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الغر�ص من كتاب

))حقائق للحياة((

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

التحدي  ويكمن  وحت�ضينها.  االأطفال  حياة  اإنقاذ  اأجل  من  يحتاجونها  التي  باملعلومات 

القائم يف اإي�ضال هذه احلقائق اإىل اجلميع وتعريفهم بها، و�ضمان فهمهم لها واأن يتوافر 

لديهم احلافز على و�ضعها مو�ضع التنفيذ.

وت�ضتند الر�ضائل الواردة يف »حقائق للحياة« اإىل اأحدث النتائج العلمية، التي تو�ضل اإليها 

اخلرباء يف جمال الطب يف خمتلف اأرجاء العامل. وهذه احلقائق معرو�ضة بلغة تنا�ضب 

يفهموها  اأن  علمية  خلفية  لديهم  لي�ضت  الذين  اأولئك  ي�ضتطيع  حتى  املتخ�ض�ضني،  غري 

ويعملوا مبوجبها.  الأن قيامهم بذلك �ضوف ي�ضاعد على اإنقاذ اأرواح االأطفال.

فيهم  مبن  للحياة«،  »حقائق  كتاب  ر�ضائل  نقل  يف  ي�ضاعد  اأن  �ضخ�ض  كل  وبا�ضتطاعة 

العاملني ال�ضحيني، واملدر�ضني، والطلبة، وامل�ضوؤولني احلكوميني، واملذيعني، وال�ضحفيني، 

والعاملني يف املجتمع املحلي، والقادة الدينيني، والنا�ض يف خمتلف مناحي احلياة، �ضبابًا 

و�ضيبًا واأفراد االأ�ضرة، واالأ�ضدقاء واجلريان، رجااًل ون�ضاًء واأطفااًل.

تركيب كتاب

))حقائق للحياة((

يتاألف كتاب »حقائق للحياة« من ثالثة ع�ضر ف�ضال، يتناول كل واحد منها اأحد االأ�ضباب 

مقدمة،  اأجــزاء:  ثالثة  على  ف�ضل  كل  ويحتوي  وفياتهم.  و  االأطفال  الأمرا�ض  االأ�ضا�ضية 

ور�ضائل اأ�ضا�ضية، ومعلومات م�ضاندة.

واملقدمة هي »دعوة للعمل« موجزة وقوية. وهي تلخ�ض حجم امل�ضكلة ، وملاذا يعُد اتخاذ 

اإجراء ما اأمرًا مهما ؟.  وتهدف املقدمة اإىل حّث النا�ض على امل�ضاركة وتبادل املعلومات 

على نطاق وا�ضع. وميكن ا�ضتخدام املقدمة حلفز القادة ال�ضيا�ضيني وو�ضائل االإعالم.

جوهر  متثل  الرعاية  مقدمي  من  وغريهم  الوالدين  اإىل  املوجهة  االأ�ضا�ضية  الر�ضائل 

اأجل  من  النا�ض  يحتاجها  التي  االأ�ضا�ضية  املعلومات  على  حتتوي  وهي  للحياة«.  »حقائق 

حماية اأطفالهم. والر�ضائل االأ�ضا�ضية وا�ضحة، وموجزة، وعملية، لكي يتمكن النا�ض من 

فهمها ب�ضهولة ويتخذوا االإجراء املو�ضى به.  والق�ضد هو اإي�ضال هذه الر�ضائل ب�ضورة 

متكررة وبطرائق خمتلفة.

وم�ضورة  تفا�ضيل  وتقدم  االأ�ضا�ضية،  الر�ضائل  بالتف�ضيل  فتتناول  امل�ضاندة  املعلومات  اأما 

الأي  اأو   ، ال�ضحة  جمال  يف  للعاملني  خا�ض  ب�ضكل  مفيدة  املعلومات  هذه  اإَنَََ  اإ�ضافية،اإِْذ 

اأ�ضئلة  عن  لالإجابة  ا�ضتخدامها  اأي�ضًا  ،وميكن  املعلومات  من  اال�ضتزادة  يريد  �ضخ�ض 

الوالدين اأو االأ�ضرة الذين يعتنون باالأطفال.
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 الر�سائل الأ�سا�سية التي يت�سمنها

كتاب »حقائق للحياة«

  8  معظم االأطفال الذين يعانون من ال�ضعال اأو نزالت الربد �ضوف تتح�ضن حالتهم تلقائيًا. غري اأنه اإذا كان الطفل امل�ضاب 

بال�ضعال يتنف�ض ب�ضرعة اأو ب�ضعوبة، فاإن هذا الطفل يكون معّر�ضًا للخطر وينبغي نقله اإىل مركز �ضحي للعالج الفوري.

كثري من االأمرا�ض ميكن الوقاية منها عن طريق املمار�ضات  ال�ضحية ال�ضليمة، مثل ا�ضتعمال مرحا�ض نظيف، وغ�ضل    9 

اليدين بال�ضابون واملاء، اأو الرماد واملاء عند ال�ضرورة  بعد التربز وقبل تناول الطعام، اأو قبل حت�ضري الطعام اأو تناوله 

مع ا�ضتخدام مياه نقية من م�ضدر اآمن، واحلفاظ على نظافة  الغذاء واملياه بحمايتهم من التلوث.

10 املالريا التي تنتقل عن طريق لدغات البعو�ض ميكن اأن تكون مميتة. ويف املناطق التي تتف�ضى فيها املالريا، يجب ا�ضتعمال 

ة مببيد ح�ضري مو�ضى به، ويجب فح�ض اأي طفل م�ضاب باحلمى بوا�ضطة اأحد العاملني ال�ضحّيني  النامو�ضيات املعاجَلَ

املدربني، كما يجب اأن تتناول الن�ضاء احلوامل اأقرا�ضًا م�ضادة للمالريا يو�ضي بها اأحد العاملني ال�ضحّيني املدربني.

نق�ض  وينت�ضر فريو�ض  منه.  الوقاية  كان ميكن  واإن  املكت�ضب/االإيدز هو مر�ض مميت،  الب�ضرية  املناعة  نق�ض  متالزمة   11

املناعة الب�ضرية الذي ي�ضبب االإيدز من خالل ممار�ضة اجلن�ض املحفوف باملخاطرو )االت�ضال اجلن�ضي خارج اإطار الزواج 

دون ا�ضتخدام الواقي الذكري( ويف عمليات نقل دم مل ُيفح�ض، واالإبر واملحاقن امللوثة )يف كثري من االأحيان تلك التي 

ت�ضتعمل يف حقن املخدرات ومن امراأة م�ضابة بالعدوى اإىل طفلها خالل فرتة احلمل، اأو الوالدة، اأو الر�ضاعة الطبيعية 

، ومن املهم اأن يلّم اجلميع مبعلومات عن فريو�ض نقـ�ض املناعةالب�ضرية املكت�ضب/االإيدز وكيفية الوقاية منه. ويجب على 

اأن ت�ضت�ضرن اأحد العاملني  اأن ي�ضنب بفريو�ض نق�ض املناعة الب�ضرية املكت�ضب/االإيدز  اأو الالئي ميكن  الن�ضاء امل�ضابات 

من  واحلّد  �ضحتهن  حماية  اأجل  من  االختبارات  واإجــراء  امل�ضورة،  وتلقي  املعلومات،  على  للح�ضول  املدربني،  ال�ضحّيني 

خماطر العدوى.

اأو مقدمو الرعاية  االأطفال ال�ضغارعن كثب  اإذا ما راقب الوالدان  هناك العديد من احلوادث اخلطرية ميكن تفاديها   12

وحافظوا على بيئتهم اآمنة.

13 يف حاالت الكوارث اأو الطوارئ، يجب اأن يتلقى االأطفال رعاية �ضحية اأ�ضا�ضية، مبا يف ذلك اللقاح اأو التطعيم �ضد احل�ضبة 

والديهم برعاية  االأطفال  يحظى  اأن  دائما  يف�ضل  لالإجهاد،  امل�ضببة  احلــاالت  ويف  املتوازن.  الغذاء  على  يح�ضلوا   واأن 

اأو برعاية  بالغني اآخرين من اأفراد االأ�ضرة. وتكون الر�ضاعة الطبيعية يف هذا الوقت مهمة على نحو خا�ض. 

نورد فيما ياأتي الر�سائل الأ�سا�سية امل�ستخل�سة من كتاب »حقائق للحياة »

يتم  اأكرث، وعندما  اأو  الوالدات مبقدارعامني  الفرتات بني  تتباعد  والطفل بدرجة كبرية عندما  املراأة  ميكن حت�ضني �ضحة   1

جتنب احلمل قبل بلوغ �ضن الثامنة ع�ضرة وبعد �ضن االأربعني ، وعندما ال يزيد عدد حاالت والدات املراأة يف جمموعه على 

اأربع مرات.

يجب على احلوامل  مراجعة جهة �ضحية  للح�ضول على الرعاية خالل مرحلة احلمل، ويجب اأن تتم جميع عمليات الوالدة    2

باإ�ضراف طبي. وينبغي جلميع الن�ضاء احلوامل واأ�ضرهن معرفة عالمات االإنذار من امل�ضاكل التي حتدث خالل فرتة احلمل، 

واأن تتوافر لديهن اخلطط للح�ضول على م�ضاعدة فورية ماهرة اإذا ما ظهرت تلك امل�ضاكل.

والت�ضجيع  الرعاية، واحلنان،  يلقون  اأ�ضرع عندما  ويتعلمون بدرجة  ينمون  بالتعلم منذ حلظة والدتهم. وهم  االأطفال  يبداأ     3

والتعبري عن  املالحظة،  االأطفال على  ت�ضجيع  �ضاأن  ال�ضليمة. ومن  ال�ضحية  والرعاية  التغذية اجليدة  املنا�ضب، ف�ضاًل عن 

اأنف�ضهم، واللعب واال�ضتك�ضاف،  اأن ي�ضاعدهم على التعلم والنمو اجتماعيًا، وبدنيًا، وفكريًا.

حليب االأم وحده هو الغذاء وال�ضراب الوحيد الذي يحتاجه الر�ضيع خالل االأ�ضهر ال�ضتة االأوىل من عمره. وبعد م�ضي �ضتة    4

اأ�ضهر، يحتاج الر�ضيع اإىل اإ�ضافة اأغذية اأخرى مكملة حلليب االأم.

وبدنيًا  الطفل ذهنيًا  يبطئ منو  اأن  الطفل  االأولني من عمر  العامني  اأو خالل  االأم  التغذية خالل فرتة حمل  �ضوء  �ضاأن  من    5

ال�ضغري على مدى  الطفل  وزن  يــزَدْد  واإذا مل  �ضهر.  كل  الطفل  وزن  العامني، يجب  �ضن  الــوالدة  حتى  مدى احلياة.  منذ 

�ضهرين،متتاليني  ي�ضري ذلك اإىل خطاأ ما ويحتاج اإىل م�ضورة.

يحتاج كل طفل اإىل �ضل�ضلة من اللقاحات خالل ال�ضنة االأوىل من حياته حلمايته من االأمرا�ض التي ميكن اأن تت�ضبب يف �ضعف    6

َنْت يف وقت  النمو، اأو االإعاقة، اأو املوت. وينبغي حماية املراأة  يف �ضن احلمل من الكزاز )التيتانو�ض(. حتى لو كانت قد ُح�ضِ

�ضابق، و ينبغي لها اأن تراجع اأحد العاملني ال�ضحّيني املدربني ال�ضتكمال اجلرعات ..

7   يحتاج الطفل امل�ضاب باالإ�ضهال اإىل اأن ي�ضرب كميات كبرية من ال�ضوائل املنا�ضبة،مثل حليب االأم، وع�ضائر الفواكه الطازجة، 

اأو حملول معاجلة اجلفاف عن طريق الفم. واإذا كان االإ�ضهال ممزوجًا بالدم اأو متكررًا ومائيًا، فاإن ذلك يعني اأن الطفل يف 

خطر، ويجب نقله اإىل مركز �ضحي لتلقي عالج فوري.
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 دليل لنقل ر�سائل كتاب

))حقائق للحياة((

اإن االت�ضال يتجاوز اإىل حٍد بعيد جمرد تزويد النا�ض باملعلومات. اإذ يت�ضمن االإ�ضغاء اإىل النا�ض، وتبادل املعلومات معهم بطرائق 

�ضهلة و مثرية لالهتمام، وم�ضاعدتهم على فهم اأهميتها بالن�ضبة حلياتهم. ويدعو نقل م�ضمون »حقائق للحياة« اإىل عملية تفاعلية 

ت�ضري يف اجتاهني لتبادل االأفكار، واملعرفة، واالآراء. وي�ضتهدف هذا الدليل تقدمي امل�ضاعدة يف هذه العملية.

الرعاية مقدمي  اإىل  • الو�سول 

االأ�ضا�ضي امل�ضتهدف  االأ�ضرة، هم اجلمهور  اأفراد  االأ�ضقاء االأكرب �ضنًا وغريهم من  الرعاية، مبا يف ذلك  الوالدان ومقدمو  يعٌد 

فيها  ي�ضهم  امل�ضرتكة  القنوات  من  اإليهم من خالل جمموعة  الو�ضول  للحياة«. وميكن  »حقائق  كتاب  يت�ضمنها  التي  باملعلومات 

املعلومات.   نقل  فاعلية يف  االأكرث  للنا�ض هم  ال�ضحية  املمار�ضات  تاأثري يف  لهم  الذين  واالأ�ضخا�ض  االإعالم.  وو�ضائل  االأ�ضخا�ض 

وقد يكونون هوؤالء من العاملني ال�ضحّيني، واملدّر�ضني، والعاملني احلكوميني يف جمال االإر�ضاد، والقادة الدينيني وزعماء املجتمع 

واأع�ضاء  االأعمال،  االأعمال ورجال  واأرباب  واملنظمات غري احلكومية،  الن�ضائية،  واملنظمات  ال�ضباب  واأع�ضاء منظمات  املحلي، 

النقابات العمالية، واملخت�ضني االجتماعيني، والفنانني والعاملني يف جمال الرتفيه.

الت�سال يف  توؤثر  التي  • العوامل 

تتاأثر ردود اأفعال النا�ض اإزاء املعلومات اجلديدة بالكيفية التي يح�ضلون فيها عليها ، واملكان الذي يح�ضلون فيه عليها ، واالأ�ضخا�ض 

وامل�ضادر التي يح�ضلون منهاعلى هذه املعلومات، وقد حتدد هذه العوامل:

هل يعمل املتلقون للمعلومات مبقت�ضاها اأو ال. ويرجح اأن تزداد ثقة النا�ض يف املعلومات واالإفادة منها اإذا:

.�ضمعوها مرارًا وتكرارًا من م�ضادر خمتلفة ومتعددة.

.كان ال�ضخ�ض الذي يقدمها معروفًا جيدًا وموثوقًا به.
.فهموا كيف ميكن اأن ت�ضاعد هذه املعلومات اأ�ضرهم.

.ُنِقَلْت اإليهم بلغٍة ماألوفة.
.�ُضِجُعوا على مناق�ضتها وتوجيه االأ�ضئلة من اأجل تو�ضيح فهمهم ملا ينبغي عمله، ومتى وملاذا ؟.

ترجمة الر�ضائل وتطويعها ينبغي ترجمة الر�ضائل املوجهة يف الن�ضخة الدولية من »حقائق للحياة«، وتعديلها يف كثري من احلاالت،  

ال�ضلطات ال�ضحية قبل طبعه  الن�ض الذي يتم تعديله مع  تعُد مراجعة  القيام بذلك،  االأو�ضاع والعادات املحلية. ويف  لتتفق مع 

وتوزيعه اأمرا بالغ االأهمية ل�ضمان �ضالمة هذه الر�ضائل من الناحية الفنية.

فعال • توا�سل 

هناك طرائق كثرية وخمتلفة للتوا�ضل واالت�ضال مع اجلمهور امل�ضتهدف، ف�ضواء كنَت ت�ضتخدم اأ�ضلوب االت�ضال الفردي من �ضخ�ض 

اإىل �ضخ�ض يف جمتمع حملي ما، اأو كنت تعمل حل�ضد الزعماء ال�ضيا�ضيني، اأو على تطوير ر�ضائل لن�ضرها يف و�ضائل االإعالم، فاإن 

املبادئ االأ�ضا�ضية هي نف�ضها:

.اعرف من هم الذين يحتاجون اإىل املعلومات الواردة يف »حقائق للحياة»، وا�ضتك�ضف ظروفهم املعي�ضية، ولغتهم، وعاداتهم، 
يتزايد احتمال  والتي  واالأ�ضهل فهمًا،  االأكرث مالءمة لهم،  الر�ضائل  ي�ضاعد يف حتديد  اأن  �ضاأن ذلك  وم�ضتوى معرفتهم فمن 

قبولها والعمل مبقت�ضاها.

النا�ض. وال تبالغ يف حتميل الر�ضائل  اأنك ت�ضتعمل لغة ب�ضيطـة يفهمها  اأو ترجمتها، تيّقن من  .وعندما تقوم بتعديل الر�ضائل 
اإجراءات اأو تف�ضيالت تقنية اأكرث مما ينبغي. والتزم باملعلومات املوؤكدة يف »حقائق للحياة«. واإذا ما مت تعديل الر�ضائل، فيجب 

التحقق من دقتها.

.تيّقن من اأن اجلمهور امل�ضتهدف يفهم املعلومات ويعرف كيف يطبقها عمليًا. وميكن حتقيق ذلك عن طريق تبادل االآراء حول 
م�ضودة الر�ضائل والو�ضائل املرئية مع الوالدين وغريهم من مقدمي الرعاية يف املجتمع، وتوجيه اأ�ضئلة مفتوحة ح�ضب مقت�ضى 

احلال لهم، وت�ضجيع املناق�ضة لتقرير هل الر�ضائل امل�ضتهدفة مفهومةمتامًا وعملية اأو ال؟. وعليك االإفادة  من التغذية الراجعة 

للمعلومات من اأجل تعديل الر�ضائل وو�ضائل االإي�ضاح املرئية.

.اجعل الر�ضائل مالئمة حلياة النا�ض. وا�ضتك�ضف ال�ُضبل الكفيلة بجعل الر�ضائل الواردة يف«حقائق للحياة« ممتعة وذات معنى 
بالن�ضبة لكل جمتمع، مثل تو�ضيحها باأمثلة حملية.

لو�ضائل  خا�ضًا  اهتمامًا  وكّر�ض  امل�ضتهدف،  اجلمهور  اإىل  الو�ضول  يف  فاعلية  االأكرث  االإعالم  وو�ضائل  االت�ضال  قنوات  .اخرت 
االإعالم املوجودة وا�ضتخدم هذه الو�ضائل بالقدر املمكن، وال تعتمد على و�ضيلة ات�ضال وحيدة، بل ا�ضتخدم مزيجًا من القنوات 

وو�ضائل االإعالم حتى يتلقى اجلمهور هذه الر�ضائل ب�ضورة متكررة وباأ�ضكال متباينة.  وقد ي�ضمل هذا املزيج:و�ضائل االإعالم، 

مثل االإذاعة، والتلفزيون، وال�ضحف، والكتب الهزلية.
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 جتزئة عنا�ضر االت�ضال قد ال حتقق اجلهود املبذولة من اأجل نقل الر�ضائل ال�ضحية دائمًا النتائج املرجوة. وميكن عادة تفادي 

اأواًل على فهم املواقف، واملعتقدات، والعوامل االجتماعية التي حتدد �ضلوك النا�ض،  امل�ضكالت اإذا عمل ناقلو الر�ضائل جاهدين 

وامل�ضكالت التي قد تن�ضاأ عندما يبداأ النا�ض يف تغيري �ضلوكهم.

- قد ت�سل الر�سالة اإىل بع�ص اجلمهور امل�ستهدف لأن قنوات الت�سال مل تكن فعالة.

مثال: اإن ا�ضتخدام املواد املطبوعة فقط مثل املقاالت ال�ضحفية والكتيبات ال يجعل الر�ضالة ت�ضل اإىل اأولئك الذين ال ي�ضتطيعون 

القراءة، كما اأن ا�ضتخدام االإذاعة والتلفزيون لن يو�ضلها اإال اإىل من تتي�ضر لهم و�ضائل االإعالم تلك.

االت�ضال  وا�ضتخدم  امل�ضتهدف،  اجلمهور  اطالع  اأجل  من  االإعــالم  و�ضائل  من  مزيجًا  ا�ضتخدم  ممكنًا،  ذلك  كان  اإذا  احلل: 

ال�ضخ�ضي من اأجل تدعيم الر�ضالة. واأجِر بحوثًا قائمة على امل�ضاركة للتعرف على اأجنح القنوات للو�ضول اإىل اجلمهور 

واأكرثها م�ضداقية لديه.

- قد يتلقى النا�ص الر�سالة لكنهم ل يفهمونها.

مثال: قد ت�ضتعمل الر�ضائل م�ضطلحات تقنية اأو يتم التعبري عنها بلغٍة �ضعبة اأو لهجة مغلوطة.

احلل: عند ترجمة الر�ضائل اأو تعديلها، ا�ضتخدم لغة ب�ضيطة غريفنية. واأجِر اختبارًا م�ضبقًا للر�ضائل ملعرفة هل يفهمها اجلمهور 

امل�ضتهدف اأم ال ؟.

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

الفيديو،  االإعالمية،والكتيبات،و�ضرائط  والن�ضرات  ال�ضمعية،  الكا�ضيت  و�ضرائط  املل�ضقات،  مثل  ال�ضغرية،  االإعالم  .و�ضائل 
عرب   واالإعالنات  املميزة،  وال�ضارات   ،)T-shirts(والفانيالت القالبه  واللوحات  )�ضاليدات(،  ال�ضفافيات  وجمموعات 

مكربات ال�ضوت.

.قنوات االت�ضال بني االأ�ضخا�ض، مثل العاملني ال�ضحّيني، والقادة الدينيني وقادة املجتمع املحلي،واملنظمات الن�ضائية وال�ضبابية، 
ومعلمي املدار�ض، والعاملني يف التنمية، وموظفي احلكومة.

- كرر املعلومات من اأجل تدعيمها.

مثال: قد ت�ضتخدم االأمهات الالئي تعلمن ا�ضتخدام حملول معاجلة اجلفاف عن طريق الفم، كمية من املياه اأكرب مما يجب، االأمر 

الذي يجعل املحلول غري فعال، اأو كميات اأقل، مما يجعل املحلول ي�ضكل خطورة حمتملة .

م�ضكلة،  اأية  لتحديد  دوريــًا  ذلك  وتابع   ، املالئم  التدريب  بتوفري  قم  مهارات جديدة،  تعليم  اإىل  هناك حاجة  كانت  اإذا  احلل: 

وت�ضحيحها عن طريق تقدمي دعم اإ�ضايف اأو تنقيح الر�ضالة.

- قد يتلقى النا�ص املعلومات ويفهمونها ولكنهم ل يعملون مبقت�ساها لأنها تتعار�ص مع املواقف واملعتقدات القائمة.

مثال: قد ال تتقيد االأمهات الالئي تلقني توجيهات باال�ضتمرار يف تغذية طفل يعاين من االإ�ضهال بهذه املعلومات الأنها تتعار�ض مع 

اعتقاد تقليدي �ضائـع باأن املعـدة حتتاج اإىل »الراحة« خالل نوبات االإ�ضهال.

احلل: قم باإعداد ر�ضائل تفند اخلرافات ال�ضارة بطريقة تراعي احل�ضا�ضية الثقافية.

 - قد يتلقى النا�ص املعلومات اجلديدة ويفهمونها ولكنهم ل ي�ستطيعون العمل مبقت�ساها لأ�سباب خمتلفة، مثل الفقر، اأو   

   لأن اخلدمات الأ�سا�سية غري متوافرة.

مثال: قد تف�ضي احلمالت االإعالمية اإىل زيادة الطلب على اأكيا�ض حملول معاجلة اجلفـاف عن طريق الفم.  ولكن اإذا كانت هذه 

االأكيا�ض باهظة التكاليف اأو غري متوافرة حمليًا، فاإن االأموال املنفقة على هذه احلمالت االإعالمية ت�ضيع هباء.  

احلل: ات�ضل باجلهات ال�ضحية املحلية قبل القيام بحمالت اإعالمية للتاأكد من توافر اخلدمات اأو املنتجات املو�ضى بها ، ومن اأن 

اأ�ضعارها يف متناول النا�ض.التوا�ضل من خالل و�ضائل االإعالم: 

جديدة  معلومات  تقدمي  اأجل  من  النا�ض  من  �ضخمة  اأعــداد  اإىل  للو�ضول  ممتازة  و�ضائل  والتلفزيون  وال�ضحف،  االإذاعــة،  تعُد 

االحتفاظ  على  النا�ض  ي�ضاعد  خمتلفة  اإعالم  و�ضائل  يف  ذاتها  الر�ضالة  ن�ضر  فاإن  ولذلك  الذاكرة،  يقوي  والتكرار  وتدعيمها.  

اأو  اجلديدة،  املقاالت  اأو  ال�ضخ�ضية،  املقابالت  خالل  من  املعلومات  تقدمي  وميكن  مبوجبها.   العمل  على  وي�ضجعهم  بالر�ضالة 

واالمتحانات  واالأغــاين  االأهازيج  اأو  الكاريكاتري  جمالت  اأو  الدمى،  عرو�ض  اأو  والتلفزيون،  االإذاعية  التمثيليات  اأو  املناق�ضات، 

الق�ضرية، و امل�ضابقات اأو برامج البث املبا�ضر .. 

وتعُد مقاالت ال�ضحف واملجالت اأكرث فعالية يف املناطق التي تكون فيها معدالت االإملام بالقراءة والكتابة مرتفعة.  ويف املناطق 

بع�ض  ويف  امل�ضتهدف.  اجلمهور  اإىل  للو�ضول  اأخرى  و�ضائل  ا�ضتخدام  يجب  والكتابة،  بالقراءة  االإملام  ن�ضبة  فيها  تنخف�ض  التي 

االأو�ضاع، ميكن ا�ضتخدام الر�ضوم الكاريكاتورية وال�ضور للتوا�ضل مع الكبار،  ف�ضاًل عن االأطفال.

. اإذا مت بث الر�ضائل عن طريق االإذاعة اأو التليفزيون، فحاول اأن ت�ضمن اأن يكون بثها يف الوقت املنا�ضب للجمهور امل�ضتهدف.  
وال تعتمد فقط على اإعالنات اخلدمة العامة املجانية، والتي تبث عادة يف غري �ضاعات الذروة.  وينبغي اإذاعة الربامج يف اأثناء 

بث الربامج التي حتظى ب�ضعبية كبرية حتى ت�ضل اإىل جمهور عري�ض.وتعاون مع منتجي الربامج االإذاعية والتلفزيونية وذلك 

من اأجل اإدماج الر�ضائل يف ن�ضو�ض عرو�ض التليفزيون ال�ضعبية اأو التمثيليات االإذاعية ذات ال�ضعبية، اأو ات�ضل مبقدمي برامج 

االأغاين الذين �ضيوافقون على مناق�ضة هذه الر�ضائل من خالل برامج البث املبا�ضر .

.ا�ضتخدم و�ضائل االإعالم املحرتمة والتي حتظى بامل�ضداقية وال�ضخ�ضيات العامة من اأجل نقل الر�ضائل وتدعيمها يف الربامج 
االإعالمية.
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من املعلومات اإىل العمل

الهدف من كتاب »حقائق للحياة« هو خف�ض معدالت اإ�ضابة االأطفال باالأمرا�ض ووفياتهم. ويو�ضي هذا الكتاب باتخاذ اإجراءات 

قد تتطلب اإحداث تغيريات اأ�ضا�ضية يف كيفية قيام النا�ض باأ�ضياء معينة.

فال�ضلوك ي�ضتند اإىل معتقدات وقيم ثقافية را�ضخة ، ويتطلب تغيري ال�ضلوك توافر الثقة وال�ضجاعة.  وقد يقاوم النا�ض التغيري الأنه 

يعوزهم الفهم، اأو الباعث، اأو الو�ضائل الالزمة حلل امل�ضكلة.  ويبني الر�ضم البياين االآتي كيف يحدث التغيري، حيث يتطور من 

االفتقار اإىل الوعي مب�ضكلة ما اإىل فهم الو�ضع واتخاذ اإجراء لت�ضويبه .

كيفية حلهـاامل�سكلة

زيادة الفتقار اإىل الوعي بامل�سكلة اأجل  من  والدعوة  املبا�ضر  ال�ضخ�ضي  التوا�ضل  اأو  و/  االإعــالم  و�ضائل  ا�ضتخدم 

الوعي بامل�ضكلة

حجم  عن  املعلومات  اإىل  الفتقار 

امل�سكلة، واأ�سبابها، و كيفية حلها

قدم املعلومات بطريقة تبعث على االهتمام، م�ضتخدمًا اأمثلة حملية.

قدم املعلومات، و�ضاعد النا�ض على حتديد احللول و�ضاعد يف تطوير مهارات جديدة، املعلومات عن  كيفية حل امل�سكلة

ح�ضب ال�ضرورة ، وي�ضر املناق�ضة عَما ميكن عمله وكيف يتم ذلك.

ناق�ض مواطن القوة وال�ضعف يف ال�ضلوك اجلديد، وكيف اأنها تتعلق باملعرفة واملمار�ضات 

احلالية، وتعتمد عليها.

ا�ضتحداثها يف وقت  التي ميكن  والتغريات  الراهن،  الوقت  املمكنة يف  التغريات  ناق�ض 

الحق يف اأثناء العملية .

ناق�ض عوائق وفوائد اتخاذ اإجراء على امل�ضتوى الفردي، واالأ�ضري، وعلى م�ضتوى املجتمع احلاجة اإىل الدعم والت�سجيع

ك�ضركاء يف  النفوذ  االأفراد ذوي  اأو  النفوذ  املحلية ذات  باجلماعات  ا�ضتعن  و  املحلي. 

العملية.

م الدعم لها و�ضجع على مناق�ضة التغريات.احلاجة اإىل التحفيز قم بت�ضهيل عملية اإجراء التغريات وقدِّ

احلاجة اإىل املحافظة على 

ال�سلوك اجلديد

ناق�ض حم�ضلة االإجراءات املتخذة.  واإذا كانت هناك نتائج غري متوقعة اأو �ضلبية، يجب 

ا�ضتك�ضاف االأ�ضباب وو�ضع احللول.

ابحث  اأو  االإجـــراءات  يف  واال�ضتمرار  التطورات،  ور�ضد  الالزمة  املتابعة  بعملية  قم 

امل�ضكالت اجلديدة.

التوا�سل ال�سخ�سي املبا�سر: ال ي�ضعر معظم النا�ض باالرتياح جتاه ا�ضتعمال املعلومات اجلديدة التي يعرفونها من خالل و�ضائل 

االإعالم اإال اإذا اأتيحت لهم الفر�ضة ملناق�ضتها مع �ضخ�ض ما يثقون به.  ولهذا ال�ضبب، فاإن ال�ضبيل االأكرث فاعلية هو ا�ضتخدام كٍل 

من و�ضائل االإعالم اجلماهريية واالت�ضال ال�ضخ�ضي املبا�ضر على حٍد �ضواء من اأجل ت�ضجيع النا�ض على تبني �ضلوك جديد يرتبط 

بال�ضحة،  واال�ضتمرار يف ذلك.

وميكن اأن يتم االت�ضال ال�ضخ�ضي املبا�ضر يف اأي مكان تقريبًا ـ ب�ضورة غري ر�ضمية،عند م�ضدر لتوفري  املياه، اأو بني اأفراد الِفَرق 

والعيادات  الدرا�ضة،  واملناق�ضات يف ف�ضول  العرو�ض  اأو من خالل  واالأ�ضدقاء،  االأ�ضرة  اأفراد  مع  التحادث  اأو خالل  الريا�ضية، 

ِفَرق العمل.  ويوفر  اأو  ال�ضحية، واجتماعات املجتمع املحلي، واجتماعات اجلماعات الن�ضائية، وف�ضول حمو الالأمية للبالغني، 

التوا�ضل ال�ضخ�ضي الفر�ضة لتوجيه االأ�ضئلة، وتبديد ال�ضكوك، ومناق�ضة العوامل املعيقة والعقبات، وو�ضع احللول .

وتت�ضمن عملية التعلم الفّعال دورة تتاألف من املعلومات، والعمل، والتاأمل.  ويتعلم النا�ض ب�ضكٍل اأف�ضل عندما ي�ضاركون بن�ضاط يف 

حتديد امل�ضكلة، ويف ابتكار احللول لها وتنفيذها، ويف ا�ضتعرا�ض الر�ضائل.  ولذلك يجب اأن تتيح عملية نقل ر�ضائل »حقائق للحياة 

» للم�ضاركني القيام بدور فّعال.

بالفعل، وركز على االهتمامات  وابداأ مبا هو معروف  اأو اجلماعة،  لل�ضخ�ض  االأهمية  امل�ضكالت ذات  اإحدى  .ابداأ يف مناق�ضة 
الرئي�ضية.  جتنب ا�ضتخدام اللغة الفنية اأو العلمية .  

.�ضجع النا�ض على توجيه االأ�ضئلة والتعبري عما ي�ضغلهم.  ووجه املناق�ضة بحيث ت�ضاعد على ا�ضتك�ضاف اأ�ضباب امل�ضكلة واحللول 
املمكنة لها.

ي�ضاعد على  االإن�ضات  اإن  اإذ  اأهمية احلديث،  بقدر  التوا�ضل  فاالإن�ضات مهم يف  واالإن�ضات جيدًا،  اال�ضتماع  اأَن عليك  .تذكر 
تو�ضيح �ضبب قيام النا�ض باالإجراء املو�ضى به اأو عدم القيام به. وقد تكون هناك حاجة اإىل خطوات و�ضيطة ملعاجلة م�ضكالت 

غري متوقعة حتول دون عدم تقيد النا�ض بفحوى الر�ضالة ال�ضحية.

.احرتام اآراء االآخرين، ومعرفتهم، وقدرتهم على التغيري.  اإذ اإَن النا�ض يتعلمون ب�ضورة اأف�ضل يف احلاالت التي تعزز ثقتهم 
باأنف�ضهم، ويقومون بالعمل عندما ي�ضعرون باأنهم مو�ضع فهم واحرتام.

.�ضاند ال�ضخ�ض اأو املجموعة يف اتخاذ اإجراء من اأجل حل امل�ضكلة.
.قدم امل�ضاعدة من اأجل ر�ضد التقدم املتحقق، وتقومي نتائج االإجراءات، وانظر فيما يلزم من تغيريات �ضرورية اأو اأي اإجراء 

اآخر.
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ن�سكركم مل�ساندتكم يف نقل ر�سائل »حقائق  للحياة ».

اأن درو�ض » حقائق للحياة« امل�ضتقاة من التجربة هي كتاب مفيد جدًا ي�ضتعر�ض العديد من التجارب امليدانية،  وجدير بالذكر 

م�ضتفيدًا من الطبعتني ال�ضابقتني من »حقائق للحياة«.  وتتوافر ن�ضخ جمانية باللغات العربية، واالإجنليزية، والفرن�ضية، واالإ�ضبانية.  

ميكنكم طلب هذه الن�ضخ عرب االت�ضال باأقرب مكتب ملنظمة اليوني�ضف ، اأو باملقر الرئي�ضي لليوني�ضف يف نيويورك ، م�ضتخدمني 

ا�ضتمارة الطلبات املن�ضورة يف �ضفحة 145.  
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تتعر�ض الن�ضاء للخطر من جراء الوالدات املتعددة، والوالدات املتقاربة جدًا، ووالدات الن�ضاء يف �ضن املراهقة ، اأو والدات الن�ضاء 

الالئي تتجاوز اأعمارهن االأربعني، كما ُتعد هذه االأ�ضباب م�ضوؤولة اأي�ضًا عما يقرب من ثلث حاالت وفيات االأطفال الر�ضع.

باأن  العامل  100 مليون �ضيدة يف  اأكرث من  اأفادت  الن�ضاء واالأطفال. وقد  اأف�ضل الطرائق لتح�ضني �ضحة  االأ�ضرة من  يعُد تنظيم 

احتياجاتهن من و�ضائل تنظيم االأ�ضرة مل تلب بعد. وي�ضاعد توفري خدمات تنظيم االأ�ضرة، ف�ضاًل عن تي�ضر احل�ضول على التعليم 

ال�ضامل يف منع كثري من وفيات االأمهات واالأطفال، وحاالت االإعاقة.

30% من  اأن  اأظهرت الدرا�ضات  الن�ضاء واالأطفال، و قد  اأف�ضل الطرائق لتح�ضني �ضحة  .ولهذا يعُد تنظيم اال�ضرة واحدا من 
احتياجات تنظيم االأ�ضرة ال تزال غري ملباه.

.اإَن توافر خدمات تنظيم االأ�ضرة ذات اجلودة العالية واملرفقة بامل�ضورة وخا�ضة يف املناطق التي ينت�ضر فيها الزواج املبكر يعُد 
ف�ضاًل عن التعليم عاماًل مهمًا ملنع كثري من وفيات االأمهات واالأطفال وحاالت االإعاقة .

ملاذا يقت�ضي االأمر تبادل املعلومات والعمل مبوجبها عن 

تنظيم الأ�سرة

تنظيم الأ�سرة

ر�سائل اأ�سا�سية:

 ما الذي يحق لكل اأ�ضرة وكل جمتمع معرفته عن 

توقيـت الـولدات

1 يزيد احلمل قبل �ضن ال�ضاد�ضة ع�ضرة اأو بعد �ضن االأربعني من املخاطر ال�ضحية التي ميكن اأن تتعر�ض لها االأم والطفل.

2 حفاظًا على �ضحة االأمهات واالأطفال على حٍد �ضواء، ينبغي املباعدة بني الوالدات بفرتة ال تقل عن عامني.

3 تت�ضاعف املخاطر ال�ضحية الناجمة عن احلمل والوالدة بعد اأربع والدات.

4 تت�ضمن خدمات تنظيم االأ�ضرة تزويد النا�ض باملعارف والو�ضائل التي رمبا ت�ضاعدهم على حتديد موعد بدء االإجناب، وفرتات 

املباعدة بني الوالدات، ومتى يتوقفون عن االإجناب. وتتوافر �ُضبل كثرية اآمنة ومقبولة لتفادي احلمل.

من  املتوقعة  ال�ضحية  الفوائد  اجلميع  يعرف  اأن  االأمر  ويقت�ضي  �ضواء،  حٍد  على  الزوجني  كال  م�ضوؤولية  هو  االأ�ضرة  5 تنظيم 

ا�ضتخدامها.
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معلومات م�ساندة

توقيت الوالدات 

1يزيد احلمل قبل �سن ال�ساد�سة 

ــعــني  �ــســن الأرب بــعــد  اأو  عــ�ــســرة 

ال�سحيةالتي  ــر  ــاط ــخ امل مـــن 

يف  والــطــفــل  الأم  لها  تتعر�ص 

األف   515.000 متــوت  عــام  كل 

م�سكالت  ب�سبب  العامل  يف  امراأة 

 تــرتــبــط بــاحلــمــل والـــــولدة.

اأخــرى مل�ضكالت خطرية  امــراأة   30 يتعر�ض ما يقرب من  امــراأة متوت،  ومقابل كل 

ت�ضيبها بالعجز.وباإمكان تنظيم االأ�ضرة اأن يحـول دون وقوع كثري من هذه الوفيات 

ومن حاالت العجز. ومن �ضاأن تاأخري احلمل االأول حتى تبلغ الفتاة �ضن الثامنة ع�ضرة 

امل�ضاعدة يف �ضمان كون احلمل والوالدة اأكرث اأمانًا، واأن يقلل من خطر والدة طفل 

اأهمية خا�ضة يف املناطق التي يعُد فيها الزواج املبكر  بوزن منخف�ض . ولهذا االأمر 

نحو  تبلغ  اأن  اإىل  االأطفال  ووالدة  بدنيًا حلمل  تكون مهياأة  الفتاة ال  �ضائدة.اإن  عادة 

الثامنة ع�ضرة. ويغلب اأن تكون والدة الطفل �ضعبة وخطرية بالن�ضبة للفتاة املراهقة  

اأكرث منها بالن�ضبة اإىل الفتاة البالغة، ويغلب اأن ميوت االأطفال الر�ضع الذين يولدون 

اأ�ضغر �ضنًا،  الأمهات �ضغريات ال�ضن يف ال�ضنة االأوىل من عمرهم. وكلما كانت االأم 

اأكرب.وحتتاج الن�ضاء �ضغريات  كانت املخاطر التي تتعر�ض لها هي وطفلها الر�ضيع 

�ضغريات  الن�ضاء  تزويد  ويجب  احلمل.  تاأخري  اأجل  من  خا�ضة  م�ضاعدة  اإىل  ال�ضن 

ال�ضن واأ�ضرهن مبعلومات عن خماطر احلمل املبّكر وكيفية تفاديه 

و تبداأ بعد �ضن اخلام�ضة والثالثني، املخاطر ال�ضحية للحمل والوالدة يف الزيادة مرة 

اأخرى. لتزداد بعد االأربعني ب�ضكل حاد ، واإذا كان جتاوز �ضن االأم اخلام�ضة والثالثني 

وكانت قد اأجنبت اأربع مرات اأو اأكرث، فاإن حدوث حمل اآخر قد ي�ضكل خطرًا ج�ضميًا 

على �ضحتها و�ضحة جنينها.

50 يف املئة تقريبًا اإذا كانت الفرتة بني الوالدات  يتزايد خطر وفاة االأطفال بن�ضبة 

اأقل من عامني. اإَن والدة طفل جديد من اأكرب التهديدات التي تتعر�ض لها �ضحة ومنو  

الطفل الذي يقل عمره عن �ضنتني. اإذ اإَن الر�ضاعة الطبيعية للطفل االأكرب �ضنًا تتوقف 

فورًا، ويقل الوقت املتوافر لالأم الإعداد الطعام اخلا�ض الذي يحتاجه طفلها ال�ضغري.  

وال  اإليهما،  يحتاج  اللذين  واالهتمام  الرعاية  االأكرب  الطفل  اإعطاء  ت�ضتطيع  ال  وقد 

�ضيما عندما يكون الطفل مري�ضًا.  ونتيجة لذلك، فاإن االأطفال الذين يولدون قبل 

عامني من اآخر والدة ال ينمون بدنيًا اأو ذهنيًا بقدر منو االأطفال الذين يولدون بعد 

�ضنتني من الوالدة ال�ضابقة، )فال عجب اأن اأطلقت العرب منذ الِقَدم على ذلك ا�ضم 

الَغْيلة ملن حتمل يف اأثناء فرتة اإر�ضاعها للطفل(

.يحتاج ج�ضد املراأة اإىل عامني للتعايف متامًا من احلمل والوالدة. ولذلك، فاإن اخلطر 

اإذا ما حدثت الوالدات يف فرتات متقاربة  اأعظم  الذي تتعر�ض له �ضحة االأم يكون 

جدًا. فاالأم حتتاج اإىل فرتة زمنية ال�ضتعادة �ضحتها، وحالتها الغذائية، وطاقتها قبل 

اأن حتمل مرة اأخرى. وينبغي اأن يدرك الرجال اأهمية املباعدة بني الوالدات بفرتة ال 

تقل عن عامني، واإذا ما اأ�ضبحت امراأة حاماًل قبل اأن تتعافى متامًا من حمل �ضابق، 

تزاد فر�ضة والدتها لطفل جديد قبل االأوان وبوزن منخف�ض، ومن املحتمل عدم منو 

اإ�ضابتهم  احتمال  يزداد  جيدة،كما  ب�ضورة  منخف�ض  بوزن  يولدون  الذين  االأطفال 

باالأمرا�ض، وتعر�ضهم للوفاة مبقدار اأربع مرات يف ال�ضنة االأوىل من اأعمارهم مقارنة 

بغريهم من االأطفال ذوي الوزن الطبيعي عند الوالدة 

2 مـــن اأجــــل �ــســحــة الأمـــهـــات 

ــواء،  ــس ـــٍد � والأطــــفــــال عــلــى ح

ـــولدات  ال بــني  املــبــاعــدة  يجب 

ــــــل. ـــني عـــلـــى الأق  مـــــدة عـــام

ـــر  ـــاط ـــخ امل ـــاعـــف  ـــ�ـــس ـــت ت  3

ـــــولدة  الــ�ــســحــيــة لــلــحــمــل وال

ـــد الــــــــــولدة الــــرابــــعــــة. ـــع  ب

ـــــوالدة،  ــتــكــرار احلــمــل، وال ــاك بــ�ــضــهــولــة نتيجة ل ــه ــالإن ـــــراأة ل يــتــعــر�ــض جــ�ــضــد امل

�ضيما  وال  احلمل،  من  مــرات  اأربــع  وبعد  ال�ضغار.  باالأطفال  والعناية  والر�ضاعة، 

متزايدًا  املـــراأة خــطــرًا  تــواجــه  عــامــني،  مــن  اأقــل  بينها  املــبــاعــدة  فــرتات  كانت  اإن 

والنزيف. ــا(،  ــي ــم ــي )االأن الـــدم  فــقــر  مــثــل  خــطــرية،  �ضحية  ملــ�ــضــكــالت  للتعر�ض 
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4 تزود خدمات تنظيم الأ�سرة 

النا�ص باملعارف والو�سائل الكفيلة 

الإجنـــاب،  بــدء  موعد  بتنظيم 

وعدد الأطفال الذين ينجبونهم، 

الولدات،  بني  املباعدة  وفرتات 

 ومتــــــى  يتوقفون عن الإجناب.

العيادات  مراكز  تقدم  اأن  احلمل.ينبغي  لتفادي  ومقبولة  اآمنة  كثرية  �ضبل  وهناك 

ال�ضحية امل�ضورة مل�ضاعدة النا�ض على اختيار اأ�ضلوب تنظيم االأ�ضرة الذي يكون مقبواًل 

لهم، وماأمونًا، ومنا�ضبًا، وفعااًل، ويف متناول اأيديهم باأ�ضعار معقولة.

يعُد الواقي الذكري اإحدى و�ضائل منع احلمل.

االقت�ضار على الر�ضاعة الطبيعية  يوؤخر ا�ضتعادة خ�ضوبة املراأة ملا يقرب من �ضتة 

اأ�ضهر بعد الوالدة، كما يوفر للمراأة حماية من احلمل بن�ضبة 98 باملئة ولكن ال تتحقق 

تكن  اأ�ضهر، ومل  �ضتة  يقل عن  الر�ضيع  كان عمر طفلها  اإذا  اإال  احلماية من احلمل 

دورات الطمث قد عادت اإليها، واأن تقت�ضر تغذية الطفل على الر�ضاعة الطبيعية عند 

الطلب دون اأن يح�ضل على اأي طعام اأو �ضراب اآخر.

الطبيعي- )كــاالإر�ــضــاع  تقليدي  بع�ضها  االأ�ــضــرة  لتنظيم  كثرية  و�ضائل  وهــنــاك 

العزل...( 

الع�ضلية  واللوالب-واحلقن  واملركبة  الب�ضيطة  بنوعيها  كاالأقرا�ض  حديث  وبع�ضها 

و...

تنظيم الأ�سرة هو م�سوؤولية   5

الرجال والن�ساء على حٍد �سواء 

ويقت�سـي الأمر اأن يعرف اجلميع 

الفوائد ال�سحية لذلك.

يتحمل الزوجان م�ضوؤولية منع حاالت احلمل غري املخطط لها، ويجب اأن تتوافر لهم 

�ضبل احل�ضول على املعلومات وامل�ضورة من اأحد امل�ضادر ال�ضحية املوثوق بها حتى  

يلموا باالأ�ضاليب املختلفة املتاحة لتنظيم االأ�ضرة . وميكن احل�ضول على املعلومات من 

املراكز ال�ضحية اأو االأطباء اأو القابالت.



27- حقائق للحياة 262008 حقائق للحياة 2008-

ايقت�ضي االأمر تبادل املعلومات والعمل مبوجبها عن 

الأمومـة الآمنة

متوت نحو 1400 امراأة  يوميًا نتيجة مل�ضكالت متعلقة باحلمل والوالدة.. وتعاين ع�ضرات االآالف من الن�ضاٍء االأخريات من م�ضاعفات 

احلمل، اإْذ يهدد كثري منها حياة الن�ضاء واأطفالهن ـ اأوي�ضيبهن باإعاقات حادة. وقد حتقق انخفا�ض كبري يف وفيات االأمهات يف 

�ضورية خالل العقد املا�ضي نتيجة تطبيق الربامج ال�ضحية ال�ضاملة وزيادة الوعي ال�ضحي.

وميكن خف�ض اأخطار الوالدة  اإىل حٍد كبري اإذا كانت املراأة يف حالة �ضحية وغذائية جيدة قبل اأن ت�ضبح حاماًل، واإذا ما خ�ضعت 

مولد خبري  الــوالدة مب�ضاعدة  ما متت  واإذا  االأقــل خالل كل حمل،  اأربــع مرات على  ِقَبل عامل �ضّحي مدرب  لفح�ض طبي من 

كالطبيب،اأو القابلة. ويجب اأن تخ�ضع املراأة لفح�ض طبي خالل ال�ضاعات االثنتي ع�ضرة التي تلي الو�ضع، وبعد �ضتة اأ�ضابيع من 

الوالدة.

وتقع على احلكومات م�ضوؤولية خا�ضة يف توفري خدمات ما قبل الوالدة و يف اأثناءها ما بعدها، وتدريب العاملني ال�ضحّيني للم�ضاعدة 

يف التوليد، وتوفري رعاية خا�ضة، وخدمات االإحالة للن�ضاء الالئي يعانني من م�ضكالت خطرية خالل احلمل والوالدة.

وقد �ضادقت معظم احلكومات على االتفاقية الدولية للق�ضاء على اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة كافًة، والتي تت�ضمن تعهدًا ملزمًا 

قانونيًا يق�ضي بتوفري اخلدمات ال�ضحية التي حتتاجها الن�ضاء واحلوامل.

الأمومـة الآمنة

ر�سائل اأ�سا�سية:

ما الذي يحق لكل اأ�ضرة ولكل جمتمع معرفته عن 

الأمومـة الآمنة

1 من املهم اأن تتمكن جميع االأ�ضر من التعرف على عالمات اخلطورة يف اأثناء احلمل والوالدة، واأن تتمكن من احل�ضـول على 

الرعاية الطبية الالزمة من عامل �ضحي مدرب فور حدوث امل�ضكالت، مع توافر اآلية �ضهلة لالإحالة اإىل مراكز اأو م�ضت�ضفيات 

اخت�ضا�ضية يف حال ال�ضرورة..

اأثناء احلمل على يد القابلة املدربة،اأو الطبيب واأن تتلقى  اأربع مرات على االأقل يف  2 يجب اأن تخ�ضع املراأة احلامل للفح�ض 

امل�ضاعدة من قبلهم عند والدتها.

اأثناء  يف  و  احلمل  فرتة  طــوال  املعتاد  من  اأكــرث  الراحة  من  فرتة  واإىل  متوازنة،  غذائية  وجبات  اإىل  الن�ضاء  جميع  حتتاج   3

االإر�ضاع.

احلوامل  للن�ضاء  االأخ�ض  وعلى  �ضارة  مواَد  وامللوثات  وال�ضموم،  واملخدرات،  الكحولية،  امل�ضروبات  وتعاطي  التدخني،  يعُد   4

ولالأطفال ال�ضغاِر.

5 ميثل االإيذاء اجل�ضدي اأو االإ�ضاءة النف�ضية للن�ضاء واالأطفال م�ضكلة �ضحية عامة خطرية يف كثري من املجتمعات. واالإيذاء يف 

اأثناء فرتة احلمل ي�ضكل خطرًا على املراأة واجلنني معًا..

6 تقل امل�ضكالت ال�ضحية خالل فرتة احلمل والوالدة عند الفتيات املتعلمات، املتمتعات بال�ضحة والعافية، واللواتي يتناولن غذاًء 

جيدًا خالل �ضنوات الطفولة واملراهقة.

7 لكل امراأة احلق يف احل�ضول على رعاية �ضحية الئقة ، وال�ضيما خالل فرتة احلمل والوالدة. ويجب اأن يكون مقدمو الرعاية 

ال�ضحية اأكفاء من الناحية التقنّية يحرتمون ال�ضيدة، وميلكون اال�ضتماع والتوا�ضل .

8 ت�ضجيع الن�ضاء على اإجراء الفح�ض الذاتي للثديني اأو لدى جهة طبية خمت�ضة لتق�ضي االإ�ضابة املبكرة باأورام الثدي وك�ضفها  

وعلى االأخ�ض الفئة العمرية بني ال30 و55 عاما للمراأة.
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معلومات م�ساندة

الأمومة الآمنة

جميع  تتمكن  اأن  املــهــم  مــن   1

عالمات  على  التعرف  من  الأ�سر 

م�سكالت   عن  )الناجمة  اخلطر 

التخطيط  و  والـــولدة(  احلمل 

ــدة  ــاع ــس ــ� ـــى  م ـــل ــول ع ــس ــ� ــح ــل ل

مــدرب  �سحي  عــامــل  مــن  فنية 

واأن  ــالت،  ــك ــس ــ� امل ــــدوث  ح فـــور 

. لذلك  الالزمة  املــوارد   تتوافر  

التنبوء مبعظم  و ال ميكن   ، مع كل حالة حمل، هناك خطورة يف وقوع م�ضاعفة ما 

والطفل. لالأم  بالن�ضبة  خطورة  االأكــرث  هي  االأوىل  الــوالدة  وتعُد  امل�ضاعفات.   هذه 

وينبغي على املراأة احلامل اأن تخ�ضع للفح�ض يف عيادة اأو من�ضاأة �ضحية اأربع مرات 

اأو  طبيب،  قبل  من  امل�ضورة  التما�ض  اأي�ضًا  املهم  ومن  حمل.    كل  خالل  االأقــل  على 

قابلة مدربة جيدًا حول املكان الذي ينبغي اأن تتم فيه الوالدة. ونظرًا لوقوع م�ضكالت 

خطرية دون �ضابق اإنذار خالل فرتة احلمل، اأو الوالدة، اأو حتى بعد الوالدة، ينبغي 

على اأ�ضرة احلامل اأن تعرف موقع اأقرب م�ضت�ضفى اأو مركز �ضحي اأو عيادة، واأن تكون 

املتطرفة  االأماكن  ويف  �ضاعة.  اأية  يف  �ضريعًا  هناك  اإىل  املراأة  لنقل  االإمكانية  لديها 

اإىل مكان  الــوالدة، ب�ضفة موؤقتة،  االأم احلامل قبل  والبعيدة قد يكون احلل يف نقل 

الطبية يف متناولها.واإذا ما علمت  امل�ضاعدة  تكون  امل�ضت�ضفى وذلك حتى  قريب من 

االأ�ضرة باحتمال �ضعوبة الوالدة اأو انطوائها على خطورة، فينبغي اأن تتم الوالدة يف 

م�ضت�ضفى. والواقع اأن جميع الوالدات، وال �ضيما الوالدات اأول مرة، تكون اأكرث اأمانًا  

اإذا متت يف امل�ضت�ضفى

اأن تزود باملعلومات كي تتعرف على اخلدمات التي ينبغي اأن تقدم لها عند مراجعة 

العيادات املخت�ضة اأو املراكز ال�ضحية العامة اأواخلا�ضة .)املراجع(

معلومات م�ساندة

عوامل اخلطر قبل احلمل:

.اأن تقل الفرتة الفا�ضلة بني احلمل اجلديد و احلمل ال�ضابق عن عامني .
.اأن يقل عمر ال�ضيدة عن ال�ضاد�ضة ع�ضر ة عامًا، اأو يتجاوز عمر املراأة �ضن اخلام�ضة والثالثني.

.اأن يكون لدى املراأة اأربعة اأطفال اأو اأكرث قبل اآخر حمل .
عت طفاًل  يقل وزنه عن 2 كيلو غرام عند الوالدة . .اأن تكون املراأة قد تعر�ضت لوالدة مبت�ضرة )خداج(، اأو و�ضَ

.اأن تكون املراأة قد �ضادفت متاعب �ضابقة خالل احلمل والوالدة اأو و�ضعت بعملية قي�ضرية.
.اأن تكون املراأة  قد تعر�ضت الإجها�ض �ضابق اأو لوالدة طفل ميت.

.اإن قل  وزن املراأة عن 38 كيلو غرامًا. 
.تكون ال�ضيدة م�ضابة باأمرا�ض اأخرى )كلوية - �ضكري - كبدية....... (.

عالمات الإنذار خالل احلمل:

.عدم زيادة الوزن )يجب اأن تكون زيادة الوزن 6 كيلوغرامات على االأقل خالل فرتة )احلمل(.
حمراء  تكون  ال�ضحية  )اجلفون  العني  جفون  يف  ال�ضحوب  من  عليها  ي�ضتدل  اأن  وميكن  )االأنيميا(،  الدم  بفقر   .االإ�ضابة 

      اأو وردية اللون(.

.�ضعور املراأة بالتعب ال�ضريع اأو اللهاث .
.انتفاخ غري عادي لل�ضاقني اأو الذراعني اأو الوجه.

.ندرة حركة اجلنني اأو عدم احلركة على االإطالق.
 

العالمات التي ت�ستوجب طلب امل�ساعدة فورًا:

.وجود بقع دم اأو نزف من املهبل خالل احلمل، اأو نزف غزير اأو دائم بعد الوالدة.
.�ضداع حاد اأو اآالم حادة يف املعدة.

. قيء حاد اأو م�ضتمر .
. حمى �ضديدة.

. ان�ضكاب �ضوائل الرحم قبل املوعد املحدد للوالدة.
. ت�ضنجات. 
. اآالم حادة.

. يعُد املخا�ض طوياًل اإذا كان اأكرث من 12 �ضاعة عند اخلرو�ض وبني 8-10 �ضاعة عند )الولود(.
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2يجب اأن يقوم املولد الطبيب، 

اأربع  املــراأة  بفح�ص  القابلة،  اأو 

مرات على الأقل خالل كل حمل، 

 واأن يقدم امل�ساعدة يف كل ولدة.

حمل  �سمان  يف  املدربة(  القابلة  اأو  الطبيب  )مثل  ماهر  ُمَولٍد  وجود  ي�ساعد 

اأكرث اأمانًا وولدة طفل يتمتع بال�سحة وعن طريق: 

ما.   م�ضكلة  وقوع  خطر  دائمًا  هناك  اإَن  اإذ  خا�ضًا،  اهتمامًا  حمل  حالة  كل  ت�ضتحق 

وعندما ت�ضتبه املراأة باأنها حامل ميكن لها تفادي كثري من االأخطار اإذا ما توجهت 

املراأة اإىل مركز �ضحي اأو اإىل طبيب. وبعد ذلك، يجب اأن تخ�ضع للفح�ض الطبي اأربع 

مرات على االأقل خالل كل حمل، واأن تخ�ضع للفح�ض اأي�ضا خالل ال�ضاعات االثنتي 

ع�ضرة التي تلي الوالدة، وبعد �ضتة اأ�ضابيع من كل والدة. واإذا حدث نزف اأو اآالم يف 

البطن خالل احلمل، اأو اإذا ظهرت اأية عالمة من عالمات اخلطر املبينة اآنفا، فاإنه 

يجب ا�ضت�ضارة طبيب اأو قابلة فورًا.ومن �ضاأن وجود مولد ماهر للم�ضاعدة عند الوالدة 

يف من�ضاأة �ضحية، وفح�ض االأم خالل ال�ضاعات االثنتي ع�ضرة التي تلي الوالدة، اأن 

يقلل احتمال تعر�ض االأم اأو الر�ضيع للمر�ض اأو الوفاة.

.فح�ض ومتابعة تقدم احلمل حتى ميكن نقل املراأة اإىل امل�ضت�ضفى للوالدة اإن كانت هناك م�ضكالت. 
.قيا�ض �ضغط الدم، حيث ميكن اأن ي�ضكل ارتفاعه خطرًاعلى �ضحة االأم والطفل.

والفواليت  ال�ضيدالنية من مكمالت احلديد  امل�ضتح�ضرات  الدم )االأنيميا(، وتوفري  املراأة ملعرفة هل تعاين من فقر  .فح�ض 
ب�ضورة منتظمة.

.و�ضف جرعة منا�ضبة من فيتامني »اأ« من اأجل حماية االأم وطفلها حديث الوالدة من االإ�ضابة بالعدوى )يف املناطق التي تعاين 
من نق�ض فيتامني »اأ«(. 

.الك�ضف عن اأي عدوى خالل احلمل، وال �ضيما التهاب الطرق البولية، واالأمرا�ض املنقولة عن طريق االت�ضال اجلن�ضي، وعالجها 
بامل�ضادات احليوية.

.اال�ضتف�ضار عن احلالة التلقيحية لل�ضيدة واإكمال ما ينق�ضها من لقاح الكزاز حلمايتها وحماية طفلها.
 .ت�ضجيع جميع الن�ضاء احلوامل على ا�ضتخدام امللح املزّود باليود يف اإعداد الطعام، وذلك للم�ضاعدة يف حمايتهن من ت�ضخم

الغدة الدرقية وحماية اأطفالهن من احتماالت االإ�ضابة باإعاقة ذهنية اأوبدنية م�ضتقباًل.

.فح�ض اجلنني للتاأكد من اأنه ينمو ب�ضورة �ضليمة.
.اإعداد االأم للوالدة، وتقدمي امل�ضورة لها عن الر�ضاعة الطبيعية، والعناية بنف�ضها وبوليدها.

.اإعالم  املراأة احلامل واأ�ضرتها باملكان الذي يجب اأن تتم فيه الوالدة، وكيفية احل�ضول على امل�ضاعدة اإذا ما برزت م�ضكالت 
خالل الوالدة اأو بعد الوالدة مبا�ضرة.

تو�سيع موا�سيع امل�سورة

.تقدمي امل�ضورة حول تفادي العدوى باالأمرا�ض املنقولة عن طريق االت�ضال اجلن�ضي.
اال�ضت�ضارات.  وتقدمي  /االإيــدز  املكت�ضب  الب�ضرية  املناعة  نق�ض  فريو�ض  عن  للك�ضف  وال�ضرية  الطوعية  االحتياجات  .توفري 
ومن حق جميع الن�ضاء اإجراء اختبارات طوعية و�ضرية للك�ضف عن فريو�ض نق�ض املناعة الب�ضرية املكت�ضب/ االإيدز واحل�ضول 

ي�ضت�ضرن  اأن  اإ�ضابتهن،  يف  ي�ضتبه  الالئي  اأو  بالعدوى  امل�ضابات  اجلدد  االأمهات  اأو  احلوامل  الن�ضاء  على  ويجب  امل�ضورة.  على 

عاماًل �ضحيًا مدربًا للح�ضول على م�ضورته عن كيفية التقليل من خطر اإ�ضابة اأطفالهن الر�ضع بالعدوى وكيفية رعاية اأنف�ضهن. 
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ــاء  ــس ــ� ــن ال جــمــيــع  ـــاج  ـــت حت  3

متوازنة،  تغذية  اإىل  احلوامل 

اأكــرث  ــة  ــراح ال مــن  فــرتة  واإىل 

احلمل. فــرتة  طــوال  املعتاد   من 

حتتاج املراأة احلامل اإىل تناول اأف�ضل االأطعمة املتوافرة لدى االأ�ضرة: اللنب، الفواكه، 

هذه  جميع  وتناول  والبقوليات.  احلبوب  البي�ض،  االأ�ضماك،  اللحوم،  اخل�ضراوات، 

اأف�ضل   اأقوى وب�ضحة  باأنها  املراأة  االأطعمة ماأمون خالل فرتة احلمل. و�ضوف ت�ضعر 

»اأ« وتناولت حم�ض  اأطعمة غنية باحلديد وفيتامني  اأكلت  اإذا ما  خالل فرتة احلمل 

الفوليك. وهذه االأطعمة ت�ضمل اللحوم واالأ�ضماك والبي�ض واخل�ضراوات ذات االأوراق 

اخل�ضراء، واخل�ضراوات والفواكه الربتقالية اأو ال�ضفراء اللون. واخلطاأ ال�ضائع الذي 

يدفع بال�ضيدة اإىل تناول كميات كبرية من الطعام يف  اثناء احلمل وخا�ضة الن�ضويات 

فائدة  دون  االأم  لدى  الوزن  زيادة  اإىل  يوؤدي  واحللويات  واالأرز  كاخلبز  وال�ضكريات 

جلنينها، ويجب اأن يكون الغذاء متوازنًا يحوي جميع العنا�ضر ال�ضرورية ل�ضحة االم 

واجلنني. وبا�ضتطاعة العاملني ال�ضحّيني اأن يزودوا احلوامل باأقرا�ض احلديد للوقاية 

من فقر الدم )االأنيميا( وعالجه، وتزويد احلوامل يف املناطق التي ينق�ضهـا فيتامني 

يتناولن  اأال  العدوى. ويجب على احلوامل  الوقاية من  للم�ضاعدة يف  »اأ« بجرعة منه 

اأكرث من 10,000 وحدة دولية مـن فيتامني »اأ« يوميًا اأو 25,000 وحدة دولية اأ�ضبوعيًا. 

ويجب اأن يكون امللح امل�ضتخدم مزودًا باليود.  اإذ اإَن الن�ضاء الالئي ال تتوافر لهن كمية 

اأكرث تعر�ضًا لالإجها�ض وخلطر والدة طفل يعاين  كافية من اليود يف طعامهن يكنَّ 

من اإعاقة ذهنية اأو ج�ضدية، اأو من ت�ضخم الغدة الدرقية، التي تظهر ب�ضكل تورم يف 

مقدمة الرقبة، وهي عالمة وا�ضحة على اأن املراأة ال حت�ضل على اليود الكايف.

ويو�سح اجلدول الآتي مواعيد زيارات احلامل وما يقدم لها يف كل زيارة : 

 تن�ضح منظمة ال�ضحة العاملية احلامل بزيارة اأي مرفق �ضحي ملراقبة حملها اأربع مرات على االأقل خالل احلمل، وذلك بالن�ضبة 

للحوامل اللواتي ي�ضري حملهن ب�ضكل طبيعي ،اأما اللواتي يعانني من حمل عايل اخلطورة فاإن مواعيد الزيارة يقررها املخت�ض.

الزيارة االأوىل 

  1 فح�ض �ضريري : فح�ض عام، تقدير �ضن احلمل، ال�ضغط، الوزن، الطول.اأقل من 12 اأ�ضبوعًا يجري ما ياأتي 

  2 فح�ض خ�ضاب + زمرة دموية.

  3 فح�ض بول و را�ضب. 

  4 جرعة اأوىل كزاز.  

  5 اإعطاء املقويات : حديد + فوليك اأ�ضيد. 

الزيارة الثانية 

اجلنني،    26 اأ�ضبوعًا يجري ما ياأتي  قلب  دقــات  �ضماع   ، احلمل  �ضن  تقدير   ، عــام  فح�ض   : �ضريري  فح�ض   1   

     قيا�ض ال�ضغط ، والوزن.

  2 بول ورا�ضب )للواتي لديهن �ضوابق اإرجاج(.

  3 اإعطاء املقويات: حديد + فوليك اأ�ضيد. 

الزيارة الثالثة 

َرى اخلطوات نف�ضها املذكورة يف الزيارة الثانية مع االآتي: 32 اأ�ضبوعًا  جُتْ

   1- فح�ض خ�ضاب .

   2- جرعة ثانية خ�ضاب.

    3- التثقيف ال�ضحي املتعلق: مبكان الوالدة، االإر�ضاع، و�ضائل تنظيم االأ�ضرة.

        الزيارة الرابعة 

جتري نف�ض اخلطوات املذكورة يف الزيارة الثانية والثالثة مع حتديد املجيء.38 اأ�ضبوعًا 
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اجل�سدي  ــــــذاء  الإي ميــثــل   5

والأطفال  معاملةالن�ساء  و�سوء 

م�سكلة �سحية عامة يف كثري من 

املجتمعات. والإيذاء خالل فرتة 

للمراأة  بالن�سبة  خطري  احلمل 

واجلنني معًا.

ال�ضرربها  يلحق  قد  والنف�ضي،  اجل�ضدي  لالإيذاء  احلامل  ــراأة  امل تعر�ضت  ما  اإذا 

البدين عن احلمل  لالإيذاء  يتعر�ضن  الالئي  الن�ضاء احلوامل  تعجز  وقد  وبجنينها. 

بهذه  وعــي  على  يكونوا  اأن  اأ�ضرهن  اأفــراد  على  ويجب  ذلــك.  بعد  اآخرين  باأطفال 

املخاطر، واأن يتخذوا االإجراءات الكفيلة بحماية هوؤالء ال�ضيدات من اأي اأذى يلحق 

بهن. وال تقل اآثار االإيذاء النف�ضي على احلامل وجنينها عن االإيذاء البدين ويق�ضد 

باالإ�ضاءة النف�ضية، تعري�ضها لل�ضغط النف�ضي اأو التجاهل اأو احلرمان العاطفي اأوكل 

ما ي�ضيء اإىل كرامتها.

تعر�ص  احـــتـــمـــالت  تــقــل   6

الــفــتــيــات املــتــعــلــمــات، والــالئــي 

يتمتعن ب�سحة جيدة، ويتناولن 

�سنوات  خـــالل  جـــيـــدًا  غـــــذاًء 

للم�سكالت  واملراهقة،  الطفولة 

خالل فرتة احلمل والولدة.

اإن ارتفاع م�ضتوى تعليم الفتاة يوؤدي اإىل ارتفاع �ضن الزواج، و اإن اإنهاء مرحلة التعليم 

االأ�ضا�ضي للفتاة يقلل من احتمال زواجها يف وقت مبكر ويزيد يف وعيها عن خماطر 

احلمل واالإجناب املبكر قد ت�ضاعد القدرة على القراءة والكتابة الن�ضاء على حماية 

�ضحتهن و�ضحة اأ�ضرهن.

يف  االأقــل  على  �ضنوات  �ضبع  اأم�ضني  الالئي  لل�ضيدات  حمل  حــدوث  احتمال  ويقل 

الدرا�ضة، خالل فرتة املراهقة، ويزداد احتمال اأن يتزوجن يف وقت متاأخر عن الوقت 

يتعلمن  مل  اأو  التعليم  من  قليل  قدر  على  ح�ضلن  الالئي  الفتيات  فيه  تتزوج  الــذي 

ظهور  من  واملراهقة  الطفولة  مرحلتي  خالل  املغذية  االأطعمة  تناول  ويقلل  اإطالقًا. 

والبقول  الفا�ضوليا  املغذية  االأطعمة  وت�ضمل  والــوالدة.  امل�ضكالت خالل فرتة احلمل 

والفواكه. واخل�ضراوات  اخل�ضراء،  االأوراق  ذات  واخل�ضراوات  االأخرى،والقمح، 

والبي�ض،  االأخــرى،  االألبان  منتجات  اأو  احلليب  اإ�ضافة  يجب  ممكنًا  يكون  وحيثما 

واالأ�ضماك، والدجاج، واللحوم. 

ميكن تفادي كثري من اأخطار احلمــل والوالدة اإذا ما توافرت �ضبل  ح�ضول الن�ضاء 

على الرعاية ال�ضحية وامل�ضورة خالل فرتة احلمل، وخالل الوالدة وبعدها. وجلميع 

الن�ضاء احلق يف احل�ضول على خدمات توليد جيدة على يد طبيب، اأو قابلة مدربة 

تدريبًا جيدًا، وعلى رعاية توليدية يف حالة الطوارئ اإذا كانت هناك حاجة اإىل ذلك.

ومتكن الرعاية ال�ضحية اجليدة الن�ضاء من اتخاذ قرارات م�ضتنرية، عن �ضحتهن، 

وذلك عن طريق تقدمي املعلومات وامل�ضورة. ويجب اأن يكون من ال�ضهل للمراأة التي 

اأال حتول  ويجب  ال�ضحية،  املن�ضاأة  اإىل  ت�ضل  اأن  االأمومة  رعاية  اإىل خدمات  حتتاج 

الرعاية  يتمتع مقدمو  اأن  لهذه اخلدمات. كما يجب  املراأة  ا�ضتخدام  دون  التكاليف 

ال�ضحية باملهارات املطلوبة لتقدمي خدمات الرعاية النوعية. ويجب اأن يح�ضلوا على 

تدريب مالئم ليتعاملوا باحرتام مع جميع الن�ضاء، واأن يراعوا االأعراف واملمار�ضات 

الثقافية ال�ضائدة يف جمتمعاتهن، واأن يحرتموا حق الن�ضاء يف ال�ضرية واخل�ضو�ضية

لكل  حق  ال�سحية  الرعاية   7

فرتة  خـــالل  �سيما  ول  امــــراأة 

احلــمــل والـــــولدة. ويــجــب اأن 

ال�سحيـة  الرعاية  مقدمو  يكون 

التدريب  جيدمن  م�ستوى  على 

ال�سيدات  احـــرتام  مــراعــاة  مــع 

طالبات اخلدمة.

وتعاطي  الــتــدخــني،  يلحق   4

امل�سروبات الكحولية،واملخدرات،  

عامًا  �سررًا  وامللوثات،  وال�سموم، 

وعلى الأخ�ص بالن�ساء احلوامل 

والأطفال ال�سغار.

قد تلحق املراأة احلامل �ضررًا كبريًا ب�ضحتها وب�ضحة جنينها اإذا ما كانت تدخن اأو 

تعي�ض يف بيئة يدخن فيها االآخرون، اأو اإذا ما تناولت امل�ضروبات الكحولية اأو تعاطت  

املــراأة االأدويــة خالل فرتة احلمل ما مل تكن هذه  اأال تتعاطى  املخدرات. ومن املهم 

االأدوية �ضرورية ب�ضورة مطلقة، ومو�ضوفة من قبل طبيب.واإذا كانت املراأة احلامل 

اأو  بال�ضعال،  ي�ضاب  اأن  املحتمل  ومن  منخف�ض،  بوزن  تلد طفاًل  اأن  تدخن، فريجح 

النمو  .ول�ضمان  تنف�ضية  م�ضكالت  اأو  الرئوي  االلتهاب  اأو  االختناق  اأو  الربد،  نزالت 

الدخان  من  ال�ضغار  واالأطفال  احلوامل  ينبغي حماية  للطفل،  الذهني  و  اجل�ضدي، 

اأو نار الطهي، ومن املبيدات احل�ضرية، ومبيدات االأع�ضاب، وغري  املنبعث من التبغ 

باأنابيب  املنقولة  املياه  يف  املوجود  الر�ضا�ض  مثل  امللوثات،  ومن  ال�ضموم؛  من  ذلك 

الر�ضا�ض، وعوادم ال�ضيارات، وبع�ض اأنواع )الطالء( الدهانات.
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ملاذا يقت�ضي االأمر تبادل املعلومات والعمل مبوجبها عن 

منو الطفل والتعّلم املبكر

ُتعّد ال�ضنوات الثماين االأوىل من عمر الطفل بالغة االأهمية، وال �ضيما ال�ضنوات الثالث االأوىل. فهي االأ�ضا�ض ل�ضحة الطفل ومنوه 

ال�ضغار  واالأطفال  الر�ضع  وينمو  اآخر.  وقت  اأي  من  اأ�ضرع  ب�ضكل  االأطفال  يتعلم  الفرتة،  هذه  ويف غ�ضون  امل�ضتقبل.  وتطوره يف 

ب�ضكل اأ�ضرع ويتعلمون على نحو اأ�ضرع عندما يح�ضلون على احلب والعطف، واالهتمام، والت�ضجيع، والتحفيز بكل اأ�ضكاله العقلي 

والعاطفي وال�ضلوكي، ف�ضاًل عن الوجبات املغذية والرعاية ال�ضحية اجليدة.

وخالل تطور الطفل ال بد من االإ�ضارة اإىل وجود فرتات ح�ضا�ضة ومهمة يف حياته، والتي يتعلم الطفل فيها ويطور ب�ضكل اأ�ضا�ضي 

قدرات معينة، والذكاء العاطفي الذي يتطور بني 6-18 عامًا  �ضروري للتعلم الفعال الن�ضط وهو يوؤثر يف اكت�ضاب القدرات االأخرى 

كالثقة بالنف�ض والدافع الذاتي وال�ضيطرة على النف�ض واملتابعة واال�ضتمرار عند بدء عمل ما، والقدرة على حتويل ال�ضعور ال�ضلبي 

اإىل �ضعور اإيجابي.

وخالل فرتة من 5-7 �ضنوات تتطور قدرة الطفل اللغوية وتنتهي فرتة تعلم املهارات املكت�ضبة عند بلوغه الع�ضر �ضنوات تقريبًا 

كتعلم املو�ضيقى مثاًل.

ر�سائل اأ�سا�سية:

 

ما الذي يحق لكل اأ�ضرة وجمتمع معرفته عن

منو الطفل والتعّلم املبكر 

1 اإن للرعاية واالهتمام اللذين يحظى بهما الطفل يف ال�ضنوات الثماين االأوىل من حياته، وال �ضيما خالل ال�ضنوات الثالث االأوىل، 

دورًا حا�ضمًا يف منو الطفل، ويوؤثران فيه طوال حياته.

والتحفيز،  اأ�ضرع عندما يحظون باحلب واالهتمام  ب�ضكل  ويتعلمون  ينمون  ب�ضرعة منذ حلظة والدتهم. وهم  االأطفال  2 يتعلم 

باأ�ضكاله كافًة، ف�ضاًل عن التغذية اجليدة والرعاية ال�ضحية ال�ضليمة.

3 ت�ضجيع االأطفال على اللعب واال�ضتك�ضاف ي�ضاعدهم على التعلم والنمو اجتماعيًا، وعاطفيًا، وبدنيًا، وفكريًا.

4 يتعلم االأطفال ال�ضلوك عن طريق تقليد �ضلوك اأقرب النا�ض اإليهم.)مما ي�ضتدعي اأن يتجنب الكبار �ضلوكيات �ضارة اأو حادة 

اأو عدائية اأو عنيفة(.

5 يجب على الوالدين ومقدمي الرعاية اأن يعرفوا عالمات اخلطر التي ت�ضري اإىل تاأخر منو الطفل وتطوره.

منو الطفل والتعّلم املبكر
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معلومات م�ساندة

منو الطفل والتعّلم املبكر

اللذان  والهتمام  الرعاية   1

ال�سنوات  يف  الطفل  بهما  يحظى 

حياته-  ــن  م الأوىل  الــثــمــاين 

الثالث  ال�سنوات  خالل  ول�سيما 

منو  يف  حا�سم  دور  لهما  الأوىل 

ــوال  ـــران فــيــه ط ـــوؤث الــطــفــل وي

حياته ت�ساعد الرعاية واحلنان 

اللذان يحظى بهما الطفل خالل 

على  عمره  من  الأوىل  ال�سنوات 

النمو.

احت�ضان الطفل ومعانقته والتحدث واللعب معـه يحفز النمو ويعزز التطور العاطفي.  

يزوده  ذلك  يطلب  عندما  طبيعية  ر�ضاعة  واإر�ضاعه  اأمه  من  قريبًا  الطفل  واإبقاء 

اأجل التغذية وال�ضعور  باإح�ضا�ض االأمن. ويحتاج الطفل اإىل امت�ضا�ض ثدي االأم من 

بالراحة واحلنان واالطمئنان على حٍد �ضواء. ولالأوالد والبنات االحتياجات البدنية، 

نف�ضها على  القدرة  نف�ضها. ولكالهما  واالجتماعية  النف�ضية  والعاطفية،و  والذهنية، 

التعلم. وي�ضعر كالهما احلاجة نف�ضها اإىل احلنان، واالهتمام، والقبول.والبكاء هو 

و�ضيلة الطفل ال�ضغري يف التعبري عن احتياجاته، وت�ضاعد اال�ضتجابة الفورية لبكاء 

الطفل، واحت�ضانه والتحدث اإليه بحنان على اأن يرت�ضخ لديه اإح�ضا�ض بالثقة واالأمن.

االإ�ضابة  اأو تكرار  التغذية  اأو �ضوء  الدم )االأنيميا(  يعانون من فقر  الذين  واالأطفال 

باملر�ض، اأكرث ُعر�ضة لل�ضعور باخلوف والقلق من االأطفال االأ�ضحاء، ويفتقرون اإىل 

االأطفال  هوؤالء  مثل  ويحتاج  االآخرين.  مع  والتفاعل  واال�ضتك�ضاف،  واللعب،  احلافز 

على وجه اخل�ضو�ض اإىل اهتمام وت�ضجيع لكي ياأكلوا.

انفعاالت االأطفال حقيقية وقوية. وقد ي�ضعرون باالإحباط اإذا عجزوا عن عمل �ضيء 

ما اأو احل�ضول على �ضيء يريدونه. وي�ضعر االأطفال عادة باخلوف من الغرباء اأو من 

الظالم. 

و يكرب االأطفال الذين تواَجه اأفعالهم بال�ضخرية من قبل الكبار، اأو يتعر�ضون للعقوبة 

ب�ضورة  عواطفهم  عن  التعبري  على  قادرين  وغري  خجولني  ي�ضبحون  و  التجاهل  اأو 

عن  الطفل  يعرّب  عندما  والتعاطف  بال�ضرب  الرعاية  مقدمو  حتلى  ما  واإذا  طبيعية. 

انفعاالت قوية، فمن املرجح اأن يتطور الطفل اأكرث �ضعادة واأمنًا وتوازنًا.واإن العقاب 

البدين اأو اإظهار العنف ي�ضر بتطور الطفل. 

هم  عنيفني  ي�ضبحوا  اأن  يغلب  غ�ضب  فورة  يف  للعقاب  يتعر�ضون  الذين  واالأطفـال 

ينبغي  ال  ملا  احلازمة  والقواعد  فعله،  ينبغي  ملا  وا�ضح  �ضرح  تقدمي  وُيَعُد  اأنف�ضهم. 

فعله، واالإ�ضادة ب�ضلوكهم اجليد الطيب، من االأ�ضاليب الفعالة لت�ضجيع االأطفال لكي 

ي�ضبحوا اأع�ضاء كاملني ومنتجني يف االأ�ضرة واملجتمع.وينبغي على كل من االأم واالأب، 

ف�ضاًل عن اأفراد االأ�ضرة االآخرين، اأن ي�ضاركوا يف رعاية االأطفال. 

اأن يلبي احتياجات الطفل من  اإذ بو�ضع االأب  ويعُد دور االأب مهمًا على نحو خا�ض. 

احلب، واحلنان، واحلفز، وي�ضمن له احل�ضول على تعليم جيد، وتغذية �ضليمة ورعاية 

�ضحية جيدة. وبو�ضع االأب اأن ي�ضاعد على توفري بيئة منزلية اآمنة، وخالية من العنف. 

وبا�ضتطاعة الوالدين اأي�ضًا اأن يوؤدوا املهام االأ�ضرية وال �ضيما عندما تكـون االأم حاماًل 

اأو تقوم باإر�ضاع الطفل.
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منذ  ب�سرعة  الأطفال  يتعلـم   2

ينمون  وهــم  ولدتــهـــــم.  حلظة 

عندما  اأ�سرع  ب�سكل  ويتعلمون 

والهتمام   بالعطف  يــحــظــون 

التغذية  عــن  فــ�ــســاًل  واحلــفــز، 

ال�سحية  والــرعــايــة  ال�سليمة 

ال�سليمة.

اإن التالم�ض اجل�ضدي بني االأم والطفل والر�ضاعة الطبيعية خالل ال�ضاعة االأوىل من 

الوالدة، ي�ضاعد الطفل على النمو والتطور ب�ضورة اأف�ضل، والتوا�ضل مع اأمه.علمًا اأن 

احلوا�ض اخلم�ض من مل�ض، و�ضمع، و�ضم، وب�ضر، وتذوق هي اأدوات للتعلم ي�ضتخدمها 

يتم  عندما  ب�ضرعة  االأطفال  عقول  تنمو  به.كما  املحيط  العامل  ال�ضتك�ضاف  الطفل 

التحدث اإليهم، ومل�ضهم واحت�ضانهم، وعندما يرون وجوهًا، وي�ضمعون اأ�ضواتًا ماألوفة 

لهم، ويتـفّح�ضون اأ�ضياء خمتلفة. وهم يتعلمون ب�ضرعة عندما ي�ضعرون باحلب واالأمان 

الذين  واالأطفال  االأ�ضرة.  اأفراد  مع  ويتفاعلون  كثريًا  يلعبون  وعندما  مولدهم،  منذ 

ي�ضعرون باالأمان يحققون جناحًا اأف�ضل يف الدرا�ضة ويتغلبون ب�ضهولة على م�ضاعب 

احلياة.كذلك االأمر اإن االقت�ضار على الر�ضاعة الطبيعية عند الطلب خالل االأ�ضهر 

ال�ضتة االأوىل من عمر الطفل، ف�ضاًل عن تقدمي االأغذية التكميلية املاأمونة واملغذيـة 

يف الوقت املنا�ضب يف �ضن ال�ضتة اأ�ضهر، وا�ضتمرار الر�ضاعة الطبيعية مدة �ضنتني اأو 

والتوا�ضل مع  التعاطف  للطفل فوائد غذائية و�ضحية كثرية، ف�ضاًل عن  اأكرث، يوفر 

مقدم الرعاية.وميثل التفاعل مع االآخرين اأهم و�ضيلة لنمو االأطفال وتعلمهم.  فكلما 

زادت  و  له،  ا�ضتجاباتهم  زادت  الطفل  اإىل  الرعاية  ومقدمي  الوالدين  حتدث  زاد 

�ضرعة تعلمه. لذا يجب على الوالدين ومقدمي الرعاية اأن يتكلموا مع الر�ضع و�ضغار 

االأطفال واأن يقراأوا و يغّنوالهم. واإن مل يكن االأطفال قادرين بعد على فهم الكلمات، 

فاإن التحادث معهم مبكرًا ينّمي لغتهم وقدرتهم على التعلم. وي�ضتطيع مقدموالرعاية 

مثرية  جديدة  اأ�ضياء  اإعطائهم  طريق  عن  والنمو  التعلم  على  االأطفال  ي�ضاعدوا  اأن 

لالهتمام لتفح�ضها، واال�ضتماع اإليها، واالحتفاظ بها واللعب بها.

ويجب اأال يرتك االأطفال الر�ضع و�ضغار االأطفال وحدهم فرتات طويلة من الوقت.  

فمن �ضاأن ذلك اإبطاء منوهم البدين والذهني والنف�ضي. وحتتاج الفتيات اإىل القدر 

نف�ضه من الغذاء، واالهتمام، واحلب، والرعاية التي يحتاجها الفتيان. وينبغي ت�ضجيع 

االأطفال واالإ�ضادة بهم عندما يتعلمون اأو يقولون اأ�ضياء جديدة. وعندما ال ينمو الطفل 

اأحد املخت�ضني.  الوالدان امل�ضورة من  يلتم�ض  اأن  اأو ذهنيًا ب�ضكل جيد، ينبغي  بدنيًا 

اأواًل على تنمية قدرتهم على التفكري والتعبري  ي�ضاعد تعليم االأطفال لغتهم القومية 

االأغاين،  ترديد  خالل  من  وب�ضهولة  ب�ضرعة  اللغة  يتعلمون  واالأطفال  اأنف�ضهم.  عن 

لقاحاته  ي�ضتكمل  الذي  واالألعاب.والطفل  )ال�ضجع(،  والقوايف  االأ�ضرية،  والق�ض�ض 

يف الوقت املنا�ضب ويتناول الغذاء ال�ضليم تتزايد فر�ضة بقائه، ويكون اأكرث قدرة على 

التفاعل، واللعب، والتعلم، االأمر الذي يقلل من اإنفاق االأ�ضرة على الرعاية ال�ضحية، 

ومن تغّيب الطفل عن املدر�ضة ب�ضبب مر�ضه، وا�ضتنزاف دخل االأبوين ال�ضطرارهما 

اإىل اإنفاقه على طفل مري�ض.

اللعب  على  الأطفال  3ت�سجيع 

على  ي�ساعدهم  وال�ستك�ساف 

اجتماعيًا،و  والــنــمــو  الــتــعــلــم 

عاطفيًا، و بدنيًا وفكريًا. 

 ميار�ض االأطفال اللعب للهو، غري اأن اللعب يعُد اأي�ضًا و�ضيلة اأ�ضا�ضية لتعلمهم ومنوهم.  

اإذ اإَن اللعب يبني معارف االأطفال وخربتهم وي�ضاعد يف تنمية حب اال�ضتطالع والثقة 

لديهم. ويتعلم االأطفال عن طريق جتربة االأ�ضياء ومقارنة النتائج، وتوجيه االأ�ضئلة، 

والتنظيم،  والتخطيط،  والتفكري،  اللغة،  مهارات  ينّمي  كما  التحديات.  ومواجهة 

والقدرة على اتخاذ القرار. وللحفز واللعب اأهمية خا�ضة اإذا ما كان الطفل يعاين من 

وللتفاعل  للعب  الفر�ض نف�ضها  اإعطائهم  اإىل  الفتيات واالأوالد  اإعاقة.ويحتاج كل من 

بني  الرابطة  تقوية  على  االأب  مع  والتفاعل  اللعب  وي�ضاعد  االأ�ضرة.  اأفراد  مع جميـع 

االأب والطفل، وباإمكان اأفراد االأ�ضرة ومقدمي الرعاية االآخرين اأن ي�ضاعدوا االأطفال 

 ب�ضيطة واإعطائهم تعليمات وا�ضحة، وتوفري االأ�ضياء 
ٍ
على التعلم عرب تكليفهم مبهام

الالزمة لّلعب، واقرتاح اأن�ضطة جديدة، ولكن دون ال�ضيطرة على لعـب الطفل.  وينبغي 

يتحّلوا  اأن  الرعاية  مقدمي  على  اأفكاره.وينبغي  ومتابعة  كثب  عن  الطفل  مراقبة 

بال�ضرب عندما ُي�ضّر الطفل ال�ضغري على حماولة القيام بعمل �ضيء دون م�ضاعدة. 

اإذ اإَن االأطفال يتعلمــون من خالل املحاولة اإىل اأن ينجحوا. وما دام الطفل يف مناأًى 

عن االأخطار، فاإَن حماوالته املتكررة لفعل �ضيء جديد و�ضعب تعُد خطوة اإيجابية يف 

واالآمنة  الب�ضيطة  اللعب  متنوعة من مواد  اإىل جمموعة  االأطفال  منّوه.ويحتاج جميع 

ليلعبوا بها على اأن تكون منا�ضبة ملرحلة منوهم. واإن املياه والرمال وال�ضناديق الورقية 

التي  االألعاب  لّلعب متامًا مثل  واأغطيتها منا�ضبة  والقدور  البناء اخل�ضبية،  ومكعبات 

ت�ضرتى من املتجر.واالأطفال يتغريون ب�ضورة دائمة ويكت�ضبون قدرات جديدة. ويجب 

على مقدمي الرعاية تتبع هذه التغريات واإر�ضاد الطفل من اأجل م�ضاعدته على التطور 

ب�ضرعة اأكرب.

عن  ال�سلوك  الأطفال  يتعلـم   4

طريق تقليد �سلوك اأقرب النا�ص 

ال�سغار  الأطــفــال  يتعلم  اإليهم 

اجتماعيًا،  الــتــفــاعــل  كيفية 

مــن خـــالل مــ�ــســاهــدة الآخــريــن 

اأنواع  يتعلمون  كما  وتقليدهم، 

املقبولة  وغري  املقبولة  ال�سلوك 

الآخرين  مالحظة  طريق  عــن 

وتقليدهم.

يف  تاأثريًا  االأ�ضد  العوامل  هي  �ضنًا  االأكرب  واالأطفال  البالغون  ي�ضربها  التي  واالأمثلة 

االآخــرون،  يفعله  ما  بتقليد  يتعلمون  فاالأطفال  و�ضخ�ضيته.  الطفل  �ضلوك  ت�ضكيل 

عاٍل  ب�ضوٍت  يتكلمون  البالغون  كان  فاإذا  يفعلوه.  اأن  االآخرون  منهم  َيطلب  ما  ولي�ض 

ويت�ضرفون بعنف اأمام االأطفال، فاإن االأطفال �ضوف يتعلمون هذا النوع من ال�ضلوك 

مما يعك�ض هذا على �ضخ�ضيتهم ونف�ضيتهم االأمر الذي قد يوؤدي اإىل اكت�ضاب الطفل 

يعاملون  البالغون  كان  واإذا  ن�ضاط.  فرط  لديه  ي�ضبح  ورمبا  وعنيفًا  عدوانيًا  �ضلوكًا 

االآخرين بـود، واحرتام، و�ضرب، فاإن االأطفال �ضوف يحذون حذوهم.واالأطفال يحبون 

وقبول  فهم  على  وي�ضاعده  الطفل.  خميلة  ينّمي  الأنه  ذلك  ت�ضجيع  ويجب  التظاهر. 

الطرائق التي يت�ضرف بها االأ�ضخا�ض االآخرون. واإن اإ�ضعار الطفل باالأمان العاطفي 

والثقة  باالأمان  لي�ضعر  الدائم  ت�ضجيعه  الطفل احلياة دون خوف، ويجب  يواجه  لكي 

بالنف�ض ب�ضفتها اأ�ضا�ضًا لنموه ال�ضحي والعاطفي.
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الوالدين  جميع  على  يجب   5

يعرفوا  اأن  الــرعــايــة  ومقدمي 

اإىل  ت�سري  التي  اخلطر  عالمات 

تعرث منو الطفل وتطوره.

لتطور  الرئي�ضية  املعامل  جيدًا  يعرفوا  اأن  الرعاية  ومقدمي  الوالدين  على  ينبغي 

الطفل ومنوه ب�ضورة طبيعية، وينبغي اأن يعرفوا اأي�ضًا متى يرتتب عليهم اأن يلتم�ضوا 

امل�ضاعدة وكيف يوفرون بيئة قائمة على الوّد واحلب لطفل يعاين من اإعاقة بدنية اأو 

ذهنية اأو نف�ضية.علمًا باأن جميع االأطفال ينمون ويتطورون باأمناط متماثلة، غري اأن 

�ضرعة التطور تتفاوت بني طفل واآخر. وي�ضتطيع الوالدان عن طريق مالحظة االأطفال 

واأن  والب�ضر،  وال�ضمع،  اللم�ض  حلوا�ض  ا�ضتجابتهم  كيفية  على  التعرف  ال�ضغار 

يتعرفوا على العالمات التي تدل على اإمكانية وجود م�ضكالت يف النمو اأو اإعاقة. واإذا 

ما كان الطفل ينمو ببطء، وي�ضتطيع الولدان ومقدمو الرعاية اأن ي�ضاعدوا يف ذلك 

من خالل ق�ضاء وقت اأطول مع الطفل، واللعب معه والتحدث اإليه، وتدليك ج�ضده.

واإذا مل ي�ضتجب الطفل للحفز واالهتمام، ينبغي على الوالدين ومقدمي الرعاية اأن 

يلجوؤوا لطلب امل�ضاعدة. اإذ اإن اتخاذ اإجراء ما يف وقٍت مبكٍر يعُد اأمرًا مهمًا جدًا يف 

م�ضاعدة االأطفال ذوي االإعاقة على بلوغ اإمكاناتهم الكاملة. وعلى الوالدين ومقدمي 

اأو  الرعاية اأن ي�ضجعوا باأكرب قدر ممكن على تنمية قدرات الطفل.وحتتاج كل فتاة 

فتى يعانيان من اإعاقة اإىل قدر اأكرب من احلب واحلماية، ومثل جميع االأطفال، ينبغي 

ل عند والدته اأو بعد ذلك مبا�ضرة، واأن يح�ضل على ر�ضاعة  ملثل هذا الطفل اأن ُي�ضجَّ

االإيذاء  تتم حمايته من  واأن  مغذية،  اأطعمة  ُيْعَطى  واأن  يتم حت�ضينه،  واأن  طبيعية، 

والعنف. ويجب ت�ضجيعه على اللعب والتفاعل مع االأطفال االآخرين.

عاطفية  متاعَب  يواجه  اأو  ال�ضعادة  بعدم  ي�ضعر  الــذي  الطفل  �ضلوك  ي�ضبح  وقــد 

م�ضطربًا. وت�ضمل االأمثلة التحول املفاجئ اإىل �ضخ�ض غري ودود، وحزين، وك�ضول، 

وغري متعاون، و�ضرير، وكثري ال�ضراخ. وقد ي�ضبح عنيفًا مع االأطفال االآخرين، ويجل�ض 

اأو  املعتادة  باالأن�ضطة  اهتمامه فجاأة  يفقد  اأو  االأ�ضدقاء،  اللعب مع  بداًل من  منفردًا 

الواجبات املدر�ضية، ويفقد �ضهيته لالأكل والنوم.

.ويجب ت�ضجيع الوالدين على التحدث اإىل الطفل واالإن�ضات اإليه، واإذا ما ا�ضتمرت هذه امل�ضكلة، ينبغي عليهم التما�ض امل�ضاعدة 
من اأحد املخت�ضني.

ملنع حدوث م�ضاعفات  امل�ضورة  له  تقدم  اأن  لالإيذاء، يجب  تعر�ض  اأو  اأو عاطفية  نف�ضية  يعاين من متاعب  الطفل  كان  .واإذا 
اأخرى.
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وتطورهم.والتقدم  االأطفال  اختالفات يف منو جميع  فهناك  وتطوره.  الطفل  كيفية منو  للوالدين فكرة عن  التايل  الدليل  يقدم 

البطيء قد يكون اأمرًا عاديًا اأو قد يرجع لعدم كفاية التغذية، اأواعتالل ال�ضحة، اأو قلة احلوافز، اأو ب�ضبب م�ضكلة اأكرث خطورة.

وقد يرغب الوالدان يف مناق�ضة مدى ما يحققه الطفل من تقدم مع مقدمي الرعاية ال�ضحية.

معلومات داعمة

كيف يتطورالطفل عند بلوغ �ضهر واحد

حتويل راأ�ضه جتاه اليد التي تلم�ض خده اأو فمه عند الوالدة0

حتريك يديه كلتيهما جتاه فمه

االلتفات جتاه االأ�ضوات واالأ�ضداء املاألوفة

امت�ضا�ض الثدي ومالم�ضته بيديه عند الوالدة0

قـــادرًا الطفل  يكـون  اأن  ينبغي 

 

على:

احت�ضان الطفل واإر�ضاعه ر�ضاعة طبيعية خالل ال�ضاعة االأوىل بعد الوالدة

اإر�ضاعه ر�ضاعة طبيعية مرات كثرية و عند الطلب. 

اإ�ضناد راأ�ض الطفل عند حمله يف و�ضع عمودي.

االإكثار من مت�ضيد الطفل وهدهدته والنظر يف عينيه. 

اإم�ضاك الطفل برفق دائما حتى واأنت متعب اأو منزعج.

تكلم، واقراأ، وغن للطفل بقدر ما ت�ضتطيع.

خالل  الطفل  اإر�ضاع  على  احلر�ض  مع  ال�ضليم  الطفل  عيادات  اأو  االأطباء  اأحد  زيارة 

االأ�ضبوع االأول من والدته. وعدم اإدخال املاء اأو اأي �ضيء اأخر اإىل احلليب اإىل حني بلوغ 

الطفل �ضتة اأ�ضهر من عمرِه.

 نــ�ــســيــحــة لـــلـــوالـــديـــن ومــقــدمــي

الرعاية

امت�ضا�ض �ضعيف من الثدي اأو رف�ض امل�ض.

قلة حركة الذراعني وال�ضاقني.

رد فعل �ضئيل اأو انعدام رد الفعل لالأ�ضوات العالية اأو االأ�ضواء ال�ضاطعة.

البكاء فرتات طويلة ب�ضبب غري ظاهر.

القيء واالإ�ضهال، الذي ميكن اأن يوؤدي اإىل التجفاف.

علما اأن االإقياء اأو االإ�ضهال املتكرر طبيعيًا عند الطفل الذي ير�ضع اإر�ضاعًا والديا اإال اأن 

القيء اأو االإ�ضهال الذي ميكن اأن يوؤدي اإىل التجفاف يعُد من االأعرا�ض املنذرة ت�ضتدعي 

طلب م�ضاعدة من طبيب االأطفال0

 عــالمــات الــتــحــذيــر )اخلــطــورة(

التي يجب مالحظتها:

معلومات داعمة

عند بلوغ �ضتة اأ�ضهر

ي�ضتطيع الطفل رفع راأ�ضه و�ضدره عندما يرقد على بطنه

يحاول الو�ضول اإىل االأ�ضياء املتدلية

االإم�ضاك باالأ�ضياء وهزها

التقلب على اجلانبني

ا�ضتك�ضاف االأ�ضياء بيديه وفمه

البدء يف تقليد االأ�ضوات وتعبريات الوجه

اال�ضتجابة ملناداته با�ضمه وللوجوه املاألوفة .

ينبغي اأن يكون الطفل قادرًا على:

يو�ضع الر�ضيع على �ضطح نظيف، وم�ضطح، وماأمون لي�ضتطيع التحرك بحرية والو�ضول 

اإىل االأ�ضياء االآمنة.

اإ�ضناد ظهر الر�ضيع اأو اإم�ضاكه يف و�ضع يتيح له روؤية ما يحدث حوله .

اال�ضتمرار يف اإر�ضاعه ر�ضاعة طبيعية كلما طلب نهارًا ولياًل، والبدء يف اإ�ضافة اأطعمة 

 12-8 بلوغه  يوميًا عند  3-4 وجبات  و  6-8 �ضهور،  بلوغه  يوميًا عند  اأخرى )وجبتان 

�ضهرًا( مع اإدخال املكونات الدقيقة لهذه االطعمة.

التحدث اإىل الطفل اأو القراءة اأو الغناء له واللعب معه قدر ما ت�ضتطيع 

ومقدمـي  نــ�ــســــــــيــحـــــةلــلــوالــديــن 

الرعاية: 

 

الت�ضّلب اأو ال�ضعوبة يف حتريك االأطراف.

التحريك امل�ضتمر للراأ�ض )قد ي�ضري ذلك اإىل اإ�ضابة يف االأذن قد توؤدي اإىل ال�ضمم اإن 

مل تعالج(.

ا�ضتجابة �ضئيلة اأو عدم اال�ضتجابة لالأ�ضوات اأو الوجوه املاألوفـة اأو للثدي.

رف�ض الثدي اأو االأطعمة االأخرى.

) ــورة  ــط )اخل التحذير   عــالمــات 

التي يجب مالحظتها :
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معلومات داعمة 

عند بلوغ 12 �ضهرًا

ينبغي اأن يكون الطفل قادرًا على:

.اجللو�ض دون م�ضند.
.احلبو على اليدين والركبتني وحماولة الوقوف. 

.امل�ضي خطوات مت�ضبثًا مب�ضند.
.ال�ضعادة باللعب والت�ضفيق.

.حماولة تقليد الكلمات واالأ�ضوات واال�ضتجابة للطلبات الب�ضيطة.
.تكرار االأ�ضوات واالإ�ضارات من اأجل لفت االنتباه.

.التقاط االأ�ضياء باالإبهام واإ�ضبع واحد.
.بدء االإم�ضاك باالأ�ضياء مثل امللعقة والكوب وحماولة اإطعام نف�ضه.

االإ�ضارة اإىل االأ�ضياء وذكر ا�ضمها،و التكلم اإىل الطفل واللعب معه كثريًا.

اغتنم وقت الوجبات من اأجل ت�ضجيع التفاعل مع جميع اأفراد االأ�ضرة.

اإذا كان الطفل ينمو ببطٍء اأو يعاين من اإعاقة بدنية، يجب الرتكيز على قدراته واإعطائه 

حافزًا وتفاعاًل بقدر اأكرب.

ال ترتك الطفل يف و�ضع واحد ل�ضاعات عديدة.

جعل املكان املوجود فيه الطفل اآمنًا بقدر امل�ضتطاع ملنع وقوع احلوادث.

اال�ضتمرار يف الر�ضاعة الطبيعية، و�ضمان تناول الطفل كميًة كافية من الغذاء واأنواعًاً 

متنوعة من اأغذية االأ�ضرة واملكمالت الغذائية.

م�ضاعدة الطفل على جتربة تناول الطعام بامللعقة والكوب.

التيقن من اأن الطفل قد ا�ضتكمل لقاحاته واأنه يح�ضل على جميع اجلرعات املو�ضي بها من 

املكمالت الغذائية )اأمالح وفيتامينات(مثل )اليود –احلديد-فيتامني اأ-فيتامني ث(

نــ�ــســيــحــة لـــلـــوالـــديـــن ومــقــدمــي 

الرعاية

ال ي�ضدر الطفل اأ�ضواتًا ا�ضتجابة لالآخرين

ال يلتفت الطفل اإىل االأ�ضياء التي تتحرك

الطفل فاتر الِهّمة وال ي�ضتجيب ملقّدم الرعاية

�ضعف ال�ضهية اأو رف�ض الطعام

ــتــحــذيــر)اخلــطــورة(  عـــالمـــات ال

التي يجب مالحظتها

عند بلوغ 18 �ضهرًا

ينبغي اأن يكون الطفل قادرًا على:

.لفظ الكلمات االأوىل
.فهم بع�ض الكلمات واالإر�ضادات الب�ضيطة

.معرفة ا�ضمه
.اإعطاء الدمية ملن يطلب منه

.لفظ جمل طويلة غري مفهومة
.النظر اإىل �ضور لكتاب يحب م�ضاهدته

.امل�ضي بدءًا من نهاية العام االأول من عمره

ن�ضيحة الوالدين 

.اللعب مع االأطفال وخ�ضو�ضًا االألعاب املتعددة اللم�ض والتي ت�ضدر اأ�ضواتًا خمتلفة، وميكن اأن ت�ضنع من مواد خام 
.التحفيز امل�ضتمر 

.القراءة للطفل ب�ضكل م�ضتمر 
.االأ�ضتمرار يف الر�ضاعة الطبيعية مع �ضمان تناول غذاء متكامل مع املكونات الدقيقة )اليود،احلديد،فيتامينات(

عالمات التحذيرات واخلطورة

.اإذا مل ينطق الطفل اأَي كالم وا�ضح على االإطالق.
.اإذا مل يلتفت الطفل اإىل االأ�ضياء املتحركة حوله واإىل حركة االأ�ضخا�ض.
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معلومات داعمة

عند بلوغ عامني

امل�ضي، الت�ضلق، اجلري

االإ�ضارة اإىل االأ�ضياء اأو ال�ضور عندما يذكر ا�ضمها )مثل االأنف، العيون(

ينطق ب�ضع كلمات معًا )ابتداء من 15 �ضهرًا( يكون جملة ق�ضرية )�ضغل بابا راح(

يتبع التعليمات الب�ضيطة

الكتابة اأو الر�ضم باخلرب�ضة اإذا ما اأعطي قلما

ي�ضتمتع بالق�ض�ض واالأغاين الب�ضيطة

يقلد �ضلوك االآخرين

يبداأ االأكل بنف�ضه

يبني برجًا ق�ضريًا من املكعبات 

ينبغي اأن يكون الطفل قادرا على:

القراءة للطفل اأو الغناء واللعب/يبني برجًا من املكعبات.

تعليم الطفل اأن يتجنب االأ�ضياء اخلطرية

التكلم اإىل الطفل ب�ضكل طبيعي وعدم ا�ضتخدم كالم االأطفال

اال�ضتمرار يف ر�ضاعته ر�ضاعة طبيعية، و�ضمان تناول الطفل كميــة كافية من الغذاء 

واأنواعًا متنوعة من طعام االأ�ضرة

يع الطفل على تناول الطعام وعدم اإرغامه على ذلك ت�ضجِّ

تقدمي قواعد ب�ضيطة، وحدد توقعات معقولة

امتداح االإجنازات التي يحققها الطفل وحتفيزه با�ضتمرار 

اال�ضتمرار بالقراءة والتكلم مع الطفل

 نــ�ــســيــحــة لـــلـــوالـــديـــن ومــقــدمــي

الرعاية:

 

عدم اال�ضتجابة لالآخرين

�ضعوبة حفظ التوازن خالل امل�ضي )اعر�ضه على عامل �ضحي مدرب(

حدوث اإ�ضابات وتغريات يف ال�ضلوك ال تف�ضري لها)وال �ضيما اإذا ما كان الطفل يحظى 

برعاية اآخرين(

فقدان ال�ضهية

) )اخلــطــورة  التحذير   عــالمــات 

التي يجب مالحظتها:

معلومات داعمة

عند بلوغ ثالثة اأعوام

امل�ضي، واجلري، والت�ضلق، والركل، والقفز ب�ضهولة 

التعرف على االأ�ضياء وال�ضور املاألوفة وحتديدها باالإ�ضارة اإليها

تكوين جمل من كلمتني اأو ثالث كلمات

يذكر ا�ضمه وعمره

يذكر ا�ضم االألوان

يفهم االأعداد

ي�ضتعمل اأ�ضياء تدفع للت�ضديق بها يف لعبه

ُيطعم نف�ضه

ُيعربِّ عن م�ضاعر الود

ينبغي اأن يكون الطفل قادرًا على:

قراءة الكتب وت�ضّفحها مع الطفل والتحّدث عن ال�ضور

رواية الق�ض�ض للطفل وتعليمه االإيقاع واالأغاين

اإعطاء للطفل وعاء اأو �ضحن طعامه

اال�ضتمرار يف ت�ضجيع الطفل على اأكل الغذاء ال�ضليم ، واإتاحة له اأكرب قدر من الوقت 

الذي يحتاجه

تعليم الطفل كيفية ارتداء مالب�ضه، وغ�ضل يديه، وا�ضتعمال املرحا�ض

 نــ�ــســيــحــة لـــلـــوالـــديـــن ومــقــدمــي

الرعاية:

فقدان االهتمام باللعب

ال�ضقوط املتكرر

�ضعوبة تداول االأ�ضياء

االإخفاق يف فهم ر�ضائل ب�ضيطة

عدم القدرة على الكالم با�ضتخدام كلمات متعددة

اهتمام �ضئيل بالغذاء اأو عدم ا�ضتهائه 

الُبْطُء يف اال�ضتيعاب اأو ظهور عالمات احتياجات خا�ضة

ــورة (  ــط  عــالمــات الــتــحــذيــر) اخل

التي يجب مالحظتها:
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معلومات داعمة

عند بلوغ خم�ضة اأعوام

التحرك بطريقة متنا�ضقة

التحدث بجمل م�ضتعماًل العديد من الكلمات املختلفة

تتطور املهارات اللغوية ما بني 5-7 �ضنوات

فهم الكلمات املت�ضادة )مثل �ضمني ونحيف، طويل وق�ضري(

اللعب مع اأطفال اآخرين

ارتداء مالب�ضه دون م�ضاعدة

االإجابة عن االأ�ضئلة الب�ضيطة

العد من 5 اإىل 10 اأ�ضياء

غ�ضل اليدين

ينبغي اأن يكون الطفل قادرًا على:

اال�ضتماع للطفل

التفاعل معه كثريًا

اإذا كان الطفل يتلعثم، الطلب منه اأن يتحدث ببطٍء اأكرب وا�ضت�ضارة خمت�ض

قراءة احلكايات و�ضرحها له الأن االأهايل هم من اأول املعلمني 

ت�ضّجيع الطفل على اللعب واال�ضتك�ضاف

 يجب اأاَل يتبع اأ�ضلوب التعليم املبكر كربنامج ثابت، وكما يجب اأاَل ُيْعَطى الطفل واجبات 

و اأمتحانات، بل يفرت�ض اتباع اأ�ضلوب التعلم الن�ضط با�ضتخدام عدة اأ�ضاليب تعليمية 

كاملو�ضيقى اأو امل�ضرح اأو الغناء اأو اللعب.

التغذية ال�ضليمة.

عمر  عند  تنتهي  تعلمها  فر�ضة  الأَن  وتعلمها  للمو�ضيقى  اال�ضتماع  على  الطفل  ت�ضجيع 

الع�ضر �ضنوات.

نــ�ــســيــحــة لـــلـــوالـــديـــن ومــقــدمــي 

الرعاية:

الحظ االأدوار التي يقوم بها االأطفال يف اللعب.  واإذا كان الطفل مذعورًا، اأو غا�ضبًا، اأو 

عنيفًا، فاإن هذا قد يكون عالمة على وجود م�ضكالت عاطفية اأو �ضوء معاملة.

ــات الــتــحــذيــر )اخلـــطـــورة(  ــالم  ع

التي يجب مالحظتها:
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ملاذا يقت�ضي االأمر تبادل املعلومات  والعمل مبوجبها عن

الر�ساعة الطبيعية 

م�ضروبات  ُيعطون  الذين  اأولئك  من  اأف�ضل  ب�ضكلٍ  ويتغذون  باالأمرا�ض  اإ�ضابتهم  تقل  طبيعية  ر�ضاعة  ير�ضعون  الذين  االأطفال 

واأطعمة اأخرى. ولو اقت�ضرطعام كل االأطفال يف االأ�ضهر ال�ضتة االأوىل من حياتهم على الر�ضاعة الطبيعية املطلقة، الأمكن اإنقاذ 

حياة ما يقّدر مبليون ون�ضف مليون طفل كل عام ، ولتح�ضنت كثريًا �ضحة ماليني اآخرين من االأطفال ومنوهم .اإن ا�ضتخدام بدائل 

حليب االأم، مثل امل�ضتح�ضرات ال�ضناعية من االألبان املُعّدة لالأطفال اأو حليب احليوانات ميكن اأن يهدد �ضحة الطفل. ويحدث 

هذا ب�ضكل خا�ض اإذا كان الوالدان ال ي�ضتطيعان �ضراء ما يكفي من هذه البدائل غالية الثمن، اأو ال يتوافر لديهما دائمًا ماء نظيف 

خللطها به.

اأطفالهن  اإر�ضاع  الثقة بقدرتهن على  تنق�ضهن  الالتي قد  االأمهات  اأن تر�ضع طفلها بنجاح. وحتتاج  ت�ضتطيع  تقريبًا  اأم  اإن كل 

للت�ضجيع والدعم العملي من والد الطفل ومن اأ�ضرهن واأ�ضدقائهن واأقاربهن. كما ي�ضتطيع العاملون ال�ضحّيون واملنظمات الن�ضائية 

وو�ضائل االإعالم و امل�ضايف واأ�ضدقاء الطفولة ،واملناهج الرتبوية واأرباب العمل اأن يوفروا لهن الدعم وامل�ضاندة.

ويجب اأن يحظى اجلميع بفر�ضة احل�ضول على املعلومات عن فوائد الر�ضاعة الطبيعية، ومن واجب كل احلكومات توفري هذه 

املعلومات.

ر�سائل اأ�سا�سية:

 ما الذي يحق لكل اأ�ضرة وجمتمع معرفته عن 

الر�ساعة الطبيعية

1 حليب االأم – وحده - هو الغذاء وال�ضراب الوحيد الذي يحتاجه الطفل الر�ضيع يف االأ�ضهر ال�ضتة االأوىل من حياته. ويف هذه 

الفرتة، ال تكون هناك حاجة الأي طعام اأو �ضراب اآخر )كال�ضوائل املحالة(، وال حتى اإىل املاء.

2 ينبغي اإبقاء االأطفال املولودين حديثًا بالقرب من اأمهاتهم واأن يبداأ اإر�ضاعهم خالل �ضاعة واحدة من والدتهم.

3 اإن االإر�ضاع املتكرر يوؤدي اإىل زيادة اإدرار احلليب. وت�ضتطيع كل اأم تقريبًا اإر�ضاع طفلها بنجاح.

ع واالأطفال ال�ضغار من االأمرا�ض اخلطرية مثل داء ال�ضكري واالأمرا�ض اخلبيثة  4 الر�ضاعة الطبيعية ت�ضاعد على حماية الر�ضّ

و البدانة والتح�ض�ض الغذائي واإنقا�ض معدل الوفيات  و حماية اخلدج من االأخماج. وهي تخلق اأي�ضًا رباطًا عاطفيًا بني االأم 

والطفل .وقد حث  القراآن الكرمي على االإر�ضاع الطبيعي باالآية الكرمية: »والوالدات ير�ضعن اأوالدهن حولني كاملني ملن اأراد  

ان يتم الر�ضاعة وعلى املولود له رزقهن وك�ضوتهن باملعروف« �ضورة البقرة.االآية رقم....{ }

5 اإذا مل ت�ضتطع امراأة ما اإر�ضاع طفلها من �ضدرها، فيجب تغذيته بحليب االأم اأو بديل له بطريقة عقيمة، الأن اإر�ضاع الطفل 

با�ضتخدام زجاجة الر�ضاعة غري العقيمة يوؤدي اإىل املر�ض .

6 يحتاج االأطفال الر�ضع من عمر �ضتة اأ�ضهر اإىل تناول جمموعة متنوعة من االأطعمة  املكملة، و يف�ضل اأن ت�ضتمر الر�ضاعة 

الطبيعية حتى ال�ضنـة الثانية من عمر الطفل..

الر�ساعة الطبيعية 
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من  تر�ضعه  كانت  اإذا  معه  تكون  عندما  املرات  من  اأكرب عدد ممكن  اإر�ضاع طفلها  ت�ضتمر يف  اأن  العاملة  املــراأة  ت�ضتطيع   7

حليبها.

 8 اإن االقت�ضار على الر�ضاعة الطبيعية يوؤمن حماية لالأم من حمل اآخر بن�ضبة تزيد على 98 يف املئة مدة �ضتة اأ�ضهر بعد الوالدة    

 ولكن فقط اإذا:

اأ. مل َتُعوْد الدورة ال�ضهرية،   

ب. اإذا كان طفلها ير�ضع من ثدييها عددًا كبريًا من املرات خالل النهار والليل،   

ج. اإذا مل ُيعَط اأي طعام اأو �ضراب اآخر، اأو يعطى احللمة ال�ضناعية )اللهاية( الإ�ضكاته.   

الر�ضيع من خالل الر�ضاعة الطبيعية. وينبغي على  اإىل طفلها  االأم امل�ضابة  االإيدز من  اأن ينتقل مر�ض  9 هناك خطر من 

الن�ضاء امل�ضابات بهذا املر�ض اأو الالتي ُي�ضك يف  اإ�ضابتهن به ا�ضت�ضارة اخت�ضا�ضي الإجراء الفحو�ضات الالزمة واحل�ضول 

على امل�ضورة  والن�ضيحة للحّد من خطر انتقال العدوى اإىل الطفل.

معلومات م�ساندة

الر�ضاعة الطبيعية

ــام  ــع ــط ال هـــو  الأم  1حــلــيــب 

وال�سراب الوحيد الذي يحتاجه 

الطفل الر�سيع يف الأ�سهر ال�ستة 

الأوىل من حياته. 

ويف هذه الفرتة، ال تكون هناك حاجة الأي طعام  اأو �ضراب اآخر، وال حتى اإىل املاء. 

حليب  يعطى  اأاَل  ويجب  �ضغري.   طفل  يتناوله  اأن  ميكن  غذاء  اأف�ضل  هو  االأم  حليب 

ال�ضاي،  واأنــواع  املجفف،  واحلليب  لالأطفال  ال�ضناعية  وامل�ضتح�ضرات  احليوانات 

وامل�ضروبات ال�ضكرية، واملاء، واالأطعمة املعدة من احلبوب اأقل فائدة من حليب االأم.

حليب االأم �ضهل اله�ضم بالن�ضبة للطفل. وهو اأي�ضًا ي�ضاعد على تعزيز النمو والتطور 

االأم حاجة الطفل  املناخ احلار واجلاف، ي�ضد حليب  االأمرا�ض.حتى يف  ويحمي من 

من ال�ضوائل. وال تكون هناك حاجة للمياه اأو للم�ضروبات االأخرى خالل االأ�ضهر ال�ضتة 

االأوىل من عمر الطفل. واإعطاء الطفل اأي طعام اأو �ضراب اآخر غري حليب االأم يزيد 

جدًا.  غالية  االأم  حليب  االأخرى.وبدائل  واالأمرا�ض  باالإ�ضهال  االإ�ضابة  خماطر  من 

 80 كيلوغرامًا)نحو  اأربعني  �ضنة  مدة  واحد  طفل  الإطعام  نحتاج،  املثال  �ضبيل  فعلى 

علبة( من امل�ضتح�ضرات ال�ضناعية من احلليب. ويجب على العاملني ال�ضحّيني اأن 

يبلغوا كل االأمهات الالئي يفكرن يف ا�ضتخدام بدائل احلليب الطبيعي بهذه التكلفة.

واإذا ما اأظهر الوزن املنتظم للطفل، اأَن الطفل الذي يقل عمره عن �ضتة اأ�ضهر، والذي 

ير�ضع ر�ضاعة طبيعية ال ينمو ب�ضكل جيد، فمعنى ذلك اأن:

.الطفل قد يكون بحاجة اإىل ر�ضعاٍت اأكرث. فقد تكون هناك �ضرورة الثنتي ع�ضرة 
ر�ضعة خالل فرتة االأربع والع�ضرين �ضاعة. ويجب اأن ير�ضع الطفل مدة 15 دقيقة 

على االأقل.

.قد يحتاج الطفل اإىل م�ضاعدة من االأم الإدخال حلمة الثدي وجزء من الهالة ب�ضكل  
جيد يف فمه.

.قد يكون الطفل مري�ضًا ويجب عر�ضه على الطبيب.
تناول كمية احلليب الالزم من  ال�ضوائل االأخرى يقلل من  اأو  املاء  الر�ضيع  .تناول 
تر�ضعه  اأن  بل  اأخــرى،  �ضوائل  اأية  الطفل  تعطي  اأال  االأم  على  ويجب  االأم.  �ضدر 

ر�ضاعة طبيعية خال�ضة.

اأنه  اإال  اآخر.  اأ�ضهر اإىل طعام و�ضراب  .ويحتاج كل طفل ر�ضيع يتجاوز عمره �ضتة 
يجب اأن ت�ضتمر الر�ضاعة الطبيعية حتى ي�ضبح عمر الطفل �ضنتني واأن ال تقل عن 

ال�ضنة.
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عالمات تدل على اأن الطفل يف و�ضع جيد للر�ضاعة:

.اأن يكون ج�ضم الطفل كله متجهًا نحو االأم
.اأن يكون الطفل ملت�ضقًا باالأم

.اأن يكون الطفل م�ضرتخيًا و�ضعيدًا.
حمل الطفل يف و�ضع غري منا�ضب للر�ضاعة ميكن اأن ي�ضبب �ضعوبات مثل:

.التهاب احللمات وت�ضققها. 
.عدم اأخذ حليب كاٍف.

.رف�ض الر�ضاعة.
عالمات تدل على اأن الطفل ير�ضع ب�ضكل جيد:

.فم الطفل مفتوح متاماً.
.ذقن الطفل يالم�ض ثدي االأم

.ميكن روؤية جزء كبري من الهالة )اجللد الغامق حول حلمة  ثدي االأم (فوق فم الطفل اأكرث  مما هو اأ�ضفله
ات طويلة وعميقة .الطفل ميت�ض م�ضّ

.ال ت�ضعر االأم باأي اأمل يف احللمة.
وت�ضتطيع كل اأم تقريبًا اإنتاج ما يكفي من احلليب عندما:

.تقت�ضر على الر�ضاعة الطبيعية اخلال�ضة 
.يكون الطفل يف و�ضع جيد وحلمة الثدي وجزء من الهالة يف فمه متامًا

.ير�ضع الطفل كلما اأراد وخالل املدة التي يريدها، حتى خالل الليل.
ومنذ الوالدة، يجب اإر�ضاع الطفل كلما اأراد. واإذا نام الطفل حديث الوالدة اأكرث من ثالث �ضاعات بعد الر�ضاعة، ميكن اإيقاظه 

برقة وحماولة اإر�ضاعه.والبكاء لي�ض عالمة تدل على اأن الطفل يحتاج اإىل طعام اأو �ضراب اآخر. بل ميكن اأن ت�ضري اأي�ضًا اإىل حاجة 

الطفل اأي�ضًا اإىل مزيد من االحت�ضان واملداعبة. وبع�ض االأطفال يحتاجون اإىل م�ض ثدي االأم لل�ضعور بالراحة. واملزيد من امل�ّض 

يدر مزيدًا من احلليب. واالأمهات الالتي يخ�ضني عدم كفاية حليبهن للطفل، كثريًا ما يلجاأن الإعطاء اأطفالهن اأغذية وم�ضروبات 

اأخرى يف االأ�ضهر القليلة االأوىل. ولكن هذا يجعل الطفل ميت�ض قدرًا اأقل من حليب االأم، ومن ثَم يقل اإدرار احلليب. فاالأم �ضتدر 

حليبًا اأكرث اإذا مل تعِط الطفل اأي طعام اأو �ضراب اآخر، واإذا اأر�ضعته عددًا اأكرب من املرات.ويجب عدم اإعطاء االأطفال الذين 

ير�ضعون ر�ضاعة طبيعية اللهايات اأو زجاجات الر�ضاعة الأن عملية امت�ضا�ض هذه االأ�ضياء تختلف كثريًا عن امت�ضا�ض الثدي.  

اأو يتوقف عنها.ويجب طماأنة  اإدرار حليب االأم، ويجعل الطفل يقلل من الر�ضاعة  اأن يوؤدي اإىل االإقالل من  وا�ضتخدامها ميكن 

االأمهات باأنهن ي�ضتطعن تغذية اأطفالهن بحليبهن وحده. كما اأنهن يحتجن اإىل الت�ضجيع وامل�ضاندة من والد الطفل ومن اأ�ضرهن 

وجريانهن واأ�ضدقائهن، ومن العاملني ال�ضحّيني ومن اأرباب العمل واملنظمات الن�ضائية.والر�ضاعة ميكن اأن تزود االأم بفر�ضة 

للراحة. وي�ضتطيع اأفراد االأ�ضرة امل�ضاعدة بت�ضجيع االأم على اال�ضرتخاء عندما تر�ضع طفلها.  و التاأكد من اأن االأم تتناول قدرًا 

كافيًا من الطعام و م�ضاعدتها يف االأعمال املنزلية. 

اإبـــقـــاء الأطـــفـــال  يــنــبــغــي   2

من  بالقرب  حديثًا  املــولــوديــن 

اإر�ساعهم  يبداأ  واأن  اأمهاتهم، 

ـــــالل �ـــســـاعـــة واحــــــــدة من  خ

ولدتهم.

 يحتاج الطفل املولود حديثًا اإىل البقاء اإىل جانب اأمه بقدر االإمكان. ومن االأف�ضل اأن 

تظل االأم والطفل معًا يف الغرفة نف�ضها اأو يف ال�ضرير نف�ضه . ويجب اأن تتاح الفر�ضة 

والدته  فور  اأمه  �ضدر  ير�ضع من  الطفل  ذلــك.اإن جعل  اأراد  كلما  ير�ضع  الأن  للطفل 

مبا�ضرة ين�ضط اإنتاج حليب االأم.  وي�ضاعد اأي�ضًا على عودة الرحم اإىل و�ضعه الطبيعي 

وهو  )ال�ضمغة(  باجلراثيم.اللباأ  التلوث  اأو  ال�ضديد  النزيف  خماطر  من  يقلل  مما 

احلليب الكثيف املائل لونه لال�ضفرار والذي ينتجه �ضدر االأم يف االأيام القليلة االأوىل 

بعد الوالدة، هو الغذاء املثايل لالأطفال حديثي الوالدة. وهو مغٍذ جدًا ويقوي املناعة 

وي�ضاعد على حماية االطفال من االإ�ضابة باالأمرا�ض.

معلومات داعمة

ُتن�ضح االأمهات اأحيانًا باأن ال ّير�ضعن اأطفالهن اللباأ.  اإال اأن هذه الن�ضيحة مغلوطة. ال يحتاج الطفل الأي طعام اأو �ضراب اآخر، 

ريثما يزداد اإدرار حليب االأم.واإذا ما مّتت الوالدة يف م�ضت�ضفى اأو يف عيادة، فاإن من حق االأم اأن تتوقع اأن يو�ضع طفلها بالقرب 

منها يف الغرفة نف�ضها طوال االأربع والع�ضرين �ضاعة يوميًا، واأال ُيعطى طفلها اأي نوع من البدائل ال�ضناعية حلليب االأم اأو املاء، 

اإذا كانت تر�ضعه.

3 اإن الإر�ساع املتكرر يوؤدي اإىل 

وت�ستطيع  احلليب.  اإدرار  زيادة 

طفلها  اإر�ــســاع  تقريبًا  اأم  كــل 

بنجاح.

حتتاج كثري من االأمهات الالئي ولدن حديثًا اإىل الت�ضجيع وامل�ضاعدة ليبداأن يف اإر�ضاع 

اأطفالهن. وت�ضتطيع امراأة اأخرى �ضبق لها اأن اأر�ضعت بنجاح، اأو اأحد اأفراد االأ�ضرة، 

اأو �ضديقة، اأو ع�ضو يف جماعة ن�ضائية ت�ضاند الر�ضاعة الطبيعية ، م�ضاعدة االأم يف 

تبديد �ضكوكها و يف التغلب على اأية �ضعوبات قد تعرت�ضها اأو اأي ت�ضاوؤل عن الر�ضاعة 

الطبيعية .اإن طريقة حمل االأم لطفلها و�ضّمه واإر�ضاعه من ثدييها هي م�ضاألة مهمة 

جدًا.  اإن حمل الطفل يف و�ضع جيد يجعل من االأ�ضهل على الطفل تناول الثدي ب�ضكل 

�ضحيح يف فمه واأن ير�ضعه.
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ت�ساعد  الطبيعية  الر�ساعة   4

والأطفال  ع  الر�سّ حماية  على 

اخلطرية.   الأمرا�ص  من  ال�سغار 

خا�سًا  رباطًا  اأي�سًا  تخلق  وهي 

بني الأم والطفل.

اإن حليب االأم هو »اأول حت�ضني« للطفل. اإنه ي�ضاعد على حمايته من االإ�ضهال واأمرا�ض 

عطي الطفل 
ُ
االأذن وال�ضدر وغري ذلك من امل�ضاكل ال�ضحية. وتكون احلماية اأكرب اإذا اأ

يكمل  الطبيعية حتى  الر�ضاعة  وا�ضتمرت  االأوىل  ال�ضتة  االأ�ضهر  االأم فقط يف  حليب 

اأن توفر هذه احلماية. اأخرى  اأو م�ضروبات  اأطعمة  �ضنتني من عمره. وال ميكن الأية 

اهتمام  على  العادة،  يف  يح�ضلون،  طبيعية  ر�ضاعة  اإر�ضاعهم  يتم  الذين  واالأطفال 

الر�ضاعة.  زجاجات  من  اأنف�ضهم  لري�ضعوا  ُيرتكون  الذين  هوؤالء  من  اأكرب  ون�ضاط 

واالهتمام ي�ضاعد الطفل الر�ضيع على النمو والتطور وي�ضاعده على ال�ضعور بقدر اأكرب 

من االأمان.

على الرغم من اأن االأطفال يحتاجون اإىل طعام اإ�ضايف بعد اأن يبلغوا  �ضتة اأ�ضهر، من 

العمر ، فاإن حليب االأم يظل م�ضدرًا مهمًا للطاقة والربوتني والعنا�ضر املغذية االأخرى 

االأمرا�ض ما دام  ي�ضاعد على احلماية من  االأم  »اأ« واحلديد.  وحليب  مثل فيتامني 

الطفل م�ضتمرًا يف الر�ضاعة.  ومنذ ال�ضهر ال�ضاد�ض من عمره، يجب اإر�ضاع الطفل 

حليب االأم قبل اإعطائه االأطعمة االأخرى للتاأكد من اأن الطفل الر�ضيع يتناول الكثري 

من حليب االأم كل يوم. ويجب اأن يت�ضمن غذاء الطفل اخل�ضراوات واحلبوب والبقول 

املق�ضرة واملطهوة واملهرو�ضة وبع�ض الزيوت، و ال�ضمك والبي�ض والدجاج واللحـم اأو 

اأخرى.   اأوقات  ويف  الوجبات  بعد  واملعادن.   بالفيتامينات  لتزويده  احلليب  منتجات 

وت�ضتطيع االأم اال�ضتمرار يف اإر�ضاع طفلها ما دامت ترغب هي والطفل يف ذلك.

من  الر�سع  الأطفال  يحتاج   6

جمموعة   اإىل  اأ�سهر  �ستة  �سن 

متنوعة من الأطعمة الإ�سافية، 

ولكن الر�ساعة الطبيعية يجب  

الثانية    ال�سنة  حتى  ت�ستمر  اأن 

من عمر الطفل. 

5 ميكن اأن يوؤدي اإر�ساع الطفل 

من زجاجة الر�ساعة اإىل املر�ص 

والوفاة.

واإذا مل ت�ضتطع امراأة ما اإر�ضاع طفلها، من �ضدرها، فاإن الطفل يجب تغذيته بحليب 

االأم اأو بديل له معقم من كوب عادي نظيف. اإن زجاجات االإر�ضاع واحللمات ال�ضناعية 

غري النظيفة ميكن اأن ت�ضبب اأمرا�ضًا مثل االإ�ضهال واأمرا�ض االأذن. واالإ�ضهال ميكن 

اأن يكون قاتاًل لالأطفال. ويقل احتمال االإ�ضابة باملر�ض اإذا ما مت تعقيم الزجاجات 

واحللمات ال�ضناعية يف مياه مغلية قبل كل ر�ضعة، ولكن االأطفال الذين يتغذون من 

زجاجات االإر�ضاع هم اأكرث تعر�ضًا لالإ�ضهال ولالأمرا�ض االأخرى ال�ضائعة من االأطفال 

الذين ير�ضعون ر�ضاعة طبيعية .واأف�ضل طعام للطفل الذي ال ميكن اإر�ضاعه ر�ضاعة 

واأف�ضل  �ضحتها جيدة.  اأم  �ضدر  من  اأو  اأمه  �ضدر  من  املاأخوذ  احلليب  هو  طبيعية، 

طعام الأي طفل ال يتوافر له حليب اأمه هو حليب مر�ضعة تتمتع ب�ضحة جيدة. واإذا مل 

يتوافر حليب االأم، يجب اإعطاء الطفل بدياًل حلليب االأم يكون منا�ضبًا من الناحية 

الغذائية.  واالأطفال الر�ضع الذين يتغذون ببدائل حليب االأم معر�ضون ملخاطر املر�ض 

اإعطاء الطفل بدائل  اأكرب من االأطفال الذين ير�ضعون ر�ضاعة طبيعية.واإن  بدرجة 

حليب االأم ميكن اأن يت�ضبب يف نق�ض النمو اأو املر�ض اإذا ما كان املاء امل�ضاف اأكرث 

تربيده  ثم  املاء،  غلي  املهم  ومن  نظيف.  كان غري  اأو  الالزم  اأقل من  اأو  الالزم  من 

واتباع تعليمات خلط بدائل حليب االأم بدقة.واحلليب احليواين واالأطعمة ال�ضناعية 

�ضاعات. ويجب  العادية ب�ضع  الغرفة  ُتركت يف درجة حرارة  اإذا ما  تف�ضد  لالأطفال 

االحتفاظ به يف وعاء نظيف ومغطى بالرباد.

التوجيهات العامة عن التغذية التكميلية 

فيما ياأتي جدول يبني الغذاء الذي يجب اأن يتناوله الطفل يف كل عمر:

الغذاء العمر

ب�ضكل  اليوم  اإىل خم�ض مرات يف  اأخرى من ثالث  اأطعمة  واإعطاوؤه  املتكررة  الر�ضاعة 

منظم.

من �ضن 6 اأ�ضهر اإىل �ضن 12 �ضهرًا

الر�ضاعة املتكررة واإعطاوؤه من اأطعمة االأ�ضرة خم�ض مرات يف اليوم ب�ضكل منظم. من �ضن 12 �ضهرًا اإىل �ضن 24 �ضهرًا

اال�ضتمرار يف الر�ضاعة اإذا مل يتوفر م�ضدر اآخر للحليب، واإعطاوؤه من اأطعمة االأ�ضرة 

خم�ض مرات يف اليوم.

من �ضن 24 �ضهرًا ف�ضاعدًا

وكثريًا ما مير�ض االأطفال عندما يبداأون يف احلبو وامل�ضي واللعب وتناول اأطعمة اأخرى غري حليب االأم. والطفل املري�ض يحتاج 

اإىل كثري من حليب االأم. وحليب االأم طعام مغٍذ و�ضهل اله�ضم عندما يفقد الطفل �ضهيته لالأطعمـة االأخرى. والر�ضاعة ميكن اأن 

تهدئ الطفل اإذا كان منزعجًا.
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ــة  ــعــامــل ال ـــراأة  ـــم ـــل ل ميـــكـــن   7

من  طفلها  اإر�ساع  يف  ال�ستمرار 

ثديها اأكرب عدد ممكن من املرات 

عندما يكون معها اإذا مل ت�ستطع 

خالل  طفلها  مع  تكون  اأن  الأم 

�ساعات العمل، ينبغي اأن تر�سعه 

املــــرات عندما  ــن  م ـــرب عـــدد  اأك

يكونان معًا.

اإذا مل ت�ضتاأنف الدورة ال�ضهرية، واإذا ما كان طفلها ير�ضع من ثدييها  ويكون ذلك 

يعَط   اأو  اآخــر،  �ضراب  اأو  طعام  اأي  ُيَعَط  مل  واإذا  والليل،  النهار  خالل  كثرية  مرات 

احللمة ال�ضناعية الإ�ضكاته. كلما ر�ضع الطفل عددًا اأكرب من املرات، تاأخر ا�ضتئناف 

دورات الطمث لدى االأم.  واإذا اأر�ضعت االأم طفلها اأقل من 8 مرات خالل 24 �ضاعة اأو 

اإذا اأعطته طعامًا اأو �ضرابًا اآخر اأو حلمة �ضناعية الإ�ضكاته، فقد تقل مرات الر�ضاعة، 

مما يوؤدي اإىل �ضرعة ا�ضتئناف طمث االأم.وميكن اأن ت�ضبح االأم حاماًل قبل اأن تعود 

اإليها الدورة. وي�ضبح هذا اأكرث احتمااًل بعد �ضتة اأ�ضهر من الوالدة.وينبغي على املراأة 

التي ترغب يف تاأخري حمل اآخر اأن تختار و�ضيلة اأخرى لتنظيم االأ�ضرة اإذا ما حدث 

لها اأي اأمر من االأمور االآتية:

.ا�ضتئناف دورات الطمث 
اأو  املطاطية  ي�ضتخدم احللمة  اأو  اأخرى،  اأو م�ضروبات  اأطعمة  يتناول  .كان طفلها 

م�ضا�ضة الإ�ضكاته

.بلوغ طفلها ال�ضهر ال�ضاد�ض من العمر 

ومن االأف�ضل ل�ضحة االأم واأطفالها اأن تتجنب حدوث حمل اآخر قبل اأن يبلغ �ضن اأ�ضغر اأطفالها اأكرث من �ضنتني. وينبغي اإ�ضداء 

الن�ضح للوالدين اجلدد عن تنظيم االأ�ضرة من قبل عامل �ضحي اأو قابلة مدربة.واإن معظم و�ضائل تاأخري احلمل لي�ض لها تاأثري على 

نوعية حليب االأم. اإال اأن بع�ض اأقرا�ض منع احلمل حتتوي يف هرمون االأ�ضرتوجني الذي قد يقلل من كمية حليب االأم. والعاملون 

ال�ضحيون املدربون ي�ضتطيعـون اأن يقدموا الن�ضح لالأم املر�ضعة حول اأف�ضل اأنواع و�ضائل منع احلمل.

املراأة  ت�ضتطع  للحليب.واإذا مل  اإدرارها  ا�ضتمرار  �ضي�ضمن  الر�ضاعة  تكرار  اأن  ذلك 

اأو ثالث مرات  اأن تع�ضر حليبها مرتني  اإر�ضاع طفلها يف مكان عملها، يجب عليها 

خالل يوم العمل وحتتفظ به يف وعاء نظيف. وحليب االأم ميكن تخزينه مدة 8 �ضاعات 

يف درجة حرارة الغرفة العاديـة دون25 درجة دون اأن يف�ضد. وميكن اإعطاء احلليب 

للحليب  بدائل  الطفل  تعطي  اأال  االأم  على  عقيمة.ويجب  بطريقة  للطفل  املع�ضور 

منح  على  االأعمال  اأربــاب  ت�ضجع  اأن  املحلية  واملجتمعات  االأ�ضر  الطبيعي.وت�ضتطيع 

االأمهات اإجازة اأمومة مدفوعة االأجر، واإن�ضاء ح�ضانات، وتخ�ضي�ض الوقت واملكان 

املنا�ضبني لكي تر�ضع الن�ضاء اأطفالهن اأو يع�ضرن حليبهن.

الر�ساعة  عــلــى  القــتــ�ــســار   8

ــــالأم من  الــطــبــيــعــيــة حــمــايــة ل

على  تــزيــد  بن�سبة  اآخـــر  حمل 

اأ�سهر بعد  98 يف املئة مدة �ستة 

الولدة،

ينتقل  اأن  مــن  خطر  هــنــاك   9

امل�سابة  املراأة  من  الإيدز  مر�ص 

خالل  مــن  الر�سيع  طفلها  اإىل 

الر�ساعة الطبيعية.

وينبغي على الن�ضاء امل�ضابات بهذا املر�ض اأو الالئي ي�ضك يف اإ�ضابتهن به ا�ضت�ضارة 

اخت�ضا�ضي الإجراءالفحو�ضات الالزمة واحل�ضول على امل�ضورة والن�ضيحة للحد من 

خطر انتقال العدوى للطفل. من املهم اأن يعرف اجلميع كيف يتفادون االإ�ضابة مبر�ض 

االإيدز.

وينبغي اأن تدرك الن�ضاء احلوامل واالأمهات اجلدد اأنهن اإذا اأ�ضنب باالإيدز، فقد ينقلن 

طريقة  الر�ضاعة.واأف�ضل  خالل  من  اأو  الــوالدة  اأو  احلمل  خالل  الأطفالهن  العدوى 

انتقال عدوى  به. وميكن احلّد من خماطر  االإ�ضابة  العدوى هي جتنب  لتجنب نقل 

االإيدز عن طريق االت�ضال اجلن�ضي اإذا ما امتنع النا�ض عن ممار�ضة اجلن�ض خارج 

يحميهما  امل�ضابني  غري  الزوجني  بني  املتبادل  االإخال�ض  و  فالعفة  الزوجية،  اإطــار 

من فريو�ض عوز املناعة، وينبغي على الن�ضاء احلوامل اأو االأمهات اجلدد امل�ضابات 

الفحو�ضات  الإجراء  اخت�ضا�ضي  ا�ضت�ضارة  به،  اأنهن م�ضابات  امل�ضتبه يف  اأو  باالإيدز 

واحل�ضول على امل�ضورة الالزمة.
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ملاذا يقت�ضي االأمر تبادل املعلومات والعمل مبوجبها عن

التغذية والنمـو

يرتبط اأكرث من ن�ضف وفيات االأطفال ب�ضوء التغذية التي ُت�ضعف مقاومة اجل�ضم لالأمرا�ض. فالغذاء غري اجليد، واملر�ض املتكرر، 

وعدم كفاية رعاية االأطفال ال�ضغار اأو االإهمال ميكن اأن يوؤدي اإىل �ضوء التغذية.

ال�ضنتني االأوليني من عمره، فاإن منو الطفل البدين  يتغَذ الطفل جيدًا خالل  اإذا مل  اأو  تتغذَّ املراأة جيدًا خالل احلمل،  واإذا مل 

والذهني قد يتباطاأ. وال ميكن تعوي�ض ذلك عندما يكرب الطفل يف ال�ضن. ويوؤثر ذلك يف الطفل طيلة حياته.

اإن لالأطفال احلق يف بيئة توؤمن لهم الرعاية واحلماية، ويف احل�ضول على االأطعمة املغذية والرعاية ال�ضحية االأ�ضا�ضية حلمايتهم 

من املر�ض ولتعزيز منوهم وتطورهم.

التغذية والنمـو

ر�سائل اأ�سا�سية:

ما الذي يحق لكل اأ�ضرة وجمتمع معرفته عن 

التغذية والنمو

ينبغي اأن ينمو الطفل ال�ضغري ب�ضكٍل جيد واأن يزداد وزنه ب�ضرعة. ومنذ الوالدة وحتى �ضن العامني، يجب وزن الطفل كل �ضهر.   1

فاإذا مل يزَدْد وزن الطفل خالل �ضهرين، فالبد اأن تكون هناك م�ضكلة ما.

2 حليب االأم وحده هو الغذاء وال�ضراب الذي يحتاج اإليه الطفل الر�ضيع حتى ال�ضتة اأ�ضهر. وبعد ذلك، يحتاج الطفل اإىل جمموعة 

متنوعة من االأطعمة االأخرى، باالإ�ضافة اإىل حليب االأم.

يحتاج االأطفال من �ضن �ضتة اأ�ضهر حتى �ضن �ضنتني، اإىل خم�ض وجبات يف اليوم، عالوًة  على ا�ضتمرار الر�ضاعة الطبيعية.  3

4 يحتاج االأطفال اإىل فيتامني »اأ« ملقاومة االأمرا�ض ومنع االإ�ضابات الب�ضرية. ويوجد فيتامني »اأ« يف حليب االأم واخل�ضراوات 

االإر�ضاع  اأطفال  فيتامني))اأ((يحتاج  م�ضتح�ضرات  اأو  املدعمة،  واالأغذية  احلليب،  ومنتجات  والبي�ض  والزيوت  والفواكه، 

وامل�ضتح�ضرات  اإليها  امل�ضاف  واالأغذية  وال�ضمك  باأ�ضعةال�ضم�ض   يوجد  وهو  بالك�ضاح  االإ�ضابة  »د«.ملنع  فيتامني  اإىل  الوالدي 

ال�ضيدالنية. كما توؤدي اال�ضطرابات النف�ضية االجتماعية والفقر واجلهل اإىل ف�ضل منو عند االأطفال.

5 يحتاج االأطفال اإىل اأغذية غنية باحلديد حلماية قدراتهم اجل�ضدية والعقلية. واأف�ضل امل�ضادر الغنية  باحلديد هي الكبد، 

واللحوم قليلة الدهن، وال�ضمك و�ضفارالبي�ض و اخل�ضار الورقية واالأطعمة املدّعمة باحلديد اأو امل�ضتح�ضرات ال�ضيدالنية من 

مكمالت احلديد.

6 امللح املعاَلج باليود �ضروري للوقاية من �ضعوبات التعلم وتاأخر منو االأطفال .

7 يحتاج االأطفال خالل املر�ض اإىل تناول الطعام بانتظام. يحتاج االأطفال اإىل وجبة اإ�ضافية يوميًا مدة اأ�ضبوع على االأقل بعد 

املر�ض.
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ملاذا يقت�ضي االأمر تبادل املعلومات والعمل مبوجبها عن

التغذية والنمـو

. هل يرف�ض الطفل الطعام؟
له  جديدة  اأطعمة  تقدمي  ويجب  لــه.  اأخــرى  ــواع  اأن تقدمي  يجب  الطعام،  من  معني  نــوع  طعم  له  يــروق  ال  الطفل  اأن  بــدا  اإذا   

بالتدريج.

.هل الطفل مري�ض؟
اإ�ضافية يوميًا مدة  الطفل املري�ض يحتاج اإىل ت�ضجيع لتناول وجبات �ضغرية متكررة. وبعد املر�ض، يحتاج الطفل اإىل وجبة   

اأ�ضبوع. واالأطفال ال�ضغار يحتاجون كمية اإ�ضافية من حليب االأم مدة اأ�ضبوع على االأقل. واإذا كان الطفل كثري املر�ض، يجب 

فح�ضه من ِقَبل طبيب.

.هل يح�ضل الطفل على ما يكفي من االأطعمة املحتوية على فيتامني »اأ« للوقاية من املر�ض؟
حليب االأم غني بفيتامني »اأ«. واالأغذية االأخرى املحتوية على فيتامني »اأ« هي الكبد والبي�ض ومنتجات احلليب والزيوت والفواكه   

واخل�ضراوات ال�ضفراء والربتقالية اللون، والكثري من اخل�ضراوات ذات االأوراق اخل�ضراء. واإذا مل تتوافر هذه االأغذية بكميات 

كافية، كما هو احلال يف العديد من البلدان النامية، فاإن الطفل يحتاج اإىل كب�ضولة من فيتامني »اأ« مرتني يف العام.

.هل ُيعطى الطفل بدائل حليب االأم بزجاجة الر�ضاعة؟
اإذا كان عمر الطفل اأقل من �ضتة اأ�ضهر، فاإن حليب االأم وحده هو االأف�ضل. ومن �ضن �ضتة اأ�ضهر اإىل �ضن 24 �ضهرًا، يظل حليب   

عطي حليبًا اآخَر يجب اأن ُيعطى من كوب نظيف  
ُ
االأم هو احلليب االأف�ضل، اإذ اإَنه م�ضدر مهم للعديد من املواد املغذية. واإذا اأ

مفتوح بداًل من زجاجة الر�ضاعة.

.هل يتم االحتفاظ بالطعام واملاء نظيفني؟
اإذا مل يحدث هذا فاإن الطفل �ضيمر�ض كثريًا. وينبغي غ�ضل الطعام النيئ جيدًا اأو طهيه. كما ينبغي تناول الطعام املُطهو دون   

تاأخري. ويجب اأن يح�ضل على املاء من  م�ضدر اآمن واأن يتم احلفاظ عليه نظيفًا. وميكن احل�ضول على مياه ال�ضرب النظيفة 

من �ضبكات املياه التي تتم �ضيانتها ومراقبتها ومعاجلتها بالكلور ب�ضورة منتظمة. وميكن اأي�ضًا احل�ضول على املياه النظيفة 

من بئر ارتوازية، ومن م�ضخة يدوية، ومن عني ماء حممية اأو بئر حممية. واإذا كان املاء ماأخوذًا من برك اأو ترع اأو عيون اأو 

اآبار اأو خزانات، فيمكن غليه لي�ضبح اأكرث اأمانًا

.هل ُيطرح الرباز يف مرحا�ض اأو ُيدفن؟
اإذا كان ال يتم ذلك، فاإن الطفل تتكرر اإ�ضابته بالطفيليات وباأمرا�ض اأخرى. والطفل امل�ضاب بها يحتاج اإىل دواء للتخل�ض   

منها ميكنه احل�ضول عليه من عامل �ضحي.

.هل ُيرتك الطفل فرتات طويلة مبفرده اأو يف رعاية طفل اأكرب منه؟
اإذا كان االأمر كذلك، فاإن الطفل ال�ضغري يحتاج اإىل اهتمام اأكرب من البالغني ومزيٍد من الت�ضجيع، خا�ضة يف اأثناء تناوله   

الوجبات.

الطفل  يــنــمــو  اأن  يينبغي   1

يزيد  واأن  جيد  ب�سكٍل  ال�سغري 

الـــولدة  ومــنــذ  ب�سرعة.  وزنـــه 

وزن  يجب  عــامــني،  �سن  وحــتــى 

الطفل كل �سهر.

الوزن  مــا.زيــادة  م�ضكلة  هناك  اأن  فالبد  �ضهرين،  مدة  الطفل  وزن  يــزدْد  مل  فــاإذا 

املنتظمة هي اأهم عالمة ت�ضري اإىل اأن الطفل ينمو ويتطور ب�ضورة جيدة. ويجب وزن 

الطفل عند كل زيارة طبية.

ب�ضكل  ينمو  تقريبًا  االأوىل  ال�ضتة  االأ�ضهر  يف  وحده  االأم  حليب  يتناول  الذي  والطفل 

جيد خالل هذه الفرتة. والر�ضاعة الطبيعية ت�ضاعد على حماية االأطفال من االأمرا�ض 

ال�ضائعة وت�ضمن النمو والتطور البدين والذهني اجليد. والر�ضع الذين ال يتغذون على 

حليب االأم قد ال يتعلمون ب�ضهولة مثل الر�ضع الذين ير�ضعون ر�ضاعة طبيعية.

الطعام  اأكرب من  كمية  اإىل  يحتاج  قد  فاإنه  �ضهرين،  مدة  الطفل  وزن  يزدْد  واإذا مل 

وال�ضراب اأو اإىل طعام مغٍذ اأكرث، وقد يكون مري�ضًا اأو يحتاج اإىل مزيد من الرعاية.  

وعلى الوالدين والعاملني ال�ضحّيني اأن يت�ضرفوا ب�ضرعة الكت�ضاف �ضبب امل�ضكلة.

ويجب اأن يكون لكل طفل �ضغري بطاقة منو خا�ضة به ي�ضجل عليها تطور منوه يف كل 

زيارة.

ويف حال عدم زيادة وزن الطفل بانتظام اأو كان الطفل ال ينمو ب�ضكل جيد، ندرج بع�ض االأ�ضئلة املهمة مع اأجوبتها لبيان اأ�ضباب 

هذه امل�ضكلة:

.هل يتناول  الطفل عددًا كافيًا من الوجبات الغذائية؟
    اإن الطفل يحتاج اإىل تناول الطعام من ثالث اإىل خم�ض مرات يف اليوم.  والطفل الذي لديه اإعاقة قد يحتاج اإىل مزيد من 

امل�ضاعدة والوقت الإطعامه.

.هل يح�ضل الطفل على ما يكفيه من الطعام؟
     اإذا كان الطفل ياأكل طعامه ويريد املزيد، فيجب تقدمي املزيد من طعامه.

.هل حتتوي وجبات الطفل على اأقل مما يجب من االأطعمة التي ت�ضاعد على»النمو« وتوفر »الطاقة«؟
    االأطعمة التي ت�ضاعد الطفل على النمو هي اللحوم واالأ�ضماك والبي�ض والفول واملك�ضرات واحلبوب والبقول. واإ�ضافة مقدار 

�ضغري من الزيوت يعطي طاقة اإ�ضافية،  وجتب اإ�ضافة الفيتامينات.
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2 حليب الأم وحده هو الغذاء  

اإليه  يــحــتــاج  ـــذي  ال ــراب  ــ�ــس وال

الطفل الر�سيع حتى �سن ال�ستة 

الطفل  اأ�سهر. وبعد ذلك يحتاج 

من  مــتــنــوعــة  ــوعــة  ــم جم اإىل 

عن  ف�ساًل  ــرى،  ــةالأخ ــم ــع الأط

حليب الأم.

يف االأ�ضهر االأوىل، عندما يكون الطفل اأكرث تعر�ضًا للمخاطر، ي�ضاعد اإر�ضاعه فقط 

املتف�ضية.  االأخــرى  االأمرا�ض  من  وغــريه  االإ�ضهال  من  حمايته  على  االأم  حليب  من 

اأخرى من الطعام وال�ضراب.  اأنواع  اإىل  اأ�ضهر، يحتاج  وعندما يبلغ الطفل نحو �ضتة 

ولكن الر�ضاعة الطبيعية يجب اأن ت�ضتمر اإىل ال�ضنة الثانية.

واإذا مل يزَدْد وزن الطفل الر�ضيع الذي مل يتجاوز بعد االأ�ضهر ال�ضتة ، فرمَبا يكون 

بحاجة اإىل زيادة عدد الر�ضعات اأو فح�ضه من قبل الطبيب.

ال يحتاج الطفل الذي يقل عمره عن �ضتة اأ�ضهر، والذي ير�ضع ر�ضاعة طبيعية بحتًة 

اإىل اأية �ضوائل اأخرى حتى املاء.

الطفل الذي ير�ضع ر�ضاعة طبيعية، لكن وزنه ال يزداد قد يكون مري�ضًا اأو ال يح�ضل 

على ما يكفي من حليب االأم. وميكن للعامل ال�ضحي اأن يراجع احلالة ال�ضحية للطفل 

وي�ضري على االأم بزيادة كمية ما يتناوله الطفل من حليب اأمه.

يحتاج الطفل بدءًا من ال�ضهر ال�ضاد�ض تقريبًا  اإىل اأطعمة اأخرى، )اأطعمة تكميلية(، 

عالوة على حليب االأم. ويجب اأن يحتوي طعام الطفل على خ�ضراوات مق�ّضرة ومطهوة 

الزيوت،  وبع�ض  والفاكهة،  والبقول  احلبوب  على  يحتوي  اأن  يجب  كما  ومهرو�ضة، 

وكذلك ال�ضمك والبي�ض والدجاج واللحم اأو منتجات احلليب لتزويده بالفيتامينات 

واملعادن. وكلما زاد تنوع الطعام، كان ذلك اأف�ضل.

3 يحتاج الأطفال بدءًا من �سن 

وجبات  خم�ص  اإىل  اأ�سهر  �ستة 

ا�ستمرار  عــن  ف�ساًل  الــيــوم،  يف 

�سوء  الطبيعية.اإن  الر�ساعة 

من  الأولــني  العامني  يف  التغذية 

حياة الطفل ميكن اأن يبطئ منوه 

اجل�سدي والعقلي بقية حياته.

.يجب اإر�ضاع االأطفال من �ضن 6 اأ�ضهر اإىل 12 �ضهرًا عدة مرات.
.تزيد بعد بلوغ الطفل �ضتة اأ�ضهر، خماطر العدوى، اإذ اإَِن الطفل يبداأ يف تناول اأطعمة اأخرى كما يبداأ يف احلبو. لذلك يجب 

احلفاظ على اأيدي الطفل نظيفة وعلى طعامه نظيفًا.

.يجب اأن ي�ضتمر االأطفال من �ضن 12 اإىل 24 �ضهرًا يف الر�ضاعة الطبيعيةبعد الوجبات وحينما يريدون ذلك.

االأطعمة  من  متنوعة  لت�ضكيلة  يحتاجون  فاإنهم  اأ�ضحاء،  ويظلوا  االأطفال  ينمو  ولكي 

املغذية، مثل االأ�ضماك والبقول واحلبوب والبي�ض والفواكه واخل�ضراوات، اإىل جانب 

حليب االأم.

اإن معدة الطفل اأ�ضغر من معدة البالغ، لذلك فاإن الطفل ال ي�ضتطيع اأن يتناول كمية 

كبرية من الطعام يف وجبة واحدة.  ولكن احتياجات الطفل من الطاقة لبناء ج�ضده 

كبرية. لذلك، فمن املهم اأن ياأكل االأطفال مرات عديدة ل�ضد جميع احتياجاتهم.

اللحم  من  قليل  و  املهرو�ضة  والفواكه  اخلــ�ــضــراوات   مثل  اأطعمة  اإ�ضافة  .يجب 
اإ�ضافة  وميكن  ذلك.  اأمكن  كلما  االأطفال  لطعام  ال�ضمك  اأو  البي�ض  و  املهرو�ض، 

كمية �ضغرية من الـزيوت.

ال�ضغار  االأطفال  يح�ضل  ال  فقد  للجميع،  واحد  طبق  على  يقّدم  الطعام  كان  واإذا 

على ما يكفيهم من الطعام. لذلك يجب تقدمي الطعام لالأطفال ال�ضغار يف اأطباق 

خا�ضة بهم ل�ضمان تناولهـم ما يحتاجونه من الطعام، وحتى ت�ضتطيع الوالدة اأو مقدم 

الرعاية اأن يعرف الكمية التي تناولوها.

وقد يحتاج االأطفال ال�ضغار اإىل الت�ضجيع لكي يتناولوا طعامهم، وقد يحتاجون اإىل 

م�ضاعدة يف تناول الطعام اأو ا�ضتخدام االأدوات. والطفل املعَوق قد يحتاج اإىل مزيد 

من امل�ضاعدة يف تناول الطعام وال�ضراب.
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اأطعمة  اإىل  الأطفال  يحتاج   5

ـــد حلــمــايــة  ـــدي ـــاحل ـــة ب غـــنـــّي

والذهنية.  البدنية  قدراتهم 

واأف�سل امل�سادر الغنية باحلديد 

قليلة  ــوم  ــح ــل ال و  الــكــبــد  هـــي 

والبي�ص  والــ�ــســمــك  الـــدهـــون، 

باحلديد،  املدعمة  والأطعمة 

اأو امل�ستح�سرات ال�سيدلنية من  

مكمالت احلديد.

اإىل فيتامني  الأطفال  4 يحتاج 

ومنع  الأمـــرا�ـــص  ملــقــاومــة  »اأ« 

الإعاقات الب�سرية.

ويوجد فيتامني »اأ« يف العديد من اخل�ضراوات والفواكه، والزيوت والبي�ض ومنتجات 

احلليب،واالأغذية املدعمة، وحليب االأم، اأو يف امل�ضتح�ضرات ال�ضيدالنية من مكمالت 

فيتامني »اأ«.كما يحتاج اأطفال االإر�ضاع الوالدي اإىل فتامني “د” لوقاية االأطفال من 

ا لك�ضاح وعند ما الياأخذون حاجتهم من هذا الفتامني ي�ضابون بال�ضعف  الع�ضلي 

من   الكاملة  باحتياجاتهم  االأطفال  االأم  حليب  يزود  ال�ضاقني.  وتقو�ض  امل�ضي  وتاأخر 

فيتامني »اأ«، حتى يبلغوا من العمر �ضتة اأ�ضهر.  �ضريطة اأن حت�ضل االأم على ما يكفي 

منه يف طعامها اأو يف مكمالت له.  ويحتاج االأطفال الذين يبلغون من العمر �ضتة اأ�ضهر 

فاأكرث اإىل احل�ضول على فيتامني »اأ« من اأطعمة اأخرى اأو مكمالت غذائية . 

الغنية  االأ�ضماك  كبد  وزيت  ومنتجات احلليب  والبي�ض  الكبد  »اأ« يف  فيتامني  ويوجد 

بالدهون، ويف املاجنا النا�ضجة وثمر البابايا، والبطاطا احللوة واخل�ضراوات ذات 

االأوراق اخل�ضراء الداكنة واجلزر.

 وعندما ال يح�ضل االأطفال على ما يكفي من فيتامني »اأ«، يتعر�ضون خلطر االإ�ضابة 

بالع�ضى الليلي. فاإذا كان الطفل يجد �ضعوبة يف الروؤية يف امل�ضاء )قبل الغروب( اأو يف 

الليل، فمن املحتمل اأنه يحتاج اإىل مزيد من فيتامني »اأ«. ويجب اأن يوؤخذ الطفل اإىل 

عامل �ضحي الإعطائه كب�ضولة من فيتامني »اأ« ويف بع�ض البلدان، متت اإ�ضافة فيتامني 

»اأ« اإىل الزيوت واإىل اأطعمة اأخرى.  وميكن احل�ضول اأي�ضًا على فيتامني »اأ« على �ضكل 

كب�ضوالت اأو �ضائل.  ويف بلدان كثرية يتم توزيع كب�ضوالت فيتامني »اأ«. مرة اأو مرتني يف 

العام على كل االأطفال من �ضن �ضتة اأ�ضهر حتى خم�ض �ضنوات.

وي�ضتنزف االإ�ضهال واحل�ضبة فيتامني »اأ« من ج�ضم الطفل.  وميكن تعوي�ض فيتامني 

الذين يزيد عمرهم على �ضتة  الر�ضاعة، وبالن�ضبة لالأطفال  »اأ« بزيادة عدد مرات 

اأ�ضهر، ميكن تعوي�ضهم عن ذلك، باإطعامهم مزيدًا من الفواكه واخل�ضراوات، والبي�ض 

الذي  باالإ�ضهال  ي�ضابون  الذين  االأطفال  اإعطاء  وينبغي  احلليب.  ومنتجات  والكبد 

ي�ضتمر اأكرث من 14 يومًا واالأطفال امل�ضابني باحل�ضبة كب�ضولة فيتامني »اأ«، والتي يتم 

احل�ضول عليها من اأحد العاملني ال�ضحّيني.

فقر الدم: قد يكون �ضبب فقر الدم، يف الغالب نق�ض احلديد و ميكن اأن يوؤدي اإىل 

اإ�ضعاف النمو اجل�ضدي والذهني. وت�ضمل اأعرا�ض فقر الدم �ضحوب الل�ضان والكّفني 

وال�ضفتني من الداخل، وال�ضعور بالتعب وانقطاع النف�ض. وفقر الدم هو اأكرث اأمرا�ض 

�ضوء التغذية �ضيوعًا يف العامل.

.وميكن لفقر الدم الب�ضيط لدى االأطفال الر�ضع و�ضغار االأطفال اأن ي�ضعف النمو  
الفكري والذهني.

.وفقر الدم لدى االأطفال الذين تقل اأعمارهم عن �ضنتني ميكن اأن ي�ضبب م�ضاكل 
يف التنا�ضق والتوازن، وقد يبدو الطفل منطويًا ومرتددًا. وهذا قد يحّد من قدرة 

الطفل على التفاعل، وميكن اأن يعّوق منوه الفكري.

ويزيد فقر الدم خالل احلمل من خطورة النزيف ومن خماطر االلتهابات يف اأثناء   

الوالدة، ومن ثم فهو �ضبب مهم لوفيات االأمهات. ويعاين االأطفال املولودون الأمهات 

م�ضابات بفقر الدم عادة من انخفا�ض الوزن عند الوالدة ومن فقر الدم.

الن�ضاء  للن�ضاء احلوامل حتمي  ال�ضيدالنية من مكمالت احلديد  .وامل�ضتح�ضرات 
واأطفالهن على حٍد �ضواء من فقر الدم. ويوجد احلديد يف الكبد، واللحوم قليلة 

الدهون، والبي�ض والبقول. كما اأن تقوية االأطعمة باحلديد تقي من االإ�ضابة بفقر 

الدم )االأنيميا(. وقد ت�ضبب املالريا و الطفيليات  حدوث فقر الدم )االأنيميا( اأو 

تزيده �ضوءًا.

ح�ضري  مببيد  معاجلتها  مّتت  نامو�ضية  حتت  بالنوم  املالريا  من  الوقاية  .وميكن 
مو�ضى به.

بكرثٍة  الديدان  فيها  ت�ضتوطن  مناطق  يف  يعي�ضون  الذين  االأطفال  عالج  .وينبغي 
مرتني اأو ثالث مرات يف ال�ضنة باأدوية مو�ضى بها للتخل�ض من الديدان الطفيلية.

وممار�ضات النظافة ال�ضحية اجليدة تقي من الديدان. ويجب اأال يلعب االأطفال  

ملنع  اأحذية  يرتدوا  واأن  كثريًا  اأيديهم  يغ�ضلوا  اأن  ويجب  املراحي�ض،  من  بالقرب 

اإ�ضابتهم بالديدان.

يحتاج اأطفال االإر�ضاع الوالدين اإىل فيتامني د للوقاية من الك�ضاح و يوجد فيتامني د باأ�ضعة ال�ضم�ض و االأ�ضماك. ويعُد حليب االأم و 

حليب البقر فقريًا بالفيتامني د، من اأعرا�ض عوز فيتامني د طراوة بعظم اجلمجمة وعندما ال ياأخذ الر�ضع حاجتهم من فيتامني 

د يحدث لديهم �ضعف ع�ضلي، وتاأخر بامل�ضي، وتقو�ض بال�ضاقيني. ويف حاالت النق�ض ال�ضديد من فيتامني د قد يحدث اختالج 

.بنق�ض الكل�ض خا�ضةاإذا كان لدى االأم  �ضوء تغذية اأو تكرار حمول. لذلك يجب اإعطاوؤه ب�ضكل نقاط )نقطة يوميًا( اأو يعطى بعمر 

3 اأ�ضهر 100 وحدة فموية اأو ع�ضلية ، وعلى االأم احلامل اأخذ االأغذية الغنية بالكال�ضيوم و الفيتامني د 100 وحدة فموية اأو ع�ضلية، 

وعلى االأم احلامل اأخذ االأغذية الغنية بالكال�ضيوم و الفيتامني د.
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�سروري  باليود  املعاَلَج  امللح   6

التعلم ومن  اإعاقات  للوقاية من 

تناول  الأطــفــال.اإن  منو  تاأخري 

كميات �سغرية من اليود �سرورية 

لنمو الأطفال وتطورهم.

واإذا مل يح�ضل الطفل على ما يكفي من اليود، اأو كان لدى االأم نق�ض يف اليود خالل 

فرتة احلمل، فمن املحتمل اأن يولد الطفل م�ضابًا باإعاقة ذهنية اأو �ضمعية اأو اإعاقة 

يف الكالم، اأو قد يتاأخر منوه اجل�ضدي اأو العقلي.

واإن ت�ضخم الغدة الدرقية، والتي تظهر ب�ضكل تورم يف العنق، هي عالمة على نق�ض 

اليود يف الطعام، واإذا كانت املراأة احلامل م�ضابة بت�ضخم يف الغدة الدرقية فاإنها 

طفل  والدة  اأو  ميت  جنني  والدة  اأو  االإجها�ض،  خلطر  كبرية  بدرجة  ُمعر�ضة  تكون 

م�ضاب بتلف الدماغ.

وا�ضتخدام امللح املحتوي على اليود بداًل من امللح العادي يزود املراأة احلامل واالأطفال 

بالقدر الذي يحتاجونه من اليود. واإذا مل يتوافر امللح املعالج باليود، يجب اأن تتناول 

يوزعها  والتي  اليود،  مكمالت  من  ال�ضيدالنية  امل�ضتح�ضرات  واالأطــفــال  الن�ضاء 

العاملون ال�ضحّيون.

7 خالل املر�ص، يحتاج الأطفال  

بانتظام.  الــطــعــام  تــنــاول  اإىل 

الأطفال   يحتاج  املــر�ــص،  وبعد 

مدة   يوميًا  اإ�سافية  وجبة  اإىل 

اأ�سبوع على الأقل.

تتناق�ض  اأو احل�ضبة،  باالإ�ضهال  ي�ضابون  �ضَيما عندما  وال  االأطفال،  عندما مير�ض 

�ضهيتهم للطعام، وي�ضتخدم ج�ضدهم الطعام الذي يتناولونه بقدر اأقل من الفاعلية. 

واإذا تكرر ذلك عدة مرات يف العام فاإن منو الطفل �ضيتباطاأ اأو يتوقف.

ومن ال�ضروري ت�ضجيع الطفل املري�ض على تناول الطعام. وقد يكون هذا �ضعبًا، الأَن 

االأطعمة  تقدمي  يف  اال�ضتمرار  املهم  ومن  لالأكل.  �ضهيتهم  ت�ضُعف  املر�ضى  االأطفال 

زيادة عدد مرات  وتعُد  االإمكان.  قدر  ومتكررة  بكميات �ضغرية  الطفل،  يحبها  التي 

الر�ضاعة الطبيعية مهمة ب�ضكل خا�ض.

خ�ضيةاالإ�ضابة  االإمكان  قدر  ال�ضرب  على  املري�ض  الطفل  ت�ضجيع  ال�ضروري  ومن 

باجلفاف .  فاجلفاف م�ضكلة خطرية بالن�ضبة لالأطفال امل�ضابني باالإ�ضهال.

واإذا ا�ضتمر املر�ض وفقدان ال�ضهية اأكرث من ب�ضعة اأيام، فاإن االأمر يقت�ضي ا�ضطحاب 

الطفل اإىل الطبيب اأو اإىل اأحد العاملني ال�ضحّيني املدربني. وال ي�ضفى الطفل بالكامل 

من املر�ض حتى ي�ضل وزنه اإىل م�ضتوى النمو الذي كان عليه قبل بدء املر�ض.
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ملاذا يقت�ضي االأمر تبادل املعلومات والعمل مبوجبها عن

التح�سني باللقاح

يف كل عام، ميوت 1.7 مليون طفل يف العامل من اأمرا�ض كان ميكن الوقاية منها بلقاحات متوافرة.  هذه اللقاحات حتمي االأطفال 

املح�ضنيني بها من هذه االأمرا�ض اخلطرية التي كثريًا ما توؤدي اإىل العجز اأو الوفاة.  ومن حق كل االأطفال اأن يح�ضلوا على هذه 

احلماية.

وحديثي  واأطفالهن  اأنف�ضهن  حلماية  الكزاز  �ضد  التح�ضني  اإىل  احلوامل  الن�ضاء  وحتتاج  التح�ضني.   اإىل  يحتاج  طفل  كل  اإن 

الوالدة.

ومن ال�ضروري اأن يعرف الوالدان ملاذا يجب حت�ضني الطفل ؟ ومتى واأين ؟ وكم مرة يجب اأن يتم حت�ضني الطفل؟. ويقت�ضي االأمر 

اأن يعرف الوالدان اأي�ضًا اأنه ال خوف من حت�ضني الطفل، حتى ولو كان مري�ضًا اأو م�ضابًا بعجز اأو يعاين من �ضوء التغذية.

التح�سني باللقاح

ر�سائل اأ�سا�سية:

ما الذي يحق لكل اأ�ضرة و لكل جمتمع معرفته عن

التلقيح

1 التلقيح اأمر �ضروري وكل طفل يحتاج اإىل عدد من جرعات اللقاح خالل ال�ضنة االأوىل والثانية من حياته، وجلرعات داعمة 

بعد ذلك.

2 التلقيح يحمي الطفل من اأمرا�ض عديدة خطرية، و الطفل الذي مل يح�ضن �ضد املر�ض  هو اأكرث عر�ضة لالإ�ضابة مب�ضاعفاته 

اأو باإعاقة دائمة اأو اأن ميوت.

3 البدء باإعطاء لقاحات الطفل فور الوالدة ما اأمكن ، و االلتزام مبواعيد اإعطاء اللقاحات ح�ضب اجلدول املعتمد يك�ضب الطفل 

مناعة اأف�ضل بعمر اأ�ضغر.

4 ال يوجد ما مينع من تلقيح الطفل اإال )ارتفاع احلرارة ال�ضديد اأو االأمرا�ض املنهكة والتي ت�ضتدعي دخول امل�ضفى ، واأمرا�ض نق�ض 

املناعة، واملعاجلة الطويلة بالكورتيزون(.

5 يجب ا�ضتكمال اجلرعات املخ�ض�ضة لكل لقاح الأن عدم اال�ضتكمال = عدم التلقيح

6 عملية التلقيح اآمنة اإذ يتم ا�ضتخدام حمقنة جديدة لكل طفل ولكل جرعة.

7 يجب تلقيح جميع الن�ضاء يف �ضن االإجناب من عمر )15-49( بلقاح الكزاز، و ذلك  حلمايتهن وحماية وليدهن من االإ�ضابة 

مبر�ض الكزاز املميت، ولتحقيق املناعة املطلوبة  يجب ا�ضتكمال خم�ض جرعات من اللقاح اإذا مل حت�ضل اأي امراأة عليها �ضابقًا 

خالل لقاحات الطفولة و املدر�ضة.

8 اللقاح اآمن وفعال، وما يحدث عند الطفل من اأعرا�ض بعد اأخذه اللقاح )ارتفاع احلرارة، البكاء، تورم مكان اللقاح اأواحمرار( 

هي اأعرا�ض ب�ضيطة ميكن معاجلتها با�ضتخدام كمادات وخاف�ضات احلرارة.
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معلومات م�ساندة

التلقيح 

ـــروري. اأمـــــر �ـــس الــتــلــقــيــح   1

عــدد   اإىل  يــحــتــاج  طــفــل  ـــل  وك

ال�سنة  ــالل  خ مــن)اجلــرعــات( 

حياته،  مــن  والــثــانــيــة  الأوىل 

واإىل جرعات داعمة بعد ذلك.

التلقيح �ضرورة ملحة حلماية كل طفل من االإ�ضابة ببع�ض االأمرا�ض اخلطرية، ومن 

ال�ضروري لالأهل معرفة ذلك والبدء بتلقيح الطفل باكرًا ما اأمكن بعد الوالدة، والتقيد 

مبواعيد اإعطاء اللقاحات ح�ضب اجلدول املعتمد من قبل وزارة ال�ضحة.

معلومات داعمة   

اللقاحعمر الطفلالزيارة

الأول 1 الأ�سبوع  خــالل 

من الولدة

ال�ضل )BCG(التهاب الكبد البائي جرعة اأوىل

اخلما�ضي + ال�ضلل الع�ضلي جرعة اأوىلبداية ال�سهر الثالث2

 الرباعي جرعة اأوىل +ال�ضلل الع�ضلي جرة ثانيةبداية ال�سهر الرابع3

الرباعي جرعة ثانية + ال�ضلل الفموي جرعة اأوىل بداية ال�سهر اخلام�ص4

التهاب الكبد البائي جرعة ثانية + ال�ضلل الفموي جرعة ثانيةبداية ال�سهر ال�سابع5

احل�ضبة واحل�ضبة االأملانية والنكاف جرعة اأوىل + ال�ضلل الفموي جرعة ثالثة بعمر 12 �سهرًا6

)A ويعطى اأي�ضًا ڤيتامني(

الرباعي + ال�ضلل الفموي جرعة داعمة + احل�ضبة واحل�ضبة االأملانية والنكاف جرعة بعمر 18 �سهرًا7

ثانية

*اخلما�ضي يحوي لقاح التهاب الكبد البائي+امل�ضتدمية النزلية +الثالثي

**الرباعي يحوي لقاح امل�ضتدمية النزلية +الثالثي

*** الثالثي يحوي لقاح الدفرتيا +ال�ضعال الديكي +الكزاز.

 وبف�ضل اللقاح مت الق�ضاء على بع�ض االأمرا�ض مثل �ضلل االأطفال ،،كزازالوليد ،وال�ضيطرة على بع�ضها االآخر )احل�ضبة واحل�ضبة 

االأملانية(.

جدول برنامج التلقيح الوطني
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من  الطفل  يحمي  2التلقيح 

اأمــــرا�ــــص عـــديـــدة خــطــرية و 

الطفل الذي مل يلقح �سد املر�ص 

ــــرث عــر�ــســة لــالإ�ــســابــة   هـــو اأك

دائمة  باإعاقة  اأو  مب�ساعفاته 

اأو اأن ميوت.

3 البدء باإعطاء لقاحات الطفل 

واللتزام  اأمكن،  ما  الولدة  فور 

مبواعيد اإعطاء اللقاحات ح�سب 

الطفل  يك�سب  املعتمد  اجلــدول 

مناعة اأف�سل بعمر اأ�سغر.

االأطفال غري امللقحني عر�ضة لالإ�ضابة:

�ضيالن  �ضعال،  واأحيانًا  جلدي  وطفح  بحرارة  يتظاهر  والــذي  احل�ضبة  .مبر�ض 
الذهني،  النمو  التهاب ملتحمة وما ينجم عنها من �ضوء تغذية ،و�ضعف  اأنــف،اأو 

تلف حوا�ض ال�ضمع والب�ضر ف�ضاًل عن احتمال وفاة الطفل.

.مبر�ض ال�ضعال الديكي الذي يتظاهر بنوب من ال�ضعال ال�ضديد وت�ضتمر من اأ�ضبوع 
عن  ف�ضاًل  الدماغ  ،التهاب  الرئة  التهاب  عنه  ينجم  قيء  يعقبها  اأ�ضبوعيني  اإىل 

احتمال وفاة الطفل.

.مر�ض التهاب الكبد B: الذي يتظاهر بفقدان ال�ضهية، غثيان، قيء وطفح وغالبًا 
فريو�ض  بعدوى  امل�ضابني  االأ�ضخا�ض  من   %25-15 واإن  يرقان،  لظهور  مايرتقى 

التهاب الكبد املزمن �ضوف ميوتون مبكرًا اإما ب�ضبب الت�ضمع اأو �ضرطان الكبد.

.مر�ض �ضلل االأطفال والذي يتظاهر باالإ�ضابة ب�ضلل رخو حاد مع ارتفاع حرارة عند 
بداية املر�ض الذي قد ي�ضيب اإحدى ال�ضاقني اأو الذراعني، اأو اأن ي�ضيب ع�ضالت 

التنف�ض اأو البلع والذي يعُد مهددًا للحياة.

بتجرثم  م�ضحوب  وحدوثه  النزلية  امل�ضتدمية  بجرثومة  ال�ضحايا  التهاب  .مر�ض 
التهاب  الرئة،  التهاب  املزمار،  ل�ضان  بالتهاب  االإ�ضابة  احتمال  عن  ف�ضاًل  الدم 

املفا�ضل، والتهاب عظم ونقي.

ع�ضلة  التهاب  مثل  م�ضاعفات،  من  عنه  ينجم  وما  )الدفرتيا(  اخلانوق  .مر�ض 
القلب واحتمال الوفاة ف�ضاًل عن احتمال اإ�ضابة الطفل مبر�ض احل�ضبة االأملانية، 

والنكاف، وال�ضل و الكزاز، والتي يتم التلقيح �ضدها.

البدء باكرًا بتلقيح الطفل �ضروري خا�ضة لبع�ض اللقاحات :

الوليد،  حلماية  االأوىل  �ضاعة   24 خالل  باإعطائه  ى  ُيو�ضَ الذي  الكبد  لقاح  .مثل 
وخا�ضة يف حال كون االأم م�ضابة بالتهاب الكبد B، اإذ اإَن احلماية التي توفرها 

هذه اجلرعة اإذا ما عطيت خالل الفرتة املطلوبة )24 �ضاعة االأوىل بعد الوالدة( 

تتجاوز 95% يف حماية الوليد من انتقال العدوى اإليه من اأمه.

.اإن املناعة التي تت�ضكل عند الطفل تكون اأف�ضل وخا�ضة بالن�ضبة للقاح ال�ضل.
ووفيات  وعقابيل  م�ضاعفات  من  عنها  ينجم  وما  اخلطرية  االأمرا�ض  معظم  .اإن 

حتدث خالل ال�ضنة االأوىل من العمر.

تلقيح  مــن  ــع  ــان م ــد  ــوج ي ل   4

الــطــفــل اإل)ارتــــفــــاع احلـــرارة 

املنهكة  ــص  ــرا� الأم اأو  ال�سديد 

امل�سفى،  دخول  ت�ستدعي  والتي 

،املعاجلة  املناعة  نق�ص  اأمرا�ص 

الطويلة بالكورتيزون.

من االأ�ضباب الرئي�ضية التي متنع الوالدين من ا�ضطحاب اأطفالهم للتلقيح هي مر�ض 

الطفل، واالأمرا�ض التي باعتقادهم ت�ضكل مانعًا الإعطاء اللقاح هي ال�ضعال، والر�ضح، 

واالإ�ضهال، واملعاجلة باأدوية التهاب واأن يكون الطفل امل�ضاب ب�ضوء تغذية، علمًا اأنه ال 

يوجد مانع للتلقيح يف الوقت املحدد له �ضوى االأمرا�ض اخلطرية التي ت�ضتدعي دخول 

نق�ض  واأمرا�ض  بالكورتيزون،  ،واملعاجلة  ال�ضديدة  احلرارة  ،ارتفاع  امل�ضفى  الطفل 

املناعة. واالإ�ضابة ال�ضابقة باملر�ض الذي يلقح �ضده الطفل المتنع من اإعطاء الطفل 

كامل لقاحاته وخا�ضة �ضد املر�ض نف�ضه.

باقي  مثل  يلقح  وزن  بنق�ض  امل�ضاب  اأو  وقته  قبل  ولد  والــذي  اخلديج  الطفل  حتى 

االأطفال.

اجلــرعــات  ا�ستكمال  يــجــب   5

عدم  لأن  لقاح  لكل  املخ�س�سة 

الأ�ستكمال = عدم التلقيح.

ي�ضتكمل  اأن  ال�ضروري  من  مر�ض  كل  �ضد  والالزمة  املطلوبة  املناعة  تت�ضكل  حتى 

تعطى  اللقاحات  بعمر  اإَن  اإذ  لقاح.  لكل  املطلوبة  واجلرعات  لقاحاته  جميع  الطفل 

جرعة واحدة مثل ال�ضل ، وبع�ضها االآخر تعطى جرعتان احل�ضبة واحل�ضبة االأملانية 

B، وبع�ضها االآخر اأكرث من ذلك  والنكاف، وثالث جرعات مثل لقاح التهاب الكبد 

لقاح امل�ضتدمية النزلية ،لقاح الدفرتيا وال�ضعال الديكي والكزاز، لقاح ال�ضلل.اإن عدم 

ا�ضتكمال اللقاحات باجلرعات املطلوبة كافًة عدم التلقيح.
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يتم  اإذ  اآمنة  التلقيح  عملية   6

لكل  جديدة  حمقنة  ا�ستخدام 

طفل وكل جرعة لقاح.

التلقيح االآمن يعني و�ضول اللقاح ب�ضكل اآمن وفعال اإىل كل طفل، و هذا ي�ضتلزم حفظ 

للطفل  واإعطاءه  اللقاح  وحت�ضري  املطلوبة،  ال�ضروط  �ضمن  و  جيد  ب�ضكل  اللقاحات 

با�ضتخدام حمقنة جديدة لكل طفل، ولكل جرعة لقاح ، والتخل�ض ال�ضليم من املحاقن 

با�ضتخدام �ضناديق خا�ضة، لذلك حترق فيما بعد.

الن�ساء  جميع  تلقيح  يجب   7

الإجنــاب من عمر )15- �سن  يف 

وذلك  الــكــزاز  �سنة(بلقاح   49

من  وليدها  وحماية  حلمايتها 

املميت.  الكزاز  مبر�ص  الإ�سابة 

حت�ضل  مل  اإذا  اللقاح  من  جرعات  خم�ض  ا�ضتكمال  يجب  املطلوبة  املناعة  ولتحقيق 

عليها �ضابقًا خالل لقاحات الطفولة واملدر�ضة تتم الوالدة يف كثري من دول العامل يف 

ظروف غري �ضحية ،خا�ضة الوالدات التي ال تتم على اأيدي عاملني �ضحيني مدربني، 

اأو الوالدة يف غري املراكز ال�ضحية )م�ضفى -عيادة(، االأمر الذي يعر�ض كاًل من االأم 

اإىل  اأحد االأمرا�ض الرئي�ضية التي توؤدي  والطفل خلطر االإ�ضابة مبر�ض الكزاز وهو 

وفاة الوليد، فاإذا مل يتم تلقيح االأم �ضد الكزاز فاإن طفاًل من كل100 طفل �ضيموت 

ب�ضبب هذا املر�ض.

اإذ اإَن جرثومة الكزاز منت�ضرة يف كل مكان و ميكن لها اأن تنمو وتتكاثر يف اجلروح غري 

النظيفة ، وهذا يتوفر عند الوليد و اإذا ما مت قطع احلبل ال�ضري باأداة غري نظيفة، اأو 

مت و�ضع مواد غري طبية، وهذا يتم من خالل العادات واملمار�ضات ال�ضيئة عند االأهل، 

اإذ ي�ضع بع�ضهم مواد خمتلفة على مكان قطع احلبل ال�ضري بهدف الت�ضريع ب�ضفائه 

مثل )امللح، الزيت، الكحل...( وهي مواد �ضارة وحتتوي على جرثومة الكزاز.

للوقاية من هذا املر�ض يجب:

قطعه  جتنب  خالل  من  ال�ضري  احلبل  مع  اجليد  والتعامل  النظيفة  الوالدة  لتاأمني  مدربة  �ضحية  عنا�ضر  اأيدي  على  •الوالدة 
باأداة غري نظيفة.

طبيب. ا�ضت�ضارة  بعد  اإال  ال�ضري  احلبل  قطع  مكان  على  طبية  غري  مواد  و�ضع  •عدم 

الطفولة  خالل  �ضابقًا  عليها  حت�ضل  مل  اإذا  الكزاز،  لقاح  من  جرعات  بخم�ض  االإجنــاب  �ضن  يف  الن�ضاء  جميع  •تلقيح 
واملدر�ضة.                   

وحتقيق ذلك من خالل:

واملدر�ضة. الطفولة  للقاحات  فتاة  كل  •ا�ضتكمال 

اإذا مل تلقح لقاحات الطفولة واملدر�ضة يجب زيارة اأي مركز �ضحي لتلقي اأول جرعة من لقاح الكزاز وت�ضتكمل بقية اجلرعات   

اخلم�ض ح�ضب جدول خا�ض  للتلقيح �ضد الكزاز

و�ضعها  تقييم  ميكن   اأخذتها  التي  الكزاز  لقاح  اجلرعات  عدد  حتديد  ت�ضتطيع  ال  التي  اأو  كامل  ب�ضكل  املح�ضنة  غري  •املراأة 
التلقيحي وا�ضتكمال جرعات اللقاح الالزمة لها من خالل زيارتها الأي مركز �ضحي.

•لقاح الكزاز ميكن اإعطاوؤه للمراأة احلامل ويف اأي �ضهر من احلمل يف حال مل تاأخذ اأو ت�ضتكمل جرعات اللقاح �ضابقًا لتحقيق 
احلماية لها وجلنينها. 

ومتوافر  وفعال  اآمــن  اللقاح   8

ب�سكل جماين يف املراكز ال�سحية 

كافة من خالل الفرق اجلوالة:

وما يحدث من اأعرا�ض بعد اأخذ اللقاح )ارتفاع احلرارة ،البكاء ،ورم مكان اللقاح اأو 

احمرار(هي اأعرا�ض ب�ضيطة ميكن معاجلتها با�ضتخدام كمادات وخاف�ضات حرارة. 
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ما يحق لكل اأ�ضرة وجمتمع معرفته عن:

الإ�سهال

يعُد االإ�ضهال من االأ�ضباب الرئي�ضية للمرا�ضة والوفاة عند االأطفال دون �ضن اخلام�ضة من العمر وخا�ضة يف البلدان النامية.

واالإ�ضهال بالتعريف هو التربز اأكرث من املعتاد باليوم برازًا �ضائاًل اأو �ضديد الليونة.

وميـكن لالإ�ضهال اأن يكون حادًا ي�ضتمر �ضاعات اأو اأيامًا، و اإذا ا�ضتمرا )14 يومًا اأو اأكرث ( اعترب مزمنًا. 

تعُد الفريو�ضات اأكرث اأ�ضباب االإ�ضهاالت احلادة و اجلراثيم اأو �ضمومها اأو الطفيليات بن�ضبة اأقل وت�ضاعد العوامل االآتية على حدوث 

االإ�ضهال وانت�ضاره:

.مياه ال�ضرب غري النظيفة.
.تلوث الطعام.

.عدم وجود �ضرف �ضحي جيد و�ضوء اإ�ضحاح البيئة.
.االإر�ضاع اال�ضطناعي حيث ت�ضهم عدم نظافة زجاجات االإر�ضاع ، وطريقة حت�ضري احلليب يف اإحداث االإ�ضهال.

.�ضوء التغذية.
اأهم املخاطر التي ميكن اأن يت�ضبب بها االإ�ضهال : التجفاف و�ضوء التغذية مما قد يوؤدي اإىل الوفاة .

ر�سائل اأ�سا�سية:

الإ�سهال

اإذا اأدى اإىل فقد كمية كبرية من �ضوائل ج�ضمه )التجفاف(، لذا فمن ال�ضروري  اأن يـوؤدي االإ�ضهال اإىل وفاة الطـفل  1 ميكن 

اإعطاء الطفل امل�ضاب باالإ�ضهال كميات اإ�ضافية  من ال�ضوائل عن طريق الفم.

2 من ال�ضروري اأن ي�ضتمر اإطعام الطفل امل�ضاب باالإ�ضهال .

3 من ال�ضروري اال�ضتمرار يف الر�ضاعة الطبيعية للر�ضيع يف اأثناء نوبات االإ�ضهال. ومن اخلطاأ الفادح اإيقاف الر�ضاعة الوالدية 

)يف اأثناء االإ�ضهال(

4 يجب اإعطاء الطفل بعد توقف االإ�ضهال وجبة اإ�ضافية يومية مدة اأ�ضبوعني ملنع ح�ضول �ضوء التغذية اأو نق�ض الوزن.

5 يجب اللجوء اإىل طلب امل�ضاعدة الطبية عند حدوث االإ�ضهال.

6 يجب عدم اإعطاء اأي دواء اإال با�ضت�ضارة الطبيب.

7 من العوامل امل�ضاعدة على الوقاية من االإ�ضهاالت احلادة غ�ضل اليدين قبل كل طعام، وبعد ا�ضتخدام املرحا�ض. احلد من تناول 

الوجبات ال�ضريعة واالأطعمة املك�ضوفة. احلد من بيع االأطعمة اجلاهزة لالأطفال يف املدار�ض.

الإ�سهال
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املعلومات الداعمة

االإ�ضهال

اإىل  الإ�سهال  يوؤدي  اأن  ميكـن   1

كمية  فقد  اأدى  اإذا  وفـاةالطفل 

ج�سمه   مـن  ال�سوائل  من  كبـرية 

اإىل )التجفاف(.

لذا فمن ال�ضروري اإعطـاء الطفل امل�ضاب باالإ�ضهال كميات اإ�ضافية من ال�ضوائل عن 

حدوث  ملنع  ال�ضوائل  من  يتقبلها  كمية  اأكرب  الطفل  باإعطاء  االأم  الفم.تو�ضى  طريق 

التجفاف.

الطفل. رغبة  ح�ضب  الطبيعية  بالر�ضاعة  اال�ضتمرار  • �ضرورة 

التجفاف. مكافحة  حملول  • اإعطاء 

اأخرى. �ضوائل  اأي  اأو  لل�ضرب  ال�ضالح  • املاء 

اأقل بعمر  بالإ�سهال  امل�ساب   الطفل 

على  مقت�سرة  وتغذيته  �سهور   6 مــن 

الر�ساعة الطبيعية فقط:

حملول     تناول  اإىل  باالإ�ضافة   ، تخفيف  دون  احلليب  تناول  يف  ي�ضتمر  ان  "• يجب 
    مكافحة التجفاف .

اإذا كان الطفل م�سابًا بالإ�سهال يتناول 

حليبًا �سناعيًا :

. واللنب  االأرز  وماء  ال�ضوربة  مثل  املغذية  ال�ضوائل  من  اأكرث  اأو  واحدًا  • يعطى 

. التجفاف  معاجلة  • حملول 

. النقي  • املاء 

اإذا كان  العمر  ال�ساد�ص من  ال�سهر   من 

الطفل يتناول اأغذية اأو �سوائل اأخرى 

اإىل جانب حليب الأم :

بن�ضب  وغلوكوز  اأمالح  من  خا�ضة  تركيبة  من  التجفاف  مكافحة  اأمالح  "• تتاألف 
    معينة وحتل باملاء ال�ضالح لل�ضرب.

)حملول  الفموية  ــة  ــاه الإم حمــلــول 

مكافحة التجفاف(:هو لعالج التجفاف 

....ولي�ص لإيقاف الإ�سهال 

مكافحة  )حملول  حت�ضري.  عند  االأدوات  ونظافة  ال�ضخ�ضية  النظافة  توخي   1 

      اجلفاف(

يح�ضر كل ظرف االأمالح يف ن�ضف لرت من املاء =2.5 كاأ�ض كبرية.  2

مع  تدريجيًا  بالكامل  حمتوياته  االإماهة)االأزومو(وتفريغ  اأمــالح  ظرف  فتح   3 

      حتريك امل�ضحوق جيدًا حتى يذوب متامًا.

اليوم     حملول  بقية  من  والتخل�ض  بيوم،  يومًا  االإماهة  حملول  حت�ضري  .يجب 
الذي  الكاأ�ض  وتغطية  نظيف،  ومكان  بوعاء  املح�ضر  املحلول  وحفظ  ال�ضابق، 

يحتوي املحلول خالل فرتة �ضالحيته.

اأو  مياه غازية  اأو  فواكه  اأو ع�ضري  اأو ح�ضاء  االأمالح حليب  اإىل هذا  ي�ضاف  .ال 
�ضكر.

.يعطى املحلول لالأطفال ال�ضغار بامللعقة مبعدل ملعقة �ضغرية كل 1 - 2 دقيقة 
ولالأطفال االأكرب �ضنًا ميكن اإعطاء ر�ضفات متكررة من الكاأ�ض.

.والكمية التي تعطى للطفل بعد كل مرة اإ�ضهال كما ياأتي:
.للطفل اأقل من �ضنتني: من 50 – 100 مل ) ربع – ن�ضف كاأ�ض �ضعة 200 مل(

�ضعة  – كاأ�ض  )ن�ضف  مل   200 –  100 من   : اأكرث  اأو  �ضنتني  .للطفل من عمر 
200 مل( اإذا تقياأ الطفل يف اأثناء اإعطاء املحلول، يجب اأن نتوقف عن اإعطائه 

10 دقائق ثم ُيْعَطى املحلول بطريقة اأبطاأ )ملعقة �ضغرية كل دقيقتني اأو  مدة 

ثالث(.

.موا�ضلة اإعطاء املزيد من ال�ضوائل حتى يتوقف االإ�ضهال، وهذا ي�ضتغرق عادة ما 
بني ثالثة وخم�ضة اأيام.

لإعداد حملول مكافحة 

التجفاف )الأوزمو(: 
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2 من ال�سروري اأن ي�ستمر اإطعام 

بــالإ�ــســهــال.اإن  امل�ساب  الطفل 

اإيقاف الطعام يف اأثناء الإ�سهال 

خطاأ �سائع فالطعام مينع حدوث 

ه�سم  وي�ستمر  التغذية  �سوء 

الأغذية وامت�سا�سها من الأمعاء 

يف اأثناء الإ�سهال.

امل�ساعدة  اإىل  اللجوء  يجب   5

يحدث  عندما  الفورية  الطبية 

ـــــل طلب  ــى الأه ـــهـــال عــل الإ�ـــس

امل�ساعدة الطبية العاجلة)مركز 

طبيب(،  اأو  م�ست�سفى  اأو  �سحي 

عند مالحظة اأي مما ياأتي عند 

طفلهم امل�ساب بالإ�سهال 

�ضعبة يف  اإطعامه  عملية  تكون  قد  لذا  الطفل.  �ضهيـة  نق�ض  االإ�ضهال  ي�ضبب  .قد 
قليلة  كميات  باإعطائه  الطعام،  على  الطفل  ت�ضجيع  يجب  ذلك  مع  االأمر  بداية 

بفرتات متقاربة من اأطعمته املعتادة .

واالأغذية  اللينة  االأطعمة  االإ�ضهال  فرتة  اأثناء  يف  للطفل  املفيدة  االأطعمة  .من 
املهرو�ضة وقوامها احلبوب واللحم اأو ال�ضمك املطبوخ جيدًا، ومن االأغذية االأخرى 

االأطعمة  حت�ضري  ويجب  الفواكه،  اأنــواع  وبع�ض  الرائب  اللنب  لالأطفال  املفيدة 

االإ�ضهال  دام  ما  للطفل  االأطعمة  تقدمي هذه  اال�ضتمرار يف  الطازجة، كما يجب 

م�ضتمرًا.

يف  ال�ستمرار  ال�سروري  من   3

اأثناء  يف  الر�سيع  الطفل  اإر�ساع 

نوبات الإ�سهال

اأقل من  اأطفالهن كمية  اإعطاء  اأحيانًا  من الت�ضرفات املغلوطة التي تتبعها االأمهات 

اإر�ضاع الطفل،  اأنه يجب اال�ضتمرار يف  اأثناء نوبات االإ�ضهال، وال�ضحيح  احلليب يف 

واإطعامه بني احلني واالآخر، بل وزيادة عدد الر�ضعات واإطالة زمن الر�ضعة الواحدة 

اإن اأمكن.

الذي  الطفل  اإعــطــاء  يجب   4

الإ�سهال  مــن  لل�سفاء  يتماثل 

ــًا مــدة  ــافــيــة يــومــي ــة اإ�ــس ــب وج

�سوء  ملــنــع حــ�ــســول  اأ�ــســبــوعــني 

التغذية اأو نق�ص الوزن 

ال�ضفاء  على  االإ�ضهال  توقف  بعد  يوميًا  اإ�ضافية  وجبة غذائية  الطفل  اإعطاء  ي�ضاعد 

التام، فعندما يتوقف االإ�ضهال وي�ضتعيد الطفل �ضهيته للطعام يف�ضل اأن يتناول وجبة 

اإ�ضافية يوميًا ولفرتة ال تقل عن اأ�ضبوعني. وهذا ي�ضاعد على تعوي�ض ما فقده يف اأثناء 

مر�ضه.

.ارتفاع درجة حرارته.
.عدم القدرة على ال�ضرب اأو الر�ضاعة.

.�ضعف �ضربه للماء.
.التقيوؤ املتكرر.

.�ضوء حالته.
.اإذا امتزج برازه بالدم.

هنا يجب على الوالدين اال�ضتمرار يف اإعطاء الطفل ال�ضوائل اإىل حني الو�ضول على 

امل�ضت�ضفى.
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الطفل  ــاء  ــط اإع عــدم  يجب   6

اأدوية وعقاقري م�سادة لالإ�سهال 

معاجلة  اأمــالح  �سوى  الإقياء  اأو 

التجفاف، اإل بناء على ن�سيحة 

الطبيب:

ي�ضفى  عادة  فاالإ�ضهال  �ضارة.  اأو  الفائدة  عدمية  اإما  االإ�ضهال  اأدوية  معظم  • اإن 
التغذية  �ضوء  واإمنا يف  االإ�ضهال،  لي�ض يف  واخلطر  اأيام.  ب�ضعة  تلقائيًا يف غ�ضون 

م�ضادة  اأدويــة  الطفل  ُيْعَطى  فال  عنه.  الناجمني  اجل�ضم،  من  ال�ضوائل  وفقدان 

الإ�ضهال.

الطبيب. ن�ضيحة  على  بناء  اإال  احليوية  امل�ضادات  الطفل  اإعطاء  عدم  • يجب 

الإ�سهال  من  الوقاية  ميكن   7

وهذا  ال�سحيحة.  التغذية  عرب 

الطبيعة  الــر�ــســاعــة  يت�سمن 

بعد  املكملة  الأغذية  واإ�سافة 

ال�سهر ال�ساد�ص. 

وكذلك تلقيح االأطفال جميعهم، واالإ�ضحاح البيئي واملمار�ضات ال�ضحية با�ضتخدام 

املراحي�ض، والتخل�ض ال�ضليم من الف�ضالت، واملحافظة على نظافة الطعام واملاء، 

وغ�ضل االأيدي باملاء وال�ضابون قبل كل طعام وبعد ا�ضتعمال املرحا�ض. يحدث االإ�ضهال 

نتيجة دخول العوامل املمر�ضة اإىل اجل�ضم بوا�ضطة املاء اأو الطعام امللوث، اأو االأيدي 

امللوثة، اأو اأدوات الطعام و ال�ضراب، اأو الذباب واالأو�ضاخ املرتاكمة حتت االأظافر، لذا 

يجب اأخذ االحتياطات الالزمة ، ملنعها من الدخول اإىل فم الطفل منعًا من اإ�ضابته 

باالإ�ضهال.

الطرائق االأكرث فاعلية ملنع اإ�ضابة الطفل باالإ�ضهال هي:

.اإعطاء الطفل حليب اأمه خالل ال�ضتة اأ�ضهر االأول من عمره. فحليب االأم مغٍذ ونظيف و ي�ضاعد على وقاية الطفل من االإ�ضهال 
واالأمرا�ض االأخرى.

.بعد بلوغ الطفل �ضتة اأ�ضهر يقدم له طعام نظيف ، مغٍذ، ومهرو�ض ، و�ضبه جامد باالإ�ضافة اإىل حليب االأم.
.ا�ضتخدام مياه ال�ضرب النظيفة اأو غليها وتركها لتربد قبل  ا�ضتعمالها ، اإذا كان هناك �ضك بعدم نظافتها.

.اإعداد الطعام اأو حفظه بطريقة �ضحية ، و اتباع املمار�ضات  ال�ضحية يف ا�ضتخدام و�ضائل ال�ضرف ال�ضحي.
.ا�ضتخدام املراحي�ض لق�ضاء احلاجة، و�ضرورة تاأمني مرافق �ضحية  مبا فيها املراحي�ض النظيفة يف املدار�ض.

.غ�ضل االأيدي باملاء وال�ضابون بعد اخلروج من املرحا�ض، وقبل اإعداد الطعام.
.حفظ الطعام وال�ضراب يف وعاء نظيف، ويف مكان منا�ضب.

.طبخ الطعام جيدًا وحت�ضريه مبا�ضرة، اإذا اأمكن، قبل تناوله . كما يجب عدم تركه مك�ضوفًا لئال ترتاكم عليه اجلراثيم مما 
يوؤدي اإىل ف�ضاده. وينبغي حفظه يف مكان �ضحي منا�ضب .

العبث  البلدية وعدم  التي توفرها  اإغالقها جيدًا، ثم يلقى بها يف ال�ضناديق  البال�ضتيك يتم  اأكيا�ض من  .و�ضع الف�ضالت يف 
بحاويات النفايات.

.يجب تلقيح االأطفال �ضد االأمرا�ض املرتافقة مع االإ�ضهال.
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ر�سائل اأ�سا�سية:

ما الذي يحق لكل اأ�ضرة وجمتمع  معرفته عن

ال�سعال ونزلت الربد والأمرا�ص الأكرث خطورة

1 ينبغي تدفئة الطفل امل�ضاب بال�ضعال اأو بنزلة برد، وت�ضجيعه على تناول الطعام  وال�ضراب بقدر االإمكان.

 2 يف بع�ض االأحيان، يكون ال�ضعال ونزالت الربد موؤ�ضرات على حدوث م�ضكلة خطرية. والطفل الذي يتنف�ض ب�ضرعة اأو ب�ضعوبة   

 قد يكون م�ضابًا بالتهاب رئوي، وهو مر�ض ي�ضيب الرئتني. وملا كان هذا املر�ض يهدد حياة الطفل فاإن الطفل يحتاج اإىل عالج 

 

 فوري يف اأحد املرافق ال�ضحية.

3 وت�ضتطيع االأ�ضر امل�ضاعدة على الوقاية من االلتهاب الرئوي، بالتاأكد من اأن االأطفال ال ير�ضعون اإاّل من اأثداء اأمهاتهم فقط يف 

االأ�ضهر ال�ضتة االأوىل من حياتهم على االأقل، واأن جميع االأطفال يتغذون جيدًا ويتم حت�ضينهم بجميع اللقاحات.

4 اإذا كان �ضعال الطفل �ضديدًا ويتنف�ض ب�ضعوبة. فقد يكون الطفل م�ضابًا بالتهاب يف الرئتني ويحتاج اإىل رعاية طبية عاجلة.

5 يتعر�ض االأطفال والن�ضاء احلوامل،ب�ضفة خا�ضة للخطر عندما ي�ضتن�ضقون الدخان واالأبخرة املنبعثة من التبغ اأو من املطبخ 

التنف�ضية  واالأمرا�ض  الربد  ونزالت  ال�ضعـال  عن  مبوجبها  والعمل  املعلومات  تبادل  االأمر  يقت�ضي  اأخرى.ملاذا  م�ضادر  من  اأو 

اخلطرية ال�ضعال ونزالت الربد والتهاب احللق ور�ضح االأنف اأمور �ضائعة احلدوث يف حياة االأطفال وهي ال تدعو عادًة للقلق. 

قد يكون ال�ضعال ونزالت الربد ،يف بع�ض االأحيان ،عالمات الأمرا�ض اأكرث خطورة مثل االلتهاب الرئوي اأو ال�ضل )التدرن الرئوي(. 

ال�ضحة  2000 ح�ضب م�ضادر منظمة  عام  عامليًا يف  �ضن اخلام�ضة  دون  مليويّن طفل  نحو  التنف�ضي  اأمرا�ض اجلهاز  قتلت  وقد 

العاملية.

املعلومات الداعمة

ال�ضعال ونزالت الربد واالأمرا�ض التنف�ضية اخلطرية

ال�سعال ونزلت الربد 

والأمرا�ص الأكرث خطورة

امل�ساب  الطفل  ينبغي تدفئة   1

بال�سعال اأو بنزلة برد، وت�سجيعه 

على تناول الطعام وال�سراب قدر 

الإمكان.يفقد الر�سع والأطفال 

ال�سغار حرارة ج�سمهم ب�سهولة.

اأو  بال�سعال  ي�سابون  وعندما 

تغطيتهم  ينبغي  بـــرد  بــنــزلــة 

وتدفئتهم. 

التهاب  اأو  االأنف  و�ضيالن  الربد  وبنزالت  بال�ضعال  امل�ضابني  االأطفال  عالج  وميكن 

ويتطلب  اأدويــة.   دون  و�ضي�ضفون  املنزل  يف  طبيعي،  ب�ضكٍل  يتنف�ضون  والذين  احللق، 

االأمر تدفئتهم، ولكن دون املبالغة يف ذلك، واإعطاءهم كثريًا من الطعام وال�ضراب.  

ويجب عدم ا�ضتخدام االأدوية اإال اإذا و�ضفها الطبيب.

وميكن  بــاردة.  ولي�ضت  فاترة  مبياه  احلــرارة  بارتفاع  امل�ضاب  الطفل  ترطيب  يجب 

اأن  يجب  احلــرارة  ا�ضتمرت  واإذا   ، البارا�ضيتامول  مثل  احلــرارة  خاف�ضات  اإعطاوؤه 

يفح�ض من قبل طبيب.

قبل  با�ضتمرار، خا�ضة  الربد  بنزلة  اأو  بال�ضعال  امل�ضاب  الطفل  اأنف  تنظيف  ويجب 

وذلك  التنف�ض  على  الطفل  ن�ضاعد  اأن  ميكن  النوم.   اإىل  الذهاب  اأو  الطعام  تناول 

برتطيب اجلو و ا�ضتن�ضاق بخار املاء من وعاء به ماء �ضاخن ولكن دون درجة الغليان.

اأو بنزلة  اأ�ضيب بال�ضعال  اإذا ما  اأمه  وقد يجد الطفل �ضعوبة يف الر�ضاعة من ثدي 

برد. ولكن الر�ضاعة الطبيعية ت�ضاعد على مكافحة املر�ض ،وهي مهمة لنمو الطفل، 

لذلك يجب على االأم اأن ت�ضتمر يف اإر�ضاعه مرات عديدة.

ويجب ت�ضجيع االأطفال الكبار الذين ال ير�ضعون على تناول كميات �ضغرية من الطعام 

اأو ال�ضراب مرات عديدة. وعندما ينتهي املر�ض، يجب اإعطاء الطفل وجبة اإ�ضافية 

وزنه  االأقل  ي�ضرتد على  الطفل متامًا حتى  يتعافى  وال  االأقل.  اأ�ضبوع على  يوميًا مدة 

نف�ضه الذي كان عليه قبل املر�ض. ينت�ضر ال�ضعال ونزالت الربد ب�ضهولة. لذلك يجب 

على امل�ضابني بال�ضعال اأو بالربد اأن يتجنبوا ال�ضعال اأو العطا�ض اأو الب�ضق من دون 

ا�ضتخدام منديل ورقي.
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يكون  ـــان  ـــي الأح بــعــ�ــص  يف   2

عالمات  الــربد  ونــزلت  ال�سعال 

خطرية.  م�سكلة  حـــدوث  على 

ب�سرعة  يتنف�ص  الــذي  والطفل 

م�سابًا  يــكــون  قــد  ب�سعوبة  اأو 

بالتهاب يف الرئتني.

ت�ساعد  اأن  الأ�سر  وت�ستطيع   3

عــلــى الــوقــايــة مـــن اللــتــهــاب 

اأن  من  بالتاأكد  وذلــك  الــرئــوي، 

الأطفال ير�سعون حليب اأمهاتهم 

من  الأوىل  ال�ستة  الأ�ــســهــر  يف 

جميع  واأن  الأقــل،  على  حياتهم 

ــال يــتــغــذون جــيــدًا وقد  ــف الأط

ا�ستكملوا جميع اللقاحات. 

وملا كان هذا املر�ض يهدد حياة الطفل، فاإنه يحتاج اإىل عالج  فوري يف اأحد املرافق 

دون  االأنــف  و�ضيالن  احللق  والتهاب  والــربد  ال�ضعال  نوبات  اأغلب  ال�ضحية.تنتهي 

احلاجة اإىل اأدوية . ولكن يف بع�ض االأحيان يكون ال�ضعال اإحدى العالمات الدالة على 

االإ�ضابة بااللتهاب الرئوي، الذي يحتاج يف العادة اإىل م�ضادات حيوية.

اتباع  من  بد  فال  الرئوي،  االلتهاب  ملعاجلة  حيوية  م�ضادات  الطبيب  و�ضف  واإذا 

لو  حتى  التعليمات،  حتددها  التي  املدة  طوال  الــدواء  كل  الطفل  واإعطاء  التعليمات 

حت�ضن و�ضع الطفل.

وميوت عدد كثري من االأطفال بااللتهاب الرئوي يف منازلهم الأن القائمني على رعايتهم 

ال يدركون خطورة املر�ض واحلاجة الفورية اإىل الرعاية الطبية. وميكن جتنب وفيات 

املاليني من االأطفال الناجمة عن االإ�ضابة مبر�ض االلتهاب الرئوي اإذا:

.اأدرك الوالدان والقائمون على رعاية الطفل اأن ت�ضرع التنف�ض و�ضعوبته هما من   
عالمات اخلطر، واأن االأمر يحتاج اإىل م�ضاعدة طبية عاجلة.

.عرف الوالدان والقائمون على رعاية الطفل اأين ميكنهم احل�ضول على امل�ضاعدة 
الطبية.

.كانت امل�ضاعدة الطبية وامل�ضادات احليوية رخي�ضة الثمن ومتوافرة ب�ضهولة.
ويجب اأخذ الطفل ب�ضرعة اإىل عيادة �ضحية اأو الطبيب اإذا ما ظهرت اأي من العالمات 

االآتية:

.اإذا كان تنف�ض الطفل اأ�ضرع كثريًا من املعتاد بالن�ضبة للطفل ال�ضليم.
.اإذا كان الطفل يتنف�ض ب�ضعوبة اأو يلهث طالبًا الهواء.

.اإذا كان الق�ضم ال�ضفلي من ال�ضدرغائرًا نحو الداخل عندما ي�ضهق الطفل.
.اإذا ا�ضتمر ال�ضعال لدى الطفل اأكرث من اأ�ضبوعني.

.اإذا عجز الطفل عن الر�ضاعة اأو ال�ضرب.
.اإذا كان الطفل يتقياأ ب�ضكل متكرر.

.اإذا حدث لديه زرقة و ميل �ضديد للنوم.

من  وغــريه  الرئوي  االلتهاب  من  االأطفال  حماية  على  الطبيعية  الر�ضاعة  ت�ضاعد 

حياة  من  االأوىل  ال�ضتة  االأ�ضهر  يف  وحــده  االأم  حليب  اإعطاء  من  بد  وال  االأمــرا�ــض. 

الطفل  كان  اإذا  تقل  �ضوف  باملوت  اأو  الطفل مبر�ض خطري  اإ�ضابة  الطفل.اإن فر�ضة 

يتغذى جيدًا.

التنف�ضي احلادة وغريها من  اأمرا�ض اجلهاز  الوقاية من  »اأ« على  وي�ضاعد فيتامني 

وبع�ض  والكبد،  االأم،  »اأ يف حليب  فيتامني  ويوجد  منها.   بال�ضفاء  وُيعّجل  االأمرا�ض 

الزيوت، وال�ضمك، ومنتجات االألبان، والبي�ض، وبع�ض الفواكه واخل�ضار الربتقالية 

اللون وال�ضفراء، واخل�ضراوات ذات االأوراق اخل�ضراء. وميكن اأي�ضًا احل�ضول على 

م�ضتح�ضرات �ضيدالنية من مكمالت فيتامني »اأ« من املراكز ال�ضحية ح�ضب ا�ضت�ضارة 

الطبيب.

ويجب ا�ضتكمال جميع اللقاحات االأ�ضا�ضية حتى عمر ال�ضت �ضنوات، وعندها �ضيكون 

الطفل حمميًا من احل�ضبة و ال�ضعال الديكي وال�ضل، التي ميكن اأن توؤدي اإىل االألتهاب 

الرئوي واإىل اأمرا�ض اجلهاز التنف�ضي االأخرى.
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4 اإذا كان �سعال الطفل �سديدًا 

يكون  فقد  ب�سعوبة.  ويتنف�ص 

الرئتني  يف  بــالــتــهــاب  مــ�ــســابــًا 

طبية  رعـــايـــة  اإىل  ــاج  ــت ــح وي

عاجلة، واإذا ا�ستمر ال�سعال اأكرث 

فقد  مزمنًا  واأ�سبح  اأ�سبوع  من 

يكون الطفل م�سابًا بال�سل.

ال�ضل مر�ض خطري ميكن اأن يقتل الطفل. وت�ضتطيع االأ�ضر اأن ت�ضاعد يف الوقاية من 

ال�ضل اإذا تاأكدت اأن االأطفال:

.قد ا�ضتكملوا لقاحاتهم مبا فيها لقاح ال�ضل.
واإذا  ال�ضعال.  مع  بلغمًا  يخرج  اأو  بال�ضل  �ضخ�ض م�ضاب  اأي  عن  اإبعادهم  مت  .قد 
و�ضف الطبيب اأدوية خا�ضة ملعاجلة ال�ضل، فالبد من اإعطاء الطفل كامل الدواء 

طبقًا للتعليمات وطيلة املدة املحددة، حتى لو بدا اأن الطفل قد حت�ضنت �ضحته.

.يتعر�ض االأطفال والن�ضاء احلوامل ب�ضكل خا�ض للخطر عندما ي�ضتن�ضقون دخان 
)التبغ( اأو نريان الطهي.

.يكون االأطفال اأكرث ُعر�ضة لالإ�ضابة بااللتهاب الرئوي وغريه من م�ضاكل التنف�ض 
االأخرى اإذا كانوا يعي�ضون يف بيئة ملوثة بالدخان.

.ي�ضر التعر�ض للدخان ب�ضحة الطفل حتى قبل اأن يولد. لذا يجب اأال تدخن االأم 
احلامل و اأاَل تتعر�ض للدخان.

البدء  التبغ(غالبًا يف فرتة املراهقة،ويزداد احتمال  التدخني )ا�ضتخدام  تبداأ عادة 

بالتدخني عند املراهقني اإذا كان البالغون املحيطون بهم يدخنون، واإذا كان االإعالن 

عن التبغ وترويجه �ضائعني واإذا كانت منتجات التبغ رخي�ضة الثمن وي�ضهل احل�ضول 

عليها. ويجب ت�ضجيع املراهقني على جتنب التدخني وحتذير اأ�ضدقائهم من خماطره 

املوؤدية اإىل املوت يف اأعمار مبكرة.

.التدخني ال�ضلبي عامل خطورة ال�ضتمرار وتكرر اإ�ضابة اجلهاز التنف�ضي.
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ملاذا يقت�ضي االأمر تبادل املعلومات والعمل مبوجبها عن

ممار�سات �سحية

اإن اأكرث من ن�ضف االأمرا�ض التي ت�ضيب االأطفال ال�ضغار، ووفياتهم ناجتة عن اجلراثيم التي جتد طريقها اإىل اأفواههم عن 

طريق االأغذية اأو املياه اأو االأيدي امللوثة. وياأتي كثري من هذه اجلراثيم من الرباز االإن�ضاين واحليواين.

الرباز بطرحه يف  التخل�ض من  باتباع ممار�ضات �ضحية عامة جيدة هي:  االإ�ضهال،  االأمرا�ض، خا�ضة  العديد من  منع  وميكن 

املرحا�ض، وغ�ضل اليدين بال�ضابون واملاء  بعد التربز اأو التلوث برباز االأطفال، وقبل اإطعام االأطفال اأو مل�ض االأغذية، والتاأكد من 

اأن يكون روث احليوانات بعيدًا عن البيوت والطرقات واالآبار واملناطق التي يلعب فيها االأطفال. وينبغي على جميع اأفراد املجتمع 

النفايات والقمامة.  وينبغي  اآمنة من مياه  املياه، والتخل�ض ب�ضورة  لبناء املراحي�ض وا�ضتخدامها، وحماية م�ضادر  العمل معًا 

على احلكومات دعم املجتمعات املحلية بتوفري املعلومات اخلا�ضة باإقامة املراحي�ض، وكيفية بناء مراحي�ض منخف�ضة التكاليف 

ت�ضتطيع جميع االأ�ضر حتملها.  ومت�ض احلاجة اإىل الدعم احلكومي يف املناطق احل�ضرية من اأجل اإقامة �ضبكات ال�ضرف ال�ضحي 

واملجاري، وحت�ضني اإمدادات مياه ال�ضرب، وجمع القمامة.

ر�سائل اأ�سا�سية:

ما الذي يحق لكل اأ�ضرة وجمتمع معرفته عن 

ممار�سات �سحية

1 ينبغي التخل�ض من الرباز بطريقة �ضحية اآمنة. ويعُد ا�ضتخدام املرحا�ض اأف�ضل  طريقة لذلك. 

بالرباز قبل مل�ض  تلوثها  واملاء بعد  بال�ضابون  اأيديهم جيدًا  يغ�ضلوا  اأن  االأطفال،  االأ�ضرة، مبن فيهم  اأفراد  ينبغي على جميع   2

االأغذية، وقبل اإطعام االأطفال.

3 غ�ضل الوجه باملاء وال�ضابون كل يوم من �ضاأنه اأن ي�ضاعد على منع اإ�ضابة العيون باأمرا�ض معدية.  وقد توؤدي اأمرا�ض العيون 

املُعدية يف بع�ض مناطق العامل اإىل الرتاخوما التي ُت�َضِبُب فقدان الب�ضر.

املياه مغطاة  واأوعية  االإبقاء على خزانات  وينبغي  الذي مت تطهريه فقط.   املاء  اأو  اآمن  الــواردة من م�ضدر  املياه  ا�ضتخدام   4

للحفاظ على نظافتها.

5 قد تكون االأغذية النيئة اأو بقايا االأغذية حمفوفة باملخاطر. وينبغي غ�ضل االأغذية النيئة اأو طهيها.  كما ينبغي تناول االأغذية 

املطهوة دون تاأخري، اأو اإعادة ت�ضخينها  جيدًا اإذا ُتركت لتربد.

6 ينبغي املحافظة على نظافة االأغذية واالأواين وال�ضطوح امل�ضتخدمة يف اإعداد الطعام وينبغي تخزين االأغذية يف اأوعية نظيفة.

7 اإن التخل�ض االآمن من جميع النفايات املنزلية ي�ضاعد على منع االأمرا�ض.

ممار�سات �سحية
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املعلومات الداعمة

ممار�ضات �ضحية 

اأفـــراد  جميع  عــلــى  ينبغي   2

اأن  الأطفال،  فيهم  مبن  الأ�سرة، 

بال�سابون  اأيديهم جيدًا  يغ�سلوا 

وقبل  بالرباز  التلوث  بعد  واملاء 

ملــ�ــص الأغـــذيـــة، وقــبــل اإطــعــام 

ــــدي  الأي غــ�ــســل  اإن  الأطـــفـــال 

بال�سابون واملاء اأو بالرماد واملاء 

يزيل اجلراثيم.  الــرباز  مــن  التخل�ص  ينبغي   1

ا�ستخدام  ويعُد  اآمنة.  بطريقة 

ال�سرف  عــن  ف�ساًل  املــرحــا�ــص 

طريقة  اأف�سل  اجليد،  ال�سحي 

ـــبـــُب اجلــراثــيــم  لـــذلـــك، ُتـــ�ـــسَ

الإن�سان كثريًا  املوجودة يف براز 

من الأمرا�ص، خا�سة الإ�سهال. 

 واإذا انتقلت اجلراثيم اإىل املياه اأو االأغذية اأو االأيدي اأو االأواين اأو ال�ضطوح امل�ضتخدمة 

يف اإعداد االأغذية وتقدميها ، توؤدي اإىل االإ�ضابة باملر�ض.

باأكمله  الــرباز  من  التخل�ض  يف  اجلراثيم  انت�ضار  ملنع  منفرد  اإجــراء  اأهــم  ويتمثل 

الرباز  التخل�ض من  وينبغي  اآمنة.   – بطريقة  ال�ضواء  واحليواين على  – االإن�ضاين 
اإبقاء روث احليوانات  اإبقاء املرحا�ض نظيفًا، و  االإن�ضاين يف املراحي�ض. وال بد من 

بعيدًا عن البيوت والطرقات وال�ضاحات التي يلعب فيها االأطفال.

عن  جدًا  بعيدًا  التربز  اجلميع  على  ينبغي  فاإنه  مرحا�ض،  ا�ضتخدام  ا�ضتحال  واإذا 

وينبغي دفن  االأطفال.  فيها  يلعب  التي  واالأماكن  املياه  والطرقات وم�ضادر  امل�ضاكن 

الرباز على الفور. 

اإن  اأنواع الرباز كافًة ، حتى براز االأطفال الر�ضع، حتمل اجلراثيم، لذا فهي خطرية.  

واإذا تربز االأطفال دون ا�ضتخدام مرحا�ض اأو نونية لالأطفال، ينبغي تنظيف برازهم 

على الفور واإلقاوؤه يف املرحا�ض.

ينبغي تنظيف املراحي�ض با�ضتمرار.  كما يجب غ�ضل املرحا�ض مباء دافق.

م�ضاعدة  كثرية  اأحــوال  يف  احلكومية  غري  واملنظمات  املحلية  ال�ضلطات  وت�ضتطيع 

املجتمعات يف بناء املراحي�ض املطابقة للموا�ضفات ال�ضحية عرب تقدمي اال�ضت�ضارة 

عن ت�ضميم واإقامة املراحي�ض املنخف�ضة التكلفة.

وال يكفي غ�ضل االأ�ضابع باملاء – اإذ ال بد من غ�ضل اليدين بال�ضابون. فهذا من �ضاأنه 

اأن ي�ضاعد يف منع و�ضول اجلراثيم والقاذورات اإىل االأغذية اأو اإىل داخل الفم. كما 

اأن غ�ضل اليدين ميكن اأن مينع العدوى التي تنقلها الديدان. وينبغي و�ضع ال�ضابون 

واملاء يف مكان مالئم بالقرب من املرحا�ض.

.من االأهمية مبكان غ�ضل اليدين بعد التربز وبعد تنظيف موؤخرة الر�ضيع اأو الطفل 
اأو  احليوانات  مع  التعامل  بعد  اليدين  غ�ضل  اأي�ضًا  املهم  ومن  لتوه.  تربز  الــذي 

االأغذية النيئة.

اإطعام  وقبل  تناوله،  اأو  تقدميه  اأو  الطعام  اإعداد  قبل  اليدين  غ�ضل  دائمًا  .ينبغي 
االأكل  وقبل  التربز  بعد  اأيديهم  يغ�ضلوا  اأن  االأطــفــال  تعليم  وينبغي  االأطــفــال. 

مل�ضاعدتهم  على وقاية اأنف�ضهم من االأمرا�ض.

.عادًة ما ي�ضع االأطفال اأيديهم يف اأفواههم، لذا يجب غ�ضل اأيدي االأطفال من وقت 
اإىل اأخر خا�ضة بعد اأن يلعبوا يف اأماكن قذرة اأو مع حيوانات. ويتعر�ض االأطفال 

ب�ضهولة لالإ�ضابة بالديدان الطفيلية التي ت�ضتنزف املواد املغذية. وميكن اأن توجد 

الديدان وبي�ضها يف براز وبول االإن�ضان واحليوان، ويف املياه الراكدة والرتبة، ويف 

اللحوم غري املطبوخة جيدًا.

ينبغي  كما  التربز.   اأماكن  اأو  املراحي�ض  من  بالقرب  االأطفال  يلعب  اأال  .وينبغي 
الديدان من دخول اجل�ضم من خالل  املراحي�ض ملنع  بالقرب من  االأحذية  لب�ض 

القدمني.

.ينبغي عالج االأطفال املقيمني يف املناطق التي تتف�ضى فيها الديدان مرتني اأو ثالث 
مرات يف ال�ضنة بدواء م�ضاد للديدان الطفيلية.

3 غ�سل الوجه بال�سابون واملاء 

كل يوم من �ساأنه اأن ي�ساعد على 

باأمرا�ص  العيون  اإ�ــســابــة  منع 

معدية.

وقد توؤدي اأمرا�ض العيون املُعدية يف بع�ض مناطق العامل اإىل الرتاخوما التي تت�ضبب 

يف فقدان الب�ضر.اإن الوجه املّت�ضخ يجتذب الذباب، مما ين�ضر اجلراثيم التي يحملها 

اأو  الب�ضر  بالعدوى وقد ي�ضعف  اأو ت�ضاب  العيون  اآخر. وقد تتقرح  اإىل  من �ضخ�ض 

يزول اإذا مل تتَم املحافظة على نظافة العيون و�ضحتها.

واإذا كانت العيون �ضليمة، فاإن اجلزء االأبي�ض فيها يكون �ضافيًا، وتكون العيون ندية 

االحمرار  وبالغة  اجلفاف  �ضديدة  العيون  كانت  اإذا  اأمــا  حــادًا.  واالإب�ضار  والمعة، 

ومتقيحة، واإذا كان هناك اإفراز اأو �ضعوبة يف الروؤية، ينبغي عندئذ فح�ض الطفل يف 

اأقرب وقت ممكن من قبل  عامل �ضحي مدرب!!.
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من  ـــواردة  ال املــيــاه  ا�ستخدم   4

مت  الـــذي  ـــاء  امل اأو  اآمـــن  م�سدر 

الإبقاء  وينبغي  فقط.  تنقيته 

املياه  واأوعـــيـــة  خــزانــات  عــلــى 

نظافة  على  للمحفاظة  مغطاة 

املاء.

النظيفة  املياه  اإمــداداٍت كاٍفية من  لها  تتوافر  االأ�ضرة لالأمرا�ض عندما  يقل تعر�ض 

وعندما تعرف كيف حتافظ عليها، و حتفظها خالية من اجلراثيم.  واإذا مل تكن املياه 

نظيفة، فيمكن تطهريها بالغلي اأو بالرت�ضيح.

وت�ضمل م�ضادر املياه النظيفة �ضبكات االأنابيب امل�ضيدة وامل�ضونة ح�ضب املوا�ضفات 

ال�ضليمة، واالآبار االرتوازية، واالآبار املحفورة والينابيع املحمية. اأما املياه الواردة من 

م�ضادر غري اآمنة – مثل الربك واالأنهار واخلزانات املك�ضوفة واالآبار ذات ال�ضالمل 

واالأدراج – فيمكن غليها جيدًا«  لت�ضبح  اأكرث اأمانًا. وينبغي تخزين املياه يف اأوعية 

مغطاة لكي تبقى نظيفة.

ت�ضتطيع االأ�ضر املحفاظة على نظافة املياه يف البيت، من خالل:

.تخزين مياه ال�ضرب يف خزان نظيف مغطى. 
.جتنب مل�ض املاء النظيف باأيٍد غري نظيفة.

.اأخذ املاء من داخل الوعاء بوا�ضطة مغرفة  اأو كوب نظيف .
.تركيب �ضنبور اأو حنفية ماء على وعاء املياه.

.عدم ال�ضماح الأي �ضخ�ض بو�ضع يده داخل الوعاء اأو ال�ضرب منه مبا�ضرة
.اإبقاء احليوانات بعيدة عن املياه املخزنة.

.اإذا كان هناك �ضك يف �ضالمة مياه ال�ضرب، ينبغي اإعالم �ضلطة املياه املحلية.

النيئة  الأغــذيــة  تكون  قــد   5

حمفوفة  الأغـــذيـــة  بــقــايــا  اأو 

غ�سل  ــي  ــغ ــب ــن وي بـــاملـــخـــاطـــر. 

كما  طهيها.  اأو  النيئة  الأغذية 

املطهوة  الأغذية  تناول  ينبغي 

ت�سخينها  اإعادة  اأو  تاأخري،  دون 

جيدًا.

الطهي اجليد للطعام يقتل اجلراثيم.  وينبغي طهي االأغذية، خا�ضة اللحوم وحلوم 

الدواجن كلها حتى متام الن�ضج.

باأ�ضرع ما ميكن  تتكاثر اجلراثيم ب�ضرعة يف الطعام الدافئ. وينبغي تناول الطعام 

بعد طهيه بحيث ال ترتك له فر�ضة اجتذاب اجلراثيم.

.اإذا كان ال بد من االحتفاظ بالطعام اأكرث من �ضاعتني، ينبغي حينئذ االحتفاظ به 
اإما �ضاخنًا جدًا اأو باردًا جدًا.

.اإذا مت ادخار الطعام لوجبة اأخرى، ينبغي تغطيته للوقاية من الذباب واحل�ضرات، 
ثم يعاد ت�ضخينه ب�ضكل جيد قبل تناوله.

.يعُد اللنب واللنب الرائب اأو اخلائر اأغذية جيدة يف الوجبات حيث اإن حمو�ضتهما 
الدواجن  حلــوم  خا�ضة  النيئة،  االأغــذيــة  حتتوي  ما  .عــادة  اجلراثيم  منو  متنع 

واالأغذية البحرية، على اجلراثيم.  وقد يجتذب الطعام املطهو اجلراثيم اإذا ما 

الم�ض اأطعمة نيئة. لذلك ينبغي دائمًا اإبعاد االأغذية النيئة عن االأغذية املطهوة. 

وينبغي احلر�ض الدائم على تنظيف ال�ضكاكني، وطاولة التقطيع و�ضطوح اإعداد 

الطعام بعد اإعداد االأغذية النيئة.

اأن  ال�ضغار. كما  واالأطفال  للر�ضع  بالن�ضبة  اأمانًا  االأكرث  االأم احلليب  .يعُد حليب 
احلليب احليواين املغلي لتوه اأو املب�ضرت اأكرث اأمانًا من احلليب غري املغلي.

.ميكن االحتفاظ بحليب االأم بعد ع�ضره يف درجة حرارة الغرفة مدة ت�ضل اإىل 
ثماين �ضاعات يف وعاء نظيف مغطى .

وينبغي  ال�ضغار.  واالأطفال  الر�ضع  طعام  اإعداد  عند  خا�ضة  عناية  توجيه  .يجب 
اإعداده  يف احلال واأال يرتك جانبًا، اإن اأمكن.

.ينبغي تق�ضري الفاكهة واخل�ضراوات اأو غ�ضلها جيدًا مبياه نظيفة، خا�ضة اإذا كانت  
مبيدات  مثل  الكيماويات  اأن  ومع  ال�ضغار.  اأو  الر�ضع  لالأطفال  طازجة  �ضتقَدم 

احل�ضرات واالأع�ضاب ال ميكن روؤيتها على الفاكهة واخل�ضراوات،اإال اأنها موجودة 

وقد تكون خطرية.
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نظافة   على  املحافظة  ينبغي   6

وال�سطوح  والأواين  الأغــذيــة 

الطعام،   اإعــداد  يف  امل�ستخدمة 

يف  الأغــذيــة  تخزين  وينبغي 

اأوعية مغطاة.اجلراثيم العالقة 

وت�سبب  تبتلع  قــد  بــالــطــعــام 

املر�ص. 

ومن اأجل حماية االأغذية من اجلراثيم :

.ينبغي املحافظة على نظافة ال�ضطوح  امل�ضتخدمة يف اإعداد الطعام.
.ينبغي احلر�ض على نظافة وتغطية ال�ضكاكني، واأواين الطهي، والقدور واالأطباق.

.ينبغي غ�ضل قطع القما�ض املخ�ض�ضة  لتنظيف االأطباق اأو ال�ضواين غ�ضاًل جيدًا 
كل يوم وجتفيفها يف ال�ضم�ض. 

.ينبغي و�ضع االأغذية يف اأوعية مغطاة حلمايتها من احل�ضرات واحليوانات.
.ينبغي عدم ا�ضتخدام زجاجات الر�ضاعة اأو احللمات املطاطية )البزازات(، اإال بعد 

تنظيفها كل مرة باملاء املغلي الأن اجلراثيم قد تعلق بها، مما ي�ضبب االإ�ضهال.

.وينبغي اإر�ضاع االأطفال من �ضدر اأمهاتهم اأو اإطعامهم من كوب نظيف مفتوح.

جميع  من  الآمن  التخل�ص  اإن   7

على  ي�ساعد  املنزلية  النفايات 

تنت�سر  الأمــــرا�ــــص.قــــد  مــنــع 

اجلــراثــيــم بــوا�ــســطــة الــذبــاب 

وال�سرا�سري واجلرذان والفئران 

مثل  النفايات  يف  ترتعرع  التي 

الفاكهة  وق�سر  الأطعمة  بقايا 

واخل�سراوات.

ويف حال عدم وجود نظام جلمع القمامة على م�ضتوى املجتمع، حتتاج كل اأ�ضرة اإىل 

حفرة نفايات تدفن فيها القمامة اأو حترق فيها كل يوم. 

اإن احلر�ض على نظافة املناطق ال�ضكنية واملجاورة نظيفة وخلوها من الرباز والقمامة 

ومياه النفايات من �ضاأنه اأن ي�ضاعد على الوقاية من املر�ض. وميكن التخل�ض من مياه 

النفايات املنزلية على نحو اآمن بحفر حفرة لتت�ضرب املياه، اأو �ضق قناة اإىل حديقة 

املطبخ اأو اإىل احلقل. 

اإىل  واالأع�ضاب  احل�ضرات  مبيدات  مثل  الكيماويات،  من  �ضيئلة  كميات  ت�ضربت  اإذا 

ت�ضكل  فاإنها  االإقــدام  اأو  االأيــدي  اإذا طالت  اأو  بالطعام  اإذا حلقت  اأو  املياه  اإمــدادات 

مع  التعامل  يف  امل�ضتخدمة  واحلاويات  االأقم�ضة  غ�ضل  عدم  وينبغي  كبرية.  خطورة 

الكيماويات بالقرب من م�ضدر مياه البيت.

اأو  البيت  حول  الكيماويات  من  وغريها  احل�ضرات  مبيدات  ا�ضتخدام  عدم  ينبغي 

بالقرب من م�ضدر للمياه. ويجب عدم تخزين الكيماويات يف اأوعية مياه ال�ضرب اأو 

اأو املياه يف  اأو على مقربة من الطعام. ويحظر متامًا تخزين االأغذية  بالقرب منها 

عبوات املبيدات اأو االأ�ضمدة.
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ملاذا يقت�ضي االأمر تبادل املعلومات والعمل مبوجبها عن

فريو�ص نق�ص املناعة/متالزمة عوز

املناعة الب�سري املكت�سب)الإيدز( 

ي�ضاب النا�ض يف بلدان العامل كافًة بفريو�ض عوز املناعة الب�ضرية املكت�ضب )االإيدز(. وقد حتول هذا املر�ض اإىل اأزمة عاملية تزداد 

تفاقمًا يومًا بعد يوم، هناك حاليًا 40 مليونًا من الكبار واالأطفال امل�ضابني بالفريو�ض املت�ضبب باملر�ض، كما فقد ما ال يقل عن 

10.4 مليون طفل دون �ضن اخلام�ضة ع�ضرة اأمهاتهم اأو والديهم معًا ب�ضبب االإيدز.

 5 2001 والتي بلغ عددها  اأو�ضاط ال�ضباب. فمن جمموع حاالت االإ�ضابات اجلديدة يف عام  وتتزايد االإ�ضابة مبر�ض االإيدز يف 

ماليني اإ�ضابة، ما يقرب من ن�ضف هذا العدد من ال�ضباب الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و24 �ضنة. وت�ضري التقديرات اإىل اأن نحو 

11.8 مليون ن�ضمة يف مقتبل العمر م�ضابون بالفريو�ض واملر�ضى  منهم7.3 مليون �ضابة، و 4.5 مليون �ضاب.

وينجم مر�ض االإيدز عن االإ�ضابة بفريو�ض نق�ض املناعة الب�ضري املكت�ضب )HIV(. يقوم هذا الفريو�ض بتدمري جهاز املناعة 

�ضد �ضائر االأمرا�ض االأخرى. ويقت�ضر العالج على م�ضاعدة امل�ضابني بفريو�ض ومر�ض االإيدز على اأن يحيوا حياة اأف�ضل، ولكن 

حتى االآن لي�ض هناك من لقاح اأو عالج �ضاٍف لهذا املر�ض.

فريو�ص نق�ص املناعة

متالزمة عوز املناعة الب�سري 

املكت�سب)الإيدز( 

اأن  البلدان  النا�ض يف كل  وينبغي على جميع  االإيدز.  انت�ضار فريو�ض مر�ض  االأكرث فاعلية يف مواجهة  اال�ضرتاتيجية  الوقاية هي 

يعرفوا كيف يتجنبون التقاط العدوى ون�ضر املر�ض.

اإىل مراكز  الو�ضول  �ضبل  لتوفري  اأولوية عليا  اإيالء  وينبغي  االإيدز.  انتقال فريو�ض  ال�ضليم يحول دون  وال�ضلوك  واملعرفة  فالوعي 

اال�ضت�ضارة قي كل بلد، واأن يكون لكل فرد احلق يف احل�ضول على اال�ضت�ضارة والفح�ض الطوعي وال�ضري، واحلق يف احلماية من 

جميع اأ�ضكال التمييز اأو الو�ضم.

ويقت�ضي االأمر تقدمي الرعاية،والدعم النف�ضي واالجتماعي والتعاطف مع الذين يتعاي�ضون مع االإيدز اأو امل�ضابني به، وينبغي اتخاذ 

االإجراءات الالزمة الإزالة احلواجز االجتماعية والثقافية وال�ضيا�ضية التي قد تعرقل احل�ضول على اخلدمات املنا�ضبة.
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ر�سائل اأ�سا�سية:

ما الذي يحق لكل اأ�ضرة ولكل جمتمع معرفته عن

فريو�ض عوز املناعة/متالزمة  نق�ض املناعة الب�ضرية املكت�ضب )االإيدز(

1 االإيدز مر�ض ال عالج �ضاٍف له، ولكن ميكن الوقاية منه. وينت�ضر فريو�ض عوز املناعة الب�ضري امل�ضبب ملر�ض االإيدز عن طريق 

االت�ضال اجلن�ضي بني �ضخ�ض م�ضاب واآخر غري م�ضاب، ونقل الدم دون فح�ضه اأواًل، وبوا�ضطة االإبر واملحاقن امللوثة )التي 

اأو  اإىل طفلها خالل احلمل  امراأة م�ضابة  الوريدية(، وعن طريق  املخدرات  االأدوية وعند متعاطي  ت�ضتعمل غالبًا يف حقن 

الوالدة اأو الر�ضاعة.

2 يتعر�ض جميع النا�ض، مبا يف ذلك االأطفال، ملخاطر االإ�ضابة بفريو�ض نق�ض املناعة الب�ضري املكت�ضب/االإيدز. ويحتاج النا�ض 

جميعًا اإىل معلومات واإىل توعية عن املر�ض واإىل اكت�ضاب املهارات احلياتية، واتباع االأمناط ال�ضلوكية التي جتنبهم التعر�ض 

للعدوى.

3 ينبغي على اأي �ضخ�ض، ذكرًا كان اأم اأنثى، ي�ضك يف اإ�ضابته بفريو�ض نق�ض املناعة الب�ضرية املكت�ضب/االإيدز، مراجعة اأحد 

مراكز مكافحة االإيدز والتحليل الطوعي لتلقي امل�ضورة ال�ضرية واإجراء االختبار �ضرًا وجمانًا.

امتنع  اإذا  االت�ضال اجلن�ضي  الناجمة عن  املكت�ضب/االإيدز  الب�ضرية  املناعة  االإ�ضابة بفريو�ض عوز  4 ميكن احلّد من خماطر 

النا�ض عن اإقامة عالقات جن�ضية خارج اإطار الزواج.

5 الن�ضاء ب�ضفة خا�ضة اأكرث ُعر�ضة لالإ�ضابة بفريو�ض عوز املناعة الب�ضرية املكت�ضب/االإيدز، ويحتجن اإىل توعية حلماية اأنف�ضهن 

وجتنب العدوى.

اأنف�ضهم من فريو�ض عوز املناعة الب�ضرية املكت�ضب/االأيدز، وذلك  6 ت�ضتطيع االأ�ضرة و املدر�ضة م�ضاعدة ال�ضباب على حماية 

باحلديث معهم عن كيفية جتنب االإ�ضابة باملر�ض وانت�ضاره مبا يتنا�ضب مع منوهم العقلي واجل�ضدي.

 اإىل طفلها خالل احلمل اأو الوالدة، اأو عن 
ٍ
7 ميكن اأن تنتقل االإ�ضابة بفريو�ض نق�ض املناعة الب�ضري املكت�ضب/االإيدز من اأم

طريق الر�ضاعة من الثدي. وينبغي على الن�ضاء احلوامل. الالئي ي�ضاورهن �ضك يف احتمال تعر�ضهن للعدوى ال�ضعي الإجراء 

الفح�ض وتلقي امل�ضورة.

8 قد ينت�ضر فريو�ض نق�ض املناعة الب�ضرية املكت�ضب / االإيدز بوا�ضطة االإبر واملحاقن غري املعقمة، التي غالبًا ما ت�ضتعمل يف حقن 

املخدرات. كما اأن �ضفرات احلالقة امل�ضتعملة اأو االأدوات التي جترح اجللد اأو تقطعه م�ضوؤولة عن بع�ض خماطر انت�ضار فريو�ض 

نق�ض املناعة الب�ضرية املكت�ضب/االإيدز.

9 االأ�ضخا�ض امل�ضابون باالأمرا�ض املنقولة عن طريق االت�ضال اجلن�ضي اأ�ضد ُعر�ضة خلطرالتقاط فريو�ض نق�ض املناعة الب�ضرية 

العالج  طلب  اجلن�ضي  االت�ضال  طريق  عن  املنقولة  باالأمرا�ض  امل�ضابني  على  وينبغي  االأخرين.  اإىل  ونقله  املكت�ضب/االإيدز 

الفوري وجتنب العالقات اجلن�ضية اإال با�ضتخدام اأ�ضاليب الوقاية ملنع انتقال العدوى اإىل االأخرين.

املعلومات الداعمة

فريو�ض عوز املناعة الب�ضرية/متالزمة 

نق�ض املناعة الب�ضرية املكت�ضب/االإيدز

�ساٍف  عــالج  ل  مر�ص  1الإيـــدز 

منه.  الوقاية  ميكن  ولكن  لــه، 

املناعة  نق�ص  فريو�ص  وينت�سر 

ملر�ص  امل�سبب  املكت�سب  الب�سرية 

الت�سال  طــريــق  ــن  ع الإيـــــدز 

اجلن�سي بني �سخ�ص م�ساب واآخر 

غري م�ساب.

غالبًا  ت�ضتعمل  )التي  امللوثة  واملحاقن  االإبر  وبوا�ضطة  اأواًل،  فح�ضه  دون  الدم  ونقل 

يف حقن االأدوية ولدى متعاطي املخدرات الوريدية(، وعن طريق امراأة م�ضابة اإىل 

طفلها خالل احلمل اأو الوالدة اأو الر�ضاعة.ينتقل االإيدز بوا�ضطة فريو�ض عوز املناعة 

الب�ضري املكت�ضب الذي يدمر »جهاز املناعة« اأو نظام الدفاع يف اجل�ضم.

�ضنوات  املكت�ضب/االإيدز  الب�ضرية  املناعة  نق�ض  بفريو�ض  امل�ضابون  يعي�ض  ما  وعادًة 

دون اأن تظهر عليهم اأية اأعرا�ض للمر�ض. وقد يبدون وي�ضعرون باأنهم اأ�ضحاء، لكنهم 

قد ي�ضتمرون يف نقل الفريو�ض اإىل اآخرين.

واالإيدز هو املرحلة االأخرية من االإ�ضابة بفريو�ض نق�ض املناعة الب�ضرية املكت�ضب. وامل�ضابون باالإيدز يزدادون �ضعفًا الأَن اأج�ضامهم 

تفقد القدرة على مقاومة االأمرا�ض، يتطور االإيدز لدى الكبار خالل فرتة متتد و�ضطيًا من 7 اإىل 10 �ضنوات بعد االإ�ضابة. اأما لدى 

االأطفال ال�ضغار، فهو يتطور عادًة ب�ضرعة اأكرب كثريًا. واالإيدز مر�ض ال عالج �ضاٍف له، لكن االأدوية اجلديدة قد ت�ضاعد مر�ضى 

االإيدز على اأن يعي�ضوا ب�ضحة اأف�ضل. ويف معظم احلاالت ينتقل فريو�ض عوز املناعة الب�ضري املكت�ضب/االإيدز من �ضخ�ض م�ضاب 

اإىل اأخر عن طريق االت�ضال اجلن�ضي خارج نطاق الزواج وغري املاأمون، من خالل ال�ضوائل التنا�ضلية )مني،�ضائل مهبلي(اأو الدم.

واملحاقن  االإبر  ا�ضتخدام  طريق  عن  اأخر  اإىل  م�ضاب  �ضخ�ض  من  املكت�ضب/االإيدز  الب�ضري  املناعة  نق�ض  فريو�ض  ينتقل  وقد 

غري املعقمة )التي ت�ضتعمل يف اأغلب االأحيان يف حقن املخدرات(، و�ضفرات احلالقة، و االأدوات احلادة التي ت�ضتعمل يف الو�ضم 

واحلجامة والتجميل وغريها من االأدوات اخلا�ضة باحلقن اأو القطع اأو وخز اجل�ضم، اأو عن طريق نقل الدم امللوث، ويجب فح�ض 

جميع اأنواع الدم وم�ضتقاته قبل حفظها اأو نقلها اإىل اأ�ضخا�ض اآخرين للتاأكد من خلوها من فريو�ض نق�ض املناعة الب�ضري املكت�ضب 

وغريه من العوامل املمر�ضة.

وال ميكن اأن حتدث االإ�ضابة بفريو�ض نق�ض املناعة الب�ضري املكت�ضب / االإيدز من مالم�ضة امل�ضابني. كما اأن العناق، وامل�ضافحة 

وال�ضعال والعط�ض ال تن�ضر املر�ض. وال ينتقل فريو�ض نق�ض املناعة الب�ضري املكت�ضب/االإيدز عن طريق مقاعد املراحي�ض اأو الهاتف 

اأو االأطباق اأو االأكواب اأو اأواين االأكل اأو املنا�ضف اأو �ضرا�ضف ال�ضرير اأو برك ال�ضباحة اأو احلمامات العمومية. كما اأن فريو�ض نق�ض 

املناعة الب�ضري املكت�ضباالإيدز ال ينتقل بوا�ضطة البعو�ض اأو احل�ضرات االأخرى.
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النا�ص،  بع�ص  يتعر�ص  قــد   2

ــال، ملخاطر  ــف الأط ذلــك  مبــا يف 

املناعة  الإ�سابة بفريو�ص نق�ص 

الــبــ�ــســري املــكــتــ�ــســب/الإيــدز.  

ويــحــتــاج الــنــا�ــص جــمــيــعــًا اإىل 

معلومات واإىل توعية عن املر�ص 

للحّد من انت�ساره.

اأي �سخ�ص، ذكرًا  3 ينبغي على 

اإ�سابته   اأنثى، و ي�سّك يف  اأم  كان 

الب�سري  املناعة  نق�ص  بفريو�ص 

اأحد   مراجعة  املكت�سب/الإيدز، 

لتلقي   الإيـــدز  مكافحة  مــراكــز 

امل�سورة ال�سرية واإجراء الفح�ص 

الطوعي �سـرًا وجمانًا. 

يحتاج االأطفال وال�ضغار امل�ضابون بفريو�ض نق�ض املناعة الب�ضري املكت�ضب/االإيدز 

اإىل تغذية جيدة وحت�ضني ورعاية �ضحية منتظمة لتجنب م�ضاعفات اأمرا�ض الطفولة 

ال�ضائعة التي قد تكون قاتلة.  واإذا ما اأ�ضيب الطفل بالعدوى، فاالأرجح اأن تكون االأم 

م�ضابة، ورمبا االأب اأي�ضًا. وقد يتطلب االأمر زيارات للرعاية املنزلية.

ويف البلدان التي ترتفع فيها معدالت االإ�ضابة بفريو�ض نق�ض املناعة الب�ضري املكت�ضب/

اأي�ضًا  ويتاأثرون  بل  فح�ضب،  والعدوى  االإ�ضابة  ملخاطر  االأطفال  يتعر�ض  ال  االإيــدز، 

بتداعيات فريو�ض نق�ض املناعة الب�ضري املكت�ضب/االإيدز على اأ�ضرهم وجمتمعاتهم.

وقعوا  الذين  الرعاية،  ومقدمي  واملعلمني  الوالدين  يفقدون  ممن  االأطفال  يحتاج 

ما  ال�ضتيعاب  م�ضاعدة  اإىل  املكت�ضب/االإيدز  الب�ضري  املناعة  نق�ض  لفريو�ض  �ضحية 

يجري حولهم والتعامل مع خ�ضارتهم واأحزانهم.

ريب،  دون  ويواجهون  الأ�ضرهم.  اأربابًا  باعتبارهم  اأ�ضر،  اأرباب  وكاأنهم  امل�ضوؤوليات،  حتمل  اإىل  اليتامى  االأطفال  ي�ضطر  .قد 
�ضعوبات اقت�ضادية كبرية. واإذا حظي االأطفال اليتامى بالرعاية من جانب االآخرين، فاإن املوارد املحدودة لتلك االأ�ضرة ال بّد 

اأن تت�ضع لت�ضمل االحتياجات االإ�ضافية الأولئك االأطفال.

.االأطفال الذين يتعاي�ضون مع فريو�ض نق�ض املناعة الب�ضري املكت�ضب/االإيدز اأو مع اأ�ضٍر م�ضابة به، قد يو�ضمون بالعار اأو يعزلون 
عن املجتمع ويحرمون من فر�ض احل�ضول على اخلدمات ال�ضحية واملدر�ضية. ومن �ضاأن التدريب اجليد املوجه للمدر�ضني  

ونظرائهم الرتبويني حول هذا املر�ض اأن يعزز التفاهم والتعاطف واأن يحد من التمييز.

ينبغي بذل اجلهود للحفاظ على متا�ضك االأ�ضر امل�ضابة بفريو�ض نق�ض املناعة الب�ضري املكت�ضب/االإيدز. كما ينبغي بذل اجلهود 

لتجنب ممار�ضة التمييز على االأطفال اليتامى. ذلك اأن اليتامى تخف معاناتهم النف�ضية اإذا وجدوا العناية من جانب االأ�ضرة اأو 

املجتمع.

ويتلقى قلة من ال�ضباب ال�ضغار املعلومات الدقيقة واملالئمة التي يحتاجونها.  وينبغي اأن تتوافر لالأطفال يف �ضن التعليم املدر�ضي 

اأن تن�ضط قدراتهم  الب�ضرية املكت�ضب/االإيدز وعن مهارات احلياة قبل  املعلومات املنا�ضبة الأعمارهم عن فريو�ض نق�ض املناعة 

اجلن�ضية. فقد تبني اأن التوعية والتثقيف يف هذه املرحلة توؤخر الن�ضاط اجلن�ضي وتعلم امل�ضوؤولية.

يتعر�ض االأطفال املقيمون يف موؤ�ض�ضات، اأو يف ال�ضوارع اأو يف خميمات الالجئني اإىل خماطر اأكرب لالإ�ضابة بعدوى فريو�ض نق�ض 

املناعة الب�ضري املكت�ضب/االإيدز مقارنة باالأطفال االآخرين. وينبغي توفري خدمات الدعم ال�ضرورية وفقًا لذلك.

املكت�ضب/االإيدز  الب�ضري  املناعة  الفح�ض عن فريو�ض نق�ض  واإجراء  اإن اال�ضت�ضارة 

من �ضاأنه اأن ي�ضاعد يف الك�ضف املبكر عن االإ�ضابة، ويف متكني امل�ضابني من احل�ضول 

تفاقم  قد  التي  االأخــرى  املعدية  االأمرا�ض  ومعاجلة  املطلوبة،  الدعم  خدمات  على 

اإ�ضابتهم بعوز املناعة، وتعلم كيفية التعاي�ض مع الفريو�ض واملر�ض، وكيفية جتنب نقل 

العدوى اإىل اأخرين. كما اأن اال�ضت�ضارة والفح�ض من �ضاأنه اأن ي�ضاعد غري امل�ضابني 

بالعدوى على املحافظة على عدم التقاط العدوى.

اإذا جاءت نتيجة فح�ض فريو�ض نق�ض املناعة الب�ضري املكت�ضب/االإيدز �ضلبية، فاإن 

ذلك يعني اأن ال�ضخ�ض املعني غري م�ضاب اأو اأن الوقت مبكر الكت�ضاف الفريو�ض. وقد 

ال يك�ضف فح�ض الدم وجود اإ�ضابة طوال االأ�ضهر الثالثة االأوىل من العدوى. وينبغي 

اإعادة االفح�ض بعد ثالثة اأ�ضهر من التعر�ض املحتمل للعدوى. ونظرًا الأَن ال�ضخ�ض 

امل�ضاب قادر على نقل الفريو�ض يف اأي وقت، فاإن االأمر ي�ضتلزم اتباع طرائق الوقاية 

ملنع العدوى عن االأخرين

والفح�ض  اال�ضت�ضارة  خدمات  بتوفري  تطالب  اأن  واملجتمعات  االأ�ــضــر  على  ينبغي 

واملعلومات عن فريو�ض نق�ض املناعة الب�ضرية املكت�ضب/االإيدز، و تدعمها، للم�ضاعدة 

يف حماية الكبار واالأطفال من املر�ض.

اإن اختبار فريو�ض عوز املناعة الب�ضري املكت�ضب/االإيدز من �ضاأنه اأن ُي�ضاعد الزوجني 

اأحدهما م�ضابًا، فاإنه  اإذا كان  اأطفال، الأنه  على اتخاذ القرار املنا�ضب عن اإجناب 

ميكن اأن ينقل العدوى اإىل االآخر يف حماولة ل�ضمان احلمل.

وقف  اإذا  املكت�ضب/االإيدز  الب�ضرية  املناعة  نق�ض  فريو�ض  انت�ضار  تخفي�ض  وميكن 

اجلن�ض،  ممار�ضة  عن  وامتنعوا  الفريو�ض،  بانتقال  اخلا�ضة  احلقائق  على  ال�ضباب 

خارج اإطار الزواج.

اإن العفة واالإخال�ض املتبادل بني زوجني غري م�ضابني يحميهما كليهما من فريو�ض 

نق�ض املناعة الب�ضرية املكت�ضب/ االإيدز. 

وكلما تعددت عالقات املرء وممار�ضته اجلن�ضية خارج غطاء الزواج زادت خماطر 

اإىل  ونقلها  املكت�ضب/االإيدز  الب�ضري  املناعة  نق�ض  فريو�ض  لعدوى  اأحدهم  التقاط 

غريه.

املناعة  نق�ض  بفريو�ض  م�ضابًا  ما  فرد  هل  ملعرفة  و�ضيلة  اأدق  هو  الدم  فح�ض   .
الب�ضري املكت�ضب/االإيدز. وقد يبدو ال�ضخ�ض امل�ضاب �ضليمًا متامًا.
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اأكرث  خا�سة  ب�سفة  الن�ساء   4

عوز  بفريو�ص  لالإ�سابة  ُعر�سة 

املكت�سب/ الب�سري  املناعـــة 

توعية  اإىل  ويحتجن  الإيـــدز  

حلماية اأنف�سهن من العدوى.

يف كثري من البلدان، تكون معدالت االإ�ضابة بفريو�ض نق�ض املناعة الب�ضري املكت�ضب/

فالفتيات يف مرحلة  املراهقني.  ال�ضبان  بني  منها  كثريًا  اأعلى  املراهقات  بني  االإيدز 

املراهقة اأ�ضد ُعر�ضة لعدوى فريو�ض نق�ض املناعة الب�ضري املكت�ضب/االإيدز لالأ�ضباب 

االآتية:

اأنف�ضهن من  ي�ضتطعن حماية  اأو قد ال  املخاطر  ال�ضغريات  الفتيات  .قد ال تدرك 
حماوالت التورط يف عالقات جن�ضية.

الن�ضاء  لدى  منها  للعدوى  ُعر�ضة  واأكــرث  اأرق  لديهن  املهبل  اأغ�ضية  .اإن 
النا�ضجات.

.قد تقع املراهقات فري�ضة للرجال االأكرب �ضنًا، الذين يت�ضّيدون ن�ضاء �ضغريات بال 
خربات جن�ضية اأو بخربات حمدودة، واأقل احتمااًل لالإ�ضابة باملر�ض.

.وينبغي على الفتيات والن�ضاء رف�ض القيام بعالقات جن�ضية خارج اإطار الزواج، 
ويف تفادي حماوالت التورط بعالقات جن�ضية غري �ضرعية وحماية اأنف�ضهن.

واملدر�سة  الأ�سرة  على  يجب   5

حماية  على  ال�سباب  م�ساعدة 

اأنف�سهم من فيــرو�ص نق�ساملناعة 

ــب/الإيــدز،   ــس ــ� ــكــت الــبــ�ــســري امل

والإر�ــســاد  بالتوعية  وذلـــك 

كــيــفــيــة جتنب  ـــني عـــن  ـــالزم ال

الإ�سابة باملر�ص ون�سره.

يحتاج ال�ضباب اإىل فهم خماطر فريو�ض نق�ض املناعة الب�ضري املكت�ضب/االإيدز. ويف 

امل�ضوؤولني  االأ�ضخا�ض  اأو  واالأو�ضياء  ال�ضحّيني  والعاملني  واملعلمني  الوالدين  مقدور 

يف املجتمع، اأن يحّذروا ال�ضباب من فريو�ض ومر�ض االإيدز، واالأمرا�ض املنقولة عن 

طريق االت�ضال اجلن�ضي.

اأمرًا حمرجًا. واإحدى طرق فتح باب  قد تكون مناق�ضة االأمور اجلن�ضية مع ال�ضباب 

النقا�ض مع االأطفال والتالميذ يف �ضن التعليم املدر�ضي هي �ضوؤالهم عما �ضمعوه عن 

فريو�ض نق�ض املناعة الب�ضري املكت�ضب/االإيدز. واإذا كان اأي من معلوماتهم مغلوطة. 

ينبغي اأن تنتهز الفر�ضة لتقدمي املعلومات ال�ضحيحة لهم مبا ينا�ضب اأعمارهم. اإن 

االأبوين  اأحد  واإذا وجد  بالغة االأهمية.  اإليهم م�ضاألة  ال�ضباب واال�ضتماع  احلديث مع 

اأو من قريب اأو �ضخ�ض  حرجًا يف املناق�ضة، فاإنه ي�ضتطيع طلب الن�ضح من املدر�ض 

متمر�ض يف مناق�ضة ق�ضايا ح�ضا�ضة لري�ضده حول كيفية التحدث يف هذا ال�ضاأن.

من ال�ضروري اأن يعرف ال�ضباب عدم وجود لقاح م�ضاد اأو عالٍج �ضاٍف لفريو�ض نق�ض 

املناعة الب�ضري املكت�ضب/االإيدز. كما يحتاجون اإىل اأن يدركوا اأن الوقاية هي و�ضيلة 

احلماية الوحيدة من هذا املر�ض. ويحتاج ال�ضباب اأي�ضًا اإىل تقوية عزائمهم بحيث 

يرف�ضون ممار�ضة اجلن�ض خارج اإطار العالقة الزوجية.

نق�ض  بفريو�ض  االإ�ضابة  خلطر  يتعر�ضون  ال  اأَنهم  يعرفوا  اأن  اإىل  االأطفال  ويحتاج 

اأو  االأطفال  مع  العادي  االجتماعي  االختالط  من  املكت�ضب/االإيدز  الب�ضري  املناعة 

الكبار من امل�ضابني بالفريو�ض. كما يحتاج االأ�ضخا�ض املتعاي�ضون مع فريو�ض نق�ض 

املناعة الب�ضري املكت�ضب/االإيدز اإىل الرعاية والدعم. وي�ضتطيع ال�ضباب القيام بدور 

يف هذا ال�ضبيل باإظهار الدعم لهم.
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من ال�ضروري اأن تعرف الن�ضاء احلوامل:

.اأن العالج باأدوية معينة خالل احلمل قد يحّد كثريًا من خطر انتقال العدوى من احلامل امل�ضابة باالإيدز اإىل الطفل الر�ضيع.
اأن حتّد من خماطر انتقال العدوى من  احلامل امل�ضابة باالإيدز اإىل  .اأن الرعاية اخلا�ضة خالل احلمل والوالدة من �ضاأنها 

الطفل الر�ضيع.

ومن ال�ضروري اأن تعرف االأمهات امل�ضابات الالتي يتلقني الرعاية الطبية اخليارات املختلفة لتغذية اأطفالهن الر�ضع واملخاطر 

املت�ضلة بذلك. وي�ضتطيع العاملون ال�ضحّيون تقدمي املعونة يف حتديد اأ�ضلوب للتغذية يزيد فر�ضة الر�ضيع لكي ينمو ب�ضحة جيدة، 

وتبعد فريو�ض نق�ض املناعة الب�ضري املكت�ضب/االإيدزعنه.

اأما االأطفال املولودون الأمهات مل يتلقني عالجًا رغم اإ�ضابتهن بفريو�ض نق�ض املناعة الب�ضري املكت�ضب/االإيدز، فاإن فر�ضة والدتهم  

حاملني الفريو�ض تبلغ واحدًا من كل ثالثة. كما اأن اأكرث من ثلثي االأطفال الر�ضع امل�ضابني بالفريو�ض قد ميوتون قبل بلوغهم �ضن 

اخلام�ضة من العمر.

6 الإ�سابة بفريو�ص عوز املناعـة  

ميكن  املكت�سب/الإيدز  الب�سرية 

طفلها  اإىل  الأٍم  مــن  ينتقل  اأن 

عن  اأو  الولدة،  اأو  احلمل  خالل 

طريق الر�ساعة من الثدي. 

املناعة  عوز  بفريو�ض  امل�ضابــات  اجلدد  االأمهات  اأو  احلوامل  الن�ضاء  على  وينبغي 

الب�ضري املكت�ضب/االإيدز، اأو الالئي ينتابهم �ضك يف ذلك مراجعة اأحد مراكز امل�ضورة 

الإجراء االختبار وتلقي امل�ضورة.اإن اأقوى و�ضيلة فعالة للحّد من انتقال فريو�ض نق�ض 

املناعة الب�ضري املكت�ضب/االإيدز من االأم اإىل الطفل هي احليلولة دون اإ�ضابة الن�ضاء 

بهذا الفريو�ض.

ويعُد ت�ضجيع الن�ضاء على عدم ممار�ضة اجلن�ض خارج اإطار الزوجية، و�ضرعة اكت�ضاف 

االأمرا�ض املنقولة عن طريق االت�ضال اجلن�ضي وعالجها، عاماًل م�ضاعدًا للحد من 

اإ�ضابة الن�ضاء بفريو�ض نق�ض املناعة الب�ضرية املكت�ضب/االإيدز. واإذا اكت�ضفت امراأة 

اأنها حتمل الفريو�ض، فاإنها حتتاج اإىل الدعم النف�ضي واالجتماعي وامل�ضورة مل�ضاعدتها 

املجتمعات  يف  الدعم  ملجموعات  وميكن  مل�ضتقبلها.  والتخطيط  قرارات  اتخاذ  على 

املحلية، وكذلك املنظمات غري احلكومية اأن ت�ضاند الن�ضاء يف اتخاذ هذه القرارات 

وفق االأنظمة والقوانني وال�ضيا�ضات الوطنية.

نق�ص  ــص  ــريو� ف ينت�سر  ــد  ق  7

املناعة الب�سري املكت�سب/الإيدز 

غري  واملــحــاقــن  الإبـــر  بوا�سطة 

املعقمة، التي غالبـًا ما ت�ستعمـل 

يف حقـن املخدرات.

كما اأن �ضفرات احلالقــة امل�ضتعملة اأكرث من مرة اأو االأدوات احلادة امل�ضتعملة يف الو�ضم 

اأو تثقبه م�ضوؤولة عـن بع�ض خماطر  واحلجامة والتجمي وغريها التـي جترح اجللد 

انت�ضار فريو�ض نقـ�ض املناعة الب�ضرية املكت�ضب/االإيدز. تنقل االإبرة اأو احلقنة غري 

املعقمة فريو�ض نق�ض املناعة الب�ضري املكت�ضب/االإيدز من �ضخ�ض اإىل اأخر. وينبغي 

عدم ا�ضتخدام اأي �ضيء يخرتق اأو يجرح جلد االإن�ضان اإال اإذا كان معقمًا.

غري  بطرائق  اجلن�ض  ميار�ضون  اأو  باملخدرات  اأنف�ضهم  يحقنون  الذين  واالأ�ضخا�ض 

خلطر  عر�ضًة  اأكرث  هم  باملخدرات  اأنف�ضهم  يحقنون  الذين  االأ�ضخا�ض  مع  ماأمونة 

االأ�ضخا�ض  على  وينبغي  املكت�ضب/االإيدز.  الب�ضري  املناعة  نق�ض  بفريو�ض  االإ�ضابة 

اأو  اإبرة  ا�ضتعمال  على  دائمًا  يحر�ضوا  اأن  باملخدرات  اأنف�ضهم  بحقن  يقومون  الذين 

حمقنة نظيفة، واأن يتجنبوا متامًا ا�ضتعمال اإبرة اأو حمقنة ا�ضتخدمها �ضخ�ض اآخر.

العاملني  قبل  من  وبالغ  طفل  كل  حت�ضني  يف  ومعقمة  جديدة  اإبــر  ا�ضتعمال  يجب 

ال�ضحيني املدربني.

اإن ا�ضتخدام اإبر اأو حماقن ا�ضتعملها �ضخ�ض اأو اأ�ضخا�ض اآخرون، مبا يف ذلك اأفراد 

االأ�ضرة، قد ينقل فريو�ض نق�ض املناعة الب�ضري املكت�ضب/االإيدز اأو غريه من االأمرا�ض 

التي تهدد حياة االإن�ضان. ويجب اأن يلتزم اجلميع بعدم ا�ضتخدام االإبر واملحاقن التي 

ا�ضتخدمها غريهم. وينبغي اأن يطلب الوالدان اإىل العاملني ال�ضحّيني ا�ضتعمال اإبرة 

جديدة لكل فرد.

وينبغي تعقيم اأية اأداة ُت�ضتعمل يف قطع احلبل ال�ضري للمولود. وال بد من اإيالء عناية 

خا�ضة يف التعامل مع امل�ضيمة واأي دماء ت�ضاحب الوالدة. وينبغي ا�ضتعمال قفازات 

)مطاطية( واقية اإذا كانت متاحة.

االأذن  وثقب  الوجه  على  عالمات  ور�ضم  والو�ضم  االأ�ضنان  بعالج  اخلا�ضة  واملعدات 

والعالج باالإبر لي�ضت اآمنة، اإال اإذا مت تعقيمها بعد اال�ضتخدام يف كل مرة. وينبغي على 

ال�ضخ�ض الذي يقوم بهذه االإجراءات اأن يحر�ض على جتنب اأي ات�ضال اأو مالم�ضة 

مع الدماء خالل العملية.

واملعدات اخلا�ضة بختان االأطفال .
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املــ�ــســابــون  ـــص  ـــا� ـــخ ـــس الأ�  8

طريق  عن  املنقولة  بالأمرا�ص  

ُعر�سة  اأكرث  اجلن�سـي  الت�سال 

نق�ص  فــريو�ــص  الــتــقــاط  خلطر 

املكت�سب/ الــبــ�ــســري  املــنــاعــة  

الإيدز ونقله اإىل الأخرين. 

هذا ويجب اأال تعَد كل م�ضكلة يف املنطقة التنا�ضلية مر�ضًا منقواًل عن طريق االت�ضال 

واأمرا�ض  )الفطريات(  املبّي�ضات  داء  مثل  العدوى  اأ�ضكال  بع�ض  فهناك  اجلن�ضي. 

اجلهاز البويل ال تنت�ضر بوا�ضطة اجلماع اجلن�ضي،  ولكنها ت�ضبب اإزعاجًا �ضديدًا يف 

املنطقة التنا�ضلية.

االت�ضال اجلن�ضي هي  املنقولة عن طريق  االأمرا�ض  لت�ضخي�ض  التقليدية  والطريقة 

اأو تكون باهظة  اأحيان كثرية  اأنها قد ال تكون متاحة يف  الفحو�ضات املخربية.  غري 

التكاليف. 

عن  تنتقل  التي  االأمــرا�ــض  من  الوقاية  و�ضائل  كــاإحــدى  الــذكــري  الــواقــي  -يتوافر 

امل�ضورة  مراكز  يف  الب�ضري  املناعة  عوز  مر�ض  فيها  مبا  اجلن�ضي  االت�ضال  طريق 

التجارية  املراكز  وبع�ض  ال�ضيدليات  ،وكذلك يف  االيدز  لفريو�ض  الطوعي  والتحليل 

وتنظيم  االإجنابية  ال�ضحة  خدمات  تقدم  التي  املراكز  يف  )ال�ضوبرماركت(واأي�ضًا 

االأ�ضرة .

وجتنـب  الفوري  العالج  طلب  جن�ضيًا  املنقولــة  باالأمرا�ض  امل�ضابني  على  وينبغي 

العالقات اجلن�ضية وا�ضتخدام طرائق الوقاية. االأمرا�ض املنقولة جن�ضيًا:هي اأمرا�ض 

تنتقل عرب االت�ضال اجلن�ضي، �ضواء كان ذلك من خالل تبادل �ضوائل اجل�ضم )املني 

كانت  اإذا  )خا�ضة  التنا�ضلية  املنطقة  جلد  مبالم�ضة  اأو  الدم(  اأو  املهبلي  ال�ضائل  اأو 

االأمرا�ض  ت�ضببها  ما  عادة  التي  اجلــروح  اأو  ال�ضحجات  اأو  البثور  مثل  قروح  هناك 

االت�ضال اجلن�ضي  املنقولة عن طريق  االأمرا�ض  ت�ضبب  ما  وكثريًا  املنقولة جن�ضيًا(. 

اآالمًا واأ�ضرارًا بدنية.

ومن �ضاأن االأمرا�ض املنقولة عن طريق االت�ضال اجلن�ضي مثل ال�ضيالن والزهري، اأن 

تزيد من خطر التقاط فريو�ض نق�ض املناعة الب�ضري املكت�ضب/االإيدز اأو نقله. كما اأن 

خطر اإ�ضابة االأ�ضخا�ض امل�ضابني باالأمرا�ض املنقولة جن�ضيًا بفريو�ض نق�ض املناعة 

الب�ضري املكت�ضب/االإيدزيت�ضاعف ما بني 5 اإىل10 مرات، اإذا اأقاموا عالقات جن�ضية 

دون ا�ضتخدام و�ضائل الوقاية مع �ضخ�ض م�ضاب بهذا الفريو�ض.

ينبغي على االأ�ضخا�ض الذين ي�ضّكون يف اإ�ضابتهم باالأمرا�ض املنقولة جن�ضيًا اأن يراجعو 

اأحد املراكز ال�ضحية اأو العيادات الطبية الإجراء الت�ضخي�ض الالزم واحل�ضول على 

العالج.

اإذا  الوقاية.  اأ�ضاليب  ا�ضتعمال  اأو  اجلن�ضي  االت�ضال  ممار�ضة  جتنب  عليهم  وينبغي 

وجدوا اأنهم م�ضابون باالأمرا�ض املنقولة عن طريق االت�ضال اجلن�ضي، كذلك عليهم 

اإبالغ )من مار�ض معهم العالقة اجلن�ضية (. الأنه اإذا مل يعالج ال�ضريكان من االأمرا�ض 

العدوى.   بهذه  بع�ضًا  بع�ضهما  اإ�ضابة  اإمكانية  اإىل  �ضيوؤدي  فاإن ذلك  املنقولة جن�ضيًا 

وغالبية االأمرا�ض املنقولة عن طريق االت�ضال اجلن�ضي، با�ضتثناء االإيدز وااللتهاب 

الكبدي، قابلة لل�ضفاء.

باالأمل  اجلن�ضي  االت�ضال  طريق  عن  املنقولة  باالأمرا�ض  امل�ضاب  الرجل  ي�ضعر  وقد 

اأو  اإفرازات من ق�ضيبه،  اأو يالحظ وجود  اأو عدم االرتياح خالل التبول،  اأو احلرقة 

داخل  اأو  التنا�ضلية  االأجهزة  والطفح على  والورم  والنتوء  والبثور  بالقرح  ي�ضاب  قد 

املراأة امل�ضابة  اإفــرازات ذات لون غريب ورائحة كريهة من مهبل  الفم. وقد تخرج 

اأو حكة حول  اأمل  وي�ضاحب ذلك  االت�ضال اجلن�ضي،  املنقولة عن طريق  باالأمرا�ض 

اأو بعده. وقد  اأو نزيف غري متوقع من املهبل خالل اجلماع  التنا�ضلية، واأمل  املنطقة 

توؤدي العدوى االأ�ضد خطورة اإىل احلمى، واآالم يف البطن والعقم. غري اأن كثريًا من 

االأمرا�ض املنقولة جن�ضيًا ال تظهر يف الن�ضاء اأي اأعرا�ض على االإطالق – كما اأن بع�ض 

اأنواع هذه االأمرا�ض قد ال يكون لها يف الرجال اأي اأعرا�ض متكن مالحظتها.

اأو�ضت منظمة ال�ضحة العاملية منذ عام 1990 بالتدبري العالجي وفق املتالزمات، واملتالزمة هي جمموعة من االأعرا�ض والعالمات 

ال�ضريرية تتالزم فيما بينها لتدل على االإ�ضابة مبر�ٍض ما.  وت�ضمل املالمح الرئي�ضية للتدبري العالجي وفق املتالزمات:

.ت�ضنيف اجلراثيم الرئي�ضية ح�ضب املتالزمات ال�ضريرية )االإكلينيكية( الناجمة.
.ا�ضتخدام لوحات تو�ضيحية )flow chart( املنبثقة عن هذا الت�ضنيف للتدبري العالجي لكل متالزمة على حدة.

.عالج جميع االأ�ضباب املهمة للمتالزمة.
.اإبالغ )من مار�ض معهم العالقة اجلن�ضية( ومعاجلتهم.

.فحو�ضات خمربية غري مكلفة.
اإر�ضادية عالجًا متاحًا وعاجاًل يتميز  )syndromic(،الذي ي�ضتخدم لوحات  ويوفر نهج التدبري العالجي وفق املتالزمات 

بفاعليته وكفاءته.
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ملاذا يقت�ضي االأمر تبادل املعلومات  والعمل مبوجبها عن

الوقاية من الإ�سابات 

ميوت كل عام 750 األف طفل ب�ضبب االإ�ضابات.  ويتعر�ض 400 مليون طفل اآخرين الأ�ضرار خطرية. وتوؤدي كثري من االإ�ضابات اإىل 

عاهات م�ضتدمية و اإىل التلف الدماغي.  وتعُد االإ�ضابات �ضببًا رئي�ضيًا للوفاة واالإعاقة بني االأطفال ال�ضغار.

اأو  البيت  ال�ضقوط واحلروق والغرق وحوادث الطرق.  وحتدث غالبية هذه االإ�ضابات داخل  اإ�ضابات االأطفال �ضيوعًا  اأكرث  ومن 

بالقرب منه. وميكن الوقاية من هذه االإ�ضابات جميعها تقريبًا. وميكن اأن تكون معظم هذه االإ�ضابات اأقل خطورة اإذا ما عرف 

الوالدان كيفة التعامل معها عند وقوعها.

ر�سائل اأ�سا�سية:

ما الذي يحق لكل اأ�ضرة و لكل جمتمع معرفته عن

الوقاية من الإ�سابة

الوالدان والقائمون على رعاية االأطفال ال�ضغار هوؤالء  اإذا ما راقب  1 ميكن احليلولة دون وقوع كثري من االإ�ضابات اخلطرة 

االأطفال وحافظوا على �ضالمة بيئتهم.

2 ينبغي اإبعاد االأطفال عن النريان واأفران الطهي وم�ضابيح االإنارة وعلب الكربيت واالأدوات الكهربائية.

3 يع�ضق االأطفال الت�ضلق.  لذا، ينبغي جعل الدرج وال�ضرفات و�ضطوح املنازل والنوافذ واأماكن اللعب اأكرث اأمنًا حلماية االأطفال 

من ال�ضقوط.

4 قد تت�ضبب ال�ضكاكني واملق�ضات واالأدوات احلادة اأو املدببة والزجاج املك�ضور يف اإحداث اإ�ضابات خطرية. لذا، ينبغي اإبعاد 

هذه االأ�ضياء عن متناول االأطفال.

5 يحب االأطفال ال�ضغار و�ضع االأ�ضياء يف اأفواههم. لذا، ينبغي اإبعاد االأ�ضياء ال�ضغرية عن متناولهم حتا�ضيًا لالختناق.

6 ينبغي عدم تخزين ال�ضموم واالأدوية واملبّي�ضات واالأحما�ض والوقود ال�ضائل، مثل الربافني )الكاز(، على االإطالق يف زجاجات 

مياه ال�ضرب. وينبغي و�ضع هذه ال�ضوائل وال�ضموم جميعًا يف اأوعية حتمل عالمات وا�ضحة بعيدًا عن روؤية االأطفال ومتناولهم.

7 ميكن اأن يغرق االأطفال يف اأقل من دقيقتني ويف كمية �ضئيلة جدًا من املاء.  لذا، ينبغي اأال يرتكوا وحدهم مطلقًا عندما يكونون 

يف املاء اأو بالقرب منه.

8 يكون االأطفال دون �ضن اخلام�ضة من عمرهم ُعر�ضة للخطر يف الطرقات ب�ضفة خا�ضة. لذا ينبغي اأن يكونوا دائمًا يف �ضحبة 

�ضخ�ضٍ ما، وينبغي تعليمهم مبادئ ال�ضلوك االآمن على الطريق مبجرد اأن ي�ضبحوا قادرين على امل�ضي.

الوقاية من الإ�سابات 
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املعلومات الداعمة

الوقاية من االإ�ضابات

الأطــفــال عن  اإبــعــاد  ينبغي   2

النريان واأفران الطهي وم�سابيح 

ــكــربيــت  الإ�ـــــســـــاءة وعـــلـــب ال

والأدوات الكهربائية.

وقــوع  دون  احليلولة  ميكن   1

اإذا  اخلطرة  الإ�سابات  من  كثري 

والقائمون  ــدان  ــوال ال ــب  راق مــا 

ال�سغار  الأطــفـــــال  رعــايــة  على 

على  وحافظوا  الأطفال  هــوؤلء 

�سالمة بيئتهم.

يتعر�ض االأطفال بني �ضن 18 �ضهرًا واأربع �ضنوات خلطر املوت واالإ�ضابات اجل�ضيمة 

الوقاية  ميكن  تقريبًا  وكلها  البيت،  يف  االإ�ضابات  هذه  معظم  وتقع  كبرية.  ب�ضورٍة 

منها.

االأ�ضباب الرئي�ضية لالإ�ضابات يف البيت:

واالأطعمة  الطهي  واأواين  واالأفــران  واملواقد  النريان  اإ�ضعال  الناجمة عن  احلروق   •
ال�ضاخنة واملاء املغلي والبخار والدهون ال�ضاخنة وم�ضادر الكاز واملكواة واالأدوات 

الكهربائية.

فوؤو�ض. اأو  مق�ضات  اأو  �ضكاكني  اأو  مك�ضور  زجاج  عن  الناجمة  • اجلروح 

والدرج. والطاوالت  والنوافذ  االأطفال  �ضرير  فوق  من  • ال�ضقوط 

االختناق بوا�ضطة اأغرا�ض �ضغرية مثل العمالت اأو اأزرار املالب�ض اأو املك�ضرات.  •

واملبّي�ضات  احل�ضرية  واملــبــيــدات  الــكــاز(  )الكريو�ضني  الــربافــني  مــن  الت�ضمم   •
واملنظفات.

اأو  االأ�ضالك  اأو  املك�ضورة  الكهربائية  االأدوات  مل�ض  ب�ضبب  الكهربائية  ال�ضدمة   •
غر�ض العيدان اأو ال�ضكاكني يف م�ضادر التيار الكهربائي.

•  ينبغي اأال نتوقع مطلقًا من االأطفال اأن يعملوا �ضاعات طويلة، اأو اأن يقوموا باأعمال 
تنطوي على خماطر اأو حتول دون ذهابهم للمدر�ضة. ويجب حماية االأطفال من 

االأعمال ال�ضاقة واالأدوات اخلطرية ومن التعر�ض للكيماويات ال�ضامة.

 تعُد احلروق وال�ضمط )احلرق باملاء وال�ضوائل ال�ضاخنة( من اأكرث االأ�ضباب �ضيوعًا 

اأفران  مل�ض  من  االأطفال  منع  وينبغي  ال�ضغار.  االأطفال  بني  اخلطرية  لالإ�ضابات 

توؤدي احلروق  ال�ضاخنة. وكثريًا ما  واملكاوي  ال�ضاخنة  واالأطعمة  املغلي  واملاء  الطهي 

اإىل اإ�ضابات بالغة وندوب م�ضتدمية، وقد يكون بع�ضها قاتاًل. والغالبية العظمى من 

هذه االإ�ضابات ميكن الوقاية منها.

ميكن الوقاية من احلروق باتباع ما ياأتي:

وال�ضجائر. الكربيت  وعلب  النريان  عن  ال�ضغار  االأطفال  • اإبعاد 

متناول  عن  بعيدًا  عالية  م�ضتوية  �ضطوح  على  الكهرباء  اأو  الغاز  مواقد  و�ضع   •
كومة  فوق  و�ضعها  ينبغي  للطهي،  مك�ضوفة  نريان  ا�ضتخدام  حالة  ويف  االأطفال. 

من الفخار ولي�ض فوق االأر�ض مبا�ضرة.

متناول  عن  بعيد   املوقد  داخل  نحو  الطهي  اأواين  )اأيادي(جميع  مقاب�ض  • اإبعاد 
االأطفال.

اإ�ضرام  وم�ضادر  وال�ضموع  والكربيت  االإ�ضاءة  وم�ضابيح  والكاز  البرتول  اإبعاد   •
االأطفال  متناول  عن  الكهربائية  واالأ�ضالك  ال�ضاخنة  واملكاوي  )الوالعاة(  النار 

ال�ضغار.

وميكن اأن يتعر�ض االأطفال الإ�ضابات خطرية اإذا ما و�ضعوا اأ�ضابعهم اأو اأ�ضياء اأخرى 

باأغطية  الكهربائي  التيار  مقاب�ض  تغطية  ينبغي  لذا  الكهربائي،  التيار  م�ضادر  يف 

بال�ضتيكية اآمنة.

ينبغي اإبعاد االأ�ضالك الكهربائية عن متناول االأطفال. واالأ�ضالك الكهربائية العارية 

خطرة ب�ضفة خا�ضة.

3 يع�سق الأطفال الت�سلق. لذا، 

وال�سرفات  ــدرج  ال جعل  ينبغي 

اللعب  واأمــاكــن  املــنــازل  و�سطوح 

من  الأطفال  حلماية  اأمنًا  اأكرث 

ال�سقوط.

ال�ضقوط اأحد االأ�ضباب ال�ضائعة للكدمات وك�ضور العظام واإ�ضابات الراأ�ض اخلطرية. 

وميكن احليلولة دون ال�ضقطات اخلطرية باتباع ما ياأتي:

االآمنة. غري  االأماكن  فوق  الت�ضلق  على  االأطفال  ت�ضجيع  • عدم 

• ا�ضتعمال ال�ضياج )الدرابزين( حلماية االأطفال ال�ضغار ومنع و�ضولهم اإىل الدرج 
با�ضتعمال البوابات البال�ضتيكية اخلا�ضة  والنوافذ  وال�ضرفات.

فيه. اجليدة  واالإنارة  البيت  نظافة  على  • املحافظة 
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الــ�ــســكــاكــني  تــتــ�ــســبــب  قــــد   4

اأو  احلــادة  والأدوات  واملق�سات 

يف  املك�سور  والــزجــاج  املــدبــبــة 

اإحداث اإ�سابات خطرية.

الزجاج  يت�ضبب  االأطفال.قد  متناول  عن  االأ�ضياء  هذه  باإبعاد  االهتمام  ينبغي  لذا، 

القوارير  اإبــعــاد  وينبغي  اجلـــروح.  وتلوث  الــدم  ونزيف  خطرية  جــروح  يف  املك�ضور 

البيت  بقاء  �ضمان  على  العمل  ينبغي  كما  ال�ضغار،  االأطفال  متناول  عن  الزجاجية 

االأطفال  يتعلم  اأن  وينبغي  املك�ضور.  الزجاج  من  خالية  وال�ضواطئ  اللعب  و�ضاحات 

زجاج  اأي  من  التخل�ض  االأكرب  االأطفال  وتعليم  املك�ضور،  الزجاج  مل�ض  ال�ضغار عدم 

مك�ضور بطريقة اآمنة.

كما ينبغي اإبعاد ال�ضكاكني و�ضفرات احلالقة واملق�ضات عن متناول االأطفال ال�ضغار 

وعدم ال�ضماح لهم باللعب بها. 

. وينبغي تدريب االأطفال االأكرب �ضنًا على التعامل معها بحر�ض، وقد ت�ضبب االأدوات 
املعدنية احلادة واالآالت والعلب ال�ضدئة جروحًا ملوثة. لذا ينبغي اأن تبقى مالعب 

بطريقة  البيت  نفايات  من  التخل�ض  يتم  واأن  االأ�ضياء.  هذه  من  خالية  االأطفال 

اآمنة، مبا يف ذلك من الزجاجات املك�ضورة والعلب القدمية.

وميكن الوقاية من االإ�ضابات االأخرى التي حتدث حول البيت بتعليم االأطفال خماطر 

اإلقاء احلجارة اأو اأغرا�ض حادة اأخرى واللهو بال�ضكاكني اأو املق�ضات .

و�سع  ال�سغار  الأطفال  يحب   5

الأ�سياء يف اأفواههم. لذا ينبغي 

عن  ال�سغرية  ــيــاء  الأ�ــس ــاد  ــع اإب

متناولهم حتا�سيًا لالختناق.

وينبغي اأن تبقى اأماكن اللعب والنوم خالية من االأ�ضياء ال�ضغرية مثل اأزرار املالب�ض 

واخلرز والعمالت والبذور واملك�ضرات واالأدوية كامل�ضكنات والفتامينات وغريها .

اأطعمة  اأواأي  ال�ضلبة  واحللوى  ال�ضوداين  الفول  جدًا  ال�ضغار  اإعطاء  عدم  وينبغي 

ت�ضتمل على قطع �ضغرية من العظام اأو البذور.

كما ينبغي دائمًا مراقبة االأطفال ال�ضغار خالل الوجبات. وينبغي اأن ُيقّطع الطعام 

اإىل قطٍع �ضغرية.

يعُد ال�ضعال واالإح�ضا�ض بالقيء واحل�ضرجة عند التنف�ض، اأو عدم القدرة على اإحداث 

االختناق.  واحتماالت  التنف�ض  �ضعوبة  على  موؤ�ضرات  كلها  االإطــالق،  على  �ضوت  اأي 

واالختناق يهدد احلياة ذاتها. وينبغي اأن ي�ضتبه امل�ضرفون يف اأن الطفل يختنق عندما 

يجد فجاأة �ضعوبة يف التنف�ض، حتى اإذا مل يلحظ اأحد اأن الطفل و�ضع �ضيئًا يف فمه 

)انظر االإ�ضعافات االأولية لالختناق، �ض)123(؟.

ال�سموم  تخزين  عدم  ينبغي   6

والأدوية واملبّي�سات والأحما�ص 

الربافني  مثل  ال�سائل  والوقود 

ـــــــالق يف  )الــــكــــاز( عــلــى الإط

زجاجات مياه ال�سرب اأو الع�سائر 

الفارغة.

وينبغي و�ضع هذه ال�ضوائل وال�ضموم جميعًا يف اأوعية حتمل عالمات وا�ضحة بعيدًا عن 

روؤية االأطفال ومتناولهم.يعُد الت�ضمم خطرًا داهمًا على االأطفال ال�ضغار. وقد توؤدي 

املبّي�ضات و�ُضّم احل�ضرات والفئران والربافني اأو)الكاز( واملنظفات املنزلية اإىل وفاة  

االأطفال اأو الت�ضبب باإ�ضابة دائمة لهم .

اإن كثريًا من ال�ضموم تكون خطرًة حتى اإذا مل يتم ابتالعها. وهي قادرة على الت�ضبب 

يف وفاة الطفل اأو اإتالف دماغه اأو الت�ضبب يف فقدان الب�ضر اأو اإحلاق اإ�ضابة دائمة 

به، يف احلاالت االآتية:

الطفل  ا�ضتن�ضقها  • اإذا 

عينيه. اأو  الطفل  جلد  عرب  ت�ضربت  • اإذا 

. الطفل  مبالب�ض  علقت  • اإذا 

اإذا ُو�ضعت ال�ضموم يف زجاجات امل�ضروبات اخلفيفة اأو املرطبات اأو القدور اأو االأكواب، 

فاإن االأطفال قد ي�ضربونها عن طريق اخلطاأ. لذا، ينبغي تخزين كل االأدوية واملواد 

الكيماوية وال�ضموم يف اأوعيتها االأ�ضلية واإحكام غلقها.

ينبغي عدم ترك املنظفات واملبّي�ضات والكيماويات واالأدوية يف متناول االأطفال.  وال 

بد من اإغالقها باإحكام  وو�ضع عالمة عليها. كما ينبغي حفظها  يف خزانة اأو �ضندوق 

مغلق اأو فوق رف عاٍل ، بحيث ال ي�ضتطيع االأطفال روؤيتها اأو الو�ضول اإليها.

تناول  يكون  اأن  ويعُد  ال�ضغار.  االأطفال  تقتل  اأن  ميكن  للكبار  املخ�ض�ضة  واالأدويــة 

الطفل لالأدوية مق�ضورًا فقط على ما يو�ضف له �ضخ�ضيًا، واحلر�ض التام على عدم 

اإعطاء الطفل دواء مو�ضوفًا ل�ضخ�ض بالغ اأو الأي طفل اآخر.

اإىل ال�ضمم بني  ا�ضتعمالها  اأو �ضوء  تناول امل�ضادات احليوية  يوؤدي االإفراط يف  وقد 

االأطفال ال�ضغار. وينبغي اأن يقت�ضر ا�ضتعمال االأدوية على ما ي�ضفه الطبيب. 

ويعُد االأ�ضربين �ضببًا �ضائعًا يف حدوث الت�ضمم العر�ضي.  وينبغي االحتفاظ به، بعيدًا 

عن متناول االأطفال وب�ضرهم .
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يف  الأطــفــال  يغرق  اأن  ميكن   7

كمية  ويف  دقــيــقــتــني،  مــن  اأقـــل 

�سئيلة جدًا من املاء.

اإر�سادات الإ�سعافات الأولية

ينبغي اإجراء تدابري االإ�ضعافات االأولية االآتية للحيلولة دون تفاقم الو�ضع اإذا مل تتوافر امل�ضاعدة الطبية فورًا

اأو اإ�سعافات اأولية للحروق مالب�ض  اأو  بطانية  يف  الطفل  لف  اإىل  ف�ضارع  الطفل،  مبالب�ض  النريان  �ضبت  اإذا 

دحرجته على االأر�ض الإطفاء النار.

البارد  املاء  من  كبرية  كمية  م�ضتخدمًا  الفور.  على  املحروقة  املنطقة  بتربيد  قم   .
النظيف. واإذا كان احلرق منت�ضرًا، �ضع الطفل يف حو�ض اال�ضتحمام اأو مغط�ض من 

املاء البارد. قد ي�ضتغرق االأمر ن�ضف ال�ضاعة لتربيد املنطقة املحروقة.

كان  واإذا  رخو.  برباط  حمايتها  مع  وجافة  نظيفة  املحروقة  املنطقة  على  حافظ   .
احلرق اأكرب من حجم قطعة عملة كبرية اأو اإذا بداأ يتقرح، فعليك نقل الطفل اإىل 

مركز �ضحي اأو طبيب الإجراء االإ�ضعافات الالزمة. وال تفقع التقرحات الأَنها حتمي 

املنطقة املحروقة.

. ال تزال االأ�ضياء التي قد تكون ملت�ضقة  باحلرق .  ويجب عدم فقاأ احلرق ال ت�ضع 
عليه �ضيئًا �ضوى املاء البارد.

. قّدم للطفل �ضوائل مثل ع�ضري الفاكهة اأو املاء املمزوج بقليل من ال�ضكر وامللح.

لل�سدمات  اأولــــيــــة  اإ�ـــســـعـــافـــات 

الكهربائية

. اإذا تعر�ض الطفل ل�ضدمة كهربائية اأو حرق، اف�ضل التيار الكهربائي فورًا قبل مل�ض 
الطفل. واإذا كان الطفل فاقدًا الوعي، فحافظ على دفئه واطلب امل�ضاعدة الطبية 

على الفور.

. اإذا واجه الطفل �ضعوبة يف التنف�ض اأو توقف عـن التنف�ض، فمدده الطفل يف مكان 
جاف م�ضتو على ظهره واأِمل راأ�ضه قلياًل اإىل اخللف. اغلق منخري الطفل وانفخ يف 

فمه. انفخ بقوة كافية لتجعل �ضدر الطفل يرتفع. عد من واحد اإىل ثالثة ثم انفخ 

مرة اأخرى. ا�ضتمر يف ذلك اإىل اأن يبداأ الطفل يف التنف�ض.

لذا، ينبغي اأال يرتكوا وحدهم مطلقًا عندما يكونون يف املاء اأو بالقرب منه.

ينبغي تغطية االآبار واالأحوا�ض والدالء اململوءة باملاء.

وينبغي تعليم االأطفال ال�ضباحة يف ال�ضغر، وعندئذ يقل احتمال تعر�ضهم للغرق.

ال�ضريعة  )ال�ضيول(  املياه  جــداول  يف  مطلقًا  ي�ضبحوا  اأال  االأطفال  تعليم  ينبغي  كما 

التدفق واأال ي�ضبحوا وحدهم على االإطالق.

�سن  دون  ـــال  ـــف الأط ــون  ــك ي  8

عر�سة  الــعــمــر  ــن  م اخلــامــ�ــســة 

ب�سفة  الطرقات  على  للخطر 

خا�سة.

ال�ضلوك  تعليمهم مبادئ  وينبغي  دائمًا يف �ضحبة �ضخ�ضٍ ما،  يكونوا  اأن  ينبغي  لذا، 

االآمن على الطريق مبجرد اأن ي�ضبحوا قادرين على امل�ضي. ال يفكر  االأطفال ال�ضغار 

مراقبة  مراقبتهم  االأ�ضرة  على  ينبغي  لذا،  الطريق.  اإىل  م�ضرعني  اندفاعهم  قبل  

�ضديدة وم�ضتمرة .

وينبغي اأال يلعب االأطفال قريبًا من الطريق، خا�ضة اإذا كانوا يلعبون بالكرة.

املرور  حركة  يــرون  بحيث  الطريق،  جانب  على  امل�ضي  االأطــفــال  تعليم  ينبغي  كما 

القادمة.

لدى عبور الطريق، ينبغي تعليم االأطفال ما ياأتي:

الطريق. جانب  على  • التوقف 

االجتاهني. يف  • النظر 

العبور. قبل  االأخرى  املركبات  اأو  لل�ضيارات  • االنتباه 

اآخر. �ضخ�ض  بيد  • االإم�ضاك 

اجلري. وعدم  • امل�ضي، 

ينبغي ت�ضجيع االأطفال االأكرب �ضنًا على رعاية االأطفال ال�ضغار واأن يكونوا مثااًل طيبًا 

لهم.

متثل حوادث الدراجات الهوائية �ضببًا متكررًا لالإ�ضابة والوفاة بني االأطفال الكبار. 

وت�ضتطيع االأ�ضرمنع حوادث الدراجات اإذا ما تاأكدت من اأن االأطفال قد دربوا على 

اإجراءات ال�ضالمة يف الطرقات. وينبغي على االأطفال ارتداء لبا�ض الراأ�ض الواقي اأو 

اخلوذات عند ركوب الدراجة.

يتعر�ض االأطفال خلطر االإ�ضابة اخلطرية، اإذا ما جل�ضوا يف املقعد االأمامي لل�ضيارة، 

اأو اإذا ما جل�ضوا يف �ضاحنة دون وجود اإ�ضراف كاٍف.
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اإ�سعافات اأولية لل�سقوط اأو حوادث 

ت�ضبب الطرق قد  الأنها  جدًا  خطرية  الرقبة،  وخا�ضة  الفقري،  والعمود  الراأ�ض  اإ�ضابات   .
�ضلاًل دائمًا اأو تهدد احلياة ذاتها. قيِّد حركة الراأ�ض والظهر وجتنب اأي ثني للعمود 

الفقري للحيلولة دون تفاقم االإ�ضابة مع احلر�ض على عدم حتريك امل�ضاب. 

. الطفل الذي ال يقوي على احلركة اأو يعاين اآالمًا مفرطة قد تكون عظامه مك�ضورة. 
ال حترك املنطقة امل�ضابة. ثّبتها وادعمها والتم�ض امل�ضاعدة الطبية فورًا.

. اإذا فقد الطفل وعيه، حافظ على حرارة اجل�ضم ،  واطلب امل�ضاعدة الطبية فورًا.
. بالن�ضبة للكدمات والتمّزقات ال�ضديدة يف االأربطة املف�ضلية، اغمر املنطقة امل�ضابة 
يف املاء البارد اأو �ضع ثلجًا فوق االإ�ضابة مدة 15 دقيقة. ال ت�ضع الثلج مبا�ضرة على 

اجللد، بل ا�ضتخدم طبقة من القما�ض لتف�ضل الثلج عن اجللد. انتظر 15 دقيقة ثم 

كررها اإذا لزم االأمر. و من �ضاأن التربيد اأن يخفف من االأمل والورم والكدمة.

 فيما يتعلق باجلروح ال�ضغرية:اإ�سعافات اأولية للجروح

. اغ�ضل اجلرح باملاء النظيف متامًا )اأو املغلي واملرّبد( وال�ضابون.
. جفف اجللد حول اجلرح.

. غط اجلرح بقطعة قما�ض )�ضا�ض( نظيفة، و�ضع �ضمادة عليه.
وبالن�ضبة للجروح اخلطرية:

. اإذا كانت هناك قطعة من الزجاج اأو �ضيء اآخر ملت�ضق باجلرح، فال تزلها. فقد 
تكون حائاًل دون مزيد من النزيف وقد توؤدي اإزالتها اإىل تفاقم االإ�ضابة �ضوءًا.

اإذا كان الطفل ينزف ب�ضدة، ارفع املنطقة امل�ضابة فوق م�ضتوى ال�ضدر وا�ضغط   .
باإحكام على اجلرح )اأو بالقرب منه اإذا كان هناك �ضيء ملت�ضقًا به( ب�ضمادة من 

القما�ض النظيف ) ال�ضا�ض اإن وجد( املطوي. وا�ضل ال�ضغط حتى يتوقف النزيف.

. ال ت�ضع اأية مادة نباتية اأو حيوانية على اجلرح، الأَن ذلك قد ي�ضبب ااالأخماج.
. �ضع �ضمادة على اجلرح، وال تربطها باإحكام بحيث  ت�ضمح بالورم.

العامل  ا�ضاأل  فــورًا.  الطبية  امل�ضاعدة  اطلب  اأو  ال�ضحي  املركز  اإىل  الطفل  .انقل 
ال�ضحي املدرب هل ينبغي اإعطاء الطفل حقنة للكزاز )تيتانو�ض(. 

 اإ�سعافات اأولية لالختناق بال�َسَرق 

ه . اإذا �ضعل الر�ضيع اأو الطفل، ال تتدخل. بل دعه يحاول طرد ال�ضيء العالق بال�ضعال.  اأو بالَغ�سَ
اأما اإذا مل يخرج هذا ال�ضيء ب�ضرعة، فحاول اإزالته من فم الطفل.

. اإذا ما بقي ال�ضيء عالقًا يف حلق الطفل :
      بالن�ضبة للر�ضع واالأطفال ال�ضغار : ا�ضند الراأ�ض والرقبة، ثم اأدر وجه الطفل اإىل 

اأ�ضفل بحيث يكون الراأ�ض منخف�ضًا عن القدمني.  �ضّدد خم�ض �ضربات خفيفة  يف 

بقوة على عظمة  وا�ضغط  اأعلى  اإىل  الطفل  ادر وجه  الكتف.   الظهر بني عظمتّي 

ال�ضدر بني احللمتني خم�ض مرات.  كرر العملية حتى ُيتم اإخراج  ال�ضيء العالق.  

اإذا مل تتمكن من اإخراجه، احمل الطفل فورا اإىل اأقرب عامل �ضحي مدرب.

.يرجى احلذر من ال�ضغط ال�ضديد الذي قد يوؤدي اإىل ك�ضر الق�ض اأو االأ�ضالع

.بالن�ضبة لالأطفال االأكرب : قف خلف الطفل ولف ذراعيك حول و�ضطه. اطبق قب�ضتك 
مع و�ضع االإبهام على ج�ضم الطفل اأعلى ال�ضرة وحتت القف�ض ال�ضدري.  �ضع اليد 

االأخرى فوق القب�ضة وقم بدفعات قوية ن�ضبيا للداخل واإىل االأعلى يف بطن الطفل.  

كّرر العملية حتى ُيطرد ال�ضيء العالق . واإذا مل تتمكن من طرده، فاحمْل الطفل 

فورًا اإىل اأقرب مركز �ضحي اأو م�ضفى.

تعرت�ص  مل�سكالت  اأولية  اإ�سعافات 

التنف�ص اأوللغرق

اأو الرقبة، ال حترك راأ�ض الطفل.  واتبع  الراأ�ض  اأدنى احتمال الإ�ضابة  اإذا كان هناك 

التوجيهات االآتية دون حتريك الراأ�ض:

.اإذا كان الطفل يعاين �ضعوبة يف التنف�ض اأو كان ال يتنف�ض، فمّدد الطفل على ظهره 
وحّرك راأ�ضه قلياًل اإىل اخللف.  اغلق منخري الطفل، وانفخ يف فمه.  عّد من واحد 

اإىل ثالثة ثم انفخ مرة اأخرى.  ا�ضتمر يف ذلك اإىل اأن يبداأ الطفل يف التنف�ض.

.اإذا كان الطفل يتنف�ض ولكنه فاقد الوعي، اأقلب الطفل على جانبه حتى ال يت�ضبب 
الل�ضان يف اإعاقة التنف�ض.
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. اإذا ابتلع الطفل �ُضمّا، فال حتاول دفعه للقيء،الأَن ذلك قد يزيد من تفاقم احلالة اإ�سعافات اأولية للت�سمم
�ضوءًا.

ّب كميات كبرية من  . اإذا كان ال�ُضم عالقًا بجلد الطفل اأو مالب�ضه، اخلع مالب�ضه و�ضُ
املاء على اجللد. اغ�ضل اجللد جيدًا عدة مرات بال�ضابون.

. اإذا اأ�ضاب ال�ُضم عينّي الطفل، ر�ض ماًء نظيفًا يف عينيه فرتة ال تقل عن 10 دقائق.
. احمل الطفل ب�ضرعة اإىل مركز �ضحي اأو م�ضت�ضفى.  واإذا اأمكن، احمل معك عينة 
من ال�ضم اأو الدواء اأو الوعاء الذي يحويه حافظ على هدوء الطفل و�ضكونه بقدر 

االإمكان. 
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ملاذا يقت�ضي االأمر تبادل املعلوماتوالعمل مبوجبها عن

الكوارث والطوارئ 

يكون االأطفال يف حاالت الكوارث اأو الطوارئ اأ�ضد تعر�ضًا لالأمرا�ض وال�ضدمات النف�ضية واالجتماعية، ومن ثم فهم بحاجة اإىل 

اهتمام ورعاية خا�ضة. 

ويقدر اأن ن�ضبة الن�ضاء واالأطفال من جمموع الالجئني والنازحني البالغ عددهم 7 ماليني الجئ و30 مليون نازح يف اأنحاء العامل 

تبلغ 80 يف املئة

. وقد تاأثر ما يقرب من مليارّي ن�ضمة بالكوارث ما بني عام 1990 وعام 1999. وكان تاأثري الكوارث على الفقراء غري متكافئ 
من حيث ن�ضبته، اإذ اإَن اأكرث من 90 يف املئة من الوفيات املت�ضلة بالكوارث حتدث يف البلدان النامية.

. وقد تعّر�ض نحو 9 ماليني طفل يف �ضائر اأنحاء العامل للوفاة  اأو االإ�ضابة اأو التيتم اأو االنف�ضال عن والديهم ب�ضب النزاعات 
التي �ضهدها العقد املا�ضي.

ر�سائل اأ�سا�سية

ما الذي يحق لكل اأ�ضرة وكل جمتمع معرفته عن

الكوارث والطوارئ

1 يف حاالت الكوارث والطوارئ، ينبغي اأن ي�ضتمر االأطفال يف تلقي الرعاية ال�ضحية االأ�ضا�ضية املتوافرة، مبا يف ذلك برنامج 

التلقيح الوطني وباالأخ�ض اللقاح امل�ضاد للح�ضبة، وتلقي الغذاء املالئم، واملغذيات الدقيقة)فيتامينات واملعادن وغريها(.

2 الر�ضاعة الطبيعية مهمة و ب�ضفة خا�ضة يف حاالت الطوارئ.

3 يف�ضل دائمًا اأن يتلقي االأطفال الرعاية من والديهم اأو غريهم من اأفراد االأ�ضرة الكبار، ويف حال غيابهم، يتلقون الرعاية من 

االأ�ضر البديلة اأو اجلهات املعينة، خا�ضة خالل النزاعات، الأن ذلك من �ضاأنه اأن ُي�ضعر االأطفال مبزيٍد من االأمن.

4 قد توؤدي احلروب وكذلك العنف املنزيل بكل اأنواعه اجل�ضدي والنف�ضي وغريهما من الكوارث اإىل اإثارة الرعب والغ�ضب يف 

نفو�ض االأطفال. و االأطفال يحتاجون اإىل اهتمام خا�ض، واإىل مزيد من احلنان، واإىل فر�ض للتعبري عن م�ضاعرهم وو�ضف 

جتاربهم بطرائق تتالءم مع اأعمارهم.

5 تعُد االألغام االأر�ضية والذخائر التي مل تنفجر بعد، خطرًا داهمًا. وينبغي عدم مل�ضها اأو وطئها. كما ينبغي اإقامة مالعب   اآمنة 

لالأطفال وحتذيرهم من اللهو باأية اأ�ضياء غريبٍة عنهم ال يعرفونها.

الكوارث والطوارئ 
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معلومات داعمة

الكوارث والطوارئ

1يف حالت الكوارث والطوارئ، 

ينبغي اأن يتلقى الأطفال رعاية 

ذلك  يف  مبــا  اأ�سا�سية،  �سحية 

اللقاح اأو الطعم امل�ساد للح�سبة، 

ــات  ــذي ــغ والـــغـــذاء املـــالئـــم وامل

الدقيقة.

تنت�ضر االأمرا�ض ب�ضرعة عندما يزدحم النا�ض معًا. وينبغي تقدمي اللقاحات جلميع 

االأطفال املقيمني يف املناطق املكتظة، وخ�ضو�ضًا يف مواقع جتمع الالجئني واملتاأثرين 

بالكوارث، على الفور، خا�ضة �ضد احل�ضبة عند اأول نقطة ات�ضال حدودي اأو جتمع 

جميع  اإعطاء  وينبغي  فيتامني»اأ«.  مكمالت  تقدمي  ينبغي  كما  اإليه.  ي�ضل  �ضكاين 

واحدة  مــرة  لال�ضتخدام  معدة  حماقن  با�ضتخدام  الــطــوارئ  حــاالت  يف  اللقاحات 

فقط.

كما تكون االأمرا�ض وخ�ضو�ضيًا احل�ضبة اأ�ضد خطورة عندما يتعر�ض االأطفال ل�ضوء 

التغذية اأو العي�ض يف ظروف تفتقر اإىل ال�ضروط ال�ضحية.

امل�ضاب  الطفل  عزل  ينبغي  لذلك  كبرية،  ب�ضرعة  تنت�ضر  احل�ضبة  الأن  نظرًا   •
مكمالت  واإعطاوؤه  الطبيب  ِقَبل  من  وفح�ضه  االآخرين،  االأطفال  عن  باحل�ضبة 

فيتامني »اأ«.

�ضد  االأطفال  حت�ضني  فاإن  لذا،  احلاد.   االإ�ضهال  يف  احل�ضبة  تت�ضبب  ما  • كثريًا 
احل�ضبة يحول دون االإ�ضابة باالإ�ضهال ويقي من االإ�ضابة مبر�ض ذات الرئة .

واإذا مل يح�ضل الطفل، الأي �ضبب كان على �ضل�ضلة اللقاحات الكاملة يف ال�ضنة االأوىل 

من عمره، فمن االأهمية مبكان اإعطاء الطفل جميع القاحات  يف اأقرب وقٍت ممكن.

مهمة   الطبيعية  2الر�ساعة 

ـــالت  ــة يف ح ــس ــا� ــفــة خ وبــ�ــس

الطوارئ. 

وينبغي توفري عناية خا�ضة ودعم خا�ض لالأمهات الالئي يتعر�ضن مل�ضاعفات االإجهاد، للتغلب على االعتقاد باأن االإجهاد يوؤثر 

ب�ضفة دائمة يف حليب الثدي.

ينبغي اأي�ضًا اإيالء اهتمام خا�ض الإر�ضاع االأطفال دون �ضن ال�ضتة االأ�ضهر ر�ضاعة طبيعية م�ضتمرة  لتجنب االأمرا�ض والوفيات. 

• واإذا اقت�ضت ال�ضرورة تقدمي بدائل حليب االأم اإىل الر�ضيع ينبغي اأن تهتم االأمهات اأوالقائمون على تقدمي الرعاية بالتما�ض 
امل�ضورة العملية عن االإعداد ال�ضحي لالأغذية.  

اأال ُيرتكوا  وينبغي  والدفء.  اإىل قدر كبري من االحت�ضان  ال�ضناعية  الغذائية  امل�ضتح�ضرات  يتناولون  الذين  االأطفال  • يحتاج 
وحدهم على االإطالق يف اأثناء اإعطائهم زجاجة الر�ضاعة . ويو�ضى بتغذية االأطفال بالكوب بداًل من زجاجة الر�ضاعة.

3 يف�سل دائمًا اأن يلقى الأطفال 

غريهم  اأو  والديهم  من  الرعاية 

من اأفراد الأ�سرة الكبار، خا�سة 

خــالل الــنــزاعــات، لأن ذلــك من 

مبزيٍد  الأطفال  ُي�سعر  اأن  �ساأنه 

من الأمن.

يف حاالت االأزمات اأو الطوارئ، يقع على كاهل احلكومة اأو ال�ضلطات امل�ضوؤولة اأو االأمم 

املتحدة )يف حالة عدم جود حكومة( م�ضوؤولية اإبقاء االأطفال اإىل جانب والديهم اأو 

من يتولون رعايتهم.

واإذا حدث اأن انف�ضلوا عن ذويهم اأو عمن يتولون رعايتهم، تتحمل احلكومة وال�ضلطات 

املعنية م�ضوؤولية توفري حماية ورعاية خا�ضة للطفل. و حماولة اقتفاء اأثر اأ�ضرة الطفل 

بغر�ض جمع �ضمله مع اأ�ضرته.

و يف حاالت الطوارئ، يجب توفري رعاية موؤقتة لالأطفال الذين انف�ضلوا عن اأ�ضرهم. 

وينبغي اأن تتوىل ذلك اأ�ضر من املجتمع الذي ينتمي اإليه الطفل اإىل حني التئام �ضمله 

مع اأقاربه، اأو اأن ُيعهد به اإىل اأ�ضرة ترعاه.

الطوارئ قد  اأثناء  والديهم يف  انف�ضلوا عن  الذين  االأطفال  اأن  وال يجوز االفرتا�ض 

اأ�ضبحوا يتامى، اأو عر�ضًة للرعاية البديلة.  وما دام تعذر حتديد م�ضري اآبوي الطفل 

و/اأو اأقاربه املقربني، فيجب االأخذ باالعتبار اأن كل طفل منف�ضل عن ذويه بفر�ض اأن 

له اأقارب على قيد احلياة.  واإذا مل يكن يف االإمكان اقتفاء اأثر الوالدين اأو االأقارب، 

فمن االأف�ضل للطفل اأن ترعاه اأ�ضرة من املن�ضاأ نف�ضه. وال يجوز قبول رعاية الطفل من 

قبل اأ�ضرة تنتمي اإىل ثقافة اأخرى اأوبلٍد خمتلف اإال اإذا َتعذرت رعايته من اأ�ضرة من 

املن�ضاأ نف�ضه.

يعُد االنتقال اإىل بيت اأو بلد جديد اأمرًا جمهدًا، خا�ضة اإذا كانت االأ�ضرة قد فّرت من 

اإ�ضافيًا، يتمثل يف وجوب تعلمهم لغة  اأحيانًاعبئًا  العنف. ويواجه االأطفال الالجئون 

جديدة وثقافة جديدة .

يعُد اأفراد االأ�ضرة، واالأمهات االأخريات، والعاملون ال�ضحّيون املدربون م�ضادر مهمة 

للمعلومات والدعم العملي لالأمهات املر�ضعات، لت�ضجيعهن على الر�ضاعة الطبيعية 

خالل االأ�ضهر ال�ضتة االأوىل مت�ضلة، وا�ضتمرارها مبا ال يتجاوز ال�ضنتني. وباالإ�ضافة 

وب�ضكل  والفواكه  احلبوب  مكملة)كوجبات  اأطعمة  تقدمي  ينبغي  الثدي،  حليب  اإىل 

تدريجي( مالئمة لالأطفال الذين تتجاوز اأعمارهم 4-6اأ�ضهر.
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املنزيل،  العنف  يـــوؤدي  قــد   4

الكوارث  من  وغريهما  واحلــرب 

يف  والغ�سب  الرعب  اإثـارة  اإىل 

نفـــو�ص الأطفال. 

اأو  يتعر�ضون بطريقة  فاإنهم  النف�ضية،  لل�ضدمات  امل�ضببة  االأخرى  للحرب واحلاالت  اأو�ضح  لديهم فهم  اليافعني  الأن  . ونظرًا 
باأخرى اإىل اأو�ضاع وجتارب قا�ضية اأكرث مما يتعر�ض له االأطفال االأ�ضغر�ضنًا، وقد ينتابهم ال�ضعور بالذنب الأنهم مل يتمكنوا 

من منع وقوع احلدث. وقد يبدو اأنهم يتعاي�ضون مع الو�ضع، ولكنهم يفتقدون الن�ضج العاطفي للتعامل مع التجارب امل�ضببة 

لل�ضدمات النف�ضية. وي�ضبحون اأحيانًا  عدوانيني يف تعاملهم مع م�ضاعر الغ�ضب واالكتئاب. وقد يتمردون اأو يتعاطون املخدرات 

اأو ي�ضرقون، اأو قد ينعزلون، اأو يتملكهم اخلوف اأو يتوقعون جتارب �ضيئة. ويحتاج اليافعون اإىل م�ضاعدة الكبار يف التعامل مع 

اأزماتهم ومن املفيد جدا دجمهم. يف حياة املجتمع واإعطاوؤهم دورا« يقومون به.

. يعُد االأقران واملعلمون واأفراد املجتمع م�ضدرًا مهمًا للدعم واالأمن بالن�ضبة لليافعني الذين ينزعون اإىل التقليل من االعتماد 
الكبار ممن يحظون  اأقرانهم، ومع  اليافعني على احلديث عن جتاربهم مع  املبا�ضرة. وينبغي ت�ضجيع  اأ�ضرهم  مبا�ضرة على 

بثقتهم، وامل�ضاركة يف االأن�ضطة العالجية املجتمعية.

ا�ضت�ضاري  اإىل م�ضاعدة خا�ضة من  يكونون بحاجة  الأَنهم  وقتًا طوياًل،  التوتر احلاد  الناجمة عن  االأطفال  ت�ضتمر ردود فعل   .
متخ�ض�ض.

. يكون االأطفال بحاجة اإىل م�ضاعدة خا�ضة من ا�ضت�ضاري متخ�ض�ض عندما ت�ضتمر ردود اأفعالهم وقتًا طوياًل.

اإىل اهتمام خــا�ض،  وعندما تقع هــــذه االأحداث، فاإن االأطفال ي�ضبحون يف حاجة 

بطرائق  جتاربهم  وو�ضف  م�ضاعرهم  عن  للتعبري  فر�ضة  واإىل  احلنو،  من  ومزيد 

تتالءم مع اأعمارهم.

رفاق  من  األفوه  من  عنهم  يغيب  عندما  واالإهــمــال  باخلوف  االأطفال  ي�ضعر  عندما 

واأماكن، وعندما يت�ضتت انتباه الكبار عنهم اإىل حد عدم املالحظة وقد يجد الوالدان، 

يف حاالت االأزمة والطوارئ، �ضعوبة يف توفري املحبة واالأمن الأطفالهم.

ومن الطبيعي اأن يبدي االأطفال ردود فعل متوترة اأو م�ضكالت �ضلوكية بعد جتاربهم 

املخيفة اأو املوؤملة اأو العنيفة. اإذ ينطوي بع�ض االأطفال على اأنف�ضهم، وي�ضبح اآخرون 

اأكرث عدوانية. ويبدو اأن بع�ض االأطفال يتغلبون على امل�ضاعب، حتى اإن مل يتحرروا 

من خماوفهم. وقد ي�ضبح االأطفال معتادين على العنف الدائم، اإال اأنه يظل يوؤملهم. 

واإذا مل يلَق االأطفال م�ضاعدة لفهم اأحا�ضي�ضهم، فقد ي�ضبحون اأكرث ا�ضطرابًا. 

باالأمن  �ضعورًا  االأطفال  يعطي  اأن  �ضاأنه  – من  والنوم  االأكــل  مواعيد  واحــرتام  املدر�ضة  اإىل  الذهاب   - الرتيب  النظام   . اإن 
واال�ضتمرارية .

. اإن االأن�ضطة املحببة ت�ضاعد االأطفال على التغلب على التوتر. لذا، ينبغي خلق الفر�ض لالألعاب والريا�ضات املنظمة غري العنيفة 
اأو مناطق جتمع الالجئني، وت�ضجيع التوا�ضل والتفاعل  اأ�ضباب الرتفيه، مثل �ضاحات اللعب االآمنة يف خميمات  وغريها من 

فيما بني االأقران. وقد يجد االأطفال يف الر�ضم اأو اللهو باللعب اأو الدمى ما ي�ضاعدهم على التعبري عن اأحا�ضي�ضهم والتالوؤم 

اإعادة متثيل حاالت االإجهاد من خالل اللعب م�ضاألة �ضائعة ومفيدة للغاية جدًا جلميع االأطفال  مع التجارب املجهدة. وتعُد 

ال�ضغار. فهذه هي طريقة الطفل يف حماولة ال�ضيطرة على تاأثري ما حدث.

. ينبغي ت�ضجيع االأطفال على التحدث عما ي�ضايقهم . كما ينبغي ت�ضجيعهم على التعبري عن اأنف�ضهم دون اإكراههم على ذلك. 
وينبغي اال�ضتماع اإليهم وال�ضماح لهم بالتعبري عما �ضاهدوه اأو مّروا به.

. قد ي�ضعر االأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني ثالث و�ضت �ضنوات بامل�ضوؤولية اإزاء امل�ضكلة. وقد تخلق هذه االأحا�ضي�ض �ضعورًا 
قويًا بالذنب.  وهوؤالء االأطفال يحتاجون اإىل دعم واهتمام من الكبار املعنيني.

. يحتاج االأطفال اإىل االطمئنان امل�ضتمر وينبغي عدم توبيخهم اأو عقابهم.  واإذا كان على اأحد اأفراد االأ�ضرة املقربني اأن يتغيب، 
ينبغي اإفادة الطفل بذلك �ضلفًا. وينبغي اإفادة الطفل اأين �ضيذهب ال�ضخ�ض ومتى �ضيعود، وَمن الذي �ضريعى الطفل خالل 

فرتة تغيبه .
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الأر�ــســيــة  الألــــغــــام  تـــعـــُد   5

تنفجر،  مل  الــتــي  والــذخــائـــــر 

خطرًا داهمًا. وينبغي عدم مل�سها 

اأو وطئهــا. وينبغي اإقامة مالعب 

وحتذيرهم  لــالأطــفــــــــال  ــة  ــن اآم

ل  غريبة  اأ�سياء  باأية  اللهو  من 

يعرفونها.

تتخذ االألغام االأر�ضية اأ�ضكااًل واأحجامًا واألوانًا كثرية وخمتلفة. وتكون مزروعة حتت 

االأر�ض اأو خمفية و�ضط احل�ضائ�ض اأواالأ�ضجار اأو املاء. وقد ي�ضعب التعرف على االألغام 

التي عالها ال�ضداأ ب�ضبب تعر�ضها للعوامل اجلوية، اإال اأنها تبقى خطرية. وعادة ما 

تكون االألغام االأر�ضية غري مرئية. لذا ي�ضتلزم االأمر توخي احلذر ال�ضديد يف املناطق 

وقد  الع�ضب.  يك�ضوها  التي  اأو  املهجورة  اأو  الع�ضكرية  العمليات  مناطق  من  القريبة 

تكون املناطق امللغومة حمددة بعالمات حتمل �ضورة جمجمة وعظمتني متقاطعتني، 

املناطق  اأحد هذه  اأال يدخل  االأع�ضاب. وينبغي  اأو عقدة من  اأو ع�ضوين مت�ضالبتني 

املحددة.

ينبغي عدم مل�ض االألغام والذخائر وخملفات احلروب على االإطالق. الأَن كثريًا من هذه 

املواد م�ضممة لالنفجار مبجرد ارتطامها باالأر�ض، ولكنها اأحيانًا ال تنفجر، وتبقى 

�ضديدة اخلطر.

وال يوؤدي اإحراق احلقول اإىل تفجري جميع االألغام وال يجعل املنطقة اآمنة.

وتنفجر بع�ض االألغام عندما َتَطوؤها اأج�ضام ثقيلة، يف حني تنفجر اأخرى ب�ضبب �ضّده 

ب�ضلك اأوالتعرث به ، وتنفجر األغام اأخرى مبجرد مل�ضها اأو حتريكها. وينبغي اأاّل يدو�ض 

اأحد على االإطالق االأ�ضالك املحددة ملنطقة االألغام االأر�ضية. و يرتتب على كل من 

يرى لغمًا اأن يتوقف عن ال�ضري، واأن يرتاجع مقتفيا اآثار خطاه اإىل اخللف اأو اأن يت�ضّمر 

حيث هو ويطلب امل�ضاعدة.

اإذا حدثت اإ�ضابة بلغم اأر�ضي:

. ا�ضغط بقوة على منطقة النزيف اإىل اأن يتوقف.
اأعلى  اأو قطعة من املالب�ض واعقدها )لت�ضكل رباطًا ملويًا �ضاغطًا(  القما�ض  اربط قطعة من  النزيف ال يخف،  اأن  بدا  اإذا   .
اجلرح مبا�ضرة اأو اأقرب ما يكون منه، واأر�ضل يف طلب امل�ضاعدة الطبية. اإذا تاأَخَرت امل�ضاعدة عن �ضاعة واحدة، فّك العقدة 

ال�ضاغطة لرتى هل توقف  النزيف اأم ال؟. اأزل العقدة اإذا كان النزيف قد توقف.

. اإذا كان الطفل يتنف�ض، لكنه فاقد الوعي، فاقلب الطفل على جانبه بحيث ال يعرقل الل�ضان تنف�ضه.اإن اإزالة االألغام بوا�ضطة اأطر 
متخ�ض�ضة هو اأف�ضل �ضمان جلعل املنطقة اآمنة.
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ملاذا يقت�ضي االأمر تبادل املعلومات والعمل مبوجبها حول

مكافحة التدخني

ي�ضبب التدخني حدوث 5 مليون وفاة �ضنويًا؛ عدا عن االإعاقات واالأمرا�ض الناجمة عنه، حيث ي�ضاهم بحدوث م�ضاكل �ضحية ج�ضيمة 

لدى ال�ضكان، مبا يف ذلك االإناث واالأجنة والر�ضع واالأطفال. وال ياأتي ال�ضرر من ال�ضجائر فقط، بل من منتجات التبغ االأخرى 

االإناث  �ضيما  ال  واملراهقني،  االأطفال  بني  التدخني  ازدياد  اإىل  الدرا�ضات احلديثة  وت�ضري  اأي�ضًا.  الغليون(  ال�ضيجار،  )االأركيلة، 

منهم. اإن اأهم دوافع البدء بالتدخني هي تاأثري ال�ضديق )القرين(، وتاأثري القدوة، والتقبل االجتماعي واالأ�ضري للتدخني.

وال يقت�ضر ال�ضرر ال�ضحي والوفيات على املدخن نف�ضه، بل يتعداه اإىل من ال يدخن لكن يجال�ض املدخن، حيث ي�ضبب التدخني 

ال�ضلبي م�ضاكل �ضحية ج�ضيمة ال �ضيما لدى الر�ضع واالأطفال.

اإن االنقطاع عن التدخني مفيد دومًا، وهو اأكرث فائدة كلما كان باكرًا؛ ورغم اأن التدخني ي�ضبب اإدمانًا على النيكوتني، فاإن االنقطاع 

عن التدخني لي�ض باالأمر امل�ضتحيل، كما اأن فوائد االنقطاع ال�ضحية تظهر خالل ال�ضاعات االأوىل لالنقطاع.

تعترب ت�ضريعات مكافحة التدخني اأداة فعالة ملكافحة التدخني، �ضريطة التقييد بتطبيقها من ِقَبل اجلميع. لقد �ضادقت معظم 

التبغ  يقت�ضي مبكافحة  قانونيًا  ُمْلِزمًا  تعهدًا  تت�ضمن  التي  التبغ  ملكافحة  االإطارية  العاملية  ال�ضحة  اتفاقية منظمة  على  البلدان 

بجميع و�ضائل املكافحة املتاحة.

نظرًا الت�ضاع حجم م�ضكلة التدخني و�ضمول اأ�ضرارها جميع الفئات العمرية لل�ضكان، فاإن مكافحة التدخني هي م�ضوؤولية اجلميع 

اأفرادًا واأ�ضرًا وجمتمعات وحكومات وجمتمعًا مدنيًا وجمتمعا دوليًا.

ينبغي اأن يحظى اجلميع بفر�ض للح�ضول على معلومات حول اأ�ضرار التدخني والتدخني ال�ضلبي، وفوائد االنقطاع عن التدخني؛ 

ومن واجب احلكومات تقدمي تلك املعلومات. 

ر�سائل اأ�سا�سية:

ما الذي يحق لكل اأ�ضرة وكل جمتمع معرفته حول

مكافحة التدخني

1 يعترب التدخني اأحد االأ�ضباب الرئي�ضية للوفيات القابلة للوقاية.

2 للتدخني اأ�ضرار �ضحية ج�ضيمة على جميع الفئات العمرية لل�ضكان، ال �ضيما االإناث واالأجنة والر�ضع واالأطفال؛ وال ينجم ال�ضرر 

عن ال�ضجائر فقط، بل عن منتجات التبغ االأخرى اأي�ضًا.

3 يزداد انت�ضار التدخني بني االأطفال والنا�ضئة، ال �ضيما االإناث؛ ويعترب التقبل االجتماعي واالأ�ضري للتدخني اأحد اأهم اأ�ضباب 

هذا االزدياد.

4 يوؤثر التدخني ال�ضلبي على من ال يدخن لكن يجال�ض املدخنني، وي�ضبب ذلك حدوث اأ�ضرار �ضحية  ج�ضيمة، ال �ضيما لدى الر�ضع 

واالأطفال.

5 للتدخني تاأثريات �ضارة ج�ضيمة من الناحية االقت�ضادية واالجتماعية والبيئية.

6 يفيد االنقطاع عن التدخني يف اأي مرحلة يحدث فيها هذا االنقطاع، وهو اأكرث فائدة كلما كان باكرًا.

7 اإن ت�ضريعات مكافحة التدخني هي اأحد االأ�ضاليب الفعالة ملكافحة التدخني، وهناك حاجة ملحة  للت�ضدد بتطبيق تلك الت�ضريعات 

نى ثمارها. كي جُتْ

8 ال بد من االنتباه مل�ضكلة االإعالن عن التبغ بوا�ضطة الو�ضائل العابرة للحدود.

9 مكافحة التدخني م�ضوؤولية اجلميع.

مكافحة التدخني
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املعلومات الداعمة

مكافحة التدخني

1 يعترب التدخني اأحد الأ�سباب 

القابلة   لــلــوفــيــات  الرئي�سية 

مليون   5 التبغ  للوقاية.يقتل 

اأي مبــعــدل وفــاة  �ــســنــويــَا،  فــرد 

واحدة كل 6.3 ثانية؛ 

ومن املتوقع اأن يرتفع هذا الرقم لي�ضبح 8.4 مليون وفاة �ضنويًا بحلول عام 2020م، 

حيث �ضيحدث 70% من تلك الوفيات يف البلدان النامية. حتدث هذه الوفيات ب�ضبب 

االأمرا�ض التي تنجم عن وجود 4000 مادة �ضامة يف منتجات التبغ؛ اأهمها القطران 

واملعادن  لالإدمان(  )امل�ضبب  والنيكوتني  )اخلانقة(  الفحم  وغــازات  )امل�ضرطن( 

ة )امل�ضرطنة( واملبيدات  املُ�ِضعَّ والعنا�ضر  االأع�ضاء(  الثقيلة )املوؤذية لعدد كبري من 

اإىل  باالإ�ضافة  واالأع�ضاء(،  االأجهزة  للعديد من  امل�ضافة )املوؤذية  واملواد  )ال�ضامة( 

االآالف من املواد ال�ضامة االأخرى. اإن تدخني 10 �ضجائر يوميًا ُيْفِقد املدخن 4 �ضنوات 

من حياته، وعند تدخني اأكرث من 40 �ضيجارة يوميًا يكون الفاقد 8 �ضنوات. 

�سحية  ـــرار  ـــس اأ� لــلــتــدخــني   2

الفئات  جميع  عــلــى  ج�سيمة 

العمرية لل�سكان، ل �سيما الإناث 

والأجنة والر�سع والأطفال؛ ول 

ينجم ال�سرر عن ال�سجائر فقط، 

الأخرى  التبغ  منتجات  عن  بل 

اأي�سًا.

لل�ضكان.  العمرية  الفئات  جميع  لدى  املختلفة  اجل�ضم  اأع�ضاء  جميع  التدخني  يوؤذي 

فالتدخني ي�ضاهم بحدوث 30% من ال�ضرطانات، ال �ضيما يف الرئة واحلنجرة وال�ضفة 

والل�ضان واملري واملعدة والكلية واملثانة...؛ وحدوث 22% من اأمرا�ض القلب واالأوعية، 

ال �ضيما احت�ضاء ع�ضلة القلب )اجللطة( وخناق ال�ضدر )الذبحة( واحت�ضاء الدماغ 

والنزوف الدماغية )الفالج( وداء برغر )ان�ضداد اأوعية القدمني بخرثات حيث ينتهي 

االأمر ببرت القدمني(؛ وحدوث 66% من حاالت الداء الرئوي االإن�ضدادي املزمن؛ عدا 

واجلهاز  وملحقاته،  اله�ضمي  واجلهاز  واالأ�ضنان،  الفم  على  ال�ضارة  التاأثريات  عن 

البويل، والغدد ال�ضم، والعظام واملفا�ضل، واالأنف واالأذن واحلنجرة، والدم واجلهاز 

اللمفاوي، واجللد، والعني، مع االأخذ بعني االعتبار التاأثري االإدماين للنيكوتني املوجود 

يف جميع منتجات التبغ. اأما لدى االإناث؛ 

قال تعاىل: » والتقتلوا اأنف�ضكم اإن اهلل كان بكم رحيمًا«

وباالإ�ضافة اإىل ما �ضبق ذكره، ي�ضاهم التدخني بحدوث �ضرطان عنق الرحم والثدي، وا�ضطرابات الدورة ال�ضهرية )االآالم اأثنائها، 

التالية  والك�ضور  العظام  وتخلخل  �ضنتني(،  اأو  �ضنة  قبل  باكرًا  الياأ�ض  �ضن  وحدوث  وانقطاعها،  انتظامها،  وعدم  قبلها،  والتوتر 

لهذا املر�ض، وا�ضطراب االإجناب، واحلمل خارج الرحم، واالإجها�ض التلقائي، وازدياد وفيات االأجنة والوفيات ما حول الوالدة، 

والوالدة بر�ضع بوزن منخف�ض )ينق�ض الوزن حوايل 200 غرام(، والوالدة بخدج، والوالدة بر�ضيع م�ضاب ب�ضفة م�ضقوقة مع اأو 

بدون حنك م�ضقوق اأو الوالدة بر�ضيع م�ضاب بحنك م�ضقوق؛ وحتدث ا�ضطرابات قلبية وعائية اأثناء ا�ضتعمال اأقرا�ض منع احلمل 

من ِقَبل املدخنات؛ ويتاأثر االإر�ضاع لدى املدخنات حيث ينخف�ض انت�ضار االإر�ضاع الطبيعي لديهن، وتتناق�ض كمية احلليب وكمية 

الد�ضم فيه  لديهن، ويحدث الفطام باكرًا. من ال�ضروري االإ�ضارة اإىل تاأثري التدخني على اجلهاز االإجنابي للذكور؛ حيث ي�ضاهم 

التدخني بحدوث �ضرطان الربو�ضتاتة )املوثة(، والعنانة، وتدين اخل�ضوبة )ال�ضبب يف ذلك انخفا�ض عدد النطاف، وا�ضطراب 

حركة النطاف، والتهاب اخل�ضية(.

ي�ضاهم التدخني من ِقَبل االأطفال والنا�ضئة بحدوث االلتهابات التنف�ضية، وال�ضعال املزمن مع الق�ضع، وا�ضتداد حاالت الربو )يزداد 

عدد النوب ومدتها(،وتدين وظائف الرئة،وتدين اللياقة اجل�ضدية، والنزوف حتت العنكبوتية، واإ�ضابة االإناث بالعقم، وتاأثر نتائج 

اأثناء  اال�ضتيعاب  على  والقدرة  الرتكيز  ونق�ض  االأدويــة،  وبع�ض  داخليًا  املنتجة  الهرمونات  ا�ضتقالب  وتاأثر  املخربية،  الفحو�ض 

الدرا�ضة، ونق�ض الكتلة العظمية؛ ويزداد االأمر �ضوء كلما كان �ضن البدء بالتدخني باكرًا.

اإن تدخني منتجات التبغ االأخرى )االأركيلة، ال�ضيجار، الغليون( يوؤذي اأي�ضًا اأع�ضاء اجل�ضم املختلفة. فمكونات تبغ االأركيلة ودخانه 

ال تختلف عن املكونات اخلا�ضة بال�ضجائر؛ وي�ضاف لتبغ االأركيلة مواد �ضكرية وجمموعة مواد م�ضافة ومنكهة جمهولة الرتكيب 

والتاأثري؛ اإن ا�ضتعمال االأركيلة يف جل�ضة ت�ضتغرق 2-3 �ضاعات يعادل تدخني 10-20 �ضيجارة؛ ي�ضاهم ا�ضتعمال االأركيلة بحدوث 

الفحم  وك�ضيد  اأول  تركيز غاز  وارتفاع  تناق�ض اخل�ضوبة،  اإىل  ويوؤدي  االإدمان،  وي�ضبب  واملعدة،  واملري  والفم  الرئة  �ضرطانات 

)اخلانق( بالدم، ويحدث تدنيًا يف وظائف الرئة، وي�ضبب انتفاخ الرئة والتهاب الق�ضبات املزمن، ويوؤدي اإىل تناق�ض وزن الوليد 

لدى احلامل التي ت�ضتعمل االأركيلة اأثناء احلمل )يبلغ النق�ض حوايل 100 غرام(، باالإ�ضافة اإىل الكثري من التاأثريات ال�ضحية 

االأخرى. اأما بالن�ضبة ملكونات تبغ ال�ضيجار والغليون ودخانه فهي ال تختلف عن املكونات اخلا�ضة بال�ضجائر؛ ويلف تبغ ال�ضيجار 

بورق التبغ كما اأنه ي�ضاف لتبغ الغليون مواد منكهة؛ ي�ضاهم تدخني ال�ضيجار والغليون بحدوث �ضرطانات الرئة واحلنجرة وجوف 

الفم وال�ضفة، ويوؤدي اإىل انتفاخ الرئة والداء الرئوي االإن�ضدادي املزمن، وي�ضبب االأمرا�ض القلبية الوعائية )اجللطة( وا�ضطرابات 

يف اأوعية الدماغ )الفالج(، باالإ�ضافة اإىل الكثري من التاأثريات ال�ضحية االأخرى.
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التدخني  ــار  ــتــ�ــس ان يـــــزداد   3

بــني الأطـــفـــال والــنــا�ــســئــة، ل 

التقبل  ويعترب  الإنــــاث؛  �سيما 

للتدخني  والأ�سري  الجتماعي 

اأحد اأهم اأ�سباب هذا الزدياد.

�سارة  تـــاأثـــريات  لــلــتــدخــني   5

ج�سيمة من الناحية القت�سادية 

والجتماعية والبيئية.

ي�ضل معدل انت�ضار تدخني ال�ضجائر لدى الفئة العمرية 13-15 عامًا يف بع�ض البلدان 

اإىل 20%، واأما املعدل املتعلق با�ضتعمال منتجات التبغ االأخرى في�ضل اإىل 60%؛ وت�ضري 

تقارير املنظمات الدولية اإىل تزايد هذه املعدالت وتفاقم امل�ضكلة لدى االإناث.

اإن اأهم دوافع البدء بالتدخني هي تاأثري ال�ضديق )القرين(، وذلك الإثبات الت�ضاوي 

لتقليد  وذلك  ال�ضحي...(،  الكادر  املعلم،  )االأبوين،  القدوة  وتاأثري  االأ�ضدقاء؛  بني 

الكبار؛ والتقبل االجتماعي واالأ�ضري للتدخني، الأن املجتمع ال يرف�ض التدخني. لذلك 

ظاهرة  ورف�ض  الطفل؛  الأ�ضدقاء  واالنتباه  التدخني؛  عن  القدوة  تتوقف  اأن  ينبغي 

التدخني واعتبارها �ضلوكًا غري طبيعي؛ وعدم ت�ضجيع االأبناء على ا�ضتعمال منتجات 

التبغ، ال �ضيما االأركيلة.

ال�سلبي  ــني  ــدخ ــت ال يـــوؤثـــر   4

يجال�ص  لكن  يدخن  ل  من  على 

حدوث  ذلك  وي�سبب  املدخنني، 

اأ�سرار �سحية ج�سيمة، ل �سيما 

لدى الر�سع والأطفال.

يوؤثر التدخني اأي�ضًا على من ال ي�ضتعمل منتجات التبغ؛ وي�ضبب االأمرا�ض والوفاة لغري 

املدخنني اأي�ضًا الذين يجال�ضون املدخنني، حيث اأن مكونات الدخان الذي ي�ضتن�ضقه 

من ال يدخن ت�ضابه تقريبًا مكونات الدخان الذي ي�ضتن�ضقه املدخن. اإن حجم م�ضكلة 

البالغني، و64% من املراهقني، و40% من  43% من  اأن  ال�ضلبي كبري؛ حيث  التدخني 

االأطفال مدخنون �ضلبيون.

الرئة واجليوب  ي�ضاهم بحدوث �ضرطانات  تاأثريات م�ضرطنة؛ فهو  ال�ضلبي  للتدخني 

القلب  اأمــرا�ــض  حــدوث  احتمال  يــزداد  حيث  واالأوعــيــة،  القلب  على  ويوؤثر  االأنفية؛ 

الوعائية احلادة )احت�ضاء الع�ضلة القلبية-اجللطة( واملزمنة )خناق ال�ضدر( والوفاة 

اإىل تدين  يوؤدي  التنف�ضي، حيث  يوؤثر على اجلهاز  كما  الوعائية؛  القلبية  باالأمرا�ض 

وظائف الرئة وتفاقم التليف الكي�ضي الرئوي؛ ويوؤثر على اجلهاز االإجنابي لالإناث، 

فيوؤدي اإىل ازدياد حدوث االإجها�ض التلقائي وتناق�ض وزن املولود عند الوالدة اأو �ضغر 

حجمه بالن�ضبة لعمر احلمل )ينق�ض الوزن 25-50 غرام(؛ واأما بالن�ضبة للتاأثريات 

الر�ضيع املفاجئ  اإىل حدوث ازدياد حدوث موت  يوؤدي  فاإنه  الر�ضع واالأطفال،  على 

الق�ضبات،  )التهاب  ال�ضفلية  التنف�ضية  الطرق  والتهابات  الو�ضطى  االأذن  والتهابات 

التهاب الرئة( واالأعرا�ض التنف�ضية املزمنة )ال�ضعال، التق�ضع...( وحتري�ض وتفاقم 

الربو عند االأطفال وا�ضطرابات يف االإدراك وال�ضلوك.

ال يقت�ضر �ضرر التدخني على ال�ضحة فقط، بل ميتد لي�ضمل اجلوانب االقت�ضادية 

واالجتماعية والبيئية اأي�ضًا.فمن الناحية االقت�ضادية؛ ينفق املدخن االأموال بال مربر 

الناجمة  االأمرا�ض  وعالج  لت�ضخي�ض  االأمــوال  وينفق  املختلفة،  التبغ  ملنتجات  ثمنًا 

عن التدخني، كما اأن املدخنني اأقل اإنتاجية ب�ضبب كرثة تغيبهم عن العمل الإ�ضابتهم 

املبا�ضرة  االأخرى  االقت�ضادية  التاأثريات  اإىل  باالإ�ضافة  التدخني،  ب�ضبب  باالأمرا�ض 

والالمبا�ضرة.

املدر�ضة  عن  املدخنني  تغيب  اإىل  يــوؤدي  التدخني  فاإن  االجتماعية؛  الناحية  من  اأما 

اأن  بن�ضبة كبرية والهروب من املدر�ضة وكرثة طردهم من ال�ضفوف املدر�ضية، كما 

التدخني  االإ�ضراف يف  يوؤدي  وقد  الدرا�ضي،  التح�ضيل  دافع  تدنيًا يف  املدخنني  لدى 

اإىل تدين احلالة املعي�ضية لالأ�ضرة مما يوؤدي اإىل تناق�ض ما ُيْنَفق على امللب�ض واملاأكل 

و�ضوء  الأ�ضرته  املدخن  اإهمال  ويوؤدي  والثقافة،  والتعليم  وال�ضحة  والغذاء  وامل�ضرب 

حالتها اإىل ف�ضل االأبناء تعليميًا وعدم قدرتهم على متابعة الدرا�ضة.

اأما بالن�ضبة للناحية البيئية؛ فاإن دخان منتجات التبغ يعترب اأهم ملوث للهواء �ضمن 

من  كبرية  كميات  اإىل  التبغ  حم�ضول  يحتاج  كما  الطلق،  والهواء  والغرف  املباين 

املبيدات واالأ�ضمدة، عدا عن الف�ضالت ال�ضلبة كاأعقاب ال�ضجائر وعبوات منتجات 

الغابات  يف  �ضيما  ال  التدخني  ب�ضبب  حدثت  احلرائق  من  الكثري  اإن  وكذلك  التبغ، 

وامل�ضانع واملنازل واأدى بع�ضها اإىل حدوث الوفيات.

التدخني  عن  النقطاع  يفيد   6

هذا  فيها  يحدث  مرحلة  اأي  يف 

كلما  فائدة  اأكرث  وهو  النقطاع، 

كان باكرًا.

اإن االنقطاع عن التدخني مفيد دومًا، وهو اأكرث فائدة كلما كان باكرًا؛ ورغم اأن التدخني 

ي�ضبب اإدمانًا على النيكوتني، فاإن االنقطاع عن التدخني لي�ض باالأمر امل�ضتحيل، كما 

اأن فوائد االنقطاع ال�ضحية تظهر خالل ال�ضاعات االأوىل لالنقطاع. 
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فيما يلي اأهم الفوائد ال�ضحية لالنقطاع:

. بعد20 دقيقة من االنقطاع عن التدخني يعود ال�ضغط والنب�ض اإىل املعدل الطبيعي، ويتح�ضن دوران الدم يف اليدين والقدمني 
وت�ضبحان اأكرث دفئًا.

. بعد 8 �ضاعات من االنقطاع عن التدخني يعود اأك�ضجني الدم اإىل املعدل الطبيعي، ويبداأ احتمال حدوث احت�ضاء ع�ضلة القلب 
بالتناق�ض.

. بعد 24 �ضاعة من االنقطاع عن التدخني ُيْطَرح غاز اأول اأك�ضيد الفحم )اخلانق( من اجل�ضم، وتبداأ الرئة بالتخل�ض من بقايا 
التبغ.

. بعد 48 �ضاعة من االنقطاع عن التدخني يتخل�ض اجل�ضم من النيكوتني، وتتح�ضن حا�ضتي الذوق وال�ضم.
. بعد 72 �ضاعة من االنقطاع عن التدخني ي�ضبح التنف�ض �ضهاًل ب�ضبب زوال الت�ضنج الق�ضبي.

. بعد 2-12 اأ�ضبوعًا من االنقطاع عن التدخني يتح�ضن دوران الدم يف كامل اجل�ضم، وي�ضبح امل�ضي اأكرث �ضهولة.
التنف�ضية املعروفة لدى  5-10%، وتزول االأعرا�ض  الرئة مبقدار  التدخني تتح�ضن وظائف  اأ�ضهر من االنقطاع عن   9-3 . بعد 

ر الَنَف�ض والت�ضنج الق�ضبي. املدخن كال�ضعال وِق�ضَ

5 �ضنوات من االنقطاع عن التدخني ينخف�ض احتمال حدوث احت�ضاء ع�ضلة القلب )اجللطة( واحت�ضاء ونزوف الدماغ  . بعد 
)الفالج( اإىل الن�ضف مقارنة باملدخنني.

. بعد 10 �ضنوات من االنقطاع عن التدخني ينخف�ض احتمال حدوث �ضرطان الرئة اإىل الن�ضف مقارنة باملدخنني، ويت�ضاوى 
احتمال حدوث احت�ضاء ع�ضلة القلب )اجللطة( واحت�ضاء ونزوف الدماغ )الفالج( مع غري املدخنني.

اإن االنقطاع املفاجئ عن التدخني اأف�ضل من االنقطاع التدريجي، ويعتمد على جمموعة من االإجراءات ال�ضلوكية، اأهمها:

. اختيار يوم حمبب لدى املدخن من اأجل االنقطاع.
. حماولة البدء مب�ضاركة االآخرين.

. التخل�ض من جميع منتجات التبغ والوالعات ونفا�ضات ال�ضجائر.
. االبتعاد عن الظروف امل�ضجعة على التدخني.

. االبتعاد عن االأماكن التي يتواجد فيها املدخنون، كاملقاهي واملطاعم.
َنع فيها التدخني، كاملكتبات وامل�ضارح. . الرتدد على االأماكن التي مُيْ

. ممار�ضة الريا�ضة، كاجلري وامل�ضي مل�ضافات متو�ضطة غري طويلة وال�ضباحة غري املجهدة ومتارين اللياقة وركوب الدراجة.
. االإكثار من الهوايات التي ُت�ْضَتْعَمل فيها اليدين، كالر�ضم والعزف على االآالت املو�ضيقية.

. االبتعاد عن تناول ال�ضكريات وال�ضحوم والد�ضم، واالإكثار من تناول اخل�ضار والفواكه قليلة ال�ضكريات و�ضرب ال�ضوائل.
. االهتمام بالنظافة ال�ضخ�ضية من خالل اال�ضتحمام.

َتَذُكر خماطر التدخني واأ�ضراره على الفرد واأ�ضرته، وحماولة اال�ضرتخاء والتنف�ض بعمق، وحماولة  . عند الرغبة بالتدخني: 
تغيري املكان اأو الظرف، والَتَذُكر باأنه ينبغي االنت�ضار على اخل�ضم العنيد التدخني.

اأما بالن�ضبة لالنقطاع التدريجي عن التدخني، فاإن املنقطع لن ي�ضعر باأعرا�ض عدم دخول النيكوتني اإىل اجل�ضم، وميكن اأن يتم 

االنقطاع خالل 1-3 اأ�ضهر. يعتمد هذا النوع من االنقطاع على جمموعة من الطرق؛ اأهمها:

. اإنقا�ض عدد ال�ضجائر امل�ضتعملة يوميًا مبعدل �ضيجارة واحدة كل يوم.
. تدخني ن�ضف ال�ضيجارة يف كل مرة واإنقا�ض ذلك تدريجيًا.

. و�ضع ال�ضيجارة بالفم دون اإ�ضعالها.
. ا�ضتعمال اأنواع من ال�ضجائر ذات نيكوتني اأقل اإىل مدة حمدودة من الزمن.

. ا�ضتعمال اأدوية معينة، كل�ضقات النيكوتني وغريها، حتت االإ�ضراف املبا�ضر للطبيب. 
قد ي�ضاب بع�ض املنقطعني عن التدخني باأحد اأو بع�ض االأعرا�ض التالية: ال�ضداع والدوار وا�ضطراب احل�ض، واحلاجة ال�ضديدة 

ب�ضيطة يف  وزيادة  واجلوع  الفم،  وجفاف  وال�ضعال،  النوم،  وا�ضطراب  اله�ضمية،  اال�ضطرابات  وبع�ض  املزاج،  وتبدل  للتدخني، 

الوزن؛ حيث تنجم هذه االأعرا�ض عن تناق�ض م�ضتوى النيكوتني يف اجل�ضم، واإنها تدل على بدء �ضفاء ج�ضم املدخن من تاأثريات 

التبغ، كما اأنها تختلف من �ضخ�ض الآخر، وهي موؤقتة وعار�ضة، ومن املحتمل اأن ميتد تاأثريها اإىل اأربعة اأ�ضابيع كحد اأق�ضى، واإن 

ظهورها ال ي�ضتوجب اإطالقًا العودة اإىل التدخني للتخل�ض منها، وقد يلجاأ الكثري من املدخنني اإىل اتخاذ هذه االأعرا�ض مربرًا 

العتذارهم عن االنقطاع يف حني وجد الكثري من املدخنني اأن االنقطاع اأب�ضط بكثري مما كانوا يعتقدون. عمومًا؛ ميكن مواجهة 

تلك االأعرا�ض ببع�ض االإجراءات ال�ضلوكية، وهي تختلف بح�ضب االأعرا�ض.
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مكافحة  ــعــات  ــري ــس ــ� ت اإن   7

الأ�ساليب  اأحـــد  هــي  الــتــدخــني 

الــفــعــالــة ملــكــافــحــة الــتــدخــني، 

للت�سدد  ملحة  حاجة  وهــنــاك 

بتطبيق تلك الت�سريعات.

لت�ضريعات مكافحة التدخني اأثر هام جدًا يف ال�ضيطرة على هذه امل�ضكلة؛ حيث تهدف 

هذه الت�ضريعات اإىل احليلولة دون البدء بالتدخني وت�ضجيع املدخنني على االإقالع عن 

هذه العادة ال�ضيئة، وحماية حق غري املدخنني يف ا�ضتن�ضاق هواء نقي، واالإ�ضهام يف 

تهيئة مناخ اجتماعي يكون فيه التدخني غري مقبول.

وو�ضائل  العامة،  واالأمــاكــن  العمل،  اأماكن  يف  التدخني  منع  على  الت�ضريعات  تركز 

النقل الربي والبحري واجلوي، واملوؤ�ض�ضات ال�ضحية والتعليمية والرتبوية والثقافية، 

ومنع االإعالن عن التبغ والرتويج له ورعايته، ومنع تداول اآالت بيع ال�ضجائر، وعدم 

الرتخي�ض لل�ضناعات التي تنتج حلوى واألعاب لالأطفال ب�ضكل ي�ضبه منتجات التبغ، 

نى  جُتْ ولكي  فاأقل.  عامًا   18 بعمر  هم  من  ِقَبل  من  اأو  اإىل  التبغ  منتجات  بيع  ومنع 

ثمار تلك الت�ضريعات؛ فاإنه ال بد من االإ�ضارة اإىل �ضرورة الت�ضدد بتطبيقها وفر�ض 

العقوبات على املخالفني.

مل�سكلة  النــتــبــاه  مــن  بــد  ل   8

بوا�سطة  الــتــبــغ  عــن  ــــالن  الإع

الو�سائل العابرة للحدود.

وهو  اأال  التبغ،  مكافحة  تواجهه  حديث  حتدٌي  برز  احلديثة؛  التكنولوجيا  تقدم  مع 

االإعالن عن التبغ بوا�ضطة التقنيات العابرة للحدود كاالإنرتنيت والربيد االلكرتوين 

وحمطات البث الف�ضائية والدوريات....ورغم اأن الكثري من البلدان منعت، وب�ضكل 

بوا�ضطة  التبغ  عن  االإعــالن  اأن  اأال  ورعايته؛  له  والرتويج  التبغ  عن  االإعــالن  كامل، 

جمال  يف  ُتْبَذل  التي  اجلهود  تواجه  ج�ضيمة  م�ضكلة  يعترب  للحدود  العابرة  الو�ضائل 

مكافحة التدخني، ويكمن احلل الفعال بت�ضافر اجلهود الدولية ملنع هذا النمط من 

االإعالن.

م�سوؤولية  التدخني  مكافحة   9

م�سكلة  مواجهة  اجلميع.تتطلب 

اجلميع  جهود  ت�سافر  التدخني 

وجمتمعات،  واأ�ــســر،  اأفـــراد،  من 

وحـــكـــومـــات، وجمــتــمــع مـــدين، 

وجمتمع دويل.

يتجلى دور الفرد بعدم التدخني اأو االنقطاع عنه اإذا كان مدخنًا كي يقتدي به االآخرون 

)االأبناء، الطلبة، العاملون، املر�ضى......(، والقيام بالتثقيف والتوعية حول م�ضكلة 

التدخني، ومنع التدخني يف جميع االأماكن التي يتواجد فيها )املنزل، املدر�ضة، مكان 

العمل، املوؤ�ض�ضة ال�ضحية.....(؛ اأما دور االأ�ضرة فهو رف�ض التقبل االأ�ضري للتدخني 

يف املنزل وخارجه؛ يف حني يتجلى دور املجتمع برف�ض التقبل االجتماعي للتدخني؛ 

التدخني،  مكافحة  حول  املنا�ضبة  باملعلومات  بالتزويد  يتعلق  هام  دور  وللحكومات 

اأما دور املجتمع املدين فيتجلى ببذل اجلهود ملكافحة  واإ�ضدار الت�ضريعات املالئمة؛ 

التدخني لدى الفئة امل�ضتهدفة من ِقَبله؛ وال يغرب عن البال ما للمجتمع الدويل من 

دور هام يف جمال التزويد باالأدلة واالإر�ضادات التقنية واملعلومات واخلطط الالزمة 

ملكافحة التدخني.  
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