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التمهيد
لقد أصبح علم التغذية من العلوم األساسية احلديثة التي يجب على اإلنسان 
اإلملام بجوانبه خالل فترات حياته، وتعتبر التغذية السليمة هي خط الدفاع األول 
لصحة الفرد، وقد أصبحت أمور تعزيز ثقافة التغذية الصحية من األهمية، بحيث 
أصبح لها موقعها في مجال الدراسة والبحث األكادميي، وأصبح مجال التغذية 
الصحية يتطلب التطوير املستمر من خالل إثراء املجال البحثي والقوة البشرية، فيما 
يعرف مبستشاري التغذية الذين يعرفون الكثير عن حقائق التغذية ولديهم مهارة 
تقدمي املشورة املتعلقة بالغذاء، وخاصة تغذية األطفال ومشكالتها، وتصميم البرامج 
املتخصصة بشؤون التغذية وأسرارها، بحيث أصبحت التغذية فكرًا وفلسفة حياة 
تنصب على مواجهة السلبيات الغذائية لعصر العوملة، ومحاولة التصدي لطوفان 

أمراض احلداثة من أمراض سوء التغذية وكذلك مشكالت التغذية.
لدى  التغذية  مشكالت  مــع  للتعامل  العلمية  األســالــيــب  الكتاب  هــذا  يتناول 
وهي  واإلطعام  األكــل  اضطرابات  وبني  بينها  فاصاًل  حــدًا  يضع  األطفال، حيث 
منها  أبــواب كل  ثالثة  إلى  الكتاب  تقسيم  وقد مت  األطفال،  مشكالت شائعة في 
تطوير  في  املتبعة  األساليب  إلــى  مدخاًل  األول  الباب  ويعد  فصول،  إلــى  مقسم 
مهارات التغذية في الرضع واألطفال، ووجهات النظر الطبية لعالج تلك املشكالت 
واجلوانب التطورية والتنظيمية لتلك االضطرابات واجلوانب الثقافية لإلطعام مع 
الثاني  الباب  ويوضح  األســرة،  نظر  وجهات  وكذلك  اإليضاحية،  الصور  بعض 
بعض التطبيقات والتدابير العالجية ملشكلة انتقاء األطعمة لدى األطفال األصحاء 
باألنبوب  اإلطعام  مثل  الطبية،  واملــداخــالت  العصبية  املشكالت  ذوي  واألطــفــال 
وغيرها من الوسائل املستخدمة لإلطعام العالجي، كما يركز الباب الثالث على 

اجلوانب البحثية والتطبيقية ملشكلة اإلطعام من خالل منظور كلي للطفل.
نأمل أن ميّكن هذا الكتاب اآلباء وعامة الناس من فهم وتدارك تلك املشكالت 
النظر  ووجهات  العالجية  النصائح  بتقدمي  وذلك  لهم،  ومرشدًا  معينًا  يكون  وأن 
املمارسة  أجل  من  التغذية  واختصاصي  واملمارسني،  املهتمني  وللقّراء  ألطفالهم 
الصحيحة للوصول إلى الصحة اجليدة، وأن يقدم كل ما هو جديد يضاف إلى 

صرح تعريب العلوم الطبية.

الدكتور/  يعقوب أحمد الشراح
األمين العام المساعد

مركز تعريب العلوم الصحية

والله ولي التوفيق،،
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