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عريب-فرنيس   قاموس   

Bonjour

Mon enfant s’appelle

Mon enfant a …. mois

Mon enfant a …. ans

Je suis enceinte

Mon enfant est malade

Mon enfant a de la fièvre

Mon enfant tousse

Mon enfant a de la peine à respirer

Mon enfant a vomi

Mon enfant a des diarrhées

Mon enfant a mal au ventre

Mon enfant a des brûlures en faisant pipi

Mon enfant a fait un malaise

Mon enfant a un problème de peau

Mon enfant s’est blessé

Mon enfant est constipé

Mon enfant pleure

Mon enfant ne mange plus/ne boit plus

Mon enfant a faim/soif

Mon enfant saigne

Mon enfant a le nez qui coule

Mon enfant est tombé

Mon enfant est allergique à….

J’ai besoin d’aide

Je dois aller aux urgences

Je dois voir un médecin/dentiste

Où se trouve l’hôpital ?

C’est une urgence !

Médicaments 

Thermomètre

Pansement

ً ا مرحب
اسم طفيل

عمر طفيل بالشهر
عمر طفيل بالسنة

أنا حامل
طفيل مريض

طفيل يعاين من الحمى
طفيل يعاين من السعال

طفيل يعاين صعوبة يف التنفس
طفيل تقيأ

طفيل يعاين من اإلسهال
طفي يعاين من أمل يف املعدة

طفيل يشعر بحروق عند التبول
طفيل أغمي عليه

طفيل يعاين من مشكلة جلدية
طفيل تعرض إلصابة

طفيل يعاين من اإلمساك
طفيل ال يتوقف عن البكاء

طفيل ال يأكل/يرشب
طفيل جوعان أو عطشان

طفيل يعاين من نزيف
طفيل يعاين من سيالن األنف

طفيل سقط
طفيل يعاين من حساسية من...

أحتاج مساعدة
أحتاج للذهاب إىل غرفة الطوارئ

أحتاج للتحدث إىل طبيب/طبيب أسنان
أين املستشفى؟
إنها حالة طارئة!

أدوية
ميزان حرارة

ضامدة
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لجسم ا

4

األنف

الشعر

األذنني

الفم

الكتفني

الذراعني

األصابع

الركبتني

القدمني
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الدماغ

غدة درقية

الرئتني
املَرِيء

الكبد

القلب

الكليتان
البنكرياس

املعدة

األمعاء الغليظة
الزائدة الدودية

 األمعاء الدقيقة



ية
وقا

الصغري ال الطفل  أو  الرضيع  إطعام 

مقتبس من » بدء التغذية عند الرضيع«،الجمعية السويرسية للتغذية NSS. الجمعية 
.SSP 2011 السويرسية لطب األطفال

6

ابتداء من الشهر 13من 0 إىل الشهر 4 الشهر 12 الشهر 11 الشهر 10 الشهر 9 الشهر 8 الشهر 7 الشهر 6 الشهر 5

خرض وغالل

حليب األم أو محرضات للرضع أو محرضات تكميليةحليب األم أو محرضات للرضع
 حليب األم أو

 الحليب املكّمل أو
حليب األبقار

الباطاطا والحبوب والبقوليات

لحوم والسمك والبيض

الزيوت والدهون

مشتقات الحليب : قليل من الياغورط 
والحليب كامل الدسم )لتحضري هريسة 

غذاء أو مغّل(

اللنب و الحليب 
الكامل و اللبنة و 

الجبنة

االستهالك اليومي املوىص بهالتدرّج يف إدخال األكل



ية
وقا

 ال

الحليب ومنتجات األلبان األخرى 

طريقة إطعام األطفال املوىص بها هي الرضاعة الطبيعية، 
ويكفي حليب الثدي أو الحليب الصناعي حتى سّن 5ـ  6 أشهر 

وال حاجة عند الرضيع لرشب املاء.
من سن 6-7 أشهر : أضيفي مقدارا صغريا من اللنب لرائب   

الطبيعي يف فواكه مهروسة أو يف حليب كامل الدسم يف عصيدة.
ابتداًء من سن سنة : أطعمي طفلك ما يساوي مقدار 4-3   

ديسيلرت من حليب البقر كامل الدسم أو غريها من منتجات 
األلبان )الزبادي، الحلويات املصنوعة من الحليب، جنب 

سويرسي صغري، جنب إلخ( كل يوم.

املرشوبات 

من سن 4-6 أشهر : أضيفي مرشوبات من غري الحليب   
إىل طعام الطفل. يفضل املاء أو شاي األعشاب غري محل 

محرض منزلياً )باستثناء الشاي العادي(. كام يجب استهالك 
أنواع املرشوبات األخرى باعتدال، ويجب تجنب املرشوبات 

السكرية ألنها تسبب تسوس األسنان )أنظر الفصل عن 
األسنان يف الصفحة 11(.

أزييل زجاجة الحليب/حلمة الثدي يف الليل فور استهالك   
الطفل للكمية التي يحتاجها أثناء النهار.
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الفواكه

من 6-5 أشهر: ميكنك إضافة املوز،   
التفاح، الكمرثى، املشمش، الخوخ، 

الشامم، الربقوق إلخ.

ية
وقا

 ال

الخضار

من 6-5 أشهر: ميكنك إضافة الجزر،   
الكوسا، الشمر، القرع، الخس، 

اللفت، السبانخ، البنجر، الهندباء، 
الباذنجان، الربوكيل، الطامطم إلخ.

بعد 6 أشهر: ميكنك إضافة كل أنواع   
الخضار حسب ما يفضله طفلك.
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ية
وقا

 ال

البطاطا والحبوب والبقول

من 5-6 أشهر: أضيفي الحبوب الخاصة بالرضع يف   
الدقيق أو الرقائق باإلضافة إىل الرضاعة الطبيعية.

من 9 أشهر: أضيفي النشويات لحمية الطفل   
)البطاطا، البطاطا الحلوة، الكسافة، الباستا، الخبز( 
وكل أنواع الحبوب )السميد، األرز، الذرة البيضاء، 

الكينوا، دقيق الذرة إلخ( والبقول )العدس إلخ(.

الدهون

من 5-6 أشهر: أضيفي زيت بذور اللفت إىل األطعمة   
املطهية )ملعقة شاي واحدة يف اليوم(. اطهي الطعام 

دون دهون )مثل الزيت، الزبدة إلخ(.

اللحم والسمك والبيض

من 5 أشهر: أضيفي حوايل ملعقة طعام من اللحم أو   
السمك أو 4/1 بيضة )بياض وصفار البيض( يف اليوم.
من 12 شهر: أضيفي حوايل ملعقتي طعام من اللحم   

أو السمك أو 2/1 بيضة )بياض وصفار البيض( يف اليوم.
اختاري اللحم الطري منخفض الدهون )الدجاج، العجل، 

لحم البقر إلخ( والسمك مع إزالة العظم.
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ير تحذ
ال تعطي لطفلك الذي ال يتجاوز 3 سنوات  الجوز والكاكاو والبندق 
بأكمله والخبز بالجوز وقطع الفواكه الصلبة والتوت والعنب بأنواعه 

والسمك بالشوك، فكل ذلك يسبب له االختناق.

أطلبي نصيحة طبيب األطفال يف حالة اإلصابة بالحساسية أو يف حاالت خاصة.

توصيات
تجنبي الوجبات الخفيفة.  

تجنبي منتجات الصويا/الصوجا )مرشوبات الخضار، أنواع الزبادي،   
التوفو إلخ( قبل سن سنة.

يجب أن يتطور قوام األطعمة مع تطور أسنان ولثة الطفل.  
قدمي أنواع الطعام بشكل تدريجي: نوع من الطعام الجديد كل مرة.  

يجب أن يصبح للطفل مكان عل مائدة العائلة يف وقت مبكر من   
عمره.

التباع حمية صحية، أضيفي لحمية الطفل أطعمة دهنية )مقايل،   
نقانق( فقط بعد عمر السنة، عل أن تكون استثناًء ويكون نوع طعام 

واحد يف كل مرة.
يوىص بإعطاء الطفل مكمالت فيتامني دال منذ الوالدة وحتى عمر  

3 سنوات. )أنظر فصل فيتامني د صفحة 12(

تتفاوت كمية الطعام التي يتناولها الطفل من يوم آلخر بشكل كبري، 
وهذا أمٌر طبيعي.

ية
وقا

 ال
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إن الحفاظ عل أسنان نظيفة وخالية من التسوس مهم ليتمكن طفلك من مضغ 
الطعام.

تسّوس األسنان هو عبارة عن ثقوب يف السن تسبب األمل. وهي تظهر حني ال يتم 
تنظيف األسنان بالفرشاة بشكٍل منتظم. وتكون أسنان الحليب املتسوسة مؤملة 

وتحتاج إىل عالج ألنها قد ترض بصحة األسنان النهائية.

قومي بتنظيف أسنان الطفل األوىل بشكٍل جيد.
مبجرد ظهور أول سن، قومي بتنظيفه بالفرشاة مرتني يف اليوم عل األقل بفرشاة 
ناعمة مخصصة للرّضع أو األطفال، ومقدار صغري من معجون أسنان بالفلورايد 

مخصص لألطفال أيضاً.

الحفاظ عىل صحة أسنان جيدة يجّنب مشاكل الفم
شّجعي طفلك عل بدء تنظيف أسنانه بالفرشاة يف سن مبكرة.

يستحسن تنظيف أسنان األطفال الصغار عدة مرات خالل اليوم وتأكدي دامئا من 
نظافة أسنانهم. ويوىص بتنظيف أسنان األطفال األكرب بالفرشاة مرة عل األقل يف 

املساء حتى عمر 8 سنوات.

توصيات
يجب أن ينظف طفلك أسنانه بعد كل وجبة أو بعد تناول الحلويات.  
تجنبي وضع ملعقة أو مصاصة الطفل أو زجاجة حليب يف فمك ألن   

ذلك قد ينقل البكترييا التي تسبب التسوس.
تجنبي ترك طفلك ينام وزجاجة الحليب يف فمه ألن ذلك قد يسبب   

تسوس األسنان.

األسنان

ية
وقا

 ال
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يلعب فيتامني دال دوراً أساسياً يف امتصاص الكالسيوم يف الجسم ويساعد عل تقوية 
العظام.

يولد تعريض الجلد إىل الشمس هذا الفيتامني يف الجسم، لكن تجّنبي تعريض طفلك 
الرضيع للشمس مبارشة.

وإلشباع حاجة الجسم بالفيتامني، يصف طبيب األطفال فيتامني دال لطفلك عل 
شكل قطرات تعطى له كل يوم من سن أسبوعني حتى 3 سنوات أو لوقت أطول 

إن استمر نقص الفيتامني.

األدوية
تتوفر أنواع مختلفة من جرعات فيتامني د.

راجعي وصفة طبيب طفلك ملعرفة الجرعة الصحيحة.

دال فيتامني 

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

االسم

 

العلبة

كل األطفال من عمر 0 إىل 3 سنوات.
أكرب من 3 سنوات: إن استمر النقص.

كل األطفال من عمر 0 إىل 3 سنوات.
أكرب من 3 سنوات: إن استمر النقص.

الوصفة

4 قطرات يف اليوم
تذّوب يف ملعقة من حليب الثدي أو 

الحليب الصناعي

قطرة واحدة يف اليوم
تذّوب يف ملعقة من حليب الثدي أو 

الحليب الصناعي

0-1 سنة

6 قطرات يف اليوم
تذّوب يف سائل

قطرة واحدة يف اليوم
تذّوب يف سائل

1-3 سنوات

ية
وقا

 ال
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يعّد الحديد عنرصا مهاًم من عنارص تكوين خاليا الدم الحمراء، وتحتوي الوجبة 
الغذائية املتوازنة يف أغلب األحيان عل مقدار كاف من الحديد لسد حاجات 

الطفل منه.

قد يفتقر الطفل أحياناً للحديد مام يتسبب يف عدم قدرة الجسم عل بناء خاليا 
الدم الحمراء فتصبح ضعيفة وشاحبة وتنفذ برسعة وتواجه صعوبة يف الرتكّز - نحن 

نتحدث عن فقر الدم.

إن كان طفلك يعاين من نقص يف الحديد، سيصف طبيب األطفال له الحديد عل 
شكل قطرات أو أقراص.

يد لحد ا

ية
وقا

 ال
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اللقاحات فعالة يف حامية طفلك من األمراض التي ميكن أن تكون خطرية وقد تسبب 
أحيانا وفاته. 

يتوّجب أخذ اللقاحات التي مل تتُناول يف العمر املحدد لها. وميكن أن تُقدم بعض 
اللقاحات األخرى، مثل لقاح إلتهاب الكبد، بحسب األخطار املتوقعة.

ملعرفة خطةل تطعيم طفلك أو طفلك الصغري ، اتصل بطبيب األطفال.

للقاح ا

ية
وقا

 ال
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املوت املفاجئ للرضع هو موت مفاجئ غري متوقع للرضيع الذي يكون عمره أصغر 
من سنة والذي يحدث أثناء النوم، وأسبابه مجهولة إىل اآلن.

إال أن التوصيات التالية تقلل بشكٍل كبري من خطره.
اجعيل طفلك ينام عل ظهره يف غطاء لف الطفل عل فراش صلب دون بطانية   

أو وسائد أو مالءات من الوبر.
احريص عل فتح النوافذ لتهوية الغرفة يومياً.  

حني يكون الجو حاراً جداً، ال تلبيس طفلك الكثري من املالبس.  
ال يجب التدخني بالقرب من طفلك  

تقلل الرضاعة األمومية من خطر املوت املفاجئ للرضيع.

للرضع املفاجئ  املوت 

مهم تحذير 
التزمي بهذه التوجيهات لتقليل خطر املوت املفاجئ للرضع. حني يكون 
الرضيع مستيقظاً وأثناء حضورك، ضعي الرضيع عل بطنك ويداه لألمام 
يك يتعلم رفع رأسه ولتجنب تشوه شكل الجمجمة )"الرأس املسطح"(، 
فحني يتعلم الرضيع رفع رأسه، سيحافظ ذلك عل شكل رأسه الدائري.

ية
وقا

 ال

15



تجنب مخاطر السقوط

اليومية الحياة  مخاطر 

ية
وقا

 ال

احريص دامئاً عل مراقبة 
طفلك.

احريص عل أن يرتدي طفلك 
خوذة عند ركوبه الدراجة 

لحامية رأسه.

حني تفتحني نافذة يف غرفة ما، تأكدي من عدم 
متكن طفلك من الوصول إليها بالوقوف عل 

كريس مثالً.

مهام كان عمر طفلك، تشكل السالمل دامئاً 
مصدر خطر عليهم.
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تجنب الصعق الكهربايئ والحروق والغرق

ية
وقا

 ال

قومي بتغطية املنافذ الكهربائية 
بأغطية املقابس أو رشيط 

الصق سميك.

أبِق طفلك بعيداً عن األواين 
الساخنة أو الفرن.

احريص دامئاً عل مراقبة طفلك حني يكون 
يف حوض االستحامم أو بقرب بركة ماء أو 

نهر أو مسبح.
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تجنب مخاطر حركة املرور عىل الطريق
ية

وقا
 ال

تجنب خطر التسمم

احفظي كل األدوية واملستحرضات املنزلية بعيداً 
عن متناول طفلك.

قبل رشاء نباتات منزلية أو للحديقة اسأيل البائع 
ما إذا كانت سامة.

مهم تحذير 
يف حال إصابة الطفل بالتسمم، اتصيل 
بالرقم 145 أو أطلبي استشارة طارئة.

18

علمي طفلك امليش عل 
الرصيف واحريص عل عدم 

إفالت يده عند عبور الشارع.



تجنب آثار التدخني السلبي

تقييد الوقت الذي ميضيه الطفل يف مشاهدة التلفاز والشاشات

ية
وقا

 ال

ميكن أن يسبب تدخني السجائر أمراض تنفسية.

تجنبي التدخني داخل املنزل وضعي السجائر واملنفضات 
بعيداً عن متناول طفلك.

إن جلوس الطفل يف سن مبكرة أو لفرتة زمنية طويلة أمام الشاشات )التلفاز، 
الحاسوب اللوحي إلخ( قد يعيق تطوره.

قبل سن الثانية:
تجنبي مشاهدة الطفل للتلفاز.

بني سن 3 و 6:

تجنبي مشاهدة الطفل للتلفاز ألكرث من 30 دقيقة يف اليوم.

ال تلفاز يف غرفة الطفل
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يطلق عليه حمى حني تكون درجة حرارة الجسم أعل من 38 درجة مئوية.

الحمى هي رد فعل طبيعي للجسم ملحاربة العدوى، وهي من األعراض الشائعة 
للكثري من األمراض مثل نزالت الربد العادية، وال تشكل عادًة خطورة.

وتتحّسن الحمى غالبا دون حاجة للعالج.

كيفية قياس درجة حرارة الطفل؟
هناك عدة طرق لقياس درجة حرارة الطفل: ميزان الحرارة اإلبطي )تحت الذراع( 
أو الرشجي )الرشج(، لكن بغض النظر عن الطريقة التي تختارينها، يجب أن يالمس 

ميزان الحرارة جلد الطفل الجاف. 

لحمى ا
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كيف يجب التعامل مع الحمى؟
يف حالة الرضع األقل من 3 أشهر

استشريي طبيب األطفال حتى إن مل يبدو عل طفلك املرض.

يف حالة األطفال أكرب من 3 أشهر
اخلعي مالبس طفلك.  

أعطه بعض السوائل )مرشوبات باردة(.  
أبقي عل درجة حرارة الغرفة بني 18 و 20 درجة مئوية.  

تفقدي الحمى بعد 30 دقيقة.  
إن بدى عل طفلك عدم االرتياح أو كانت درجة حرارته أعل من 39 درجة   
مئوية، اعطه دواء للحمى - يفضل الدواء الذي وصفه طبيب طفلك. واصيل 

مراقبة الطفل واستشريي طبيب األطفال أو قسم الطوارئ فوراً يف حال حدوث 
تطور يف حالة الطفل.

إن بدى عل طفلك عدم االرتياح وكانت درجة حرارته أقل من 39 درجة مئوية،   
اعتني به واستشريي طبيب األطفال إذا حدث تطور ما عل حالة الطفل.

وميكن مصاحبة طفل مصاب بالحمى دون خوف إىل الطبيب.

األطفال؟ طبيب  إستشارة  يجب  متى 
أطلبي استشارة طبيب األطفال فوراً يف الحاالت التالية:

كانت حالة طفلك تقلقك.  
كان طفلك شاحباً وال يتفاعل مع اآلخرين.  

كان طفلك يسعل كثرياً وتنفسه رسيع.  
ظهور بقع حمراء وبنفسجية صغرية عل برشته وانتشارها برسعة.  

يكون مصاباً بالصداع ويتقيأ وال ميكنه ثني رقبته.  

أطلبي االستشارة أثناء النهار يف الحاالت التالية:
استمرت الحمى ألكرث من ثالثة أيام.  

تظهر بعد عدة أيام من نزلة برد أو بداية سعال.  
يصاحبها أمل يف الحلق أو األذن أو املعدة أو أثناء التبول.  
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التشنجات الحّموية
حني يعاين طفلك من حمى ويفقد الوعي )تدور عيناه إىل الوراء(، يصبح جسمه ليناً 
أو عل العكس صلباً، ويقوم بحركات تشنجية بأطرافه، فإن ذلك يشري بالتأكيد إىل 
التشنجات الحّموية. تحدث هذه التشنجات من سن 6 أشهر إىل 6 سنوات وغالباً 
ما تتوقف بشكل عفوي بعد بضع دقائق. وعل الرغم من أنها قد تبدو مخيفة، إال 

أنها ال تشكل خطراً عل الدماغ.

ما هو رد الفعل املناسب؟
1. حافظي عل هدوئك.

2. قومي بوقاية طفلك من اإلصابة.

3. ضعيه عل أحد جنبيه.

4. انزعي عن الطفل مالبسه لتخفيض حرارته، وال تناوليه أي يشء عن طريق الفم 
إذا كان فاقدا للوعي.

الطبيب؟ إستشارة  يجب  متى 
إن كان هذا التشنج الحّموي األول لطفلك مع وجود حمى: اتصيل   

بطبيب األطفال عل الفور.
إن استمر التشنج ألكرث من بضع دقائق: تأكدي من أن طفلك بأمان   

واتصيل لطلب سيارة إسعاف )اتصيل بالرقم 144(.
إن سبق لطفلك التعرض لتشنجات حّموية من قبل وكانت صحته جيدة،   

قومي بإعالم طبيب األطفال بعد انتهاء النوبة.
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إن نزالت الربد والرشح يكون سببها الفريوسات، وميكن لألطفال تحت سن سنتني 
اإلصابة بنزالت الربد طوال السنة.

حني يصاب طفل بنزلة برد، قد تظهر عليه أعراض مثل انسداد األنف أو سيالنه أو 
العطاس أو السعال أو التهاب بسيط يف الحلق أو فقدان الشهية أو حمى معتدلة. 
وبشكٍل عام، تدوم هذه األعراض عادًة من أسبوع إىل أسبوعني. وميكن أن تكون 

أعراض نزالت الربد والرشح متامثلة، إال أن االنفلونزا تكون مرضاً أكرث خطورة.

قد يواصل الطفل املصاب بنزلة برد لعبه وأنشطته اليومية إن كان يشعر بصحة 
جيدة مبا فيه الكفاية.

 كيف يجب التعامل مع نزالت الربد؟
ال يوجد عالج لنزالت الربد. هي تتحّسن عادًة لوحدها، لكن ميكنك تخفيف بعض 

أعراضها باتباع ما ييل:
  نظفي أنف طفلك بلطف إن كان يعاين من انسداد أو سيالن األنف )أنظري 

أدناه(.
  دعي طفلك يرشب ما يكفي من السوائل وبخاصٍة إن كان يعاين من حمى.

  إن كان طفلك يشعر بتوعك ومصاباً بالحمى، ميكنك إعطاءه دواء باراسيتامول. 
ميكن أن يخفف هذا الدواء من توعك طفلك إال أنه لن يعالج نزلة الربد.

الربد نزالت 

معلومات 
أدوية السعال ونزالت الربد التي متنح دون وصفة 

طبية غري مناسبة لألطفال األصغر من 6 سنوات وقد 
تشكل خطورة عليهم.
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كيف يجب التعامل مع انسداد األنف
 قد يعاين طفلك من صعوبة يف التنفس نتيجة انسداد األنف باإلفرازات.

حني يعاين الطفل من انسداد األنف، قد يصاب باالرتباك عند األكل. لذلك يوىص 
بغسل أنفه قبل الوجبات.

كيف يجب غسل أنف الطفل؟
يكون أنف الطفل حساساً، لذلك اتبعي الحركات املوضحة فيام ييل بلطف.
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الخطوة األوىل: حرضي محلول السريوم 
الفسيولوجي وضعي طفلك عل جنبه.

الخطوة الثانية: ضعي رأس القارورة املناسب 
يف فتحة األنف العلوية وأفرغي بلطف 
نصف املحتوى )حوايل 2 مل( يف فتحة 

األنف. انتظري 2-3 ثواٍن. سيخرج السائل 
مع اإلفرازات عرب فتحة األنف السفلية أو 

مير عرب الحلق.
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مهم تنويه 
حافظي عل ثبات طفلك أثناء العملية لتجنب اإلصابة. ال تستخدمي 

أكرث من 2 مل من املحلول امللحي لكل فتحة أنف.

عة
شائ

 ال
ية

صح
 ال

كل
شا

امل
 

الخطوة الثالثة: أجليس طفلك يك 
يتمكن من التقاط أنفاسه.

الخطوة الرابعة: ضعي الطفل عل الجنب 
اآلخر وقومي بالخطوات ذاتها مع فتحة 

األنف األخرى.

الخطوة الخامسة: امسحي أنف طفلك 
مبنديل ورقي.
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يعد السعال رد فعل مفيد لتخليص القصبات الهوائية من التهيّج.

ويكون ناتجا يف معظم الحاالت عن تهيج الحلق نتيجة اإلصابة بفريوس، ويزيد أثره 
بفعل إفرازات السعال )أنظر فصل السعال صفحة 23(. وميكن يف حاالت نادرة أن 

يكون سببه التهاب يف القصبات الهوائية أو الرئتني.

ما هي الخطوة األوىل؟
يف حالة نزالت الربد، ارفعي رأس طفلك عن الرسير واغسيل أنفه عند الحاجة   1

)انظر صفحة 24-25(.
2  إن كان طفلك يعاين من الربو، أعطه الدواء الذي يتناوله عادًة.

يف كل الحاالت، أعطه كميات صغرية جداً من املاء أو شاي األعشاب ليرشبها   3
بشكل متكرر.

بشكِل عام، يتحّسن السعال لوحده.

ل لسعا ا

مهم تحذير 
اتصيل بطبيب األطفال يف الحاالت التالية:

إن كان طفلك يعاين من صعوبة يف التنفس.  
استمر السعال ألكرث من 10 أيام.  

صاحب السعال حمى ألكرث من 3 أيام ورسعة يف التنفس أو أمل يف   
الصدر.

اتصيل بالرقم 144 يف الحاالت التالية:
يعاين طفلك من صعوبة كبرية يف التنفس.  

يعاين طفلك من نوبة ربو للمرة األوىل أو كان دوائه غري نافع.  
ابتلع طفلك جسام صغريا وكان يتنفس بصعوبة.  

يسيل لعاب طفلك كثرياً ويعاين من التهاب حاد يف الحلق.  

ال تعريض طفلك أبداً للتدخني.
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كثرياً ما يكون التهاب الحلق ناتجاً عن عدوى فريوسية ويصاحبه عادًة نزلة برد وتهيج 
يف العينني ويف النهاية سعال وحمى.

ميكن أن يكون التهاب الحلق أحد أعراض عدوى الحلق العقدية الذي تسببه جرثومة 
يجب معالجتها باملضادات الحيوية. وعند إصابته بها، يعاين الطفل عادة من حرارة 
مرتفعة وكثرياً ما يتقيّأ. وقد يتسبب ذلك أيضاً يف ظهور بقع حمراء وزهرية صغرية 

عل الجسم تعرف بالحمى القرمزية.

ما هي الخطوة األوىل؟
إن كان عمر طفلك أكرب من 4 سنوات، ميكنك إعطاءه أقراص للمص لتخفيف   1

األمل. أطلبي من الصيديل دواء يناسب عمر طفلك.
يف حالة الحمى، عالجيه بدواء الباراسيتامول.  2

أعطي طفلك مرشوبات باردة، لكن تجنبي عصائر الفاكهة أو عصري الليمون   3
التي قد تهيج الحلق.

الحلق التهاب 

مهم تحذير 
إن استمر األمل ألكرث من 3 أيام وكان طفلك يعاين من حمى وطفح 

جلدي يصاحبه ظهور بثور، اتصيل بطبيب طفلك. إن كان طفلك مريضاً 
جداً وال يستطيع ابتالع سوائل ويسيل لعابه كثرياً ويعاين من صعوبة 
يف التنفس، أبقيه يف وضع الجلوس واتصيل بالرقم 144 لطلب سيارة 

اسعاف ألخذه للمستشفى.
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إن الرضيع الذي يرضع رضاعة طبيعية نادراً ما يصاب باإلمساك ألن حليب الثدي 
قابل للهضم متاماً. وإن كنت ترضعني طفالً حديث الوالدة رضاعة طبيعية وكان يتربز 
مرة يف األسبوع، تفقدي مظهر الرباز: إن بقي الرباز ليناً وكان الطفل ال يعاين من أمل 

يف املعدة، فإن طفلك ليس مصاباً باإلمساك.

ما اإلمساك ؟
يكون الطفل مصاباً باإلمساك حني يكون برازه غري منتظم أو صلب أو صعب الخروج، 
ويكون بعض األطفال مصابني باإلمساك حتى إن تربزوا كل يوم ألنهم ال يفرغون غري 

»الفائض« مام يف أمعائهم عل شكل براز صلب.

يتسبب الرباز الصلب أحياناً بتشققات صغرية يف فتحة الرشج ويكون هناك دم ظاهر 
عل الرباز. تكون هذه التشققات مؤملة جداً ومتنع الطفل من التربز بشكل منتظم، 

ويسبب األمل رد فعل اإلبقاء عل الرباز بدالً من دفعه للخارج.

ما الذي يجب فعله؟
الطعام )أنظر فصل الطعام يف الصفحة 6(

طفلك أصغر من 4 أشهر  
إن كان برازه صلباً، أطلبي املشورة من طبيب األطفال.  

طفلك أكرب من 4 أشهر  
أطعميه مشمش أو خوخ أو كمرثى أو بقول )عل شكل عصيدة(.  

طفلك أكرب من سنة  
أطعميه فواكه أو خضار خمس مرات يف اليوم عل األقل )عنب، متر، خوخ، تني،   
شمر، كوسا إلخ(. كام ميكنك إطعامه الحبوب الكاملة أو بسكويت مصنوع من 

الحبوب الكاملة أو حبوب األرز الكاملة.

اإلمساك
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قليل استهالك الطفل من الحليب والثلج والشوكوالتة والجنب ألن استهالك مقدار كبري 
من منتجات األلبان يسبب اإلمساك.

يجب أن يرشب طفلك الكثري من السوائل ويرشب العصري دامئاً عل وجبة الفطور.

النظافة العامة
يجب أن يجلس الطفل عل القرصية بانتظام. شجعيه عل ذلك يف أوقات منتظمة.

إذا استمر اإلمساك عىل الرغم من هذه النصيحة، استشريي طبيب طفلك: سوف 
يصف له دواء لتليني الرباز.

مهم تحذير 
إذا استمر اإلمساك وكان الطفل يعاين من التقيؤ أو بطء يف التربز أو 
ظهور دم عل الرباز، استشريي طبيبك. ال تقومي أبداً بإعطاء الطفل 

ملينات أمعاء أو مكمالت ألياف دون استشارة طبية.
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يتقيأ طفلك كل ما يقوم بابتالعه؟ هل براز الطفل سائل وذو رائحة كريهة )إسهال(، 
ويعاين من حمى وأمل يف املعدة )مغص( ويكون فاقد للّشهيّة؟

من املحتمل أن يكون الطفل مصاباً يف هذه الحالة بالتهاب املعدة أو النزلة املعوية، 
وهي عدوى تصيب املعدة واألمعاء، وتكون عل األغلب فريوسية.

يفقد طفلك الكثري من املاء يف جسمه نتيجة التقيؤ واإلسهال، وقد يشكل الجفاف 
خطورة عليه. وكلام كان عمر الطفل أصغر، كلام كانت خطورة الجفاف أكرب.

ما هي أعراض الجفاف؟
يشعر طفلك باإلرهاق ويرفض اللعب   

ويبقى مستلقياً.

يعاين من فقدان الوزن.  

تكون عيناه جافة.  

يكون الجلد والفم واللسان جافاً.  

ال تسيل دموع الطفل حني يبيك.  

يتبول الطفل قليالً ويكون البول جافاً   
ولونه شاحباً.

 

والتقيؤ اإلسهال 
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كيف تعتنني بطفلك يف هذه الحالة؟
يستمر اإلسهال والتقيؤ عادًة من 5 إىل 7 أيام ويتحّسن من تلقاء نفسه.

إن كنِت ترضعني طفلك رضاعة طبيعية، أرضعيه لفرتات أقرص وملرات أكرث. وإن مل 
يكن الطفل يرضع رضاعة طبيعية، أعطه الحليب الصناعي بكميات أقل وملرات أكرث.

إن أظهر طفلك أعراض جفاف، سيمنحه محلول تعويض سوائل الجسم بالفم كل ما 
يحتاج إليه إلعادة الرتطيب إىل جسمه. وسيطلعك طبيب طفلك عل الحد األدىن من 

السائل الذي يجب إعطاؤه للطفل خالل 24 ساعة.

الخطوة األوىل: قومي بإذابة كيس واحد من محلول 
تعويض سوائل الجسم باتباع التعليامت املوضحة عل 

املغلف. احتفظي بالدواء يف الثالجة.

الخطوة الثانية: أعطي الطفل كمية صغرية من املحلول يف 
غضون 3 دقائق باستخدام ملعقة أو إبرة يف كل مرة.

 الخطوة الثالثة: قومي بزيادة الكمية بشكل تدريجي
إن مل يتقيأ الطفل. وإن تقيّأ الطفل، أعطه كمية صغرية 

مرة أخرى.

الخطوة الرابعة: بعد 4 ساعات، عاودي إرضاعه واعطيه 
أنواع أخرى من الحليب غري املجفف.

31



عة
شائ

 ال
ية

صح
 ال

كل
شا

امل
 

بعد أن يتم التحكم بالتقيؤ، ميكن لطفلك بدء األكل من جديد بكميات صغرية. 
أعطي طفلك أنواع أطعمة بسيطة مثل األرز والجزر واملوز، فهي مفيدة لزيادة 

سامكة قوام الرباز.

ما هي األدوية التي ميكن إعطاءها للطفل؟
إن كان طفلك يعاين من حمى، ميكنك إعطاءه دواء باراسيتامول.

هل هو معٍد؟
نعم، التهاب املعدة معٍد عن طريق الرباز والتقيؤ. وميكن أن ينترش املرض عل شكل 
وباء عل نطاق مصغر خاصة يف دور الحضانة أو داخل العائلة أو يف املجتمعات التي 

تعيش بقرب بعضها، وينتقل بواسطة األيدي واألطعمة واملياه امللوثة.

اغسيل يديك كل مرة تغريين فيها حفاض الطفل أو بعد كل نوبة إسهال.

متى يجب إعادة الطفل للحضانة أو املدرسة؟
 حني تذهب الحمى ويتوقف التقيؤ.

مهم تحذير 
قومي عل الفور باستشارة طبيب أطفال أو الطوارئ يف الحاالت التالية:

كانت حالة طفلك تقلقك.  
كان من الصعب إبقاء الطفل مستيقظاً.  

حني ال تخرج دموع أثناء بكاء الطفل.  
إن مل يتبول الطفل ملدة 8 ساعات.  

إن كان يعاين من فقدان الوزن.  
إن كان لون القيء مائالً لألخرض أو يحتوي عل دم.  

إن كان هناك دم يف اإلسهال.  

قومي باستشارة طبيب طفلك أو الطوارئ إن كان طفلك يعاين من اإلسهال 
ألكرث من أسبوعني.
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قد تظهر مناطق حمراء عل مؤخرة طفلك وتنترش ببطء تحت الحفاض. ويكون 
سبب هذه البقع هو البول أو الرباز التي يهيّج البرشة الحساسة ملؤخرة الطفل. وإن 

كان الطفل يعاين من اإلسهال، يكون الرباز أكرث تهييجاً للبرشة.

ال تكون هذه البقع الحمراء خطرية وتختفي برسعة من خالل اتباع بعض الحلول 
البسيطة.

ماذا أفعل؟
تفقدي الحفاض كل ساعة وغرييه فور أن يصبح مبلالً.  

نظفي مؤخرة الطفل مباء فاتر وخاٍل من الصابون.  
اتريك برشة الطفل تجف بالهواء.  

بعد أن تجف برشة الطفل: ضعي طبقة سميكة من مرهم عالجي متكون من   
الزنك.

الطفل مؤخرة  احمرار 

مهم تحذير   
قومي باستشارة طبيب طفلك يف الحاالت التالية:

استمر االحمرار عل الرغم من العالجات املقرتحة.  
ظهور قرشة أو فقاعات.  

انتشار االحمرار خارج املنطقة املصابة.  
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القمل هي حرشات صغرية رمادية اللون بطول بضع ميلمرتات تلتصق بالشعر 
وتتغذى من الدم البرشي.

متى يجب تفقد وجود القمل؟
حني يكون القمل منترشاً يف املحيط )يف املدرسة، الحضانة، العائلة، األصدقاء إلخ(.  

عند شعور الطفل بحكة يف الرأس.  
عند وجود بيض القمل )الصئبان( عل قاعدة الشعر. تشبه الصئبان قرشة الرأس   

ويصعب إزالتها.

كيف يتم تفقد وجود القمل؟ 
قومي برشاء مشط ضيق األسنان من الصيدلية للتخلص من القمل. تأكدي من خلو 

كل أفراد العائلة )الكبار والصغار( من القمل.
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بليل الشعر.

ضعي كريم أو منتج حل تشابك الشعر.

قومي بإزالة التشابك باستخدام املشط العادي.

مشطي الشعر باستخدام مشط إزالة القمل بدءاً من قاعدة 
الشعر إىل أطرافه خصلة بعد األخرى.

؟ تعرف  هل 
يحّب القّمل الشعر النظيف وغري النظيف 
وينتقل عن طريق اللمس املبارش من رأس 

إىل رأس
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ويف حال استمر وجود القّمل، عاودي العملية من 2 إىل 3 مرات يف األسبوع خالل 
شهر كامل.

مل تجدي شيئاً:
كرري الخطوات ثم تفقدي وجود القمل مرة أخرى خالل أسبوع.  

وجديت صئبان:
تفقدي وجود القمل مرتني يف األسبوع.  

ابقي متيقظة حيث أن القمل قد يظهر من جديد.  

وجديت قمل:
أعلمي املدرسة أو الحضانة التي يلتحق بها طفلك.  

يف اليوم نفسه تفقدي كل أفراد العائلة وعالجي من لديه قمل.  
ال حاجة لتنظيف الرشاشف واملالبس واملالءات إلخ.  

استخدمي مشط مختلف لكل فرد من العائلة.  

ماذا أفعل إن فشل العالج؟
لو مل يختفي القمل عل الرغم من كل هذه التدابري، اشرتي من الصيدلية منتجا   
يحتوي عل امليثيكون فهو يقيض عل القمل. وبشكِل عام، يتطلب األمر تكرار 
معالجة القمل من 2 إىل 3 مرات )يف اليوم األول والثامن والخامس عرش( وال 

يوجد عالج وقايئ منه.
اذا كان ذلك املنتج غري فعال, اسأيل طبيب األطفال الخاص بك عن طرق العالج   

األخرى التي قد تكون رضورية.  
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بعد متشيط كل خصلة، قومي مبسح املشط عل منديل 
ورقي للتخلص من القمل أو الصئبان.

اغسيل الشعر باملاء.

مة معلو
يف حالة وجود 

القمل، فانه ليس 
من الرضوري 

تنظيف الفراش 
واملالبس ولعب 

األطفال الخ
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إن البكاء شكل من أشكال التعبري والتواصل لدى الطفل، وهو طريقتهم لجذب 
انتباهك. وميكن أن يبيك الطفل املعاىف من 2 إىل 3 ساعات يف اليوم، وغالباً ما يكون 

ذلك يف نهاية اليوم أو أثناء الليل.

سوف تتعلمني بشكٍل تدريجي التفريق بني الدموع التي تعرب عن الجوع من تلك 
التي تعرب عن عدم االرتياح أو األمل.

خالل األشهر األوىل، ال يبيك الطفل عادًة ملجرد الرغبة يف البكاء، وأحياناً ال يشء 
يسكت بكاء الطفل ويكون ذلك طبيعياً. ميكنك وضع الطفل عل ظهره يف مهده 

وتركه يف غرفة مظلمة وتفقده كل 10 إىل 15 دقيقة إن مل يهدأ.

ِملاذا يبيك الطفل ؟
حني يكون جائعاً.  
حني يكون متعباً.  

حني يشعر بالحر أو الربد.  
حني يكون حفاضه متسخاً.  

حني يكون منزعجاً من الضجيج أو اإلضاءة.  
حني يكون يف وضع غري مريح.  

حني يحتاج إىل إفراغ الضغط املرتاكم طوال اليوم قبل خلوده للنوم.  
حني يحتاج إىل الشعور باألمان والطأمنينة وبقرب من حوله.  

كام ميكن أن يبيك الطفل دون سبب محدد.

الطفل بكاء 
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مهم تحذير 
خذي طفلك إىل طبيب األطفال أو إىل املستشفى.

ال تقومي أبداً بهز طفلك بعنف: حني يتم هز الطفل بعنف يهتز رأسه بعنف إىل األمام   
والخلف وقد يكون ذلك خطراً عل دماغه.

ال ترصخي عليه.  
ضعي طفلك يف وضع مريح يف املهد وغادري الغرفة.  

أطلبي من شخص موثوق )فرد من العائلة، الجريان، األصدقاء إلخ( مساعدتك يف العناية   
بالطفل.

ال ترتددي يف االتصال مبركز الطوارئ الذي سيكون قادراً عل رعاية طفلك.
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كيف ميكن تهدئة الطفل؟
أنظري ما إذا كان جائعاً أو يشعر بالربد أو كان حفاضه   

متسخاً.
احمليه بني ذراعيك ليشعر بالطأمنينة وهزيه أو   

اجعليه مييش.
تحديث إليه بلطف أو غني له.  

قومي بتحميم الطفل ليشعر باالسرتخاء.  
قومي بتدليك جسمه وبخاصة معدته إن كان يعاين   

من الغازات.
أعطه مصاصة األطفال فهي تشعره بالطأمنينة.  
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عند ظهور هذه اإلشارات التحذيرية، يتوجب عليك استشارة طبيب األطفال أو مركز 
طوارئ لألطفال عل الفور. 

إشارات وجود مرض خطري
إن الحظتي ظهور اإلشارات التالية عل طفلك عل الرغم من محاولتك معالجة 

الحمى، استشريي مركز الطوارئ.
إن كانت برشة طفلك مائلة إىل الرمادي املزرق أو شفتاه مزرقتني.  

كان الطفل يشعر بتعب شديد وقلق وكان مريضاً جداً.  
يكون ملمس جسم الطفل ليناً مثل دمية محشوة ويرفض الحركة.  

يكون ضعيفاً جداً أو يرصخ حني تحاولني ملسه أو تحريكه.  
يبيك باستمرار دون سبب واضح أو ال يهدأ بني ذراعيك.  

يكون من الصعب إيقاظه أو ال يستجيب.  
ينظر إىل الفراغ ويرفض اللعب.  
يكون سلوكه غريباً أو مشوشاً.  

عالمات الجفاف 
إن ظهرت اإلشارات التالية عل طفلك عل الرغم من محاولتك معالجة الجفاف، 

أطلبي االستشارة فوراً )أنظر قسم اإلسهال والتقيؤ يف الصفحة 30(:
مل يتبول ألكرث من 8 ساعات.  

يبيك دون دموع.  
كانت عيناه جاحظتني.  

كان يعاين من التعب والكسل.  
كان فمه وشفتاه جافة ومتشققة.  

كان يعاين من صعوبة يف التنفس.
قومي بطلب االستشارة فوراً إن كان طفلك:

يتنفس بصعوبة.  
ينئ مع كل محاولة تنفس.  

تنفسه رسيع ويصدر صوت صفري.  
شفتاه مزرقتان.  

يتوقف أثناء التنفس ويعاين صعوبة يف التقاط أنفاسه.  
يشعر بإعياء.  

التحذيرية اإلشارات 
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أمل الخصية
أطلبي االستشارة فوراً إن كان طفلك:

يعاين من أمل يف الخصية.  

يرفض امليش.
قومي بطلب االستشارة فوراً إن كان طفلك:

يرفض امليش.  
يبيك يف كل مرة يحاول فيها امليش.  

عالمات مرض السكري
أنظري ما إذا كان طفلك:

يتبول كثرياً بكميات كبرية.  
يشعر بالعطش طوال الوقت.  

يرشب عدة لرتات من السوائل يف اليوم.  
يشعر بالتعب واإلعياء ويعاين من فقدان الوزن.  

ير تحذ
من 0 إىل 3 أشهر

أطلبي االستشارة فوراً إن كان الرضيع:
درجة حرارته أعل من 38 درجة مئوية.  

شاحباً جداً.  
يبدي ترصفات غري اعتيادية )يطلق رصخات واهنة(.  

يتقيأ أو يستفرغ بشكل متكرر.  
يعاين من براز سائل ومتكرر جداً.  

تكون رسته حمراء أو بنفسجية مع خروج قيح.  
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مستشفى األطفال
Rue Willy-Donzé 6, 1205 Genève

 022 372 40 00

طوارئ طب األطفال
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 022 372 45 55

حقوق امللكية
تم إعداد هذا الكتيّب من قبل الدكتورة نايومي واغرن واألستاذة كالرا بوسفي-باريب والسيدة أوليفيا 
فارين بالتعاون مع مجموعة اتش يو جي ملعلومات املرىض وعائالتهم )GIPP( وبدعم من املؤسسات 

واملصادر التالية:
املوقع اإللكرتوين www.monenfantestmalade.ch يف إعداد األقسام عن اإلسهال والتقيؤ   

واحمرار املؤخرة لدى األطفال واإلشارات التحذيرية املتعلقة بها.
وزارة صحة مقاطعة بازل ستات يف إعداد األقسام عن األسنان واللقاح واإلمساك ومخاطر الحياة   

اليومية.
جمعية أطباء األطفال السويرسية يف إعداد األقسام عن الحمى والسعال والتهاب الحلق   

واإلشارات التحذيرية املتعلقة بها.
)www.avasad.ch( AVASAD يف مقاطعة فود )CRIPE( مركز ممرضات الطفولة املبكرة  
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املؤسسة الوطنية للصحة العامة يف كيبك يف إعداد األقسام عن فيتامني د والحديد ونزالت الربد.  
إدارة الطفولة والشباب )DIP )SSEJ جنيف إلعداد قسم حول القّمل   
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الجمعية السويرسية للتغذية يف إعداد الجدول يف قسم إطعام الرضع واألطفال الصغار.  
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