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الجزء 1
املحتويات





المقدمة 
يعد الفقر أكرب التحديات التي تواجه اإلنسان يف الوقت الحايل. ومن حق كل فرد أن يعيش حياة صحية، خالية 
من املعاناة ومن الجوع واملرض. ومتثل األمراض أحد العراقيل الرئيسية التي تعرتض ما يبذل من جهود مجتمعية 
تسعى للتغلب عىل الفقر. ويتسبب انتشار األمراض يف زيادة الفقر، الذي يفاقم بدوره معدالت انتشار املرض، 
وهي حلقة مفرغة ال نهاية لها. وسيؤدي تعزيز الوضع الصحي من خالل االستثامر يف الصحة إىل تحسني النتائج 
االقتصادية واالجتامعية، وبالتايل التخفيف من حدة التعرض لإلصابة، مام يتيح منفذا للهروب من وطأة الفقر. ويف 
واقع األمر، فإن األطفال الذين يتمتعون بالصحة هم أفضل من يتعلمون، كام أن البالغني الذين يتمتعون بالصحة 
التي  باملداخالت  الصحي تربز اهتاممه  للقطاع  العمل ورعاية عائالتهم. وهناك مربرات عديدة  هم األقدر عىل 
تهدف إىل تقليص وطأة الفقر، والتي تحتاج منه إىل تنمية املهارات والبنية األساسية الالزمة للمشاركة يف العمل 

مع سائر القطاعات واملجتمع. 

وقد نجح املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط يف توجيه اهتامم البلدان األعضاء نحو أهمية 
مشاركة املجتمعات بوصفها رشكاء ناشطني يف تقديم الرعاية الصحية األولية الشاملة. ولقد أوضحت التجارب من 
مختلف بلدان اإلقليم التي اشرتكت يف تنفيذ املبادرات املجتمعية أن املجتمعات املنظمة والتي عىل درجة كافية 
من الوعي ميكنها أن تحسن كثريا من املؤرشات الصحية، والسيام تلك املتعلقة بالتغطية بالتمنيع، وسبل الوصول 
إىل املياه واإلصحاح، وصحة األم والطفل، ومكافحة السل واملالريا، وتعزيز سائر أمناط الحياة الصحية.  ولقد القت 
املبادرات املجتمعية نجاحاً باهراً يف البلدان التي بدأت يف ترسيخ الربنامج بصورة مضمونة االستمرار بوصفه جزءا 
من البنية الحكومية. ويتزايد يف الوقت الحارض اإلدراك بأن مشاركة املجتمع يف برامج الرعاية الصحية هي أسلوب 

مبتكر وفعال.

ويف مناطق تطبيق املبادرات املجتمعية يف اإلقليم،  ساعد مندوبو األحياء واملتطوعون الصحيون يف تنفيذ الربامج 
الصحية ذات األولوية عىل املستوى املجتمعي، مع الحفاظ عىل الصالت القوية التي تربطهم بالخدمات الصحية 
املندوبني واملتطوعني من قبل مدربني اختريوا من هيئات  املنطقة. وجرى تدريب هؤالء  الصحيني يف  والعاملني 
فيه  تطبق  الذي  للموقع  الصحية  املرافق  أقرب  يف  العاملني  من  والكفاءات  املهارات  ذوي  والفنيني  التمريض 
املبادرات املجتمعية، وذلك تحت إرشاف أعضاء الفريق املتعدد التخصصات املعني باملبادرات والربامج التقنية 
عىل مستوى املنطقة.  غري أن هناك حاجة ملحة لتمكني هؤالء األفراد ليس فقط يف مجال توصيل الرسائل الصحية، 
ولكن متكينهم بوصفهم رشكاء يف التخطيط الصحي والتنفيذ. وقد أعد القامئون عىل برنامج املبادرات املجتمعية 
باملكتب اإلقليمي لرشق املتوسط، بغية التصدي لهذا التحدي، هذا الكتيب التدريبي ملندويب األحياء واملتطوعني 
الصحيني وذلك بالتنسيق مع 71 وحدة تقنية من الوحدات التابعة للمكتب اإلقليمي. وميثل نرش هذه الكتيب 
التدريبي نقطة انطالق نحو دمج املبادرات املجتمعية يف جميع الربامج املتعلقة بالصحة عىل مستوى املجتمع، 
كام أن استخدامه سوف يزيد من قدرة الربامج الصحية يف العمل عىل نحو وثيق الصلة باملجتمعات وبالتايل إرشاك 

املجتمعات بصورة مضمونة االستمرار عىل مستوى القاعدة الشعبية.

باألدوار  معرفتهم  من  يزيد  سوف  التدريبي  الكتيب  لهذا  األحياء  ومندويب  الصحيني  املتطوعني  استخدام  إن 
واملسؤوليات التي يتعني عليهم القيام بها، ويوسع من مجال إدراكهم باإلجراءات البسيطة التي يجب اتخاذها 
القضايا املتعلقة  الوقت املناسب للوقاية من األمراض الشائعة والتدبري العالجي لها عالوة عىل تعاملهم مع  يف 
بالصحة. ومن املتوقع ملن أتم التدريب بصورة مكثفة من مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني أن يكونوا قادرين 
عىل مساعدة النظام الصحي يف تحسني سبل وصول املجموعات السكانية املستهدفة إىل خدمات الرعاية الصحية 
الكتيب  هذا  تجربة  متت  ولقد  السكان.  لجميع  املناسب  الوقت  يف  الصحية  الخدمات  تقديم  وضامن  األولية 
ميدانيا بصورة ناجحة يف عدد من البلدان يف اإلقليم، ويتوقع أن تقوم الدول األعضاء برتجمته إىل اللغات املحلية 



واستخدامه كدالئل إرشادية إلرشاك املجتمع يف ما يتخذ من إجراءات صحية. وميكن لبلدان اإلقليم أن تقوم بتعديل 
أو مواءمة املواد التي يشتمل عليها هذا الكتيب وفقا الحتياجاتها، ولثقافتها، والوضع املحيل الخاص بها. كام يجب 

أن يتم تحديثها بصورة منتظمة حتى تستوعب كل ما يستجد من قضايا أو تحديات صحية.

ويتضمن «الدليل» أربعة كتيبات تدريبية هي:

التغذية؛ حفظ  صحة األرسة: التخطيط للوالدة املأمونة؛ املباعدة بني الوالدات؛ صحة الطفل،  الكتيب األول- 
صحة األسنان

البيئات  األولية؛  اإلسعافات  للطوارئ؛  االستعداد  الغذاء:  وسالمة  البيئية،  والصحة  الطوارئ،  الكتيب الثاين – 
الصحية؛ السالمة الغذائية والكيميائية

الطفولة  أمراض  املالريا؛  مكافحة  جنسيا؛  املنقولة  والعداوى  اإليدز  السل؛  السارية؛  األمراض  الكتيب الثالث- 
والتمنيع

تنعم  شيخوخة  منه؛  والوقاية  العمى  مكافحة  سارية؛  الغري  األمراض  السارية:  غري  األمراض  الكتيب الرابع - 
بالنشاط والصحة ورعاية املسنني؛ الصحة النفسية وإدمان املخدرات
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الجزء األول/ الوحدة األولى/ صحة األسرة

التخطيط للوالدة المأمونة
األهداف التعليمية

إن الهدف من هذه الدورة هو متكني مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني من: 

• إدراك أهمية توفري الرعاية املاهرة عند الوالدة وإعداد خطة للوالدة والطوارئ 
واإلجراء املالئم لطلب الرعاية.

• اإلملام بالعنارص املختلفة لخطة الوالدة والطوارئ لتوفري الدعم للحوامل وأرسهن. 
• معرفة عالمات الوالدة، وعالمات الخطورة، التي قد تظهر أثناء الحمل والوالدة، 

والفرتة التالية للوالدة لكل من األم واملولود.
• مناقشة األدوار املحتملة للمجتمع يف دعم العائالت أثناء الوالدة، ويف حالة حدوث 

مضاعفات.

النتائج المتوقعة
بعد استكامل هذه الدورة، سيكون مبقدور مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني:

• تقديم الدعم للحوامل وأرسهن يف إعداد خطة الوالدة والطوارئ.
• تشكيل الدعم املجتمعي من أجل التخطيط للوالدة والطوارئ وتقديم الرعاية 

املاهرة عند الوالدة والسلوك املالئم يف طلب الرعاية.
• تعريف املجتمع بعالمات الخطورة أثناء الحمل والوالدة والفرتة التالية للوالدة لكل 

من األمهات واملواليد.
• مناقشة املعوقات التي تواجه املجتمع يف البحث عن الرعاية التي يقدمها املعالجون 

املهرة، والتعاون مع مختلف رشائح املجتمع ملواجهة هذه املعوقات.
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التخطيط للوالدة المأمونة

المقدمة
تتعرض 0061 امرأة وأكرث من 00001 مولود حول 
عن  الناجمة  املضاعفات  بسبب  يومياً  للموت  العامل 
الحمل والوالدة بالرغم من إمكانية تجنب معظم هذه  
الكايف  واالستعداد  الدقيق  التخطيط  إن  املضاعفات. 
بعد  وكذلك  والوالدة  الحمل  أثناء  املالمئة  والرعاية 
األم  صحة  تحسني  يف  تساهم  جميعها  مبارشة  الوالدة 
واملولود وخفض معدل املراضة والوفيات بني األمهات 
واملواليد. كام تويص منظمة الصحة العاملية بأن ترشف 

قابلة مدربة عىل جميع الوالدات.

تتطلب  ملضاعفات  واملواليد  النساء  بعض  تتعرض  قد 
مستوى أعىل من الرعاية وقد يتعذر تحديد املعرضني 
إعداد  للخطر مسبقاً. وينبغي عىل كل حامل وأرستها 
خطة للوالدة والطوارئ، وأن يقوم العاملون الصحيون 
بحشد الدعم املجتمعي لضامن حصول النساء واملواليد 

عىل الرعاية املطلوبة عند الحاجة إليها.

التخطيط للوالدة المأمونة
عند  اتخاذها  الواجب  القرارات  من  العديد  هناك 
القابلة  واختيار  الوالدة،  مكان  تحديد  مثل  الوالدة 
وسيلة  وتحديد  الوالدة،  متطلبات  وتوفري  املدربة، 
االنتقال التي ستنقل الحامل إىل املركز الصحي، واألمور 
األخرى املتعلقة بتوفري سائر االحتياجات الرضورية يف 
املنزل. لذا يعترب التخطيط أمراً رضورياً لضامن الوالدة 

يف املكان اآلمن وبإرشاف القابلة املدربة.

بشأن  القرارات واالتفاق عليها مقدماً  إذا متت دراسة 
خيارات التوجه إىل مكان الوالدة، وكيفية الوصول إليه، 
وتحديد األموال الالزمة لذلك، فإن ذلك يجنب التأخر 
العائلة، مام يحد من املخاطر  السليم من  يف الترصف 

التي قد تتعرض لها األم واملولود. 

الحامل  مبشاركة  املأمونة  للوالدة  التخطيط  ينبغي 
وأرستها، كام ميكن اشرتاك سائر أفراد املجتمع يف توفري 

الدعم الالزم إذا كان هناك رضورة لرعاية إضافية. 

إعداد خطة للوالدة المأمونة
واملتطوعون  األحياء  مندوبو  يلعب  سابقاً،  ُذِكر  كام 
للنساء  والدعم  النصح  تقديم  يف  هاماً  دوراً  الصحيون 
وأرسهن من حيث طلب املساعدة من القابلة املدربة 
اإلسعافية  الحاالت  يف   وكذلك  وبعدها،  الوالدة  يف 
واملتطوعون  األحياء  مندوبو  يقوم  كام  الطارئة. 
الخطة  اتباع  يف  وأرستها  الحامل  مبساعدة  الصحيون 
العامل الصحي، أو مساعدتها يف  السابق إعدادها مع 

إعداد خطة الوالدة إذا مل تكن هناك خطط معدة.

وقد  الوالدة،  خطة  إعداد  يف  صعوبة  هناك  يكون  قد 
يكون للحامل وأرستها خيارات وقرارات متعددة ينبغي 
يتطلب  والطوارئ  الوالدة  خطة  إعداد  إن  اتخاذها. 
عن  الخيارات  أفضل  تقييم  ميكن  حتى  الدعم  وجود 
طريق تحديد مزايا وعيوب كل منها إضافة إىل تحديد 
والطفل  األم  احتياجات  تلبي  التي  الخيارات  أفضل 

واألرسة.

قد يلعب مندوبو األحياء واملتطوعون الصحيون دوراً 
املوارد  األرسة من خالل حشد  مساعدة  يف  أيضاً  هاماً 
الرضورية،  الصحية  الرعاية  عىل  للحصول  الرضورية 
أفراد  سائر  مع  الروابط  توطيد  طريق  عن  وذلك 
املجتمع وتشجيعهم عىل وضع آليات الدعم املجتمعي 

يف الحاالت الطارئة (جدول 1).

التخطيط للوالدة
خالل الزيارات السابقة للوالدة، يرشح العامل الصحي 
القابلة  إرشاف  تحت  بالوالدة  التوصية  وراء  األسباب 
املدربة، ووفقاً للحالة الصحية لألم يقرتح املكان األمثل 
املرفق  يف  أو  املنزل  يف  الوالدة  متت  وسواء  للوالدة، 
الصحي فإنه ينبغي إرشاف القابلة املدربة عىل جميع 

الوالدات. 

ينبغي عىل العامل الصحي تقديم الدعم الالزم للحامل 
طرح  بواسطة  الوالدة  خطة  إعداد  أجل  من  وأرستها 
األسئلة ومساعدتهم عىل اتخاذ القرارات املناسبة حول 
الرتتيبات الرضورية. يقوم مندوبو األحياء واملتطوعون 
الحامل  مع  املوضوعة  الخطة  مبراجعة  الصحيون 
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زوجها  مع  إليها  تحتاج  قد  مناقشات  أي  يف  ودعمها 
وبقية أفراد األرسة إلمتام هذه الخطة، واستكامل كافة 
املعلومات الناقصة ومساعدة األرسة عىل مراعاة جميع 

أمور الوالدة.

يجب  فإنه  مرفق صحي  يف  الوالدة  الحامل  قررت  إذا 
مساعدتها هي وأرستها يف مراجعة الرتتيبات الالزمة مع 

مراعاة النقاط التالية:

• كيف ستصل الحامل إىل املركز الصحي؟ هل يجب 
أن تدفع الحامل أو عائلتها أجرة االنتقال؟

 ما هي هذه التكاليف؟ هل يستطيعون البدء 
يف توفري املبلغ الالزم من اآلن؟ (وإذا كانوا ال 

يستطيعون، فام هي البدائل املطروحة؟)
•  ما هي تكاليف الوالدة يف املركز الصحي؟ كيف 

ستدفع الحامل أو أرستها هذه النفقات؟ هل 
يستطيعون البدء يف توفري املبلغ الالزم من اآلن ؟ 

(إن كانوا ال يستطيعون، فام هي البدائل 
املطروحة؟)

•  من سريافق الحامل لدعمها أثناء املخاض 
والوالدة؟

•  من سيعتني بشؤون املنزل واألوالد اآلخرين يف 
غياب األم؟

هل متتلك األم األشياء الرضورية التالية؟• 
• سجل األمومة املنزيل وخطة الوالدة املأمونة

• أقمشة نظيفة لغسيل وتجفيف وتغطية 
املولود

• أقمشة نظيفة إضافية الستخدامها كمحارم 
صحية بعد الوالدة

• مالبس لألم والطفل، ويف بعض الحاالت، طعام 
ومياه لألم واملرافق لها.

ينبغي نصح الحامل بالتوجه إىل أقرب مرفق صحي عند 
الحامل  كانت  إذا  للمخاض.  األوىل  بالعالمات  الشعور 
عليها  يتحتم  فإنه  الصحي  املرفق  عن  بعيداً  تعيش 
 3  –  2 بحوايل  للوالدة  املحدد  املوعد  قبل  الذهاب، 
أو  العائلة  املكوث مع  أو  األمومة  إما إىل دار  أسابيع، 

األصدقاء الذين يعيشون بالقرب من املرفق.  

إذا قررت األم الوالدة يف املنزل مبساعدة قابلة مدربة، 
فإنه يجب مساعدتها هي وأرستها يف مراجعة الرتتيبات 

الالزمة مع مراعاة النقاط التالية:

• من هي القابلة التي وقع عليها االختيار؟
• من هو املرافق الذي سيصاحب األم أثناء املخاض 

والوالدة؟
• من هو الشخص الذي سيالزم األم عىل األقل خالل 

الـ 24 ساعة األوىل بعد الوالدة؟
• من هو الشخص الذي سيساعد يف العناية بشؤون 

املنزل واألطفال اآلخرين؟
تحتاج األم املتوقع والدتها إىل إعداد العنارص التالية:
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• غرفة نظيفة ودافئة أو ركن من الغرفة.
• سجل األمومة املنزيل وخطة الوالدة املأمونة.

• مجموعة أدوات نظيفة للوالدة تتضمن صابون، 
وفرشاة للتنظيف تحت األظافر، وشفرة حالقة 

جديدة لقطع الحبل الرسي للوليد، وثالث قطع 
من الخيوط (بطول 20 سم لكل منها) لربط 

الحبل الرسي.
• أغطية ومالبس نظيفة مختلفة املقاسات للرسير، 

وللمولود لتجفيفه ولفه وتنظيف عينيه، ولألم 
الستخدامها كوسائد صحية.
• أغطية دافئة لألم واملولود.

• حيز دافئ للوالدة مزود بسطح نظيف أو بقامش 
نظيف.

• ثالثة أحواض: حوضني للغسل وحوض للمشيمة.
• كيس بالستيك لتغليف املشيمة.

• أوعية للامء النظيف مع وسيلة لتسخني املاء.
• لغسيل اليدين: ماء وصابون ومنشفة أو قطعة 

قامش لتجفيف يدي القابلة.
• مياه رشب نظيفة، وسوائل وطعام لألم.

الشعور  عند  القابلة  باستدعاء  وأرستها  الحامل  انصح 
بالعالمات األوىل للمخاض. 

عالمات الوالدة
ينبغي عىل مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني تقديم 
الدعم للحوامل وأرسهن من أجل التعرف عىل العالمات 
استدعاء  مقدورهم  يف  يكون  بحيث  للوالدة  األوىل 

القابلة املدربة لتقديم الرعاية أثناء الوالدة.

إذا شعرت الحامل بإحدى العالمات التالية فإنه يتوجب 
القابلة  استدعاء  أو  الصحي  املركز  إىل  التوجه  عليها 
العالمات  تلك  استمرت  إذا  ميكن.  ما  بأرسع  املدربة 
ملدة 12 ساعة أو أكرث فإنه ينبغي طلب الرعاية الطبية 

الالزمة فوراً.

تقلصات مؤملة كل 20•  دقيقة أو أقل
• انفجار الكيس املايئ

• إفرازات دموية لزجة.

التخطيط للوالدة المأمونة
أو  الوالدة  أو  الحمل  فرتة  أثناء  مضاعفات  تحدث  قد 
أن  الرضوري  ومن  الطفل.  أو  األم  تصيب  وقد  بعدها 
تكون الحامل وأرستها وسواهم من أفراد املجتمع عىل 
للحامل عىل  الدعم  الخطورة وتقديم  معرفة بعالمات 
نحو عاجل بغية حصولها عىل الرعاية الالزمة يف الحاالت 
الطارئة. لذلك يتوجب عىل الحامل وأرستها وضع خطة 
مسبقة للطوارئ لضامن حصولها عىل الرعاية الالزمة يف 

الحاالت الطارئة.

ملساعدة  التالية  النقاط  االعتبار  بعني  األخذ  ينبغي 
الحامل وأرستها يف االستعداد ألي حالة طارئة قد تقع 

خالل الحمل أو الوالدة أو بعد الوالدة، وهي:

• ما هي عالمات الخطورة التي تتطلب العناية 
العاجلة خالل الحمل؟ وخالل الوالدة (إن كانت 
الوالدة يف املنزل)؟ وخالل الفرتة التالية للوالدة 

لكل من األم والوليد؟
• أين تذهب األم للحصول عىل رعاية الطوارئ؟
• كيف ميكنها بلوغ مكان تقديم هذه الرعاية؟ 

هل يتوجب عليها هي أو عائلتها دفع تكاليف 
االنتقال؟ كم تبلغ هذه التكاليف؟ هل 

يستطيعون البدء يف توفري املبلغ الالزم من اآلن؟ 
(إن تعذر ذلك، فام هي البدائل املطروحة؟)
• ما هي النفقات التي يجب دفعها يف املركز 

الصحي؟ ما هي طريقة الدفع؟ هل يستطيعون 
البدء بتوفري املبلغ الالزم من اآلن ؟ ( إن تعذر 

ذلك، فام هي البدائل املطروحة؟)
• من سريافق األم إىل املرفق الصحي؟

• من سيساعد يف رعاية شؤون املنزل وسائر األطفال 
أثناء غياب األم؟

• هل تم تحديد متربع بالدم إذا استدعت الحاجة 
لذلك؟

عالمات الخطورة خالل الحمل
مستويات  إىل  تؤدي  ومضاعفات  مشاكل  تحدث  قد 
وقت  أي  يف  والجنني  األم  عىل  الخطورة  من  مرتفعة 
خالل فرتة الحمل. وقد تتطلب هذه املضاعفات تدخل 
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إىل  التالية  الخطورة  عالمات  وتشري  املدربة.  القابلة 
حدوث مضاعفات.

أو  الصحي  املركز  إىل  فوراً  التوجه  الحامل  ينبغي عىل 
املستشفى إذا ظهرت أي عالمة من العالمات التالية:

• نزف مهبيل؛
• اختالجات أو نوبات؛

• صداع شديد ومستمر؛
• تغيم الرؤية؛

• أمل شديد أسفل البطن؛
• رسعة أو ضيق التنفس؛

حمى (أكرث من 38.5•  درجة مئوية) وتعب 
شديد.

كام ينبغي عىل الحامل التوجه فوراً إىل املركز الصحي أو 
املستشفى إذا ظهرت أي عالمة من العالمات التالية:

• حمى؛
• أمل يف البطن؛

انفجار الكيس املايئ ومل يبدأ املخاض يف غضون 6•  
ساعات؛
• توعك؛

• تورم غري طبيعي يف الوجه أو األصابع أو السيقان.

عالمات الخطورة خالل الوالدة
قد تحدث مضاعفات وقت الوالدة. وإذا كانت الوالدة 
واملتطوعني  األحياء  مندويب  عىل  يجب  فإنه  املنزل  يف 

الخطورة  بعالمات  وأرستها  الحامل  توعية  الصحيني 
التي قد تنشأ خالل الوالدة وتقديم الدعم الالزم لهم 
من أجل الحصول عىل الرعاية العاجلة إذا حدثت أي 

مضاعفات.

التالية  العالمات  من  عالمة  أي  الحامل  عىل  ظهر  إذا 
أو  الصحي  املركز  إىل  فوراً  التوجه  عليها  يجب  فإنه 

املستشفى.

انفجار الكيس املايئ ومل يبدأ املخاض يف غضون 6•  
ساعات؛

• استمرار آالم املخاض (التقلصات) ملدة تزيد عن 
12 ساعة؛

• النزف الشديد بعد الوالدة (ترشب الحشوة أو 
قطعة القامش يف أقل من خمس دقائق أو ترشب 

حشوتني إىل ثالث حشوات خالل 15 دقيقة)؛
• تعذر طرد املشيمة خالل ساعة واحدة بعد 

الوالدة.
إذا ظهرعىل املولود أي عالمة من العالمات التالية فإنه 

يجب نقله فوراً إىل املركز الصحي أو املستشفى.

• صغر الحجم الشديد؛
• صعوبة التنفس؛

• نوبات؛
• حمى؛

• الشعور بالربد؛
• النزف؛

• عدم القدرة عىل الرضاعة.
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عالمات الخطورة بالنسبة لألم بعد 
الوالدة

ال تنتهي املخاطر بانتهاء الوالدة، بل قد تظهر املخاطر 
بعد الوالدة ويف أي وقت خالل األسابيع الستة األوىل. 
األكرث  الفرتة  هي  الوالدة  بعد  ساعة   27 أول  وتعترب 
خطورة. ينبغي عىل مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني 
وأرستها  األم  مع  املحتملة  الخطورة  عالمات  مناقشة 
وكذلك مدى الحاجة للتوجه فوراً إىل املركز الصحي أو 
املستشفى عند حدوث تلك العالمات. ينبغي عىل األم 
التوجه فوراً إىل املركز الصحي أو املستشفى إذا ظهرت 

عليها أي عالمة من العالمات التالية.

• زيادة النزف املهبيل؛
• نوبات؛

• رسعة أو صعوبة التنفس؛
• حمى أو تعب شديد؛

• صداع شديد مع تغيم الرؤية؛
• تورم أو احمرار أو أمل يف الثديني أو الحلمتني؛

• مشاكل يف التبول أو حدوث ترسب؛
• زيادة األمل يف منطقة العجان أو حدوث عدوى 

فيه؛ا
• حدوث عدوى يف منطقة الجرح؛

• إفرازات مهبلية كريهة الرائحة.

عالمات الخطورة بالنسبة للوليد
تقع نسبة ملحوظة من وفيات املواليد أثناء الوالدة أو 
خالل األسبوع األول من العمر والسيام يف اليوم األول. 
ينبغي عىل مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني إبالغ 
الخطورة،  وعالمات  املحتملة  باملخاطر  وأرستها  األم 
أو  الصحي  املركز  إىل  الوليد  لنقل  الحاجة  ورضورة 
نقل  العالمات. يجب  تلك  عند ظهور  فوراً  املستشفى 
الوليد إىل املركز الصحي أو املستشفى فوراً عند ظهور 

أي من العالمات التالية.

• صعوبة التنفس؛
• نوبات؛

• حمى؛
• الشعور بالربد؛

• نزف أو شحوب؛
• تورم يف فروة الرأس؛

• التوقف عن الرضاعة؛
• قيء أو متدد غري طبيعي يف البطن؛

• إسهال؛
• صعوبة يف الرضاعة؛

قلة الرضاعة كل 5•  ساعات أو أقل؛
• احمرار أو تورم العينني أو إفراز قيح منهام؛

• تهيج الحبل الرسي بالقيح أو الدم؛
• احمرار الرسة وتورمها، وإفراز قيح منها أو ظهور 

رائحة كريهة منها؛
• اصفرار العينني أو الجلد.

بطاقة االستعداد للوالدة والطوارئ
إن بطاقة االستعداد للوالدة والطوارئ أداة دعم مفيدة 
للوالدة  االستعداد  يف  وأرسهن  الحوامل  ملساعدة  جداً 
األحياء  مندوبو  يستطيع  طارئ.  أي  وقوع  واحتامل 
واملتطوعون الصحيون الرجوع إىل هذه البطاقة املعدة 
سلفاً مع العامل الصحي أثناء زيارات الرعاية السابقة 
للوالدة أو مساعدة الحامل وأرستها يف استكامل بيانات 
أثناء  البطاقة يف حال مل تكن بحوزة الحامل من قبل. 
الخيارات  البطاقة من الرضوري مناقشة كافة  استيفاء 
املتاحة مع الحامل وأرستها، وتقديم الدعم الالزم لهم 
الختيار أنسب الحلول. من الرضوري تذكري األم بإحضار 
بطاقتها يف كل زيارة من زيارات الرعاية السابقة للوالدة 
أية  الصحي مراجعتها وتسجيل  العامل  حتي يستطيع 
الحامل  أن تحرض  املهم  أنه من  تغريات مطلوبة. كام 
بطاقتها معها عند الوالدة أو عند حدوث أي طارئ لتقوم 
القابلة املدربة وسائر العاملني الصحيني بالرجوع إليها. 

الشكل 1 يعرض منوذجاًً لبطاقة الوالدة والطوارئ. 
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الشكل 1. بطاقة االستعداد للوالدة والطوارئ

الرعاية أثناء الحمل
يتطلب كل حمل رعاية مالمئة. ويجب أن تكون النساء 
الحامل  باحتياجات  دراية  عىل  واملجتمعات  واألرس 
يتضمن  املنزل. وهذا  الرعاية يف  املالئم من  واملستوى 
التغذية الصحيحة، والراحة، والنظافة. كام يتضمن دعم 
عىل  املدربني  املرشفني  رعاية  عىل  الحصول  يف  النساء 
املرشف  قبل  من  الفحص  إىل  الحامل  وتحتاج  الوالدة. 
املدرب عىل الوالدة أربع مرات عىل األقل أثناء الحمل.

أساسيات المراجعة أثناء الحمل
الرعاية أثناء الحمل من قبل املرشفني املدربني ميكن أن 

تساهم يف والدة آمنة وأطفال أصحاء عن طريق:

• مراجعة تقدم الحمل حتى إذا نشأت املشاكل 
ميكن للمرأة الذهاب إىل املرفق الصحي ملتابعة 

رعاية الحمل والوالدة؛
• اكتشاف املضاعفات مبا يف ذلك فرط ضغط 

الدم، وفقر الدم، والنزيف، وسوء مجيء املولود، 

االسم:
العنوان:

التاريخ املتوقع للوالدة:
اسم وعنوان القابلة املدربة املحلية:

أقرب مرفق صحي:

العمر:
التاريخ:

حدد االستجابةالنشاط
القابلة املدربة املحددة للقيام بالتوليد:

املكان املفضل للوالدة:
املركز الصحي املحدد يف حالة الطوارئ:

املرافق املحدد ملالزمة الحامل أثناء الوالدة، وخالل أول 24 ساعة بعد الوالدة 
ويف حالة الطوارئ: 

الشخص املساعد املحدد لرعاية املنزل واألطفال أثناء الوالدة أو يف حالة 
الطوارئ:

وسيلة االنتقال إىل املركز الصحي املحدد مشتمًال عىل التكاليف:
التكاليف التقديرية للرعاية يف حالة الطوارئ:

الرتتيبات الالزمة لتغطية النفقات:
متطلبات الوالدة:

املتربعون بالدم املحتملون واملحددون يف حالة النزف والطوارئ:

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
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والحمل املتعدد، وهذه املضاعفات قد تهدد 
بالخطر األم والطفل؛

• التوجيه بتحسني التغذية؛
• الفحص الكتشاف فقر الدم وتقديم معززات 

الحديد وحمض الفوليك بانتظام؛
• اإلرشاد بالتدابري الوقائية من املالريا، وتوزيع 

ناموسيات الفراش املعالجة باملبيدات يف املناطق 
التي تنترش فيه املالريا، وإعطاء عالج املالريا إذا 

كان ذلك رضورياً؛
• إعطاء حقنتني يفصل بينهام أربعة أسابيع لحامية 

األم وطفلها من التتانوس (الكزاز)؛
• الفحص الكتشاف العداوى أثناء الحمل، والسيام 
عداوى السبيل البويل، والعداوى املنقولة جنسياً، 

وإحالة هذه الحاالت أو معالجتها بالمضادات 
الحيوية؛

• التوعية واالختبار بشأن فريوس العوز املناعي 
البرشي /اإليدز؛
• اختبار الزهري؛

• معالجة الديدان؛
• تقييم تشوية األعضاء التناسلية لإلناث يف املناطق 

التي ينترش فيها ذلك؛
• دعم األم وأرستها يف اإلعداد لخطة الوالدة 

الطوارئ؛
ذلك  يف  مبا  الحمل  أثناء  املنزل  يف  بالرعاية  اإلرشاد 
املباعدة  ومناقشة  والراحة،  اآلمن،  والجنس  التغذية، 

بني الوالدات، واإلرضاع من الثدي.

المبادئ األساسية للرعاية الذاتية أثناء 
الحمل

والزوج  الزوجة  حياة  يف  خاصة  مرحلة  الحمل  ميثل 
واألرسة. يجب عىل مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني 
مناقشة الحامل وأرستها حول مستوى الرعاية املطلوب 

يف املنزل، مبا يف ذلك تقديم النصح مبا ييل:

• تحتاج الحامل إىل أفضل تغذية متاحة. ويجب 
تشجيعها عىل تناول األطعمة الصحية، مبا يف ذلك 
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الفاكهة، والخرضاوات ذات األوراق الخرضاء، 
والفول، واللحم، والسمك، والبيض، والجنب، واللنب.
• يجب تناول أقراص الحديد وحمض الفوليك كل 

يوم ملنع أو معالجة فقر الدم.
• يجب عىل جميع النساء الحوامل الراحة ملدة 

أطول من املعتاد طوال فرتة الحمل، ويجب 
عليهن تجنب رفع األشياء  الثقيلة.

• الحامل ميكن أن تؤذي صحتها وصحة جنينها إذا 
كانت:

• تدخن أو تعيش يف بيئة يوجد فيها مدخنون 
آخرون، أو تتعرض لدخان الطهي أو النار أو 

السموم الكيميائية األخرى.
• ترشب الخمر.

• تعاقر املخدرات.

• تتناول دواء مل يصفه عامل صحي مدرب.

• يجب أن تنام الحامل تحت ناموسيات فراش 
معالجة مببيدات الحرشات يف املناطق التي تعاين 

من مشكلة املالريا.

توطيد الروابط مع المجتمع
باإلضافة إىل األرسة هناك العديد من األفراد القادرين 
عىل تقديم الرعاية والدعم للنساء أثناء الحمل والوالدة، 

مثل األطباء، واملمرضات، والقابالت، والعاملني الصحيني 
اآلخرين، والجامعات النسائية، وغريها. إن تحديد هذه 
املوارد اإلضافية مقدماً ميكن أن يساعد يف توفري الدعم 
برنامج  بني  قبل  من  قامئة  ارتباطات  وهناك  الالزم. 

املبادرات املجتمعية مع هذه املجموعات.

القيام  الصحيني  واملتطوعني  األحياء  ملندويب  وميكن 
بدور هام يف توطيد هذه الروابط، وتبادل املعلومات 
األساسية حول صحة األمومة واملواليد، ومناقشة هذه 
وسائر  املجتمع  أفراد  مع  لها  التصدي  القضايا، وطرق 
املعنية عىل مستوى املجتمع. وميكن ملندويب  الجهات 
يف  التأخر  أسباب  ملراجعة  املجتمع  مع  العمل  األحياء 
طلب الرعاية املاهرة أو العقبات أمام وجود املرشفني 
املدربني لإلرشاف عىل الوالدات، أو القدرة عىل الوصول 
إىل الخدمات الصحية يف حاالت الطوارئ. وميكن ألعضاء 
املجتمع واملنظامت غري الحكومية والجامعات النسائية 
باإلضافة إىل العاملني يف مرافق الرعاية الصحية مناقشة 
للتصدي  بديلة  خطة  وإعداد  املشاكل  هذه  حلول 
نرش  املساعدة يف  أيضاً  األحياء  ملندويب  ميكن  كام  لها. 
ألعضاء  ميكن  حتى  الخطر  عالمات  حول  املعلومات 
العالمات  هذه  عىل  التعرف  يف  األرس  دعم  املجتمع 

والبحث عن الرعاية.
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الجدول -1 دور مندوبي األحياء والمتطوعين الصحيين في التخطيط للحمل والطوارئ

األنشطة
الدعم إلعداد خطة 

والدة آمنة أو مراجعة 
الخطة املعدة يف املرفق 

الصحية

مساعدة الحامل وأرستها عىل مراجعة خطة الوالدة اآلمنة (أو إعداد خطة إذا مل 
يتم إعداد خطة مع العامل الصحي أثناء زيارات رعاية الحمل) وذلك من خالل 

تعزيز املعلومات وتوفري الدعم لتحديد الحلول املختلفة لالستعداد للحمل أو 
الحاالت الطارئة.

دعم الحامل وأرستها يف تنفيذ هذه الخطة
تنظيم التحصني ضد الكزاز كام هو محدد يف جدول التحصينات
تقديم الدعم لالستعدادات الرضورية يف حالة الوالدة يف املنزل

تثقيف األمهات واألرس وأفراد املجتمع بالعالمات الطبيعية للوالدة وعالمات 
الخطر لألمهات وأطفالهن أثناء الحمل وبعد الوالدة 

الرتويج للوالدات مبساعدة املرشفني املدربني
الرتويج واإلرشاد والحشد للرعاية املالمئة يف املنزل مبا يف ذلك التغذية والنظافة 

والراحة

االرتباطات مع املجتمع 
لتقديم الدعم أثناء 

الوالدة والطوارئ

تحليل املشاكل املختلفة مع فئات املجتمع املتعلقة باالستفادة من املرشفني 
املدربني عىل الوالدة، وتوصيل الرعاية للحاالت الطارئة يف الوالدة أو الحمل، 

والتعاون يف إعداد خطة مع أعضاء املجتمع، والخدمات الصحية، واملنظامت غري 
الحكومية، والجامعات النسائية للتصدي لهذه املشاكل.

الرتويج للوالدات مبساعدة املرشفني املدربني
تثقيف األمهات واألرس وأفراد املجتمع بالعالمات الطبيعية للوالدة وعالمات 

الخطر لألمهات وأطفالهن أثناء الحمل وبعد الوالدة 
مشاركة املعلومات األساسية حول صحة األمومة والوليد والعمل مع الرشكاء 

املختلفني لضامن اتساق املعلومات ملناقشتها مع املجتمع

دور مندوبي األحياء والمتطوعين الصحيين في التخطيط للوالدة المأمونة



االختبار السابق والالحق
يجب إجراء االختبار التايل عىل املتدربني قبل وبعد التدريب

 أ) ما هي العناصر التي يجب مناقشتها أثناء االستعداد للوالدة وخطة الطوارئ؟
املرشف عىل الوالدة؛  1-
وسيلة النقل؛  2-
األموال الالزمة؛  3-
اإلمدادات الالزمة؛  4-
مرافق الوالدة؛  5-
جميع ما سبق.  6-

 ب) عالمات الخطر أثناء الحمل هي:
نزيف مهبيل؛  1-
اختالج ونوبات؛  2-
صداع شديد ومستمر؛   3-
تغيم الرؤية؛  4-
أمل شديد أسف البطن؛  5-
رسعة أو صعوبة التنفس؛  6-
حمى (أعىل من 38.5 درجة مئوية) وضعف؛   7-
وعدم القدرة عىل النهوض من الفراش؛  8-
جميع ما سبق.  9-

 ج) دور مندوبي األحياء والمتطوعين الصحيين هو:
مساعدة الحامل وأرستها عىل مراجعة خطة الوالدة املأمونة (أو االستعداد لذلك إذا مل يتم ذلك أثناء  -1 
تحديد  يف  ودعمهم  معلوماتهم  تعزيز  خالل  من  وذلك  الصحي)  العامل  مع  الحمل  رعاية  زيارات 

الحلول املختلفة لالستعداد للوالدة أو الحاالت الطارئة. 
دعم الحامل وأرستها يف تنفيذ  الخطة؛  -2 

توثيق الروابط مع املجتمع؛  3-
جميع ما سبق.  4-





الوحدة 2
المباعدة بين الوالدات 





المحتويات
30 املقدمة 

30 املباعدة بني الوالدات وتنظيم األرسة بعد الوالدة 

30 املزايا الصحية للمباعدة من بني الوالدات 
30 وسائل تنظيم األرسة  

31 دور مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني يف املباعدة بني الوالدات 

33 امللحق 1 

33 وسائل منع الحمل 

34 امللحق 2 

34 االختبار السابق والالحق 
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المباعدة بين الوالدات
األهداف التعليمية

إن الهدف من هذه الدورة هو متكني مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني من:

• إدراك ومناقشة أهمية ومزايا املباعدة بني الوالدات واستخدام وسائل تنظيم األرسة؛
• إدراك ومناقشة أهمية تنظيم األرسة خالل مرحلة ما بعد الوالدة؛

• معرفة وسائل تنظيم األرسة املتوافرة وأين ميكن الحصول عليها.

النتائج المتوقعة
بعد استكامل هذه الدورة، سيكون مبقدور مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني:

• الدعوة إىل املباعدة بني الوالدات واستخدام وسائل تنظيم األرسة لتحسني صحة 
النساء واملواليد الجدد؛

• تحديد وسائل تنظيم األرسة املتوافرة يف املنطقة وتقديم املعلومات األساسية للنساء 
واألرس بأهمية املباعدة بني الوالدات، ووسائل منع الحمل املتوافرة، وأين ميكن 

الحصول عىل النصيحة والخدمات؛
• نصح النساء وتشجيعهن ملخاطبة العامل الصحي حول وسائل تنظيم األرسة األكرث 

مالمئة لهن.
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المباعدة بين الوالدات

المقدمة
من املهم أن تفكر الحامل وزوجها أثناء الحمل يف كيفية 
املباعدة بني الوالدات وأي وسائل تنظيم أرسة يرغبان يف 
استخدامها. إن تنظيم األرسة هو قرار يتخذه الوالدان 
وتوقيت  فيهم  يرغبان  الذين  األطفال  عدد  لتحديد 
والدتهم. ويوىص بانقضاء عامني بعد الوالدة قبل محاولة 
الحمل مرة أخرى، ألن هذا يقلل املخاطر التي تواجه 
األم والطفل. واألم التي ال ترضع رضاعة مقترصة عىل 
تحمل برسعة  أن  تام ميكن  أو شبه  تام  بشكل  الثدي 
خالل أربعة إىل ستة أسابيع بعد الوالدة. وميكن ملندويب 
األحياء واملتطوعني الصحيني مناقشة األمهات وأرسهن 
والطفل،  األم  لصحة  الوالدات  بني  املباعدة  مزايا  حول 
مع  بالحديث  وأزواجهن  األمهات  نصح  ميكنهم  كام 
العاملني الصحيني حول وسائل تنظيم األرسة املختلفة 

التي ميكن استخدامها بعد الوالدة.

المباعدة بين الوالدات وتنظيم األسرة 
بعد الوالدة

الثالث  خالل  الوالدات  بني  املباعدة  مناقشة  ينبغي 
الفرتة  ويف  الوالدة  وبعد  الحمل،  من  األخرية  شهور 
التالية للوضع مبارشة، وذلك مع جميع األمهات الاليت 

ولدن حديثاً ومع أزواجهن وأرسهن.

المزايا الصحية للمباعدة من بين 
الوالدات

عىل  يحافظان  األرسة  وتنظيم  الوالدات  بني  املباعدة 
أرواح األمهات واألطفال؛ ويقلالن من اإلجهاض والحمل 
غري املرغوب فيه؛ ويرفعان مستوى صحة وتغذية ومنو 
املجتمع؛  أفراد  بني  العدالة  مستوى  ويزيدان  الطفل؛ 
تنتظر  أن  وينبغي  البيئة.  عىل  الحفاظ  يف  ويساعدان 
األمهات عامني عىل األقل قبل محاولة الحمل مرة ثانية. 
فاملباعدة بني الوالدات يفيد صحة األم والطفل، وهذا 
يتيح لألم أن تسرتد عافيتها بدنياً ونفسياً قبل أن تقدم 
عىل الحمل مرة أخرى وتواجه متطلبات جديدة للحمل 

والوالدة والرضاعة ورعاية الطفل.

موارد  تخطيط  عىل  تساعد  الوالدات  بني  واملباعدة 
األرسة تخطيطاً سليام يضمن نصيب كل طفل، وتتيح 
وقتاً للوالدين لرعاية طفلهام رعاية كافية. أما الوالدات 
املتقاربة واملتكررة فرتتبط عادة بالفقر والعبء الثقيل 
ضعيف  مدريس  أداء  إىل  وتؤدي  األرسة،  محيط  عىل 
للطفل بسبب سوء التغذية وعدم قدرة الوالدين عىل 

إيالء االهتامم الكايف بكل طفل وتوفري احتياجاته.

املواظبة عىل استخدام العازل الذكري استخداماً صحيحاً 
العدوى  مينع  أن  أيضاً  ميكن  األرسة  لتنظيم  كوسيلة 
املنقولة جنسياً، مبا يف ذلك اإليدز والعدوى  باألمراض 
الذكري  العازل  استخدام  عىل  املواظبة  إن  بفريوسه. 
األرسة يف  لتنظيم  أخرى  وسيلة  مع  صحيحاً  استخداماً 
كل مامرسة جنسية تعترب أفضل وسيلة لضامن الحامية 
واألمراض  فيه  املرغوب  غري  الحمل  من  املزدوجة 
املنقولة جنسياً، مبا يف ذلك اإليدز والعدوى بفريوسه. 
إن تجنب الحمل املبكر جداً بعد الزواج ميكن أن يتيح 
لألم الصغرية أن تكمل تعليمها يف املدرسة أو املدارس 
العليا أو الجامعة. كام أن األم األكرب سناً (أكرب من عمر 
فيه  املرغوب  غري  الحمل  تتجنب  أن  ميكن  سنة)   53
من  ويزيد  للخطر  صحتها  تعرض  من  يزيد  قد  الذي 

املضاعفات.

الصحيني  واملتطوعني  األحياء  ملندويب  أيضاً  ميكن 
الدعوة إىل مزايا املباعدة بني الوالدات وتنظيم األرسة 
الدين،  علامء  (مثل  املجتمع  يف  املؤثرة  للشخصيات 
املباعدة  مبزايا  إلقناعهم  وذلك  السياسيني)  والقادة 
مستوى  تحسني  عىل  تساعد  أنها  وكيف  الوالدات  بني 
الصحة والعافية لألفراد واملجتمع ككل، وللتشجيع عىل 

مامرساتها.

وسائل تنظيم األسرة 
األم  أن  معرفة  إىل  وأرسهن  وأزواجهن  النساء  تحتاج 
التي ال ترضع رضاعة مقترصة عىل الثدي بشكل تام أو 
شبه تام ميكن أن تحمل برسعة خالل أربعة إىل ستة 
أنواع متعددة من وسائل  الوالدة. وهناك  أسابيع بعد 
تنظيم األرسة ميكن البدء بها فور الوالدة، ولكن بعض 
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الوسائل األخرى تحتاج إىل تأخري استخدامها إذا كانت 
األم ترضع من ثديها (الجدول 1 – امللحقات).

ال توجد وسيلة واحدة لتنظيم األرسة يتحتم التوصية بها 
دون غريها للجميع. وتساعد املشورة يف مجال تنظيم 
وسيلة  أفضل  اختيار  عىل  وأزواجهن  األمهات  األرسة 
مالمئة لهم. وإذا استطاعت األم أن تختار اختياراً مستنرياً، 
واألفضل أن يكون مبشاركة من الزوج، فمن األرجح أنها 
استعاملها.  يف  وتستمر  ترضيها  التي  الوسيلة  ستختار 
عىل:  الرئيسية  املؤقتة  األرسة  تنظيم  وسائل  وتشتمل 
ترضع  األم  كانت  إذا  (وذلك  اإلرضاع  حيض  انقطاع 
رضاعة مقترصة عىل الثدي، ومل يعد إليها الحيض بعد، 
الذكري؛  والرضيع عمره أقل من ستة شهور)؛ والعازل 
الصغرية.  واألقراص  املختلطة؛  الحمل  منع  وأقراص 
وهناك وسائل لتنظيم األرسة تعطى بالحقن: كالغرسة 
تحت الجلد؛ وموانع الحمل الرحمي (اللولب الرحمي)؛ 
والحجاب الرحمي وقلنسوة عنق الرحم؛ ومبيد النطاف 
(مبيد الحيوانات املنوية). وتشتمل وسائل تنظيم األرسة 
والتعقيم  للرجال،  األسهر  استئصال  عىل:  الجراحية 

هناك  األرسة  لتنظيم  التقليدية  الوسائل  ومن  للنساء. 
خالل  الجامع  ومامرسة  الخصوبة،  فرتة  تحديد  طرق 
فرتة  خالل  الجامع  عن  واالبتعاد  الخصوبة،  عدم  فرتة 

الخصوبة.

دور مندوبي األحياء والمتطوعين 
الصحيين في المباعدة بين الوالدات

ينبغي عىل مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني نصح 
األمهات وأزواجهن مبناقشة تنظيم األرسة مع العاملني 
الصحيني. وال توجد وسيلة واحدة لتنظيم األرسة يتحتم 
سيناقش  ولذلك  للجميع.  غريها  دون  بها  التوصية 
العامل الصحي األم وزوجها ليتعرف عىل احتياجاتهام 
الخاصة، ويطلعهام عىل وسائل تنظيم األرسة املختلفة 
وسيلة  أفضل  يختارا  حتى  وسيشاورهام  املتوافرة، 
تالمئهام. وسرياجع العامل الصحي إذا كان الوسيلة التي 
تم اختيارها تصلح لألم، وسيقدم معلومات مفيدة عن 

هذه الوسيلة (الجدول 1)
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المباعدة بين الوالدات

الجدول 1 – دور مندوبي األحياء والمتطوعين الصحيين في المباعدة بين الوالدات

األنشطة الدور
رشح مزايا املباعدة بني الوالدات لألمهات الحوامل وأرسهن

مناقشة مزايا املباعدة بني الوالدات مع قادة املجتمع والشخصيات املؤثرة يف 
املجتمع

الدعوة إىل املزايا الصحية 
للمباعدة بني الوالدات

تشجيع األمهات لزيارة مشاور تنظيم األرسة
املناقشة حول األنواع املتوافرة من وسائل تنظيم األرسة

نصح األمهات وأزواجهن 
وأرسهن بالحديث مع 

العاملني الصحيني



الملحق 1

وسائل منع الحمل
الجدول 1 – وسائل منع الحمل

األم ترضع من الثدي رضاعة الوسيلة
تامة أو شبه تامة

األم ترضع من الثدي 
رضاعة جزئية أو ال 

ترضع 
انقطاع حيض اإلرضاع (اإلرضاع 

املقترص عىل الثدي)
تبدأ مبارشة بعد الوالدة؛ وميكن 

استخدامها يف حال توفر الرشوط التالية:
اإلرضاع املقترص عىل الثدي ملدة ستة 

شهور أو حتى عودة الحيض لألم

غري متوافرة

اللولب النحايس (اللولب 
الرحمي)

يوضع يف الرحم خالل 48 ساعة من 
الوالدة، وإال يؤخر وضعه أربعة أسابيع

تجرى خالل 7 أيام بعد الوالدة، وإال تؤخر تعقيم املرأة
ملدة 6 أسابيع

يجرى يف الحال أو أثناء حمل الزوجة أو استئصال األسهر
يف أي وقت

ليفونورجسرتل رحمي 
(أداة رحمية إلفراز الهرمون)

أربعة أسابيع بعد الوالدة

أقراص منع الحمل املختلطة 
(تحتوي عىل إسرتوجني – 

بروجستريون)

بعد 21 يوماً من الوالدة إذا بدءاً من 6 شهور بعد الوالدة
مل ترضع األم من ثديها

حقن شهري (يحتوي عىل 
هرمون مختلط)

وبعد 6 أسابيع من الوالدة 
إذا كانت األم ترضع رضاعة 

جزئية

أقراص صغرية 
(يحتوي عىل بروجستريون فقط)

يستخدم فوراً بعد الوالدة إذا من األسبوع السادس بعد الوالدة
مل تكن األم ترضع 

مدر أوكيس بوجستريون أسيتات 
املّدخر، و نرثيستريون إينانتيت

(3 أو 2 حقنة شهرية)
(يحتوي عىل بروجستريون 

فقط)

ويستخدم من األسبوع 
السادس بعد الوالدة إذا 
كانت األم ترضع رضاعة 

جزئية

الغرسات

يستخدم بعد الوالدة فوراً العازل الذكري والعازل األنثوي

مبيد النطاف (الحيوانات 
املنوية)

من األسبوع السادس بعد الوالدةالحاجب

عندما يعود الحيض إىل عندما يعود الحيض إىل طبيعتهطرق تحديد فرتة الخصوبة
طبيعته 



الملحق 2

االختبار السابق والالحق
يجب إجراء االختبار التايل عىل املتدربني قبل بدء التدريب وبعد انتهاء التدريب:

أي من الجمل التالية جملة صحيحة؟
األم التي ال ترضع رضاعة مقترصة عىل الثدي بشكل تام ميكن أن تصبح حامًال برسعة خالل أربعة إىل  -1 

ستة أسابيع بعد الوالدة.
عىل األم أن تنتظر عامني عىل األقل بعد الوالدة قبل أن تحاول الحمل مرة أخرى. -2 

ينبغي مناقشة املباعدة بني الوالدات خالل الثالث شهور األخرية من الحمل، وبعد الوالدة ويف الفرتة  -3 
التالية للوضع مبارشة، وذلك مع جميع األمهات الحوامل وأزواجهن وأرسهن.

جميع ما سبق صحيح. -4 

أي عمر يمثل العمر األمثل لإلنجاب بالنسبة للمرأة؟
أقل من 18 وأكرب من 35 1- سنة.

أقل من 18 2- سنة.
أي عمر. -3 

بني 18 و 35 4- سنة.

أي من الجمل التالية جملة صحيحة؟
تنظيم األرسة يحافظ عىل حياة األمهات فقط وليس له تأثري عىل تحسني مستوى صحة وتغذية ومنو  -1 

األطفال. 
ميكن التوصية بوسيلة واحدة لتنظيم األرسة للجميع. -2 

الحمل يف عمر أكرب من 35 3- سنة ميكن أن يؤدي إىل زيادة املضاعفات لكل من األمهات واألطفال.
جميع ما سبق صحيح. -4 

ضع عالمة صح أو خطأ على كل عبارة تالية حسب موافقتك عليها أو عدم موافقتك 
عليها

x√العبارات
املواظبة عىل استعامل العازل الذكري بطريقة صحيحة كوسيلة لتنظيم األرسة ميكن أن 

مينع العدوى باألمراض املنقولة جنسياً مبا يف ذلك اإليدز والعدوى بفريوسه.

يجب عىل العاملني الصحيني واملتطوعني الصحيني مناقشة أنواع وسائل تنظيم األرسة 
املتوافرة محلياً.

يجب عىل العامل الصحي مراجعة صالحية استعامل وسيلة تنظيم األرسة التي أختريت 
بالنسبة لألم، وعليه أن يقدم معلومات مفيدة عن هذه الوسيلة.

تسمح املباعدة بني الوالدات لألم أن تسرتد عافيتها بدنياً ونفسياً قبل أن تحمل مرة 
أخرى.
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الجزء 1/ الوحدة 3/ صحة األسرة

صحة الطفل
األهداف التعليمية

إن الهدف من هذه الدورة هو متكني مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني من:

• التعرف عىل املامرسات املثالية لتغذية الرّضع وصغار األطفال، وبالتحديد البدء 
املبكر يف اإلرضاع من الثدي، والرضاعة املقترصة عىل الثدي ملدة ستة شهور، 

والتغذية التكميلية الصحيحة؛
• التعرف عىل عالمات الخطر لإلسهال واألمراض املعدية التنفسية والحمى؛

• رشح التدبري العالجي املنزيل لإلسهال واألمراض التنفسية لألطفال.

النتائج المتوقعة
بعد استكامل هذه الدورة، سيكون مبقدور مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني:

• نصح األمهات حول املامرسات املثالية لتغذية الرضع وصغار األطفال لتشجيعهن عىل 
البدء املبكر يف اإلرضاع من الثدي، واالقتصار عىل اإلرضاع من الثدي ملدة 6 شهور، 

والتغذية التكميلية الصحيحة؛
• تعليم الوالدين كيفية التعرف عىل عالمات الخطر لإلسهال واألمراض املعدية 

التنفسية والحمى؛
• نصح الوالدين يف التدبري العالجي املنزيل لإلسهال واألمراض التنفسية لألطفال.
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صحة الطفل

المقدمة
اإلسهال  ويعترب  صحته.  أساس  هي  الطفل  تغذية  إن 
العلل  أكرث  هي  الحادة  التنفسية  املعدية  واألمراض 

شيوعاً بني األطفال.

الرضاعة من الثدي
لتزويد  طريقة  أفضل  هي  الثدي  من  الرضاعة  تعترب 
الرضيع الصغري باملغذيات التي يحتاج إليها للنمو والنامء 
اإلرضاع  عىل  فعلياً  قادرات  األمهات  وجميع  الصحي. 
الصحيحة،  املعلومات  لديهن  توافرت  إذا  الثدي،  من 
والدعم الكايف من أرسهن ونظام الرعاية الصحية. واللبأ 
(لنب املسامر)، هو لنب الثدي اللزج واملائل للصفرة الذي 
يظهر يف نهاية الحمل، ويوىص به كغذاء كامل للمواليد 
الجدد، ويجب البدء يف اإلرضاع من الثدي خالل ساعة 
بعد الوالدة. ويوىص باالقتصار عىل اإلرضاع من الثدي 

حتى عمر 6 شهور.

الثدي،  من  الرضاعة  مزايا  أهم  يستعرض   1 الجدول 
والجدول 2 يقدم معلومات عن التغذية التكميلية.

التعرف على عالمات التجفاف واإلسهال 
واألمراض المعدية التنفسية الحادة

اإلسهال
قرب  عن  باإلسهال  املصاب  الطفل  مالحظة  يجب 
العيون  تشمل:  والتي  اإلسهال،  عالمات  الكتشاف 
لوضعه  الجلد  ارتداد  بطء  الشديد،  العطش  الغائرة، 

الطبيعي بعد مسكه.



الجدول 1 مزايا الرضاعة من الثدي

األسبابالرسائل
لنب الثدي هو أفضل غذاء 

للرّضع 
ألنه يحتوي عىل جميع املغذيات يف شكل مالئم

وهو يحمي الرضيع من األمراض املعدية وسوء التغذية
والرضاعة من الثدي تقلل خطر إصابة األمهات بالنزيف بعد الوالدة، وتقلل 

من خطر اإلصابة برسطان الثدي ورسطان املبيض، ولها فوائد أخرى كثرية

يجب أن يبدأ اإلرضاع من 
الثدي خالل ساعة واحدة بعد 

الوالدة

اللبأ، هو لنب الثدي الذي ينتج بعد الوالدة، ويجب إعطاؤه للرضيع. فهو 
يساعد عىل الحامية من األمراض املعدية، ويجب اعتباره أول تحصني للرضيع.
إذا وضع الرضيع عىل الثدي مبارشة بعد الوالدة، فإن مص الثدي يساعد عىل 

انقباض الرحم وبذلك يقل النزف بعد الوالدة.
يجب أن يرضع الطفل كلام أراد سواء يف النهار أو الليل، ألن الرضاعة املتكررة 

هي أفضل منشط إلدرار اللنب.
يجب أن يرضع الطفل من الثديني.

ليس هناك حاجة إلعطاء املاء للرضيع.
الرضاعة املتكررة والصحيحة من الثدي متنع مشاكل الثدي مثل قرحة 

ل الثدي (أي امتالؤه باللنب)، وإصابة الثدي بالعدوى (التهاب  الحلمة، وَتَحفُّ
الثدي).

الرضاعة املقترصة عىل الثدي 
ملدة الستة شهور األوىل من 

عمر الرضيع

الرضاعة املقترصة عىل الثدي تعني أن الطفل يرضع لنب الثدي فقط، وال 
يعطى أي يشء آخر مبا يف ذلك املاء.

الرضاعة املقترصة عىل الثدي تؤدي إىل الحد من الوفيات واألمراض يف 
مرحلة الطفولة

لنب الثدي وحده يلبي جميع احتياجات الرضيع من الغذاء واملاء طوال 
الستة شهور األوىل من عمره.

يجب أن يرضع الرضيع من الثدي حسب طلبه يف النهار والليل وأن يرضع 
مثانية مرات يومياً عىل األقل

ميكن إعطاء لنب الثدي للرضيع حتى وإن كانت األم بعيدة عن املنزل عن 
طريق عرص الثدي الستخراج اللنب منه

الجدول 2 – التغذية التكميلية

الممارساتالرسالة
عندما يصل الرضيع عمر ستة 

شهور، يجب إعطاؤه أغذية إضافة 
إىل لنب الثدي. ويجب االستمرار 

يف اإلرضاع من الثدي مع التغذية 
التكميلية حتى يصل الرضيع عمر 

سنتني.

عند بلوغ عمر 6 شهور تقريباً، اطعم الرضيع أغذية تكميلية طازجة 
وغنية بالطاقة واملغذيات، مع االستمرار يف اإلرضاع من الثدي حتى 

عمر سنتني.
يجب إعطاء الرضيع طعاماً متنوعاً للحفاظ عىل صحته وحاميته من 

األمراض.
استعمل األغذية املتوافرة منزلياً، وتأكد من تنوع األغذية التي تعطيها 

للرضيع.
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صحة الطفل

الخطر  أن  إال  قليلة،  أيام  اإلسهال عادة خالل  يتحسن 
الحقيقي هو فقد املاء وامللح من الجسم، وهام هامان 
للغاية لوظائف الجسم الطبيعية. وإذا ظهرت عالمات 
أقرب  إىل  فوراً  إحالته  يجب  الطفل،  عىل  التجفاف 
مرفق صحي، ولكن يجب يف نفس الوقت بدء التدبري 
أن  إىل  املفقودة  السوائل  الستعاضة  املنزيل  العالجي 
تتوفر املساعدة الطبية املناسبة. وأفضل عالج منزيل هو 
للغاية  أمر هام  الفموي. وهذا  اإلمهاء  تحضري محلول 
وميكن أن ينقذ حياة الطفل. ابدأ بإعطاء الطفل محلول 
اإلمهاء الفموي فور حدوث اإلسهال. وتأكد من أن كل 
بعبوات من محلول  تحتفط  أطفال صغار  لديها  أرسة 

اإلمهاء الفموى.

حل الطفل برسعة إىل أقرب مرفق صحي إذا الحظت 
العالمات التالية:

• وجود دم يف الرباز؛
• القيء؛

• العني غائرة؛
• النوام أو فقد الوعي؛

• عدم القدرة عىل األكل أو الرشب.
الرتتيبات  اتخاذ  مع  للطفل  السوائل  إعطاء  يف  استمر 
لطلب الرعاية الطبية. ويجب استمرار الطفل يف الرشب 
حتى يتوقف اإلسهال. وإذا حدث القيء انتظر ملدة 10 
دقائق ثم ابدأ مرة أخرى إعطائه السوائل والرشب. ال 
أدوية  أي  أو  مضاد حيوي  أو  أقراص  أي  الطفل  تعط 

أخرى إليقاف اإلسهال.

األمراض المعدية التنفسية الحادة
أحل الطفل فوراً إىل املستشفى إذا:

• كان الطفل يتنفس بأرسع من املعتاد؛

• يتنفس بصعوبة أو يلهث طلباً للهواء

• استمر السعال أكرث من أسبوعني؛

• كان الطفل غري قادر عىل الرضاعة من الثدي 
أو الرشب؛

• كان القيء يحدث بعد األكل؛

• كان هناك حمى باإلضافة إىل السعل.

أحل الطفل برسعة إىل املستشفى إذا كان الجزء السفيل 
من صدر الطفل ينخمس عند دخول الهواء مع تنفس 
املعدة  منطقة  أن  تبدو  عندما  أو  (الشهيق)،  الطفل 

تتحرك ألعىل وأسفل.

الرعاية المنزلية لإلسهال واألمراض 
المعدية التنفسية الحادة

القرن  من  الثامنينات  منذ  اإلسهال،  أمراض  تراجعت 
مكافحة  برامج  نجاح  بسبب  كبرياً  تراجعاً  املايض، 
اإلسهال.  هذا النجاح يعود إىل الرتويج املستمر للتدبري 
العالجي املعياري يف املرافق الصحية، واالستخدام الواسع 
االنتشار ملحلول اإلمهاء الفموي وإنتاجه محلياً، وزيادة 
وعي األرس بالتدبري العالجي الصحيح للحاالت يف املنزل، 
املرض.  أثناء  األطفال  تغذية  استمرار  عىل  الرتكيز  مع 
الفموي  اإلمهاء  ملحلول  االجتامعي  التسويق  ويعترب 
وتنفيذ املداخالت املجتمعية أحد الوسائل الهامة للحد 
 3 الجدول  ويقدم  اإلسهال.  عن  الناجمة  الوفيات  من 
من  باإلسهال  املصاب  الطفل  إرضاع  حول  توجيهات 
الثدي. والجدول 4 يربز التدابري الوقائية ملنع األمراض 

املعدية التنفسية الحادة.
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الجدول 3 – إرضاع الطفل المصاب باإلسهال من الثدي

األسبابالرسالة
االستمرار يف الرضاعة من من الثدي 

للطفل املصاب باإلسهال.
يجب عىل اإلمهات إرضاع أطفالهن أكرث 
من قبل إذا كان الطفل يعاين من اإلسهال

لنب الثدي مغذ ونظيف ويساعد عىل محاربة العلل واألمراض 
املعدية. ولنب الثدي يحمي من التجفاف ويساعد عىل استعاضة 

السوائل املفقودة ويحّسن التغذية.

اعط سوائل إضافية تتضمن محلول 
اإلمهاء الفموي، واعط وجبات إضافية.

يفقد الطفل املصاب باإلسهال الوزن وميكن أن يصاب بسوء 
التغذية برسعة. ويحتاج الطفل املصاب باإلسهال إىل جميع األغذية 
التي يستطيع تناولها. وميكن للغذاء أن يساعد الطفل عىل اسرتداد 

عافيته برسعة من اإلسهال. إال أن تغذية الطفل قد تكون صعبة إذا 
كان الطفل املصاب باإلسهال غري قادر عىل تناول الطعام أو يعاين 

من القيء. 
إذا كان عمر الطفل ستة شهور أو أكرب، شجعه عىل تناول الغذاء بأكرب 
قدر ممكن. واعطه وجبات صغرية من األغذية اللينة السهلة يف األكل.

الجدول 4 – التدابير الوقائية لمنع األمراض المعدية التنفسية الحادة

التدابير الوقائيةالرسائل األساسية
إذا كان الطفل مصاباً بالحمى، ضعه 

يف حامم ماء أو ادعكه باإلسفنج املبلل 
باملاء. ال تستخدم ماًء بارداً للغاية.
يجب تكرار تنظيف أنف الطفل  

املصاب بالسعال أو الربد 
ينبغي إرضاع الطفل من الثدي ألن 
الرضاعة من الثدي رضورية ملحاربة 

األمراض املعدية وألنها تحسن تغذية 
الطفل.

يجب تشجيع األطفال الذين يرضعون 
من الثدي عىل تكرار األكل والرشب 
بكميات صغرية. وبعد الشفاء، يجب 

إعطاء الطفل وجبة إضافية ملدة 
أسبوع عىل األقل.

ينبغي املحافظة عىل دفء الرّضع ألنهم 
يفقدون الحرارة من أجسامهم برسعة.

املصابون بالسعال أو الربد يجب عليهم تجنب السعال أو العطس أو 
البصاق بالقرب من األطفال.

يجب جمع البصاق والتخلص منه بعناية.
التأكد من االستمرار يف اإلرضاع من الثدي ألنها تقوي دفاعات الجسم 

ضد األمراض املعدية، مبا يف ذلك األمراض املعدية التنفسية الحادة.
يساعد فيتامني (أ) يف توقي األمراض املعدية التنفسية. اعط الطفل 
غذاء غنياً بفيتامني (أ) مثل لنب الثدي، والكبد، والسمك، واللحوم، 
والبيض، والخرضاوات ذات األوراق الخرضاء، ومنتجات األلبان، أو 

اعطه معززات فيتامني (أ). ميكن إعطاء كبسوالت فيتامني (أ) من قبل 
العامل الصحي.

يجب استكامل جميع متنيعات األطفال قبل أن يبلغوا عمر سنة 
واحدة. والتمنيع ضد الحصبة يحمي من الحصبة، التي ميكن أن 
تسبب االلتهاب الرئوي. كام أن التمنيع يقي من السعال الدييك 

(الشاهوق) والسل.
ابعد األطفال عن الدخان مبا يف ذلك دخان السجائر أو الطهي أو 

دخان منزيل آخر.
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كيفية إعداد محلول اإلمهاء الفموية
من  فتأكد  متوافراً،  الفموية  اإلمهاء  محلول  كان  إذا 
املحلول.  إعداد  قبل  وتربيده  املاء  بغيل  املاء  سالمة 
اإلمهاء  محلول  من  واحدة  عبوة  محتوى  واضف 
قبل  جيداً  وقلبها  املاء،  من  أكواب  أربعة  إىل  الفموي 
عىل  يحتوي  املحلول  ألن  السكر  تضف  ال  االستعامل. 
سكر. استعمل الكمية الصحيحة من املاء، ألن الكمية 
تغل  ال  اإلسهال.  تفاقم  إىل  ستؤدي  املاء  من  الضئيلة 
املاء بعد وضع محلول اإلمهاء الفموي فيه. تحتاج كمية 
قدرها 27.5 غرام من املحلول إىل أربعة أكواب من املاء 
(أي لرت واحد تقريباً). ال تضف محلول اإلمهاء الفموي 
الفواكه، أو مرشوبات  اللنب، أو الشوربة، أو عصري  إىل 
باستعامل  للطفل  املحلول  واعط  جيداً  قلب  غازية. 
فنجان نظيف، وال تستخدم زجاجة الرضاعة يف إعطاء 
املحلول. ال تحتفظ بأي محلول تم إعداده أكرث من 18 

ساعة، واستعمل دامئاً محلوالً حديث اإلعداد.

ويوىص  أمكن.  كلام  املحلول  رشب  عىل  الطفل  شجع 
باملقادير التالية من املحلول:

• الطفل أقل من عمر سنتني: ربع إىل نصف كوب 
من املحلول بعد كل براز لنّي.

• الطفل من عمر 2- 9 سنوات: نصف كوب إىل 
كوب كامل بعد كل براز لني.

الطفل أكرب من 10•  سنوات والبالغون: يرشب منه 
كلام أراد.

األغذية والسوائل التي يوصى بها 
للطفل المصاب باإلسهال

إذا كان عمر الطفل أقل من ستة شهور ويرضع رضاعة 
باسهال.  يصاب  أن  النادر  فمن  الثدي،  عىل  مقترصة 
ويجب الحفاظ عىل الرضاعة من الثدي وتكرار إعطاء 
الطفل  عمر  كان  وإذا  ممكن.  قدر  بأكرث  الثدي  لنب 
ستة شهور أو أكرب ويعاين من اإلسهال فيمكن إعطاؤه 

األغذية التالية خمس من إىل ست مرات يومياً:

• لنب الثدي بقدر أكرث من املعتاد؛
• الشوربة؛
• ماء األرز؛

• الخرضاوات املهروسة، واللحم الجيد الطهي، 
والسمك، والزبادي، والحبوب.

إذا كان عمر الطفل ستة شهور أو أكرب، فباإلضافة إىل 
أو  بالكلور  معالج  نقياً  ماءاً  إعطاؤه  ميكن  الثدي،  لنب 

سبق غلية أو محلول معالجة التجفاف.

ماء
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متى تحيل الطفل املصاب باإلسهال إىل الطبيب؟ 4 .

كيف ميكن الوقاية من األمراض التنفسية؟ 5 .

متى تحيل الطفل املصاب مبرض تنفيس حاد إىل الطبيب؟ 6 .
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التغذية
األهداف التعليمية

إن الهدف من هذه الدورة هو متكني مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني من:

• إدراك أسباب سوء التغذية لدى األطفال والنساء الحوامل واملرضعات؛
• التعرف عىل االحتياجات الغذائية الخاصة لألطفال واألمهات؛
• تحديد العالمات املبكرة لسوء التغذية بني األطفال واألمهات؛

• فهم أهمية رصد منو صغار األطفال.

النتائج المتوقعة
بعد استكامل هذه الدورة، سيكون مبقدور مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني:

• الدعوة إىل املامرسات الغذائية الجيدة بني األمهات واألطفال وتعزيزها؛
• إذكاء وعي املجتمع حول األسباب األساسية لسوء التغذية لدى األطفال والنساء 

الحوامل واملرضعات؛
• إجراء الوزن الشهري ورصد منو األطفال األقل من عمر سنتني؛

• التعاون بني املرافق الصحية واملجتمع يف أنشطة معالجة الديدان وضامن تقديم 
املعززات الغذائية الزهيدة املقدار (فيتامني أ، اليود، الحديد، حمض الفوليك).
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التغذية

المقدمة
نصف  من  أكرث  عن  املسؤول  هو  التغذية  سوء  إن 
وفيات األطفل األقل من عمر خمس سنوات. وال يرضع 
سوى ثلث عدد الرّضع يف العامل تقريباً رضاعة مقترصة 
التغذية  وتبدأ  األوىل،  شهور  الستة  خالل  الثدي  عىل 
متأخرة جداً. ومن  أو  مبكرة جداً  إما  عادة  التكميلية 
يتعرض  التغذية،  سوء  عانوا  الذين  الرضع  من  يعيش 
ملضاعفات طويلة األمد، مثل ضعف القدرة عىل التعلم، 

وقلة اإلنتاجية ىف البالغني.

تغذية األطفال والنساء الحوامل 
والمرضعات

سوء التغذية قد يكون عاماً أو نتيجة لنقص املغذيات 
وحمض  والحديد  (أ)  فيتامني  مثل  املقدار،  الزهيدة 
قلة  إىل  يؤدي  العام  التغذية  وسوء  واليود.  الفوليك 
وزن الجسم بالنسبة للعمر أو الطول، أما سوء التغذية 
الزهيدة  املغذيات  أو  الفيتامينات  نقص  عن  الناجم 
املقدار فيؤدي إىل مشاكل بدنية وعقلية متنوعة. ويبدأ 
سوء التغذية غالباً خالل مرحلة اإلنجاب، حيث تتناول 
عليهن  ويقع  كاف،  غري  غذاء  نظاماً  الحوامل  النساء 
ظل  ويف  متكررة.  لعلل  ويتعرضن  ثقيل،  عمل  عبء 
هذه الظروف، تلد األمهات أطفاالً صغار الوزن يعانون 
من مشاكل صحية متنوعة. ويزيد احتامل موت أطفال 
األمهات املصابات بسوء التغذية قبل بلوغهم عمر سنة. 
من  الثانية  السنة  خالل  يتعرضون  فإنهم  عاشوا  وإذا 
األولوية  إيالء  ويجب  مؤقتة.  أو  دامئة  عمرهم ألرضار 
بالنساء الحوامل واألمهات املرضعات واألطفال أقل من 

عمر سنتني كفئات مستهدفة باملداخالت الغذائية.

إن الحالة الصحية والغذائية لألمهات واألطفال مرتبطتان 
الرضيع  تغذية  مستوى  فتحسني  البعض.  ببعضهام 
الصحية  الحالة  جودة  بضامن  تبدأ  الصغري  والطفل 
والغذائية لألم. وتعترب األمراض وعدم كفاية الغذاء هي 
األسباب املبارشة لسوء التغذية بني السواد األعظم من 
األفراد، ولكن هناك أسباب أخرى مثل، عدم القدرة عىل 
الحصول عىل كميات كافية من الطعام بسبب الفقر أو 

واألطفال،  باألمهات  الكافية  غري  والرعاية  املوارد،  قلة 
واالفتقار إىل املاء النقي واإلصحاح.

اإلرضاع المقتصر على الثدي
لنب  الرضيع  إعطاء  يعني  الثدي  عىل  املتقرص  اإلرضاع 
الثدي وحده خالل الستة شهور األوىل من عمره، وعدم 
هذه  خالل  أخرى  صلبة  أغذية  أو  سوائل  أي  إعطاء 
الفرتة، مبا يف ذلك املاء. إن لنب الثدي مأمون، وهو مصدر 
نظيف للطاقة واملغذيات والسوائل. وهو يحتوي عىل 
الفيتامينات التي تحمي األطفال من اإلسهال واألمراض 
مغذية،  أخرى  مادة  أي  توجد  وال  األخرى.  املعدية 
حيوية،  مضادات  عىل  وتحتوي  الجراثيم،  من  وخالية 
وسهلة الهضم، تصلح أن تكون بديًال عن لنب الثدي. كام 
أنه يحتوي عىل ما يكفي جميع احتياجات الرضيع من 

املاء، وال يحتاج الرضيع إىل أي سوائل إضافية.

يجب عدم تقييد أو تحديد الرضاعة من الثدي، خالل 
إعطاء  ويجب  الرضيع،  عمر  من  األوىل  شهور  الستة 
ذلك.  يف  رغب  وكلام  والليل  النهار  يف  للرضيع  الثدي 
وهذا يشمل إعطاء الرضيع اللنب املعترص من ثدي األم 

يف فنجان إذا كانت األم بعيدة عنه.

التغذية التكميلية واالستمرار في 
اإلرضاع من الثدي

يجب االستمرار يف اإلرضاع من الثدي حتى بلوغ الطفل 
عمر عامني. إال أن األطفال يحتاجون إىل تغذية تكميلية 
باإلضافة إىل لنب الثدي خالل عمر 6 إىل 24 شهراً حتى 
ينمو ويبقوا أصحاء. وهذه هي الفرتة التي يزداد فيها 
األخرى،  املعدية  واألمراض  باإلسهال  اإلصابة  خطر 
تتضمن  الصحيحة.  التغذية  إىل  األطفال  فيها  ويحتاج 
واألغذية  الثدي  لنب  من  مزيجاً  التكميلية  التغذية 
التكميلية مثل الخرضاوات املهروسة، وكمية قليلة من 
والحبوب،  والسمك،  والبيض،  الصغرية،  اللحم  قطع 
والبقوليات، والفاكهة، مع مراعاة النظافة يف إعدادها، 
ومراعاة غسل اليدين وغسل األواين قبل إطعام الطفل 

منها.
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من املهم تذكر النقاط التالية:

• معدة األطفال أصغر من معدة البالغني، ولذلك ال 
يستطيع األطفال أكل كمية مساوية من الطعام يف 

الوجبة الواحدة.
• من الرضوري تلبية متطلبات األطفال من الطاقة 

واألغذية البانية للجسم، ولذلك يجب تكرار 
تناول األطفال للطعام حتى يتمكنوا من تلبية 

احتياجاتهم الغذائية.
• إذا قدم الطعام لجميع أفراد األرسة يف إناء واحد، 

قد ال يتمكن صغار األطفال من الحصول عىل 
كفايتهم من الطعام. ولذلك يجب تقديم الطعام 
لصغار األطفال يف إناء أو صحن خاص بهم للتأكد 

من حصولهم عىل ما يحتاجون إليه، وحتي يتمكن 
الوالدان من مالحظة كمية ما يتناولوه صغار 

األطفال.
• إن مشاكل التغذية ميكن أن تقع لإلطفال يف 

غضون أيام قليلة من عدم حصولهم عىل غذاء 
صحيح.

• يجب عىل األمهات تشجيع األطفال من خالل 
االبتسام لهم واحتضانهم وتشجيعهم بالحوافز 

عىل املزيد من تناول الطعام يف كل وجبة.
• التغذية باإلكراه، مثل صب السوائل أو دفع 
الطعام يف فم الطفل، أمر قد يسبب الخطر 

ويجب االمتناع عنه.

• الفتيات الصغريات يحتجن إىل نفس كمية ونوعية 
الطعام مثلهن مثل األوالد ويجب عدم التمييز 

بينهم.

رعاية الطفل المريض والمصاب 
بسوء التغذية

الرئوي،  وااللتهاب  اإلسهال،  مثل   الطفولة  أمراض  إن 
والحصبة، واملالريا، والحمى، تضعف الطفل وتؤدي إىل 
فقد الشهية وقلة تناوله الطعام. وإذا حدث ذلك عدة 

مرات يف السنة فإن منو الطفل سيتباطأ ويتوقف.

سوء  عالمات  عن  والبحث  بالنظر  التحري  املهم  من 
هذه  وجدت  وإذا  األطفال.  لدى  الوخيمة  التغذية 
إىل  برسعة  إحالته  فيجب  األطفال،  أحد  يف  العالمات 
طبية  حالة  الوخيم  التغذية  فسوء  الصحي،  املركز 
يبدو  التغذية  سوء  من  يعاين  الذي  والطفل  طارئة. 
للغاية وجسمه قليل الدهون والعضالت، وتربز  نحيفاً 
ضلوعه وتكون واضحة للعني. وإذا كان الطفل مصاباً 
أعىل  عىل  برفق  اضغط  القدمني)،  كال  (تورم  بالوذمة 
جانب كل قدم لبضعة ثوان للتأكد من أن التورم نتيجة 
منخفضة  حفرة  تكون  الحظت  وإذا  السوائل،  لتجمع 
مكان الضغط تستمر بعد إن ترفع إبهامك، فهذا يؤكد 

أن الطفل مصاب بالوذمة.

من الرضوري تشجيع الطفل املريض عىل األكل، ومن 
واالستمرار  يحبها  التي  األطعمة  إعطائه  مراعاة  املهم 
عىل ذلك. ويجب إعطاؤه كمية قليلة من الطعام يف كل 
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مرة، ولكن مع تكرار تقديم الطعام له بأكرث عدد ممكن 
من املرات. كام أن اإلرضاع من الثدي بكمية أكرب أمر 
رضوري للغاية. وبدون هذه اإلضافات الغذائية الكافية، 
قد يتعرض كثري من األطفال املصابني بأمراض الطفولة 

الشائعة للموت أو اإلعاقة أو سوء التغذية الوخيم.

ومن الرضوري تشجيع الطفل املريض عىل الرشب بأكرب 
يساعد  السوائل  من  وفرية  كمية  فرشب  ممكن.  قدر 
عىل منع التجفاف، والذي يعترب مشكلة خطرية. وبعد 
الشفاء من املرض، يحتاج األطفال عىل األقل إىل وجبة 

إضافية واحدة يومياً ملدة أسبوع. 

األمهات الحوامل والمرضعات
الحمل واإلرضاع. ومن  أثناء  الغذائية  املتطلبات  تزداد 
أثناء  الطعام  من  كافية  كميات  املرأة  تأكل  أن  املهم 
املالمئة  غري  أو  الكافية  غري  فالتغذية  الفرتة.  هذه 
وضعف  الجسدية  البنية  ضعف  إىل  تؤدي  لألمهات 

أثناء  الجنني  عىل  خطراً  وتشكل  للجنني  العقيل  النمو 
الحمل والوالدة. 

والحموات  كاألزواج  األرسة  أعضاء  تشجيع  ويجب 
إلقناع األمهات بتناول كمية كافية من األطعمة املغذية 
أن تحتوي  الوالدة. ويجب  الحمل وبعد  أثناء  والسيام 
وجبة الحامل عىل اللنب، واللحوم، والبيض، والخرضاوات 

ذات األوراق، والفول، والعدس، والفاكهة.

املباعدة  عىل  األمهات  تشجيع  يجب  الوالدة،  بعد 
وبناء  أطفالهن  إرضاع  من  لتمكينهن  الوالدات  بني 
أجسادهن واستعاضة مخزون املغذيات لديهن تحسباً 
األمهات  أن  تأكد من  املستقبل.  الجديدة يف  للوالدات 
ملباعدة  املالمئة  الحمل  منع  وسائل  يخرتن  املرضعات 
إن  الطبيني.  العاملني  من  مشورة  تلقي  بعد  الوالدات 
صغار النساء الحوامل واألمهات الاليت يرضعن ويقمن 
أن يحصلن عىل أطعمة  بأعامل تسبب اإلجهاد يجب 

كثيفة الطاقة.

الحمل  أثناء  خاصة  رعاية  إىل  الحوامل  النساء  تحتاج 
التالية  العالمات  عن  التحري  املهم  ومن  والوالدة، 

بينهن:

الطول أقل من 145•  سنتيمرت؛
الوزن أقل من 45•  كيلو غرام؛

زيادة الوزن أثناء الحمل أقل من 1.5•  كيلو غرام 
شهرياً بدءاً من الشهر الرابع حتى السابع من 
الحمل، أو أقل من 10 كيلو غرام طوال مسار 

الحمل بالكامل.

المغذيات الزهيدة المقدار
الجسم  يحتاجها  مواد  هي  املقدار  الزهيدة  املغذيات 
بكميات صغرية؛ وهي رضورية للنمو الطبيعي للجسم 

والعقل.

فيتامين أ
لألطفال،  والسيام  البرش،  لصحة  رضوري  (أ)  فيتامني 
عمر  يف  والنساء  واملرضعات،  والحوامل،  واملراهقني، 
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اإلنجاب. لنب الثدي يوفر جميع احتياجات األطفال من 
فيتامني (أ) حتى بلوغهم عمر ستة شهور، رشيطة أن 
تحصل األم نفسها عىل كمية كافية من فيتامني (أ) يف 
ذلك  من  أكرب  أو  شهور  ستة  عمر  يف  الطفل  طعامها. 
أو مكمالت  (أ) سواء من األطعمة  فيتامني  يحتاج إىل 
التغذية. ويتعرض األطفال لخطر العمى ا للييل إذا مل 
يحصلوا عىل كفايتهم من فيتامني (أ). واألطفال الذين 
يعانون من صعوبة يف الرؤية أثناء املساء أو الليل، من 

املحتمل إصابتهم بنقص فيتامني (أ).

من  لحاميته  برسعة  (أ)  فيتامني  الطفل  إعطاء  يجب 
الكبد،  يف  (أ)  فيتامني  ويوجد  الدائم.  بالعمى  اإلصابة 
والبيض، ومنتجات األلبان، وزيت كبد السمك، واملانجو، 

والخرضاوات ذات األوراق الخرضاء، والجزر.

اتخاذ  الصحيني  يجب عىل مندويب األحياء واملتطوعني 
اإلجراءات التالية للتشجيع عىل تعاطي فيتامني (أ):

• الرتويج لتناول األغذية الغنية بفيتامني (أ)، 
وبخاصة لصغار األطفال والنساء؛

• التشجيع عىل اإلرضاع املقترص عىل الثدي ملدة 
كافية من عمر الرضيع، ثم اإلرضاع من الثدي 

ملدة عامني مع إعطاء األغذية التكميلية؛

• التأكد من أن جميع األطفال املرىض باإلسهال 
أو الحصبة أو سوء التغذية الوخيم ملدد طويلة 

يحصلون عىل معززات فيتامني (أ)؛
• تحديد حاالت العمى اللييل بني األطفال والنساء؛

• مساعدة العاملني الصحيني يف تقديم معززات 
فيتامني (أ) إىل األطفال بني عمر ستة شهور 

وخمسة أعوام. ويف بعض البلدان تعطى كبسوالت 
فيتامني (أ) مع جدول التمنيعات.

اليود
للنمو  اليود  من  جداً  كمية صغرية  إىل  الجسم  يحتاج 
والنامء الطبيعيني، وألداء الوظائف العقلية والجسدية. 
وإذا مل يحصل الطفل عىل كمية كافية من اليود، أو إذا 
كانت أمه مصابة بعوز اليود أثناء الحمل، فمن األرجح 
والدة الطفل بخلل عقيل، أو عجز يف السمع أو النطق، 

أو تأخر النامء العقيل والبدين.

الدراق، هو تورم يصيب الرقبة، ويعترب أكرث العالمات 
املصابة  والحامل  الغذاء.  يف  اليود  نقص  عىل  املرئية 
بالدراق معرضة لخطر اإلجهاض، واإلمالص (والدة وليد 

ميت)، أو والدة وليد مصاب برضر دماغي.

إن استخدام امللح املعزز باليود بدالً من امللح العادي 
إليها  يحتاجون  التي  بالكمية  واألطفال  الحوامل  يزود 
يتلف  أن  ميكن  امللح  يف  املوجود  واليود  اليود.  من 
فمن  ولذلك  الرطوبة،  أو  املبارشة  للشمس  تعرض  إذا 
الرضوري تخزين امللح املعزز باليود يف عبوات محكمة 
الزجاج  أو  الخشب  أو  البالستيك  من  مصنوعة  الغلق 

أو الخزف.

يجب عىل مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني القيام 
باإلجراءات التالية للتشجيع عىل تناول اليود:

• الرتويج لتناول امللح املعزز باليود عن طريق 
الدعوة وإذكاء الوعي؛

• التأكد من أن امللح املعزز باليود هو فقط الذي 
يباع يف األسواق. والتشجيع خالل االجتامعات مع 

لجنة تنمية القرية عىل إقناع املستهلكني بقرص 
رشاء امللح لالستعامل املنزيل عىل امللح املعزز 

باليود؛
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• تحديد حاالت الدراق وإحالة املصابني بالدراق إىل 
املركز الصحي؛

• التأكد من أن جميع األطفال والحوامل يتناولون 
امللح املعزز باليود.

الحديد وحمض الفوليك
إىل  الجسم  يف  الفوليك  وحمض  الحديد  نقص  يؤدي 
فقر الدم. ويؤثر فقر الدم عىل النامء البدين والعقيل. 
وتشتمل أعراض فقر الدم عىل شحوب اللسان وراحة 
والشعور  الشفتني،  من  الداخلية  والجهة  اليدين 
باإلرهاق، وعرس التنفس. ويعترب فقر الدم سبباً رئيسياً 
أثناء  النزيف  يف وفيات األمهات ألنه يؤدي إىل تفاقم 
ألمهات  املولودون  الرّضع  ويعاين  والوالدة.  الحمل 
الوالدة  عند  الوزن  انخفاض  من  الدم  بفقر  مصابات 
ومن إصابتهم أنفسهم بفقر الدم. وتعمل املعززات من 
الحديد وحمض الفوليك املعطاة للنساء الحوامل عىل 

حامية كل من األم وطفلها أثناء الحمل.

والحبوب،  والبيض،  واللحم،  الكبد،  يف  الحديد  ويوجد 
والخرضاوات ذات األوراق الخرضاء. ويجب أن تتناول 
النساء الحوامل أقراص الحديد وحمض الفوليك. وتعترب 
الحالتان  هام  الطفيلية  والديدان  باملالريا  اإلصابة 
تفاقمه.  أو  الدم  فقر  إىل  تؤديان  اللتان  الخطريتان 
النوم تحت  وميكن تجنب اإلصابة باملالريا عن طريق 
ناموسيات الفراش للوقاية من لدغات البعوض. وتقي 
اإلصابة  من  النظافة  عىل  للحفاظ  الجيدة  املامرسات 
بعدوى الديدان الطفيلية مثل: غسل اليدين قبل تناول 
الطعام، ورشب املاء املأمون، واستعامل املراحيض للتربز، 
املراحيض، وارتداء األحذية،  بالقرب من  اللعب  وعدم 
التي تشيع فيها العدوى بالديدان، يجب  ويف املناطق 
إعطاء األطفال دواء لطرد الديدان مرتني إىل ثالث مرات 

سنوياً للتخلص من هذه العدوى.

اتخاذ  الصحيني  يجب عىل مندويب األحياء واملتطوعني 
اإلجراءات التالية للتشجيع عىل تناول الحديد وحمض 

الفوليك:

• تحديد األطفال والنساء املصابني بفقر الدم عن 
طريق التعرف عىل عالماته مثل: شحوب اللسان 

وراحة اليدين وداخل الشفتني، والشعور باإلرهاق، 
وعرس التنفس؛

• إحالة املشتبه يف إصابتهم بفقر الدم إىل املركز 
الصحي والتأكد من حصول املصابني منهم عىل 

معززات كافية ومنتظمة من الحديد وحمض 
الفوليك؛

• الرتويج لتناول األغذية الغنية بالحديد، وبخاصة 
من قبل النساء يف عمر اإلنجاب، والرّضع وصغار 

األطفال؛
• التأكد من زيارة جميع النساء الحوامل لعيادات 
رعاية الحمل، وأنه تم فحصهن للكشف عن فقر 

الدم خالل هذه الزيارات؛
• الرتويج والتأكد من استخدام جميع الحوامل 

وصغار األطفال لناموسيات الفراش ملنع البعوض؛
• مساعدة العاملني الصحيني يف أنشطة معالجة 

الديدان عند اللزوم؛
• وعند اللزوم التأكد من أن النساء الحوامل يأخذن 
عالج طرد الديدان بعد الشهر الثالث من الحمل.

تعزيز ورصد النمو

المحافطة على منحنى رصد النمو
تحت  األطفال  لجميع  النمو  رصد  منحنى  حافظ عىل 
عمر خمس سنوات. إن منحنى رصد النمو أداة مفيدة 
األحياء  مندويب  تدريب  وميكن  األطفال.  منو  لرصد 
عمر  من  أقل  األطفال  وزن  الصحيني عىل  واملتطوعني 
عامني شهرياً. ويجب وضع نقطة واضحة عىل منحنى 
وزن  يتم  مرة  كل  يف  والعمر  للوزن  كعالمة  النمو 
كل  بعد  ببعضها  النقاط  توصيل  ويجب  فيها،  الطفل 
قياس للوزن. وسينتج عن ذلك خط يوضح مقدار منو 
الطفل. فإذا كان الخط يتجه ألعىل، فالطفل ينمو جيداً 
(كاملنحنى باللون األخرض). وإذا كان الخط أفقياً، فهذا 
األزرق)،  باللون  يظهر سوء تغذية متوسط (كاملنحنى 
وإذا كان الخط يتجه لألسفل فهذا يشري إىل أن الطفل 
يعاين من سوء تغذية وخيم (كاملنحنى باللون األحمر) 1. 
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لألطفال،  الغذائية  الحالة  تقييم  األحياء  مندويب  عىل 
عىل  ويجب  األمهات.  مع  املعلومات  هذه  ومشاركة 
العاملني الصحيني تحديد السبب األسايس لسوء التغذية 
األطفال  إحالة جميع  األم. ويجب  عن طريق مناقشة 
فوراً.  الصحي  املركز  إىل  وخيم  تغذية  بسوء  املصابني 
ويجب أن تتكرر زيارة ومتابعة جميع األطفال املصابني 
ويجب  متوسط.  تغذية  وسوء  وخيم  تغذية  بسوء 
املجتمع  اجتامعات  خالل  النمو  رصد  نتائج  مناقشة 
إلجراءات  التخطيط  ويجب  النسائية،  املجموعات  أو 

مالمئة وداعمة.

ما  مراجعة  فعليك  كافياً،  منواً  ينمو  ال  الطفل  كان  إذا 
ييل:

• هل يحصل الطفل عىل غذاء كاف؟
• هل يأكل الطفل كمية كافية؟

• هل القيمة الغذائية لطعام الطفل قليلة جداً؟
• هل يرفض الطفل أكل الطعام؟

• هل الطفل مريض؟
• هل يحصل الطفل عىل كمية كافية من فيتامني 

(أ)؟
• هل يعطى الطفل لبناً صناعياً عن طريق قارورة 

الرضاعة؟
• هل يراعى الحفاظ عىل نظافة الطعام واملاء 

واألواين؟
• هل يتم التخلص من الرباز يف عن طريق املراحيض 

أو الدفن؟

• هل يرتك الطفل كثرياً وحده أثناء تناول الطعام؟

البساتين المنزلية لتعزيز الغذاء
بسبب  الغذاء  عىل  للحصول  املحدودة  القدرة  تعترب 
الفقر سبباً هاماً لضعف املعايري الغذائية بني األطفال 
واملتطوعني  األحياء  مندويب  وعىل  الحوامل.  والنساء 
البساتني  زراعة  إىل  والدعوة  الوعي  إذكاء  الصحيني 
كافياً ومتنوعاً من األغذية  املنزلية. والتي توفر إمداداً 
الغنية باملغذيات الزهيدة املقدار طوال العام. وميكن 
ملندويب األحياء طلب املساعدة من قسم الزراعة وعرض 
الطرق الزراعية والتدريب العميل عىل زراعة البساتني 

املنزلية.

أغلب البساتني املنزلية تنتج الحبوب التي ميكن بيعها 
لكسب دخل إضايف يحد من مستوى الفقر الذي تعانيه 
البيض  كإنتاج  أنشطة أخرى  دمج  أيضاً  األرسة. وميكن 
التي  األخرى  الحيوانية  الغذائية  واملصادر  والدواجن 

تحتوي عىل قيمة غذائية أكرب ضمن الربنامج.

ويجب عىل مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني القيام 
باإلجراءات التالية للتصدي ملشاكل سوء التغذية:

تغذية األمهات
• التحري عن فقر الدم الوخيم وإحالة املشتبه يف 

إصابتهن بفقر الدم إىل املرفق الصحي.
• التأكد من أن جميع النساء الحوامل يحصلن عىل 

معززات الحديد وحمض الفوليك.
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التغذية

• الرتويج للتغذية الكافية وتقليل عبء العمل عىل 
النساء أثناء الحمل وبعد الوالدة.

• رصد زيادة الوزن خالل الشهور الستة األخرية من 
الحمل.

• تحديد وإحالة املشتبه يف إصابتهن بالعمى اللييل 
إىل املرفق الصحي.

• التأكد من أن النساء يحصلن عىل معززات فيتامني 
(أ).

• تحديد وإحالة حاالت الدراق إىل املرفق الصحي.
• التأكد من أن امللح املعزز باليود هو فقط الذي 

يستخدم يف املنازل ويباع يف األسواق.
تعزيز اإلرضاع املبكر من الثدي خالل 30•  دقيقة 

من الوالدة.
• التشجيع عىل املباعدة بني الوالدات ملدة ال تقل 

عن عامني إىل ثالثة أعوام.
• الرتويج الستعامل ماء الرشب النقي، واإلصحاح 

الجيد، والنظافة الشخصية.
• التأكد من أن أدوية طرد الديدان تؤخذ عند 

الحاجة.
• الرتويج الستخدام ناموسيات الفراش املعالجة 

مببيدات الحرشات.

تغذية الطفل
• دعوة األمهات إىل اإلرضاع املقترص عىل الثدي 

بفعالية. 
• تقييم مامرسات التغذية التكميلية وتعزيز 

االستمرار يف اإلرضاع من الثدي حتى عمر عامني 
عىل األقل.

• التأكد من أن جميع األطفال يف عمر بني ستة 
شهور وخمس سنوات يحصلون عىل معززات 

فيتامني (أ) كل أربعة إىل ستة شهور.
• التأكد من إعطاء معززات الحديد لجميع املواليد 
املنخفيض الوزن بدءاً من عمر شهرين، ولجميع 

األطفال بدءاً من عمر ستة شهور.
• التشجيع عىل عدم استعامل األلبان الصناعية 

وقوارير الرضاعة واللّهايات وغريها.
• التحري عن الوذمة والهزال والعمى اللييل وإحالة 

هذه الحاالت إىل املرفق الصحي.
• وزن جميع األطفال شهرياً للتأكد من منوهم منواً 

صحيحاً.
• تحديد حاالت سوء  التغذية املتوسطة والحاالت 

الوخيمة، ومشاورة األمهات وإحالة األطفال 
للعالج.

• تعريف األمهات بأوضاع اإلرضاع الصحيحة من 
الثدي.
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• التأكد من متنيع جميع األطفال مبا يف ذلك التمنيع 
ضد الحصبة.

• الرتويج الستخدام ماء الرشب النقي، واإلصحاح 
الجيد، والنظافة الشخصية.

• التأكد من أخذ أدوية طاردة للديدان عند الحاجة.

• التأكد من إعطاء األطفال امللح املعزز باليود.
• الرتويج الستخدام ناموسيات الفراش املعالجة 

مببيدات الحرشات.



الملحق 1

االستبيانات
الجدول 1 يعرض منوذج تسجيل البيانات الشخصية. ميكن ملندويب األحياء إجراء مسح مبسط للتعرف عىل خدمات 
التغذية املتاحة يف املجتمع (الجدول 2). ويجب عىل ميّرس التدريب أن يدرب مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني 

عىل إجراء هذا املسح، وتحليل النتائج، واالستفادة منها ألغراض التخطيط.

الجدول 1 – تسجيل البيانات الشخصية

البيانات الشخصية

االسم:

العنوان:

العمر:

املهنة:

عدد األطفال أقل من عمر سنتني:

الجدول -2 استبيان لتقييم خدمات تغذية األمهات

النعم رعاية الحمل

هل تحرضين أو تحصلني عىل زيارات رعاية الحمل؟

هل تحصلني عىل أقراص الحديد وحمض الفوليك؟

هل تحصلني عىل معلومات مالمئة عن التغذية، وتناول الحديد، واإلرضاع من الثدي؟

هل تستعملني امللح املعزز باليود يف طعامك؟

هل تنامني تحت ناموسية فراش معالجة مببيد الحرشات؟

رعاية الوالدة والرعاية التالية للوضع

هل حصلت عىل دعم للبدء يف اإلرضاع من الثدي فور الوالدة؟

هل حصلت عىل توعية للمباعدة بني الوالدات الختيار وسيلة منع حمل ال تتعارض 
مع اإلرضاع من الثدي؟

هل حصلت عىل معززات فيتامني (أ)؟

هل حصلت عىل توعية لإلرضاع املقترص عىل الثدي ملدة كافية؟

هل حصلت عىل أدوية لطرد الديدان؟



الجدول -3 استبيان لتقييم خدمات تغذية الطفل

النعم

هل حصلت عىل توعية ملامرسة اإلرضاع املقترص عىل الثدي بفعالية وملدة كافية 
طوال الستة شهور األوىل من عمر الطفل؟

بالنسبة لألمهات العامالت: هل تم تعريفك بكيفية عرص لنب الثدي إلعطائه لطفلك 
أثناء تواجدك خارج املنزل؟

هل حصلت عىل توعية عن التغذية التكميلية الكافية لضامن حصول األطفال يف عمر 
بني 6 – 24 شهراً عىل غذاء تكمييل إضافة إىل لنب الثدي؟

هل تم تعريفك أو هل أخذت توعية للتعرف عىل أوضاع اإلرضاع من الثدي ومهارات 
إدارة اإلرضاع؟

هل تم إرشادك بعدم استخدام اللنب الصناعي وقوارير اإلرضاع واللّهايات وغريها؟

هل تم نصحك أو هل حصلت عىل معززات فيتامني (ا) لألطفال يف عمر بني 6 شهور 
وخمس سنوات، وتكرارها كل 4 إىل 6 شهور؟

هل تم نصحك أو هل حصلت عىل معززات الحديد لجميع الرّضع؟

هل تم تحري طفلك املريض بحثاً عن عالمات مرئية للهزال، والوذمة، وشحوب راحة 
اليدين، والعمى اللييل، واإلسهال، والحصبة؟

هل تم إحالة طفلك املريض بأعراض الهزال، أو الوذمة، أو شحوب راحة اليدين، أو 
العمى اللييل، أو اإلسهال، أو الحصبة؟ 

هل يتم قياس وزن طفلك بانتظام؟

هل تم نصحك باستخدام امللح املعزز باليود ألطفالك؟

هل أتم طفلك التمنيعات مبا يف ذلك التمنيع ضد الحصبة؟

هل حصلت عىل توعية حول استعامل ماء الرشب النقي، واإلصحاح الجيد، والنظافة 
الشخصية لضامن الصحة الجيدة لطفلك؟

هل حصل طفلك عىل أدوية طرد الديدان؟

هل ينام طفلك أو أطفالك تحت ناموسيات الفراش املعالجة مببيدات الحرشات؟



الملحق 2

االختبار السابق والالحق
أ) أي من الجمل التالية جملة غير صحيحة؟

النساء الحوامل الاليت ال يحصلن عىل غذاء كاف، ويعملن عمًال شاقاً، وتتكرر إصابتهن باملرض، يلدن  -1 
أطفاالً يعانون من سوء التغذية.

يعترب عدم الحصول عىل كمية كافية من الغذاء نتيجة الفقر، وعدم الحصول عىل خدمات رعاية صحية  -2 
ورعاية أمومة، وماء مأمون، وإصحاح، أسباب رئيسية لسوء التغذية عىل مستوى املنزل واألرسة.

اإلرضاع املقترص عىل الثدي يعني إعطاء الرضيع لنب الثدي وحده مع بعض املاء أو السوائل األخرى،  -3 
خالل الثالثة شهور األوىل من العمر.

اإلرضاع من الثدي خالل الشهور الستة األوىل يجب عدم تقييده أو تحديده ويجب إعطاؤه كلام رغب  -4 
الرضيع يف ذلك.

ب) أي من المجموعات التالية هي المجموعات المستهدفة بالمداخالت الغذائية؟
األمهات الحوامل واملرضعات؛ -1 

األطفال أقل من عمر عامني؛ -2 

تاريخ سابق النخفاض وزن املولود؛ -3 

جميع ما سبق. -4 

ج) أي نصيحة تقدمها ألم طفل عمره 8 شهور يعاني من إسهال متوسط؟
أوقفي اإلرضاع من الثدي وأعطيه سوائل؛ -1 

استمري يف اإلرضاع من الثدي وأعطي الرضيع مزيداً من املاء والسوائل؛ -2 

أوقفي التغذية وراقبي حالة الطفل؛ -3 

ال توجد حاجة لعمل أي يشء سوى مراقبة الطفل بعناية. -4 

د) أي من الجمل التالية جملة غير صحيحة؟
لنب الثدي يزود األطفال تحت عمر 6 1- شهور بجميع احتياجاتهم من فيتامني (أ)؛

الدراق (تورم العنق)، هو أهم عالمة مرئية عىل نقص اليود يف الطعام؛ -2 

زن جميع األطفال تحت عمر عامني كل 6 3- شهور للتأكد من منوهم منواً صحيحاً؛ 
يوجد الحديد يف الكبد، واللحم، والبيض، والحبوب، والخرضاوات ذات األوراق الخرضاء، ولكن جميع  -4 

النساء الحوامل يحتجن إىل أقراص الحديد وحمض الفوليك أثناء الحمل.
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حفظ صحة األسنان
األهداف التعليمية

إن الهدف من هذه الدورة هو متكني مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني من:

• إدراك أهمية ووظيفة األسنان واللثة؛
• إدراك مقدار الخسائر واألرضار الناجمة عن عدم املحافظة الكافية عىل صحة 

األسنان؛
• التعرف عىل عالمات وأعراض نخر (تسوس) األسنان وأمراض اللثة؛

• تقدير دور املجتمع يف إذكاء الوعي بصحة األسنان، مبا يف ذلك أهمية توقي أمراض 
األسنان واللثة.

النتائج المتوقعة
بعد استكامل هذه الدورة، سيكون مبقدور مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني:

• تحسني معرفة املجتمع بأهمية وظيفة األسنان واللثة، واملحافظة عىل صحة األسنان؛
• توصيل جلسات التوعية األساسية باملحافظة عىل صحة األسنان إىل املجتمع 

املستهدف؛
• توجيه النصائح الخاصة بصحة أسنان النساء الحوامل، واملواليد الجدد، واألطفال، 

والبالغني، واملسنني ؛
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المقدمة
هناك نوعان من أمراض األسنان: نخر األسنان، ومرض 
اللثة. ويرجع نخر األسنان ومرض اللثة إىل السلوك غري 
الصحي وعدم الحفاظ عىل صحة األسنان وكذلك البيئة 
املحيطة (فليس لجميع األفراد القدرة عىل الحصول عىل 
ماء رشب مأمون وهذا يؤثر عىل صحة أسنانهم). ويؤثر 
تسوس األسنان ومرض اللثة عىل ما ميكن أن يأكله الفرد 
عىل  يؤثران  وبالتايل  األمل  يسببان  وهام  الفم.  وشكل 
األمراض  أكرث  األسنان  نخر  ويعترب  الفرد.  حياة  جودة 
املزمنة شيوعاً يف مرحلة الطفولة. ويصاب 60-90% من 
أطفال املدارس حول العامل بحفر األسنان (وجود ثقوب 
أو ترضر ببنيان السن). ويؤثر مرض اللثة الوخيم عىل 
البالغني، وهو سبب رئييس لفقد األسنان  5-20% من 

لدى البالغني.

الوخيم  اللثة  مرض  ومعالجة  األسنان  ترميم حفرة  إن 
يكلف الكثري، وهذا يربز أهمية الوقاية من نخر األسنان 
التوعية الصحية لحفظ صحة  اللثة عن طريق  ومرض 
أمراض  ملنع  بسيطة  وقائية  تدابري  وإجراء  األسنان 

التجويف الفموي.

وظيفة األسنان
إن وظيفة األسنان هي مضغ الطعام وقطعه وطحنه؛ 
واملساعدة يف النطق الصحيح للكلامت، كام أن لها دور 

يف تحسني منظر الوجه.

أنواع األسنان

األسنان اللبنية
للطفل 20 سنة لبنية. ويبدأ تكوين األسنان اللبنية يف 
وتبدأ  الحمل.  الرابع عرش من  األسبوع  الجنني يف  فك 
شهور   6 عمر  الطفل  يبلغ  عندما  الظهور  يف  األسنان 
(بعد الوالدة) تقريباً، وببلوغه عمر 33 شهراً تظهر لديه 

عادة جميع األسنان اللبنية.

األسنان الدائمة
عندما  الفك  يف  التكون  يف  تبدأ  دامئة.  سنة   23 للبالغ 
يبلغ الطفل عمر 3 إىل 4 شهور تقريباً، وتبدأ يف الظهور 
عندما يبلغ الطفل عمر 6 سنوات تقريباً، وببلوغه 13 
لديه عادة جميع األسنان  ما عدا رضوس  تظهر  عاماً 
عاماً.   25 و   18 عمري  بني  عادة  تظهر  والتي  العقل، 
(الطواحن)  باألرحاء  تسمى  والتي  الدامئة  واألسنان 
مهمة جداً ألنها تظهر يف عمر صغري (6 سنوات) وميكن 
الخلط بينها وبني األسنان اللبنية بسهولة ألنها ال تظهر 
أنها  غالباً  الوالدان  ويعتقد  اللبنية  األسنان  موضع  يف 

أسنان لبنية جديدة.

بنيان السن
يتكون السن من ثالثة أجزاء هي:

• التاج وهو الجزء املريئ من السن يف الفم
• الجدر وهو الجزء املنغرس من السن يف عظم 

الفك
• اللب وهو الفراغ داخل كل من التاج والجدر 
والذي يحمل إمداد الدم واألعصاب إىل السن

الشكل 1- آلية نخر األسنان ومرض اللثة (ويظهر 
الشكل حفرة األسنان ومرض اللثة)
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يعترب الفم مرتعاً ملاليني الكائنات الحية املسببة للمرض 
عىل  الجراثيم  هذه  وتتغذى  بالجراثيم.  تسمى  والتي 
بقايا الطعام املوجود يف الفم، وبخاصة السكر، وتحوله 
بسطح  ملتصقاً  ليناً  الحمض غطاء  ويكّون  إىل حمض. 
يؤدي  اللويحة،  اللويحة. ومع تشكل  األسنان ويسمى 
سطح  يف  املوجودة  املعادن  تآكل  إىل  داخلها  الحمض 
األسنان.  نخر  إىل  تؤدي  ثقوب  فيها  وتظهر  األسنان 
وكلام زاد حدوث ذلك، كلام ظهرت ثقوٌب أرسع وأكرث 

تكراراً. 

والجراثيم املوجودة يف اللويحة تؤدي أيضاً إىل التهاب 
بسهولة.  وتنزف  ومتورمة  حمراء  اللثة  وتصبح  اللثة؛ 
فإنها  بالفرشة،  األسنان  بتنظيف  اللويحة  تزال  مل  وإذا 
عن  إال  إزالتها  ميكن  وال  القلح.  وتسمى  صلبة  تصبح 

طريق طبيب األسنان.

تشتمل عالمات وأعراض نخر األسنان عىل:

• ترسب لويحات مرنة ظاهرة؛
• خشونة بنية اللون؛

• ثقوب يف األسنان؛
• أمل األسنان أثناء املضغ أو رشب السوائل الباردة أو 

الساخنة؛
• رائحة فم كريهة.

تشتمل عالمات وأعراض التهاب اللثة عىل:

• لثة داكنة حمراء منتفخة؛

• ترسب لويحة مرنة أو قلح صلب واضحني؛
• خروج دم أو سوائل أثناء التنظيف بالفرشة أو 

مضغ الطعام؛
• رائحة كريهة بالفم؛

• أمل األسنان؛
• يؤدي فقد العظم حول السن إىل عدم ثبات السن 

وفقد السن.

مراعاة صحة األسنان 
للحفاظ عىل صحة األسنان يجب:

• تنظيف األسنان بالفرشة مرتني يومياً بفرشة أسنان 
ذات شعر مرن ومبعجون أسنان يحتوي عىل 

الفلوريد؛
• تناول األطعمة الصحية وكمية وفرية من الفاكهة 
والخرضاوات ألنها غنية باأللياف التي تعمل عىل 

تنظيف األسنان ذاتياً؛
• تجنب األكالت واملرشوبات املحالة أو قلل من 

تناولها؛
• مراجعة طبيب األسنان بانتظام؛

• عدم التدخني وعدم مضغ التبغ. فالتبغ يؤدي إىل 
مرض اللثة وفقد األسنان، ورسطان الفم، وتلوين 

األسنان، وتبدل لون اللسان وأنسجة الفم إىل لون 
أسود، وتأخر التئام الجروح، والرائحة الكريهة، 

وتغري اإلحساس باملذاق والرائحة.

تنظيف األسنان بالفرشاة
نحتاج إىل تنظيف األسنان بالفرشة إلزالة بقايا الطعام 
األسنان  نخر  ملنع  األسنان  سطح  عىل  من  واللويحات 
ومرض اللثة. إن تنظيف األسنان مبعجون يحتوي عىل 
والتنظيف  بالفلوريد.  األسنان  سطح  يزود  الفلوريد 
ويحسن  اللويحات،  جراثيم  يكافح  بالفرشة  الصحيح 

نظافة األسنان، ومينع الرائحة الكريهة.

الشكل 2- بنيان السن (الشكل يظهر التاج والجدر 
ولب السن)
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متي تنظف بالفرشة
يجب تنظيف األسنان بالفرشة مرتني يومياً عىل األقل، 
ويفضل إجراء ذلك بعد تناول الطعام، ومن املهم جداً 
بقوة  تنمو  الجراثيم  ألن  النوم،  قبل  األسنان  تنظيف 
والدفء  والرطوبة  الظالم  حيث  النوم  ساعات  أثناء 

داخل الفم.

كيف تنظف بالفرشاة
بلل الفرشاة؛ -1 

ضع عىل الفرشاة معجون األسنان بكمية مساوية  -2 
والتنظيف  الدعك  أن  وتذكر  البسلة،  حبة  لحجم 
وأن  لألسنان؛  األسايس  املنظف  هو  بالفرشاة 
ويزود  بالفرشة  التنظيف  ييرس  األسنان  معجون 

سطح األسنان بالفلوريد؛
يف  درجة   -3 45 وبزاوية  اللثة  بجانب  الفرشاة  ضع 
ألعىل  الفرشاة  تتجه  بحيث  اللثة،  خط  مواجهة 
ألسفل  الفرشة  وتتجة  العليا،  األسنان  لتنظيف 
ألعىل  الفرشة  حرك  السفيل.  الفك  لتنظيف 

وأسفل؛
بالنسبة لألطفال، فإن أسهل طريقة هي تعليمهم  -4 
السطح  عىل  دائرية  حركة  يف  بالفرشاة  التنظيف 

الخارجي ألسنانهم؛
نظف السطح الداخيل، والسطح الخارجي، وسطح  -5 

املضغ لألسنان العليا والسفىل؛
تجنب الدعك بحركة األفقية والضغط الشديد ألن  -6 

ذلك يؤدي إىل رضوح اللثة؛
نظيف بلطف السطح العلوي للسان؛ -7 

ابصق ما تبقى من املعجون وال تبلعه؛ -8 

ال تشارك استعامل فرشاة األسنان مع أي شخص  -9 
آخر ألنها تنقل الجراثيم؛

غري فرشاة األسنان كل ثالثة شهور، أو بعد املرض  -10 
ملنع عودة العدوى.

التنظيف بالخيط السني

ما أهمية التنظيف بالخيط السني
إن التنظيف بالفرشاة ينظف السطوح الخارجية لألسنان 
بفعالية، ولكنه ال ينظف ما بني األسنان جيداً. وترتاكم 
اللويحات عادة يف هذه األماكن وتؤدي إىل نخر األسنان 
ومرض اللثة. ويعمل الخيط السني عىل إزالة اللويحات 
بني األسنان وتحت خط اللثة مام يقلل من فرصة نخر 

األسنان ومرض اللثة.

متى تستخدم الخيط السني
بالرغم من االعتقاد بأن خيط األسنان يجب استعامله 
التنظيف  هو  األفضل  أن  إال  بالفرشاة،  التنظيف  بعد 
ميكن  حتى  اللويحات،  إلزالة  أوالً  السني  بالخيط 
واملستعمل  األسنان  معجون  يف  املوجود  للفلوريد 
السطوح بني  الوصول إىل  بالفرشاة من  التنظيف  أثناء 
األسنان. كام أن تنظيف األسنان بالفرشاة أوال قد يؤدي 
إىل الشعور بنظافة الفم ويدفع الناس لعدم استخدام 

الخيط السني.

كيف تستخدم الخيط السني
اجذب حوايل 40 1- سنتيمرت من الخيط السني؛

لف طرفه عىل الصباع األوسط (الوسطى)، واجذب  -2 
العلوي  للفك  اإلبهام  مستخدماً  بقوة  الخيط 
والسبابة للفك السفيل، واترك مسافة قدرها حوايل 

2 سنتيمرت بني أطراف األصابع؛
األسنان وحركه بلطف  السني بني  الخيط  وادخل  -3 
شكل  عىل  السني  الخيط  اجعل  وألعىل.  للخلف 
ألعىل  بحركة  الفراغ  ونظف  األسنان  حول   "U"

وألسفل ثم نظف األسنان املجاورة؛
كرر ما سبق لجميع األسنان األخرى. -4 
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التوعية بصحة األسنان

النساء الحوامل
األسنان  نخر  يسبب  الحمل  بأن  خاطئ  اعتقاد  هناك 
والتهاب اللثة. من املمكن أن يتفاقم نخر األسنان أثناء 
للحمل،  سابق  لنخر  نتيجة  كان  دامئاً  أنه  إال  الحمل، 
وتناول  الحمل،  أثناء  لألسنان  الكافية  غري  والنظافة 
األطعمة املحالة بسبب اشتهاء الطعام أثناء الحمل أو 

تناول األطعمة الخفيفة بكرثة للسيطرة عىل الغثيان.

فقد  إىل  يؤدي  الحمل  بأن  آخر  اعتقاد خاطئ  وهناك 
الكالسيوم من أسنان األمهات، إال أن املعادن املوجودة 
ولكن  الحمل،  أثناء  اإلطالق  عىل  تتأثر  ال  األسنان  يف 

املعادن املوجودة يف العظم هي التي ميكن أن تتأثر.

ونظراً لزيادة هرمونات األنوثة أثناء الحمل، فإن اللثة 
أو  والقلح،  اللويحات،  لوجود  مفرطة  استجابة  تظهر 

لوجود التاج.

عند توعية األمهات الحوامل واملرضعات بالحفاظ عىل 
صحة األسنان، يجب عليك:

• تعزيز أهمية تنظيف األسنان بالفرشاة جيداً؛
• رشح أهمية تناول الغذاء املتوازن؛

• رشح التأثريات السلبية لتعاطي التبغ؛
• رشح أن غثيان الصباح يف الحمل مع القيء يعرّض 
األسنان لحموضة عالية جداً، وأن عىل النساء عدم 

تنظيف أسنانهن بالفرشاة بعد القيء ألن هذا 
قد يرض بسطح األسنان بعد تعرضها للحموضة، 
وارشح أن عليهن بدالً من ذلك شطف األسنان 

ببيكربونات الصوديم ملعادلة الحموضة؛
• شّجع عىل اإلرضاع من الثدي ألن ذلك يعزز النمو 

الصحيح للفكني واألسنان والكالم؛
• ارشح الرعاية الجيدة لفم الرضيع حديث الوالدة.

األطفال
يبدأ تكّون األسنان اللبنية يف األسبوع الرابع عرش من 
الحمل، وتظهر األسنان اللبنية أثناء الشهر السادس من 
عمر الطفل (بعد الوالدة). والعالمات التالية تدل عىل 

ظهور األسنان لدى الطفل:

• سيل اللعاب بغزارة؛
• الرغبة يف عض األشياء؛

• احمرار وتورم اللثة؛
• التهيج ونوبات الصياح املتكررة؛

الشكل 3- يظهر طريقة التنظيف بالفرشاة
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• تقطع النوم واختالف أمناط غذاء؛
• قد يكون هناك حمى خفيفة.

أثناء  الطفل  تعب  من  للتخفيف  ييل  مبا  القيام  ميكن 
ظهور األسنان:

• مسح وجه الطفل بقطعة قامش إلزالة اللعاب 
ومنع ظهور طفح جلدي؛

• إعطاء الطفل يشء ملضغه مثل قطعة قامش 
نظيفة؛

• تدليك لثة الطفل باإلصبع؛
• معالجة الحمى باإلدوية إذا كان الطفل مصاباً بها.

وهناك اعتقاد خاطئ بأن رعاية األسنان اللبنية ليست 
ببلوغ  كلها  ستفقد  اللبنية  األسنان  ألن  أهمية  ذات 
الدامئة.  األسنان  مكانها  لتظهر  سنة   13 عمر  الطفل 
فقد  للغاية ألن  هام  أمر  اللبنية  األسنان  رعاية  أن  إال 
التي يختارها  اللبنية يؤثر عىل نوعية األغذية  األسنان 
الطفل، كام يؤثر عىل شكل الفم، وإذا فقدت أو ُخِلَعت 
مواقع  إزاحة  إىل  سيؤدي  فهذا  مبكراً  اللبنية  األسنان 
(أي  الرصص  مستقبًال  يسبب  قد  مام  املتبقية  األسنان 

ازدحام األسنان) عندما تظهر األسنان الدامئة.

عىل األمهات لرعاية أسنان أطفالهن أن يقمن مبا ييل:

• مسح لثة الطفل بقطعة قامش نظيفة ورطبة أو 
قطعة شاش بعد كل وجبة إلزالة بقايا الطعام أم 

اللنب؛

• تنظيف األسنان اللبنية بفرشاة صغرية وبكمية 
صغرية فقط من معجون األسنان؛

• عدم ترك الطفل ينام وزجاجة الرضاعة يف فمه. 
فنخر األسنان يحدث عندما ينام الطفل ويف فمه 
زجاجة الرضاعة، أو اللنب الصناعي، أو العصري، أو 

أي سوائل محالة؛
• البدء بتعليم أطفالهن يف عمر سنتني أو ثالث 

سنوات كيفية تنظيف األسنان بالفرشاة؛ لكن من 
الرضوري إرشافهن عىل تنظيف األسنان حتى بلوغ 

األطفال عمر 7-8 سنوات؛
• عدم إعطاء األطفال الحلويات والسكريات؛

• أخذ أطفالهن ملراجعة طبيب األسنان بانتظام.

البالغون
أحياناً تحدث فجوات األسنان بشكل أكرث أثناء املراهقة 
الشهية  وزيادة  األسنان،  نظافة  إهامل  بسبب  وذلك 

واستهالك السكر بكرثة.

لرعاية أسنان املراهقني ينبغي عليك القيام مبا ييل:

• التأكيد عىل أهمية تنظيف األسنان بالفرشاة 
والخيط السني؛

• رشح أهمية التغذية الصحيحة؛
• التوصية بتجنب تناول الحلويات؛

• التوصية بتجنب تعاطي التبغ؛

الشكل 4- يظهر طريقة التنظيف بالخيط السني
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• التأكيد عىل أهمية رعاية نظافة األسنان ملن 
يرتدون السوار؛

• التوصية باستخدام أدوات حامية األسنان والفم 
أثناء مامرسة الرياضة وقيادة العربات املتحركة.

المسنون 
يزداد فقد األسنان عادة مع التقدم يف العمر ولكن هذا 
لتقدم  نتيجة  وليس  األسنان،  نظافة  إهامل  إىل  يعود 
بني  اللثة  ومرض  األسنان  نخر  ويحدث  نفسه.  العمر 

املسنني  نتيجة لإلهامل طويل األمد لصحة األسنان.

لحفظ صحة األسنان بني املسنني ، ينبغي عليك:

• التأكيد عىل أهمية الحفاظ عىل نظافة األسنان؛
• تقديم اإلرشاد الغذايئ حول مالمئة بعض األغذية 

للمسنني  الذين يعانون من مشاكل يف مضغ أنواع 
معينة من األطعمة؛

• التوصبة بالرعاية الجيدة للبدلة السنية (طقم 
األسنان الصناعية)، فيجب تنظيف البدلة السنية 

يومياً إلزالة اللويحات، وبقايا األطعمة، وملنع تلّون 
األسنان.

• يجب إزالة البدلة السنية من اللثة لراحتها سواء 
قبل النوم أو أثناء النهار. ويجب تنظيف اللثة 

وتدليكها بإصبع نظيف.

نصائح عامة للحفاظ على صحة 
األسنان 

تتضمن العادات الضارة التي تؤثر عىل األسنان وتجويف 
الفم ما ييل:

• مص اإلبهام؛
• قرض األظافر باألسنان؛

• التنفس عرب الفم فقط وليس عرب األنف مام يؤدي 
إىل الرائحة الكريهة وجفاف الفم؛

• التدخني ورشب الخمر؛
• استعامل األسنان يف تقطيع األِشياء أو تكسريها أو 

يف فتح أغطية الزجاجات؛
• رشب املرشوبات الشديدة الحموضة مثل الليمون، 

والربتقال، وعصري العنب، أو املرشوبات السكرية 
الغازية؛

• محاولة تنظيف األسنان باستخدام اإلبر أو أعواد 
الثقاب؛

• وضع العسل أو املحاليل السكرية عىل اللهايات؛
• استخدام الرماد يف فرك األسنان لتنظيفها؛

• استخدام الصابون واملاء فقط يف غسل األسنان.



االختبار السابق والالحق
يحب إجراء االختبار التايل عىل مندويب األحياء واملتطوعني الصحيني بعد انتهاء التدريب:

أ) أي من الجمل التالية صحيحة؟
يوجد يف الفم ماليني الكائنات الحية املسببة للمرض والتي تسمى بالجراثيم؛ -1 

يجب تغيري فرشاة األسنان كل 3 2- شهور؛
اللثة امللتهبة تكون حمراء ومتورمة؛ -3 

جميع ما سبق. -4 

ب) الطفل الذي تظهر لديه األسنان يعاني عادة من:
سيالن اللعاب؛ -1 

حمى خفيفة؛ -2 

يعض عىل األشياء؛ -3 

جميع ما سبق. -4 

ج) هل صحيح أن الحمل يؤدي إلى فقد األسنان
نعم؛ -1 

ال. -2 

د) أي من الجمل التالية صحيحة؟
الطفل الذي عمره 4 سنوات يجب أن يكون لديه 32 1- سناً لبنياً؛

من الصحيح ابتالع معجون األسنان؛ -2 

من الصحيح مشاركة اآلخرين يف فرش األسنان؛ -3 

الحلويات تسبب نخر األسنان. -4 

ه) من الضروري استخدام كمية كبيرة من معجون األسنان في كل مرة تقوم فيها 
باستعمال الفرشاة؟

نعم؛ -1 

. ال 2-

اإلجابات
-1 4
-2 4
-3 2
-4 4
-5 2






