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PRESENTACIÓ
Teniu a les vostres mans una de les guies editades pel Consell
Comarcal del Vallès Occidental i els proveïdors sanitaris de la
comarca per ajudar els i les professionals dels serveis de salut en
les orientacions que transmeten a les persones usuàries de forma
entenedora i comprensible.
El present material sobre Consells Sanitaris en l’Edat Pediàtrica
es centra en qüestions relatives a la primera infància i es divideix
en quatre apartats. Hi trobareu consells generals entorn el
naixement, els problemes de salut més freqüents a la infància,
informació sobre l’alimentació des de la primera etapa de vida, i
la taula de vacunacions sistemàtiques amb informació addicional
sobre calendaris de vacunacions d’arreu del món. Cada apartat
afegeix informació per a possibles dubtes que puguin sorgir als
pares i mares.
Aquest projecte, que va néixer arran de les necessitats detectades
des del Servei de Traducció i Interpretació per a persones
nouvingudes del Consell Comarcal del Vallès Occidental, suposa
una línia de treball pionera a favor de la facilitació d’eines de
treball per a professionals i del treball en xarxa amb diferents
institucions sanitàries del territori.

عرض
لديك بني يديك دليل نرشه املجلس اإلقليمي ملنطقة الفاييس أوكسيدنتال ومقدمي الرعاية الصحية يف املنطقة ملساعدة
.املهنيني يف الخدمات الصحية يف التوجيهات التي تنتقل إىل املستخدمني بشكل واضح ومفهوم
 ستجد نصائح. وينقسم إىل أربعة أقسام٬ هذا الدليل يركز حول النصائح الصحية لالطفال والقضايا يف مرحلة الطفولة املبكرة
 معلومات حول التغذية منذ املراحل األوىل من الحياة و حول٬  اكرث املشاكل الصحية عند األطفال٬ عامة محيطة بالوالدة
 كل قسم يتوفر عىل معلومات عن أي.جدول التلقيح الروتيني مع معلومات حول جداول التلقيح يف جميع أنحاء العامل
.استفسارات قد تكون عند اآلباء
 الذي بدأ نتيجة لالحتياجات املحددة من طرف خدمة الرتجمة للوافدين الجدد للمجلس اإلقليمي ملنطقة الفاييس٬ هذا املرشوع
 يعترب هذا العمل رائدا لصالح توفري أدوات العمل من أجل التواصل املهني مع مختلف املؤسسات الصحية يف٬ أوكسيدنتال
. ى الوالدة.املنطقة
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 1.1.عالج الرﺿيﻊ حﺪﻳﺚ الوﻻدة

الوزن

Pes

• ﻤﻳكن أن يفقد الرضيع نحو  10%من وزنﻪ يف األيام القليلة األوىل من حياتﻪ.
• والحقًا ،سيكتسﺐ ما يعادل  150جرا ًما كل أسبوع يف الشهرين األولني.

ﴎة الﺒﻄﻦ

• قومي بعالج الﴪة مرتني يف اليوم باستخدام كحول طبي مركز بنسبة  ،70%مع التﺄكد من بقاء قاعدة
الﴪة جافة.

ﺗحﻤيﻢ الرﺿيﻊ حﺪﻳﺚ الوﻻدة
•
•
•
•
•

1.1. LA CURA DEL NADÓ

ﻤﻳكن تحميم الرضيع ﻤﺑجرد سقوط الحبل الﴪي وبعد التﺌام ﴎة البطن بشكل صحيح؛ أي بعد مرور
يومني أو ﺛالﺛة عىل سقوط الحبل الﴪي.
ِ
وﻤﻳكنك اختبار درجة سخونتها ﻤﺑرفقك أو
ينبغي أن تكون درجة حرارة املاء حواﱄ  37درجة مﺌوية،
باستخدام مقياس حرارة املاء.
ِ
فيمكنك ﻏسل رأس طفلك ووجهﻪ وﺛنيات جسمﻪ
وإذا ما كان الحبل الﴪي ال يزال ملتصقًا بﴪة البطن،
ومؤخرتﻪ ﻤﺑاء فاتر وصابون دون ﻏمر جسمﻪ يف املاء.
ِ
ﻤﻳكنك دهن جسم الرضيع بﺄكملﻪ بكريم مرطﺐ أو زيﺖ اللوز الحلو.
ِ
ﻤﻳكنك تحميم الرضيع أو إعطاؤه دﺷً ا كل يوم أو كل يومني باستخدام كميات قليلة من الصابون.

أوﺿاع النوم

• يُوﴅ حال ًيا بوضع الرضيع عﲆ ﻇﻬره.

الﻌالﻣات الﺘحﺬﻳرﻳة:

• يجﺐ أن تكوﻲﻧ منتبهة إذا ﻇهرت أي من العالمات التالية عىل طفلك :السعال أو حمﻰ
تحﺖ اإلبﻂ حيﺚ تتجاوز درجة حرارة الرضيع  37.5درجة مﺌوية أو القيء أو رفﺾ
تناول الطعام.
• يف حالة وجود أي استفسارات ،يرجﻰ الرجوع إىل مقدم الخدمة الطبية املختﺺ.
• العطس واألصوات األنفية ﳾء طبيعي عند حديﺜي الوالدة.

الفحوﺻات الصحية

• ينبغي أن تذهبي بطفلك إىل طبيﺐ األطفال أو املمرضة قبل مرور أسبوعينعل

• El nadó pot perdre ﬁns un 10% del seu pes durant els
primers dies de vida.
• Posteriorment augmentarà una mitjana de 150 gr.
setmanals durant els 2 primers mesos.

Melic
• Cureu-li 2 cops al dia amb alcohol de 70º procurant
que quedi la base ben seca.

Bany
• El nadó es pot començar a banyar quan li hagi caigut
el cordó i el melic estigui ben cicatritzat, als 2 o 3 dies
de la caiguda.
• La temperatura de l’aigua ha de ser d’uns 37º,
comproveu-ho amb el colze o bé amb un
termòmetre d’aigua.
• Mentre tingui cordó, renteu-li el cap, la cara, els plecs i el culet amb aigua
tèbia i sabó sense submergir-lo.
• Podeu posar-li llet hidratant o oli d’ametlles per tot el cos.
• El bany o dutxa es pot fer cada dia o dies alterns, amb poc sabó.

Posició al dormir
• Actualment es recomana col·locar el nadó panxa enlaire.

Signes d’alarma
• Cal vigilar si el nadó presenta algun d’aquestes signes: tos, temperatura
axil·lar superior a 37,5º, vòmits o rebuig de l’aliment.
• Davant de qualsevol dubte, consulteu un professional sanitari.
• Els esternuts i sorolls nasals són normals.

Control de salut
• Cal fer una revisió amb el o la seva pediatra o infermer/a abans de les 2
primeres setmanes de vida.
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 1.2.أﺷياء ﺑﺴيﻄة ﻤﻳﻜﻦ أن ﺗﻘﻠﻖ اﻷﻣﻬات واﻵﺑاء
عﲆ الرﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬا ﰲ الواﻗﻊ طﺒيﻌية
يتسم الﱪاز اﻷول للطفل بعد الوالدة بﺄنﻪ لزج جدًا ولونﻪ أسود ،ويُعرف باسم العقي ،ويستمر نزول هذا العقي خالل
األيام القليلة األوىل بعد الوالدة.
أﺛناء الفرتة التي يرضع فيها الرضيع اللبﺄ ،فﺈن لون الرباز يتحول إىل األصفر املائل لالخﴬار.
جدير بالذكر أن براز األطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية يكون ﺷبﻪ سائل ومائالً إىل اللون األصفر.
وﻤﻳكن أن يتربز األطفال حديﺜو الوالدة بعد كل رضعة ،مع الوضع يف االعتبار أن هذا أمر طبيعي .وال يعد التربز بهذا
الشكل إسهاالً!
هذا ،يف حني أن األطفال الذين يتغذون عىل الحليﺐ الصناعي يكون برازهم أكرث ﻤﺗاسكًا.
باإلضافة إىل ذلك ،فﺈن كالً من الﻌﻄﺲ واﻷﺻوات األنفية والفواق تعد منعكسات طبيعية للطفل حديﺚ الوالدة
ويرجع الﺸفﻂ الﻘاﳼعىل الشفاة إىل القوة التي يشفﻂ بها الرضيع الحليﺐ.
ﻤﻳكن أن تعاﻲﻧ الفﺘيات حﺪﻳﺜات الوﻻدة خالل األيام القليلة األوىل من والدتهن من إفرازات مهبلية أو حيﺾ كاذب.
ويرجع السبﺐ يف ذلك إىل أنﻪ خالل فرتة الحمل تفرز األمهات هرمونات معينة ﻤﻳكن أن تؤدي إىل حدوث هذا التﺄﺛري.
اﻷوﻻد حﺪﻳﺜو الوﻻدة ﻤﻳكن أن يوجد لديهم ماء يف الخصية )القيلة املائية( .وﻤﻳكن مراقبتها بشكل طبيعي دون قلﻖ
وستختفي ﻤﺑفردها.
كذلك ،ﻤﻳكن أن يعاﻲﻧ الرضيع حديﺚ الوالدة من الﺜﺪي اﳌﺘﻀﺨﻢ )التهاب الﺜدي( ،ويف هذه الحالة ال تلمﴘ الحلﺎﻤت أو
تعﴫيها.
هذا باإلضافة إىل أن األطفال حديﺜي الوالدة ﻤﻳكن أن يعانوا كذلك من ﺑﻘﻊ ﺑيﻀاء ﺻﻐﺮﻴة )حﺐ الشباب الوليدي( حول
األنف وأحيانًا عىل الجبهة.
ﻤﻳكن أن يعاﻲﻧ الرضيع حديﺚ الوالدة من طفح ﺟﻠﺪي خالل األسابيع األوىل ،مﺜل ﻗﺒﻌة اﳌﻬﺪ عىل فروة الرأس والرقائﻖ
الجلدية عىل فروة الرأس التي ﻤﻳيل لونها إىل األصفر )التهاب الجلد املﺜي( والتي ﻤﻳكن عالجها بزيﺖ الزيتون أو زيﺖ
اللوز.
إذا ساورك الشك ،فريجﻰ الرجوع إىل طبيبك أو املمرضة املختصة.

1.2. PETITES COSES QUE PODEN
PREOCUPAR A LES MARES I ELS
PARES, QUE SÓN NORMALS
Les primeres caques són de color negre i molt enganxoses, s’anomenen
meconi, el nadó les fa durant els primers dies de vida.
A mesura que va mamant el calostre, la deposició es
torna groc - verdosa.
Els nadons que s’alimenten amb pit fan deposicions de
consistència semilíquida i de color groguenc.
Aquestes deposicions poden produir-se ﬁns i tot una
vegada en cada presa, sense que això deixi de ser
!normal. No es tracta de diarrees
El nadó que s’alimenta amb llet artiﬁcial, fa caques més
consistents.
Els esternuts, els sorolls nasals i el singlot són un
reﬂex normal del nadó
La durícia de succió al llavi és deguda a la força amb
què el nadó succiona la llet.
Les nenes poden presentar, els primers dies de vida,
ﬂuix vaginal o pseudomenstruació. Durant l’embaràs
la mare allibera certes hormones que poden produir
aquest efecte.
Els nens poden presentar aigua als testicles (hidrocele). Normalment es
controla i desapareix sol.
El nadó també pot tenir inﬂamació dels pits (mastitis). En aquest cas no
tocar ni prémer els mugrons.
També pot aparèixer un puntejat blanquinós, minúscul (mílium neonatal) a
l’arrel nasal i a vegades al mentó.
El nadó també pot presentar erupcions cutànies les primeres setmanes de
vida com ara la crosta làctia al cuir cabellut, unes escames a la pell del cap
d’aspecte groguenc (dermatitis seborreica), que es poden tractar aplicant oli
d’oliva o d’ametlles.
Davant de qualsevol dubte consulta-ho al metge/ssa o infermer/a que tinguis
de referència.
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1.3. COM TRACTAR ELS CÒLICS

Si el vostre nadó plora sense parar a la mateixa hora cada dia i no el podeu
calmar, és possible que tingui còlics.
Aquesta situació pot durar de 2 a 3 mesos.
Un cop passat aquest temps, el còlic pot desaparèixer per si sol.
Per ajudar-vos a passar aquesta època, proveu els següents suggeriments:
El contacte i l’olor dels pares tranquil·litzen el bebè d’una manera especial.
Quan el toquen, el nadó sap que no esta sol.
Utilitzeu música i moviment. Canteu-li i bressoleu-lo.
Acaricieu-lo suament a l’esquena o al cap.
Feu-li un massatge als braços i les cames.
• Arronsar les cames del nadó cap a la panxa i estirar-les.
• Dibuixar el sol (fer un cercle a la panxa) i la lluna
(semicercle en el sentit de les agulles del rellotge).
• Aplicar els dits a la panxa del nadó de dalt a baix.
Deixeu que el vostre nadó us agaﬁ o xucli el dit.

 ﻛيفية عالج اﳌﻐﺺ1.3.

ِ إذا كان طفلك يبﻲﻜ باستمرار يف نفس الوقﺖ كل يوم
. فرﻤﺑا يعاﻲﻧ من اﳌﻐﺺ،وأنﺖ ﻏري قادرة عىل تهدئتﻪ
.ﻤﻳكن أن يستمر هذا الوضع ملدة ﺷهرين أو ﺛالﺛة ﺷهور
. فﺈن املغﺺ سيختفي ﻤﺑفرده،بعد هذه املدة
: فرﻤﺑا تحتاجني إىل تجربة االقرتاحات التالية،وحتﻰ تتمكني من التحمل والتكيف مع الوضع خالل هذه الفرتة الحرجة
.إن ﻣالﻣﺴة اﻷﺑوﻳﻦ وﺷﻢ رائحﺘﻬﻢ ﻳﻬﺪئ الرﺿيﻊ ﺑﻄرﻳﻘة ﺧاﺻة
. فﺈنﻪ يعلم أنﻪ ليس ﻤﺑفرده،عند مالمسة الرضيع
. ﻏني لطفلك وهدهديﻪ.استخدمي اﳌوﺳيﻘﻰ والحرﻛة
.ربتي ﺑحنان عىل ﻇهر طفلك أو رأسﻪ
.دلﻲﻜ ذراعي وقدمي طفﻠﻚ
.• قومي بﺜني ساقيﻪ باتجاه معدتﻪ ﺛم فردهﺎﻤ
• ارسمي الشمس )ارسمي دائرة عىل معدة طفلك( والقمر )نصف دائرة مرسومة يف عكس اتجاه
.عقارب الساعة( بيدك طب ًعا
.• حرﻲﻛ أصابعك عىل معدتﻪ إىل أعىل وأسفل
.دعيﻪ ﻤﻳسك إصبعك وﻤﻳصﻪ
. فيمكن أن يساعد ذلك يف جعلﻪ يتوقف عن البكاء.قومي بﺈرضاع طفلك
 فطفلك ﻤﻳكنﻪ اإلحساس بحالتك النفسية واالنفعالية.حافﻈي عىل هدوئك

Doneu-li de menjar. És possible que així deixi de plorar.
Manteniu la calma. El nadó pot notar quin és el vostre estat anímic.
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٢/١  الرﻳاﺿة الﺒﺪﻧية اﳌناﺳﺒة لﻄفﻠﻚ الرﺿيﻊ1.4.

1.4. GIMNÀSTICA PEL NADÓ 1/2

(١) لﺘوﺳيﻊ الﻘفﺺ الصﺪري

Per eixamplar el tòrax (1)
Agafa els braços del teu nadó creuant-los sobre el pit i estira’ls amb un
moviment ampli cap avall, ﬁns deixar-los enganxats al terra a ambdós
costats del cap.

 ﺛم ﺷديهﺎﻤ ألسفل حتﻰ يصبحا مفرودين عىل جانﺐ،أمسﻲﻜ ذراعي طفلك الرضيع بشكل متقاطع يف مقابل صدره
.الرضيع

Per aprendre a aixecar el cap (2)

(٢) لﺘﻌﻠيﻢ الرﺿيﻊ ﻛيفية رﻓﻊ رأﺳﻪ

Col·loca el nadó cap per avall, Agafa una joguina que cridi la seva atenció i
col·loca-la a mig metre de distància davant seu. Quan aixequi el cap prova
d’agitar l’objecte d’un costat a l’altre.

 ﺛم أمسﻲﻜ بلعبة تجذب انتباهﻪ وضعيها عىل بُعد حواﱄ،ضعي الرضيع مستلق ًيا عىل بطنﻪ بحيﺚ يكون وجهﻪ ألسفل
. حاوﱄ تحريك اللعبة من جانﺐ آلخر، وعندما يرفع رأسﻪ.نصف مرت أمام رأسﻪ

(٣) لﻠﺘنﺴيﻖ ﺑﻦﻴ النﻈر والحرﻛة

Per coordinar la mirada i l’acció (3)

.أمسﻲﻜ لعبة فوق الرضيع وانتﻈري حتﻰ يركز ببﴫه عليها
.قومي برفع وخفﺾ اللعبة عدة مرات

Aguanta una joguina per damunt del nadó i espera que s’hi ﬁxi.
Puja i baixa la joguina vàries vegades.

(٤) لﻠﻤﺴاعﺪة عﲆ ﻤﻧو الﺴاﻗﻦﻴ

Per desenvolupar les cames (4)
Col·loca el nadó panxa enlaire. Agafa les cames una mica més amunt del
peu. Empeny les cames ﬂexionant-les cap al seu ventre amb un petit esforç.
Després fes mitjos cercles i estira-les cap a la dreta.
Repeteix i estira-les cap a l’esquerra.

 قومي بﺜني الساقني أﺛناء دفعهﺎﻤ باتجاه معدة. وأمسﻲﻜ بساقيﻪ من فوق القدم بقليل.ضعي الرضيع عىل ﻇهره
. حرﻲﻛ الساقني عىل ﺷكل نصف دائرة مع فردهﺎﻤ ناحية اليمني، بعد ذلك. باستخدام قدر ضﺌيل جدًا من القوة،الرضيع
.كرري نفس الحركة مع فردهﺎﻤ ناحية اليسار

(٥) لﺘﻘوﻳة الﺬراعﻦﻴ

Per reforçar els braços (5)

 واجعليﻪ يرفع. وضعي إبهامك يف راحة يده حتﻰ يستطيع إمساكهﺎﻤ وسند رسغيﻪ وساعديﻪ.ضعي الرضيع عىل ﻇهره
.جسده ﻤﺑفرده حتﻰ يتمكن من الجلوس

Col·loca el nadó panxa enlaire. Posa els teus dits polzes a les seves manetes
perquè s’agaﬁ i subjecta els canells i els avantbraços. Fes que s’incorpori ell
sol/a ﬁns que quedi assegut.

(1)
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(2)

(3)

(4)

(5)
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 1.4.الرﻳاﺿة الﺒﺪﻧية اﳌناﺳﺒة لﻄفﻠﻚ الرﺿيﻊ ٢/٢

لحﺎﻤﻳة طفﻠﻚ الرﺿيﻊ ﻣﻦ الﺴﻘﻄات )(٦

)Per protegir de les caigudes (6

أمسﻲﻜ طفلك الرضيع بيد واحدة تحﺖ الصدر واألخرى تحﺖ الفخذين .قومي برفعﻪ وإنزالﻪ باتجاه األرض ،وذلك حتﻰ
يبسﻂ ذراعيﻪ ليسند نفسﻪ.

لﺘحرﻳﻚ النﺨاع الﺸوﻲﻛ )(٧

ضعي طفلك الرضيع مستلق ًيا عىل بطنﻪ بحيﺚ يكون وجهﻪ ألسفل وﺷجعيﻪ بﺄية لعبة تجذب انتباهﻪ عىل تحريك رأسﻪ
ألعىل وإىل أحد الجانبني ،بينﺎﻤ يكون متكﺌًا عىل أحد ذراعيﻪ.

ﳌﺴاعﺪة طفﻠﻚ الرﺿيﻊ ﰲ الحفاظ عﲆ ﺗوازﻧﻪ )(٨

أﺛناء جلوس طفلك الرضيع ،قومي بتحريك ﺛِقَل جسم طفلك الرضيع إىل األمام وناحية اليمني وإىل اليسار وال تجعليﻪ
يتكﺄ عىل نفس الذراع يف كل مرة.

ﳌﺴاعﺪة طفﻠﻚ عﲆ النﻬوض )(٩
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Subjecta el nadó amb una mà per sota del seu pit i amb l’altra per sota de les
cuixes. Aixeca el nadó i baixa’l cap a terra, de forma que estiri els braços per
recolzar-s’hi.

)Girar la columna vertebral (7
De bocaterrosa, anima al teu bebè amb una joguina que cridi la seva atenció,
a moure’s cap amunt i sobre un costat, recolzant-se en un braç.

)Per mantenir l’equilibri (8
Assegut. Desplaça el pes del bebè cap endavant, cap a la dreta i cap a
l’esquerra, obligant-lo a recolzar-se en un braç cada vegada.

)Per aixecar-se (9

اجعﲇ طفلك الرضيع يجلس يف وضعية القرفصاء .وأمسكيﻪ بيد واحدة عىل الصدر واألخرى عىل املؤخرة .وارفعي يدك
من عىل مؤخرتﻪ وساعديﻪ عىل الوقوف باليد األخرى.

)(9

1.4. GIMNÀSTICA PEL NADÓ 2/2

)(8

Asseu al nadó a la gatzoneta. Subjecta’l amb una mà al pit i amb l’altra al
culet. Aixeca el culet, ajudant-lo amb l’altre mà a redreçar el tronc.

)(7

)(6
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 2.1.الحﻤﻰ

2.1. LA FEBRE

الحمﻰ هي ارتفاع يف درجة حرارة الجسم.

La febre és l’elevació de la temperatura corporal.

ويتم التعامل معها باعتبارها حﻤﻰ ﺧفيفةعندما تكون درجة الحرارة أعىل من  37درجة مﺌوية عند قياسها من تحﺖ
اإلبﻂ ،وتعتربحﻤﻰ عندما تبلﻎ درجة حرارة الجسم  38.5درجة مﺌوية عند قياسها من أي مكان يف الجسم.

Es considera febreta la temperatura per damunt
dels 37°C axil·lar i febre a partir de 38,5°C.

لقياس درجة حرارة الجسم بدقة من تحﺖ اإلبﻂ ،ينبغي أن نتﺄكد من مالمسة مقياس الحرارة للجلد جيدًا وتركﻪ يف
موضعﻪ ملدة ﺛالث دقائﻖ أو حتﻰ تﻈهر القراءة عىل ﺷاﺷة مقياس الحرارة ،وذلك يف حالة استخدام مقياس الحرارة
اإللكرتوﻲﻧ.

اﻻحﺘياطات

عامة ﻤﻳكن أن ﻤﺗر الحمﻰ بشكل جيد وناد ًرا ما تتسبﺐ ﻤﺑفردها يف أية اضطرابات خطرية.
يف حاالت فردية فقﻂ وعندما يكون هناك استعداد سابﻖ لذلك ،تتسبﺐ الحمﻰ يف اإلصابة باملرض املعروف باسم
االختالجات الحموية .وينبغي عدم اإلفراط يف عالج الحمﻰ باألدوية أو أية تدابري طبية أخرى أكرث ﴏامة .وإذا مل
تتجاوز الحمﻰ  38.5درجة مﺌوية وكان طفلك الرضيع ال يشعر باملرض ،فﺈن التدبري التاﱄ ﻤﻳكن أن يكون كافيًا لعالجها:
• اخلعي عن طفلك الرضيع بعﺾ ﺛيابﻪ.
• اجعﲇ طفلك يرشب ما ًء عاديًا أو ما ًء محىل بالسكر.
• ح ّممي طفلك ﻤﺑاء فاتر )ليس باردًا( ،بحيﺚ يكون أقل من درجة حرارة جسده بقليل.
• ال تستخدمي ماء الكولونيا أو الكحول نﻈ ًرا لخطر اإلصابة بالتسمم الكحوﱄ.

اﻷدوﻳة الﺨاﻓﻀة لﻠحﻤﻰ

ِ
فيمكنك إعطاؤه دوا ًء كان
يف حالة عدم نجاح التدابري السابقة يف ﺧفﺾ درﺟة الحﻤﻰ أو إذا كان طفلك الرضيع مريضً ا،
قد وصفﻪ لﻪ سابقًا أحد أخصائيي الخدمات الصحية.

Per mesurar correctament la temperatura,
a nivell de l’aixella, hem d’assegurar un bon contacte
amb la pell i mantenir-lo 3 minuts abans de fer la lectura
o quan ens avisi el mateix termòmetre, si és electrònic.

Mesures
La febre, en general, és ben tolerada i per si mateixa
no causa cap trastorn important.
Només en casos esporàdics i si existeix predisposició,
la febre pot induir les anomenades convulsions febrils.
La febre no s’ha de sobre tractar amb medicaments
o mesures més agressives.
Si la temperatura no passa de 38,5°C i el nen/a
no es troba malament poden ser suﬁcients les
següents mesures:
• Alleugerir de roba el nen/a.
• Beure aigua sola o amb sucre.
• Bany amb aigua tèbia (no freda), una mica per sota de la temperatura
del nen/a.
• No s’han de fer fregues amb colònia o alcohol pel perill d’intoxicació.

Medicaments per baixar la febre
Quan les mesures anteriors no són suﬁcients per disminuir la febre
o el nen/a es troba malament, es pot donar el fàrmac que li recomani
el professional sanitari.
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 2.2.الﻘﻲء واﻹﺳﻬال

عندما يتقيﺄ الرضيع ،ينبغي أن تجلسيﻪ وﻤﺗسﻲﻜ برأسﻪ مع إمالتها إىل األمام قليالً لتجنﺐ ابتالع القيء.
بعدما يتقيﺄ طفلك الرضيع ،اجعليﻪ يتمدد عىل جانبﻪ.
ال تجربي الرضيع عىل تناول الطعام .وقدمي لﻪ كميات صغرية من الطعام أو الرشاب بحيﺚ تكون عىل فرتات متقاربة.
حتﻰ تتمكني من الحفاظ عىل مستويات اإلماهة يف جسم طفلك الرضيع ،ينبغي إعطاؤه املاء أو السوائل املرطبة عىل
فرتات منتﻈمة )محاليل ملحية عن طريﻖ الفم(.

اﳌحﻠول اﳌﻠحﻲ ﻣنﺰﱄ الصنﻊ:
•
•
•
•
•

لرت واحد من املاء املغﲇ
عصري ليمونة واحدة
ملء ملعقتني كبريتني من السكر
ملء ملعقة واحدة من بيكربونات الصوديوم
½ ملعقة صغرية من امللح.

•
•
•
•
•
•

طعام األطفال من األرز أو األرز املسلوق
مهروس البطاطس والجزر
دجاج أو لحم بقري أو سمك أبيﺾ مسلوق أو مشوي
مهروس التفاح أو املوز مع عصري الليمون
إذا كان طفلك يرضع رضاعة طبيعية ،فاستمري يف ذلك
ﻤﻳكن أن يتناول األطفال الرضع الزبادي السادة

•
•
•
•
•
•
•
•
•

األرز املسلوق أو األرز املطحون
دقيﻖ الذرة أو التبيوكة )مستحﴬ نشوي(
مهروس البطاطس والجزر املسلوق
الدجاج منزوع الجلد املسلوق أو املشوي
السمك األبيﺾ )سمك الراهﺐ أو البقلة أو سمك موﳻ (...املسلوق أو املشوي
املوز الناضﺞ بدون ألياف
التفاح املقشور )يُرتك ليتﺄكسد( املطهو يف الفرن أو بطريقة السوتيﻪ
جيﲇ السفرجل
الخبز املحمﺺ

ﺗوﺻيات النﻈام الﻐﺬاﻲﺋ
لﻸطفال الرﺿﻊ:

لﻸطفال ﻓوق عﻤر الﺴنة:

ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺘناول اﻷطفال الرﺿﻊ:
•
•
•
•

منتجات األلبان )الكريم كراميل والكسرتد والجﻦﺒ الفرنﴘ(
تقييم مدى مالءمة تناولهم الحليﺐ والزبادي تب ًعا ملعايري طبية
امل ُعجنات والكعك والحلويات
األطعمة املقلية والدسمة

إذا ﻛان طفﻠﻚ الرﺿيﻊ ﻳﺘﻘيﺄ ﻛﺜﺮﻴًا أو ﻳﻌاﻲﻧ ﻣﻦ ارﺗفاع درﺟة الحرارة أو ﻳﺘﱪز ﻛﺜﺮﻴًا أو
ﻳفرز ﻣﺨاطًا أو د ًﻣا ﻣﻊ الﱪاز ،ﻓاﺳﺘﺸﺮﻴي أﺧصاﻲﺋ الﺨﺪﻣة الﻄﺒية اﳌﺨﺘﺺ.
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2.2. VÒMITS I DIARREES

Quan el nen/a vomita cal incorporar-lo, aguantar-li el cap i mantenir-lo una
mica inclinat cap endavant per tal que no s’empassi el vòmit.
Després de vomitar, deixeu-lo reposar de costat.
No el forceu a menjar. Oferiu-li porcions petites i freqüents
de menjar o beure.
Per tal de mantenir una bona hidratació li heu d’oferir
sovint aigua o líquids preparats per a la rehidratació
(sèrums orals).

Sèrum oral casolà:
• 1 litre d’aigua bullida.
• Suc d’1 llimona.
• 2 cullerades soperes de sucre.
• 1 cullereta de bicarbonat.
• ½ cullereta de sal.

Recomanacions dietètiques

Per lactants:
• Farinetes d’arròs o arròs bullit.
• Puré de patata i pastanaga.
• Pollastre, vedella o peix blanc bullit o la planxa.
• Puré de poma o plàtan amb suc de llimona.
• Si pren pit, continuar.
• Pot prendre iogurt natural.
Per infants de més d’1 any:
• Arròs bullit o sèmola d’arròs.
• Maizena o tapioca.
• Puré de pastanaga i patates bullides.
• Pollastre bullit o a la planxa sense pell.
• Peix blanc (rap, lluç, llenguado...) bullit o a la planxa.
• Plàtan madur i sense ﬁls.
• Poma ratllada (deixar oxidar) al forn o en compota.
• Codony.
• Pa torrat.

No han de prendre:
• Derivats làctics (ﬂams, natilles, petit suís).
• Valorar llet i iogurt segons criteri sanitari.
• Pastes, pastissos, postres dolces.
• Fregits i aliments greixosos.
Si presenta vòmits freqüents, febre alta, moltes deposicions o amb
mucositat o sang, consulti amb els professionals sanitaris de referència.
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 2.3.الﺰﻛام

ﻣا ﻫو الﺰﻛام؟

2.3. REFREDAT COMÚ

?Què és

هو عدوى يف األنف والحلﻖ تتسبﺐ يف اإلصابة بالعطس والتهاب الحلﻖ والسعال.
إن السعال الناتﺞ عن اإلصابة بالزكام هو آلية دفاعية للجسم تساعد يف طرد املخاط ،وبالتاﱄ ال تحتاج دو ًما إىل العالج
خصوصا أﺛناء الليل.
وﻤﻳكن أن يستمر السعال لعدة أيام ،ويزيد
ً
قد يُصاب الرضيع بالحمﻰ لبضعة أيام ،باإلضافة إىل إفراز مخاط ﺷفاف تقري ًبا والذي يصبح بعد ذلك أكرث سمكًا ومائالً إىل االصفرار
) 3-2أيام( ،ﺛم يصبح ﺷفافًا مر ًة أخرى .ويستمر املرض ما بني سبعة
إىل  10أيام.

És una infecció de nas i coll que provoca esternuts,
mal de coll i tos.
La tos del refredat és un mecanisme defensiu, ajuda a
expulsar les mucositats i, per tant, no sempre cal tractar-la.
Pot durar alguns dies, especialment a la nit.
Pot tenir febre 2-3 dies, moc clar primer, després més
espès i groguenc (2-3 dies) i altre cop clar.
En total 7-10 dies de malaltia.

اﻻحﺘياطات

ِ
ِ
ﻤﻳكنك تحضري لرت واحد
فيمكنك تنﻈيف أنف طفلك باستخدام ﻣحﻠول ﻣﻠحﻲ .يف املنزل،
إذا كان املخاط كﺜ ًريا ومزع ًجا،
من املاء املمزوج ﻤﺑلعقة صغرية من امللح لتنﻈيف التجويف األنفي.

من الﴬوري للغاية أن يسرتيح الرضيع ،ولكن إذا مل يعد يعاﻲﻧ بعد مرور  24ساعة من الحمﻰ أو
السعال أو أية أعراض أخرى تؤﺛر عىل أنشطتﻪ الطبيعية ،فمن املمكن أن يعود إىل املدرسة.
يُنصح بﺈعطاء الرضيع السوائل.
ﻤﻳكن أال يشعر الرضيع بالجوع عندما يكون مريضً ا ،ولكن يجﺐ أن يﺄكل .لتسهيل عملية التنفس،
ِ
ﻤﻳكنك وضع وسادة تحﺖ املرتبة عند تلك املنطقة املرتفعة التي يضع عندها الرضيع رأسﻪ.
احرﴆ عىل بقاء يديﻪ نﻈيفتني لتجنﺐ نقل العدوى.
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Mesures
Si la mucositat nasal és important i molesta es poden fer
rentats nasals amb sèrum ﬁsiològic. A casa es pot
preparar 1 litre d’aigua amb 1 culleradeta de sal dissolta i anar fent rentats.
És molt important que descansi, però si no hi ha febre en 24 hores, tos o
altres símptomes que interfereixin la seva activitat pot anar a l’escola.
Convé oferir líquids.
El nen/a pot no tenir gana si es troba malament, no se l’ha de forçar a menjar.
Per facilitar la respiració es pot posar un coixí sota el matalàs a
l’alçada del cap.
És molt important el rentat de mans, per evitar el contagi.
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2.4. LA VARICEL•LA

Què és?
La varicel·la és una malaltia infecciosa.
El seu contagi és molt fàcil per via respiratòria, contacte directe o en el cas
de l’embaràs de la mare al fetus.
El període d’incubació és llarg, de 14-21 dies.
El període de contagi va dels 2 dies abans de
l’aparició de l’erupció ﬁns a 5-7 dies després, quan
totes les lesions estan en fase de crosta.

Com es manifesta?
Apareixen lesions cutànies (vesícules) i ﬁnalment
crostes. És típic trobar diferents tipus de lesions en el
mateix moment. També pot donar febre i provocar picors.

Mesures
1. En cas de febre, cal administrar paracetamol.
NO donar aspirina o derivats.
2. Si té picor, es pot aplicar una solució de calamina i
administrar un antihistamínic.
3. És recomanable dutxar (NO banyar) el nen/a cada
dia per mantenir la pell neta i alleugerar la picor.
Tallar-li les ungles per evitar les possibles lesions i
sobreinfeccions del rascat.
4. Esperar que totes les lesions estiguin en fase de crosta abans de
portar-lo a l’escola i evitar el contacte amb persones que no hagin passat
la varicel·la ﬁns aquest moment.
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 الﺠﺪري اﳌاﻲﺋ2.4.

ﻣا ﻫو الﺠﺪري اﳌاﻲﺋ؟

ٍ الجدري املاﻲﺋ هو مرض ُم
.عد
.من السهل أن ينتقل الجدري عن طريﻖ التنفس أو املخالطة املباﴍة للمريﺾ أو ينتقل أﺛناء الحمل من األم إىل الجنني
. يو ًما21 و14 تتسم ﻓﱰة حﻀاﻧة اﳌرض بﺄنها طويلة؛ حيﺚ تستمر بني
 وذلك عندما،ترتاوح ﻓﱰة الﻌﺪوى من يومني قبل ﻇهور أية عالمات عىل الجلد حتﻰ خمسة إىل سبعة أيام بعد ﻇهورها
.تكون جميع اآلفات يف مرحلة نشوء القشور

ﻛيﻒ ﻳﻈﻬر اﳌرض؟

 ومن الشائع العﺜور عىل أنواع مختلفة من اآلفات يف نفس.تﻈهر آفات الجلد )البﺜور( التي تتحول بعد ذلك إىل قشور
. ﻤﻳكن أن يتسبﺐ الجدري املاﻲﺋ يف اإلصابة بالحمﻰ والحكة، كذلك.الوقﺖ

اﻻحﺘياطات

. يجﺐ إعطاؤه الﺒاراﺳيﺘاﻣول،يف حالة إصابة الرضيع ﺑالحﻤﻰ

.١

.وتجنبي ﻤﺗا ًما إعطاءه األسربين أو مشتقاتﻪ

.٢
. يُنصح بﺈعطاء الرضيع دش يوم ًيا )وليس تحميمﻪ( من أجل الحفاظ عىل نﻈافة الجلد وتخفيف الحكة.٣
ِ
.فيمكنك استخدام ﻣحﻠول الﻜاﻻﻣﻦﻴ وإعطاؤه ﻣﻀاد الﻬﺴﺘاﻣﻦﻴ
،إذا كان الرضيع يعاﻲﻧ من الحكة
.واحرﴆ عىل قﺺ أﻇافره لتجنﺐ أية آفات وتلوﺛات ناتجة عن خدش الجلد

،انتﻈري حتﻰ تكون جميع اآلفات الجلدية يف مرحلة القشور قبل ذهاب الرضيع إىل الروضة أو املدرسة
.وذلك لتجنﺐ مخالطة األﺷخاص مل يصابوا بالجدري املاﻲﺋ من قبل

.٤
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 2.5.ﻗﻤﻞ الرأس ٢/١

ﻣا ﻫو ﻗﻤﻞ الرأس؟

قمل الرأس هي حرشات طفيلية تعيﺶ عىل ﺷعر اإلنسان.
وتتغذى هذه الحرشات عىل الدم الذي ترشبﻪ عندما تخرتق الجلد مسببة تهي ًجا يف مؤخرة العنﻖ وخلف األذنني عىل
وجﻪ الخصوص.
وتضع أنﺜﻰ القمل بيضها عىل بُعد حواﱄ  ٢سم من سطح فروة الرأس.
ويكون لون البيﺾ أبيﺾ مﺎﻤ يصعﺐ التفريﻖ بينﻪ وبني القرشة.

طرق الوﻗاﻳة

تحدث العدوى بسهولة بسبﺐ األلعاب التي ﻤﻳارسها األطفال بشكل جﺎﻤعي أو بسبﺐ التبادل أو االستخدام
ﴎة والوسائد
املشرتك لﻸﺷياء التي تالمس الشعر )األمشاط والقبعات وعصابات الرأس وأطواق الشعر وأﻏطية األ ّ
واملفروﺷات.(...
ﻤﻳكن أن يصاب أي أحد بقمل الرأس .واإلصابة بﻪ ال تعني افتقارك إىل النﻈافة الشخصية ،ومن ﺛم ال يوجد دا ِع للشعور
بالخجل.
• ال بد من االهتﺎﻤم والعناية بشعر األطفال واألﺷخاص الذين يعيشون مع األطفال ،وخاص ًة إذا كانوا
يحكون رأسهم بكرثة.
• إن ﻏسل وﻤﺗشيﻂ الشعر من التدابري العامة للنﻈافة الشخصية والتي يجﺐ القيام بها بشكل منتﻈم.
• ينبغي أن يكون األطفال عىل دراية بﺄن تبادل املتعلقات الشخصية يزيد من احتﺎﻤالت اإلصابة بالعدوى.

اﻻحﺘياطات

إذا ﻇهرت حاالت إصابة بقمل الرأس يف الفصل الذي يدرس فيﻪ طفلك ،فيجﺐ عليك اتباع الخطوات التالية:
 .١افحﴢ ﺷعر طفلك وابحﺜي عن بيﺾ القمل.
يبدو البيﺾ مﺜل القرشة ،ﻏري أن البيﺾ يلتصﻖ بقوة يف الشعر والقرشة تتساقﻂ بسهولة .إذا مل ِ
تجد أية
عالمات تشري إىل إصابة طفلك بقمل الرأس ،فليس هناك دا ٍع ألن تفعلني أي ﳾء.
 .٢يف حالة العﺜور عىل بيﺾ القمل و/أو الصﺌبان ،فيجﺐ أن تبدﻲﺋ عىل الفور يف عالج طفلك.
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2.5. POLLS AL CAP 1/2

?Què són
Uns paràsits que viuen als cabells de les persones.
S’alimenten de la sang que xuclen quan piquen, produint picor al clatell i
darrera de les orelles sobretot.
Les femelles ponen els seus ous a uns 2 centímetres de I’arrel del cabell.
Són de color blanc i poden confondre’s amb la caspa.

Prevenció
El contagi és fàcil a través de jocs infantils col·lectius o per l’intercanvi o ús
compartit d’objectes que estan en contacte amb el cabell (pintes, gorres,
diademes, gomes, roba de llit, coixins, tapisseries...).
QUALSEVOL POT TENIR POLLS. TENIR-LOS NO VOL DIR SER BRUT I
NO HA DE SER MOTIU DE VERGONYA.
• Cal revisar sovint els cabells dels nens i nenes i de les persones que hi
conviuen, sobretot si es rasquen freqüentment.
• Rentar i pentinar el cabell són mesures d’higiene general que han de
fer-se de manera habitual.
• Els nens/es han de saber que l’intercanvi d’objectes personals pot afavorir
el contagi.

Mesures
Si a la classe del nen/a s’han presentat casos de polls, s’ha fer el següent:
1. Mirar el cabell del nen/a i observar si hi ha ous.
S’assemblen a la caspa, amb la diferencia que els ous estan molt
enganxats i la caspa cau fàcilment.
SI NO EN TÉ, NO S’HA DE FER RES.
2. Si té ous i/o polls, HA DE FER TRACTAMENT.
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2.5. POLLS AL CAP 2/2

Tractament
• Totes les persones que comparteixen domicili, classe a l’escola i jocs han
de ser observades. I si tenen polls també es farà tractament.
• Es rentarà el cap amb xampú, loció o crema per polls
(mireu les instruccions de la caixa). Després es rentarà
amb el xampú habitual.
• Hi ha preparats per aplicar al cabell sec que són més
efectius. Després de 20 minuts, rentar el cabell amb
xampú.
• Quan s’esbandeixi el xampú del cabell, s’hi pot afegir
una solució tèbia de vinagre i aigua a parts iguals,
d’aquesta manera serà més fàcil eliminar els
ous morts que encara estiguin enganxats al cabell
amb una pinta ﬁna.
• Quan el cabell estigui sec, es pot tornar a pentinar amb
una pinta especial molt ﬁna amb la ﬁnalitat d’arrossegar
els ous buits.

٢/٢  ﻗﻤﻞ الرأس2.5.

طرق الﻌالج

يجﺐ فحﺺ ﺷعر جميع األفراد الذين يعيشون يف نفس املنزل مع الشخﺺ املصاب أو يتواجدون معﻪ يف
. فينبغي أن يتم عالجهم أيضً ا، وإذا ما كانوا مصابني بالقمل.نفس الفصل الدراﳼ أو يلعبون معﻪ
 ﺛم اﻏسﲇ.(اﻏسﲇ ﺷعر طفلك بشامبو أو ﻏسول أو كريم خاص مضاد للقمل )ينبغي قراءة اإلرﺷادات
.ﺷعره بشامبو عادي
20  وبعد مرور.خصيصا الستخدامها عىل الشعر الجاف وﻏال ًبا ما تكون أكرث فاعلية
توجد منتجات معدة
ً
. اﻏسﲇ الشعر بالشامبو العادي،دقيقة من وضع املنتﺞ عىل الشعر
ِ
،ﻤﻳكنك أيضً ا وضع محلول فاتر معد من الخل واملاء بكميات متساوية
،بعد ﺷطف الشعر من الشامبو
 وذلك باستخدام مشﻂ،ويجعل هذا املحلول من السهل إزالة أي بيﺾ قمل ميﺖ ال يزال عالقًا يف الشعر
.ذي أسنان رفيعة
ِ
ﻤﻳكنك ﻤﺗشيطﻪ مرة أخرى باستخدام مشﻂ خاص ذي أسنان رفيعة جدًا من أجل
،عندما يجف الشعر
.إزالة أي بيﺾ فارغ ال يزال عالقًا يف الشعر
 كرري الخطوات نفسها، وتب ًعا لطريقة العالج املتبعة،بعد مرور بضعة أيام
.()من أجل التخلﺺ من أي بيﺾ حي ﻤﻳكن أن يكون قد نجا من العالج األوﱄ

•
•

•
•

•
•

.تجنبي إرسال الرضيع إىل املدرسة إال بعد إجراء خطوات العالج مرة واحدة عىل األقل

• Al cap d’uns dies, segons el medicament, es repetirà el
mateix tractament (per eliminar la possibilitat que hagi
pogut quedar viu algun ou després del tractament).
Cal evitar que el nen/a vagi a l’escola ﬁns que no s’hagi aplicat el tractament,
com a mínim, una vegada.

Productes antiparasitaris recomanats:
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:اﳌﺴﺘحﴬات اﳌﻀادة لﻠﻄفيﻠيات اﳌوﴅ ﺑﻬا
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 2.6.الحﺎﻤﻳة ﻣﻦ الﺸﻤﺲ

ال يُنصح بﺄن يتعرض األطفال الرضع تحﺖ سن ستة ﺷهور إىل الشمس )الشاطﺊ وحﺎﻤم السباحة ،وﻏريها(.
يجﺐ أن يتعرضوا للشمس ببﻂء وبشكل تدريجي:
• يف اليوم األول من تعرضهم للشمس ،يُنصح بﺄال تتعدى مدة جلوسهم يف الشمس  ٥١إىل  ٠٣دقيقة .بعد
ذلك ،ﻤﻳكن زيادة مدة تعرضهم للشمس حواﱄ خمس دقائﻖ كل يوم.
يجﺐ تجنﺐ تعريﺾ األطفال للشمس يف تلك الساعات التي تكون فيها ساخنة للغاية
)من الساعة  12:00إىل الساعة .(16:00

2.6. PROTECCIÓ SOLAR

No és aconsellable que els lactants menors de 6 mesos estiguin
exposats al sol (platja, piscina, etc.).
S’ha de prendre el sol de forma lenta i progressiva:
• El primer dia d’exposició al sol no és aconsellable
superar els 15-30 minuts. Posteriorment es pot
augmentar el temps en 5 minuts cada dia.
Evitar prendre el sol a les hores de més intensitat
(de 12 h a 16 h).

Mesures físiques
Utilitzar gorra amb visera.
Portar para-sol a la platja.

اﻻحﺘياطات الالزﻣة لحﺎﻤﻳة الﺠﺴﻢ ﻣﻦ اﻷﺷﻌة
استخدمي قبعة ذات حافة ناتﺌة.
خذي ِ
معك دو ًما ﺷمسية عندما تذهبني إىل الشاطﺊ.
ويُنصح بارتداء نﻈارات الشمس لحﺎﻤية العينني مع استخدام دهان للشفاه واق من الشمس.
وإذا ِ
كنﺖ ستمكﺜني فرتة طويلة عىل الشاطﺊ ،فيُنصح بارتداء ﻲﺗ ﺷريت ،وخاص ًة لﻸطفال الصغار.
يُنصح برشب كمية كبرية من املاء للتعويﺾ عن املاء املفقود من الجسم نتيجة التعرق.

Protegir els ulls amb ulleres de sol i els llavis amb barres fotoprotectores.
Si l’estada a la platja és llarga, és convenient posar-se una samarreta,
sobretot els més petits i petites.
Beure força aigua per compensar les pèrdues per la suor.

El filtre solar
A més de prendre les mesures físiques adequades, cal protegir la pell amb
una crema amb factor de protecció resistent a l’aigua:
Pells normals, Factor de Protecció Solar (FPS) de més de 30.

الوﻗاﻳة ﻣﻦ الﺸﻤﺲ
إىل جانﺐ اتباع جميع االحتياطات الالزمة لحﺎﻤية الجسم من أﺷعة الشمس ،يجﺐ حﺎﻤية البرشة أيضً ا من األﺷعة
باستخدام مستحﴬات الوقاية من الشمس املقاومة للﺎﻤء:
مستحﴬ البرشة العادية ،عامل الحﺎﻤية من الشمس ) 30 (SPFأو أكرث
مستحﴬ البرشة الشاحبة واﻷطفال الصﻐار ،عامل الحﺎﻤية من الشمس  40أو العامل الذي يوفر
»الحﺎﻤية القصوى«

Pells blanques i nens/es petits/es, FPS de més de 40 o factor “total”.
Posar la crema uns 15 - 30 minuts abans de l’exposició al
sol i encara que estigui núvol o que la pell estigui bronzejada.
El més important és renovar l’aplicació del protector cada
hora, i més si es sua o si el nen/a es banya sovint.

ﺿﻌﻲ ﻣﺴﺘحﴬ الوﻗاﻳة ﻣﻦ الﺸﻤﺲ ﻗﺒﻞ  15إﱃ  30دﻗيﻘة ﻣﻦ ﺗﻌرﺿﻚ للشمس ،وذلك حتﻰ إذا كانﺖ السﺎﻤء ملبدة
بالغيوم أو إذا كانﺖ برشتك قد تحولﺖ بالفعل إىل اللون الربونزي.
ﻣﻦ اﳌﻬﻢ إعادة اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﺘحﴬ الوﻗاﻳة ﻣﻦ الﺸﻤﺲ ﻛﻞ ﺳاعة ،وﺧاﺻ ًة إذا ﻢﻟ ﻳﻜﻦ ﻗوﻳًا ﺟﺪً ا أو إذا ﻛان طفﻠﻚ ﻳﺴﺒح
ﰲ اﳌاء ﻛﺜﺮﻴًا.
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3.1. LACTÀNCIA MATERNA 1/3

Totes les dones estan preparades per donar el pit i la seva llet és el millor
aliment pel seu ﬁll o ﬁlla, però segons les teves circumstancies hauràs de
decidir el tipus d’alletament que li oferiràs, natural o amb llet de fórmula.
Cal que respectin la teva decisió. Si tens dubtes és important que busquis
recolzament i informació dels professionals sanitaris que t’atenen i de grups
de suport a la lactància.

Avantatges i beneficis de la lactància materna
• La llet de la mare conté tots els nutrients necessaris per al nadó ﬁns als
6 mesos de vida.
• Sempre està a punt i a la temperatura adequada.
• Redueix el risc d’al·lèrgies, còlics, asma, mort sobtada del lactant, diabetis,
malalties intestinals i altres malalties cròniques i protegeix d’infeccions,
entre d’altres.
• És més econòmic.
• Millora la recuperació de la mare després del part, ajuda a eliminar greixos
i tornar a la silueta habitual. També disminueix el risc que tinguis anèmia,
osteoporosi i càncer de mama i ovari.

٣/١  الرﺿاعة الﻄﺒيﻌية3.1.

 ولكن استنادًا، مع العلم بﺄن حليﺐ األم هو الغذاء األمﺜل للرضيع،إن طبيعة جسم كل امرأة تؤهلها للرضاعة الطبيعية
 سواء أكان حليﺐ، فﺈنﻪ يتعني عليها أن تقرر نوع الحليﺐ الذي سرتضعﻪ لوليدها،إىل الﻈروف الشخصية لكل امرأة
.ﺛديها أو تركيبة حليﺐ األطفال املجفف
 ومﺎﻤ ال ﺷك فيﻪ أنﻪ من املهم أن تطلبي الدعم واملعلومات من. يجﺐ أن يُقابل قرارك باالحرتام،عىل أية حال
ِ األخصائيني الطبيني الذين يقدمون
.لك الرعاية الصحية ومن مجموعات الدعم الخاصة باألمهات املرضعات

ﻣﺰاﻳا وﻓوائﺪ الرﺿاعة الﻄﺒيﻌية

.يحتوي حليﺐ الﺜدي عىل كل العناﴏ الغذائية الﴬورية التي يحتاجها طفلك حتﻰ سن ستة ﺷهور
.يتميز بﺄنﻪ متوفر داﻤﺋًا ودرجة حرارتﻪ مناسبة للطفل
يقلل من أية مخاطر محتملة لﻺصابة بﺄمراض الحساسية واملغﺺ وداء الربو وموت الرضيع الفجاﻲﺋ وداء
 باإلضافة إىل العديد من األمراض، كﺎﻤ يقي من العدوى،السكري وأمراض األمعاء واألمراض املزمنة األخرى
.األخرى
.يتميز بﺄن تكلفتﻪ املادية أقل
، كذلك.يزيد من ﺷفاء األم بعد الوالدة ويساعد يف التخلﺺ من الدهون الزائدة واستعادة قوامها الطبيعي
.فﺈنﻪ يقلل من خطر إصابة األم بفقر الدم وهشاﺷة العﻈام وﴎطان الﺜدي أو املبيﺾ
.يساعد يف بناء عالقة حميمية بني األم والرضيع

•
•
•

•
•
•

• Crea un vincle molt especial entre la mare i el nadó.

Tècnica de lactància materna
• El nadó hauria d’iniciar la lactància només néixer, a la sala de parts.

Font: Royal College of midwives.
Manual per a un bon alletament
matern. Associació Catalana de
Llevadores. Barcelona 1992.

• S’ha de facilitar que a l’hospital, mare i nadó convisquin junts les 24 hores
del dia.
• Els primers dies s’alimenta de calostre, llet molt rica en defenses naturals.
• La “pujada” de la llet pot trigar més de 3 dies.
• La lactància és a demanda, les preses han de ser freqüents i quan ho
demani el nadó, procurant, com a mínim, que faci entre 8 i 10 preses
diàries, així també actives la producció de llet.
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طرﻳﻘة الرﺿاعة الﻄﺒيﻌية الصحيحة

. يف ﻏرفة الوالدة،ينبغي إرضاع الرضيع مباﴍ ًة بعد والدتﻪ
. ساعة يوميًا م ًعا24  ينبغي السﺎﻤح لﻸم وطفلها بقضاء،داخل املستشفﻰ
 يتغذى الرضيع عىل اللبﺄ؛ وهو حليﺐ ﻏني باألجسام املضادة،خالل األيام القليلة األوىل بعد الوالدة
.الطبيعية
.وﻤﻳكن أن يستغرق »نزول« الحليﺐ من الﺜدي فرتة تصل إىل ﺛالﺛة أيام بعد الوالدة
 مع، ويجﺐ أن تكون الرضعات متكررة وعندما يريد الرضيع،ينبغي أن يكون إرضاع الرضيع عند الطلﺐ
 وهو ما يؤدي كذلك إىل تنشيﻂ،ﴐورة أن يتم إرضاع الرضيع من ﻤﺛاﻲﻧ إىل عرش رضعات عىل األقل يوم ًيا
.إدرار الحليﺐ

•
•
•

•
•
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3.1. LACTÀNCIA MATERNA 2/3

• No s’ha de limitar la durada de les preses. És important que mami tot
el que vulgui del primer pit perquè li arribi la llet més rica en greixos i
calories.
• Si vol, després pot prendre l’altre pit. I a la presa següent es començarà
per aquest pit.
• Per evitar el dolor i les clivelles cal assegurar-se que el nadó s’agafa bé al
pit, que obre bé la boca i agafa tot el mugró i bona part de l’arèola, amb el
llavi inferior doblegat cap enfora.
• Els oriﬁcis nasals li han de quedar lliures perquè pugui respirar.
• Si ho fa bé observaràs que mou la mandíbula i les orelles de forma rítmica
i que els llavis li queden oberts cap enfora com una ventosa.
• Has de seure de forma còmoda, amb l’esquena i els peus ben recolzats.
Hi ha moltes postures adients.
• Per evitar l’esgotament físic, adapta’t als horaris del nadó.
• Per regla general, cada nen/a estableix un ritme horari regular cap al mes
de vida.
• Per treure el nadó del pit, posa un dit entre les genives del nadó, per la
vora de la boca. Això farà que se separin la boca i el mugró.
Mentre alimentis el teu ﬁll, has de menjar variat i amb moderació, has de
beure segons la set que tinguis i evitar els excessos de cafè i cola.

٣/٢  الرﺿاعة الﻄﺒيﻌية3.1.

 فمن املهم إرﺿاع الرﺿيﻊ ﺑالﻘﺪر الﺬي ﻳرﻳﺪه ﻫو ﻣﻦ الﺜﺪي.يجﺐ أال تكون مدة الرضعات محدودة
.اﻷول حتﻰ يحصل عىل الحليﺐ الذي يحتوي عىل أكرب نسبة من الدسم والسعرات الحرارية
، بالنسبة للرضعة الﺜانية. ﻓيﻤﻜﻦ عنﺪئﺬ أن ﻳرﺿﻊ ﻣﻦ الﺜﺪي اﻵﺧر،إذا أراد الرضيع استﺌناف الرضاعة
.يجﺐ أن تبدﻲﺋ بهذا الﺜدي
 يجﺐ أن تتﺄكدي من إمساك طفلك للﺜدي،حتﻰ تتجنبي الشعور باألمل وحدوث تشققات يف حلمة الﺜدي
 وتكون،بشكل صحيح؛ أي أنﻪ يفتح فمﻪ فتحة كبرية وﻤﻳﺺ من الحلمة كلها ومعﻈم هالة حلمة الﺜدي
.الشفة السفلية مقلوبة إىل الخارج
.يجﺐ أال تكون فتحتا أنفﻪ تحﺖ ﺛديك حتﻰ يستطيع أن يتنفس
 فسوف تتمكنني من رؤية كيف يحرك فكﻪ وأذنيﻪ بشكل،إذا كان وضع الرضيع صحي ًحا أﺛناء الرضاعة
.إيقاعي وأن ﺷفتيﻪ تﻈالن مفتوحتني إىل الخارج فيﺎﻤ يشبﻪ قبعة الشفﻂ
 توجد العديد من األوضاع الصحيحة.يجﺐ أن تجلﴘ مرتاحة وتسندي ﻇهرك وقدميك بشكل صحيح
.للجلوس أﺛناء الرضاعة الطبيعية
. حاوﱄ أن تكيفي روتني أعﺎﻤلك اليومية مع احتياجات طفلك،لتجنﺐ اإلرهاق الجسدي
. يصبح لكل طفل أوقات منتﻈمة يرضع فيها بعد حواﱄ ﺷهر من والدتﻪ،كقاعدة عامة
 وسوف يؤدي ذلك إىل إبعاد فم. ضعي إصبعك بني لﺜة الرضيع من داخل فمﻪ،إلبعاد طفلك عن ﺛديك
.طفلك عن حلمة الﺜدي

•
•
•

•
•
•
•
•
•

 يجﺐ عليك اتباع نﻈام ﻏذاﻲﺋ متنوع ومعتدل مع ﴍب املاء حسﺐ حاجتك وتجنﺐ ﴍب كميات كبرية،يف فرتة الرضاعة
.من القهوة أو الكوال

Font: Olds SB, London ML, Ladewing PW. Enfermeria Maternoinfantil. 2a ed.
Mèxic: Ed. Interamericana, 1989.
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3.1. LACTÀNCIA MATERNA 3/3

La llet materna es pot extreure (el mètode ideal és l’extractor de llet
minielèctric) i es pot conservar 24 hores a la nevera. També es pot congelar.
Per escalfar la llet materna no utilitzis el microones. A part del perill de
cremades per escalfament excessiu i irregular, la llet materna pot perdre
vitamines i defenses.
El grup de suport a la lactància que tinguis més proper et pot donar
informació i suport de forma gratuïta per un alletament matern adequat:

Adreçes més properes:

Per més informació:
Federació Catalana de Grups per al Suport de la Lactància Materna:
www.grupslactancia.org/ca/grupos/
Associació Catalana Pro Alletament matern (ACPAM): www.acpam.org
També pots consultar el llibre:
UN REGALO PARA TODA LA VIDA: GUIA DE LA LACTANCIA MATERNA
del pediatra Carlos González.
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٣/٣  الرﺿاعة الﻄﺒيﻌية3.1.

 كﺎﻤ ﻤﻳكن حفﻈﻪ ملدة،(ﻤﻳكن عﴫ حليﺐ الﺜدي )الطريقة املﺜىل من خالل استخدام مضخة الﺜدي الكهربائية الصغرية
ِ
 فبغﺾ النﻈر. وال تستخدمي امليكروويف لتدفﺌة حليﺐ الﺜدي.ﻤﻳكنك تجميده
، كذلك. ساعة يف الﺜالجة24 تصل إىل
 فﺈن حليﺐ الﺜدي ﻤﻳكن أن يفقد ما،عن احتﺎﻤالت حرق فم طفلك نتيجة التسخني الزائد أو ﻏري املتجانس للحليﺐ
.يحتويﻪ من فيتامينات وأجسام مضادة
ِ ﻤﻳكن أن تعمل ﻣﺠﻤوعة دعﻢ الرﺿاعة الﻄﺒيﻌية األقرب
إليك عىل توفري املعلومات والدعم املجاﻲﻧ لتعريفك بﺄساليﺐ
:الرضاعة الطبيعية الصحيحة

ِ عناوﻳﻦ اﳌﺠﻤوعات اﻷﻗرب
:إليﻚ

:ملزيد من املعلومات
Federació Catalana de Grups per al Suport de la Lactància Materna
www.grupslactancia.org/es/grupos/ :()اتحاد مجموعات دعم الرضاعة الطبيعية يف كاتالونيا
www.acpam.org :( )جمعية تﺄييد الرضاعة الطبيعية يف كاتالونياAssociació Catalana Pro Alletament matern (ACPAM)
ِ
GUIA DE LA :( )منحة لحياة صحيةUN REGALO PARA TODA LA VIDA :ﻤﻳكنك االطالع عىل كتاب
،كذلك
. )دليل الرضاعة الطبيعية الصحيحة( تﺄليف أخصاﻲﺋ أمراض األطفال كارلوس ﻏونزاليسLACTANCIA MATERNA
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 3.2.الرﺿاعة الصناعية

3.2. LACTÀNCIA ARTIFICIAL

ال يكون الجهاز الهضمي للطفل الرضيع مهيﺄً الستقبال أي نوع من الطعام ﻏري حليﺐ ﺛدي األم أو الحليﺐ الصناعي
)تركيبة حليﺐ األطفال املجفف( حتﻰ سن أربعة ﺷهور.
خالل هذه الفرتة ،يجﺐ أال تحاوﱄ إطعام طفلك أي نوع من أنواع طعام األطفال أو أي طعام آخر.
إذا كنﺖ تستخدمني تركيبة حليﺐ األطفال املجفف يف إرضاع طفلك ،فﺈن الجدول التاﱄ يشتمل عىل تعليﺎﻤت توضح ِ
لك
الكميات التي ينبغي إعطاؤها لﻪ بنا ًء عىل عمره:
عدد الرضعات

الوقﺖ بني الرضعات

كمية الحليﺐ

العمر

 ٥أو  ٦مرات يف اليوم

كل  ٤-٣ساعات

 90-120سم مكعﺐ

 0-2ﺷهر

 ٥مرات يف اليوم

كل  ٤ساعات

 150-180سم مكعﺐ

 2-4ﺷهور

 ٤أو  ٥مرات يف اليوم

كل  ٤ساعات

 180-210سم مكعﺐ

 4-5ﺷهور

ﺗحﻀﺮﻴ زﺟاﺟة الرﺿاعة:

أوالً ،ينبغي أن تحرﴆ عىل ﻏسل ِ
يديك جيدًا باستمرار.
ِ
ﻤﻳكنك إما استخدام ماء الصنبور أو مياه معدنية ذات محتوى منخفﺾ من
لتحضري زجاجات الرضاعة،
املعادن.
اﻏسﲇ الزجاجة بعد كل رضعة باملاء والصابون.
لكل  30سم مكعﺐ من املاء ،قومي بﺈضافة مكيال واحد من الحليﺐ البودرة
)امسحي املكيال دون الضغﻂ عليﻪ(:
أضيفي داﻤﺋًا الحليﺐ البودرة إىل املاء وليس العكس.
ولخلﻂ املزيﺞ ،انقﲇ زجاجة الرضاعة بني راحتي ِ
يديك.
املاء
املكاييل من املالعﻖ املمسوحة
وﻤﻳكن تقديم الحليﺐ لطفلك عندما يكون يف درجة
من حليﺐ البودرة
حرارة الغرفة أو أدفﺄ قليالً.
 30سم مكعﺐ
١
تﺄكدي من درجة سخونة الحليﺐ قبل إطعامﻪ لطفلك.
 60سم مكعﺐ
٢
واختربي درجة حرارتﻪ عىل ﻇهر يدك.
 90سم مكعﺐ
٣
ال تستخدمي امليكروويف يف تدفﺌة الحليﺐ .فﺈنك بذلك
 120سم مكعﺐ
٤
تخاطرين بحرق فم طفلك بسبﺐ التسخني الزائد أو ﻏري
املتجانس للحليﺐ.
 150سم مكعﺐ
٥
منها.
يقطر
بﺄن
للحليﺐ
الزجاجة
حلمة
يجﺐ أن تسمح
 180سم مكعﺐ
٦
من
الرضيع
إرضاع
يف
ًا
ق
مطل
االستعجال
يجﺐ عدم
 210سم مكعﺐ
٧
الزجاجة مع ﴐورة حمل طفلك يف وضعية مريحة
لﻪ وعدم إجباره عىل ﴍب كل الحليﺐ املوجود يف
الزجاجة .فكل طفل رضيع يعمل بشكل طبيعي عىل
ضبﻂ مقدار الحليﺐ الذي يرشبﻪ.

El sistema digestiu del nen/a no està preparat per rebre cap tipus d’aliment
que no sigui l’alletament matern o artiﬁcial (fórmula de llet adaptada) ﬁns
els 4 mesos.
Durant aquest temps no s’ha d’administrar cap tipus de farinetes ni altres
aliments.
Si fas servir l’alletament artiﬁcial, detallem tot seguit, les quantitats
orientatives que corresponen, segons l’edat:
Nombre de preses

Interval

Quantitat de llet

Edat

5 o 6 cops al dia

cada 3-4 h

90-120 cc

0 – 2 mesos

5 cops al dia

cada 4h

150-180 cc

2 – 4 mesos

4 o 5 cops al dia

cada 4h

180-210 cc

4 – 5 mesos

Preparació del biberó:
Abans de tot cal rentar-se bé les mans.
Per preparar els biberons pots fer servir aigua de l’aixeta o bé aigua
envasada pobre en minerals.
Rentar el biberó després de cada presa amb aigua i sabó.
Per cada 30 cc d’aigua, afegeix una mesura de llet en pols (rasa sense
)prémer
Posar sempre primer l’aigua abans de la llet
en pols.
Per remenar, mou el biberó entre els palmells
de les mans.
La llet es pot prendre a temperatura ambient
o lleugerament escalfada.
Vigila la temperatura de la llet abans de donar-li
al nen/a. És útil provar-la a sobre la mà.
Per escalfar el biberó no utilitzis el
microones. Hi ha perill de cremades per
escalfament excessiu i irregular de la llet.
L’oriﬁci de la tetina ha de permetre que la llet
gotegi de forma continuada.

Mesures rases
de llet

Aigua

1

30 cc

2

60 cc

3

90 cc

4

120 cc

5

150 cc

6

180 cc

7

210 cc

Cal donar el biberó sense presses, agafant el nen o la nena còmodament i
sense forçar-lo a acabar-se el biberó. Cada nen/a regula la seva ingesta.
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 3.3.ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷطﻌﻤة لﻄفﻠﻚ

3.3. INTRODUCCIÓ DELS
ALIMENTS

يجﺐ أن تكون األطعمة املقدمة لطفلك الرضيع:
• معدة حسﺐ الطلﺐ ومالﻤﺋة الحتياجات كل أﴎة ،وذلك بنا ًء عىل عاداتهم وأساليبهم الخاصة بتناول الطعام.
• عىل حسﺐ احتياجات الرضيع؛ حيﺚ سيتبع الرضيع مسار ومنسوب وإيقاع ﻤﻧوه.
• ابدﻲﺋ داﻤﺋًا بتقديم األطعمة بﺈيقاع متﺄنٍ ونوع واحد من الطعام يف كل مرة وبكميات صغرية وانتﻈري مرور بضعة
أيام بني تقديم نوع من الطعام ونوع آخر.

الحليﺐ

 0-4ﺷهور

دقيﻖ الحبوب الخاﱄ من الجلوتني )األرز والذرة( والفاكهة

 5ﺷهور

الحليﺐ التكميﲇ مرقة الخضار ومهروس الخﴬاوات )الجزر والبطاطس والفاصوليا والكوسة
والقرع والكرفس والبصل والكراث(

 6ﺷهور

األطعمة التي تحتوي عىل مادة الجلوتني ،مﺜل الخبز أو سميد املكرونة أو أنواع الدقيﻖ
)دقيﻖ القمح والشوفان والشعري والسلﺖ(
اللحوم :الدجاج والديك الرومي واألرانﺐ واللحم البقري

 7-8ﺷهور

السمك األبيﺾ وصفار البيﺾ والطﺎﻤطم منزوعة القرشة والزبادي السادة والجبنة الطازجة

 10ﺷهور

الحليﺐ كامل الدسم والخﴬاوات النيﺌة والبيﺾ الكامل والبقوليات )الحمﺺ( وأنواع أخرى
من اللحوم )لحم الخروف واملاعز واللحوم الباردة(.

 12ﺷه ًرا

األسﺎﻤك الغنية بالزيوت
املكﴪات املجروﺷة )ينبغي عدم تقديم املكﴪات كاملة وصحيحة لطفلك حتﻰ سن ﺛالث
سنوات( والفواكﻪ الحمراء واالستوائية

 15ﺷه ًرا

يتناول الطعام عىل املائدة مع األﴎة
عدم خلﻂ الخﴬاوات املسببة للغازات

 18ﺷه ًرا

يجﺐ أن يكون طفلك قد تذوق كل النكهات وتناول كل أنواع األطعمة املختلفة.
الحبوب واألطعمة البحرية )الحبار،(...

 24ﺷه ًرا

*اﻷﻣﺜﻠة اﳌﺬﻛورة ﺗﻢ الحصول عﻠيﻬا ﻣﻦ الﻬرم الﻐﺬاﻲﺋ الﺬي وﺿﻌﺘﻪ :دﻛﺘورة روزا ﺗروﱄ ودﻛﺘورة إﻳﺰاﺑيﻞ ﻣارﺗينﺰ
والﺴيﺪة ﺟواﻧا ﻧاراﻧﺠوtac.lledabasja@nitraMM .
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La introducció dels aliments ha de ser:
• Personalitzada i adaptada a cada família, als seus horaris i comoditat.
• Segons les necessitats del nadó, seguirà el seu propi camí, alçada i ritme
de creixement.
• Sempre introduir els aliments de forma progressiva, d’un en un, en petites
quantitats i deixant passar uns dies entre la introducció d’un aliment i un altre.
0-4 mesos Llet.
Farines de cereals sense gluten (arròs,
blat de moro) i fruita.

5 mesos

Llet de continuació.
Brou vegetal i purés (pastanaga,
patata, mongetes tendres, carbassó,
carbassa, api, ceba, porro).

6 mesos

Aliments amb gluten com el pa,
sèmoles de pasta o farines de cereals
7-8 mesos (blat, avena, ordi i sègol).
Carn: pollastre, gall d’indi, conill i
vedella.
Peix blanc, rovell d’ou, tomàquet
sense pell, iogurt natural i formatge
fresc.

10 mesos

Llet sencera, verdura crua, ou sencer,
llegums (cigrons) i altres carns
(cavall, poltre, xai, embotits).

12 mesos

Peix blau.
Fruits secs triturats (ﬁns als 3 anys no
donar sencers).
Fruites vermelles i tropicals.

15 mesos

Menjar a taula.
No triturat.
Verdura ﬂatulenta.

18 mesos

Ha de conèixer tots els gustos i menjar
de tot.
Cereals de l’esmorzar.
Marisc (calamars...).

24 mesos

*Il·lustració adaptada de l’Escala dels aliments elaborada per:
Dra. Rosa Turull, Dra. Isabel Martínez i Sra. Joana Naranjo.
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3.4. CONSELLS PER A LA DIETA
DE NENS i NENES DE 1 A 3
ANYS 1/2
Fomentar
L’ús de cereals (pa, pasta i arròs) i fruites,
preferentment fresques i senceres.

 ﻧصائح ﻣﺘﻌﻠﻘة ﺑالنﻈام الﻐﺬاﻲﺋ الصحﻲ3.4.
٢/١  ﺳنوات٣لﻸطفال ﺑﻦﻴ عﻤر ﺳنة و
احرﴆ عﲆ ﺗﻌﺰﻳﺰ

 ويُفضل الفاكهة الطازجة،استخدام الحﺒوب )الخبز واملعكرونة واألرز( والفاﻛﻬة
.والكاملة
.وخصوصا خﴬاء اللون
٬ استخدام الﺨﴬاوات
ً
.استخدام زﻳﺖ الﺰﻳﺘون بدالً من الزبدة والسمن الصناعي النباﻲﺗ والزيوت النباتية األخرى
.تناول اﻷﺳﺎﻤك بدالً من اللحوم من ﺛالث إىل أربع مرات يف األسبوع وتقديم األسﺎﻤك الغنية بالزيوت لطفلك
.( جرام كمية كافية75-100) تقديم املشهيات واملقبالت من الخﴬاوات وتقليل كمية اللحوم أو األسﺎﻤك

L’ús d’hortalisses i verdures,
sobretot de fulla verda.

L’ús d’oli d’oliva davant les mantegues,
margarines i altres olis vegetals.

El consum de peix, substituint la carn
3 o 4 cops per setmana, i introduir el peix blau.

Els primers plats i les guarnicions de verdures i hortalisses
i disminuir la mida de la peça de carn o peix
(és suﬁcient amb 75 - 100 grams).
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 3.4.ﻧصائح ﻣﺘﻌﻠﻘة ﺑالنﻈام الﻐﺬاﻲﺋ الصحﻲ
لﻸطفال ﺑﻦﻴ عﻤر ﺳنة و ٣ﺳنوات ٢/١
ﺗﺠنﺒﻲ

تناول الﺪﻫون الﻈاهرة عىل اللحوم.
اﻷطﻌﻤة اﳌﻤﻠحة وعادة إضافة امللح عىل الطعام املطهي.
كميات كبرية من الﻌصائر الصناعية والحلويات والسكريات .فﺄفضل مرشوب هو املاء.
اﻷطﻌﻤة الﺒحرﻳة وﻤﺛار الفاﻛﻬة الﻜاﻣﻠة ﻗﺒﻞ ﺳﻦ عاﻣﻦﻴ.
تقليل مقدار ما يتناولﻪ الرضيع من أﻏذية مخبوزة معالجة إىل أقل ما ﻤﻳكن )الكعك والكعك الهالﱄ )الكرواسون( ،وما
إىل ذلك( واﻷطﻌﻤة الﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﺗﺴوس اﻷﺳنان )الحلويات والسكريات( والتﺄكد من صحة الفم واألسنان من خالل
اتباع العادات الصحية السليمة.

3.4. CONSELLS PER LA DIETA
DE NENS i NENES DE 1 A 3
ANYS 2/2
Evitar:
• El consum del greix visible a la carn.
• Aliments salats i l’hàbit d’afegir sal als aliments
ja cuinats.
• L’excés de sucs no naturals, de dolços i de sucres.
La millor beguda és l’aigua.
• Marisc i fruits secs sencers ﬁns als 2 anys de vida.
)• Limitar al màxim la pastisseria industrial (pastissets, croissants, etc
) i els aliments que provoquen càries (dolç, llaminadures, sucres ...
i assegurar una correcta higiene bucal.

ﻛﺬلﻚ...
يجﺐ أن يرشب األطفال الحليﺐ كامل الدسم أو نصف الدسم ،وال تقل الكمية عن  500سم مكعﺐ يف اليوم أو
منتجات األلبان )الزبادي أو األجبان منخفضة الدسم(.
يجﺐ عدم تناول أكرث من ﺛالث أو أرﺑﻊ ﺑيﻀات يف األسبوع.
وﺟﺒة اﻹﻓﻄار
يجﺐ أن يذهﺐ األطفال إىل املدرسة بعد ﴍب كوب من اللﻦﺒ مع حبوب اإلفطار أو علبة زبادي مع :حبوب اإلفطار أو
الخبز أو ﺷطرية أو خبز محمﺺ أو بسكويﺖ سادة وﺷطرية صغرية وعصري فاكهة.
إذا كانﺖ جداول املدرسة تسمح بذلك ،فيمكنهم أخذ ﺷطرية أو ﻤﺛرة فاكهة معهم من أجل تناولها يف اسرتاحة وسﻂ
النهار.
الوﺟﺒة الﺨفيفة بعد الﻈهر
تعترب هذه الوجبة مهمة للغاية خالل مرحلة ﻤﻧو األطفال وال ينبغي أن تحل محل وجبة الغداء.
وﻤﻳكن أن تتكون من زبادي أو حليﺐ وﻤﺛرة فاكهة أو ﺷطرية صغرية.
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A més...
Han de prendre llet sencera o semi descremada, no menys de 500 cc
al dia o bé derivats (iogurts o formatges amb poc greix).
No sobrepassar els 3 o 4 ous per setmana.
L’esmorzar:
Han d’anar a l’escola havent esmorzat un got de llet o un iogurt amb cereals
o bé un entrepà, torrades o galetes maria i un suc de fruita.
Si l’horari escolar ho permet poden portar un entrepà o fruita
a l’hora del pati.
El berenar:
És imprescindible durant tota l’etapa de creixement i no ha de substituir
el sopar.
Pot ser llet o iogurt, fruita o bé un entrepà petit.
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 3.5.ﺑﺪاﻧة اﻷطفال

حتﻰ ﻤﻳكن التعامل مع زيادة الوزن أو السمنة لدى األطفال ،يجﺐ تغيري عادات تناول الطعام ﻏري الصحية وتشجيع
األطفال عىل مﺎﻤرسة التﺎﻤرين الرياضية.

ﻧصائح ﻣﻬﻤة:

 .١األنﻈمة الغذائية الصارمة ليسﺖ مخصصة لﻸطفال الرضع أو األطفال تحﺖ سن ﺛالث سنوات.
 .٢ال ﻤﻳكنك استخدام أدوية لتقليل ﺷهية األطفال.
 .٣ينبغي أن تشارك األﴎة كلها وبشكل فعال يف تغيري عادات تناول الطعام.
 .٤يتطلﺐ عالج حاالت زيادة الوزن عند األطفال بعﺾ الوقﺖ ،كﺎﻤ يجﺐ تغيري عادات تناول الطعام.

اﻻحﺘياطات:

 .١تغيري األطعمة:
ﻧوع الﻄﻌام:
• تجنﺐ تناول :املرشوبات الغازية )الكوال والفانتا ،وﻏريها( والحلويات وامللبس والكعك واألﻏذية
املخبوزة املعالجة.
• تقليل تناول :اللحوم الباردة )مرة يف األسبوع( وصفار البيﺾ )ﺛالث مرات يف
األسبوع( والخبز األبيﺾ )ﴍيحتان من الخبز يف اليوم(.
• تناول كميات ﻏري محدودة من :الخﴬاوات والفاكهة واملاء.
طرق ﺗحﻀﺮﻴ الﻄﻌام:
• تجنﺐ األطعمة املقلية واملقلية بعد ﻏمرها يف عجينة ﺷبﻪ سائلة .ويفضل طهي
الطعام بالبخار أو الشوي أو التحميﺺ.
• يتم التقليل من تناول الوجبات الجاهزة واألطعمة املعلبة .ويفضل تناول األطعمة
الطبيعية أو الطازجة أو املجمدة.
• يتم تخفيف مقدار امللح املضاف إىل الطعام واستخدام زيﺖ الزيتون )خمس مالعﻖ
كبرية يف اليوم يف طهي وتتبيل الطعام( .ويجﺐ عدم طهي الطعام بالزبدة أو السمن
الصناعي النباﻲﺗ.
• تتم إزالة أية دهون ﻇاهرة من الطعام.
• يتم استخدام الحليﺐ نصف الدسم ومنتجات األلبان.
ﻛيفية إطﻌام طفﻠﻚ وعﺪد ﻣرات الﻄﻌام ﰲ اليوم:
• ال تقدمي لطفلك مشهيات أو أطعمة بني الوجبات .بل أطعميﻪ أربع وجبات يف اليوم
)خمس وجبات عىل األكرث(.
• اجعليﻪ ﻤﻳضﻎ الطعام ببﻂء.
• ال تجعليﻪ يتناول الطعام أمام التليفزيون.
• أزيﲇ أي بقايا طعام موجودة عىل املائدة.
• ال تكدﳼ كميات كبرية من الطعام يف الﺜالجة أو يف خزانة األطعمة.

 .٢إدخال تغيريات عىل عادات مﺎﻤرسة التﺎﻤرين الرياضية:
احرﴆ عىل زيادة مﺎﻤرسة التﺎﻤرين الرياضية ،ويُفضل أن تكون يف مجموعات وتكون من الرياضات التي تتطلﺐ
حضو ًرا متكر ًرا مع وجوده تحﺖ اإلﴍاف واملراقبة .ال تسمحي لطفلك ﻤﺑشاهدة التليفزيون أو مﺎﻤرسة ألعاب الفيديو
أو اللعﺐ عىل الكمبيوتر ألكرث من ساعة أو ساعتني يف اليوم.
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3.5. SOBREPÈS INFANTIL

Per tractar el sobrepès o l’obesitat infantil cal modiﬁcar els hàbits incorrectes
de l’alimentació i promoure una adequada activitat física.

Consells:
1. No estan indicades les dietes restrictives en lactants ni menors de 3 anys.
2. No es poden utilitzar medicaments per disminuir la gana.
3. La família ha de participar activament en els canvis de
conducta alimentària.
4. El tractament del sobrepès necessita temps i
canviar hàbits.

Mesures:
1. Canvis en l’alimentació:
Tipus d’aliments:
• EVITAR: begudes amb gas (cola, refrescos, etc.), dolços
i llaminadures, productes de pastisseria, vísceres i pastisseria industrial.
• LIMITAR: embotits (1 cop a la setmana), rovell d’ou (3 cops a la
setmana), pa blanc (2 llesques de pa al dia).
• SENSE LÍMIT: verdures, fruita, aigua.
Forma de preparació:
• EVITAR els fregits i els arrebossats. Cuinar al vapor, a la planxa o al forn.
• LIMITAR els aliments precuinats i les conserves. Preferència pels
aliments naturals frescos o congelats.
• MODERAR la sal i utilitzar oli d’oliva (5 cullerades al dia per cuinar i
amanir). NO cuinar amb mantegues o margarines.
• RETIRAR el greix visible dels aliments.
• UTILITZAR llet i derivats làctics de tipus semi descremat.
Forma i freqüència de la ingesta:
• MAI picar entre hores. Fer 4 àpats al dia (màxim 5).
• MASTEGAR lentament.
• NO menjar mirant la televisió.
• RETIRAR de la taula els aliments sobrants.
• NO ACUMULAR molts aliments ni al rebost ni a la nevera.
2. Canvis en l’activitat física:
Augmentar l’activitat física, preferentment en grups que
obliguin a una assistència freqüent i controlada.
No mirar la televisió, la videoconsola o l’ordinador
més d’1 o 2 hores al dia.
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 3.6.الﴫاعات ﰲ أوﻗات الوﺟﺒات

يجﺐ أن تكون أوقات الوجبات أوقاتًا ممتعة لطفلك.
فهذا هو الوقﺖ الذي ينبغي أن تقومي فيﻪ بتعليم طفلك عادات تناول الطعام السليمة ،كﺎﻤ ينبغي استغاللﻪ يف إقامة
عالقة جيدة مع طفلك.
ﻳنﺒﻐﻲ عﺪم الﺴﺎﻤح لﻠﻄفﻞ ﺑـ:
• مغادرة مائدة الطعام كﺜ ًريًا.
• رمي الطعام.
• عدم استخدام أدوات املائدة.
• مشاهدة التليفزيون بدالً من تناول الطعام.
• رفﺾ تناول أطعمة معينة.
• األكل دون ﺷهية.
• البكاء أو الدخول يف نوبات ﻏضﺐ.
ﻳﺠﺐ أن ﻤﺗنﻌﻲ طفﻠﻚ ﻣﻦ ﻣﺎﻤرﺳة ﻫﺬه الﻌادات:
• عندما يصبح طفلك يف عمر سنة ،قومي بتعليمﻪ كيفية استخدام امللعقة والرشب من الكوب بشكل
صحيح.
• اجعليﻪ يتناول الطعام وهو جالس .وحددي أوقاتًا منتﻈمة لﻸكل .وقلﲇ مدة تناول الوجبات
) 30دقيقة(.
• قدمي لﻪ وجبات تحتوي عىل توابل بسيطة مع ﴐورة تقديم األنواع الجديدة من األطعمة بكميات صغرية.
• ال تقدمي لﻪ أي طعام بني الوجبات )وخاص ًة إذا كان قد رفﺾ تناول الطعام من قبل(.
• ال تربطي أبدًا بني الطعام واملكافﺄة أو العقاب.
• تذكري املرحلة النفسية املعروفة باسم السلبية املعاندة التي ﻤﻳر بها األطفال )تبدأ من تسعة ﺷهور وحتﻰ ﺛالث سنوات(،
وهي ما تعرف باسم مرحلة »ال«.
وﻣﺸاﻛﺴا ﻣﻊ طفﻠﻚ:
ﻛيﻒ ﺗﺘﴫﻓﻦﻴ عنﺪﻣا ﺗواﺟﻬﻦﻴ ﻣوﻗفًا عﺪواﻧ ًيا
ً
• حافﻈي عىل هدوئك .ال تﻈهري أبدًا أية تعبريات توضح ِ
أنك ﻏاضبة أو
ِ
سلوكك مهي ًنا أو صارخًا.
تجعﲇ
• إذا كانﺖ البيﺌة املحيطة تشجع الرضيع عىل التﴫف بهذه الطريقة
املشاكسة ،فاجعليﻪ يتناول طعامﻪ
ﻤﺑفرده ويف أوقات مختلفة )تﺄكدي أنﻪ طاملا ال يوجد من يراه ،فلن
يتﴫف بطريقة جاذبة لالهتﺎﻤم أو »درامية«(.
• ال تطعمي الرضيع بني الوجبات وال تسمحي ألي أحد آخر بفعل ذلك.
• قومي بتنفيذ هذه اإلسرتاتيجية بطريقة هادئة وال تجعﲇ األمر يبدو
وكﺄنﻪ ِ
تحد للطفل
)ألن طفلك عىل األرجح هو من سيفوز يف املنافسة(.
• اتفقي مع باقي أفراد األﴎة عىل االلتزام بهذه القواعد.
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3.6. CONFLICTES A L’HORA
DELS ÀPATS
L’hora dels àpats ha de ser una estona de contacte agradable.
És el moment d’ensenyar al nen/a conductes apropiades i
establir-hi una bona relació.
NO s’ha de permetre que el nen/a:
• Abandoni freqüentment la taula.
• Llenci el menjar.
• No utilitzi els coberts.
• Vegi la televisió en lloc de menjar.
• Refusi els aliments.
• Picotegi el menjar.
• Plori o organitzi rabietes.
Per PREVENIR aquestes conductes:
• A partir de l’any, ensenyar al nen/a a utilitzar correctament
la cullera i el got.
• Menjar assegut. Horaris regulars. Donar un temps limitat de durada als
menjars (30 minuts).
• Menjars amb condiments senzills i introduir novetats en petites quantitats.
• No oferir menjars entre hores (sobretot si s’ha refusat prèviament).
• Mai relacionar el menjar amb recompenses o càstigs.
• Recordar l’etapa de negativisme ﬁsiològic (de 9 mesos a 3 anys),
etapa del “no”.
CONDUCTA A SEGUIR davant d’una situació conﬂictiva:
• Actuar amb serenitat. En cap moment donar mostres de disgust o
conductes escandaloses.
• Si l’ambient excita al nen/a, fer-lo menjar sol, en hores diferents
(si no hi ha espectadors no hi ha “actuació”).
• No donar res entre hores ni consentir que ningú ho faci.
• Plantejar aquesta estratègia amb serenitat i no com un repte al nen/a
(ell/a guanyaria la partida segur).
• Buscar l’acord familiar.
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 3.7.ﺻحة الفﻢ واﻷﺳنان

ﻤﻳكن تنﻈيف أسنان طفلك بالفرﺷاة عندما يصبح عمره ﺳنﺘﻦﻴ ،وقبل ذلك يجﺐ أن يرشب املاء بعد تناول الطعام
ﺛم تقومي بتنﻈيف أسنانﻪ بقطعة ﺷاش .وفيﺎﻤ بعد ،ﻤﻳكنﻪ البدء يف استخدام فرﺷاة أسنان بدون معجون أسنان قبل
الخلود إىل النوم.
وعندما يبلﻎ سن الﺜالﺜة ،أضيفي معجون األسنان بالفلوريد وفرﺷاة أسنان لتنﻈيف أسنانﻪ ،وذلك بعد تناول الطعام
وقبل الخلود إىل النوم.
يجﺐ تغيري فرﺷاة األسنان كل ﺛالﺛة ﺷهور.
راقبي أسنان طفلك وإذا ِ
رأيﺖ عالمات تدل عىل إصابتها بالتسوس أو االلتهاب أو إذا كان يشعر باألمل أو أسنانﻪ تنزف
د ًما ،فاذهبي بﻪ إىل طبيﺐ األسنان .يؤدي تناول السكريات بكرثة وعدم االهتﺎﻤم بنﻈافة الفم إىل إصابة األسنان
بالتسوس.

الﻄرﻳﻘة الصحيحة لﺘنﻈيﻒ اﻷﺳنان ﺑالفرﺷاة
)(1

)(2

)(3

 .١ﻳﺘﻢ ﺗنﻈيﻒ اﻷﺳنان ﺑالفرﺷاة ﰲ حرﻛات دائرﻳة والﺒﺪء ﻣﻦ الﻠﺜة .يجﺐ تنﻈيف الجزء الداخﲇ
والخارجي من السن ،وذلك بالنسبة لجميع األسنان.
 .٢ﻳﺘﻢ الﺘنﻈيﻒ ﺑﻄرﻳﻘة دائرﻳة ﴎﻳﻌة ﳌنﻄﻘة اﻷﺳنان والﴬوس الﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻀﻎ الﻄﻌام عﻠيﻬا.
يجﺐ أن تدخل ﺷعريات الفرﺷاة بني جميع األسنان يف هذه املنطقة ،وذلك لتجنﺐ تراكم بقايا الطعام
والبكترييا والتسبﺐ يف تسوس األسنان.
 .٣ﻳﺘﻢ ﺗنﻈيﻒ عنﻖ الﻠﺜة وﻛﺬلﻚ الفراغ اﳌوﺟود ﺑﻦﻴ ﻛﻞ ﺳﻦ.
ال تنﴘ تنﻈيف الفراﻏات املوجودة بني األسنان والتي ال تستطيع الفرﺷاة الوصول إليها.
يف هذه الحالة ،سيتوجﺐ ِ
عليك استخدام خيﻂ سني بني األسنان أو حتﻰ الفرﺷاة الخاصة بالتنﻈيف بني
األسنان.
 .٤ﻻ ﺗنﴘ ﺗنﻈيﻒ الﻠﺴان ﺑالفرﺷاة.
تذكري أن العناﴏ التي تتﺄلف منها عملية العناية املﺜىل بصحة الفم واألسنان هي فرﺷاة األسنان
ومعجون األسنان.

3.7. HIGIENE BUCAL

Les dents es poden començar a netejar a partir dels 2 anys, cal beure aigua
després dels àpats i eixugar-se les dents amb una gasa.
Més endavant, començar a utilitzar el raspall de dents sense pasta,
abans d’anar a dormir.
A partir dels 3 anys, afegir dentífric amb ﬂuor i raspallar
les dents, després de menjar i abans d’anar a dormir.
Cal canviar el raspall cada 3 mesos.
Observar les dents del nen o nena i si apareixen càries,
inﬂamacions, dolor o sagnat consultar al dentista.
L’abús de sucres i la falta d’higiene afavoreix la caries.

Tècnica de raspallat
1. Raspallar les dents en moviments verticals,
començant per la geniva.
Cal passar per la part de fora de la dent i la part de
dins, de totes les dents.
2. Raspallar en forma de remolí la part de les dents i dels queixals que
fem servir per mastegar.
Cal que les ﬁbres del raspall penetrin per tots els sécs que hi ha en
aquesta zona, per evitar hi quedin restes d’aliments i que els bacteris
puguin començar a provocar una càries.
3. Netejar el coll de les genives i també l’espai entre dent i dent.
No oblidar la neteja dels espais que hi ha entre les dents,
on no pot arribar el raspall.
En aquest cas haurem de fer servir un ﬁl dental per passar-lo entre les
dents o bé un raspall interproximal.
4. No oblidar-se de raspallar la llengua.
Recordeu que els elements per fer una bona higiene són el raspall
i el dentifrici.

)(4
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 ﻣواعيﺪ الﺘﻄﻌيﻢ4.1.

4.1. TAULA DE VACUNACIONS

CALENDARI DE VACUNACIONS SISTEMÀTIQUES

ﻣواعيﺪ الﺘﻄﻌيﺎﻤت الروﺗينية

d’acord amb el decret 219/2008, d’11 de novembre (Generalitat de Catalunya)

DTP
Vacunes

التطعيﺎﻤت
2 mesos
4 mesos
6 mesos
12 mesos
15 mesos
18 mesos
4 anys
4-6 anys
11-12 anys
14-16 anys
Cada 10 anys
A partir dels
60 anys

 ﺷهر٢
 ﺷهور٤
 ﺷهور٦
 ﺷه ًرا12
 ﺷه ًرا15
 ﺷه ًرا18
 سنوات٤
 سنوات4-6
 سنة11-12
 سنة14-16
 سنوات10 كل

Diftèria Tètanus

الدفترييا

التيتانوس

x
x
x

x
x
x

Tos
ferina

السعا
الديﻲﻜ
x
x
x

x

x

x

x

x

x

VPi
Poliomielitis

ﺷلل األطفال
x
x
x

Hib
Haemophilus
inﬂuenzae b

MCC
Meningitis C
conjugada

اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺴﺤﺎﻳﺎ س اﻟﻤﺴﺘﺪﻣﻴﺔ اﻟﻨﺰﻟﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﻮع ب
اﻟﻤﻘﺘﺮن

x

x
x
x

x

TV (XRP)
Xarampió Rubeòla

الحصبة

الحصبة األملانية

x

x
x

VHB

VHA+B
Td
VVZ
VPH
G
Hepatitis A i B Tètanus i
Papiloma
Parotiditis Hepatitis B
Varicel·la
Antigripal
combinada diftèria adult
humà

التهاب الغدة
النكافية

x

x

x

x

x

x

الورم الحليمي
الدفترييا والتيتانوس التهاب الكبد الفريوﳼ التهاب الكبد
البرشي الجدري املاﻲﺋ
اإلنفلونزا
املركﺐ أ وب
للبالغني
الفريوﳼ ب
x
x
x

x
x

> A partir del curs 2005-06, s’administrarà una dosi de la vacuna de la

varicel·la a tots els nens que no l’hagin rebut anteriorment ni hagin passat
la malaltia·
Només a nenes (3 dosis)

( جرعات٣) 2013 - 2014 الربنامﺞ التجريبي قيد التنفيذ حتﻰ السنة الدراسية
 سيتم إعطاء جرعة من تطعيم الجدري،2005-2006 > بعد السنة الدراسية
املاﻲﺋ لكل طفل مل يتم تطعيمﻪ من قبل أو
.مل يُصﺐ بهذا املرض
( جرعات٣) للفتيات فقﻂ

PN23
Pneumococ
23-valent

متكافﺊ للقاح- 23
املكورات الرئوية

>

x

بعد سن الستني

Programa Pilot vigent ﬁns el curs escolar 2013 - 2014 (3 dosis)
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( نوفمرب )حكومة الحكم الذاﻲﺗ ملقاطعة كاتالونيا١١  الصادر يف2008/219 وفقًا للقرار رقم

x

Informació addicional:
Calendaris de vacunacions internacionals:
Organització Mundial de la Salut
Pàgina principal: www.who.int/en/
Drecera: www.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/scheduleselect.cfm
A molts països d’arreu del món:
es vacuna de tuberculosi (BCG) al naixement i en alguns també en edat escolar (6 anys) no s’administra la triple vírica sinó la vacuna del xarampió. Segons àrees geogràﬁques també es poden rebre
vacunes com ara per l’encefalitis japonesa i la febre groga entre d’altres.

Fulls informatius sobre vacunes en diferents llengües
Portal de la Coalició per l’Acció Immunitària (IAC)
Pàgina principal: www.immunize.org/vis/#index
Drecera: www.immunize.org/vis/vis_spanish.asp
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