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الهرم الغذائي اإلرشادي

أجبان وألبان

فواكه
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كربوهيدات
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الكربوهيدرات :

و تنقسم إلى ثالث أقسام :
· الســكريات األحادية : مثل الســكر ، الحلوى ، معظم البســكويت، 	

قطــع الكعكــة األســفنجية الجاهــزة ، و يتــم هضمهــا وامتصاصهــا 
فــي الجســم أســرع مــن الســكريات األخــرى.

· السكريات الثنائية : مثل السكر الموجود في الحليب.	
· الســكريات المركبــة : مثــل البطاطــس ، الدقيــق ، الحبوب الكاملة 	

ــة و هــي أفضــل أنــواع الســكريات التــي  مثــل : األرز و المعكرون
تبقــى لفتــرة طويلــة فــي الجســم.

أهميتها :
مصــدر للطاقــة لــكل الجســم و بشــكل خــاص تفيــد الجهــاز العصبــي »المــخ« كغــذاء أساســي و ســريع تســاعد علــى التخلــص مــن 

الفضــالت بصــورة منتظمــة ، كذلــك بنــاء خاليــا الجســم.

البـروتـيـنــات :

و تنقسم الى قسمين :
· مصــدر حيوانــي : و تشــمل اللحــوم الحمــراء ، األســماك ، الكبــد ، البيــض ، اللحــوم 	

البيضــاء.
· مصدر نباتي : الحبوب و البقوليات مثل : العدس و الفول و الفاصولياء.	
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أهميتها :
مصــدر للطاقــة ، مهــم لبنــاء الخاليــا و تعويــض التالــف منهــا ، يدخــل فــي تركيــب خاليــا الجســم كالعضــالت و الــدم ، مقاومــة 

االلتهابــات.
واالحتيــاج اليومــي كل 1 كجــم مــن جســم اإلنســان يحتــاج إلــى 1 جــم مــن البروتيــن ، مثــال : طفــل وزنــه 13 كجــم يحتــاج إلــى 13 

جــم مــن البروتيــن ، أي »1 جــم بروتيــن يعطــي 4 ســعر حــراري«.

الدهــــون :

و تنقسم الى قسمين :
· الدهــون المشــبعة : هــي الدهــون الصلبــة أو الســائلة التي يتــم تحويلها الى 	

صلبــة »أي عمليــة الهدرجــة « ، مثــل : »القشــدة، الزبــدة ، دهــون الحيوانــات ، 
الســمنة «.

· الدهــون غيــر المشــبعة : هــي الدهــون الســائلة نباتيــة المصــدر مثــل :» زيــت 	
الزيتــون ، زيــت دوار الشــمس ، زيــت الــذرة«.

أهميتها :
تعــد الدهــون مصــدرًا للطاقــة ، تدخــل فــي تركيــب خاليــا الجســم ، تنظــم عمليــات الجســم مــن خــالل إمــداده بالفيتامينــات القابلــة 

للذوبــان فــي الدهــون » كل 1 غــم مــن الدهــون يعطــي 4 حريــرات »ســعرات حراريــة «.
مالحظة : تناول الدهون المشبعة يسبب السمنة و تصلب الشرايين و يفضل استبدالها بالدهون غير المشبعة.
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الـمـــــــــــاء :

يحتــاج كل شــخص إلــى تنــاول مــن 2 إلــى 3 لتــر مــن المــاء يوميــًا » مــا يعــادل مــن 8 إلــى 10 
أكــواب مــن فئــة 250 مليلتــر.

أهميتها :
يحافــظ علــى درجــة حــرارة الجســم ، يحافــظ علــى حجــم الــدم كوســط ناقــل للعناصــر الغذائيــة ، 

يمنــع حــدوث التجفــاف ، يدخــل فــي العمليــات األيضيــة كهضــم الكربوهيــدرات » النشــويات » ، البروتيــن ، الدهــون«.

الفيتامينات :

و تنقسم إلى قسمين :
فيتامينات ذائبة في الدهون :

 فيتاميــن أ :  يوجــد فــي الخضــار الملونــة مثــل :الجــزر ، الملفــوف ، القــرع ، المشــمش ، 
                    البطاطا الحلوة « كما يوجد في »الكبد ، الكلى ، المخ ، الزبدة «.

أهميته :
يحافــظ علــى أنســجة العيــن و يحمــي مــن العشــى الليلــي و يصــون الجلد و مكوناته »يســمى 

فيتاميــن الجمــال » ، كمــا يقــوي المناعة.

 فيتاميــن د :  يوجــد فــي أســماك الســردين و الســلمون و التونــة و البيــض و الجبنــة و الزبــدة ، كمــا تنشــط األشــعة فــوق 
                    البنفسجية للشمس عند التعرض لها عملية تكوين فيتامين د تحت الجلد.
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أهميته :
يمنــع حــدوث ليــن العظــام عنــد األطفــال ، يمنــع حــدوث هشاشــة العظــام عنــد الكبــار ، يحفــز جهــاز المناعــة و يقــوي أداء الجهــاز 

العصبــي المركــزي.

فيتامين هـ : يوجد في الزيوت النباتية ، المكسرات ، األفوكادو ، الكبد.

أهميته :
ينشــط مناعــة الجلــد و بطانــة الجهــاز التنفســي و األغشــية المخاطيــة ، يســاهم فــي انتــاج 

كريــات الــدم الحمــراء ، يحســن معــدالت اإلخصــاب.

فيتامين ك :  يوجد في الخضروات داكنة اللون مثل : السبانخ ، الخبيزة ، الملوخية.

أهميته :
يمنع النزيف ، يساعد على تخثر الدم.

الفيتامينــات الذائبــة فــي المــاء هــي : »ب1 ، ب2 ، ب3 ، ب6 ، ب12 ، حمــض 
الفوليــك ، فيتاميــن ج«.

يعتبر فيتامين ب1 ضروريًا للنمو و لعمل الجهاز العصبي.

المصادر الغذائية الغنية بفيتامين ب هي : الكبد ، اللحوم ، الســردين ، الملفوف، 
السبانخ ، األفوكادو ، الحبوب الكاملة ، منتجات األلبان ، الموز ، الخميرة.

أهميته:
يساهم في تركيب خاليا الدماغ و األعصاب ، يدخل في تركيب كريات الدم الحمراء ، يقوي المناعة.
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فيتامين ج :  يوجد في »الليمون ، البرتقال ، الجوافة ، الكيوي ، الفلفل األخضر «.

أهميته :
يســاعد علــى امتصــاص الحديــد ، يســاعد علــى نضــارة البشــرة ، يســاعد علــة التئــام الجــروح و منــع 

النزيــف.

حمض الفوليك :  يوجد في الخضراوات الورقية الداكنة و الملونة كما يوجد في البازيالء ، البرتقال ، األلبان .

أهميته :
يمنع تشوه األجنة ، يقوي الجهاز العصبي ، يمنع بعض أنواع فقر الدم.

الكالسيوم :  و يوجد في :األلبان ، األجبان ، السردين ، السمسم األبيض .

أهميته :
يدخــل فــي تركيــب العظــام و األســنان ، يســاعد علــى تجلــط الــدم ، يحتــاج الطفــل يوميــًا وفــق 

عمــره الــى »270-400« مجــم يوميــًا.

الحديد :  و يوجد في مصدريين :
· مصدر حيواني في : اللحوم ، األسماك ، البيض ، الكبد.	
· مصــدر نباتــي : العــدس ، الفاصوليــاء ، البازيــالء ، الفواكــه المجففــة ، الخضــروات 	

الورقيــة الخضــراء داكنــة اللــون مثــل : الملوخيــة، الخبيــزة ، الســبانخ.
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أهميته :
يدخل في تركيب كريات الدم الحمراء ، يمنع اإلصابة بفقر الدم.

الزنك :  يوجد في : اللحوم الحمراء ، الفول السوداني ، زيت دوار الشمس ، الحبوب الكاملة .

أهميته :
يساعد على النمو و يمنع التقزم.



10

إن اهتمــام األم بصحتهــا وتغذيتهــا قبــل وخــالل الحمــل ضــروري لصحتهــا وقدرتهــا علــى اإلنجــاب، وبخاصــة أن الفتــرة اإلنجابيــة 
تضــع األم تحــت حاجــة الغــذاء الكامــل المتــوازن لتغطيــة العديــد مــن الوظائــف الفســيولوجية الهامــة، وكذلــك لتكويــن الجنيــن 

ونمــوه ولتكويــن أنســجة جديــدة أثنــاء الحمــل  ولتكويــن الحليــب الــالزم أثنــاء الرضاعــة.

احتياجات الحامل والمرضع من العناصر الغذائية

تــزداد احتياجــات الحامــل و المرضــع مــن الطاقــة والعناصــر الغذائيــة وذلــك 
لتغطيــة العديــد مــن الوظائــف الفســيولوجية الهامــة فــي هــذه المرحلــة 

وفيمــا يلــي اســتعراض ألهــم االحتياجــات:

 الطـــاقة:   تزداد مقررات الطاقة بمقدار )300 كيلو ســعر/يوم( أثناء الحمل 
                وبمقدار )500 كيلو سعر/يوم( للمرضعات.

 البروتيــن:  تــزداد المقــررات اليوميــة مــن البروتيــن للمرضــع بمعــدل )15غــرام( , كمــا تحتــاج الحامــل إلــى كميــات إضافيــة بمعــدل 
               )10 غــرام(, وأهــم المصــادر الغذائيــة الغنيــة بالبروتيــن )اللحــوم, الدواجــن واألســماك والبيــض, منتجــات األلبــان, 

                 البقوليات, الجوزيات والمكسرات(.

الفيتامينات:

فيتامين أ :
يوصــى بزيــادة فيتاميــن )أ( خــالل مرحلــة الحمــل بتنــاول المصــادر الغنيــة كالخضروات الورقيــة والفواكه 

الصفــراء الملونــة )الجــزر, المشــمش, الشــمام(, الكبــد والكلــى، كمــا يوصــى بزيــادة كميــة فيتاميــن )أ( أثنــاء مرحلة اإلرضاع.
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فيتامين ج
ينصــح بزيــادة مــا تتناولــه الحامــل مــن فيتاميــن  )ج( حيــث تأتــى أهميــة هــذا الفيتاميــن فــي تكويــن 
ــة نمــو الجنيــن، كمــا  ــا فــي مرحل ــاء االنقســام النشــط للخالي المــادة الرابطــة )الكوالجيــن( فــي أثن
تحتــاج  المرضــع  لهــذا الفيتاميــن إلفــرازه فــي الحليــب علمــًا بــان الرضيــع ال يكفيــه  الفيتاميــن 
ــات  ــع, وأهــم مصــادر فيتاميــن )ج( الفواكــه والحمضي الموجــود فــي حليــب األم  بعــد الشــهر الراب

ــل الفلفــل األخضــر والجوافــة. الطازجــة مث

حمض الفوليك:
إن أهميــة هــذا الفيتاميــن تأتــي لمــا لــه مــن أهميــة فــي انقســام الخاليــا ممــا يجعــل حاجــة الجنيــن 
إليــه كبيــرة, ولعلــه مــن أهــم مشــاكل النقــص الغذائــي فــي أثنــاء الحمــل, ولــذا يعطــى كجرعــات 
إضافيــة للحوامــل اللواتــي  بدأ عندهــن فقــر الــدم أو حتــى كوقايــة مــن حــدوث هــذا النــوع مــن فقــر 
الــدم، واهــم مصــادره: عصيــر الطماطــم، االفــوكادو، بــذور دوار الشــمس، الخضــروات الورقيــة، 

العــدس والحمضيــات.

العناصر المعدنية:
تــزداد الحاجـــة لجميــع العناصــر الغذائيـــة فــي أثنــاء الحمـــل واإلرضـــاع, لتصبـــح في ذروتهـــا خــالل الثلث 
الثالــث مــن الحمــل, حيــث تحتــاج الحامــل الكالســيوم المتواجــد فــي السمســم األبيــض ومنتجــات 
األلبــان والحديــد المتواجــد فــي اللحــوم الحمــراء، الكبــد، الخضــروات الورقيــة الخضــراء والبقوليــات 

لتغطيــة حاجــة الجنيــن منهمــا.
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التغذية المصاحبة لمتاعب الحمل

قــد تعانــي الحامــل مــن بعــض متاعــب الحمــل األول خاصــة فــي ســاعات النهــار األولــى, وقــد يمتــد إلــى بقيــة ســاعات اليــوم 
مصحوبــًا بالقــيء أحيانــًا, وقــد يكــون ذلــك بســبب االضطــراب فــي اإلفــرازات الهرمونيــة فــي بدايــة الحمــل, وللتخفيــف مــن هــذه 

المشــاكل يمكــن اتبــاع مــا يأتــي :
- تناول السوائل بين الوجبات وليس معها, خاصة في الصباح الباكر.

- تجنب األطعمة الدسمة المقلية والبهارات.
 - تناول الطعام ببطء مع المضغ الجيد.

- زيادة عدد الوجبات مع تقليل كمية الطعام في الوجبة الواحدة.
- زيادة تناول األغذية الغنية باأللياف مثل الحبوب الكاملة, الفواكه, 

الخضراوات والبقوليات.
-القيام ببعض التمارين الرياضية.

اإلرشادات الغذائية لألم الحامل

· اتباع نظام غذائي متوازن واالبتعاد عن العادات السيئة في الغذاء.	
· التنويع الغذائي.	
· المحافظة على الزيادة الطبيعية في الوزن.	
· االعتدال في تناول المنبهات )الشاي والقهوة(.	
· االمتناع عن التدخين واالبتعاد عن األماكن التي يتم فيها التدخين.	
· شرب من 2-3 لتر من الماء أي ما يعادل من 8-10 اكواب يوميا على األقل.	
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اإلرشادات الغذائية لألم المرضع

· التقليل من تناول المشروبات المنبهة مثل الشاي والقهوة.	
· تجنــب األغذيــة المتبلــة والمقليــة واألغذيــة ذات الروائــح النفــاذة كالبصــل والثــوم ألنهــا تؤثــر 	

فــي مــذاق الحليــب.
· تنــاول غــذاء متــوازن يشــمل جميــع المجموعــات الغذائيــة مــن اللحــوم والحليــب والخضــراوات 	

الفاكهــة والنشــويات.
· تناول كميه كافيه من السوائل بشكل عام والحليب بشكل خاص.	
· تناول أقراص الحديد.	
· تجنب اإلجهاد الجسمي والعقلي واالنفعاالت.	
· شرب من 2-3 لتر من الماء أي ما يعادل من 8-10 اكواب يوميا على األقل.	

الرضاعة الطبيعية:

هــي عمليــة إمــداد الطفــل بحليــب االم وذلــك مــن خــالل وضــع الطفــل علــى صــدر 
األم بعــد الــوالدة مباشــرة، أو خــالل الســاعة األولــى بعــد الــوالدة.

يتكــون حليــب األم فــي األيــام األولــى مــن والدة طفلهــا مــن المــادة الصفــراء 
»حليــب اللبــأ«، والتــي تفــرز بعــد الــوالدة مباشــرة،ويحتوي حليــب األم علــى جميــع 
المــواد الغذائيــة الضروريــة والكافيــة لنمــو الطفــل العقلــي والجســدي؛ كمــا يحتــوي 

علــى مــواد مناعيــة وأجســام مضــادة تســاعد فــي حمايــة الطفــل مــن األمــراض.
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وجميــع العناصــر الغذائيــة الموجــودة فــي الحليــب متشــابهة إلــى حــد بعيــد عنــد كل األمهــات، وخاصــة تلــك األم التــي تحــرص علــى 
تنــاول غــذاء صحــي متــوازن. إال ان كميــة المــواد الدهنيــة فــي حليــب األم تختلــف مــن وقــت آلخــر خــالل اليــوم؛ ففــي آخــر النهــار 
تكــون أعلــى منهــا فــي أولــه، وكميتــه فــي حليــب آخــر الرضعــة أعلــى منهــا فــي أول الرضعــة، وكلمــا قصــرت الفتــرة بيــن الرضعــة 

والرضعــة تــزداد كميــة الدهــون فــي حليــب األم.

ثــم يجــب أن تكــون الرضاعــة عنــد الطلــب أي إرضــاع الطفــل فــي الوقــت الــذي يريــده الطفــل أو تحتاجــه األم، بــدون قيــود علــى 
مــدة أو عــدد مــرات الرضاعــة، وهــذا يســاعد علــى تلبيــة حاجــات الطفــل عندمــا يجــوع، أو حاجــات األم عنــد امتــالء ثدييهــا، ويكــون 
ذلــك ببقــاء األم والطفــل معــًا فــي النهــار والليــل ووضــع الطفــل علــى الثــدي عندمــا يظهــر عليــه عالمــات الجــوع مثــل وضــع يــده 

فــي فمــه، أو البحــث بفمــه عــن الثــدي، أو غيــر ذلــك مــن الحــركات وقــد يلجــأ بالنهايــة للبــكاء.

الرضاعــة الطبيعيــة حــوار يومــي بيــن األم وطفلهــا، ليســت مجــرد نقــل للعناصــر الغذائيــة والفيتامينــات، بــل هــي نقــل للمشــاعر 
واألحاســيس واألفــكار.
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فوائد الرضاعة الطبيعية 

الفوائد التي تعود به الرضاعة الطبيعية على الطفل :
 1. توفير غذاء متكامل وكاف للطفل

 2. توفير غذاء نظيف غير ملوث؛ ألنه يمر مباشرة من ثدي األم إلى فم الطفل وبذلك ال يتعرض للتلوث. 
3. المساعدة على نمو الفك واألسنان بشكل سليم.

4. توفير غذاء يحمي الطفل بتقوية جهاز المناعة، وبالتالي التقليل من خطر إصابته بأمراض عدة.

الفوائد التي تعود بها الرضاعة الطبيعية على األم :
1.تساعد على إحداث التقلصات الرحمية؛ مما يقلل من فقدان الدم 
ووقف النزيف ويساعد في عودة حجم الرحم إلى ما كان عليه قبل 

الحمل .
 2. تساعد األم على استرجاع وزنها الذي كان قبل الحمل.

3. تقلل من خطر اإلصابة بسرطان الثدي والمبيض ما قبل سن 
اليأس .

 4. تقلل من حدوث ما يسمى اكتئاب ما بعد الوالدة.
 5. توطد العالقة والترابط العاطفي بين األم والطفل.

 6. توفر لألم الراحة والوقت لراعية طفلها وأسرتها وتجعل إطعام الطفل ليال مريحا.
7. تؤخر حدوث حمل جديد خاصة في األشهر الستة األولى بعد الوالدة إذا كانت الرضاعة طبيعية خالصة.
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الرضاعة الطبيعية الخالصة )البحتة( 

هــي االعتمــاد الكلــي علــى الرضاعــة الطبيعيــة خــالل الشــهور الســتة األولــى بعــد الــوالدة وعــدم إعطــاء الطفــل مــاء أو ســوائل 
أخــرى أو أيــة أطعمــة، أي أن تقتصــر تغذيــة الطفــل علــى حليــب األم فقــط خــالل الســتة أشــهر األولــى مــن عمــره، وقــد أوصــت 
منظمــة الصحــة العالميــة واليونيســف بضــرورة إعطــاء الطفــل حليــب األم فقــط خــالل الســنتة أشــهر االولــى مــن عمــره، وذلــك 
ألن حليــب األم يلبــي احتياجــات الطفــل بــدون أيــة إضافــات، وينصــح إضافــة األغذيــة التكميليــة عنــد بلــوغ الطفــل الســتة شــهور 

مــع االســتمرار بالرضاعــة الطبيعيــة.

الرضاعة المبكرة فورا بعد الوالدة

وتعنــي إتاحــة الفرصــة للرضيــع أن يرضــع مــن والدتــه فــي أقــرب وقــت بعــد 
الــوالدة، وأن يبقــى مــع أمــه فــي غرفتهــا طيلــة الوقــت بعــد الــوالدة.

كيف أرضع طفلي؟ 
يجــب منــح الطفــل الفرصــة لكــي يرضــع مــن ثــدي أمــه رضاعــة طبيعيــة 
مطلقــة خــالل األشــهر الســتة األولــى بعــد الــوالدة، وعــدم إعطائــه المــاء، 
أو ســوائل أخــرى، أو أيــة أطعمــة تكميليــة، وعنــد بلــوغ الطفــل ســتة أشــهر 
يجــب البــدء بإضافــة أغذيــة تكميليــة مــع مواصلــة إرضــاع الطفــل رضاعــة 

طبيعيــة إلــى أن يبلــغ عاميــن. 
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كيف يتعلق الطفل بثدي أمه بطريقة صحيحة؟
ال بــد لــألم مــن إرضــاع طفلهــا بطريقــة ســليمة صحيحــة؛ ولتتــم الرضاعــة الطبيعيــة بشــكل مريــح لــكال الطرفيــن وعلــى نحــو أمثــل 

ينصــح باتبــاع مــا يلــي :

- يراعى أن يكون وضع األم مريحا سواء كانت جالسة أو مستلقية إلرضاع طفلها.

- تضــم األم طفلهــا إلــى صدرهــا ويكــون جســم الرضيــع مالصقــا لجســمها، وتكــون أذنــه العليــا وكتفــه وأعلــى حوضــه علــى 
اســتقامة واحــدة.

- تسند األم بساعدها مقعدة الطفل باإلضافة إلى رأسه وكتفيه.

-  تسند األم الثدي بيدها األخرى، وتقربه من فم الطفل )تقرب كل الثدي من فم الطفل وليس فقط الحلمة(.

- يكــون الطفــل بوضــع جيــد علــى الثــدي بحيــث تكــون ذقنــه مالمــس للثــدي )فــي الطــرف الســفلي للهالــة( وشــفته العليــا مقابلــة 
للحلمــة فتجعــل األم الحلمــة تالمــس الشــفة العليــا للطفــل )فتحــث الطفــل ليفتــح فمــه(.

- تنتظــر األم حتــى يفتــح الطفــل فمــه بوســع، فتجــذب رأســه تجــاه الحلمــة بحيــث تجعــل الشــفة الســفلية مقلوبــة تالمــس الطــرف 
الســفلي للهالــة فيمســك الطفــل بالثــدي بالشــكل الصحيح.

- يمأل البروز المتكون من الحلمة ومعظم الهالة فم الطفل.

ــج مــن المــص  ــاء المــص الحلمــة للخلــف وباتجــاه ســقف الحلــق المــرن بمزي - يأخــذ الطفــل مصــات بطيئــة وعميقــة، ويســحب أثن
والضغــط، فيحــدث ضغــط علــى جيــوب الحليــب كمــا يحفــز القنــوات اللبنيــة حتــى يندفــع الحليــب فــي فــم الطفــل فيبلعــه.

ــة الحليــب  - مــن المهــم جــدا التأكــد مــن أن الطفــل يتعلــق بالثــدي بشــكل صحيــح وذلــك لمنــع حــدوث مشــاكل مثــل عــدم كفاي
واحتقــان الثــدي وتشــقق الحلمــة.



18

ومــن جهــة أخــرى يجــب أن يســمح للطفــل باالنتهــاء مــن الرضاعــة مــن الثــدي األول قبــل تقديــم الثانــي لــه، وبعــض األطفــال قــد 
يكتفــي مــن الرضاعــة مــن أحــد الثدييــن فــي الرضعــة الواحــدة، أو يريــد الرضاعــة مــن كال الثدييــن خــالل الرضعــة علــى أن تعــود للثــدي 

الــذي انتهــت منــه فــي المــرة الســابقة، وكال األمريــن طبيعــي.

ــام األولــى مــن  ــن 8-12 رضعــة  خــالل النهــار والليــل علــى األقــل خــالل األي يقــدر عــدد مــرات الرضاعــة فــي الـــ 24 ســاعة مــا بي
الــوالدة، ويســمح للطفــل باالســتمرار بالرضاعــة حتــى يتــرك الثــدي بنفســه.

على االم إرضاع طفلها في فترة الليل النه خالل هذه الفترة يتم تحفيز هرمون البروالكتين الذي يعمل على إدرار الحليب

مالحظة : تجنب استعمال زجاجة اإلرضاع أو )اللهاية(، أو أية حلمة اصطناعية.

األم العاملة المرضع : وتقوم األم العاملة للمحافظة على الرضاعة الطبيعية وسيلة اعتصار الحليب تعد طريقة فعالة لمنح 
                                 الطفل حليب األم خالل العمل، وفيما يلي توضيح عن كيفية اعتصار الحليب :

هناك طريقتين العتصار الحليب هما:
أ- االعتصار باليد: 

وهــي عمليــة ســهلة ســريعة وغيــر مكلفــة وتعتبــر أنظــف وأفضــل الطــرق للحصــول علــى حليــب الثــدي، وهــي ال تســتغرق أكثــر 
مــن 20 – 30 دقيقــة، ولكــي تتــم عمليــة االعتصــار بشــكل صحيــح ينصــح بمراعــاة األمــور التاليــة:

- إيجاد مكان هادئ وخاص.
- غسل اليدين جيدا بالماء والصابون.

- تحضيــر كــوب نظيــف ولــه غطــاء محكــم ذو فتحــة واســعة وســكب مــاء مغلــي فيــه ثــم تقــوم األم بإفــراغ المــاء المغلــي مــن 
الوعــاء مباشــرة قبــل بــدء عمليــة االعتصــار.

- وضع اليد على هالة الثدي بحيث تكون اإلبهام والسبابة متقابلين على الطرف الخارجي للهالة.
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- الضغط على الثدي إلى الخلف باتجاه الصدر بواسطة اإلبهام والسبابة مع مراعاة أال تحرك األم أصابعها فوق الثدي.
- تقريب اإلبهام والسبابة من بعضهما البعض لينساب الحليب ثم إرخاء اليد والضغط مرة أخرى.

- تكرير نفس العملية بنقل األصبعين لمكان آخر حول الهالة.
- ثــم تقــوم األم بتخزيــن الحليــب المعتصــر حيــث تســتطيع تركــه فــي درجــة حــرارة الغرفــة لمــدة تتــراوح بيــن 4 – 6 ســاعات، أو فــي 

الثالجــة لمــدة تصــل إلــى 48 ســاعة علــى أن ال يوضــع فــي بــاب الثالجــة، كمــا يمكــن حفظــه فــي مجمــد الثالجــة لمــدة أســبوعين.

ب- االعتصار بالشفاط: 

ويجب أن يكون الشفاط سهل االستعمال، مريح وفعال وغير مؤذ لألم وجميع أجزاء الشفاط سهلة التنظيف.

مخاطر الرضاعة الصناعية على الطفل

· زيادة خطر حدوث االسهال	
· زيادة خطر التعرض ألمراض الجهاز التنفسي الحادة.	
· زيادة خطر العدوى نتيجة تلوث اللبن الصناعي أثناء تحضيره.	
· زيادة خطر اإلصابة بنقص في بعض العناصر الغذائية.	
· زيادة خطر تعرض األطفال لألمراض المزمنة وبعض أنواع السرطان .	
· زيادة نسبة اإلصابة بالعدوى بأمراض الجهاز الهضمي والتهابات األذن.	
· زيادة معدالت وفيات األطفال وخاصة الرضع بين الذين يعتمدون على اللبن الصناعي والتركيبات المختلفة كبديل للبن األم.	

في ضوء ما تقدم فإن منظمة الصحة العالمية توصي بضرورة الرضاعة الطبيعية الخالصة للطفل لمدة الستة أشهر األولى من 
العمر ويبدأ إعطاء الطفل طعام تكميلي له بعد الستة أشهر مع ضرورة استمرار الرضاعة الطبيعية حتى يتم الطفل عامه الثاني .
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األغذية التكميلية وعالقتها بالرضاعة الطبيعية

يحتــاج الطفــل إلــى أغذيــة تكميليــة باإلضافــة إلــى حليــب األم عندمــا يكمــل شــهره الســادس، حيــث يعتــاد تدريجيــا« علــى تنــاول 
أطعمــة أخــرى إلــى جانــب حليــب األم.

ويتــم تحضيــر األغذيــة التكميليــة بشــكل خــاص للطفــل، أو يكــون مــن أكل العائلــة المعتــاد بعــد إكمــال الطفــل عامــه األول ولكــن 
بعــد هرســه أو تقطيعــه أو إضافــة أنــواع أخــرى لتوفيــر المــواد المغذيــة فــي الطعــام.

القواعد األساسية إلدخال األغذية التكميلية:

ــة  لكــي تتأكــد األم مــن أن األطعمــة التــي تقدمهــا لطفلهــا كافيــة وغني
بمــا يحتاجــه مــن عناصــر غذائيــة، عليهــا مراعــاة القواعــد التاليــة عنــد البــدء 

بتقديــم األطعمــة التكميليــة للطفــل:

-  البــدء بإدخــال األغذيــة التكميليــة علــى عمــر 6 أشــهر مــع االســتمرار 
بالرضاعــة الطبيعيــة لمــدة عاميــن أو أكثــر.

-  تقديــم نوعــا واحــدا مــن الطعــام المهــروس فــي كل مــرة وإضافــة نوعــا 
جديــدا مــن الطعــام كل ثالثــة أيــام.

- تنويــع األطعمــة المقدمــة لضمــان توفــر المــواد المغذيــة: اللحــوم، الدجــاج، الســمك أو البيــض، منتجــات الحليــب التــي تشــكل 
مصــدرا جيــدا للكالســيوم، الخضــروات والفواكــه الغنيــة بالفيتامينــات، أو األطعمــة التــي تحتــوي علــى المــواد الدهنيــة كونهــا 
مصــدر مهــم ورئيســي للطاقــة، ومحاولــة التقليــل مــن العصائــر، وتجنــب الشــاي أو القهــوة أو أيــة ســوائل محــالة أو أيــة أشــربة 

غازيــة تحتــوي علــى الصــودا.
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-  البدء بكميات قليلة مع زيادتها تدريجيا مع نمو الطفل.
-  تقديم صنف صنف من االغذية لتجنب حدوث الحساسية.

-  تقديم الطعام اللين والرخو في البداية ثم زيادة قوامه تدريجيا.
-  استخدام الفنجان أو الملعقة، وعدم اللجوء لزجاجة الرضاعة.

-  يجــب أن يكــون الطعــام المقــدم طازجــا، نظيفــا ومطهــوا جيــدا، وإذا لــم يتــم وضعــه 
فــي الثالجــة يجــب تقديمــه للطفــل خــالل ســاعتين مــن تحضيــره.

-  االبتعاد عن إضافة السكر أو الملح أو البهارات والتوابل إلى غذاء الطفل.
-  الحــرص علــى تغذيــة الطفــل خــالل مرضــه وزيــادة عــدد الوجبــات التكميليــة بعــد 

بالرضاعــة الطبيعيــة. الشــفاء مــع االســتمرار 
-  تشــجيع الطفــل علــى تنــاول األغذيــة التكميليــة والجلــوس معــه، وعــدم إجبــاره علــى 

تنــاول الطعــام، بــل يجــب أن يكــون وقــت الوجبــة كافيــا، مفرحــا ومســليا.
-  يحبذ إعطائه الماء والسوائل بعد إنهاء الوجبة وليس خاللها.

-  الحــرص علــى غســل الخضــار والفواكــه جيــدا قبــل تحضيرهــا، وكذلــك غســل يــدي 
الطفــل قبــل إطعامــه.

 مالحظة: أفضل طعام يفضل البدء به في االغذية التكميلية هو االرز المطحون.
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أطعمة الشهر السابع

الغرض االساسي خالل هذا الشهر هو أن يعتاد على تناول االغذية إلى جانب الرضاعة الطبيعية باستخدام الملعقة والكوب.

عدد الوجبات الكمية قائمة الوجبات

رضاعة حسب الطلب + وجبتان 
من قائمة الوجبات 

حليب االم

1-2 ملعقة كبيرة االرز المطحون )مسلوق

نصف تفاحة متوسطة الحجم
تلتين موزة متوسطة الحجم

تفاح مهروس )طازج ومسلوق(
موز مهروس )طازج ومسلوق(

1-2 ملعقة كبيرة  بطاطس مهروسة )طازج ومسلوق(
جزر مهروس )طازج ومسلوق(

تمد هذه القائمة الطفل )100سعرة حرارية(
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أطعمة الشهر الثامن والتاسع

في هذه الفترة تزداد احتياجات الطفل من أغذية الطاقة وأغذية البناء والنمو، في الشهر التاسع تبدأ االم  بتشجيع الطفل 
على االمساك بقطع الطعام.

عدد الوجبات الكمية قائمة الوجبات

رضاعة حسب الطلب + 
ثالث وجبات من قائمة 

الوجبات 

حليب االم

2-3 ملعقة كبيرة
شريحة صغيرة من الخبز

 ارز مسلوق، عدس مسلوق، فول مقشور، خبز
أي نوع من الحبوب والبقوليات

نصف حبة فاكهة متوسطة الحجم
100مل من العصير أي ما يقارب ربع فنجان صغير

فاكهة مسلوقة ومهروسة
عصير فاكهة نوع واحد

2-3 ملعقة كبيرة
ملعقة كبيرة مرق

خليط من الخضروات المسلوقة مع مرق الدجاج او 
اللحم

ملعقة كبيرة
ملعقة كبيرة 
بيضة واحدة

دجاج مسلوق قطع صغيرة جدا
كبدة دجاج مهروسة
صفار بيض مسلوق

تمد هذه القائمة الطفل )200سعرة حرارية(
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أطعمة الشهر 10 - 12

في هذه الفترة تزداد احتياجات الطفل من أغذية الطاقة وأغذية البناء والنمو، ويالحظ أنه يمكن البدء بإعطاء منتجات األلبان.
عدد الوجبات الكمية قائمة الوجبات

رضاعة حسب الطلب + ثالث 
وجبات من قائمة الوجبات 

+ وجبة خفيفة

حليب االم
2-3 ملعقة كبيرة

شريحة متوسطة الحج من الخبز
 2-3 ملعقة كبيرة
2-3 ملعقة كبيرة

ارز مسلوق، معكرونة، عدس مسلوق، فول 
 مقشور، خبز

أي نوع من الحبوب والبقوليات
ارز مع الحليب

مهلبية )حليب، برتقال(

نصف حبة فاكهة متوسطة الحجم
200 مل من العصير أي ما يقارب نصف فنجان 

صغير

فاكهة مسلوقة ومهروسة
عصير فاكهة نوع واحد

1-4 ملعقة كبيرة
2 ملعقة كبيرة مرق

خليط من الخضروات المسلوقة مع مرق الدجاج 
او اللحم

2 ملعقة كبيرة
2 ملعقة كبيرة

2 ملعقة كبيرة  
بيضة واحدة
شريحتين

نصف كوب

دجاج مسلوق قطع صغيرة جدا
كبدة دجاج مهروسة

سمك مشوي او مسلوق
صفار بيض مسلوق

جبن ابيض
 زبادي

تمد هذه القائمة الطفل )-300 400سعرة حرارية(
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أطعمة الشهر 12 - 24

يبدأ الطفل في تناول طعام العائلة، كمان يمكن إعطاء الطفل العسل والكيك والبسكويت.
عدد الوجبات الكمية قائمة الوجبات

رضاعة حسب الطلب + ثالث 
وجبات من قائمة الوجبات 

+ 2 وجبة خفيفة

حليب االم

3-2 ملعقة كبيرة
شريحة متوسطة الحج من الخبز

3ملعقة كبيرة
3ملعقة كبيرة

ارز مسلوق، معكرونة، عدس مسلوق، فول 
 مقشور، خبز

أي نوع من الحبوب والبقوليات
ارز مع الحليب

مهلبية )حليب، برتقال(

حبة فاكهة متوسطة الحجم
400 مل من العصير أي ما يقارب فنجان صغير

فاكهة مسلوقة او طازجة حسب الليونة
عصير فاكهة نوع واحد

4 ملعقة كبيرة
2 ملعقة كبيرة مرق

خليط من الخضروات المسلوقة مع مرق الدجاج 
او اللحم

3 ملعقة كبيرة
3 ملعقة كبيرة
3 ملعقة كبيرة 
3 ملعقة كبيرة 

بيضة واحدة
3 شرائح

كوب

دجاج مسلوق قطع صغيرة جدا
كبدة دجاج مهروسة

سمك مشوي او مسلوق
اللحم االحمر مسلوق او مفروم

بيض مسلوق
جبن ابيض

 زبادي
تمد هذه القائمة الطفل )500- 600سعرة حرارية(
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تغذية المراهقين

هــي مرحلــة انتقاليــة مــن مراحــل الحيــاة وهــي تربــط بيــن مرحلــة الطفولــة ومرحلــة البلــوغ 
وهــي فتــرة النمــو الســريع الثانيــة للطفــل ويرافــق النمــو تغيــرات فيزيائية عديــدة الجوانب 
تكــون مقدمــة البلــوغ؛ حيــث تبــدأ عالمــات البلــوغ و تســتمر المرحلــة حتــى النضــوج الكامــل، 
حيــث يحــدث فيهــا نضــوج عضــوي وتطــور عقلــي مــن الطفولــة إلــى البلوغ.  وتختلــف فــي 
مدتهــا وتوقيتهــا مــن مراهــق ألخــر؛ ولكنهــا عــادة تكــون عنــد الفتيــات مــا بيــن 10-18 ســنة 
11-19 ســنة حيــث يتعرضــوا لتغيــرات جســدية وفســيولوجية ونفســية  والفتيــان مــن 

ــة الغذائية  لهــم. وســلوكية تؤثرعلى الحال
النمــو الجســمي الســريع فــي هــذه المرحلــة يتطلــب زيــادة مــن الطاقــة الحراريــة والعناصــر 
الغذائيــة األخــرى للمراهقيــن ومنــه فالغــذاء المتــوازن الصحــي خــالل مرحلــة المراهقــة 
ــد أيضــا  ــل يفي ــة، ب ــدة خــالل هــذه المرحل ــد فقــط فــي النمــو األمثــل والصحــة الجي ال يفي
بالوقايــة مــن األمــراض المزمنــة فيمــا بعــد. كمــا أن التغذيــة الجيــدة تفيــد الفتــاة المراهقــة 

فــي التحضيــر للحمــل الســليم.

االحتياجات الغذائية للمراهقين

تزداد الحاجة الى كمية اكبر من الطعام لدعم النمو خالل هدة الفترة من الحياة.	 
يراعى احتياج الفتيات الى زيادة مايتناولنه من غذاء في وقت مبكر عن الذكور بسبب بلوغهن المبكر.	 
احتياج الذكور الى كميات من الطعام اكثر من الفتيات ما يخدم نمو العضالت لديهم.	 
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اوال : اغذية الطاقة:

تتعاظــم الحاجــة الــى تنــاول مقاديــر اكبــر مــن الســعرات الحراريــة و األغذيــة المــزودة بالطاقــة كلمــا زاد اســتهالك الطاقــة وبالرغــم 
مــن وجــود فــروق فرديــة فــان احتيــاج المراهقيــن اعلــى مــن اي مرحلــه عمريــة

 فاحتياج االنثى يتراوح ما بين 1500- 3000 سعر حراري يوميا.
 واحتياج الذكر ما بين 2000- 4000 سعر حراري يوميا.

ومن أمثلة هذه االغذية : الخبز، االرز، البطاطس، التمر والعسل .

ثانيا :اغذية البناء والنمو )البروتينات(:

ــة  الحتياجــات النمــو والمحافظــة علــى أنســجة الجســم حيــث  و هــي ضروري
انهــا تدخــل فــي بنــاء و تجديــد الخاليــا و مــن ثــم بنــاء الكتلــة العضليــة.

البقــول  و  الســمك  الطيــور،  اللحــوم،  األلبــان،  منتجــات   : أمثلتهــا  ومــن 
)العــدس(.

ثالثا: الفيتامينات و األمالح المعدنية:

الفيتامينات ضرورية لتنظيم العديد من نشاطات وفعاليات األيض اثناء 
المراهقة و من أهمها ما يلي:

فيتامين )أ( المتواجد في صفار البيض والجزر والمشمش والكبد. 

فيتامين )ج( المتواجد في الحمضيات والجوافة والفراولة وفيتامين. 

فيتامين )ب6( المتواجد في الحبوب والخميرة.
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الكالسيوم:
للهيــكل  الســريع  النمــو  لمرحلــة  نظــرا  الكالســيوم  مــن  عاليــة  إلــى نســبة  المراهقــة  تحتــاج مرحلــة 
العظمــي. فخــالل هــذه المرحلــة يتكــون حوالــي %45 مــن كتلــة الهيــكل العظمــي. ويــؤدي انخفــاض 

الكالســيوم إلــى مشــاكل فــي العظــام.
مصــادر الكالســيوم : هــي األلبــان ومنتجاتهــا؛ كمــا يوجــد فــي الســردين، والســلمون. واألســماك 

العظميــة األخــرى، وأهــم مصــادر الكالســيوم هــو السمســم األبيــض.

الحديد:
يحتــاج المراهــق للحديــد ليواكــب الزيــادة فــي نمــو األنســجة العضليــة وبالتالــي زيــادة كميــة الــدم الــوارد إليهــا، أمــا بالنســبة للبنــات 

لتعويــض مــا يفقــد مــن الــدم مــن الــدورة الشــهرية. 
وتعتمــد نســبة الحديــد الممتــص علــي محتــوي الوجبــة الغذائيــة مــن الحديــد والموجــود بصــورة متاحــة لالمتصــاص حيــث الحديــد 
الموجــود فــي المصــادر الحيوانيــة و يكــون فــي صــورة متاحــة لالمتصــاص اكثــر مــن الحديــد الموجــود فــي المصــادر النباتية حيــث 
امتصــاص الحديــد االتــي مــن المصــادر النباتيــة يعتمــد علــي وجــود محفــزات ومثبطــات لالمتصــاص والمحفــزات مثــل االحمــاض 
العضويــة مثــل الســتريك ) يوجــد فــي الموالــح ( ، ايضــا )فيتاميــن ج ( يعمــل علــي زيــادة االمتصــاص والمثبطــات المتصــاص الحديــد 

مثــل الفينــوالت العديــدة )توجــد فــي الشــاي ,الخضــروات, بقوليــات(- فيتــات )توجــد فــي الحبــوب البقوليــات (.  

ويــؤدي نقــص الحديــد إلــى شــحوب فــي الجســم وضعــف عــام، وصــداع, وضعــف فــي التنفــس، 
المعديــة.  باألمــراض  واإلصابــة 

والكلــي(، وفــي  والقلــب  الكبــد  مثــل  األعضــاء  لحــوم  )خصوصــا  اللحــوم  للحديــد  الهامــة  المصــادر 
بالحديــد. المدعمــة  الحبــوب  ومنتجــات  البنــدق،  الســبانخ،  مثــل  الداكنــة  الورقيــة  الخضــروات 
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رابعا: الماء:

ــا الــى كمية  مــن المــاء تتــراوح بيــن )2-3( لترات  فــي اليــوم بمعنــي ان  ــغ يومي يحتــاج الشــخص البال
6-8 اكــواب مــن المــاء يوميــا تكفــي حاجــة معظــم االفــراد وليــس جميعهــم الن هنــاك عوامــل توثــر 
علــي احتياجــات الفــرد مــن المــاء مثــل نوعيــة الغــذاء وكميتــه والظــروف البيئيــة والمرضيــة وعمــر الفــرد 

والنشــاط البدنــي.

خامسا: الدهون:

الدهــون مصــدر هــام جــدا للطاقة و يـــمكن االســتفادة 
منهــا مباشــرة  أو تخزينهــا لحيــن الحاجــة.

 إذا زاد مقــدار الدهــون عــن حاجــة الجســم تتراكــم فــي 
أماكــن مختلفــة مــن الجســم أهمهــا األنســجة الدهنيــة 
وعلــى  الدمويــة.  األوعيــة  جــدار  فــي  تترســب  وقــد 
الرغــم مــن أهميــة الدهــون اال أن االفــراط فيهــا يــؤدى 

الــى كثيــر مــن األضــرار.
فــي  المتكامــل  المتــوازن  الغــذاء  تنــاول  مــن  والبــد 
كل وجبــة مــن مجموعــات الطعــام الســتة باالســتعانة 
بالهــرم الغذائــي مــع ممارســة الرياضــة يوميــًا بانتظــام 

ــة. وبجدي
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تحسين تغذية المراهقين

يمكن تحسين تغذية المراهقين خالل عدة تدابير: 
1- تناول كمية من الغذاء كافية ومناسبة وفي اوقات محددة و اتباع العادات الغذائية الصحية.

2- تجنــب اإلســراف فــي تنــاول األغذيــة وال ســيما تلــك الغنيــة فــي محتواهــا مــن  الســكريات 
والدهون

3- تقليل المتناول من الحلويات، الوجبات السريعة، المشروبات الغازية .
4- ممارسة الرياضة البدنية بانتظام لحرق الزائد من السعرات الحرارية وتقوية العضالت .

5- الحرص علي تناول وجبة االفطار صباحًا.
6- التأكــد مــن طبــخ الدواجــن ومشــتقاتها واللحــوم األخــرى، ونظافــة ادوات واماكــن تقطيــع 

ــن  ــل الباعــة المتجولي ــاول اطعمــة يتــم شــرائها مــن قب ــم، وعــدم تن ــة من الجراثي اللحــوم للوقاي
ويجــب حفــظ الطعــام بطريقــة صحيــة وغســل الخضــروات والفواكــه بالمــاء قبــل اســتعمالها، تنــاول 

ــان المبســترة. االلب
7- تناول غذاء متوازن مختلف المجموعات الغذائية.

8- مكافحة العدوى بالطفيليات التي يمكن ان تنتقل بواسطة الطعام والشراب وغير ذلك .
9- مكافحة نقص االحتياجات البيئية ) مثل نقص اليود والفلوريد والحديد( عن طريق تناول المكمالت الغذائية.

10- توفير المياه النقية وضمان سالمة الغذاء وكلها امور تعتبر من المتطلبات األساسية لتعزيز الصحة.
11- اعداد الطعام وتقديمة وفق قواعد الصحة والسالمة.



31

الـنـظــــافـــة الشخصيــة

النظافــة الشــخصية هي مجموعــة العــادات و الممارســات التــي يفعلها اإلنســان للحفاظ علــى صحتــه و رائحتــه ، تعتبــر هــي 
عماد الصحــة و عامــل مهــم فــي احتــرام النــاس و مبعــث الحيويــة و النشــاط لإلنســان، لــذا يجــب االهتمام بالنظافة الشــخصية.

 
دليلك للنظافة الشخصية في نقاط بسيطة:

 
1- رائحة الجسد:

· يجب ارتداء مالبس خارجية نظيفة ، و تغيير المالبس الداخلية يوميا خاصة في فصل الصيف.	
· تغيير المالبس المتسخة أو المبللة بالعرق في أقرب وقت ممكن.	
· يجب غسل الجراب يوميا بعد ارتدائه .	
· يجب خلع الساعة والمجوهرات خالل العمل لعدم حمل األتربة و الجراثيم .	
· يجب تنظيف الحذاء عند الدخول إلى المنزل.	

 
2- االستحمام:

· يوميًا في كل الفصول كل صباح، أو على األقل ثالث مرات أسبوعيا 	
وبعد كل نشاط رياضي.

· الحرص على استخدام فوطة نظيفة وجافة، وغسلها بانتظام وعدم 	
مشاركتها مع بقية أفراد األسرة.
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٣- الشعر:
· غسل الشعر خاصة الطويل، كل يومين على األقل.	
· قص الشعر المصاب بالتلف أو التقصف بانتظام.	
· في حالة اإلصابة بالقشر أو القمل، البد من استشارة طبيب الجلدية.	

٤- األذن:
· التنظيف المنتظم حول وخارج األذن باإلصبع أثناء االستحمام.	
· تنظيف األذنين من المادة الشمعية بحذر ودون مبالغة.	

٥- التخلص من رائحة الفم الكريهة:
· كثرة شرب الماء.	
· غسل األسنان بالفرشاة والمعجون.	
· االبتعاد عن منتجات التبغ.	

7- األظافر:
· تقليم األظافر اسبوعيًا.	
· غسل األظافر جيدًا بالماء والصابون يوميًا.	

 8- القدمين:
· غسل القدمين بانتظام، خاصة بين األصابع.	
· عدم ارتداء أحذية ضيقة.	
· ال ُيفضل ارتداء نفس الحذاء لمدة طويلة، بقدر اإلمكان.	
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نـظــــافـــة الـــمــنــزل

نظافــة المنــزل جــزٌء أساســي مــن صحــة أفــراده النفســية والجســدية، وانعــكاس لصورتهــم وأســلوب حياتهــم. تحتــاج كل أســرة 
إلــى وضــع نظــاٍم للحفــاظ علــى نظافــة المنــزل، يشــمل كل تفاصيلــه، ويشــترك فيــه جميــع أفــراد األســرة.

المطبخ:
دًا للجلــي، تضــع فيــه المــاء النظيف وســائل الجلي واإلســفنجة 	  ــص وعــاًء محــدَّ خصِّ

صــة للجلــي؛ وال تســتخدم إســفنجة المطبــخ أليــة اســتعماالت أخــرى مثــل  المخصَّ
تنظيــف الحمــام أو األرض أو الغبــار.

اســتبدل إســفنجة المطبــخ كل أســبوعين، إذ تحتــوي اإلســفنجة المســتعَمَلة 	 
عــب تطهيرهــا بشــكل كامــل. علــى العديــد مــن الجراثيــم والبكتيريــا ومــن الصَّ

ــر المجلــى واألســطح التــي تســتخدمها لتحضيــر الطعــام وجففهــا جيــدًا، 	  طهِّ
مباشــرة بعــد كل اســتعمال.

اســتخدم المناشــف الورقيــة التــي يمكــن التخلــص منهــا، عنــد تنظيــف أشــياء 	 
ــب انتقــال البكتيريــا إلــى األدوات أو األطعمــة األخــرى. متســخة جــدًا أو ملوثــة، أو عنــد التعامــل مــع األغذيــة النيئــة لتجنُّ

ابون بعد تناول األكل.	  امسح طاولة الطعام بالماء والصَّ
عام تتراكم عليه.	  ف الغاز بالماء والصابون بعد كل استعمال وال تترك آثار الطَّ نظِّ
ص سلة مهمالت للمطبخ وغطاًء مناسبًا لحجمها، وال ترِم أي نفايات فيها قبل وضع كيٍس داخلها.	  خصِّ
ضــع فضــالت الطعــام والنفايــات فــي ســلة المهمــالت فــي المطبــخ، وال تتركهــا فــي كيــٍس مفتــوح فــي المجلــى وتخلصــي 	 

منهــا بشــكل يومــي.



34

الغرف:
افتح النوافذ يوميا وفي كل الفصول، لمدة ساعتين على األقل، للسماح للهواء والشمس بدخول الغرف.	 
ة على درجة حرارة عالية، مرًة في األسبوع وعند الحاجة.	  ة واغسل أغطية األسرَّ غير شراشف األسرَّ
ال تضع الطعام أو تأكل في غرف النوم تفاديا للحشرات.	 
ات بالماء والمنّظفات 3 مرات أسبوعيًا على األقل وعند الحاجة، بهدف إزالة األوساخ المرئية.	  امسح األرضيَّ

الحمام:
ــف ســطح وداخــل المرحــاض والمغســلة يوميــًا واحــرص علــى غلــف دائــم لغطــاء 	  نظِّ

غــط علــى دافــق المــاء، لمنــع انتشــار الجراثيــم. المرحــاض قبــل الضَّ
ــف مصــارف الميــاه كل ثالثــة أشــهر بواســطة دواء يقضــي علــى الجيــر مــع المــاء 	  نظِّ

المغلــي. ال تتــرك األوســاخ أو الشــعر يتراكــم عليهــا.
ــر المرحــاض مباشــرًة بعــد اســتخدامه مــن قبــل شــخص مريــض  يعانــي مــن 	  طهِّ

إســهال. أو  التهابــات 
قم بتهوية الحمام عبر فتح النوافذ.	 

المالبس:
افصل المالبس عند غسلها حتى ال يحدث انتقال للجراثيم بين المالبس.	 
قم بغسل المالبس الداخلية على درجات حرارة عالية لتعقيمها من الميكروبات والجراثيم.	 
عنــد نشــر المالبــس للتهويــة يفضــل نشــرها فــي اماكــن معرضــة للهــواء الطلــق وألشــعة الشــمس لقتــل كافــة الجراثيــم 	 

والتخلــص منهــا.
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حملة رفع مستوى الوعي الغذائي وصحة المجتمع
 »طفل سليم وسعيد« في قطاع غزة

Community Health and Nutrition Awareness Raising campaign
 “Healthy and happy Baby” in the Gaza Strip


