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فوائد الرضاعة الطبيعية
للطفل واألم
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭
٭

٭حليب األم ســهل الهضم ويحمــي من االضطرابات
الهضمية.
٭يحتــوي علــى نوعيــة احلديــد املناســبة لســهولة
امتصاصه يف جسم الطفل.
٭يرتقي باحلالة النفسية والعاطفية للطفل.
٭يقلل من احتمالية إصابة الطفل بداء السكري النوع
الثاين يف املراحل الالحقة من عمره .
٭يقلل من احتمال إصابة الطفل بالسمنة وتسوس
األسنان.
٭حماية من طفح احلفاض.
٭يقلل من احتمالية اإلصابة بحساسية اجللد.
٭أقل تكلفة وال يحتاج إىل حتضري.
٭تســاعد الرضاعة على استعادة حجم ومكان الرحم
الطبيعي.
٭حتمــي مــن احتماليــة اإلصابــة بســرطان الثــدي
واملبايض.
٭تســاعد على ســرعة التخلص من الوزن الزائد خالل
فرتة احلمل.

مراحل تطور النمو
عند األطفال
عند الوالدة:
٭ ٭وهو مســتلقٍ علــى بطنه يحرك رأســه من حني إىل
آخر.
٭ ٭يركز نظره على أمه وهي ترضعه.
٭ ٭يفزع أو يسكت للصوت العايل.
 3شهور:
٭ ٭يسكت أو يدير رأسه عند سماع صوت.
٭ ٭يتابع لعبة ملونة على بعد  20 – 15مرت.
مستلق على بطنه يرفع رأسه.
ٍ
٭ ٭وهو
٭ ٭يناغي ويبتسم للوجوه احمليطة.
 6شهور:
مستلق على بطنه يرفع رأسه وصدره مرتكز
ٍ
٭ ٭وهو
على يديه.
٭ ٭اذا وضعت له لعبه يف يده ميسكها لعدة دقائق.
٭ ٭يلتفت نحو مصدر الصوت.
 9شهور:
٭ ٭ميسك لعبة يف كل يد ويضربها يف بعضها.
٭ ٭ينتبه لألغاين الصادرة من التلفاز أو الراديو.
٭ ٭يستطيع اجللوس لوحده وقد يستطيع احلبو.

مراحل تطور النمو
عند األطفال
 12شهر:
٭ ٭يفهم معنى كلمة «ال».
٭ ٭يحب أن يكتشف ما حوله.
٭ ٭يبدأ خطواته األوىل.
٭ ٭يلفظ  3-2كلمات.
 18شهر:
٭ ٭ميشي لوحده.
٭ ٭ميسك الكأس بيديه االثنتني.
٭ ٭يشري إىل بعض أجزاء جسمه.
٭ ٭يعرف عددًا من الكلمات من  20-7كلمة.
 24شهر:
٭ ٭يسمي صورة أو شكل مألوف مثل القطة.
٭ ٭يصعد الدرج واقفًا دون مساعدة.
٭ ٭يغرف الطعام مبلعقة ويطعم نفسه.
٭ ٭يحب اللعب لوحده.
 36شهر:
٭ ٭يذهب إىل احلمام لوحده.
٭ ٭يحكي قصصًا عما حصل خالل اليوم.
٭ ٭يحب اللعب مع اآلخرين.

جدول التطعيمات
العمر
عند الوالدة

التطعيم
الكبد الفريوسي HBV
السداسي ،Hib, HBV, DTaP, IPV

شهرين

نيموكوكل pneumoccocal

ثالثة شهور

الدرن BCG

أربعة شهور

شلل األطفال  ،OPVاخلماسي
 ،DTaP, HBV, Hibنيموكوكل
pneumoccocal

ستة شهور

شلل األطفال  ،OPVاخلماسي
 ،DTaP, HBV, Hibنيموكوكل
pneumococcal

سنة

شلل األطفال  ،OPVالنكاف واحلصبة
واحلصبة األملانية MMR

سنة ونصف

شلل األطفال  ،OPVاخلماسي
 ،DTaP, HBV, Hibنيموكوكل
pneumoccocal
النكاف واحلصبة واحلصبة األملانية
،MMR

سنتني

احلمى اخملية الشوكية Meningitis

ثالث سنوات

شلل األطفال  ،OPVالثالثي DTaP

 6 -4سنوات

التأكد من استكمال جميع
التطعيمات

عيادة الطفل السليم
الدكتورة :تهاين جالل
أيام العيادة :كل أربعاء
أوقات العمل 8:00 :صباحًا  1:00 -ظهرًا
أهداف العيادة:
٭ ٭متابعــة النمــو والتطــور اجلســمي والعصبــي
واالجتماعي للطفل.
٭ ٭االكتشــاف املبكر حلاالت اخلطــورة اخملتلفة والتي
تؤثــر علــى منــو األطفــال وتطورهــم وســلوكياتهم
وتعليمهم واتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو معاجلتها.
٭ ٭التثقيف على منع اإلصابة باألمراض واحلوادث ومنع
سوء معاملة األطفال.
٭ ٭التثقيف الصحي وزيادة الوعي لدى األهل.
٭ ٭متابعة تطعيمات الطفل.
٭ ٭التغذية السليمة والكافية.

تمت الطباعة برعاية جمعية صندوق إعانة المرضى

