
التغذية فى مراحل الحياة
مبادرة شباب مصر
رسائل لألسرواألقران 



التعليمية للتدريب االهداف

 الغذائيةوالعناصر تعريف التغذية

 المتكامل ورسائل عامة لإلسرة و الشباب الغذاء أسس

 الغذاء و االقتصاد المنزلىاآلمن و سالمة الغذاء

 الحياة و رسائل لألبوين و الفئات العمرية المختلفة في مراحل التغذية

 سر األالمتدربون على التوابع المختلفة لتفشي فيروس كورونا على يتعرف

التغذيةسوء وبخاصة أمراض المصرية 

 و األطفال اسن تقديمها آللباء واألمهات حسب رسائل يمكن يكوين المتدربون

الفئات العمرية المختلفة ومشكلة سؤء التغذية التي يواجهونها

 و الفئاتلألقران و األسرالموجهة الرسائل المتدربون أفكار تطوير يناقش

العمرية المختلفة



اجندة التدريب 
النشاط  الوقت 

تعارف و توقعات المشاركين  10:15 – 10:00

أسس الغذاء المتكامل ورسائل عامة لإلسرة و الشباب •

التغذية في مراحل الحياة و رسائل لألبوين و األقران•

الطبيعية الرضاعة: فيديو•

الغذاء المتكامل : فيديو•

10:45 – 10:15

التغذية توابع تفشى فيروس كورونا و امراض سوء: تصويت 10:50 – 10:45

ء التوابع المختلفة لتفشي فيروس كورونا على األسر المصرية وبخاصة أمراض سو

التغذية

11:30 – 10:50

ية حسب الفئة العمرية و امثلة لوجبات اقتصادسوء التغذيةرسائل مختلفة عن امراض

( تمرين مجموعات)من المجموعات الغذائية األساسيةتتكون

11:45 – 11:30

مرية عرض نتائج تمرين للمجموعات وتلخيص الرسائل المهمة في الفئات الع•

المختلفة و اهم امراض سوء التغذية

اسئلة•

12:00 – 11:45



التغذية 
الجسمناءبوالحيويةالوظائفبجميعالجسملقيامالالزمةالطاقةوالغذائيةالعناصرتوفيرهيالتغذية
الشفاءواألمراضبعضمقاومةعلىالسليمةالتغذيةتساعدو.الخالياتجديد/األنسجةإصالحو(النمو)
جميعتوافرعلىالسليمةالتغذيةوتعتمدالذهنيوالحركيللنشاطضروريةأنهاكما؛أخرىأمراضمن

.األساسيةبالوظائفللقيامالخليةمستوىعلىالغذائيةالعناصر

والنوعوسنللالمناسبةالكمياتوباألنواعالطعاممنإحتياجاتهفردكليتناولأنتعنيالسليمةالتغذية
قدالتيالملوثاتمنخاليالطعاميكونأنوبهيقومالذيالنشاطو(الرضاعةوالحمل)الفسيولجيةالحالة
.األمراضتسبب

إماالسببيكونوبالزيادة؛أوبالنقصإمايكونالتغذيةسوء:

ة منه عن ؛ و هذا يمكن الوقايالعناصر الغذائية المناسبةنتيجة عدم تناول الطعام المتوازن الذي يوفر أولي•
.الغذائيةالثقافة طريق 

.عليهغلب نتيجة خلل في عمليات الهضم أو اإلمتصاص أو نتيجة أمراض؛ وهذا يجب عالج السبب للتثانوي•



أسس الغذاء المتكامل

 األساسية و الغذاء الصحى المتكامل الذى يحتوى على جميع العناصرالسليمة تعنى التغذية
على درجة إلمداد الجسم بإحتياجاته المختلفة من  الطاقة و الحيوية و الحفاظبكميات مناسبة

.األمراضحرارته  وبناء الخاليا واألنسجة  وتعويض التالف منها و وقايته من 

 د غذاء متكامل يراعي إحتياجات جميع أفراد األسرة في حدوكل ربة أسرة أن تعد على
ى جميع و يجب أن تكون الوجبات شهية، معدة بطريقة صحية ومحببة إل. اإلمكانيات المتاحة

. األفراد و أن يحصل كل فرد على نوعيات الطعام المناسبة له



الغذاء المتكامل
غذائية أساسية ثالث مجموعات الغذاء المتكامل يتكون من 

قسام او تظهر فيه المجموعات الغذائية على شكل أهرم الهرم الغذائي هو عبارة عن 
ترمز لتلك المجموعاتطبقات والتي

oوالمكرونة،واألرز،الخبز،فيالموجودةالحبوبمثل:الطاقةمجموعة

ادرمصوهيوالبرغل،والبليلة،الفريك،مثلالكاملةوالحبوبوالبطاطس

منأفضلالبلديالخبزيعدوالهضمعمليةفيللمساعدةواألليافللطاقةممتازة

باألليافغنيألنهاألبيضالخبز

oالبازالءوواللوبياوالعدسالفول:مثلنباتيةبروتيناتهناك:البناءمجموعة.

واللحوميضوالبوالزباديوالجبنالحليب:مثلحيوانيةبروتيناتأيًضاوهناك

التيالبروتيناتعلىاألطعمةهذهوتحتوي.واألسماكوالدواجنالحمراء

وعظامهالجسمعضالتبناءعلىتساعد

oعلىاألطعمةهذهوتحتوي.الخضرواتوالفواكهوتشمل:الحمايةمجموعة

األمراضمنوتحميالمناعةتعززالتيوالمعادنالفيتامينات



أهمية الهرم الغذائي
المجموعات الغذائية عل يحتوي الهرم الغذائي 

الرئيسية التي يجب على كل شخص الخمس
.االلتزام والعمل بها

هذا الهرم  بمثابة المرشد الذي يدلنا على 
الكميات الصحية التي يجب تناولها من االغذية

ونجد ان هذه المجموعات الغذائية الخمس , يوميا
.هونموهتمد الجسم بالمواد الغذائية الالزمة لبناء

لكل ال تحل مجموعة منها محل االخرى الن 
ختلفة وتتكون هذه المجموعات واحدة منها فائدة 

:الخمس من





 لمعدنيذذة الكربوهيذذدرات والبرونينذذات والذذدهون والفيتامينذذات واألمذذ   ا: هذذو الغذذذاء الذذذي يحتذذوي علذذى العناةذذر الغذائيذذة الرئيسذذيةالغذذذاء المتذذوا ن

جموعذة ، م(البرونينذات الحيوانيذة و النبانيذة)مجموعذة بنذاء األنسذجة : والماء؛ و يتم ذلك عن طريق نكذوين الغذذاء مذن المجموعذات الغذائيذة الخمذس

الحبذذوب م ذذل الومذذر و األر  و منتجانهذذا و الذذدرنات م ذذل )، مجموعذذة الطاقذذة (اللذذبن و منتجانذذه هذذام حذذدا للحامذذل و المرلذذ  و األطفذذا )بنذذاء العمذذام 

.التنوع؛ م  مراعاة (هام لألطفا  في مرحلة النمو)، الزيوت النبانية (الخضروات و الفاكهة)، مجموعة الوقاية (البطاطس

  (.الخضروات الورقية و الفاكهة و الحبوب و البوو  الكاملة)الغذائية األطعمة الغنية باأللياف نناو

  كميات معتدلة و نجنب دهون اللحم و حلد الدحاجبنناو  اللحوم الحمراء وبانتماماألسماكنناو.

  م  نعدد األلوان، م  نجنب أو اإلق   من المخل تالسلطة  الخضراء أحرص على  نناو.

 السكرالحلويات والتوليل من نناو  وبودر المستطاع فهي نتسبب في السمنة ومساوئهاالمولياتاالبتعاد عن.

 افة الملذر في الطعام المطبوخ و خاةة إذا كان أحد أفراد العائلة يشكو من أمراض الضغط أو الولذب أو الكلذى، و يمكذن لبذاقي األفذراد إلذالملرمن قلل

.حسب الرغبة لكن بدون أسراف

 ريوميا، و يفضل شرب الماء عن باقي السوائل م ل الشاي أو المشروبات األخرى الساخنة أو الباردة أو العصائالماءنناو  كمية كافية من.

 بعد نناو  الطعام مباشرة ألنه يولل من امتصاص الحديد من األمعاءالشاي عدم شرب.

  شذاء وحبذة وأحرص على نناو  بوية الوحبات فى مواعيد منتممذة علذى أن يكذون الع. يوميا بالمنز  قبل الذهاب للمدرسة أو العملوحبة اإلفطار نناو

.  خفيفة و قبل النوم بساعتين على األقل

 األسذماك، والمذتكوالت  :عن طريق استخدام ملر الطعذام اليذودي، وننذاو  المذتكوالت التذي نحتذوي علذى اليذود م ذلالوقاية من نوص عنصر اليود يمكن

.البحرية، واللبن، واللحوم



يوميةنماذج لوحبات غذائية 

نموذج أو 

:إفطار

عوووووي  + فوووووول بالزيووووون و الليموووووون 

جرجير+ بلدي

:غذاء

خضووار مطبووو  + أرز + قطعووة لحووم 

سلطة خضراء+ 

:عشاء

رخيا+ عي  بلدي + جبنة قري  

ثمرة فاكهة: بين الوحبات

نموذج ثاني

:إفطار

لطة سو+ عي  + جبنة قري  + بيضة 

خضراء

:غذاء

سلطة+ أرز + سمك 

:عشاء

+ زبووووادي + طحينووووة + عسوووول إسووووود 

خيار+ عي  بلدي 

ثمرة فاكهة: بين الوحبات

نموذج ثالث

:إفطار

رجيرج+ عي  بلدي+ فول + بليلة باللبن 

:غذاء

سلطة( + عدس أصفر+ أرز )كشري 

:عشاء

سلطة+ عي  + لمون + تونة 

ثمرة فاكهة: بين الوحبات



س مة الغذاء/ الغذاء اآلمن 
طازج الطعام كان غذاء اآلمن هو الغذاء الصحى النظيف الخالى من الميكروبات  والمواد الضارة سواء  ال

. محفوظ بطريقة سليمة  تحافظ على خواصهأو 

:يلي ولضمان سالمة الغذاء يجب مراعاة عدة عوامل هامة يمكن إختصارها فى ما 

 الطعامبالنمافة العامة و نمافة االهتمام.

  ود  مذذن الباعذذة الجذذائلين فذذي الشذذوارع لتجنذذب األمذذراض م ذذل النذذزالت المعويذذة و التيفذذالمذذتكوالت و المشذذروبات المكشذذوفة عذذدم ننذذاو

.  والتسمم الغذائى ونوعية األطفا  بذلك( أ)وإلتهاب الكبد الفيروسى 

 حيدا بالماء الجارى قبل نناولها  و حفمها بعيدا عن التلوث و الحشراتالفواكه و الخضروات غسل  .

 باشرةوولعه في ال  حة بعد اإلنتهاء من الطعام م. الطهى و اإلعداد  وذلك بتغطيته لحين نناوله بعد نمافة الطعامالمحافمة على.

 المطبوخعن الطعام النئ الطعام فصل.

حبارلتغطية أو نغليف األطعمة  مباشرة لتجنب التلوث بالرةاص و الكيماويات التى باألعدم إستخدام ورق الصحف أو المج ت  .

  مباشرة بعد إعدادها لتجنب أكسدنها و نغير مواةفانها و قيمتها الغذائيةعصائر البرنوا  أو الليمون أو الجوافة نناو.

 ه الكيميائيةألنه يتتكسد عند درحة حرارة الغرفة و يتسبب فى مرض السرطان لتغير طبيعت يت الولى مرة واحدة فوط  يجب إستخدام.

  وذلك بعد إستشارة الطبيب، الكالسيوم، الحديد؛ (د)، فيتامين (12ب )رونينية م ل فيتامين مكم ت غذائية بصفة نناو.



التغذية في مراحل الحياة

 نغذيةالحامل والمرل

الرلاعة الطبيعية

 و التغذية في الطفولة المبكرة( الفطام)التغذية التكميلية

السن المدرسي و نغذية المراهوين

 سن الرشد/ نغذية الشباب و البالغين

 في وسط العمر التغذية

 كبار السننغذية



يوم1000نغذية 
االولى

.  الكاملةاألطفال بحاجة إلى األطعمة المناسبة في الوقن المناسب لتنمية وتطوير إمكاناتهم•
يوم من حياة الطفل والممتدة من 1000فالمرحلة الهامة والحرجة للتغذية الجيدة هي أول 

.(الحمل و السنتان األولى و الثانية من العمر)الثانيبداية حمل األم وحتى عامه 

 نغذيةالحامل والمرل

الرلاعة الطبيعية

 طفولة و التغذية في ال( الفطام)التغذية التكميلية

المبكرة



تغذية الحامل 
نتناو  األم غذاء األسرة المتكامل السابق ذكره م  مراعاة

.على األقل أو ما يعادلها من منتجات األلبانكوب لبن 2نناو  -

؛ و يمكذن األكذل مذن طعذام (المذ،، المخلذل، السذمك المملذر، وغيرهذا)اإلبتعاد نماما عن الطعام المملذر -

.األسرة العادي على أن يكون الملر منخفض في طعام األسرة بصفة عامة
. يوميا للوقاية من اإلمساكأو الفاكهة /الخضر ونناو  كميات كافية من -

.بانتمامأقراص الحديد و الفوليك نناو  -

.بحيث نكون كل وحبة ةغيرة و خاةة في الحمل المتودمالوحبات على خمس مرات نوسيم -

لشذعور في بداية الحمل إذا كان هناك شكوى من الشعور بالغ يذان فذي الصذبا  يمكذن التغلذب علذى هذذا ا-

ض مذن و نتناولهذا قبذل النهذو( أو البسذكوت قليذل الدسذم)بتن يكون بجوار األم قطعة من العي، الجذاف 

.الفراش ببض  دقائق



نغذية المرل 

نتناو  األم غذاء األسرة المتكامل السابق ذكره م  مراعاة

.على األقل أو ما يعادلها من منتجات األلبانكوب لبن 2نناو  -

.يوميا للمساعدة على إدرار اللبنكوب 12–10الماء شرب كمية كافية من -

.لتعويض الفاقد من الحديد في الوالدةشهور 6أقراص الحديد لمدة اإلستمرار في نناو  -

.ألن بعض األدوية نفر  في اللبننجنب نناو  أدوية إال باستشارة طبيب-

والنة و الكرنب م ل الشيكاألطعمة التي قد نسبب حساسية أو انتفاخ للطفل التوليل من بعض -

.و الورنبيط و على األم أن ن حظ ارنباط طعام معين بحدوث مشاكل للطفل



الرلاعة الطبيعية
والُرل بالنسبة لألطفا  الصغار 

 بة للطفل يأتي لبن األم بالكمية المناس. هو أنسب غذاء للطفل فقد صنعه هللا من أجلهاألم لبن
كميته تختلف ؛ والستة شهور األولىالتي يحتاجها الطفل في العناصر الغذائية ويحتوي على جميع 

يحتوي ليناسب كل مرحلة من مراحل نموالطفل، باإلضافة إلى أنه خالي من الجراثيم وو تكوينه 
أطعمة تكميلية بعد الشهرولكن يجب إضافة . تقي الطفل من األمراضأجسام مضادةعلى 
.السادس

 عية وغني أجسام مناهو أنسب غذاء للطفل و يحتوي على في األيام الثالث األولىلبن السرسوب
ضيع أية ويجب عدم إعطاء الر. بالبروتين والفيتامينات واألمالح المعدنية الهامة لمقاومة األمراض

.قبل الرضاعة من الثدي في أول ساعة بعد الوالدةماء السكر واألعشاب سوائل أخرى مثل 



من عمرهخالل األشهر الستة األولى هو أفضل طعام وشراب يمكن أن يحصل عليه الطفل -وحده-لبن األم.
 لشائعةاألمراض المعدية ايجب البدء في إرضاع الطفل من ثدي أمه بعد الوالدة مباشرة، ولبن السرسوب يحمي الطفل من.
 ويجوب دعمهوا ومسواعدتها علوى ،لوك ،مون قبول عائلتهوا وزوجهوا، ومون العواملين فويأم قادرة على إرضواع طفلهوا بنجواحكل ،

.ويجب إعدادها أثناء الحمل لتقوم بالرضاعة الطبيعية. المؤسسات الصحية

 وقود توؤدي التغذيوة باأللبوان على حماية األطفال الرضوع مون أموراض عديودة )المطلقة /الخالصة(الرضاعة الطبيعيةتساعد ،

.إلى اإلصابة بأمراض خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة أحيانًا-باستخدام الزجاجة-الصناعية
 العمرإدخال األغذية التكميلية المتنوعة عندما يبلغ الطفل الشهر السادس من إن.

.ضروري لنمو الطفل نمًوا صحيًا-إلى جانب لبن األم
 السكاتة/اللهايةالببرونة أو ال داع أبدا الستخدام.

 الطعامفي تناول الملعقة و الكوب تستخدم.

 د على عودة الورحم إلوى حجموه الطبيعوي، وتقوي مون حودوث نزيوف مابعوتساعد األم (  ليال ونهاًرا(الرضاعة الطبيعية المطلقة

.الطمثالوالدة، وتؤدي إلى إرجاء عودة 
 عن طريق اعتصار لوبن الثودي وإعطائوه -في العمل مثال-األم االستمرار في إرضاع طفلها بنجاح خالل غيابها عنهتستطيع

.والملعقةللطفل بواسطة الكوب 



إذا مرضت األم، هل 

تستمر في إرضاع 

الطفل؟

مع مراعاة -في معظم الحاالت –نعم 

ة النظافة و إذا كانت تشكو من رشح أو كح

تراعي أال تقرب وجهها من الطفل و أن 
.تغطي األنف و الفم أثناء حمل الطفل

األم المرضع ال تتناول أي أدوية إال بأمر
.للبنالطبيب ألن بعض األدوية يفرز في ا

األم الحامل، هل 

يمكنها إرضاع الطفل؟

ة نعم وكان من االفضل عليها المباعد

قه بين الحمل ليحصل كل طفل على ح
. كامال

ال ضرر من إستمرار إرضاع طفلها و 

تراعي األم أن . بدء الفطام التدريجي
. تحصل على التغذية السليمة



األلبانأضرار 

الصناعية 

تي ال تشتمل على العناصر الغذائية األساسية ال•
الصحيحةيحتوي عليها لبن األم بالنسب 

تزيد من مخاطر األمراض المعدية و خاصة •
الوفاةاإلسهال الذي قد يؤدي إلى 

برالكتؤدي إلى البدانة في مرحلة الطفولة و عند •

د قد تؤدي إلى زيادة نسبة حدوث مرض السكر عن•
األطفال

تؤدى الى زيادة نسبة االصابة بامراض قد •

د الحساسية مثل ازمة الربو و حساسية الجلد عن
االطفال

أهمية استمرار 

الرلاعة لعامين

ة لبن األم مصدر للبروتين عالى القيم•

الغذائية و كذلك الكالسيوم 

لبن األم يحتوي على أجسام مضادة تقي•

األمراضالطفل من العديد من 

إ،ا مرض الطفل فإن استمرار الرضاعة •

للغذاءالطبيعية يوفر له مصدر آمن 

كينة و الرضاعة الطبيعية توفر للطفل الس•

األمان



هلأثناء المرض، 

ينبغي التوقف عن 
؟الرضاعة الطبيعية

oالرضاعةعنالتوقفينبغيالالمرض،أثناء

متكررةصغيرةوجباتالطفلوإعطاء.الطبيعية

أوالثديحليبذلكفيبماالسوائل،منوالمزيد

عةمجموتناولعلىالطفلتشجيعمع.أخرىسوائل

.لديهالمفضلةاللينةاألطعمةمنمتنوعة

oثرأكالغذاءمنالمزيدالطفلمنحيتعينالمرضبعد

.األقلعلىأسبوعينلمدةالمعتادمن



كثافةزيادةمعتدريجي،بشكلللطفلصلبشبهطعامبتقديمالبدءيمكن:أشهرستةعنيزيدالطفلعمركانإذا

:مثلمناسبة،وكمياتمختلفةغذائيةمجموعاتعلىالوجباتاحتواءلضمانالطعاموكمية

oخلطةمثل)الدهونعلىتحتويالتيواألطعمةواألرز،والحبوبالبطاطسمثلبالطاقةالغنيةاألطعمة

(بالزينالسيسامينا

oوالخضرواتالفواكهمثلالحمايةأطعمة

oالمفرومالدجاجلحمأوالبازالءأوالحمصأوالعدسمثلبالبروتينالغنيةاألطعمةأوالبناءأطعمة

الصغارواألطفالللُرضعالمقدمةاألطعمةإلىوالسكرياتالملرإلافةعدميجب

الرضاعةزجاجةوليسالطفل،إلطعامدائمانميفوكوبوةحنملعوةاستخداميجب

وبعدهالطفلإطعامقبلوالصابونبالماءدائًماأيديكماغسلوا

إعطاءهأوالفواكههرسيمكن،لك،منبدالً :غا يةمشروباتأومعلبةعصائرأيالطفلإعطاءعدميجب

المنزلفيالمعصورةالطازجةالعصائر

إذا كان عمر الطفل يزيد عن

ستة أشهر



بالنسبة لألطفا  األكبر سنًا

:ينبغي نوديم طبق ةحي متوا ن للطفل يحتوي على

الملر والسكر والدهون: يجب نوليل استخدام هذه العناةر ال  ثة

ل ت،المخنجنبم ،فوطباليودالمعالجالملرواستخدامالملربتوليلعليكم

الطعامطاولةعلىمنالم حاتواستبعاد

شمسالعباد يتم لالصحيةبالدهونالطهيعندوالسمنالزبدةاستبدا يمكن

الذرة يتأو

لارةدهونعلىنحتويألنها(الشيبس)المعبتةالرقائقنجنبيجب

الطعامقليمنبدالً السلقأوالتبخيراستخدامحاولواالطهيأثناء

ا يةالغالمشروباتم لالسكريةوالمشروباتالحلوياتنناو منبالحدعليكم

ذاتالحليبومشروباتللشربالجاهزينوالوهوةوالشايالفاكهةوعصائر

النكهات

انتووا ً كويتالبسم لالحلوةالخفيفةالوحباتمنبدالً الطا حةالفواكهدائما

والشوكوالنةوالكعك

يجب نجنب إعطاء الطفل األطعمة السكرية باعتبارها مكافتة أو إلبوائه هادئ•





امنحوا أطفالكم األطعمة الغنية بالحديد والفيتامينات

الجسم فهو يحمي. يعد الحديد جزًءا أساسيًا من دمنا:الحديد

وغير فقر الدم الذي يمكن أن يجعل الطفل متعبًامن حدوث 

.قادر على التركيز

oلبقدونس، الفول، اللوبيا، العدس، ا: المصادر النباتية للحديد

.الملوخية، الجرجير

oالكبداللحوم الحمراء والدواجن و:المصادر الحيوانية للحديد

ي من المهم إلافة األطعمة التي نحتوي على فيتامين س

على مثل الليمون والبرتقال والجوافة ألنها تساعد الجسم

.واالستنفادة منهامتصاص الحديد 

صحة يعد فيتامين أ من الفيتامينات المهمة ل:فيتامين أ

في أطعمة مثل السبانخ، وهو موجود. العينين والجلد

، والجرجير، والجزر، واللحوم الحمراء، والكبد، والبيض

.واللبن

 

الخضار الخضراء والبرتقاله: فيتامين أ.

الحبوب الكامله الحليب:فيتامين ب
.واللحمه

الخضار الطازجه والفواآه: فيتامين ج
.خصوصا الحمضيات

صفار, التعرض للشمس: فيتامين د
.الكبده,زيت السمك, البيض

الخضار الورقيه:حامض الفوليك
الموز, الكبد, الحبوب الكامله, الخضراء

الطعام الذي 

يحتوي هذه 

المواد



!للجمي الطهي

منالعديدملتعلمكانأفضلهوالمطبخأنكماالعائلة،أفرادلكلرائعًانشاًطاالطهييعد

ريةالجوهوالمهاراتالجماعي،والعملالميزانيةوإعدادالتنظيممثلالشخصيةالمهارات

(.إلخوالتقطيع،والخلطالعجنفي)اليديناستخداممثل

oكاملليوميأكلونمااختيارأطفالكممناطلبوا

oمحددةميزانيةامنحوهم

oياتالمشترلتقليلالمنزلفيبالفعلالموجودةالمكوناتاستخدامعلىشجعوهم

المطلوبة

oرعبوصفةعنالبحثأووصفة،عنلالستفساراألقارببأحداالتصاليمكنهم

اإلنترنن

oضار،الخغسلالتحضير،عمليةالطعام،إعدادأجلمنالتسوق:المهامبتحديدعليكم

التنظيفالفرن،منالتحقق



:ورخيصةةحيةخفيفةلوحباتأفكار

لوجباتاألفكاربعضمإليكسكرية،أوالدهنيةعاليةخفيفةوجباتتناولإلىاألطفاليتوقماغالبًاطويلة،لفترةالداخلفيالبقاءعند

:البسيطةالمكوناتمناثنينأومكونتتطلبوصحيةخفيفة

:الموليةالجزرأةاب 

يقطع الجزر إلى أصابع طويلة، ويخلط مع ملعقة كبيرة من زين عباد الشمس ورّشة من الكمون

.لوقنثم يوضع في مقالة في فرن ساخن لمدة تتراوح بين عشرين إلى خمس وعشرين دقيقة، يتم التقليب في منتصف ا
.يمكن غمس صوابع الجزر بعد ،لك في الكاتشب أو في كوب من الزبادي والبقدونس المفروم والملح والفلفل والكمون

:الحلوةالبطاطارقائق
تمزج.والقرفةكمونبالوتتبل(اإلمكانقدررفيعة)رفيعةشرائحإلىالبطاطاتُقطع.جيدًاوتجففالحلوةالبطاطامنحبتينتغسل

..دقيقةعشرةمسخكلتفقدهامعتقريبًاساعةلمدةساخنفرنفيمقالةفيتوضعثمالشمس،عبادزينمنكبيرةملعقةمعالبطاطا
:المستطيلةالسودانيوالفو التمرقط 

.الملحمنصغيرةملعقةونصفالمملحغيرالجافالمحمصالسودانيالفولمنونصفكوبمعالتمرمنونصفكوبمزجيتم

بهيلتصقالإناءأوخبزطبقفيالعجينةتسكبثم.سميكةعجينةيشكلواحتىالطعامُمحضرفيأوباليدالمكوناتتطحن:الطريوة

عشرةسنأولةمستطيقطعثمانيةإلىووتقطعاإلناءمنيرفع.ساعةلمدةالثالجةفيالخليطيوضعثمالزبدة،بورقمبطنالطعام

.حجًماأصغرقطعة



األطعمة المناسبة لألعمار المختلفة

خضذذار مسذذلوق و مهذذرو، حيذذدا، فاكهذذة مهروسذذة مذذو  مذذ  ، الحبذذوب م ذذل البليلذذة بذذاللبن، األر ، : شذذهور8–6سذذن 

يذاض يذتم الب)ليسذهل البلذ  مطهذيبووليات م ل الفو  موشر و مهرو، حيدا و العد،، ةفار بيض مسلوق يكذون نصذف 

(نناوله عند سنة من العمر

تنذاو  و نذدريجيا ي. و الفذراخ و األسذماك فذي البدايذة مفرومذة أو موطعذة قطعذا ةذغيرةاللحوممن الشهر ال امن نبدأ إدخا  

طعام العائلة عند عمر سنة

ايتة مت  ماع عتة الننتاا ا الاا تة ا ال  : عند سن سنتين يتت  ععاتاا الا تل متن العاع عتاذ الغذالثتة التاسي ا ساستثة
أا مشتقاتة/التأكيد على اج د اللنن ا

اجباذ ي مثا5–4يحتاج الا ل في مرحلة الا  لة العبكرة على 

لتذا ياتب . يتد ن معدة الا ل صغيرة ا احتثاجاته الغذالثة كنيرة، لذا ياب ان يك ن كل ما يتنااله من طعتا  صتحي ا م 
اإل سل جدا من أكل الحل ي ا الشثك التة، ا كذلك ال جباذ الااهزة ا الشيبسي ا ماشابه/ تانب 

يت  متابعة منحنى نع  الا ل في ال حدة الصحثة لإلكتشاف العبكر لتأخر النع  الناتج من س ا التغذية



  (أنمر الهرم الغذائي)من حمي  المجموعات الغذائية أغذية متنوعة ومتوا نةنناو،

.  لنمو الجسمحمي  العناةر الغذائية الرئيسية بحيث يحتوي الغذاء على 

  وذة بذالنفس و في المنز  إلمداد الجسم بالطاقة فى فترة الصبا  و نمنحه النشاط و ال وحبة اإلفطار الحرص على نناو

.  نساعد على التعلم

 لذى النشذاط و معدة فذي المنذز  للمسذاعدة عاإلفطار يتناو  الطفل في منتصف اليوم الدراسي وحبة خفيفة باإللافة إلى

.الحيوية و التحصيل الدراسي

 م ذل بذل مضذرةاسته ك الدهون والسكريات واألطعمة ذات السعرات الحراريذة المرنفعذة و غيذر المفيذدة اإلعتدا  في ،

فذذو  أو يمكذذن اإلستعالذة عنهذذا بذالفو  السذذوداني، سذندون،. الشيبسذى و الوحبذذات السذريعة م ذذل البرحذر و مذذا شذابه

.ةيجب أن يراعى نواحد األطعمة المفيدة في كانتين المدرسة و من  األطعمة الضار. حبن،  بادي أو مهلبية لبن

 الكميذة المتناولذة ، ن فيذاً ألن نزيذدنناو  الوحبة الغذائية أثناء مشذاهدة التلفزيذون أو أثنذاء التحذدلث علذى التليفذونعدم

 .عن نلك الطبيعية
 للبنات و البنينفي ممارسة الريالة اإلنتمام.

للسن المدارس 



حافموا على نشاطكم

.والعوليةيةالبدنبصحتناالضررهذايلحقوقدالمعتاد،منأك رمنا لهمفيويجلسونبيونهمفيمناالك يريمكثالحاليالوقتفي

.األمراضمنوالحمايةوالعض ت،العمامونوويةاإلحهاد،ونوليلالو ن،فيالتحكمعلىالبدنيالنشاطيساعد

:احعلوا منها عادة•

زام بها يعد ممارسة النشاط البدني في الصبا  ومرة أخرى قبل النوم عادة حيدة ل لت

:انتبهوا  إلى طريوة الجلو،•

ز  أو ال يجب الجلو، لفترة طويلة، فخذوا فترات راحة من الجلو، للتجو  في المن

مد الذراعين والرقبة

:عليكم بتشجي  أي نوع من النشاط البدني الذي يحبه أطفالكم•

م ل نط الحبل أو الجري، وما إلى ذلك

:بالنسبة للُرل •

ن دقيوة لمدة ث ثي( على بطنه)عليكم بول  الطفل الرلي  في ولعية االنبطا  

   على األقل، أثناء اللعب على األرض، و عوا هذا النشاط وقت استيواظ الطفل خ

فترات النهار



: نًابالنسبة لألطفا  األكبر س

يحتاج األطفا  إلى 

ساعة واحدة من 

التمارين البدنية كل

يوم مو عة على 

مدار اليوم



خمس نمارين من نمارين 

الحركة

(لألطفا  األكبر سنًا)



(الشباب)السن المدرسي و نغذية المراهوين 

يجب اإلهتمام بتغذية هذه الفئة بصفة خاةة

النمو السريع و ازدياد الحركةألنها فى مرحلة •

و على التحصيل الدراسي النشاط البدني و الذهني التغذية تؤثر على •

لسومنة، توأخر مثول األنيميوا، ا)بأمراض سوء التغذية من الفئات الحساسة  والتي قد تكون أكثر عرضة لإلصابة •

و اليود ( أ)النمو أو فقد الوزن ونقص فيتامين 

لك البود مون ، لوذالفئة في مرحلة تكوين العادات الصحية و الغذائية التي قد تالزمها في باقي مراحول العمورهذه •

.سليمةاالهتمام بتصحيح العادات والسلوكيات الغذائية في المنزل والمدارس بتغذية الطالب التغذية ال

علذى ، بحيذث يحتذوي الغذذاء(أنمذر الهذرم الغذذائي)مذن حميذ  المجموعذات الغذائيذةالغذذاء المتذوا ن في هذه المرحلة يتناو  الفرد 

طها المشذي كما يجب ممارسذطة أنشذطة ريالذية و مذن أبسذ. حمي  العناةر الغذائية للحفاظ على الحيوية و النشاط و نجديد الخ يا

.دقيوة يوميا أو ما ال يول عن خمسة مرات أسبوعيا30–20لمدة  من 

 منذاخ لتذوفير الأسذلوب حيذاة يجمذ  بذين العمذل، والنشذاط، والراحذة، والنذوميحتاج المراهذق إلذى الغذذاء المتذوا ن، وإلذى انبذاع

.الم ئم للنمو والتعلم



  .

لى نعتبر فترة المراهوة  من أك ر المراحل التى يحدث فيها نمو حسدى وعو
. إنتوالة إلى مرحلة حديدةللطفل و 

مرا ننوع الغذاء من حيث النوعية والكمية للمساعدة فى نمو الجسم نويجب 
.لمراهق  أو المراهوةسواء لو العض ت و األنسجة  لزيادة بناء العمام

دى وك رة نزيد بسبب  يادة نشاطهم  الجستىهم اليومية النحتياحاباإللافة إل
.  الحركة

سعر فى اليوم الواحد   3200-2500يحتاج  الفتيان  فى سن المراهوة إلى  -
سعر فى اليوم الواحد2200-1800نحتاج الفتيات  فى حدود -



لبناء احسامهم و المحافمة علىكمية كافية من البرونين ونالمراهويحتاج 
، العض ت 
و من نناو  البيض واللحوم واألسماك ومنتجات األلبانالحصو  عليها ويمكن 

.البووليات  والمكسرات

ب لذلك يج،أكبر كتلة عممية فى حياة اإلنسانبناءخ   فترة المراهوة يتم 
الكالسيوم م ل  األلبان واألحبان وغيرهما من مشتوات --:مصادرباالهتمام 
.الحليب

ً ويحتاج المراهوين الى مايعاد  كوبين الى ث ثة اكواب من منتجات األلبان ي . وميا

"  د"وفيتامين " أ"فيتامين -•
.  البرونين-
الحديد -



التغذية في وسط العمر 

.للحماية من مرض هشاشة العظام شرب الحليب ومشتقات األلباناإلكثار من •

البشرةالضرورية للمحافظة على تناول األسماك مثل السالمون الغني باألحماض الدهنية اإلكثارمن •

.والوقاية من أمراض القلب

الضرورية مضادات األكسدة و الفيتاميناتالتي تحتوي على نسبة عالية من الخضروات والفواكه اإلكثار من تناول •
. للوقاية من اإلمساكألليافهذه المرحلة؛ و تحتوي على افي جداً 

ي يومياً التي تعمل على زيادة معدل التمثيل الغذائأكواب 8الماء بما ال يقل عن المواظبة على شرب كميات كبيرة من •
.ائب والسمومفي هذه المرحلة وأيضاً لزيادة كفاءة الدورة الدموية وتخليص الجسم من الشوالسمنةفي الجسم لتجنب 

لدهون نتيجة لصعوبة حرق السعرات الحرارية والتخلص من االمواد الغنية بالدهونضرورة التقليل من تناول •
.لتجنب السمنةو،لك المتراكمة في خاليا الجسم 

.  في األسبوعمرات 4-3ممارسة الرياضة اإلنتظام في •

.األطعمة الحارةوالساخنة جداً المشروبات و القهوةتناول التقليل من •

.لتهدئة األعصاب والتخفيف من الضغوط النفسيةالنوم المريح مراعاة •

.وفقا لنصيحة الطبيبالفيتامينات والمكمالت الغذائية الضرورية تناول •



تغذية كبار السن

:نبعض العوامل المؤثرة على نغذية كبار الس
.قصور حاسة الشم و حاسة التذوق-
.مشاكل في األسنان-
.إنخفاض اإلحتياحات من الطاقة-
.عدم الشعور بالعط،-
.مشاكل نفسية و عصبية-
.فودان الرغبة في الطعام-

ين نهذدف و نغذيذة المسذن. كبار السن معرلون لمشاكل غذائية منها فودان الو ن و األنيميذا و أحيانذا السذمنة

لوقايذة مذن إلي نلبية اإلحتياحذات الفسذيولوحية و الحفذاظ علذى وظذائف الجسذم، اإلرنوذاء بالحالذة الصذحية و ا

.سوء التغذية

الع امل 
العؤثرة



نصويت
المختلفة لتفشي فيرو، كورونا على األسر المصرية وبخاةة ماهى التواب  : فى رأيك 

أمراض سوء التغذية

األنيميا •

نقص البروتين و الطاقة•

لين العظام( / د)نقص فيتامين •

نقص اليود•

نقص فيتامين أ•

التقزم•

السمنة•



المجموعات نمرين

يكوين المتدربون رسائل يمكن نوديمها آللباء واألمهات حسب 

خاةة للوقاية من سن األطفا  او الفئات العمرية المختلفة 

التغذية المنتشرة فى المجتم سؤء مشاكل 

 مجموعات 5يوسم الحالرون الى

Breakout rooms 
 كل مجموعة نكون مسئولة عن مشكلة من مشاكل سوء التغذية

نذكر و نووم كل مجموعة بتكوين رسائل ن وفية وقائية الى الفئة المستهدفة و

ائية األساليب و االدوات المستخدمة لل ويف و ام لة لوحبة غنية بالعناةر الغذ

األساسية 

و يجب على الم وف ول  رسائل وقاية لتحسين الحالة 

الصحية فوط باستخدام ما ذكر



المجموعات 

للوقاية من الرسالة الت وفية الفئة المستهدفة  المجموعة 

فى عمر من للوقاية من الكساح

سنتين-سنة 

الصحية االمهات فى الوحدات G1

عمرمن للوقاية من التفزم فى

خمس سنوات -سنتين

فى المدارساألباء G2

عند المراهقينللوقاية من األنيميا الشباب فى نوادى الشباب او 

فى المدارس الفنية الفتيات

G3

فى الفئة العمرية للوقاية من السمنة 

المتوسطة

للسيدات و الرجال فى النوادى    G4

و للوقاية من نقص الفيتامينات

اليود 

كبار السن فى بيوت المسنين  G5



التغذيةأمراض سوء 

 ب مع الموجودة على مستوى الخلية غير متناسسوء التغذية من أن العناصر الغذائيةينتج
سوء )سوء التغذية ينشأ من عدم تناول طعام متوازن . اإلحتياجات الكمية أو النوعية للجسم

ائية الوقاية من سوء التغدية األولي بالتوعية الغذيمكن .  ؛ وهذا هو النوع األهم(تغذية أولي
في ما ليتناول كل فرد الغذاء المتوازن بدون نقص أو زيادة عن إحتياجاته الشخصية كما ذكر

(  12ب)للرضع و ( أ)الحديد للحامل و فيتانين سبق، و أحيانا نحتاج إلي مكمالت غذائية مثل 
.لكبار السن

 لجيد تتسبب في عدم الهضم ا( سوء تغذية ثانوي)سوء التغذية من وجود أمراض ينشأ قد
(  ثالمثل اإلسهال أو النزف البطئ من البواسير م)للطعام أو سوء اإلمتصاص أو زيادة الفاقد 

لتحسين ؛ في هذه الحاالت يجب عالج المسببات(التمثيل الغذائي)أو مشاكل في األيض الغذائى 
.واستشارة الطبيب المعالجالغذائيةالحالة 



سوء نغذية الطفل: أوالً 

من بدء ( يوم 1000) معمم الحاالت نحدث فى 

الحمل وحتى سنتين من عمر الطفل بسبب عدم 

نتيجة الفور , إعطاء الطفل التغذية السليمة 

ألم وإنخفاض المستوي اإلحتماعي لألسرة فتضطر ا

إلعطاء طفلها أطعمة محتوية على الكربوهيدرات

م ل وحبة نتضمن أر  مسلوق خالى من أى نوع ) 

ة فى لذلك نجد الطفل يعانى من  ياد( من البرونينات 

.الو ن ونوص الحديد واألنيميا وقصر الوامة

سوء التغذية لألم أثناء الحمل والرلاعة

سوء نغذية األم أثناء الحمل والرلاعة 

التوزم الغذائي خاةةيمكن أن يؤدي إلي 

ميااألم التى نعانى من لعف الجسد أو األني

أثناء الحمل



التوزم 

 ل نناقص معد  النمو عند اإلنسان هو من المواهر األولية لسوء التغذية ونكرار األمراض المعدية م

الديدان الطفيليةواإلسها  

هووو التقوزم الغوذائي هوو تنواقص معودل النموو عنود األطفوال و

من الظواهر األولية لسوء التغذية 

ضووورورة التوعيوووة بأهميوووة الرضووواعة الطبيعيوووة و بأهميوووة

المباعدة بين الوالدات

 رفوووع الووووعي والمعرفوووة عووون مخووواطر سووووء التغذيوووة علوووي

الالتوي مستقبل األطفال ، وخاصة عنود الفتيوات الصوغيرات

م األسرةيتزوجن وينجبن بدون أية إستشارات خاصة بتنظي

يوووم ( 1000) اإلهتمووام بالتغذيووة فووى أل : الوقايذذة 

–ليمة األولى من حيواة الطفول وتووفير التغذيوة السو

غسووويل –صووورف صوووحى سوووليم –المووواء النظيوووف 

الحماية من النزالت المعوية–األيدى 



أهم أمراض سوء التغذية في مصر

،(أ)لين العمام، نوص فيتامين ( / د)ألنيميا، نوص البرونين و الطاقة، التوزم، نوص فيتامين ا

نوص اليود و السمنة

األنيميا 
الدم نقص الهيموجلوبين و كراتاألنيميا هي 

تنتج األنيميا من نقص. في الدمالحمراء

.أو حمض الفوليك( 12ب)الحديد أو فيتامين 

أعراض األنيميا

 شحوب الجلد و األغشية المخاطية و

.األظافر

ةاإلرهاق السريع و فقد النشاط و الدوخ.

.الخمول و الرغبة في النوم

اء عدم القدرة عل التركيز و إنخفاض األد

.المدرسي

تأخر النمو.

الوقاية

 ة غذاء متوازن يحتوي على مصادر غنيتناول

ار مثل اللحوم الحمراء و الكبد وصفبالحديد

ار و البيض و الخضراوات الورقية شديدة الخض

.الفاكهة والعسل األسود

 ة و يؤجل لمدة ساعالشاي بعد الطعام عدم شرب

.على األقل

 الطفيلياتعالج.

المباعدة بين الحمل.



نوص البرونين و الطاقة

ةنختلف مسميات و أعراض مرض نوص البونين و الطاقة باخت ف المرحلة العمري

سنوات5األطفا  اقل من 

الو ن بالنسبة للسننوص-

النحافة/ الو ن بالنسبة للطو  نوص -

ج عذن وينت)التوزم  / الطو  بالنسب للسن نوص -

(نوص العديد من العناةر الغذائية

الشذذذديد ينذذذتج عنذذذه الهذذذزا  أو التذذذورم الذذذنوص -

(كواشيوركور)الغذائي

النمونتخر -

النحافة-

الوقاية

.السليمالرلاعة الطبيعية و الفطام -

فذذي حميذذ  األعمذذار مذذ  اإلهتمذذام الغذذذاء المتذذوا ن ننذذاو  -

.بمصادر البرونينات

التتكذد و" منحنى النمو"النمو في األطفا  باستخدام متابعة -

مذذن معذذد  النمذذو المناسذذب للسذذن و لذذيس فوذذط  يذذادة فذذي 

الذذو ن و هذذذذا يذذذتم فذذذى الوحذذدات الصذذذحية او مذذذ  الطبيذذذب 

.الخاص

للوقايذذة مذذن األمذذراض المعديذذة التذذي نذذؤثر علذذىالتطعذذيم-

.الحالة الغذائية لألطفا 

.اإلسها من الوقاية -



لين العظا 
و مذن أعرالذه لذعفلين العمذام فذي الصذغار يسذمى الكسذا  

ألرحل في العض ت؛ التتخر في الجلو، و المشي، نوو، في ا

.  و نشوهات في العمام

م و مذن أعرالذه  اللين العمام في الكبار يسذمى وهذن العمذام  

.و كسور في العمام و لعف في العض ت

م و أو الكالسذذيو/ و ( د)ينذذتج لذذين العمذذام مذذن نوذذص فيتذذامين 

.الفوسفور

.(د)تامين السبب الرئيسي للين العمام في الصغار هو نوص في

و ؛ سذيومالسبب الرئيسي للين العمام في الكبار هذو نوذص الكال

مذ  يحدث عادة في السيدات في سن الحمل من نكرار الوالدات

.عدم الحصو  على اإلحتياحات الغذائية من الكالسيوم

الوقاية

نناو  الغذذاء المتذوا ن و التعذرض-

.ألشعة الشمس

و ( د)فيتاميذذت : المكمذذ ت الغذائيذذة-

.الكالسيوم



نوص فيتامين أ

األمراض و ؛ الذي ينتج عنه التتخر في النمو وإرنفاع معد  اإلةابة بذ(أ)هم األك ر عرلة لنوص فيتامين األطفا 

.الليليكما يتسبب في مشاكل في العين و العشى. الجها  التنفسي و إرنفاع معد  الوفياتخاةة إلتهابات 

الوقاية

.نناو  الغذاء المتوا ن الغني بالخضر شديدة الخضار والفاكهة الملونة، و اللبن كامل الدسم-

.بعد الوالدة( أ)نعطى األم حرعة من فيتامين -

.شهر18شهور و 9في سن ( أ)يعطى الطفل حرعة من فيتامين -



نوص اليود

درقيةالنوص اليود نضخم الغدة أعراض الجسم من اليود لروري لوظائف الغدة الدرقية التي نؤثر على حمي  وظائف 

عف لذرغم لذعف الشذهية للطعذام، الكسل و الرغبة في النوم،  يادة في الو ن من أعراض نوص هرمون الغدة الدرقية

.العض ت، اإلمساك المزمن، البطء في التفكير و إلطراب دقات الولب

ال  اية
.الغنية باليود م ل األسماك البحرية و الملر اليودينناو  األطعمة -

دى فحص عينة دم من كعب الطفل في األسبوع األو  بعد الوالدة و إعطائذه حرعذة نعويضذية مذن هرمذون الغذدة الدرقيذة مذ-

.و هذا يتم فى الوحدات الصحية او م  الطبيب المعالجالحياة للحفاظ على س مته الذهنية و الجسدية



السمنة
سوتهالك السمنة هي زيادة في وزن الجسم نتيجوة لتوراكم الودهون النواتج مون تنواول فوائض مون الطاقوة يزيود علوى ا

.الجسم للقيام بالوظائف الحيوية و النشاط

. لديتم تشخيص السمنة في السنتين األولى من العمر عن طريق المظهر العام لتراكم الدهون تحن الج

Body Mass Index (BMI)" مؤشر كتلة الجسم"يتم تقييم السمنة بقياس الوزن و الطول و حساب 
.مربع الطول بالمتر( / كجم)الوزن = طريقة حساب مؤشر كتلة الجسم 

كتلووة يووتم تشووخيص السوومنة إ،ا كووان مؤشووربالنسذذبة للبذذالغين، 

يعتبور زيوادة فوي 30أقول مون –25موا بوين )أو أكثور 30الجسم 

(.الوزن

م سنة يتم الرحوع إلذى منحنيذات كتلذة الجسذ21إلى 2من سن 

ن وكوذلك بوين بالنسبة للسن حيث أن التقييم يختلف بواختالف السو

.البنين و البنات وهذا يتم فى الوحدات الصحية



مضاعفات السمنة/ مخاطر

األمذذراض غيذذر السذذارية م ذذل أمذذراض الولذذب نتسذذبب السذذمنة فذذى  يذذادة -

و هذذذى مذذذن -واألوعيذذذة الدمويذذذة و ارنفذذذاع لذذذغط الذذذدم و السذذذكتة الدماغيذذذة 

.  و مرض السكر من النوع ال انى-األسباب الرئيسة للوفاة 

.و الركبتين( أسفل المهر) العض ت و العمود الفورىألم فى  -

.سقد نصل إلى ةعوبة التنفالمودرة على بذ  أى مجهود حسمانى عدم-

.  الحركةةعوبة-

.النوممشاكل في -

الحالة النفسية للمصاب بالسمنة ندهور-

.المجتم قد يتسبب فى العزلة عن مما 

الممهذذر الخذذارحى لجسذذمه و عذذن المصذذاب بالسذذمنة رلذذا الشذذخص عذذدم -

م بسه

الوقاية

oانباع نمط حياة ةحي

oالغذاء المتوا ن و اإلبتعاد عن الذدهون

.  و السكريات

o الويذذذذذام بتنشذذذذذذطة بدنيذذذذذذة و ممارسذذذذذذة

.الريالة بانتمام

oمراقبذذة الذذو ن لاكتشذذاف المبكذذر ألي

 يذذذذذادات و الذذذذذتخلص منهذذذذذا قبذذذذذذل أن 

.نتراكم



 الكباربتمراض سوء التغذية التي يتتثر بها الرل  واألطفا  دون الخامسة أك ر منالغذاء غير الكافي، أوغير المتوا ن يتسبب في اإلةابة.

 يذة بالزحاحذة كمذا أن اسذتعما  األلبذان الصذناعية، والتغذلبن األم كافة احتياحات الطفل الغذائية األساسية خ   األشذهر السذتة األولذى مذن عمذره، يوفر

.يعتبران سببًا رئيسيًا إلةابة األطفا  بتمراض سوء التغذية

 يتسبب في  يادة نسبة حدوث األمراض المعدية في هذه السنالبرونين و الطاقة في الخمس سنوات األولى من العمر نوص.

يساهم في التنميةفي ةحة و نغذية األطفا  اإلست مار.

 لتفادي خطر اإلةابة باألنيمياالطفل إلى نناو  األغذية الغنية بالحديد يحتاج ،

.اللحم، والخضراوات الورقية الداكنة م ل الملوخية، والسبانخ، والجرحير، والبودونس :م ل

 ليستعيد ةحته ويواةل نموه )وفي فترة النواهة(الطفل وحبات غذائية إلافية بعد شفائه من المرضإعطاء يجب.

 السكاننتناو  الحامل حرعات وقائية من أقراص الحديد، وحمض الفوليك، وهي متوفرة مجانًا بالوحدات الصحية التابعة لو ارة الصحة ويجب أن.

 الدممن نسبة امتصاص الجسم للحديد، ويزيد من احتماالت اإلةابة بفور شرب الشاي يولل.

 والرلذذاعة الطبيعيذذة نسذذاعد األم علذذى الذذتخلص مذذن الذذو ن الزائذذد بعذذد الذذوالدة، وعذذدم إةذذابتها كجذذم، 12–10و ن األم خذذ   الحمذذل حذذوالي يزيذذد

.بالسمنة

 االكتشاف المبكر ألمراض سوء التغذيةالمتابعة الدورية لألم والطفل نساعد على.

 س أن نضمن نغذية حيدة ألسذرنها، حيذث إن سذوء التغذيذة يحذدث عذادة نتيجذة نوذص الذوعي بعناةذر وأسذاألسرةكل أفراد وبدعم الواعيةاألم بإمكان

.التغذية السليمة

 يها أو نعذر الحصو  علنعرف األم واألسرة البدائل الغذائية التي يمكن من خ لها نعويض عدم نوفر بعض المواد الغذائية، من الضروري أن.



أسئلة 


