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الغر�ض من كتاب
((حقائق للحياة))

تركيب كتاب
((حقائق للحياة))

ي�ستهدف كتاب «حقائق للحياة» تزويد الوالدين وغريهم من القائمني على تقدمي الرعاية

يت�ألف كتاب «حقائق للحياة» من ثالثة ع�شر ف�صال ،يتناول كل واحد منها �أحد الأ�سباب

باملعلومات التي يحتاجونها من �أجل �إنقاذ حياة الأطفال وحت�سينها .ويكمن التحدي

الأ�سا�سية لأمرا�ض الأطفال و وفياتهم .ويحتوي كل ف�صل على ثالثة �أج��زاء :مقدمة،

القائم يف �إي�صال هذه احلقائق �إىل اجلميع وتعريفهم بها ،و�ضمان فهمهم لها و�أن يتوافر

ور�سائل �أ�سا�سية ،ومعلومات م�ساندة.

لديهم احلافز على و�ضعها مو�ضع التنفيذ.

واملقدمة هي «دعوة للعمل» موجزة وقوية .وهي تلخ�ص حجم امل�شكلة  ،وملاذا يع ُد اتخاذ

وت�ستند الر�سائل الواردة يف «حقائق للحياة» �إىل �أحدث النتائج العلمية ،التي تو�صل �إليها

�إجراء ما �أمر ًا مهما ؟ .وتهدف املقدمة �إىل حثّ النا�س على امل�شاركة وتبادل املعلومات

اخلرباء يف جمال الطب يف خمتلف �أرجاء العامل .وهذه احلقائق معرو�ضة بلغة تنا�سب

على نطاق وا�سع .وميكن ا�ستخدام املقدمة حلفز القادة ال�سيا�سيني وو�سائل الإعالم.

غري املتخ�ص�صني ،حتى ي�ستطيع �أولئك الذين لي�ست لديهم خلفية علمية �أن يفهموها

الر�سائل الأ�سا�سية املوجهة �إىل الوالدين وغريهم من مقدمي الرعاية متثل جوهر

ويعملوا مبوجبها .لأن قيامهم بذلك �سوف ي�ساعد على �إنقاذ �أرواح الأطفال.

«حقائق للحياة» .وهي حتتوي على املعلومات الأ�سا�سية التي يحتاجها النا�س من �أجل

وبا�ستطاعة كل �شخ�ص �أن ي�ساعد يف نقل ر�سائل كتاب «حقائق للحياة» ،مبن فيهم

حماية �أطفالهم .والر�سائل الأ�سا�سية وا�ضحة ،وموجزة ،وعملية ،لكي يتمكن النا�س من

العاملني ال�صحيني ،واملدر�سني ،والطلبة ،وامل�س�ؤولني احلكوميني ،واملذيعني ،وال�صحفيني،

فهمها ب�سهولة ويتخذوا الإجراء املو�صى به .والق�صد هو �إي�صال هذه الر�سائل ب�صورة

والعاملني يف املجتمع املحلي ،والقادة الدينيني ،والنا�س يف خمتلف مناحي احلياة� ،شباب ًا

متكررة وبطرائق خمتلفة.

و�شيب ًا و�أفراد الأ�سرة ،والأ�صدقاء واجلريان ،رجا ًال ون�سا ًء و�أطفا ًال.

�أما املعلومات امل�ساندة فتتناول بالتف�صيل الر�سائل الأ�سا�سية ،وتقدم تفا�صيل وم�شورة
�إ�ضافية ِ�,إ ْذ � َإن هذه املعلومات مفيدة ب�شكل خا�ص للعاملني يف جمال ال�صحة � ،أو لأي
�شخ�ص يريد اال�ستزادة من املعلومات ،وميكن �أي�ض ًا ا�ستخدامها للإجابة عن �أ�سئلة
الوالدين �أو الأ�سرة الذين يعتنون بالأطفال.
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الر�سائل الأ�سا�سية التي يت�ضمنها
كتاب «حقائق للحياة»
نورد فيما ي�أتي الر�سائل الأ�سا�سية امل�ستخل�صة من كتاب «حقائق للحياة «

1

8
 9كثري من الأمرا�ض ميكن الوقاية منها عن طريق املمار�سات ال�صحية ال�سليمة ،مثل ا�ستعمال مرحا�ض نظيف ،وغ�سل

ميكن حت�سني �صحة املر�أة والطفل بدرجة كبرية عندما تتباعد الفرتات بني الوالدات مبقدارعامني �أو �أكرث ،وعندما يتم
جتنب احلمل قبل بلوغ �سن الثامنة ع�شرة وبعد �سن الأربعني  ،وعندما ال يزيد عدد حاالت والدات املر�أة يف جمموعه على
�أربع مرات.

معظم الأطفال الذين يعانون من ال�سعال �أو نزالت الربد �سوف تتح�سن حالتهم تلقائي ًا .غري �أنه �إذا كان الطفل امل�صاب
بال�سعال يتنف�س ب�سرعة �أو ب�صعوبة ،ف�إن هذا الطفل يكون مع ّر�ض ًا للخطر وينبغي نقله �إىل مركز �صحي للعالج الفوري.

		 يجب على احلوامل مراجعة جهة �صحية للح�صول على الرعاية خالل مرحلة احلمل ،ويجب �أن تتم جميع عمليات الوالدة
ب�إ�شراف طبي .وينبغي جلميع الن�ساء احلوامل و�أ�سرهن معرفة عالمات الإنذار من امل�شاكل التي حتدث خالل فرتة احلمل،
و�أن تتوافر لديهن اخلطط للح�صول على م�ساعدة فورية ماهرة �إذا ما ظهرت تلك امل�شاكل.

اليدين بال�صابون واملاء� ،أو الرماد واملاء عند ال�ضرورة بعد التربز وقبل تناول الطعام� ،أو قبل حت�ضري الطعام �أو تناوله
مع ا�ستخدام مياه نقية من م�صدر �آمن ،واحلفاظ على نظافة الغذاء واملياه بحمايتهم من التلوث.

2
3

		 يبد�أ الأطفال بالتعلم منذ حلظة والدتهم .وهم ينمون ويتعلمون بدرجة �أ�سرع عندما يلقون الرعاية ،واحلنان ،والت�شجيع
املنا�سب ،ف�ض ًال عن التغذية اجليدة والرعاية ال�صحية ال�سليمة .ومن �ش�أن ت�شجيع الأطفال على املالحظة ،والتعبري عن
�أنف�سهم ،واللعب واال�ستك�شاف� ،أن ي�ساعدهم على التعلم والنمو اجتماعي ًا ،وبدني ًا ،وفكري ًا.

4
5

		 حليب الأم وحده هو الغذاء وال�شراب الوحيد الذي يحتاجه الر�ضيع خالل الأ�شهر ال�ستة الأوىل من عمره .وبعد م�ضي �ستة
�أ�شهر ،يحتاج الر�ضيع �إىل �إ�ضافة �أغذية �أخرى مكملة حلليب الأم.
		 من �ش�أن �سوء التغذية خالل فرتة حمل الأم �أو خالل العامني الأولني من عمر الطفل �أن يبطئ منو الطفل ذهني ًا وبدني ًا
مدى احلياة .منذ ال��والدة حتى �سن العامني ،يجب وزن الطفل كل �شهر .و�إذا مل ي��ز َد ْد وزن الطفل ال�صغري على مدى
�شهرين،متتاليني ي�شري ذلك �إىل خط�أ ما ويحتاج �إىل م�شورة.

6
7

يحتاج كل طفل �إىل �سل�سلة من اللقاحات خالل ال�سنة الأوىل من حياته حلمايته من الأمرا�ض التي ميكن �أن تت�سبب يف �ضعف
النمو� ،أو الإعاقة� ،أو املوت .وينبغي حماية املر�أة يف �سن احلمل من الكزاز (التيتانو�س) .حتى لو كانت قد ُح ِ�ص َن ْت يف وقت
�سابق ،و ينبغي لها �أن تراجع �أحد العاملني ال�صح ّيني املدربني ال�ستكمال اجلرعات ..
يحتاج الطفل امل�صاب بالإ�سهال �إىل �أن ي�شرب كميات كبرية من ال�سوائل املنا�سبة,مثل حليب الأم ,وع�صائر الفواكه الطازجة،
�أو حملول معاجلة اجلفاف عن طريق الفم .و�إذا كان الإ�سهال ممزوج ًا بالدم �أو متكرر ًا ومائي ًا ،ف�إن ذلك يعني �أن الطفل يف
خطر ،ويجب نقله �إىل مركز �صحي لتلقي عالج فوري.
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10
11

املالريا التي تنتقل عن طريق لدغات البعو�ض ميكن �أن تكون مميتة .ويف املناطق التي تتف�شى فيها املالريا ،يجب ا�ستعمال
النامو�سيات َجَ
املعالة مببيد ح�شري مو�صى به ،ويجب فح�ص �أي طفل م�صاب باحلمى بوا�سطة �أحد العاملني ال�صح ّيني
املدربني ،كما يجب �أن تتناول الن�ساء احلوامل �أقرا�ص ًا م�ضادة للمالريا يو�صي بها �أحد العاملني ال�صح ّيني املدربني.
متالزمة نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب/الإيدز هو مر�ض مميت ،و�إن كان ميكن الوقاية منه .وينت�شر فريو�س نق�ص
املناعة الب�شرية الذي ي�سبب الإيدز من خالل ممار�سة اجلن�س املحفوف باملخاطرو (االت�صال اجلن�سي خارج �إطار الزواج
دون ا�ستخدام الواقي الذكري) ويف عمليات نقل دم مل ُيفح�ص ،والإبر واملحاقن امللوثة (يف كثري من الأحيان تلك التي
ت�ستعمل يف حقن املخدرات ومن امر�أة م�صابة بالعدوى �إىل طفلها خالل فرتة احلمل� ،أو الوالدة� ،أو الر�ضاعة الطبيعية
يلم اجلميع مبعلومات عن فريو�س نقـ�ص املناعةالب�شرية املكت�سب/الإيدز وكيفية الوقاية منه .ويجب على
 ،ومن املهم �أن ّ
الن�ساء امل�صابات �أو الالئي ميكن �أن ي�صنب بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب/الإيدز �أن ت�ست�شرن �أحد العاملني
ال�صح ّيني املدربني ،للح�صول على املعلومات ،وتلقي امل�شورة ،و�إج��راء االختبارات من �أجل حماية �صحتهن واحل ّد من
خماطر العدوى.

12
 13يف حاالت الكوارث �أو الطوارئ ،يجب �أن يتلقى الأطفال رعاية �صحية �أ�سا�سية ،مبا يف ذلك اللقاح �أو التطعيم �ضد احل�صبة

هناك العديد من احلوادث اخلطرية ميكن تفاديها �إذا ما راقب الوالدان �أو مقدمو الرعاية الأطفال ال�صغارعن كثب
وحافظوا على بيئتهم �آمنة.

و�أن يح�صلوا على الغذاء املتوازن .ويف احل��االت امل�سببة للإجهاد ،يف�ضل دائما �أن يحظى الأطفال برعاية والديهم
�أو برعاية بالغني �آخرين من �أفراد الأ�سرة .وتكون الر�ضاعة الطبيعية يف هذا الوقت مهمة على نحو خا�ص.
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دليل لنقل ر�سائل كتاب
((حقائق للحياة))

• توا�صل فعال

كنت ت�ستخدم �أ�سلوب االت�صال الفردي من �شخ�ص
هناك طرائق كثرية وخمتلفة للتوا�صل واالت�صال مع اجلمهور امل�ستهدف ،ف�سواء َ
�إىل �شخ�ص يف جمتمع حملي ما� ،أو كنت تعمل حل�شد الزعماء ال�سيا�سيني� ،أو على تطوير ر�سائل لن�شرها يف و�سائل الإعالم ،ف�إن
املبادئ الأ�سا�سية هي نف�سها:

.
.
.

حد بعيد جمرد تزويد النا�س باملعلومات� .إذ يت�ضمن الإ�صغاء �إىل النا�س ،وتبادل املعلومات معهم بطرائق
�إن االت�صال يتجاوز �إىل ٍ
�سهلة و مثرية لالهتمام ،وم�ساعدتهم على فهم �أهميتها بالن�سبة حلياتهم .ويدعو نقل م�ضمون «حقائق للحياة» �إىل عملية تفاعلية
ت�سري يف اجتاهني لتبادل الأفكار ،واملعرفة ،والآراء .وي�ستهدف هذا الدليل تقدمي امل�ساعدة يف هذه العملية.

اعرف من هم الذين يحتاجون �إىل املعلومات الواردة يف «حقائق للحياة« ،وا�ستك�شف ظروفهم املعي�شية ،ولغتهم ،وعاداتهم،
وم�ستوى معرفتهم فمن �ش�أن ذلك �أن ي�ساعد يف حتديد الر�سائل الأكرث مالءمة لهم ،والأ�سهل فهم ًا ،والتي يتزايد احتمال
قبولها والعمل مبقت�ضاها.

• الو�صول �إىل مقدمي الرعاية

وعندما تقوم بتعديل الر�سائل �أو ترجمتها ،تي ّقن من �أنك ت�ستعمل لغة ب�سيطـة يفهمها النا�س .وال تبالغ يف حتميل الر�سائل
�إجراءات �أو تف�صيالت تقنية �أكرث مما ينبغي .والتزم باملعلومات امل�ؤكدة يف «حقائق للحياة» .و�إذا ما مت تعديل الر�سائل ،فيجب
التحقق من دقتها.
تي ّقن من �أن اجلمهور امل�ستهدف يفهم املعلومات ويعرف كيف يطبقها عملي ًا .وميكن حتقيق ذلك عن طريق تبادل الآراء حول
م�سودة الر�سائل والو�سائل املرئية مع الوالدين وغريهم من مقدمي الرعاية يف املجتمع ،وتوجيه �أ�سئلة مفتوحة ح�سب مقت�ضى
احلال لهم ،وت�شجيع املناق�شة لتقرير هل الر�سائل امل�ستهدفة مفهومةمتام ًا وعملية �أو ال؟ .وعليك الإفادة من التغذية الراجعة
للمعلومات من �أجل تعديل الر�سائل وو�سائل الإي�ضاح املرئية.

يع ٌد الوالدان ومقدمو الرعاية ،مبا يف ذلك الأ�شقاء الأكرب �سن ًا وغريهم من �أفراد الأ�سرة ،هم اجلمهور الأ�سا�سي امل�ستهدف
باملعلومات التي يت�ضمنها كتاب «حقائق للحياة» .وميكن الو�صول �إليهم من خالل جمموعة من القنوات امل�شرتكة ي�سهم فيها
الأ�شخا�ص وو�سائل الإعالم .والأ�شخا�ص الذين لهم ت�أثري يف املمار�سات ال�صحية للنا�س هم الأكرث فاعلية يف نقل املعلومات.
وقد يكونون ه�ؤالء من العاملني ال�صح ّيني ،واملد ّر�سني ،والعاملني احلكوميني يف جمال الإر�شاد ،والقادة الدينيني وزعماء املجتمع
املحلي ،و�أع�ضاء منظمات ال�شباب واملنظمات الن�سائية ،واملنظمات غري احلكومية ،و�أرباب الأعمال ورجال الأعمال ،و�أع�ضاء
النقابات العمالية ،واملخت�صني االجتماعيني ،والفنانني والعاملني يف جمال الرتفيه.
• العوامل التي ت�ؤثر يف االت�صال

تت�أثر ردود �أفعال النا�س �إزاء املعلومات اجلديدة بالكيفية التي يح�صلون فيها عليها  ،واملكان الذي يح�صلون فيه عليها  ،والأ�شخا�ص
وامل�صادر التي يح�صلون منهاعلى هذه املعلومات ،وقد حتدد هذه العوامل:

.
.
.
.
.

هل يعمل املتلقون للمعلومات مبقت�ضاها �أو ال .ويرجح �أن تزداد ثقة النا�س يف املعلومات والإفادة منها �إذا:

.
.

ال�سبل الكفيلة بجعل الر�سائل الواردة يف»حقائق للحياة» ممتعة وذات معنى
اجعل الر�سائل مالئمة حلياة النا�س .وا�ستك�شف ُ
بالن�سبة لكل جمتمع ،مثل تو�ضيحها ب�أمثلة حملية.
اخرت قنوات االت�صال وو�سائل الإعالم الأكرث فاعلية يف الو�صول �إىل اجلمهور امل�ستهدف ،وك ّر�س اهتمام ًا خا�ص ًا لو�سائل
الإعالم املوجودة وا�ستخدم هذه الو�سائل بالقدر املمكن ،وال تعتمد على و�سيلة ات�صال وحيدة ،بل ا�ستخدم مزيج ًا من القنوات
وو�سائل الإعالم حتى يتلقى اجلمهور هذه الر�سائل ب�صورة متكررة وب�أ�شكال متباينة .وقد ي�شمل هذا املزيج:و�سائل الإعالم،
مثل الإذاعة ،والتلفزيون ،وال�صحف ،والكتب الهزلية.

�سمعوها مرار ًا وتكرار ًا من م�صادر خمتلفة ومتعددة.
كان ال�شخ�ص الذي يقدمها معروف ًا جيد ًا وموثوق ًا به.
فهموا كيف ميكن �أن ت�ساعد هذه املعلومات �أ�سرهم.
ُن ِق َل ْت �إليهم بلغ ٍة م�ألوفة.
ُ�ش ِج ُعوا على مناق�شتها وتوجيه الأ�سئلة من �أجل تو�ضيح فهمهم ملا ينبغي عمله ،ومتى وملاذا ؟.

ترجمة الر�سائل وتطويعها ينبغي ترجمة الر�سائل املوجهة يف الن�سخة الدولية من «حقائق للحياة» ،وتعديلها يف كثري من احلاالت،
لتتفق مع الأو�ضاع والعادات املحلية .ويف القيام بذلك ،تع ُد مراجعة الن�ص الذي يتم تعديله مع ال�سلطات ال�صحية قبل طبعه
وتوزيعه �أمرا بالغ الأهمية ل�ضمان �سالمة هذه الر�سائل من الناحية الفنية.
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جتزئة عنا�صر االت�صال قد ال حتقق اجلهود املبذولة من �أجل نقل الر�سائل ال�صحية دائم ًا النتائج املرجوة .وميكن عادة تفادي
امل�شكالت �إذا عمل ناقلو الر�سائل جاهدين �أو ًال على فهم املواقف ،واملعتقدات ،والعوامل االجتماعية التي حتدد �سلوك النا�س،
وامل�شكالت التي قد تن�ش�أ عندما يبد�أ النا�س يف تغيري �سلوكهم.
 -قد ت�صل الر�سالة �إىل بع�ض اجلمهور امل�ستهدف لأن قنوات االت�صال مل تكن فعالة.

مثال� :إن ا�ستخدام املواد املطبوعة فقط مثل املقاالت ال�صحفية والكتيبات ال يجعل الر�سالة ت�صل �إىل �أولئك الذين ال ي�ستطيعون
القراءة ،كما �أن ا�ستخدام الإذاعة والتلفزيون لن يو�صلها �إال �إىل من تتي�سر لهم و�سائل الإعالم تلك.
احلل� :إذا كان ذلك ممكن ًا ،ا�ستخدم مزيج ًا من و�سائل الإع�لام من �أجل اطالع اجلمهور امل�ستهدف ،وا�ستخدم االت�صال
أجر بحوث ًا قائمة على امل�شاركة للتعرف على �أجنح القنوات للو�صول �إىل اجلمهور
ال�شخ�صي من �أجل تدعيم الر�سالة .و� ِ
و�أكرثها م�صداقية لديه.
 -قد يتلقى النا�س الر�سالة لكنهم ال يفهمونها.

مثال :قد ت�ستعمل الر�سائل م�صطلحات تقنية �أو يتم التعبري عنها بلغ ٍة �صعبة �أو لهجة مغلوطة.
أجر اختبار ًا م�سبق ًا للر�سائل ملعرفة هل يفهمها اجلمهور
احلل :عند ترجمة الر�سائل �أو تعديلها ،ا�ستخدم لغة ب�سيطة غريفنية .و� ِ
امل�ستهدف �أم ال ؟.

.
.

 -قد يتلقى النا�س الر�سالة ولكنهم ي�سيئون تف�سريها ،ويطبقونها بطريقة غري �صحيحة.

و�سائل الإعالم ال�صغرية ،مثل املل�صقات ،و�شرائط الكا�سيت ال�سمعية ،والن�شرات الإعالمية،والكتيبات،و�شرائط الفيديو،
وجمموعات ال�شفافيات (�ساليدات) ،واللوحات القالبه والفانيالت( ،)T-shirtsوال�شارات املميزة ،والإعالنات عرب
مكربات ال�صوت.
قنوات االت�صال بني الأ�شخا�ص ،مثل العاملني ال�صح ّيني ،والقادة الدينيني وقادة املجتمع املحلي،واملنظمات الن�سائية وال�شبابية،
ومعلمي املدار�س ،والعاملني يف التنمية ،وموظفي احلكومة.

 -كرر املعلومات من �أجل تدعيمها.

 قد يتلقى النا�س املعلومات اجلديدة ويفهمونها ولكنهم ال ي�ستطيعون العمل مبقت�ضاها لأ�سباب خمتلفة ،مثل الفقر� ،أولأن اخلدمات الأ�سا�سية غري متوافرة.

مثال :قد تف�ضي احلمالت الإعالمية �إىل زيادة الطلب على �أكيا�س حملول معاجلة اجلفـاف عن طريق الفم .ولكن �إذا كانت هذه
الأكيا�س باهظة التكاليف �أو غري متوافرة حملي ًا ،ف�إن الأموال املنفقة على هذه احلمالت الإعالمية ت�ضيع هباء.
احلل :ات�صل باجلهات ال�صحية املحلية قبل القيام بحمالت �إعالمية للت�أكد من توافر اخلدمات �أو املنتجات املو�صى بها  ،ومن �أن
�أ�سعارها يف متناول النا�س.التوا�صل من خالل و�سائل الإعالم:
تع ُد الإذاع��ة ،وال�صحف ،والتلفزيون و�سائل ممتازة للو�صول �إىل �أع��داد �ضخمة من النا�س من �أجل تقدمي معلومات جديدة
وتدعيمها .والتكرار يقوي الذاكرة ،ولذلك ف�إن ن�شر الر�سالة ذاتها يف و�سائل �إعالم خمتلفة ي�ساعد النا�س على االحتفاظ
بالر�سالة وي�شجعهم على العمل مبوجبها .وميكن تقدمي املعلومات من خالل املقابالت ال�شخ�صية� ،أو املقاالت اجلديدة� ،أو
املناق�شات� ،أو التمثيليات الإذاعية والتلفزيون� ،أو عرو�ض الدمى� ،أو جمالت الكاريكاتري �أو الأهازيج والأغ��اين واالمتحانات
الق�صرية ،و امل�سابقات �أو برامج البث املبا�شر ..
وتع ُد مقاالت ال�صحف واملجالت �أكرث فعالية يف املناطق التي تكون فيها معدالت الإملام بالقراءة والكتابة مرتفعة .ويف املناطق
التي تنخف�ض فيها ن�سبة الإملام بالقراءة والكتابة ،يجب ا�ستخدام و�سائل �أخرى للو�صول �إىل اجلمهور امل�ستهدف .ويف بع�ض
الأو�ضاع ،ميكن ا�ستخدام الر�سوم الكاريكاتورية وال�صور للتوا�صل مع الكبار ،ف�ض ًال عن الأطفال.

.
.

�إذا مت بث الر�سائل عن طريق الإذاعة �أو التليفزيون ،فحاول �أن ت�ضمن �أن يكون بثها يف الوقت املنا�سب للجمهور امل�ستهدف.
وال تعتمد فقط على �إعالنات اخلدمة العامة املجانية ،والتي تبث عادة يف غري �ساعات الذروة .وينبغي �إذاعة الربامج يف �أثناء
بث الربامج التي حتظى ب�شعبية كبرية حتى ت�صل �إىل جمهور عري�ض.وتعاون مع منتجي الربامج الإذاعية والتلفزيونية وذلك
من �أجل �إدماج الر�سائل يف ن�صو�ص عرو�ض التليفزيون ال�شعبية �أو التمثيليات الإذاعية ذات ال�شعبية� ،أو ات�صل مبقدمي برامج
الأغاين الذين �سيوافقون على مناق�شة هذه الر�سائل من خالل برامج البث املبا�شر .

ا�ستخدم و�سائل الإعالم املحرتمة والتي حتظى بامل�صداقية وال�شخ�صيات العامة من �أجل نقل الر�سائل وتدعيمها يف الربامج
الإعالمية.

مثال :قد ت�ستخدم الأمهات الالئي تعلمن ا�ستخدام حملول معاجلة اجلفاف عن طريق الفم ،كمية من املياه �أكرب مما يجب ،الأمر
الذي يجعل املحلول غري فعال� ،أو كميات �أقل ،مما يجعل املحلول ي�شكل خطورة حمتملة .
احلل� :إذا كانت هناك حاجة �إىل تعليم مهارات جديدة ،قم بتوفري التدريب املالئم  ،وتابع ذلك دوري�� ًا لتحديد �أية م�شكلة،
وت�صحيحها عن طريق تقدمي دعم �إ�ضايف �أو تنقيح الر�سالة.
 -قد يتلقى النا�س املعلومات ويفهمونها ولكنهم ال يعملون مبقت�ضاها لأنها تتعار�ض مع املواقف واملعتقدات القائمة.

مثال :قد ال تتقيد الأمهات الالئي تلقني توجيهات باال�ستمرار يف تغذية طفل يعاين من الإ�سهال بهذه املعلومات لأنها تتعار�ض مع
اعتقاد تقليدي �شائـع ب�أن املعـدة حتتاج �إىل «الراحة» خالل نوبات الإ�سهال.
احلل :قم ب�إعداد ر�سائل تفند اخلرافات ال�ضارة بطريقة تراعي احل�سا�سية الثقافية.
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التوا�صل ال�شخ�صي املبا�شر :ال ي�شعر معظم النا�س باالرتياح جتاه ا�ستعمال املعلومات اجلديدة التي يعرفونها من خالل و�سائل
كل
الإعالم �إال �إذا �أتيحت لهم الفر�صة ملناق�شتها مع �شخ�ص ما يثقون به .ولهذا ال�سبب ،ف�إن ال�سبيل الأكرث فاعلية هو ا�ستخدام ٍ
حد �سواء من �أجل ت�شجيع النا�س على تبني �سلوك جديد يرتبط
من و�سائل الإعالم اجلماهريية واالت�صال ال�شخ�صي املبا�شر على ٍ
بال�صحة ،واال�ستمرار يف ذلك.
وميكن �أن يتم االت�صال ال�شخ�صي املبا�شر يف �أي مكان تقريب ًا ـ ب�صورة غري ر�سمية،عند م�صدر لتوفري املياه� ،أو بني �أفراد ال ِف َرق
الريا�ضية� ،أو خالل التحادث مع �أفراد الأ�سرة والأ�صدقاء� ،أو من خالل العرو�ض واملناق�شات يف ف�صول الدرا�سة ،والعيادات
ال�صحية ،واجتماعات املجتمع املحلي ،واجتماعات اجلماعات الن�سائية ،وف�صول حمو اللأمية للبالغني� ،أو ِف َرق العمل .ويوفر
التوا�صل ال�شخ�صي الفر�صة لتوجيه الأ�سئلة ،وتبديد ال�شكوك ،ومناق�شة العوامل املعيقة والعقبات ،وو�ضع احللول .
ب�شكل �أف�ضل عندما ي�شاركون بن�شاط يف
وتت�ضمن عملية التعلم الف ّعال دورة تت�ألف من املعلومات ،والعمل ،والت�أمل .ويتعلم النا�س ٍ
حتديد امل�شكلة ،ويف ابتكار احللول لها وتنفيذها ،ويف ا�ستعرا�ض الر�سائل .ولذلك يجب �أن تتيح عملية نقل ر�سائل «حقائق للحياة
« للم�شاركني القيام بدور ف ّعال.

.
.
.
.
.
.

ابد�أ يف مناق�شة �إحدى امل�شكالت ذات الأهمية لل�شخ�ص �أو اجلماعة ،وابد�أ مبا هو معروف بالفعل ،وركز على االهتمامات
الرئي�سية .جتنب ا�ستخدام اللغة الفنية �أو العلمية .

�شجع النا�س على توجيه الأ�سئلة والتعبري عما ي�شغلهم .ووجه املناق�شة بحيث ت�ساعد على ا�ستك�شاف �أ�سباب امل�شكلة واحللول
املمكنة لها.

من املعلومات �إىل العمل

الهدف من كتاب «حقائق للحياة» هو خف�ض معدالت �إ�صابة الأطفال بالأمرا�ض ووفياتهم .ويو�صي هذا الكتاب باتخاذ �إجراءات
قد تتطلب �إحداث تغيريات �أ�سا�سية يف كيفية قيام النا�س ب�أ�شياء معينة.
فال�سلوك ي�ستند �إىل معتقدات وقيم ثقافية را�سخة  ،ويتطلب تغيري ال�سلوك توافر الثقة وال�شجاعة .وقد يقاوم النا�س التغيري لأنه
يعوزهم الفهم� ،أو الباعث� ،أو الو�سائل الالزمة حلل امل�شكلة .ويبني الر�سم البياين الآتي كيف يحدث التغيري ،حيث يتطور من
االفتقار �إىل الوعي مب�شكلة ما �إىل فهم الو�ضع واتخاذ �إجراء لت�صويبه .
امل�شكلة

ا�ستخدم و�سائل الإع�لام و� /أو التوا�صل ال�شخ�صي املبا�شر والدعوة من �أجل زيادة
االفتقار �إىل الوعي بامل�شكلة
الوعي بامل�شكلة
االفتقار �إىل املعلومات عن حجم قدم املعلومات بطريقة تبعث على االهتمام ،م�ستخدم ًا �أمثلة حملية.
امل�شكلة ،و�أ�سبابها ،و كيفية حلها
املعلومات عن كيفية حل امل�شكلة

ناق�ش التغريات املمكنة يف الوقت الراهن ،والتغريات التي ميكن ا�ستحداثها يف وقت
الحق يف �أثناء العملية .
احلاجة �إىل الدعم والت�شجيع

ناق�ش عوائق وفوائد اتخاذ �إجراء على امل�ستوى الفردي ،والأ�سري ،وعلى م�ستوى املجتمع
املحلي .و ا�ستعن باجلماعات املحلية ذات النفوذ �أو الأفراد ذوي النفوذ ك�شركاء يف
العملية.
قم بت�سهيل عملية �إجراء التغريات وقدِّ م الدعم لها و�شجع على مناق�شة التغريات.

احلاجة �إىل املحافظة على

ناق�ش حم�صلة الإجراءات املتخذة .و�إذا كانت هناك نتائج غري متوقعة �أو �سلبية ،يجب
ا�ستك�شاف الأ�سباب وو�ضع احللول.

�ساند ال�شخ�ص �أو املجموعة يف اتخاذ �إجراء من �أجل حل امل�شكلة.

قدم امل�ساعدة من �أجل ر�صد التقدم املتحقق ،وتقومي نتائج الإجراءات ،وانظر فيما يلزم من تغيريات �ضرورية �أو �أي �إجراء
�آخر.

قدم املعلومات ،و�ساعد النا�س على حتديد احللول و�ساعد يف تطوير مهارات جديدة،
ح�سب ال�ضرورة  ،وي�سر املناق�شة ع َما ميكن عمله وكيف يتم ذلك.
ناق�ش مواطن القوة وال�ضعف يف ال�سلوك اجلديد ،وكيف �أنها تتعلق باملعرفة واملمار�سات
احلالية ،وتعتمد عليها.

تذكر �أنَ عليك اال�ستماع والإن�صات جيد ًا ،فالإن�صات مهم يف التوا�صل بقدر �أهمية احلديث� ،إذ �إن الإن�صات ي�ساعد على
تو�ضيح �سبب قيام النا�س بالإجراء املو�صى به �أو عدم القيام به .وقد تكون هناك حاجة �إىل خطوات و�سيطة ملعاجلة م�شكالت
غري متوقعة حتول دون عدم تقيد النا�س بفحوى الر�سالة ال�صحية.
احرتام �آراء الآخرين ،ومعرفتهم ،وقدرتهم على التغيري� .إذ �إنَ النا�س يتعلمون ب�صورة �أف�ضل يف احلاالت التي تعزز ثقتهم
ب�أنف�سهم ،ويقومون بالعمل عندما ي�شعرون ب�أنهم مو�ضع فهم واحرتام.

كيفية حلهـا

احلاجة �إىل التحفيز

ال�سلوك اجلديد

قم بعملية املتابعة الالزمة ور�صد التطورات ،واال�ستمرار يف الإج���راءات �أو ابحث
امل�شكالت اجلديدة.
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ن�شكركم مل�ساندتكم يف نقل ر�سائل «حقائق للحياة «.

وجدير بالذكر �أن درو�س « حقائق للحياة» امل�ستقاة من التجربة هي كتاب مفيد جد ًا ي�ستعر�ض العديد من التجارب امليدانية،
م�ستفيد ًا من الطبعتني ال�سابقتني من «حقائق للحياة» .وتتوافر ن�سخ جمانية باللغات العربية ،والإجنليزية ،والفرن�سية ،والإ�سبانية.
ميكنكم طلب هذه الن�سخ عرب االت�صال ب�أقرب مكتب ملنظمة اليوني�سف � ،أو باملقر الرئي�سي لليوني�سف يف نيويورك  ،م�ستخدمني
ا�ستمارة الطلبات املن�شورة يف �صفحة .145
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تنظيم الأ�سرة

ر�سائل �أ�سا�سية:
ملاذا يقت�ضي الأمر تبادل املعلومات والعمل مبوجبها عن

تنظيم الأ�سرة

تتعر�ض الن�ساء للخطر من جراء الوالدات املتعددة ،والوالدات املتقاربة جد ًا ،ووالدات الن�ساء يف �سن املراهقة � ،أو والدات الن�ساء
الالئي تتجاوز �أعمارهن الأربعني ،كما تُعد هذه الأ�سباب م�س�ؤولة �أي�ض ًا عما يقرب من ثلث حاالت وفيات الأطفال الر�ضع.
يع ُد تنظيم الأ�سرة من �أف�ضل الطرائق لتح�سني �صحة الن�ساء والأطفال .وقد �أفادت �أكرث من  100مليون �سيدة يف العامل ب�أن
احتياجاتهن من و�سائل تنظيم الأ�سرة مل تلب بعد .وي�ساعد توفري خدمات تنظيم الأ�سرة ،ف�ض ًال عن تي�سر احل�صول على التعليم
ال�شامل يف منع كثري من وفيات الأمهات والأطفال ،وحاالت الإعاقة.

.
.

ولهذا يع ُد تنظيم اال�سرة واحدا من �أف�ضل الطرائق لتح�سني �صحة الن�ساء والأطفال ،و قد �أظهرت الدرا�سات �أن  %30من
احتياجات تنظيم الأ�سرة ال تزال غري ملباه.

ما الذي يحق لكل �أ�سرة وكل جمتمع معرفته عن

توقيـت الـوالدات

1
حد �سواء ،ينبغي املباعدة بني الوالدات بفرتة ال تقل عن عامني.
 2حفاظ ًا على �صحة الأمهات والأطفال على ٍ
 3تت�ضاعف املخاطر ال�صحية الناجمة عن احلمل والوالدة بعد �أربع والدات.
 4تت�ضمن خدمات تنظيم الأ�سرة تزويد النا�س باملعارف والو�سائل التي رمبا ت�ساعدهم على حتديد موعد بدء الإجناب ،وفرتات
يزيد احلمل قبل �سن ال�ساد�سة ع�شرة �أو بعد �سن الأربعني من املخاطر ال�صحية التي ميكن �أن تتعر�ض لها الأم والطفل.

املباعدة بني الوالدات ،ومتى يتوقفون عن الإجناب .وتتوافر ُ�سبل كثرية �آمنة ومقبولة لتفادي احلمل.

5

حد �سواء ،ويقت�ضي الأمر �أن يعرف اجلميع الفوائد ال�صحية املتوقعة من
تنظيم الأ�سرة هو م�س�ؤولية كال الزوجني على ٍ
ا�ستخدامها.

�إنَ توافر خدمات تنظيم الأ�سرة ذات اجلودة العالية واملرفقة بامل�شورة وخا�صة يف املناطق التي ينت�شر فيها الزواج املبكر يع ُد
ف�ض ًال عن التعليم عام ًال مهم ًا ملنع كثري من وفيات الأمهات والأطفال وحاالت الإعاقة .
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معلومات م�ساندة
توقيت الوالدات

1

يزيد احلمل قبل �سن ال�ساد�سة
ع�����ش��رة �أو ب��ع��د ���س��ن الأرب��ع�ين
م���ن امل��خ��اط��ر ال�صحيةالتي
تتعر�ض لها الأم وال��ط��ف��ل يف
كل ع��ام مت��وت � 515.000ألف
امر�أة يف العامل ب�سبب م�شكالت
ت��رت��ب��ط ب��احل��م��ل وال�����والدة.

ومقابل كل ام��ر�أة متوت ،يتعر�ض ما يقرب من  30ام��ر�أة �أخ��رى مل�شكالت خطرية
ت�صيبها بالعجز.وب�إمكان تنظيم الأ�سرة �أن يحـول دون وقوع كثري من هذه الوفيات
ومن حاالت العجز .ومن �ش�أن ت�أخري احلمل الأول حتى تبلغ الفتاة �سن الثامنة ع�شرة
امل�ساعدة يف �ضمان كون احلمل والوالدة �أكرث �أمان ًا ،و�أن يقلل من خطر والدة طفل
بوزن منخف�ض  .ولهذا الأمر �أهمية خا�صة يف املناطق التي يع ُد فيها الزواج املبكر
عادة �سائدة�.إن الفتاة ال تكون مهي�أة بدني ًا حلمل ووالدة الأطفال �إىل �أن تبلغ نحو
الثامنة ع�شرة .ويغلب �أن تكون والدة الطفل �صعبة وخطرية بالن�سبة للفتاة املراهقة
�أكرث منها بالن�سبة �إىل الفتاة البالغة ،ويغلب �أن ميوت الأطفال الر�ضع الذين يولدون
لأمهات �صغريات ال�سن يف ال�سنة الأوىل من عمرهم .وكلما كانت الأم �أ�صغر �سن ًا،
كانت املخاطر التي تتعر�ض لها هي وطفلها الر�ضيع �أكرب.وحتتاج الن�ساء �صغريات
ال�سن �إىل م�ساعدة خا�صة من �أجل ت�أخري احلمل .ويجب تزويد الن�ساء �صغريات
ال�سن و�أ�سرهن مبعلومات عن خماطر احلمل املب ّكر وكيفية تفاديه

2

م���ن �أج����ل ���ص��ح��ة الأم���ه���ات
ح���د ���س��واء،
والأط����ف����ال ع��ل��ى ٍ
يجب امل��ب��اع��دة ب�ين ال���والدات
م�����دة ع���ام�ي�ن ع���ل���ى الأق������ل.

و تبد�أ بعد �سن اخلام�سة والثالثني ،املخاطر ال�صحية للحمل والوالدة يف الزيادة مرة
�أخرى .لتزداد بعد الأربعني ب�شكل حاد  ،و�إذا كان جتاوز �سن الأم اخلام�سة والثالثني
وكانت قد �أجنبت �أربع مرات �أو �أكرث ،ف�إن حدوث حمل �آخر قد ي�شكل خطر ًا ج�سمي ًا
على �صحتها و�صحة جنينها.

يتزايد خطر وفاة الأطفال بن�سبة  50يف املئة تقريب ًا �إذا كانت الفرتة بني الوالدات
�أقل من عامني� .إنَ والدة طفل جديد من �أكرب التهديدات التي تتعر�ض لها �صحة ومنو
الطفل الذي يقل عمره عن �سنتني� .إذ �إنَ الر�ضاعة الطبيعية للطفل الأكرب �سن ًا تتوقف
فور ًا ،ويقل الوقت املتوافر للأم لإعداد الطعام اخلا�ص الذي يحتاجه طفلها ال�صغري.
وقد ال ت�ستطيع �إعطاء الطفل الأكرب الرعاية واالهتمام اللذين يحتاج �إليهما ،وال
�سيما عندما يكون الطفل مري�ض ًا .ونتيجة لذلك ،ف�إن الأطفال الذين يولدون قبل
عامني من �آخر والدة ال ينمون بدني ًا �أو ذهني ًا بقدر منو الأطفال الذين يولدون بعد
�سنتني من الوالدة ال�سابقة( ،فال عجب �أن �أطلقت العرب منذ القِدَ م على ذلك ا�سم
ال َغ ْيلة ملن حتمل يف �أثناء فرتة �إر�ضاعها للطفل)
.يحتاج ج�سد املر�أة �إىل عامني للتعايف متام ًا من احلمل والوالدة .ولذلك ،ف�إن اخلطر
الذي تتعر�ض له �صحة الأم يكون �أعظم �إذا ما حدثت الوالدات يف فرتات متقاربة
جد ًا .فالأم حتتاج �إىل فرتة زمنية ال�ستعادة �صحتها ،وحالتها الغذائية ،وطاقتها قبل
�أن حتمل مرة �أخرى .وينبغي �أن يدرك الرجال �أهمية املباعدة بني الوالدات بفرتة ال
تقل عن عامني ،و�إذا ما �أ�صبحت امر�أة حام ًال قبل �أن تتعافى متام ًا من حمل �سابق،
تزاد فر�صة والدتها لطفل جديد قبل الأوان وبوزن منخف�ض ،ومن املحتمل عدم منو
الأطفال الذين يولدون بوزن منخف�ض ب�صورة جيدة،كما يزداد احتمال �إ�صابتهم
بالأمرا�ض ،وتعر�ضهم للوفاة مبقدار �أربع مرات يف ال�سنة الأوىل من �أعمارهم مقارنة
بغريهم من الأطفال ذوي الوزن الطبيعي عند الوالدة

3

ت���ت�������ض���اع���ف امل���خ���اط���ر ي��ت��ع��ر���ض ج�����س��د امل�����ر�أة ل�ل�إن��ه��اك ب�����س��ه��ول��ة نتيجة ل��ت��ك��رار احل��م��ل ،وال�����والدة،
ال�����ص��ح��ي��ة ل��ل��ح��م��ل وال�����والدة والر�ضاعة ،والعناية بالأطفال ال�صغار .وبعد �أرب��ع م��رات من احلمل ،وال �سيما
ب���ع���د ال����������والدة ال����راب����ع����ة� .إن كانت ف�ترات امل��ب��اع��دة بينها �أق��ل م��ن ع��ام�ين ،ت��واج��ه امل���ر�أة خ��ط��ر ًا متزايد ًا
للتعر�ض مل�����ش��ك�لات �صحية خ��ط�يرة ،م��ث��ل ف��ق��ر ال���دم (الأن��ي��م��ي��ا) ،والنزيف.
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4

تزود خدمات تنظيم الأ�سرة وهناك �سبل كثرية �آمنة ومقبولة لتفادي احلمل.ينبغي �أن تقدم مراكز العيادات
النا�سباملعارفوالو�سائلالكفيلة ال�صحية امل�شورة مل�ساعدة النا�س على اختيار �أ�سلوب تنظيم الأ�سرة الذي يكون مقبولاً
بتنظيم موعد ب��دء الإجن���اب ،لهم ،وم�أمون ًا ،ومنا�سب ًا ،وفعا ًال ،ويف متناول �أيديهم ب�أ�سعار معقولة.

وعدد الأطفال الذين ينجبونهم ،يع ُد الواقي الذكري �إحدى و�سائل منع احلمل.

وفرتات املباعدة بني الوالدات،

االقت�صار على الر�ضاعة الطبيعية ي�ؤخر ا�ستعادة خ�صوبة املر�أة ملا يقرب من �ستة
ومتــــــى يتوقفون عن الإجناب.
�أ�شهر بعد الوالدة ،كما يوفر للمر�أة حماية من احلمل بن�سبة  98باملئة ولكن ال تتحقق
احلماية من احلمل �إال �إذا كان عمر طفلها الر�ضيع يقل عن �ستة �أ�شهر ،ومل تكن
دورات الطمث قد عادت �إليها ،و�أن تقت�صر تغذية الطفل على الر�ضاعة الطبيعية عند
الطلب دون �أن يح�صل على �أي طعام �أو �شراب �آخر.
وه��ن��اك و�سائل كثرية لتنظيم الأ���س��رة بع�ضها تقليدي (ك��الإر���ض��اع الطبيعي-
العزل)...
وبع�ضها حديث كالأقرا�ص بنوعيها الب�سيطة واملركبة واللوالب-واحلقن الع�ضلية
و...

5

تنظيم الأ�سرة هو م�س�ؤولية يتحمل الزوجان م�س�ؤولية منع حاالت احلمل غري املخطط لها ،ويجب �أن تتوافر لهم
حد �سواء �سبل احل�صول على املعلومات وامل�شورة من �أحد امل�صادر ال�صحية املوثوق بها حتى
الرجال والن�ساء على ٍ
ويقت�ضـي الأمر �أن يعرف اجلميع يلموا بالأ�ساليب املختلفة املتاحة لتنظيم الأ�سرة  .وميكن احل�صول على املعلومات من
املراكز ال�صحية �أو الأطباء �أو القابالت.
الفوائد ال�صحية لذلك.
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الأمومـة الآمنة

ر�سائل �أ�سا�سية:
ايقت�ضي الأمر تبادل املعلومات والعمل مبوجبها عن

الأمومـة الآمنة

متوت نحو  1400امر�أة يومي ًا نتيجة مل�شكالت متعلقة باحلمل والوالدة ..وتعاين ع�شرات الآالف من الن�ساءٍ الأخريات من م�ضاعفات
احلملْ � ،إذ يهدد كثري منها حياة الن�ساء و�أطفالهن ـ �أوي�صيبهن ب�إعاقات حادة .وقد حتقق انخفا�ض كبري يف وفيات الأمهات يف
�سورية خالل العقد املا�ضي نتيجة تطبيق الربامج ال�صحية ال�شاملة وزيادة الوعي ال�صحي.
حد كبري �إذا كانت املر�أة يف حالة �صحية وغذائية جيدة قبل �أن ت�صبح حام ًال ،و�إذا ما خ�ضعت
وميكن خف�ض �أخطار الوالدة �إىل ٍ
�صحي مدرب �أرب��ع مرات على الأق��ل خالل كل حمل ،و�إذا ما متت ال��والدة مب�ساعدة مولد خبري
لفح�ص طبي من ِق َبل عامل ّ
كالطبيب�،أو القابلة .ويجب �أن تخ�ضع املر�أة لفح�ص طبي خالل ال�ساعات االثنتي ع�شرة التي تلي الو�ضع ،وبعد �ستة �أ�سابيع من
الوالدة.
وتقع على احلكومات م�س�ؤولية خا�صة يف توفري خدمات ما قبل الوالدة و يف �أثناءها ما بعدها ،وتدريب العاملني ال�صح ّيني للم�ساعدة
يف التوليد ،وتوفري رعاية خا�صة ،وخدمات الإحالة للن�ساء الالئي يعانني من م�شكالت خطرية خالل احلمل والوالدة.
وقد �صادقت معظم احلكومات على االتفاقية الدولية للق�ضاء على �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة كاف ًة ،والتي تت�ضمن تعهد ًا ملزم ًا
قانوني ًا يق�ضي بتوفري اخلدمات ال�صحية التي حتتاجها الن�ساء واحلوامل.

ما الذي يحق لكل �أ�سرة ولكل جمتمع معرفته عن

الأمومـة الآمنة

1

من املهم �أن تتمكن جميع الأ�سر من التعرف على عالمات اخلطورة يف �أثناء احلمل والوالدة ،و�أن تتمكن من احل�صـول على
الرعاية الطبية الالزمة من عامل �صحي مدرب فور حدوث امل�شكالت ،مع توافر �آلية �سهلة للإحالة �إىل مراكز �أو م�ست�شفيات
اخت�صا�صية يف حال ال�ضرورة..

2
 3حتتاج جميع الن�ساء �إىل وجبات غذائية متوازنة ،و�إىل فرتة من الراحة �أك�ثر من املعتاد ط��وال فرتة احلمل و يف �أثناء
الإر�ضاع.
 4يع ُد التدخني ،وتعاطي امل�شروبات الكحولية ،واملخدرات ،وال�سموم ،وامللوثات موا َد �ضارة وعلى الأخ�ص للن�ساء احلوامل
وللأطفال ال�صغارِ.
 5ميثل الإيذاء اجل�سدي �أو الإ�ساءة النف�سية للن�ساء والأطفال م�شكلة �صحية عامة خطرية يف كثري من املجتمعات .والإيذاء يف
�أثناء فرتة احلمل ي�شكل خطر ًا على املر�أة واجلنني مع ًا..
 6تقل امل�شكالت ال�صحية خالل فرتة احلمل والوالدة عند الفتيات املتعلمات ،املتمتعات بال�صحة والعافية ،واللواتي يتناولن غذا ًء
جيد ًا خالل �سنوات الطفولة واملراهقة.
 7لكل امر�أة احلق يف احل�صول على رعاية �صحية الئقة  ،وال�سيما خالل فرتة احلمل والوالدة .ويجب �أن يكون مقدمو الرعاية
ال�صحية �أكفاء من الناحية التقن ّية يحرتمون ال�سيدة ،وميلكون اال�ستماع والتوا�صل .
 8ت�شجيع الن�ساء على �إجراء الفح�ص الذاتي للثديني �أو لدى جهة طبية خمت�صة لتق�صي الإ�صابة املبكرة ب�أورام الثدي وك�شفها

يجب �أن تخ�ضع املر�أة احلامل للفح�ص �أربع مرات على الأقل يف �أثناء احلمل على يد القابلة املدربة�،أو الطبيب و�أن تتلقى
امل�ساعدة من قبلهم عند والدتها.

وعلى الأخ�ص الفئة العمرية بني ال 30و 55عاما للمر�أة.
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معلومات م�ساندة

معلومات م�ساندة
الأمومة الآمنة

..
..
..
..

عوامل اخلطر قبل احلمل:

1

م��ن امل��ه��م �أن تتمكن جميع
الأ�سر من التعرف على عالمات
اخلطر (الناجمة عن م�شكالت
احلمل وال���والدة) و التخطيط
ل��ل��ح�����ص��ول ع���ل���ى م�����س��اع��دة
فنية م��ن ع��ام��ل �صحي م��درب
ف���ور ح����دوث امل�����ش��ك�لات ،و�أن
تتوافر امل��وارد الالزمة لذلك .

مع كل حالة حمل ،هناك خطورة يف وقوع م�ضاعفة ما  ،و ال ميكن التنبوء مبعظم
هذه امل�ضاعفات .وتع ُد ال��والدة الأوىل هي الأك�ثر خطورة بالن�سبة للأم والطفل.
وينبغي على املر�أة احلامل �أن تخ�ضع للفح�ص يف عيادة �أو من�ش�أة �صحية �أربع مرات
على الأق��ل خالل كل حمل .ومن املهم �أي�ض ًا التما�س امل�شورة من قبل طبيب� ،أو
قابلة مدربة جيد ًا حول املكان الذي ينبغي �أن تتم فيه الوالدة .ونظر ًا لوقوع م�شكالت
خطرية دون �سابق �إنذار خالل فرتة احلمل� ،أو الوالدة� ،أو حتى بعد الوالدة ،ينبغي
على �أ�سرة احلامل �أن تعرف موقع �أقرب م�ست�شفى �أو مركز �صحي �أو عيادة ،و�أن تكون
لديها الإمكانية لنقل املر�أة �إىل هناك �سريع ًا يف �أية �ساعة .ويف الأماكن املتطرفة
والبعيدة قد يكون احلل يف نقل الأم احلامل قبل ال��والدة ،ب�صفة م�ؤقتة� ،إىل مكان
قريب من امل�ست�شفى وذلك حتى تكون امل�ساعدة الطبية يف متناولها.و�إذا ما علمت
الأ�سرة باحتمال �صعوبة الوالدة �أو انطوائها على خطورة ،فينبغي �أن تتم الوالدة يف
م�ست�شفى .والواقع �أن جميع الوالدات ،وال �سيما الوالدات �أول مرة ،تكون �أكرث �أمان ًا
�إذا متت يف امل�ست�شفى
�أن تزود باملعلومات كي تتعرف على اخلدمات التي ينبغي �أن تقدم لها عند مراجعة
العيادات املخت�صة �أو املراكز ال�صحية العامة �أواخلا�صة (.املراجع)

�أن تقل الفرتة الفا�صلة بني احلمل اجلديد و احلمل ال�سابق عن عامني .
�أن يقل عمر ال�سيدة عن ال�ساد�سة ع�شر ة عام ًا� ،أو يتجاوز عمر املر�أة �سن اخلام�سة والثالثني.
�أن يكون لدى املر�أة �أربعة �أطفال �أو �أكرث قبل �آخر حمل .
�أن تكون املر�أة قد تعر�ضت لوالدة مبت�سرة (خداج)� ،أو َ
و�ضعت طف ًال يقل وزنه عن  2كيلو غرام عند الوالدة .
�أن تكون املر�أة قد �صادفت متاعب �سابقة خالل احلمل والوالدة �أو و�ضعت بعملية قي�صرية.
�أن تكون املر�أة قد تعر�ضت لإجها�ض �سابق �أو لوالدة طفل ميت.
�إن قل وزن املر�أة عن  38كيلو غرام ًا.
تكون ال�سيدة م�صابة ب�أمرا�ض �أخرى (كلوية � -سكري  -كبدية.) .......

..
..
.

عالمات الإنذار خالل احلمل:

عدم زيادة الوزن (يجب �أن تكون زيادة الوزن  6كيلوغرامات على الأقل خالل فرتة (احلمل).
الإ�صابة بفقر الدم (الأنيميا) ،وميكن �أن ي�ستدل عليها من ال�شحوب يف جفون العني (اجلفون ال�صحية تكون حمراء
�أو وردية اللون).
�شعور املر�أة بالتعب ال�سريع �أو اللهاث .
انتفاخ غري عادي لل�ساقني �أو الذراعني �أو الوجه.
ندرة حركة اجلنني �أو عدم احلركة على الإطالق.

..
..
..
..

العالمات التي ت�ستوجب طلب امل�ساعدة فور ًا:

وجود بقع دم �أو نزف من املهبل خالل احلمل� ،أو نزف غزير �أو دائم بعد الوالدة.
�صداع حاد �أو �آالم حادة يف املعدة.
قيء حاد �أو م�ستمر .
حمى �شديدة.
ان�سكاب �سوائل الرحم قبل املوعد املحدد للوالدة.
ت�شنجات.
�آالم حادة.
يع ُد املخا�ض طوي ًال �إذا كان �أكرث من � 12ساعة عند اخلرو�س وبني � 10-8ساعة عند (الولود).
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2

يجب �أن يقوم املولد الطبيب،
�أو القابلة ،بفح�ص امل��ر�أة �أربع
مرات على الأقل خالل كل حمل،
و�أن يقدم امل�ساعدة يف كل والدة.

ت�ستحق كل حالة حمل اهتمام ًا خا�ص ًا� ،إذ �إنَ هناك دائم ًا خطر وقوع م�شكلة ما.
وعندما ت�شتبه املر�أة ب�أنها حامل ميكن لها تفادي كثري من الأخطار �إذا ما توجهت
املر�أة �إىل مركز �صحي �أو �إىل طبيب .وبعد ذلك ،يجب �أن تخ�ضع للفح�ص الطبي �أربع
مرات على الأقل خالل كل حمل ،و�أن تخ�ضع للفح�ص �أي�ضا خالل ال�ساعات االثنتي
ع�شرة التي تلي الوالدة ،وبعد �ستة �أ�سابيع من كل والدة .و�إذا حدث نزف �أو �آالم يف
البطن خالل احلمل� ,أو �إذا ظهرت �أية عالمة من عالمات اخلطر املبينة �آنفا ،ف�إنه
يجب ا�ست�شارة طبيب �أو قابلة فور ًا.ومن �ش�أن وجود مولد ماهر للم�ساعدة عند الوالدة
يف من�ش�أة �صحية ،وفح�ص الأم خالل ال�ساعات االثنتي ع�شرة التي تلي الوالدة� ،أن
يقلل احتمال تعر�ض الأم �أو الر�ضيع للمر�ض �أو الوفاة.

لد ماهر (مثل الطبيب �أو القابلة املدربة) يف �ضمان حمل
ي�ساعد وجود ُم َو ٍ
�أكرث �أمان ًا ووالدة طفل يتمتع بال�صحة وعن طريق:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

فح�ص ومتابعة تقدم احلمل حتى ميكن نقل املر�أة �إىل امل�ست�شفى للوالدة �إن كانت هناك م�شكالت.
قيا�س �ضغط الدم ،حيث ميكن �أن ي�شكل ارتفاعه خطر ًاعلى �صحة الأم والطفل.
فح�ص املر�أة ملعرفة هل تعاين من فقر الدم (الأنيميا) ،وتوفري امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية من مكمالت احلديد والفواليت
ب�صورة منتظمة.
و�صف جرعة منا�سبة من فيتامني «�أ» من �أجل حماية الأم وطفلها حديث الوالدة من الإ�صابة بالعدوى (يف املناطق التي تعاين
من نق�ص فيتامني «�أ»).

الك�شف عن �أي عدوى خالل احلمل ،وال �سيما التهاب الطرق البولية ،والأمرا�ض املنقولة عن طريق االت�صال اجلن�سي ،وعالجها
بامل�ضادات احليوية.
اال�ستف�سار عن احلالة التلقيحية لل�سيدة و�إكمال ما ينق�صها من لقاح الكزاز حلمايتها وحماية طفلها.
ت�شجيع جميع الن�ساء احلوامل على ا�ستخدام امللح املز ّود باليود يف �إعداد الطعام ،وذلك للم�ساعدة يف حمايتهن من ت�ضخم
الغدة الدرقية وحماية �أطفالهن من احتماالت الإ�صابة ب�إعاقة ذهنية �أوبدنية م�ستقب ًال.

فح�ص اجلنني للت�أكد من �أنه ينمو ب�صورة �سليمة.
�إعداد الأم للوالدة ،وتقدمي امل�شورة لها عن الر�ضاعة الطبيعية ،والعناية بنف�سها وبوليدها.

�إعالم املر�أة احلامل و�أ�سرتها باملكان الذي يجب �أن تتم فيه الوالدة ،وكيفية احل�صول على امل�ساعدة �إذا ما برزت م�شكالت
خالل الوالدة �أو بعد الوالدة مبا�شرة.

تو�سيع موا�ضيع امل�شورة

.
.

تقدمي امل�شورة حول تفادي العدوى بالأمرا�ض املنقولة عن طريق االت�صال اجلن�سي.

توفري االحتياجات الطوعية وال�سرية للك�شف عن فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب /الإي��دز وتقدمي اال�ست�شارات.
ومن حق جميع الن�ساء �إجراء اختبارات طوعية و�سرية للك�شف عن فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب /الإيدز واحل�صول
على امل�شورة .ويجب على الن�ساء احلوامل �أو الأمهات اجلدد امل�صابات بالعدوى �أو الالئي ي�شتبه يف �إ�صابتهن� ،أن ي�ست�شرن
عام ًال �صحي ًا مدرب ًا للح�صول على م�شورته عن كيفية التقليل من خطر �إ�صابة �أطفالهن الر�ضع بالعدوى وكيفية رعاية �أنف�سهن.
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ويو�ضح اجلدول الآتي مواعيد زيارات احلامل وما يقدم لها يف كل زيارة :

تن�صح منظمة ال�صحة العاملية احلامل بزيارة �أي مرفق �صحي ملراقبة حملها �أربع مرات على الأقل خالل احلمل ،وذلك بالن�سبة
للحوامل اللواتي ي�سري حملهن ب�شكل طبيعي �،أما اللواتي يعانني من حمل عايل اخلطورة ف�إن مواعيد الزيارة يقررها املخت�ص.

�أقل من � 12أ�سبوع ًا يجري ما ي�أتي

� 26أ�سبوع ًا يجري ما ي�أتي

� 32أ�سبوع ًا

الزيارة الأوىل
 1فح�ص �سريري  :فح�ص عام ،تقدير �سن احلمل ،ال�ضغط ،الوزن ،الطول.
 2فح�ص خ�ضاب  +زمرة دموية.
 3فح�ص بول و را�سب.
 4جرعة �أوىل كزاز.
� 5إعطاء املقويات  :حديد  +فوليك �أ�سيد.
الزيارة الثانية
 1فح�ص �سريري  :فح�ص ع��ام  ،تقدير �سن احلمل � ،سماع دق��ات قلب اجلنني،
قيا�س ال�ضغط  ،والوزن.
 2بول ورا�سب (للواتي لديهن �سوابق �إرجاج).
� 3إعطاء املقويات :حديد  +فوليك �أ�سيد.
الزيارة الثالثة
تجُ ْ َرى اخلطوات نف�سها املذكورة يف الزيارة الثانية مع الآتي:

3

حت���ت���اج ج��م��ي��ع ال��ن�����س��اء
احلوامل �إىل تغذية متوازنة،
و�إىل ف�ترة م��ن ال��راح��ة �أك�ثر
من املعتاد ط��وال ف�ترة احلمل.

حتتاج املر�أة احلامل �إىل تناول �أف�ضل الأطعمة املتوافرة لدى الأ�سرة :اللنب ،الفواكه،
اخل�ضراوات ،اللحوم ،الأ�سماك ،البي�ض ،احلبوب والبقوليات .وتناول جميع هذه
الأطعمة م�أمون خالل فرتة احلمل .و�سوف ت�شعر املر�أة ب�أنها �أقوى وب�صحة �أف�ضل
خالل فرتة احلمل �إذا ما �أكلت �أطعمة غنية باحلديد وفيتامني «�أ» وتناولت حم�ض
الفوليك .وهذه الأطعمة ت�شمل اللحوم والأ�سماك والبي�ض واخل�ضراوات ذات الأوراق
اخل�ضراء ،واخل�ضراوات والفواكه الربتقالية �أو ال�صفراء اللون .واخلط�أ ال�شائع الذي
يدفع بال�سيدة �إىل تناول كميات كبرية من الطعام يف اثناء احلمل وخا�صة الن�شويات
وال�سكريات كاخلبز والأرز واحللويات ي�ؤدي �إىل زيادة الوزن لدى الأم دون فائدة
جلنينها ،ويجب �أن يكون الغذاء متوازن ًا يحوي جميع العنا�صر ال�ضرورية ل�صحة االم
واجلنني .وبا�ستطاعة العاملني ال�صح ّيني �أن يزودوا احلوامل ب�أقرا�ص احلديد للوقاية
من فقر الدم (الأنيميا) وعالجه ،وتزويد احلوامل يف املناطق التي ينق�صهـا فيتامني
«�أ» بجرعة منه للم�ساعدة يف الوقاية من العدوى .ويجب على احلوامل �أال يتناولن
�أكرث من  10,000وحدة دولية مـن فيتامني «�أ» يومي ًا �أو  25,000وحدة دولية �أ�سبوعي ًا.
ويجب �أن يكون امللح امل�ستخدم مزود ًا باليود� .إذ �إنَ الن�ساء الالئي ال تتوافر لهن كمية
كافية من اليود يف طعامهن يكنَّ �أكرث تعر�ض ًا للإجها�ض وخلطر والدة طفل يعاين
من �إعاقة ذهنية �أو ج�سدية� ،أو من ت�ضخم الغدة الدرقية ،التي تظهر ب�شكل تورم يف
مقدمة الرقبة ،وهي عالمة وا�ضحة على �أن املر�أة ال حت�صل على اليود الكايف.

 -1فح�ص خ�ضاب .
 -2جرعة ثانية خ�ضاب.
 -3التثقيف ال�صحي املتعلق :مبكان الوالدة ،الإر�ضاع ،و�سائل تنظيم الأ�سرة.
� 38أ�سبوع ًا
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يلحق ال��ت��دخ�ين ،وتعاطي
امل�شروبات الكحولية،واملخدرات،
وال�سموم ،وامللوثات� ،ضرر ًا عام ًا
وعلى الأخ�ص بالن�ساء احلوامل
والأطفال ال�صغار.

قد تلحق املر�أة احلامل �ضرر ًا كبري ًا ب�صحتها وب�صحة جنينها �إذا ما كانت تدخن �أو
تعي�ش يف بيئة يدخن فيها الآخرون� ،أو �إذا ما تناولت امل�شروبات الكحولية �أو تعاطت
املخدرات .ومن املهم �أال تتعاطى امل��ر�أة الأدوي��ة خالل فرتة احلمل ما مل تكن هذه
الأدوية �ضرورية ب�صورة مطلقة ،ومو�صوفة من قبل طبيب.و�إذا كانت املر�أة احلامل
تدخن ،فريجح �أن تلد طف ًال بوزن منخف�ض ،ومن املحتمل �أن ي�صاب بال�سعال� ،أو
نزالت الربد� ،أو االختناق �أو االلتهاب الرئوي �أو م�شكالت تنف�سية .ول�ضمان النمو
اجل�سدي ،و الذهني للطفل ،ينبغي حماية احلوامل والأطفال ال�صغار من الدخان
املنبعث من التبغ �أو نار الطهي ،ومن املبيدات احل�شرية ،ومبيدات الأع�شاب ،وغري
ذلك من ال�سموم؛ ومن امللوثات ،مثل الر�صا�ص املوجود يف املياه املنقولة ب�أنابيب
الر�صا�ص ،وعوادم ال�سيارات ،وبع�ض �أنواع (الطالء) الدهانات.

مي��ث��ل الإي������ذاء اجل�سدي
و�سوء معاملةالن�ساء والأطفال
م�شكلة �صحية عامة يف كثري من
املجتمعات .والإيذاء خالل فرتة
احلمل خطري بالن�سبة للمر�أة
واجلنني مع ًا.

�إذا ما تعر�ضت امل��ر�أة احلامل للإيذاء اجل�سدي والنف�سي ،قد يلحق ال�ضرربها
وبجنينها .وقد تعجز الن�ساء احلوامل الالئي يتعر�ضن للإيذاء البدين عن احلمل
ب�أطفال �آخرين بعد ذل��ك .ويجب على �أف��راد �أ�سرهن �أن يكونوا على وع��ي بهذه
املخاطر ،و�أن يتخذوا الإجراءات الكفيلة بحماية ه�ؤالء ال�سيدات من �أي �أذى يلحق
بهن .وال تقل �آثار الإيذاء النف�سي على احلامل وجنينها عن الإيذاء البدين ويق�صد
بالإ�ساءة النف�سية ،تعري�ضها لل�ضغط النف�سي �أو التجاهل �أو احلرمان العاطفي �أوكل
ما ي�سيء �إىل كرامتها.

5
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ت��ق��ل اح���ت���م���االت تعر�ض
ال��ف��ت��ي��ات امل��ت��ع��ل��م��ات ،وال�لائ��ي
يتمتعن ب�صحة جيدة ،ويتناولن
غ�����ذاء ج���ي���د ًا خ�ل�ال �سنوات
ً
الطفولة واملراهقة ،للم�شكالت ويقل احتمال ح��دوث حمل لل�سيدات الالئي �أم�ضني �سبع �سنوات على الأق��ل يف
خالل فرتة احلمل والوالدة.
الدرا�سة ،خالل فرتة املراهقة ،ويزداد احتمال �أن يتزوجن يف وقت مت�أخر عن الوقت

�إن ارتفاع م�ستوى تعليم الفتاة ي�ؤدي �إىل ارتفاع �سن الزواج ،و �إن �إنهاء مرحلة التعليم
الأ�سا�سي للفتاة يقلل من احتمال زواجها يف وقت مبكر ويزيد يف وعيها عن خماطر
احلمل والإجناب املبكر قد ت�ساعد القدرة على القراءة والكتابة الن�ساء على حماية
�صحتهن و�صحة �أ�سرهن.

ال��ذي تتزوج فيه الفتيات الالئي ح�صلن على قدر قليل من التعليم �أو مل يتعلمن
�إطالق ًا .ويقلل تناول الأطعمة املغذية خالل مرحلتي الطفولة واملراهقة من ظهور
امل�شكالت خالل فرتة احلمل وال��والدة .وت�شمل الأطعمة املغذية الفا�صوليا والبقول
الأخرى،والقمح ،واخل�ضراوات ذات الأوراق اخل�ضراء ،واخل�ضراوات والفواكه.
وحيثما يكون ممكن ًا يجب �إ�ضافة احلليب �أو منتجات الألبان الأخ��رى ،والبي�ض،
والأ�سماك ،والدجاج ،واللحوم.

7

الرعاية ال�صحية حق لكل
ام����ر�أة وال �سيما خ�ل�ال فرتة
احل��م��ل وال�����والدة .وي��ج��ب �أن
يكون مقدمو الرعاية ال�صحيـة
على م�ستوى جيدمن التدريب
م��ع م��راع��اة اح�ت�رام ال�سيدات
طالبات اخلدمة.

ميكن تفادي كثري من �أخطار احلمــل والوالدة �إذا ما توافرت �سبل ح�صول الن�ساء
على الرعاية ال�صحية وامل�شورة خالل فرتة احلمل ،وخالل الوالدة وبعدها .وجلميع
الن�ساء احلق يف احل�صول على خدمات توليد جيدة على يد طبيب� ،أو قابلة مدربة
تدريب ًا جيد ًا ،وعلى رعاية توليدية يف حالة الطوارئ �إذا كانت هناك حاجة �إىل ذلك.
ومتكن الرعاية ال�صحية اجليدة الن�ساء من اتخاذ قرارات م�ستنرية ،عن �صحتهن،
وذلك عن طريق تقدمي املعلومات وامل�شورة .ويجب �أن يكون من ال�سهل للمر�أة التي
حتتاج �إىل خدمات رعاية الأمومة �أن ت�صل �إىل املن�ش�أة ال�صحية ،ويجب �أال حتول
التكاليف دون ا�ستخدام املر�أة لهذه اخلدمات .كما يجب �أن يتمتع مقدمو الرعاية
ال�صحية باملهارات املطلوبة لتقدمي خدمات الرعاية النوعية .ويجب �أن يح�صلوا على
تدريب مالئم ليتعاملوا باحرتام مع جميع الن�ساء ،و�أن يراعوا الأعراف واملمار�سات
الثقافية ال�سائدة يف جمتمعاتهن ،و�أن يحرتموا حق الن�ساء يف ال�سرية واخل�صو�صية
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منو الطفل والتع ّلم املبكر

ر�سائل �أ�سا�سية:

ملاذا يقت�ضي الأمر تبادل املعلومات والعمل مبوجبها عن

منو الطفل والتع ّلم املبكر

تُع ّد ال�سنوات الثماين الأوىل من عمر الطفل بالغة الأهمية ،وال �سيما ال�سنوات الثالث الأوىل .فهي الأ�سا�س ل�صحة الطفل ومنوه
وتطوره يف امل�ستقبل .ويف غ�ضون هذه الفرتة ،يتعلم الأطفال ب�شكل �أ�سرع من �أي وقت �آخر .وينمو الر�ضع والأطفال ال�صغار
ب�شكل �أ�سرع ويتعلمون على نحو �أ�سرع عندما يح�صلون على احلب والعطف ،واالهتمام ،والت�شجيع ،والتحفيز بكل �أ�شكاله العقلي
والعاطفي وال�سلوكي ،ف�ض ًال عن الوجبات املغذية والرعاية ال�صحية اجليدة.
وخالل تطور الطفل ال بد من الإ�شارة �إىل وجود فرتات ح�سا�سة ومهمة يف حياته ،والتي يتعلم الطفل فيها ويطور ب�شكل �أ�سا�سي
قدرات معينة ،والذكاء العاطفي الذي يتطور بني  18-6عام ًا �ضروري للتعلم الفعال الن�شط وهو ي�ؤثر يف اكت�ساب القدرات الأخرى
كالثقة بالنف�س والدافع الذاتي وال�سيطرة على النف�س واملتابعة واال�ستمرار عند بدء عمل ما ،والقدرة على حتويل ال�شعور ال�سلبي
�إىل �شعور �إيجابي.
وخالل فرتة من � 7-5سنوات تتطور قدرة الطفل اللغوية وتنتهي فرتة تعلم املهارات املكت�سبة عند بلوغه الع�شر �سنوات تقريب ًا
كتعلم املو�سيقى مث ًال.
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ما الذي يحق لكل �أ�سرة وجمتمع معرفته عن

منو الطفل والتع ّلم املبكر

1

2
3
4
5

�إن للرعاية واالهتمام اللذين يحظى بهما الطفل يف ال�سنوات الثماين الأوىل من حياته ،وال �سيما خالل ال�سنوات الثالث الأوىل،
دور ًا حا�سم ًا يف منو الطفل ،وي�ؤثران فيه طوال حياته.
يتعلم الأطفال ب�سرعة منذ حلظة والدتهم .وهم ينمون ويتعلمون ب�شكل �أ�سرع عندما يحظون باحلب واالهتمام والتحفيز،
ب�أ�شكاله كاف ًة ،ف�ض ًال عن التغذية اجليدة والرعاية ال�صحية ال�سليمة.
ت�شجيع الأطفال على اللعب واال�ستك�شاف ي�ساعدهم على التعلم والنمو اجتماعي ًا ،وعاطفي ًا ،وبدني ًا ،وفكري ًا.
يتعلم الأطفال ال�سلوك عن طريق تقليد �سلوك �أقرب النا�س �إليهم(.مما ي�ستدعي �أن يتجنب الكبار �سلوكيات �ضارة �أو حادة
�أو عدائية �أو عنيفة).
يجب على الوالدين ومقدمي الرعاية �أن يعرفوا عالمات اخلطر التي ت�شري �إىل ت�أخر منو الطفل وتطوره.
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معلومات م�ساندة
منو الطفل والتع ّلم املبكر
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الرعاية واالهتمام اللذان
يحظى بهما الطفل يف ال�سنوات
ال��ث��م��اين الأوىل م��ن حياته-
وال�سيما خالل ال�سنوات الثالث
الأوىل لهما دور حا�سم يف منو
ال��ط��ف��ل وي����ؤث���ران ف��ي��ه ط��وال
حياته ت�ساعد الرعاية واحلنان
اللذان يحظى بهما الطفل خالل
ال�سنوات الأوىل من عمره على
النمو.

احت�ضان الطفل ومعانقته والتحدث واللعب معـه يحفز النمو ويعزز التطور العاطفي.
و�إبقاء الطفل قريب ًا من �أمه و�إر�ضاعه ر�ضاعة طبيعية عندما يطلب ذلك يزوده
ب�إح�سا�س الأمن .ويحتاج الطفل �إىل امت�صا�ص ثدي الأم من �أجل التغذية وال�شعور
حد �سواء .وللأوالد والبنات االحتياجات البدنية،
بالراحة واحلنان واالطمئنان على ٍ
والذهنية ،والعاطفية،و النف�سية واالجتماعية نف�سها .ولكالهما القدرة نف�سها على
التعلم .وي�شعر كالهما احلاجة نف�سها �إىل احلنان ،واالهتمام ،والقبول.والبكاء هو
و�سيلة الطفل ال�صغري يف التعبري عن احتياجاته ،وت�ساعد اال�ستجابة الفورية لبكاء
الطفل ،واحت�ضانه والتحدث �إليه بحنان على �أن يرت�سخ لديه �إح�سا�س بالثقة والأمن.
والأطفال الذين يعانون من فقر الدم (الأنيميا) �أو �سوء التغذية �أو تكرار الإ�صابة
باملر�ض� ،أكرث ُعر�ضة لل�شعور باخلوف والقلق من الأطفال الأ�صحاء ،ويفتقرون �إىل
احلافز واللعب ،واال�ستك�شاف ،والتفاعل مع الآخرين .ويحتاج مثل ه�ؤالء الأطفال
على وجه اخل�صو�ص �إىل اهتمام وت�شجيع لكي ي�أكلوا.

والأطفـال الذين يتعر�ضون للعقاب يف فورة غ�ضب يغلب �أن ي�صبحوا عنيفني هم
�أنف�سهم .و ُي َع ُد تقدمي �شرح وا�ضح ملا ينبغي فعله ،والقواعد احلازمة ملا ال ينبغي
فعله ،والإ�شادة ب�سلوكهم اجليد الطيب ،من الأ�ساليب الفعالة لت�شجيع الأطفال لكي
ي�صبحوا �أع�ضاء كاملني ومنتجني يف الأ�سرة واملجتمع.وينبغي على كل من الأم والأب،
ف�ض ًال عن �أفراد الأ�سرة الآخرين� ،أن ي�شاركوا يف رعاية الأطفال.
ويع ُد دور الأب مهم ًا على نحو خا�ص� .إذ بو�سع الأب �أن يلبي احتياجات الطفل من
احلب ،واحلنان ،واحلفز ،وي�ضمن له احل�صول على تعليم جيد ،وتغذية �سليمة ورعاية
�صحية جيدة .وبو�سع الأب �أن ي�ساعد على توفري بيئة منزلية �آمنة ،وخالية من العنف.
وبا�ستطاعة الوالدين �أي�ض ًا �أن ي�ؤدوا املهام الأ�سرية وال �سيما عندما تكـون الأم حام ًال
�أو تقوم ب�إر�ضاع الطفل.

انفعاالت الأطفال حقيقية وقوية .وقد ي�شعرون بالإحباط �إذا عجزوا عن عمل �شيء
ما �أو احل�صول على �شيء يريدونه .وي�شعر الأطفال عادة باخلوف من الغرباء �أو من
الظالم.
تواجه �أفعالهم بال�سخرية من قبل الكبار� ،أو يتعر�ضون للعقوبة
و يكرب الأطفال الذين َ
�أو التجاهل و ي�صبحون خجولني وغري قادرين على التعبري عن عواطفهم ب�صورة
طبيعية .و�إذا ما حتلى مقدمو الرعاية بال�صرب والتعاطف عندما يعبرّ الطفل عن
انفعاالت قوية ،فمن املرجح �أن يتطور الطفل �أكرث �سعادة و�أمن ًا وتوازن ًا.و�إن العقاب
البدين �أو �إظهار العنف ي�ضر بتطور الطفل.
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يتعلـم الأطفال ب�سرعة منذ
حلظة والدت��ه��ـ��م .وه��م ينمون
ويتعلمون ب�شكل �أ�سرع عندما
ي��ح��ظ��ون بالعطف واالهتمام
واحل��ف��ز ،ف��� ً
��ض�لا ع��ن التغذية
ال�سليمة وال��رع��اي��ة ال�صحية
ال�سليمة.

�إن التالم�س اجل�سدي بني الأم والطفل والر�ضاعة الطبيعية خالل ال�ساعة الأوىل من
الوالدة ،ي�ساعد الطفل على النمو والتطور ب�صورة �أف�ضل ،والتوا�صل مع �أمه.علم ًا �أن
احلوا�س اخلم�س من مل�س ،و�سمع ،و�شم ،وب�صر ،وتذوق هي �أدوات للتعلم ي�ستخدمها
الطفل ال�ستك�شاف العامل املحيط به.كما تنمو عقول الأطفال ب�سرعة عندما يتم
التحدث �إليهم ،ومل�سهم واحت�ضانهم ،وعندما يرون وجوه ًا ،وي�سمعون �أ�صوات ًا م�ألوفة
ـفح�صون �أ�شياء خمتلفة .وهم يتعلمون ب�سرعة عندما ي�شعرون باحلب والأمان
لهم ،ويت ّ
منذ مولدهم ،وعندما يلعبون كثري ًا ويتفاعلون مع �أفراد الأ�سرة .والأطفال الذين
ي�شعرون بالأمان يحققون جناح ًا �أف�ضل يف الدرا�سة ويتغلبون ب�سهولة على م�صاعب
احلياة.كذلك الأمر �إن االقت�صار على الر�ضاعة الطبيعية عند الطلب خالل الأ�شهر
ال�ستة الأوىل من عمر الطفل ،ف�ض ًال عن تقدمي الأغذية التكميلية امل�أمونة واملغذيـة
يف الوقت املنا�سب يف �سن ال�ستة �أ�شهر ،وا�ستمرار الر�ضاعة الطبيعية مدة �سنتني �أو
�أكرث ،يوفر للطفل فوائد غذائية و�صحية كثرية ،ف�ض ًال عن التعاطف والتوا�صل مع
مقدم الرعاية.وميثل التفاعل مع الآخرين �أهم و�سيلة لنمو الأطفال وتعلمهم .فكلما
زاد حتدث الوالدين ومقدمي الرعاية �إىل الطفل زادت ا�ستجاباتهم له ،و زادت
�سرعة تعلمه .لذا يجب على الوالدين ومقدمي الرعاية �أن يتكلموا مع الر�ضع و�صغار
الأطفال و�أن يقر�أوا و يغ ّنوالهم .و�إن مل يكن الأطفال قادرين بعد على فهم الكلمات،
ف�إن التحادث معهم مبكر ًا ين ّمي لغتهم وقدرتهم على التعلم .وي�ستطيع مقدموالرعاية
�أن ي�ساعدوا الأطفال على التعلم والنمو عن طريق �إعطائهم �أ�شياء جديدة مثرية
لالهتمام لتفح�صها ،واال�ستماع �إليها ،واالحتفاظ بها واللعب بها.
ويجب �أال يرتك الأطفال الر�ضع و�صغار الأطفال وحدهم فرتات طويلة من الوقت.
فمن �ش�أن ذلك �إبطاء منوهم البدين والذهني والنف�سي .وحتتاج الفتيات �إىل القدر
نف�سه من الغذاء ،واالهتمام ،واحلب ،والرعاية التي يحتاجها الفتيان .وينبغي ت�شجيع
الأطفال والإ�شادة بهم عندما يتعلمون �أو يقولون �أ�شياء جديدة .وعندما ال ينمو الطفل
بدني ًا �أو ذهني ًا ب�شكل جيد ،ينبغي �أن يلتم�س الوالدان امل�شورة من �أحد املخت�صني.
ي�ساعد تعليم الأطفال لغتهم القومية �أو ًال على تنمية قدرتهم على التفكري والتعبري
عن �أنف�سهم .والأطفال يتعلمون اللغة ب�سرعة وب�سهولة من خالل ترديد الأغاين،
والق�ص�ص الأ�سرية ،والقوايف (ال�سجع) ،والألعاب.والطفل الذي ي�ستكمل لقاحاته
يف الوقت املنا�سب ويتناول الغذاء ال�سليم تتزايد فر�صة بقائه ،ويكون �أكرث قدرة على
التفاعل ،واللعب ،والتعلم ،الأمر الذي يقلل من �إنفاق الأ�سرة على الرعاية ال�صحية،
ومن تغ ّيب الطفل عن املدر�سة ب�سبب مر�ضه ،وا�ستنزاف دخل الأبوين ال�ضطرارهما
�إىل �إنفاقه على طفل مري�ض.
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ت�شجيع الأطفال على اللعب ميار�س الأطفال اللعب للهو ،غري �أن اللعب يع ُد �أي�ض ًا و�سيلة �أ�سا�سية لتعلمهم ومنوهم.
واال�ستك�شاف ي�ساعدهم على �إذ �إنَ اللعب يبني معارف الأطفال وخربتهم وي�ساعد يف تنمية حب اال�ستطالع والثقة
ال��ت��ع��ل��م وال��ن��م��و اجتماعي ًا،و لديهم .ويتعلم الأطفال عن طريق جتربة الأ�شياء ومقارنة النتائج ،وتوجيه الأ�سئلة،
عاطفي ًا ،و بدني ًا وفكري ًا.
ومواجهة التحديات .كما ين ّمي مهارات اللغة ،والتفكري ،والتخطيط ،والتنظيم،
والقدرة على اتخاذ القرار .وللحفز واللعب �أهمية خا�صة �إذا ما كان الطفل يعاين من
�إعاقة.ويحتاج كل من الفتيات والأوالد �إىل �إعطائهم الفر�ص نف�سها للعب وللتفاعل
مع جميـع �أفراد الأ�سرة .وي�ساعد اللعب والتفاعل مع الأب على تقوية الرابطة بني
الأب والطفل ,وب�إمكان �أفراد الأ�سرة ومقدمي الرعاية الآخرين �أن ي�ساعدوا الأطفال
مبهام ب�سيطة و�إعطائهم تعليمات وا�ضحة ،وتوفري الأ�شياء
على التعلم عرب تكليفهم ٍ
الالزمة ل ّلعب ،واقرتاح �أن�شطة جديدة ،ولكن دون ال�سيطرة على لعـب الطفل .وينبغي
مراقبة الطفل عن كثب ومتابعة �أفكاره.وينبغي على مقدمي الرعاية �أن يتح ّلوا
بال�صرب عندما ُي�ص ّر الطفل ال�صغري على حماولة القيام بعمل �شيء دون م�ساعدة.
�إذ �إنَ الأطفال يتعلمــون من خالل املحاولة �إىل �أن ينجحوا .وما دام الطفل يف من�أىً
عن الأخطار ،ف�إنَ حماوالته املتكررة لفعل �شيء جديد و�صعب تع ُد خطوة �إيجابية يف
من ّوه.ويحتاج جميع الأطفال �إىل جمموعة متنوعة من مواد اللعب الب�سيطة والآمنة
ليلعبوا بها على �أن تكون منا�سبة ملرحلة منوهم .و�إن املياه والرمال وال�صناديق الورقية
ومكعبات البناء اخل�شبية ،والقدور و�أغطيتها منا�سبة ل ّلعب متام ًا مثل الألعاب التي
ت�شرتى من املتجر.والأطفال يتغريون ب�صورة دائمة ويكت�سبون قدرات جديدة .ويجب
على مقدمي الرعاية تتبع هذه التغريات و�إر�شاد الطفل من �أجل م�ساعدته على التطور
ب�سرعة �أكرب.

4

يتعلـم الأطفال ال�سلوك عن
طريق تقليد �سلوك �أقرب النا�س
�إليهم يتعلم الأط��ف��ال ال�صغار
كيفية ال��ت��ف��اع��ل اجتماعي ًا،
م��ن خ�ل�ال م�����ش��اه��دة الآخ��ري��ن
وتقليدهم ،كما يتعلمون �أنواع
ال�سلوك املقبولة وغري املقبولة
ع��ن طريق مالحظة الآخرين
وتقليدهم.

والأمثلة التي ي�ضربها البالغون والأطفال الأكرب �سن ًا هي العوامل الأ�شد ت�أثري ًا يف
ت�شكيل �سلوك الطفل و�شخ�صيته .فالأطفال يتعلمون بتقليد ما يفعله الآخ��رون،
عال
ولي�س ما َيطلب منهم الآخرون �أن يفعلوه .ف�إذا كان البالغون يتكلمون
ٍ
ب�صوت ٍ
ويت�صرفون بعنف �أمام الأطفال ،ف�إن الأطفال �سوف يتعلمون هذا النوع من ال�سلوك
مما يعك�س هذا على �شخ�صيتهم ونف�سيتهم الأمر الذي قد ي�ؤدي �إىل اكت�ساب الطفل
�سلوك ًا عدواني ًا وعنيف ًا ورمبا ي�صبح لديه فرط ن�شاط .و�إذا كان البالغون يعاملون
الآخرين بـود ،واحرتام ،و�صرب ،ف�إن الأطفال �سوف يحذون حذوهم.والأطفال يحبون
التظاهر .ويجب ت�شجيع ذلك لأنه ين ّمي خميلة الطفل .وي�ساعده على فهم وقبول
الطرائق التي يت�صرف بها الأ�شخا�ص الآخرون .و�إن �إ�شعار الطفل بالأمان العاطفي
لكي يواجه الطفل احلياة دون خوف ،ويجب ت�شجيعه الدائم لي�شعر بالأمان والثقة
بالنف�س ب�صفتها �أ�سا�س ًا لنموه ال�صحي والعاطفي.
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يجب على جميع الوالدين ينبغي على الوالدين ومقدمي الرعاية �أن يعرفوا جيد ًا املعامل الرئي�سية لتطور
ومقدمي ال��رع��اي��ة �أن يعرفوا الطفل ومنوه ب�صورة طبيعية ،وينبغي �أن يعرفوا �أي�ض ًا متى يرتتب عليهم �أن يلتم�سوا
عالمات اخلطر التي ت�شري �إىل امل�ساعدة وكيف يوفرون بيئة قائمة على الو ّد واحلب لطفل يعاين من �إعاقة بدنية �أو
تعرث منو الطفل وتطوره.
ذهنية �أو نف�سية.علم ًا ب�أن جميع الأطفال ينمون ويتطورون ب�أمناط متماثلة ،غري �أن
�سرعة التطور تتفاوت بني طفل و�آخر .وي�ستطيع الوالدان عن طريق مالحظة الأطفال
ال�صغار التعرف على كيفية ا�ستجابتهم حلوا�س اللم�س وال�سمع ،والب�صر ،و�أن
يتعرفوا على العالمات التي تدل على �إمكانية وجود م�شكالت يف النمو �أو �إعاقة .و�إذا
ما كان الطفل ينمو ببطء ،وي�ستطيع الولدان ومقدمو الرعاية �أن ي�ساعدوا يف ذلك
من خالل ق�ضاء وقت �أطول مع الطفل ،واللعب معه والتحدث �إليه ،وتدليك ج�سده.
و�إذا مل ي�ستجب الطفل للحفز واالهتمام ،ينبغي على الوالدين ومقدمي الرعاية �أن
مبكر يع ُد �أمر ًا مهم ًا جد ًا يف
يلج�ؤوا لطلب امل�ساعدة� .إذ �إن اتخاذ �إجراء ما يف ٍ
وقت ٍ
م�ساعدة الأطفال ذوي الإعاقة على بلوغ �إمكاناتهم الكاملة .وعلى الوالدين ومقدمي
الرعاية �أن ي�شجعوا ب�أكرب قدر ممكن على تنمية قدرات الطفل.وحتتاج كل فتاة �أو
فتى يعانيان من �إعاقة �إىل قدر �أكرب من احلب واحلماية ،ومثل جميع الأطفال ،ينبغي
�سجل عند والدته �أو بعد ذلك مبا�شرة ،و�أن يح�صل على ر�ضاعة
ملثل هذا الطفل �أن ُي َّ
طبيعية ،و�أن يتم حت�صينه ،و�أن ُي ْع َطى �أطعمة مغذية ،و�أن تتم حمايته من الإيذاء
والعنف .ويجب ت�شجيعه على اللعب والتفاعل مع الأطفال الآخرين.

.
.

متاعب عاطفية
وق��د ي�صبح �سلوك الطفل ال��ذي ي�شعر بعدم ال�سعادة �أو يواجه
َ
م�ضطرب ًا .وت�شمل الأمثلة التحول املفاجئ �إىل �شخ�ص غري ودود ،وحزين ،وك�سول،
وغري متعاون ،و�شرير ،وكثري ال�صراخ .وقد ي�صبح عنيف ًا مع الأطفال الآخرين ،ويجل�س
منفرد ًا بد ًال من اللعب مع الأ�صدقاء� ،أو يفقد اهتمامه فج�أة بالأن�شطة املعتادة �أو
الواجبات املدر�سية ،ويفقد �شهيته للأكل والنوم.

ويجب ت�شجيع الوالدين على التحدث �إىل الطفل والإن�صات �إليه ،و�إذا ما ا�ستمرت هذه امل�شكلة ،ينبغي عليهم التما�س امل�ساعدة
من �أحد املخت�صني.
و�إذا كان الطفل يعاين من متاعب نف�سية �أو عاطفية �أو تعر�ض للإيذاء ،يجب �أن تقدم له امل�شورة ملنع حدوث م�ضاعفات
�أخرى.
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يقدم الدليل التايل للوالدين فكرة عن كيفية منو الطفل وتطوره .فهناك اختالفات يف منو جميع الأطفال وتطورهم.والتقدم
البطيء قد يكون �أمر ًا عادي ًا �أو قد يرجع لعدم كفاية التغذية� ،أواعتالل ال�صحة� ،أو قلة احلوافز� ،أو ب�سبب م�شكلة �أكرث خطورة.
وقد يرغب الوالدان يف مناق�شة مدى ما يحققه الطفل من تقدم مع مقدمي الرعاية ال�صحية.

معلومات داعمة

عند بلوغ �ستة �أ�شهر

ينبغي �أن يكون الطفل قادر ًا على :ي�ستطيع الطفل رفع ر�أ�سه و�صدره عندما يرقد على بطنه
يحاول الو�صول �إىل الأ�شياء املتدلية

معلومات داعمة

الإم�ساك بالأ�شياء وهزها

كيف يتطورالطفل عند بلوغ �شهر واحد

التقلب على اجلانبني

ينبغي �أن يكـون الطفل ق���ادر ًا حتويل ر�أ�سه جتاه اليد التي تلم�س خده �أو فمه عند الوالدة0
على:
حتريك يديه كلتيهما جتاه فمه
االلتفات جتاه الأ�صوات والأ�صداء امل�ألوفة
امت�صا�ص الثدي ومالم�سته بيديه عند الوالدة0
ن�����ص��ي��ح��ة ل���ل���وال���دي���ن وم��ق��دم��ي احت�ضان الطفل و�إر�ضاعه ر�ضاعة طبيعية خالل ال�ساعة الأوىل بعد الوالدة
الرعاية
�إر�ضاعه ر�ضاعة طبيعية مرات كثرية و عند الطلب.
�إ�سناد ر�أ�س الطفل عند حمله يف و�ضع عمودي.
الإكثار من مت�سيد الطفل وهدهدته والنظر يف عينيه.
�إم�ساك الطفل برفق دائما حتى و�أنت متعب �أو منزعج.
تكلم ,واقر�أ ,وغن للطفل بقدر ما ت�ستطيع.
زيارة �أحد الأطباء �أو عيادات الطفل ال�سليم مع احلر�ص على �إر�ضاع الطفل خالل
الأ�سبوع الأول من والدته .وعدم �إدخال املاء �أو �أي �شيء �أخر �إىل احلليب �إىل حني بلوغ
الطفل �ستة �أ�شهر من عمر ِه.
ع�لام��ات ال��ت��ح��ذي��ر (اخل��ط��ورة) امت�صا�ص �ضعيف من الثدي �أو رف�ض امل�ص.
التي يجب مالحظتها:
قلة حركة الذراعني وال�ساقني.
رد فعل �ضئيل �أو انعدام رد الفعل للأ�صوات العالية �أو الأ�ضواء ال�ساطعة.
البكاء فرتات طويلة ب�سبب غري ظاهر.
القيء والإ�سهال ،الذي ميكن �أن ي�ؤدي �إىل التجفاف.
علما �أن الإقياء �أو الإ�سهال املتكرر طبيعي ًا عند الطفل الذي ير�ضع �إر�ضاع ًا والديا �إال �أن
القيء �أو الإ�سهال الذي ميكن �أن ي�ؤدي �إىل التجفاف يع ُد من الأعرا�ض املنذرة ت�ستدعي
طلب م�ساعدة من طبيب الأطفال0
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ا�ستك�شاف الأ�شياء بيديه وفمه
البدء يف تقليد الأ�صوات وتعبريات الوجه
اال�ستجابة ملناداته با�سمه وللوجوه امل�ألوفة .

ن�����ص��ـ��ـ��ي��ح��ـ��ةل��ل��وال��دي��ن ومقدمـي يو�ضع الر�ضيع على �سطح نظيف ،وم�سطح ،وم�أمون لي�ستطيع التحرك بحرية والو�صول
�إىل الأ�شياء الآمنة.
الرعاية:
�إ�سناد ظهر الر�ضيع �أو �إم�ساكه يف و�ضع يتيح له ر�ؤية ما يحدث حوله .
اال�ستمرار يف �إر�ضاعه ر�ضاعة طبيعية كلما طلب نهار ًا ولي ًال ،والبدء يف �إ�ضافة �أطعمة
�أخرى (وجبتان يومي ًا عند بلوغه � 8-6شهور ،و  4-3وجبات يومي ًا عند بلوغه 12-8
�شهر ًا) مع �إدخال املكونات الدقيقة لهذه االطعمة.
التحدث �إىل الطفل �أو القراءة �أو الغناء له واللعب معه قدر ما ت�ستطيع

ع�لام��ات التحذير (اخل��ط��ورة ) الت�ص ّلب �أو ال�صعوبة يف حتريك الأطراف.
التي يجب مالحظتها :

التحريك امل�ستمر للر�أ�س (قد ي�شري ذلك �إىل �إ�صابة يف الأذن قد ت�ؤدي �إىل ال�صمم �إن
مل تعالج).
ا�ستجابة �ضئيلة �أو عدم اال�ستجابة للأ�صوات �أو الوجوه امل�ألوفـة �أو للثدي.
رف�ض الثدي �أو الأطعمة الأخرى.
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عند بلوغ � 18شهر ًا

معلومات داعمة
عند بلوغ � 12شهر ًا

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ينبغي �أن يكون الطفل قادر ًا على:
لفظ الكلمات الأوىل

.
.
.
.
.
.
.
.

ينبغي �أن يكون الطفل قادر ًا على:
اجللو�س دون م�سند.

فهم بع�ض الكلمات والإر�شادات الب�سيطة

احلبو على اليدين والركبتني وحماولة الوقوف.
امل�شي خطوات مت�شبث ًا مب�سند.

�إعطاء الدمية ملن يطلب منه

ال�سعادة باللعب والت�صفيق.

لفظ جمل طويلة غري مفهومة

حماولة تقليد الكلمات والأ�صوات واال�ستجابة للطلبات الب�سيطة.

النظر �إىل �صور لكتاب يحب م�شاهدته

تكرار الأ�صوات والإ�شارات من �أجل لفت االنتباه.

امل�شي بدء ًا من نهاية العام الأول من عمره

التقاط الأ�شياء بالإبهام و�إ�صبع واحد.

بدء الإم�ساك بالأ�شياء مثل امللعقة والكوب وحماولة �إطعام نف�سه.

ن�����ص��ي��ح��ة ل���ل���وال���دي���ن وم��ق��دم��ي الإ�شارة �إىل الأ�شياء وذكر ا�سمها،و التكلم �إىل الطفل واللعب معه كثري ًا.
اغتنم وقت الوجبات من �أجل ت�شجيع التفاعل مع جميع �أفراد الأ�سرة.
الرعاية
�إذا كان الطفل ينمو ببطءٍ �أو يعاين من �إعاقة بدنية ،يجب الرتكيز على قدراته و�إعطائه
حافز ًا وتفاعلاً بقدر �أكرب.
ال ترتك الطفل يف و�ضع واحد ل�ساعات عديدة.
جعل املكان املوجود فيه الطفل �آمن ًا بقدر امل�ستطاع ملنع وقوع احلوادث.
اال�ستمرار يف الر�ضاعة الطبيعية ،و�ضمان تناول الطفل كمي ًة كافية من الغذاء و�أنواع ًا
متنوعة من �أغذية الأ�سرة واملكمالت الغذائية.
م�ساعدة الطفل على جتربة تناول الطعام بامللعقة والكوب.
التيقن من �أن الطفل قد ا�ستكمل لقاحاته و�أنه يح�صل على جميع اجلرعات املو�صي بها من
املكمالت الغذائية (�أمالح وفيتامينات)مثل (اليود –احلديد-فيتامني �أ-فيتامني ث)

معرفة ا�سمه

ن�صيحة الوالدين
اللعب مع الأطفال وخ�صو�ص ًا الألعاب املتعددة اللم�س والتي ت�صدر �أ�صوات ًا خمتلفة ،وميكن �أن ت�صنع من مواد خام
التحفيز امل�ستمر

القراءة للطفل ب�شكل م�ستمر

الأ�ستمرار يف الر�ضاعة الطبيعية مع �ضمان تناول غذاء متكامل مع املكونات الدقيقة (اليود,احلديد,فيتامينات)

عالمات التحذيرات واخلطورة
�إذا مل ينطق الطفل � َأي كالم وا�ضح على الإطالق.
�إذا مل يلتفت الطفل �إىل الأ�شياء املتحركة حوله و�إىل حركة الأ�شخا�ص.

ع�ل�ام���ات ال��ت��ح��ذي��ر(اخل��ط��ورة) ال ي�صدر الطفل �أ�صوات ًا ا�ستجابة للآخرين
ال يلتفت الطفل �إىل الأ�شياء التي تتحرك
التي يجب مالحظتها
الطفل فاتر الهِ ّمة وال ي�ستجيب ملق ّدم الرعاية
�ضعف ال�شهية �أو رف�ض الطعام
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معلومات داعمة

معلومات داعمة

عند بلوغ عامني

ينبغي �أن يكون الطفل قادرا على :امل�شي ،الت�سلق ،اجلري

ينبغي �أن يكون الطفل قادر ًا على :امل�شي ،واجلري ،والت�سلق ،والركل ،والقفز ب�سهولة

الإ�شارة �إىل الأ�شياء �أو ال�صور عندما يذكر ا�سمها (مثل الأنف ،العيون)
ينطق ب�ضع كلمات مع ًا (ابتداء من � 15شهر ًا) يكون جملة ق�صرية (�شغل بابا راح)

تكوين جمل من كلمتني �أو ثالث كلمات

يتبع التعليمات الب�سيطة

يذكر ا�سمه وعمره

الكتابة �أو الر�سم باخلرب�شة �إذا ما �أعطي قلما

يذكر ا�سم الألوان

ي�ستمتع بالق�ص�ص والأغاين الب�سيطة

يفهم الأعداد

يقلد �سلوك الآخرين

ي�ستعمل �أ�شياء تدفع للت�صديق بها يف لعبه

يبد�أ الأكل بنف�سه
يبني برج ًا ق�صري ًا من املكعبات

ُيطعم نف�سه

ن�����ص��ي��ح��ة ل���ل���وال���دي���ن وم��ق��دم��ي القراءة للطفل �أو الغناء واللعب/يبني برج ًا من املكعبات.
الرعاية:

عند بلوغ ثالثة �أعوام

تعليم الطفل �أن يتجنب الأ�شياء اخلطرية

التعرف على الأ�شياء وال�صور امل�ألوفة وحتديدها بالإ�شارة �إليها

ُيعبرِّ عن م�شاعر الود
ن�����ص��ي��ح��ة ل���ل���وال���دي���ن وم��ق��دم��ي قراءة الكتب وت�ص ّفحها مع الطفل والتح ّدث عن ال�صور
الرعاية:

رواية الق�ص�ص للطفل وتعليمه الإيقاع والأغاين

التكلم �إىل الطفل ب�شكل طبيعي وعدم ا�ستخدم كالم الأطفال

�إعطاء للطفل وعاء �أو �صحن طعامه

اال�ستمرار يف ر�ضاعته ر�ضاعة طبيعية ،و�ضمان تناول الطفل كميــة كافية من الغذاء
و�أنواع ًا متنوعة من طعام الأ�سرة

اال�ستمرار يف ت�شجيع الطفل على �أكل الغذاء ال�سليم  ،و�إتاحة له �أكرب قدر من الوقت
الذي يحتاجه

ت�شجيع الطفل على تناول الطعام وعدم �إرغامه على ذلك
ِّ

تعليم الطفل كيفية ارتداء مالب�سه ،وغ�سل يديه ،وا�ستعمال املرحا�ض

تقدمي قواعد ب�سيطة ،وحدد توقعات معقولة
امتداح الإجنازات التي يحققها الطفل وحتفيزه با�ستمرار
اال�ستمرار بالقراءة والتكلم مع الطفل
ع�لام��ات التحذير (اخل��ط��ورة ) عدم اال�ستجابة للآخرين
التي يجب مالحظتها:

�صعوبة حفظ التوازن خالل امل�شي (اعر�ضه على عامل �صحي مدرب)
حدوث �إ�صابات وتغريات يف ال�سلوك ال تف�سري لها(وال �سيما �إذا ما كان الطفل يحظى
برعاية �آخرين)
فقدان ال�شهية
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ع�لام��ات ال��ت��ح��ذي��ر( اخل��ط��ورة ) فقدان االهتمام باللعب
التي يجب مالحظتها:

ال�سقوط املتكرر
�صعوبة تداول الأ�شياء
الإخفاق يف فهم ر�سائل ب�سيطة
عدم القدرة على الكالم با�ستخدام كلمات متعددة
اهتمام �ضئيل بالغذاء �أو عدم ا�شتهائه
ال ُب ْط ُء يف اال�ستيعاب �أو ظهور عالمات احتياجات خا�صة
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معلومات داعمة
عند بلوغ خم�سة �أعوام
ينبغي �أن يكون الطفل قادر ًا على :التحرك بطريقة متنا�سقة
التحدث بجمل م�ستعم ًال العديد من الكلمات املختلفة
تتطور املهارات اللغوية ما بني � 7-5سنوات
فهم الكلمات املت�ضادة (مثل �سمني ونحيف ،طويل وق�صري)
اللعب مع �أطفال �آخرين
ارتداء مالب�سه دون م�ساعدة
الإجابة عن الأ�سئلة الب�سيطة
العد من � 5إىل � 10أ�شياء
غ�سل اليدين
ن�����ص��ي��ح��ة ل���ل���وال���دي���ن وم��ق��دم��ي اال�ستماع للطفل
الرعاية:

التفاعل معه كثري ًا
�إذا كان الطفل يتلعثم ،الطلب منه �أن يتحدث ببطءٍ �أكرب وا�ست�شارة خمت�ص
قراءة احلكايات و�شرحها له لأن الأهايل هم من �أول املعلمني
ت�شجيع الطفل على اللعب واال�ستك�شاف
ّ
يجب �أ َال يتبع �أ�سلوب التعليم املبكر كربنامج ثابت ،وكما يجب �أ َال ُي ْع َطى الطفل واجبات
و �أمتحانات ،بل يفرت�ض اتباع �أ�سلوب التعلم الن�شط با�ستخدام عدة �أ�ساليب تعليمية
كاملو�سيقى �أو امل�سرح �أو الغناء �أو اللعب.
التغذية ال�سليمة.
ت�شجيع الطفل على اال�ستماع للمو�سيقى وتعلمها لأنَ فر�صة تعلمها تنتهي عند عمر
الع�شر �سنوات.

ع�لام��ات ال��ت��ح��ذي��ر (اخل���ط���ورة) الحظ الأدوار التي يقوم بها الأطفال يف اللعب .و�إذا كان الطفل مذعور ًا� ،أو غا�ضب ًا� ،أو
عنيف ًا ،ف�إن هذا قد يكون عالمة على وجود م�شكالت عاطفية �أو �سوء معاملة.
التي يجب مالحظتها:
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الر�ضاعة الطبيعية

ر�سائل �أ�سا�سية:
ملاذا يقت�ضي الأمر تبادل املعلومات والعمل مبوجبها عن

الر�ضاعة الطبيعية

الأطفال الذين ير�ضعون ر�ضاعة طبيعية تقل �إ�صابتهم بالأمرا�ض ويتغذون ب�شكل ٍ �أف�ضل من �أولئك الذين ُيعطون م�شروبات
و�أطعمة �أخرى .ولو اقت�صرطعام كل الأطفال يف الأ�شهر ال�ستة الأوىل من حياتهم على الر�ضاعة الطبيعية املطلقة ،لأمكن �إنقاذ
حياة ما يق ّدر مبليون ون�صف مليون طفل كل عام  ،ولتح�سنت كثري ًا �صحة ماليني �آخرين من الأطفال ومنوهم �.إن ا�ستخدام بدائل
حليب الأم ،مثل امل�ستح�ضرات ال�صناعية من الألبان املُع ّدة للأطفال �أو حليب احليوانات ميكن �أن يهدد �صحة الطفل .ويحدث
هذا ب�شكل خا�ص �إذا كان الوالدان ال ي�ستطيعان �شراء ما يكفي من هذه البدائل غالية الثمن� ،أو ال يتوافر لديهما دائم ًا ماء نظيف
خللطها به.
�إن كل �أم تقريب ًا ت�ستطيع �أن تر�ضع طفلها بنجاح .وحتتاج الأمهات الالتي قد تنق�صهن الثقة بقدرتهن على �إر�ضاع �أطفالهن
للت�شجيع والدعم العملي من والد الطفل ومن �أ�سرهن و�أ�صدقائهن و�أقاربهن .كما ي�ستطيع العاملون ال�صح ّيون واملنظمات الن�سائية
وو�سائل الإعالم و امل�شايف و�أ�صدقاء الطفولة ،واملناهج الرتبوية و�أرباب العمل �أن يوفروا لهن الدعم وامل�ساندة.
ويجب �أن يحظى اجلميع بفر�صة احل�صول على املعلومات عن فوائد الر�ضاعة الطبيعية ،ومن واجب كل احلكومات توفري هذه
املعلومات.

ما الذي يحق لكل �أ�سرة وجمتمع معرفته عن

الر�ضاعة الطبيعية

1

2
� 3إن الإر�ضاع املتكرر ي�ؤدي �إىل زيادة �إدرار احلليب .وت�ستطيع كل �أم تقريب ًا �إر�ضاع طفلها بنجاح.
 4الر�ضاعة الطبيعية ت�ساعد على حماية ّ
الر�ضع والأطفال ال�صغار من الأمرا�ض اخلطرية مثل داء ال�سكري والأمرا�ض اخلبيثة
ينبغي �إبقاء الأطفال املولودين حديث ًا بالقرب من �أمهاتهم و�أن يبد�أ �إر�ضاعهم خالل �ساعة واحدة من والدتهم.

5
6
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حليب الأم – وحده  -هو الغذاء وال�شراب الوحيد الذي يحتاجه الطفل الر�ضيع يف الأ�شهر ال�ستة الأوىل من حياته .ويف هذه
الفرتة ،ال تكون هناك حاجة لأي طعام �أو �شراب �آخر (كال�سوائل املحالة) ،وال حتى �إىل املاء.

و البدانة والتح�س�س الغذائي و�إنقا�ص معدل الوفيات و حماية اخلدج من الأخماج .وهي تخلق �أي�ض ًا رباط ًا عاطفي ًا بني الأم
والطفل .وقد حث القر�آن الكرمي على الإر�ضاع الطبيعي بالآية الكرمية« :والوالدات ير�ضعن �أوالدهن حولني كاملني ملن �أراد
ان يتم الر�ضاعة وعلى املولود له رزقهن وك�سوتهن باملعروف» �صورة البقرة.الآية رقم{ }....
�إذا مل ت�ستطع امر�أة ما �إر�ضاع طفلها من �صدرها ،فيجب تغذيته بحليب الأم �أو بديل له بطريقة عقيمة ،لأن �إر�ضاع الطفل
با�ستخدام زجاجة الر�ضاعة غري العقيمة ي�ؤدي �إىل املر�ض .
يحتاج الأطفال الر�ضع من عمر �ستة �أ�شهر �إىل تناول جمموعة متنوعة من الأطعمة املكملة ،و يف�ضل �أن ت�ستمر الر�ضاعة
الطبيعية حتى ال�سنـة الثانية من عمر الطفل..
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7

ت�ستطيع امل��ر�أة العاملة �أن ت�ستمر يف �إر�ضاع طفلها �أكرب عدد ممكن من املرات عندما تكون معه �إذا كانت تر�ضعه من
حليبها.

8

الر�ضاعة الطبيعية

�إن االقت�صار على الر�ضاعة الطبيعية ي�ؤمن حماية للأم من حمل �آخر بن�سبة تزيد على  98يف املئة مدة �ستة �أ�شهر بعد الوالدة
ولكن فقط �إذا:

		�أ .مل َت ُعو ْد الدورة ال�شهرية،
		

ب� .إذا كان طفلها ير�ضع من ثدييها عدد ًا كبري ًا من املرات خالل النهار والليل،

		

ج� .إذا مل ُي َ
عط �أي طعام �أو �شراب �آخر� ،أو يعطى احللمة ال�صناعية (اللهاية) لإ�سكاته.

9

معلومات م�ساندة

هناك خطر من �أن ينتقل مر�ض الإيدز من الأم امل�صابة �إىل طفلها الر�ضيع من خالل الر�ضاعة الطبيعية .وينبغي على
الن�ساء امل�صابات بهذا املر�ض �أو الالتي ُي�شك يف �إ�صابتهن به ا�ست�شارة اخت�صا�صي لإجراء الفحو�صات الالزمة واحل�صول
على امل�شورة والن�صيحة للح ّد من خطر انتقال العدوى �إىل الطفل.

1

ح��ل��ي��ب الأم ه���و ال��ط��ع��ام ويف هذه الفرتة ،ال تكون هناك حاجة لأي طعام �أو �شراب �آخر ،وال حتى �إىل املاء.
وال�شراب الوحيد الذي يحتاجه حليب الأم هو �أف�ضل غذاء ميكن �أن يتناوله طفل �صغري .ويجب �أ َال يعطى حليب
الطفل الر�ضيع يف الأ�شهر ال�ستة احليوانات وامل�ستح�ضرات ال�صناعية للأطفال واحلليب املجفف ،و�أن��واع ال�شاي،
وامل�شروبات ال�سكرية ،واملاء ،والأطعمة املعدة من احلبوب �أقل فائدة من حليب الأم.
الأوىل من حياته.
حليب الأم �سهل اله�ضم بالن�سبة للطفل .وهو �أي�ض ًا ي�ساعد على تعزيز النمو والتطور
ويحمي من الأمرا�ض.حتى يف املناخ احلار واجلاف ،ي�سد حليب الأم حاجة الطفل
من ال�سوائل .وال تكون هناك حاجة للمياه �أو للم�شروبات الأخرى خالل الأ�شهر ال�ستة
الأوىل من عمر الطفل .و�إعطاء الطفل �أي طعام �أو �شراب �آخر غري حليب الأم يزيد
من خماطر الإ�صابة بالإ�سهال والأمرا�ض الأخرى.وبدائل حليب الأم غالية جد ًا.
فعلى �سبيل املثال نحتاج ،لإطعام طفل واحد مدة �سنة �أربعني كيلوغرام ًا(نحو 80
علبة) من امل�ستح�ضرات ال�صناعية من احلليب .ويجب على العاملني ال�صح ّيني �أن
يبلغوا كل الأمهات الالئي يفكرن يف ا�ستخدام بدائل احلليب الطبيعي بهذه التكلفة.
و�إذا ما �أظهر الوزن املنتظم للطفل� ،أنَ الطفل الذي يقل عمره عن �ستة �أ�شهر ،والذي
ير�ضع ر�ضاعة طبيعية ال ينمو ب�شكل جيد ،فمعنى ذلك �أن:

.
.
..
.

ر�ضعات �أكرث .فقد تكون هناك �ضرورة الثنتي ع�شرة
الطفل قد يكون بحاجة �إىل
ٍ
ر�ضعة خالل فرتة الأربع والع�شرين �ساعة .ويجب �أن ير�ضع الطفل مدة  15دقيقة
على الأقل.
قد يحتاج الطفل �إىل م�ساعدة من الأم لإدخال حلمة الثدي وجزء من الهالة ب�شكل
جيد يف فمه.
قد يكون الطفل مري�ض ًا ويجب عر�ضه على الطبيب.
تناول الر�ضيع املاء �أو ال�سوائل الأخرى يقلل من تناول كمية احلليب الالزم من
�صدر الأم .ويجب على الأم �أال تعطي الطفل �أية �سوائل �أخ��رى ،بل �أن تر�ضعه
ر�ضاعة طبيعية خال�صة.
ويحتاج كل طفل ر�ضيع يتجاوز عمره �ستة �أ�شهر �إىل طعام و�شراب �آخر� .إال �أنه
يجب �أن ت�ستمر الر�ضاعة الطبيعية حتى ي�صبح عمر الطفل �سنتني و�أن ال تقل عن
ال�سنة.
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2

ي��ن��ب��غ��ي �إب���ق���اء الأط���ف���ال
امل��ول��ودي��ن حديث ًا بالقرب من
�أمهاتهم ،و�أن يبد�أ �إر�ضاعهم
خ��ل��ال ����س���اع���ة واح��������دة من
والدتهم.

يحتاج الطفل املولود حديث ًا �إىل البقاء �إىل جانب �أمه بقدر الإمكان .ومن الأف�ضل �أن
تظل الأم والطفل مع ًا يف الغرفة نف�سها �أو يف ال�سرير نف�سه  .ويجب �أن تتاح الفر�صة
للطفل لأن ير�ضع كلما �أراد ذل��ك�.إن جعل الطفل ير�ضع من �صدر �أمه فور والدته
مبا�شرة ين�شط �إنتاج حليب الأم .وي�ساعد �أي�ض ًا على عودة الرحم �إىل و�ضعه الطبيعي
مما يقلل من خماطر النزيف ال�شديد �أو التلوث باجلراثيم.اللب�أ (ال�صمغة) وهو
احلليب الكثيف املائل لونه لال�صفرار والذي ينتجه �صدر الأم يف الأيام القليلة الأوىل
مغذ جد ًا ويقوي املناعة
بعد الوالدة ،هو الغذاء املثايل للأطفال حديثي الوالدة .وهو ٍ
وي�ساعد على حماية االطفال من الإ�صابة بالأمرا�ض.

..
.
..
.
..
..
.
..
.

عالمات تدل على �أن الطفل يف و�ضع جيد للر�ضاعة:
�أن يكون ج�سم الطفل كله متجه ًا نحو الأم
�أن يكون الطفل ملت�صق ًا بالأم
�أن يكون الطفل م�سرتخي ًا و�سعيد ًا.
حمل الطفل يف و�ضع غري منا�سب للر�ضاعة ميكن �أن ي�سبب �صعوبات مثل:
التهاب احللمات وت�شققها.
كاف.
عدم �أخذ حليب ٍ
رف�ض الر�ضاعة.

عالمات تدل على �أن الطفل ير�ضع ب�شكل جيد:

معلومات داعمة
تُن�صح الأمهات �أحيان ًا ب�أن ال ّير�ضعن �أطفالهن اللب�أ� .إال �أن هذه الن�صيحة مغلوطة .ال يحتاج الطفل لأي طعام �أو �شراب �آخر،
ريثما يزداد �إدرار حليب الأم.و�إذا ما ّمتت الوالدة يف م�ست�شفى �أو يف عيادة ،ف�إن من حق الأم �أن تتوقع �أن يو�ضع طفلها بالقرب
منها يف الغرفة نف�سها طوال الأربع والع�شرين �ساعة يومي ًا ،و�أال ُيعطى طفلها �أي نوع من البدائل ال�صناعية حلليب الأم �أو املاء،
�إذا كانت تر�ضعه.

3

�إن الإر�ضاع املتكرر ي�ؤدي �إىل حتتاج كثري من الأمهات الالئي ولدن حديث ًا �إىل الت�شجيع وامل�ساعدة ليبد�أن يف �إر�ضاع
زيادة �إدرار احلليب .وت�ستطيع �أطفالهن .وت�ستطيع امر�أة �أخرى �سبق لها �أن �أر�ضعت بنجاح� ،أو �أحد �أفراد الأ�سرة،
ك��ل �أم تقريب ًا �إر���ض��اع طفلها �أو �صديقة� ،أو ع�ضو يف جماعة ن�سائية ت�ساند الر�ضاعة الطبيعية  ،م�ساعدة الأم يف
بنجاح.
تبديد �شكوكها و يف التغلب على �أية �صعوبات قد تعرت�ضها �أو �أي ت�سا�ؤل عن الر�ضاعة
الطبيعية �.إن طريقة حمل الأم لطفلها و�ض ّمه و�إر�ضاعه من ثدييها هي م�س�ألة مهمة
جد ًا� .إن حمل الطفل يف و�ضع جيد يجعل من الأ�سهل على الطفل تناول الثدي ب�شكل
�صحيح يف فمه و�أن ير�ضعه.
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فم الطفل مفتوح متاما ً.
ذقن الطفل يالم�س ثدي الأم
ميكن ر�ؤية جزء كبري من الهالة (اجللد الغامق حول حلمة ثدي الأم )فوق فم الطفل �أكرث مما هو �أ�سفله
م�صات طويلة وعميقة
الطفل ميت�ص ّ
ال ت�شعر الأم ب�أي �أمل يف احللمة.
وت�ستطيع كل �أم تقريب ًا �إنتاج ما يكفي من احلليب عندما:
تقت�صر على الر�ضاعة الطبيعية اخلال�صة
يكون الطفل يف و�ضع جيد وحلمة الثدي وجزء من الهالة يف فمه متام ًا
ير�ضع الطفل كلما �أراد وخالل املدة التي يريدها ،حتى خالل الليل.

ومنذ الوالدة ،يجب �إر�ضاع الطفل كلما �أراد .و�إذا نام الطفل حديث الوالدة �أكرث من ثالث �ساعات بعد الر�ضاعة ،ميكن �إيقاظه
برقة وحماولة �إر�ضاعه.والبكاء لي�س عالمة تدل على �أن الطفل يحتاج �إىل طعام �أو �شراب �آخر .بل ميكن �أن ت�شري �أي�ض ًا �إىل حاجة
امل�ص
الطفل �أي�ض ًا �إىل مزيد من االحت�ضان واملداعبة .وبع�ض الأطفال يحتاجون �إىل م�ص ثدي الأم لل�شعور بالراحة .واملزيد من ّ
يدر مزيد ًا من احلليب .والأمهات الالتي يخ�شني عدم كفاية حليبهن للطفل ،كثري ًا ما يلج�أن لإعطاء �أطفالهن �أغذية وم�شروبات
�أخرى يف الأ�شهر القليلة الأوىل .ولكن هذا يجعل الطفل ميت�ص قدر ًا �أقل من حليب الأم ،ومن َثم يقل �إدرار احلليب .فالأم �ستدر
تعط الطفل �أي طعام �أو �شراب �آخر ،و�إذا �أر�ضعته عدد ًا �أكرب من املرات.ويجب عدم �إعطاء الأطفال الذين
حليب ًا �أكرث �إذا مل ِ
ير�ضعون ر�ضاعة طبيعية اللهايات �أو زجاجات الر�ضاعة لأن عملية امت�صا�ص هذه الأ�شياء تختلف كثري ًا عن امت�صا�ص الثدي.
وا�ستخدامها ميكن �أن ي�ؤدي �إىل الإقالل من �إدرار حليب الأم ،ويجعل الطفل يقلل من الر�ضاعة �أو يتوقف عنها.ويجب طم�أنة
الأمهات ب�أنهن ي�ستطعن تغذية �أطفالهن بحليبهن وحده .كما �أنهن يحتجن �إىل الت�شجيع وامل�ساندة من والد الطفل ومن �أ�سرهن
وجريانهن و�أ�صدقائهن ،ومن العاملني ال�صح ّيني ومن �أرباب العمل واملنظمات الن�سائية.والر�ضاعة ميكن �أن تزود الأم بفر�صة
للراحة .وي�ستطيع �أفراد الأ�سرة امل�ساعدة بت�شجيع الأم على اال�سرتخاء عندما تر�ضع طفلها .و الت�أكد من �أن الأم تتناول قدر ًا
كافي ًا من الطعام و م�ساعدتها يف الأعمال املنزلية.
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الر�ضاعة الطبيعية ت�ساعد
ّ
الر�ضع والأطفال
على حماية
ال�صغار من الأمرا�ض اخلطرية.
وهي تخلق �أي�ض ًا رباط ًا خا�ص ًا
بني الأم والطفل.

5

�إن حليب الأم هو «�أول حت�صني» للطفل� .إنه ي�ساعد على حمايته من الإ�سهال و�أمرا�ض
الأذن وال�صدر وغري ذلك من امل�شاكل ال�صحية .وتكون احلماية �أكرب �إذا �أُعطي الطفل
حليب الأم فقط يف الأ�شهر ال�ستة الأوىل وا�ستمرت الر�ضاعة الطبيعية حتى يكمل
�سنتني من عمره .وال ميكن لأية �أطعمة �أو م�شروبات �أخرى �أن توفر هذه احلماية.
والأطفال الذين يتم �إر�ضاعهم ر�ضاعة طبيعية يح�صلون ،يف العادة ،على اهتمام
ون�شاط �أكرب من ه�ؤالء الذين ُيرتكون لري�ضعوا �أنف�سهم من زجاجات الر�ضاعة.
واالهتمام ي�ساعد الطفل الر�ضيع على النمو والتطور وي�ساعده على ال�شعور بقدر �أكرب
من الأمان.

ميكن �أن ي�ؤدي �إر�ضاع الطفل و�إذا مل ت�ستطع امر�أة ما �إر�ضاع طفلها ،من �صدرها ،ف�إن الطفل يجب تغذيته بحليب
من زجاجة الر�ضاعة �إىل املر�ض الأم �أو بديل له معقم من كوب عادي نظيف� .إن زجاجات الإر�ضاع واحللمات ال�صناعية
غري النظيفة ميكن �أن ت�سبب �أمرا�ض ًا مثل الإ�سهال و�أمرا�ض الأذن .والإ�سهال ميكن
والوفاة.
�أن يكون قات ًال للأطفال .ويقل احتمال الإ�صابة باملر�ض �إذا ما مت تعقيم الزجاجات
واحللمات ال�صناعية يف مياه مغلية قبل كل ر�ضعة ،ولكن الأطفال الذين يتغذون من
زجاجات الإر�ضاع هم �أكرث تعر�ض ًا للإ�سهال وللأمرا�ض الأخرى ال�شائعة من الأطفال
الذين ير�ضعون ر�ضاعة طبيعية .و�أف�ضل طعام للطفل الذي ال ميكن �إر�ضاعه ر�ضاعة
طبيعية ،هو احلليب امل�أخوذ من �صدر �أمه �أو من �صدر �أم �صحتها جيدة .و�أف�ضل
طعام لأي طفل ال يتوافر له حليب �أمه هو حليب مر�ضعة تتمتع ب�صحة جيدة .و�إذا مل
يتوافر حليب الأم ،يجب �إعطاء الطفل بدي ًال حلليب الأم يكون منا�سب ًا من الناحية
الغذائية .والأطفال الر�ضع الذين يتغذون ببدائل حليب الأم معر�ضون ملخاطر املر�ض
بدرجة �أكرب من الأطفال الذين ير�ضعون ر�ضاعة طبيعية.و�إن �إعطاء الطفل بدائل
حليب الأم ميكن �أن يت�سبب يف نق�ص النمو �أو املر�ض �إذا ما كان املاء امل�ضاف �أكرث
من الالزم �أو �أقل من الالزم �أو كان غري نظيف .ومن املهم غلي املاء ،ثم تربيده
واتباع تعليمات خلط بدائل حليب الأم بدقة.واحلليب احليواين والأطعمة ال�صناعية
للأطفال تف�سد �إذا ما تُركت يف درجة حرارة الغرفة العادية ب�ضع �ساعات .ويجب
االحتفاظ به يف وعاء نظيف ومغطى بالرباد.
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يحتاج الأطفال الر�ضع من
�سن �ستة �أ�شهر �إىل جمموعة
متنوعة من الأطعمة الإ�ضافية،
ولكن الر�ضاعة الطبيعية يجب
�أن ت�ستمر حتى ال�سنة الثانية
من عمر الطفل.

على الرغم من �أن الأطفال يحتاجون �إىل طعام �إ�ضايف بعد �أن يبلغوا �ستة �أ�شهر ،من
العمر  ،ف�إن حليب الأم يظل م�صدر ًا مهم ًا للطاقة والربوتني والعنا�صر املغذية الأخرى
مثل فيتامني «�أ» واحلديد .وحليب الأم ي�ساعد على احلماية من الأمرا�ض ما دام
الطفل م�ستمر ًا يف الر�ضاعة .ومنذ ال�شهر ال�ساد�س من عمره ،يجب �إر�ضاع الطفل
حليب الأم قبل �إعطائه الأطعمة الأخرى للت�أكد من �أن الطفل الر�ضيع يتناول الكثري
من حليب الأم كل يوم .ويجب �أن يت�ضمن غذاء الطفل اخل�ضراوات واحلبوب والبقول
املق�شرة واملطهوة واملهرو�سة وبع�ض الزيوت ،و ال�سمك والبي�ض والدجاج واللحـم �أو
منتجات احلليب لتزويده بالفيتامينات واملعادن .بعد الوجبات ويف �أوقات �أخرى.
وت�ستطيع الأم اال�ستمرار يف �إر�ضاع طفلها ما دامت ترغب هي والطفل يف ذلك.

التوجيهات العامة عن التغذية التكميلية

فيما ي�أتي جدول يبني الغذاء الذي يجب �أن يتناوله الطفل يف كل عمر:
العمر

الغذاء

من �سن � 6أ�شهر �إىل �سن � 12شهر ًا

الر�ضاعة املتكررة و�إعطا�ؤه �أطعمة �أخرى من ثالث �إىل خم�س مرات يف اليوم ب�شكل
منظم.

من �سن � 12شهر ًا �إىل �سن � 24شهر ًا الر�ضاعة املتكررة و�إعطا�ؤه من �أطعمة الأ�سرة خم�س مرات يف اليوم ب�شكل منظم.
من �سن � 24شهر ًا ف�صاعد ًا

اال�ستمرار يف الر�ضاعة �إذا مل يتوفر م�صدر �آخر للحليب ،و�إعطا�ؤه من �أطعمة الأ�سرة
خم�س مرات يف اليوم.

وكثري ًا ما مير�ض الأطفال عندما يبد�أون يف احلبو وامل�شي واللعب وتناول �أطعمة �أخرى غري حليب الأم .والطفل املري�ض يحتاج
مغذ و�سهل اله�ضم عندما يفقد الطفل �شهيته للأطعمـة الأخرى .والر�ضاعة ميكن �أن
�إىل كثري من حليب الأم .وحليب الأم طعام ٍ
تهدئ الطفل �إذا كان منزعج ًا.
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مي���ك���ن ل���ل���م���ر�أة ال��ع��ام��ل��ة
اال�ستمرار يف �إر�ضاع طفلها من
ثديها �أكرب عدد ممكن من املرات
عندما يكون معها �إذا مل ت�ستطع
الأم �أن تكون مع طفلها خالل
�ساعات العمل ،ينبغي �أن تر�ضعه
�أك�ب�ر ع���دد م��ن امل����رات عندما
يكونان مع ًا.

ذلك �أن تكرار الر�ضاعة �سي�ضمن ا�ستمرار �إدرارها للحليب.و�إذا مل ت�ستطع املر�أة
�إر�ضاع طفلها يف مكان عملها ،يجب عليها �أن تع�صر حليبها مرتني �أو ثالث مرات
خالل يوم العمل وحتتفظ به يف وعاء نظيف .وحليب الأم ميكن تخزينه مدة � 8ساعات
يف درجة حرارة الغرفة العاديـة دون 25درجة دون �أن يف�سد .وميكن �إعطاء احلليب
املع�صور للطفل بطريقة عقيمة.ويجب على الأم �أال تعطي الطفل بدائل للحليب
الطبيعي.وت�ستطيع الأ�سر واملجتمعات املحلية �أن ت�شجع �أرب��اب الأعمال على منح
الأمهات �إجازة �أمومة مدفوعة الأجر ،و�إن�شاء ح�ضانات ،وتخ�صي�ص الوقت واملكان
املنا�سبني لكي تر�ضع الن�ساء �أطفالهن �أو يع�صرن حليبهن.

االق��ت�����ص��ار ع��ل��ى الر�ضاعة
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ح��م��اي��ة ل��ل��أم من
حمل �آخ���ر بن�سبة ت��زي��د على
 98يف املئة مدة �ستة �أ�شهر بعد
الوالدة،

ويكون ذلك �إذا مل ت�ست�أنف الدورة ال�شهرية ،و�إذا ما كان طفلها ير�ضع من ثدييها
مرات كثرية خالل النهار والليل ،و�إذا مل ُي َع َط �أي طعام �أو �شراب �آخ��ر� ،أو َ
يعط
احللمة ال�صناعية لإ�سكاته .كلما ر�ضع الطفل عدد ًا �أكرب من املرات ،ت�أخر ا�ستئناف
دورات الطمث لدى الأم .و�إذا �أر�ضعت الأم طفلها �أقل من  8مرات خالل � 24ساعة �أو
�إذا �أعطته طعام ًا �أو �شراب ًا �آخر �أو حلمة �صناعية لإ�سكاته ،فقد تقل مرات الر�ضاعة،
مما ي�ؤدي �إىل �سرعة ا�ستئناف طمث الأم.وميكن �أن ت�صبح الأم حام ًال قبل �أن تعود
�إليها الدورة .وي�صبح هذا �أكرث احتما ًال بعد �ستة �أ�شهر من الوالدة.وينبغي على املر�أة
التي ترغب يف ت�أخري حمل �آخر �أن تختار و�سيلة �أخرى لتنظيم الأ�سرة �إذا ما حدث
لها �أي �أمر من الأمور الآتية:

8

9

ه��ن��اك خطر م��ن �أن ينتقل وينبغي على الن�ساء امل�صابات بهذا املر�ض �أو الالئي ي�شك يف �إ�صابتهن به ا�ست�شارة
مر�ض الإيدز من املر�أة امل�صابة اخت�صا�صي لإجراءالفحو�صات الالزمة واحل�صول على امل�شورة والن�صيحة للحد من
�إىل طفلها الر�ضيع م��ن خالل خطر انتقال العدوى للطفل .من املهم �أن يعرف اجلميع كيف يتفادون الإ�صابة مبر�ض
الإيدز.
الر�ضاعة الطبيعية.
وينبغي �أن تدرك الن�ساء احلوامل والأمهات اجلدد �أنهن �إذا �أ�صنب بالإيدز ،فقد ينقلن
العدوى لأطفالهن خالل احلمل �أو ال��والدة �أو من خالل الر�ضاعة.و�أف�ضل طريقة
لتجنب نقل العدوى هي جتنب الإ�صابة به .وميكن احل ّد من خماطر انتقال عدوى
الإيدز عن طريق االت�صال اجلن�سي �إذا ما امتنع النا�س عن ممار�سة اجلن�س خارج
�إط��ار الزوجية ،فالعفة و الإخال�ص املتبادل بني الزوجني غري امل�صابني يحميهما
من فريو�س عوز املناعة ،وينبغي على الن�ساء احلوامل �أو الأمهات اجلدد امل�صابات
بالإيدز �أو امل�شتبه يف �أنهن م�صابات به ،ا�ست�شارة اخت�صا�صي لإجراء الفحو�صات
واحل�صول على امل�شورة الالزمة.

.
.
.

ا�ستئناف دورات الطمث

كان طفلها يتناول �أطعمة �أو م�شروبات �أخرى� ،أو ي�ستخدم احللمة املطاطية �أو
م�صا�صة لإ�سكاته
بلوغ طفلها ال�شهر ال�ساد�س من العمر

ومن الأف�ضل ل�صحة الأم و�أطفالها �أن تتجنب حدوث حمل �آخر قبل �أن يبلغ �سن �أ�صغر �أطفالها �أكرث من �سنتني .وينبغي �إ�سداء
الن�صح للوالدين اجلدد عن تنظيم الأ�سرة من قبل عامل �صحي �أو قابلة مدربة.و�إن معظم و�سائل ت�أخري احلمل لي�س لها ت�أثري على
نوعية حليب الأم� .إال �أن بع�ض �أقرا�ص منع احلمل حتتوي يف هرمون الأ�سرتوجني الذي قد يقلل من كمية حليب الأم .والعاملون
ال�صحيون املدربون ي�ستطيعـون �أن يقدموا الن�صح للأم املر�ضعة حول �أف�ضل �أنواع و�سائل منع احلمل.
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التغذية والنمـو

ملاذا يقت�ضي الأمر تبادل املعلومات والعمل مبوجبها عن

ر�سائل �أ�سا�سية:
ما الذي يحق لكل �أ�سرة وجمتمع معرفته عن

يرتبط �أكرث من ن�صف وفيات الأطفال ب�سوء التغذية التي تُ�ضعف مقاومة اجل�سم للأمرا�ض .فالغذاء غري اجليد ،واملر�ض املتكرر،
وعدم كفاية رعاية الأطفال ال�صغار �أو الإهمال ميكن �أن ي�ؤدي �إىل �سوء التغذية.

1

التغذية والنمـو

تتغذ املر�أة جيد ًا خالل احلمل� ،أو �إذا مل َ
و�إذا مل َّ
يتغذ الطفل جيد ًا خالل ال�سنتني الأوليني من عمره ،ف�إن منو الطفل البدين
والذهني قد يتباط�أ .وال ميكن تعوي�ض ذلك عندما يكرب الطفل يف ال�سن .وي�ؤثر ذلك يف الطفل طيلة حياته.
�إن للأطفال احلق يف بيئة ت�ؤمن لهم الرعاية واحلماية ،ويف احل�صول على الأطعمة املغذية والرعاية ال�صحية الأ�سا�سية حلمايتهم
من املر�ض ولتعزيز منوهم وتطورهم.

التغذية والنمو

2

ب�شكل جيد و�أن يزداد وزنه ب�سرعة .ومنذ الوالدة وحتى �سن العامني ،يجب وزن الطفل كل �شهر.
ينبغي �أن ينمو الطفل ال�صغري ٍ
ف�إذا مل يز َد ْد وزن الطفل خالل �شهرين ،فالبد �أن تكون هناك م�شكلة ما.
حليب الأم وحده هو الغذاء وال�شراب الذي يحتاج �إليه الطفل الر�ضيع حتى ال�ستة �أ�شهر .وبعد ذلك ،يحتاج الطفل �إىل جمموعة
متنوعة من الأطعمة الأخرى ،بالإ�ضافة �إىل حليب الأم.

3
 4يحتاج الأطفال �إىل فيتامني «�أ» ملقاومة الأمرا�ض ومنع الإ�صابات الب�صرية .ويوجد فيتامني «�أ» يف حليب الأم واخل�ضراوات
يحتاج الأطفال من �سن �ستة �أ�شهر حتى �سن �سنتني� ،إىل خم�س وجبات يف اليوم ،عالو ًة على ا�ستمرار الر�ضاعة الطبيعية.

5

والفواكه ،والزيوت والبي�ض ومنتجات احلليب ،والأغذية املدعمة� ،أو م�ستح�ضرات فيتامني((�أ))يحتاج �أطفال الإر�ضاع
الوالدي �إىل فيتامني «د».ملنع الإ�صابة بالك�ساح وهو يوجد ب�أ�شعةال�شم�س وال�سمك والأغذية امل�ضاف �إليها وامل�ستح�ضرات
ال�صيدالنية .كما ت�ؤدي اال�ضطرابات النف�سية االجتماعية والفقر واجلهل �إىل ف�شل منو عند الأطفال.

يحتاج الأطفال �إىل �أغذية غنية باحلديد حلماية قدراتهم اجل�سدية والعقلية .و�أف�ضل امل�صادر الغنية باحلديد هي الكبد،
املدعمة باحلديد �أو امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية من
واللحوم قليلة الدهن ،وال�سمك و�صفارالبي�ض و اخل�ضار الورقية والأطعمة ّ
مكمالت احلديد.

6
 7يحتاج الأطفال خالل املر�ض �إىل تناول الطعام بانتظام .يحتاج الأطفال �إىل وجبة �إ�ضافية يومي ًا مدة �أ�سبوع على الأقل بعد
امللح املعا َلج باليود �ضروري للوقاية من �صعوبات التعلم وت�أخر منو الأطفال .
املر�ض.

 - 62حقائق للحياة 2008

حقائق للحياة 63 -2008

ملاذا يقت�ضي الأمر تبادل املعلومات والعمل مبوجبها عن

التغذية والنمـو

1

يينبغي �أن ي��ن��م��و الطفل
ب�شكل جيد و�أن يزيد
ال�صغري
ٍ
وزن���ه ب�سرعة .وم��ن��ذ ال���والدة
وح��ت��ى �سن ع��ام�ين ،يجب وزن
الطفل كل �شهر.

ف���إذا مل ي��زد ْد وزن الطفل مدة �شهرين ،فالبد �أن هناك م�شكلة م��ا.زي��ادة الوزن
املنتظمة هي �أهم عالمة ت�شري �إىل �أن الطفل ينمو ويتطور ب�صورة جيدة .ويجب وزن
الطفل عند كل زيارة طبية.
والطفل الذي يتناول حليب الأم وحده يف الأ�شهر ال�ستة الأوىل تقريب ًا ينمو ب�شكل
جيد خالل هذه الفرتة .والر�ضاعة الطبيعية ت�ساعد على حماية الأطفال من الأمرا�ض
ال�شائعة وت�ضمن النمو والتطور البدين والذهني اجليد .والر�ضع الذين ال يتغذون على
حليب الأم قد ال يتعلمون ب�سهولة مثل الر�ضع الذين ير�ضعون ر�ضاعة طبيعية.
و�إذا مل يزد ْد وزن الطفل مدة �شهرين ،ف�إنه قد يحتاج �إىل كمية �أكرب من الطعام
مغذ �أكرث ،وقد يكون مري�ض ًا �أو يحتاج �إىل مزيد من الرعاية.
وال�شراب �أو �إىل طعام ٍ
وعلى الوالدين والعاملني ال�صح ّيني �أن يت�صرفوا ب�سرعة الكت�شاف �سبب امل�شكلة.
ويجب �أن يكون لكل طفل �صغري بطاقة منو خا�صة به ي�سجل عليها تطور منوه يف كل
زيارة.

ويف حال عدم زيادة وزن الطفل بانتظام �أو كان الطفل ال ينمو ب�شكل جيد ،ندرج بع�ض الأ�سئلة املهمة مع �أجوبتها لبيان �أ�سباب
هذه امل�شكلة:
هل يتناول الطفل عدد ًا كافي ًا من الوجبات الغذائية؟

.
.
.

�إن الطفل يحتاج �إىل تناول الطعام من ثالث �إىل خم�س مرات يف اليوم .والطفل الذي لديه �إعاقة قد يحتاج �إىل مزيد من
امل�ساعدة والوقت لإطعامه.

هل يح�صل الطفل على ما يكفيه من الطعام؟
�إذا كان الطفل ي�أكل طعامه ويريد املزيد ،فيجب تقدمي املزيد من طعامه.

هل حتتوي وجبات الطفل على �أقل مما يجب من الأطعمة التي ت�ساعد على«النمو» وتوفر «الطاقة»؟

.
.

هل يرف�ض الطفل الطعام؟
	�إذا ب��دا �أن الطفل ال ي��روق له طعم ن��وع معني من الطعام ،يجب تقدمي �أن��واع �أخ��رى ل��ه .ويجب تقدمي �أطعمة جديدة له
بالتدريج.

.

هل الطفل مري�ض؟
الطفل املري�ض يحتاج �إىل ت�شجيع لتناول وجبات �صغرية متكررة .وبعد املر�ض ،يحتاج الطفل �إىل وجبة �إ�ضافية يومي ًا مدة
�أ�سبوع .والأطفال ال�صغار يحتاجون كمية �إ�ضافية من حليب الأم مدة �أ�سبوع على الأقل .و�إذا كان الطفل كثري املر�ض ،يجب
فح�صه من ِق َبل طبيب.

هل يح�صل الطفل على ما يكفي من الأطعمة املحتوية على فيتامني «�أ» للوقاية من املر�ض؟
حليب الأم غني بفيتامني «�أ» .والأغذية الأخرى املحتوية على فيتامني «�أ» هي الكبد والبي�ض ومنتجات احلليب والزيوت والفواكه
واخل�ضراوات ال�صفراء والربتقالية اللون ،والكثري من اخل�ضراوات ذات الأوراق اخل�ضراء .و�إذا مل تتوافر هذه الأغذية بكميات
كافية ،كما هو احلال يف العديد من البلدان النامية ،ف�إن الطفل يحتاج �إىل كب�سولة من فيتامني «�أ» مرتني يف العام.

.

هل ُيعطى الطفل بدائل حليب الأم بزجاجة الر�ضاعة؟
	�إذا كان عمر الطفل �أقل من �ستة �أ�شهر ،ف�إن حليب الأم وحده هو الأف�ضل .ومن �سن �ستة �أ�شهر �إىل �سن � 24شهر ًا ،يظل حليب
الأم هو احلليب الأف�ضل� ،إذ �إ َنه م�صدر مهم للعديد من املواد املغذية .و�إذا �أُعطي حليب ًا �آخ َر يجب �أن ُيعطى من كوب نظيف
مفتوح بد ًال من زجاجة الر�ضاعة.

.

هل يتم االحتفاظ بالطعام واملاء نظيفني؟
	�إذا مل يحدث هذا ف�إن الطفل �سيمر�ض كثري ًا .وينبغي غ�سل الطعام النيئ جيد ًا �أو طهيه .كما ينبغي تناول الطعام املُطهو دون
ت�أخري .ويجب �أن يح�صل على املاء من م�صدر �آمن و�أن يتم احلفاظ عليه نظيف ًا .وميكن احل�صول على مياه ال�شرب النظيفة
من �شبكات املياه التي تتم �صيانتها ومراقبتها ومعاجلتها بالكلور ب�صورة منتظمة .وميكن �أي�ض ًا احل�صول على املياه النظيفة
من بئر ارتوازية ،ومن م�ضخة يدوية ،ومن عني ماء حممية �أو بئر حممية .و�إذا كان املاء م�أخوذ ًا من برك �أو ترع �أو عيون �أو
�آبار �أو خزانات ،فيمكن غليه لي�صبح �أكرث �أمان ًا

.
.

هل ُيطرح الرباز يف مرحا�ض �أو ُيدفن؟
	�إذا كان ال يتم ذلك ،ف�إن الطفل تتكرر �إ�صابته بالطفيليات وب�أمرا�ض �أخرى .والطفل امل�صاب بها يحتاج �إىل دواء للتخل�ص
منها ميكنه احل�صول عليه من عامل �صحي.
هل ُيرتك الطفل فرتات طويلة مبفرده �أو يف رعاية طفل �أكرب منه؟
ومزيد من الت�شجيع ،خا�صة يف �أثناء تناوله
	�إذا كان الأمر كذلك ،ف�إن الطفل ال�صغري يحتاج �إىل اهتمام �أكرب من البالغني
ٍ
الوجبات.

الأطعمة التي ت�ساعد الطفل على النمو هي اللحوم والأ�سماك والبي�ض والفول واملك�سرات واحلبوب والبقول .و�إ�ضافة مقدار
�صغري من الزيوت يعطي طاقة �إ�ضافية ,وجتب �إ�ضافة الفيتامينات.
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يف الأ�شهر الأوىل ،عندما يكون الطفل �أكرث تعر�ض ًا للمخاطر ،ي�ساعد �إر�ضاعه فقط
من حليب الأم على حمايته من الإ�سهال وغ�يره من الأمرا�ض الأخ��رى املتف�شية.
وعندما يبلغ الطفل نحو �ستة �أ�شهر ،يحتاج �إىل �أنواع �أخرى من الطعام وال�شراب.
ولكن الر�ضاعة الطبيعية يجب �أن ت�ستمر �إىل ال�سنة الثانية.

حليب الأم وحده هو الغذاء
وال�����ش��راب ال���ذي ي��ح��ت��اج �إليه
الطفل الر�ضيع حتى �سن ال�ستة
�أ�شهر .وبعد ذلك يحتاج الطفل
�إىل جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من و�إذا مل يز َد ْد وزن الطفل الر�ضيع الذي مل يتجاوز بعد الأ�شهر ال�ستة  ،فربمَ ا يكون
الأط��ع��م��ةالأخ��رى ،ف�ض ً
ال عن بحاجة �إىل زيادة عدد الر�ضعات �أو فح�صه من قبل الطبيب.
حليب الأم.

ال يحتاج الطفل الذي يقل عمره عن �ستة �أ�شهر ،والذي ير�ضع ر�ضاعة طبيعية بحت ًة
�إىل �أية �سوائل �أخرى حتى املاء.
الطفل الذي ير�ضع ر�ضاعة طبيعية ،لكن وزنه ال يزداد قد يكون مري�ض ًا �أو ال يح�صل
على ما يكفي من حليب الأم .وميكن للعامل ال�صحي �أن يراجع احلالة ال�صحية للطفل
وي�شري على الأم بزيادة كمية ما يتناوله الطفل من حليب �أمه.
يحتاج الطفل بدء ًا من ال�شهر ال�ساد�س تقريب ًا �إىل �أطعمة �أخرى�( ،أطعمة تكميلية)،
عالوة على حليب الأم .ويجب �أن يحتوي طعام الطفل على خ�ضراوات ّ
مق�شرة ومطهوة
ومهرو�سة ،كما يجب �أن يحتوي على احلبوب والبقول والفاكهة ،وبع�ض الزيوت،
وكذلك ال�سمك والبي�ض والدجاج واللحم �أو منتجات احلليب لتزويده بالفيتامينات
واملعادن .وكلما زاد تنوع الطعام ،كان ذلك �أف�ضل.

3

يحتاج الأطفال بدء ًا من �سن ولكي ينمو الأطفال ويظلوا �أ�صحاء ،ف�إنهم يحتاجون لت�شكيلة متنوعة من الأطعمة
�ستة �أ�شهر �إىل خم�س وجبات املغذية ،مثل الأ�سماك والبقول واحلبوب والبي�ض والفواكه واخل�ضراوات� ،إىل جانب
يف ال��ي��وم ،ف�ض ً
ال ع��ن ا�ستمرار حليب الأم.

الر�ضاعة الطبيعية�.إن �سوء �إن معدة الطفل �أ�صغر من معدة البالغ ،لذلك ف�إن الطفل ال ي�ستطيع �أن يتناول كمية
التغذية يف العامني الأول�ين من كبرية من الطعام يف وجبة واحدة .ولكن احتياجات الطفل من الطاقة لبناء ج�سده
حياة الطفل ميكن �أن يبطئ منوه كبرية .لذلك ،فمن املهم �أن ي�أكل الأطفال مرات عديدة ل�سد جميع احتياجاتهم.

اجل�سدي والعقلي بقية حياته.

.

يجب �إ�ضافة �أطعمة مثل اخل�����ض��راوات والفواكه املهرو�سة و قليل من اللحم
املهرو�س ،و البي�ض �أو ال�سمك لطعام الأطفال كلما �أمكن ذلك .وميكن �إ�ضافة
كمية �صغرية من الـزيوت.

و�إذا كان الطعام يق ّدم على طبق واحد للجميع ،فقد ال يح�صل الأطفال ال�صغار
على ما يكفيهم من الطعام .لذلك يجب تقدمي الطعام للأطفال ال�صغار يف �أطباق
خا�صة بهم ل�ضمان تناولهـم ما يحتاجونه من الطعام ،وحتى ت�ستطيع الوالدة �أو مقدم
الرعاية �أن يعرف الكمية التي تناولوها.
وقد يحتاج الأطفال ال�صغار �إىل الت�شجيع لكي يتناولوا طعامهم ،وقد يحتاجون �إىل
م�ساعدة يف تناول الطعام �أو ا�ستخدام الأدوات .والطفل املع َوق قد يحتاج �إىل مزيد
من امل�ساعدة يف تناول الطعام وال�شراب.

.
.
.

يجب �إر�ضاع الأطفال من �سن � 6أ�شهر �إىل � 12شهر ًا عدة مرات.

تزيد بعد بلوغ الطفل �ستة �أ�شهر ،خماطر العدوى� ،إذ �إِنَ الطفل يبد�أ يف تناول �أطعمة �أخرى كما يبد�أ يف احلبو .لذلك يجب
احلفاظ على �أيدي الطفل نظيفة وعلى طعامه نظيف ًا.
يجب �أن ي�ستمر الأطفال من �سن � 12إىل � 24شهر ًا يف الر�ضاعة الطبيعيةبعد الوجبات وحينما يريدون ذلك.
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يحتاج الأطفال �إىل فيتامني ويوجد فيتامني «�أ» يف العديد من اخل�ضراوات والفواكه ،والزيوت والبي�ض ومنتجات
«�أ» مل��ق��اوم��ة الأم���را����ض ومنع احلليب،والأغذية املدعمة ،وحليب الأم� ،أو يف امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية من مكمالت
فيتامني «�أ».كما يحتاج �أطفال الإر�ضاع الوالدي �إىل فتامني “د” لوقاية الأطفال من
الإعاقات الب�صرية.
ا لك�ساح وعند ما الي�أخذون حاجتهم من هذا الفتامني ي�صابون بال�ضعف الع�ضلي
وت�أخر امل�شي وتقو�س ال�ساقني .يزود حليب الأم الأطفال باحتياجاتهم الكاملة من
فيتامني «�أ» ،حتى يبلغوا من العمر �ستة �أ�شهر� .شريطة �أن حت�صل الأم على ما يكفي
منه يف طعامها �أو يف مكمالت له .ويحتاج الأطفال الذين يبلغون من العمر �ستة �أ�شهر
ف�أكرث �إىل احل�صول على فيتامني «�أ» من �أطعمة �أخرى �أو مكمالت غذائية .
ويوجد فيتامني «�أ» يف الكبد والبي�ض ومنتجات احلليب وزيت كبد الأ�سماك الغنية
بالدهون ،ويف املاجنا النا�ضجة وثمر البابايا ،والبطاطا احللوة واخل�ضراوات ذات
الأوراق اخل�ضراء الداكنة واجلزر.
وعندما ال يح�صل الأطفال على ما يكفي من فيتامني «�أ» ،يتعر�ضون خلطر الإ�صابة
بالع�شى الليلي .ف�إذا كان الطفل يجد �صعوبة يف الر�ؤية يف امل�ساء (قبل الغروب) �أو يف
الليل ،فمن املحتمل �أنه يحتاج �إىل مزيد من فيتامني «�أ» .ويجب �أن ي�ؤخذ الطفل �إىل
عامل �صحي لإعطائه كب�سولة من فيتامني «�أ» ويف بع�ض البلدان ،متت �إ�ضافة فيتامني
«�أ» �إىل الزيوت و�إىل �أطعمة �أخرى .وميكن احل�صول �أي�ض ًا على فيتامني «�أ» على �شكل
كب�سوالت �أو �سائل .ويف بلدان كثرية يتم توزيع كب�سوالت فيتامني «�أ» .مرة �أو مرتني يف
العام على كل الأطفال من �سن �ستة �أ�شهر حتى خم�س �سنوات.
وي�ستنزف الإ�سهال واحل�صبة فيتامني «�أ» من ج�سم الطفل .وميكن تعوي�ض فيتامني
«�أ» بزيادة عدد مرات الر�ضاعة ،وبالن�سبة للأطفال الذين يزيد عمرهم على �ستة
�أ�شهر ،ميكن تعوي�ضهم عن ذلك ،ب�إطعامهم مزيد ًا من الفواكه واخل�ضراوات ،والبي�ض
والكبد ومنتجات احلليب .وينبغي �إعطاء الأطفال الذين ي�صابون بالإ�سهال الذي
ي�ستمر �أكرث من  14يوم ًا والأطفال امل�صابني باحل�صبة كب�سولة فيتامني «�أ» ،والتي يتم
احل�صول عليها من �أحد العاملني ال�صح ّيني.

5

يحتاج الأطفال �إىل �أطعمة
غ���ن��� ّي���ة ب���احل���دي���د حل��م��اي��ة
قدراتهم البدنية والذهنية.
و�أف�ضل امل�صادر الغنية باحلديد
ه���ي ال��ك��ب��د و ال��ل��ح��وم قليلة
ال���ده���ون ،وال�����س��م��ك والبي�ض
والأطعمة املدعمة باحلديد،
�أو امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية من
مكمالت احلديد.

فقر الدم :قد يكون �سبب فقر الدم ،يف الغالب نق�ص احلديد و ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
�إ�ضعاف النمو اجل�سدي والذهني .وت�شمل �أعرا�ض فقر الدم �شحوب الل�سان والك ّفني
وال�شفتني من الداخل ،وال�شعور بالتعب وانقطاع النف�س .وفقر الدم هو �أكرث �أمرا�ض
�سوء التغذية �شيوع ًا يف العامل.

.
.

وميكن لفقر الدم الب�سيط لدى الأطفال الر�ضع و�صغار الأطفال �أن ي�ضعف النمو
الفكري والذهني.
وفقر الدم لدى الأطفال الذين تقل �أعمارهم عن �سنتني ميكن �أن ي�سبب م�شاكل
يف التنا�سق والتوازن ،وقد يبدو الطفل منطوي ًا ومرتدد ًا .وهذا قد يح ّد من قدرة
الطفل على التفاعل ،وميكن �أن يع ّوق منوه الفكري.

.
.
.

ويزيد فقر الدم خالل احلمل من خطورة النزيف ومن خماطر االلتهابات يف �أثناء
الوالدة ،ومن ثم فهو �سبب مهم لوفيات الأمهات .ويعاين الأطفال املولودون لأمهات
م�صابات بفقر الدم عادة من انخفا�ض الوزن عند الوالدة ومن فقر الدم.
وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية من مكمالت احلديد للن�ساء احلوامل حتمي الن�ساء
حد �سواء من فقر الدم .ويوجد احلديد يف الكبد ،واللحوم قليلة
و�أطفالهن على ٍ
الدهون ،والبي�ض والبقول .كما �أن تقوية الأطعمة باحلديد تقي من الإ�صابة بفقر
الدم (الأنيميا) .وقد ت�سبب املالريا و الطفيليات حدوث فقر الدم (الأنيميا) �أو
تزيده �سوء ًا.
وميكن الوقاية من املالريا بالنوم حتت نامو�سية ّمتت معاجلتها مببيد ح�شري
مو�صى به.

وينبغي عالج الأطفال الذين يعي�شون يف مناطق ت�ستوطن فيها الديدان بكرث ٍة
مرتني �أو ثالث مرات يف ال�سنة ب�أدوية مو�صى بها للتخل�ص من الديدان الطفيلية.
وممار�سات النظافة ال�صحية اجليدة تقي من الديدان .ويجب �أال يلعب الأطفال
بالقرب من املراحي�ض ،ويجب �أن يغ�سلوا �أيديهم كثري ًا و�أن يرتدوا �أحذية ملنع
�إ�صابتهم بالديدان.

يحتاج �أطفال الإر�ضاع الوالدين �إىل فيتامني د للوقاية من الك�ساح و يوجد فيتامني د ب�أ�شعة ال�شم�س و الأ�سماك .ويع ُد حليب الأم و
حليب البقر فقري ًا بالفيتامني د ،من �أعرا�ض عوز فيتامني د طراوة بعظم اجلمجمة وعندما ال ي�أخذ الر�ضع حاجتهم من فيتامني
د يحدث لديهم �ضعف ع�ضلي ،وت�أخر بامل�شي ،وتقو�س بال�ساقيني .ويف حاالت النق�ص ال�شديد من فيتامني د قد يحدث اختالج
.بنق�ص الكل�س خا�صة�إذا كان لدى الأم �سوء تغذية �أو تكرار حمول .لذلك يجب �إعطا�ؤه ب�شكل نقاط (نقطة يومي ًا) �أو يعطى بعمر
� 3أ�شهر  100وحدة فموية �أو ع�ضلية  ،وعلى الأم احلامل �أخذ الأغذية الغنية بالكال�سيوم و الفيتامني د  100وحدة فموية �أو ع�ضلية،
وعلى الأم احلامل �أخذ الأغذية الغنية بالكال�سيوم و الفيتامني د.
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6

امللح املعا َلج باليود �ضروري و�إذا مل يح�صل الطفل على ما يكفي من اليود� ،أو كان لدى الأم نق�ص يف اليود خالل
للوقاية من �إعاقات التعلم ومن فرتة احلمل ،فمن املحتمل �أن يولد الطفل م�صاب ًا ب�إعاقة ذهنية �أو �سمعية �أو �إعاقة
ت�أخري منو الأط��ف��ال�.إن تناول يف الكالم� ،أو قد يت�أخر منوه اجل�سدي �أو العقلي.

كميات �صغرية من اليود �ضرورية و�إن ت�ضخم الغدة الدرقية ،والتي تظهر ب�شكل تورم يف العنق ،هي عالمة على نق�ص
لنمو الأطفال وتطورهم.
اليود يف الطعام ،و�إذا كانت املر�أة احلامل م�صابة بت�ضخم يف الغدة الدرقية ف�إنها
تكون ُمعر�ضة بدرجة كبرية خلطر الإجها�ض� ،أو والدة جنني ميت �أو والدة طفل
م�صاب بتلف الدماغ.
وا�ستخدام امللح املحتوي على اليود بد ًال من امللح العادي يزود املر�أة احلامل والأطفال
بالقدر الذي يحتاجونه من اليود .و�إذا مل يتوافر امللح املعالج باليود ،يجب �أن تتناول
الن�ساء والأط��ف��ال امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية من مكمالت اليود ،والتي يوزعها
العاملون ال�صح ّيون.

7

خالل املر�ض ،يحتاج الأطفال
�إىل ت��ن��اول ال��ط��ع��ام بانتظام.
وبعد امل��ر���ض ،يحتاج الأطفال
�إىل وجبة �إ�ضافية يومي ًا مدة
�أ�سبوع على الأقل.

عندما مير�ض الأطفال ،وال �س َيما عندما ي�صابون بالإ�سهال �أو احل�صبة ،تتناق�ص
�شهيتهم للطعام ،وي�ستخدم ج�سدهم الطعام الذي يتناولونه بقدر �أقل من الفاعلية.
و�إذا تكرر ذلك عدة مرات يف العام ف�إن منو الطفل �سيتباط�أ �أو يتوقف.
ومن ال�ضروري ت�شجيع الطفل املري�ض على تناول الطعام .وقد يكون هذا �صعب ًا ،لأنَ
الأطفال املر�ضى ت�ض ُعف �شهيتهم للأكل .ومن املهم اال�ستمرار يف تقدمي الأطعمة
التي يحبها الطفل ،بكميات �صغرية ومتكررة قدر الإمكان .وتع ُد زيادة عدد مرات
الر�ضاعة الطبيعية مهمة ب�شكل خا�ص.
ومن ال�ضروري ت�شجيع الطفل املري�ض على ال�شرب قدر الإمكان خ�شيةالإ�صابة
باجلفاف  .فاجلفاف م�شكلة خطرية بالن�سبة للأطفال امل�صابني بالإ�سهال.
و�إذا ا�ستمر املر�ض وفقدان ال�شهية �أكرث من ب�ضعة �أيام ،ف�إن الأمر يقت�ضي ا�صطحاب
الطفل �إىل الطبيب �أو �إىل �أحد العاملني ال�صح ّيني املدربني .وال ي�شفى الطفل بالكامل
من املر�ض حتى ي�صل وزنه �إىل م�ستوى النمو الذي كان عليه قبل بدء املر�ض.
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التح�صني باللقاح

ملاذا يقت�ضي الأمر تبادل املعلومات والعمل مبوجبها عن

التح�صني باللقاح

يف كل عام ،ميوت  1.7مليون طفل يف العامل من �أمرا�ض كان ميكن الوقاية منها بلقاحات متوافرة .هذه اللقاحات حتمي الأطفال
املح�صنيني بها من هذه الأمرا�ض اخلطرية التي كثري ًا ما ت�ؤدي �إىل العجز �أو الوفاة .ومن حق كل الأطفال �أن يح�صلوا على هذه
احلماية.
�إن كل طفل يحتاج �إىل التح�صني .وحتتاج الن�ساء احلوامل �إىل التح�صني �ضد الكزاز حلماية �أنف�سهن و�أطفالهن وحديثي
الوالدة.
ومن ال�ضروري �أن يعرف الوالدان ملاذا يجب حت�صني الطفل ؟ ومتى و�أين ؟ وكم مرة يجب �أن يتم حت�صني الطفل؟ .ويقت�ضي الأمر
�أن يعرف الوالدان �أي�ض ًا �أنه ال خوف من حت�صني الطفل ،حتى ولو كان مري�ض ًا �أو م�صاب ًا بعجز �أو يعاين من �سوء التغذية.

ر�سائل �أ�سا�سية:
ما الذي يحق لكل �أ�سرة و لكل جمتمع معرفته عن

التلقيح

1
2
3
4

التلقيح �أمر �ضروري وكل طفل يحتاج �إىل عدد من جرعات اللقاح خالل ال�سنة الأوىل والثانية من حياته ،وجلرعات داعمة
بعد ذلك.
التلقيح يحمي الطفل من �أمرا�ض عديدة خطرية ،و الطفل الذي مل يح�صن �ضد املر�ض هو �أكرث عر�ضة للإ�صابة مب�ضاعفاته
�أو ب�إعاقة دائمة �أو �أن ميوت.
البدء ب�إعطاء لقاحات الطفل فور الوالدة ما �أمكن  ،و االلتزام مبواعيد �إعطاء اللقاحات ح�سب اجلدول املعتمد يك�سب الطفل
مناعة �أف�ضل بعمر �أ�صغر.
ال يوجد ما مينع من تلقيح الطفل �إال (ارتفاع احلرارة ال�شديد �أو الأمرا�ض املنهكة والتي ت�ستدعي دخول امل�شفى  ،و�أمرا�ض نق�ص
املناعة ،واملعاجلة الطويلة بالكورتيزون).

5
 6عملية التلقيح �آمنة �إذ يتم ا�ستخدام حمقنة جديدة لكل طفل ولكل جرعة.
 7يجب تلقيح جميع الن�ساء يف �سن الإجناب من عمر ( )49-15بلقاح الكزاز ،و ذلك حلمايتهن وحماية وليدهن من الإ�صابة
يجب ا�ستكمال اجلرعات املخ�ص�صة لكل لقاح لأن عدم اال�ستكمال = عدم التلقيح

8
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مبر�ض الكزاز املميت ،ولتحقيق املناعة املطلوبة يجب ا�ستكمال خم�س جرعات من اللقاح �إذا مل حت�صل �أي امر�أة عليها �سابق ًا
خالل لقاحات الطفولة و املدر�سة.

اللقاح �آمن وفعال ،وما يحدث عند الطفل من �أعرا�ض بعد �أخذه اللقاح (ارتفاع احلرارة ،البكاء ،تورم مكان اللقاح �أواحمرار)
هي �أعرا�ض ب�سيطة ميكن معاجلتها با�ستخدام كمادات وخاف�ضات احلرارة.
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معلومات م�ساندة

معلومات داعمة

التلقيح

1

ال��ت��ل��ق��ي��ح �أم�����ر ����ض���روري .التلقيح �ضرورة ملحة حلماية كل طفل من الإ�صابة ببع�ض الأمرا�ض اخلطرية ،ومن
وك���ل ط��ف��ل ي��ح��ت��اج �إىل ع��دد ال�ضروري للأهل معرفة ذلك والبدء بتلقيح الطفل باكر ًا ما �أمكن بعد الوالدة ،والتقيد
م��ن(اجل��رع��ات) خ�لال ال�سنة مبواعيد �إعطاء اللقاحات ح�سب اجلدول املعتمد من قبل وزارة ال�صحة.

الأوىل وال��ث��ان��ي��ة م��ن حياته،
و�إىل جرعات داعمة بعد ذلك.

جدول برنامج التلقيح الوطني
الزيارة عمر الطفل

1

اللقاح

خ�لال الأ�سبوع الأول ال�سل ()BCGالتهاب الكبد البائي جرعة �أوىل

من الوالدة

2

بداية ال�شهر الثالث

اخلما�سي  +ال�شلل الع�ضلي جرعة �أوىل

3

بداية ال�شهر الرابع

الرباعي جرعة �أوىل +ال�شلل الع�ضلي جرة ثانية

4

بداية ال�شهر اخلام�س الرباعي جرعة ثانية  +ال�شلل الفموي جرعة �أوىل

5

بداية ال�شهر ال�سابع

التهاب الكبد البائي جرعة ثانية  +ال�شلل الفموي جرعة ثانية

6

بعمر � 12شهر ًا

احل�صبة واحل�صبة الأملانية والنكاف جرعة �أوىل  +ال�شلل الفموي جرعة ثالثة
(ويعطى �أي�ض ًا ڤيتامني )A

7

بعمر � 18شهر ًا

الرباعي  +ال�شلل الفموي جرعة داعمة  +احل�صبة واحل�صبة الأملانية والنكاف جرعة
ثانية

*اخلما�سي يحوي لقاح التهاب الكبد البائي+امل�ستدمية النزلية +الثالثي
**الرباعي يحوي لقاح امل�ستدمية النزلية +الثالثي
*** الثالثي يحوي لقاح الدفرتيا +ال�سعال الديكي +الكزاز.
وبف�ضل اللقاح مت الق�ضاء على بع�ض الأمرا�ض مثل �شلل الأطفال ,,كزازالوليد ,وال�سيطرة على بع�ضها الآخر (احل�صبة واحل�صبة
الأملانية).
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3

البدء ب�إعطاء لقاحات الطفل البدء باكر ًا بتلقيح الطفل �ضروري خا�صة لبع�ض اللقاحات :

فور الوالدة ما �أمكن ،وااللتزام
مبواعيد �إعطاء اللقاحات ح�سب
اجل��دول املعتمد يك�سب الطفل
مناعة �أف�ضل بعمر �أ�صغر.

2

التلقيح يحمي الطفل من
�أم����را�����ض ع���دي���دة خ��ط�يرة و
الطفل الذي مل يلقح �ضد املر�ض
ه���و �أك��ث�ر ع��ر���ض��ة ل�ل�إ���ص��اب��ة
مب�ضاعفاته �أو ب�إعاقة دائمة
�أو �أن ميوت.
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و�صى ب�إعطائه خالل � 24ساعة الأوىل حلماية الوليد،
مثل لقاح الكبد الذي ُي َ
وخا�صة يف حال كون الأم م�صابة بالتهاب الكبد � ،Bإذ �إنَ احلماية التي توفرها
هذه اجلرعة �إذا ما عطيت خالل الفرتة املطلوبة (� 24ساعة الأوىل بعد الوالدة)
تتجاوز  %95يف حماية الوليد من انتقال العدوى �إليه من �أمه.

�إن املناعة التي تت�شكل عند الطفل تكون �أف�ضل وخا�صة بالن�سبة للقاح ال�سل.

.
.
.
.
.
.

الأطفال غري امللقحني عر�ضة للإ�صابة:
مبر�ض احل�صبة وال��ذي يتظاهر بحرارة وطفح جلدي و�أحيان ًا �سعال� ,سيالن
�أن��ف�,أو التهاب ملتحمة وما ينجم عنها من �سوء تغذية ,و�ضعف النمو الذهني,
تلف حوا�س ال�سمع والب�صر ف�ض ًال عن احتمال وفاة الطفل.
مبر�ض ال�سعال الديكي الذي يتظاهر بنوب من ال�سعال ال�شديد وت�ستمر من �أ�سبوع
�إىل �أ�سبوعيني يعقبها قيء ينجم عنه التهاب الرئة ,التهاب الدماغ ف�ض ًال عن
احتمال وفاة الطفل.
مر�ض التهاب الكبد  :Bالذي يتظاهر بفقدان ال�شهية ,غثيان ,قيء وطفح وغالب ًا
مايرتقى لظهور يرقان ،و�إن  %25-15من الأ�شخا�ص امل�صابني بعدوى فريو�س
التهاب الكبد املزمن �سوف ميوتون مبكر ًا �إما ب�سبب الت�شمع �أو �سرطان الكبد.
مر�ض �شلل الأطفال والذي يتظاهر بالإ�صابة ب�شلل رخو حاد مع ارتفاع حرارة عند
بداية املر�ض الذي قد ي�صيب �إحدى ال�ساقني �أو الذراعني� ،أو �أن ي�صيب ع�ضالت
التنف�س �أو البلع والذي يع ُد مهدد ًا للحياة.

4

ال ي��وج��د م��ان��ع م��ن تلقيح
ال��ط��ف��ل �إال(ارت����ف����اع احل���رارة
ال�شديد �أو الأم��را���ض املنهكة
والتي ت�ستدعي دخول امل�شفى,
�أمرا�ض نق�ص املناعة ,املعاجلة
الطويلة بالكورتيزون.

من الأ�سباب الرئي�سية التي متنع الوالدين من ا�صطحاب �أطفالهم للتلقيح هي مر�ض
الطفل ,والأمرا�ض التي باعتقادهم ت�شكل مانع ًا لإعطاء اللقاح هي ال�سعال ,والر�شح,
والإ�سهال ,واملعاجلة ب�أدوية التهاب و�أن يكون الطفل امل�صاب ب�سوء تغذية ,علم ًا �أنه ال
يوجد مانع للتلقيح يف الوقت املحدد له �سوى الأمرا�ض اخلطرية التي ت�ستدعي دخول
الطفل امل�شفى ,ارتفاع احلرارة ال�شديدة ,واملعاجلة بالكورتيزون ,و�أمرا�ض نق�ص
املناعة .والإ�صابة ال�سابقة باملر�ض الذي يلقح �ضده الطفل المتنع من �إعطاء الطفل
كامل لقاحاته وخا�صة �ضد املر�ض نف�سه.
حتى الطفل اخلديج وال��ذي ولد قبل وقته �أو امل�صاب بنق�ص وزن يلقح مثل باقي
الأطفال.

مر�ض التهاب ال�سحايا بجرثومة امل�ستدمية النزلية وحدوثه م�صحوب بتجرثم
الدم ف�ض ًال عن احتمال الإ�صابة بالتهاب ل�سان املزمار ,التهاب الرئة ,التهاب
املفا�صل ,والتهاب عظم ونقي.
مر�ض اخلانوق (الدفرتيا) وما ينجم عنه من م�ضاعفات ،مثل التهاب ع�ضلة
القلب واحتمال الوفاة ف�ض ًال عن احتمال �إ�صابة الطفل مبر�ض احل�صبة الأملانية,
والنكاف ,وال�سل و الكزاز ,والتي يتم التلقيح �ضدها.

�إن معظم الأمرا�ض اخلطرية وما ينجم عنها من م�ضاعفات وعقابيل ووفيات
حتدث خالل ال�سنة الأوىل من العمر.

5

ي��ج��ب ا�ستكمال اجل��رع��ات حتى تت�شكل املناعة املطلوبة والالزمة �ضد كل مر�ض من ال�ضروري �أن ي�ستكمل
املخ�ص�صة لكل لقاح لأن عدم الطفل جميع لقاحاته واجلرعات املطلوبة لكل لقاح� .إذ �إنَ بعمر اللقاحات تعطى
جرعة واحدة مثل ال�سل  ،وبع�ضها الآخر تعطى جرعتان احل�صبة واحل�صبة الأملانية
الأ�ستكمال = عدم التلقيح.
والنكاف ،وثالث جرعات مثل لقاح التهاب الكبد  ،Bوبع�ضها الآخر �أكرث من ذلك
لقاح امل�ستدمية النزلية ,لقاح الدفرتيا وال�سعال الديكي والكزاز ,لقاح ال�شلل�.إن عدم
ا�ستكمال اللقاحات باجلرعات املطلوبة كاف ًة عدم التلقيح.
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6

عملية التلقيح �آمنة �إذ يتم التلقيح الآمن يعني و�صول اللقاح ب�شكل �آمن وفعال �إىل كل طفل ،و هذا ي�ستلزم حفظ
ا�ستخدام حمقنة جديدة لكل اللقاحات ب�شكل جيد و �ضمن ال�شروط املطلوبة ,وحت�ضري اللقاح و�إعطاءه للطفل
طفل وكل جرعة لقاح.
با�ستخدام حمقنة جديدة لكل طفل ،ولكل جرعة لقاح  ،والتخل�ص ال�سليم من املحاقن
با�ستخدام �صناديق خا�صة ،لذلك حترق فيما بعد.

7

يجب تلقيح جميع الن�ساء
يف �سن الإجن��اب من عمر (-15
� 49سنة)بلقاح ال��ك��زاز وذلك
حلمايتها وحماية وليدها من
الإ�صابة مبر�ض الكزاز املميت.

ولتحقيق املناعة املطلوبة يجب ا�ستكمال خم�س جرعات من اللقاح �إذا مل حت�صل
عليها �سابق ًا خالل لقاحات الطفولة واملدر�سة تتم الوالدة يف كثري من دول العامل يف
ظروف غري �صحية ،خا�صة الوالدات التي ال تتم على �أيدي عاملني �صحيني مدربني،
�أو الوالدة يف غري املراكز ال�صحية (م�شفى -عيادة) ،الأمر الذي يعر�ض ك ًال من الأم
والطفل خلطر الإ�صابة مبر�ض الكزاز وهو �أحد الأمرا�ض الرئي�سية التي ت�ؤدي �إىل
وفاة الوليد ،ف�إذا مل يتم تلقيح الأم �ضد الكزاز ف�إن طف ًال من كل 100طفل �سيموت
ب�سبب هذا املر�ض.
�إذ �إنَ جرثومة الكزاز منت�شرة يف كل مكان و ميكن لها �أن تنمو وتتكاثر يف اجلروح غري
النظيفة  ،وهذا يتوفر عند الوليد و �إذا ما مت قطع احلبل ال�سري ب�أداة غري نظيفة� ،أو
مت و�ضع مواد غري طبية ،وهذا يتم من خالل العادات واملمار�سات ال�سيئة عند الأهل،
�إذ ي�ضع بع�ضهم مواد خمتلفة على مكان قطع احلبل ال�سري بهدف الت�سريع ب�شفائه
مثل (امللح ,الزيت ,الكحل )...وهي مواد �ضارة وحتتوي على جرثومة الكزاز.

للوقاية من هذا املر�ض يجب:
•الوالدة على �أيدي عنا�صر �صحية مدربة لت�أمني الوالدة النظيفة والتعامل اجليد مع احلبل ال�سري من خالل جتنب قطعه
ب�أداة غري نظيفة.
•عدم و�ضع مواد غري طبية على مكان قطع احلبل ال�سري �إال بعد ا�ست�شارة طبيب.
•تلقيح جميع الن�ساء يف �سن الإجن��اب بخم�س جرعات من لقاح الكزاز� ،إذا مل حت�صل عليها �سابق ًا خالل الطفولة
واملدر�سة.
وحتقيق ذلك من خالل:
•ا�ستكمال كل فتاة للقاحات الطفولة واملدر�سة.
	�إذا مل تلقح لقاحات الطفولة واملدر�سة يجب زيارة �أي مركز �صحي لتلقي �أول جرعة من لقاح الكزاز وت�ستكمل بقية اجلرعات
اخلم�س ح�سب جدول خا�ص للتلقيح �ضد الكزاز
•املر�أة غري املح�صنة ب�شكل كامل �أو التي ال ت�ستطيع حتديد عدد اجلرعات لقاح الكزاز التي �أخذتها ميكن تقييم و�ضعها
التلقيحي وا�ستكمال جرعات اللقاح الالزمة لها من خالل زيارتها لأي مركز �صحي.
•لقاح الكزاز ميكن �إعطا�ؤه للمر�أة احلامل ويف �أي �شهر من احلمل يف حال مل ت�أخذ �أو ت�ستكمل جرعات اللقاح �سابق ًا لتحقيق
احلماية لها وجلنينها.

8

اللقاح �آم��ن وفعال ومتوافر وما يحدث من �أعرا�ض بعد �أخذ اللقاح (ارتفاع احلرارة ,البكاء ,ورم مكان اللقاح �أو
ب�شكل جماين يف املراكز ال�صحية احمرار)هي �أعرا�ض ب�سيطة ميكن معاجلتها با�ستخدام كمادات وخاف�ضات حرارة.

كافة من خالل الفرق اجلوالة:
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الإ�سهال

ما يحق لكل �أ�سرة وجمتمع معرفته عن:

ر�سائل �أ�سا�سية:

يع ُد الإ�سهال من الأ�سباب الرئي�سية للمرا�ضة والوفاة عند الأطفال دون �سن اخلام�سة من العمر وخا�صة يف البلدان النامية.

1

الإ�سهال

الإ�سهال

ميكن �أن يـ�ؤدي الإ�سهال �إىل وفاة الطـفل �إذا �أدى �إىل فقد كمية كبرية من �سوائل ج�سمه (التجفاف) ،لذا فمن ال�ضروري
�إعطاء الطفل امل�صاب بالإ�سهال كميات �إ�ضافية من ال�سوائل عن طريق الفم.

والإ�سهال بالتعريف هو التربز �أكرث من املعتاد باليوم براز ًا �سائ ًال �أو �شديد الليونة.
وميـكن للإ�سهال �أن يكون حاد ًا ي�ستمر �ساعات �أو �أيام ًا ،و �إذا ا�ستمرا ( 14يوم ًا �أو �أكرث ) اعترب مزمن ًا.

من ال�ضروري �أن ي�ستمر �إطعام الطفل امل�صاب بالإ�سهال .

تع ُد الفريو�سات �أكرث �أ�سباب الإ�سهاالت احلادة و اجلراثيم �أو �سمومها �أو الطفيليات بن�سبة �أقل وت�ساعد العوامل الآتية على حدوث
الإ�سهال وانت�شاره:

(يف �أثناء الإ�سهال)

.
.
.
.
.

مياه ال�شرب غري النظيفة.
تلوث الطعام.

عدم وجود �صرف �صحي جيد و�سوء �إ�صحاح البيئة.

الإر�ضاع اال�صطناعي حيث ت�سهم عدم نظافة زجاجات الإر�ضاع  ،وطريقة حت�ضري احلليب يف �إحداث الإ�سهال.
�سوء التغذية.

�أهم املخاطر التي ميكن �أن يت�سبب بها الإ�سهال  :التجفاف و�سوء التغذية مما قد ي�ؤدي �إىل الوفاة .
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2
 3من ال�ضروري اال�ستمرار يف الر�ضاعة الطبيعية للر�ضيع يف �أثناء نوبات الإ�سهال .ومن اخلط�أ الفادح �إيقاف الر�ضاعة الوالدية
4
 5يجب اللجوء �إىل طلب امل�ساعدة الطبية عند حدوث الإ�سهال.
 6يجب عدم �إعطاء �أي دواء �إال با�ست�شارة الطبيب.
 7من العوامل امل�ساعدة على الوقاية من الإ�سهاالت احلادة غ�سل اليدين قبل كل طعام ،وبعد ا�ستخدام املرحا�ض .احلد من تناول
يجب �إعطاء الطفل بعد توقف الإ�سهال وجبة �إ�ضافية يومية مدة �أ�سبوعني ملنع ح�صول �سوء التغذية �أو نق�ص الوزن.

الوجبات ال�سريعة والأطعمة املك�شوفة .احلد من بيع الأطعمة اجلاهزة للأطفال يف املدار�س.
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املعلومات الداعمة
الإ�سهال

1

ميكـن �أن ي�ؤدي الإ�سهال �إىل لذا فمن ال�ضروري �إعطـاء الطفل امل�صاب بالإ�سهال كميات �إ�ضافية من ال�سوائل عن
وفـاةالطفل �إذا �أدى فقد كمية طريق الفم.تو�صى الأم ب�إعطاء الطفل �أكرب كمية يتقبلها من ال�سوائل ملنع حدوث
كبـرية من ال�سوائل مـن ج�سمه التجفاف.

�إىل (التجفاف).

الطفل امل�صاب بالإ�سهال بعمر �أقل • �ضرورة اال�ستمرار بالر�ضاعة الطبيعية ح�سب رغبة الطفل.

م��ن � 6شهور وتغذيته مقت�صرة على • �إعطاء حملول مكافحة التجفاف.
الر�ضاعة الطبيعية فقط:

• املاء ال�صالح لل�شرب �أو �أي �سوائل �أخرى.

�إذا كان الطفل م�صاب ًا بالإ�سهال يتناول "• يجب ان ي�ستمر يف تناول احلليب دون تخفيف  ،بالإ�ضافة �إىل تناول حملول
حليب ًا �صناعي ًا :
مكافحة التجفاف .
من ال�شهر ال�ساد�س من العمر �إذا كان • يعطى واحد ًا �أو �أكرث من ال�سوائل املغذية مثل ال�شوربة وماء الأرز واللنب .

الطفل يتناول �أغذية �أو �سوائل �أخرى • حملول معاجلة التجفاف .
�إىل جانب حليب الأم :

• املاء النقي .

حم��ل��ول الإم��اه��ة الفموية (حملول "• تت�ألف �أمالح مكافحة التجفاف من تركيبة خا�صة من �أمالح وغلوكوز بن�سب
مكافحة التجفاف):هو لعالج التجفاف معينة وحتل باملاء ال�صالح لل�شرب.

....ولي�س لإيقاف الإ�سهال
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لإعداد حملول مكافحة
التجفاف (الأوزمو):

1
 2يح�ضر كل ظرف الأمالح يف ن�صف لرت من املاء = 2.5ك�أ�س كبرية.
 3فتح ظرف �أم�لاح الإماهة(الأزومو)وتفريغ حمتوياته بالكامل تدريجي ًا مع
توخي النظافة ال�شخ�صية ونظافة الأدوات عند حت�ضري( .حملول مكافحة
اجلفاف)

.
.
.
.
.
.

حتريك امل�سحوق جيد ًا حتى يذوب متام ًا.
يجب حت�ضري حملول الإماهة يوم ًا بيوم ،والتخل�ص من بقية حملول اليوم
ال�سابق ،وحفظ املحلول املح�ضر بوعاء ومكان نظيف ،وتغطية الك�أ�س الذي
يحتوي املحلول خالل فرتة �صالحيته.

ال ي�ضاف �إىل هذا الأمالح حليب �أو ح�ساء �أو ع�صري فواكه �أو مياه غازية �أو
�سكر.

يعطى املحلول للأطفال ال�صغار بامللعقة مبعدل ملعقة �صغرية كل  2 - 1دقيقة
وللأطفال الأكرب �سن ًا ميكن �إعطاء ر�شفات متكررة من الك�أ�س.
والكمية التي تعطى للطفل بعد كل مرة �إ�سهال كما ي�أتي:
للطفل �أقل من �سنتني :من  100 – 50مل ( ربع – ن�صف ك�أ�س �سعة  200مل)

للطفل من عمر �سنتني �أو �أكرث  :من  200 – 100مل (ن�صف – ك�أ�س �سعة
 200مل) �إذا تقي�أ الطفل يف �أثناء �إعطاء املحلول ،يجب �أن نتوقف عن �إعطائه
مدة  10دقائق ثم ُي ْع َطى املحلول بطريقة �أبط�أ (ملعقة �صغرية كل دقيقتني �أو
ثالث).

.

موا�صلة �إعطاء املزيد من ال�سوائل حتى يتوقف الإ�سهال ،وهذا ي�ستغرق عادة ما
بني ثالثة وخم�سة �أيام.
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2

من ال�ضروري �أن ي�ستمر �إطعام
الطفل امل�صاب ب��الإ���س��ه��ال�.إن
�إيقاف الطعام يف �أثناء الإ�سهال
خط�أ �شائع فالطعام مينع حدوث
�سوء التغذية وي�ستمر ه�ضم
الأغذية وامت�صا�صها من الأمعاء
يف �أثناء الإ�سهال.

.
.

قد ي�سبب الإ�سهال نق�ص �شهيـة الطفل .لذا قد تكون عملية �إطعامه �صعبة يف
بداية الأمر مع ذلك يجب ت�شجيع الطفل على الطعام ،ب�إعطائه كميات قليلة
بفرتات متقاربة من �أطعمته املعتادة .

من الأطعمة املفيدة للطفل يف �أثناء فرتة الإ�سهال الأطعمة اللينة والأغذية
املهرو�سة وقوامها احلبوب واللحم �أو ال�سمك املطبوخ جيد ًا ،ومن الأغذية الأخرى
املفيدة للأطفال اللنب الرائب وبع�ض �أن��واع الفواكه ،ويجب حت�ضري الأطعمة
الطازجة ،كما يجب اال�ستمرار يف تقدمي هذه الأطعمة للطفل ما دام الإ�سهال
م�ستمر ًا.

3

من ال�ضروري اال�ستمرار يف من الت�صرفات املغلوطة التي تتبعها الأمهات �أحيان ًا �إعطاء �أطفالهن كمية �أقل من
�إر�ضاع الطفل الر�ضيع يف �أثناء احلليب يف �أثناء نوبات الإ�سهال ،وال�صحيح �أنه يجب اال�ستمرار يف �إر�ضاع الطفل،
و�إطعامه بني احلني والآخر ،بل وزيادة عدد الر�ضعات و�إطالة زمن الر�ضعة الواحدة
نوبات الإ�سهال
�إن �أمكن.

4

يجب �إع��ط��اء الطفل الذي
يتماثل لل�شفاء م��ن الإ�سهال
وج��ب��ة �إ���ض��اف��ي��ة ي��وم��ي�� ًا م��دة
�أ���س��ب��وع�ين مل��ن��ع ح�����ص��ول �سوء
التغذية �أو نق�ص الوزن

5

يجب اللجوء �إىل امل�ساعدة
الطبية الفورية عندما يحدث
الإ����س���ه���ال ع��ل��ى الأه�����ل طلب
امل�ساعدة الطبية العاجلة(مركز
�صحي �أو م�ست�شفى �أو طبيب)،
عند مالحظة �أي مما ي�أتي عند
طفلهم امل�صاب بالإ�سهال

ي�ساعد �إعطاء الطفل وجبة غذائية �إ�ضافية يومي ًا بعد توقف الإ�سهال على ال�شفاء
التام ،فعندما يتوقف الإ�سهال وي�ستعيد الطفل �شهيته للطعام يف�ضل �أن يتناول وجبة
�إ�ضافية يومي ًا ولفرتة ال تقل عن �أ�سبوعني .وهذا ي�ساعد على تعوي�ض ما فقده يف �أثناء
مر�ضه.

.
.
.
.
.
.

ارتفاع درجة حرارته.

عدم القدرة على ال�شرب �أو الر�ضاعة.
�ضعف �شربه للماء.
التقي�ؤ املتكرر.
�سوء حالته.

�إذا امتزج برازه بالدم.

هنا يجب على الوالدين اال�ستمرار يف �إعطاء الطفل ال�سوائل �إىل حني الو�صول على
امل�ست�شفى.
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6

• �إن معظم �أدوية الإ�سهال �إما عدمية الفائدة �أو �ضارة .فالإ�سهال عادة ي�شفى
تلقائي ًا يف غ�ضون ب�ضعة �أيام .واخلطر لي�س يف الإ�سهال ،و�إمنا يف �سوء التغذية
وفقدان ال�سوائل من اجل�سم ،الناجمني عنه .فال ُي ْع َطى الطفل �أدوي��ة م�ضادة
لإ�سهال.

يجب ع��دم �إع��ط��اء الطفل
�أدوية وعقاقري م�ضادة للإ�سهال
�أو الإقياء �سوى �أم�لاح معاجلة
التجفاف� ،إال بناء على ن�صيحة
الطبيب:
• يجب عدم �إعطاء الطفل امل�ضادات احليوية �إال بناء على ن�صيحة الطبيب.

7

ميكن الوقاية من الإ�سهال
عرب التغذية ال�صحيحة .وهذا
يت�ضمن ال��ر���ض��اع��ة الطبيعة
و�إ�ضافة الأغذية املكملة بعد
ال�شهر ال�ساد�س.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

وكذلك تلقيح الأطفال جميعهم ،والإ�صحاح البيئي واملمار�سات ال�صحية با�ستخدام
املراحي�ض ،والتخل�ص ال�سليم من الف�ضالت ،واملحافظة على نظافة الطعام واملاء،
وغ�سل الأيدي باملاء وال�صابون قبل كل طعام وبعد ا�ستعمال املرحا�ض .يحدث الإ�سهال
نتيجة دخول العوامل املمر�ضة �إىل اجل�سم بوا�سطة املاء �أو الطعام امللوث� ،أو الأيدي
امللوثة� ،أو �أدوات الطعام و ال�شراب� ،أو الذباب والأو�ساخ املرتاكمة حتت الأظافر ،لذا
يجب �أخذ االحتياطات الالزمة  ،ملنعها من الدخول �إىل فم الطفل منع ًا من �إ�صابته
بالإ�سهال.

الطرائق الأكرث فاعلية ملنع �إ�صابة الطفل بالإ�سهال هي:
مغذ ونظيف و ي�ساعد على وقاية الطفل من الإ�سهال
�إعطاء الطفل حليب �أمه خالل ال�ستة �أ�شهر الأول من عمره .فحليب الأم ٍ
والأمرا�ض الأخرى.
مغذ ،ومهرو�س  ،و�شبه جامد بالإ�ضافة �إىل حليب الأم.
بعد بلوغ الطفل �ستة �أ�شهر يقدم له طعام نظيف ٍ ،

ا�ستخدام مياه ال�شرب النظيفة �أو غليها وتركها لتربد قبل ا�ستعمالها � ،إذا كان هناك �شك بعدم نظافتها.
�إعداد الطعام �أو حفظه بطريقة �صحية  ،و اتباع املمار�سات ال�صحية يف ا�ستخدام و�سائل ال�صرف ال�صحي.
ا�ستخدام املراحي�ض لق�ضاء احلاجة ،و�ضرورة ت�أمني مرافق �صحية مبا فيها املراحي�ض النظيفة يف املدار�س.
غ�سل الأيدي باملاء وال�صابون بعد اخلروج من املرحا�ض ،وقبل �إعداد الطعام.

حفظ الطعام وال�شراب يف وعاء نظيف ،ويف مكان منا�سب.

طبخ الطعام جيد ًا وحت�ضريه مبا�شرة� ،إذا �أمكن ،قبل تناوله  .كما يجب عدم تركه مك�شوف ًا لئال ترتاكم عليه اجلراثيم مما
ي�ؤدي �إىل ف�ساده .وينبغي حفظه يف مكان �صحي منا�سب .
و�ضع الف�ضالت يف �أكيا�س من البال�ستيك يتم �إغالقها جيد ًا ،ثم يلقى بها يف ال�صناديق التي توفرها البلدية وعدم العبث
بحاويات النفايات.

يجب تلقيح الأطفال �ضد الأمرا�ض املرتافقة مع الإ�سهال.
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ال�سعال ونزالت الربد
والأمرا�ض الأكرث خطورة

ر�سائل �أ�سا�سية:
ما الذي يحق لكل �أ�سرة وجمتمع معرفته عن

ال�سعال ونزالت الربد والأمرا�ض الأكرث خطورة

1
 2يف بع�ض الأحيان ،يكون ال�سعال ونزالت الربد م�ؤ�شرات على حدوث م�شكلة خطرية .والطفل الذي يتنف�س ب�سرعة �أو ب�صعوبة
ينبغي تدفئة الطفل امل�صاب بال�سعال �أو بنزلة برد ،وت�شجيعه على تناول الطعام وال�شراب بقدر الإمكان.

قد يكون م�صاب ًا بالتهاب رئوي ،وهو مر�ض ي�صيب الرئتني .وملا كان هذا املر�ض يهدد حياة الطفل ف�إن الطفل يحتاج �إىل عالج
فوري يف �أحد املرافق ال�صحية.

3
4
 5يتعر�ض الأطفال والن�ساء احلوامل،ب�صفة خا�صة للخطر عندما ي�ستن�شقون الدخان والأبخرة املنبعثة من التبغ �أو من املطبخ
وت�ستطيع الأ�سر امل�ساعدة على الوقاية من االلتهاب الرئوي ،بالت�أكد من �أن الأطفال ال ير�ضعون �إ ّال من �أثداء �أمهاتهم فقط يف
الأ�شهر ال�ستة الأوىل من حياتهم على الأقل ،و�أن جميع الأطفال يتغذون جيد ًا ويتم حت�صينهم بجميع اللقاحات.
�إذا كان �سعال الطفل �شديد ًا ويتنف�س ب�صعوبة .فقد يكون الطفل م�صاب ًا بالتهاب يف الرئتني ويحتاج �إىل رعاية طبية عاجلة.

�أو من م�صادر �أخرى.ملاذا يقت�ضي الأمر تبادل املعلومات والعمل مبوجبها عن ال�سعـال ونزالت الربد والأمرا�ض التنف�سية
اخلطرية ال�سعال ونزالت الربد والتهاب احللق ور�شح الأنف �أمور �شائعة احلدوث يف حياة الأطفال وهي ال تدعو عاد ًة للقلق.

قد يكون ال�سعال ونزالت الربد ,يف بع�ض الأحيان ,عالمات لأمرا�ض �أكرث خطورة مثل االلتهاب الرئوي �أو ال�سل (التدرن الرئوي).
وقد قتلت �أمرا�ض اجلهاز التنف�سي نحو مليو ّ
ين طفل دون �سن اخلام�سة عاملي ًا يف عام  2000ح�سب م�صادر منظمة ال�صحة
العاملية.
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املعلومات الداعمة
ال�سعال ونزالت الربد والأمرا�ض التنف�سية اخلطرية

1

ينبغي تدفئة الطفل امل�صاب
بال�سعال �أو بنزلة برد ،وت�شجيعه
على تناول الطعام وال�شراب قدر
الإمكان.يفقد الر�ضع والأطفال
ال�صغار حرارة ج�سمهم ب�سهولة .يجب ترطيب الطفل امل�صاب بارتفاع احل��رارة مبياه فاترة ولي�ست ب��اردة .وميكن
وعندما ي�صابون بال�سعال �أو �إعطا�ؤه خاف�ضات احل��رارة مثل البارا�سيتامول  ،و�إذا ا�ستمرت احل��رارة يجب �أن
ب��ن��زل��ة ب���رد ينبغي تغطيتهم يفح�ص من قبل طبيب.
وتدفئتهم.

وميكن عالج الأطفال امل�صابني بال�سعال وبنزالت الربد و�سيالن الأنف �أو التهاب
ب�شكل طبيعي ،يف املنزل و�سي�شفون دون �أدوي��ة .ويتطلب
احللق ،والذين يتنف�سون ٍ
الأمر تدفئتهم ،ولكن دون املبالغة يف ذلك ،و�إعطاءهم كثري ًا من الطعام وال�شراب.
ويجب عدم ا�ستخدام الأدوية �إال �إذا و�صفها الطبيب.

ويجب تنظيف �أنف الطفل امل�صاب بال�سعال �أو بنزلة الربد با�ستمرار ،خا�صة قبل
تناول الطعام �أو الذهاب �إىل النوم .ميكن �أن ن�ساعد الطفل على التنف�س وذلك
برتطيب اجلو و ا�ستن�شاق بخار املاء من وعاء به ماء �ساخن ولكن دون درجة الغليان.
وقد يجد الطفل �صعوبة يف الر�ضاعة من ثدي �أمه �إذا ما �أ�صيب بال�سعال �أو بنزلة
برد .ولكن الر�ضاعة الطبيعية ت�ساعد على مكافحة املر�ض ،وهي مهمة لنمو الطفل،
لذلك يجب على الأم �أن ت�ستمر يف �إر�ضاعه مرات عديدة.
ويجب ت�شجيع الأطفال الكبار الذين ال ير�ضعون على تناول كميات �صغرية من الطعام
�أو ال�شراب مرات عديدة .وعندما ينتهي املر�ض ،يجب �إعطاء الطفل وجبة �إ�ضافية
يومي ًا مدة �أ�سبوع على الأقل .وال يتعافى الطفل متام ًا حتى ي�سرتد على الأقل وزنه
نف�سه الذي كان عليه قبل املر�ض .ينت�شر ال�سعال ونزالت الربد ب�سهولة .لذلك يجب
على امل�صابني بال�سعال �أو بالربد �أن يتجنبوا ال�سعال �أو العطا�س �أو الب�صق من دون
ا�ستخدام منديل ورقي.
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يف ب��ع�����ض الأح���ي���ان يكون
ال�سعال ون��زالت ال�برد عالمات
على ح���دوث م�شكلة خطرية.
والطفل ال��ذي يتنف�س ب�سرعة
�أو ب�صعوبة ق��د ي��ك��ون م�صاب ًا و�إذا و�صف الطبيب م�ضادات حيوية ملعاجلة االلتهاب الرئوي ،فال بد من اتباع
بالتهاب يف الرئتني.
التعليمات و�إعطاء الطفل كل ال��دواء طوال املدة التي حتددها التعليمات ،حتى لو
وملا كان هذا املر�ض يهدد حياة الطفل ،ف�إنه يحتاج �إىل عالج فوري يف �أحد املرافق
ال�صحية.تنتهي �أغلب نوبات ال�سعال وال�برد والتهاب احللق و�سيالن الأن��ف دون
احلاجة �إىل �أدوية  .ولكن يف بع�ض الأحيان يكون ال�سعال �إحدى العالمات الدالة على
الإ�صابة بااللتهاب الرئوي ،الذي يحتاج يف العادة �إىل م�ضادات حيوية.

حت�سن و�ضع الطفل.
وميوت عدد كثري من الأطفال بااللتهاب الرئوي يف منازلهم لأن القائمني على رعايتهم
ال يدركون خطورة املر�ض واحلاجة الفورية �إىل الرعاية الطبية .وميكن جتنب وفيات
املاليني من الأطفال الناجمة عن الإ�صابة مبر�ض االلتهاب الرئوي �إذا:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

�أدرك الوالدان والقائمون على رعاية الطفل �أن ت�سرع التنف�س و�صعوبته هما من
عالمات اخلطر ،و�أن الأمر يحتاج �إىل م�ساعدة طبية عاجلة.
عرف الوالدان والقائمون على رعاية الطفل �أين ميكنهم احل�صول على امل�ساعدة
الطبية.

3

وت�ستطيع الأ�سر �أن ت�ساعد
ع��ل��ى ال��وق��اي��ة م���ن االل��ت��ه��اب
ال��رئ��وي ،وذل��ك بالت�أكد من �أن
الأطفال ير�ضعون حليب �أمهاتهم
يف الأ���ش��ه��ر ال�ستة الأوىل من
حياتهم على الأق��ل ،و�أن جميع
الأط��ف��ال ي��ت��غ��ذون ج��ي��د ًا وقد
ا�ستكملوا جميع اللقاحات.

ت�ساعد الر�ضاعة الطبيعية على حماية الأطفال من االلتهاب الرئوي وغ�يره من
الأم��را���ض .وال بد من �إعطاء حليب الأم وح��ده يف الأ�شهر ال�ستة الأوىل من حياة
الطفل�.إن فر�صة �إ�صابة الطفل مبر�ض خطري �أو باملوت �سوف تقل �إذا كان الطفل
يتغذى جيد ًا.
وي�ساعد فيتامني «�أ» على الوقاية من �أمرا�ض اجلهاز التنف�سي احلادة وغريها من
عجل بال�شفاء منها .ويوجد فيتامني «�أ يف حليب الأم ،والكبد ،وبع�ض
الأمرا�ض و ُي ّ
الزيوت ،وال�سمك ،ومنتجات الألبان ،والبي�ض ،وبع�ض الفواكه واخل�ضار الربتقالية
اللون وال�صفراء ،واخل�ضراوات ذات الأوراق اخل�ضراء .وميكن �أي�ض ًا احل�صول على
م�ستح�ضرات �صيدالنية من مكمالت فيتامني «�أ» من املراكز ال�صحية ح�سب ا�ست�شارة
الطبيب.
ويجب ا�ستكمال جميع اللقاحات الأ�سا�سية حتى عمر ال�ست �سنوات ،وعندها �سيكون
الطفل حممي ًا من احل�صبة و ال�سعال الديكي وال�سل ،التي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل الألتهاب
الرئوي و�إىل �أمرا�ض اجلهاز التنف�سي الأخرى.

كانت امل�ساعدة الطبية وامل�ضادات احليوية رخي�صة الثمن ومتوافرة ب�سهولة.

ويجب �أخذ الطفل ب�سرعة �إىل عيادة �صحية �أو الطبيب �إذا ما ظهرت �أي من العالمات
الآتية:
�إذا كان تنف�س الطفل �أ�سرع كثري ًا من املعتاد بالن�سبة للطفل ال�سليم.
�إذا كان الطفل يتنف�س ب�صعوبة �أو يلهث طالب ًا الهواء.
�إذا كان الق�سم ال�سفلي من ال�صدرغائر ًا نحو الداخل عندما ي�شهق الطفل.
�إذا ا�ستمر ال�سعال لدى الطفل �أكرث من �أ�سبوعني.
�إذا عجز الطفل عن الر�ضاعة �أو ال�شرب.
�إذا كان الطفل يتقي�أ ب�شكل متكرر.

�إذا حدث لديه زرقة و ميل �شديد للنوم.
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�إذا كان �سعال الطفل �شديد ًا ال�سل مر�ض خطري ميكن �أن يقتل الطفل .وت�ستطيع الأ�سر �أن ت�ساعد يف الوقاية من
ويتنف�س ب�صعوبة .فقد يكون ال�سل �إذا ت�أكدت �أن الأطفال:

م�����ص��اب�� ًا ب��ال��ت��ه��اب يف الرئتني
وي��ح��ت��اج �إىل رع���اي���ة طبية
عاجلة ،و�إذا ا�ستمر ال�سعال �أكرث
من �أ�سبوع و�أ�صبح مزمن ًا فقد
يكون الطفل م�صاب ًا بال�سل.

.
.
.
.
.

قد ا�ستكملوا لقاحاتهم مبا فيها لقاح ال�سل.
قد مت �إبعادهم عن �أي �شخ�ص م�صاب بال�سل �أو يخرج بلغم ًا مع ال�سعال .و�إذا
و�صف الطبيب �أدوية خا�صة ملعاجلة ال�سل ،فالبد من �إعطاء الطفل كامل الدواء
طبق ًا للتعليمات وطيلة املدة املحددة ،حتى لو بدا �أن الطفل قد حت�سنت �صحته.

يتعر�ض الأطفال والن�ساء احلوامل ب�شكل خا�ص للخطر عندما ي�ستن�شقون دخان
(التبغ) �أو نريان الطهي.
يكون الأطفال �أكرث ُعر�ضة للإ�صابة بااللتهاب الرئوي وغريه من م�شاكل التنف�س
الأخرى �إذا كانوا يعي�شون يف بيئة ملوثة بالدخان.

ي�ضر التعر�ض للدخان ب�صحة الطفل حتى قبل �أن يولد .لذا يجب �أال تدخن الأم
احلامل و �أ َال تتعر�ض للدخان.
تبد�أ عادة التدخني (ا�ستخدام التبغ)غالب ًا يف فرتة املراهقة,ويزداد احتمال البدء
بالتدخني عند املراهقني �إذا كان البالغون املحيطون بهم يدخنون ،و�إذا كان الإعالن
عن التبغ وترويجه �شائعني و�إذا كانت منتجات التبغ رخي�صة الثمن وي�سهل احل�صول
عليها .ويجب ت�شجيع املراهقني على جتنب التدخني وحتذير �أ�صدقائهم من خماطره
امل�ؤدية �إىل املوت يف �أعمار مبكرة.

.

التدخني ال�سلبي عامل خطورة ال�ستمرار وتكرر �إ�صابة اجلهاز التنف�سي.
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ممار�سات �صحية

ملاذا يقت�ضي الأمر تبادل املعلومات والعمل مبوجبها عن

ممار�سات �صحية

�إن �أكرث من ن�صف الأمرا�ض التي ت�صيب الأطفال ال�صغار ،ووفياتهم ناجتة عن اجلراثيم التي جتد طريقها �إىل �أفواههم عن
طريق الأغذية �أو املياه �أو الأيدي امللوثة .وي�أتي كثري من هذه اجلراثيم من الرباز الإن�ساين واحليواين.
وميكن منع العديد من الأمرا�ض ،خا�صة الإ�سهال ،باتباع ممار�سات �صحية عامة جيدة هي :التخل�ص من الرباز بطرحه يف
املرحا�ض ،وغ�سل اليدين بال�صابون واملاء بعد التربز �أو التلوث برباز الأطفال ،وقبل �إطعام الأطفال �أو مل�س الأغذية ،والت�أكد من
�أن يكون روث احليوانات بعيد ًا عن البيوت والطرقات والآبار واملناطق التي يلعب فيها الأطفال .وينبغي على جميع �أفراد املجتمع
العمل مع ًا لبناء املراحي�ض وا�ستخدامها ،وحماية م�صادر املياه ،والتخل�ص ب�صورة �آمنة من مياه النفايات والقمامة .وينبغي
على احلكومات دعم املجتمعات املحلية بتوفري املعلومات اخلا�صة ب�إقامة املراحي�ض ،وكيفية بناء مراحي�ض منخف�ضة التكاليف
ت�ستطيع جميع الأ�سر حتملها .ومت�س احلاجة �إىل الدعم احلكومي يف املناطق احل�ضرية من �أجل �إقامة �شبكات ال�صرف ال�صحي
واملجاري ،وحت�سني �إمدادات مياه ال�شرب ،وجمع القمامة.
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ر�سائل �أ�سا�سية:
ما الذي يحق لكل �أ�سرة وجمتمع معرفته عن

ممار�سات �صحية

1
 2ينبغي على جميع �أفراد الأ�سرة ،مبن فيهم الأطفال� ،أن يغ�سلوا �أيديهم جيد ًا بال�صابون واملاء بعد تلوثها بالرباز قبل مل�س
الأغذية ،وقبل �إطعام الأطفال.
 3غ�سل الوجه باملاء وال�صابون كل يوم من �ش�أنه �أن ي�ساعد على منع �إ�صابة العيون ب�أمرا�ض معدية .وقد ت�ؤدي �أمرا�ض العيون
املُعدية يف بع�ض مناطق العامل �إىل الرتاخوما التي ت َُ�س ِب ُب فقدان الب�صر.
 4ا�ستخدام املياه ال��واردة من م�صدر �آمن �أو املاء الذي مت تطهريه فقط .وينبغي الإبقاء على خزانات و�أوعية املياه مغطاة
للحفاظ على نظافتها.
 5قد تكون الأغذية النيئة �أو بقايا الأغذية حمفوفة باملخاطر .وينبغي غ�سل الأغذية النيئة �أو طهيها .كما ينبغي تناول الأغذية
املطهوة دون ت�أخري� ،أو �إعادة ت�سخينها جيد ًا �إذا تُركت لتربد.
 6ينبغي املحافظة على نظافة الأغذية والأواين وال�سطوح امل�ستخدمة يف �إعداد الطعام وينبغي تخزين الأغذية يف �أوعية نظيفة.
� 7إن التخل�ص الآمن من جميع النفايات املنزلية ي�ساعد على منع الأمرا�ض.
ينبغي التخل�ص من الرباز بطريقة �صحية �آمنة .ويع ُد ا�ستخدام املرحا�ض �أف�ضل طريقة لذلك.
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املعلومات الداعمة
ممار�سات �صحية

1

ينبغي التخل�ص م��ن ال�براز و�إذا انتقلت اجلراثيم �إىل املياه �أو الأغذية �أو الأيدي �أو الأواين �أو ال�سطوح امل�ستخدمة
بطريقة �آمنة .ويعدُ ا�ستخدام يف �إعداد الأغذية وتقدميها  ،ت�ؤدي �إىل الإ�صابة باملر�ض.

امل��رح��ا���ض ف�ض ًال ع��ن ال�صرف
ال�صحي اجليد� ،أف�ضل طريقة
���ب اجل��راث��ي��م
ل���ذل���كُ ,ت���� َ���س���ب ُ
املوجودة يف براز الإن�سان كثري ًا
من الأمرا�ض ،خا�صة الإ�سهال.

ينبغي ع��ل��ى جميع �أف���راد
الأ�سرة ،مبن فيهم الأطفال� ،أن
يغ�سلوا �أيديهم جيد ًا بال�صابون
واملاء بعد التلوث بالرباز وقبل
مل�����س الأغ���ذي���ة ،وق��ب��ل �إط��ع��ام
الأط���ف���ال �إن غ�����س��ل الأي����دي
بال�صابون واملاء �أو بالرماد واملاء
يزيل اجلراثيم.

ويتمثل �أه��م �إج��راء منفرد ملنع انت�شار اجلراثيم يف التخل�ص من ال�براز ب�أكمله
– الإن�ساين واحليواين على ال�سواء – بطريقة �آمنة .وينبغي التخل�ص من الرباز
الإن�ساين يف املراحي�ض .وال بد من �إبقاء املرحا�ض نظيف ًا ،و �إبقاء روث احليوانات
بعيد ًا عن البيوت والطرقات وال�ساحات التي يلعب فيها الأطفال.
و�إذا ا�ستحال ا�ستخدام مرحا�ض ،ف�إنه ينبغي على اجلميع التربز بعيد ًا جد ًا عن
امل�ساكن والطرقات وم�صادر املياه والأماكن التي يلعب فيها الأطفال .وينبغي دفن
الرباز على الفور.

.
.

ينبغي تنظيف املراحي�ض با�ستمرار .كما يجب غ�سل املرحا�ض مباء دافق.
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.
.
.

من الأهمية مبكان غ�سل اليدين بعد التربز وبعد تنظيف م�ؤخرة الر�ضيع �أو الطفل
ال��ذي تربز لتوه .ومن املهم �أي�ض ًا غ�سل اليدين بعد التعامل مع احليوانات �أو
الأغذية النيئة.
ينبغي دائم ًا غ�سل اليدين قبل �إعداد الطعام �أو تقدميه �أو تناوله ،وقبل �إطعام
الأط��ف��ال .وينبغي تعليم الأط��ف��ال �أن يغ�سلوا �أيديهم بعد التربز وقبل الأكل
مل�ساعدتهم على وقاية �أنف�سهم من الأمرا�ض.
عاد ًة ما ي�ضع الأطفال �أيديهم يف �أفواههم ،لذا يجب غ�سل �أيدي الأطفال من وقت
�إىل �أخر خا�صة بعد �أن يلعبوا يف �أماكن قذرة �أو مع حيوانات .ويتعر�ض الأطفال
ب�سهولة للإ�صابة بالديدان الطفيلية التي ت�ستنزف املواد املغذية .وميكن �أن توجد
الديدان وبي�ضها يف براز وبول الإن�سان واحليوان ،ويف املياه الراكدة والرتبة ،ويف
اللحوم غري املطبوخة جيد ًا.

وينبغي �أال يلعب الأطفال بالقرب من املراحي�ض �أو �أماكن التربز .كما ينبغي
لب�س الأحذية بالقرب من املراحي�ض ملنع الديدان من دخول اجل�سم من خالل
القدمني.

�إن �أنواع الرباز كاف ًة  ،حتى براز الأطفال الر�ضع ،حتمل اجلراثيم ،لذا فهي خطرية.
و�إذا تربز الأطفال دون ا�ستخدام مرحا�ض �أو نونية للأطفال ،ينبغي تنظيف برازهم
على الفور و�إلقا�ؤه يف املرحا�ض.
وت�ستطيع ال�سلطات املحلية واملنظمات غري احلكومية يف �أح��وال كثرية م�ساعدة
املجتمعات يف بناء املراحي�ض املطابقة للموا�صفات ال�صحية عرب تقدمي اال�ست�شارة
عن ت�صميم و�إقامة املراحي�ض املنخف�ضة التكلفة.

وال يكفي غ�سل الأ�صابع باملاء – �إذ ال بد من غ�سل اليدين بال�صابون .فهذا من �ش�أنه
�أن ي�ساعد يف منع و�صول اجلراثيم والقاذورات �إىل الأغذية �أو �إىل داخل الفم .كما
�أن غ�سل اليدين ميكن �أن مينع العدوى التي تنقلها الديدان .وينبغي و�ضع ال�صابون
واملاء يف مكان مالئم بالقرب من املرحا�ض.

3

ينبغي عالج الأطفال املقيمني يف املناطق التي تتف�شى فيها الديدان مرتني �أو ثالث
مرات يف ال�سنة بدواء م�ضاد للديدان الطفيلية.

غ�سل الوجه بال�صابون واملاء وقد ت�ؤدي �أمرا�ض العيون املُعدية يف بع�ض مناطق العامل �إىل الرتاخوما التي تت�سبب
كل يوم من �ش�أنه �أن ي�ساعد على يف فقدان الب�صر�.إن الوجه املتّ�سخ يجتذب الذباب ،مما ين�شر اجلراثيم التي يحملها
منع �إ���ص��اب��ة العيون ب�أمرا�ض من �شخ�ص �إىل �آخر .وقد تتقرح العيون �أو ت�صاب بالعدوى وقد ي�ضعف الب�صر �أو
تتم املحافظة على نظافة العيون و�صحتها.
معدية.
يزول �إذا مل َ
و�إذا كانت العيون �سليمة ،ف�إن اجلزء الأبي�ض فيها يكون �صافي ًا ،وتكون العيون ندية
والمعة ،والإب�صار ح��اد ًا� .أم��ا �إذا كانت العيون �شديدة اجلفاف وبالغة االحمرار
ومتقيحة ،و�إذا كان هناك �إفراز �أو �صعوبة يف الر�ؤية ،ينبغي عندئذ فح�ص الطفل يف
�أقرب وقت ممكن من قبل عامل �صحي مدرب!!.
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كافية من املياه النظيفة
��دادات ٍ
ا�ستخدم امل��ي��اه ال���واردة من يقل تعر�ض الأ�سرة للأمرا�ض عندما تتوافر لها �إم ٍ
م�صدر �آم���ن �أو امل���اء ال���ذي مت وعندما تعرف كيف حتافظ عليها ،و حتفظها خالية من اجلراثيم .و�إذا مل تكن املياه
تنقيته فقط .وينبغي الإبقاء نظيفة ،فيمكن تطهريها بالغلي �أو بالرت�شيح.

ع��ل��ى خ��زان��ات و�أوع���ي���ة املياه وت�شمل م�صادر املياه النظيفة �شبكات الأنابيب امل�شيدة وامل�صونة ح�سب املوا�صفات
مغطاة للمحفاظة على نظافة ال�سليمة ،والآبار االرتوازية ،والآبار املحفورة والينابيع املحمية� .أما املياه الواردة من
املاء.
م�صادر غري �آمنة – مثل الربك والأنهار واخلزانات املك�شوفة والآبار ذات ال�سالمل
والأدراج – فيمكن غليها جيد ًا» لت�صبح �أكرث �أمان ًا .وينبغي تخزين املياه يف �أوعية
مغطاة لكي تبقى نظيفة.

.
.
.
.
.
.
.

ت�ستطيع الأ�سر املحفاظة على نظافة املياه يف البيت ،من خالل:
تخزين مياه ال�شرب يف خزان نظيف مغطى.

5

ق��د تكون الأغ��ذي��ة النيئة الطهي اجليد للطعام يقتل اجلراثيم .وينبغي طهي الأغذية ،خا�صة اللحوم وحلوم
�أو ب��ق��اي��ا الأغ���ذي���ة حمفوفة الدواجن كلها حتى متام الن�ضج.

ب���امل���خ���اط���ر .وي��ن��ب��غ��ي غ�سل تتكاثر اجلراثيم ب�سرعة يف الطعام الدافئ .وينبغي تناول الطعام ب�أ�سرع ما ميكن
الأغذية النيئة �أو طهيها .كما بعد طهيه بحيث ال ترتك له فر�صة اجتذاب اجلراثيم.

ينبغي تناول الأغذية املطهوة
دون ت�أخري� ،أو �إعادة ت�سخينها
جيد ًا.

.
.
.

�إذا كان ال بد من االحتفاظ بالطعام �أكرث من �ساعتني ،ينبغي حينئذ االحتفاظ به
�إما �ساخن ًا جد ًا �أو بارد ًا جد ًا.

�إذا مت ادخار الطعام لوجبة �أخرى ،ينبغي تغطيته للوقاية من الذباب واحل�شرات،
ثم يعاد ت�سخينه ب�شكل جيد قبل تناوله.

جتنب مل�س املاء النظيف ب� ٍأيد غري نظيفة.

�أخذ املاء من داخل الوعاء بوا�سطة مغرفة �أو كوب نظيف .
تركيب �صنبور �أو حنفية ماء على وعاء املياه.
عدم ال�سماح لأي �شخ�ص بو�ضع يده داخل الوعاء �أو ال�شرب منه مبا�شرة

�إبقاء احليوانات بعيدة عن املياه املخزنة.

�إذا كان هناك �شك يف �سالمة مياه ال�شرب ،ينبغي �إعالم �سلطة املياه املحلية.
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.
.
.
.

يع ُد اللنب واللنب الرائب �أو اخلائر �أغذية جيدة يف الوجبات حيث �إن حمو�ضتهما
متنع منو اجلراثيم .ع��ادة ما حتتوي الأغ��ذي��ة النيئة ،خا�صة حل��وم الدواجن
والأغذية البحرية ،على اجلراثيم .وقد يجتذب الطعام املطهو اجلراثيم �إذا ما
الم�س �أطعمة نيئة .لذلك ينبغي دائم ًا �إبعاد الأغذية النيئة عن الأغذية املطهوة.
وينبغي احلر�ص الدائم على تنظيف ال�سكاكني ،وطاولة التقطيع و�سطوح �إعداد
الطعام بعد �إعداد الأغذية النيئة.
يع ُد حليب الأم احلليب الأكرث �أمان ًا بالن�سبة للر�ضع والأطفال ال�صغار .كما �أن
احلليب احليواين املغلي لتوه �أو املب�سرت �أكرث �أمان ًا من احلليب غري املغلي.

ميكن االحتفاظ بحليب الأم بعد ع�صره يف درجة حرارة الغرفة مدة ت�صل �إىل
ثماين �ساعات يف وعاء نظيف مغطى .
يجب توجيه عناية خا�صة عند �إعداد طعام الر�ضع والأطفال ال�صغار .وينبغي
�إعداده يف احلال و�أال يرتك جانب ًا� ،إن �أمكن.
ينبغي تق�شري الفاكهة واخل�ضراوات �أو غ�سلها جيد ًا مبياه نظيفة ،خا�صة �إذا كانت
�ستقدَ م طازجة للأطفال الر�ضع �أو ال�صغار .ومع �أن الكيماويات مثل مبيدات
احل�شرات والأع�شاب ال ميكن ر�ؤيتها على الفاكهة واخل�ضراوات�،إال �أنها موجودة
وقد تكون خطرية.
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ينبغي املحافظة على نظافة ومن �أجل حماية الأغذية من اجلراثيم :

الأغ��ذي��ة والأواين وال�سطوح
امل�ستخدمة يف �إع��داد الطعام،
وينبغي تخزين الأغ��ذي��ة يف
�أوعية مغطاة.اجلراثيم العالقة
ب��ال��ط��ع��ام ق��د تبتلع وت�سبب
املر�ض.

.
.
.
.
.
.

ينبغي املحافظة على نظافة ال�سطوح امل�ستخدمة يف �إعداد الطعام.
ينبغي احلر�ص على نظافة وتغطية ال�سكاكني ،و�أواين الطهي ،والقدور والأطباق.

ينبغي غ�سل قطع القما�ش املخ�ص�صة لتنظيف الأطباق �أو ال�صواين غ�س ًال جيد ًا
كل يوم وجتفيفها يف ال�شم�س.
ينبغي و�ضع الأغذية يف �أوعية مغطاة حلمايتها من احل�شرات واحليوانات.

ينبغي عدم ا�ستخدام زجاجات الر�ضاعة �أو احللمات املطاطية (البزازات)� ،إال بعد
تنظيفها كل مرة باملاء املغلي لأن اجلراثيم قد تعلق بها ،مما ي�سبب الإ�سهال.
وينبغي �إر�ضاع الأطفال من �صدر �أمهاتهم �أو �إطعامهم من كوب نظيف مفتوح.

7

�إن التخل�ص الآمن من جميع ويف حال عدم وجود نظام جلمع القمامة على م�ستوى املجتمع ،حتتاج كل �أ�سرة �إىل
النفايات املنزلية ي�ساعد على حفرة نفايات تدفن فيها القمامة �أو حترق فيها كل يوم.

م��ن��ع الأم����را�����ض.ق����د تنت�شر
اجل��راث��ي��م ب��وا���س��ط��ة ال��ذب��اب
وال�صرا�صري واجلرذان والفئران
التي ترتعرع يف النفايات مثل
بقايا الأطعمة وق�شر الفاكهة
�إذا ت�سربت كميات �ضيئلة من الكيماويات ،مثل مبيدات احل�شرات والأع�شاب �إىل
واخل�ضراوات.
�إن احلر�ص على نظافة املناطق ال�سكنية واملجاورة نظيفة وخلوها من الرباز والقمامة
ومياه النفايات من �ش�أنه �أن ي�ساعد على الوقاية من املر�ض .وميكن التخل�ص من مياه
النفايات املنزلية على نحو �آمن بحفر حفرة لتت�شرب املياه� ،أو �شق قناة �إىل حديقة
املطبخ �أو �إىل احلقل.

�إم��دادات املياه �أو �إذا حلقت بالطعام �أو �إذا طالت الأي��دي �أو الإق��دام ف�إنها ت�شكل
خطورة كبرية .وينبغي عدم غ�سل الأقم�شة واحلاويات امل�ستخدمة يف التعامل مع
الكيماويات بالقرب من م�صدر مياه البيت.

ينبغي عدم ا�ستخدام مبيدات احل�شرات وغريها من الكيماويات حول البيت �أو
بالقرب من م�صدر للمياه .ويجب عدم تخزين الكيماويات يف �أوعية مياه ال�شرب �أو
بالقرب منها �أو على مقربة من الطعام .ويحظر متام ًا تخزين الأغذية �أو املياه يف
عبوات املبيدات �أو الأ�سمدة.
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فريو�س نق�ص املناعة
متالزمة عوز املناعة الب�شري
املكت�سب(الإيدز)
ملاذا يقت�ضي الأمر تبادل املعلومات والعمل مبوجبها عن

فريو�س نق�ص املناعة/متالزمة عوز
املناعة الب�شري املكت�سب(الإيدز)

ي�صاب النا�س يف بلدان العامل كاف ًة بفريو�س عوز املناعة الب�شرية املكت�سب (الإيدز) .وقد حتول هذا املر�ض �إىل �أزمة عاملية تزداد
تفاقم ًا يوم ًا بعد يوم ,هناك حالي ًا  40مليون ًا من الكبار والأطفال امل�صابني بالفريو�س املت�سبب باملر�ض ،كما فقد ما ال يقل عن
 10.4مليون طفل دون �سن اخلام�سة ع�شرة �أمهاتهم �أو والديهم مع ًا ب�سبب الإيدز.
وتتزايد الإ�صابة مبر�ض الإيدز يف �أو�ساط ال�شباب .فمن جمموع حاالت الإ�صابات اجلديدة يف عام  2001والتي بلغ عددها 5
ماليني �إ�صابة ،ما يقرب من ن�صف هذا العدد من ال�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15و� 24سنة .وت�شري التقديرات �إىل �أن نحو
 11.8مليون ن�سمة يف مقتبل العمر م�صابون بالفريو�س واملر�ضى منهم 7.3مليون �شابة ،و  4.5مليون �شاب.
وينجم مر�ض الإيدز عن الإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�شري املكت�سب ( .)HIVيقوم هذا الفريو�س بتدمري جهاز املناعة
�ضد �سائر الأمرا�ض الأخرى .ويقت�صر العالج على م�ساعدة امل�صابني بفريو�س ومر�ض الإيدز على �أن يحيوا حياة �أف�ضل ،ولكن
�شاف لهذا املر�ض.
حتى الآن لي�س هناك من لقاح �أو عالج ٍ
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الوقاية هي اال�سرتاتيجية الأكرث فاعلية يف مواجهة انت�شار فريو�س مر�ض الإيدز .وينبغي على جميع النا�س يف كل البلدان �أن
يعرفوا كيف يتجنبون التقاط العدوى ون�شر املر�ض.
فالوعي واملعرفة وال�سلوك ال�سليم يحول دون انتقال فريو�س الإيدز .وينبغي �إيالء �أولوية عليا لتوفري �سبل الو�صول �إىل مراكز
اال�ست�شارة قي كل بلد ،و�أن يكون لكل فرد احلق يف احل�صول على اال�ست�شارة والفح�ص الطوعي وال�سري ،واحلق يف احلماية من
جميع �أ�شكال التمييز �أو الو�صم.
ويقت�ضي الأمر تقدمي الرعاية،والدعم النف�سي واالجتماعي والتعاطف مع الذين يتعاي�شون مع الإيدز �أو امل�صابني به ،وينبغي اتخاذ
الإجراءات الالزمة لإزالة احلواجز االجتماعية والثقافية وال�سيا�سية التي قد تعرقل احل�صول على اخلدمات املنا�سبة.
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ر�سائل �أ�سا�سية:

املعلومات الداعمة

ما الذي يحق لكل �أ�سرة ولكل جمتمع معرفته عن

فريو�س عوز املناعة الب�شرية/متالزمة

فريو�س عوز املناعة/متالزمة نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب (الإيدز)

نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب/الإيدز

1
2

�شاف له ،ولكن ميكن الوقاية منه .وينت�شر فريو�س عوز املناعة الب�شري امل�سبب ملر�ض الإيدز عن طريق
الإيدز مر�ض ال عالج ٍ
االت�صال اجلن�سي بني �شخ�ص م�صاب و�آخر غري م�صاب ،ونقل الدم دون فح�صه �أو ًال ،وبوا�سطة الإبر واملحاقن امللوثة (التي
ت�ستعمل غالب ًا يف حقن الأدوية وعند متعاطي املخدرات الوريدية) ،وعن طريق امر�أة م�صابة �إىل طفلها خالل احلمل �أو
الوالدة �أو الر�ضاعة.
يتعر�ض جميع النا�س ،مبا يف ذلك الأطفال ،ملخاطر الإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�شري املكت�سب/الإيدز .ويحتاج النا�س
جميع ًا �إىل معلومات و�إىل توعية عن املر�ض و�إىل اكت�ساب املهارات احلياتية ،واتباع الأمناط ال�سلوكية التي جتنبهم التعر�ض
للعدوى.

3
 4ميكن احل ّد من خماطر الإ�صابة بفريو�س عوز املناعة الب�شرية املكت�سب/الإيدز الناجمة عن االت�صال اجلن�سي �إذا امتنع
النا�س عن �إقامة عالقات جن�سية خارج �إطار الزواج.
 5الن�ساء ب�صفة خا�صة �أكرث ُعر�ضة للإ�صابة بفريو�س عوز املناعة الب�شرية املكت�سب/الإيدز ،ويحتجن �إىل توعية حلماية �أنف�سهن
وجتنب العدوى.
 6ت�ستطيع الأ�سرة و املدر�سة م�ساعدة ال�شباب على حماية �أنف�سهم من فريو�س عوز املناعة الب�شرية املكت�سب/الأيدز ،وذلك
باحلديث معهم عن كيفية جتنب الإ�صابة باملر�ض وانت�شاره مبا يتنا�سب مع منوهم العقلي واجل�سدي.
 7ميكن �أن تنتقل الإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�شري املكت�سب/الإيدز من � ٍأم �إىل طفلها خالل احلمل �أو الوالدة� ،أو عن
ينبغي على �أي �شخ�ص ،ذكر ًا كان �أم �أنثى ،ي�شك يف �إ�صابته بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب/الإيدز ،مراجعة �أحد
مراكز مكافحة الإيدز والتحليل الطوعي لتلقي امل�شورة ال�سرية و�إجراء االختبار �سر ًا وجمان ًا.

8
9

طريق الر�ضاعة من الثدي .وينبغي على الن�ساء احلوامل .الالئي ي�ساورهن �شك يف احتمال تعر�ضهن للعدوى ال�سعي لإجراء
الفح�ص وتلقي امل�شورة.
قد ينت�شر فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب  /الإيدز بوا�سطة الإبر واملحاقن غري املعقمة ،التي غالب ًا ما ت�ستعمل يف حقن
املخدرات .كما �أن �شفرات احلالقة امل�ستعملة �أو الأدوات التي جترح اجللد �أو تقطعه م�س�ؤولة عن بع�ض خماطر انت�شار فريو�س
نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب/الإيدز.

1

ونقل الدم دون فح�صه �أو ًال ،وبوا�سطة الإبر واملحاقن امللوثة (التي ت�ستعمل غالب ًا
يف حقن الأدوية ولدى متعاطي املخدرات الوريدية) ،وعن طريق امر�أة م�صابة �إىل
طفلها خالل احلمل �أو الوالدة �أو الر�ضاعة.ينتقل الإيدز بوا�سطة فريو�س عوز املناعة
الب�شري املكت�سب الذي يدمر «جهاز املناعة» �أو نظام الدفاع يف اجل�سم.

�شاف
الإي���دز مر�ض ال ع�لاج ٍ
ل��ه ،ولكن ميكن الوقاية منه.
وينت�شر فريو�س نق�ص املناعة
الب�شرية املكت�سب امل�سبب ملر�ض
الإي�����دز ع��ن ط��ري��ق االت�صال وعاد ًة ما يعي�ش امل�صابون بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب/الإيدز �سنوات
اجلن�سي بني �شخ�ص م�صاب و�آخر دون �أن تظهر عليهم �أية �أعرا�ض للمر�ض .وقد يبدون وي�شعرون ب�أنهم �أ�صحاء ،لكنهم
غري م�صاب.
قد ي�ستمرون يف نقل الفريو�س �إىل �آخرين.

والإيدز هو املرحلة الأخرية من الإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب .وامل�صابون بالإيدز يزدادون �ضعف ًا لأنَ �أج�سامهم
تفقد القدرة على مقاومة الأمرا�ض ،يتطور الإيدز لدى الكبار خالل فرتة متتد و�سطي ًا من � 7إىل � 10سنوات بعد الإ�صابة� .أما لدى
�شاف له ،لكن الأدوية اجلديدة قد ت�ساعد مر�ضى
الأطفال ال�صغار ،فهو يتطور عاد ًة ب�سرعة �أكرب كثري ًا .والإيدز مر�ض ال عالج ٍ
الإيدز على �أن يعي�شوا ب�صحة �أف�ضل .ويف معظم احلاالت ينتقل فريو�س عوز املناعة الب�شري املكت�سب/الإيدز من �شخ�ص م�صاب
�إىل �أخر عن طريق االت�صال اجلن�سي خارج نطاق الزواج وغري امل�أمون ،من خالل ال�سوائل التنا�سلية (مني�,سائل مهبلي)�أو الدم.
وقد ينتقل فريو�س نق�ص املناعة الب�شري املكت�سب/الإيدز من �شخ�ص م�صاب �إىل �أخر عن طريق ا�ستخدام الإبر واملحاقن
غري املعقمة (التي ت�ستعمل يف �أغلب الأحيان يف حقن املخدرات) ،و�شفرات احلالقة ،و الأدوات احلادة التي ت�ستعمل يف الو�شم
واحلجامة والتجميل وغريها من الأدوات اخلا�صة باحلقن �أو القطع �أو وخز اجل�سم� ،أو عن طريق نقل الدم امللوث ,ويجب فح�ص
جميع �أنواع الدم وم�شتقاته قبل حفظها �أو نقلها �إىل �أ�شخا�ص �آخرين للت�أكد من خلوها من فريو�س نق�ص املناعة الب�شري املكت�سب
وغريه من العوامل املمر�ضة.
وال ميكن �أن حتدث الإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�شري املكت�سب  /الإيدز من مالم�سة امل�صابني .كما �أن العناق ،وامل�صافحة
وال�سعال والعط�س ال تن�شر املر�ض .وال ينتقل فريو�س نق�ص املناعة الب�شري املكت�سب/الإيدز عن طريق مقاعد املراحي�ض �أو الهاتف
�أو الأطباق �أو الأكواب �أو �أواين الأكل �أو املنا�شف �أو �شرا�شف ال�سرير �أو برك ال�سباحة �أو احلمامات العمومية .كما �أن فريو�س نق�ص
املناعة الب�شري املكت�سبالإيدز ال ينتقل بوا�سطة البعو�ض �أو احل�شرات الأخرى.

الأ�شخا�ص امل�صابون بالأمرا�ض املنقولة عن طريق االت�صال اجلن�سي �أ�شد ُعر�ضة خلطرالتقاط فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية
املكت�سب/الإيدز ونقله �إىل الأخرين .وينبغي على امل�صابني بالأمرا�ض املنقولة عن طريق االت�صال اجلن�سي طلب العالج
الفوري وجتنب العالقات اجلن�سية �إال با�ستخدام �أ�ساليب الوقاية ملنع انتقال العدوى �إىل الأخرين.
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يحتاج الأطفال وال�صغار امل�صابون بفريو�س نق�ص املناعة الب�شري املكت�سب/الإيدز
�إىل تغذية جيدة وحت�صني ورعاية �صحية منتظمة لتجنب م�ضاعفات �أمرا�ض الطفولة
ال�شائعة التي قد تكون قاتلة .و�إذا ما �أ�صيب الطفل بالعدوى ،فالأرجح �أن تكون الأم
م�صابة ،ورمبا الأب �أي�ض ًا .وقد يتطلب الأمر زيارات للرعاية املنزلية.

يحتاج الأطفال ممن يفقدون الوالدين واملعلمني ومقدمي الرعاية ،الذين وقعوا
�ضحية لفريو�س نق�ص املناعة الب�شري املكت�سب/الإيدز �إىل م�ساعدة ال�ستيعاب ما
يجري حولهم والتعامل مع خ�سارتهم و�أحزانهم.

ذلك يعني �أن ال�شخ�ص املعني غري م�صاب �أو �أن الوقت مبكر الكت�شاف الفريو�س .وقد
ال يك�شف فح�ص الدم وجود �إ�صابة طوال الأ�شهر الثالثة الأوىل من العدوى .وينبغي
�إعادة االفح�ص بعد ثالثة �أ�شهر من التعر�ض املحتمل للعدوى .ونظر ًا لأنَ ال�شخ�ص
امل�صاب قادر على نقل الفريو�س يف �أي وقت ،ف�إن الأمر ي�ستلزم اتباع طرائق الوقاية
ملنع العدوى عن الأخرين

ق��د يتعر�ض بع�ض النا�س،
مب��ا يف ذل��ك الأط��ف��ال ،ملخاطر
الإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة
ال��ب�����ش��ري امل��ك��ت�����س��ب/الإي��دز.
وي��ح��ت��اج ال��ن��ا���س ج��م��ي��ع�� ًا �إىل ويف البلدان التي ترتفع فيها معدالت الإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�شري املكت�سب/
معلومات و�إىل توعية عن املر�ض الإي��دز ،ال يتعر�ض الأطفال ملخاطر الإ�صابة والعدوى فح�سب ،بل ويت�أثرون �أي�ض ًا
للحد من انت�شاره.
ّ
بتداعيات فريو�س نق�ص املناعة الب�شري املكت�سب/الإيدز على �أ�سرهم وجمتمعاتهم.

.
.

قد ي�ضطر الأطفال اليتامى �إىل حتمل امل�س�ؤوليات ،وك�أنهم �أرباب �أ�سر ،باعتبارهم �أرباب ًا لأ�سرهم .ويواجهون دون ريب،
�صعوبات اقت�صادية كبرية .و�إذا حظي الأطفال اليتامى بالرعاية من جانب الآخرين ،ف�إن املوارد املحدودة لتلك الأ�سرة ال ب ّد
�أن تت�سع لت�شمل االحتياجات الإ�ضافية لأولئك الأطفال.
أ�سر م�صابة به ،قد يو�صمون بالعار �أو يعزلون
الأطفال الذين يتعاي�شون مع فريو�س نق�ص املناعة الب�شري املكت�سب/الإيدز �أو مع � ٍ
عن املجتمع ويحرمون من فر�ص احل�صول على اخلدمات ال�صحية واملدر�سية .ومن �ش�أن التدريب اجليد املوجه للمدر�سني
ونظرائهم الرتبويني حول هذا املر�ض �أن يعزز التفاهم والتعاطف و�أن يحد من التمييز.

ينبغي بذل اجلهود للحفاظ على متا�سك الأ�سر امل�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�شري املكت�سب/الإيدز .كما ينبغي بذل اجلهود
لتجنب ممار�سة التمييز على الأطفال اليتامى .ذلك �أن اليتامى تخف معاناتهم النف�سية �إذا وجدوا العناية من جانب الأ�سرة �أو
املجتمع.
ويتلقى قلة من ال�شباب ال�صغار املعلومات الدقيقة واملالئمة التي يحتاجونها .وينبغي �أن تتوافر للأطفال يف �سن التعليم املدر�سي
املعلومات املنا�سبة لأعمارهم عن فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب/الإيدز وعن مهارات احلياة قبل �أن تن�شط قدراتهم
اجلن�سية .فقد تبني �أن التوعية والتثقيف يف هذه املرحلة ت�ؤخر الن�شاط اجلن�سي وتعلم امل�س�ؤولية.
يتعر�ض الأطفال املقيمون يف م�ؤ�س�سات� ،أو يف ال�شوارع �أو يف خميمات الالجئني �إىل خماطر �أكرب للإ�صابة بعدوى فريو�س نق�ص
املناعة الب�شري املكت�سب/الإيدز مقارنة بالأطفال الآخرين .وينبغي توفري خدمات الدعم ال�ضرورية وفق ًا لذلك.
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ينبغي على �أي �شخ�ص ،ذكر ًا
كان �أم �أنثى ،و ّ
ي�شك يف �إ�صابته
بفريو�س نق�ص املناعة الب�شري
املكت�سب/الإيدز ،مراجعة �أحد
م��راك��ز مكافحة الإي���دز لتلقي
امل�شورة ال�سرية و�إجراء الفح�ص
الطوعي �سـر ًا وجمان ًا.
�إذا جاءت نتيجة فح�ص فريو�س نق�ص املناعة الب�شري املكت�سب/الإيدز �سلبية ،ف�إن
�إن اال�ست�شارة و�إجراء الفح�ص عن فريو�س نق�ص املناعة الب�شري املكت�سب/الإيدز
من �ش�أنه �أن ي�ساعد يف الك�شف املبكر عن الإ�صابة ،ويف متكني امل�صابني من احل�صول
على خدمات الدعم املطلوبة ،ومعاجلة الأمرا�ض املعدية الأخ��رى التي قد تفاقم
�إ�صابتهم بعوز املناعة ،وتعلم كيفية التعاي�ش مع الفريو�س واملر�ض ،وكيفية جتنب نقل
العدوى �إىل �أخرين .كما �أن اال�ست�شارة والفح�ص من �ش�أنه �أن ي�ساعد غري امل�صابني
بالعدوى على املحافظة على عدم التقاط العدوى.

ينبغي على الأ���س��ر واملجتمعات �أن تطالب بتوفري خدمات اال�ست�شارة والفح�ص
واملعلومات عن فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب/الإيدز ،و تدعمها ،للم�ساعدة
يف حماية الكبار والأطفال من املر�ض.
�إن اختبار فريو�س عوز املناعة الب�شري املكت�سب/الإيدز من �ش�أنه �أن ُي�ساعد الزوجني
على اتخاذ القرار املنا�سب عن �إجناب �أطفال ،لأنه �إذا كان �أحدهما م�صاب ًا ،ف�إنه
ميكن �أن ينقل العدوى �إىل الآخر يف حماولة ل�ضمان احلمل.
وميكن تخفي�ض انت�شار فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب/الإيدز �إذا وقف
ال�شباب على احلقائق اخلا�صة بانتقال الفريو�س ،وامتنعوا عن ممار�سة اجلن�س،
خارج �إطار الزواج.
�إن العفة والإخال�ص املتبادل بني زوجني غري م�صابني يحميهما كليهما من فريو�س
نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب /الإيدز.
وكلما تعددت عالقات املرء وممار�سته اجلن�سية خارج غطاء الزواج زادت خماطر
التقاط �أحدهم لعدوى فريو�س نق�ص املناعة الب�شري املكت�سب/الإيدز ونقلها �إىل
غريه.
فح�ص الدم هو �أدق و�سيلة ملعرفة هل فرد ما م�صاب ًا بفريو�س نق�ص املناعة
الب�شري املكت�سب/الإيدز .وقد يبدو ال�شخ�ص امل�صاب �سليم ًا متام ًا.

.

حقائق للحياة 107 -2008

4

الن�ساء ب�صفة خا�صة �أكرث
ُعر�ضة للإ�صابة بفريو�س عوز
املناعـــة الب�شري املكت�سب/
الإي���دز ويحتجن �إىل توعية
حلماية �أنف�سهن من العدوى.

يف كثري من البلدان ،تكون معدالت الإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�شري املكت�سب/
الإيدز بني املراهقات �أعلى كثري ًا منها بني ال�شبان املراهقني .فالفتيات يف مرحلة
املراهقة �أ�شد ُعر�ضة لعدوى فريو�س نق�ص املناعة الب�شري املكت�سب/الإيدز للأ�سباب
الآتية:

.
.
.
.

قد ال تدرك الفتيات ال�صغريات املخاطر �أو قد ال ي�ستطعن حماية �أنف�سهن من
حماوالت التورط يف عالقات جن�سية.
�إن �أغ�شية املهبل لديهن �أرق و�أك�ثر ُعر�ضة للعدوى منها لدى الن�ساء
النا�ضجات.
قد تقع املراهقات فري�سة للرجال الأكرب �سن ًا ،الذين يت�ص ّيدون ن�ساء �صغريات بال
خربات جن�سية �أو بخربات حمدودة ،و�أقل احتما ًال للإ�صابة باملر�ض.
وينبغي على الفتيات والن�ساء رف�ض القيام بعالقات جن�سية خارج �إطار الزواج،
ويف تفادي حماوالت التورط بعالقات جن�سية غري �شرعية وحماية �أنف�سهن.

5

يجب على الأ�سرة واملدر�سة
م�ساعدة ال�شباب على حماية
�أنف�سهم من فيــرو�س نق�صاملناعة
ال��ب�����ش��ري امل��ك��ت�����س��ب/الإي��دز،
وذلـــك بالتوعية والإر���ش��اد
ال�ل�ازم�ي�ن ع���ن ك��ي��ف��ي��ة جتنب
الإ�صابة باملر�ض ون�شره.

يحتاج ال�شباب �إىل فهم خماطر فريو�س نق�ص املناعة الب�شري املكت�سب/الإيدز .ويف
مقدور الوالدين واملعلمني والعاملني ال�صح ّيني والأو�صياء �أو الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني
يف املجتمع� ،أن يح ّذروا ال�شباب من فريو�س ومر�ض الإيدز ،والأمرا�ض املنقولة عن
طريق االت�صال اجلن�سي.
قد تكون مناق�شة الأمور اجلن�سية مع ال�شباب �أمر ًا حمرج ًا .و�إحدى طرق فتح باب
النقا�ش مع الأطفال والتالميذ يف �سن التعليم املدر�سي هي �س�ؤالهم عما �سمعوه عن
فريو�س نق�ص املناعة الب�شري املكت�سب/الإيدز .و�إذا كان �أي من معلوماتهم مغلوطة.
ينبغي �أن تنتهز الفر�صة لتقدمي املعلومات ال�صحيحة لهم مبا ينا�سب �أعمارهم� .إن
احلديث مع ال�شباب واال�ستماع �إليهم م�س�ألة بالغة الأهمية .و�إذا وجد �أحد الأبوين
حرج ًا يف املناق�شة ،ف�إنه ي�ستطيع طلب الن�صح من املدر�س �أو من قريب �أو �شخ�ص
متمر�س يف مناق�شة ق�ضايا ح�سا�سة لري�شده حول كيفية التحدث يف هذا ال�ش�أن.
�شاف لفريو�س نق�ص
عالج ٍ
من ال�ضروري �أن يعرف ال�شباب عدم وجود لقاح م�ضاد �أو ٍ
املناعة الب�شري املكت�سب/الإيدز .كما يحتاجون �إىل �أن يدركوا �أن الوقاية هي و�سيلة
احلماية الوحيدة من هذا املر�ض .ويحتاج ال�شباب �أي�ض ًا �إىل تقوية عزائمهم بحيث
يرف�ضون ممار�سة اجلن�س خارج �إطار العالقة الزوجية.
ويحتاج الأطفال �إىل �أن يعرفوا �أ َنهم ال يتعر�ضون خلطر الإ�صابة بفريو�س نق�ص
املناعة الب�شري املكت�سب/الإيدز من االختالط االجتماعي العادي مع الأطفال �أو
الكبار من امل�صابني بالفريو�س .كما يحتاج الأ�شخا�ص املتعاي�شون مع فريو�س نق�ص
املناعة الب�شري املكت�سب/الإيدز �إىل الرعاية والدعم .وي�ستطيع ال�شباب القيام بدور
يف هذا ال�سبيل ب�إظهار الدعم لهم.
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الإ�صابة بفريو�س عوز املناعـة
الب�شرية املكت�سب/الإيدز ميكن
�أن ينتقل م��ن ال ٍأم �إىل طفلها
خالل احلمل �أو الوالدة� ،أو عن
طريق الر�ضاعة من الثدي.

وينبغي على الن�ساء احلوامل �أو الأمهات اجلدد امل�صابــات بفريو�س عوز املناعة
الب�شري املكت�سب/الإيدز� ،أو الالئي ينتابهم �شك يف ذلك مراجعة �أحد مراكز امل�شورة
لإجراء االختبار وتلقي امل�شورة�.إن �أقوى و�سيلة فعالة للح ّد من انتقال فريو�س نق�ص
املناعة الب�شري املكت�سب/الإيدز من الأم �إىل الطفل هي احليلولة دون �إ�صابة الن�ساء
بهذا الفريو�س.
ويع ُد ت�شجيع الن�ساء على عدم ممار�سة اجلن�س خارج �إطار الزوجية ،و�سرعة اكت�شاف
الأمرا�ض املنقولة عن طريق االت�صال اجلن�سي وعالجها ،عام ًال م�ساعد ًا للحد من
�إ�صابة الن�ساء بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب/الإيدز .و�إذا اكت�شفت امر�أة
�أنها حتمل الفريو�س ،ف�إنها حتتاج �إىل الدعم النف�سي واالجتماعي وامل�شورة مل�ساعدتها
على اتخاذ قرارات والتخطيط مل�ستقبلها .وميكن ملجموعات الدعم يف املجتمعات
املحلية ,وكذلك املنظمات غري احلكومية �أن ت�ساند الن�ساء يف اتخاذ هذه القرارات
وفق الأنظمة والقوانني وال�سيا�سات الوطنية.

.
.

من ال�ضروري �أن تعرف الن�ساء احلوامل:
�أن العالج ب�أدوية معينة خالل احلمل قد يح ّد كثري ًا من خطر انتقال العدوى من احلامل امل�صابة بالإيدز �إىل الطفل الر�ضيع.

�أن الرعاية اخلا�صة خالل احلمل والوالدة من �ش�أنها �أن حت ّد من خماطر انتقال العدوى من احلامل امل�صابة بالإيدز �إىل
الطفل الر�ضيع.

ومن ال�ضروري �أن تعرف الأمهات امل�صابات الالتي يتلقني الرعاية الطبية اخليارات املختلفة لتغذية �أطفالهن الر�ضع واملخاطر
املت�صلة بذلك .وي�ستطيع العاملون ال�صح ّيون تقدمي املعونة يف حتديد �أ�سلوب للتغذية يزيد فر�صة الر�ضيع لكي ينمو ب�صحة جيدة،
وتبعد فريو�س نق�ص املناعة الب�شري املكت�سب/الإيدزعنه.
�أما الأطفال املولودون لأمهات مل يتلقني عالج ًا رغم �إ�صابتهن بفريو�س نق�ص املناعة الب�شري املكت�سب/الإيدز ،ف�إن فر�صة والدتهم
حاملني الفريو�س تبلغ واحد ًا من كل ثالثة .كما �أن �أكرث من ثلثي الأطفال الر�ضع امل�صابني بالفريو�س قد ميوتون قبل بلوغهم �سن
اخلام�سة من العمر.

7

ق��د ينت�شر ف�يرو���س نق�ص
املناعة الب�شري املكت�سب/الإيدز
بوا�سطة الإب���ر وامل��ح��اق��ن غري
املعقمة ،التي غالبـ ًا ما ت�ستعمـل
يف حقـن املخدرات.

كما �أن �شفرات احلالقــة امل�ستعملة �أكرث من مرة �أو الأدوات احلادة امل�ستعملة يف الو�شم
واحلجامة والتجمي وغريها التـي جترح اجللد �أو تثقبه م�س�ؤولة عـن بع�ض خماطر
انت�شار فريو�س نقـ�ص املناعة الب�شرية املكت�سب/الإيدز .تنقل الإبرة �أو احلقنة غري
املعقمة فريو�س نق�ص املناعة الب�شري املكت�سب/الإيدز من �شخ�ص �إىل �أخر .وينبغي
عدم ا�ستخدام �أي �شيء يخرتق �أو يجرح جلد الإن�سان �إال �إذا كان معقم ًا.
والأ�شخا�ص الذين يحقنون �أنف�سهم باملخدرات �أو ميار�سون اجلن�س بطرائق غري
م�أمونة مع الأ�شخا�ص الذين يحقنون �أنف�سهم باملخدرات هم �أكرث عر�ض ًة خلطر
الإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�شري املكت�سب/الإيدز .وينبغي على الأ�شخا�ص
الذين يقومون بحقن �أنف�سهم باملخدرات �أن يحر�صوا دائم ًا على ا�ستعمال �إبرة �أو
حمقنة نظيفة ،و�أن يتجنبوا متام ًا ا�ستعمال �إبرة �أو حمقنة ا�ستخدمها �شخ�ص �آخر.
يجب ا�ستعمال �إب��ر جديدة ومعقمة يف حت�صني كل طفل وبالغ من قبل العاملني
ال�صحيني املدربني.
�إن ا�ستخدام �إبر �أو حماقن ا�ستعملها �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص �آخرون ،مبا يف ذلك �أفراد
الأ�سرة ،قد ينقل فريو�س نق�ص املناعة الب�شري املكت�سب/الإيدز �أو غريه من الأمرا�ض
التي تهدد حياة الإن�سان .ويجب �أن يلتزم اجلميع بعدم ا�ستخدام الإبر واملحاقن التي
ا�ستخدمها غريهم .وينبغي �أن يطلب الوالدان �إىل العاملني ال�صح ّيني ا�ستعمال �إبرة
جديدة لكل فرد.
وينبغي تعقيم �أية �أداة تُ�ستعمل يف قطع احلبل ال�سري للمولود .وال بد من �إيالء عناية
خا�صة يف التعامل مع امل�شيمة و�أي دماء ت�صاحب الوالدة .وينبغي ا�ستعمال قفازات
(مطاطية) واقية �إذا كانت متاحة.
واملعدات اخلا�صة بعالج الأ�سنان والو�شم ور�سم عالمات على الوجه وثقب الأذن
والعالج بالإبر لي�ست �آمنة� ،إال �إذا مت تعقيمها بعد اال�ستخدام يف كل مرة .وينبغي على
ال�شخ�ص الذي يقوم بهذه الإجراءات �أن يحر�ص على جتنب �أي ات�صال �أو مالم�سة
مع الدماء خالل العملية.
واملعدات اخلا�صة بختان الأطفال .
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الأ����ش���خ���ا����ص امل�����ص��اب��ون
بالأمرا�ض املنقولة عن طريق
االت�صال اجلن�سـي �أكرث ُعر�ضة
خلطر ال��ت��ق��اط ف�يرو���س نق�ص
امل��ن��اع��ة ال��ب�����ش��ري املكت�سب/
الإيدز ونقله �إىل الأخرين.

وينبغي على امل�صابني بالأمرا�ض املنقولــة جن�سي ًا طلب العالج الفوري وجتنـب
العالقات اجلن�سية وا�ستخدام طرائق الوقاية .الأمرا�ض املنقولة جن�سي ًا:هي �أمرا�ض
تنتقل عرب االت�صال اجلن�سي� ،سواء كان ذلك من خالل تبادل �سوائل اجل�سم (املني
�أو ال�سائل املهبلي �أو الدم) �أو مبالم�سة جلد املنطقة التنا�سلية (خا�صة �إذا كانت
هناك قروح مثل البثور �أو ال�سحجات �أو اجل��روح التي عادة ما ت�سببها الأمرا�ض
املنقولة جن�سي ًا) .وكثري ًا ما ت�سبب الأمرا�ض املنقولة عن طريق االت�صال اجلن�سي
�آالم ًا و�أ�ضرار ًا بدنية.
ومن �ش�أن الأمرا�ض املنقولة عن طريق االت�صال اجلن�سي مثل ال�سيالن والزهري� ،أن
تزيد من خطر التقاط فريو�س نق�ص املناعة الب�شري املكت�سب/الإيدز �أو نقله .كما �أن
خطر �إ�صابة الأ�شخا�ص امل�صابني بالأمرا�ض املنقولة جن�سي ًا بفريو�س نق�ص املناعة
الب�شري املكت�سب/الإيدزيت�ضاعف ما بني � 5إىل 10مرات� ،إذا �أقاموا عالقات جن�سية
دون ا�ستخدام و�سائل الوقاية مع �شخ�ص م�صاب بهذا الفريو�س.
ينبغي على الأ�شخا�ص الذين ي�ش ّكون يف �إ�صابتهم بالأمرا�ض املنقولة جن�سي ًا �أن يراجعو
�أحد املراكز ال�صحية �أو العيادات الطبية لإجراء الت�شخي�ص الالزم واحل�صول على
العالج.
وينبغي عليهم جتنب ممار�سة االت�صال اجلن�سي �أو ا�ستعمال �أ�ساليب الوقاية� .إذا
وجدوا �أنهم م�صابون بالأمرا�ض املنقولة عن طريق االت�صال اجلن�سي ،كذلك عليهم
�إبالغ (من مار�س معهم العالقة اجلن�سية ) .لأنه �إذا مل يعالج ال�شريكان من الأمرا�ض
املنقولة جن�سي ًا ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إىل �إمكانية �إ�صابة بع�ضهما بع�ض ًا بهذه العدوى.
وغالبية الأمرا�ض املنقولة عن طريق االت�صال اجلن�سي ،با�ستثناء الإيدز وااللتهاب
الكبدي ،قابلة لل�شفاء.
وقد ي�شعر الرجل امل�صاب بالأمرا�ض املنقولة عن طريق االت�صال اجلن�سي بالأمل
�أو احلرقة �أو عدم االرتياح خالل التبول� ،أو يالحظ وجود �إفرازات من ق�ضيبه� ،أو
قد ي�صاب بالقرح والبثور والنتوء والورم والطفح على الأجهزة التنا�سلية �أو داخل
الفم .وقد تخرج �إف��رازات ذات لون غريب ورائحة كريهة من مهبل املر�أة امل�صابة
بالأمرا�ض املنقولة عن طريق االت�صال اجلن�سي ،وي�صاحب ذلك �أمل �أو حكة حول
املنطقة التنا�سلية ،و�أمل �أو نزيف غري متوقع من املهبل خالل اجلماع �أو بعده .وقد
ت�ؤدي العدوى الأ�شد خطورة �إىل احلمى ،و�آالم يف البطن والعقم .غري �أن كثري ًا من
الأمرا�ض املنقولة جن�سي ًا ال تظهر يف الن�ساء �أي �أعرا�ض على الإطالق – كما �أن بع�ض
�أنواع هذه الأمرا�ض قد ال يكون لها يف الرجال �أي �أعرا�ض متكن مالحظتها.
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هذا ويجب �أال تعدَ كل م�شكلة يف املنطقة التنا�سلية مر�ض ًا منقو ًال عن طريق االت�صال
اجلن�سي .فهناك بع�ض �أ�شكال العدوى مثل داء املب ّي�ضات (الفطريات) و�أمرا�ض
اجلهاز البويل ال تنت�شر بوا�سطة اجلماع اجلن�سي ،ولكنها ت�سبب �إزعاج ًا �شديد ًا يف
املنطقة التنا�سلية.
والطريقة التقليدية لت�شخي�ص الأمرا�ض املنقولة عن طريق االت�صال اجلن�سي هي
الفحو�صات املخربية .غري �أنها قد ال تكون متاحة يف �أحيان كثرية �أو تكون باهظة
التكاليف.
يتوافر ال��واق��ي ال��ذك��ري ك���إح��دى و�سائل الوقاية من الأم��را���ض التي تنتقل عنطريق االت�صال اجلن�سي مبا فيها مر�ض عوز املناعة الب�شري يف مراكز امل�شورة
والتحليل الطوعي لفريو�س االيدز ,وكذلك يف ال�صيدليات وبع�ض املراكز التجارية
(ال�سوبرماركت)و�أي�ض ًا يف املراكز التي تقدم خدمات ال�صحة الإجنابية وتنظيم
الأ�سرة .
�أو�صت منظمة ال�صحة العاملية منذ عام  1990بالتدبري العالجي وفق املتالزمات ،واملتالزمة هي جمموعة من الأعرا�ض والعالمات
مبر�ض ما .وت�شمل املالمح الرئي�سية للتدبري العالجي وفق املتالزمات:
ال�سريرية تتالزم فيما بينها لتدل على الإ�صابة ٍ

.
.
.
.
.

ت�صنيف اجلراثيم الرئي�سية ح�سب املتالزمات ال�سريرية (الإكلينيكية) الناجمة.
ا�ستخدام لوحات تو�ضيحية ( )flow chartاملنبثقة عن هذا الت�صنيف للتدبري العالجي لكل متالزمة على حدة.

عالج جميع الأ�سباب املهمة للمتالزمة.

�إبالغ (من مار�س معهم العالقة اجلن�سية) ومعاجلتهم.
فحو�صات خمربية غري مكلفة.

ويوفر نهج التدبري العالجي وفق املتالزمات (،)syndromicالذي ي�ستخدم لوحات �إر�شادية عالج ًا متاح ًا وعاج ًال يتميز
بفاعليته وكفاءته.
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الوقاية من الإ�صابات

ر�سائل �أ�سا�سية:
ملاذا يقت�ضي الأمر تبادل املعلومات والعمل مبوجبها عن

الوقاية من الإ�صابات

ميوت كل عام � 750ألف طفل ب�سبب الإ�صابات .ويتعر�ض  400مليون طفل �آخرين لأ�ضرار خطرية .وت�ؤدي كثري من الإ�صابات �إىل
عاهات م�ستدمية و �إىل التلف الدماغي .وتع ُد الإ�صابات �سبب ًا رئي�سي ًا للوفاة والإعاقة بني الأطفال ال�صغار.
ومن �أكرث �إ�صابات الأطفال �شيوع ًا ال�سقوط واحلروق والغرق وحوادث الطرق .وحتدث غالبية هذه الإ�صابات داخل البيت �أو
بالقرب منه .وميكن الوقاية من هذه الإ�صابات جميعها تقريب ًا .وميكن �أن تكون معظم هذه الإ�صابات �أقل خطورة �إذا ما عرف
الوالدان كيفة التعامل معها عند وقوعها.

ما الذي يحق لكل �أ�سرة و لكل جمتمع معرفته عن

الوقاية من الإ�صابة

1

ميكن احليلولة دون وقوع كثري من الإ�صابات اخلطرة �إذا ما راقب الوالدان والقائمون على رعاية الأطفال ال�صغار ه�ؤالء
الأطفال وحافظوا على �سالمة بيئتهم.

2
 3يع�شق الأطفال الت�سلق .لذا ،ينبغي جعل الدرج وال�شرفات و�سطوح املنازل والنوافذ و�أماكن اللعب �أكرث �أمن ًا حلماية الأطفال
ينبغي �إبعاد الأطفال عن النريان و�أفران الطهي وم�صابيح الإنارة وعلب الكربيت والأدوات الكهربائية.

4

من ال�سقوط.

قد تت�سبب ال�سكاكني واملق�صات والأدوات احلادة �أو املدببة والزجاج املك�سور يف �إحداث �إ�صابات خطرية .لذا ،ينبغي �إبعاد
هذه الأ�شياء عن متناول الأطفال.

5
 6ينبغي عدم تخزين ال�سموم والأدوية واملب ّي�ضات والأحما�ض والوقود ال�سائل ،مثل الربافني (الكاز) ,على الإطالق يف زجاجات
يحب الأطفال ال�صغار و�ضع الأ�شياء يف �أفواههم .لذا ،ينبغي �إبعاد الأ�شياء ال�صغرية عن متناولهم حتا�شي ًا لالختناق.

7
8
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مياه ال�شرب .وينبغي و�ضع هذه ال�سوائل وال�سموم جميع ًا يف �أوعية حتمل عالمات وا�ضحة بعيد ًا عن ر�ؤية الأطفال ومتناولهم.

ميكن �أن يغرق الأطفال يف �أقل من دقيقتني ويف كمية �ضئيلة جد ًا من املاء .لذا ،ينبغي �أال يرتكوا وحدهم مطلق ًا عندما يكونون
يف املاء �أو بالقرب منه.
يكون الأطفال دون �سن اخلام�سة من عمرهم ُعر�ضة للخطر يف الطرقات ب�صفة خا�صة .لذا ينبغي �أن يكونوا دائم ًا يف �صحبة
�شخ�ص ما ،وينبغي تعليمهم مبادئ ال�سلوك الآمن على الطريق مبجرد �أن ي�صبحوا قادرين على امل�شي.
ٍ
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2

ينبغي �إب��ع��اد الأط��ف��ال عن تع ُد احلروق وال�سمط (احلرق باملاء وال�سوائل ال�ساخنة) من �أكرث الأ�سباب �شيوع ًا
النريان و�أفران الطهي وم�صابيح للإ�صابات اخلطرية بني الأطفال ال�صغار .وينبغي منع الأطفال من مل�س �أفران
الإ������ض�����اءة وع���ل���ب ال��ك�بري��ت الطهي واملاء املغلي والأطعمة ال�ساخنة واملكاوي ال�ساخنة .وكثري ًا ما ت�ؤدي احلروق
والأدوات الكهربائية.
�إىل �إ�صابات بالغة وندوب م�ستدمية ،وقد يكون بع�ضها قات ًال .والغالبية العظمى من
هذه الإ�صابات ميكن الوقاية منها.

املعلومات الداعمة
الوقاية من الإ�صابات

ميكن الوقاية من احلروق باتباع ما ي�أتي:

1

• �إبعاد الأطفال ال�صغار عن النريان وعلب الكربيت وال�سجائر.

ميكن احليلولة دون وق��وع يتعر�ض الأطفال بني �سن � 18شهر ًا و�أربع �سنوات خلطر املوت والإ�صابات اجل�سيمة
كثري من الإ�صابات اخلطرة �إذا ب�صور ٍة كبرية .وتقع معظم هذه الإ�صابات يف البيت ،وكلها تقريب ًا ميكن الوقاية
م��ا راق��ب ال��وال��دان والقائمون منها.

• و�ضع مواقد الغاز �أو الكهرباء على �سطوح م�ستوية عالية بعيد ًا عن متناول
الأطفال .ويف حالة ا�ستخدام نريان مك�شوفة للطهي ،ينبغي و�ضعها فوق كومة
من الفخار ولي�س فوق الأر�ض مبا�شرة.

على رع��اي��ة الأط��ف��ـ��ال ال�صغار الأ�سباب الرئي�سية للإ�صابات يف البيت:

ه���ؤالء الأطفال وحافظوا على
�سالمة بيئتهم.

• �إبعاد مقاب�ض (�أيادي)جميع �أواين الطهي نحو داخل املوقد بعيد عن متناول
الأطفال.

• احلروق الناجمة عن �إ�شعال النريان واملواقد والأف��ران و�أواين الطهي والأطعمة
ال�ساخنة واملاء املغلي والبخار والدهون ال�ساخنة وم�صادر الكاز واملكواة والأدوات
الكهربائية.

• �إبعاد البرتول والكاز وم�صابيح الإ�ضاءة والكربيت وال�شموع وم�صادر �إ�ضرام
النار (الوالعاة) واملكاوي ال�ساخنة والأ�سالك الكهربائية عن متناول الأطفال
ال�صغار.

• اجلروح الناجمة عن زجاج مك�سور �أو �سكاكني �أو مق�صات �أو ف�ؤو�س.
• ال�سقوط من فوق �سرير الأطفال والنوافذ والطاوالت والدرج.

وميكن �أن يتعر�ض الأطفال لإ�صابات خطرية �إذا ما و�ضعوا �أ�صابعهم �أو �أ�شياء �أخرى
يف م�صادر التيار الكهربائي ،لذا ينبغي تغطية مقاب�س التيار الكهربائي ب�أغطية
بال�ستيكية �آمنة.

• االختناق بوا�سطة �أغرا�ض �صغرية مثل العمالت �أو �أزرار املالب�س �أو املك�سرات.
• الت�سمم م��ن ال�براف�ين (الكريو�سني ال��ك��از) وامل��ب��ي��دات احل�شرية واملب ّي�ضات
واملنظفات.
• ال�صدمة الكهربائية ب�سبب مل�س الأدوات الكهربائية املك�سورة �أو الأ�سالك �أو
غر�س العيدان �أو ال�سكاكني يف م�صادر التيار الكهربائي.
• ينبغي �أال نتوقع مطلق ًا من الأطفال �أن يعملوا �ساعات طويلة� ،أو �أن يقوموا ب�أعمال
تنطوي على خماطر �أو حتول دون ذهابهم للمدر�سة .ويجب حماية الأطفال من
الأعمال ال�شاقة والأدوات اخلطرية ومن التعر�ض للكيماويات ال�سامة.

ينبغي �إبعاد الأ�سالك الكهربائية عن متناول الأطفال .والأ�سالك الكهربائية العارية
خطرة ب�صفة خا�صة.

3

يع�شق الأطفال الت�سلق .لذا ،ال�سقوط �أحد الأ�سباب ال�شائعة للكدمات وك�سور العظام و�إ�صابات الر�أ�س اخلطرية.
ينبغي جعل ال��درج وال�شرفات وميكن احليلولة دون ال�سقطات اخلطرية باتباع ما ي�أتي:

و�سطوح امل��ن��ازل و�أم��اك��ن اللعب
�أكرث �أمن ًا حلماية الأطفال من
• ا�ستعمال ال�سياج (الدرابزين) حلماية الأطفال ال�صغار ومنع و�صولهم �إىل الدرج
ال�سقوط.
• عدم ت�شجيع الأطفال على الت�سلق فوق الأماكن غري الآمنة.

با�ستعمال البوابات البال�ستيكية اخلا�صة والنوافذ وال�شرفات.

• املحافظة على نظافة البيت والإنارة اجليدة فيه.
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ق����د ت��ت�����س��ب��ب ال�����س��ك��اك�ين لذا ،ينبغي االهتمام ب�إبعاد هذه الأ�شياء عن متناول الأطفال.قد يت�سبب الزجاج
واملق�صات والأدوات احل��ادة �أو املك�سور يف ج��روح خطرية ونزيف ال��دم وتلوث اجل���روح .وينبغي �إب��ع��اد القوارير
امل��دب��ب��ة وال��زج��اج املك�سور يف الزجاجية عن متناول الأطفال ال�صغار ،كما ينبغي العمل على �ضمان بقاء البيت
و�ساحات اللعب وال�شواطئ خالية من الزجاج املك�سور .وينبغي �أن يتعلم الأطفال
�إحداث �إ�صابات خطرية.
ال�صغار عدم مل�س الزجاج املك�سور ،وتعليم الأطفال الأكرب التخل�ص من �أي زجاج
مك�سور بطريقة �آمنة.
كما ينبغي �إبعاد ال�سكاكني و�شفرات احلالقة واملق�صات عن متناول الأطفال ال�صغار
وعدم ال�سماح لهم باللعب بها.
وينبغي تدريب الأطفال الأكرب �سن ًا على التعامل معها بحر�ص ،وقد ت�سبب الأدوات
املعدنية احلادة والآالت والعلب ال�صدئة جروح ًا ملوثة .لذا ينبغي �أن تبقى مالعب
الأطفال خالية من هذه الأ�شياء .و�أن يتم التخل�ص من نفايات البيت بطريقة
�آمنة ،مبا يف ذلك من الزجاجات املك�سورة والعلب القدمية.

.

وميكن الوقاية من الإ�صابات الأخرى التي حتدث حول البيت بتعليم الأطفال خماطر
�إلقاء احلجارة �أو �أغرا�ض حادة �أخرى واللهو بال�سكاكني �أو املق�صات .

5

يحب الأطفال ال�صغار و�ضع وينبغي �أن تبقى �أماكن اللعب والنوم خالية من الأ�شياء ال�صغرية مثل �أزرار املالب�س
الأ�شياء يف �أفواههم .لذا ينبغي واخلرز والعمالت والبذور واملك�سرات والأدوية كامل�سكنات والفتامينات وغريها .

�إب��ع��اد الأ���ش��ي��اء ال�صغرية عن وينبغي عدم �إعطاء ال�صغار جد ًا الفول ال�سوداين واحللوى ال�صلبة �أو�أي �أطعمة
متناولهم حتا�شي ًا لالختناق.
ت�شتمل على قطع �صغرية من العظام �أو البذور.
كما ينبغي دائم ًا مراقبة الأطفال ال�صغار خالل الوجبات .وينبغي �أن ُي ّ
قطع الطعام
قطع �صغرية.
�إىل ٍ
يع ُد ال�سعال والإح�سا�س بالقيء واحل�شرجة عند التنف�س� ،أو عدم القدرة على �إحداث
�أي �صوت على الإط�لاق ،كلها م�ؤ�شرات على �صعوبة التنف�س واحتماالت االختناق.
واالختناق يهدد احلياة ذاتها .وينبغي �أن ي�شتبه امل�شرفون يف �أن الطفل يختنق عندما
يجد فج�أة �صعوبة يف التنف�س ،حتى �إذا مل يلحظ �أحد �أن الطفل و�ضع �شيئ ًا يف فمه
(انظر الإ�سعافات الأولية لالختناق� ،ص()123؟.
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ينبغي عدم تخزين ال�سموم
والأدوية واملب ّي�ضات والأحما�ض
والوقود ال�سائل مثل الربافني
(ال����ك����از) ع��ل��ى الإط���ل���اق يف
زجاجات مياه ال�شرب �أو الع�صائر �إن كثري ًا من ال�سموم تكون خطر ًة حتى �إذا مل يتم ابتالعها .وهي قادرة على الت�سبب
الفارغة.
يف وفاة الطفل �أو �إتالف دماغه �أو الت�سبب يف فقدان الب�صر �أو �إحلاق �إ�صابة دائمة
وينبغي و�ضع هذه ال�سوائل وال�سموم جميع ًا يف �أوعية حتمل عالمات وا�ضحة بعيد ًا عن
ر�ؤية الأطفال ومتناولهم.يع ُد الت�سمم خطر ًا داهم ًا على الأطفال ال�صغار .وقد ت�ؤدي
و�س ّم احل�شرات والفئران والربافني �أو(الكاز) واملنظفات املنزلية �إىل وفاة
املب ّي�ضات ُ
الأطفال �أو الت�سبب ب�إ�صابة دائمة لهم .

به ،يف احلاالت الآتية:
• �إذا ا�ستن�شقها الطفل
• �إذا ت�سربت عرب جلد الطفل �أو عينيه.
• �إذا علقت مبالب�س الطفل .
�إذا ُو�ضعت ال�سموم يف زجاجات امل�شروبات اخلفيفة �أو املرطبات �أو القدور �أو الأكواب،
ف�إن الأطفال قد ي�شربونها عن طريق اخلط�أ .لذا ،ينبغي تخزين كل الأدوية واملواد
الكيماوية وال�سموم يف �أوعيتها الأ�صلية و�إحكام غلقها.
ينبغي عدم ترك املنظفات واملب ّي�ضات والكيماويات والأدوية يف متناول الأطفال .وال
بد من �إغالقها ب�إحكام وو�ضع عالمة عليها .كما ينبغي حفظها يف خزانة �أو �صندوق
عال  ،بحيث ال ي�ستطيع الأطفال ر�ؤيتها �أو الو�صول �إليها.
مغلق �أو فوق رف ٍ
والأدوي��ة املخ�ص�صة للكبار ميكن �أن تقتل الأطفال ال�صغار .ويع ُد �أن يكون تناول
الطفل للأدوية مق�صور ًا فقط على ما يو�صف له �شخ�صي ًا ،واحلر�ص التام على عدم
�إعطاء الطفل دواء مو�صوف ًا ل�شخ�ص بالغ �أو لأي طفل �آخر.
وقد ي�ؤدي الإفراط يف تناول امل�ضادات احليوية �أو �سوء ا�ستعمالها �إىل ال�صمم بني
الأطفال ال�صغار .وينبغي �أن يقت�صر ا�ستعمال الأدوية على ما ي�صفه الطبيب.
ويع ُد الأ�سربين �سبب ًا �شائع ًا يف حدوث الت�سمم العر�ضي .وينبغي االحتفاظ به ،بعيد ًا
عن متناول الأطفال وب�صرهم .
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ميكن �أن يغرق الأط��ف��ال يف لذا ،ينبغي �أال يرتكوا وحدهم مطلق ًا عندما يكونون يف املاء �أو بالقرب منه.
�أق���ل م��ن دق��ي��ق��ت�ين ،ويف كمية ينبغي تغطية الآبار والأحوا�ض والدالء اململوءة باملاء.

�ضئيلة جد ًا من املاء.

وينبغي تعليم الأطفال ال�سباحة يف ال�صغر ،وعندئذ يقل احتمال تعر�ضهم للغرق.
كما ينبغي تعليم الأطفال �أال ي�سبحوا مطلق ًا يف ج��داول املياه (ال�سيول) ال�سريعة
التدفق و�أال ي�سبحوا وحدهم على الإطالق.

�إر�شادات الإ�سعافات الأولية
ينبغي �إجراء تدابري الإ�سعافات الأولية الآتية للحيلولة دون تفاقم الو�ضع �إذا مل تتوافر امل�ساعدة الطبية فور ًا
�إ�سعافات �أولية للحروق

8

�شخ�ص ما ،وينبغي تعليمهم مبادئ ال�سلوك
ي��ك��ون الأط���ف���ال دون �سن لذا ،ينبغي �أن يكونوا دائم ًا يف �صحبة
ٍ
اخل��ام�����س��ة م��ن ال��ع��م��ر عر�ضة الآمن على الطريق مبجرد �أن ي�صبحوا قادرين على امل�شي .ال يفكر الأطفال ال�صغار
للخطر على الطرقات ب�صفة قبل اندفاعهم م�سرعني �إىل الطريق .لذا ،ينبغي على الأ�سرة مراقبتهم مراقبة
�شديدة وم�ستمرة .
خا�صة.
وينبغي �أال يلعب الأطفال قريب ًا من الطريق ،خا�صة �إذا كانوا يلعبون بالكرة.
كما ينبغي تعليم الأط��ف��ال امل�شي على جانب الطريق ،بحيث ي��رون حركة املرور
القادمة.
لدى عبور الطريق ،ينبغي تعليم الأطفال ما ي�أتي:
• التوقف على جانب الطريق.
• النظر يف االجتاهني.
• االنتباه لل�سيارات �أو املركبات الأخرى قبل العبور.
• الإم�ساك بيد �شخ�ص �آخر.
• امل�شي ،وعدم اجلري.
ينبغي ت�شجيع الأطفال الأكرب �سن ًا على رعاية الأطفال ال�صغار و�أن يكونوا مثا ًال طيب ًا
لهم.
متثل حوادث الدراجات الهوائية �سبب ًا متكرر ًا للإ�صابة والوفاة بني الأطفال الكبار.
وت�ستطيع الأ�سرمنع حوادث الدراجات �إذا ما ت�أكدت من �أن الأطفال قد دربوا على
�إجراءات ال�سالمة يف الطرقات .وينبغي على الأطفال ارتداء لبا�س الر�أ�س الواقي �أو
اخلوذات عند ركوب الدراجة.

�إ����س���ع���اف���ات �أول����ي����ة لل�صدمات
الكهربائية

�إذا �شبت النريان مبالب�س الطفل ،ف�سارع �إىل لف الطفل يف بطانية �أو مالب�س �أو
دحرجته على الأر�ض لإطفاء النار.
قم بتربيد املنطقة املحروقة على الفور .م�ستخدم ًا كمية كبرية من املاء البارد
النظيف .و�إذا كان احلرق منت�شر ًا� ،ضع الطفل يف حو�ض اال�ستحمام �أو مغط�س من
املاء البارد .قد ي�ستغرق الأمر ن�صف ال�ساعة لتربيد املنطقة املحروقة.

.
.
.
.
.
.

حافظ على املنطقة املحروقة نظيفة وجافة مع حمايتها برباط رخو .و�إذا كان
احلرق �أكرب من حجم قطعة عملة كبرية �أو �إذا بد�أ يتقرح ،فعليك نقل الطفل �إىل
مركز �صحي �أو طبيب لإجراء الإ�سعافات الالزمة .وال تفقع التقرحات لأ َنها حتمي
املنطقة املحروقة.
ال تزال الأ�شياء التي قد تكون ملت�صقة باحلرق  .ويجب عدم فق�أ احلرق ال ت�ضع
عليه �شيئ ًا �سوى املاء البارد.
ق ّدم للطفل �سوائل مثل ع�صري الفاكهة �أو املاء املمزوج بقليل من ال�سكر وامللح.

�إذا تعر�ض الطفل ل�صدمة كهربائية �أو حرق ،اف�صل التيار الكهربائي فور ًا قبل مل�س
الطفل .و�إذا كان الطفل فاقد ًا الوعي ،فحافظ على دفئه واطلب امل�ساعدة الطبية
على الفور.
�إذا واجه الطفل �صعوبة يف التنف�س �أو توقف عـن التنف�س ،فمدده الطفل يف مكان
جاف م�ستو على ظهره و� ِأمل ر�أ�سه قلي ًال �إىل اخللف .اغلق منخري الطفل وانفخ يف
فمه .انفخ بقوة كافية لتجعل �صدر الطفل يرتفع .عد من واحد �إىل ثالثة ثم انفخ
مرة �أخرى .ا�ستمر يف ذلك �إىل �أن يبد�أ الطفل يف التنف�س.

يتعر�ض الأطفال خلطر الإ�صابة اخلطرية� ،إذا ما جل�سوا يف املقعد الأمامي لل�سيارة،
كاف.
�أو �إذا ما جل�سوا يف �شاحنة دون وجود �إ�شراف ٍ
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�إ�سعافات �أولية لل�سقوط �أو حوادث
الطرق

�إ�سعافات �أولية للجروح

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

�إ�صابات الر�أ�س والعمود الفقري ،وخا�صة الرقبة ،خطرية جد ًا لأنها قد ت�سبب
�شل ًال دائم ًا �أو تهدد احلياة ذاتها .ق ِّيد حركة الر�أ�س والظهر وجتنب �أي ثني للعمود
الفقري للحيلولة دون تفاقم الإ�صابة مع احلر�ص على عدم حتريك امل�صاب.
الطفل الذي ال يقوي على احلركة �أو يعاين �آالم ًا مفرطة قد تكون عظامه مك�سورة.
ال حترك املنطقة امل�صابة .ث ّبتها وادعمها والتم�س امل�ساعدة الطبية فور ًا.

�إ�سعافات �أولية لالختناق َ
بال�ش َرق
�أو بال َغ َ�صه

.
.

�إذا �سعل الر�ضيع �أو الطفل ،ال تتدخل .بل دعه يحاول طرد ال�شيء العالق بال�سعال.
�أما �إذا مل يخرج هذا ال�شيء ب�سرعة ،فحاول �إزالته من فم الطفل.
�إذا ما بقي ال�شيء عالق ًا يف حلق الطفل :
بالن�سبة للر�ضع والأطفال ال�صغار  :ا�سند الر�أ�س والرقبة ،ثم �أدر وجه الطفل �إىل
�أ�سفل بحيث يكون الر�أ�س منخف�ض ًا عن القدمني� .س ّدد خم�س �ضربات خفيفة يف
عظمتي الكتف .ادر وجه الطفل �إىل �أعلى وا�ضغط بقوة على عظمة
الظهر بني
ّ
ال�صدر بني احللمتني خم�س مرات .كرر العملية حتى ُيتم �إخراج ال�شيء العالق.
�إذا مل تتمكن من �إخراجه ،احمل الطفل فورا �إىل �أقرب عامل �صحي مدرب.

�إذا فقد الطفل وعيه ،حافظ على حرارة اجل�سم  ،واطلب امل�ساعدة الطبية فور ًا.
بالن�سبة للكدمات والتمزّقات ال�شديدة يف الأربطة املف�صلية ،اغمر املنطقة امل�صابة
يف املاء البارد �أو �ضع ثلج ًا فوق الإ�صابة مدة  15دقيقة .ال ت�ضع الثلج مبا�شرة على
اجللد ،بل ا�ستخدم طبقة من القما�ش لتف�صل الثلج عن اجللد .انتظر  15دقيقة ثم
كررها �إذا لزم الأمر .و من �ش�أن التربيد �أن يخفف من الأمل والورم والكدمة.

فيما يتعلق باجلروح ال�صغرية:
ربد) وال�صابون.
اغ�سل اجلرح باملاء النظيف متام ًا (�أو املغلي وامل ّ
جفف اجللد حول اجلرح.
غط اجلرح بقطعة قما�ش (�شا�ش) نظيفة ،و�ضع �ضمادة عليه.

وبالن�سبة للجروح اخلطرية:
�إذا كانت هناك قطعة من الزجاج �أو �شيء �آخر ملت�صق باجلرح ،فال تزلها .فقد
تكون حائ ًال دون مزيد من النزيف وقد ت�ؤدي �إزالتها �إىل تفاقم الإ�صابة �سوء ًا.
�إذا كان الطفل ينزف ب�شدة ،ارفع املنطقة امل�صابة فوق م�ستوى ال�صدر وا�ضغط
ب�إحكام على اجلرح (�أو بالقرب منه �إذا كان هناك �شيء ملت�صق ًا به) ب�ضمادة من
القما�ش النظيف ( ال�شا�ش �إن وجد) املطوي .وا�صل ال�ضغط حتى يتوقف النزيف.
ال ت�ضع �أية مادة نباتية �أو حيوانية على اجلرح ،لأنَ ذلك قد ي�سبب االأخماج.

.
.

يرجى احلذر من ال�ضغط ال�شديد الذي قد ي�ؤدي �إىل ك�سر الق�ص �أو الأ�ضالع
بالن�سبة للأطفال الأكرب  :قف خلف الطفل ولف ذراعيك حول و�سطه .اطبق قب�ضتك
مع و�ضع الإبهام على ج�سم الطفل �أعلى ال�سرة وحتت القف�ص ال�صدري� .ضع اليد
الأخرى فوق القب�ضة وقم بدفعات قوية ن�سبيا للداخل و�إىل الأعلى يف بطن الطفل.
ْ
فاحمل الطفل
ك ّرر العملية حتى ُيطرد ال�شيء العالق  .و�إذا مل تتمكن من طرده،
فور ًا �إىل �أقرب مركز �صحي �أو م�شفى.

�إ�سعافات �أولية مل�شكالت تعرت�ض �إذا كان هناك �أدنى احتمال لإ�صابة الر�أ�س �أو الرقبة ،ال حترك ر�أ�س الطفل .واتبع
التوجيهات الآتية دون حتريك الر�أ�س:
التنف�س �أوللغرق
�إذا كان الطفل يعاين �صعوبة يف التنف�س �أو كان ال يتنف�س ،فم ّدد الطفل على ظهره
وح ّرك ر�أ�سه قلي ًال �إىل اخللف .اغلق منخري الطفل ،وانفخ يف فمه .ع ّد من واحد
�إىل ثالثة ثم انفخ مرة �أخرى .ا�ستمر يف ذلك �إىل �أن يبد�أ الطفل يف التنف�س.

.
.

�إذا كان الطفل يتنف�س ولكنه فاقد الوعي� ،أقلب الطفل على جانبه حتى ال يت�سبب
الل�سان يف �إعاقة التنف�س.

�ضع �ضمادة على اجلرح ،وال تربطها ب�إحكام بحيث ت�سمح بالورم.

انقل الطفل �إىل املركز ال�صحي �أو اطلب امل�ساعدة الطبية ف��ور ًا .ا�س�أل العامل
ال�صحي املدرب هل ينبغي �إعطاء الطفل حقنة للكزاز (تيتانو�س).
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�إ�سعافات �أولية للت�سمم
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.
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�إذا ابتلع الطفل ُ�سم ّا ،فال حتاول دفعه للقيء،لأنَ ذلك قد يزيد من تفاقم احلالة
�سوء ًا.
و�ص ّب كميات كبرية من
ال�سم عالق ًا بجلد الطفل �أو مالب�سه ،اخلع مالب�سه ُ
�إذا كان ُ
املاء على اجللد .اغ�سل اجللد جيد ًا عدة مرات بال�صابون.
عيني الطفل ،ر�ش ما ًء نظيف ًا يف عينيه فرتة ال تقل عن  10دقائق.
�إذا �أ�صاب ُ
ال�سم ّ
احمل الطفل ب�سرعة �إىل مركز �صحي �أو م�ست�شفى .و�إذا �أمكن ،احمل معك عينة
من ال�سم �أو الدواء �أو الوعاء الذي يحويه حافظ على هدوء الطفل و�سكونه بقدر
الإمكان.
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الكوارث والطوارئ

ر�سائل �أ�سا�سية
ملاذا يقت�ضي الأمر تبادل املعلوماتوالعمل مبوجبها عن

الكوارث والطوارئ

يكون الأطفال يف حاالت الكوارث �أو الطوارئ �أ�شد تعر�ض ًا للأمرا�ض وال�صدمات النف�سية واالجتماعية ،ومن ثم فهم بحاجة �إىل
اهتمام ورعاية خا�صة.
ويقدر �أن ن�سبة الن�ساء والأطفال من جمموع الالجئني والنازحني البالغ عددهم  7ماليني الجئ و 30مليون نازح يف �أنحاء العامل
تبلغ  80يف املئة

.
.

ملياري ن�سمة بالكوارث ما بني عام  1990وعام  .1999وكان ت�أثري الكوارث على الفقراء غري متكافئ
وقد ت�أثر ما يقرب من
ّ
من حيث ن�سبته� ،إذ �إنَ �أكرث من  90يف املئة من الوفيات املت�صلة بالكوارث حتدث يف البلدان النامية.
وقد تع ّر�ض نحو  9ماليني طفل يف �سائر �أنحاء العامل للوفاة �أو الإ�صابة �أو التيتم �أو االنف�صال عن والديهم ب�سب النزاعات
التي �شهدها العقد املا�ضي.
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ما الذي يحق لكل �أ�سرة وكل جمتمع معرفته عن

الكوارث والطوارئ

1
 2الر�ضاعة الطبيعية مهمة و ب�صفة خا�صة يف حاالت الطوارئ.
 3يف�ضل دائم ًا �أن يتلقي الأطفال الرعاية من والديهم �أو غريهم من �أفراد الأ�سرة الكبار ,ويف حال غيابهم ,يتلقون الرعاية من
مبزيد من الأمن.
الأ�سر البديلة �أو اجلهات املعينة ،خا�صة خالل النزاعات ،لأن ذلك من �ش�أنه �أن ُي�شعر الأطفال ٍ
 4قد ت�ؤدي احلروب وكذلك العنف املنزيل بكل �أنواعه اجل�سدي والنف�سي وغريهما من الكوارث �إىل �إثارة الرعب والغ�ضب يف
يف حاالت الكوارث والطوارئ ،ينبغي �أن ي�ستمر الأطفال يف تلقي الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية املتوافرة ،مبا يف ذلك برنامج
التلقيح الوطني وبالأخ�ص اللقاح امل�ضاد للح�صبة ،وتلقي الغذاء املالئم ،واملغذيات الدقيقة(فيتامينات واملعادن وغريها).

5

نفو�س الأطفال .و الأطفال يحتاجون �إىل اهتمام خا�ص ،و�إىل مزيد من احلنان ،و�إىل فر�ص للتعبري عن م�شاعرهم وو�صف
جتاربهم بطرائق تتالءم مع �أعمارهم.
تع ُد الألغام الأر�ضية والذخائر التي مل تنفجر بعد ،خطر ًا داهم ًا .وينبغي عدم مل�سها �أو وطئها .كما ينبغي �إقامة مالعب �آمنة
للأطفال وحتذيرهم من اللهو ب�أية �أ�شياء غريب ٍة عنهم ال يعرفونها.
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معلومات داعمة

وينبغي توفري عناية خا�صة ودعم خا�ص للأمهات الالئي يتعر�ضن مل�ضاعفات الإجهاد ،للتغلب على االعتقاد ب�أن الإجهاد ي�ؤثر
ب�صفة دائمة يف حليب الثدي.
ينبغي �أي�ض ًا �إيالء اهتمام خا�ص لإر�ضاع الأطفال دون �سن ال�ستة الأ�شهر ر�ضاعة طبيعية م�ستمرة لتجنب الأمرا�ض والوفيات.

الكوارث والطوارئ

• و�إذا اقت�ضت ال�ضرورة تقدمي بدائل حليب الأم �إىل الر�ضيع ينبغي �أن تهتم الأمهات �أوالقائمون على تقدمي الرعاية بالتما�س
امل�شورة العملية عن الإعداد ال�صحي للأغذية.

1

يف حاالت الكوارث والطوارئ،
ينبغي �أن يتلقى الأطفال رعاية
�صحية �أ�سا�سية ،مب��ا يف ذلك
اللقاح �أو الطعم امل�ضاد للح�صبة،
وال���غ���ذاء امل�ل�ائ���م وامل��غ��ذي��ات
الدقيقة.

تنت�شر الأمرا�ض ب�سرعة عندما يزدحم النا�س مع ًا .وينبغي تقدمي اللقاحات جلميع
الأطفال املقيمني يف املناطق املكتظة ،وخ�صو�ص ًا يف مواقع جتمع الالجئني واملت�أثرين
بالكوارث ،على الفور ،خا�صة �ضد احل�صبة عند �أول نقطة ات�صال حدودي �أو جتمع
�سكاين ي�صل �إليه .كما ينبغي تقدمي مكمالت فيتامني«�أ» .وينبغي �إعطاء جميع
اللقاحات يف ح��االت ال��ط��وارئ با�ستخدام حماقن معدة لال�ستخدام م��رة واحدة
فقط.
كما تكون الأمرا�ض وخ�صو�صي ًا احل�صبة �أ�شد خطورة عندما يتعر�ض الأطفال ل�سوء
التغذية �أو العي�ش يف ظروف تفتقر �إىل ال�شروط ال�صحية.

خ�لال ال��ن��زاع��ات ،لأن ذل��ك من و�إذا حدث �أن انف�صلوا عن ذويهم �أو عمن يتولون رعايتهم ،تتحمل احلكومة وال�سلطات
�ش�أنه �أن ُي�شعر الأطفال
ٍ
مبزيد املعنية م�س�ؤولية توفري حماية ورعاية خا�صة للطفل .و حماولة اقتفاء �أثر �أ�سرة الطفل
من الأمن.
بغر�ض جمع �شمله مع �أ�سرته.

• نظر ًا لأن احل�صبة تنت�شر ب�سرعة كبرية ،لذلك ينبغي عزل الطفل امل�صاب
باحل�صبة عن الأطفال الآخرين ،وفح�صه من ِق َبل الطبيب و�إعطا�ؤه مكمالت
فيتامني «�أ».

و يف حاالت الطوارئ ،يجب توفري رعاية م�ؤقتة للأطفال الذين انف�صلوا عن �أ�سرهم.
وينبغي �أن تتوىل ذلك �أ�سر من املجتمع الذي ينتمي �إليه الطفل �إىل حني التئام �شمله
مع �أقاربه� ،أو �أن ُيعهد به �إىل �أ�سرة ترعاه.

• كثري ًا ما تت�سبب احل�صبة يف الإ�سهال احلاد .لذا ،ف�إن حت�صني الأطفال �ضد
احل�صبة يحول دون الإ�صابة بالإ�سهال ويقي من الإ�صابة مبر�ض ذات الرئة .

وال يجوز االفرتا�ض �أن الأطفال الذين انف�صلوا عن والديهم يف �أثناء الطوارئ قد
�أ�صبحوا يتامى� ،أو عر�ض ًة للرعاية البديلة .وما دام تعذر حتديد م�صري �آبوي الطفل
و�/أو �أقاربه املقربني ،فيجب الأخذ باالعتبار �أن كل طفل منف�صل عن ذويه بفر�ض �أن
له �أقارب على قيد احلياة .و�إذا مل يكن يف الإمكان اقتفاء �أثر الوالدين �أو الأقارب،
فمن الأف�ضل للطفل �أن ترعاه �أ�سرة من املن�ش�أ نف�سه .وال يجوز قبول رعاية الطفل من
أوبلد خمتلف �إال �إذا تَعذرت رعايته من �أ�سرة من
قبل �أ�سرة تنتمي �إىل ثقافة �أخرى � ٍ
املن�ش�أ نف�سه.

و�إذا مل يح�صل الطفل ،لأي �سبب كان على �سل�سلة اللقاحات الكاملة يف ال�سنة الأوىل
وقت ممكن.
من عمره ،فمن الأهمية مبكان �إعطاء الطفل جميع القاحات يف �أقرب ٍ

2

الر�ضاعة الطبيعية مهمة يع ُد �أفراد الأ�سرة ،والأمهات الأخريات ،والعاملون ال�صح ّيون املدربون م�صادر مهمة
وب�����ص��ف��ة خ��ا���ص��ة يف ح���االت للمعلومات والدعم العملي للأمهات املر�ضعات ،لت�شجيعهن على الر�ضاعة الطبيعية
الطوارئ.
خالل الأ�شهر ال�ستة الأوىل مت�صلة ،وا�ستمرارها مبا ال يتجاوز ال�سنتني .وبالإ�ضافة
�إىل حليب الثدي ،ينبغي تقدمي �أطعمة مكملة(كوجبات احلبوب والفواكه وب�شكل
تدريجي) مالئمة للأطفال الذين تتجاوز �أعمارهم �6-4أ�شهر.
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• يحتاج الأطفال الذين يتناولون امل�ستح�ضرات الغذائية ال�صناعية �إىل قدر كبري من االحت�ضان والدفء .وينبغي �أال ُيرتكوا
وحدهم على الإطالق يف �أثناء �إعطائهم زجاجة الر�ضاعة  .ويو�صى بتغذية الأطفال بالكوب بد ًال من زجاجة الر�ضاعة.

3

يف�ضل دائم ًا �أن يلقى الأطفال يف حاالت الأزمات �أو الطوارئ ،يقع على كاهل احلكومة �أو ال�سلطات امل�س�ؤولة �أو الأمم
الرعاية من والديهم �أو غريهم املتحدة (يف حالة عدم جود حكومة) م�س�ؤولية �إبقاء الأطفال �إىل جانب والديهم �أو
من �أفراد الأ�سرة الكبار ،خا�صة من يتولون رعايتهم.

يع ُد االنتقال �إىل بيت �أو بلد جديد �أمر ًا جمهد ًا ،خا�صة �إذا كانت الأ�سرة قد ف ّرت من
العنف .ويواجه الأطفال الالجئون �أحيان ًاعبئ ًا �إ�ضافي ًا ،يتمثل يف وجوب تعلمهم لغة
جديدة وثقافة جديدة .
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4

ق��د ي����ؤدي العنف املنزيل ،وعندما تقع هـ ــذه الأحداث ،ف�إن الأطفال ي�صبحون يف حاجة �إىل اهتمام خــا�ص،
واحل��رب وغريهما من الكوارث ومزيد من احلنو ،و�إىل فر�صة للتعبري عن م�شاعرهم وو�صف جتاربهم بطرائق
�إىل �إثـارة الرعب والغ�ضب يف تتالءم مع �أعمارهم.

نفـــو�س الأطفال.

عندما ي�شعر الأطفال باخلوف والإه��م��ال عندما يغيب عنهم من �ألفوه من رفاق
و�أماكن ،وعندما يت�شتت انتباه الكبار عنهم �إىل حد عدم املالحظة وقد يجد الوالدان،
يف حاالت الأزمة والطوارئ� ،صعوبة يف توفري املحبة والأمن لأطفالهم.
ومن الطبيعي �أن يبدي الأطفال ردود فعل متوترة �أو م�شكالت �سلوكية بعد جتاربهم
املخيفة �أو امل�ؤملة �أو العنيفة� .إذ ينطوي بع�ض الأطفال على �أنف�سهم ،وي�صبح �آخرون
�أكرث عدوانية .ويبدو �أن بع�ض الأطفال يتغلبون على امل�صاعب ،حتى �إن مل يتحرروا
من خماوفهم .وقد ي�صبح الأطفال معتادين على العنف الدائم� ،إال �أنه يظل ي�ؤملهم.
و�إذا مل يلقَ الأطفال م�ساعدة لفهم �أحا�سي�سهم ،فقد ي�صبحون �أكرث ا�ضطراب ًا.

.
.
.
.
.

�إن النظام الرتيب  -الذهاب �إىل املدر�سة واح�ترام مواعيد الأك��ل والنوم – من �ش�أنه �أن يعطي الأطفال �شعور ًا بالأمن
واال�ستمرارية .

.
.
.
.

ونظر ًا لأن اليافعني لديهم فهم �أو�ضح للحرب واحلاالت الأخرى امل�سببة لل�صدمات النف�سية ،ف�إنهم يتعر�ضون بطريقة �أو
ب�أخرى �إىل �أو�ضاع وجتارب قا�سية �أكرث مما يتعر�ض له الأطفال الأ�صغر�سن ًا ،وقد ينتابهم ال�شعور بالذنب لأنهم مل يتمكنوا
من منع وقوع احلدث .وقد يبدو �أنهم يتعاي�شون مع الو�ضع ،ولكنهم يفتقدون الن�ضج العاطفي للتعامل مع التجارب امل�سببة
لل�صدمات النف�سية .وي�صبحون �أحيان ًا عدوانيني يف تعاملهم مع م�شاعر الغ�ضب واالكتئاب .وقد يتمردون �أو يتعاطون املخدرات
�أو ي�سرقون� ،أو قد ينعزلون� ،أو يتملكهم اخلوف �أو يتوقعون جتارب �سيئة .ويحتاج اليافعون �إىل م�ساعدة الكبار يف التعامل مع
�أزماتهم ومن املفيد جدا دجمهم .يف حياة املجتمع و�إعطا�ؤهم دورا» يقومون به.
يع ُد الأقران واملعلمون و�أفراد املجتمع م�صدر ًا مهم ًا للدعم والأمن بالن�سبة لليافعني الذين ينزعون �إىل التقليل من االعتماد
مبا�شرة على �أ�سرهم املبا�شرة .وينبغي ت�شجيع اليافعني على احلديث عن جتاربهم مع �أقرانهم ،ومع الكبار ممن يحظون
بثقتهم ،وامل�شاركة يف الأن�شطة العالجية املجتمعية.
ت�ستمر ردود فعل الأطفال الناجمة عن التوتر احلاد وقت ًا طوي ًال ،لأ َنهم يكونون بحاجة �إىل م�ساعدة خا�صة من ا�ست�شاري
متخ�ص�ص.
يكون الأطفال بحاجة �إىل م�ساعدة خا�صة من ا�ست�شاري متخ�ص�ص عندما ت�ستمر ردود �أفعالهم وقت ًا طوي ًال.

�إن الأن�شطة املحببة ت�ساعد الأطفال على التغلب على التوتر .لذا ،ينبغي خلق الفر�ص للألعاب والريا�ضات املنظمة غري العنيفة
وغريها من �أ�سباب الرتفيه ،مثل �ساحات اللعب الآمنة يف خميمات �أو مناطق جتمع الالجئني ،وت�شجيع التوا�صل والتفاعل
فيما بني الأقران .وقد يجد الأطفال يف الر�سم �أو اللهو باللعب �أو الدمى ما ي�ساعدهم على التعبري عن �أحا�سي�سهم والتال�ؤم
مع التجارب املجهدة .وتع ُد �إعادة متثيل حاالت الإجهاد من خالل اللعب م�س�ألة �شائعة ومفيدة للغاية جد ًا جلميع الأطفال
ال�صغار .فهذه هي طريقة الطفل يف حماولة ال�سيطرة على ت�أثري ما حدث.
ينبغي ت�شجيع الأطفال على التحدث عما ي�ضايقهم  .كما ينبغي ت�شجيعهم على التعبري عن �أنف�سهم دون �إكراههم على ذلك.
وينبغي اال�ستماع �إليهم وال�سماح لهم بالتعبري عما �شاهدوه �أو م ّروا به.
قد ي�شعر الأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم بني ثالث و�ست �سنوات بامل�س�ؤولية �إزاء امل�شكلة .وقد تخلق هذه الأحا�سي�س �شعور ًا
قوي ًا بالذنب .وه�ؤالء الأطفال يحتاجون �إىل دعم واهتمام من الكبار املعنيني.
يحتاج الأطفال �إىل االطمئنان امل�ستمر وينبغي عدم توبيخهم �أو عقابهم .و�إذا كان على �أحد �أفراد الأ�سرة املقربني �أن يتغيب،
ينبغي �إفادة الطفل بذلك �سلف ًا .وينبغي �إفادة الطفل �أين �سيذهب ال�شخ�ص ومتى �سيعودَ ،ومن الذي �سريعى الطفل خالل
فرتة تغيبه .
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ت���ع���دُ الأل����غ����ام الأر���ض��ي��ة
وال��ذخ��ائ��ـ��ر ال��ت��ي مل تنفجر،
خطر ًا داهم ًا .وينبغي عدم مل�سها
�أو وطئهــا .وينبغي �إقامة مالعب
�آم��ن��ة ل�ل�أط��ف��ـ��ـ��ال وحتذيرهم
من اللهو ب�أية �أ�شياء غريبة ال
يعرفونها.

تتخذ الألغام الأر�ضية �أ�شكا ًال و�أحجام ًا و�ألوان ًا كثرية وخمتلفة .وتكون مزروعة حتت
الأر�ض �أو خمفية و�سط احل�شائ�ش �أوالأ�شجار �أو املاء .وقد ي�صعب التعرف على الألغام
التي عالها ال�صد�أ ب�سبب تعر�ضها للعوامل اجلوية� ،إال �أنها تبقى خطرية .وعادة ما
تكون الألغام الأر�ضية غري مرئية .لذا ي�ستلزم الأمر توخي احلذر ال�شديد يف املناطق
القريبة من مناطق العمليات الع�سكرية �أو املهجورة �أو التي يك�سوها الع�شب .وقد
تكون املناطق امللغومة حمددة بعالمات حتمل �صورة جمجمة وعظمتني متقاطعتني،
�أو ع�صوين مت�صالبتني �أو عقدة من الأع�شاب .وينبغي �أال يدخل �أحد هذه املناطق
املحددة.
ينبغي عدم مل�س الألغام والذخائر وخملفات احلروب على الإطالق .لأنَ كثري ًا من هذه
املواد م�صممة لالنفجار مبجرد ارتطامها بالأر�ض ،ولكنها �أحيان ًا ال تنفجر ،وتبقى
�شديدة اخلطر.
وال ي�ؤدي �إحراق احلقول �إىل تفجري جميع الألغام وال يجعل املنطقة �آمنة.
وتنفجر بع�ض الألغام عندما ت ََط�ؤها �أج�سام ثقيلة ،يف حني تنفجر �أخرى ب�سبب �ش ّده
ب�سلك �أوالتعرث به  ،وتنفجر �ألغام �أخرى مبجرد مل�سها �أو حتريكها .وينبغي �أ ّال يدو�س
�أحد على الإطالق الأ�سالك املحددة ملنطقة الألغام الأر�ضية .و يرتتب على كل من
يرى لغم ًا �أن يتوقف عن ال�سري ،و�أن يرتاجع مقتفيا �آثار خطاه �إىل اخللف �أو �أن يت�س ّمر
حيث هو ويطلب امل�ساعدة.

.
.
.

�إذا حدثت �إ�صابة بلغم �أر�ضي:
ا�ضغط بقوة على منطقة النزيف �إىل �أن يتوقف.
�إذا بدا �أن النزيف ال يخف ،اربط قطعة من القما�ش �أو قطعة من املالب�س واعقدها (لت�شكل رباط ًا ملوي ًا �ضاغط ًا) �أعلى
اجلرح مبا�شرة �أو �أقرب ما يكون منه ،و�أر�سل يف طلب امل�ساعدة الطبية� .إذا ت� َأخ َرت امل�ساعدة عن �ساعة واحدةّ ،
فك العقدة
ال�ضاغطة لرتى هل توقف النزيف �أم ال؟� .أزل العقدة �إذا كان النزيف قد توقف.
�إذا كان الطفل يتنف�س ،لكنه فاقد الوعي ،فاقلب الطفل على جانبه بحيث ال يعرقل الل�سان تنف�سه�.إن �إزالة الألغام بوا�سطة �أطر
متخ�ص�صة هو �أف�ضل �ضمان جلعل املنطقة �آمنة.
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مكافحة التدخني

ر�سائل �أ�سا�سية:
ملاذا يقت�ضي الأمر تبادل املعلومات والعمل مبوجبها حول

مكافحة التدخني

ي�سبب التدخني حدوث  5مليون وفاة �سنوي ًا؛ عدا عن الإعاقات والأمرا�ض الناجمة عنه ،حيث ي�ساهم بحدوث م�شاكل �صحية ج�سيمة
لدى ال�سكان ،مبا يف ذلك الإناث والأجنة والر�ضع والأطفال .وال ي�أتي ال�ضرر من ال�سجائر فقط ،بل من منتجات التبغ الأخرى
(الأركيلة ،ال�سيجار ،الغليون) �أي�ض ًا .وت�شري الدرا�سات احلديثة �إىل ازدياد التدخني بني الأطفال واملراهقني ،ال �سيما الإناث
منهم� .إن �أهم دوافع البدء بالتدخني هي ت�أثري ال�صديق (القرين) ،وت�أثري القدوة ،والتقبل االجتماعي والأ�سري للتدخني.
وال يقت�صر ال�ضرر ال�صحي والوفيات على املدخن نف�سه ،بل يتعداه �إىل من ال يدخن لكن يجال�س املدخن ،حيث ي�سبب التدخني
ال�سلبي م�شاكل �صحية ج�سيمة ال �سيما لدى الر�ضع والأطفال.
�إن االنقطاع عن التدخني مفيد دوم ًا ،وهو �أكرث فائدة كلما كان باكر ًا؛ ورغم �أن التدخني ي�سبب �إدمان ًا على النيكوتني ،ف�إن االنقطاع
عن التدخني لي�س بالأمر امل�ستحيل ،كما �أن فوائد االنقطاع ال�صحية تظهر خالل ال�ساعات الأوىل لالنقطاع.
تعترب ت�شريعات مكافحة التدخني �أداة فعالة ملكافحة التدخني� ،شريطة التقييد بتطبيقها من ِق َبل اجلميع .لقد �صادقت معظم
البلدان على اتفاقية منظمة ال�صحة العاملية الإطارية ملكافحة التبغ التي تت�ضمن تعهد ًا ُم ْل ِزم ًا قانوني ًا يقت�ضي مبكافحة التبغ
بجميع و�سائل املكافحة املتاحة.
نظر ًا الت�ساع حجم م�شكلة التدخني و�شمول �أ�ضرارها جميع الفئات العمرية لل�سكان ،ف�إن مكافحة التدخني هي م�س�ؤولية اجلميع
�أفراد ًا و�أ�سر ًا وجمتمعات وحكومات وجمتمع ًا مدني ًا وجمتمعا دولي ًا.
ينبغي �أن يحظى اجلميع بفر�ص للح�صول على معلومات حول �أ�ضرار التدخني والتدخني ال�سلبي ,وفوائد االنقطاع عن التدخني؛
ومن واجب احلكومات تقدمي تلك املعلومات.
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ما الذي يحق لكل �أ�سرة وكل جمتمع معرفته حول

مكافحة التدخني

1
 2للتدخني �أ�ضرار �صحية ج�سيمة على جميع الفئات العمرية لل�سكان ،ال �سيما الإناث والأجنة والر�ضع والأطفال؛ وال ينجم ال�ضرر
عن ال�سجائر فقط ،بل عن منتجات التبغ الأخرى �أي�ض ًا.
 3يزداد انت�شار التدخني بني الأطفال والنا�شئة ،ال �سيما الإناث؛ ويعترب التقبل االجتماعي والأ�سري للتدخني �أحد �أهم �أ�سباب
هذا االزدياد.
 4ي�ؤثر التدخني ال�سلبي على من ال يدخن لكن يجال�س املدخنني ،وي�سبب ذلك حدوث �أ�ضرار �صحية ج�سيمة ،ال �سيما لدى الر�ضع
والأطفال.
 5للتدخني ت�أثريات �ضارة ج�سيمة من الناحية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية.
 6يفيد االنقطاع عن التدخني يف �أي مرحلة يحدث فيها هذا االنقطاع ،وهو �أكرث فائدة كلما كان باكر ًا.
� 7إن ت�شريعات مكافحة التدخني هي �أحد الأ�ساليب الفعالة ملكافحة التدخني ،وهناك حاجة ملحة للت�شدد بتطبيق تلك الت�شريعات
كي تجُ ْ نى ثمارها.
 8ال بد من االنتباه مل�شكلة الإعالن عن التبغ بوا�سطة الو�سائل العابرة للحدود.
 9مكافحة التدخني م�س�ؤولية اجلميع.
يعترب التدخني �أحد الأ�سباب الرئي�سية للوفيات القابلة للوقاية.
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املعلومات الداعمة
مكافحة التدخني

1

يعترب التدخني �أحد الأ�سباب
الرئي�سية ل��ل��وف��ي��ات القابلة
للوقاية.يقتل التبغ  5مليون
ف��رد ���س��ن��وي�� َا� ،أي مب��ع��دل وف��اة
واحدة كل  6.3ثانية؛

ومن املتوقع �أن يرتفع هذا الرقم لي�صبح  8.4مليون وفاة �سنوي ًا بحلول عام 2020م،
حيث �سيحدث  ٪70من تلك الوفيات يف البلدان النامية .حتدث هذه الوفيات ب�سبب
الأمرا�ض التي تنجم عن وجود  4000مادة �سامة يف منتجات التبغ؛ �أهمها القطران
(امل�سرطن) وغ��ازات الفحم (اخلانقة) والنيكوتني (امل�سبب للإدمان) واملعادن
الثقيلة (امل�ؤذية لعدد كبري من الأع�ضاء) والعنا�صر املُ ِ�ش َّعة (امل�سرطنة) واملبيدات
(ال�سامة) واملواد امل�ضافة (امل�ؤذية للعديد من الأجهزة والأع�ضاء) ,بالإ�ضافة �إىل
الآالف من املواد ال�سامة الأخرى� .إن تدخني � 10سجائر يومي ًا ُي ْف ِقد املدخن � 4سنوات
من حياته ،وعند تدخني �أكرث من � 40سيجارة يومي ًا يكون الفاقد � 8سنوات.

ل��ل��ت��دخ�ين �أ����ض���رار �صحية
ج�سيمة ع��ل��ى جميع الفئات
العمرية لل�سكان ،ال �سيما الإناث
والأجنة والر�ضع والأطفال؛ وال
ينجم ال�ضرر عن ال�سجائر فقط،
بل عن منتجات التبغ الأخرى
�أي�ض ًا.

ي�ؤذي التدخني جميع �أع�ضاء اجل�سم املختلفة لدى جميع الفئات العمرية لل�سكان.
فالتدخني ي�ساهم بحدوث  ٪30من ال�سرطانات ,ال �سيما يف الرئة واحلنجرة وال�شفة
والل�سان واملري واملعدة والكلية واملثانة...؛ وحدوث  ٪22من �أمرا�ض القلب والأوعية،
ال �سيما احت�شاء ع�ضلة القلب (اجللطة) وخناق ال�صدر (الذبحة) واحت�شاء الدماغ
والنزوف الدماغية (الفالج) وداء برغر (ان�سداد �أوعية القدمني بخرثات حيث ينتهي
الأمر ببرت القدمني)؛ وحدوث  ٪66من حاالت الداء الرئوي الإن�سدادي املزمن؛ عدا
عن الت�أثريات ال�ضارة على الفم والأ�سنان ،واجلهاز اله�ضمي وملحقاته ،واجلهاز
البويل ،والغدد ال�صم ،والعظام واملفا�صل ،والأنف والأذن واحلنجرة ،والدم واجلهاز
اللمفاوي ،واجللد ،والعني ،مع الأخذ بعني االعتبار الت�أثري الإدماين للنيكوتني املوجود
يف جميع منتجات التبغ� .أما لدى الإناث؛
قال تعاىل « :والتقتلوا �أنف�سكم �إن اهلل كان بكم رحيم ًا»

2
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وبالإ�ضافة �إىل ما �سبق ذكره ،ي�ساهم التدخني بحدوث �سرطان عنق الرحم والثدي ،وا�ضطرابات الدورة ال�شهرية (الآالم �أثنائها،
والتوتر قبلها ،وعدم انتظامها ،وانقطاعها ،وحدوث �سن الي�أ�س باكر ًا قبل �سنة �أو �سنتني) ،وتخلخل العظام والك�سور التالية
لهذا املر�ض ،وا�ضطراب الإجناب ،واحلمل خارج الرحم ،والإجها�ض التلقائي ،وازدياد وفيات الأجنة والوفيات ما حول الوالدة،
والوالدة بر�ضع بوزن منخف�ض (ينق�ص الوزن حوايل  200غرام) ،والوالدة بخدج ،والوالدة بر�ضيع م�صاب ب�شفة م�شقوقة مع �أو
بدون حنك م�شقوق �أو الوالدة بر�ضيع م�صاب بحنك م�شقوق؛ وحتدث ا�ضطرابات قلبية وعائية �أثناء ا�ستعمال �أقرا�ص منع احلمل
من ِق َبل املدخنات؛ ويت�أثر الإر�ضاع لدى املدخنات حيث ينخف�ض انت�شار الإر�ضاع الطبيعي لديهن ،وتتناق�ص كمية احلليب وكمية
الد�سم فيه لديهن ،ويحدث الفطام باكر ًا .من ال�ضروري الإ�شارة �إىل ت�أثري التدخني على اجلهاز الإجنابي للذكور؛ حيث ي�ساهم
التدخني بحدوث �سرطان الربو�ستاتة (املوثة) ،والعنانة ،وتدين اخل�صوبة (ال�سبب يف ذلك انخفا�ض عدد النطاف ،وا�ضطراب
حركة النطاف ،والتهاب اخل�صية).
ي�ساهم التدخني من ِق َبل الأطفال والنا�شئة بحدوث االلتهابات التنف�سية ،وال�سعال املزمن مع الق�شع ،وا�شتداد حاالت الربو (يزداد
عدد النوب ومدتها)،وتدين وظائف الرئة،وتدين اللياقة اجل�سدية ،والنزوف حتت العنكبوتية ،و�إ�صابة الإناث بالعقم ،وت�أثر نتائج
الفحو�ص املخربية ،وت�أثر ا�ستقالب الهرمونات املنتجة داخلي ًا وبع�ض الأدوي��ة ،ونق�ص الرتكيز والقدرة على اال�ستيعاب �أثناء
الدرا�سة ،ونق�ص الكتلة العظمية؛ ويزداد الأمر �سوء كلما كان �سن البدء بالتدخني باكر ًا.
�إن تدخني منتجات التبغ الأخرى (الأركيلة ،ال�سيجار ،الغليون) ي�ؤذي �أي�ض ًا �أع�ضاء اجل�سم املختلفة .فمكونات تبغ الأركيلة ودخانه
ال تختلف عن املكونات اخلا�صة بال�سجائر؛ وي�ضاف لتبغ الأركيلة مواد �سكرية وجمموعة مواد م�ضافة ومنكهة جمهولة الرتكيب
والت�أثري؛ �إن ا�ستعمال الأركيلة يف جل�سة ت�ستغرق � 3-2ساعات يعادل تدخني � 20-10سيجارة؛ ي�ساهم ا�ستعمال الأركيلة بحدوث
�سرطانات الرئة والفم واملري واملعدة ،وي�سبب الإدمان ،وي�ؤدي �إىل تناق�ص اخل�صوبة ،وارتفاع تركيز غاز �أول وك�سيد الفحم
(اخلانق) بالدم ،ويحدث تدني ًا يف وظائف الرئة ،وي�سبب انتفاخ الرئة والتهاب الق�صبات املزمن ،وي�ؤدي �إىل تناق�ص وزن الوليد
لدى احلامل التي ت�ستعمل الأركيلة �أثناء احلمل (يبلغ النق�ص حوايل  100غرام) ،بالإ�ضافة �إىل الكثري من الت�أثريات ال�صحية
الأخرى� .أما بالن�سبة ملكونات تبغ ال�سيجار والغليون ودخانه فهي ال تختلف عن املكونات اخلا�صة بال�سجائر؛ ويلف تبغ ال�سيجار
بورق التبغ كما �أنه ي�ضاف لتبغ الغليون مواد منكهة؛ ي�ساهم تدخني ال�سيجار والغليون بحدوث �سرطانات الرئة واحلنجرة وجوف
الفم وال�شفة ،وي�ؤدي �إىل انتفاخ الرئة والداء الرئوي الإن�سدادي املزمن ،وي�سبب الأمرا�ض القلبية الوعائية (اجللطة) وا�ضطرابات
يف �أوعية الدماغ (الفالج) ،بالإ�ضافة �إىل الكثري من الت�أثريات ال�صحية الأخرى.
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ي�����زداد ان��ت�����ش��ار التدخني ي�صل معدل انت�شار تدخني ال�سجائر لدى الفئة العمرية  15-13عام ًا يف بع�ض البلدان
ب�ين الأط���ف���ال وال��ن��ا���ش��ئ��ة ،ال �إىل  ،٪20و�أما املعدل املتعلق با�ستعمال منتجات التبغ الأخرى في�صل �إىل ٪60؛ وت�شري
�سيما الإن����اث؛ ويعترب التقبل تقارير املنظمات الدولية �إىل تزايد هذه املعدالت وتفاقم امل�شكلة لدى الإناث.
االجتماعي والأ�سري للتدخني �إن �أهم دوافع البدء بالتدخني هي ت�أثري ال�صديق (القرين) ،وذلك لإثبات الت�ساوي
�أحد �أهم �أ�سباب هذا االزدياد .بني الأ�صدقاء؛ وت�أثري القدوة (الأبوين ،املعلم ،الكادر ال�صحي ،)...وذلك لتقليد
الكبار؛ والتقبل االجتماعي والأ�سري للتدخني ،لأن املجتمع ال يرف�ض التدخني .لذلك
ينبغي �أن تتوقف القدوة عن التدخني؛ واالنتباه لأ�صدقاء الطفل؛ ورف�ض ظاهرة
التدخني واعتبارها �سلوك ًا غري طبيعي؛ وعدم ت�شجيع الأبناء على ا�ستعمال منتجات
التبغ ،ال �سيما الأركيلة.

4

ي����ؤث���ر ال��ت��دخ�ين ال�سلبي
على من ال يدخن لكن يجال�س
املدخنني ،وي�سبب ذلك حدوث
�أ�ضرار �صحية ج�سيمة ،ال �سيما
لدى الر�ضع والأطفال.

�أما من الناحية االجتماعية؛ ف�إن التدخني ي���ؤدي �إىل تغيب املدخنني عن املدر�سة
بن�سبة كبرية والهروب من املدر�سة وكرثة طردهم من ال�صفوف املدر�سية ،كما �أن
لدى املدخنني تدني ًا يف دافع التح�صيل الدرا�سي ،وقد ي�ؤدي الإ�سراف يف التدخني
�إىل تدين احلالة املعي�شية للأ�سرة مما ي�ؤدي �إىل تناق�ص ما ُي ْن َفق على امللب�س وامل�أكل
وامل�شرب والغذاء وال�صحة والتعليم والثقافة ،وي�ؤدي �إهمال املدخن لأ�سرته و�سوء
حالتها �إىل ف�شل الأبناء تعليمي ًا وعدم قدرتهم على متابعة الدرا�سة.
�أما بالن�سبة للناحية البيئية؛ ف�إن دخان منتجات التبغ يعترب �أهم ملوث للهواء �ضمن
املباين والغرف والهواء الطلق ،كما يحتاج حم�صول التبغ �إىل كميات كبرية من
املبيدات والأ�سمدة ،عدا عن الف�ضالت ال�صلبة ك�أعقاب ال�سجائر وعبوات منتجات
التبغ ،وكذلك �إن الكثري من احلرائق حدثت ب�سبب التدخني ال �سيما يف الغابات
وامل�صانع واملنازل و�أدى بع�ضها �إىل حدوث الوفيات.

ي�ؤثر التدخني �أي�ض ًا على من ال ي�ستعمل منتجات التبغ؛ وي�سبب الأمرا�ض والوفاة لغري
املدخنني �أي�ض ًا الذين يجال�سون املدخنني ،حيث �أن مكونات الدخان الذي ي�ستن�شقه
من ال يدخن ت�شابه تقريب ًا مكونات الدخان الذي ي�ستن�شقه املدخن� .إن حجم م�شكلة
التدخني ال�سلبي كبري؛ حيث �أن  ٪43من البالغني ،و ٪64من املراهقني ،و ٪40من
الأطفال مدخنون �سلبيون.
للتدخني ال�سلبي ت�أثريات م�سرطنة؛ فهو ي�ساهم بحدوث �سرطانات الرئة واجليوب
الأنفية؛ وي�ؤثر على القلب والأوع��ي��ة ،حيث ي��زداد احتمال ح��دوث �أم��را���ض القلب
الوعائية احلادة (احت�شاء الع�ضلة القلبية-اجللطة) واملزمنة (خناق ال�صدر) والوفاة
بالأمرا�ض القلبية الوعائية؛ كما ي�ؤثر على اجلهاز التنف�سي ،حيث ي�ؤدي �إىل تدين
وظائف الرئة وتفاقم التليف الكي�سي الرئوي؛ وي�ؤثر على اجلهاز الإجنابي للإناث،
في�ؤدي �إىل ازدياد حدوث الإجها�ض التلقائي وتناق�ص وزن املولود عند الوالدة �أو �صغر
حجمه بالن�سبة لعمر احلمل (ينق�ص الوزن  50-25غرام)؛ و�أما بالن�سبة للت�أثريات
على الر�ضع والأطفال ،ف�إنه ي�ؤدي �إىل حدوث ازدياد حدوث موت الر�ضيع املفاجئ
والتهابات الأذن الو�سطى والتهابات الطرق التنف�سية ال�سفلية (التهاب الق�صبات،
التهاب الرئة) والأعرا�ض التنف�سية املزمنة (ال�سعال ،التق�شع )...وحتري�ض وتفاقم
الربو عند الأطفال وا�ضطرابات يف الإدراك وال�سلوك.
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ل��ل��ت��دخ�ين ت����أث�ي�رات �ضارة ال يقت�صر �ضرر التدخني على ال�صحة فقط ،بل ميتد لي�شمل اجلوانب االقت�صادية
ج�سيمةمنالناحيةاالقت�صادية واالجتماعية والبيئية �أي�ض ًا.فمن الناحية االقت�صادية؛ ينفق املدخن الأموال بال مربر
واالجتماعية والبيئية.
ثمن ًا ملنتجات التبغ املختلفة ،وينفق الأم��وال لت�شخي�ص وعالج الأمرا�ض الناجمة
عن التدخني ،كما �أن املدخنني �أقل �إنتاجية ب�سبب كرثة تغيبهم عن العمل لإ�صابتهم
بالأمرا�ض ب�سبب التدخني ،بالإ�ضافة �إىل الت�أثريات االقت�صادية الأخرى املبا�شرة
والالمبا�شرة.

6

يفيد االنقطاع عن التدخني �إن االنقطاع عن التدخني مفيد دوم ًا ،وهو �أكرث فائدة كلما كان باكر ًا؛ ورغم �أن التدخني
يف �أي مرحلة يحدث فيها هذا ي�سبب �إدمان ًا على النيكوتني ،ف�إن االنقطاع عن التدخني لي�س بالأمر امل�ستحيل ،كما
االنقطاع ،وهو �أكرث فائدة كلما �أن فوائد االنقطاع ال�صحية تظهر خالل ال�ساعات الأوىل لالنقطاع.

كان باكر ًا.
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فيما يلي �أهم الفوائد ال�صحية لالنقطاع:
بعد 20دقيقة من االنقطاع عن التدخني يعود ال�ضغط والنب�ض �إىل املعدل الطبيعي ،ويتح�سن دوران الدم يف اليدين والقدمني
وت�صبحان �أكرث دفئ ًا.
بعد � 8ساعات من االنقطاع عن التدخني يعود �أك�سجني الدم �إىل املعدل الطبيعي ،ويبد�أ احتمال حدوث احت�شاء ع�ضلة القلب
بالتناق�ص.
بعد � 24ساعة من االنقطاع عن التدخني ُي ْط َرح غاز �أول �أك�سيد الفحم (اخلانق) من اجل�سم ،وتبد�أ الرئة بالتخل�ص من بقايا
التبغ.
بعد � 48ساعة من االنقطاع عن التدخني يتخل�ص اجل�سم من النيكوتني ،وتتح�سن حا�ستي الذوق وال�شم.
بعد � 72ساعة من االنقطاع عن التدخني ي�صبح التنف�س �سه ًال ب�سبب زوال الت�شنج الق�صبي.
بعد � 12-2أ�سبوع ًا من االنقطاع عن التدخني يتح�سن دوران الدم يف كامل اجل�سم ،وي�صبح امل�شي �أكرث �سهولة.
بعد � 9-3أ�شهر من االنقطاع عن التدخني تتح�سن وظائف الرئة مبقدار  ،٪10-5وتزول الأعرا�ض التنف�سية املعروفة لدى
املدخن كال�سعال و ِق َ�صر ال َن َف�س والت�شنج الق�صبي.
بعد � 5سنوات من االنقطاع عن التدخني ينخف�ض احتمال حدوث احت�شاء ع�ضلة القلب (اجللطة) واحت�شاء ونزوف الدماغ
(الفالج) �إىل الن�صف مقارنة باملدخنني.
بعد � 10سنوات من االنقطاع عن التدخني ينخف�ض احتمال حدوث �سرطان الرئة �إىل الن�صف مقارنة باملدخنني ،ويت�ساوى
احتمال حدوث احت�شاء ع�ضلة القلب (اجللطة) واحت�شاء ونزوف الدماغ (الفالج) مع غري املدخنني.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

�إن االنقطاع املفاجئ عن التدخني �أف�ضل من االنقطاع التدريجي ،ويعتمد على جمموعة من الإجراءات ال�سلوكية� ،أهمها:
اختيار يوم حمبب لدى املدخن من �أجل االنقطاع.
حماولة البدء مب�شاركة الآخرين.
التخل�ص من جميع منتجات التبغ والوالعات ونفا�ضات ال�سجائر.
االبتعاد عن الظروف امل�شجعة على التدخني.
االبتعاد عن الأماكن التي يتواجد فيها املدخنون ،كاملقاهي واملطاعم.
الرتدد على الأماكن التي يمُ ْ َنع فيها التدخني ،كاملكتبات وامل�سارح.
ممار�سة الريا�ضة ،كاجلري وامل�شي مل�سافات متو�سطة غري طويلة وال�سباحة غري املجهدة ومتارين اللياقة وركوب الدراجة.
الإكثار من الهوايات التي ت ُْ�س َت ْع َمل فيها اليدين ،كالر�سم والعزف على الآالت املو�سيقية.
االبتعاد عن تناول ال�سكريات وال�شحوم والد�سم ،والإكثار من تناول اخل�ضار والفواكه قليلة ال�سكريات و�شرب ال�سوائل.
االهتمام بالنظافة ال�شخ�صية من خالل اال�ستحمام.
عند الرغبة بالتدخني :ت ََذ ُكر خماطر التدخني و�أ�ضراره على الفرد و�أ�سرته ،وحماولة اال�سرتخاء والتنف�س بعمق ،وحماولة
تغيري املكان �أو الظرف ,والت ََذ ُكر ب�أنه ينبغي االنت�صار على اخل�صم العنيد التدخني.

�أما بالن�سبة لالنقطاع التدريجي عن التدخني ،ف�إن املنقطع لن ي�شعر ب�أعرا�ض عدم دخول النيكوتني �إىل اجل�سم ،وميكن �أن يتم
االنقطاع خالل � 3-1أ�شهر .يعتمد هذا النوع من االنقطاع على جمموعة من الطرق؛ �أهمها:
�إنقا�ص عدد ال�سجائر امل�ستعملة يومي ًا مبعدل �سيجارة واحدة كل يوم.

.
.
.
.
.

تدخني ن�صف ال�سيجارة يف كل مرة و�إنقا�ص ذلك تدريجي ًا.
و�ضع ال�سيجارة بالفم دون �إ�شعالها.
ا�ستعمال �أنواع من ال�سجائر ذات نيكوتني �أقل �إىل مدة حمدودة من الزمن.
ا�ستعمال �أدوية معينة ،كل�صقات النيكوتني وغريها ،حتت الإ�شراف املبا�شر للطبيب.

قد ي�صاب بع�ض املنقطعني عن التدخني ب�أحد �أو بع�ض الأعرا�ض التالية :ال�صداع والدوار وا�ضطراب احل�س ،واحلاجة ال�شديدة
للتدخني ،وتبدل املزاج ،وبع�ض اال�ضطرابات اله�ضمية ،وا�ضطراب النوم ،وال�سعال ،وجفاف الفم ،واجلوع وزيادة ب�سيطة يف
الوزن؛ حيث تنجم هذه الأعرا�ض عن تناق�ص م�ستوى النيكوتني يف اجل�سم ،و�إنها تدل على بدء �شفاء ج�سم املدخن من ت�أثريات
التبغ ،كما �أنها تختلف من �شخ�ص لآخر ،وهي م�ؤقتة وعار�ضة ،ومن املحتمل �أن ميتد ت�أثريها �إىل �أربعة �أ�سابيع كحد �أق�صى ،و�إن
ظهورها ال ي�ستوجب �إطالق ًا العودة �إىل التدخني للتخل�ص منها ،وقد يلج�أ الكثري من املدخنني �إىل اتخاذ هذه الأعرا�ض مربر ًا
العتذارهم عن االنقطاع يف حني وجد الكثري من املدخنني �أن االنقطاع �أب�سط بكثري مما كانوا يعتقدون .عموم ًا؛ ميكن مواجهة
تلك الأعرا�ض ببع�ض الإجراءات ال�سلوكية ،وهي تختلف بح�سب الأعرا�ض.
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7

�إن ت�����ش��ري��ع��ات مكافحة
ال��ت��دخ�ين ه��ي �أح���د الأ�ساليب
ال��ف��ع��ال��ة مل��ك��اف��ح��ة ال��ت��دخ�ين،
وه��ن��اك حاجة ملحة للت�شدد
بتطبيق تلك الت�شريعات.
تركز الت�شريعات على منع التدخني يف �أماكن العمل ،والأم��اك��ن العامة ،وو�سائل

لت�شريعات مكافحة التدخني �أثر هام جد ًا يف ال�سيطرة على هذه امل�شكلة؛ حيث تهدف
هذه الت�شريعات �إىل احليلولة دون البدء بالتدخني وت�شجيع املدخنني على الإقالع عن
هذه العادة ال�سيئة ،وحماية حق غري املدخنني يف ا�ستن�شاق هواء نقي ،والإ�سهام يف
تهيئة مناخ اجتماعي يكون فيه التدخني غري مقبول.

النقل الربي والبحري واجلوي ،وامل�ؤ�س�سات ال�صحية والتعليمية والرتبوية والثقافية،
ومنع الإعالن عن التبغ والرتويج له ورعايته ،ومنع تداول �آالت بيع ال�سجائر ،وعدم
الرتخي�ص لل�صناعات التي تنتج حلوى و�ألعاب للأطفال ب�شكل ي�شبه منتجات التبغ،
ومنع بيع منتجات التبغ �إىل �أو من ِق َبل من هم بعمر  18عام ًا ف�أقل .ولكي تجُ ْ نى
ثمار تلك الت�شريعات؛ ف�إنه ال بد من الإ�شارة �إىل �ضرورة الت�شدد بتطبيقها وفر�ض
العقوبات على املخالفني.

8

حتدي حديث تواجهه مكافحة التبغ� ،أال وهو
ال ب��د م��ن االن��ت��ب��اه مل�شكلة مع تقدم التكنولوجيا احلديثة؛ برز
ٌ
الإع��ل�ان ع��ن ال��ت��ب��غ بوا�سطة الإعالن عن التبغ بوا�سطة التقنيات العابرة للحدود كالإنرتنيت والربيد االلكرتوين
وحمطات البث الف�ضائية والدوريات....ورغم �أن الكثري من البلدان منعت ،وب�شكل
الو�سائل العابرة للحدود.
كامل ،الإع�لان عن التبغ والرتويج له ورعايته؛ �أال �أن الإع�لان عن التبغ بوا�سطة
الو�سائل العابرة للحدود يعترب م�شكلة ج�سيمة تواجه اجلهود التي ُت ْب َذل يف جمال
مكافحة التدخني ،ويكمن احلل الفعال بت�ضافر اجلهود الدولية ملنع هذا النمط من
الإعالن.

9

مكافحة التدخني م�س�ؤولية
اجلميع.تتطلب مواجهة م�شكلة
التدخني ت�ضافر جهود اجلميع
من �أف���راد ،و�أ���س��ر ،وجمتمعات،
وح���ك���وم���ات ،وجم��ت��م��ع م���دين،
وجمتمع دويل.
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يتجلى دور الفرد بعدم التدخني �أو االنقطاع عنه �إذا كان مدخن ًا كي يقتدي به الآخرون
(الأبناء ،الطلبة ،العاملون ،املر�ضى ،)......والقيام بالتثقيف والتوعية حول م�شكلة
التدخني ،ومنع التدخني يف جميع الأماكن التي يتواجد فيها (املنزل ،املدر�سة ،مكان
العمل ،امل�ؤ�س�سة ال�صحية).....؛ �أما دور الأ�سرة فهو رف�ض التقبل الأ�سري للتدخني
يف املنزل وخارجه؛ يف حني يتجلى دور املجتمع برف�ض التقبل االجتماعي للتدخني؛
وللحكومات دور هام يتعلق بالتزويد باملعلومات املنا�سبة حول مكافحة التدخني،
و�إ�صدار الت�شريعات املالئمة؛ �أما دور املجتمع املدين فيتجلى ببذل اجلهود ملكافحة
التدخني لدى الفئة امل�ستهدفة من ِق َبله؛ وال يغرب عن البال ما للمجتمع الدويل من
دور هام يف جمال التزويد بالأدلة والإر�شادات التقنية واملعلومات واخلطط الالزمة
ملكافحة التدخني.
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املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (يوني�سكو).
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لـكـل انـ�سان وخـا�صـة الأهل والعاملني ال�صحيني احلق فـي معـرفة هذه املعلومـات
بلــغة ب�سـيطة و�سـهلة ،حـيث �أن «حقائق للحياة» يعر�ض معلومات مفيدة حـول طرق
عمـلية ورخي�صة التكلفة لـحماية حياة الأطفال و�ضمان �صحتهم.
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