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 رعاية الطفولة/ المرحلة الثالثة 

 2020/ 3/  18  األربعاء 

 خليل العبيدي إبراهيمأ.د. عفراء  /  اعداد 

 

 : الوقاية من أمراض األطفال

األطفال … عامة ال يمكنك دائما وقاية الطفل من اإلصااااااااااااااا،ة  من وق   خر   الوقاية من أمراض 

ر ،عأ األحياار من أمراض أ ي  خطور  
د  أو أ  الض اليي من دور شاااااااااااااااااك  انناا إال  ،االعااااااااااااااااعاال  أو بي  

قدر عىل التخفيف من عدد اإلصااااااااا،اض ،العدوي  عن طش ب العة  ،طش قة صاااااااا ية وا خا   نساااااااا 

ر  وا باا  اللقااحااض  الالزماة المتورر   مثال التا  اد من ا تماال برناام اإلجراءاض الوقاائياة 
نظاا  ذائاي 

 عد خياراض االكل الصااااااااا ي ة واحد  من الطرل المرمة للفاااااااااعور وال فا  عىل صااااااااا ة  صااااااااا ر 

 .أرضل

لألكل بفااا ل صااا ر الطش قة األرضااال لففاااىل ت األطفال عىل  ط  ر عاداض  ل االرس  ناو ويفااا ل 

و دو ، ل المواد   يفااااااااا ل و  ذئائية إعطاء الطفل الكمية الغئائية المتوازنة الصااااااااا ي ة  طش قة ليل 

 
 
المغئية الالزمة لنموو  كما سااةعاااعد هئا عىل التخفيف من خطر اإلصااا،ة ، مراض خطيا  الحقا

ر حيا ه
 .أ 

 :دئ العامة لألكل الص ر ما يىلر و تضمن المبا

 . ناول الطعا  بف ل منتظم -
  5 ناول الكثيا من الفا رة والخضار  اي  -

 
 .حصص ذئائية عىل األقل يوميا

 . فادي اإل ثار من االطعمة المال ة جدا وكئلك ال لو  -
 .التقليل من  ناول األطعمة الدهنية -
ب الماءا -  .إل ثار من رسر
ر   توي عىل مج اااا  من المىلموعااااض الغااائائياااة المعروراااة    نااااول الوجبااااض  -

الغااائائياااة التل
 .والف تام ناض والمعادر
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 : لمىلموعاض الغئائية األساسيةا

ر : المىلموعاة األو:: الكشبوهيادراض
ر  ناااولرااا أ 

وهر أذاائيااة مثاال الخيي  وال بوب والبطاااطااا  يلبا 

منخفضاااااااااااااااااة الادهور  وهر مفااااااااااااااااعر  هائو االذائياة  و عتيي  .الطببكال وجباة عىل ار مفاااااااااااااااامال  لا  

 .،الفبت  و زودنا ،الطاقة الطبيعية

ااااار  ا ا ا ا ا ا اء بفناول : المىلموعة الثانية: الفا رة والخضا حصااااااااااااااااص ذئائية عىل االقل من  5يوصر الخيي

ر لكن  هااائو المىلموعاااة يومياااا 
اإلشاااااااااااااااااااار  هناااا إ: ار طة هااائو االطعماااة ريل  ط  لاااة يتلف   يلبا 

ر الف تاام نااض 
ر  وباالتاا:ر   ت  ااراا   التل

 ،ا قال قادر ممكن  يلبا 
 
ًاة  أو مطرياة رس عاا  نااول الخضااااااااااااااااار نا

 .الطةر عىل البخار والعلب وعيي الميكرو ف كلرا طرل مثالية للطةر  و عتيي  .الماءمن 

و انااااض ااة: اليي ااالثا ااة الثا ر الل و  والعااااااااااااااااماااااك والبيأ والفااااااصااااااااااااااااوليااااااء : المىلموعا
وهر موجود  أ 

ر  ناول حصتيا  
 .ذئائاتيا  رقط من هئو االذئية يومياوالبقولياض. و كف 

عىل الرذم من حااااجاااة الراشااااااااااااااااااادين للتخفيف من  نااااول : المىلموعااة الرا،عااة: منتىلاااض ال لياا 

 .الدهور  رإر  لك ذيا واج  عىل األطفال

 

و    ئكر ومن المرم  وجوب اعطاء من هم دور العااالتيا  من العمر حل با كامل الدسااام  ولةو مي  

ر عمر يقال عن  .كلياا كماا هو موص للراشااااااااااااااااادينالادساااااااااااااااام جزئياا أو  
ر حاال كاار ذائاء الطفال أ 

  5وأ 

اء ، ر يعتمر األهل بإعطائه ال لي  كامل الدسم  .سنواض  ساًا يوصر الخيي

 

ر   توي عىل الدهور  
اااة: األذئية التل اااكرالمىلموعة الخامعا هئو المىلموعة: رقائب  و ضااااام والعا

ر  .والجباد البطااطاا  والكعااااااااااااااااك  ا   والكعاك  والمعىلنااض  
 نااول اقال قادر ممكن من هائو  و لبا 

 الم  والض

 

 : التمار ن الش اضية المنتظمة

ور ة التالية  ،عد الغئاء  ر من الش اضااااااااة  هر ال اجة الباااااااا 
  للعائالض   ر الصاااااااا إر ممارسااااااااة ما يكف 

ر 
دقيقة من اللفااااااااااا    60و  تاج األطفال إ:  . ش د ال فا  عىل رشاااااااااااقترا وصاااااااااا ترا الىليد  التل
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 لمعاااااااااعد رم عىل البقاء ررحيا  وسااااااااليميا   عتيي التمار ن الش اضااااااااية جيد   خصااااااااوصااااااااا عند 
 
يوميا

ر الرواء الطلب 
ل أ  ا من األطفال يمضااور اذل  الوق  جالعاايا    ممارسااترا خارج المي   ذيا أر كثيا

ر الخارج ريكور
 يفاااااااااااهدور التلفاز وارال  الفيديو او يلعبور ، لعاب الكمب و ر  اما وق  لعبرم أ 

ار فاا  أعاداد األطفاال المصاااااااااااااااااابيا    عنوهو العااااااااااااااااكا  الائي يعتيي جزئياا معاااااااااااااااا ول  م ادودا جادا 

 .قلة اللفا  حاليا الترديد اال يي للص ة العامة لومف  .،العمنة

 

 :ومفمل خياراض التمار ن المخصصة لألطفال

ر  -
 .من المدرسة وإل را المشر

ر حديقة عامة -
ر أ 
 .المشر

ر من الدكار أو المتاجر وإ -
 .ل راالمشر

 .العباحة ،انتظا   ربما مت مىلموعة من األصدقاء -

ل او ال ديقة العامة - ر حديقة المي  
و أ   .ركوب الدراجة الروائية والتي  

ر منظم مثل رش ب كر  قد  أو ممارسااااااااااة الش اضااااااااااة مت أصاااااااااادقاء  -
االنضااااااااااما  إ: رش ب ر اص 

 .المدرسة أو ال ضانة

ر صاااااااااافو  منظمة  -
مثل صاااااااااافو  الرقص وال وذا ورنور الدرا  عن   لألطفالالمفاااااااااااركة أ 

 .النفو والىلمباز

وري ار يكور ) أخئ قعااااااااط وا  من النو  - اوقاض نو  رو انية منتظمة  لألطفالمن الباااااااا 

ر من النو 
 (. .ي خئور خاللرا القعط الكاأ 

 

ر ي تاجرا الطفل ولكن بف ل عا 
 :و ختلف عدد ساعاض النو  التل

ر  16.5ينا  المواليد الىلدد 
 . ال و ساعة أ 

ر سن الفرش ن إ: 
ر ال و  15أشرر  3ينا  األطفال أ 

 .ساعة أ 

ر عمر 
ر ال و  14.25 أشرر  6ينا  األطفال أ 

 .ساعة أ 

ر عمر 
ر ال و  13.75شررا  12ينا  االطفال أ 

 .ساعة أ 

ر عمر سلتيا  
ر ال و  13ينا  االطفال أ 

 .ساعة أ 
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ر  كرض هر معدالض  إ  يختلف 
وري أر يت  د  جم ت االرقا  التل االمر بيا  األطفال  لكن من الب 

ر 
األهال من أر أطفاالرم ي صاااااااااااااااالور عىل ماد  كاارياة من النو  و ائهبور إ: أرس  رم ،اا را  ولةو أ 

    .وقا  متا خر من الليال
 
  وعااطفياا

 
ومن شااااااااااااااااا ر هائا أر ي عاااااااااااااااان قادر  األطفاال عىل النمو عقلياا

  وم اربة العدوي واألمراض  والتمتت ، يا
 
 . رم ال وميةوبدنيا

 

:ر 
 : التعقيم المي  

:ر  وال ز  بفاااااا ر  
يعتمد منت انففااااااار الىلرا يم واألمراض عىل ا با  درجة جيد  من التعقيم المي  

ر ومنعاداض ذعل اليدين بف ل 
وري جدا عد  التدخيا  قرب االطفال كور  رو  ت  دخار  الالب 

 .يج د خطر إصا،ة المواليد الىلدد ،متالزمة الموض المفاجي  للرضت أو موض المرد

لية   : الوقاية من ال وادث –العالمة المي  

ر ُيعتيي   ميا  باًة آمنة 
 ل صاااا أ 

 
 أسااااسااايا

 
لية  عتيي ساااًبا   رال وادث المي  

 
 جدا
 
 مرما
 
ل أمرا ،اض  المي  

ها المتعلقة ،الفعاااااااااااااااامم والعااااااااااااااااقو   ر يتعرض لرا األطفال الصااااااااااااااااغار  أ ي 
من  وبالتا:ر  .والغرلالتل

ر ي تمل أر  عرض الطفل 
وري وضااااات األشاااااياء التل ر م ار مقفل  وهر مفاااااتمل عىل  لأل يةالبااااا 

أ 

 .األدو ة ومواد التً يأ والتنظيف وأعواد الثقاب

 :الرضتمتالزمة الموض المفاجي  عند 

و تمثال هائو ال االاة ،االموض المفااجي  وذيا المتوقت للطفال ماا دور العااااااااااااااااناة  والائي ال يعي  عىل 

ر  ور ص حالة   ،عد مراجعة التار اااا  الطتي
هئو ال الة أيضاا ،موض   ومعاى .الورا ساك  له  حتل

 
 
ر المرد و وجد ،عدها م تا

 .المرد ألنرا   صل عاد  عندما يوضت طفل يبدو ،ص ة سليمة  أ 

 :  راجت خطر االصا،ة ،موض المرد 

 راجع  حوادث الموض المفاجي  عند الرضااااات خالل العااااانواض العاااااار أر الدراسااااااض أشاااااارض  

الكعاااااااااااااااايطاااة يمكن التخفيف من خطر   ا باااا  ،عأ النصااااااااااااااااااائ  توم .الخطرإ: عااادد من عوامااال 

 :اإلصا،ة ،موض المرد
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 .ضت الطفل عىل ظررو أ ناء  ىلرج ه للنو  -
ر التدخيا  خالل ال مل -

 أوقف 
 .إ: أمكنة يتصاعد ر را دخار العىلائر الطفلال  -
ر من ار فا  درجاض ال رار   ررو قد ي تاج صااااااايفا إ: ذطاء خفيف   -

ال  ىلعل الطفل يعاي 
ر الفتاء إ:  .أ ناء النو 

 .ذطاءينو  تاج أ 
 .حقائ  النو  أو الوساداض لالطفالال معتخد   -
 .درجة مً  ة للغررة  عتيي مش  ة 18ال ي تاج األطفال إ: ذررة ساخنة  ر رار   -
ر أر  لمو قدماو أسااااااااااافل  -

ر مردو  عد   غطية وجره  كما يلبا 
ر عند وضااااااااااات الطفل أ 

يلبا 
 .الغطاءالمرد لًال يت رك إ: األسفل و صب  وجره     

ر أرس رم  ولةو إ:  -
جانبك  رثمة را،ط بيا  مفااااااااااااااارك الااااااااااااااا ر يفضاااااااااااااال أر ينا  األطفال أ 

بتماااااا المواد   نفعاااااااااااااااااااااه وموض المراااااد إر كنااااا  انااااا  او رسر  اااااك من المااااادخنيا   أو قاااااد رسر
 يعاعد عىل النو   أو كنتما متعبار جدا

 
 .الممنوعة  أو  ناولتما دواء أو عالجا

 
 
 إر كار الطفل متوع اا

 
 .سفار الطبي  رورا

 لنو  الطفل خ
 
ر ذررتكيعتيي أ ي  األما ن أمانا

ر  .الل األشاااارر العااااتة األو: مردو الموضاااا   أ 
يلبا 

اساااااااااتخدا  البوا،اض األمنة  وحواجز النار  وأذطية المقابو الكرشبائية  لكن عىل الرذم من  لك 

ال يمكن دائمااا منت حصااااااااااااااااول حوادث خفيفااة  ،اال ،اااإلم ااار  قليصاااااااااااااااارااا عيي أخاائ هاائو اإلجراءاض  

ر   المئكور  الكعيطالوقائية 
 .. أعالوأ 

 


