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جديد في بلد أجنبي -

نصائح جيدة حول صحة األطفال الصغار

عندما تكون جديدا في بلد أجنبي ويكون لديك أطفال صغار ،فغالبا ما تكون هناك العديد من
االمور التي تختلف كثيرا عما كانت عليه في بلد املنشأ .وقد مت إعداد هذا الكتيب لآلباء واألمهات
إلتاحة الفرصة لهم للتعرُّف على أهم النصائح الدمناركية حول صحة األطفال الصغار.

الزائرة الصحية
الزائرة الصحية هي ممرضة متخصصة في صحة األطفال .وهي بإمكانها إسداء النصيحة
حول األمور التي لديك شكوك حولها ،وسوف تساعدك لكي ينعم طفلك بتنشئة صحية
في الدمنارك.

الرضاعة
يُع َتبر حليبك الغذاء األكثر إفادة لصحة مولودك اجلديد .فالرضاعة الطبيعية حتميك وحتمي
طفلك ضد العديد من األمراض .وفي حالة كان مولودُك اجلديد طفلَك األول ،فرمبا تكونني
عندئذ بحاجة إلى املساعدة في البداية لكي تسير الرضاعة الطبيعية على أفضل نحو.
وعليك أن تقومي بإرضاع طفلك رضاعة طبيعية (حليب الثدي) في األشهر اﻠ  4إلى اﻠ 6
األولى .ثم ميكن للطفل بعدئذ أن يبدأ في احلصول على الغذاء بامللعقة.
وميكن للزائرة الصحية إسداء النصح بشأن الرضاعة الطبيعية .وهي تقوم كذلك بإسداء
املشورة حول نوع الغذاء الذي يحتاجه طفلك عندما ال يعود حليب الثدي كافيا لكي ينمو
طفلك ويتطور على النحو األمثل.

احلليب الصناعي
إذا كنت ال تستطيعني أو ال تريدين أن ترضعي طفلك ،يجب عليك عندئذ اللجوء إلى احلليب
الصناعي .واملنتجات الدمناركية هي األكثر أمانا ألن محتويات العلب هي بفضل التشريعات
األكثر قُربا حلليب األم .أما تركيبة املواد في املنتجات األجنبية فيمكن أن تكون مختلفة،
وبالتالي فإنه ليس من املؤكد أن تتوفر في هذه التركيبة العناصر الغذائية التي
يحتاجها طفلك.
واحرصي دائما على اتباع تعليمات اإلستعمال املكتوبة على العبوة ،وال تقنني في إستعمال
مسحوق احلليب وال تضعي أكثر مما يجب ألن تركيبة احلليب لن تكون عندئذ هي التركيبة
املناسبة إلحتياجات طفلك.
وميكن للزائرة الصحية مساعدتك كذلك في إسداء ال ُّنصح بشأن كيفية تنظيف
الزجاجات واللهايات.
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نصح في الدمنارك بإعطاء الطفل زجاجة الرضاعة إلى أن يصل عمره إلى عام واحد ،نظرا
وي ُ َ
ألن الطفل يحتاج بعد ذلك الى طعام حقيقي عدة مرات في اليوم وإلى شرب احلليب في
كأس للحصول على ما يحتاجه اجلسم لكي يكون صحيحا وقويا.

احلليب بعد األشهر الستة األولى
ويُس َتحسن أن يحصل الطفل طوال السنة األولى من عمره على حليب الثدي أو احلليب
الصناعي ال غير .وفقط عندما يكمل الطفل عامه األول ،ميكن عندئذ إعطاؤه حليب البقر
للشرب .وإبتداءا من سن ستة أشهر ،ميكن البدء في تدريبه على شرب احلليب واملاء من الكأس.

فضل في عمر عام إلى عامني إعطاء الطفل احلليب قليل الدسم .وعندما يبلغ الطفل
وي ُ َّ
عامني ،ميكن عندئذ البدء في إعطاء احلليب االيكولوجي محدود الدسم ( )Minimælkأو احلليب
اخلالي من الدسم .وهذان النوعان هما أيضا األنسب صحيا بالنسبة لبقية أفراد األسرة.
وإذا تناول الطفل ½ 3إلى  5ديسيلتر من احلليب يوميا ،فإنه يحصل عندئذ على كمية
احلليب التي يحتاجها .وفي حالة إعطاء الطفل كمية حليب أكبر من ذلك ،فإنه لن يكون
هناك عندئذ متَّسع في معدته للطعام العادي.

فيتامني دي (د)
يُوصى في الدمنارك بأن يتناول جميع األطفال يوميا وصوال إلى سن العامني مكمالت
فيتامني (د) .ويُع َتبر فيتامني (د) ضروريا للطفل لتطوير عظام قوية ،وليس هناك ما يكفي
من فيتامني (د) في حليب األم .ويجب أن يحصل الطفل على  10ميكروغرام من فيتامني (د)
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عطى له بواسطة امللعقة .وال تضعي القطرات في زجاجة
كل يوم في شكل قطرات ت ُ َ
احلليب ،ألنه في حالة لم يقم الطفل بشربها كلها ،فإنه لن يحصل على
جميع الفيتامينات.
وميكن احلصول أيضا على فيتامني (د) من ضوء الشمس عندما يالمس اجللد .وفي حالة
يوصى بأن يتناول األطفال والبالغون مكمالت فيتامني (د) في جميع مراحل
البشرة الداكنةَ ،
تكون الكثير من فيتامني (د) مثل البشرة الفاحتة ،واجلميع
ال
الداكنة
البشرة
احلياة .وذلك ألن
ِّ
بحاجة لفيتامني (د) من أجل احلفاظ على صحة اجلسم.

مكمالت احلديد
سيقوم الطبيب أو الزائرة الصحية بإبالغك ما إذا كان طفلك بحاجة إلى مكمالت احلديد.

عندما يحني الوقت لكي يبدأ الطفل في تناول الطعام العادي
يوصى بالبدء في إطعام األطفال الرضع أغذية أخرى غير احلليب ،وذلك في سنِّ حوالي 6
َ

أشهر كحد أقصى.

ويُس َتحسن البدء بالعصيدة أو هريس اخلضروات مع البطاطا .وعندما يتعلم الطفل
تدريجيا تناول الطعام واملضغ ،ميكن عندئذ البدء بالطعام املهروس بالشوكة فقط ،ومن ثم
اإلنتقال تدريجيا الى الطعام املقطَّ ع إلى قطع صغيرة .وقومي بإعطاء الطفل اللحم أو
السمك كل يوم ،ويفضل عدة مرات ،باإلضافة إلى الفاكهة يوميا .وميكنك كذلك إعطاء
الطفل البرغل ،الكسكس ،األرز ،املعكرونة ،وما شابه ذلك ،حتى يتعلم الطفل أن يأكل
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أشياءا كثيرة مختلفة وهو في سن صغيرة جدا .ويُع َتبر اخلبز الداكن أفضل خبز بالنسبة
جلميع أفراد األسرة .ففي الدمنارك يتناول كل من األطفال والبالغني خبز اجلاودار ،والذي ميكن
البدء في إطعامه للطفل من عُ مر  8أشهر تقريبا.
وعندما يصل الطفل إلى سن  10-9أشهر تقريبا ،بإمكانه عندئذ البدء في تناول نفس
الطعام كبقية األسرة.
وستقوم الزائرات الصحيات بإسداء املشورة بشأن أفضل السبل للجمع ما بني عادات تناول
الطعام اخلاصة بالعائلة وبني ما يحتاجه الطفل وما ميكن شراؤه في الدمنارك .وذلك لكي
ينعم طفلك بأفضل الفرص للنمو السليم والصحي.

اللقاحات والفحوص الطبية
باإلمكان فحص الطفل مجانا عند الطبيب في سن  5أسابيع 5 ،أشهر و  12شهرا ،وكذلك
السنتي و اﻠ  3و  4و  5سنوات.
في سن
ْ
ميكن تطعيم الطفل مجانا في سن  3و  5أشهر و  12و  15شهرا ،وكذلك في سن  4و 5

سنوات .ويتم تلقيح جميع األطفال الصغار ضد األمراض التالية:

•	اخلناق والكزاز والسعال الديكي وشلل األطفال ( 3أشهر و  5أشهر و  12شهرا و
 5سنوات)
• التهاب السحايا  -نوع معني ( 3أشهر و  5أشهر و  12شهرا)
• احلصبة ،النكاف واحلصبة األملانية ( 15شهرا و  4سنوات)
كما يجري تلقيح بعض األطفال ضد التهاب الكبد  .Bوهو أمر يقرره الطبيب.
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جتنَّب التدخني في األماكن املغلقة
األصح للطفل هو أن ينشأ في منزل ال يتعرَّض فيه لدخان التبغ .فإذا كنتما من املدخنني ،فمن
املستحسن أن حتاوال اإلقالع عنه .وإذا لم يكن بإمكانكما ذلك ،فمن األفضل للطفل أن تقوما
بالتدخني فقط في اخلارج .بهذه الطريقة ميكنكما حماية طفلكما من مجموعة متنوعة من
األمراض مثل االلتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية والتهاب األذن الوسطى.

عندما يحني وقت ذهاب الطفل إلى النوم
من املستحسن أن ينام الطفل دائما على ظهره إلى أن يصبح بإمكانه بنفسه أن يتقلب من
جنب إلى جنب .فهذا مينع متالزمة موت الرضيع الفجائي .وعندما يكون الطفل مستيقظا،
فمن األفضل أن يستلقي قدر ما أمكن على بطنه حتى تقوى عضالت ذراعيه وظهره.
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الوقاية من احلوادث
األطفال الصغار يتأذّون بسهولة ،ألنهم ال يستطيعون توقع ما سيحدث .والشيء األكثر
شيوعا هو أن يصاب الطفل جراء السقوط مثال من على طاولة تغيير احلفاضات أو السرير
أو األريكة أو الدرج ،أو أن يتعرض حلروق عندما يدلق مثال القهوة الساخنة أو الشاي الساخن
أو املاء املغلي في الغالية الكهربائية أو أن تصاب أصابع اليدين والقدمني جراء إغالق الباب
وما شابه.
حسن أن تتصور أنك طفل وأن تقوم عندئذ مبراجعة إجراءات األمان في املنزل .وبالتالي
ويُس َت َ
ميكنك بأفضل طريقة ممكنة جت ُّنب تعرُّض طفلك للحوادث.

التربية
حظر في الدمنارك ضرب األطفال  -حتى في سياق تربية الطفل .وسوف تقوم الزائرة
يُ َ
الصحية بإسداء املشورة بشأن الكيفية املثلى لتربية األطفال.

خدمات رعاية األسنان
مباشرة بعد ظهور أول سن للطفل ،يجب البدء في تنظيف أسنانه بالفرشاة مرتني في
اليوم بإستعمال كمية صغيرة من معجون األسنان احملتوي على الفلورايد .وقبل أن يبلغ
الطفل سن  3سنوات ،سوف يتم إستدعاؤه للفحص عند طبيب األسنان ألول مرة.
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