
صحـة الطفـل يمثل الطفل أمل كل أسرة في بناء املجتمع ومستقبل األمة، واألطفال هــم محـــور 
فإن  ثم  ومن  األرض،  على  وجل  عز  نعم هلل  وأعظم  املجتمعات،  في  والتقدم  التنميــة 
االستثمار في صحة ونمو األطفال يعني االستثمار في مستقبل األمة، ويعتبر األطفال 
فئة تحتاج إلى حمايتها ورعايــة احتياجاتهــا وحقوقهــا، ولعل أعظــم حقوق الطفل هي 
الحفاظ على صحته ورعايته. وُتعد الرعاية الصحية األولية حجر الزاوية في الوقاية من 
األمراض والقضاء عليها من بدايتها. ويمكن لآلباء الحفاظ على صحة أطفالهم، وبلوغ 
التأسيس  إن  األولية، حيث  الصحية  بالرعاية  االهتمام  من خالل  ممكنة  أفضل صحة 
لحياة صحية وجسد سليم يكون منذ الطفولة املبكرة. ولعل تطوير نمو الطفل من جميع 
شأنه  من  ومنتظم  مستمر  بشكل  والعاطفية  واالجتماعية  والعقلية،  الجسدية،  النواحي 

الحفاظ على جودة حياة األطفال.
ُتعد الزيــارات الصحيـة الوقائية ملراكز الرعايــة الصحيـة األولية ضروريـة لتعزيز 
صحة الطفل في جميع مراحل الطفولة، كما يساعـد في الوقاية من األمراض إعطــاء 
اللقاحات والتثقيـف الصحي، وتمنح األطبــاء الفرصـة لفحـص الطفــل سريريــاً وتحـري 
االضطرابـات واملتالزمات وعالجها فـي وقت مبكـر، وإرشـاد اآلباء إلـى كيفية مساعدة 
أطفالهم على النمو بصورة صحية سواًء من الناحية الجسدية، أو الذهنية، أو العاطفية. 
ويتمكن األطباء في أثناء الزيارات الصحية الوقائية من مراقبة كيفية تعامل األهل مع 

أطفالهم، وتزويدهم بالنصائح، واإلجابة عن تساؤالتهم.
ونظرًا ألهمية الصحة فــي حياتنا، واهتمــام املجتمعـات بصحة الطفل ، فقد جاء 
اختيار املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية لهذا الكتاب )صحة الطفل( إيمانًا 
من  يتحدث  الكتاب ستة فصول  ويتضمن  الصحي.  والتثقيف  الوعي  نشر  بأهمية  منه 
خاللها عن أهمية الرعاية الصحية األولية لألطفال، ومشكالت التغذية، ويعرض ألمراض 
الجهاز التنفسي، ثم يتطرق إلى االضطرابات النفسية لدى األطفال، ويستعرض أمراض 
الدم، وُيختتم الكتاب بتساؤالت األمهات حول صحة أطفالهن. نأمل أن يفيد هذا الكتاب 
األطفال  لرعاية صحة  فّعالة  يكون مساهمة  وأن  الطفل،  يهتم بصحة  من  وكل  أم،  كل 

بمجتمعاتنا العربية.

في هذا الكتاب
سـلسلة الثقافة الصحية 150
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املقدمة
يمثل الطفل أمل كل أسرة في بناء املجتمع ومستقبل األمة، واألطفال هم محور التنمية 
والتقدم في املجتمعات، وأعظم نعم هلل عز وجل على األرض، ومن ثم فإن االستثمار في 
إلى  تحتاج  فئة  األطفال  ويعتبر  األمة،  مستقبل  في  االستثمار  يعني  األطفال  ونمو  صحة 
على صحته  الحفاظ  هي  الطفل  حقوق  أعظم  ولعل  وحقوقها،  احتياجاتها  ورعاية  حمايتها 
ورعايته. وُتعد الرعاية الصحية األولية حجر الزاوية في الوقاية من األمراض والقضاء عليها 
من بدايتها. ويمكن لآلباء الحفاظ على صحة أطفالهم وبلوغ أفضل صحة ممكنة من خالل 
االهتمام بالرعاية الصحية األولية، حيث إن التأسيس لحياة صحية وجسد سليم يكون منذ 
الطفولة املبكرة. ولعل تطوير نمو الطفل من جميع النواحي الجسدية، والعقلية، االجتماعية 

والعاطفية بشكل مستمر ومنتظم من شأنه الحفاظ على جودة حياة األطفال.

ُتعد الزيارات الصحية الوقائية ملراكز الرعايــة الصحية األولية ضرورية لتعزيز صحة 
اللقاحات  الوقايــة مــن األمراض إعطاء  الطفولة، كما يساعد في  الطفل في جميع مراحل 
االضطرابات  وتحري  سريريًا،  الطفل  لفحص  الفرصــة  األطباء  وتمنح  الصحي،  والتثقيف 
واملتالزمات وعالجها في وقت مبكر، وإرشاد اآلباء إلى كيفية مساعدة أطفالهم على النمو 
بصورة صحية سواًء من الناحية الجسدية، أو الذهنية، أو العاطفية. ويتمكن األطباء في أثناء 
الزيارات الصحية الوقائية من مراقبة كيفية تعامل األهل مع أطفالهم، وتزويدهم بالنصائح، 

واإلجابة عن تساؤالتهم.

ونظرًا ألهمية الصحة في حياتنا، واهتمام املجتمعات بصحة الطفل، فقد جاء اختيار 
املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية لهذا الكتاب ) صحة الطفل( إيمانًا منه بأهمية 

نشر الوعي والتثقيف الصحي.

يحتوي الكتاب على ستة فصول يتحدث الفصل األول عن أهمية الرعاية الصحية األولية 
لألطفال، ويسرد الفصل الثاني مشكالت التغذية، ويعرض الفصل الثالث أمراض الجهاز 
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التنفسي، ثم يتطرق الفصل الرابع إلى االضطرابات النفسية لدى األطفال، ويتحدث الفصل 
الخامس عن أمراض الدم، وُيختتم الكتاب بفصله السادس الذي يعرض تساؤالت األمهات 

حول صحة أطفالهن.

نأمل أن يفيد هذا الكتاب كل أم، وكل من يهتم بصحة الطفل، وأن يكون مساهمة فّعالة 
في رعاية صحة األطفال بمجتمعاتنا العربية.

األستاذ الدكتــور/ مــرزوق يوسف الغنيــم
األمني العام املساعد

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

وهلل ولــي التوفيق،،
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• د.  نصر الدين بن محمود حسن	

ــ سعودي الجنسية من مواليد عام 1959م. 
ــ  حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة ــ كلية طب القصر العيني ــ جامعة القاهرة ــ 

عام 1984م.
ــ  حاصل على دبلوم صحة الطفل ــ جامعة أدنبرة ــ عام 1993م.

ــ مدير قسم الطوارئ بمستشفى الوالدة واألطفال بجدة في الفترة من )1422-1425 هـ(.
ــ مديــر العيــادات الخارجيــة والتقاريــر الطبيـــة بمســتشفى الـــوالدة فـــي الفتـــرة مـــن 

)1425-1426 هـ(.

ــ مدير مركز الدرن بالشؤون الصحية بمحافظة جدة في الفترة من )1426-1427 هـ(.
ــ مدير التطوير اإلداري بالشؤون الصحية بمحافظة جدة في الفترة من )1427-1428 هـ(.

ــ مشــرف إدارة التدريب والبعثـــات بالشـــؤون الصحيـــة بمحافظــة جـدة فـي الفترة من 
)1428-1429 هـ(.

للتدريب والتعليـم املستمر في الفترة من  ــ مســاعد مديـــر مســـتشفى امللك فهــد بجــدة 
)1429-1437 هـ(.

ــ رئيس قسم الرعاية املنزلية بمستشفى امللك فهد بجدة في الفترة من )1437-1441 هـ(.
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الفصل األول
الرعاية الصحية األولية

إن الهدف األساسي للرعاية الصحية األولية لألطفال هو تنشئة جيل جديد يتمتع 
فالرعاية  الوالدة،  الكاملة لألطفال منذ  بالرعاية  بأرفع مستوى صحي يمكن تحقيقه 
الصحية األولية هي الوسيلة الفريــدة مــن نوعهــا لرفع املستوى الصحي لألطفال، 
التغذيـــة السليمة  البدنـي والعقلي والنفسي، وتوجيه األمهات نحــو  ومراقبة نموهم 
لألطفال بدءًا من الرضاعة، ثـم التغذية السليمة املتكاملة في الفترات املختلفــة مــن 

أعمارهم، والوقاية من األمراض املُعدية عن طريق التحصني.

يعتمد املستوى الصحي لألطفال أساسًا على الرعاية الصحية، والنمو الطبيعي 
للطفل في بدنه وعقله، والوقاية من األمراض املعدية، وليس عالجهم فقط من األمراض 
التي يصابون بها، حيث إن كثيرًا من األمراض املُعدية ومضاعفاتها الخطيرة على 
صحة األطفال وعلى حياتهم يمكن التحصني منها. وُتعد الوقاية الصحية أقل تكُلفة 
من الوسائل العالجية التي تحتاج إلى مؤسسات مجهزة باملعدات الطبية باهظة الثمن 
وبعدد كبير من األطباء املختصني. وفي املراكز الصحية األولية مجال واسع للتثقيف 
الصحي والغذائي واالجتماعي لألمهات، وتوفر الرعاية الصحية األولية للمراجعني في 

كل منطقــة املســاهمة فــي خدمات الرعاية الصحية وتحسني صحة املجتمع.

وسائل الرعاية الصحية األولية لألطفال 
• تحصني األطفال باألمصال. 	
• تحصني النساء الحوامل ضد الكزاز )التيتانوس(.	
• تشجيع الرضاعة الطبيعية.	
• استخدام الجداول البيانية للنمو، حيث يمكن مراقبة نمو األطفال وتطورهم.	
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• توفير سوائل األمالح )محاليل معالجة الجفاف( الالزمــة لعــالج اإلســهال عن 	
طريق الفم.

• إعطاء األطفال والنساء الحوامل أغذية إضافية. 	
• تنظيم األسرة ملباعدة فترات الحمل.	

تعزز الرعاية الصحية األولية املستوى الصحي لدى األطفال.

العوامل التي تؤثر في صحة حديثي الوالدة
إن العوامل التي تؤثر في صحة حديثي الوالدة عديــدة، وقد تكون هذه العوامل 

ذات أثر فّعال قبل الوالدة، أو أثناء الوالدة، أو بعدها.

أواًل: العوامل التي تؤثر في صحة املولود قبل الوالدة
 

العوامل الوراثية

يتحدد التكوين البدني والعقلي للمولود الحديث إلى درجة كبيرة في لحظة التلقيح 
حينما تتحد ُنطفة الذكر مع بويضة األنثى، حيث يحمل كلٌّ منهما 23 جسيمًا صبغياً 
يحتوي كلٌّ منها على عدد كبير من الجينات ــ حامالت الصفات الوراثية ــ وباتحاد 

هذه الحامالت ينتج 23 زوجًا من تلك الصبغيات لتتكون الصفات الوراثية للجنني.
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الوراثية على  تعتمد األمراض  و  أو متنحية،  املوروثة سائدة  الصفة  تكون  وقد 
نوع األمراض املوروثة في الوالدين، فالشخص املصاب بمرض وراثي لديه احتمالية 
لتوريث املرض إلى نصف أطفاله، أما الرجل املصاب بمرض متنح فسوف يظهر في 
أطفاله إذا تزوج بامرأة مصابة باملرض نفسه وفي هذه الحالة هناك احتمالية إلصابة 
ربع أطفاله. إضافة إلى أن هناك أمراضًا مثل الهيموفيليا )مرض نزف الدم الوراثي ــ 

الناعور(، ومرض عمى األلوان الذي تورثه األمهات ألبنائهن الذكور. 
 

إصابة األم بأمراض أثناء الحمل 

• الحصبة األملانية: في الشهور الثالثة األولى مــن الحمــل: وقد يولد املولود 	
وراثي  مرض  وكذلك  العني،  عدسة  ر  تحجُّ أهمها  وراثية  بأمراض  مصابًا 
في القلب وَصَمْم، أو تخلُّف عقلي وضمور في الرأس، أو اإلصابة بضعف 

األسنان عندما يكبر.

• الزُّهري : من أخطر األمراض التي يصاب بها املولود إذا كانت األم مصابة 	
به، وقد تظهر األعراض في وقت الحق مثل: الَصَمْم، والتهاب العني، والكبد.

• أمراض الغدد: مثل أمراض الغدة الدرقية خاصة في األماكن املشهورة بقلة 	
توافر اليود في الغذاء، أو ألسباب في قلة إفرازاتها.

• السيالن : إذا كانت األم مصابة بهذا املرض الخطير، فقد تنتقل العدوى إلى 	
املولود أثناء الوالدة، وقد تصاب العينان بالتهاب خطير يحتاج إلى عالج 

قوي املفعول لكي ال يفقد املولود بصره.

• داء السكري : لقد حقق العــالج باألنســولني قدرًا كبيرًا في السيطرة على 	
هذا املرض أثناء فترتي الحمل والوالدة.

اآلثار الضارة لألدوية التي تتناولها األم

11 تسبب األدوية الخاصة بالغدة الدرقية انخفاضًا في هرمون الغدة الدرقية .
عند املولود.

21 دواء الكينني )Quinine( ربما يسبب فقدان السمع لدى املولود..
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31 املورفني يسبب هبوطًا في التنفس لدى الطفل..

41 عقار الثاليدوميد )Thalidomide( يسبب آثارًا وخيمة على الجنني، حيث .
ُولد بعض املواليد مبتوري اليدين، إضافة إلى تشوهات أخرى، وقد تم منع 

هذا العقار.

51 ُتعد بعض أنواع األشعات ذات خطورة على املولود سواء أكانت للتشخيص .
أو للعالج.

قد يؤثر عمر األم على صحة الطفل، ولقد اتضح أن أكثر األمراض 
الوراثية تحدث في أطفال األمهات كبار السن مثل: متالزمة داون 

)املنغولية( التي تسبب تأخرًا عقليًا.

ثانيًا: العوامل التي تؤثر في صحة املولود أثناء الوالدة

تعتمد هذه العوامل علــى املســتوى الطبــي والصحــي لعمليـــة الوالدة، وكذلك 
علــى استعمال التخدير أثنـاء الوالدة، وصعوبة الوالدة، ونــوع العمليـــة التي ُأجريت. 
وتؤثر تلك العوامل على الطفل بعد الوالدة وخاصة في اليوم األول والثاني وأكثرها 
يحدث في األطفال املبتســرين، أو الخـدج )ناقصي الوزن ( وقد تؤدي إلى الوفاة والتي 

من أهم أسبابها:

11 بطء التنفس..

21  الجدري..

31 أمراض الوالدة..

41 األمراض الوراثية..
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الفصل الثاني
مشكالت التغذية

ُيعد ضعف الشهية من أهم مشكالت تغذية األطفال، فكثيرًا ما تشكو األم عدم 
تناول طفلها الكميـات الكافية مــن الطعام، بل ورفضه لألكل. ومن أهم أسباب هذه 

املشكلة:

• قد يكون فقد الشهية أحد أعراض األمراض مثل: ضعف في الجسم، أو التهاب 	
أو مرض الكلى أو الكبد، ويجب في هذه الحالة فحص الطفل جيدًا للتأكد من 

صحة جسمه.

• قد يكون هنالك اضطراب نفسي في حياة الطفل كما يحدث للبعض أثناء الفطام 	
املفاجئ، أو عند إبعاده عن أمه بسبب مولود جديد، وقد يحدث ذلك في الطفل 
الذي يجد اهتمامًا ُمبالغًا فيه فيصبح الرفض جزءًا من طبيعته وطريقة الجتذاب 

والديه إليه.

• كثيرًا ما يكون رفض األكل أو عدم االنصيــاع ألي طلب؛ نتيجة لبداية الظهور 	
الطبيعي لشخصية الطفل، وفي هذه الحالة يجب التعامل بحذر، فالعقاب يزيد من 
صالبة الطفل ويولِّد في نفسه الكراهية، بينما يغذي فيه التسامح روح التعاون 

والثقة.

• ال تستطيع األم في كثير من الحاالت تقدير الكمية الالزمة لتغذية الطفل، فتطلب 	
منه أن يأكل أكثر من طاقته، لذا يجب أن تعرف األم أن احتياج الطفل للغذاء يعتمد 

على عمره، ونموه، وطاقته ومدى نشاطه.

• الطفل كثير الحركة الذي يقضي يومه في حركة مستمرة دون أن يستقر، مثل هذا 	
الطفل ال يأكل كثيرًا ونجد أن وزنه أقل من الطبيعي، ولذلك يجب تشجيعه على 

النظام، والتسامح معه حتى يصبح هادئًا.
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العالج

يعتمد عالج فقدان الشهية على معرفة السبب، وذلك بعرض الطفل على الطبيب 
م  للكشف عليه ومعالجة السبب إذا ُوِجد، وفي كثير من الحاالت يجب على األم تفهُّ

حالة الطفل النفسية، والعقلية، والبدنية، وقد يفاقم قلق األم املتزايد من املشكلة.

فالطفل الذي يتناول الحليب الخارجي بزجاجة الرضاعة قد ُيصاب بالتهاب في 
الفم مثل مرض القالع الفموي وهذا يؤلم الطفل ويجعله يرفض الرضاعة. وتكون عن 

طريق عالج القالع الفموي وتعقيم الزجاجات والحلمات جيداً.

أما عن فقد الشهية في األطفال فكثيرًا ما يكون بسبب تناول كميات من الحلوى، 
أو الفواكه قبل األكل، ومن َثمَّ ال يجد الطفل شهية لألكل بعد ذلك. وهذه األنواع من 
األطعمة التي يحبها كل طفل يجب أن ُتعطى دائمًا بعد األكل، كما يجب تشجيع الطفل 
على الرياضة. وكثيرًا ما تسأل األم عن أدوية لفتح الشهية ظنًا منها أن الطفل قد 

اهتمام األم باحتياجات طفلها للغذاء الذي يعتمد على عمره، 
ونموه، وطاقته ومدى نشاطه.
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يكون بحاجة إلى فيتامينات، أو حديد، أو بروتينات لتقوية جسمه ودمه وبذلك يصبح 
راغبًا في األكل، وفي الحقيقة فإنه ليس من الحكمة االعتقاد أن هنالك دواًء خاصًا 

لفتح الشهية.

إن للتغذية السليمة أهمية بالغة وفوائد كثيرة لحياة الطفل، وصحته منها:

11 املحافظة على النمو البدني والعقلي للطفل..

21 ُتعد التغذية الصحية هي األساس لبلوغ مستوى صحي جيد في جميع مراحل .
الحياة. فقد اتضح علميًا أن بعض األمراض الخطيرة مثل : ارتفاع ضغط الدم، 

وتصلب الشرايني ترجع أسبابها إلى نوع التغذية في الطفولة.

31 تعتمد صحة الطفل النفسية ونوعية شخصيته كثيرًا على العالقة الوثيقة بينه وبني .
منذ  واألمن، واالطمئنان  والحنان،  الحب،  إلى  فالطفل يحتاج  التغذية،  أثناء  أمه 
صغره لكي ينمو طبيعيًا بدنيًا وعقليًا، ويمكن لألم بعواطفها الدافئة الرقيقة أن 

تعطي طفلها كل احتياجاته العاطفية أثناء إرضاعه وتغذيته.

أمراض الجهاز الهضمي

االلتهاب املَِعدي املعوي )اإلسهال(

يعاني األطفال بشكل متكرر نوبات إسهال، وهو من األعراض شائعة الحدوث 
في الطفولة، نظرًا ألنه قد يبدأ بسيطًا ثم يتطور إلى حالة خطيرة، ولذلك فمن الضروري 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة للكشف على املريض، وفحص البراز، وبدء العالج في أسرع 

وقت ممكن لتفادي خطر الجفاف.

ومن املهم معرفة مدة اإلسهال وعدد مراته، ونوع البراز وإذا كان مصحوبًا بقيء 
أو حمى، وإذا كانت هنالك حاالت أخرى في العائلة، أو املدرسة، أو املجتمع، كما يجب 
وزن الطفل ومقارنته بوزنه السابق ملعرفة مقدار النقص، وذلك ألن اإلسهال والقيء 

هما أهم سببني لنقص الوزن.
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أسباب اإلسهال

11 إما زيادة في مقدار الطعام املتناول، أو نقصانه، أو . أخطاء في أسلوب التغذية: 
أنه غذاء ال يناسب الطفل.

21 أمراض ُمعدية، مثل : .

أ( النزلة املعوية.        ب( التيفود.       ج( الدوســنتاريا )الزحــاري(.

د( عدوى الجيارديا.    هـ( أمراض ُمعدية خارج الجهاز الهضمي.   و( الكوليرا.

31 أمراض سوء الهضم:.

أ( إسهال دهني.             ب( ضعف تحّمل الجلوكوز.
41 ..)Staphylococci( تسمم الطعام خاصة بجراثيم املكورات العنقودية
51 الحساسية من حليب البقر..
61 الحساسية من أنواع الطعام..

التشخيص: ُيعد الفحص املختبري للبراز، والدم، والبول ملعرفة الداء من أهم طرق 
التشخيص.

العالج: من أهم أسس العالج هي عالج الجفاف الناتج عن فقد السوائل واألمالح. 

يعاني األطفال بشكل متكرر نوبات اإلسهال.
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النزلة املعوية
تكثر النزالت املعوية في الصيف، والخريف، وأحيانًا في الشتاء، وتكُمن خطورة 
هذا الدَّاء في فقدان السوائل واألمالح من الجسم، وتقدير درجة الخطورة على قــدر 

ما يفقده الجسم منها.

أسباب النزلة املعوية

• من املالحظ أن النزالت املعوية تصيب األطفال الذين يتغذون بالحليب الخارجي 	
)ليس حليب األم( بسبب تلوث الحليب بالجراثيم إما من ضرع البقر أو املاعز، أو 
من يد الحالب، خاصة إذا كان مصابًا بجرح فيه قيح، أو إذا كان مصابًا بمرض 

معٍد مثل : الدرن، أو التهاب في الحلق، أو الدوسنتاريا، أو التيفود.

• أما األلبان املجففة فهي معقمة، ولكن قد يفسد الحليب ويصبح ضارًا إذا ُخزِّن 	
الرطوبة  أو  الهواء  إليه  الغطاء وتسّرب  ُكِسر  إذا  أو  مدة طويلة في طقس حار، 
ومن ثم الجراثيم، ولذلك يجب العناية بحفظ علبة الحليب، وبعد فتحها توضع في 

الثالجة.

• مــن 	 أكثر  املعوية  للنزالت  الوزن  ناقصي  خصوصــًا  حديثًا  املولودون  يتعرَّض 
غيرهم؛ نظراً لقلة مناعتهم وضعف مقاومتهم.

• تعتبر عوامل البيئة مهمة، فالنزالت املعوية منتشرة أثناء الصيف، وفي األماكن 	
املزدحمة بالسكان، وُيعد ماء الشرب عاماًل مهماً في انتشار النزالت املعوية في 

حال كان ملوثاً.

• وتكثر اإلصابة بالنزالت املعوية في األطفال أثناء الفطام نتيجة اتباع طريقة خاطئة 	
في الفطام وهي اإليقاف املفاجئ للرضاعة، خاصة إذا شعرت األم بأنها حامل 
اعتقادًا منها بأن حليبها يصبح فاسدًا وضارًا للطفل. وهذا معتقد خاطئ، فإن 
الحليب ال يتغير في تركيبه، وال يصبح فاسدًا وال ضارًا، ويمكن االستمرار في 

الرضاعة إلى أن ُيفطم الطفل تدريجيًا.

• للنزالت املعوية 	 التغذية معرضون  لقد دلَّت األبحاث أن األطفال املصابني بسوء 
أكثر من األطفال اآلخرين، وذلك لضعف قدرتهم في تكوين مناعة طبيعية ضد 

الجراثيم املُعدية.
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• العدوى بالجراثيم والفيروسات : تتعدد أنواع الجراثيــم التـــي تســبب األمراض 	
مثل : الجرثومة القولونية الشائعة، وجرثومــة الدوسنتاريا، وفيروس )روتا( الذي 

يسبب نزالت معوية حادة.

• والتهاب 	 الرئــوي، والسحائي،  االلتهــاب  مثل  الهضمي:  الجهاز  أمراض خارج 
الكلى، واألذن.

• إلى حساسية 	 البقر، إضافة  للطفل، وحساسية حليب  املناسب  غير  الغذاء  ُيعد 
القمح من أسباب حاالت اإلسهال لدى األطفال.

أعراض النزلة املعوية

أعمارهم عن سنتني خاصة في  تقل  الذين  األطفال  املعوية في  النزالت  تنتشر 
األشهر الستة األولى مــن العمر. وتعتمــد درجـة املرض علــى كميـة فقدان السوائل 
واألمالح عن الجسم وهذا يسبب نقصًا في وزنه، ويجب فحص الطفل املريض وتقييم 
درجة إصابته. ففي اإلصابات البسيطة يفقد الطفل شهيته للغذاء ويصبح قلقًا، وقد 
يصاب بمغص في البطن وبعد ذلك يحدث اإلسهال الذي تتراوح عدد مراته من )3 - 10( 
مرات في اليوم وقد يصحبه قيء، وبعض الحاالت قد تكون خطيرة وحادة منذ البداية 

وأعراضها هي: 

ــ الجفاف نتيجة فقدان السوائل واألمالح من الجسم، حيث يفقد الجلد مرونته، ويكون 
وقليل  شاحبًا  الطفل  ويصبح  البول،  كمية  وتقل  منحسرة،  والعيون  جافًا،  الفم 

الحركة، وبارد األطراف، ونبضه سريعًا، وكذلك ضعيف البنية وهزياًل.

أو  التنفــس،  الدم تسـبب سـرعــة  ناتجة بسبب اإلسهال وزيادة حماض  ــ أعراض 
انخفاض نسبة أمالح البوتاسيوم التي تسبب انتفاخًا في البطن واضطرابًا في 

نبضات القلب وتشنجات وآالمًا في العضالت.
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الفحوص

درجة  يحدد  الحادة  اإلسهال  حاالت  في  وزن  من  الطفل  فقده  ما  معرفة  إن 
املرض. فإذا فقد أقل من 3 % من وزنه فهو يحتاج لسوائل فموية ويقتصر العالج في 
املنزل، حيث يوقف الغذاء العادي لفترة قصيرة تترواح بني )6 – 8( ساعات، وُيعطى 
مكوناته صوديوم  الجفاف(،  )محلول  بالفــم  واألمــالح  الســكر  مــن  محلواًل  الطفل 
كلوريد 3.5 جرامات، وصوديوم بيكربونات 2.5 جرام، وبوتاسيوم كلوريد 1.5 جرام، 
وجلوكوز 20 جرامًا تذاب في لتر واحد من املاء، ويعطى الطفل هذا املحلول بالفم. 

ويحتاج من )10 – 15( ملي لتر لكل كيلو جرام من وزنه كل ساعة.

أما حاالت النزالت املعوية الحادة التي يفقد فيها املريض كمية كبيرة من السوائل 
والعالج فيجب إعطاء املحاليل عن طريق الوريد وتحت إشراف الطبيب.

الوقاية من النزالت املعوية

11 إن من املؤكد أن النزالت املعوية سوف تقل كثيرًا حينما يتحسن املستوى .
االجتماعي والصحي العام للمجتمع، واإلشراف الصحي على الغذاء خاصة 

الحليب.

21 تلعب الرضاعة الطبيعية دورًا كبيرًا في منع النزالت املعوية، ومـن األفضل .
االستمرار فيها ألطول فترة ممكنة.

31 من الضروري املحافظة على نظافة األواني التي يتغذى من خاللها الطفل، .
خاصة زجاجات الرضاعة والحلمات، ويمكن استعمال مطهر )مثل ملتون 
وهو موجود في الصيدليات؛ نظرًا لسهولة استعماله(، كما يجب التخلص 
من أية كمية من الحليب تبقى بعد غذاء الطفل في الحال مع تنظيف الزجاجة 

والحلمة وتعقيمهما بالغلي.
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التثقيف الصحي

من الضروري أن تتأكد األم من معرفة أسباب النزلة املعوية وطريقة الوقاية منها. 
كما يجب أن تدرك أهمية العالج فيما يتعلق بإعطاء السوائل واألمالح لتعويض ما 

فقده الطفل لوقايته من الجفاف.

يعزز تطعيم األطفال من مناعتهم ويحافظ على صحتهم.
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الفصل الثالث
أمراض اجلهاز التنفسي

ُيعد مرض الربو التهابًا مزمنًا غير معٍد يصيب الشعب الهوائية؛ مما يؤدي إلى 
تضييقها بسبب زيادة إفراز املادة املخاطية وانقباض العضالت املوجودة في جدار 
املتكرر  الصفير  أو  التنفس،  فيها املصاب صعوبات في  الهوائية، ويعاني  القصبات 

وسعااًل يسوء غالبًا لياًل مع حدوث نوبات حادة من وقت آلخر.

أسباب مرض الربو

11 تاريخ مرضي . بها  يوجد  عائالت  إلى  األطفال  من  كثير  ينتمي   : وراثية  أسباب 
فإن  بالربو،  مصابًا  الوالدين  أحد  كان  فــإذا  املختلفة،  الحساسية  من  ألنواع 
احتمال إصابة األبناء تكون حوالي 25 %، وترتفع هذه النسبة إلى 50 % عند 
إصابة الوالدين معًا، وكذلك إذا كان املريض نفسه يعاني أحد أمراض الحساسية، 

فإن احتمال إصابته بالربو تكون أكثر من غيره.

صعوبات التنفس لدى مرضى الربو تستلزم استخدام بخاخ موسعات الشعب الهوائية.
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21 وجود حساسية من املواد التي يستنشقها الطفل من مثل : حبوب لقاح األشجار .
واألعشاب، وأتربة املنزل حيث يحتوي تراب املنزل على أنواع كثيرة من  مهيجــات 
الربــو ومســبباته التــي تتمثل في وبر القطن، والستائر، وصوف الغنــم املصنــوع 
منه املوكيت والسجاد، كذلك شعر الحيوانات املنزلية األليفة مثل :  القطط، والكالب، 

وريش الطيور التي تعتبر من أهم وأخطر مسببات ومهيجات الربو.

31 اإلصابــة بالعــدوى فــي بعــض األطفــال، والتهابات الجهاز التنفسي الفيروسية .
مثل : النزالت الشعبية، واألنفلونزا التي تتسبب في حساسية الشعب الهوائية.

41 عوامل بدنية مثيرة مثل : رياضة الجري، وتنفس الدخان الناتج عن تلوث البيئـة، .
الدهـــانــات، واملبيـــــدات  والتعــرُّض لدخــان الســجائر، والشيشـــة، ورائحــة 

الحشرية، واملنظفات، ومعطرات الجو.

51 الهواء البارد والرطوبة العالية..

61 التوتر، واإلجهاد، والضحك، والبكاء الشديد، والعوامل النفسية..

71 العفن )الفطريات( التي تنمو على األطعمة مثل : الخبز، والقمح، والفاكهة، حيث .
ينتقل بواسطة الهواء، وعند استنشاق الشخص لحويصالت هذه الفطريات فإنه 

يصاب بالربو.

تشخيص الربو

التاريخ املرضي

هناك بعض األسئلة التي يوجهها الطبيب لألم، ومنها:

• التنفس وسعااًل شديدًا 	 هــل يعاني املريض أو الطفل صعوبًة متكررة في 
أثناء النوم، أو في الصباح الباكر؟

• هل توجد حيوانات أليفة مثل : القطط والطيور، أو نباتات طبيعية داخل املنزل؟	

• هل يعاني أحد الوالدين أو األخوة أو املريض نفسه أمراض الحساسية؟	

• هل تظهر األعراض عنـد ممارسة مجهـود رياضي، أو بعــد تناول أطعمة 	
معينة أو آيس كريم، أو مشروبات باردة ؟
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الفحص الطبي
فحـص األنـف والحلـق بحثـًا عن وجـــود التهـاب في الجهـــاز التنفسي العلـــوي، 

والحساسية ولحميات أنفية.
للبحث عن عالمات فرط الحساسية، واستعمال السماعة الطبية  فحص الجلد: 

لسماع الصفير والزفير.

لة من مثل : الفحوص املكمِّ
11 إجراء أشعة الصدر للتأكد من عدم وجود عيوب ِخلْقية في الجهاز التنفسي..
21 قياس وظائف الرئتني: ملعرفة انتظام املريض في تناول العالج، وكذلك يقوم .

بقياس الوظائف التنفسية املختلفة للرئتني.
31 الفحوص املخبرية..

• غالبًا ما ترتفع نسبة األجسام املضادة للحساسية في الدم ملرضى الربو.	
• قياس تركيز األجسام املضادة ملواد الحساسية، ويتم هذا الفحص بالوخز، 	

حيث تتم معرفة مهيجات األجسام في الدم.

نقاط مهمة في معالجة الربو
• التثقيف الصحي.	
• تجنُّب املثيرات.	
• املعالجة الدوائية.	

التثقيف الصحي ويكون كاآلتي:

• ضرورة تجنُّب محفزات الربو مثل: دخان السجائر، والشيشة الذي يسبب 	
أضرارًا صحية لألطفال في السنوات األولى من العمر، حيث إن استنشاقه 
يكون له دور في اإلصابة بمرض الربو، لذا يجب على اآلباء االمتناع عن 

التدخني في محيط األطفال.
• ُينصح مريض الربو بعدم التعرُّض لألتربة، والغبار، وألدخنة فحم الشوي، 	

واستخدام املنظفات، واملطهرات، واملبيدات الحشرية.
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• عدم استخدام السجاد واألغطية املصنوعـة مــن شعر الحيــوانــات، وكذلك  	
الوسائد املحشوة بريش الطيور، وهي من مهيجات الحساسية ملريض الربو.

• يجب على األمهات االنتباه لعدم تعريض أطفالهن املصابني بالربو لتيار هواء 	
بارد، وعدم تناول اآليس كريم، واملشروبات الباردة.

• ومن أهم أهداف تثقيف مريض الربو: السيطرة على املرض، وجعل املريض 	
يمارس حياته بصورة طبيعية.

• تعلُّم الطريقة الصحيحة الستخدام البخاخ واألجهزة املساعدة. 	

بعض أنواع األجهزة املساعدة لعالج مريض الربو.

Aerochamber/ آيروشامبر Babyhaler/بيبي هيلر

Optchamber/أوتي شامبر Volumatic/فوليوماتيك

العالج

 تنقسم أدوية الربو إلى أدوية عالجية، وأدوية وقائية.

الشعب  توسع  إنها  حيث  أزمة،  عند حدوث  تستخدم  وهي  العالجية:  األدوية 
الهوائية ومفعولها سريع. وهناك ثالثة أنواع من موسعات الشعب الهوائية:
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11 ناهضات بيتا b2 Agonists ( 2( مثل : بخاخ الفنتولني، وبخاخ البريكانيل .
وُيستخدم عن طريق الرذاذ أو البخاخ. وهي أدوية منشطة للجهاز العصبي 

الودي.

21 )موسعات . وحولها  الرئة  في  امللساء  العضالت  لتقلص  املضادة  األدوية 
الشعب الهوائية( ، وُتستخدم في الحاالت املتوسطة والشديدة، إضافة إلى 

بخاخ الفنتولني مثل : بخاخ األتروفنت وبخاخ التير بوهيلر.

31 أدوية الثيوفيلني: ُتستخدم في الحاالت الشديدة، وُتعطى عن طريق الوريد..

شكل يوضح طريقة استخدام بخاخ "التيربوهيلر".

1. إزالة الغطاء عن البخاخ.
إلى  امللونة  القاعدة  إدارة   .2
اليمني للنهاية، ثم إلى اليسار 
حتى تسمع الصوت )كليك(.

ببطء وعمق  الهواء  3. إخراج 
من الرئة.

4. وضـع البخـاخ فــي الفــم 
وإطباق الشفتني عليه بإحكام.

6. عدم التنفس ملدة عشر ثواٍن، 
ثم التنفس بصورة طبيعية.

7. إعــادة الخطـــوات السـابقة 
حسـب عــــدد البخـــات التـــي 

وصفهـــا الطبيب.

5. أخذ نفس سريــع وعميـق 
إلى الداخل.
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األودية الوقائية

يجب على املريض أن يأخذ البخاخ الواقــي يوميًا وباستمرار حتــى إذا كانت 
حالته الصحية طبيعية.

11 بخاخ اإلنتال، وبخاخ تايلد وهمـــا مـــن األدوية الواقية، ويجب استخدامهما .
بشكل يومي ثالث مرات وُينصح بهما في حاالت الربو البسيطة، وُينصح 

بهما ملرضى الربو الذين يعانون أثناء ممارسة الرياضة.

21 بخاخات الكورتيزون: وهي أفضل األدوية الواقية وجميعها لها نفس املفعول .
وتعطي تحسنًا ملحوظــًا بعد ثالثـة أسـابيـع. منهـا: فياركـس وبيكلـوفـورت 

)بكلوميثازون( وبلميكورت، وبيكوتايد، وفليكسوتايد إيفوهيلر.

31 األزمة . حاالت  في  ُيستخدم  وال  للشعب  موسع  إيفوهيلر  السيرفنت  بخاخ 
الحادة لكن ُيستخدم في حاالت الربو املزمنة املتوسطة كدواء وقائي إضافي 
مع بخاخات الكورتيزون ومفعوله يبدأ بعد ثالثني دقيقة، مما يساعد على 

ن املريض وخاصة السعال لياًل، أو في الصباح الباكر. تحسُّ

الفياركساألنتالالبيكوتايدالفنتولني

األتروفنتالفليكسوتايدالسرفنت

أنواع مختلفة من البخاخات للوقاية وللعالج من أزمات الربو .
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خطوات توضح طريقة استخدام البخاخ مع الجهاز املساعد .

• إزالة الغطاء عن البخاخ.	

• رج البخاخ.	

• إيصال البخاخ فــي جهـاز 	
االستنشاق.

• وضع كمامة الجهاز علــى 	
الفــم واألنف بـإحكـام، أو 
إطباق الشفتـــني بإحكــام 

على قطعة الفم.

• الضغط على البخاخ مــرة 	
واحدة.

• التنفس طبيعيًا من الجهاز 	
ســت مـــرات ملـدة عشرين 

ثانية.

• إعادة الخطوات السابقة 	
للبخـات الواقيــة حســب 
عدد البخات التي ُينصح 

بهـا الطبيب.

أما بالنسبة للمرضى الذين تقــل أعمـارهم عن اثني عشر عامًا، وكبار السن، 
فُينصح باســتخدام البخــاخ مع جهاز مساعد، وتوجد أنــواع مختلفــة مــن األجهزة 
املساعدة مثل: آيروشامبر، وأوبتي شامبر، وفوليوماتيك، وبيبي هيلر لضمان وصول 
املادة العالجية إلى الرئتني. كما يوصى مرضى الربو بالتطعيم ضد فيروس األنفلونزا 

سنويًا لتقليل نسبة حدوث أزمات ربو حادة في فصل الشتاء.
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ُتعد االضطرابات النفسية عند األطفال من أهم املشكالت التي تواجه الوالدين 
والتي لها آثار ضارة على حياة األسرة وسعادتها، وتشمل هذه االضطرابات مص 
األصابع، وقرض األظافر، والتبول الالإرادي "سلس البول"، وهناك عدد من العوامل 

التي تؤثر على صحة الطفل النفسية وهي:
ــ نوع بيئة الطفل وخاصــة عالقتـــه بوالديـــه وأفـراد أسرته، ونوع العالقة بني 

الوالدين، وطريقة املعيشة في العائلة وكيفية مواجهتها للمشكالت الطارئة.
ــ الصعوبات التي تواجهه في نموه وتطوره مثل : املرض البدني، وغير ذلك.

ــ الصعوبات التي تعوق تكوين عالقات اجتماعية سليمة في املنزل، واملدرسة، 
واملجتمع.

ــ وجود مولود جديد، أو انفصال الوالدين، أو مشاهدة حادث مؤلم.
ــ شخصية الطفل: حيث تعتمد على املستوى العقلي وطريقة السلوك املعتاد ونوع 
اإلحساس والعواطف ، والقيم النفسية والُخُلقية التي تنمو فــي الطفــل وتكيِّف 

انفعاالته النفسية.
ــ يختلف األوالد عن البنات في سلوكياتهم، فاألوالد أكثر عنفًا في جميع األعمار 

وأكثر نشاطًا أثناء فترة البلوغ.
ــ بعض االضطرابات النفسية مثل: الحساسية املفرطة، و تزداد نسبة السلبيات 

لدى األطفال في مرحلة ما قبل دخول املدرسة وفي مرحلة البلوغ.

مص األصابع
السنة  في  األطفال  من  كثير  عند  عادي  أمر  اإلبهام  األصابع خاصة  إن مص 
األولى والثانية من العمر. وفي أغلب األمور تكون هذه العادة موجودة عند األطفال 

اآلخرين في العائلة، وكذلك في الوالدين أثناء طفولتهما.

الفصل الرابع
االضطرابات النفسية
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التوتر النفسي، حيث يجد الطفل في ذلك راحة نفسية. وقد  يخفف املص من 
تكون أسباب املص في هذه الفترة هي: حاجة الطفل إلى الحب والدفء من والديه، أو 
أنه يحتاج إلى وقت أطول في الرضاعة، وفي الفترة بني السنة الثانية والخامسة يقل 
الوالدين عدم منع الطفل مص أصابعه عن  سلوك مص األصابع؛ ولذلك يجب على 
طريق العنف أو العقاب، ومن األفضل زيادة الحب له وقضاء وقت أطول معه الحتياجه 

إلى األمن.

الخامسة فدليل على اضطرابات في  أو األصابع بعد السنة  أما مص اإلبهام 
شخصية الطفل، وهنالك خطورة في هذا العمر من مشكالت وتشوهات في األسنان 
مما يستدعي فحصها. وعلى الوالدين االبتعاد عن القلق، واإلثارة، والتوبيخ، والغضب 
وعلى األسرة أن تقوم بتحسني عالقتها الودية ومضاعفة رعايتها لألبناء في السنوات 
املدرسة  في  دراسية  هنالك مشكالت  تكون  فربما  الكبار  لألطفال  وبالنسبة  األولى، 

تحتاج إلى عالج.

مص اإلبهام يسبب تشوهات أسنان الطفل.

قضم األظافر باألسنان

تدل هذه الظاهرة على القلق والرغبة الكامنة للتغلب على املشكالت النفسية وهي 
ومن  وحلها  املشكالت،  هذه  دراسة  على  العالج  ويعتمد  الكبار.  األطفال  في  تحدث 

الضروري عدم توبيخ الطفل، أو عقابه.
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التبول الالإرادي

تسأل كثير من األمهات عن أسباب تبول األطفال الكبار في الفراش وعن وسائل 
للعائلة، حيث يعاني 50 مليون طفل  عالج هذه املشكلة التي تسبب كثيرًا من القلق 
الالإرادي ممن  التبول  يعانون  وُتقدر نسبة من  الالإرادي،  الليلي  التبول  العالم  حول 
هم في سن الخامسة من عمرهم بـ 15 – 20 % و 5 % ممن هم في سن العاشرة. 
وتصيب هذه الحالة كال الجنسني، وإن كانت نسبة الحدوث في الذكور تفوق تلك التي 

في اإلناث بحوالي )3 : 2(؛ مما يجعل الطفل منطوياً وخجوالً.

يتمكن أغلب األطفال من السيطرة التامة على عضالت املثانة والقدرة على التبول 
بإرادتهم في النهار في عمر الثانية والنصف، أما في الليل فإن هذه املقدرة تأتي بعد 
ذلك ما بني السنة الثالثة والخامسة، ونجد في بعض األحيان أن بعض األطفال وبعد 
أن أصبحوا قادرين على التبول بإرادتهم، وبعد أن مر زمن طويل دون أن يتبولوا في 
فراشهم يتبولون أثناء الليل إثر مرض حاد، أو معاناة حالة من االضطراب العاطفي 
املفاجئ. يجب أن نعرف أن هذه حالة مؤقتة، ويجب أال تثير القلق في قلب األم، وسوف 

تزول بمرور الوقت.

أسباب التبول الالإرادي

• أسباب وراثية	

إن 57 % من األطفال الذين يتبولون ال إراديًا نجد أن لديهم تاريخًا عائليًا، حيث 
ينتشر ذلك في العائلة، وأنه معروف في كثير من أفراد العائلة أو ذويهم أثناء طفولتهم. 

كما أن هؤالء األطفال املصابني يكون نومهم عميقًا ومن الصعب إيقاظهم.

• أسباب اجتماعية	

هناك بعض األطفال قد قاسوا من التعنت في نظام والديهم لتعويدهم على عدم 
التبول منذ عمر مبكر، وأنهم فشلوا في اكتساب القدرة في السيطرة على املثانة في 
ذلك العمر املبكر، وذلك الفشل طبيعي، ولكن يثير غضب والديهم، وأن الطفل يكون 
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تحت ضغط نفسي، لكن مع الوقت تعود للطفل ثقته بنفسه. وقد ترجع أساس املشكلة 
إلى املدرسة، حيث إنه ال يجد السعادة في املدرسة لسبب أو آلخر وينعكس ذلك على 

نفسيته.

• أسباب عضوية	

في قليل من الحاالت نجد أن هنالك أمراضًا مثل : داء السكري، أو التهاب الكلى، 
أو التهاب املثانة، أو أمراض عصبية أخرى، حيث يقوم الجسم بإفراز مادة تسمى 
 "Vasopressin or Antidiuretic Hormone" البول(  إلدرار  املضاد  )الهرمون 
ذلك  وينتج عن  الليل،  أثناء  املنتَجة  البول  تقليل كمية  املادة مسؤولة عن  وتكون هذه 
توازن دائم بني كمية البول املنتَجة لياًل وسعة املثانة، مما يمكِّن الطفل من النوم طيلة 
فترة الليل دون الحاجة للذهاب إلى الحمام، وتكتمل قدرة الطفل في السيطرة على هذه 

العمليــة عنــد ســن )3 – 5( سنوات.

العملية  السيطرة على هذه  اكتمال قدرتهم في  فإن  أما عند األطفال املصابني 
يتأخر عن موعده الطبيعي، ومن ثم فإن كمية إفراز الهرمون املضاد إلفراز البول تكون  
أقل من املستوى الطبيعي املطلوب، وهذا يؤدي إلى زيادة كمية البول املنتَجة لياًل لحد 

يفوق سعة املثانة الطبيعية على استيعابها؛ فتخرج ال إراديًا أثناء نوم الطفل.

فحص البول الستبعاد بعض األسباب العضوية للتبول الالإرادي.
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العالج

في حاالت كثيرة ال يكون هناك سبب عضوي، وعندها يجب على الوالدين اتباع 
الوسائل اآلتية:

أواًل: تقليل السوائل قبل ساعة من النوم في املساء، والفواكه التي تحتوي على 
كميات كبيرة من السوائل.

ثانيًا: يجب أن يتبول الطفل قبل أن ينام، كما يجب إيقاظه بعد أربع ساعات 
ليتبول مرة أخرى. 

ثالثًا: يجب على الوالدين عدم معاقبة الطفل علــى التبـول في الفراش، وعدم 
األطفال  أي شخص خصوصًا  أمام  ذلك  عن  التحدث  أو  منه،  السخرية  أو  توبيخه 

اآلخرين، بل يجب أن ُيشجع وُيكافأ إذا تمكن من السيطرة على مثانته.

رابعًا: هنالك طريقة أخرى للعالج لها نتائج جيدة، وهي تعتمد على استعمال 
جهاز كهربائي لإلنذار يوضع في مسندة تحت ِمقَعد الطفل، وعندما تسقط أول نقط 
ويذهب  الطفل  فيصحو  عاليًا،  الجرس  ويرتفع  الكهربائية  الحلقة  تكتمل  البول  من 
للتبول، وبعد تكرار هذه العملية يبدأ الطفل في االستيقاظ دون جرس، وهذا يزيد من 

ثقة الطفل بنفسه.

خامسًا: أدوية ُتماثل بفاعليتها عمل الهرمون املضاد إلدرار البول، وُتعطى قبل 
النوم مباشرة، وأدوية أخرى ُتعطى قبل ساعة من النوم.
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الفصل اخلامس
أمراض الــدم

يصف فقر الدم مجموعة من الحاالت التي يكون فيها عدد كريات الدم الُحمر أقل 
من معدلها الطبيعي؛ مما ينتج عن ذلك مقدار أقل من الهيموجلوبني الناقل لألكسجني 

في الدم )فقر الدم وتكسر خاليا الدم ، وأمراض النزف(.

أسباب فقر الدم
11 ضعف في إنتاج كريات الدم الُحمر. .

21 زيادة في تحطيم الكريات الُحمر )انحالل الدم(..

31 تكرار نزف الدم..

ضعف إنتاج كريات الدم الُحمر

فقر الدم بسبب نقص الحديد

ُيعد فقر الدم بسبب نقص الحديد من أهم أمراض فقر الدم في األطفال، ونظرًا 
للنمو املطرد في األطفال فمتطلبات أجسامهم من الحديد تكون أكثر من الكبار، وجدير 
بالذكــر أن الكميـــة املخزونـــة مـن الحديد قبل الوالدة كافية ملدة من )3-6( أشهر 
فقط ؛ ولذلك فإن أهم أسباب فقر الدم : قلة الحديد في الغذاء في أغلب الحاالت، وعدم 
مثل  في  األطفال  لدى  املرض  هذا  ويحدث  قليلة،  في حاالت  األمعاء  من  امتصاصه 

الحاالت التالية:

11 والدة األطفال الُخدَّج قبل اكتمال الحمل أو التوائم..

21 االعتماد الكلي على الحليب والتأخر في إدخال أطعمة تحتوي على الحديد .
بعد الشهر الرابع إلى السادس من العمر.  
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31  األطفال املصابون بسوء التغذية لقلة الغذاء الذي يحتوي على كميات وافرة .
من البروتينات مثل: اللحوم، والبقوليات، أو إلصابتهم بحاالت مزمنــة مــن 

العدوى التي ُتفِقد الشهية، وُتضِعف إنتاج الدم في النخاع العظمي.

41 الحديد . مــن  االسـتفادة  عن  لعجزهم  االمتصاص  بسوء  املرضى  األطفال 
املوجود في الغذاء.

51  البنات في سن البلوغ؛ نظرًا لسرعة النمو وفقد الدم أثناء الدورة الشهرية..

صورة توضح الفرق بني تعداد خاليا الدم الُحمر  في حال فقر 
الدم الناتج عن نقص الحديد.

نقص خاليا الدم الُحمر
حال اإلصابة بفقر الدم

الكمية الطبيعية لخاليا
الدم الُحمر

األعراض
تشمل أعراض فقر الدم بعض أو كل األعراض التالية: 

• اللون الشاحب )شحوب البشرة(.	
• الصداع، والتعب، والقلق، وحدة الطبع.	
• خفقان القلب.	
• ضعف نمو األظافر واعوجاجها على شكل ملعقة. 	
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صورة توضح بعض أعراض فقر الدم.

وقد تظهر بعض العالمات األخرى مثل :

• شحوب اللسان والغشاء املخاطي الداخلي للشفة وداخل الجفن السفلي.	

• تضخم الكبد، والطحال، وأحيانًا القلب.	

• حدوث هبوط في نبضات القلب في بعض الحاالت.	

ضعف وتقصف الشعر
واألظافر

التعب وشحوب
البشرة

برودة اليدين 
والقدمني

الدوخة وقلة التركيز
 والصداع

خفقان القلب 
وضيق في التنفس
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فحص الدم

الدم  التي ُتستخدم في تشخيص حالة فقر  الروتينية  التحريات  هناك عدد من 
منها:

• فحص التعداد الدموي الكامل.	

• اختبار فيلم الدم الذي يفحص لون وشكل خاليا الدم الُحمر. 	

• اختبار لفحص انخفاض مستويات فيتامني )B12(، وحمض الفوليك.	

• اختبار لتقدير مخزون الجسم من الحديد.	

• 	.)Reticulocytes( تعداد الخاليا الشبكية

العالج

ــ إعطاء مركب الحديد بمقدار )4.5 -6( ملجرام لكل كيلو جرام من وزن الطفل 
يوميًا مقسم على ثالث جرعات.

ــ إعطاء فيتامني )C( ليساعد على امتصاص الحديد، ويجب أن يستمر العالج ملدة 
شهور بعد أن ترتفع نسبة الهيموجلوبني، وليس هنالك ضرورة الستعمال حقن 
الحديد في العضل إال في الحاالت الخطيرة. ويمكن إعطاء حقن الحديد بالوريد 

في الحاالت التي تستدعي الضرورة.

ــ التغذية الصحية خاصة الغذاء الذي يحتوي على كميات كبيرة من الحديد مثل : 
اللحوم، والكبدة، والبقوليات، والخضراوات مثل : )السبانخ، والبامية، والبسلة( 
في حالة فقر الدم بسبب نقص حامض الفوليك، خاصة املصابني بسوء التغذية.

ــ نقل الدم في الحاالت التي تنخفض فيها نسبة الهيموجلوبني، أو في حاالت هبوط 
القلب.

ــ  في حالة فقر الدم بسبب نقص هرمون الغدة الدرقية يستوجب معالجة نقص 
الهرمون.
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تكرار نــزف الدم

هناك عدة حاالت مرضية يحدث فيها النزف كَعَرض أساسي وتسبب فقر الدم، 
وأشهرها:

1 .)A( الهيموفيليا

ُيعد الهيموفيليا مرضًا وراثيًا مرتبطًا بالجنس تنقله اإلناث إلى الذكور دون أن 
الوراثية دون أن تظهر عليهن األعراض(  )أي أن اإلناث يحملن الصفات  به  يتأثرن 
وسببه نقص في مادة تسمى "العامل الثامن Factor VIII"، وهو بروتني أساسي 

.)F8( لتجلط الدم ويتم ترميزه وإنتاجه بواسطة الجني

األعراض

أغلب األحيان  الطفولة، ولكن في  النزف منذ وقت مبكر في  قد تظهر أعراض 
تبدأ أعراض النزف بعد أن يبدأ الطفل في الحركة، فيصاب بنزف من جروح طفيفة 
في جسمه، أو بنزف من األنف أو الفم، وقد يحدث نزف من العني، أو املفاصل، أو 

مجرى البول.

ــ  في حالة فقر الدم بسبب نقص فيتامني )C( تكون معالجته بكثرة تناول الفواكه 
التي تحتوي على فيتامني )C( مثل : )الليمون، والبرتقال، والطماطم(.

قد يحدث ضعف إنتاج الدم نتيجة مرض في نخاع العظم بسبب:

• بعض األمراض الخطيرة مثل: سرطان الدم، واألورام الخبيثة.	

• بعض أنواع السموم، والعقاقير من مثل: كلورامفنيكول وبعض 	
العدوى املزمنة، وهبوط الكلى.

وهذه الحاالت تستوجب املتابعة والعالج.
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الفحص املعملي

فحص الدم لقياس نسبة العامل الثامن في الدم.

العالج

يحتــاج املريض إلى عالج سريع باملستشفى وقت النزف، ويمكن نقل العامل 
بردية(  رسابة   ( التي تسمى  املادة  هـــي حقن  وأســـرع طريقـــة  الــدم،  إلى  الثامن 
)Cryoprecipitate( واملحضرة من البالزما بالترسيب، وُيحقن املريض أواًل بمقدار 

وحدة واحدة لكل خمسة كيلوجرام من وزنه في الوريد، ثم وحدة واحدة لكل عشرة 
كيلو جرامات من وزنه بعد 12 ساعة، ويمكن أن تعاد كل 12 ساعة إذا لزم األمر. 
الذي  النزف  يحتاج  كما  النزف،  موضع  في  برباط  الخارجي  النزف  إيقاف  ويمكن 

يحدث في املفاصل إلى الراحة أواًل ثم العالج الطبيعي.

الوقاية

يجب وقاية األطفال املرضى مــن التعرُّض ألسباب النزف مثل : الرياضة العنيفة، 
أو استعمال الدراجات، أو الجري حافيًا، ومن الضروري أن يفهم الطفل ووالداه نوع 
املرض، وأسباب النزف حتى يكون التعاون تامًا في حمايته من التعرُّض لألذى الذي 

يؤدي إلى حدوث النزف.

2 .)Christmas disease( مرض كرسماس :)B( الهيموفليا

"العامل  مادة  في  نقص  سببها   )% 15( النزف  حاالت  من  قليل  عدد  هنالك 
 ،)S1( التاسع" وهو أحد بروتينات الدم املسؤولة عن التجلط وينتمي لعائلة الببتيداز

في الدم، وُيعالج النزف بحقن هذه املادة في الوريد.
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يتبادر إلى أذهان األمهات أسئلة كثيرة حول صحة أطفالهن ونذكر بعضها:

• هل ُيعد الربو مرضًا معديًا ؟	

الربو الشعبي مرض غير معٍد، ولكنه يظهر في بعض العائالت أكثر من غيرها 
لوجود العامل الوراثي.

• هل من املمكن الشفاء من الربو ؟	

ال يوجد في الوقت الحاضر عالج يشفي من الربو، ولكن باإلمكان السيطرة على 
أعراضه.

• د أو اإلدمان ؟	 هل تسبب البخاخات التعوُّ

ال تسبب البخاخات أي تعود أو إدمان، بل على العكس، فالبخاخ يعتبر علميًا 
أفضل طريق لعالج الربو، ويمكن للمريض االستغناء عنه في أي وقت إذا ما نصح 

الطبيب بذلك.

• هل يؤثر بخاخ الكورتيزون على نمو األطفال ؟	

ال يؤثر بخاخ الكورتيزون على نمو الطفل إذا اسُتخِدم بجرعات عالجية محدودة 
بناًء على توصية الطبيب املعالج.

• هل يستطيع مريض الربو ممارسة الرياضة ؟	

ع للشعب ملدة  نعم باإلمكان ممارسة الرياضة، وُينصح باستخدام البخاخ املوسِّ
خمس عشرة دقيقة قبل البدء بممارسة الرياضة.

الفصل السادس
تساؤالت األمهات حول صحة أطفالهن
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• ملاذا يأخذ األطفال اللقاحات ؟	

إلى  تؤدي  أن  يمكن  التي  األمراض  املناعة ضد  كبيرًا من  قدرًا  التلقيح  يعطي 
الوفاة، فعديد من هذه األمراض ليس له عالج فّعال حتى اآلن، لذا قد يكون التلقيح 
الوسيلة الوحيدة املتوفرة لحماية الطفل منها. ويساعد التمنيع أيضًا في القضاء على 

الفيروس، أو الجرثومة ومنعها من االنتشار.

• ما مرض أنيميا الفول ؟	

هو مرض ينتشر في كثير من أنحاء العالم، وله درجات مختلفة من حيث شدته، 
وينتج عنه تكسر كرات الدم الُحمر، نتيجة لنقـص إنزيـم نازعـة هيدروجــني الجلـوكـوز 
ـ فسفات )G6PD( املوجودة في كريات الدم الُحمر؛ نتيجة للتعرُّض لبعض العوامل  6ـ 

الخارجية مثل: الفول وغيره.

األعراض والتشخيص: يصبح الطفل شاحب اللون في وقت قصير، حيث ينتج 
فقر الدم بصورة حادة بعد أكل الفول، ويحدث احمرار في لون البول وفقدان الشهية، 
والقيء، وضيق التنفس، ويرقان. ويتم التشخيص عن طريق فحص الدم ملعرفة مستوى 

الهيموجلوبني، ونقص مستوى إنزيم نازعة هيدروجني الجلوكوز 6 ــ فسفات.

العالج: يحتاج املريض إلى نقل دم داخل املستشفى وعندها يزول تأثير العوامل 
التي ساعدت على التكسير مثل: الفول، واألسبرين، وأدوية املالريا.

أما املواد املحظورة على املريض فهي:

الفول ومشتقاته، واألسبرين، وكل أنواع السلفات، واألدوية املضادة للهيستامني، 
وغيرها من األدوية.

• تسأل بعض األمهات عن األطفال فــي عمـــر ثالث سـنوات الذين بدأت 	
منة ، ويأكلـون بشـــراهــة وخاصـــة البيتـزا واملكرونــة  تظهر عليهم السِّ

فما األسباب ؟
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إن السمنة مرض اجتماعي يكثر في البالد الغنية، ويعتبر الشخص بدينًا إذا زاد 
وزنه عن 10 % من الوزن املطلوب بالنسبة إلى عمر وطول الشخص، وقد تبدأ السمنة 
منذ الوالدة، وينمو الوليد وله شهية شديدة، وفي أغلب الحاالت يوجد الطفل البدين في 

عائلة تميل إلى السمنة، ولكن ليس ذلك في كل الحاالت.

وتتمثل أسباب السمنة في اآلتي:

• تناول كميات كبيرة من الغذاء أكثر مــن طاقــة البدن، وخاصـة النشويات 	
والدهون مع قلة الحركة.

• "كوشينج" 	 متالزمة  مثـل:  بالسمنة  املصحوبة  الصماء  الغدد  أعـراض 
 )Frohlich Syndrome( "فروليـخ" ومتالزمـة   ،i)Cushing Syndrome(i

وهي اضطراب في الغدد الهرمونية.

• مـــون 	 لورنـــس  مثــل متالزمــة  بالـســـمنة  وراثيـــة مصحـوبـــــة  أعراض 
i)Prader-Wil- ـ ويـلي i)Laurence-Moon Syndrome(i، ومتالزمة برادرـ 

li Syndrome(i، وهي أعراض نادرة.

صورة ملتالزمة "برادر ــ ويلي" لدى طفل يظهر عليه ضعف العضالت 
وتأخر في النمو الحركي.
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أضرار السمنة

• تحد السمنة من الحركة والنشاط، ويشكو الطفل البدين آالمًا في القدمني؛ 	
نظرًا القتراب الركبتني من بعضهما.

• نسبة اإلصابة بداء السكري والضغط وتصلب الشرايني تكون أكثر.	

• يواجه الطفل البدين في املدرسة مشكالت من زمالئـه بسبب مظهره، مما 	
يسبب له عقدة نفسية.

وللوقاية من السمنة: يجب وضع برنامج دقيق للغذاء الصحي، كمـا يجب إزالــة 
املشــكالت النفســية التـي تواجــه الطفـل وكذلك تشــجيعه علـــى ممارسة الرياضة.

• هـــل هنـاك عالقــة بــني ظهـور األسنان عنـد الطفــل فــي وقت مبكـر، 	
ومعاناته لإلسهال والرشح ؟

في  أسنانه  تبدأ  قد  فبعضهم  آخر،  طفل  إلى  طفل  من  األسنان  ظهور  يختلف 
الثالث، وبعضهم اآلخر قد يتأخر إلى الشهر السابع أو الشهر  الظهور من الشهر 
التاسع أحيانًا. قد تعتقد بعض األمهات أن التسنني هو السبب في الرشح واإلسهال 
والحمى التي قد تصيب كثيرًا من األطفال أثناء التسنني، ولكن السبب الحقيقي هو أن 
الطفل قد يصاب ببعض االلتهابات البكتيرية، ولعل السبب أن عملية التسنني قد تقلل 
وُتضِعف املناعة عند الطفل في هذه املرحلة، ونتيجة لذلك يكون الطفل أكثر ُعرضة 
واملعروفة  السفليتان  الوسطيتان  هي  للطفل  تنبت  أسنان  وأول  باإلسهال،  لإلصابة 

بالقواطع، ثم بعد ذلك تنبت القواطع األربعة العلوية.

• تسأل بعض األمهات: أريد رضاعة ابني صناعيًا فما رأيكم ؟	

معروف طبيًا أن حليب األم معقم وخاٍل من أية جراثيم، ويحتوي على مواد تقي 
األمعاء من واحدة من أخطر األمراض في األطفال الصغار، أال وهي التهاب املعدة 
واألمعاء الذي يسبب حاالت كثيرة من الجفاف ، ويحتوي حليب األم أيضًا على مواد 
واقية من أمراض الحصبة، والنكاف ، وجدري املاء ، والخناق ، والكزاز ، إضافة إلى 

العالقة التي تتكون بني األم وطفلها أثناء الرضاعة.
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• سؤال آخر ألم تقول : يقضي ابني الذي لم يتجاوز عامه الثاني نصف 	
اللعب  عن  نمنعه  وعندما  اإللكترونية،  األجهزة  على  اللعب  في  يومه 

يتوتر كثيرًا ويتشاجر مع أشقائه فما رأيكم.؟

يحفظ اللعب الطفل من املعاناة النفسية، حيث يزيل ما بداخله من توتر، وخوف،  
وخجل، وانطواء وُيدِخل علـــى نفســه املرح والسرور. ويجعله يتخلــص مـــن الكبت، 
الطفل من  املنزل. وهذا يحمي  والقيود، واألوامر، والنواهي املفروضة عليــه داخــل 
املعاناة النفسية، ومن ثم  فاللعب ُيعد أحد أهم عوامل االستقرار النفسي لدى األطفال، 

مع ضرورة متابعة تحصيله العلمي منذ الصغر حتى ال يصبح اللعب جّل اهتمامه.

أما األلعاب اإللكترونية فقد يكون لها تأثير سلبي على صحة الطفل؛ لذا يجب 
تحديد أوقات اللعب بها تبعًا لعمر الطفل ؛ حماية لعينيه وحفاظًا على عالقاته االجتماعية 

وتواصله مع من حوله.  

• الوالدة 	 ابني حديث  أن  والتحاليل  الفحوص،  بينت   : أخرى  أم  تسأل 
مصاب بداء السكري املؤقت، فما سبب ذلك ؟

هناك أنواع من داء السكري الذي يصيب حديثي الوالدة هي:

األول  أسبوعه  في  الطفل  يصيب  نوع  وهو  املؤقت،  السكري  داء  األول:  النوع 
يكتمل  لم  الذين  األطفال  عند  أكثر حدوثًا  وهذا  أسابيع،  مدى  على  تدريجيًا  ويزول 
حجمهم عند الوالدة، وكذلك األطفال املبتسرين )الُخدج(، خصوصًا الذين تتم تغذيتهم 

بالوريد. وتظهر عليهم أعراض داء السكري لتأخر نضج غدة البنكرياس.

النوع الثاني: داء السكري الدائم، وأسباب هذا النوع هي: ضمور أو عدم تخلُّق 
غدة البنكرياس واختالل في الجينات املسؤولة عن تصنيع هرمون األنسولني، حيث 
ينتج نوع غير فّعال من األنسولني. واختالل مستقبالت األنسولني، وهذه مواد عند 
االندماج معها يؤدي األنسولني وظائفه، ويتميز النوع األخير بوجود معدالت عالية من 

األنسولني في الدم عكس ما هو الحال في داء السكري الشائع.
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وكل أنواع داء السكري ُتحِدث ارتفاعًا في معدل السكر )الجلوكوز( في البول، 
وينتج عن هذا إدرار البول بغزارة، مما يتتسب في جفاف الجسم، ولعدم قدرة الجسم 
والبروتينات؛  الدهون  من  املخزون  إلى  يلجأ  الطاقة  لتوليد  الجلوكوز  استهالك  على 
فيؤدي ذلك إلى نحول الجسم وتوقف نمو الطفل. وتزداد أهمية املحافظة على التحكم 
في داء الســكري فكلما كان الطـفل صغيرًا زادت معدالت املضاعفـات مثل : الصدمة 

)فقدان الوعي(، لذا فإن التواصل مع الطبيب املعالج أمر ضروري.

• تخضع ابنتي للغسـيل الدمــوي إلصابتهــا بالفشــل 	 تسأل أم أخرى: 
الكلوي، فما أسباب الفشل الكلوي عند األطفال ؟

األسباب كثيرة منها: العيوب الِخلْقية في الجهاز البولي مع مضاعفات التهابات 
املسالك البولية املتكررة، أو العيوب الِخلْقية في الكلى منذ والدة الطفل، أو أمراض 

وراثية مثل: أمراض الكلى املكتسبة، أو الحصوات الكلوية.

• تسأل أم أخرى: بينت التحاليل الطبية أن ابنها يعاني مرض الُكساح، 	
فما سبب حدوث املرض وعالجه ؟

يعتبر الُكساح مرضًا يصيب بعض األطفال وهو عبارة عن تشوه عظمي ينتج عن 
نقص فيتامني )D( في الجسم، وهذا النقص يؤثر على امتصاص الكالسيوم، والفسفور 
في األمعاء. وهذا الفيتامني ينتجه الجسم تحت الجلد عند التعرُّض للشمس، ومن ثم 
نجد أن قلة التعرُّض للشمس إما بسبب عدم ظهور الشمس كما في البالد الباردة، 
أو نتيجة أن بعض األمهات قد يبالغن في لف أطفالهن بعدد من األغطية، وبذلك يمنعن 
الجسم من التعرُّض للشمس، ويظهر في صورة تأخر بالنمو الحركي، واعوجاج عظام 
األرجل، وبروز عظام القفص الصدري، وفي مرحلة متأخرة يعاني الطفل تشوهات 
مثل: بروز عظم الجبهة، وتحدُّب الرأس والعمود الفقري. ويمكن تالفي ذلك بتعريض 
 ،)D( الطفل ألشعة الشمس في أوقات الصباح، إضافة إلى إعطاء منتجات فيتامني
وهذا يوجد في كثير من منتجات الحليب املجفف. ويبلغ احتياج الطفل إلى نحو 150 

وحدة دولية من فيتامني )D( يوميًا للوقاية من مرض الُكساح.
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)3000--5000( وحدة  نحو  إلى  املريض  فيحتاج  الُكساح،  أما في حالة عالج 
دولية يوميًا من فيتامني )D( تكون على هيئة نقط بالفم، أو حقن بالعضل وملدة يحددها 

الطبيب املعالج.

• تسأل أم أخرى: تأخرت ابنتي في املشي وعمرها عام، فما أسباب تأخر 	
املشي عند املواليد ؟

يجب عدم القلق عندما يتأخر الطفل في املشي، ألن ذلك طبيعي، فغالبية األطفال 
يكتسبون القدرة على املشي ذاتيًا بني الشهر )9 - 16( من أعمارهم، ما يعني أن 
مرور عام من عمر الطفل ليس مقياسًا على تأخره في املشي، السيما أن املشي مهارة 
حركية ذاتية يكتشفها دون محرِّضات أو تعلُّم، ويتفاوت بدء املشي من طفل آلخر مثل: 

ر في املشي إلى: النمو وربما تعود أسباب التأخَّ

أسباب عائلة وراثية، أو نقص فيتامني )D( أو سوء التغذية، أو والدة طفل ناقص 
النمو بوزن أقل من 2500 جرام، كما يمكن للخلع الوالدي أن يؤخر املشي، عالوة على 
والدة طفل مصاب بشلل دماغي أو التهاب سحايا، أو يعاني مشكالت في العضالت، 
أو العظام مثل : الضمور العضلي املبكر، أو زيادة الوزن. فالطفل البدني يتأخر في 
املشي عن النحيف لعدم قدرته على االتزان ناهيك عن الخوف، أو الحرمان العاطفي 

نتيجة انشغال األسرة عنه. 

• ظهــرت حبـــوب ُحمـــر على أجزاء من جسد طفلي 	 وتسأل أم أخرى: 
أنه مصاب بجديري  الطبيب  العمر خمس سنوات، وأشار  البالغ من 

املاء، فبماذا تنصحوني ؟

كبير  حد  إلى  ومعٍد  الحدوث  شائع  مرض  هو   )Chicken pox( املاء  جديري 
غالبًا  املرض  وهذا  الجلدي،  الطفح  أو  الرذاذ،  طريق  عن  ينتقل  فيروس  عن  وينتج 
الطفــل  )5 - 10( سنوات، وعند تعرُّض  أعمارهم من  تتراوح  الذين  يصيب األطفال 
للفيـــروس املســـبب للمرض قــد ال تظهر عليه أعراض املرض لفترة من )10 - 21( 
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يومًا، إال أن الطفل قد ينقل املرض إلى شخص سليم طوال املدة التي تسبق بدء ظهور 
الطفح بيومني، ولهذا يجب أن يبقى املصاب بعيدًا عن األطفال حديثي الوالدة والنساء 
الحوامل خالل الفترة املذكورة. وعندما يصاب الطفل بجدري املاء تظهر عادة بقع ُحمر 
على جسمه ورأسه بعد نحو 24 ساعة من إصابته بألم في الرأس وارتفاع حرارة 
الجسم وفقدان الشهية تسبب الحكة، وتبقى الحمى لديه عادة حوالي سبعة أيام، كما 
يبقى الطفح ملدة خمسة أيام تقريبًا، وتسبب بقع الطفح هذه الحكة، وتكوِّن قشورًا تزول 
بعد ظهورها بحوالي )5-6( أيام، ولذلك يجب عزل الطفل وإبقاؤه باملنزل ملدة سبعة أيام 
تقريبًا بعد ظهور الطفح. كما يمكن تخفيف حدة الحكة بوضع مستحضر مرطب على 
مكان الطفح. وهذا يقلل من الشعور بالحاجة إلى الحكة مع املحافظة على نظافة الطفل 
وقص أظافر يديه لتفادي خطر حدوث التهاب حك الجلد، وفي حالة ارتفاع الحرارة 

يمكن إعطــاء بعـض املخفِّضات. وُينصح بعدم إعطاء أسبرين في هذه الحاالت.

صورة لطفل مصاب بالجديري املائي.
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• هل يؤثر تدخني األم على جنينها ؟	

يسبب تدخني األم للتبغ تأخر نمو الجنني، بحيث يولد الطفل ناقص الوزن والنمو 
وهذا يعرِّض الطفل لكثير من األمراض، وال توجد عالقة مباشرة بني التدخني وأمراض 
القلب الِخلْقية لدى الجنني. كما أن التدخني هو أحد العوامل الخمسة الكبرى املهيِّئة 

لإلصابة بأمراض الشرايني التاجية عند البالغني.

الخاتمة

ال يعرف اإلنسان قــدر هــذه النعمة الجليلة، وهي نعمة وجود األطفال إال إذا 
بشكل  الوالدين  عاتق  على  تقع  مسؤولية  الطفل  على صحة  فاملحافظة  منها،  ُحــرم 

مباشر ثم على املجتمع كله، ألنها أغلى ما نملك في هذه الحياة.
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تأليف: د. عالء الدين حسني

تأليف: د. أحمد علي يوسف

تأليف: د. وفاء أحمد احلشاش

تأليف: د. عبد الرزاق سري السباعي

تأليف: د. هناء حامد املسوكر

تأليف: د. وائل محمد صبح

تأليف: د. محمد براء اجلندي

تأليف: د. ُرلى سليم املختار

تأليف: د. ندى سعد الله السباعي

تأليف: د. ندى سعد الله السباعي

تأليف: د. حسان عدنان البارد

تأليف: د. لطفي عبد العزيز الشربيني

تأليف: د. سالم أبو شعبان

تأليف: د. موسى حيدر قاسه

تأليف: د. عبير محمد عدس

تأليف: د. أحمد خليل

تأليف: د. ماهر اخلاناتي

تأليف: د. بشار اجلّمال

تأليف: د. ُجلنار احلديدي

تأليف: د. خالد املدني

تأليف: د. ُرلى املختار

تأليف: د.جمال جوده

تأليف: د.محمود الزغبي

تأليف: د.أمين محمود مرعي

تأليف: د.محمد حسن بركات

47 ــ العجــز السمعــي

48 ــ الطب البديل )في عالج بعض األمراض(

49 ــ استخدامات الليزر في الطب

50 ــ متالزمة القولون العصبي

51 ــ سلس البول عند النساء )األسباب ــ العالج( 

52 ــ الشعرانية »املرأة املُْشِعرة«

53 ــ اإلخصاب االصطناعي

54 ــ أمراض الفم واللثة

55 ــ جراحة املنظار

56 ــ االستشارة قبل الزواج

57 ــ التثقيف الصحي

58 ــ الضعف اجلنسي

59 ــ الشباب والثقافة اجلنسية

60 ــ الوجبات السريعة وصحة املجتمع

61 ــ اخلاليا اجلذعية

62 ــ ألزهامير )اخلرف املبكر(

63 ــ األمراض املعدية

64 ــ آداب زيارة املريض

65 ــ األدوية األساسية

66 ــ السعـــال

67 ــ تغذية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

68 ــ األمراض الشرجية

69 ــ النفايات الطبية

70 ــ آالم الظهر

71 ــ متالزمة العوز املناعي املكتسب )اإليدز(

72 ــ التهاب الكبد



تأليف: د. بدر محمد املراد

تأليف: د. حسن عبد العظيم محمد

تأليف: د.أحمد محمد اخلولي

تأليف: د. عبداملنعم محمود الباز

تأليف: د. منال محمد طبيلة

تأليف: د. أشرف إبراهيم سليم

تأليف: د. سميرة عبد اللطيف السعد

تأليف: د. كفاح محسن أبو راس

تأليف: د. صالح محمد ثابت

تأليف: د. علي أحمد عرفه

تأليف: د. عبد الرحمن عبيد مصيقر

تأليف: د. عادل أحمد الزايد

تأليف: د. وفاء أحمد احلشاش

تأليف: د. عادل محمد السيسي

تأليف: د. طالب محمد احللبي

تأليف: أ. ازدهار عبد الله العنجري

تأليف: د. نيرمني سمير شنودة

تأليف: د. ملياء زكريا أبو زيد

تأليف: د. إيهاب عبد الغني عبد الله

تأليف: د. نورا أحمد الرفاعي

تأليف: د. نسرين كمال عبد الله

تأليف: د. محمد حسن القباني

تأليف: د. محمد عبد العاطي سالمة

تأليف: د. نيرمني قطب إبراهيم

تأليف: د. عزة السيد العراقي

تأليف: د. مها جاسم بورسلي

تأليف: د. أحمد حسن عامر

تأليف: د. عبد الرحمن لطفي عبد الرحمن

73 ــ األشعة التداخلية

74 ــ سلس البول

75 ــ املكمالت الغذائية

76 ــ التسمم الغذائي

77 ــ أسرار النوم

78 ــ التطعيمات األساسية لدى األطفال

79 ــ التوحــد

80 ــ  التهاب الزائدة الدودية

81 ــ  احلمل عالي اخلطورة

82 ــ  جودة اخلدمات الصحية

83 ــ التغذية والسرطان وأسس الوقاية

84 ــ أمناط احلياة اليومية والصحة

85 ــ حرقة املعدة

86 ــ وحدة العناية املركزة

87 ــ األمراض الروماتزمية

88 ــ رعاية املراهقني

89 ــ الغنغرينة

90 ــ املاء والصحة

91 ــ الطب الصيني

92 ــ وسائل منع احلمل

93 ــ الداء السكري

94 ــ الرياضة والصحة

95 ــ سرطان اجللد

96 ــ جلطات اجلسم

97 ــ مرض النوم )سلسلة األمراض املعدية(

98 ــ سرطان الدم )اللوكيميا(

99 ــ الكوليرا )سلسلة األمراض املعدية(

100 ــ فيروس اإليبوال )سلسلة األمراض املعدية(



101 ــ اجلهاز الكهربي للقلب

102 ــ املالريا )سلسلة األمراض املعدية(

103 ــ األنفلونزا )سلسلة األمراض املعدية(

104 ــ أمراض الدم الشائعة لدى األطفال

105 ــ الصداع النصفي

106 ــ شلل األطفال )سلسلة األمراض املعدية(

107 ــ الشلل الرعاش )مرض باركنسون(

108 ــ ملوثات الغذاء

109 ــ أسس التغذية العالجية

110 ــ سرطان القولون

111 ــ قواعد الترجمة الطبية

112 ــ مضادات األكسدة

113 ــ أمراض صمامات القلب

114 ــ قواعد التأليف والتحرير الطبي

115 ــ الفصــــام 

116 ــ صحة األمومة

117 ــ منظومة الهرمونات باجلسم

118 ــ مقومات احلياة األسرية الناجحة

119 ــ السيجارة اإللكترونية

120 ــ الفيتامينات

121 ــ الصحة والفاكهة

122 ــ مرض سارس )املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة(

)سلسلة األمراض املعدية(

123 ــ األمراض الطفيلية

124 ــ املعادن الغذائية

125 ــ غذاؤنا واإلشعاع

126 ــ انفصال شبكية العني

127 ــ مكافحة القوارض

تأليف: د. ناصر بوكلي حسن

تأليف: د. أحمد إبراهيم خليل

تأليف: د. إيهاب عبد الغني عبد الله

تأليف: د. سندس إبراهيم الشريدة

تأليف: د. بشر عبد الرحمن الصمد

تأليف: د. إيهاب عبد الغني عبد الله

تأليف: د. سامي عبد القوي علي أحمد

تأليف: د. زكريا عبد القادر خنجي

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. عبد السالم عبد الرزاق النجار

تأليف: د. قاسم طه الساره

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. ناصر بوكلي حسن

تأليف: د. قاسم طه الساره

تأليف: د. سامي عبد القوي علي أحمد

تأليف: د. أشرف أنور عزاز

تأليف: د. حسام عبد الفتاح صديق

تأليف: د. عبير خالد البحوه

تأليف: أ. أنور جاسم بو رحمه

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. موسى حيدر قاسه

تأليف: د. مجدي حسن الطوخي

تأليف: د. عذوب علي اخلضر

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. زكريا عبد القادر خنجي

تأليف: د. محمد عبدالعظيم حماد

تأليف: أ.د. شعبان صابر خلف الله



128 ــ الصحة اإللكترونية والتطبيب عن ُبعد

129 ــ داء كرون

أحد أمراض اجلهاز الهضمي االلتهابية املزمنة

130 ــ السكتة الدماغية

131 ــ التغذية الصحية

132 ــ سرطان الرئة

133 ــ التهاب اجليوب األنفية

)nCoV-2019( 134 ــ فيروس كورونا املستجد

135 ــ التشوهات اخِللقية

136 ــ السرطان

137 ــ عمليات التجميل اجللدية

138 ــ اإلدمــان اإللكترونــي

139 ــ الفشل الكلوي

واء من األلم إلى الشفاء اء والــدَّ 140 ــ الــدَّ

141 ــ معلومات توعوية للمصابني مبرض كوفيد - 19

تساعد هذه املعلومات على التحكم في األعراض 

والتعافي عقب اإلصابة مبرض كوفيد - 19

142 ــ السرطان

       ما بني الوقاية والعالج

143 ــ التصلب املتعدد

144 ــ الــمـــغـــص

145 ــ جائحة فيروس كورونا املستجد 

       وانعكاساتها البيئية

146 ــ تغذيـة الطفل من الوالدة إلى عمر سنة 

147 ــ صحة كبار السن 

148 ــ اإلغــــمــــــاء 

149 ــ احلََول وازدواجية الرؤية

150 ــ صحة الطفل

تأليف: د. ماهر عبد اللطيف راشد

تأليف: د. إسالم محمد عشري

تأليف: د. محمود هشام مندو

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. ناصر بوكلي حسن

ان محمد شحرور تأليف: د. غسَّ

إعداد: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

تأليف: أ.د. مازن محمد ناصر العيسى

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. أطالل خالد الالفي

تأليف: د. طالل إبراهيم املسعد

تأليف: د. جــود محمد يكــن

تأليف: الصيدالنية. شيماء يوسف ربيع

ترجمة وحترير: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

تأليف: أ. د. سامح محمد أبو عامر

تأليف: د. رائد عبد الله الروغاني

         د. سمر فاروق أحمــد

تأليف: د. ابتهال حكم اجلمعان

تأليف: غالب علي املراد

إعداد: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

تأليف: د. علي خليل القطان 

سـامـة جـبـر البـكـر 
ُ
تأليف: د. أ

تأليف: د. نادية أبل حسن صادق

تأليف: د. نصر الدين بن محمود حسن 



1 ــ العدد األول »يناير 1997«

2 ــ العدد الثاني »أبريل 1997«

3 ــ العدد الثالث »يوليو 1997«

4 ــ العدد الرابع »أكتوبر 1997«

5 ــ العدد اخلامس »فبراير 1998«

6 ــ العدد السادس »يونيو 1998«

7 ــ العدد السابع »نوفمبر 1998«

8 ــ العدد الثامن »فبراير 1999«

9 ــ العدد التاسع »سبتمبر 1999«

10 ــ العدد العاشر »مارس 2000«

11 ــ العدد احلادي عشر »سبتمبر 2000«

12 ــ العدد الثاني عشر »يونيو 2001«

13 ــ العدد الثالث عشر »مايو 2002«

14 ــ العدد الرابع عشر »مارس 2003«

15 ــ العدد اخلامس عشر »أبريل 2004«

16 ــ العدد السادس عشر »يناير 2005«

17 ــ العدد السابع عشر »نوفمبر 2005«

18 ــ العدد الثامن عشر »مايو 2006«

19 ــ العدد التاسع عشر »يناير 2007«

20 ــ العدد العشرون »يونيو 2007«

21 ــ العدد احلادي والعشرون »فبراير 2008«

22 ــ العدد الثاني والعشرون »يونيو 2008«

23 ــ العدد الثالث والعشرون »نوفمبر 2008«

24 ــ العدد الرابع والعشرون »فبراير 2009«

ثانياً : مجلة تعريب الطب

أمراض القلب واألوعية الدموية

مدخل إلى الطب النفسي

اخلصوبة ووسائل منع احلمل

الداء السكري )اجلزء األول(

الداء السكري )اجلزء الثاني(

مدخل إلى املعاجلة اجلينية

الكبد واجلهاز الصفراوي )اجلزء األول(

الكبد واجلهاز الصفراوي )اجلزء الثاني(

الفشل الكلوي

املرأة بعد األربعني

السمنة املشكلة واحلل

الچينيوم هذا املجهول

احلرب البيولوچية

التطبيب عن بعد

اللغة والدماغ

املالريا

مرض ألزهامير

أنفلونزا الطيور

التدخني: الداء والدواء )اجلزء األول(

التدخني: الداء والدواء )اجلزء الثاني(

البيئة والصحـة )اجلزء األول(

البيئة والصحـة )اجلزء الثاني(

األلـم.. »األنواع، األسباب، العالج«

األخطــاء الطبيــة



25 ــ العدد اخلامس والعشرون »يونيو 2009«

26 ــ العدد السادس والعشرون »أكتوبر 2009«

27 ــ العدد السابع والعشرون »يناير 2010«

28 ــ العدد الثامن والعشرون »أبريل 2010«

29 ــ العدد التاسع والعشرون »يوليو 2010«

30 ــ العدد الثالثون »أكتوبر 2010 «

31 ــ العدد احلادي والثالثون »فبراير 2011«  

32 ــ العدد الثاني والثالثون »يونيو 2011«

33 ــ العدد الثالث والثالثون »نوفمبر 2011«

34 ــ العدد الرابع والثالثون »فبراير 2012«

35 ــ العدد اخلامس والثالثون »يونيو 2012«

36 ــ العدد السادس والثالثون »أكتوبر 2012«

37 ــ العدد السابع والثالثون »فبراير 2013«

38 ــ العدد الثامن والثالثون »يونيو 2013«

39 ــ العدد التاسع والثالثون »أكتوبر 2013«

40 ــ العدد األربعون »فبراير 2014«

41 ــ العدد احلادي واألربعون »يونيو 2014«

42 ــ العدد الثاني واألربعون »أكتوبر 2014«

43 ــ العدد الثالث واألربعون »فبراير 2015«

44 ــ العدد الرابع واألربعون »يونيو 2015«

45 ــ العدد اخلامس واألربعون »أكتوبر 2015«

46 ــ العدد السادس واألربعون »فبراير 2016«

47 ــ العدد السابع واألربعون »يونيو 2016«

اللقاحات.. وصحة اإلنسان

الطبيب واملجتمع

اجللد..الكاشف..الساتر

اجلراحات التجميلية

العظام واملفاصل...كيف نحافظ عليها ؟

الكلى ... كيف نرعاها ونداويها؟

آالم أسفل الظهر

هشاشة العظام

إصابة املالعب »آالم الكتف.. الركبة.. الكاحل«

العالج الطبيعي لذوي االحتياجات اخلاصة

العالج الطبيعي التالي للعمليات اجلراحية

العالج الطبيعي املائي

طب األعماق.. العالج باألكسجني املضغوط

االستعداد لقضاء عطلة صيفية بدون أمراض

تغير الساعة البيولوجية في املسافات الطويلة

عالج بال دواء ... عالج أمراضك بالغذاء

عالج بال دواء ... العالج بالرياضة

عالج بال دواء ... املعاجلة النفسية

جراحات إنقاص الوزن: عملية تكميـم املعـدة ...   

ما لها وما عليها  

جراحات إنقاص الوزن: جراحة تطويق املعــدة    

)ربط املعدة(

جراحات إنقاص الوزن: عملية حتويل املسار  

)املجازة املعدية(  

أمراض الشيخوخة العصبية: التصلب املتعدد

أمراض الشيخوخة العصبية: مرض اخلرف



48 ــ العدد الثامن واألربعون »أكتوبر 2016«

49 ــ العدد التاسع واألربعون »فبراير 2017«

50 ــ العدد اخلمسون »يونيو 2017«

51 ــ العدد احلادي واخلمسون »أكتوبر 2017«

52 ــ العدد الثاني واخلمسون »فبراير 2018«

53 ــ العدد الثالث واخلمسون »يونيو 2018«

54 ــ العدد الرابع واخلمسون »أكتوبر 2018«

55 ــ العدد اخلامس واخلمسون »فبراير 2019«

56 ــ العدد السادس واخلمسون »يونيو 2019«

57 ــ العدد السابع واخلمسون »أكتوبر 2019«

58 ــ العدد الثامن واخلمسون »فبراير 2020«

59 ــ العدد التاسع واخلمسون »يونيو 2020«
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صحـة الطفـل يمثل الطفل أمل كل أسرة في بناء املجتمع ومستقبل األمة، واألطفال هــم محـــور 
فإن  ثم  ومن  األرض،  على  وجل  عز  نعم هلل  وأعظم  املجتمعات،  في  والتقدم  التنميــة 
االستثمار في صحة ونمو األطفال يعني االستثمار في مستقبل األمة، ويعتبر األطفال 
فئة تحتاج إلى حمايتها ورعايــة احتياجاتهــا وحقوقهــا، ولعل أعظــم حقوق الطفل هي 
الحفاظ على صحته ورعايته. وُتعد الرعاية الصحية األولية حجر الزاوية في الوقاية من 
األمراض والقضاء عليها من بدايتها. ويمكن لآلباء الحفاظ على صحة أطفالهم، وبلوغ 
التأسيس  إن  األولية، حيث  الصحية  بالرعاية  االهتمام  من خالل  ممكنة  أفضل صحة 
لحياة صحية وجسد سليم يكون منذ الطفولة املبكرة. ولعل تطوير نمو الطفل من جميع 
شأنه  من  ومنتظم  مستمر  بشكل  والعاطفية  واالجتماعية  والعقلية،  الجسدية،  النواحي 

الحفاظ على جودة حياة األطفال.
ُتعد الزيــارات الصحيـة الوقائية ملراكز الرعايــة الصحيـة األولية ضروريـة لتعزيز 
صحة الطفل في جميع مراحل الطفولة، كما يساعـد في الوقاية من األمراض إعطــاء 
اللقاحات والتثقيـف الصحي، وتمنح األطبــاء الفرصـة لفحـص الطفــل سريريــاً وتحـري 
االضطرابـات واملتالزمات وعالجها فـي وقت مبكـر، وإرشـاد اآلباء إلـى كيفية مساعدة 
أطفالهم على النمو بصورة صحية سواًء من الناحية الجسدية، أو الذهنية، أو العاطفية. 
ويتمكن األطباء في أثناء الزيارات الصحية الوقائية من مراقبة كيفية تعامل األهل مع 

أطفالهم، وتزويدهم بالنصائح، واإلجابة عن تساؤالتهم.
ونظرًا ألهمية الصحة فــي حياتنا، واهتمــام املجتمعـات بصحة الطفل ، فقد جاء 
اختيار املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية لهذا الكتاب )صحة الطفل( إيمانًا 
من  يتحدث  الكتاب ستة فصول  ويتضمن  الصحي.  والتثقيف  الوعي  نشر  بأهمية  منه 
خاللها عن أهمية الرعاية الصحية األولية لألطفال، ومشكالت التغذية، ويعرض ألمراض 
الجهاز التنفسي، ثم يتطرق إلى االضطرابات النفسية لدى األطفال، ويستعرض أمراض 
الدم، وُيختتم الكتاب بتساؤالت األمهات حول صحة أطفالهن. نأمل أن يفيد هذا الكتاب 
األطفال  لرعاية صحة  فّعالة  يكون مساهمة  وأن  الطفل،  يهتم بصحة  من  وكل  أم،  كل 

بمجتمعاتنا العربية.

في هذا الكتاب
سـلسلة الثقافة الصحية 150
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