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1

HAMİLELİK SIRASINDA BAKIM

Hamile olarak geçirdiğiniz günler kritik önem taşır. Sağlıklı ve sorunsuz bir hamilelik ve
doğum için hamileliğin ilk üç ayında ve ikinci üç ayında ayda bir kez, son aylarda ayda iki
kez, sonuncu ayda ise her hafta olmak üzere düzenli olarak doğum öncesi bakım yaptırmak
gereklidir.
Hamilelik döneminde, kadınların beslenme
gereksinimlerinde enerji, protein ve mikrobesinlere ihtiyaç önemli ölçüde artar.
Hamile kadınlar gebeliklerinin ikinci üç
aylık döneminde günde fazladan 340 kcal,
son üç ayında ise 450 kcal ihtiyaç
duymaktadır. Bu nedenle, yeterli miktarda
gıda ve sıvı tüketimi hem annenin hem de
fetüsün beslenme ihtiyaçlarını karşılamak
için hayati önem taşır.
Hamileliğin son 3 aylık döneminde anne adayının günlük fiziksel efor gerektirecek işleri
yapmada zorlanacağından ailenin tamamının daha fazla destekleyici olması gerekir.
Doğum yapmanın fiziksel ve psikolojik etkileri son derece zorlayıcı olabilir. Kadınlar tekrar
güç kazanarak bir anne olarak yeni rollerine odaklanmak için daha fazla dinlenmeye
ihtiyaç duyarlar.

Hamile kadınlar için sağlık hizmetleri
• Düzenli sağlık kontrolü
• Aşılar
• Folik asit ve demir takviyesi (sağlık kurumu tarafından verilir)
• Doğum için uygun bir sağlık kurumu bulunması

Hamilelik sırasında gıda hijyeni
Listeria ve toksoplazma gibi gıdalardan bulaşan hastalıkları
önlemek için gıdaları doğru bir şekilde yıkayın, doğru
işlemler uygulayın, doğru biçimde pişirin ve soğutun.
• Toprağa veya çiğ ete dokunduktan sonra ellerinizi sabunlu
suyla yıkayın.
• Çiğ sığır eti, çiğ tavuk eti ve çiğ balıkların diğer gıdalara
veya yüzeylere temas etmemesini sağlayın.
• Eti iyice pişirin.
• Sebze ve meyveleri yemeden önce yıkayın.
• Pişirme araçlarını sabunlu sıcak suyla yıkayın.

4
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Hamilelikle ilgili notlarınız
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2

BEBEK DOĞAR DOĞMAZ

• Doğumdan hemen sonra, bebeğinizle
ten teması kurmalısınız. Bebeğinizi
göğsünüze alın, bir süre orada tutarak
göğsünüzü tanımasını sağlayın.
• Doğumdan sonra bir saat içinde bebeğiniz emzirmeye başlamalısınız.
• Gündüz ve gece sık sık, yani bebek her
istediğinde bebeği emzirin.
• İlk 6 ay boyunca bebeğe sadece anne
sütü verin. Su veya diğer herhangi bir
sıvı ya da gıda vermeyin (sadece anne
sütüyle beslenmeli).
• Sizin ya da bebeğiniz hastalandığı
durumda bile emzirmeye devam edin.
• Hijyen sorunlarına yol açması ve emzirme için faydalı olmaması nedeniyle
biberon, emzik veya diğer yapay meme
ucu ürünlerini kullanmamaya çalışın.
(Anne memesine yabancılaşmaya sebep
olabilir.)
• Emziren anneler günde fazladan 500
kcal ihtiyaç duyar. Açlığınızı ve susuzluğunuzu giderecek ve emzirmeniz için
yeterli olacak kadar yiyecek ve içecek
tüketmeye çalışın.
• Doğumdan sonra annelerin birçoğunda lohusalık hüznü adı verilen melankolik bir ruh hali
yaşarlar. Bunun sebepleri arasında hormon seviyelerindeki ani değişiklikler, yorgunluk,
uykusuzluk veya annenin hayatı üzerinde kontrolü kaybetme hissi yaşaması sayılabilir.
Lohusalık hüznü birkaç hafta içinde genelde kendiliğinden geçer. Bu süreci daha rahat
atlatmak için olabildiğince dinlenmeli, kendinize her gün az da olsa mutlaka zaman yaratmalı
ve yakınlarınızdan bu konuda olabildiğince destek istemelisiniz.
Bazı kadınlarda ise doğum sonrası depresyon görülür. Anne daha önce stresli olaylar yaşadıysa,
çevresinden yeterli destek alamıyorsa, gebelik planlanmadan veya istenmeden gerçekleşmiş
ise bu durumun görülme ihtimali daha fazladır. Eğer doğumdan sonra kendinizi depresyonda
hissediyorsanız, bu durum birkaç hafta içinde geçmediyse ve normal yaşamınızı sürdürmenizi
engelleyecek bir hal aldıysa mutlaka bir uzmana danışmalısınız. Doğum sonrası depresyon
kendi başınıza tedavi edebileceğiniz bir durum değildir. Uygun tedavi ile doğum sonrası
depresyonun belirtileri birkaç ay içinde kaybolur.
Lohusalık hüznü, doğum sonrası depresyon kadınlar için yaşanması gayet olağan durumlardır.
Bunu yaşamanızın normal olduğunu bilerek başkaları ile paylaşmak sizi rahatlatabilir.
Bebeğinize iyi bakabilmenin ilk şartının kendinize iyi bakmak olduğunu unutmayın.
6
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3

EMZİRME

Emzirmenin psikolojik faydaları
Anne
ve bebek arasında duygusal bağın kurulmasını sağlar
.•
•
•
•

Anne ve bebek arasında yakın ve sevgi dolu bir ilişki oluşturur.
Annenin duygusal olarak kendini daha iyi hissetmesini sağlar.
Bebek daha az ağlar.
Bebek duygusal olarak kendini daha güvende hisseder.

Emzirme süresiyle ilgili

öneriler

0-6 ay Sadece anne sütü verilir.
"Doktor tarafından verilen vitaminler ve/veya ilaçlar
dışında anne sütünden başka hiçbir şey verilmez."
Doğumdan sonra en geç bir saat içinde bebeği emzirmeye başlamanız önerilir."

www.hayatadestek.org
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Anne Sütü
• Mükemmel bir besindir.
• Kolay sindirilir, verimli bir şekilde kullanılır.
• Enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

Emzirme
• Anne-bebek arasında bağ kurulmasını sağlayarak bebeğin gelişimini destekler.
• Annenin sağlığını korur.
• Mamayla beslemeye göre maliyetsizdir.

İki yıl veya daha uzun süreyle emzirme çocuğun gelişimine katkı sağlar, sağlıklı ve
güçlü olmasına yardımcı olur.

Mamayla Beslemenin Dezavantajları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anne-bebek arasında bağ kurulmasını zorlaştırır.
İshal ve inatçı ishal daha sık görülür.
Solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülür.
Yetersiz beslenme, A vitamini eksikliği daha sık görülür.
Alerji ve süt intoleransı daha sık görülür.
Bazı kronik hastalıklara yakalanma riski daha yüksektir.
Bebeklerde obezite riskini yükseltir.
Bebeklerin zihinsel ve fiziksel gelişimi anne sütü içen bebekler kadar iyi olmayabilir.
Anne daha kısa bir süre içinde yeniden hamile kalabilir.
Annede kansızlık, yumurtalık kanseri ve meme kanseri riskini artırır.

Emzirme ile İlgili Sorunlar
Emzirmeyle ilgili güçlükler memenin kötü yerleştirilmesinden kaynaklanıyor olabilir. Bu
nedenle annenin memeyi doğru bir şekilde yerleştirmesi ve doğru emzirme pozisyonunu
ayarlaması çok önemlidir.

Memenin kötü yerleştirilmesinin
•
•
•
•
•
•
•
8

sonuçları

Meme uçlarında ağrı
Meme uçlarının yara olması
Memelerin şişmesi
Bebeğin doymaması ve çok fazla ağlaması
Bebeğin daha sık ve daha uzun süreyle beslenmek istemesi
Sütte azalma
Bebeğin kilo alamaması
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Yetersiz süt

sorunu

• Emzirmeyi kesmenin en sık görülen nedenlerinden biridir.
• Bazen anne yeterli sütünün olmadığını düşünebilir ama bebek buna
rağmen tüm ihtiyacı olan besini alabilir.
• Bazı durumlarda süt bebeğe yetmiyor olabilir. Bu durum bebeğin
memeyi doğru biçimde emmiyor olmasından kaynaklanabilir. Anne
bebeğine sütün yetmediğini düşündüğü durumda bir uzmana
danışmalıdır.

Sütün bebeğe yetmediğine dair

güvenilir işaretler

Yeterli düzeyde kilo artışı olmaması: ayda 500 gramdan az
Az idrara çıkma: günde 6 defadan az

“
“

Anne hastalandığı zaman bebeği emzirmeli midir?
- Evet, tabii

”

Eğer bir annenin ikiz bebekleri varsa yine de emzirebilir mi
yoksa sütünün yetmesi imkânsız mıdır?
- Evet, emzirebilir. Yukarıda anlattığımız gibi, bebeğin emmesi
annenin süt üretimini arttırır. Eğer bir annenin aynı anda
emzirmesi gereken iki bebeği varsa, bebeklerin her ikisine
yetecek kadar süt üretecektir.

”

Resimde gösterildiği gibi iki bebeği aynı anda emzirmesi mümkündür.

www.hayatadestek.org
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4

TAMAMLAYICI GIDALAR

6 ayın sonunda anne sütüne ek olarak başka gıdalar vermeye
başlamak çocuğun gelişimine katkı sağlar. Tamamlayıcı besleme,
anne sütüne ek olarak bebeğe ek gıdaların verilmesidir.
6-12 aylık bir bebeği beslemek için diğer gıdaları vermeden önce daima anne sütü
verilmelidir. 6-24 aylık bir çocuğun emzirilememesi durumunda, günde bir ya da iki öğün
ekstra yemek verilmelidir.
6 ve 8. aylarda besinler püre şeklinde verilmelidir. Kaşıkta duracak kadar koyu kıvamlı
besinler çocuğa daha fazla enerji verir.
Küçük yaştaki çocukların çeşitli besinleri alabilecekleri tamamlayıcı gıdalar yemeleri
önemlidir. Çocuklar sağlıklı büyüyebilmek için yaşlarına uygun besleyici ve tamamlayıcı
gıdalar tüketmelidir.
Gıdaları bebeğinize tanıtmaya başladığınızda dikkate etmeniz gereken önemli noktalar:

Koruma
Sağ
lay
an

r
le
in

Gelişim
i/Bü
yü
me
yi

Temiz &
Güvenilir
Su

Enerji Veren Besin
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Sıklık: Çocuğunuzu sık sık besleyin.
Miktar: Çocuğunuza yeterli miktarda besleyin .
Yoğunluk: Çocuğunuzun yiyeceğini uygun kıvamda hazırlayın.
Çeşitlilik: Çocuğunuza çeşitli gıdaları almasına özen gösterin.
Aktif beslenme: Çocuğunuzu, duyarlı beslenmeyi sağlayacak şekilde besleyin.
Hijyen: Çocuğunuzu hijyenik koşullarda hazırlanmış yiyecek verin.

ler
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5 BAKIM
Hijyen
Evde Hijyen Uygulamaları
•
•
•
•

Evin ve çocukların oyun alanının temizlenmesi
Çocukların atıklarının düzgün bir şekilde atılması
Hijyen gereçlerinin kullanılması
Suyun güvenli hale getirilmesi ve güvenilir su kullanılması
Ellerinizi yıkayın
• Tuvaleti kullandıktan sonra
• Bebeğin altını temizledikten sonra
• Yemek hazırlamadan veya sofraya getirmeden önce
• Çocukları beslemeden önce ve bir şey yemeden önce

Pişirme gereçlerini temizleyin
•
•
•
•

Temiz yüzeyler (masa, tabak altlığı ve örtü)
Pişirme gereçlerini kullandıktan sonra hemen yıkayın.
Pişirme gereçlerini üzeri kapalı olarak tutun.
Bebekler için temiz pişirme gereçleri kullanın.

Güvenilir su ve besinler kullanın
• Bebeğin içtiği suyu ve bebeğin yemeğinde kullanılan
suyu arıtın.
• Suyu temiz ve ağzı kapalı kaplar içinde tutun.
• Kullanmadan önce sütü kaynatın.
• Taze olarak hazırlanmış tamamlayıcı gıdalar verin.
Gıda Hijyeni
• Yiyecekleri ağzı sıkı bir şekilde kapatılmış kaplar
içinde tutun.
• Mümkünse gıdaları kurutarak saklayın.
• Eğer sütü buzdolabında saklayacaksanız bir gün
içinde kullanın.
• Hazırladığınız yemekleri bir saat içinde kullanın.
• Anne sütü oda sıcaklığında saklanıyorsa 4 ile 6 saat
içinde tüketilmelidir. Saklamak için buzdolabı
kullanılıyorsa 5 gün bekletilebilir.

www.hayatadestek.org

11

Anne Günlüğü - Hayata Destek Derneği, 2017

Bebeğin Yıkanması
Banyonun hazırlanması

Öncelikle banyo için ihtiyaç
duyduğunuz tüm gereçleri
toplayın (havlu, sabunlama
bezi, hidrofil pamuk, temiz
alt bezi ve temiz giysiler) ve
banyoya yakın bir yere koyun.
Bebeğinizi kurulamak için
kullanacağınız havluyu açık
bir şekilde kolayca erişebileceğiniz bir yere koyun.

Oda
sıcaklığının
uygun
olduğundan emin olun ve
leğene yaklaşık 5 cm. yüksekliğinde ılık su doldurun.
Bileğiniz veya dirseğinizle
suyun sıcaklığını kontrol edin
– suyun sıcaklığı 36°C civarında olmalıdır ve su sizin cildinize SICAK GELMEMELİDİR.

Banyo
hazır
olduğunda
bebeğinizi soyun. Bir elinizle
başının
ve
omuzlarının
altından bebeği tutarken
diğer elinizle bebeğin vücudunu destekleyin ve bebeği
yavaş bir şekilde leğene
yerleştirin.

Yeni doğan bebeğinizi nasıl yıkayacaksınız

Bir parça hidrofil pamuğu ılık
suyla nemlendirdikten sonra
göz kapaklarının iç kısmından
dış kısmına doğru yumuşak
hareketlerle
silerek
yeni
doğan bebeğinizin göz kapaklarını temizleyin. Her bir göz
için ayrı pamuk parçaları
kullanın.

12
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Yeni
doğan
bebeğinizin
saçlarını haftada bir veya iki
defa yıkayabilirsiniz. Bunun
için bebeği leğene yerleştirin
ve başına hafifçe su serpin.
Bebek büyüyünceye kadar
şampuan
kullanılmasına
gerek yoktur.

Yumuşak bir sabunlama bezi
kullanarak yeni doğan bebeğinizin önce yüzünü (1),
ardından boynunu ve vücudunu (2) temizleyin. Son olarak
bebeğinizin genital bölgesini
ve poposunu (3) temizleyin.
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“Güvenliği elden bırakmayın!”
Banyo Esnasında Yapılması ve Yapılmaması Gereken Şeyler

Bebekler 5cm. suda bile boğulabilirler. Bu nedenle yeni
doğan bebeğinizi veya herhangi bir çocuğu banyoda
yalnız başına bırakmayın. Eğer banyo yapılan yerden
ayrılmanız gerekirse bebeği bir havluyla sararak yanınızda götürün.

Banyo suyunu dökmeden önce
yeni doğan bebeğinizi bir beşik
veya karyolaya koyarak güvenliğini sağladığınızdan emin
olun.

Ağlayan Bebekler
• Rahatsız olduklarında (altı kirli, sıcak ve soğuk havadan)
• Yorgun olduklarında (çok fazla misafir)
• Hasta ya da ağrıları olduğunda (ağlama şeklinin değişmesi)
• Aç olduklarında (yeterli süt alamadıkları ya da büyüme ataklarında)
• Annenin yediği besinler nedeniyle (herhangi bir besin, bazen inek
sütü)
• Annenin aldığı ilaçlar nedeniyle (kafein, sigara, diğer ilaçlar)
• Karın ağrısı olduğunda
• Bebeğinizin özel bakım gerektiren bir rahatsızlığı olduğunda

Karnı Ağrıyan Bir Bebek Nasıl Tutulmalıdır

Bebeği kolunuzun üzerinde
tutabilirsiniz

Bebeği karnının etrafından
tutarak kucağınıza oturtabilirsiniz

Bebeği göğsünüze yaslayarak
tutabilirsiniz

www.hayatadestek.org
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6

AY AY BEBEĞİNİZ

1. ay

2. ay

5. ay

3. ay

6. ay

4. ay

9. ay
7. ay

8. ay

11. ay
10. ay
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1 Aylık Bebekler
Dinleme ve İlgi
• Bebeğinizin gözleri ilk günlerde genelde kapalıdır ve gözlerini kısa aralıklarla açar.
• Sadece ilgi çekici nesnelere, büyük ve zıt renkli şekillere ilgi duyar.

Anlama
• Bebeğiniz anne kokusunu, anne ve babasının sesini tanır.
• Bebeğinize sevginizi onu sık sık kucağınıza alarak gösterin. Bebeğiniz kucağınızda kendini daha güvende hisseder.
• Bebeğiniz ilk ay yüzünüze bakmaya başlar.

Sesler ve Odaklanma
• Bebeğiniz ilk aylarında bulanık görür. Bebeğinizi kendinize yaklaştırıp yüzünüzü incelemesini sağlayın.
• Yeni doğan bebekler anne sesine duyarlıdır, algılarını geliştirmek için onunla konuşup
ona şarkı söyleyebilirsiniz.

Sosyal Yetenekler
• Birinci ayda suyla tanışması, banyo
yapması, oda değişikliği bile bebeğinizin etrafını daha rahat algılamasına
katkı sağlar.
• Birinci ay içinde bebeğinizin uyku ve
beslenme düzeni oluşur.
• İhtiyaçlarını ağlayarak ifade etmeye
başlar.

Diğer Önemli Notlar
• Bebeğiniz 1. ayın sonunda, ancak
15-30 cm arası mesafeyi görebilir.
Uzaktaki kişi ve cisimleri bulanık görür
ve rahat ayırt edemez.
• İşitme duyusu oldukça iyidir.
• Bebeğiniz yeni doğduğunda 24 saat
içerisinde 8-12 defa yani 2-3 saatte bir
emmek isteyebilir. Bu sıklık ilerleyen
günlerde azalır.
• Bebeğinizi sağlıklı gelişimi için kundak
yapmayın. Onu uyurken rahat hareket
etmesine engel olmayacak şekilde
hafifçe sarabilirsiniz.

• Bebeğinizin uyku süresi günde ortalama
20-22 saattir.
• Ziyaretçilerinizi bebeğinizi kucaklamadan önce mutlaka ellerini yıkamaları
için uyarın.

Bebeğinizin;
-

Kafa yapısında yamukluk,
Gözlerde şişkinlik,
Burunda basıklık,
Cinsel organ ve genital bölgesinde
şişkinlik,
- Deride kremsi yapıya benzer bir madde,
- Kaşlar ve çevresinde kırmızı benekler
gözlemleyebilirsiniz.
Endişelenmeyin, bu yeni doğan bebekler
için olağan ve geçici bir durumdur.

Aşılar
• Hepatit B: Doğumda ilk doz
• 1. ayda ikinci doz yapılır.

www.hayatadestek.org

15

Anne Günlüğü - Hayata Destek Derneği, 2017

Çocuğunuzun 1. ayından notlar
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2 Aylık Bebekler
Dinleme ve İlgi
• Bebeğiniz 2. Ayında, seslere yönelmesi daha belirgin hale gelir.
• Etrafındaki ilgi çekici renklerle ve büyük şekillerle daha çok ilgilenmeye başlar.
• Gelişimine bağlı olarak gözlerini açık tutma süresi uzar.

Anlama
• Göz hareketliliği nispeten artar. Genellikle ilk aylarda görülen göz kayması düzelmeye
başlar.
• Bebeğinizle konuşun ve ona sık sık ismini söyleyin.
• Bebeğiniz bu ayda çok sık esner.
• Eğer bebeğiniz kendisini iyi hissediyorsa;
- Sizi gördüğünde gözlerini ve başını size doğru çevirir.
- Güler, gülümser, mutlu sesler çıkarır, ifadesi parlak ve canlıdır.
- Sizinle göz teması kurabilir ve doğrudan yüzünüze bakar.
• Eğer kendini iyi hissetmiyorsa;
- Size uzanır ve ulaşmaya çalışır.
- Ağlar, sızlanır, tiz, yüksek ve rahatsızlığını belli eden türde sesler çıkarır.
- Olduğu yerde kaykılır, titremeye benzer şekilde kıpırdanmalar yapar.
- Elinin altındaki çarşaf ya da kıyafetleri çekiştirme ve çekip bırakma hareketleri
yapar.
- Başını ve gözlerini başka tarafa çevirir, kaçırır.
- Soluk alışverişi önemli ölçüde hızlanır. Hıçkırır, öksürür, nefes alıp-verme düzeni
bozulur.

Diğer Önemli Notlar

Sesler ve Konuşma
• Bebeğiniz kısa heceli sesler çıkarmaya
başlar.
• Bilinçli olarak gülmeye başlar, söylediklerinize ses çıkararak tepki verir.
• Bebeğiniz rahatça kollarını hareket
ettirebilir.
• Vücudunu ve mimiklerini daha iyi
kontrol etmeye başlar.
• Ellerini ve parmaklarını keşfeder.

Sosyal Yetenekler
• Bebeğinizi kucağınıza aldığınızda dışa
doğru döndürün ve etrafını keşfetmesini sağlayın.

• Bebeğinizi yüzükoyun yatırdığınızda
- Doğrulmaya çalışacağı için boyun ve
sırt kasları güçlenir.
- Kafasını ve boynunu kontrol edebilmesini sağlayan kaslar çalışır.

Aşılar
•
•
•
•

BCG/Verem Aşısı
DABT-IPV-Hib/5’li Karma Aşı 1. Doz
KPA Pnomökök Aşısı 1. Doz
Rotavirüs aşısı (İshal aşısı) 1.Doz (Not:
Bazı doktorlar bu aşıya 3. ayda başlayıp
3.-5.-7. Aylarda tekrar yapabilir, ilk doz
14 hafta 6 günden daha geçe kaldıysa
aşı yapılamaz.)
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3 Aylık Bebekler
Dinleme ve İlgi
• Bebeğiniz insanları ve eşyaları tanır.

Anlama
• Nesneleri takip etme konusundaki algısı ve becerisi güçlenir.
• Bebeğiniz, odaya girdiğinizde heyecanlanır ve annesini tanıdığını ifade eder.

Sesler ve Konuşma
• Bazen kendiliğinden güler ve gülüşü eskisine oranla daha seslidir.
• Bebeğiniz sizin yardımınız veya teşvikiniz olmadan, kendi kendine bebek dilinde konuşmaya, “agu” benzeri sesler ve kısa heceler çıkarmaya başlar.

Sosyal Yetenekler
• Bebeğinizi farklı şekillerde tutmanız, onun kaslarını geliştirir.
• Organlarının isimlerini söyleyerek burnunu, gözlerini, ağzını gösterin.
• Dokunarak dünyayı algılamaya devam etmesi ve bu yönde gelişim göstermesi için, farklı
yüzey, nesne ve oyuncaklara dokunmasına olanak sağlayın.

Diğer Önemli Notlar
• Kavrama becerisi bu aylarda daha da gelişmiş olur.
• Bebeğiniz bu aylarda rahatça başını kontrol edebilir hâle gelmiş olmalı.
• Bebeğinizi ayakları üzerine diktiğinizde kuvvetle yere basar ve daha belirgin biçimde
adım atmaya çalışır.

Aşılar
• 2 aylıkken Rotavirüs aşısını yaptırdıysanız, bu ay yaptıracağınız herhangi bir aşı bulunmuyor.

www.hayatadestek.org
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4 Aylık Bebekler
Dinleme ve İlgi
• 4. ayına giren bebeğiniz çevreyi, yüzünüzü ve ifadelerinizi izlemeye devam eder.

Anlama
• Bebeğiniz sizi artık daha fazla anlamaya başlar. Bebeğinizle göz teması kurarak yüzüne
bakın ve etrafındaki şeyleri ona anlatın.
• Bu aylarda önündeki küçük objeleri ve hareketleri fark etmeye başlar.

Sesler ve Konuşma
• Bebeğiniz mutlu olduğu zaman daha çok ses çıkarmaya başlar.
• Kıkırdamalar, kahkahalar duymaya başlayabilirsiniz.
• Bebeğiniz neşe ya da kızgınlık içeren seslere farklı tepkiler verir.

Sosyal Yetenekler
• Bebeğinize egzersiz yaptırıp hareket etmesini sağlayın.
• Bebeğinize egzersiz yaptırmak için
- Ayak bileklerini tutun, bacaklarını nazikçe kıvırın ve yukarı aşağı hareket ettirin.
- Kollarını göğsünde birleştirin, çapraz olarak konumlandırın, açıp kapayın.

Diğer Önemli Notlar
• Bu ay bebeğinizin ilk üç aya göre daha düzenli uyumaya başlar.
• Uyku ortasında çıkan huzursuzluk belirtileri, ağlama krizleri ve gaz problemi genellikle
4. Ayda sona erer.
• Bebeğinizin ilk yuvarlanmalarını gözlemleyebilirisiniz. Bazı bebekler, bunu yapabildiklerini fark ettiklerinde hemen tekrar yuvarlanırlar. Bazıları ise bundan korkarak, günlerce
yeniden denemeyebilir.
• Bu aylarda bebeğiniz diş çıkarabilir, bu nedenle elini sık sık ağzına götürebilir.
• Diş çıkarmanın rahatsızlık belirtileri ve süreleri her bebek için farklı olabilir
- Diş etlerinde ağrı,
- Huzursuzluk,
- Ateş,
- Ağızda sulanmadan ve salyadan
- Ağızda sulanma,
kaynaklanan yüzde pullanma ve
- Salya miktarında artış,
döküntü.
• Diş Çıkarma Belirtileri;
- Kaşınan diş etlerini rahatlatmak
Aşılar
için objeleri ısırmaya çalışmak
• DaBT-IPV-Hib / 5’li Karma Aşı 2. Doz
- Kulak memesini ve kulağı çekiştir• KPA 2.Doz
mek,
- Ağrıyan yanak ve çeneye dokunmak,
- Ateşte hafif artış ve hafif bir ishal,
- Biberonu veya memeyi itmek, reddetmek,
www.hayatadestek.org
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5 Aylık Bebekler
Dinleme ve İlgi
• Bebeğiniz artık küçük sesleri, fısıldamaları, tıkırtıları duyabilir.
• Tek heceli ses ve ünlemler çıkarmaya devam eder.
• Sese karşı duyarlılığı artar. Aynı şekilde daha küçük nesneleri görebilme becerisi de artar.

Anlama
• Bebeğiniz gülümsemenizi, fısıldamalarınızı, konuşmanızı, şarkı söylemenizi daha rahat
anlamaya başlar.

Sesler ve Konuşma
• Bebeğinizin duyuları neredeyse bir yetişkininki kadar gelişmiş duruma gelir. İletişim
becerisi artar.
• Yiyip, içerken çıkan sesler onu eğlendirir. Agular, küçük bağırtılar, kıkırdamalar konuşmanın ilk adımlarıdır.

Sosyal Yetenekler
• Beğenisini, hoşnutluğunu, sevgisini göstermeye başlar.
• Yabancılara karşı huzursuz ve tepkili olabilir.
• Bebeğiniz sizi veya biberonunu gördüğü zaman beslenme zamanı geldiğini anlar ve
heyecanlanır
• Bu ayda ona isimlerini söyleyerek bütün organlarını gösterin.

Diğer Önemli Notlar
• Bebeğiniz bu aylarda sağa sola dönmeye başlar. Onu düşebileceği yerlerde kesinlikle tek
başına bırakmayın.
• Bebeğiniz her geçen gün kuvvetlense de şimdilik onu desteksiz oturtmaya çalışmak
sakıncalı olabilir. Yuvarlanmaması için onu iki tarafından da eşit biçimde destekleyin.
Tek başında oturma denemelerini 6 ay dolana kadar yapmayın.
• Bu ay içerisinde kollarından kaldırıp ayakta tuttuğunuzda dik durmaya çalışabilir ve
adım atmak için hamle yapabilir. Yuvarlanabilir ve yattığı yerde rahatça ters dönebilir.

Aşılar
• Bu ayda yaptırılacak herhangi bir aşı bulunmuyor.
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6 Aylık Bebekler
Dinleme ve İlgi
• Bebeğinizle sık sık konuşursanız sizi dinler ve konuşmayı daha çabuk öğrenir.

Anlama
• Bebeğiniz nesnelerin yere düştüğünü ya da yer değiştirdiğini ses çıkarmasalar da takip
edebilir ve anlayabilir.

Sesler ve Konuşma
• Sözcüklere benzer sesler çıkarmaya devam eder.
• Onunla konuştukça sesinizi taklit etmeye başlar ve heceleri tekrarlar.

Sosyal Yetenekler
• Sizi tanıdığını belli eder, yabancılara sizden daha farklı davranabilir.

Diğer Önemli Notlar
•
•
•
•
•
•

Bebeğiniz bu yaşta tamamlayıcı gıdalar almalıdır.
Bebeğiniz annesinin memesi dışındaki şeylerden beslenebileceğini anlamaya başlar.
Bebeğinize biberonla su ve mama verebilirsiniz.
Püreleri ve pütürlü akışkan gıdaları da biberonla değil kaşıkla, kontrollü olarak yedirin.
Verdiğiniz ek gıdalara kesinlikle tuz, baharat ve şeker koymamalısınız.
Bebeğiniz 6. ay civarında desteksiz oturma konusunda aşama kaydeder. Tam olarak
başaramasa da daha uzun müddet oturabilir.
• Rahatça hareket edebilmesi için fazla sıkmayan, beden gelişimine uygun kıyafetler
giydirin

Aşılar
•
•
•
•

DaBT-IPV-Hib / 5’li Karma Aşı 3. Doz
HEPATİT 3. DOZ
KPA 3.DOZ
OPV AŞISI Damlası
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7 Aylık Bebekler
Dinleme ve İlgi
• Sizin kucağınızdayken dışa dönük şekilde
duruyorsa karşınızdakiyle konuşmalarınızı dinler ve karşısındaki yabancıyı inceler.
• Ayrıca artık kendi ismini tanır ve seslendiğinizde size dönüp bakar.

Anlama
• Bebeğiniz 7. ay civarında hareketlerinizi
taklit etmeye çalışabilir.
• Ona kızdığınızda ya da sevginizi gösterdiğinizde anlar ve ona göre tepki verir.

Sesler ve Konuşma
• Tek heceleri net biçimde söyleyebilir.
• İletişim kurmak için neşeli ya da huzursuz sesler çıkartmaya devam eder.

Sosyal Yetenekler
• Bebeğiniz artık sizin oyunlarınıza ve
tepkilerinize daha çabuk ve keskin
yanıtlar vermeye başlayacak.
• Bebeğiniz artık yabancılarla aile üyelerini
ayırmaya başlar. Özellikle 6. ve 12. aylar
arasında, yabancıları yadırgayabilir, tanımadığı kişilerden korkabilir, ağlayabilir.
- 6. Aydan itibaren bebeğiniz sizden
ayrıldığında endişeye kapılır ve
korkar. Ayrılık endişesinin etkilerini
azaltmak için aşağıdakileri yapabilirsiniz;
o Eğer
bebeğinizden
ayrılmak
durumundaysanız onu hem sizin
hem de bebeğinizin tanıdığı bir
yakınıza bırakın. Bebeğinizin
alışkanlıklarını bırakacağınız yakınınıza mutlaka anlatın. Tuvaleti,
uyku düzeni, alerjisi olan gıdaları,
doğru tutma şekilleri ve güvenlik
gibi önemli konuları mutlaka
önceden anlatmalısınız.

Diğer Önemli Notlar
• Bazı bebekler bu ayda emeklemeye
başlar. Bebeğiniz emeklemiyorsa geç
kaldığını düşünerek endişelenmeyin.
• Artık kendi etrafında dönme becerisini
neredeyse tamamen kazanmıştır.
• Eğer desteksiz oturamıyorsa, bu gelişim
8. ayda da tamamlanabilir.
• Ailece masaya oturuyorsanız mutlaka
bebeğinizi de oturtun ve eline yiyebileceği ufak yiyecekler verin. Sizi taklit ederek
masada yemek yeme alışkanlığını kazanacaktır.
• Bebeğinize günde iki ya da üç öğün
püremsi ya da püre haline getirilmiş
gıdalar verin. Günde bir veya iki defa
aperitif gıdalar da verebilirsiniz.
• 7. ay bebeğinizin hareket kabiliyetinin
iyice geliştiği aylardan biridir. Bu nedenle evinizde tehlikeli olabilecek yerlere
dikkat edin.
- Elektrik prizlerini kapatın,
- Yerleri ıslak bırakmayın,
- Elektrik kabloları, ısıtıcılar, keskin
objeler gibi tehlikelerden uzak
tutun,
- Mobilyalara, pencere kenarlarına,
keskin köşelere koruyucular yerleştirin.
- Sıcak nesneler, çay, kahve, çorba
gibi şeyleri bebeğiniz ulaşabileceği
yükseklikte bırakmayın.
- Ayağınızın
altına
yaklaşması
durumunda üzerine basmamak için
daima dikkatli ve tetikte olun.
- Yutabileceği küçük eşyalarla onu baş
başa bırakmayın, elini ağzına götürdüğü her durumda bir şey yutmadığından emin olun.
- Kırılabilir, yanabilir, çizici, kesici,
delici aletleri kesinlikle bebeğinizden uzak tutun.
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8 Aylık Bebekler
Dinleme ve İlgi
• 8 aylık olan bebeğiniz artık basit, öğrenmesi kolay oyunları kolayca oynayabilir.

Anlama
• Bebeğinizin eline aldığı nesneleri sallamaya, yere çarpmaya, fırlatmaya, ses çıkarıp
çıkarmadığını veya değişmediğini kontrol etmeye çalışır.
• Keskin ve kesik kesik hecelemeleri artar.
• Ses ve mimik taklitlerinde gelişme gösterir. Bebeğiniz gülümseme, hapşırma gibi
belirgin ve güçlü sesleri taklit eder.
• İlgi çekmek için çığlık atabilir, yüksek sesle bağırabilir ya da kahkahalarla güler.

Sosyal Yetenekler
• Bebeğinizin uyuma düzeninde değişimler olabilir.
• Ayakta durmaya çalışır, dönmeye, yuvarlanmaya, eşyaları farklı bir şekilde tutmaya çalışır.
• Bebeğiniz yabancılara karşı soğuk davranabilir.

Diğer Önemli Notlar
•
•
•
•

Bebeğiniz herhangi bir destek olmadan oturmaya başlayabilir.
Ayağa kalkmaya çalışır, genellikle tutunarak kısa süreliğine ayağa kalkar.
Kollarının altından kaldırır ve ayakta tutarsanız adım atmaya çalışır.
Bebeğinize her bir öğünde verdiğini yiyecek miktarını 250 ml'lik bir fincanı yarısı kadar
arttırabilirsiniz.

Aşılar
• Bu ayda yaptırılacak herhangi bir aşı bulunmuyor.
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9 Aylık Bebekler
Dinleme ve İlgi
• Nesnelerin ses çıkarmasını sağlayarak bebeğinizin sesler ve eşyalar arasında bağ kurmasına yardımcı olabilirsiniz.
• Saklanma / bulma oyunlarını sevmeye başlar.

Anlama
• Bebeğiniz bir oyuncağa ulaşamıyorsa artık ona ulaşmanın farklı yollarını denemeye
başlar.

Sesler ve Konuşma
• Bebeğiniz aynı sesleri tekrarlamaya ve artık kesik kesik de olsa heceleyerek, bazı sözcükleri söylemeye çalışır.
• Bebeğinizin konuşma girişimlerinde onu dinleyerek ve onu anladığınızı belli ederek
destekleyebilirsiniz.

Sosyal Yetenekler
• Bebeğinizin ev içinde sosyalleşmesi için ev işlerinizi yaparken güvenli bir biçimde onu
da yanınızda tutabilirsiniz.

Diğer Önemli Notlar
• Bebeğiniz katı yiyecekleri yemeye başlar. (doğranmış ve dilimlenmiş gıdalar)
• Bebeğiniz yiyecekleri etrafa saçabilir, bebeğinizin rahatça yemesine izin verin.
• Bu yaşlardan başlayarak bebeğinize, günde 3-4 öğün yemek, 1-2 defa aperatif besinler
vermeye başlayabilirsiniz.
• Bu aylarda bebekler genellikle rahatlıkla emekler ancak emeklemiyorsa bu bir sorun
değildir.

Aşılar
• Bu ayda yaptırılacak herhangi bir aşı bulunmuyor.
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10 Aylık Bebekler
Dinleme ve Algı
• Bebeğiniz konuşmaya benzer sesler çıkarmanın yanı sıra sizi dinlemekten, onunla konuşmanızdan çok hoşlanır.
• Basit ifadeleri ve kelimeleri kolaylıkla anlar.
• Bazı bebekler bu aylarda bilinçli sözcükler kullanabilir ve isteklerinize tepki verir.

Anlama
• Her hareketinizi bebeğinize anlatın, açıklayın, sizi dinlemeye bayılır.
• Bebeğinizin hafızası gelişir, bir şeyin nerede olduğunu anlamak ve hatırlamak için onu
sürekli görmesi gerekmez.

Sesler ve Konuşma
• 10. Ayda bebek dilinde ve sesinizi değiştirerek konuşmamalısınız. Çünkü bebeğiniz
konuşmak için sizi taklit edecektir.
• Bebeğinizin doğru bir şekilde konuşmayı öğrenmesi için doğru kelimeleri, düzgün vurgular ve net seslerle işitmesi gerekir.
• Bebeğinize hareketleri ile ilgili sürekli sorular sormanız konuşmasına katkı sağlar.
Örneğin, kalkmaya çalışırken ona “Kalkmak mı istiyorsun?” demelisiniz.

Sosyal Yetenekler
• Bebeğiniz için rutinler önemlidir. Koyduğunuz kuralları sık sık değiştirmeyin.
• Bebeğinizden ayrılırken ona geri geleceğinizi anlatın ve ona güven verin.

Diğer Önemli Notlar
• Bebeğiniz 10. ay civarında artık tutunarak ayağa kalkabilir. Emekleyerek ya da sürünerek
hareket eder.
• Bebeklerin büyük bir kısmı 1 yaşını doldurmaya yakınken yürür, o nedenle 10 ay desteksiz yürümek için henüz erken bir zamandır.
• Ona rastgele çizimler yapması için kâğıt kalem verebilirsiniz.

Aşılar
• Bu ayda yaptırılacak herhangi bir aşı bulunmuyor.
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11 Aylık Bebekler
Dinleme ve Algı
• Eğer bir resim, kelime ya da ifade ilgisini çekerse, üzerinde durup ona birkaç kez tekrar
edin. Böylece bebeğinizin hem dil yeteneği gelişir, hem de kavrama kabiliyeti artar.
• Ona oyuncak yerine kırılmayacak ya da ona zarar vermeyecek söküp takabileceği basit
eşyalar da verebilirsiniz.

Anlama
• Gelişimini desteklemek için bebeğinizle devamlı konuşun.
• Bebeğinizle "Sakla & Bul" tarzı oyunlar oynayın.
• İstediği bir şeyi parmağıyla işaret edebilir.

Ses ve Konuşma
• Bebeğiniz için taklit hala çok önemli bir öğrenme yöntemi olduğu için kullandığınız
kelimeleri de taklit eder. Zamanla taklit edilen kelime sayısı artar.
• Bilinçli kelimeler kullanabilir.
• Beyni hızla gelişmektedir, konuşma becerisi de buna bağlı olarak ilerler.

Sosyal Yetenekler
• Bebeğiniz istediğiniz bir şeyi yaptığında ona teşekkür edin. Teşekkür etmeyi ve lütfen
demeyi bu sayede öğrenir.
• Ona çeşitli direktiﬂer verin, basit komutlarınızı anlar ve uygular.
• Artık itiraz etmeye ve hoşlanmadığı şeylere karşı direnmeye başlar.
• Taklit yoluyla öğrenmeye devam eder.
• Sahiplenme duygusu ve keşfetme merakı artar.

Diğer Önemli Notlar
• Bebeğiniz sizi günlük hayatta taklit etmeye devam eder.
• Sizin desteğinizle artık bardaktan su içebilir.

Aşılar
• Bu ayda yaptırılacak herhangi bir aşı bulunmuyor.
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12 Aylık Bebekler
Dinleme ve Algılama
• Eşyaların isimlerini öğrenmeye çalışır. Bir nesnenin adı söylendiğinde, onun ne olduğunu algılar.
• Görüş mesafesi ve netliği yetişkinlerle eşit düzeye gelir.

Anlama
• Sizin gözetiminizde olduğu sürece, kendi kendine bir şeyler yapması yararlı olacaktır,
çünkü bu kendine güvenini geliştirir.
• Bebeğiniz kısa talimatları anlar.
• Yeni şeyler öğrendikçe onu devam etmesi için yüreklendirmelisiniz. Eşyaları gösterin,
isimlerini söyleyin.

Sesler ve Konuşma
• Bebeğiniz bir yaş civarında birkaç kelime söyleyebilir.
• Dikkat çekmek için ağlama ve çığlık dışında sesler kullanmaya başlar.
• Farklı ses ve konuşmaları taklit eder.

Sosyal Yetenekler
• Bebeğiniz bu aylarda inatlaşmaya başlayabilir. Uyku, yemek, giyinme vb. şeylere itiraz
etmeye başlar.
• Hatalı davrandığında uyarırsanız ona kızmış olmanıza üzülür fakat beğenilen hareketini
de yineler.
• Yaptığı şeylere sürekli hayır demeyin. Bu hayır kelimesinin gücünü azaltır ve bir süre
sonra hayır dediğinde sizi dinlemez.
• Bebeğiniz, gündüz uykularını uzatabilir, gündüz uykularına başlamadıysa, buna alıştırabilirsiniz. Gündüz uykusu dışında, gece uykusu rutini de değişebilir.

Diğer Önemli Notlar
• Bebeklerin bir kısmı bu ayda tek başına, çoğunluğu ise elinden tutunca yürür.
• Bebeğinize 250 ml bir fincanın ¾ 'ü kadar yiyeceği her öğün yedirmelisiniz. Günde 1 ya
da 2 aperatif ile birlikte üç ya da dört öğün yemek verin.

Aşılar
• KKK / Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak Aşısı
• Suçiçeği Aşısı
• KPA Pnomökök Aşısı Rapel Doz
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ﻳﻮﻣﻴــﺎت اﻷم – ﺟﻤﻌﻴـﺔ دﻋــﻢ اﻟﺤﻴـــﺎة2017 ،

اﻻﻃﻔــﺎل ﰲ اﻟﺸﻬــﺮ اﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻋﺸـــﺮ ﻣﻦ اﻋامرﻫــﻢ
اﻻﺳﺘﻤـــﺎع واﻻﺳﺘﻴﻌـــﺎب

• ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻌﻠﻢ اﺳامء اﻻﺷﻴﺎء .وﺣﻴﻨام ﻳﺘﻢ ذﻛﺮ اﺳﻢ اﺣﺪى اﻻﺷﻴﺎء ﺳﻮف ﻳﻌﺮف ﻣﺎ ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﴚء اﳌﻘﺼﻮد.
• ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻟﺪﻳﻪ مبﺴﺘﻮى اﻟﺒﺎﻟﻐني.

اﻻدراك )اﻟﻔﻬــﻢ(

• ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺪ ان ﻳﻘﻮم ﺑﺒﻌﺾ اﻻﺷﻴﺎء )ﴍﻳﻄﺔ ان ﻳﻜﻮن ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻚ ﻟﻪ( ،ﻷن ذﻟﻚ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ.
• ﺳﻴﻔﻬﻢ ﻃﻔﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴامت اﻟﻘﺼرية.
• ﻛﻠام ﺗﻌﻠﻢ ﻃﻔﻠﻚ اﻻﺷﻴﺎء اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻋﻠﻴﻚ ان ﺗﺸﺠﻌﻴﻪ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ذﻟﻚ .ارﻳﻪ اﻻﺷﻴﺎء واذﻛﺮي ﻟﻪ اﺳامﺋﻬﺎ.

اﻻﺻــﻮات واﳌﺤﺎدﺛـــﺔ

• ﻃﻔﻠﻚ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻻوﱃ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ،ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ان ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠامت.
• ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠامت ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﴫاخ واﻟﺒﻜﺎء ﻟﻠﺘﻌﺒري ﻋﻦ ﻣﺮاده او ﻟﺠﺬب اﻻﻧﺘﺒﺎه اﻟﻴﻪ.
• ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ اﻻﺻﻮات واﳌﺤﺎدﺛﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.

اﳌﻬــﺎرات اﻻﺟﺘامﻋﻴــــﺔ

• ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﺒﺪأ ﻃﻔﻠﻚ ﰲ ﻫﺬه اﻻﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻤﻞ او اﻟﺘﻤﺮد .ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺒﺪأ ﺑﺎﻻﻋﱰاض ﻋﲆ اﻟﻨﻮم ،وﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ،واﻟﻠﺒﺲ
وﻏريﻫﺎ.
• ﻳﺤﺰن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻐﻀﺒني ﻣﻨﻪ وﺗﻨﺒﻬﻴﻨﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﴫف ﳼء ﺑﺪر ﻣﻨﻪ ،وﻟﻜﻨﻪ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻜﺮار اﻟﺘﴫف اﻟﺬي اﻋﺠﺒﻚ.
• ﻻ ﺗﺮﻓﴤ ﺗﴫﻓﺎﺗﻪ او اﻻﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ وﻻ ﺗﻘﻮﱄ ﻟﻪ ﻛﻼ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار .ﻷن ذﻟﻚ ﺳﻴﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ وﻗﻮة ﻛﻠﻤﺔ ﻛﻼ او ﻻ،
وﺑﻌﺪ ﻓﱰة ﻛﻠام ﻗﻠﺖ ﻟﻪ ﻻ او ﻛﻼ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻤﻊ اﻟﻴﻚ.
• ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ان ﻳﻄﻴﻞ ﻃﻔﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﰲ اﻟﺼﺒﺎح ،وﻟﻮ مل ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻨﻮم ﰲ ﻓﱰة اﻟﺼﺒﺎح ﺗﺴﺘﻄﻴﻌني ﺗﻌﻮﻳﺪه ﻋﲆ ذﻟﻚ .وﻣﻦ
اﳌﻤﻜﻦ ﺗﻐﻴري روﺗني اﻟﻨﻮم ﰲ اﻟﻠﻴﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻨﻮم ﰲ اﻟﻨﻬﺎر.

ﻣﻼﺣﻈـــﺎت اﺧـــﺮى ﻣﻬﻤـــﺔ

• ﺑﻌﺾ اﻻﻃﻔــﺎل ﻳﺒﺪﺋﻮن ﺑﺎﳌﴚ ﻟﻮﺣﺪﻫﻢ ﰲ ﻫﺬه اﻻﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻋامرﻫﻢ ،اﻣﺎ اﻻﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻴﻤﺸﻮن ﻋﻨﺪ اﳌﺴﻚ ﻣﻦ
اﻳﺪﻳﻬﻢ.
ﻳﺠﺐ ان ﺗﻘﻮﻣﻮا ﺑﺎﻃﻌﺎم ﻃﻔﻠﻜﻢ  250ﻣﻞ او ﻣﺎ ﺑني ¾ ﻓﻨﺠﺎن ﰲ ﻛﻞ وﺟﺒﺔ .ﻗﻮﻣﻮا ﺑﺎﻋﻄﺎء اﻃﻔﺎﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﺑني ﺛﻼﺛﺔ اﱃ ارﺑﻌﺔ
وﺟﺒﺎت ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﱃ  1او  2ﻣﻦ اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم.

اﻟﻠﻘﺎﺣـــﺎت )اﻟﺘﻄﻌﻴـــــﻢ(

• ﻟﻘـــﺎح يك – يك – يك )اﻟﺤﺼﺒﺔ واﻟﻨﻜﺎف واﻟﺤﺼﺒﺔ اﻻﳌﺎﻧﻴﺔ(
• ﻟﻘﺎح اﻟﺤﻤـﺎق )ﺟﺪري اﳌـــﺎء(
• ﻟﻘﺎح اﳌﻮرات اﻟﺮﺋﻮﻳﺔ – ﺟﺮﻋﺔ ﻣﻨﺸﺔ.
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ﻳﻮﻣﻴــﺎت اﻷم – ﺟﻤﻌﻴـﺔ دﻋــﻢ اﻟﺤﻴـــﺎة2017 ،

اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎدي ﻋﴩ ﻣﻦ اﻋامرﻫــﻢ
اﻻﺳﺘﻤـــﺎع واﻻﺳﺘﻴﻌــﺎب

• ﰲ ﺣﺎل ﻟﻮ اﻧﺠﺬب اﻧﺘﺒﺎه ﻃﻔﻠﻚ ﻧﺤﻮ رﺳﻢ ﻣﺎ ،او ﻛﻠﻤﺔ او ﺗﻌﺒري ﻣﺎ ،ﻋﻠﻴﻚ ان ﺗﺘﻨﺎوﱄ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ او ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺒري وان
ﺗﻜﺮرﻳﻬﺎ ﳌﺮات .ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﺘﺴﺎﻫﻤني ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻃﻔﻠﻚ ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻠﻢ ،ﻛام وﺗﺰداد ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻋﲆ
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب.
• ﺗﺴﺘﻄﻴﻌني ان ﺗﻌﻄﻲ ﻃﻔﻠﻚ اﻟﻌﺎب ﻳﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ وﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺪﻣﻰ ،ﴍﻳﻄﺔ ان ﻻ ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ
اﻻﻟﻌﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ اﻻذى او اﻟﺨﻄﻮرة.

اﻻدراك )اﻟﻔﻬـــﻢ(

• ﻣﻦ اﺟﻞ دﻋﻢ منﻮ ﻃﻔﻠﻚ ﺗﺤﺪيث اﻟﻴﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.
• اﻟﻌﺒﻲ ﻣﻊ ﻃﻔﻠﻚ اﻟﻌﺎب ﻣﻦ اﻟﻨﻮع "اﺧﻔﻲ واﻋرث" وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ.
• ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻳﺸري ﺑﺎﺻﺒﻌﻪ ﻋﲆ اﻟﴚء اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪه.

اﻻﺻــﻮت واﳌﺤﺎدﺛـــﺔ

• ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﻔﻠﻚ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﻘﻠﺪ ﻃﻔﻠﻚ اﻟﻜﻠامت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻘﻴﻨﻬﺎ .وﻣﻊ
ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﺳﺘﺰداد اﻟﻜﻠامت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻠﺪﻫﺎ.
• ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠامت ﺑﻮﻋﻲ او ﺑﻬﺪف ﻣﺎ.
• ﻳﻨﻤﻮ ﻋﻘﻠﻪ ﺑﴪﻋﺔ ،وﺳﺘﺘﻄﻮر ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ ﻋﲆ اﳌﺤﺎدﺛﺔ ﻣﻊ منﻮ ﻋﻘﻠﻪ.

اﳌﻬــﺎرات اﻻﺟﺘامﻋﻴـــــﺔ

• ﺣﻴﻨام ﻳﻘﻮم ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻞ ﻃﻠﺒﺘﻴﻪ ﻣﻨﻪ ،اﺷﻜﺮﻳﻪ ﻋﻠﻴﻪ .ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺜﻨﺎء وﻛﻠﻤﺔ "ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ" ﻋﱪ
ﻫﺬه اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ.
• اﻋﻄﻲ ﻃﻔﻠﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻔﻬﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻚ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ وﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
• ﺳﻴﺒﺪأ ﺑﺎﻻﻋﱰاض وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﻬﺎ.
• ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﱪ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ.
• ﺳﻴﺰداد ﻟﺪﻳﻪ ﺣﺐ اﻛﺘﺸﺎف اﻻﺷﻴﺎء ،ﻛام وﺗﺰداد ﻟﺪﻳﻪ ﺷﻌﻮر ﺣﺐ اﻟﺘﻤﻠﻚ.

ﻣﻼﺣﻈــﺎت اﺧــﺮى ﻣﻬﻤــــﺔ

• ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻃﻔﻠﻚ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺪك ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
• مبﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﺳﻴﺴﺘﻄﻴﻊ ﻃﻔﻠﻚ ﴍب اﳌﺎء ﺑﺎﻟﻜﺄس.

اﻟﻠﻘﺎﺣـــﺎت )اﻟﺘﻄﻌﻴـــﻢ(

• ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك اﻳﺔ ﻟﻘﺎﺣــﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬــﺮ

www.hayatadestek.org

35

ﻳﻮﻣﻴــﺎت اﻷم – ﺟﻤﻌﻴـﺔ دﻋــﻢ اﻟﺤﻴـــﺎة2017 ،

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﺎﴍ ﻟﻄﻔﻠﻚ

34

www.hayatadestek.org
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اﻻﻃﻔــﺎل ﰲ اﻟﺸﻬــﺮ اﻟﻌﺎﺷــﺮ ﻣﻦ اﻋامرﻫـــﻢ
اﻻﺳﺘﻤــﺎع واﻻﺳﺘﻴﻌـــﺎب

• ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﱃ اﻻﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ ﻃﻔﻠﻚ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻜﻠامت ،ﻳﺴﻌﺪ ﻛﺜريا ً ﺣﻴﻨام ﺗﺘﺤﺪﺛني اﻟﻴﻪ ،وﺣﻴﻨام ﻳﺴﺘﻤﻊ اﻟﻴﻚ.
• ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻌﺎﺑري واﻟﻜﻠامت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.
• ﺑﻌﺾ اﻻﻃﻔﺎل ﰲ ﻫﺬه اﻻﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻋامرﻫﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠامت ﺑﻮﻋﻲ ،وﻳﻈﻬﺮون ردة ﻓﻌﻠﻬﻢ ﺗﺠﺎه
ﻃﻠﺒﺎت اﻻﺧﺮﻳﻦ.

اﻻدراك )اﻟﻔﻬـــﻢ(

• ﻗﻮﻣﻲ ﺑﴩح ﻛﻞ ﺣﺮﻛﺎﺗﻚ ﻟﻄﻔﻠﻚ يك ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻜﻮن ﺳﻌﻴﺪا ً ﺟﺪا ً ﻟﻼﺳﺘامع اﻟﻴﻚ.
• ﺗﺘﻄﻮر ذاﻛﺮة وﻗﻮة ﺣﻔﻆ ﻃﻔﻠﻚ ،ﺣﻴﺚ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك اﻟﺤﺎﺟﺔ اﱃ ان ﻳﺮى ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﻜﺎن ﳾء ﻣﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ ان ﻳﻔﻬﻢ ذﻟﻚ
او ﻳﺘﺬﻛﺮه.

اﻻﺻــﻮات واﳌﺤﺎدﺛـــﺔ

• ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ان ﻻ ﺗﺘﺤﺪيث ﻣﻊ ﻃﻔﻠﻚ وﻫﻮ ﰲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﺎﴍ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﺑﻠﻐﺔ اﻻﻃﻔﺎل وﺑﺘﻐﻴري ﻧﱪات ﺻﻮﺗﻚ .ﻷن ﻃﻔﻠﻚ
ﺳﻴﻘﻠﺪك ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ او اﳌﺤﺎدﺛﺔ.
• ﻣﻦ اﺟﻞ ان ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻃﻔﻠﻚ اﳌﺤﺎدﺛﺔ او اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﺴﺘﻤﻊ اﱃ اﻟﻨﻄﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻜﻠامت ،وﻳﺠﺐ
ان ﻳﺴﺘﻤﻊ اﱃ اﻻﺻﻮات اﻟﻮاﺿﺤﺔ.
• ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﺳﺆاﻟﻚ او أﺳﺌﻠﺘﻚ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺎت ﻃﻔﻠﻚ ﰲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻄﻔﻠﻚ .ﻋﲆ ﺣﺴﺐ اﳌﺜﺎل :ﺣﻴﻨام ﻳﻮد
اﻟﻨﻬﻮض ﻳﺠﺐ ان ﺗﺴﺄﻟﻴﻪ )ﻫﻞ ﺗﻮد اﻟﻨﻬﻮض؟(.

اﳌﻬــﺎرات اﻻﺟﺘامﻋﻴـــﺔ

• اﻻﻋامل اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﻔﻠﻚ :ﻻ ﺗﻘﻮﻣﻲ ﺑﺘﻐﻴري اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ.
• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﱰﻗني ﻋﻦ ﻃﻔﻠﻚ اﺧﱪﻳﻪ ﺑﺄﻧﻚ ﺳﺘﻌﻮدﻳﻦ اﻟﻴﻪ واﻣﻨﺤﻴﻪ اﻻﻣﺎن.

ﻣﻼﺣﻈــﺎت اﺧــﺮى ﻣﻬﻤـــﺔ

• ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻃﻔﻠﻚ وﻫﻮ ﰲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﺎﴍ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﺑﺎﻟﻨﻬﻮض واﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﻋﱪ ﻣﺴﻜﻪ اﻻﺷﻴﺎء اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ .وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻟﺘﺤﺮك ﻋﲆ ﺷﻜﻞ اﻟﺤﺒﻮ او ﻋﲆ ﺷﻜﻞ اﻟﺰﺣﻒ.
• اﻻﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻃﻔﺎل ﻳﺒﺪأون ﺑﺎﳌﴚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﱰب اﻋامرﻫﻢ اﱃ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﳌﴚ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻣﻦ دون ﻣﺴﻨﺪ
وﻫﻮ ﰲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﺎﴍ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﻣﺒﻜﺮا ً.
• ﺗﺴﺘﻄﻴﻌني اﻋﻄﺎﺋﻪ ﻗﻠامً وورﻗ ًﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ان ﻳﺮﺳﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻔﻮي.

اﻟﻠﻘﺎﺣــﺎت )اﻟﺘﻄﻌﻴــﻢ(

• ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك اﻳﺔ ﻟﻘﺎﺣــﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬــﺮ
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اﻻﻃﻔـﺎل ﰲ اﻟﺸﻬــﺮ اﻟﺘﺎﺳـﻊ ﻣﻦ اﻋامرﻫــﻢ
اﻻﺳﺘﻤــﺎع واﻻﺳﺘﻴﻌـــﺎب

• ﺗﺴﺘﻄﻴﻌني ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻃﻔﻠﻚ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺎ ﺑني اﻻﺷﻴﺎء ،وذﻟﻚ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﻚ ﻟﻸﺷﻴﺎء واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﻃﻼق اﺻﻮت ﻫﺬه
اﻻﺷﻴﺎء.
• ﻳﺒﺪأ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺤﺐ ﻟﻌﺒﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎء/واﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻪ.

اﻻدراك )اﻟﻔﻬـــﻢ(

• ان مل ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻃﻔﻠﻚ اﻟﻮﺻﻮل اﱃ اﺣﺪى اﻟﻠﻌﺐ ،ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻻﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﻄﺮق اﻻﺧﺮى ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻠﻌﺒﺔ.

اﻻﺻــﻮات واﳌﺤﺎدﺛـــﺔ

• ﻳﺒﺪأ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺘﻜﺮار ﻧﻔﺲ اﻻﺻﻮات ،وﻛام ﻳﺒﺪأ ﺑﻨﻄﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠامت ﺣﺘﻰ وان ﻧﻄﻘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻘﻄﻊ.
• ﺗﺴﺘﻄﻴﻌني ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻃﻔﻠﻚ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻠﻢ ،وذﻟﻚ ﻋﱪ اﻻﺳﺘامع اﻟﻴﻪ ،واﻋﻼﻣﻪ اﻧﻚ ﺗﻔﻬﻤني ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ.

اﳌﻬـــﺎرات اﻻﺟﺘامﻋﻴــــﺔ

• ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻨﺸﺌﺔ ﻃﻔﻠﻚ اﺟﺘامﻋﻴﺎً ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ،ﺗﺴﺘﻄﻴﻌني ان ﺗﻘﻮﻣﻲ ﺑﺒﻌﺾ اﻻﻋامل اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ وﻫﻮ ﺑﻘﺮﺑﻚ ،ﴍﻳﻄﺔ ان ﺗﺘﺨﺬي
اﻻﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ.

ﻣﻼﺣﻈــﺎت اﺧــﺮى ﻣﻬﻤـــﺔ

• ﺳﻴﺒﺪأ ﻃﻔﻠﻜﻢ ﺑﺘﻨﺎول اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ) .اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌﻘﻄﻌﺔ واﳌﻔﺮوﻣﺔ(.
• ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ان ﻳﻘﻮم ﻃﻔﻠﻚ ﺑﻨرث اﻟﻄﻌﺎم ﺣﻮﻟﻪ ،اﺳﻤﺤﻲ ﻟﻄﻔﻠﻚ ان ﻳﺘﻨﺎول ﻃﻌﺎﻣﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻪ اﻟﺘﺎﻣﺔ.
• ﺗﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻋﻄﺎء ﻣﺎ ﺑني  4-3وﺟﺒﺎت ﰲ اﻟﻴﻮم وﻣﺎ ﺑني  2-1وﺟﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻻﻃﻔﺎﻟﻜﻢ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﺮ.
• اﻻﻃﻔﺎل ﰲ ﻫﺬه اﻻﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻋامرﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﺰﺣﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﻳﺢ ،وﻟﻜﻦ ان ﻛﺎن ﻃﻔﻠﻚ ﻣﺎ زال ﻻ ﻳﺰﺣﻒ
ﻓﻬﺬه ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ.

اﻟﻠﻘﺎﺣـــﺎت )اﻟﺘﻄﻌﻴــﻢ(

• ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك اﻳﺔ ﻟﻘﺎﺣــﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬــﺮ
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اﻻﻃﻔــﺎل ﰲ اﻟﺸﻬــﺮ اﻟﺜﺎﻣـــﻦ ﻣﻦ اﻋامرﻫــﻢ
اﻻﺳﺘﻤــﺎع واﻻﺳﺘﻴﻌــــﺎب

• ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻃﻔﻠﻚ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ،ان ﻳﻠﻌﺐ اﻻﻟﻌﺎب اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ان ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.

اﻻدراك )اﻟﻔﻬــﻢ(

• ﻳﺒﺪا ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ اﻻﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ميﺴﻜﻬﺎ او ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﺑﻴﺪه ،وﻫﺰﻫﺎ او رﺟﻬﺎ ،وﴐﺑﻬﺎ ﻋﲆ اﻻرض ورﻣﻴﻬﺎ ،وﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ
ﻛﺸﻒ ﺻﻮﺗﻬﺎ.
• ﺗﺰداد ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻋﲆ ﺗﺮدﻳﺪ اﻻﻟﻔﺎظ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد وﻣﺘﻘﻄﻊ.
• ﻳﺘﻄﻮر ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻻﺻﻮات واﻻميﺎءات .ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪأ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ اﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺎت ،واﻟﻌﻄﺎس ،واﻻﺻﻮات اﻟﻘﻮﻳﺔ وﻏريﻫﺎ.
• ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ان ﻳﴫخ او ﻳﻀﺤﻚ ﺑﺼﻮت ﻋﺎل ،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺬب اﻧﺘﺒﺎﻫﻚ.

اﳌﻬــﺎرات اﻻﺟﺘامﻋﻴــــﺔ

• ﻗﺪ ﻳﺘﻐري ﻧﻈﺎم ﻧﻮم ﻃﻔﻠﻚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه.
• ﻳﺤﺎول اﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ ﻗﺪﻣﻴﻪ ،وﻳﺤﺎول اﻻﻟﺘﻔﺎف او اﻟﺪواران واﻟﺘﻘﻠﺐ ،وﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻣﺴﻚ اﻻﺷﻴﺎء ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﺧﺮى.
• ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ان ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻃﻔﻠﻚ ﻣﻊ اﻟﻐﺮﺑﺎء ﺑﱪود.

ﻣﻼﺣﻈــﺎت اﺧـﺮى ﻣﻬﻤـــﺔ

• ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ان ﻳﺒﺪأ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺎﻟﺠﻠﻮس ﻣﻦ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ اﱃ دﻋﺎﺋﻢ او ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻟﻪ.
• ﻳﺤﺎول اﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ ﻗﺪﻣﻴﻪ .وﻳﻘﻒ ﻋﲆ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﳌﺪة ﻗﺼرية ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻻﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺣﻮﻟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
• ﻟﻮ ﻗﻤﺖ مبﺴﻜﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ذراﻋﻴﻪ وﺟﻌﻠﺘﻴﻪ ﻳﻘﻒ ﻋﲆ ﻗﺪﻣﻴﻪ ،ﺳﻴﺤﺎول أن ﻳﺨﻄﻮ ﺧﻄﻮاﺗﻪ.
• ميﻜﻨﻜﻢ ان ﺗﻘﻮﻣﻮا ﺑﺰﻳﺎدة اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻟﻄﻔﻠﻜﻢ ﰲ ﻛﻞ وﺟﺒﺔ مبﻌﺪل ﻧﺼﻒ ﻓﻨﺠﺎن او مبﺎ ﻳﻘﺎرب
ﻣﻦ  250ﻣﻞ.

اﻟﻠﻘﺎﺣـــﺎت )اﻟﺘﻄﻌﻴـــﻢ(

• ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك اﻳﺔ ﻟﻘﺎﺣﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬــﺮ.
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اﻻﻃﻔــﺎل ﰲ اﻟﺸﻬــﺮ اﻟﺴﺎﺑــﻊ ﻣﻦ اﻋامرﻫـــﻢ
اﻻﺳﺘﻤــﺎع واﻻﺳﺘﻴﻌـــﺎب

• ﻟﻮ ﻛﺎن وﺟﻪ ﻃﻔﻠﻚ اﱃ اﻟﺨﺎرج وﻫﻮ ﰲ ﺣﻀﻨﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﻊ اﱃ ﺣﻮارك ﻣﻊ اﻻﺧﺮﻳﻦ ،وﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻐﺮﻳﺐ
اﻟﺬي ﻳﻘﻒ اﻣﺎﻣﻪ.
• ﻳﻜﻮن ﻃﻔﻠﻚ ﻗﺪ ﺗﻌﻠﻢ اﺳﻤﻪ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮﻣني ﺑﺎﻟﻨﺪاء ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻳﻠﺘﻔﺖ وﻳﻨﻈﺮ اﻟﻴﻚ.

اﻻدراك )اﻟﻔﻬــﻢ(

• ﻗﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﻃﻔﻠﻚ ﻋﲆ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺣﺮﻛﺎﺗﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﱰب اﱃ او ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه.
• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻐﻀﺒني ﻋﻠﻴﻪ او ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺎدرﻳﺒﻨﻪ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺤﺐ ﻳﻔﻬﻢ ذﻟﻚ وﺗﻜﻮن ردة ﻓﻌﻠﻪ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ.

اﻻﺻــﻮات واﳌﺤﺎدﺛـــﺔ

• ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻠﻔﻆ اﻟﻜﻠامت اﻟﺼﻐرية ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ.
• ﻳﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﺻﺪار اﺻﻮات ﺳﻌﻴﺪة او ﻏري ﻣﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻻﺧﺮﻳﻦ.

اﳌﻬــﺎرات اﻻﺟﺘامﻋﻴـــﺔ

• ﻳﺒﺪأ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﻌﺪ اﻵن ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ اﱃ ﻣﻼﻋﺒﺘﻚ اﻟﻴﻪ واﱃ ردود
اﻓﻌﺎﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ أﴎع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
• ﻳﺒﺪأ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﻌﺪ اﻵن ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﺑني اﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
واﻟﻐﺮﺑﺎء .ﺧﺎﺻ ًﺔ ﻣﺎ ﺑني اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎدس واﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎين ﻋﴩ
ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻄﻔﻞ ﻳﻜﻮن اﻛرث ﺣﻜامً ﻋﲆ اﻟﻐﺮﺑﺎء ،ﺣﻴﺚ ﻣﻦ
اﳌﻤﻜﻦ ان ﻳﺨﺎف ﻣﻦ اﻟﻐﺮﺑﺎء وﻳﺒيك.
 اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﻃﻔﻠﻚ ﺗﻈﻬﺮﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻘﻠﻖ واﻟﺨﻮف ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﱰق ﻋﻨﻚ .ﻣﻦ
اﺟﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﺛﺎر اﻟﻘﻠﻖ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺧﻮﻓﻪ ﻣﻦ
اﻟﻔﺮاق ﻋﻨﻚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌني اﻟﻘﻴﺎم مبﺎ ﻫﻮ آت أدﻧﺎه:
 oﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﰲ وﺿﻊ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﻻﻓﱰاق ﻋﻦ
ﻃﻔﻠﻚ ،اﺗﺮيك اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻨﺪ اﻗﺎرﺑﻚ  ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن
ﻃﻔﻠﻚ ﻳﻌﺮﻓﻬﻢ اﻳﻀﺎً .وﻋﻠﻴﻚ ان ﺗﻘﻮﻣﻲ ﺑﴩح
ﻋﺎدات ﻃﻔﻠﻚ ﻷﻗﺎرﺑﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺘﱰﻛني ﻃﻔﻠﻚ
ﻋﻨﺪﻫﻢ .وﻋﻠﻴﻚ اﻳﻀﺎً ان ﺗﺨﱪﻳﻬﻢ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺗﻐﻴري ﺣﻔﺎﻇﺎﺗﻪ ،وﻋﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﻣﻪ ،وﺗﺨﱪﻳﻬﻢ ﻋﻦ
اﻻﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺴﺲ ﻣﻨﻬﺎ ،وان ﺗﺨﱪﻳﻬﻢ ﻋﻦ
ﻛﻴﻔﻴﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻤﻞ ﻃﻔﻠﻚ ،وان ﺗﺨﱪﻳﻬﻢ ﻋﻦ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻬﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﻃﻔﻠﻚ.

ﻣﻼﺣﻈـــﺎت اﺧــﺮى ﻣﻬﻤـــﺔ

• ﺑﻌﺾ اﻻﻃﻔﺎل ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﻳﺒﺪﺋﻮن ﺑﺎﻟﺰﺣﻒ .ﻻ ﺗﺸﻌﺮي
ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ وﺗﺘﺼﻮري ان ﻃﻔﻠﻚ ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﺰﺣﻒ ﻟﻮ مل ﻳﺒﺪء
ﺑﺎﻟﺰﺣﻒ.
• ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﻛﺘﺴﺐ ﻃﻔﻠﻚ ﻣﻬﺎرة اﻻﻟﺘﻔﺎف واﻟﺪوران ﺣﻮل
ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً.
• ﰲ ﺣﺎل ان مل ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﺠﻠﻮس دون دﻋﺎﺋﻢ ،ﺳﻮف ﺗﻜﺘﻤﻞ
ﻟﺪﻳﻪ ﻫﺬه اﻟﻘﺪرة ﰲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه.

• ﻟﻮ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺠﻠﺴﻮن ﻋﲆ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﻄﻌﺎم ﻛﻌﺎﺋﻠﺔ ،ﻋﻠﻴﻚ
اﺟﻼس ﻃﻔﻠﻚ ﻋﲆ اﻟﻄﺎوﻟﺔ اﻳﻀﺎً ،وﻗﻮﻣﻲ ﺑﺎﻋﻄﺎﺋﻪ اﻃﻌﻤﺔ
ﺻﻐرية ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ .ﺳﻮف ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻘﻠﻴﺪك وﺗﻘﻠﻴﺪ اﻓﺮاد
اﻻﴎة وﻳﺘﻌﻮد ﻋﲆ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﻋﲆ اﻟﻄﺎوﻟﺔ.
• ﻗﻮﻣﻮا ﺑﺎﻋﻄﺎء اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﲆ ﺷﻜﻞ اﳌﻬﺮوس وﻋﲆ
ﺷﻜﻞ وﺟﺒﺘني او ﺛﻼث وﺟﺒﺎت ﰲ اﻟﻴﻮم .ميﻜﻨﻜامن ﺗﻘﻮﻣﻮا
ﺑﺎﻋﻄﺎء اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻣﺮة او ﻣﺮﺗني ﰲ اﻟﻴﻮم.
• ﻳﻜﻮن اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﻃﻔﻠﻚ ،اﺣﺪى اﻻﺷﻬﺮ اﻟﺘﻲ
ﻳﻄﻮر ﻓﻴﻪ ﻃﻔﻠﻚ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻴﻚ ان ﺗﻨﺘﺒﻬﻲ
ﻟﻸﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺧﻄﺮة ﰲ ﺑﻴﺘﻚ.
 ﻗﻮﻣﻲ ﺑﺎﻏﻼق ﻣﺂﺧﺬ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎيئ. ﻻ ﺗﱰيك اﻷرض ﻣﺒﻠﻠﺔ. اﺑﻌﺪي ﻃﻔﻠﻚ ﻋﻦ اﻻﺳﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﺴﺨﺎﻧﺎت،واﻻﺷﻴﺎء اﻟﺤﺎدة وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﺷﻴﺎء اﻟﺨﻄﺮة.
 ﻗﻮﻣﻲ ﺑﻮﺿﻊ واﻗﻴﺎت ﺣامﻳﺔ ﺣﻮل اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﻚ ،اﻟﺰواﻳﺎاﻟﺤﺎدة ،واﻷﺛﺎث.
 ﻻ ﺗﱰيك اﻻﺷﻴﺎء اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ،واﻟﺸﺎي واﻟﻘﻬﻮة واﻟﺤﺴﺎءوﻏريﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺘﻨﺎول ﻳﺪ ﻃﻔﻠﻚ.
 ﻛﻮين ﺣﺬرة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ انﻳﻘﱰب ﻣﻨﻚ ﻃﻔﻠﻚ وﻳﺠﻠﺲ ﺗﺤﺖ ﻗﺪﻣﻴﻚ.
 ﻻ ﺗﱰيك ﻃﻔﻠﻚ ﻣﻊ اﻻﺷﻴﺎء اﻟﺼﻐرية اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦان ﻳﻀﻌﻬﺎ ﰲ ﻓﻤﻪ وﻳﺒﻠﻌﻬﺎ ،وﺗﺄﻛﺪي ﻛﻠام وﺿﻊ ﻳﺪه ﰲ
ﻓﻤﻪ ﻣﻦ اﻧﻪ مل ﻳﻀﻊ ﰲ ﻓﻤﻪ اﺷﻴﺎء ﺻﻐرية ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺒﻠﻊ.
 اﺑﻌﺪي ﻃﻔﻠﻚ ﻋﻦ اﻻﺷﻴﺎء اﳌﺪﺑﺒﺔ ،واﻻﺷﻴﺎء اﻟﺤﺎدةواﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ،واﻻﺷﻴﺎء اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻜﴪ ،واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل
وﻏريﻫﺎ.
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اﻻﻃﻔــﺎل ﰲ اﻟﺸﻬــﺮ اﻟﺴــﺎدس ﻣﻦ اﻋامرﻫــﻢ
اﻻﺳﺘﻤـــﺎع واﻻﺳﺘﻴﻌـــﺎب

• ﻟﻮ ﻗﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪث اﱃ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻊ اﻟﻴﻚ وﻳﺘﻌﻠﻢ اﳌﺤﺎدﺛﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﴎع.

اﻻدراك )اﻟﻔﻬــــﻢ(

• ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻃﻔﻠﻚ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺷﻴﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﲆ اﻻرض ﺣﺘﻰ وان مل ﻳﺼﺪر ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﻮت او ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻐري ﻣﺤﻠﻬﺎ واﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻨﻬﺎ.

اﻻﺻــﻮات واﳌﺤﺎدﺛـــﺔ

• ﻳﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﺻﺪار اﻻﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻜﻠامت.
• ﻛﻠام ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻣﻌﻪ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﲆ ان ﻳﻘﻠﺪ اﻻﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻣﻨﻚ ،وﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻜﺮار اﻻﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻔﻈﻴﻨﻬﺎ.

اﳌﻬــﺎرات اﻻﺟﺘامﻋﻴـــﺔ

• ﻳﺒني ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺄﻧﻪ اﺻﺒﺢ ﻳﻌﺮﻓﻚ ،وﻗﺪ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻐﺮﺑﺎء ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﻚ.

ﻣﻼﺣﻈـــﺎت اﺧـــﺮى ﻣﻬﻤــــﺔ

• ﻳﺠﺐ ان ﻳﺤﺼﻞ ﻃﻔﻠﻜﻢ ﻋﲆ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﺮ.
• ﻳﺒﺪأ ﻃﻔﻠﻜﻢ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺄﻛﻞ أﻃﻌﻤﺔ أﺧﺮى ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﺣﻠﻴﺐ أﻣﻪ.
• ميﻜﻨﻜﻢ إﻋﻄﺎؤه اﳌﺎء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻮب ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻷﻏﺬﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل.
• ﻗﻮﻣﻮا ﺑﺎﻋﻄﺎء اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌﻬﺮوﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻠﻌﻘﺔ.
• ﻻ ﺗﻘﻮﻣﻮا ﺑﻮﺿﻊ اﳌﻠﺢ ,اﻟﺒﻬﺎرات او اﻟﺴﻜﺮ ﰲ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻣﻮا ﺑﺎﻃﻌﺎﻣﻪ ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻃﻼﻗﺎً.
• ﺳﻴﻘﻮم ﻃﻔﻠﻜﻢ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺪم ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﻠﻮس ﺑﺪون دﻋﻢ ﺑﺤﺪود اﻟﺸﻬﺮ  .6ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً .وذﻟﻠﻴﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺎﺟﺢ متﺎﻣﺎ،
ﻟﻜﻨﻪ ميﻜﻨﻪ اﻟﺠﻠﻮس ﻟﻔﱰات أﻃﻮل.
• ﻗﻮﻣﻮا ﺑﺎﻟﺒﺎس اﻃﻔﺎﻟﻜﻢ ﻣﻼﺑﺲ ﻏري ﺿﻴﻘﺔ واﳌﻼﺑﺲ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﺠﺴﺪي ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﺤﺮك ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺮاﺣﺔ.

اﻟﻠﻘﺎﺣـــﺎت )اﻟﺘﻄﻌﻴـــﻢ(

• ﻟﻘﺎح اﳌﺨﺘﻠﻂ او اﳌﺮﻛﺐ اﻟﺨامﳼ )اﻟﺪﻓﺘريﻳﺎ واﻟﺴﻌﺎل اﻟﺪﻳيك ،اﻟﻜﺰاز ،اﻟﺴﺤﺎﻳﺎ ،ﺷﻠﻞ اﻷﻃﻔﺎل( .اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
• ﻟﻘﺎح اﻟﺘﻬـﺎب اﻟﻜﺒـﺪ .اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
• ﻟﻘﺎح )يك يب أي( اﳌﻜﻮرات )اﻻﻟﺘﻬﺎﺑﺎت( اﻟﺮﺋﻮﻳﺔ .اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
• ﻟﻘﺎح ﺷﻠﻞ اﻻﻃﻔﺎل اﻟﻔﻤﻮي.
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اﻻﻃﻔـــﺎل ﰲ اﻟﺸﻬــﺮ اﻟﺨﺎﻣــﺲ ﻣﻦ اﻋامرﻫـــﻢ
اﻻﺳﺘﻤـــﺎع واﻻﺳﺘﻴﻌـــﺎب

• ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﻌﺪ اﻵن ﻣﻦ ﺳامع اﻻﺻﻮات اﻟﻀﻐرية ،واﻟﻬﻤﺴﺎت واﻟﻨﻘﺮات اﻟﺼﻐرية.
• ﻳﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﻃﻼق اﻻﺻﻮات اﺣﺎدﻳﺔ اﳌﻘﻄﻊ.
• ﺗﺰداد درﺟﺔ اﻫﺘامﻣﻪ ﺑﺎﻻﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﺣﻮﻟﻪ .وﺗﺰداد ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ ﰲ رؤﻳﺔ اﻻﺟﺴﺎم اﻟﺼﻐرية.

اﻻدراك )اﻟﻔﻬــﻢ(

• ﻳﻔﻬﻢ ﻃﻔﻠﻚ اﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻚ ،وﻫﻤﺴﺘﻚ ،وﻣﺤﺎورﺗﻚ اﻳﺎه ،وﻏﻨﺎﺋﻚ ﻟﻪ.

اﻻﺻــﻮات واﳌﺤﺎدﺛــــﺔ

• ﺗﺘﻄﻮر ﺣﻮاس ﻃﻔﻠﻚ اﱃ درﺟﺔ ﺣﻮاس اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً .وﺗﺰداد ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﺻﻞ.
• ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎوﻟﻪ اﻟﻄﻌﺎم وﴍﺑﻪ .وﺗﻜﻮن اﻻﺻﻮات اﻟﻐري اﳌﻔﻬﻮﻣﺔ ،واﻟﺼﻴﺤﺎت اﻟﺼﻐرية،
واﻟﻘﻬﻘﻬﺎت ﻫﻲ اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﱃ ﻟﻠﻤﺤﺎدﺛﺔ.

اﳌﻬــﺎرات اﻻﺟﺘامﻋﻴـــﺔ

• ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻇﻬﺎر ﻣﺸﺎﻋﺮه ﻣﺜﻞ اﻋﺠﺎﺑﻪ ،ورﺿﺎه ،وﺣﺒﻪ.
• ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻏري ﻣﺮﺗﺎﺣﺎً ﻟﻠﻐﺮﺑﺎء ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ردة ﻓﻌﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮى اﻟﻐﺮﺑﺎء.
• ﻳﺪرك ﻃﻔﻠﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮاك او ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮى ﻗﻨﻴﻨﺔ اﻟﺤﻠﻴﺐ ﺑﺄن ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﻗﺪ آن ،ﻓﻴﺘﺤﻤﺲ ﻟﺬﻟﻚ.
• ﻗﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﺷري ﻋﲆ اﻋﻀﺎء ﺟﺴﻤﻪ ﻣﻊ ذﻛﺮ اﺳامﺋﻬﺎ ﻟﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه.

ﻣﻼﺣﻈـــﺎت اﺧـــﺮى ﻣﻬﻤــــﺔ

• ﻳﺒﺪأ ﻃﻔﻠﻚ ﰲ ﻫﺬا اﻻﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﺑﺎﻻﻟﺘﻔﺎت ميﻴﻨﺎً وﻳﺴﺎرا ً .ﻻ ﺗﱰيك ﻃﻔﻠﻚ ﻟﻮﺣﺪه ﰲ اﻻﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺴﻘﻂ ﻓﻴﻬﺎ.
• ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان ﻃﻔﻠﻚ ﻳﻘﻮى ﻳﻮﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﻳﻮم إﻻ ان ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺟﻠﻮﺳﻪ ﺑﺪون دﻋﺎﺋﻢ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺧﻄﺮة .ﻣﻦ اﺟﻞ ان ﻻ ﻳﺴﻘﻂ
وﻳﺘﺪﺣﺮج ﺿﻌﻲ دﻋﺎﺋﻢ ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﺑﻨﻔﺲ اﳌﺴﺘﻮى .ﻻ ﺗﺤﺎوﱄ اﺟﻼﺳﻪ مبﻔﺮده دون دﻋﺎﺋﻢ ﻗﺒﻞ ان ﻳﺘﻤﻢ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻋﻤﺮه.
• ﻋﻨﺪﻣﺎ متﺴﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ذراﻋﻴﻪ وﺗﻮﻗﻔﻴﻨﻪ ﻋﲆ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﻗﻮف ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻮدي وﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،
وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ان ﻳﺤﺎول اﻟﺘﺤﺮك ﻣﻦ اﺟﻞ ان ﻳﺨﻄﻮ .ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺪﺣﺮج واﻟﺘﻘﻠﺐ ﰲ ﻓﺮاﺷﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﻳﺢ.

اﻟﻠﻘﺎﺣـــﺎت )اﻟﺘﻄﻌﻴــﻢ(

• ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك اي ﻟﻘﺎح ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ.
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اﻻﻃﻔـــﺎل ﰲ اﻟﺸﻬـــﺮ اﻟﺮاﺑـــﻊ ﻣﻦ اﻋامرﻫـــﻢ
اﻻﺳﺘﻤـــﺎع واﻻﺳﺘﻴﻌـــﺎب

• ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻃﻔﻠﻚ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻼﻣﺢ وﺟﻬﻚ وﺗﻌﺎﺑريﻫﺎ.

اﻻدراك )اﻟﻔﻬـــﻢ(

• ﻳﺒﺪأ ﻃﻔﻠﻚ ﻳﻔﻬﻤﻚ اﻛرث ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ .اﻧﻈﺮي اﱃ وﺟﻪ ﻃﻔﻠﻚ وﻗﻮﻣﻲ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﻣﻌﻪ ﻋﱪ اﻟﻨﻈﺮات ،وﻗﻮﻣﻲ ﺑﴩح اﻻﺷﻴﺎء
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻜام.
• ﰲ ﻫﺬه اﻻﺷﻬﺮ ﻳﺒﺪأ ﺑﺈدراك وﻓﻬﻢ اﻻﺷﻴﺎء اﻟﺼﻐرية واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻣﺎﻣﻪ.

اﻻﺻـــﻮات واﳌﺤﺎدﺛــــﺔ

• ﺣﻴﻨام ﻳﻜﻮن ﻃﻔﻠﻚ ﺳﻌﻴﺪا ً ،ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻃﻼق اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻻﺻﻮات.
• ﺳﺘﺒﺪﺋﻮن ﺑﺎﻻﺳﺘامع اﱃ ﺿﺤﻜﺎﺗﻪ ﺑﺼﻮت ﻋﺎل واﱃ وﻗﻬﻘﻬﺎﺗﻪ.
• ﻳﻌﻄﻲ ﻃﻔﻠﻚ ردود ﻓﻌﻞ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻧﺤﻮ اﻻﺻﻮات اﻟﺴﻌﻴﺪة واﻻﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻐﻀﺐ.

اﳌﻬـــﺎرات اﻻﺟﺘﻤـــﺎﻋﻴﺔ

• ﻣﺮين ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘامرﻳﻦ ،ﻣﻦ اﺟﻞ ان ﻳﻘﻮم ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺤﺮﻛﺎت.
• ﻣﻦ أﺟﻞ ان متﺮين ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘامرﻳﻦ
 اﻣﺴيك ﻃﻔﻠﻚ ﻣﻦ ﻛﺎﺣﻠﻴﻪ ،ﺛﻢ ﻗﻮﻣﻲ ﺑﺘﻨﻲ ﺳﺎﻗﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻔﻴﻒ او ﻟﻄﻒ ،ﺛﻢ ﺣﺮيك ﺳﺎﻗﻴﻪ اﱃ اﻻﻋﲆ واﱃ اﻻﺳﻔﻞ. -ﻗﻮﻣﻲ ﺑﺠﻤﻊ ذراﻋﻴﻪ ﻋﲆ ﺻﺪره ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ،ﺛﻢ ﻗﻮﻣﻲ ﺑﻔﺘﺢ ذراﻋﻴﻪ واﻏﻼﻗﻪ.

ﻣﻼﺣﻈـــﺎت اﺧـــﺮى ﻣﻬﻤــــﺔ

• ﺳﻴﻨﺎم ﻃﻔﻠﻚ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﻛرث اﻧﺘﻈﺎم ﻣﻦ اﻻﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
• ﻋﻼﻣﺎت اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ اﺛﻨﺎء ﻧﻮم ﻃﻔﻠﻚ ،وﻧﻮﺑﺎت اﻟﺒﻜﺎء وﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻐﺎزات ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﺎﻣ ًﺔ ﰲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه.
• ﻳﺒﺪأ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﺐ واﻟﺪﺣﺮﺟﺔ ﻷول ﻣﺮة .ﺑﻌﺾ اﻻﻃﻔﺎل ﺣﻴﻨام ﻳﺮون اﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﺘﺪﺣﺮج ﻳﻜﻜﺮون ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻣﺮة اﺧﺮى .اﻣﺎ اﻻﻃﻔﺎل اﻻﺧﺮﻳﻦ ﻓﻴﺨﺎﻓﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺣﺮج وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ان ﻻ ﻳﻜﺮروا اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻷﻳﺎم.
• ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﻈﻬﺮ اﺳﻨﺎن ﻃﻔﻠﻚ ﰲ ﻫﺬه اﻻﺷﻬﺮ ،وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻗﺪ ﻳﻘﻮم ﺑﻮﺿﻊ ﻳﺪه ﰲ ﻓﻤﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.
• ﻫﻨﺎك اﻋﺮاض ﻣﺰﻋﺠﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﲆ اﻻﻃﻔﺎل ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻨﻴﻨﻬﻢ ،وﺗﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪة وﻣﺪة ﻫﺬه اﻻﻋﺮاض ﻣﻦ ﻃﻔﻞ ﻵﺧﺮ.
 أمل ﰲ اﻟﻠﺜﺔ. اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت )ﻋﺪم اﻟﺮاﺣﺔ(. ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة. زﻳﺎدة ﰲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻠﻌﺎب. وﺧﺮوج اﻟﻠﻌﺎب ﻣﻦ اﻟﻔﻢ.• اﻋﺮاض ﻇﻬﻮر اﻻﺳﻨﺎن )اﻟﺘﺴﻨني(:
 اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻋﺾ اﻻﺟﺴﺎم او اﻻﺷﻴﺎء ﻣﻦ اﺟﻞ اراﺣﺔاو ﺗﻬﺪﺋﺔ اﻟﻠﺜﺔ اﻟﺘﻲ اﺻﻴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺤﻜﺔ.
 اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺟﺮ ﺷﺤﻤﺔ اﻻذن واﻻذن ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ. ﻣﺲ اﻟﻔﻚ واﻟﺨﺪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷمل.اﻟﻠﻘﺎﺣــــﺎت )اﻟﺘﻄﻌﻴـــﻢ(
 ارﺗﻔﺎع ﺑﺴﻴﻂ ﰲ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺠﺴﻢ ،ﻣﻊ ﺣﺪوثاﺳﻬﺎل ﺧﻔﻴﻒ.
• ﻟﻘﺎح اﳌﺨﺘﻠﻂ او اﳌﺮﻛﺐ اﻟﺨامﳼ )اﻟﺪﻓﺘريﻳﺎ واﻟﺴﻌﺎل
ﺛﺪي
او
اﻟﺤﻠﻴﺐ
زﺟﺎﺟﺔ
ﺗﻨﺎول
ﻗﺒﻮل
 رﻓﺾ وﻋﺪماﻟﺪﻳيك ،اﻟﻜﺰاز ،اﻟﺴﺤﺎﻳﺎ ،ﺷﻠﻞ اﻷﻃﻔﺎل( .اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
اﻻم.
• ﻟﻘﺎح )يك يب أي( اﳌﻜﻮرات )اﻻﻟﺘﻬﺎﺑﺎت( اﻟﺮﺋﻮﻳﺔ .اﻟﺠﺮﻋﺔ
ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﻮﺟﻪ
ﻋﲆ
اﻟﺠﻠﺪي
واﻟﻄﻔﺢ
اﻟﻘﺸﻮر
ﻇﻬﻮر
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﺗﺮوﻳﻞ اﻟﻔﻢ وﺳﻴﻼن اﻟﻠﻌﺎب.
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اﻻﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺸﻬـﺮ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻣﻦ اﻋامرﻫـﻢ
اﻻﺳﺘﻤــﺎع واﻻﺳﺘﻴﻌـــﺎب

• ﻳﺒﺪأ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ اﻟﻨﺎس وﻋﲆ اﻻﺷﻴﺎء.

اﻻدراك )اﻟﻔﻬــﻢ(

• ﺗﺘﻌﺰز ﻟﺪى ﻃﻔﻠﻚ اﻟﻘﺪرة واﳌﻬﺎرة ﻋﲆ ادراك وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺷﻴﺎء.
• ﻋﻨﺪ دﺧﻮﻟﻚ ﻟﻐﺮﻓﺔ ﻃﻔﻠﻚ ﺗﺒﺪأ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺴﻌﺎدة ،وﻳﺒني اﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻌﺮف ﻋﲆ واﻟﺪﺗﻪ.

اﻻﺻــﻮات واﳌﺤﺎدﺛــــﺔ

• ﻳﺒﺪأ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺎﻟﻀﺤﻚ اﺣﻴﺎﻧﺎً ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ ،وﻳﻀﺤﻚ ﺑﺼﻮت اﻛرث ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺎﺑﻖ.
• ﻳﻘﻮم ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ وﺑﻠﻐﺔ اﻻﻃﻔﺎل وﻳﺼﺪر اﺻﻮات ﻏري ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ،ﻣﻦ دون ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ وﺗﺸﺠﻴﻌﻚ ﻟﻪ.
ﻣﺜﻞ "أﻏﻮ" وﻳﺒﺪأ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻗﺼرية

اﳌﻬــﺎرات اﻻﺟﺘامﻋﻴـــﺔ

• ﻗﻴﺎﻣﻚ مبﺴﻚ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺎﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻃﺮاﺋﻖ اﺧﺮى ،ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﲆ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻋﻀﻼﺗﻪ.
• ﻗﻮﻣﻲ ﺑﺎﻹﺷﺎرة اﱃ اﻻﻋﻀﺎء )اﻻﻧﻒ ،اﻟﻌني ،واﻟﻔﻢ( ﻣﻊ ذﻛﺮ اﺳامﺋﻬﺎ ﻟﻄﻔﻠﻚ.
• ﻣﻦ اﺟﻞ ان ﻳﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﺳﺘﻴﻌﺎب وادراك اﻟﻌﺎمل اﻟﺬي ﺣﻮﻟﻪ ﻋﱪ اﻟﻠﻤﺲ ،وﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻄﻮره ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ،وﻓﺮي ﻟﻪ اﺳﻄﺢ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﺷﻴﺎء واﻟﻌﺎب ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.

ﻣﻼﺣﻈــــﺎت اﺧـــﺮى ﻣﻬﻤـــــﺔ

• ﺗﺘﻄﻮر ﻟﺪى ﻃﻔﻠﻚ ﻣﻬﺎرة اﳌﺴﻚ او اﻟﻘﺒﺾ ﻋﲆ اﻻﺷﻴﺎء ﰲ ﻫﺬه اﻻﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه.
• ﻳﺠﺐ ان ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻃﻔﻠﻚ ﰲ ﻫﺬه اﻻﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ رأﺳﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﻳﺢ او اﻓﻀﻞ.
• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮﻣني ﺑﺎﻳﻘﺎف ﻃﻔﻠﻚ ﻋﲆ ﻗﺪﻣﻴﻪ ،ﻳﻀﻐﻂ ﻋﲆ اﻻرض ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮي ،وﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﲇ ﺧﻄﻮ ﺧﻄﻮاﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ اﻛرث
وﺿﻮح.

اﻟﻠﻘﺎﺣـــﺎت )اﻟﺘﻄﻌﻴــــﻢ(

• ﻟﻮ ﻗﻤﺘﻢ ﺑﺘﻠﻘﻴﺢ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﻠﻘﺎح ﻓريوس اﻟﺮوﺗﺎ ﰲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎين ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ،ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك ﻟﻘﺎح آﺧﺮ ﻟﻬﺬا اﻟﺸﻬﺮ.
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اﻻﻃﻔــﺎل ﰲ اﻟﺸﻬــﺮ اﻟﺜﺎﻧـﻲ ﻣﻦ اﻋامرﻫـــﻢ
اﻻﺳﺘﻤـﺎع واﻻﺳﺘﻴﻌـــﺎب

• ﺗﺘﻀﺢ ﻋﲆ ﻃﻔﻠﻚ ﻋﻼﻣﺎت اﻻﺳﺘامع او اﻟﺘﻮﺟﻪ اﱃ اﻻﺻﻮات اﻟﺼﺎدرة وﻫﻮ ﰲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎين ﻣﻦ ﻋﻤﺮه.
• ﻳﺒﺪأ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺎﻻﻫﺘامم اﱃ اﻻﻟﻮان اﳌﻤﺘﻌﺔ واﱃ اﻻﺷﻜﺎل اﻟﻜﺒرية اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺣﻮﻟﻪ ﺑﺸﻜﻞ اﻛرث.
• ﺗﻄﻮل ﻣﺪة ﻓﺘﺢ ﻋﻴﻨﻴﻪ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﻄﻮر منﻮه.

اﻻدراك )اﻟﻔﻬﻢ(

• ﺗﺰداد ﺣﺮﻛﺎت ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻧﺴﺒﻴﺎً .ﺗﺒﺪأ اﻟﻌﻴﻨني ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻻﻧﺰﻻق وﻫﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﺸﻬﻮر اﻻوﱃ ﻋﺎﻣﺔً.
• ﺗﺤﺪيث ﻣﻊ ﻃﻔﻠﻚ واذﻛﺮي اﺳﻤﻪ ﺑﻜرثة.
• ﻳﺘﺜﺎوب ﻃﻔﻠﻚ ﺑﻜرثة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه.
• ﻟﻮ ﻛﺎن ﻃﻔﻠﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة:
 ﺣﻴﻨام ﻳﺮاك ﻃﻔﻠﻚ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺑﻌﻴﻨﻴﻪ وﺑﺮأﺳﻪ ﻧﺤﻮك. ﻳﺒﺪأ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺎﻟﻀﺤﻚ ،وﻳﺒﺘﺴﻢ ،وﻳﺼﺪر اﺻﻮات اﻟﻔﺮح ،وﺗﻜﻮن ﺗﻌﺎﺑريه ﻣﴩﻗﺔ وﺣﻴﻮﻳﺔ. ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻌﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻌﻴﻨني ،وﻳﻨﻈﺮ اﻟﻴﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ.• وإن ﻛﺎن ﻃﻔﻠﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏري ﺟﻴﺪة:
 ميﺘﺪ ﻧﺤﻮك وﻳﺤﺎول اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻚ. ﻳﺒيك ،ﻳﻨﺘﺤﺐ ،ﻳﴫخ ﺑﻘﻮة ،وﻳﺼﺪر اﺻﻮات ﻳﻌﱪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﻀﺎﻳﻘﻪ. ﻳﻨﺰﻟﻖ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ ،وﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﻳﺸﺒﻪ اﻻرﺗﺠﺎف او اﻻرﺗﻌﺎش. ﻳﻘﻮم ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺤﺮﻛﺎت ﻣﺜﻞ ﺳﺤﺐ اﳌﻔﺎرش ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻪ ،وﺳﺤﺐ اﳌﻼﺑﺲ وﺗﺮﻛﻬﺎ. ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ رأﺳﻪ وﻋﻴﻨﻴﻪ اﱃ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى. -ﺗﺘﴪع ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﻬﻴﻖ واﻟﺰﻓري ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ .ﻳﺘﻨﻬﺪ ،ﻳﺴﻌﻞ ،وﺗﻀﻄﺮب ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﺲ ﻟﺪﻳﻪ.

اﻻﺻــﻮات واﳌﺤﺎدﺛـــﺔ

• ﻳﺒﺪأ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺎﺻﺪار اﺻﻮات ذات ﻣﻘﻄﻊ ﺻﻮيت ﻗﺼري.
• ﻳﺒﺪأ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺎﻟﻀﺤﻚ ﺑﺸﻜﻞ واﻋﻲ ،وﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﺤﺎدﺛﺘﻚ اﻟﻴﻪ ﻋﱪ اﻃﻼق اﻻﺻﻮات.
• ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻃﻔﻠﻚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ذراﻋﻴﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.
• ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ او اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ ﺟﺴﻤﻪ واميﺎءاﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ اﻓﻀﻞ.
• ﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﻛﺘﺸﺎف ﻳﺪﻳﻪ واﺻﺎﺑﻌﻪ.
اﳌﻬــﺎرات اﻻﺟﺘامﻋﻴـــﺔ
• ﻋﻨﺪ أﺧﺬ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺄﺣﻀﺎﻧﻚ )اﺣﺘﻀﺎﻧﻪ( ﻗﻮﻣﻲ ﺑﺘﺪوﻳﺮ
وﺟﻬﻪ ﻧﺤﻮ او ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺨﺎرج  ،وذﻟﻚ يك ﺗﺴﺎﻫﻤﻲ ﰲ ان
ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ.
ﻣﻼﺣﻈــﺎت اﺧـــــﺮى ﻣﻬﻤـــــﺔ
• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻀﻌني ﻃﻔﻠﻚ ﻋﲆ ﺑﻄﻨﻪ
 ﺣﻴﻨام ﻳﺤﺎول اﻻﺳﺘﻠﻘﺎء ﻋﲆ ﻇﻬﺮه ﺗﻘﻮى ﻟﺪﻳﻪﻋﻀﻼت اﻟﺮﻗﺒﺔ واﻟﻈﻬﺮ.
 ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻌﻀﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﲆ اﻟﺴﻴﻄﺮةﻋﲆ رأﺳﻪ ورﻗﺒﺘﻪ.

اﻟﻠﻘﺎﺣـــﺎت )اﻟﺘﻄﻌﻴــﻢ(

• ﻟﻘﺎح اﻟــ )يب ﳼ ﺟﻲ( /اﻟﺴــﻞ.
• ﻟﻘﺎح اﳌﺨﺘﻠﻂ او اﳌﺮﻛﺐ اﻟﺨامﳼ )اﻟﺪﻓﺘريﻳﺎ واﻟﺴﻌﺎل
اﻟﺪﻳيك ،اﻟﻜﺰاز ،اﻟﺴﺤﺎﻳﺎ ،ﺷﻠﻞ اﻷﻃﻔﺎل( .اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻷوﱃ.
• ﻟﻘﺎح )يك يب أي( اﳌﻜﻮرات )اﻻﻟﺘﻬﺎﺑﺎت( اﻟﺮﺋﻮﻳﺔ .اﻟﺠﺮﻋﺔ
اﻷوﱃ.
• ﻟﻘﺎح ﻓريوس اﻟﺮوﺗﺎ )اﻻﺳﻬﺎل( اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻻوﱃ) .ﻣﻼﺣﻈﺔ:
ﺑﻌﺾ اﻻﻃﺒﺎء ﻳﺒﺪﺋﻮن ﺑﻬﺬا اﻟﻠﻘﺎح ﰲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ
ﻋﻤﺮ اﻟﻄﻔﻞ .ﻳﺴﺘﻤﺮون وﻳﻜﺮرون ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎح ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ
اﻟﺘﺎﱄ )) (7.5.3اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ
اﻟﻄﻔﻞ( ،وﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻠﻘﺎح ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﲆ اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻷوﱃ ﻟﻮ
ﺗﻢ اﻟﺘﺄﺧري ﻋﲆ اﻟﺠﺮﻋﺔ ﺑﺴﺘﺔ ) (6اﻳﺎم ﻓام ﻓﻮق ﻣﻦ
اﻻﺳﺒﻮع اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﴩ ) (14ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻄﻔﻞ(.
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اﻻﻃﻔــﺎل اﻟﺮﺿــﻊ ﰲ اﻟﺸﻬـﺮ اﻷول ﻣﻦ اﻋامرﻫـــﻢ
اﻻﺳﺘﻤـﺎع واﻻﺳﺘﻴﻌـــﺎب

• ﺗﻜﻮن ﻋﻴﻨﺎ ﻃﻔﻠﻚ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﰲ اﻻﻳﺎم اﻷوﱃ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،وﻳﻔﺘﺢ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﳌﺪة ﻗﺼرية.
• ﻳﻬﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﻟﻸﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺬب اﻻﻧﺘﺒﺎه ،وﻟﻸﺷﻴﺎء اﻟﻜﺒرية وذات اﻷﻟﻮان اﳌﺘﻀﺎرﺑﺔ.

اﻻدراك )اﻟﻔﻬـﻢ(

• ميﻜﻦ ﻟﻠﻄﻔﻞ ان ﻳﺘﻌﺮف ﻋﲆ راﺋﺤﺔ اﻻم  ,وﺻﻮت اﻣﻪ واﺑﻴﻪ.
• ﻗﻮﻣﻲ ﺑﺈﻇﻬﺎر ﻣﺤﺒﺘﻚ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻋﱪ اﺧﺬك اﻳﺎه ﺑﺤﻀﻨﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺜري .ﺳﻴﺸﻌﺮ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺄﻣﺎن أﻛرث أﻣﺎن وﻫﻮ ﰲ أﺣﻀﺎﻧﻚ.
• ﺳﻴﺒﺪأ ﻃﻔﻠﻚ ﰲ اﻟﺸﻬﺮ اﻷول ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ وﺟﻬﻚ.

اﻻﺻـﻮات واﻟﱰﻛﻴـﺰ

• ﻳﺮى ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻏري واﺿﺢ ﰲ اﻻﺷﻬﺮ اﻻوﱃ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه .ﺣﺎوﱄ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻴﻚ ،واﻋﻤﲇ ﻋﲆ ان ﻳﻨﻈﺮ اﱃ وﺟﻬﻚ
ﺑﺎﻣﻌﺎن.
• اﻻﻃﻔﺎل اﻟﻮﻻدة ﻳﺘﺤﺴﺴﻮن ﺻﻮت اﻣﻬﺎﺗﻬﻢ ،وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ او ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻣﺴﺘﻮى اﺳﺘﻴﻌﺎب او ادراك ﻃﻔﻠﻚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌني
اﻟﺘﺤﺪث اﻟﻴﻪ واﻟﻐﻨﺎء ﻟﻪ.

اﳌﻬــﺎرات اﻻﺟﺘامﻋﻴــﺔ

• ان ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻃﻔﻠﻚ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺎرﻓﻪ ﻣﻊ اﳌﺎء واﺳﺘﺤامﻣﻪ ،وﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴري ﻏﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ او
ادراﻛﻪ ﳌﺎ ﻳﺪور ﺣﻮﻟﻪ.
• ﻳﺘﻌﻮد ﻃﻔﻠﻚ ﻋﲆ ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻮم واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻷول ﻣﻦ ﻋﻤﺮه.
• ﻳﺒﺪأ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻋﱪ اﻟﺒﻜﺎء.

ﻣﻼﺣﻈــﺎت اﺧــــﺮى ﻣﻬﻤــــﺔ

• ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻃﻔﻠﻚ اﻟﺮؤﻳﺔ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻷول ) (1ﻣﻦ ﻋﻤﺮه مبﺴﺎﻓﺔ ﺗﱰاوح ﻣﺎ ﺑني  15-30ﺳﻢ .وﻳﺮى اﻷﺷﺨﺎص واﻷﺟﺴﺎم
اﻟﺒﻌﻴﺪة دون وﺿﻮح وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ.
• ﺗﻜﻮن ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻊ ﻟﺪﻳﻪ ﺟﻴﺪة ﺟﺪا ً.
• ﻋﻨﺪ وﻻدة ﻃﻔﻠﻚ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ  8-12ﻣﺮة ﺧﻼل  24ﺳﺎﻋﺔ ،مبﻌﻨﻰ اﺧﺮ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻛﻞ  2-3ﺳﺎﻋﺎت .ﺳﻴﻘﻞ
ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ او اﻻﻳﺎم.
• ﻻ ﺗﻠﻔﻲ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺎﻟﻘامط ،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ منﻮه ﺑﺸﻜﻞ
ﺻﺤﻲ .وﻟﻜﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌني ﻟﻔﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻔﻴﻒ ،وذﻟﻚ يك
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺤﺮك ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻮم ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.
ميﻜﻨﻚ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻻﻋﺮاض اﳌﺬﻛﻮرة ادﻧﺎه ﰲ ﻃﻔﻠﻚ:
• ﺗﱰاوح ﻣﺪة ﻧﻮم ﻃﻔﻠﻚ مبﻌﺪل  20-22ﺳﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﻴﻮم.
• ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻮاء ﰲ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺮأس.
• ﺣﺬري اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ﻗﺒﻞ وﺿﻌﻬﻢ ﻃﻔﻠﻚ ﰲ ﺣﻀﻨﻬﻢ أن
• اﻧﺘﻔﺎخ اﻟﻌﻴﻨني.
ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﻐﺴﻞ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻛﺪ.
• )اﻟﻠﺰوﺟﺔ( ﰲ اﻷﻧﻒ.
• اﻧﺘﻔﺎخ ﰲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﲇ واﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ.
• ﻇﻬﻮر ﻣﺎدة ﺗﺸﺒﻪ اﳌﺎدة اﻟﺪﻫﻨﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺒﴩة.
اﻟﻠﻘﺎﺣـــﺎت )اﻟﺘﻄﻌﻴــﻢ(
• ﻇﻬﻮر اﻟﺒﻘﻊ او اﻟﻨﻘﻂ اﻟﺤﻤﺮاء ﻋﲆ اﻟﺤﻮاﺟﺐ وﺣﻮﻟﻬﺎ.
• ﻟﻘــﺎح اﻟﺘﻬــﺎب اﻟﻜﺒـﺪ )ب( :اﻟﺠﺮﻋـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻋﻨﺪ
اﻟﻮﻻدة.
ﻓﻼ داﻋﻲ ﻟﻠﻘﻠﻖ ،ﻷن ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺤﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة.
• وﻳﺘﻢ ﻟﻘﺎح اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﻬﺮ اﻷول.
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6

 -ﻃﻔﻠــﻚ ﺷﻬــﺮ ﺑﻌــﺪ ﺷﻬـــﺮ

اﻟﺸـﻬﺮ 1.

اﻟﺸـﻬﺮ 2.

اﻟﺸـﻬﺮ 3.

اﻟﺸـﻬﺮ 6.

اﻟﺸـﻬﺮ 5.

اﻟﺸـﻬﺮ 4.

اﻟﺸـﻬﺮ 9.
اﻟﺸـﻬﺮ 7.

اﻟﺸـﻬﺮ 8.

اﻟﺸـﻬﺮ 11.
اﻟﺸـﻬﺮ 10.
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ﻓﻜـﺮي ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ:
اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺴﻤﻮﺣﺔ واﳌﻤﻨﻮﻋﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺤامم

ﺗﺄﻛﺪي ﻣﻦ أن ﻃﻔﻠﻚ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻮﻻدة ﰲ
أﻣﺎن ﰲ ﴎﻳﺮه أو ﻋﺮﺑﺘﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺬﻫﺎب
ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺎء اﳌﻐﻄﺲ.

5.2

ميﻜﻦ أن ﻳﻐﺮق اﻟﻄﻔﻞ ﰲ أﻗﻞ ﻣﻦ  5ﺳﻢ ﻣﻦ اﳌﺎء ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﱰيك ﻃﻔﻠﻚ
ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻮﻻدة ،أو أي ﻃﻔﻞ ،ﺑﺪون ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﰲ اﻟﺤامم .إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻚ
ﻣﻐﺎدرة اﻟﺤامم ،ﻟﻔﻲ اﻟﻄﻔﻞ مبﻨﺸﻔﺔ وﺧﺬﻳﻪ ﻣﻌﻚ.

اﻻﻃﻔــﺎل واﻟﺒﻜــﺎء )اﻻﻃﻔﺎل اﻟﺒﺎﻛﻴﺔ(

• ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻔﻞ ﻏري ﻣﺮﺗﺎﺣﺎً )ﻗﺪ ﺗﻮﺳﺨﺖ ﺣﻔﺎﻇﺘﻪ ،او ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮ او اﻟﱪودة(.
• ﻗﺪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺐ )ﺑﺴﺒﺐ ﻛرثة اﻟﻀﻴﻮف ﻣﺜﻼً(
• ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺮض او اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷمل )ﺗﻐري ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﻜﺎء(
• ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺠﻮع )ﻋﺪم رﺿﺎﻋﺘﻪ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف ،او ﺑﺴﺒﺐ منﻮه(
• ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﻛﻠﻬﺎ اﻷم )اي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﻏﺬﻳﺔ ،اﺣﻴﺎﻧﺎً ﺣﻠﻴﺐ اﻟﺒﻘﺮ(
• اﻷدوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ اﻷم )اﻟﻜﺎﻓﻴني ،اﻟﺘﺪﺧني ،وﻏريﻫـﺎ(
• ﺑﺴﺒﺐ أمل اﻟﺒﻄﻦ
• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج رﺿﻴﻌﻚ إﱃ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ

5.3

ﻛﻴﻒ ﻳﺠﺐ ﻣﺴﻚ ﻃﻔﻞ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄمل ﰲ ﺑﻄﻨـﻪ

ﺗﺴﺘﻄﻴﻌني ﻣﺴﻚ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺈﺳﻨﺎده ﺗﺴﺘﻄﻴﻌني ﻣﺴﻚ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺣﻮل ﺗﺴﺘﻄﻴﻌني ﻣﺴﻚ أو ﺣﻤﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﲆ
ﺑﻄﻨﻪ )ﺧﺎﴏﺗﻪ( وإﺟﻼﺳﻪ ﰲ ﺣﻀﻨﻚ .ذراﻋﻚ.
ﺑﺼﺪرك.
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ﻏﺴـــﻞ اﻟﻄﻔـــﻞ
ﺗﺤﻀﻴــــﺮ اﻟﺤﻤــــﺎم

إﺑﺪأي ﺑﺠﻤﻊ ﻛﻞ أدوات اﻹﺳﺘﺤامم
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟني ﻟﻬﺎ )ﻣﻨﺸﻔﺔ ،ﻟﻴﻔﺔ ،ﻗﻄﻦ،
ﺻﻮف ،ﺣﻔﺎﺿﺎت ﻧﻈﻴﻔﺔ ،وأﻟﺒﺴﺔ
ﻧﻈﻴﻔﺔ( وﺿﻌﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﳌﻐﻄﺲ.
ﺿﻌﻲ اﳌﻨﺸﻔﺔ اﻟﻴﺪوﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻜﺸﻮف ﻟﻠﺘﺤﻀري ﻟﺘﺠﻔﻴﻒ ﻃﻔﻠﻚ.

ﺗﺄﻛﺪي ﻣﻦ أ ّن درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،واﻣﻸي اﳌﻐﻄﺲ ﺑـ ٥ﺳﻢ ﻣﻦ
اﳌﺎء اﻟﻔﺎﺗﺮ .إﺧﺘﱪي درﺟﺔ ﺣﺮارة اﳌﺎء
مبﻌﺼﻤﻚ أو ﻛﻮﻋﻚ – ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن
ﺣﻮاﱄ  36درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ وﻳﺠﺐ أن ﻻ
ﺗﺸﻌﺮي ﺑﺎﻟﺴﺨﻮﻧﺔ ﻋﲆ ﺑﴩﺗﻚ.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠﻬﺰ اﻟﺤامم ،إﻧﺰﻋﻲ ﻣﻼﺑﺲ
اﻟﻄﻔﻞ .إﻣﺴيك ﺑﺮأﺳﻪ وﺑﻜﺘﻔﻴﻪ ﺑﻴﺪ
وأﺳﻨﺪي ﺟﺴﻤﻪ ﺑﺎﻷﺧﺮى ،ﺑﻠﻄﻒ
إﻧﺰﻟﻴﻪ إﱃ اﳌﻐﻄﺲ.

ﺗﺤﻤﻴــﻢ ﻃﻔﻠـﻚ ﺣﺪﻳــﺚ اﻟﻮﻻدة

ﺑﻠﲇ ﻛﺮة اﻟﻘﻄﻦ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ مبﺎء ﻓﺎﺗﺮ
وﺑﻠﻄﻒ ﻧﻈﻔﻲ ﺟﻔﻮن ﻃﻔﻠﻚ ﺣﺪﻳﺚ
اﻟﻮﻻدة ،إﻣﺴﺤﻲ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﻟﺨﺎرج
اﻟﻌني .إﺳﺘﺨﺪﻣﻲ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﻄﻦ اﻟﺼﻮﰲ ﻟﻜﻞ ﻋني.
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ﻣﺮة أو ﻣﺮﺗني ﺑﺎﻷﺳﺒﻮع ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ
ﺗﺤﻤﻴﻢ ﺷﻌﺮ ﻃﻔﻠﻚ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻮﻻدة.
ﻟﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ،ﻣﺪدي اﻟﻄﻔﻞ ﰲ اﳌﻐﻄﺲ
وﺑﺮﻓﻖ اﺳﻜﺒﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﺎء ﻋﲆ رأﺳﻪ .ﻻ
داﻋﻲ ﻟﻠﺸﺎﻣﺒﻮ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﱪ.

اﺳﺘﺨﺪﻣﻲ ﻟﻴﻔﺔ ﻧﺎﻋﻤﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ وﺟﻪ
ﻃﻔﻠﻚ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻮﻻدة ﺑﻠﻄﻒ ) ،(1ﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ اﻟﻌﻨﻖ واﻟﺠﺴﻢ ) ،(2دﻋﻲ
أﻋﻀﺎءه اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ وﻣﺆﺧﺮﺗﻪ ﻟﻠﻨﻬﺎﻳﺔ
).(3
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اﻟﻌﻨﺎﻳـــﺔ

اﻟﻨﻈﺎﻓــــﺔ

ﻣامرﺳﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓــﺔ ﰲ اﻟﺒﻴـــﺖ
• ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺒﻴﺖ وﺗﻨﻈﻴﻒ اﻣﺎﻛﻦ ﻟﻌﺐ اﻻﻃﻔﺎل.
• رﻣﻲ ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻻﻃﻔﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ.
• اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
• اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺎء اﻟﺼﺤﻲ اﻻﻣﻦ.

اﻏﺴﻠـــﻲ ﻳﺪﻳـــﻚ

• ﺑﻌــﺪ اﺳﺘﺨــﺪام اﳌﺮﺣـﺎض.
• ﺑﻌـﺪ ﺗﺸﻄﻴﻒ وﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺔ ﻃﻔﻠﻚ.
• ﻗﺒﻞ ﻃﻬﻲ اﻟﻄﻌﺎم وﻗﺒﻞ اﻋﺪاد اﳌﺎﺋﺪة.
• ﻗﺒﻞ إﻃﻌﺎم اﻻﻃﻔﺎل وﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم.

ﺗﻨﻈﻴـﻒ ادوات اﳌﻄﺒـﺦ وادوات اﻟﻄﻬـﻲ

• أﺳﻄﺢ ﻧﻈﻴﻔﺔ )اﻟﻄﺎوﻟﺔ ،اﻻﻃﺒﺎق ،واﻏﻄﻴﺔ اﻻﻃﺒﺎق(
• ﻗﻮﻣﻲ ﺑﻐﺴﻞ ادوات اﻟﻄﻬﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻌامل ﻣﺒﺎﴍةً.
• اﺗﺮيك أدوات اﻟﻄﻬﻲ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻣﻐﻄﺎة.
• اﺳﺘﺨﺪﻣﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ادوات ﻃﻬﻲ ﻧﻈﻴﻔﺔ.

اﺳﺘﺨﺪﻣـﻲ ﻣﻴــﺎه وﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴـﺔ ﻧﻈﻴﻔـﺔ آﻣﻨﺔ

• ﻗﻮﻣﻲ مبﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﻴﺎه اﻟﺘﻲ ﻳﴩﺑﻬﺎ ﻃﻔﻠﻚ واﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﺨني ﻟﻪ اﻟﻄﻌﺎم ﺑﻬﺎ.
• اﺣﻔﻈﻲ اﳌﺎء ﰲ اواين ﻧﻈﻴﻔﺔ وﻣﻐﻠﻘﺔ.
• ﻗﻮﻣﻲ ﺑﻐﲇ اﳌﺎء ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ.
• اﻋﻄﻲ ﻃﻔﻠﻚ اﻻﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻀريﻫﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎً.

ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء

• اﺣﺘﻔﻈﻲ ﺑﺎﻻﻃﻌﻤﺔ ﰲ اواين ﻧﻈﻴﻔﺔ وﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ.
• اﺣﺘﻔﻈﻲ ﺑﺎﻻﻏﺬﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺎف اذا اﻣﻜﻨﻚ ذﻟﻚ.
• اذا اردت اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺤﻠﻴﺐ ﰲ اﻟﺜﻼﺟﺔ ﻓﻌﻠﻴﻚ اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﺧﻼل ﻳﻮم واﺣﺪ.
• اﺳﺘﻬﻠيك اﻟﻄﻌﺎم اﳌﻌ ّﺪ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة.
• اﺳﺘﺨﺪﻣﻲ ﺣﻠﻴﺐ اﻟﺜﺪي اﻟﺬي ﺗ ّﻢ ﺳﺤﺒﻪ ﺧﻼل  4اﱃ  6ﺳﺎﻋﺎت اذا ﻛﺎن ﻋﲆ
ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ أو ﻟﻐﺎﻳﺔ  5أﻳﺎم إذا ﻛﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﰲ اﻟﱪاد
www.hayatadestek.org
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اﻻﻏﺬﻳــﺔ اﳌﻜﻤﻠــــﺔ

اﻋﻄﺎء اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻋﻤﺮه اﻻﻏﺬﻳﺔ اﳌﻜﻤﻠﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺣﻠﻴﺐ اﻻم ،ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﰲ منﻮ اﻟﻄﻔﻞ .اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺗﺄيت مبﻌﻨﻰ اﻋﻄﺎء اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ اﻏﺬﻳﺔ اﺧﺮى ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ
ﺣﻠﻴﺐ اﻻم.
ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻐﺬﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻳﱰاوح ﻋﻤﺮه ﻣﺎ ﺑني  12-6ﺷﻬﺮا ً ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﻢ اﻋﻄﺎء ﺣﻠﻴﺐ اﻻم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻗﺒﻞ اﻋﻄﺎء
اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻻﺧﺮى .ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ارﺿﺎع اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻳﱰاوح ﻋﻤﺮه ﻣﺎ ﺑني  24-6ﺷﻬﺮا ً ,ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﻢ اﻋﻄﺎء ﻣﺎ ﺑني وﺟﺒﺔ
اﱃ وﺟﺒﺘني اﺿﺎﻓﻴﺘني ﰲ اﻟﻴﻮم.
وﻳﺠﺐ اﻋﻄﺎء اﻻﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻳﱰاوح ﻋﻤﺮه ﻣﻦ  6-8اﺷﻬﺮ ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﻃﻌﺎم ﻣﻬﺮوس .وﻳﺠﺐ ان ﻻﻧﻨﴗ ان
اﻻﻃﻌﻤﺔ اﻟﻠﺰﺟﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺒﻘﻰ ﰲ اﳌﻠﻌﻘﺔ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻄﻔﻞ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ.
ﻣﻦ اﻟﴬوري ان ﻳﺘﻨﺎول اﻻﻃﻔﺎل اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌﻜﻤﻠﺔ اﳌﻨﻮﻋﺔ ﻟﻨﻤﻮ ﺻﺤﻲ .ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أن ﻳﺘﻨﺎول اﻷﻃﻔﺎل أﻃﻌﻤﺔ وﻣﻜﻤﻼت
ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷﻋامرﻫﻢ ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ وﺻﺤﻲ.
اﻟﻨﻘﺎط اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﺟﺐ ان ﺗﻨﺘﺒﻬﻮا اﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺒﺎﴍﺗﻜﻢ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻃﻔﺎﻟﻜﻢ ﻋﲆ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ :
اﻟﺘﻜﺮار  :ﻗﻮﻣﻮا ﺑﺈﻃﻌﺎم أﻃﻔﺎﻟﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر.
اﻟﻜﻤﻴﺔ  :ﻗﻮﻣﻮا ﺑﺘﻐﺬﻳﺔ اﻃﻔﺎﻟﻜﻢ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ.
اﻟﻘﻮام  :ﻗﻮﻣﻮا ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ اﻃﻌﻤﺔ اﻃﻔﺎﻟﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮام اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻌﻤﺮﻫﻢ.
اﻟﺘﻨﻮع  :ﻗﻮﻣﻮا ﺑﺈﻃﻌﺎم اﻃﻔﺎﻟﻜﻢ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌﻨﻮﻋﺔ.
اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ  :ﻗﻮﻣﻮا ﺑﺘﻐﺬﻳﺔ ﻃﻔﻠﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﻤﺢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ.
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ  :ﻗﻮﻣﻮا ﺑﺎﻋﻄﺎء اﻻﻃﻌﻤﺔ اﳌﺠﻬﺰة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻻﻃﻔﺎﻟﻜﻢ.
ﻤـﻮ
واﻟﻨ

اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ

اﻟﺘﻲ
ﺗﺪﻋـ
ﻢ اﻟﺘ
ﻄﻮر

ﺗﻮﻓـﺮ اﻟﺤامﻳـﺔ
اﻟﺘﻲ
ﺋﻴـﺔ
ﻐﺬا
ﺮ اﻟ

اﻟﻌﻨ
ﺎﺻـ

ﻣـﺎء
ﻧﻈﻴـﻒ
وآﻣــﻦ

ا
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ﴏ اﻟ
ﻐﺬاﺋﻴـﺔ اﻟﺘﻲ متﻨﺢ

ا ﻟ ﻄ ﺎ ﻗـ ﺔ
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ﻗﻠـــﺔ

ﺣﻠﻴـــﺐ اﻷم

• ﻣﻦ اﺣﺪى أﻛرث اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي اﱃ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
• ﻗﺪ ﺗﻈﻦ اﻷم ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن أ ّن ﺣﻠﻴﺒﻬﺎ ﻏري ٍ
ﺣﺎﺻﻼ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ
ً
ﻛﺎف إﻻ أن ﻃﻔﻠﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
• ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ان ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻛﺎﻓﻴﺎً ﰲ ﺑﻌﺾ اﻻﺣﻴﺎن .وذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﻄﻔﻞ
ﺑﺎﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ .ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺸﺎرة اﳌﺨﺘﺺ ﺣني ﺗﻌﺘﻘﺪ اﻷم أ ّن ﺣﻠﻴﺒﻬﺎ ﻏري ﻛﺎﰲ.

ﻋﻼﻣﺎت أو إﺷﺎرات ﻣﻮﺛﻮﻗـﺔ ﺗﺪل ﻋﲆ ﻋـﺪم ﻛﻔﺎﻳـﺔ اﻟﺤﻠﻴـﺐ ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ
ﻋﺪم زﻳﺎدة وزن اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻜﺎﰲ :أﻗﻞ ﻣﻦ  500ﻏﺮام ﰲ اﻟﺸﻬﺮ.
اﻟﺘﺒﻮل اﻟﻘﻠﻴﻞ :اﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ) (6ﻣﺮات ﰲ اﻟﻴﻮم.

“
“

ﻫﻞ ﻳﺘﻮﺟﺐ ارﺿﺎع اﻟﻄﻔـﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ متﺮض اﻷم؟
 -ﻧﻌــﻢ ،ﺑﺎﻟﻄﺒـﻊ.

“

ﻟﻮ اﻧﺠﺒﺖ اﻻم اﻃﻔﺎل ﺗﻮأم ) ،(2ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺗﺮﺿﻌﻬام ،ام ﺳﺘﻜﻮن ﻛﻤﻴﺔ ﺣﻠﻴﺒﻬﺎ اﻗﻞ ﻣﻦ
اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺒﻊ اﻟﺘﻮأﻣني؟
 ﻧﻌﻢ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻم ان ﺗﺮﺿﻊ ﺗﻮأﻣﻴﻬﺎ .وﻛام ذﻛﺮﻧﺎ اﻋﻼه ان ﻣﺺ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ ﻟﺜﺪي اﻣﻪﻳﻜرث ﻣﻦ اﻧﺘﺎج اﻟﺜﺪي ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ .وﻟﻮ اﻧﺠﺒﺖ اﻻم ﺗﻮأﻣني ﻓﺈن ﺛﺪﻳﻬﺎ ﺳﻴﻨﺘﺞ اﻟﺤﻠﻴﺐ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ
.اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ وﺳﻴﻜﻔﻲ ﺣﻠﻴﺒﻬﺎ ﻹﺷﺒﺎع ﻃﻔﻠﻴﻬﺎ

“

ﺻﻮرة ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ارﺿﺎع اﻻم ﻟﻄﻔﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻮأﻣني:
www.hayatadestek.org
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ﺣﻠﻴﺐ اﻷم

• ﻳﻌﺘﱪ ﻏﺬاء ﻛﺎﻣﻞ وﻣﻤﺘﺎز
• ﻳﻬﻀﻢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ و ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ
• ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺤامﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻌﺪوى

اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ

• ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ دﻋﻢ منﻮ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء راﺑﻄﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑني اﻷم واﻟﻄﻔﻞ .
• ﺗﺤﻤﻲ ﺻﺤﺔ اﻷم
• ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺤﻠﻴﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ.
ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﳌﺪة ﺳﻨﺘني أو أﻛرث ﰲ منﻮ اﻟﻄﻔﻞ ،وﺗﺠﻌﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﻘﻮة.

ﻣﺴﺎوئ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
• ﺗﺼﻌﺐ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﺑني اﻷم واﻟﻄﻔﻞ
• ﻳﺤﺪث اﻹﺳﻬﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر أﻛرث وﻳﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﱰة أﻃﻮل
• ﺗﻜﺮر ﺣﺪوث اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﰲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﴘ ﺑﺸﻜﻞ أﻛرث
• ﺗﻜﺮر ﺣﺪوث ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ و ﻧﻘﺺ ﰲ ﻓﻴﺘﺎﻣني ) (Aﺑﺸﻜﻞ أﻛرث
• ﺗﻜﺮر ﺣﺪوث ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ و ﻋﺪم ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺤﻠﻴﺐ ﺑﺸﻜﻞ أﻛرث
• زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻣﺮاض اﳌﺰﻣﻨﺔ
• اﻟﺴﻤﻨﺔ
• ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ان ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺠﺴﺪي واﻟﻨﻔﴘ ﻟﻼﻃﻔﺎل ﺟﻴﺪا ً ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻻﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﴩﺑﻮن ﺣﻠﻴﺐ اﻻم.
• ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻷم أن ﺗﺤﻤﻞ ﰲ ﻓﱰة أﻗﴫ
• زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﻘﺮ اﻟﺪم وﴎﻃﺎن اﳌﺒﻴﺾ وﴎﻃﺎن اﻟﺜﺪي ﻋﻨﺪ اﻷم

اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
• ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ وﺿﻌﻴﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻋﲆ اﻟﺜﺪي .ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺟﺪا ﻋﲆ اﻷم أن
ﺗﻀﻊ اﻟﺜﺪي ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ و ﺗﺄﺧﺬ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.

ﻧﺘﺎﺋـﺞ وﺿﻊ ﺣﻠامت اﻟﺜــﺪي ﰲ ﻓﻢ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺸﻜـﻞ ﺳﻴﺊ
• ﺣﺪوث أمل ﰲ ﺣﻠﻤـﺎت اﻟﺜﺪي.
• ﺣﺪوث ﺟﺮح ﰲ ﺣﻠامت اﻟﺜﺪي.
• اﺣﺘﻘﺎن اﻟﺜـﺪي.
• ﻋﺪم ﺷﺒﻊ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ وﺑﻜﺎﺋﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺜري.
• ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ.
• ﻗﻠـﺔ ﰲ ﺣﻠﻴـﺐ اﻻم.
• ﻋﺪم زﻳﺎدة وزن اﻟﻄﻔﻞ
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اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ

اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ إﻧﺸﺎء اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﺑني اﻷم واﻟﻄﻔﻞ.
• ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﳌﺤﺒﺔ واﻟﻘﺮب ﺑني اﻷم واﻟﻄﻔﻞ
• ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ ﺷﻌﻮر اﻷم ﺑﺎﻟﺮﴇ.
• اﻟﺮﺿﻴﻊ ﻳﺒيك ﺑﺪرﺟﺔ اﻗﻞ.
• ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺮﺿﻴﻊ ﻳﺸﻌﺮﻋﺎﻃﻔﻴﺎ ﺑﺎﻣﺎن ﻛﺒري.

ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑﺸﺄن ﻣﺪة اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
 0-6أﺷﻬﺮ = اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻘﻂ =

ﻻﻣﺎء وﻻ ﻋﺼري ﻓﻮاﻛﻪ ...ﻻ ميﻜﻦ أن ﺗﻌﻄﻲ اﻷم أي ﳾء آﺧﺮ ﻏري ﺣﻠﻴﺐ اﻟﺜﺪي ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت و/أو اﻷدوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺒﻴﺐ .ﻳﺠﺐ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة.

www.hayatadestek.org
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اﻟﺮﺿﻴﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة ﻣﺒﺎﴍة
• ﻳﺠﺐ أن ﺗﻀﻊ اﻷم ﻣﻮﻟﻮدﻫﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﲆ ﺻﺪرﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ أن
ﻳﻼﻣﺲ ﺟﻠﺪه ﺟﻠﺪﻫﺎ ﻣﺒﺎﴍة ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة

• ﻳﺠﺐ اﳌﺒﺎﴍة ﺑﺎﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة.
• أرﺿﻌﻲ ﻃﻔﻠﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﺎء ﻟﻴﻼ وﻧﻬﺎرا و ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر.
• أﻋﻄﻲ اﻟﻄﻔﻞ ﺣﻠﻴﺐ اﻻم ﻓﻘﻂ ﰲ أول  6أﺷﻬﺮ .وﻻﺗﻌﻄﻲ
اﳌﺎء او أي ﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ )اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺑﺤﻠﻴﺐ
اﻻم ﻓﻘﻂ(.
• إﺳﺘﻤﺮي ﺑﺎرﺿﺎﻋﻪ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ متﺮﺿني أﻧﺖ أو ﻃﻔﻠﻚ.
• ﺣﺎوﱄ ﺗﺠﻨﺐ اﺳﺘﺨﺪام زﺟﺎﺟﺔ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ و اﻟﻠﻬﺎﻳﺎت او
ﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻤﺔ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ )ﻏري
ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺳﺒﺐ ﰲ
اﻟﻨﻔﻮر ﻣﻦ ﺛﺪي اﻷم(
• ﺗﺤﺘﺎج اﻻم اﳌﺮﺿﻌﺔ اﱃ  500ﺳﻌﺮة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ .ﺣﺎوﻟﻮا ان
ﺗﻘﻮﻣﻮا ﺑﺎﺳﺘﻬﻼك اﳌﺄﻛﻮﻻت واﳌﴩوﺑﺎت ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ
اﺟﻞ ارﺿﺎع ﻃﻔﻠﻜﻢ وﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻮع
واﻟﻌﻄﺶ.
ﺗﻌﻴﺶ ﻋﺪد ﻛﺒري ﻣﻦ اﻻﻣﻬﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻛﺌﻴﺒﺔ إﺳﻤﻬﺎ  .puerperal melancholiaوان اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻫﺬا ﻫﻮ
اﻟﺘﻐﻴريات اﻟﻠﺤﻈﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت ,اﻟﺘﻌﺐ ,ﻗﻠﺔ اﻟﻨﻮم او ان ﺗﻌﻴﺶ اﻻم اﻻﺣﺴﺎس ﺑﻔﻘﺪان اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ .ﺗﻨﺘﻬﻲ
ﻫﺬه اﻟﻔﱰة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺧﻼل ﻋﺪة اﺳﺎﺑﻴﻊ .ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺨﻄﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﱰة ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﻢ
ﺗﻮﻓري اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ  ,ﻳﺠﺐ ان ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ وﻗﺖ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺣﺘﻰ وان ﻛﺎن ﻗﻠﻴﻼً وﻳﺠﺐ ان ﺗﻘﻮم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺪﻋﻢ
واﳌﺴﺎﻧﺪة اﻟﻜﺒريﺗني ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ﻛﻠام ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎً.
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺎء ﻳﻌﺎﻧني ﻣﻦ اﻟﻜﺂﺑﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة .ان ﻛﺎﻧﺖ اﻻم ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ اﱃ اﺣﺪاث ﻣﺘﻮﺗﺮة ﻣﺴﺒﻘﺎً ,وان مل ﺗﻜﻦ ﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ
ﻋﲆ اﻟﺪﻋﻢ واﳌﺴﺎﻧﺪة اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ,وان ﻛﺎن اﻟﺤﻤﻞ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺪون ﺗﺨﻄﻴﻂ او رﻏﺒﺔ ,ﻓﺎن اﺣﺘامﻟﻴﺔ رؤﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ
ﻳﻜﻮن اﻛرث .ان ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺸﻌﺮون اﻧﻜﻢ ﻣﺼﺎﺑﻮن ﺑﺎﻟﻜﺂﺑﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة ,و ان مل ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺧﻼل ﻋﺪة اﺳﺎﺑﻴﻊ وان ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ
وﺻﻠﺖ اﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻌﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﻤﺮارﻛﻢ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ ان ﺗﻘﻮﻣﻮا ﺑﺎﺳﺘﺸﺎرة .ان اﻟﻜﺂﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة ﻟﻴﺴﺖ
ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ .ﺗﺨﺘﻔﻲ اﻋﺮاض اﻟﻜﺂﺑﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة ﺑﺎﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺧﻼل ﻋﺪة اﺷﻬﺮ.
ان اﻟﻜﺂﺑﺔ وﺗﻮﺗﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة وﺗﻌﺐ اﻟﻮﻻدة ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻻوﺿﺎع اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ان ﻳﺮﻳﺤﻜﻢ ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻜﻢ
ﻟﻬﺬا اﻻﻣﺮ ﻣﻊ اﻻﺧﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدة ﺣﻴﺎﺗﻜﻢ اﱃ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ .ﻻ ﺗﻨﺴﻮا ان اﻟﴩط اﻻول ﻟﻼﻋﺘﻨﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﺑﺼﻐﺎرﻛﻢ ﻫﻮ ان ﺗﻌﺘﻨﻮا
ﺑﺎﻧﻔﺴﻜﻢ ﺟﻴﺪا ً.
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اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ

اﻷﻳﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﻓﱰة اﻟﺤﻤﻞ ﺗﻌﺪ أﻳﺎم ﺣﺮﺟﺔ وذات اﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ .ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺣﻤﻞ ﺻﺤﻲ ووﻻدة ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
اﳌﺸﺎﻛﻞ ،ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺼﻞ اﳌﺮأة اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻋﲆ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ :ﻣﺮة واﺣﺪة ﰲ اﻟﺸﻬﺮ ﺧﻼل اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ اﻷوﱃ ،ﻣﺮﺗني ﰲ اﻟﺸﻬﺮ
ﰲ اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧرية  ،وﰲ اﻟﺸﻬﺮ اﻷﺧري ﻣﻦ اﻟﴬوري اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻدة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﺮة واﺣﺪة أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ.

ﺗﺰداد ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒري ﺧﻼل ﻓﱰة
اﻟﺤﻤﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ  ,اﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت واﳌﻐﺬﻳﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ.
ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ اﱃ  340ﺳﻌﺮة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻴﻮم ﰲ
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ واﱃ  450ﺳﻌﺮة إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﰲ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ اﻻﺧرية .وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ,ان اﺳﺘﻬﻼك
اﻻم ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺴﻮاﺋﻞ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ
اﻫﻤﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻم واﻟﺠﻨني.
وﻳﺘﻮﺟﺐ ان ﺗﻘﻮم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ دﻋﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻛرث ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺮأة اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻻﻋامل
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﺬل اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ ﰲ ﻓﱰة اﻟــــ  3اﺷﻬﺮ اﻻﺧرية.
ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن اﻵﺛﺎر اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻدة ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .واﳌﺮأة ﺗﺤﺘﺎج اﱃ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ ﻟﻜﺴﺐ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻣﻦ
ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ أدوارﻫﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻛﺄم.
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ
• اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺼﺤﻲ اﳌﻨﺘﻈﻢ
• اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت
• ﻣﻜﻤﻼت ﺣﺎﻣﺾ اﻟﻔﻮﻟﻴﻚ واﻟﺤﺪﻳﺪ )ﻳﺘﻢ اﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ(
• وﺟﻮد ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻮﻻدة

ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺤﻤﻞ
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻐﺬاء ﻣﺜﻞ اﻟﻠﻴﺴﺘريﻳﺎ
واﻟﺘﻮﻛﺴﻮﺑﻼزﻣﺎ )داء اﻟﻘﻂ( ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻏﺴﻞ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ و
اﺗﺒﺎع اﻻﺟﺮاءات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﰲ اﻟﻄﺒﺦ واﻟﺘﱪﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ.
• ﺑﻌﺪ ﳌﺲ اﻟﱰاب او اﻟﻠﺤﻮم اﻟﻨﻴﺌﺔ ﻳﺠﺐ ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﳌﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن.
• ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻣﻼﻣﺴﺔ ﻟﺤﻮم اﻟﺒﻘﺮ اﻟﻨﻴﺌﺔ و ﻟﺤﻮم اﻟﺪﺟﺎج اﻟﻨﻴﺌﺔ و
اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻨﻲء ﻟﻸﻃﻌﻤﺔ وﻷﺳﻄﺢ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
• اﺣﺮﴆ ﻋﲆ ﻃﻬﻲ اﻟﻠﺤﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ
• اﻏﺴﲇ اﻟﻔﻮاﻛﻪ واﻟﺨﴬاوات ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ .
• اﻏﺴﲇ أدوات اﻟﻄﺒﺦ ﺑﺎﳌﺎء اﻟﺪاﻓﺊ واﻟﺼﺎﺑﻮن.
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ﺟﺪول اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت
1
2
3

4
5

6

اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ
اﻟﺮﺿﻴﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة ﻣﺒﺎﴍة
اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
ﻣﺴﺎوئ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
اﻷﻏﺬﻳﺔ اﳌﻜﻤﻠــــﺔ
اﻟﻌﻨﺎﻳـــﺔ
اﻟﻨﻈﺎﻓــــﺔ
ﻏﺴـــﻞ اﻟﻄﻔـــﻞ
ﺑﻜﺎء اﻷﻃﻔﺎل
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﻤﻞ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄمل ﰲ ﺑﻄﻨـﻪ
 ﻃﻔﻠــﻚ ﺷﻬــﺮ ﺑﻌــﺪ ﺷﻬـــﺮاﻷﻃﻔﺎل اﻟﺮﺿــﻊ ﰲ اﻟﺸﻬـﺮ اﻷول ﻣﻦ أﻋامرﻫﻢ
اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺸﻬــﺮ اﻟﺜﺎﻧـﻲ ﻣﻦ أﻋامرﻫﻢ
اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺸﻬـﺮ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻣﻦ أﻋامرﻫﻢ
اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺸﻬـــﺮ اﻟﺮاﺑـــﻊ ﻣﻦ أﻋامرﻫﻢ
اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺸﻬــﺮ اﻟﺨﺎﻣــﺲ ﻣﻦ أﻋامرﻫﻢ
اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺸﻬــﺮ اﻟﺴــﺎدس ﻣﻦ أﻋامرﻫﻢ
اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺸﻬــﺮ اﻟﺴﺎﺑــﻊ ﻣﻦ أﻋامرﻫﻢ
اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺸﻬــﺮ اﻟﺜﺎﻣـــﻦ ﻣﻦ أﻋامرﻫﻢ
اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺸﻬــﺮ اﻟﺘﺎﺳـﻊ ﻣﻦ أﻋامرﻫﻢ
اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺸﻬــﺮ اﻟﻌﺎﺷــﺮ ﻣﻦ أﻋامرﻫﻢ
اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎدي ﻋﴩ ﻣﻦ أﻋامرﻫﻢ
اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺸﻬــﺮ اﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻋﺸـــﺮ ﻣﻦ أﻋامرﻫﻢ
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ﺟﻤﻌﻴـﺔ دﻋـﻢ اﻟﺤﻴـﺎة ،ﻫﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﻬﺪف ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺄﺛﺮوا أو ﺗﴬروا ﻣﻦ اﻟﻜﻮارث،
وﺗﻮﻓري اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ،وﺳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ.
وﺗﻌﻤﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﲆ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث ،ورﻓﻊ ﻣﻦ ﺳﻌﺔ وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ﻟﺘﺨﻄﻲ أو اﺟﺘﻴﺎز ﺗﺄﺛريات اﻟﻜﻮارث
اﻟﻮاﻗﻌﺔ .وﺗﻘﻮم ﺟﻤﻌﻴﺔ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﻰ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ مبامرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ
واﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺠﺎورة ﻟﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﻣﻦ دون اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺎﻳﺪ وﻣﺴﺘﻘﻞ ،وﺗﻘﺒﻞ اﳌﺴﺎﺋﻠﺔ.
www.hayatadestek.org | info@hayatadestek.org
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