاما بإمكانھا اإلإن جغرافیا ف
أیضا للوالدة وھي في طریقھا وتحاشیا . ثناء المخاضأتجنبا للسفر الطویل والمرھق 

  .لى الوحدة الصحیةإ

لى إسرة أفراد األتحدید من سیعتنون بالبیت عندما تنتقل المراة الحامل وغیرھا من  .7
أحد األشخاص جل إبقاء أن یتم اتخاذ تدابیر مسبقا من أھم من الم .المركز الصحي 

الى بالدواجن  سرةأفراد األعتناء بالبیت وخاصة باألطفال األكبر سنا وغیرھم من لإل
  .رهخآ
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ن أحضره كادر طبي مؤھل ذلك ببن تلد جمیع النساء في المراكز الصحیة أمانا أمن األكثر 
جیدة ن الوالدة تتم في ظروف أكد من أمعدات الضروریة للتو الأھؤالء یمتلكون المھارات 

ثناء فترة المخاض أبعض المشاكل تحدث أحیانا  .ن المولود یتمتع بصحة ممتازةأومن 
و النوبات المرضیة الشيء الذي یتطلب وجود كادر معالج مؤھل أوالوالدة مثل النزیف 

أن یموت و الطفل یمكن أأیا من األم ال فان إدویة ومعدات لمعالجة المعنیین وأوكذلك وجود 
مكانھ التعامل مع ھذه إن تتم الوالدة في مركز صحي بأمانا أن من األكثر إوبالتالي ف

  .المشاكل وغیرھا

  دة لدى المراكز الصحیةمام الوالأعقبات 

  .األسباب التي تفسر عدم والدة النساء في المراكز الصحیة

روریة للوالدة وللنقل فضال عن المستحقات دوات الضالكلفة المادیة المرتفعة لأل -
 .المالیة للمركز الصحي

 .ن غیرھا أنھا شأمنة شآن الوالدة في البیت أاعتقاد النساء الحوامل  -
 .كثر اطمئنانا وارتیاحا وھن في البیت بحضرة ووجود مساعدة فنیة طبیةكونھن أ -
 .عدم وعیھن ألھمیة الوالدة في مركز صحي -
 .للنقل عدم توفرھن على وسیلة -
 شراف على الوالدة في البیتاستعداد الكادر الطبي المؤھل لإل -
 .توجسھن من اإلجراءات المتبعة لدى المراكز الصحیة ومن طرف العاملین فیھا -
أفراد ثیر ألى المراكز الصحیة بسبب تإثناء الذھاب أو أتحدث الوالدة بغتة في البیت  - 

 .بسبب اعتبارات اجتماعیة وثقافیة أخرىو أم الزوجة أ ،م الزوجأ ،الزوج: سرة مثلاأل

 

 

خر مولد آینصح للزوجان االنتظار والتخطیط للشروع في التفكیر في حمل جدید عندما یبلغ 
نیة من العمر الطفل الصغیر دون الثاو نمو كبر ما یھدد صحة أمن  .لھم الثانیة من العمر

ع المولود األكبر سنا رضاإن أحیث ، و والدتھا من جدیدأمھ ھو حصول حمل جدید أل
طفل األول بالمواد لى الطاقة والوقت الكافیین لترویة الإم تفتقد أن األیتوقف مبكرا جدا كما 

لألخ  ن األطفال الذین یولدون قبل مضي العامینإوبالتالي ف .الغذائیة التي یحتاج الیھا
ألطفال الذین یولدون بعد بدنیا وال عقلیا مقارنة بایدا الج الینمون وال یكبرونالمولود قبلھم 

ة لیستعید نشاطھ وقوتھ وراحتھ أفارق العامین یؤمن الوقت الكافي لجسم المر .بعامینسابقھم 
  .بعد الحمل والوالدة

  أھمیة الوالدة لدى الوحدة الصحیة: 3النشاط 

  .المباعدة المثالیة بین الوالدات من أجل الصحة:  4النشاط 
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ن تحمل من جدید أة أن تحاول المرأشھر قبل أن ینتظرا ستة أعلى الزوجین بعد اإلجھاض 
أشھر لى ستة إة یحتاج على األقل أرجسم الم .لتمكین جسمھا من استعادة الحیویة والنشاط

  .بصفة كاملة قبل اإلجھاض من الراحة لیسترد حیویتھ

اختیار أسلوب  لى مساعدة الناس علىإعلى المراكز الصحیة اقتراح إرشادات تھدف 
  .قابل للتطبیقو فعال ،ناجح ،مالئم ،منآ ،مقبولالتخطیط العائلي 

لمام بمحاسنھ لى النساء وینبغي للجمیع اإلال وعمسؤولیة التخطیط العائلي تقع على الرج
  .ومزایاه للصحة

لى إفعلیھم الوصول  .ن یتحملوا مسؤولیة المباعدة بین الوالداتأالرجال والنساء یجب 
سالیب المتنوعة والمتوفرة الصحة حتى یكونوا على درایة باأل المعلومات التي یقدمھا عامل

  .للتخطیط العائلي
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أكثر م معرضة الفترة التي تكون فیھا األیوما بعد الوالدة وھي  45 - 0متد من فترة النفاس ت
  .و التعقیدات المرتبطة بالوالدةأتھابات لإلصابة باإل

أجل الوقایة من اإللتھابات والحفاظ كثر بنفسھا من أن تعتني أة أخالل ھذه الفترة على المر
لى عالجات خاصة كالتي تتناول إبحاجة نھا أعتناء بھ كما على قواھا إلرضاع مولودھا واإل

  .لى مساندةإذاتیا كما ھي بحاجة 

  م خالل فترة النفاس؟ما العالجات المقدمة لأل

 : مایقدم فورا بعد الوالدة

م خالل الساعات أن یوجد شخص مع األو في البیت ینبغي أثناء الوالدة في مركز صحي أ
ذا كانت قد عانت من إالمرافق لفترة أطول  ن یجالسھا ھذاأاألولى للتاكد من حالتھا ویمكن 

  :الوقت فيا م في ھذطر الثالث التي یخشى منھا على األوتتمثل المخا .مشاكل عند الوالدة
 حاالت النزیف المفرطة -
 نھا قد تكون مصابة بالتھاب أئ ببینرتعاش مما الحمى واإل -
 .فقدان الوعي -

 :أة علىخالل الساعات واألیام األولى شجعوا المر
 .ن یلمس جلدھا دون حائلأرضاع الطفل على إ -
 .ن تشرب كثیراأكل وجبات خفیفة وأن تأ -
 .التبول -
  الخلود الى الراحة بصفة جیدة -

  :العالجات األساسیة لألم
التي في فترة النفاس من طرف  مینبغي معاینة األألول من الوالدة خالل األسبوع ا .1

م ن تخضع األأینبغي  .و زائر مختص منزلي وذلك مرتین على األقلأممرضة 
 45مكن ذلك بعد والدتھا في البیت وخالل ألتحلیل النفاس لدى مركز صحي كلما 

 .مركز صحي یوما بعد والدتھا في
م التأكد من طھارة جسمھا وخاصة للوقایة من االلتھابات في على األ: نظافة األم .2

 لى الطفلإلجراثیم نظافة الثدیین یسمح بتخفیف خطر نقل ا مینأت نإ .والثدیین لرحما

  اإلعتـناء باألم بعـد الـوالدة:  لحصة الخامسةا

  فترة النفاس:  1النشاط 
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ن تغتسل بصفة كاملة مرتین في الیوم بالصابون مدة خمسة أیام أعلیھا  ).التھاب( 
 .تمزقو أ جرحي أوخاصة العجان و

م بعد الوالدة بتغذیة جیدة وتستمر أن تحظى األینبغي : التغذیة الجیدة وتناول الحدید .3
  .في تطبیق نظام غذائي متوازن ثالث وجبات مع حصص یومیا

د من المغذیات لى المزیأن تحس األم بالضعف وكما یمكن أن یحتاج جسمھا إمكن ی .4
  .رضاع مولودھاوالماء لتتمكن من إ

یوما  45ن تتناول الحدید وحامض الفولیك خالل فترة النفاس الممتدة ل ینبغي لھا أ .5
  .على األقل

فیھ الكفایة على األمھات االستراحة بما : الدعم االجتماعي النفسي للعائلةالراحة و .6
ن عادة حیویتھن بعد الوالدة وخاصة إذا كن قد تعرضن لتعقیدات فینبغي أجل استأمن 

م تحظى بالراحة وتتلقى على عرض دعمھا كي یتم التأكد من أن األتعمل العائلة 
نبغي لھا نھ ال یلھا حیویتھا إال أ ن تعیدالتمارین الخفیفة من شأنھا أ .الدعم العاطفي

ن الینبغي للمرأة خالل ھذه المرحلة أن تقوم بأعمال شاقة وال أ .ھان تشق على نفسأ
 .تمشي لمسافات طویلة وال تحمل أشیاء ثقیلة

 

 
 

 ةرأة لمولودھا وھي فترة تكون فیھا المیوما بعد وضع المرأ 45النفاس مدة یراد بفترة 
رة وتسھم وبعض ھذه التعقیدات خطی ب التعقیدات ذات الصلة بالوالدةمعرضة للمرض بسب

  .بصفة معتبرة في حدوث وفیات األمھات

المركز الصحي اذا لى إم الذھاب مباشرة على األ .ویعتبر األسبوع األول ھو األكثر خطورة
  : كانت تعاني من

 .نزیف شدید -
 .رتعاشاتالحمى واإل -
 .م في البطناأل -
  .و حمرة في الثديأتورم  -

    

  أعراض الخطر لدى األم خالل فترة النفاس:  2النشاط 



31 
SOS Pairs Educateurs Décembre 2019  

  المخاطر خالل فترةالنفاس 

   :نزیف فترة النفاس  

ماھو نزیف فترة 
النفاس؟ وكیف 

  یحدث؟ 

بعد الوالدة ویحدث ) المستقدم(ھو عبارة عن خروج مفرط للدم من المھبل أو الشرج 
  .األولى  24في الغالب األعم خالل الساعات ال

أول یومین وبعد خروج كمیة قلیلة من الدم یعتبر عادیا خالل فترة النفاس وخاصة في 
ترسبات یمثل أكثر من ملئ مندیل أو اثنین أو أي توي على ذا كان الدم یحاإلرضاع وإ

  .hppیتعلق بنزیف النفاس  مر قدنسیج آخر خالل ساعة أو ساعتین فإن األ
و جزء منھا في الرحم وتتسبب في أن تعلق المشیمة أیمكن : ثناء الوالدةأ

  ).نزیف(خروج

كیف یمكنان نقدم 
ة أالمساعدة المر

  تعاني من النزیف؟

ة أاطلبوا من المر بالفركیتمدد الرحم فور حصول الوالدة ویستلزم ذلك القیام ن أیمكن 
اطلبوا  ،ن المثانة فارغةأكدوا من أوت. سفل بطنھا تحت السرةأ فركسرة أفراد األو من أ

جمیع یالج مندیل صحي واحفظوا بإ ن تتبول قبل الفرك وتحققوا من النزیفأمنھا 
ة متمددة أن المرأوتاكدوا من  قالوا مندیال صحیا مغلادخ المنادیل المستعملة المتسخة،

نظموا إلى مركز صحي، ومستلقیة على ظھرھا رافعة رجلیھا عندما تقومون بنقلھا 
ة ألن ذلك ن تقوم واقف تنتظروا المشي على قدمیھا وال أالنقل وال تقوموا بتحریكھا وال

  .ن یفاقم خروج الدممن شأنھ أ
اسقوھا كثیرا من الماء واعطوھا بعض  ،الرحلة ن تكون متمددة طوالأینبغي 

حاولوا  الدماغیة،الماكوالت حتى تبقى نسبة السكر في دمھا عادیة والوقایة من السكتة 
  .ثناء التوجیھأن تبقوھا واعیة أ

  حمى أو ارتعاش، ألم في البطن) hpp( التھاب النفاس ): 2(
. أة لإللتھاب أثناء وبعد الوالدةویحدث عندما تتعرض المرنفاس التھاب النفاس ھو أكثر األمور فتكا أثناء فترة ال

  .ذا لم تتلق العالج بسرعةأو أن تتوفى حتى إن تصاب بمرض شدید یمكن أ

أن ة أكیف یمكن المر
لتھاب تتعرض إل

  النفاس؟

ذلك من الممارسات السیئة ذات  ثناء الوالدة وغیرأغیاب القفازات  ،الیدان المتسختان -
   نظافةلة بالالص

  .دواتھ متسخةأمكان الوالدة و -
أن تتعرض و البطن یمكن أجمیع التمزقات والجروح في عنق الرحم والعجان  -

  .ھا بعنایة و انتظام بعد الوالدةفذا لم یتم تنظیلإللتھاب إ

قى ن نأ كیف یمكن
ة من التھاب أالمر

  النفاس؟

  الممارسات الجیدة ذات الصلة بالنظافة
  .ثناء الوالدةأتعمال القفازات غسل الیدین واس -
  .ثناء فترة النفاسأنظافة جیدة وخصوصا عند غسل األعضاء التناسلیة بالصابون  -
  .تبدیل اللباس وغسلھ بعنایة بالماء الساخن -
  .غتسالاإل -

كیف یمكن اكتشاف 
  لتھاب النفاس؟إ

 إلتھاب في الرحم عموما الحمى ھو العرض األول لحدوث 
الرحم یتقلص لدى ن نظرا أل ة عموما من وجع في البطنأعاني المرت ألم في البطن،

لى طولھ العادي ویتجسد ھذا الوجع في شدات عضلیة خفیفة تختفي بعد أیام إعودتھ 
 .خطر ذلك عالمةن و متمادیا فاأذا استمر بھا األلم حادا إو

قد األم بعد یمكن أن تف .یام عدة من المھبلھة ألیانبعاث رائحة كر، خروج الدم نزیف،
الوالدة السوائل الملونة التي من المفترض أن ال تنبعث منھا رائحة كریھة وال أن تكون 
غزیرة، أما إذا كانت رائحة السوائل كریھة أو تتدفق بكثرة فاالحتمال أن تكون أمام 

  .عرض لإللتھاب
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  :و الرضاعة المؤلمةلثدییة المشاكل ا): 3(

تحدث عند شروع المرأة في اإلرضاع ولماذا؟ وأي  السؤال عن المشاكل التي یمكن أن
  ذا اعترتھا صعوبات في االرضاع؟نصیحة بإمكاننا أن نقدمھا لألم إ

رضاع طفلھا في حال ینبغي مطلقا أن ننصح المرأة بالتوقف عن محاولة إ: ملحوظة
 .تعرضھا لمشكلة ما

  تقدیم الحلول  لماذا یمكن لذلك أن یحدث  المشكلة

  احتقان الثدي
. وربط وضعیة خاطئة 

سيء الطفل ال یرضع 
  .كفایة

زیادة عدد , االستمرار في االرضاع
ع م ترضأن األالتأكد من , الرضعات

 الطفل بثدییھا بكمیات متساویة،
مغموسة في ( وضع كمادات ساخنة 

على الثدي وحول ) الماء الحار
  .تالحلما

و حلمات مؤلمة أ
  .مصابة بشقوق

ضعیة خاطئة، ربط و
 نظافة سیئة، خاطئ،

لدھن استعمال مواد ما 
و تھیج الحلمة أ لثديا

  .التسبب في التھابھا

لتحقق من ا االسمرار في اإلرضاع،
غسل الوضعیة وكیفیة الربط، 

الثدیین بالماء والصابون قبل 
جفیفھما بعنایة بعد الرضاعة وت
لبس ثیاب واسعة وعدم الرضعات، 
الحلق وكذلك عدم دھن  وضع حمل

  .مواد یةالثدي بأ

التھاب الثدي 
تورم مال األحمر،

جزء من مؤلم وال
  .ساخنالثدي 

عن وجود نجم التھاب الثدي 
كمیة كبیرة من الحلیب الذي 
لم یتم تفریغھ بصفة صحیة 

بسبب ربط غیر جید للثدیین 
إلحدى المشاكل  نظرا

  .لیھا أعالهالمشار إ

تطبیق  ,االستمرار في الرضاعة 
، التوجھ التعلیمات المذكورة أعاله

فورا إلى وكیل طبي، فیمكن أن 
  .دویةتحتاج األم إلى أ

  :الطفل األزرق –م خالل فترة النفاس آبة األك): 4(

كتئاب بعد والقلق أو اإلیشعرن بالحزن التي ھل سمعتم الحدیث عن األمھات ال: ولتسالوا 
  .لھنحمن ھوضع

م بعد الوالدة جد شائعة في كل مشاكل الصحة العقلیة بالنسبة لأل: كآبة األم بعد الوالدة
یمكن أن تتعرضن  العالم ویمكن أن تعاني امرأة واحدة من بین خمس نسوةاطق من
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اء األكثر عرضة ن النسأال د مشاكل الصحة العقلیة لألم إحیلیس ثمة سبب و للصعوبات،
  :لھذه المشاكل ھن

 الالئي یعشن في الفقر. 
  ثناء الحملأال یحطن بالمساعدة. 
 ن العنف وسوء المعاملة الزوجیة في البیتیعانین م. 
  ن عانین من مشاكل الصحة العقلیةأسبق لھن. 
 ن تتمثل فيأبة خالل فترة النفاس یمكن آعراض الكأ:-  
 الشعور بالحزن والبكاء من دون سبب. 
 فقد الشھیة. 
  و اإلحساس بالتعب بصفة دائمةأعدم القدرة على النوم. 
 اإلحساس بالھیجان والغضب. 
 رتیاحد في متعة الحیاة، الشعور بالخجل وباإلثم وعدم اإلالزھ. 
 مقاساة أفكار مفزعة والغم الشدید جدا. 

  ماھي المخاطر؟

أن ال و أن ال یجدن الدعم المناسب أالنساء الالئي یعانین من مشاكل الصحة النفسیة یمكن 
ویطلبن العالج یدة أو یحترمن النظافة الجیتغذین جیدا ال نفسھن بحیث أعتناء بیتمكن من اإل

أن تطال مشاكل الصحة العقلیة یمكن حالة الضرورة، دویة في أو یستعملن األالمناسب 
رضاعھ عند الحاجة وتحفیزه ومداعبتھ إقل قدرة على أم تكون الطفل أیضا ذلك ألن األ

  وتلبیة رغباتھ 
ة كثر من غیرھم للمرض وسوء التغذیأبة معرضون آأطفال األمھات المصابات بالك

 .ولمشاكل في النمو
  -:معالجة المراة التي عانت من تعقیدات لدى الوالدة): 1:(النشاط

ان النساء الالئي عانین من تعقیدات اثناء الحمل یمكن ان یكن اكثر عرضة للمشاكل خالل  
یمكن ان یكن قد تعرضن لتشقق ما او للبتر اثناء الوالدة او لطول في , فترة النفاس 

  .الشریاني ویتسبب في نوبات مرضیة او تشنجات  اع ضغط الدمالمخاض او الرتف
یمكن ان یكن صغیرات السن او واضعات الحمل ألول مرة حیث یحتجن الى المزید من 

  .الدعم العاطفي
  :النساء الالئي یتعافین من عملیة قیصریة 

  :ما یحصل اثناء عملیة قیصریة

 قطع( یقوم الطبیب بعملیة بتر.( 
 لرحم مباشرة بدال من المھبلیخرج الطفل من ا. 
 تسحب المشیمة ویتم اغالق الشق بقطوب جراحیة. 
 ینظف الجرح ویضمد. 
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 ؟ ماذا یحدث بعد العملیة القیصریة

  یلزم على األمھات والموالید البقاء في المستشفى لعدة أیام حیث یتلقون االدویة
  .حلتخفیف األلم والوقایة من االلتھابات الى ان یبدا التئام الجر

  النصائح حول القابلة ینبغي تغییر الضمادات بانتظام على ان تسدي الممرضة او
  .تنظیف ومداواة الجرح

 ویمكن ان تكون االم معرضة , تحتاج االم الى ستة أسابیع من العالج لتتعافى تماما
  .لالالم واالرھاق

 تناول  فعلیھا ان تستریح جیدا وان ال تحمل األشیاء الثقیلة وان تشرب كثیرا مع
  .األطعمة المغذیة

 ن على الجرح معیرة الضمادات ئینبغي ان تنتبھ االم للجرح لدى اندمالھ وان تطم
  .إیاه بمادة مطھرة معقمة عندما یتسخ ھذا األخیرمنظفة بانتظام 

  وجھوھا فورا عندما یتورم الجرح ویحمر وعندما یسیل منھ القیح او عندما تعاني
  .المراة من الم حاد

 دد الزیارات ان امكن لمراقبة اعراض الخطر والتعافي الى ان تتحسن زیدوا ع
  .صحتھا ویلتئم الجرح
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 دافئ طفل ابقي

  ن الغرفة التي یوجد بھا الطفل مسخنة وبعیدة عن التیار الھوائيأالتحقق من. 
 مھ دون حائلأن یكون جلد الطفل مالصقا لجلد أ. 
 ھ على لباسھ ثیابا مترادفة ووضعحائل فلیتم إ كن الطفل مالصقا لجلد أمھ دونذا لم یإ

 .مھ نفس السریر الذي ترقد فیھ أ
 تغطیة رأس الطفل بقبعة. 
 عدم غسل الطفل في یومھ األول واالكتفاء بمسحھ وتغطیتھ. 
 تجنب غسل الطفل عندما تكون درجة الحرارة باردة. 
 عة مع مسح ن یستحم الطفل فلیستعمل الماء الساخن وبسرإذا كان من الضروري أ

الباسھ ثیابا دافئة  ورا بعد الحمام ووضعھ مالمسا جلد أمھ دون حائل أبدنھ فو
 .مھوتقریبھ من أ

  -):االلتھاب( طرق العدوى

  م ینتبھ مقدموا المساعدة للنظافةذا لیمكن أن یتعرض الطفل للعدوى إ
  كیف نتجنبھا؟  كیف یمكن التعرض للعدوى؟  ین من البدن؟أ

  العینان
انسجة  ،متسخةیدي الاأل
تسخة تستعمل لتنظیفھا م

وكذلك عن طریق التھاب 
  .حاصل عند الوالدة

لتھابات تنظیف العینین، مراقبة اإل
، االستحمام رھم التتركلسینمب ومعالجتھا
  .غسل الیدین قبل حمل الطفلبانتظام، 

جراثیم في الھواء وفي الیدین   ذناناأل
  .تحمام بانتظاملتھابات واالسمراقبة اإل  .غیاب النظافة. 

  الفم

أو طعام غیر تناول شراب 
استعمال زجاجات حلیب األم، 

 أكواب غیر نظیفة،و أرضاع إ
یدي المتسخة في إدخال األ

  الفم

تشجیع الرضاعة الحصریة من األم دون 
تغییر لباس الطفل  ،رضاعزجاجات اإل
بعاد الطفل عن إ ،و التغوطأبعد التبول 
مساك إغسل الیدین قبل  ،الحیوانات

  .الظفل

تنفس الجراثیم من الھواء   نفاأل
    .وكذلك قریبا من األشخاص

  الذین یعانون من الزكام   الحنجرة

  عالج المولود الجدید:  الحصة السادسة

  عالجات الموالید الجدد األساسیة خالل األسبوع األول من الحیاة:  1النشاط 
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  .والسعال

  .السرة

جراثیم على الشفرة في الیدین 
و الجراثیم في بعض المواد أ

كازیت والخردل وروث البقر 
  والطین والرماد

غسلھ یومیا بالماء والصابون مع مسحھ 
وضع أي شيء على حبل  عدم ،جیدا

عدم ،السرة غسل الیدین قبل حمل الطفل
أو جر عدم مس ، مس الحبل السري 

  .عدم تغطیتھ بكمادة الحبل السري،

  :النظافة –لتھابات وقایة المولود الجدید من اإل

  ن یغسل مقدموا المساعدة والزوار أیدیھم قبل حمل الطفل وذلك بالماء أینبغي
 .و عصیر اللیمونأفبالرماد ال إن وجد وإوالصابون 

 الحفاظ على نظافة عیني الطفل. 
  و تغوطھأتنظیف جلد الطفل بالماء الساخن یومیا بعد تبولھ. 
  نسجة نقیةأو تغطیتھ بأالباس الطفل كل یوم ثیابا نظیفة. 
  ي شيء ماعداأنھ نظیف وجاف وعدم دھنھ بأعالج الحبل السري والتحقق من )

 ).الكلورمكسدین
 ترك الحبل السري یسقط بصفة  ،تغطیتھ بكمادة لحبل السري وعدمعدم لمس ا

  .أو أربعة أیامطبیعیة خالل ثالثة 

  :وقایة المولود من المالریا

 على . ن باقي األطفال أنھ في ذلك شأن المولود الجدید معرض لإلصابة بالمالریا شإ
اموسیة مشبعة مھ ینامان دائما تحت نأن المولود الجدید وأكدن من أن یتأالعائالت 

 .بالمبید الحشري طویل األمد
  مھأینام المولود الجدید تحت ناموسیة سریر مع. 
  م وطفلھا ینامون تحت ناموسیةأن األمن  الوسطاء الجمعویونن یتاكد أینبغي.  

  :تطعیم الرضیع

  :  أو خالل األیام التي تلي الوالدةن یتلقى المولود الجدید لقاحین مھمین عند الوالدة أینبغي 
  لقاحbcb  جل وقایة األطفال ضد أنواع خطیرة من السلأمن.  
 اللقاح المضاد لشلل األطفال الذي یوجد عن طریق الفم. 

أن األولى واللقاحة  ن المولود قد تلقى فعالأالتحقق من الوسطاء الجمعویین ن على إ
في (  م یتم بعدذا كان ذلك لإلى المركز الصحي لتلقي اللقاحات إبالتوجھ  ینصحوا العائالت

  ).ذا كان الطفل مولودا بالبیتإحال 
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  :معلومات حول اللقاح

 ات خالل سنتھم ن یتلقى جمیع األطفال سلسلة من اللقاحأینبغي : مر ملحأن التلقیح أ
  .األولى من الحیاة

 شلل األطفال ،مراض الخطیرة وباألخص السلأن التلقیح یقي ضد العدید من األ، 
 .الحصباء الدیكي، السعال، الكزار ،البكتیریا

 عاقة دائمة أكثر تعرضا لإلصابة بإكثر عرضة للمرض وأن الطفل الغیر ملقح أ
 .وبسوء تغذیة وربما بالوفاة

 وى على أي خطرطسوء تغذیة ال ین ،إعاقة ح الطفل الذي یعاني من مرض خفیف،ن تلقیأ. 

  ):الجلد والعیون الصفراء( لیرقان ا

  ذا كانت إألسبوع األول من الحیاة لیس بالمرض الخطیر خالل اشائع جدا الیرقان
  .مھ بصفة منتظمةأحالة الطفل طیبة ویرضع حلیب 

  ذا كان باطن قدمي الطفل إمھات ن یستعلموا لدى األأ الوسطاء الجمعویینعلى
ذن إمصفرا جدا وال یتغذى بصفة جیدة فان ذلك دلیل على وجود الخطر فینبغي 

  .ز الصحيلى المركإھاب بالطفل الذ

 

 

بصار والسمع وتحریك یدیھ ورجلیھ بحریة تمكین الطفل من اإل: اللمس والحركة .1
م واألب مداعبة ضا لمسھ ومداعبتھ وحملھ ویمكن لألیسھم في ضمان نموه وكذلك أی
  .كلأقدمي الطفل وظھره عندما ال ی

لى الطفل عیانا إسرة ینظرون اال فرادأم وغیرھا من إذا كانت األ :تواصلال .2
ت المناسب لذلك ھو مین نمو الطفل والوقأنھ أیضا تأن ذلك من شإلیھ فإویتحدثون 

ن أمھ وأن یرى وجھ أنھ حتى المولود الجدید بوسعھ إ. م طفلھا عندما ترضع األ
 .یسمع صوتھا

  :متابعة النمو

  ن یتم وزن أینبغي  رعة،ن یزداد وزنھ بسأن ینمو جیدا وأالطفل الصغیر ینبغي
ذا لم یزدد وزنا خالل شھرین إالثانیة وسنتھ لى إر منذ والدتھم األطفال كل شھ

 .ن ھناك شیئا ماغیر مطمئنأتقریبا فمعنى ذلك 
 لى وجبات إن یكون محتاجا أنھ یمكن وزنا خالل الشھرین فإ ذا كان الطفل لم یزددإ

لى العنایة إو بحاجة إضافیة أن یكون مریضا ألى اطعمة مغذیة كما یمكن إو أمكثفة 

  :لطفلتشجیع نمو ا:  2النشاط 
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ھل الطفل و الوكالء الطبیین التصرف بسرعة بغیة اكتشاف سبب ألعالج فعلى وا
 .المشكلة

  لى وزن الطفل في المنحنى إن یشار أعلى أن یكون لكل طفل منحنى للنمو ینبغي
ذا إن یسیطر منحنى یبین ما أ ذلكن أومن ش عملیة الوزنتتم فیھا بنقطة في كل مرة 

  ..م الأكان الطفل ینمو جیدا 

إن ذلك و نازال فأذا كان المنحنى افقیا إن حالة الطفل طیبة وإكان المنحنى صاعدا ف ذاإف
  .ھتمام والقلقموجب لإل

  التخطیط العائلي

  )النفاس( التخطیط العائلي خالل فترة ما بعد الوالدة

ة النفاس التي تستغرق ستة النساء على العموم باستئناف النشاط الجنسي بعد فتر حتنص 
  ).االندمال( لتئام إذا كان الجرح في طور اإلو أذا كن عانین من التمزق إا وخصوص اشھر

ن تخضع جمیع النساء لفحص بعد الوالدة للتحقق من اندمال والتئام الجرح بصفة أینبغي 
  ).بعد الوالدة 45وھذا یتم على العموم قبل الیوم ( جیدة 

إلى  أذا لم تلجإر والدتھا ن تحمل المراة من جدید فوأ) واردن ولك( االحتمال ضئیل 
ة حتى قبل استعادتھا لدورتھا الشھریة أن تحمل المرأمكان استعمال وسائل منع الحمل وباإل

  .العادیة

كشف مابعد  عند ثانيو ألى التخطیط العائلي فورا إن یقترح علیھا اللجوء أولذلك ینبغي 
  .الوالدة

مكن أسلوب للتخطیط العائلي كلما ن ینصحوا األمھات اعتماد أالوسطاء الجمعویین أعلى 
أن لتحاشي حدوث حمل جدید مادام الطفل لم یبلغ الثانیة من عمره ومن ش ذلك بعد الوالدة

  .م والطفل مشاكل صحیة تنجم عن تقارب شدید بین فترات الحملذلك تجنیب كل من األ

  -:تصریح المیالد

عالن إن من حقھ، إت التي ھي ستفادة من الخدماالمیالد یسمح للمولود الجدید اإلعالن إ
  .ن یوضع في الحسبانأنھ یستحق أن حیاة الطفل ثمینة وأالمیالد یعني 

ستفادة أطفالھا ضمانا إلعلى التصریح بمیالد  الوسطاء الجمعویون العائالتن یشجع أینبغي 
  .ھؤالء من كل الخدمات المدنیة التي یتیحھا التصریح بالمیالد
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  طفل؟ن یفعلھ الأیمكن  اماذ

  

  عند الوالدة

مسافة بین عیني سم ال 30لى إ 20من : بصاریمكن للمولود اإل
  ،ثناء الرضاعةأم المولود وعیني األ

أنھ یصبح حساسا لرائحة  أن یشم الروائح،یمكن للمولود الجدید  
   ،م ومقدمي الدعماأل

انھ یتذكر أصوات مقدمي الدعم , ن یسمع أیمكن للمولود الجدید 
  .مھأفي بطن ن كان أمنذ 

عند الثانیة من 
  العمر

یبادر , مھألى إینظر المولود . یطلق الطفل أصواتا غیر البكاء
ن یحافظ أیحاول الطفل , الطفل مقدمي الدعم االبتسامة باالبتسامة 

  .سھ قائماأعلى ر

  عند السابعة
و یلتفت الویا أیضم الطفل شفتیھ  ،یمكن للطفل ان یجلس بوحده

لى مقدم إیمد الطفل یدیھ  ،لھ طعام ال یرغب فیھعنقھ عندما یقدم 
و یتكلم أیطلق الطفل أصواتا  ،ين یحملھ المعنأذا أراد إالمعونة 

  .و عندما یرى حیوانا داجناأعندما یمسك بلعبة 

  عند العاشرة

ن أو یحاول أب لیست في متناولھ على لإیحاول الطفل الوصول 
ینظر الى مقدمي یتوقف الطفل و ،العونصابع مقدمي أیمسك ب

ن یطلق أصواتا مختلفة أیمكن للطفل , العون عندما یذكرون اسمھ 
ن یدور أو أو بن یشرع في الحأیمكن للطفل . نما, ما, با, ب: مثل 

  .على وركیھ

عند بلوغھ العام 
  الواحد

الطفل ینظر , من كوب ) رضعین أال ( ن یشرب أیمكن للطفل 
یظھر للناس (ین الشيء أحولیھ یبحث عن شيء ما ولدى سؤالھ 

ة الكالم ویطلق بعض شبصوات متتالیة تأینطق الطفل ب) نھ یفھمأ
مساعدة مقدم , ن یخطو بعض الخطوات أیمكن للطفل , األصوات

  .العون

  عند بلوغھ العامین
ن یساعد مقدم العون على الباسھ ثیابھ برفع أیمكن للطفل الصغیر 

اء من البدن بیده زجأن ن یعیأیمكن للطفل الصغیر , لھجو رأیده 
یحاول ) ذناكأ,نفكأ, ین عیناكأ(نھ مقدم العون لھ عأیس .عندما 

  .الطفل الصغیر القفز ولو بقیت رجاله على األرض ثابتة
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  -:نمو الطفل والمراحل الرئیسیة

ن ھناك مراحل كبرى من أال إكل طفل متمیز عن غیره عند الوالدة وینمو بوتیرة شخصیة 
ن یفعل شیئا ما أذا كان طفل ما ال یستطیع إذا كان الطفل ینمو بصفة عادیة إن تبین أنھا أش

خر في وقت الحق أن ثمة مشكلة ألنھ سیتدارك التأن ذلك ال یعني بالضرورة إعند سن ما ف
الوسیط الجمعوي قلق و أاور العائلة سیكان ذا إواعیة معینة على النمو ومع رعایة عائلیة 

  .لى مركز صحيإن توجیھ ھذا األخیر مكاحیال نمو الطفل فباإل

  :نمو الطفل

صعب من أمسلسل التغییر الذي عن طریقھ یتمكن معظم األطفال من معالجة مستویات 
ن ھذا المسلسل یسري متواصال إ. و التفكیر والنطق والشعور واالتصال بالغیر أالحركة 

البدني والعقلي مھ ویندمج تماما في جاالت الھناء أوینطلق بسرعة والطفل في رحم 
  .واالجتماعي والعاطفي

  -:المرحلة الرئیسیة

لى إجزه معظم األطفال في سن معینة كل طفل فرید في كیفیة نموه ووصولھ نن یأعمل یمكن 
یننا ن تعأھذه المعاییر یمكن . ن ال یشكل ذلك مشكلة أفترات مختلفة ویمكن ي مراحل كبرى ف

  .ھناك تفاوتا كبیرا بین األطفال كلھ فیما یخصھن أعتراف بعلى فھم مخططات النمو مع اإل

  -:مبادئ التعلم والنمو

بین ) إیاب –ذھاب ( ن التفاعل إ ھا،جدمغة األطفال عند الوالدة ال تكون في تمام نضأ
عانة یسھم في بناء دماغ الطفل النامي بالتدریج وفي تحضیر الطفل للحیاة الطفل ومقدم اإل

  -:األساسیة األربعةوتفضلوا بتقیید ھذه المبادئ 

 أي ( نما یتعلمونھ عندما یكونون صغار جداإن الجانب األكبر مما یتعلمھ األطفال أ
 ).12قبل ال

 منة عند التعلم آلى بیئة إن األطفال یحتاجون أ. 
 لى عنایة عاطفیة منتظمة من طرف شخص واحد على األقلإبحاجة ن األطفال أ. 
 اولة بعض األمور وعن طریق مراقبة ن األطفال یتعلمون عند اللعب وعند محأ

 .وتقلید ما یفعلھ االخرون

خالل  .أھمیة التفاعالت اإلیجابیة بین الطفل ومقدم العون :الطفولة الصغرى) تنمیة ( نمو
  .راقبوا وشجعوا الوالدین على القیام بھذه األمور مع الطفل منذ الوالدة: الزیارات

ذ الوالدة والمسافة مابین سم من 30الى  20ر ل بصایمكن لألطفال اإل - :االبتسامة -النظر
  .ثناء الرضاعةأم ووجھ الطفل وجھ األ
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 ألى السادس یبدإصوات وعند األسبوع الرابع مع البسمات واأل ل یریدون التفاعلن األطفاأ
  .م تبتسمبحركات واطالق أصوات تجعل األاألطفال في االبتسام والقیام 

أو التعود على أصوات مثل أصوات سماع الیمكن لألطفال  لدى الوالدة -:نشاءاإل/  التكلم
ن اللغة الجسدیة مثل االحتكاك المرئي إن یفھم اللغة فأقبل  .سرةأفراد األم واألب واال

المھم التكلم مال المفردات، عبارة عن ممھدات مھمة الستعفوه وتعابیر الوجھ والدردشة والت
قالید الحكایات التي تحویھا ثقافات عدیدة تمثل ن تأكما . تشجیعا لنمو لغة وذكاء األطفال

  .شكال نفیسا من التواصل مع الرضع واألطفال

ن یشعر أیساعد الطفل على ) رائحتھا, حرارتھا, لمسھا( مجسم األ :اللمس / السماع
إن الترابط المبكر بین األم  أمھ،بالسكینة واألمان مما ینشئ االرتباط العاطفي للطفل ب

جل عالقات اجتماعیة وعاطفیة ولصحة عقلیة أنھ یرسى األساس من ا ألوطفلھا مھم حق
ن إمقدم العون یتفاعل مع الطفل عن طریق اللمس واالحتضان فكان ذا أجیدة في الحیاة و

  .نھ محبوبأالطفل سیتعلم اإلحساس باألمان وب

  :اللعب

مح لھم ى االستكشاف واللعب كفرصة تسلإنھم بحاجة أدمغة األطفال فإجل نمو أمن 
اتركوا . بصار والسماع والشم والتحرك بحریة والتجریب كجزء ال یتجزء من التعلم باإل

قوموا بتدریب وتدلیك یدي ورجلي  ضاالطفل یتحرك بحریة بین الفقرات التي یكون مقم
ن أالكثیر من الطفال یستطیعون في شھرھم األول . الطفل یومیا بغیة اكسابھا مزیدا من القوة

  .وسھم قائمة فترة قصیرة ویبداون في احتمال ثقلھم الجسدي الخاص یرفعوا رؤ

. طفل على تقویة عضالتھن یعین الأتمدد الطفل على بطنھ فوق السریر مساحة ما من شانھ 
شیاء التنطوي على أالطفل وسن ھل الشروع في إعطاء الطفل لعبا تتناسب مع بإمكان األ

  .ار عملیة التعلمخطر لالستكشاف ولمسحھ واللعب معھ في اط

صبع ألیھ بإو عرض كتاب مشمل على رسوم یشار بھا أن القراءة للطفل إ : القراءة
  .ووصف الكتاب عن طریق التواصل المتناسب مع سنھ

  .وتوفیر مفردات غنیة وفائدة مشتركة مع الطفل 

  .یمكن القراءة للطفل في أي سن

  .عالمات محتملة لسوء المعاملة واإلھمال

  ثناء الزیارة المنزلیة؟أقبتھ ما یجب مرا

 نھا قادرة على طمئنتھ؟أن تالحظوا بأمكانكم إذا بكى الطفل ھل بإ 
 م تعرف ماذا یرید الطفل وھل تلبي رغباتھ؟ھل األ 
  مھ عندما تتكلم؟ألى إھل الطفل ینظر 
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  لى إتطبیق یؤمن الولوج , ھل الطفل یتغذى جیدا ؟ ھل یحظى برعایة طبیة
 لباسھ نظیف؟ المنشئات الصحیة وھل

م كیف تتفاعل مع طفلھا وكیف ترعاه سلوا األ) ال(اذا كانت الردود على ھذه األسئلة ب
قدموا لھا النصائح حول . لى الوسائل الكفیلة بتوطید العالقة بینھا وبین طفلھاإارشدوھا 

  .طرق االستجابة لحاجة الطفل في التغذیة والحصول على المزید من الدعم العائلي

  .لى العالج وحوافز إضافیةإطفال األكثر عرضة بحاجة بعض األ

  و مع وزن ضعیفأاألطفال الذین یولدون مبكرا. 
 األطفال الذین یعانون من سوء تغذیة. 
 األولى ھمال خالل السنواتاألطفال الذین یتعرضون لإل. 
  ممھاتھم ومقدم العون الرئیسي بالنسبة لھم من االكتئاب المستدیأاألطفال الذین عانت 

 .الشدید/
 و عقلیةأإعاقة بدنیة ( األطفال المعوقون.( 
 األطفال الیتامى. 
 حاملوا فیروس االیدز( األطفال)vih. ( 
 و سوء معاملة فظیعینأھمال إحیة ض واألطفال الذین وق. 

الحدیث معھ لمسھ  –سرة شجعوھا على اللعب مع الطفل الوقت مع ھذه األمضوا مزیدا من أ
  .جل تحفیز نموهأطعامھ بصفة جیدة من إوكذلك . احتضانھ والقراءة لھ

و االتسام بالخمول أن تعتریھم مصاعب مثل التشنج بسھولة أن ھؤالء األطفال یمكن إ
  .كثر في تغذیتھم والتواصل معھم وكذلك االتصاف بمسلكیات غیر محمودةأوبصعوبة 

واللعب طعامھم إالعون الحماس في  ون یفقد مقدمأنھ مع مرور الوقت أمن ش اوھذ
  .والتواصل معھم
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 :إلى المركز الصحي في حال ظھور أعراض ھامةاذھبوا بالمولود الجدید 
 .و یعاني من نوبات مرضیةأجامدا  –تشنجات الطفل  -
 تغیرات في النشاط اإلعتیادي للطفل، -نشاط محدود ،غیر واعي/  مصاب بالفتور -

 .و تناعس غیر مألوفأمحدودة حركات  ،عدم التفاعل مع اللمس ،فتوربكان یبكي 
أو قل من المعتاد أ و لفترةأو بكثرة ، الطفل یرضع بفتور أعدم القدرة على الرضاعة -

 .صعوبة التنفس یكون عاجز تماما عن التغذي
 .و بصعوبةأیتنفس بسرعة  -شخیریحدث الطفل صخبا كال -و سریعأتنفس صاخب  -
درجة  –ا یتنفس الطفل مندع الجزء الموجود تحت األضالع -فص الصدريغرق الق -

 .الحرارة ولون البشرة
أن یكون غیر ناجم عن الحمى لدى الطفل الولید عرض لمرض جدي ولكن یمكن  -

ن أم یمكن أن األن یكون ساخنا عند اللمس كما أن جسد الطفل یمكن إ المالریا،
  أشد من المعتاد ن حرارة الطفل أتالحظ 

عراض ألحرارة الطفل یعتبر عرضا من الدرجة المنخفضة : جسم بارد عند اللمس -
 .الخطر

اصفرار باطن القدمین والیدین طفل وخاصة اصفرار عیني ال: الیرقان/  صفرألون  -
 .ن الطفل ال یتغذى جیدا وفي حالة فتور وخمولأمرا خطیرا جدا فضال عن ألیعتبر 

 .لتھاب الحبل السريإ -
 .و رائحة كریھةأطوبة ر ،سیالن للصدید إلى الجلد،لحبل السري یسرى لاحمرار  -
 .الجلدیة التقرحات العدید من -

    

  -:أعراض الخطر لدى المولود الجدید:  الحصة السابعة

  أعراض الخطر لدى المولود الجدید:  1النشاط 
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  .الطفل مولود قبل األوان ن أالعالمات على 

 وعیة الدمویة بادیة للعیانأن یظھر الجلد وتبرز من خاللھ األیمكن : الجلد

  .في باطن الكفین والقدمین یة طیاتأ ال یوجد: القدمان والیدان

  .مام الضغطأ ال یصمدانرخوتان  :الیدان القدمان

  .على الوجھ والظھرالشعر ن یظھر على الطفل طبقة من أیمكن : الشعر

 األعضاء التناسلیةتظھر  ناثغیر متدلیین ولدى اإل االنثیانلدى الذكور  األعضاء التناسلیة
  .ظاھرة / كبر من الالزمأ

ذلك ممكنا بعد كان كلما ن یتم وزن جمیع الموالید الجدد أینبغي : الوزن الناقص لدى الوالدة
مكن أكلما ) لى المركز الصحيإالمولودین في البیت ( الوالدة وینبغي توجیھ جمیع األطفال 

الطفل الناقص الوزن .غ لدى الوالدةلك 2,5ن وزن الطفل السلیم الجید الصحة ھو إ .ذلك
  كلغ 2.5و  2وزنھ مابین : إضافیة لى عالجات إالمحتاج 

احتمال تلقیھ ( لى الوحدة الصحیة إفقھ على جناح السرعة فل ناقص الوزن الذي ینبغي رطال
  .كلغ 2قل من أوزنھ ) ستشفائیةإعالجات 

 ).قبل األوان( والدتھ مبكرا جدا صغر من العادة؟أن یولد الطفل ألماذا یمكن 

  

  

 

  الموالید قبل األوان وذوو الوزن الناقص:  2النشاط 
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  :عالجات خاصة للطفل الناقص الوزن

أقل لعادي ویكون صغر من الطفل ذي الوزن اأضعف وأن الطفل ناقص الوزن یكون إ
 ال معرضا للتضرر من البرد بسرعةصغر من غیره وھزیألتھابات ولكونھ تحصینا من اإل

  .تنباه والحذرإذن دوام اإلن یتوفى فالمھم أن یصاب بالمرض سریعا وال یستبعد أویمكن 

  :عالج الطفل ناقص الوزن لدى مركز صحي

لى مركز إالسرعة جناح وجیھھ على ذا تمت والدة الطفل ناقص الوزن في البیت فینبغي تإ
م إال في حال تلقي األال تنبغي رعایة الطفل ناقص الوالدة لدى المجموعة السكانیة : صحي 

أن  للوسیط الجمعويیمكن  ادر الطبي بمغادرة المركز الصحي،ذنا من طرف الكإوالطفل 
ین دون حائل ب(م والطفل بین األر باقتراح التغذیة المناسبة متیحا االحتكاك المباش میساند األ
حیث  كز الصحي حامال الطفل على الظھرلى المرإم والطفل كما ینبغي لھ نقل األ) جسدیھما

عتناء بالطفل ومعینین األم على اإل لیھ من عالجإما یحتاج  بالمركز للطفلیقدم العاملون 
مھ سماح لھ وأللوعند تثبیت الطفل یمكن ا أھمیة التغذیة والحرارة والنظافةلھا  ینومبین

الوسیط ن یسھم أیمكن  سیحتاجان متابعة العالج بانتظام،نھما أال إمغادرة المركز الصحي 
  .للطفل ناقص الوزن بتوفیره الجمعوي 

  نظافة أكثر

 في بیئة نظیفة خالیة من الدخان, إبقاء الطفل داخل الغرفة. 
  م الطفلیلمس أي منھن أفراد العائلة أیدیھم قبل أن یغسل جمیع أینبغي. 
  الكلوكسدین(و استعملوا مادة أنظفوا الحبل السري وامسحوه. ( 
 بعدوا الطفل عن األشخاص المرضىأ. 

  :المزید من التغذیة

 رضع بكثرة طالما ھو إشكال، دعوه یو یتغذى دون أن یرضع أبإمكان الطفل كان ذا إ
یقاظھ إي ن یغذى كل ساعتین على األقل لیل نھار ما یعنأوینبغي . راغب في ذلك 
 .من نومھ للتغذیة 

  ن الثدي زیادة ن یتوجب تغذیة األطفال ناقصي الوزن من الحلیب المسحوب مأیمكن
عانة األمھات في الشروع إینبغي  .ن یتعبوا بسھولةأنھم یمكن على الرضعات ذلك أل

تعلم  اذإ ،التي تلي والدة الطفل ناقص الوزن 6في سحب حلیبھن خالل الساعات ال
رضاعة خالل األسابیع األولى من الوالدة مع عجزه عن إتمام الرضعة الطفل ال
عطاؤه حلیبا إضافیا إوفي حال تعبھ یمكنھا لزامھ الرضاعة إم ، بإمكان األالواحدة

ن تضخ الحلیب مباشرة من ثدییھا في أو أو ملعقة أمسحوبا من الثدي مستعینة بكوب 

  العنایة بالطفل ناقص الوزن:  3النشاط 
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في  .رضاع الطفلإنظیف قبیل  /عقمن تضخ حلیبھا في وعاء مأیمكن لالم  ،فم الطفل
نبوب المغذي بصورة عرضیة أن یتطلب األمر استخدام األالمراكز الصحیة یمكن 

  .لتغذیة الطفل 

  :المزید من الحرارة

 ن یحملوا الطفل ناقص الوزن محتكین بھ ناقص أفراد العائلة الباقون أم وینبغي لأل
 ).یكونان متماسین الصدر والحوض.(الوزن دون حائل خالل الشھر األول

  كما  أكثف من الطفل العادي،ن یلبس الطفل ناقص الوزن غطاء من اللباس أینبغي
ن یحمل على الدوام أینبغي غسلھ بالماء الساخن بكل عنایة وسرعة وینبغي أیضا 

  .سھ وجوارب في قدمیھ أقلنسوة على ر

  :المزید من المراقبة

  ر عراض الخطأكثر انتباھا بخصوص ظھور أكونوا. 
 مر بطفل ناقص الوزن واستمروا على نفس إذا تعلق األكثر أدوا زیارات مكثفة أ

 .الوتیرة حتى یكبر الطفل وتكون صحتھ جیدة
  لى المركز الصحي للخضوع للفحص في األسبوعین إاذھبوا بالطفل بصفة منتظمة

  .األول والثاني والشھر األول

  :لالمزید من التفاعالت المرحة والعاطفیة مع الطف

  لنمو مثل التفاعل والتواصل لى عالجات إضافیة لإاألطفال ناقصي الوزن یحتاجون
التكلم مع الطفل عند استیقاظھ من النوم وعند . التغني لھم بصوت خافت معھم،

  .الرضاعة

 

 

  : المالریا

  :معلومات عن المالریا

ة بالمبید فیجب النوم تحت الناموسیة المشبع عض البعوض،تنتقل المالریا عن طریق 
وحتى  ھو الوسیلة المثلى للتحصین ضد عض البعوض) min(الحشري الطویل المفعول 

ن إومن ناحیة أخرى ف ریا ولیس ثمة لقاح ضد المالریااألطفال الصغار عرضة للمال
متعون بحصانة األطفال الصغار ال یت. طفل من المالریا بصورة تامةالرضاعة ال تحصن ال

 .ساعة  24م معرضون لإلصابة بالمالریا ویموتون ضحیة لھ في ال فھ كافیة ضد المالریا،

  :أمراض األطفال:  4النشاط 
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اذا أصیب الطفل بالحمى فینبغي الكشف علیھ فورا من طرف وكیل صحي معون  -
مكن ذلك أن یخضع لعالج ضد المالریا كلما أصابتھ بالمالریا فینبغي إذا ثبتت إو

  .ساعة 24وعادة خالل 
إلى استھالك كمیة المالریا بحاجة ب ل دون الشھر السادس من عمره مصابالطف -

لى استھالك إواألطفال فوق الشھر السادس من العمر یحتاجون  كبیرة من لبن األم
  .كمیة معتبرة من السوائل والغذاء

  أمراض التنفس الحاد

 طفال یصابون بھما عادة شكلة جدیة فاألالسعال والزكام ال یشكالن عموما عرضا لم
 إلى ما ھو اخطرتتطور ال لبیت فان حالتھم وعند تلقیھم لعالج جید في ا

  ذي و الطفل الأفالرضیع  ور السعال الى التھاب رئوي خطیر،ن یتطأفباالمكان
لتھاب الرئوي الذي ھو عبارة أن یكون مصابا باإلو بسرعة یمكن أیتنفس بصعوبة 

 یعجز الطفل عن التنفس بحیثرئتین بسائل متالء الإعن 
 یستلزم عالجا فوریا لدى المركز الصحي لتھاب الرئوي مرض فتاكاإل. 
 ھم العون ن من یقدمون لأثرین من اإللتھاب الرئوي ألالعدید من األطفال یموتون مت

 .حاطتھم برعایة صحیة فوریةإلتھاب الرئوي وضرورة ال یدركون مدى خطورة اإل
 أن لتھاب الرئوي عن طریق التأكد من كن للعوائل اإلسھام في الوقایة من اإلیم

ھم نأم خالل األشھر الستة األولى من عمرھم واألطفال یرضعون حصریا لبن األ
  .جیدا ویتلقون لقاحاتھم تمامایتغذون 

  :سھالاإل

  .و اكثر یومیاأسھال بتغوط السوائل ثالث مرات یعرف اإل

 دخال المكمالت الغذائیة إكثر شیوعا كلما یتم أسھال یكون اإل: لسھاالوقایة من اإل
میاه غیر أوسھال عن تناول وجبات غیر نظیفة أحیانا ینجم اإلالتغذیة ومع الماء في 

إنھ التحصین من اإلسھال، ن اعتماد عادات وممارسات للنظافة جیدة من شإ .نقیة 
من المھم غسل الیدین بالصابون والماء الجاري بعد قضاء الحاجة من التبول 

لمھم القضاء على البراز في كذلك من او .غائط وغسلھما كذلك قبل الطبخ واألكلوال
  .المراحیض ودفنھ

 عن طریق  سھال یقتل الطفلاإل: سھالالطفل المصاب باإللدى  جفافالوقایة من ال
ن یشرب الطفل مزیدا من أسھال إذن عند بدایة اإلفینبغي  تفریغ جسمھ من السوائل،

الرضاعة تنقص من خطورة وكثافة ن إ أن یتناول وجبات منتظمة،السوائل و
  . طفالھن عند الطلبأرضاع إستمرار في سھال فعلى األمھات اإلاإل

 سھال عن طریق عالج اإل)SRO (سھال لدى الطفل دون جمیع حاالت اإل:  الزنك
ھذه المادة عندما الزنك،  sroالخامسة من عمره تستدعي تناول عالج یتمثل في 

المستقبلیة من  حتى من الحلقاتلوقایة لنھا معالجة الجفاف أتتحل في الماء من ش
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ویمكن الحصول  یحسن أیضا من شھیة ونمو األطفال نأنھ أالزنك من ش اإلسھال،
  .و الصیدلیاتأعلى ھذه المادة لدى المراكز الصحیة 

  ن یستمر في تناول أسھال ینبغي الطفل الذي یعاني من اإل: ثناء المرضأالتغذیة
الطفل وجبة إضافیة كل یوم مدة ن یتناول أخالل فترة التعافي ینبغي  ،الطعام بانتظام

  .أسبوعین على األقل

طلب المساعدة فورا من وكیل صحي مكون : أعراض الخطر عند اإلصابة باإلسھالمراقبة 
  :على الطفل المصاب باالسھال عراض الخطر التالیةأحد أذا ظھر إ

  و الشربأكل أو األعدم تمكن الطفل من الرضاعة. 
 ل شيء من بطنھالطفل باستمرار ویخرج ك یتقیؤ. 
 یتعرض الطفل لنوبات مرضیة. 
 و یفقد الوعي أالطفل بصفة غیر طبیعیة عس یتنف. 

 إلى الوحدة الصحیةعراض رفع الطفل تستدعي ھذه األ

 ظھور الدم في براز الطفل. 

 

 

  التغذیة خالل فترة المرض بالنسبة للطفل فوق الشھر السادس من عمره 

ضعة وخاصة إذا كان كثر لمدة أطول عند كل رفل أانصحوا األم بإرضاع الط: الرضاعة
وینبغي قبل كل شيء إعطاء األطفال الرضع دون الشھر  الطفل یرضع حصریا لبن أمھ

  .خرآولیس أي سائل  sroم قبل تناول دواء السادس من العمر رضعة من حلیب األ

م فلیتناولوا و الذین ھم فوق الشھر السادس من عمرھأبالنسبة لألطفال الذین ال یرضعون 
  .سوائل إضافیة

ن ذلك التعویض عما أن یتحملھ من السوائل ومن شأالطفل مایمكن ناولوا سھال عند بدایة اإل
  .سھال والوقایة من الجفافاإل جراءماء من یفقد 

  :كثر من السوائل التالیةأو أناولوا الطفل واحد 

  محلولsro )سھال حصریالإل.( 
 زبادي للشرب ،زرأشربة  ،شربة(  سوائل غذائیة.( 
 یقل تناولھ مع األغذیة(  الماء النقي.( 
 تناول المزید من األغذیة اإلضافیة. 

  التغذیة خالل فترة المرض:  5النشاط 
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  ینبغي  ،لى تناول األطعمة الصلبةإقل اضطرارا أعند مرض األطفال فانھم یكونون
مكن لھن ذلك مع تشجیع الطفل على تناول وجبات أ رضاعھم ماإعلى األمھات 

 .طعمة سائلة ورطبةأو أصغیرة 

إذا تقیأ الطفل  یسرأذا بدا ذلك إناولوھم الطعام بكمیات قلیلة متتابعة بدال من وجبة كبیرة 
عراض أن ذلك عرض من إیدخل حلقھ ف ذا تقیأ الطفل كل ماإ .عادة المحاولةینتظر برھة إل
  .الخطر الداھمة

ال ینبغي لطفل بتشجیعھ على تناول الطعام، من المھم النشاط في تغذیة ا: التغذیة النشطة
ن أجل الحصول على الطعام بأو اخواتھ األكبر منھ سنا من إخوانھ إن ینازع الطفل أطالقا إ
ن یبلغ المرحلة ألى إ الخاص نھن یخصص لھ صحأكل معھم من نفس الصحن بل ینبغي أی

ن یساعدا على التغذي ویتحتم أو المعاون أم على األ .ن یغذي نفسھ بنفسھأمكانھ فیھا إالتي ب
كثر من المعتاد ألى تشجیع ومساعدة ذویھ إكثر عندما یمرض الطفل ویكون بحاجة أذلك 

  .لیتغذى بصفة مناسبة

 

  

  من العامین فاكثر  لى العامینإشھر  12من   .شھر 12الى  6من   رأشھ 6دون 

رضاع الطفل إ
مادام راغبا في 

 ،ذلك لیل نھار
رضاعھ على إ

مرات  8األقل 
 ،ساعة 24في 

عدم إعطائھ 
ة او طعمأ

  .سوائل أخرى

االستمرار في الرضاعة 
 الطفل راغبا في ذلك، مادام

ث قطع من عطاؤه ثالإ
الطعام ومكمالت غذائیة، 
 الخلط بین السمن والزبدة،

و أالزیت وزیت الفستق 
إضافة الفول السوداني، 

جاج والبیض الد
 والفاصولیاء، السمك،
الحلیب الكامل الدسم 

والفواكھ والخضروات مرة 
, على األقل في الیوم واحدة

ذا لم یتم ارضاع الطفل إ
كواب أ 3فلیتناول أیضا 

)3x200 ( مل من الحلیب
ذا كان الطفل إو الكامل الدسم

ال یشرب الحلیب فلیتناول 
وجبات إضافیة كل ) 6(ست
  .یوم

رضاع إاالستمرار في 
الطفل مادام راغبا في ذلك 

طائھ أغذیة مع إع
 ومكمالت غذائیة غنیة،

 5ى األقل علعطاؤه إ
وجبات مغذیة مناسبة، 

كمیة وتنوع  زیادة
األطعمة العائلیة، الخلط 

بین السمن، الزبدة، 
زیت الفول  الزیت،

أو الفستق، السوداني 
عطاؤه البیض واللحم إ

السمك أوراق الفاصولیا 
عطاؤه الحلیب إ ،كل یوم

ذا لم یتم إیومیا وخاصة 
طعام إ ،الطفل رضاعإ

الطفل بنشاط وذلك 
ھ حصتھ الخاصة عطائإب

  .من الطعام

إرضاع االستمرار في 
الطفل مادام راغبا في 

ؤه على األقل عطاإ ذلك،
 وجبات مغذیة مناسبة،

زیادة كمیات ونوعیات 
الخلط  ،األطعمة العائلیة

زبدة والزیت بین السمن وال
 وزیت الفول السوداني،
مناولتھ البیض واللحم 

و الفاصولیا أوالسمك 
یب عطاؤه الحلإیومیا و

ذا كان إیومیا وخاصة 
طعام إ ،الطفل ال یرضع

الطفل بنشاط بمنحھ حصتھ 
  .الخاصة من الطعام

  توصیات المنظمة العالمیة للصحة للتغذیة أثناء المرض:  6النشاط 
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األطفال الثالثین دقیقة التي تلي الوالدة، الرضاعة خالل  أن تبدأینبغي :  الرضاعة الحصریة
و أ أنھم یبحثون عن الثديدارتھم لرؤوسھم كإفواھھم وعند اعة عند فتحھم ألجاھزون للرض
خر وحتى الشاي آو سائل أن یقدم للطفل أي طعام أال ینبغي أنامل أیدیھم، عندما یمصون 

الرضاعة المبكرة والحصریة ھي من التدابیر المثلى  .و بعد رضعتھأو الماء قبل أالتقلیدي 
ن ذلك یوفر العدید من الفوائد للمولود أكما  ،جل التأكد من احتفاظ الطفل بصحة جیدةأمن 

  .مھ معاأوالجدید 

  : شروع المبكر في الرضاعة الحصریة مزایا ال

) و الحلیب األصفرأأ اللب( یستفید الطفل من جمیع محاسن الحلیب األول  :بالنسبة للطفل
  .مراضأول لقاح للطفل ویحصنھ من األالذي یمثل 

 أو حتى الماء بعد الشاي  دون مكمالت،( أمھ فقط حلیب بإعطاء المولود  كتفاءاإل
من  نھ یستفیدأكد من یسمح بتحصین الطفل من األمراض والتأ) األولى رضعتھ

 .مالتغذیة المتأنیة من حلیب األ
  درار المزید من الحلیبإالرضاعة المبكرة تساعد في. 
 الرضاعة تسھم في االحتفاظ بسخونة الطفل. 

  :بالنسبة لألم

 الرضاعة تساعد في استخراج المشیمة. 
 متخفف من نزیف األ. 
  میحول دون احتقان ثدي األ أنیمكن. 
 م والطفلیحسن العالقة بین األ. 

  -:مسحب حلیب األ

 ل حصول صعوبة للطفل في لقم الثديم في حاھم التعرف على كیفیة سحب حلیب األمن الم
  .وثدییھاأم في حلمتیھا إرضاع الطفل بسبب اآلم تعتریھا صعوبات في إذا كانت األو أ

 

تشجیع الشروع المبكر في الرضاعة الحصریة :  الحصة الثامنة

  الشروع في الرضاعة:  1النشاط 
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  :سحب حلیب األم تتبعوا الخطوات التالیة بغیة

  یدیكم بالصابونأاغسلوا. 
 بللوا الثدي تسھیال لنزول الحلیب. 
  سم 5الى  3بھام والسبابة على جانبي الحلمة أي خلفھا بحوالي أصبعیكم اإلضعوا. 
 ضغطوا برفق باتجاه القفص الصدريإ. 
 حركوا األصابع معا في حركة خفیفة نحو األسفل. 
  مر ذلكتطلب األ إذاكرروا نفس الحركة حول الحلمة. 
 م المسحوب من الثدي والذي یحفظ في وعاء بارد ونظیف یبقى صالحا حلیب األ

  .ساعات 8لحوالي 

  -:تلقین العائلة ضرورة غسل الیدین

أو من  أسرع من البالغلتھاب أن یصاب المولود الجدید باإلیمكن  :نظافة المولود الجدید
  .و وفاتھ بسرعةأفقد یتسبب في مرضھ  أخطرن یغدوا أیمكن الطفل األكبر منھ سنا، 

 .نجح للوقایة من االلتھابات إحدى الوسائل األغسل الیدین باستمرار وبصفة صحیحة یشكل 
یدیكم على الدوام قبل لمس الطفل كي ال أن تغسلوا أیھم جدا  وسطاء جمعویینبوصفكم 

ن أنھم على شجعیسرة مألأسوة ألفراد اولتكونوا . لى الطفل إو االلتھابات أتنقلوا الجراثیم 
  .حذوا حذوكمی

  :مراحل الغسیل الصحیح لألیدي

 كمام لباسكمأسورة والساعات وارفعوا األ كمانزعوا عن.  
  لى المرفقینإغمسوھا أیدیكم وأبللوا. 
  إلى المرفقین وافركوا األظافر جیدا یدیكم وافركوھا جیدا أمرروا الصابون على

عینین بالماء الصافي والماء السائل من شطفوا األعضاء مست ومایبن األصابع،
 .و وعاءأو الذي یصبھ لكم غیركم بواسطة الماء أالحنفیة 

  ن باإلمكان إصابة ذلك بالجراثیم الطائرة في أو قماش ألیدیكم بمندیل أال تمسحوا
 .الھواء 

  یدیكم ألى األسفل حتى ال یسیل الماء على إن االمرفق و علىأبرفعھا جففوا األیدي
 .عكم صابأو

 أو عصیر اللیمونیدي بالرماد إمكانكم أیضا غسل األفي حال عدم وجود الماء ب :ملحوظة
 .ن الرماد لم یصب بالعدوى جراء بقائھ طویال معروضا على الھواءأومن المھم التأكد من 

ن ھذه األخیر ھو الخیار أخر عند عدم توفر الصابون مع آالخیارات البدیلة تمثل بدیال 
  .المفضل
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 توصیات متعلقة بتغذیة المولود الجدید

 ):اللبأ(  الحلیب األول .1

نھ إ ع بخاصیات عدیدة مضادة لاللتھاب،یتمت) اللبأ(  مالحلیب األول الخارج من ثدي األ
لقام إم بأن یكون قویا وفي صحة جیدة، ال ینبغي رمیھ بل انصحوا األیعین الطفل على 
) محلیب األ( اللبأ .ثالثین الدقیقة التي تلي الوالدةمكن ذلك خالل الأما لالمولود ثدییھا ك

بیض اللون عندما یبلغ الطفل أصفر اللون وسمیك ویتغیر لونھ تدریجیا لیصبح حلیبا سائال أ
  .لى السابعإالیوم الرابع 

 :الرضاعة الحصریة .2

أشھره م حصریا ھو الغذاء الوحید والمشروب الوحید الذي یحتاجھ الرضیع خالل حلیب األ
م لیس ضروریا للطفل ھذه آخر غیر حلیب األو شراب أأي طعام  دونلستة األولى، ا

 .دویة للضرورةأعطاءه ید ھو عندما ینصح الوكیل الصحي بإستثناء الوحواإل .الفترة
  .لتھاباتلرضاعة الحصریة تحصن الطفل من اإلسھال واإللتھاب الرئوي وغیره من اإلا

 :رضاع الطفل بكثافة عند الطلبإ .3

حیث یمتلئ الثدیان إلدرار الحلیب، حافز  سابیع األولىرضاع بكثافة خالل األیام واألاإل
و ناجشا أرضاع كلما یشعر الطفل بالجوع ماصا أصابع یدیھ بالحلیب، فعلى األمھات اإل

 ،و نھاراأن یتغذى مھما طالت فترة استمتاعھ بالرضاعة لیال أو كلما یرغب الطفل بأبالبكاء 
 24مان مرات خالل ثو على األقل أو ثالث ساعات أدث ذلك كل ساعتین على العموم یح

 ال یستیقظ في اللیلذا كان الطفل إو مھ عند كل رضعةأذا كان الطفل یفرغ ثدیي إ ساعة
  .رضاعھ كل ثالث ساعاتإیقاظھ بغیة إم فعلى األ

 :الربط الجید .4

طفل ن الإ ،ضع جیدانھ یرأمھ وأن یكون الطفل مربوطا بصفة جیدة بثدي أاسھروا على 
حیث یكون األكبر من الجزء الداكن حول حلمة الثدي  المربوط جیدا یرضع فاغرا فاه،

وعندما یصیر  .یكون داخل فم الطفل الذي سیمص الثدي بالعا كمیة معتبرة من الحلیب 
ن یجد الطفل صعوبة في التموضع بصفة جیدة وعندئذ دلكوا أالثدیان قاسیین وممتلئین یمكن 

م كي یتمكن الطفل من االرتباط باأل كثر مرونةأدیین واسحبوا بعض الحلیب لجعل الحلمة الث
  .ربط ممتاز وبالثدي جیدا

  تھیئة التغذیة :  2النشاط 
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ذا كان ضعیفا جدا إو أرتباط إذا لم یتمكن المولود من اإل الحلیب في كوب خض .5
أقویاء للشروع في الرضاعة أكثریة الموالید الجدد یكونون  .الرضاعة علیستطی

ن یستدعي الحال أیمكن ،  و ضعیفاأیكون صغیرا جدا الذي ن الطفل أال إ مباشرة،
و أعطائھ للمولود الجدید بجرعات صغیرة بواسطة ملعقة إسحب الحلیب من الثدي و

  .كوب

  .أداء تعلیمات مرحلیا بخصوص سحب الحلیب من الثدي بالیدالوسط الجمعوي على 

 :لیب بالیدسحب الح .6

  غسل الیدین. 
 خلف الحلمة) سم(لى خمسإوالسبابة حوالي الحلمة ثالث بھام وضع اإل. 
 الضغط برفق نحو القفص الصدري. 
 تحریك األصابع معا في حركة خفیفة نحو األسفل. 
  ذا كان ذلك ضروریاإتكرار نفس الحركة حول الحلمة. 

 .عدم استعمال زجاجات الرضاعة .7

ن تتداخل مع مص أ یمكن ةن قنینة الرضاعزجاجات الرضاعة ألالترغیب عن استعمال 
ن تنظیف زجاجات أكما  أكثر صعوبة،رضاع د للثدي مما یجعل ترتیب عملیة اإلالمولو

 .لتھاباتأن تنجم عنھا اإلصعب كما یمكن أوقنینات الرضاعة 

 :مطمأنة األ .8

ع األمھات تقریبا جمیف یب،نتاج الحلإرضاع المتكرر المكثف یحفز أن اإلم على طمئنة األ
م صعوبات بفعل الوالدة إذا اعترت األ .طفالھن حصریاأرضاع إ فينجحن ن یأیمكن 

طمئنوا  .شكالصائح البسیطة یسمح أحیانا بحل اإلسداء النإن االھتمام بالمشكلة وإالسریعة ف
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نھ یشرب أفذلك یعني ) مرات في الیوم 6الى  3( ذا كان الطفل یبول بانتظام إنھ أم على األ
  .الحلیب كفایة

 

 

  :ید الصحةتغذیة الطفل ج

م وخالل السنوات األولى من العمر یحسن نمو بل الوالدة بفضل الصحة الجیدة لألالتغذیة ق
ن نھم سیعانون میتغذ األطفال الرضع بصفة صحیحة فإذا لم إالطفل وقدرتھ على التعلم و

  : اآلثار التالیة

  نمو سيء: 

صغر من نظرائھم في أكونون الذین ال یتغذون جیدا ال ینمون جیدا بطبیعة الحال وی األطفال
  .قل رغبة في االستكشافأو للعباقل نشاطا عند أنفس السن ویكونون 

 أكثر راضـمأ: 

كثر من نصف األطفال یتوفون جراء أاألطفال الذین ال یتغذون جیدا یمرضون أحیانا و
 ا،ال یتغذون جید) ، الحصباءالمالریا ،تھاب الرئوي، اإلسھالاإل(  مراض األطفال الشائعةأ
أال یموتوا نكم تعینونھم على إحسن فأنھ بمساعدة األطفال الصغار على االستفادة من تغذیة إ

 .مراضجراء األ

 قــلأة ـاقـط: 

( األطفال سیئي التغذیة والذین یفلتون من الموت ال یتوفرون على الطاقة والمغذیات الكافیة 
  .الضروریة لمزاولة نشاط عادي) معادن, فیتامین

 آثار مستدیمةعلم وصعوبات الت: 

مثل المشي والنطق والعد , األطفال سیئي التغذیة یعانون من صعوبات تعلم مھارات جدیدة
ستفادة عند بلوغھم لإلن تتضرر من ذلك نتائجھم الدراسیة وھم معرضون أوالقراءة ویمكن 

مراض أخرى مثل السكري أنھم عرضة لإلصابة بأكما  أقل من غیرھم من فرص الحیاة،
ر متكون مستعصیة على التجنب األ ثار التغذیة السیئة لألطفال غالبا مااض القلب، آأمرو

  .خالل السنوات األولى من الحیاةعتماد ممارسات إیجابیة الذي یدل على األھمیة القصوى ال

 مبررات الرضاعة الحصریة:  

أي ن الطفل ال یتناول أمھ وأال لبن إن الطفل ال یستھلك أالرضاعة الحصریة تعني  -
، في حال خرآال یشرب ال الماء وال أي سائل ھ نأم كما آخر غیر لبن األطعام 

  تغذیة الطفل عندما یكون مریضا:  3النشاط 



55 
SOS Pairs Educateurs Décembre 2019  

الرضاعة أدویة وفیتامینات، مھ أن یتناول الطفل المقتصر على لبن أیمكن الضرورة 
وفر في النمو واالحتفاظ بصحة أالتغذیة التي تمنح الرضیع حظا ھي  الحصریة ھذه

 .جیدة
وكذلك م التي یستھلكھا الطفل خرى یقلل كمیة لبن األأو سوائل أطعمة أإعطاء الطفل  -

 .مإنتاج المزید من لبن األتكثیف الرضاعة یتیح ، مكمیة اللبن التي تنتجھا األ
ولو بدت ھذه  إلى الرضیع الصغیرن الماء وزجاجات الرضاعة نقل الجراثیم أمن ش -

 .لى مرض الرضیعإتؤدي  نأاألشیاء نظیفة وبإمكان الجراثیم 
ث ذلك عندما دو جد سائلة ویحأاألطعمة والسوائل األخرى متخللة تكون ن أیمكن  -

م یكون مقدم العون ال یتوفر على الوسائل للحصول على البدائل الكافیة لحلیب األ
  .عدادأو عندما یكون البدیل سيء اإللفائدة الطفل 

 .رى على القدر الكافي من فیتامین ألبان األخال تحتوي األ -
 .متصاصى صعب اإلشوالمواأى من لبن البقر تأالحدید المت -
أن یتسبب لبن الحیوان في نعام ویمكن المولود الجدید صعوبة ھضم لبن األیعاني  -

سھال أن یستمر اإلعراض الحساسیة ویمكن أو في طفح جلدي وغیره من أسھال اإل
 .لى سوء التغذیةإ ؤدیاویصبح مستعصیا م

اللون وغني بالفیتامینات والمغذیات  صفرأ) اللبأ(م أول لبن یخرج من ثدي األ -
 .سائل ذھبي بالنسبة للمولود الجدید  ، إنھوالسكر الطبیعي أوخاصة الفیتامین 

مرات في  8األقل ذا جاع وعند الطلب لیال ونھارا على إن تطعم طفلھا أم ینبغي لأل -
ھ التجاوب مع الطفل یعین .رضاع الطفل عند الطلب ال یعني جعلھ مدلالإ ساعة، 24

 .مر الذي یستمر معھ طوال حیاتھكسب الثقة في الغیر وفي نفسھ األ على
عراض الجوع أن تعمل على التعرف على أم الطفل ال یبكي فقط ألنھ جائع، فعلى األ -

  .حث عن الثديبم وال، كمص أصابع األلدى الطفل مثل حركات المص بالفم 
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  اشھر 9الى  6التغذیة التكمیلیة من 
 

  

ي سن الشھر السادس یستمرون في األطفال ف: ر في الرضاعة من الثدياالستمرا .1
ما ك أمراض عدیدة،خر یستمر في حمایتھم من اإلستفادة من حلیب االم الذي ھو اآل

طفالھن طالما أرضاع إوتنصح جمیع األمھات باالستمرا في  یساعدھم على النمو
 .یرغبون بذلك 

كفیل بتلبیة حاجات الطفل في التغذیة عند  لیسم لبن األ:  م لیس كافیالكن لبن األ .2
ن یفقد األطفال ألى تغذیة إضافیة ومن غیر المستبعد إالشھر السادس من دون اللجوء 

 .خالل ھذه الفترة الحساسة عفوان یضأالوزن و

الطفل لدى بلوغھ  شجعوا العائلة على اتخاذ تغذیة إضافیة لفائدة :التغذیة التكمیلیة .3
عصیدة :ن التغذیة التكمیلیة المناسبة على سبیل المثال منوتتكوالشھر السادس 

والبیض والسمك  الحبوب الكثیف مع الزیت والحلیب والفواكھ والخضروات واللحم
عداد إجل أوعلیكم اقتراح الحبوب المتوفرة محلیا ومغذیة من  ومنتجات االلبان

 .ل حیوانیةكید على ضرورة إضافة مواد غذائیة مغذیة من أصوأوالتھریس سمیك 
لى ھریس حتى یتمكن الطفل من إعداد األطعمة وتحویلھا أقة یوفروا أفكار حول طر
 .استھالكھا دون خطر

األطعمة الغنیة بالحدید تعد من بین أنواع األغذیة التكمیلیة األكثر  :دمصادر الحدی .4
یوفر لھ جمیع حاجیاتھ م ال إن حلیب األأھمیة عندما یبلغ الرضیع شھره السادس ف

 لم یقدم على استھالك األطعمة الغنیة بالحدید اذإن یعاني من فقر الدم وھو عرضة أل
صل حیواني والخضروات ذات أھي تلك األغذیة من األطعمة الغنیة بالحدید ، كفایة

مكان العثور على أغذیة غنیة بعض المناطق باإلفي  .األوراق الناصعة الخضرة
الخبز وھي مشبعة , الشعیر, طحین الذرةبالحدید والتي ھي أغذیة تقلیدیة مثل 

 العناصر على طعام الطفل،سر وضع ھذه ویمكن لأل. أو مكمالتھ بالحدید 

من األغذیة  یكعطاء ثالث مالعق من العصیدة السمالبدء بإ: التحضیر \ الكمیات .5
زیادة ھذه الكمیة تدریجیا  ،و ثالث وجبات یومیاأثناء وجبتین أالمھمشة جیدا 

و أقدموا لھ كل یوم وجبة صغیرة  ،حوالي نصف كوب عند كل وجبة لى إللوصول 
 .حس الطفل بالجوعأذا إنصف جامدتین بین الوجبات الرئیسیة  وجبتین

  غذیة ونمو الطفل الت:  الحصة التاسعة

التوصیات المتعلقة بتغذیة الرضع من عمر الشھر السادس الى :  1النشاط 
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لى إكبر منھ سنا أخت أو أخ أن یقعد شخص بالغ أینبغي : مساعدة الطفل على األقل .6
فل قادرا على ن یصیر الطألى إكل وذلك أثناء الوجبات لیعینھ على األجانب الطفل 

ویتعین  وبسرعة فلیحاول الطفل تناول قطع صغیرة من الطعام ،طعام نفسھ بنفسھإ
ن یتناولھا أإعطاء الطفل أغذیة یمكن  .تركھ یفعل ذلك لتمكینھ من تنمیة ھذه المھارة

ي تنھ ینبغي خالل الفترة الإمع ذلك ف أن یعزز اھتمامھ بالطعامنھ أصابعھ من شأب
ن تتم مساعدتھم على تناول الجزء األساسي أكل فینبغي ل كیفیة األیتعلم فیھا األطفا

 .كلوا كفایةأن یأمن الطعام الذي یستھلكونھ بغیة التأكد من 

خواتھ األكبر أخوتھ وإن یكون الطفل في تنافس مع أال ینبغي : صحن خاص للطفل .7
قدر ذ ال یمكن معرفة الإ أن یاكل معھم في نفس الصحنمنھ للحصول على طعامھ ب

 .كلھ الطفل في ھذه الحالةأالذي ی

كما یتعین أیضا , عداد الطعام وقبل تناولھإیدي قبل ن المھم غسل األم: غسل الیدین .8
 .یدي األطفالأغسل 

 .االستمرار في وزن الطفل كل شھر: متابعة النمو .9

إذا استمرت األم بإرضاع طفلھا حصریا حتى  -:يأسلوب التخطیط العائل .10
ا جنیبھن یعینھا على تأنھ أن ذلك من شإعودة دورتھا الشھریة ف ن تالحظأن دون اآل

م تغذیة واآلن وقد أدخلت األ .ن یبلغ الشھر السادس من العمرألى إالحمل من جدید 
ذا لم تستعمل أسلوبا إن تحمل مجددا أمكان إلبان كمیلة في النظام الغذائي للطفل فإت

الزوجة اعتماد أسلوب التخطیط فینبغي للزوج و, من أسالیب التخطیط العائلي 
  .مر ذلكإذا تطلب األالعائلي مستعینین بالمركز الصحي 

 

  

 نفسكم وساعدوا األطفال األكبر سنا عندما یتغذون أع مباشرة بیتولوا تغذیة الرض
كل لكن ال شجعوا األطفال على األ, ن بالصبر غذوھم ببطئ ورفق متحلی, بأنفسھم

 .تجبروھم
 ذواق أ منحھم تشكیالت مختلفة من الطعام، عدیدة جربوا طعمةأذا رفض الطفل إ

ظروا أیاما فلتنت إذا رفض الطفل طعاما معینا ،أصناف وأسالیب للتشجیع ،مختلفة
كرروا ھذه العملیة عدة مرات تفصل بین مرة وأخرى  لتعرضوه علیھ من جدید،

 .بضعة أسابیع
 نفس الوقت األغذیة المتنوعة معا وفيدخال الكثیر من ال تحاولوا إ.  
  حففوا من مداعبة الطفل الى الحد األدنى اثناء الوجبات اذا كان الطفل یقلع عن

 .الطعام بسرعة زھدا فیھ
  طعامھم إمع األطفال عند  تكلموا, ن وقت الطعام ھو فرصة للتعلم والحبأتذكروا

 .لیھم عیاناإوانظروا 

  تحفیز الطفل أثناء الوجبات تشجیعا لنموه:  2النشاط 
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عداد إاجة من البول والغائط وقبل فراد العائلة غسل أیدیھم بالصابون بعد قضاء الحعلى أ
ن أاعتبارا من الشھر السادس من العمر ینبغي  ،الطعام وقبل تناول الطعام وتغذیة األطفال

وابتداء من الثانیة من العمر  أیدیھم نظیفة قبل تناول أي وجبةن تكون أاألطفال على  تعودی
  .بإمكانھم القیام بذلك بأنفسھم

 :متابعة نمو األطفال

ن أمثل واأل, دى المؤسسة الصحیة المحلیة قیاس وزن الطفل ومدى نموه كل شھر لینبغي 
ذا إو أن یبلغ الثانیة من عمرهلى إیتم العمل على مراقبة نمو الطفل مرة واحدة كل شھر 

خضاعھ إن یكون من الضروري أفیمكن  أو خسارة في الوزنظھر الطفل نقصا في النمو أ
لى تغذیة الرضیع إرشاد والدي الطفل إالمباشر للحالة و للفحوص بغیة العثور على السبب

  .لى مكمالت غذائیة إضافیة یتم التكفل بھاإو اللجوء أالمناسبة 

 ):أ(الفیتامین

اعتبارا من الشھر ، مراض خطیرةأو في أى ن یتسبب في العمأیمكن ) أ(الفیتامیننقص 
شھر من لدن  16كل مرة  )أ(لى جرعة من الفیتامینإالسادس من العمر یحتاج األطفال 

شتراك على اإلتشجیع جمیع العائالت  على الوسطاء الجمعویینینبغي  المصالح الصحیة،
لفائدة الطفل عند الشھر ) أ(و مصلحة بغیة الحصول على قطرات الفیتامینأفي عیادة 

  .سلى خمسة أعوام من التحسیإالسادس وكل ستة اشھر 

  :ائليالتخطیط الع

ھو األحسن بالنسبة لصحة األم والعائلة أیضا ن یلیھ مین بین كل طفل ومالتقید بفارق العا
وینصح طیط العائلي لدى العیادة الطبیة ن تستفید العائلة من أسلوب مالئم للتخویمكن أ

ذا إومن المھم تذكیر الزوجین  ل أسالیب للتخطیط العائلياألمھات في ھذه الفترة استعما
ن فرصة رضاعة المولود الجدید أ ذلكن یعني أجدید فیمكن ة في ھذه الفترة من أحملت المر

 .قل قوة وصحة أن الطفل سینمو وھو ألى تمام العامین تتقلص وما یعني أیضا إ

 

 

  :شھر التاسع من العمر رضاع جمیع األطفال الذین ھم في الإینبغي االستمرار في 

 مي ن تنتأینبغي , ث ربع مرات كل یوم بدال من ثالأكلوا أعند ھذه السن ینبغي ان ی
حدى مجموعات األغذیة الثالث ویمكن قطعھا إ لىإ األغذیة التي یستھلكھا الطفل

 .مھا بدقةیھشوت

  :النظافة مراقبة النمو والمكمالت:  3النشاط 

  تغذیة الطفل في شھره التاسع :  4النشاط 
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  أ(ن الطفل یستھلك أغذیة غنیة بالحدید والفیتامینأم من أن تتأكد األینبغي. ( 
 كل كفایة أنھ یأم من الطفل في صحن خاص بھ كي تتاكد األكل ینبغي أن یأ. 
 و أم أنفسھم ذاتیا وعلى األطعام إیشرع األطفال في محاولة اسعة من العمر عند الت

 .یكفي األطفال عند كل وجبة ن ھناك من الطعام ماأمقدم العون التأكد من 
  عداد الوجبات وقبل تناول الطعام إسرة أیدیھم قبل أفراد األن یغسل جمیع أینبغي. 
  ھر ن یتم وزن الطفل كل شأاستمروا في العمل على. 

 
 
 
 

 ):أ(الفیتامین
 ادسسن یبلغوا شھرھم الألى إ) أ(م یوفر لألطفال مایحتاجونھ من فیتامینحلیب األ 

و في أكفایة انطالقا من وجباتھا ) أ(م نفسھا تستھلك الفیتامینأن تكون األوذلك شرط 
 .شكل ملحقات غذائیة إضافیة

  و أأتى من أغذیة أخرى المت) أ(لى الفیتامین إاألطفال في شھرھم السادس بحاجة
 .ملحقات غذائیة 

 المانغا, بعض األسماك السمینة, صفار البیض, البیض, في الكبد) أ(یوجد الفیتامین ,
الخضروات ذات األوراق , البرتقال, البطاطا الحلوة الصفراء, الباباي الناضجة
 .الجزر.الناصعة الخضرة

 بالعشى نھم عرضة لإلصابة إف) أ(ذا كان األطفال یعانون من نقص من الفیتامین إ
إذا كانت اإلنارة ضعیفة كما في  علیھم اإلبصاراللیلي حیث یصبح من الصعب 

ن ھذه إف) أ(ذا لم یعالج عن طریق استھالك الفیتامینإاللیلي  ىھذا العشاللیل، 
 .لى عمى دائمإن تتحول أاإلصابة یمكن 

 الطفل الذي ال یستھلك  ,لمقاومة األمراض) أ(ذلك الى الفیتامیناألطفال بحاجة ك
مفضیة في بعض األحیان  نا باألمراض التي تتفاقمیصاب أحیا )أ(من الفیتامینتھ كفای

 .لى الوفاةإ
  لى إمرتین سنویا بین الشھر السادس ) أ(ن یتناول األطفال أقراص الفیتامینأینبغي

 .العام الخامس من عمرھم

 :الحدید

 ظ على قدراتھم البدنیة جل الحفاأید من األطفال بحاجة الى األغذیة الغنیة بالحد
واللحوم الھزیلة والسمك والخضروات  والمصادر المثلى للحدید ھي الكبد والعقلیة

 , ذات األوراق الناصعة الخضرة 
  حدیداألغذیة المعززة بالحدید وبملحقات إضافیة من التناول كما یمكن للطفل أیضا ,

  .فیة من الحدید في بعض الحاالت ن یوصي الوكیل الصحي بملحقات إضاأویمكن 

  قیقةالمغذیات الد:  5النشاط 
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  ى فقر الدم وحت یضر بالنمو البدني والعقلي للطفلن أیمكن ) نقص الحدید (فقر الدم
ضطراب النمو، فقر الدم ھو اإلن ینجم عنھ تأخر في أیمكن الخفیف لدى األطفال 

 .التغذوي األكثر شیوعا في العالم
 تفاقمھو ألدم ن یتسبب في فقر اأیمكن  نكلیستونالمالریا واال. 

 :الـیــود

 ذا كان الطفل ال ، إوترعرعھم استھالك الیود بكمیات قلیلة أساسي لنمو األطفال
إن فأثناء الحمل مھ تعاني من نقص في الیود أذا كانت إو أیستھلك كفایتھ من الیود 

أن كما یمكن  أو نطقیة،سمعیة الطفل یصبح عرضة ألن یولد مع إعاقة عقلیة، 
  .في النمو البدني والعقليخر أتیتعرض ل

  استعمال الملح المشبع بالیود بدال من الملح العادي یوفر للنساء الحوامل ولالطفال ما
 .ھم بحاجة الیھ من الیود

 
 

  :نمو الطفل

 یمكن خاللھا رصة أوان الرضاعة یمثل ف، العطفبشعار الطفل إمن المھم : اللمس
 .لي الطفل برفق وتؤدةن یتم خاللھ تدلیك یدي ورجأن یحمل الطفل وأ
 مر الذي یعینھ على ھو أیضا فرصة للتواصل مع الطفل األوقت التغذیة : التواصل

ن یتكلموا مع الطفل أمقدمي العون ینبغي . مطمئنا وعلى تعلم النطق, قاء ساكنابال
ذوا الطفل ملبین غ, ذا تمكن من ذلك إوتشجیعھ على التغذي ذاتیا وتھنئتھ  الطعام دعن

  .كل إجبار الطفل على األن ال یكون ضروریا أویمكن  د جوعھرغبتھ عن

 

 

 12رضاع األطفال الذین ھم في شھرھم إفي  ینبغي االستمرار. 
 و أن تؤخذ ثالث أعلى , كل األطفال ست مرات في الیومأن یأ عند ھذه السن ینبغي

خفیفة كالت أن یتمثل الباقي أربع من ھذه الوجبات من وجبات العائلة بینما یمكن أ
ن تكون األغذیة المستھلكة منتمیة أینبغي  .و الفول السودانيأمثل الفواكھ والبیض 

  .ن یتم تقطیعھا وتھمیشھا بصفة جیدةأاألغذیة الثالث المعروفة على  لى مجموعاتإ
 كل كفایةأنھ یأم من أكد األكل الطفل في صحن خاص بھ حتى تتأن یأ ینبغي. 
  كلإعداد الطعام وقبل األلة أیدیھم قبل فراد العائأ ن یغسل جمیعأینبغي. 
  نمو الطفل كل شھر على الدوام ن تتم متابعةأینبغي. 

 

  التغذیة كفرصة متاحة للنمو الشامل للطفل:  6النشاط 

  12تغذیة الطفل في شھره :  7النشاط 
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 ذا كانت إو میع لقاحاتھ مع تمام عامھ األولكمل جأن یكون الطفل قد أینبغي  :التلقیح
إلى المركز الصحي ذلك ثمة ثغرات في سجالت اللقاحات فینبغي توجیھ الطفل فورا 

 .لعدید من البلدان ال تدعم تلقیح األطفال بعد سن العام الواحدن سیاسات األ
 ن جمیع األطفال فوق الشھر السادس یتلقون ملحقات إضافیة من إ ):أ(الفیتامین

ن یبلغوا الخامسة من العمر ومن شان ذلك الوقایة ألى إشھر أكل ستة ) أ(الفیتامین
دویة لدى ل ھذه األویمكن لألم الحصو, أمراض أخرى من العشى اللیلي ومن 

 .ثناء الحمالت المیدانیةأو أالمركز الصحي 
 ن یحصل ذلك مرة كل شھر أمثل تنبغي متابعة األطفال واأل: متابعة وتطویر النمو

 .طویلة ن تخف وتیرة المتابعة بعد العام بمدةأن یبلغوا الثانیة من العمر على ألى إ
 ألطفال من العام األول قرصا ن یتناول اأینبغي  :التخلص من الدیدان الطفیلیة

مكان الحصول على ھذه الوبإأشھر مضادا للدیدان الطفیلیة مرة واحدة كل ستة 
  .ثناء الحمالت المیدانیةأو أالحبوب لدى المركز الصحي 

التخلص من الدیدان الطفیلیة ومتابعة ) أ(اللقاحات، الفیتامین:  8النشاط 


