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 التغذية. 2

 مقدمة

التغذيةةةةةة هةةةةةي تةةةةةوفير العناصةةةةةر الغذائيةةةةةة و الطاقةةةةةة الالامةةةةةة لبيةةةةةام ال سةةةةة    ميةةةةةع الو ةةةةةائ  الحيو ةةةةةة و  نةةةةةاء ال سةةةةة  
)النمةةةةةةةو( و نصةةةةةةةالي األنسةةةةةةة ة / ت دتةةةةةةةد الةاليةةةةةةةا. و تسةةةةةةةاعد التغذيةةةةةةةة السةةةةةةةليمة علةةةةةةة  مقاومةةةةةةةة  عةةةةةةة  األمةةةةةةةراض و 

 الشفاء من أمراض أخرى؛ كما أنها ضرور ة للنشاط الحركي و الذهني 

 التغذية السليمة عل  توافر جميع العناصر الغذائية عل  مستوى الةلية للبيام  الو ائ  األساسية.تعتمد 

هةةةةةو كةةةةةل مةةةةةا نتاولةةةةة  مفةةةةةل العةةةةةيو و األرا و الفةةةةةوض و اللحةةةةة  و الةةةةةدواجن و األسةةةةةما  و البةةةةةي  و  )Food) الطعااااا  
 اللبن و الةضر و الفاكهة.

 معا مفل وجبات اإلفطار و الغذاء و العشاء.هي م موع األطعمة التي نتناولها  )Meal ( الوجبة

هةةةةةو م مةةةةةوع األطعمةةةةةة التةةةةةي نتناولهةةةةةا خةةةةةالض تةةةةةوم كامةةةةةل و الةةةةةذ  ي ةةةةة  أ  تةةةةةوفر لل سةةةةة  الطاقةةةةةة و  )Diet) الغاااااذا 
 جميع العناصر الغذائية  النوعيات و الكميات التي يحتاجها لحسن أداء و ائف  و الوقاية من األمراض.

و تشةةةةةةمل البروتينةةةةةةات و الكرلوهيةةةةةةدرات و الةةةةةةدهو  )الطاقةةةةةةة( والفيتامينةةةةةةات )مفةةةةةةةل  (Nutrients(العن صاااااار الغذا  ااااااة 
 أ، ب، ج، د، ...( و األمالي المعدنية )مفل الكالسيوم، الحدتد، الزنك، ...( و الماء.

يقةةةةةةوم ال سةةةةةة   هضةةةةةة  األطعمةةةةةةة و تحو لهةةةةةةا نلةةةةةة  عناصةةةةةةر  ذائيةةةةةةة تةةةةةةت  امت اصةةةةةةها مةةةةةةن ال هةةةةةةاا الهضةةةةةةمي و تةةةةةةت  
 طر ق التمفيل الغذائي.اإلستفادة منها عن 

تعنةةةةي أ  تتنةةةةاوض كةةةةل فةةةةرد نحتياجاتةةةة  مةةةةن الطعةةةةام  ةةةةاألنواع و الكميةةةةات المناسةةةةبة للسةةةةن و النةةةةوع و  التغذيااااة الةاااا  مة
الحالةةةةة الفسةةةةةيول ية )الحمةةةةةل و الرضةةةةةاعة( و النشةةةةةاط الةةةةةذ  يقةةةةةوم  ةةةةة  و أ  يكةةةةةو  الطعةةةةةام خةةةةةالي مةةةةةن الملو ةةةةةات التةةةةةي 

 قد تسب  األمراض.

 :( يكو  نما  النقص أو  الز ادة؛ و يكو  السب  نما Malnutrition(سو  التغذية 

نتي ةةةةة عةةةةدم تنةةةةةاوض الطعةةةةام المتةةةةواا  الةةةةذ  تةةةةوفر العناصةةةةةر الغذائيةةةةة المناسةةةةبة؛ و هةةةةذا يمكةةةةةن  أولاااا  -
 الوقاية من  عن طر ق الفقافة الغذائية، و هو ما سوف نركز علي  في هذا الدليل 
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أو اإلمت ةةةةةان أو نتي ةةةةةة أمةةةةةراض؛ وهةةةةةذا ي ةةةةة  عةةةةةالج نتي ةةةةةة خلةةةةةل فةةةةةي عمليةةةةةات الهضةةةةة   ثااااا  وي  -
 السب  للتغل  علي .

 الرس  ل األس س ة :

 الرئيسةةية: الكرلوهيةةدرات الغذائيةةة العناصةةر علةة  يحتةةو   الةةذ  الغةةذاء هةةو المتةةواا   الغةةذاء 
والمةةاء؛ و تةةت  علةةك عةةن طر ةةق تكةةو ن الغةةذاء  المعدنيةةة واألمةةالي والفيتامينةةات والةةدهو   والبروتينةةات
م موعةةةةةةةةات الغذائيةةةةةةةةة الةمةةةةةةةةس: م موعةةةةةةةةة  نةةةةةةةةاء األنسةةةةةةةة ة )البروتينةةةةةةةةات الحيوانيةةةةةةةةة و النباتيةةةةةةةةة(، مةةةةةةةةن ال

م موعةةةةةةةة  نةةةةةةةاء العظةةةةةةةةام )اللةةةةةةةبن و منت اتةةةةةةةة  هةةةةةةةام جةةةةةةةةدا للحامةةةةةةةل و المرضةةةةةةةةع و األطفةةةةةةةاض(، م موعةةةةةةةةة 
الطاقةةةةةةةة )الحبةةةةةةةوب مفةةةةةةةل القمةةةةةةةت و األرا و منت اتهةةةةةةةا و الةةةةةةةدرنات مفةةةةةةةل البطةةةةةةةاطس(، م موعةةةةةةةة الوقايةةةةةةةة 

 اكهة(، الز وت النباتية )هام لألطفاض في مرحلة النمو(؛ مع مراعاة التنوع.)الةضروات و الف
  تنةةةةةةةةاوض األطعمةةةةةةةةة الغنيةةةةةةةةة  األليةةةةةةةةاف الغذائيةةةةةةةةة )الةضةةةةةةةةروات الور يةةةةةةةةة و الفاكهةةةةةةةةة و الحبةةةةةةةةوب و البقةةةةةةةةوض

 الكاملة(.
 .تناوض كميات معتدلة من الطعام لتت ن  البدانة 
   في السمنة ومساوئها.اال تعاد عن المقليات  قدر المستطاع فهي تتسب 
 .التقليل من تناوض الحلو ات والسكر 
 .تناوض األسما   انتظام 
 .تناوض اللحوم الحمراء و ت ن  دهو  اللح  و جلد الدجاج 
  قلةةةةةةل مةةةةةةن الملةةةةةةت فةةةةةةي الطعةةةةةةام المطبةةةةةةوش و خاصةةةةةةة نعا كةةةةةةا  أحةةةةةةد أفةةةةةةراد العائلةةةةةةة يشةةةةةةكو مةةةةةةن أمةةةةةةةراض

افة الملةةةةةةةةت حسةةةةةةةة  الر بةةةةةةةةة لكةةةةةةةةن  ةةةةةةةةدو  الضةةةةةةةغط أو القلةةةةةةةة  أو الكلةةةةةةةة ، و يمكةةةةةةةةن لبةةةةةةةةاقي األفةةةةةةةةراد نضةةةةةةةة
 أسراف.

  تنةةةةةةاوض كميةةةةةةة كا يةةةةةةة مةةةةةةن المةةةةةةاء توميةةةةةةا، و يفضةةةةةةل شةةةةةةرب المةةةةةةاء عةةةةةةن  ةةةةةةاقي السةةةةةةوائل مفةةةةةةل الشةةةةةةا  أو
 المشرولات األخرى الساخنة أو الباردة أو الع ائر.

 . ي   مضغ الطعام جيدا لت ن  عسر الهض 
 .عدم شرب كميات كبيرة من الماء أ ناء تناوض الطعام 
  وجبةةةةةةة اإلفطةةةةةةار توميةةةةةةا  ةةةةةةالمنزض قبةةةةةةل الةةةةةةذهاب للمدرسةةةةةةة أو العمةةةةةةل. وأحةةةةةةرن علةةةةةة  تنةةةةةةاوض  بيةةةةةةة تنةةةةةةاوض

الوجبةةةةةةات فةةةةةة  مواعيةةةةةةد منتظمةةةةةةة علةةةةةة  أ  يكةةةةةةو  العشةةةةةةاء وجبةةةةةةة خ يفةةةةةةة و قبةةةةةةل النةةةةةةوم  سةةةةةةاعتين علةةةةةة  
 األقل. 
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 .أحرن عل   تناوض السلطة  الةضراء مع تعدد األلوا ، مع ت ن  أو اإلقالض من المةلالت 
 ا   عد تناوض الطعام مباشرة ألن  يقلل من امت ان الحدتد من األمعاء.عدم شرب الش 

 

 العن صر الغذا  ة )المغذي ت(

 الم   .1
 الماء هو أه  العناصر الغذائية؛ وهو ضرور  ل ميع العمليات الحيو ة و تنظي  درجة حرارة ال س . 

ال فةةةةةاف النةةةةةاتل عةةةةةن اإلسةةةةةهاض أو  يةةةةةر  ال يمكةةةةةن ل نسةةةةةا  أ  يعةةةةةيو  ةةةةةدو  شةةةةةرب المةةةةةاء لمةةةةةدة أسةةةةةبوع كمةةةةةا تتسةةةةةب  
 من األمراض في الوفاة.

 لتر ماء توميا يح ل عليها من شرب الماء أو السوائل األخرى.  3 – 2يحتاج الشةص البالغ نل  

 البروتين .2
 البروتين أه  عناصر  ناء ال س  و ت دتد األنس ة، كما يعتبر م درا للطاقة.

سةةةةةةةةية ال يسةةةةةةةةتطيع ال سةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةنيعها و أخةةةةةةةةرى  يةةةةةةةةر أساسةةةةةةةةية يمكةةةةةةةةن تتكةةةةةةةو  البةةةةةةةةروتين مةةةةةةةةن أحمةةةةةةةةاض أمينيةةةةةةةةة أسا
ت ةةةةةنيعها مةةةةةن األحمةةةةةةاض األمينيةةةةةة األخةةةةةرى. و تعتمةةةةةةد البيمةةةةةة الغذائيةةةةةةة للبةةةةةروتين علةةةةة  وجةةةةةةود األحمةةةةةاض األمينيةةةةةةة 

 األساسية  النس  التي يحتاجها جس  اإلنسا .

 سةةةةما  و البةةةةي  و اللةةةةةبن؛ ومفةةةةل اللحةةةةوم و الةةةةةدواجن و األ مصاااا دو نيوا  اااااةيح ةةةةل اإلنسةةةةا  علةةةة  البةةةةةروتين مةةةةن 
مفةةةةةةل البقوليةةةةةةات )مفةةةةةةل الفةةةةةةوض و العةةةةةةد  و الفاصةةةةةةوليا ال افةةةةةةة و اللوليةةةةةةا ال افةةةةةةة و البسةةةةةةلة ال افةةةةةةة و  أخااااااري  ب ت ااااااة

التةةةةةةرمس، و الحمةةةةةةةص و الفةةةةةةةوض السةةةةةةةوداني و المكسةةةةةةةرات و السمسةةةةةةة  و فةةةةةةةوض ال ةةةةةةةو ا(، و الحبةةةةةةةوب )مفةةةةةةةل القمةةةةةةةت و 
 الشعير و األرا(.

هةةةةةو الةةةةةذ  تةةةةةت  اإلسةةةةةتفادة منةةةة   الكامةةةةةل )نعا تةةةةة  تناولةةةةة   كميةةةةةات ال  (Reference protein)الباااااروتين الم ااااا ل  
 تز د عن نحتياج ال س (. و يعتبر لبن األم هو البروتين المفالي و كذلك  ي  الدجاج. 

تعتمةةةةةد البيمةةةةةة الغذائيةةةةةةة للبةةةةةروتين علةةةةة  نسةةةةةةبة البةةةةةروتين فةةةةةي الطعةةةةةةام و علةةةةة  وجةةةةةود األحمةةةةةةاض األمينيةةةةةة األساسةةةةةةية 
مما لةةةةة لوجودهةةةةا فةةةةي خاليةةةةا ال سةةةة . و تعتبةةةةر الم ةةةةادر الحيوانيةةةةة أفضةةةةل مةةةةن النباتيةةةةة لوجةةةةود نقةةةةص فةةةةةي  النسةةةة  ال
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 عةةةةةةة  األحمةةةةةةةاض األمينيةةةةةةةة األساسةةةةةةةية فةةةةةةةي األطعمةةةةةةةة النباتيةةةةةةةة. و مةةةةةةةن فضةةةةةةةل   أ  هةةةةةةةذا الةةةةةةةنقص يةتلةةةةةةة   ةةةةةةةين 
 الم ادر النباتية المةتلفة.

: الم ةةةادر النباتيةةةة للبةةةروتين قةةةد تفتقةةةر (Supplementary value of protein)تك مااال البروتينااا ت خاصةةةية 
نلةةةةةة   عةةةةةة  األحمةةةةةةاض األمينيةةةةةةة األساسةةةةةةية و تةتلةةةةةة  هةةةةةةةذ  النسةةةةةة   ةةةةةةين الم ةةةةةةادر النباتيةةةةةةة المةتلفةةةةةةة، لةةةةةةذا فةةةةةةة   

لةةةةذا فةةةةا  تنةةةةاوض الةةةةنقص فةةةةي هةةةةذ  األحمةةةةاض مةةةةن أحةةةةد الم ةةةةادر يعةةةةوض مةةةةن م ةةةةدر نبةةةةاتي  خةةةةر تكةةةةو   يةةةة  وفةةةةرة. 
فةةةةةوض ترفةةةةةع البيمةةةةةة البيولوجيةةةةةة للبةةةةةروتين؛ مفةةةةةاض لهةةةةةذ  الوجبةةةةةات:  وجبةةةةةة مكونةةةةةة مةةةةةن خلةةةةةيط مةةةةةن الحبةةةةةوب والبقوليةةةةةات

  الةبز، الكشر  )عد  و أرا( و  يرها من الوجبات التي تدخل في تكو نها الحبوب و البقوض. 

 الكربوهيدوات .3
  وهن ك  وع ن من الكربوهيدوات:الكرلوهيدرات هي الم در الرئيسي للطاقة. 

مفةةةةةل النشةةةةةو ات التةةةةةي توجةةةةةد فةةةةةي الحبةةةةةوب و البقةةةةةوض و الةةةةةدرنات )مفةةةةةل البطةةةةةاطس و  معقااااادةمفةةةةةل السةةةةةكر و  بةااااا طة
 البطاطا و القلقا (.

تعتبةةةةةر األليةةةةةاف الغذائيةةةةةة نةةةةةوع مةةةةةن الكرلوهيةةةةةدرات الغيةةةةةر قا لةةةةةة للهضةةةةة . واألليةةةةةاف تسةةةةةاعد علةةةةة   األل ااااا ذ الغذا  اااااة:
ع مسةةةةةتوى السةةةةةكر فةةةةةي الةةةةةدم و الشةةةةةعور  الشةةةةةبع و تسةةةةةاعد علةةةةة  الوقايةةةةةة مةةةةةن البدانةةةةةة )السةةةةةمنة( و تبطةةةةة  مةةةةةن ارتفةةةةةا

تقةةةةةةةي ال سةةةةةةة  مةةةةةةةةن اإلمسةةةةةةةا .  واألليةةةةةةةاف موجةةةةةةةةودة فةةةةةةةي الةضةةةةةةةةروات و الفواكةةةةةةة  و الحبةةةةةةةوب الكاملةةةةةةةةة مفةةةةةةةل القمةةةةةةةةت 
 ومنت ات  و البقوليات خاصة في القشرة و في المكسرات. 

 الدهون  .4
تةةةةةو  الةةةةةدهو  تعتبةةةةةر الةةةةةدهو  م ةةةةةدر للطاقةةةةةة كمةةةةةا أنهةةةةةا م ةةةةةدر للفيتامينةةةةةات الذائبةةةةةة فةةةةةي الةةةةةدهو  )أ، د،  ،  (. تح

علةةةةةةة  األحمةةةةةةةاض الدهنيةةةةةةةة )األساسةةةةةةةية و  يةةةةةةةر األساسةةةةةةةية(. و األحمةةةةةةةاض الدهنيةةةةةةةة األساسةةةةةةةية هةةةةةةةي التةةةةةةةي ال يمكةةةةةةةن 
( و الموجةةةةودة فةةةةي الز ةةةةوت النباتيةةةةة Polyunsaturated fatty acidsت ةةةةنيعها فةةةةي ال سةةةة  )عدتةةةةدة الالتشةةةةبع 

الماكر ةةةةةةةةل و األحمةةةةةةةةاض  مفةةةةةةةةل ا ةةةةةةةة  دوار الشةةةةةةةةمس وفةةةةةةةةي  ةةةةةةةةذور السمسةةةةةةةة  و  عةةةةةةةة  األسةةةةةةةةما  مفةةةةةةةةل السةةةةةةةةالمو  و
 الدهنية ضرور ة لسالمة ال لد و  ناء الةاليا و النمو. 

نح ةةةةةل علةةةةة  الةةةةةدهو  مةةةةةن اللةةةةةبن كامةةةةةل الدسةةةةة  و منت اتةةةةة  و اللحةةةةةوم و البةةةةةي  و  عةةةةة  األسةةةةةما  و مةةةةةن الز ةةةةةوت 
 النباية و الزلد و سمن الطهي. 
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 الفيت مين ت .5
و حتاجهةةةةةا جسةةةةة  اإلنسةةةةةا   كميةةةةةات قليلةةةةةة نسةةةةةبيا، وهةةةةةي م موعةةةةةة مةةةةةن المركبةةةةةات العضةةةةةو ة المعقةةةةةدة فةةةةةي تركيبهةةةةةا 

 ضرور ة لنمو ال س  ووقاتت  من األمراض.

 هن ك  وع ن من الفيت مين ت:
  فيتامينةةةةةةةةةات تةةةةةةةةةذوب فةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةدهو  مفةةةةةةةةةل )أ( و )د( و ) ( و ) (. وهةةةةةةةةةذ  الفيتامينةةةةةةةةةات تةةةةةةةةةت  تةز نهةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةي

 ال س .
 تامينةةةةةةةات ال يمكةةةةةةةن تةز نهةةةةةةةا و و قةةةةةةةوم فيتامينةةةةةةةات تةةةةةةةذوب فةةةةةةةي المةةةةةةةاء مفةةةةةةةل )ب المركةةةةةةة ( و )ج(. وهةةةةةةةذ  الفي

 ال س    خراجها خالض توم نل  أرلعة أيام، لذا ي   أ  نتناولها توميا.
 فيت مين )أ(

فيتةةةةامين )أ( يطلةةةةق عليةةةةة  أيضةةةةا المضةةةةةاد للعةةةةدو  فهةةةةو يحةةةةةاف  علةةةة  سةةةةةالمة األ شةةةةية المةاطيةةةةة و ال لةةةةةد، كمةةةةا أنةةةةة  
 هام لو ائ  العين و سالمتها و يقي من العش  الليلي.

 فيتامين )أ( موجود في اللبن كامل الدس  و منت ات  و اللحوم و الكبد و البي  و  ع  األسما .

يمكةةةةةةن لل سةةةةةة  ت ةةةةةةنيع فيتةةةةةةامين )أ( مةةةةةةن الكةةةةةةاروتين الموجةةةةةةود فةةةةةةي الةضةةةةةةروات الور يةةةةةةة الداكنةةةةةةة مفةةةةةةل الملوخيةةةةةةة و 
تقةةةةةةةوم الكبةةةةةةةد  ت ةةةةةةةنيع  السةةةةةةبانث و أمفةةةةةةةاله  و كةةةةةةةذلك فةةةةةةةي ال ةةةةةةةزر و الفواكةةةةةةة  الملونةةةةةةة مفةةةةةةةل المشةةةةةةةمو و المةةةةةةةان و. و

مكتمةةةةةل الو ةةةةةائ  و مةةةةةن  ةةةةة   فيتةةةةامين )أ( مةةةةةن الكةةةةةاروتين. فةةةةةي السةةةةةنة األولةةةةة  مةةةةةن العمةةةةةر تكةةةةةو  كبةةةةةد الرضةةةةةيع  يةةةةةر
الةةةةةةوالدة جرعةةةةةةةة مةةةةةةةن  بعااااااادي ةةةةةة  تةةةةةةةوفير فيتةةةةةةامين )أ( للرضةةةةةةةيع. و لةةةةةةةبن األم م ةةةةةةدر هةةةةةةةام للطفةةةةةةل لةةةةةةةذا تعطةةةةةةة  األم 

 شهر. 18أشهر و أخرى في  9ة في عمر فيتامين )أ( ليزداد نفراا  في لبنها؛ كما يعط  الطفل جرع

 فيت مين ب المركب

 ( ومنها حم  الفوليك.  12( نل  )ب 1فيتامينات من )ب م موعة
 .طاقة نل  والبروتينات والدهو   الكرلوهيدرات تحو ل عل  تساعد •
 .ال لد سالمة عل  وتحاف  ال س  أنس ة ت دتد عل  تعمل •
 .االكتئاب والقلق حدة من وتةف  المث وو ائ  األع اب وسالمة صحة عل  تحاف  •
 .السلي  العضلي النشاط عل  تحاف  •
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 حم  الفوليك ضرور  لسالمة ال نين. •
 ( مه  لتكو ن الدم و سالمة األع اب. 12فيتامين )ب •

 :الغذا  ة المص دو
 .الطهي ماء في هذ  الفيتامينات من الكفير فقد و ت  .والشوفا  واألرا القمت مفل الكاملة الحبوب •
 . الةميرة •
 .الكبدة •
 .الحلي  /واللبن والبي  والسمك والدواجن اللحوم •
 .كالفاصوليا والبقوليات السوداني كالفوض المكسرات •

 .الةضار داكنة الور ية الةضروات

 فيت مين )ج(

 .معا ال س  خاليا ترا ط عل  و ساعد ال س  أنس ة وسالمة لبناء مه  عامل
 . الدمو ة الشعيرات وسالمة واألسنا  والعظام الغضار ف وتكو ن ال روي في نلتآم يساعد •
 .المةتلفة األطعمة من الحدتد امت ان من تز د •

 :الغذا  ة المص دو
 .الطااجة والةضراوات الفواك  ه     الم ادر أ ن  •
 .والفراولة وال وافة والليمو   كالبرتقاض الموالت في  كفرة توجد •
 . وأوراق الف ل والبقدونس كال رجير الور ية الةضروات •
 .والفوض كالحلبة المستنبتة الحبوب •

 فيتامين )ج( يفسد  الحرارة و من    تت  الح وض علي  من األطعمة الطااجة.

 فيت مين د

 .العظام لسالمة مه  ولالتالي فهو العظام في وترسيبهما والفوسفور الكالسيوم امت ان عل  ال س  يساعد
 :الغذا  ة المص دو
السةالمو   سةمك السةمك، ا ة  فةي توجةد فةي صةفار البةي  و فهةو قليلةة الغذائيةة  )د( فيتةامين م ةادر •

 .والسردتن
)و لةيس مةن خلة  اجةاج  المباشةرة الشةمس ألشةعة خةالض تعةرض ال لةد مةن ال سة  فةي تتكةو   أ  يمكةن •

أو قبةةةل الغةةةروب، وهةةةذا هةةةو الم ةةةدر الرئيسةةةي للح ةةةوض علةةة   البةةةاكر ال ةةةباي فةةةي النافةةةذة( و فضةةةل
 )د(.فيتامين 

 فيتامين)د(. نلي  الحلي  المضاف مفل  فيتامين)د( المدعّمة األ ذية تناوض طر ق عن علي  الح وض يمكن
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 فيت مين )ك(

األمعةةةةةاء؛ كمةةةةةةا  فيتةةةةةامين ) ( ضةةةةةرور  لةةةةةت لط الةةةةةةدم. و تةةةةةت  ت ةةةةةنيع  فةةةةةةي ال سةةةةة   واسةةةةةطة البكتير ةةةةةا الموجةةةةةةودة فةةةةةي
 أن  موجود في  ع  الةضروات الور ية.

 فيت مين )ه( 

المحافظةةةةةةة علةةةةةة   شةةةةةةاء الةليةةةةةةة. هةةةةةةذا الفيتةةةةةةامين موجةةةةةةود فةةةةةةي الفواكةةةةةة  و الةضةةةةةةروات و  يسةةةةةةاعد فيتةةةةةةامين ) ( علةةةةةة 
 الز وت النباتية و البي  و اللحوم و الحبوب و المكسرات.

 األمالح المعد  ة .6
 تشةةةةةةةةمل المعةةةةةةةةاد  الكبةةةةةةةةرى: الكالسةةةةةةةةيوم  و البوتاسةةةةةةةةيوم و الفوسةةةةةةةةفور و الما نسةةةةةةةةيوم  و ال ةةةةةةةةودتوم؛ و تشةةةةةةةةمل أيضةةةةةةةةا
العناصةةةةةةر الزهيةةةةةةدة و التةةةةةةي يحتاجهةةةةةةا ال سةةةةةة   كميةةةةةةات ضةةةةةةئيلة مفةةةةةةل الحدتةةةةةةد و اليةةةةةةود والزنةةةةةةك و الفلةةةةةةور و النحةةةةةةا  و 

  يرها. 

 الك لةيو 

 .واألسنا  العظام لبناء أساسيا   عن را   يعد •
 .عضالت ال س  وانبساط انبباض وكذلك القل  ضرلات تنظي  في ضرور   •
 .الع بي ال هاا في الع بية النبضات انتقاض تنظي  •
 .جروي حدوث عند الدم ت لط عل  يساعد •

 :الغذا  ة المص دو
 .م در للكالسيوم أفضل والزلاد ، ال بن اللبن، مفل ومشتقات  الحلي  يعد اللبن
  الكالسيوم الغنية األخرى  األ ذية
 . عظم  والسردتن  عظم  السلمو   ومنها السمك أنواع  ع  •
والملوخيةةة والبروكلةةي(  و الفاصةةوليا و  السةةبانث( الةضةةراء األوراق عات الةضةةراوات أنةةواع   عةة  •

 .اللوا
 

 الحديد

 وتعتبةر .ال سة  خاليةا نلة  األكسة ين يقةوم  نقةل والةذ  الحمةراء الةدم كةرات فةي للهيموجلةولين الرئيسةي المكةو   هةو الحدتد •
 .نشطة  طر قة و ائفها ال س  خاليا تؤدى كي ضرور ة الحمراء الكرات
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 األمراض. مقاومة عل  ال س  قدرة من و رفع المناعة جهاا الحدتد يقو   •
 تدخل الحدتد أيضا ف  تركي  الميوجلولين وهو يشب  الهيموجلولين نال نن  توجد ف  العضالت. •

 :الغذا  ة المص دو
 .والدواجن الحمراء، واألسما ، اللحوم الكبدة، هي الحدتد م ادر أفضل •
 .الكاملة والحبوب البقوليات  •
 .الداكنة الور ية الةضروات •
 )...الزلي  – القراصيا – التين – البلت( الم ففة  الفواك   ع   •
 ونشةير الم ةادر الحيوانيةة. مةن  الحدتةد مقارنةة عاليةة  كفةاءة النباتيةة الم ةادر مةن الحدتةد ال سة  يمةتص وال
  ة  ومةن أكبةر  كميةة امت اصة  يسةاعد علة  للحدتةد النباتيةة الم ةادر مةع  )ج( فيتةامين تنةاوض أ  الة  هنةا

 األطعمةةة الغنيةةة  الكالسةةيوم مفةةل اللةةبن ومنت اتةة   أو وجةةود فةةي الحدتةةد امت ةةان يقةةل كمةةا .منةة  االسةةتفادة
 األكل مباشرة.والقهوة لذلك ي   ت ن  شرب الشا   عد  الشا  في الموجود التانيك حام 

 الز ك

 .ال س  وتطور النمو عل  يساعد •
 .الغذاء وتمفيل الهض  عمليات في يساعد •
 .المناعة جهاا يقو   •
 . الذاكرة يقو   •
 .ال روي شفاء سرعة عل  يساعد •
 .الشعر سالمة عل  يحاف  •
 :الغذا  ة المص دو
 الحمراء. مفل اللحوم األول   الدرجة الحيوانية المنت ات •
 .ومنت ات  والحلي  والسمك البي  •
 .ومنت اتها الكاملة الحبوب مفل النباتية الم ادر •
  اليود

 .)الدر ية الغدة في( أكبر  نسبة ال س  أجزاء  ع  في اليود توجد •
 .الدر ية الغدة تفرا  الذ  الفيروكسين هرمو   إلنتاج من  ال د •
 .األمراض عل  مقاومة ال س  مساعدة في مهما   دورا ل  أ  كما لل س  ومقو   منشط اليود •
 الطاقة تحو ل وعملية والعضالت األع اب وو يفة النمو عملية تنظ  •
 .والعقلي  ال سماني والتطور للنمو ضرور   فهو لذلك ال نين، نمو في أساسيا دورا   تلع  •
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 :الغذا  ة المص دو
  .البحر   الملت في توجد كما البحر ة، األ ذية في توجد •
 رطمةةةةا  توجةةةةد أيضةةةةا فةةةةي ملةةةةت الطعةةةةام المةةةةدع   ةةةةاليود )ملةةةةت الطعةةةةام اليةةةةود ( و الةةةةذ  ي ةةةة  أ  يحفةةةة  فةةةةي  •

 اإل الق و ال ي ل نلي  الضوء.)أو علبة( محك  
 مض دات األكةدة

م موعةةةةةة مةةةةةن المركبةةةةةات التةةةةةي تعمةةةةةل علةةةةة  تةةةةةدمير عرات األكسةةةةة ين األحاديةةةةةة وتعةةةةةرف  مضةةةةةادات األكسةةةةةدة هةةةةةي
 و )أ( و ) ( و )ج( فيتامينةةةةةات األكسةةةةةدة مضةةةةةادات مةةةةةن )radicals Free(  مةةةةةا ياسةةةةةم  ال ةةةةةذور الحةةةةةر

 العناصر. هذ  عل  تحتو   التي األطعمة في موجودة  فهي  التالي و الكاروتين

  تناولهةةةةةا فاعليةةةةةة تفبةةةةة  لةةةةة  لكةةةةةن و التةةةةةاجي الشةةةةةر ا  أمةةةةةراض و السةةةةةرطا  مةةةةةن الوقايةةةةةة فةةةةةي األكسةةةةةدة مضةةةةةادات وتفيةةةةةد
 األكسةةةةةةدة لمضةةةةةةادات الطبيعيةةةةةةة العناصةةةةةةر علةةةةةة  يحتةةةةةةو   متةةةةةةواا   طعةةةةةةام  تنةةةةةةاوض يكتفةةةةةة  و طبيةةةةةةة مستحضةةةةةةرات مةةةةةةن
 الفاكهة. و الةضار مفل

 أسس الغذا  المتك مل

التغذيةةةةةةةة السةةةةةةةليمة تعنةةةةةةة  الغةةةةةةةذاء ال ةةةةةةةح  المتكامةةةةةةةل الةةةةةةةذى يحتةةةةةةةوى علةةةةةةة  جميةةةةةةةع العناصةةةةةةةر األساسةةةةةةةية و  كميةةةةةةةات 
مناسةةةةةةةبة إلمةةةةةةةداد ال سةةةةةةة    حتياجاتةةةةةةة  المةتلفةةةةةةةة مةةةةةةةن  الطاقةةةةةةةة و الحيو ةةةةةةةة و الحفةةةةةةةا  علةةةةةةة  درجةةةةةةةة حرارتةةةةةةة   ولنةةةةةةةاء 

 الةاليا واألنس ة  وتعو   التال  منها و وقاتت  من األمراض.

أ  تعةةةةد  ةةةةذاء متكامةةةةل تراعةةةةي نحتياجةةةةات جميةةةةع أفةةةةراد األسةةةةرة فةةةةي حةةةةدود اإلمكانيةةةةات المتاحةةةةة. علةةةة  كةةةةل رلةةةةة أسةةةةرة 
و ي ةةةة  أ  تكةةةةو  الوجبةةةةات شةةةةهية، معةةةةدة  طر قةةةةة صةةةةحية ومحببةةةةة نلةةةة  جميةةةةع األفةةةةراد و أ  يح ةةةةل كةةةةل فةةةةرد علةةةة  

 نوعيات الطعام المناسبة ل . 

 الرس  ل األس س ة: 

 .األسرة  وعي مرتبطة وهي صحت ، عل  وتحاف  اإلنسا ، تحمي المتواانة التغذية -
تنةةةةةةاوض  ةةةةةةذاء متةةةةةةواا  تةةةةةةت  نختيةةةةةةار  مةةةةةةن طعةةةةةةام األسةةةةةةرة و يحتةةةةةةو  علةةةةةة  جميةةةةةةع العناصةةةةةةر الغذائيةةةةةةة طبقةةةةةةا  -

 للم موعات الغذائية و الهرم الغذائي. 
تراعةةةةةة  التنةةةةةةوع و أ  يكةةةةةةو  الطعةةةةةةام شةةةةةةهيا و حسةةةةةةن الظهةةةةةةر و المةةةةةةذاق، و يقةةةةةةدم  الطر قةةةةةةة التةةةةةةي تناسةةةةةة   -

 أو مهرو  نعا لزم األمر.الفرد، نما عاد  
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 كوب ماء توميا  8شرب  -
 وجبات في اليوم(. 5- 4تناوض وجبات صغيرة متكررة )  -
 ضةئيلة للغايةة،  كميةات )والفيتامينةات المعةاد ،( الد يقةة المغةذيات نلة  يحتةاج ال سة  أ  مةن  ةالر   -

 لألمةراض، وعلة  ومقاومتة  الحيو ةة، ال سة  و ةائ  علة  ضةارة أ ةار لة  الغةذاء فةي نق ةها أ  نال
 .األطفاض نمو

المةككوالت  وتنةاوض اليةود ، الطعةام ملةت اسةتةدام طر ةق عةن اليةود عن ةر نقةص مةن الوقايةة يمكةن -
 .واللحوم واللبن، البحر ة، والمككوالت األسما ، :مفل اليود عل  تحتو   التي

الكالسةةةةةةةيوم، الحدتةةةةةةةد؛ (، فيتةةةةةةةامين )د(، 12تنةةةةةةةاوض مكمةةةةةةةالت  ذائيةةةةةةةة   ةةةةةةةفة روتينيةةةةةةةة مفةةةةةةةل فيتةةةةةةةامين )ب  -
 وعلك  عد نستشارة الطبي .

والمناسةةبة  محلي ةةا، المتةةوفرة الغذائيةةة المةةواد  اسةةتةدام األسةةرة ألفةةراد الغذائيةةة الحاجةةات تلبيةةة يمكةن -
 .الطعام تحضير عملية  نظافة االهتمام ضرورة مع االقت ادية، األسرة لحالة

 

 

 الغذا  المتك مل

 : م موعات  ذائية أساسية الغذاء المتكامل تتكو  من  الث

  : مجموعة الط قة و تشمل .1
الحبةةةةةةوب ومنت اتهةةةةةةا: مفةةةةةةل الةبةةةةةةز و األرا و المكرونةةةةةةة و البليلةةةةةةة و منت ةةةةةةات الةةةةةةدقيق مفةةةةةةل البسةةةةةةكوت و  -

خالفةةةةةةةةة  )قاعةةةةةةةةةةدة الهةةةةةةةةةةرم الغةةةةةةةةةةذائي(. و مفةةةةةةةةةةل الةبةةةةةةةةةز و األرا مكةةةةةةةةةةو  أساسةةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةةي وجبةةةةةةةةةةات معظةةةةةةةةةة  
 الم ر ين.

 القلقا الدرنات: مفل البطاطس و البطاطا و  -
 السكر ات و الحلوى و ي   اإلقالض منها  قدر اإلمكا  -
 الدهو  و الز وت )قمة الهرم( و ي   أ  تستةدم  كميات ضئيلة -

 مجموعة الوق ية .2
هةةةةةةةذ  الم موعةةةةةةةةة تمةةةةةةةد ال سةةةةةةةة   الفيتامينةةةةةةةات و األمةةةةةةةةالي المعدنيةةةةةةةة مفةةةةةةةةل الحدتةةةةةةةد )الطبقةةةةةةةةة الفانيةةةةةةةة مةةةةةةةةن الهةةةةةةةةرم 

 الغذائي( و تشمل
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 المطبوخة الةضراوات الطااجة و -
 الفاكهة  كنواعها -

 مجموعة البن   .3
هةةةةةةذ  الم موعةةةةةةة تبنةةةةةةي أنسةةةةةة ة ال سةةةةةة  للنمةةةةةةو أو تعةةةةةةو   التةةةةةةال  مةةةةةةن األنسةةةةةة ة )الطبقةةةةةةة الفالفةةةةةةة مةةةةةةن الهةةةةةةةرم 

 :  الغذائي( و تشمل

 م ادر حيوانية مفل اللحوم و الطيور و األسما  و البي  -
افةةةةةةة و اللوليةةةةةةا ال افةةةةةةة و الحمةةةةةةص و م ةةةةةةادر نباتيةةةةةةة مفةةةةةةل البقوليةةةةةةات )الفةةةةةةوض والعةةةةةةد  و الفاصةةةةةةوليا ال  -

 الترمس(
علةةةةة  جميةةةةةع األفةةةةةراد )رجةةةةةاض و سةةةةةيدات و أطفةةةةةاض( مراعةةةةةاة , و  اللةةةةةبن و مشةةةةةتقات  مفةةةةةل ال بنةةةةةة و الزلةةةةةاد  -

تعةةةةةرض ال لةةةةةد ألشةةةةةعة الشةةةةةمس المباشةةةةةرة فةةةةةي ال ةةةةةباي البةةةةةاكر و / أو  عةةةةةد الع ةةةةةر ليةةةةةتمكن ال سةةةةة  مةةةةةن 
 تكو ن فيتامين د الضرور  لسالمة العظام.

 اإلستعانة  الهرم الغذائي لتكو ن الوجبات الغذائيةو يمكن 

 

 لهر  الغذا  ا                          
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  م ذج لوجب ت غذا  ة يوم ة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغذا  اآلمن / سالمة الغذا 

غةةةةذاء اآلمةةةةةن هةةةةةو الغةةةةةذاء ال ةةةةةح  النظيةةةةةف الةةةةةةال  مةةةةن الميكرولةةةةةات  والمةةةةةواد الضةةةةةارة سةةةةةواء  كةةةةةا  الطعةةةةةام طةةةةةااج ال

 أو محفو   طر قة سليمة  تحاف  عل  خواص . 

 

  

  موذج أول

 :إفط و

فةةةةةةةوض  الز ةةةةةةة  و الليمةةةةةةةو    
 عيو  لد   جرجير

 :غذا 

قطعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لحةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    أرا   
خضةةةةةةةار مطبةةةةةةةوش   سةةةةةةةلطة 

 خضراء

 :عش  

جبنةةةةةةةةةةةةةة قةةةةةةةةةةةةةر و   عةةةةةةةةةةةةةيو 
  لد    خيار

 :  مرة فاكهةبين الوجب ت

 

  موذج ث   

 إفط و:

 يضةةةةةةةةةةةةةةة   جبنةةةةةةةةةةةةةةة قةةةةةةةةةةةةةةر و   
 عيو   سلطة خضراء

 غذا :

 سمك   أرا   سلطة

 عش  :

عسةةةةةةةةةةةةل نسةةةةةةةةةةةةةود   طحينةةةةةةةةةةةةةة   
الةةةةةةةةةةةةةاد    عةةةةةةةةةةةةةيو  لةةةةةةةةةةةةةةد    

 خيار

 :  مرة فاكهة ين الوجبات

  موذج ث لث

 إفط و:

 ليلةةةةة  ةةةةةاللبن   فةةةةةوض   
 عيو  لد   جرجير

 غذا :

كشةةةةةةر  )أرا   عةةةةةةد  
 أصفر(   سلطة

 عش  :

تونةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   لمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو    
 عيو   سلطة

 مةةةةةةرة  بااااااين الوجباااااا ت:
 فاكهة
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 الرس  ل االس س ة: 

  االهتمام  النظافة العامة و نظافة الطعام 
   عةةةةةةةةدم تنةةةةةةةةاوض المةةةةةةةةككوالت و المشةةةةةةةةرولات المكشةةةةةةةةوفة مةةةةةةةةن الباعةةةةةةةةة ال ةةةةةةةةائلين فةةةةةةةةي الشةةةةةةةةوارع لت نةةةةةةةة

األمةةةةةةةةراض مفةةةةةةةةةل النةةةةةةةةةزالت المعو ةةةةةةةةة و التيفةةةةةةةةةود  و لتهةةةةةةةةةاب الكبةةةةةةةةد الفيروسةةةةةةةةة  )أ( والتسةةةةةةةةةم  الغةةةةةةةةةذائ  
 وتوعية األطفاض  ذلك. 

 لةضةةةةةةروات جيةةةةةدا  المةةةةةاء ال ةةةةةةارى قبةةةةةل تناولهةةةةةا  و حفظهةةةةةةا  عيةةةةةدا عةةةةةن التلةةةةةةوث و  سةةةةةل الفواكةةةةة  و ا
 الحشرات. 

 .اإلكفار من تناوض الفاكهة و اإلقالض من تناوض الحلو ات و السكر ات 
 .ت ن  تناوض األطعمة الغير صحية خارج المنزض 
   ووضةةةةةع  المحافظةةةةةة علةةةةة  نظافةةةةةة الطعةةةةةام  عةةةةةد الطهةةةةة  و اإلعةةةةةداد  وعلةةةةةك  تغطيتةةةةة  لحةةةةةين تناولةةةةة .

 في الفالجة  عد اإلنتهاء من الطعام مباشرة.
 ف ل الطعام الن  عن الطعام المطبوش 
  عةةةةةةدم نسةةةةةةتةدام ورق ال ةةةةةةح  أو الم ةةةةةةالت لتغطيةةةةةةة أو تغليةةةةةةف األطعمةةةةةةة  مباشةةةةةةرة لت نةةةةةة  التلةةةةةةوث

  الرصان و الكيماو ات الت   األحبار.  
 دادها لت نةةةةةة  أكسةةةةةةةدتها و تغيةةةةةةةر تنةةةةةةاوض ع ةةةةةةةائر البرتقةةةةةةاض أو الليمةةةةةةةو  أو ال وافةةةةةةةة مباشةةةةةةرة  عةةةةةةةد نعةةةةةةة

 مواصفاتها و  يمتها الغذائية.
   ي ةةةة  نسةةةةتةدام ا ةةةة  القلةةةة  مةةةةرة واحةةةةدة فقةةةةط  ألنةةةة  تتككسةةةةد عنةةةةد درجةةةةة حةةةةرارة الغرفةةةةة و تتسةةةةب  فةةةة

 مرض السرطا  لتغير طبيعت  الكيميائية.
 
 ولضما  سالمة الغذاء ي   مراعاة عدة عوامل هامة يمكن نخت ارها ف  ما تلي :  

 النظ فة 

  سل اليدتن أكفر من مرة قبل نعداد الطعام . -
 أ سل وطهر مكا  نعدلد الطعام ) المنضدة أو الرف( و األدوات  الت  ستستةدم. -
 حماية الطعام و مكا  المطبث من الحشرات ) الطائرة او الزاحفة( و أى حيوانات.   -
  سل اليدتن قبل تناوض الطعام. -
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 اض. سل اليدتن  عد نستةدام المرح -
 فصل الطع   النئ عن الطع   المطبوخ 

   و األطعمة البحر ة  عن األطعمة األخرى.اتككد من ف ل اللحوم و الدواجن و األسم -
 نستعماض أدوات منف لة لتداوض األطعمة النيئة ) السكاكين و ألواي التقطيع( -
 النيئة.حف  األطعمة ف  أوان  منف لة تفاديا للتما   ين األطعمة المطبوخة و  -

 طبخ الطع   جيدا

 ي   طبث الطعام جيدا خ وصا اللحوم و الدواجن و البي  و األطعمة البحر ة. -
 التككد من  ل  الحساء و ما شا هها.  -
 سا قا تسةينا جيدا.محف  الطعام  الفالجة و نعادة تسةين الطعام المطبوش  -

 المح فظة ع ى بق   الطع   فى دوجة نراوة مأمو ة

 ام المطبوش أكفر من ساعتين ف  درجة حرارة الغرفة.عدم تر  الطع -
درجةةةةة 5حفةةةة  جيةةةةع األطعمةةةةة المطبوخةةةةة و القا لةةةةة للفسةةةةاد فةةةة  الفالجةةةةة ) يفضةةةةل درجةةةةة حةةةةرارة اقةةةةل مةةةةن  -

 مئو ة(
 درجة مئو ة حت  موعد تقديم . 60حاف  عل  درجة حرارة الطعام المطبوش أكفر من  -
 مكا .عدم تةز ن الطعام مدة طو لة  الفالجة  قدر اإل -
عةةةةةةةدم ناالةةةةةةةةة ت ميةةةةةةةةد الطعةةةةةةةام الم مةةةةةةةةد  وضةةةةةةةةع  فةةةةةةةةي درجةةةةةةةة حةةةةةةةةرارة الغرفةةةةةةةةة؛ و ةةةةةةةت  علةةةةةةةةك فةةةةةةةة  المكةةةةةةةةا   -

المة ةةةةةةص  الفالجةةةةةةة أو  المةةةةةةاء ال ةةةةةةارى أو الميكروو ةةةةةةف. و فضةةةةةةل عةةةةةةدم نعةةةةةةادة ت ميةةةةةةدها نعا أسةةةةةةتةدم 
 الماء إلاالة الت مد.

 البكتر ا عليها.عدم تر  اللحوم أو الدواجن  عد تتبيلها خارج الفالجة لمنع تكا ر  -
 أستعم ل الم  ه األمنة و األطعمة األمنة

 نستعماض ميا  أمنة صالحة للشرب. -
 عدم الشرب من ميا  األ ار مباشرة نال  عد تعبيمها. -
 عدم شرب الميا  ال و ية من األ ار أو المضةات عات الملوحة العالية.   -
 ستةدامات األخرى. عدم نستةدام الميا  الراكدة ف  الشرب أو اإلستحمام أو اإل -
 نختيار أطعمة طااجة و  منة. -
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 نستةدام اللبن المبستر  أو المغل  جيدا. -
  سل الفواك  و الةضروات جيدا  ماء جارى خ وصا نعا كان  ستؤكل مباشرة. -
التككةةةةةد مةةةةةن سةةةةةالمة العبةةةةةوة ألى أطعمةةةةةة مغلفةةةةةة و درجةةةةةة حةةةةةرارة أو ت مةةةةةد األطعمةةةةةة  التةةةةة  تحقةةةةة  مبةةةةةردة  -

 أو م مدة.
 نستةدام أى أطعمة  عد ننتهاء تار ث ال الحية.عدم  -
 عدم تناوض األ ذية المعدلة جينيا. -
 التككد من م در الغذاء و قراءة البيانات المدونة عل  العبوة. -
 ت ن  أال ذية الت   ها مواد حافظة أو ملونة أو منكهات للطع  و الرائحة قدر اإلمكا .  -

 تن ول الطع   خ وج المنزل 

الطعةةةةةام خةةةةةارج المنةةةةةزض فةةةةة  المطةةةةةاع  و الكافيهةةةةةات أو طلةةةةة  وجبةةةةةة جةةةةةاهزة للمكتةةةةة  او المنةةةةةزض  يمكةةةةةن تنةةةةةاوض  
 -نظرا لظروف الحياة السر عة وتنوع األعواق ولكن ي   مراعاة عدة عوامل أساسية و ه :

 نظافة المكا  و سمعت  و العاملين   .  -
 بحر ة.  الطهي ال يد ومظهر الطعام خ وصا اللحوم و الدواجن و األطعمة ال  -
 درجة الحرارة المناسبة  للطعام ) ساخن أو  ارد( عند عرض  أو تقديم .  -
  طر قة حف  الطعام عند الطل -

 التغذية ف  مرانل الح  ة

 الرض عة الطب ع ة

لةةةةةبن األم هةةةةةةو أنسةةةةة   ةةةةةةذاء للطفةةةةةل فقةةةةةةد صةةةةةنع    مةةةةةةن أجلةةةةة . يةةةةةةكتي لةةةةةبن األم  الكميةةةةةةة المناسةةةةةبة للطفةةةةةةل و حتةةةةةةو  
الغذائيةةةةةةة التةةةةةةي يحتاجهةةةةةةةا الطفةةةةةةل فةةةةةةي السةةةةةةةتة شةةةةةةهور األولةةةةةة ؛ و تةتلةةةةةةة  كميتةةةةةة  و تكو نةةةةةةة  علةةةةةة  جميةةةةةةع العناصةةةةةةةر 

ليناسةةةة  كةةةةل مرحلةةةةة مةةةةن مراحةةةةل نموالطفةةةةل،  اإلضةةةةافة نلةةةة  أنةةةة  خةةةةالي مةةةةن ال ةةةةرا ي  و حتةةةةو  علةةةة  أجسةةةةام مضةةةةادة 
 تقي الطفل من األمراض. ولكن ي   نضافة أطعمة تكميلية  عد الشهر الساد .

الةةةةةةةفالث األولةةةةةةة  هةةةةةةةو أنسةةةةةةة   ةةةةةةةذاء للطفةةةةةةةل و يحتةةةةةةةو  علةةةةةةة  أجسةةةةةةةام مناعيةةةةةةةة و نةةةةةةةي لةةةةةةةبن السرسةةةةةةةوب فةةةةةةةي األيةةةةةةةام 
 ةةةةةةالبروتين والفيتامينةةةةةةات واألمةةةةةةالي المعدنيةةةةةةة الهامةةةةةةة لمقاومةةةةةةة األمةةةةةةراض. و  ةةةةةة  عةةةةةةدم نعطةةةةةةاء الرضةةةةةةيع أيةةةةةةة سةةةةةةوائل 

 أخرى مفل ماء السكر واألعشاب قبل الرضاعة من الفد  في أوض ساعة  عد الوالدة.
  



 18 

 

  الرس  ل األس س ة:

 خةالض األشةهر  لطفةلا علية  يح ةل أ  يمكةن وشةراب طعةام أفضةل هةو -وحةد  - األم لةبن
 .عمر  من الستة األول 

  يحمةي السرسةوب ولةبن مباشةرة، الةوالدة  عةد أمة   ةد  مةن الطفةل نرضةاع فةي البةدء ي ة 
 .الشائعة المعدية األمراض الطفل من

 قبةل علةك ،مةن علة  ومسةاعدتها دعمهةا و  ة   ن ةاي، طفلهةا نرضةاع علة  قةادرة أم كةل 
ال ةةحية. و  ةة  نعةةدادها أ نةةاء الحمةةل  المؤسسةةات فةةي العةةاملين ومةةن واوجهةةا، عائلتهةةا

 لتقوم  الرضاعة الطبيعية.
 أمةراض مةن الرضةع األطفةاض حمايةة علة  )المطلقةة / الةال ةة( الطبيعيةة الرضةاعة تسةاعد 

  ةكمراض اإلصةا ة نلة  -الزجاجةة  اسةتةدام -ال ةناعية  األلبةا  التغذيةة تةؤد  عدتةدة، وقةد
 .أحيان ا الوفاة تؤد  نل  قد خطيرة

  نلة  -العمةر مةن السةاد  الشةهر الطفةل تبلةغ عنةدما المتنوعةة التكميليةة األ ذيةة ندخةاض ن 
 .صحي ا نمو ا الطفل لنمو ضرور   - األم جان  لبن

 ال داع أ دا الستةدام الببرونة أو اللهاية/السكاتة 
  الكوب في تناوض الطعامتستةدم الملعقة و 
 ح مة  نلة  الةةرح  عةودة علة  األم تسةةاعد ونهةار ا(  لةيال( المطلقةة  الطبيعيةة الرضةاعة 

 وتكجيةل الطمة،، عةودة نرجةاء نلة  وتةؤد  الةوالدة، ما عةد نز ةف حةدوث وتقةي مةن الطبيعةي،
 .التالي الحمل

 مةفال العمةل فةي -عنة   يا هةا خةالض  ن ةاي طفلهةا نرضةاع فةي االسةتمرار األم تسةتطيع- 
  والملعقة الكوب  واسطة للطفل و عطائ  الفد  لبن طر ق اعت ار عن

 لرض عة طب ع ة   جحة يراعى م ي  :

:  عةةةةد الةةةةوالدة مباشةةةةرة يعطةةةة  لةةةةألم لحملةةةةة للقةةةةاء العةةةةين  ةةةةالعين  ةةةة  كاااارة بمالمةااااة الج ااااد ل ج اااادبالبدايااااة الم -
المولةةةةةود مةةةةةع تًيطهمةةةةةا معةةةةةا  و تةةةةةر  عليهةةةةةا توضةةةةةع المولةةةةةود علةةةةة  صةةةةةدر األم مةةةةةع تالمةةةةةس جلةةةةةداألم و جلةةةةةد 

 لمدة ساعة أو األكفر لتنبي  است ا ات الت  تساعد  عل  المص عل  الفد   نفس  .
: تراعةةةة  مسةةةةاعدة وتعلةةةةي  األم أ نةةةةاء وجودهةةةةا  المستشةةةةف  وقبةةةةل خروجهةةةةا مةةةةن تع اااا م األ  مهاااا وات الرضاااا عة -

 ق ومستبي  ومسنود من المستشف  األوضاع المناسبة للرضاعة  حي، يكو  مواج  ومالص
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المةةةةؤخرة وطر قةةةةة التعلةةةةق ال ةةةةحيحة علةةةة  الفةةةةد   حيةةةة، يكةةةةو  فمةةةة  مفتوحةةةةا  تمامةةةةا  للةةةةتمكن مةةةةن أخةةةةذ الهالةةةةة   -
 كلها )من األسفل( في فم  وليس الحلمة فقط.

سةةةةةةاعة وتعلةةةةةةي  األم عالمةةةةةةات  24: ي ةةةةةة  ن قةةةةةةاء الطفةةةةةةل مةةةةةةع األم علةةةةةة  مةةةةةةدار اض الرضاااااا عة عنااااااد الط ااااااب -
البدايةةةةةةةة ال يحةةةةةةةدد وقةةةةةةة  للرضةةةةةةةاعة ننمةةةةةةةا حسةةةةةةة  حاجةةةةةةةة المولةةةةةةةود و تسةةةةةةةتمر الر بةةةةةةةة فةةةةةةة  الرضةةةةةةةاعة ففةةةةةةةي 

الرضةةةةةةاعة حسةةةةةة  الطلةةةةةة  نهةةةةةةارا و لةةةةةةةيال؛ والطفةةةةةةل سةةةةةةوف تةةةةةةنظ  نفسةةةةةة  مةةةةةةةع الوقةةةةةة  لت ةةةةةةبت علةةةةةة  فتةةةةةةةرات 
 أطوض. ي   اإل تعاد عن تنظي  الرضعات حس  جدوض امني  ا  

  تنهةةةةي الرضةةةةاعة، و فةةةةي توضةةةةع الطفةةةةل علةةةة  أحةةةةد الفةةةةدتين وعنةةةةدما يفةةةةر  تنقةةةةل علةةةة  الفةةةةد  اآلخةةةةر نلةةةة  أ -
 المرة التالية تبدأ األم  الفد  األخير.

 تكرار الرضاعة يساعد عل  ندرار اللبن. -
 في منت   الرضعة و في  خرها تت  تكر ع الطفل  رفع  عل  كت  األم ليةرج الغااات.  -
لةةةةة  و  تراعةةةة  أ  تكةةةةو  جلسةةةةة الرضةةةةةاعة هادئةةةةة و أ  تتواصةةةةل األم مةةةةةع طفلهةةةةا و تنظةةةةر نلةةةةة  وجهةةةة  وتبتسةةةة  -

تغنةةةةةةي لةةةةةة  و تنا يةةةةةة  وال تنشةةةةةةغل عنةةةةةة   ةةةةةةك  شةةةةةةي   خةةةةةةر و أ  تنسةةةةةة  أ  شةةةةةةي  يحزنهةةةةةةا أ نةةةةةةاء الرضةةةةةةاعة و 
 مع  و تسعد  و تسعد   .  تركز

فةةةةةةي السةةةةةة  شةةةةةةهور األولةةةةةة  تةةةةةةت  نرضةةةةةةاع الطفةةةةةةل رضةةةةةةاعة مطلقةةةةةةة  ةةةةةةدو  أ   ةةةةةةذاء أو سةةةةةةوائل أو مةةةةةةاء. نعا  -
 ماء في لبن األم و توفي  احتياجات .كا  ال و حار تشرب األم كميات أكفر من الماء لتز د نسبة ال

سةةةةاعات مةةةةةع  3عنةةةةد اضةةةةطرار األم للًيةةةةاب عةةةةن الرضةةةةيع لعةةةةدة سةةةةاعات تةةةةةت  تشةةةة يط اللةةةةبن مةةةةن الفةةةةد  كةةةةل  -
 مراعاة النظافة التامة و نعطاء  للطفل  الملعقة أو الكوب. 

ر عنةةةةد سةةةةن سةةةة  شةةةةهور تسةةةةتمر الرضةةةةاعة الطبيعيةةةةة مةةةةع الطعةةةةام الةةةةةارجي الةةةةذ  تةةةةزداد تةةةةدر  يا حتةةةة  عمةةةة -
 .سنتين حي، يمكن نتمام الفطام عل  أ  يكو  تدر  يا   عد اتمام العامين

 إذا مرضت األ ، هل تةتمر ف  إوض ع الطفل؟

مةةةةع مراعةةةةاة النظافةةةةة و نعا كانةةةة  تشةةةةكو مةةةةن رشةةةةت أو كحةةةةة تراعةةةةي أال تقةةةةرب وجههةةةةا  -فةةةةي معظةةةة  الحةةةةاالت  –نعةةةة  
 من الطفل و أ  تغطي األن  و الف  أ ناء حمل الطفل. 

 األم المرضع ال تتناوض أ  أدو ة نال  كمر الطبي  أل   ع  األدو ة يفرا في اللبن.

 األ  الح مل، هل يمكنه  إوض ع الطفل؟

 عل  أن  كا  ي   عليها المباعدة  ين الحمل ليح ل كل طفل عل  حق  كامال.  –نع  
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 تح ل عل  التغذية السليمة.  ال ضرر من نستمرار نرضاع طفلها و  دء الفطام التدر  ي. تراعي األم أ 

 فوا د الرض عة الطب ع ة

 ل طفل

 لود  ناء عل  سن .و و الكمية المناسبة للم لبن األم يكتي  التركي  و التركيز •
و متةةةةةةةةوفر  اسةةةةةةةةتمرار و معقةةةةةةةة  و  لةةةةةةةةبن األم جةةةةةةةةاهز للرضةةةةةةةةاعة دائمةةةةةةةةا  و ال يحتةةةةةةةةاج نلةةةةةةةة  تحضةةةةةةةةير أو تدفئةةةةةةةةة •

 نقت اد  لألسرة و الدولة.
تولةةةةةد عالقةةةةةة حميمةةةةةة  ةةةةةين األم و طفلهةةةةةا وتمةةةةةنت الطفةةةةةل األمةةةةةا ؛ و تسةةةةةاعد علةةةةة  النمةةةةةو  الرضةةةةةاعة الطبيعيةةةةةة •

 النفسي السلي  للطفل.
الرضةةةةةةاعة الطبيعيةةةةةةة تسةةةةةةاعد علةةةةةة  اإلكتمةةةةةةاض الةةةةةةذهني و العةةةةةةاطفي  و النفسةةةةةةي للطفةةةةةةل و أطفةةةةةةاض الرضةةةةةةةاعة  •

 الطبيعية ي بحو  أكفر عكاء.
 عدية و أمراض الحساسية عند األطفاض.الرضاعة الطبيعية تقلل من نسبة اإلصا ة  األمراض الم •
تسةةةةةاعد علةةةةة  نمةةةةةو الفةةةةةك و األسةةةةةنا  فةةةةةي فةةةةة  الطفةةةةةل  شةةةةةكل سةةةةةلي  و تقلةةةةةل مةةةةةن تسةةةةةو  األسةةةةةنا  الم ةةةةةاح   •

 الستةدام البزااة.
 تقلل من نسبة اإلصا ة  األمراض المزمنة و السرطا  في المستقبل. •
 لأل 

ل، فةةةةةة   الرضةةةةةةاعة الطبيعيةةةةةةة منةةةةةةذ الةةةةةةوالدة  اإلضةةةةةةافة نلةةةةةة  الفوائةةةةةةد المتعةةةةةةددة للةةةةةةبن السرسةةةةةةوب  النسةةةةةةبة للطفةةةةةة •
 تساعد عل  انبباض الرح  و رجوع  نل  ح م  الطبيعي مبكرا وتقلل من دم ما  عد الوالدة.

 الرضاعة الطبيعية  تقلل من نسبة التوتر و اإلضطراب النفسي الذ  قد ي ي  األم  عد الوالدة. •
 في فترة الحمل. تساعد عل  فقد الوا  الزائد الذ  تكتسب  معظ  السيدات •
الرضةةةةةةاعة الطبيعيةةةةةةة تقلةةةةةةل مةةةةةةن اإلصةةةةةةا ة  سةةةةةةرطا  الفةةةةةةد  و المبةةةةةةي  وحةةةةةةدتفا  يقلةةةةةةل مةةةةةةن حةةةةةةدوث السةةةةةةكر  •

 وأمراض ضغط الدم والقل .
 أضراو األلب ن الصن ع ة 

 .ال حيحة  النس  األم لبن عليها يحتو   التي األساسية الغذائية العناصر عل  تشتمل ال •
 و خاصة اإلسهاض الذ  قد تؤد  نل  الوفاة. تز د من مةاطر األمراض المعدية •
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 تؤد  نل  البدانة في مرحلة الطفولة و عند الكبر.  •
 قد تؤد  نل  ا ادة نسبة حدوث مرض السكر عند األطفاض. •
 قد تؤدى ال  ا ادة نسبة االصا ة  امراض الحساسية مفل اامة الرلو و حساسية ال لد عند االطفاض  •

 الطب ع ةمؤشرات كف  ة الرض عة 

 النوم الهادئ  ين الرضعات.   •
 نمو الطفل  المعدالت الطبيعية طبقا لمنحن  النمو. •
 ال حة العامة للطفل و مقاومت  لألمراض. •

نعا اضةةةةةةةةةطرت األم ل سةةةةةةةةةةتعانة  األلبةةةةةةةةةةا  ال ةةةةةةةةةةناعية فعليهةةةةةةةةةةا نستشةةةةةةةةةارة الطبيةةةةةةةةةة  إلختيةةةةةةةةةةار نةةةةةةةةةةوع اللةةةةةةةةةةبن و طر قةةةةةةةةةةة 
 التحضير.

 أهم ة استمراو الرض عة لع مين

  األم م ةةةةةةةدر للبةةةةةةةروتين عةةةةةةةال  البيمةةةةةةةة الغذائيةةةةةةةة و كةةةةةةةذلك الكالسةةةةةةةيوم و عتبةةةةةةةر مكةةةةةةةو  هةةةةةةةام فةةةةةةةي تغذيةةةةةةةة لةةةةةةةبن
 الطفل في هذ  المرحلة.

  لةةةةةبن األم يحتةةةةةو  علةةةةة  أجسةةةةةام مضةةةةةادة تقةةةةةي الطفةةةةةل مةةةةةن العدتةةةةةد مةةةةةن األمةةةةةراض. عنةةةةةدما تمةةةةةرض األم ف نهةةةةةا
لطفةةةةةل و تبيةةةةة  مةةةةةن تكةةةةةو  أجسةةةةةام مضةةةةةادة ضةةةةةد هةةةةةذا المةةةةةرض و تفراهةةةةةا فةةةةةي لبنهةةةةةا و مةةةةةن  ةةةةة  تنتقةةةةةل نلةةةةة  ا

 العدوى.
 .نعا مرض الطفل ف   استمرار الرضاعة الطبيعية توفر ل  م در  من للغذاء 
 . الرضاعة الطبيعية توفر للطفل السكينة و األما 
  الرضةةةةةةاعة الطبيعيةةةةةةة قةةةةةةد تسةةةةةةاعد علةةةةةة  المباعةةةةةةدة و لكةةةةةةن ال يعتمةةةةةةد عليهةةةةةةا نال فةةةةةةي السةةةةةةتة شةةةةةةهور األولةةةةةة  و

و نهةةةةةةارا، أال يكةةةةةةو  الفةةةةةةرق  ةةةةةةين أ  رضةةةةةةعتين أكفةةةةةةر مةةةةةةن  ةةةةةةالث  شةةةةةةروط )أ  تكةةةةةةو  رضةةةةةةاعة مطلقةةةةةةة لةةةةةةيال 
 ساعات و أال تكو  األم قد استعادت الدورة الشهر ة(

 التغذية التكمي  ة

اعد علةةةة  منةةةةع اإلصةةةةا ة  ةةةةبع  األمةةةةراض كمةةةةا أنةةةة  يسةةةةاعد علةةةة  الشةةةةفاء مةةةةن أمةةةةراض أخةةةةرى. يسةةةة ال ةةةةحي الغةةةةذاء
وأيةةةةةةة وجبةةةةةةةة  يةةةةةةةر صةةةةةةةحية أو  يةةةةةةةر مناسةةةةةةةبة تز ةةةةةةةد مةةةةةةةن مةةةةةةةةاطر أمةةةةةةةراض مةتلفةةةةةةةة قةةةةةةةد ت ةةةةةةةي  اإلنسةةةةةةةا . وتنةةةةةةةاوض 

ليهةةةةةةةا. الوجبةةةةةةةات المتناسةةةةةةةقة المتواانةةةةةةةة أفضةةةةةةةل طر قةةةةةةةة لضةةةةةةةما  تلّقةةةةةةةي ال سةةةةةةة  كافةةةةةةةة المةةةةةةةواد الغذائيةةةةةةةة التةةةةةةةي يحتةةةةةةةاج ن
وأفضةةةةةةةةل الم ةةةةةةةةادر التةةةةةةةةي يح ةةةةةةةةل منهةةةةةةةةا اإلنسةةةةةةةةا  علةةةةةةةة  احتياجاتةةةةةةةة  مةةةةةةةةن جميةةةةةةةةع المةةةةةةةةواد الغذائيةةةةةةةةة والفيتامينةةةةةةةةات، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
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أنةةةةواع اللحةةةةوم المةتلفةةةةة، ومنت ةةةةات  و األسةةةةما  الطااجةةةةة،  اإلضةةةةافة نلةةةة  الفاكهةةةةة و واألمةةةةالي المعدنيةةةةة هةةةةي
 .األلبا 

 الرس  ل االس س ة 

  وعقلي ةا، جسةدي ا، والنمةو التطةور، علة  الطفةل تسةاعد التةي المناسةبة البيئةة تةوفير األهةل علة 
 .واجتماعي ا ونفسي ا،

 سةةن  لو ةة  وحتةة  والدتةة  منةذ وطولة  الطفةل، وا   فةةي الز ةادة متا عةة الضةرور   مةن 
 .الطفل نمو في تكخر أ  مالحظة عند الطبية االستشارة طل  الةامسة، و نبغي

  جانة  نلة  للطفةل واالجتمةاعي والنفسةي، العقلةي، والتطةور النمةو، متا عةة األهةل   ة  علة 
 تنمةو ال الطفةل أ  تعنةي التةي المبكةةر اإلنةذار عالمةات علة  والتعةةرف النمةو ال سةد ،

 .طبيعي  شكل
 المبكةر، التةدخل علة  يسةاعد الطفةل لةدى أوعقليةة جسةدية، نعاقةات أل  المكبةر االكتشةاف 

 .الطفل ت ي  قد التي األضرار من والحد أفضل، وتوفير عالج
 مر  .ال نبدأ الفطام و الطفل ،تبدأ الفطام عند سن ستة أشهر 
 .ال تستةدمي أسالي  عنيفة إلنهاء الرضاعة من الفد  و نتمام الفطام 
 فةةةةةي ال ةةةةةباي البةةةةةاكر و قبةةةةةل  ي ةةةةة  علةةةةة  األم أ  تعةةةةةرض جلةةةةةد الطفةةةةةل ألشةةةةةعة الشةةةةةمس المباشةةةةةرة

 الغروب ليح ل علي فيتامين د.
  اإلضةةةةةافة نلةةةةة  الرضةةةةةاعة الطبيعيةةةةةة و/أو اللةةةةةبن، ي ةةةةة  أ  يحتةةةةةو  الغةةةةةذاء علةةةةة  كميةةةةةة صةةةةةغيرة 

الز ةةةةةةوت حيةةةةةة، تمةةةةةةد ال سةةةةةة   األحمةةةةةةاض الدهنيةةةةةةة األساسةةةةةةية و الضةةةةةةرور ة للنمةةةةةةو؛ وت ةةةةةةبت مةةةةةةن 
 خمسة م موعات  ذائية.

 فةي مةرات سة  أو خمةس الطعةام نلة  يحتةاج سةنوات خمةس عةن عمةر  يقةل الةذ  الطفةل 
 لمةدة تومي ةةا نضةا ية وجبةةة نلةة  مةرض أ  مةةن شةةفائة  عةد الطفةةل يحتةاج اليةوم، كةذلك
 .أسبوعين

  النسةةةةبة للشةةةةةص البةةةةالغ ي ةةةة  أ  تحتةةةةو  الوجبةةةةة علةةةة  صةةةةن  علةةةة  األقةةةةل مةةةةن كةةةةل م موعةةةةة 
و تراعةةةةةة  أ  يكةةةةةةو   هةةةةةةا خضةةةةةةار طةةةةةةااج أو فواكةةةةةة  طااجةةةةةةة لتةةةةةةوفير فيتةةةةةةامين ج )الةضةةةةةةار  ةةةةةةدتل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83
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للفواكةةةة ( و ايضةةةةا تراعةةةةة  أ  يكةةةةو  مةةةةةن  ةةةةين مكوناتهةةةةا خضةةةةةار  ةةةةامق مفةةةةةل السةةةةبانث أوالملوخيةةةةةة 
  ر لتكو ن فيتامين أ. أو فاكهة أو خضار ملو  مفل ال ز 

 االقالض من شرب المياة الغاا ة و استبدالها  الع ائر الطااجة 
  .ال داع  لتناوض أدو ة المكمالت الغذائية و الفيتامينات و العقاقير المنشطة للطاقة 
 صةةحتها علةة  للحفةةا  مناسةةبة  كميةةات المتةةواا   الغةةذاء نلةة  والمرضةةع الحامةةل تحتةةاج 

كةةةوب لةةةبن علةةة  األقةةةل ولةةةذلك  2تحتةةةو  وجباتهةةةا علةةة  مةةةا يعةةةادض ي ةةة  أ  طفلهةةةا لةةةذا  وصةةةحة
البنةةةةةةاء ت ةةةةةةبت م موعةةةةةةة  نةةةةةةاء  فةةةةةة   الم موعةةةةةةات ت ةةةةةةبت أرلعةةةةةةة م موعةةةةةةات حيةةةةةة، أ  م موعةةةةةةة

 العظام: اللبن و مشتقات  و م موعة  ناء األنس ة:  اقي مكونات الم موعة
  اإلعتبةةةةار نحتياجةةةةات عنةةةةد نعةةةةداد طعةةةةام األسةةةةرة ي ةةةة  التككيةةةةد علةةةة  سةةةةالمة الغةةةةذاء و األخةةةةذ فةةةةي

جميةةةةةةةةع األفةةةةةةةةراد مةةةةةةةةع مراعةةةةةةةةاة اإلحتياجةةةةةةةةات الةاصةةةةةةةةة  نةةةةةةةةاء علةةةةةةةة  السةةةةةةةةن و النةةةةةةةةوع و المشةةةةةةةةاكل 
 ال حية ن  وجدت.

 

 الفط   و التغذية ف  الطفولة المبكرة 

الفطةةةةةةام هةةةةةةةو تلةةةةةةةك الفتةةةةةةةرة للبةةةةةةةدء   دخةةةةةةةاض  عةةةةةةة  األصةةةةةةناف المحةةةةةةةددة مةةةةةةةن الطعةةةةةةةام نلةةةةةةة  النظةةةةةةةام الغةةةةةةةذائي الةةةةةةةةان 
ل ةةةةةلبة المعةةةةةدة  شةةةةةكلا خةةةةةان  ةةةةةيمكن ادخالهةةةةةا  شةةةةةكل تةةةةةدر  ي  دايةةةةةة مةةةةةن الشةةةةةهر السةةةةةاد   الطفةةةةةل. أمةةةةةا األطعمةةةةةة ا

 .من العمر

 أس س  ت الفط  

 تبدأ الفطام عند سن ستة أشهر -
 ال نبدأ الفطام و الطفل مر    -
علةةةة  عمةةةةر سةةةةنة يمكةةةةن أ  تتنةةةةاوض مةةةةن  ,نبةةةةدأ  طعةةةةام مضةةةةروب  ةةةة  مهةةةةرو  جيةةةةدا و تةةةةزداد السةةةةمك تةةةةدر  يا -

 طعام العائلة  دو   هارات.
عةةةةود  الطفةةةةل علةةةة  طعةةةةام واحةةةةد جدتةةةةد و ا ةةةةدئي  كميةةةةة قليلةةةةة جةةةةدا تةةةةزداد تةةةةدر  يا، ملعقةةةةة صةةةةغيرة  ةةةة  تةةةةزداد  -

فةةةةةةي اليةةةةةةوم التةةةةةةالي و التةةةةةةالي و هكةةةةةةذا. مةةةةةةفال صةةةةةةفار  يضةةةةةةة نبةةةةةةدأ  قطعةةةةةةة صةةةةةةغيرة جةةةةةةدا فةةةةةةي اليةةةةةةوم األوض و 
 ل فار كامال.  نهاية األسبوع تتناوض ا
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عنةةةةد ندخةةةةاض طعةةةةةام جدتةةةةد يعطةةةةةي قبةةةةل الرضةةةةةعة ليكةةةةو  الطفةةةةل جائعةةةةةا و ال ترفضةةةة ، و  عةةةةةد أ  تتعةةةةود عليةةةةة   -
 ترضع أوال    يعط  الطعام أل  اإلمت ان القو  للطفل ال ائع يساعد عل  ندرار اللبن.

وع و نعا حةةةةةد   مشةةةةةاكل مةةةةةن طعةةةةةام معةةةةةين مفةةةةةل نسةةةةةهاض، قيةةةةة  أو طفةةةةةت جلةةةةةد  / حساسةةةةةية يسةةةةةح  هةةةةةذا النةةةةة -
 تعاد المحاولة  عد فترة.

فةةةةةةي  دايةةةةةةة نعطةةةةةةاء الطعةةةةةةام قةةةةةةد يةةةةةةةرج الطفةةةةةةل الطعةةةةةةام  لسةةةةةةان  و هةةةةةةذا طبيعةةةةةةي و ال يعنةةةةةةي أ  الطفةةةةةةل كةةةةةةار   -
 للطعام، و لكن  تلقائي الختالف عملية البلع عن المص المتعود علي  في الرضاعة.

لوجبةةةةةةات و تقةةةةةةل شةةةةةةهور يمكةةةةةةن أ  تسةةةةةةتبدض رضةةةةةةعة فةةةةةةي وسةةةةةةط النهةةةةةةار  وجبةةةةةةة و تةةةةةةزداد عةةةةةةدد ا 8مةةةةةةن سةةةةةةن  -
 الرضعات تدر  يا حت  عمر سنتين حي، تتوق  الرضاعة و تت  الفطام.

ال تسةةةةةةةتةدمي أسةةةةةةةالي  عنيفةةةةةةةة إلنهةةةةةةةاء الرضةةةةةةةاعة مةةةةةةةن الفةةةةةةةد  و نتمةةةةةةةام الفطةةةةةةةام؛ ال تةةةةةةةدهني الحلمةةةةةةةة  مةةةةةةةادة 
منفةةةةةةرة، ال تبعديةةةةةة  عنةةةةةةك و تحرميةةةةةة  منةةةةةةك أو  يةةةةةةر علةةةةةةك مةةةةةةن األسةةةةةةالي  التةةةةةةي تضةةةةةةر  الطفةةةةةةل نفسةةةةةةيا و قةةةةةةد 

 تتسب   رفض  لألكل أو البكاء المستمر مما يضر   حت  البدنية و النفسية. 
 لألعم و المخت فة: األطعمة المن سبة

شةةةةهور: خضةةةةار مسةةةةلوق و مهةةةةرو  جيةةةةدا، فاكهةةةةةة مهروسةةةةة مةةةةوا مةةةةفال، الحبةةةةوب مفةةةةل البليلةةةةة  ةةةةةاللبن،  8 – 6سةةةةن 
األرا،  قوليةةةةةةات مفةةةةةةةل الفةةةةةةةوض مقشةةةةةةةر و مهةةةةةةةرو  جيةةةةةةةدا و العةةةةةةةد ، صةةةةةةةفار  ةةةةةةةي  مسةةةةةةةلوق يكةةةةةةةو  ن ةةةةةةة  مطهةةةةةةةي 

 ليسهل البلع )البياض تت  تناول  عند سنة من العمر(

بةةةةةةدأ ندخةةةةةةاض اللحةةةةةةوم و الفةةةةةةراش و األسةةةةةةما  فةةةةةةي البدايةةةةةةة مفرومةةةةةةة أو مقطعةةةةةةة قطعةةةةةةا صةةةةةةغيرة. و مةةةةةةن الشةةةةةةهر الفةةةةةةامن ن
 تدر  يا تتناوض طعام العائلة عند عمر سنة.

عنةةةةةد سةةةةةةن سةةةةةةنتين تةةةةةت  نعطةةةةةةاء الطفةةةةةةل مةةةةةةن الم موعةةةةةات الغذائيةةةةةةة الةةةةةةفالث األساسةةةةةية: م موعةةةةةةة البنةةةةةةاء و الطاقةةةةةةة و 
ة و كميةةةةةةةة مةةةةةةةن الز ةةةةةةة  النبةةةةةةةاتي لتةةةةةةةوفير األحمةةةةةةةاض الدهنيةةةةةةةة الوقايةةةةةةةة مةةةةةةةع التككيةةةةةةةد علةةةةةةة  وجةةةةةةةود اللةةةةةةةبن و/أو مشةةةةةةةتقات

 امة للنمو و توفير م در كافي للطاقة.الاألساسية ال

 وجبات توميا. 5 – 4يحتاج الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة نل  

أل  معةةةةةدة الطفةةةةةل صةةةةةغيرة و احتياجاتةةةةة  الغذائيةةةةةة كبيةةةةةرة، لةةةةةذا ي ةةةةة  ا  يكةةةةةو  كةةةةةل مةةةةةا تتناولةةةةة  مةةةةةن طعةةةةةام صةةةةةحي و 
لةةةةةذا ي ةةةةة  ت نةةةةة  / اإلقةةةةةالض جةةةةةدا مةةةةةن أكةةةةةل الحلةةةةةو  و الشةةةةةيكوالتة، و كةةةةةذلك الوجبةةةةةات ال ةةةةةاهزة و الشيبسةةةةةي و  مفيةةةةةد.
 ماشا  . 
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 تت  متا عة منحن  نمو الطفل في الوحدة ال حية ل كتشاف المبكر لتكخر النمو الناتل من سوء التغذية.

 الةن المدوس  و تغذية المراهقين

   فة خاصةي   اإلهتمام  تغذية هذ  الفئة 
 ألنها ف  مرحلة النمو السر ع و اادياد الحركة •
 التغذية تؤ ر عل  النشاط البدني و الذهني و عل  التح يل الدراسي  •
مةةةةن الفئةةةةات الحساسةةةةة  والتةةةةي قةةةةد تكةةةةو  أكفةةةةر عرضةةةةة ل صةةةةا ة  ةةةةكمراض سةةةةوء التغذيةةةةة )مفةةةةل األنيميةةةةا،  •

 ود السمنة، تكخر النمو أو فقد الوا  ونقص فيتامين )أ( و الي
هةةةةذ  الفئةةةةة فةةةةي مرحلةةةةة تكةةةةو ن العةةةةادات ال ةةةةحية و الغذائيةةةةة التةةةةي قةةةةد تالامهةةةةا فةةةةي  ةةةةاقي مراحةةةةل العمةةةةر،  •

لةةةةةةةذلك ال ةةةةةةةد مةةةةةةةن االهتمةةةةةةةام  ت ةةةةةةةحيت العةةةةةةةادات والسةةةةةةةلوكيات الغذائيةةةةةةةة فةةةةةةةي المنةةةةةةةزض والمةةةةةةةدار   تغذيةةةةةةةة 
 الطالب التغذية السليمة.

 2200 -2000يحتةةةةةةةاج ال سةةةةةةة  نلةةةةةةة   21اإلحتياجةةةةةةةات الغذائيةةةةةةةة للمراهةةةةةةةق تفةةةةةةةوق اإلحتياجةةةةةةةات للبةةةةةةةالغ )قبةةةةةةةل سةةةةةةةن 
طبقةةةةةا للنةةةةةوع و درجةةةةةة النشةةةةةاط البةةةةةدني(؛ و هةةةةةو  ةةةةةذلك  1800 – 1500سةةةةةعر حةةةةةرار  تةةةةةنةف  فةةةةةي الكبةةةةةر مةةةةةا  ةةةةةين 

 ي   يجب مراع ة م قد يحتاج لكميات أكبر من الطعام. و في السن المدرسي ومرحلة المراهقة 

   تنةةةةةاوض أ ذيةةةةةة متنوعةةةةةة ومتواانةةةةةة مةةةةةن جميةةةةةع الم موعةةةةةات الغذائيةةةةةة )أنظةةةةةر الهةةةةةرم الغةةةةةذائي(،  حيةةةةة، يحتةةةةةو
 الغذاء عل  جميع العناصر الغذائية الرئيسية لنمو ال س .  

   الحةةةةةةرن علةةةةةة  تنةةةةةةاوض وجبةةةةةةة اإلفطةةةةةةار فةةةةةةي المنةةةةةةزض إلمةةةةةةداد ال سةةةةةة   الطاقةةةةةةة فةةةةةة  فتةةةةةةرة ال ةةةةةةباي و تمنحةةةةةة
 تساعد عل  التعل . النشاط و الفقة  النفس و 

  اإلضةةةةةةافة نلةةةةةة  اإلفطةةةةةةار تتنةةةةةةةاوض الطفةةةةةةل فةةةةةةي منت ةةةةةةة  اليةةةةةةوم الدراسةةةةةةي وجبةةةةةةة خ يفةةةةةةةة معةةةةةةدة فةةةةةةي المنةةةةةةةزض 
 للمساعدة عل  النشاط و الحيو ة و التح يل الدراسي.

  اإلعتةةةةةةداض فةةةةةةي اسةةةةةةتهال  الةةةةةةدهو  والسةةةةةةكر ات واألطعمةةةةةةة عات السةةةةةةعرات الحرار ةةةةةةة المرتفعةةةةةةة و  يةةةةةةر المفيةةةةةةدة
الشيبسةةةةةةة  و الوجبةةةةةةةات السةةةةةةةر عة مفةةةةةةةل البرجةةةةةةةر و مةةةةةةةا شةةةةةةةا  . يمكةةةةةةةن اإلستعاضةةةةةةةة عنهةةةةةةةا  ةةةةةةةل مضةةةةةةةرة، مفةةةةةةةل 

 ةةةةةةةالفوض السةةةةةةةوداني، سةةةةةةةندوتو فةةةةةةةوض أو جةةةةةةةبن، الةةةةةةةاد  أو مهلبيةةةةةةةة لةةةةةةةبن. ي ةةةةةةة  أ  تراعةةةةةةة  تواجةةةةةةةد األطعمةةةةةةةة 
 المفيدة في كانتين المدرسة و منع األطعمة الضارة.

 ء التحةةةةةةّدث علةةةةة  التليفةةةةةةو ، تال يةةةةةةا  أل  تز ةةةةةةد عةةةةةدم تنةةةةةةاوض الوجبةةةةةةة الغذائيةةةةةة أ نةةةةةةاء مشةةةةةةاهدة التلفز ةةةةةو  أو أ نةةةةةةا
  .الكمية المتناولة عن تلك الطبيعية

 .اإلنتظام في ممارسة الر اضة للبنات و البنين 
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 .متا عة الوا  و الطوض لتقيي  الحالة الغذائية و تفاد  السمنة 
 تغذية الشب ب و الب لغين / سن الرشد

مةةةةةن جميةةةةةع الم موعةةةةةات الغذائيةةةةةة )أنظةةةةةر الهةةةةةرم الغةةةةةذائي(،  حيةةةةة، فةةةةةي هةةةةةذ  المرحلةةةةةة تتنةةةةةاوض الفةةةةةرد الغةةةةةذاء المتةةةةةواا  
يحتةةةةةةو  الغةةةةةةذاء علةةةةةة  جميةةةةةةع العناصةةةةةةر الغذائيةةةةةةة للحفةةةةةةا  علةةةةةة  الحيو ةةةةةةة و النشةةةةةةاط و ت دتةةةةةةد الةاليةةةةةةا. كمةةةةةةا ي ةةةةةة  

ا أو مةةةةةا ال يقةةةةةل عةةةةةن خمسةةةةةة د يقةةةةةة توميةةةةة 30 – 20مةةةةةن  ممارسةةةةةطة أنشةةةةةطة ر اضةةةةةية و مةةةةةن أ سةةةةةطها المشةةةةةي لمةةةةةدة 
 مرات أسبوعيا.

 والنشةاط، والراحةة، العمةل،  ةين ي مةع حيةاة أسةلوب اتبةاع و لة  المتةواا ، الغةذاء نلة  المراهةق يحتةاج 
 والتعل  للنمو المالئ  المناش لتوفير والنوم
 تغذيةالح مل 

 تتن ول األ  غذا  األسرة المتك مل الة بق ذكره مع مراع ة

 عل  األقل أو ما يعادلها من منت ات األلبا .كوب لبن  2تناوض  -
اإل تعةةةةةةاد تمامةةةةةةا عةةةةةةن الطعةةةةةةام المملةةةةةةت )المةةةةةةو، المةلةةةةةةل، السةةةةةةمك المملةةةةةةت، و يرهةةةةةةا(؛ و يمكةةةةةةن األكةةةةةةل مةةةةةةن  -

 طعام األسرة العاد  عل  أ  يكو  الملت منةف  في طعام األسرة   فة عامة 
 إلمسا . تناوض كميات كا ية من الةضر و/أو الفاكهة توميا للوقاية من ا -
 تناوض أقران الحدتد و الفوليك  انتظام. -
 تقسي  الوجبات عل  خمس مرات  حي، تكو  كل وجبة صغيرة و خاصة في الحمل المتقدم. -
فةةةةةةي  دايةةةةةةة الحمةةةةةةل نعا كةةةةةةا  هنةةةةةةا  شةةةةةةكوى مةةةةةةن الشةةةةةةعور  الغفيةةةةةةا  فةةةةةةي ال ةةةةةةباي يمكةةةةةةن التغلةةةةةة  علةةةةةة  هةةةةةةذا  -

البسةةةةةةكوت قليةةةةةةل الدسةةةةةة ( و تتناولهةةةةةةا قبةةةةةةل الشةةةةةةعور  ةةةةةةك  يكةةةةةةو    ةةةةةةوار األم قطعةةةةةةة مةةةةةةن العةةةةةةيو ال ةةةةةةاف )أو 
 النهوض من الفراش  بضع دقائق.

 س: هل الونم )ط ب  وع معين من الطع  ( دلع؟

لةةةةيس  الضةةةةرورة، ولكةةةةن عةةةةادة يكةةةةةو  ننعكةةةةا  طبيعةةةةي الحتيةةةةاج ال سةةةة  لعن ةةةةةر  ةةةةذائي معةةةةين موجةةةةود فةةةةي هةةةةةذا  ج:
 الطعام.

 هو تناوض األم للفيتامينات واألمالي المعدنية مفل الكالسيوم الحل
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 تغذية المرضع

 تتن ول األ  غذا  األسرة المتك مل الة بق ذكره مع مراع ة

 كوب لبن عل  األقل أو ما يعادلها من منت ات األلبا . 2تناوض  -
 كوب توميا للمساعدة عل  ندرار اللبن. 12 – 10شرب كمية كا ية من الماء  -
 شهور لتعو   الفاقد من الحدتد في الوالدة. 6اإلستمرار في تناوض أقران الحدتد لمدة  -
 ت ن  تناوض أدو ة نال  استشارة طبي  أل   ع  األدو ة تفرا في اللبن. -
التقليةةةةةةل مةةةةةةن  عةةةةةة  األطعمةةةةةةة التةةةةةةي قةةةةةةد تسةةةةةةب  حساسةةةةةةية أو انتفةةةةةةاش للطفةةةةةةل مفةةةةةةل الشةةةةةةيكوالتة و الكرنةةةةةة  و  -

 ح  ارتباط طعام معين  حدوث مشاكل للطفل.القرنبيط و عل  األم أ  تال
 التغذية ف  وسط العمر )سن األمل(

سةةةةن األمةةةةل ) اليةةةةك ( لةةةةيس  دايةةةةة التقةةةةدم فةةةةي العمةةةةر  ةةةةل هةةةةو مرحلةةةةة عمر ةةةةة فسةةةةيولوجية عاديةةةةة  يمكةةةةن التعامةةةةل 
والتعةةةةةةايو معهةةةةةةا  سةةةةةةهولة فةةةةةةال تةةةةةةدعي نفسةةةةةةك للقلةةةةةةق  أو ت ةةةةةةدتق أى معلومةةةةةةات  محبطةةةةةةة تةةةةةةؤ ر علةةةةةة  نفسةةةةةةيتك 

 وشة يتك. عل  األسرة أ  تساند السيدة في هذ  المرحلة مع مراعاة ما تلي: 
ن شةةةةةةرب الحليةةةةةة  ومشةةةةةةتقات األلبةةةةةةا  للحمايةةةةةةة مةةةةةةن مةةةةةةرض هشاشةةةةةةة العظةةةةةةام نتي ةةةةةةة لةسةةةةةةارة اإلكفةةةةةةار مةةةةةة -

  .هرمو  اإلستروجين
اإلكفةةةةةةةارمن تنةةةةةةةاوض األسةةةةةةةما  مفةةةةةةةل السةةةةةةةالمو  الغنةةةةةةةي  األحمةةةةةةةاض الدهنيةةةةةةةة الضةةةةةةةرور ة للمحافظةةةةةةةة علةةةةةةة   -

  .البشرة والوقاية من أمراض القل 
بة عاليةةةةةة مةةةةةن مضةةةةةادات األكسةةةةةةدة و اإلكفةةةةةار مةةةةةن تنةةةةةاوض الةضةةةةةروات والفواكةةةةة  التةةةةةي تحتةةةةةةو  علةةةةة  نسةةةةة -

الفيتامينةةةةةةات الضةةةةةةرور ة جةةةةةةدا  ل ةةةةةةحة المةةةةةةرأة فةةةةةةي هةةةةةةذ  المرحلةةةةةةة؛ و تحتةةةةةةو  علةةةةةة  األليةةةةةةاف للوقايةةةةةةة مةةةةةةن 
 اإلمسا . 

أكةةةةةواب توميةةةةةا  التةةةةةي تعمةةةةةل علةةةةة   8الموا بةةةةةة علةةةةة  شةةةةةرب كميةةةةةات كبيةةةةةرة مةةةةةن المةةةةةاء  مةةةةةا ال يقةةةةةل عةةةةةن  -
هةةةةذ  المرحلةةةةة وأيضةةةةا  لز ةةةةادة كفةةةةاءة الةةةةدورة  ا ةةةةادة معةةةةدض التمفيةةةةل الغةةةةذائي فةةةةي ال سةةةة  لت نةةةة  السةةةةمنة فةةةةي

 .الدمو ة وتةليص ال س  من الشوائ  والسموم
ضةةةةرورة التقليةةةةل مةةةةن تنةةةةةاوض المةةةةواد الغنيةةةةة  الةةةةةدهو  نتي ةةةةة ل ةةةةعولة حةةةةةرق السةةةةعرات الحرار ةةةةة والةةةةةتةلص  -

 من الدهو  المتراكمة في خاليا ال س  ا ناء مرحلة سن األمل  وعلك لت ن  السمنة.
 مرات في األسبوع.  4-3اإلنتظام في ممارسة الر اضة  -
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األطعمةةةةة الحةةةةارة كونهةةةةا تز ةةةةد مةةةةن حةةةةدة الهبةةةةات  –المشةةةةرولات السةةةةاخنة جةةةةدا   –التقليةةةةل مةةةةن تنةةةةاوض القهةةةةوة -
  .الساخنة أكفر األعراض المرافقة لسن األمل  شيوعا  

 مراعاة النوم المر ت لتهدئة األع اب والتة يف من الضغوط النفسية. -
 ض الفيتامينات والمكمالت الغذائية الضرور ة وفقا لن يحة الطبي .تناو  -

 تغذية كب و الةن

كبةةةةةار السةةةةةن معرضةةةةةو  لمشةةةةةاكل  ذائيةةةةةة منهةةةةةا فقةةةةةدا  الةةةةةوا  و األنيميةةةةةا و أحيانةةةةةا السةةةةةمنة. و تغذيةةةةةة المسةةةةةنين تهةةةةةدف 
ال ةةةةةةحية و الوقايةةةةةةة مةةةةةةن نلةةةةةةي تلبيةةةةةةة اإلحتياجةةةةةةات الفسةةةةةةيولوجية و الحفةةةةةةا  علةةةةةة  و ةةةةةةائ  ال سةةةةةة ، اإلرتقةةةةةةاء  الحالةةةةةةة 

 سوء التغذية.
 بعض العوامل المؤثرة ع ى تغذية كب و الةن:

 ق ور حاسة الش  و حاسة التذوق. -
 مشاكل في األسنا . -
 ننةفاض اإلحتياجات من الطاقة. -
 عدم الشعور  العطو. -
 مشاكل نفسية و ع بية. -
 فقدا  الر بة في الطعام. -

 أمراض سو  التغذية

تنةةةةةةتل سةةةةةةوء التغذيةةةةةةة مةةةةةةن أ  العناصةةةةةةر الغذائيةةةةةةة الموجةةةةةةودة علةةةةةة  مسةةةةةةتوى الةليةةةةةةة  يةةةةةةر متناسةةةةةة  مةةةةةةع اإلحتياجةةةةةةات 
الكميةةةةة أو النوعيةةةةة لل سةةةة . سةةةةوء التغذيةةةةة تنشةةةةك مةةةةن عةةةةدم تنةةةةاوض طعةةةةام متةةةةواا  )سةةةةوء تغذيةةةةة أولةةةةي(؛ وهةةةةذا هةةةةو النةةةةوع 

وض كةةةةل فةةةةرد الغةةةةذاء المتةةةةواا   ةةةةدو  نقةةةةص األهةةةة .  يمكةةةةن الوقايةةةةة مةةةةن سةةةةوء التغديةةةةة األولةةةةي  التوعيةةةةة الغذائيةةةةة ليتنةةةةا
أو ا ةةةةادة عةةةةةن نحتياجاتةةةة  الشة ةةةةةية كمةةةةةا عكةةةةر فةةةةةي مةةةةةا سةةةةبق، و أحيانةةةةةا نحتةةةةاج نلةةةةةي مكمةةةةةالت  ذائيةةةةة مفةةةةةل الحدتةةةةةد 

 ( لكبار السن. 12للحامل و فيتانين )أ( للرضع و )ب

عةةةةةام أو سةةةةةوء قةةةةد تنشةةةةةك سةةةةةوء التغذيةةةةةة مةةةةةن وجةةةةةود أمةةةةةراض )سةةةةةوء تغذيةةةةةة  ةةةةةانو ( تتسةةةةةب  فةةةةةي عةةةةةدم الهضةةةةة  ال يةةةةةد للط
بواسةةةةةةةير مةةةةةةةفال( أو مشةةةةةةةاكل فةةةةةةةي األيةةةةةةة  الاإلمت ةةةةةةةان أو ا ةةةةةةةادة الفاقةةةةةةةد )مفةةةةةةةل اإلسةةةةةةةهاض أو النةةةةةةةزف البطةةةةةةة  مةةةةةةةن 

 الغذائ  )التمفيل الغذائي(؛ في هذ  الحاالت ي   عالج المسببات لتحسين الحالة الغذائية.
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 الرس  ل االس س ة: 

  الوقاية خير من العالج.في أمراض سوء التغذية كما في  يرها من المشاكل ال حية 
 تتةك ر التةي التغذيةة سةوء  ةكمراض اإلصةا ة فةي تتسةب  المتةواا   أو يةر الكةافي،  يةر الغةذاء 

 الكبار. من أكفر الةامسة دو   الرضع واألطفاض  ها
 مةن األولة  السةتة األشةهر خةالض األساسةية الغذائيةة الطفةل احتياجةات كافةة األم لةبن تةوفر 

 إلصةا ة رئيسةي ا سةبب ا يعتبةرا   الزجاجةة والتغذيةة ال ةناعية، األلبةا  اسةتعماض كمةا أ  عمةر ،
 .التغذية  كمراض سوء األطفاض

  نقةةةةةص البةةةةةةروتين و الطاقةةةةةةة فةةةةةةي الةمةةةةةةس سةةةةةةنوات األولةةةةة  مةةةةةةن العمةةةةةةر تتسةةةةةةب  فةةةةةةي ا ةةةةةةادة نسةةةةةةبة
حةةةةةةةدوث األمةةةةةةةراض المعديةةةةةةةة فةةةةةةةي هةةةةةةةذ  السةةةةةةةن، و تتسةةةةةةةب  فةةةةةةةي تةةةةةةةكخر النمةةةةةةةو العقلةةةةةةةي و التةةةةةةةكخر 

المةتلفةةةةةة و قلةةةةة اإلنتاجيةةةةةة عنةةةةةد الكبةةةةةر؛ و مةةةةن  ةةةةة  يكلةةةةة  الدولةةةةةة خسةةةةةائر  الدراسةةةةي فةةةةةي المراحةةةةةل
 كبيرة.

 .اإلستفمار في صحة و تغذية األطفاض يساه  في التنمية 
 مفةل  األنيميةا، اإلصةا ة خطةر لتفةاد   الحدتةد الغنيةة األ ذيةة تنةاوض نلة  الطفةل يحتةاج: 

 .والبقدونس وال رجير، ث،والسبان الملوخية، مفل الداكنة الور ية اللح ، والةضراوات
  النقاهةة فتةرة وفةي( المةرض مةن شةفائ   عةد نضةا ية  ذائيةة وجبةات الطفةل نعطةاء ي ة( 

 يسةتعيد عنةةدما نال المةةرض مةن كلي ةا الطفةل تتعةاف  وال نمةو ، و واصةةل ليسةتعيد صةحت 
 اسةةتمر مةا نعا المةةةتص الطبية  مراجعةةة و  ة  .مرضةة  عليةة  قبةل كةا  الةةذ  الةوا  

 .أيام  ضعة تز د عل  لفترة الشهية وفقدا  المرض،
  متةوفرة  وهةي الفوليةك، وحمة  الحدتةد، أقةران مةن وقائيةة جرعةات الحامةل تتنةاوض أ  ي ة

 .والسكا  ال حة لواارة التا عة ال حية  الوحدات م ان ا
 فقةر اإلصةا ة احتمةاالت مةن و ز ةد للحدتةد، ال سة  امت ةان نسةبة مةن الشةا  شةرب يقلةل  

 .مباشرة األكل  عد وخاصة كبيرة  كميات الشا  شرب من التقليل ي   الدم، ولذلك
 األم تسةاعد الطبيعيةةة والرضةةاعة ك ة ، 12 – 10حةةوالي  الحمةةل خةةالض األم وا   تز ةد 

 . السمنة نصا تها وعدم الوالدة،  عد الزائد الوا   التةلص من عل 
 التغذية سوء ألمراض المبكر االكتشاف عل  تساعد والطفل لألم الدور ة المتا عة. 
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  ن  حية، ألسةرتها، جيةدة تغذيةة تضةمن أ  -األسةرة أفةراد كةل ولةدع  -الواعيةة األم   مكةا 
 .السليمة التغذية وأسس  عناصر الوعي نقص نتي ة عادة يحدث سوء التغذية

 عةدم تعةو   خاللهةا مةن يمكةن التةي الغذائيةة البةدائل واألسةرة األم تعةرف أ  الضةرور   مةن 
 . عليها الح وض تعذر أو الغذائية، المواد توفر  ع 

 

  أهم أمراض سو  التغذية ف  مصر:

األنيميةةةةةا، نقةةةةةص البةةةةةروتين و الطاقةةةةةة، التقةةةةةزم، نقةةةةةص فيتةةةةةامين )د( / لةةةةةين العظةةةةةام، نقةةةةةص فيتةةةةةامين )أ(، نقةةةةةص اليةةةةةود 
 و السمنة.

 األ  م   

األنيميةةةةةا هةةةةةي نقةةةةةص الهيموجلةةةةةولين و كةةةةةرات الةةةةةدم الحمةةةةةراء فةةةةةي الةةةةةدم. تنةةةةةتل األنيميةةةةةا مةةةةةن نقةةةةةص الحدتةةةةةد أو فيتةةةةةامين 
 ( أو حم  الفوليك. 12)ب

 أعراض األ  م  

 شحوب ال لد و األ شية المةاطية و األ افر. -
 اإلرهاق السر ع و فقد النشاط و الدوخة. -
 الةموض و الر بة في النوم. -
 التركيز و ننةفاض األداء المدرسي.عدم القدرة عل  -
 تكخر النمو. -

 الوق ية

تنةةةةةاوض  ةةةةةذاء متةةةةةواا  يحتةةةةةو  علةةةةة  م ةةةةةادر  نيةةةةةة  الحدتةةةةةد مفةةةةةل اللحةةةةةوم الحمةةةةةراء و الكبةةةةةد وصةةةةةفار البةةةةةي   -
 و الةضراوات الور ية شدتدة الةضار و الفاكهة والعسل األسود.

 عدم شرب الشا   عد الطعام و تؤجل لمدة ساعة عل  األقل. -
 لطفيليات.عالج ا -
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 عةةةةة  الفئةةةةةات تحتةةةةةاج نلةةةةةة  تنةةةةةاوض أقةةةةةران الحدتةةةةةةد للوقايةةةةةة )الحامةةةةةل و المرضةةةةةةع ولةةةةةين الةةةةةوالدات لتعةةةةةةو    -
 مةزو  الحدتد عند األم و أحيانا الطفولة المبكرة و أطفاض المدار (.

 المباعدة  ين الحمل. -
  قص البروتين و الط قة

 المرحلة العمر ة. تةتل  مسميات و أعراض مرض نقص البوتين و الطاقة  اختالف

  Energy Malnutrition (PEM) –Protein  سنوات 5األطف ل اقل من 

 نقص الوا   النسبة للسن -
 نقص الوا   النسبة للطوض / النحافة -
 نقص الطوض  النس  للسن / التقزم  )و نتل عن نقص العدتد من العناصر الغذائية( -
 )كواشيوركور(النقص الشدتد تنتل عن  الهزاض أو التورم الغذائي  -
 تكخر النمو -
 النحافة -

 الوق ية

 الرضاعة الطبيعية و الفطام السلي . -
 تناوض الغذاء المتواا  في جميع األعمار مع اإلهتمام  م ادر البروتينات. -
متا عةةةةةة النمةةةةةو فةةةةةي األطفةةةةةاض  اسةةةةةتةدام ممنحنةةةةة  النمةةةةةوم والتككةةةةةد مةةةةةن معةةةةةدض النمةةةةةو المناسةةةةة  للسةةةةةن و لةةةةةيس  -

 فقط ا ادة في الوا .
 التطعي  للوقاية من األمراض المعدية التي تؤ ر عل  الحالة الغذائية لألطفاض. -
 الوقاية من اإلسهاض. -

 لين العظ  

لةةةةةةةين العظةةةةةةةام فةةةةةةةي ال ةةةةةةةغار يسةةةةةةةم  الكسةةةةةةةاي و مةةةةةةةن أعراضةةةةةةة  ضةةةةةةةع  فةةةةةةةي العضةةةةةةةالت؛ التةةةةةةةكخر فةةةةةةةي ال لةةةةةةةو  و 
 المشي، تقو  في األرجل و تشوهات في العظام. 

و مةةةةن أعراضةةةة   الم و كسةةةةور فةةةةي العظةةةةام و   (Osteomalaciaن العظةةةةام  )لةةةةين العظةةةةام فةةةةي الكبةةةةار يسةةةةم  وهةةةة
 ضع  في العضالت.
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 تنتل لين العظام من نقص فيتامين )د( و / أو الكالسيوم و الفوسفور 

 السب  الرئيسي للين العظام في ال غار هو نقص فيتامين )د(

ث عةةةةادة فةةةةي السةةةةيدات فةةةةي سةةةةن الحمةةةةل مةةةةن السةةةةب  الرئيسةةةةي للةةةةين العظةةةةام فةةةةي الكبةةةةار هةةةةو نقةةةةص الكالسةةةةيوم؛ و يحةةةةد
 تكرار الوالدات مع عدم الح وض عل  اإلحتياجات الغذائية من الكالسيوم.

 الوق ية

 تناوض الغذاء المتواا  و التعرض ألشعة الشمس. -
 المكمالت الغذائية: فيتامي  )د( و الكالسيوم. -

  قص فيت مين أ

تنةةةةةةتل عنةةةةةة  التةةةةةةكخر فةةةةةةي النمةةةةةةو و رتفةةةةةةاع معةةةةةةدض اإلصةةةةةةا ة األطفةةةةةةاض هةةةةةة  األكفةةةةةةر عرضةةةةةةة لةةةةةةنقص فيتةةةةةةامين )أ(؛ الةةةةةةذ  
 ةةةةةاألمراض و خاصةةةةةة نلتها ةةةةةات ال هةةةةةاا التنفسةةةةةي و نرتفةةةةةاع معةةةةةدض الو يةةةةةات. كمةةةةةا تتسةةةةةب  فةةةةةي مشةةةةةاكل فةةةةةي العةةةةةين و 

 العش  الليلي.

 الوق ية

 تناوض الغذاء المتواا  الغني  الةضر شدتدة الةضار والفاكهة الملونة، و اللبن كامل الدس . -
 جرعة من فيتامين )أ(  عد الوالدة. تعط  األم -
 شهر. 18شهور و  9يعط  الطفل جرعة من فيتامين )أ( في سن  -

  قص اليود

اليود ضرور  لو ائ  الغدة الدر ية التي تؤ ر عل  جميع و ائ  ال س .  من أعراض نقص اليود تضة  الغدة 
  الدر ية )ال و تر(

الر بةةةةة فةةةةي النةةةةوم، ا ةةةةادة فةةةةي الةةةةوا  ر ةةةة  ضةةةةع  الشةةةةهية مةةةةن أعةةةةراض نقةةةةص هرمةةةةو  الغةةةةدة الدر يةةةةة الكسةةةةل و 
 و نضطراب دقات القل . للطعام، ضع  العضالت، اإلمسا  المزمن، البطء في التفكير

نعا ولةةةةد الطفةةةةل و عنةةةةد  ق ةةةةور فةةةةي و ةةةةائ  الغةةةةدة الدر يةةةةة و لةةةة  تةةةةت  التشةةةةةيص الفةةةةور  و العةةةةالج فسةةةةوف تتسةةةةب  
 علك في التةل  العقلي للطفل.
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 الوق ية

 تناوض األطعمة الغنية  اليود مفل األسما  البحر ة و الملت اليود  -
فحةةةةةةةص عينةةةةةةةة دم مةةةةةةةن كعةةةةةةة  الطفةةةةةةةل فةةةةةةةي األسةةةةةةةبوع األوض  عةةةةةةةد الةةةةةةةوالدة و نعطائةةةةةةة  جرعةةةةةةةة تعو ضةةةةةةةية مةةةةةةةن  -

 هرمو  الغدة الدر ية مدى الحياة للحفا  عل  سالمت  الذهنية و ال سدية.
  التقز 

 وتناقص معدض النمو عند اإلنسا  هو من الظواهر األولية لسوء التغذية وتكرار األمراض المعدية مفل اإلسهاض 
، أ  خمس أطفاض م ر يعانو  من التقزم  سب  2014أكدت نتائل المست ال حي السكان  لعام )  الدتدا  الطفيلية

 (مشاكل سوء التغذية 

 الرس  ل االس س ة:

 

 

 

 

 

 األسب ب ال الثة الر  ة ة

 أواًل : سو  تغذية الطفل

 سب  عدم نعطاء الطفل  توم ( من  دء الحمل وحت  سنتين من عمر الطفل 1000معظ  الحاالت تحدث ف  ) 
فتضطر األم إلعطاء طفلها أطعمة محتو ة عل  التغذية السليمة , نتي ة الفقر و نةفاض المستو  اإلجتماعي لألسرة 

لذلك ن د الطفل يعان  من ا ادة ف   ( الكرلوهيدرات ) مفل وجبة تتضمن أرا مسلوق خال  من أى نوع من البروتينات
 الوا  ونقص الحدتد واألنيميا وق ر القامة.

  

  التقةةةةةةزم الغةةةةةةذائي هةةةةةةو تنةةةةةةاقص معةةةةةةدض النمةةةةةةو عنةةةةةةد األطفةةةةةةاض وهةةةةةةو مةةةةةةن الظةةةةةةواهر األوليةةةةةةة لسةةةةةةوء
 التغذية 

 ضرورة التوعية  كهمية الرضاعة الطبيعية و  كهمية المباعدة  ين الوالدات 
  رفةةةةةةع الةةةةةةوعي والمعرفةةةةةةةة عةةةةةةن مةةةةةةةةاطر سةةةةةةوء التغذيةةةةةةة علةةةةةةةي مسةةةةةةتقبل األطفةةةةةةةاض ، وخاصةةةةةةة عنةةةةةةةد

  ن بن  دو  أية نستشارات خاصة  تنظي  األسرةالفتيات ال غيرات الالتي تتزوجن و 
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 ث    : سو  التغذية لأل  أثن   الحمل والرض عة 

الحمل والرضاعة يمكن أ  تؤد  نلي التقزم الغذائي خاصة األم الت  تعان  من ضع  ال سد أو سوء تغذية األم أ ناء 

 األنيميا أ ناء الحمل

 البيئة الغير صح ة ث ل   :

األطفةةةةاض الةةةةذتن يعيشةةةةو  فةةةةي  يئةةةةة  يةةةةر صةةةةحية والتوجةةةةد  هةةةةا صةةةةرف صةةةةحي, وعةةةةدم نظافةةةةة أتةةةةدى األطفةةةةاض, وتلو هةةةةا 
أدوات ملو ةةةةةةةة فةةةةةةة  الفةةةةةةة  تةةةةةةةؤدى نلةةةةةةة  اإلصةةةةةةةا ة  ةةةةةةةالنزالت المعو ةةةةةةةة   فضةةةةةةةالت اإلنسةةةةةةةا   ةةةةةةة  وضةةةةةةةعها أو وضةةةةةةةع أى
 ولاإلسهاض والدتدا  مما يقلل من امت ان الغذاء

المةةةةةةاء  –( تةةةةةوم األولةةةةةة  مةةةةةةن حيةةةةةةاة الطفةةةةةةل وتةةةةةةوفير التغذيةةةةةةة السةةةةةةليمة 1000: اإلهتمةةةةةةام  التغذيةةةةةةة فةةةةةة  أض ) الوق يااااااة 
 لمعو ةالحماية من النزالت ا – سيل األتدى  –صرف صح  سلي   –النظيف 

 التوص  ت الع لم ة ل وق ية من التقز  الغذا  

 البدء مبكرا  في الرضاعة الطبيعية، أ  في  ضو  الساعة األول   عد الميالد •
) اعتبةةةةةارا       االقت ةةةةةار علةةةةة  الرضةةةةةاعة الطبيعيةةةةةة طةةةةةواض األشةةةةةهر السةةةةةتة األولةةةةة  مةةةةةن عمةةةةةر الطفةةةةةل. البةةةةةدء •

مةةةةةةن الشةةةةةةهر السةةةةةةاد ( فةةةةةةي نعطةةةةةةاء الطفةةةةةةل أ ذيةةةةةةة تكميليةةةةةةة مكمونةةةةةةة ومناسةةةةةةبة مةةةةةةن الناحيةةةةةةة التغذيةةةةةةة، مةةةةةةع 
 االستمرار في الرضاعة الطبيعية حت   لو   عامين من العمر 

 تنفيذ الةطوات السليمة لضما  ن اي الرضاعة الطبيعية •

  اكتش ذ التقز  الغذا  

العمةةةةةر( واسةةةةةتةدام منحنيةةةةةات النمةةةةةو) االلتةةةةةزام  ز ةةةةةارات متا عةةةةةة الطفةةةةةل  -طةةةةةوضعمةةةةةل المقةةةةةاتيس ال سةةةةةمانية للطفةةةةةل )ال
 و يا  منحني الطوض(

 الةمنة

السةةةةةةمنة هةةةةةةي ا ةةةةةةادة فةةةةةةي وا  ال سةةةةةة  نتي ةةةةةةة لتةةةةةةراك  الةةةةةةدهو  النةةةةةةاتل مةةةةةةن تنةةةةةةاوض فةةةةةةائ  مةةةةةةن الطاقةةةةةةة تز ةةةةةةد علةةةةةةة  
 استهال  ال س  للبيام  الو ائ  الحيو ة و النشاط.

 تت  تشةيص السمنة في السنتين األول  من العمر عن طر ق المظهر العام لتراك  الدهو  تح  ال لد. 
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 Body Mass Index (BMI).تت  تقيي  السمنة  بيا  الوا  و الطوض و حساب ممؤشر كتلة ال س م 

 طر قة حساب مؤشر كتلة ال س  = الوا  )ك  ( / مرلع الطوض  المتر

 30أقةةةةةل مةةةةةن  – 25أو أكفةةةةةر )مةةةةةا  ةةةةةين  30ت  تشةةةةةةيص السةةةةةمنة نعا كةةةةةا  مؤشةةةةةر كتلةةةةةة ال سةةةةة   النسةةةةةبة للبةةةةةالغين، تةةةةة
 يعتبر ا ادة في الوا (.

سةةةةةةنة تةةةةةةةت  الرجةةةةةةوع نلةةةةةة  منحنيةةةةةةات كتلةةةةةةة ال سةةةةةةة   النسةةةةةةبة للسةةةةةةن حيةةةةةة، أ  التقيةةةةةةي  يةتلةةةةةةة   21نلةةةةةة   2]مةةةةةةن سةةةةةةن 
  اختالف السن وكذلك  ين البنين و البنات[

محةةةةةةيط الة ةةةةةةر: وعلةةةةةةك لتحدتةةةةةةد الةةةةةةدهو  المتراكمةةةةةةة حةةةةةةوض الة ةةةةةةر والتةةةةةة  تةةةةةةت  أيضةةةةةةا  يةةةةةةا  السةةةةةةمنة عةةةةةةن طر ةةةةةةق 
تعكةةةةةس لحةةةةةد كبيةةةةةر نسةةةةةبيا كميةةةةةة الةةةةةدهو  فةةةةة  ال سةةةةة   و وجةةةةةد جةةةةةدوض  سةةةةةيط توضةةةةةت مةةةةةدى نرتفةةةةةاع نسةةةةةبة الةةةةةدهو  و 

 خطورتها . 

 ) معدض مرتفع جدا (102كفر من ا                       س    )معدض مرتفع( 94الذكور   

 )معدض مرتفع جدا (   88أكفر من                        )معدض مرتفع(س    80اإلناث : 
 أسب ب الةمنة

 الورا ة  : لها أ ر كبير ف  اإلصا ة  السمنة و علك لوجود جينات ورا ية تحمل هذ  ال فة.  -1
و  نمةةةةةةةط الحيةةةةةةةاة والفقافةةةةةةةة الغذائيةةةةةةةة و البيئةةةةةةةة تتمفةةةةةةةل فةةةةةةة  دور الترليةةةةةةةة و النشةةةةةةةكة  ونوعيةةةةةةةة  الغةةةةةةةذاء المعتةةةةةةةاد -2

كميتةةةةة  و تنوعةةةةة  أو التركيةةةةةز علةةةةة  النشةةةةةو ات و الةةةةةدهو  و عةةةةةدم ممارسةةةةةة  الر اضةةةةةة و النةةةةةوم  عةةةةةد الوجبةةةةةات 
و تنةةةةةةةاوض  عةةةةةةة  األطعمةةةةةةةة وخ وصةةةةةةةا السةةةةةةةكر ات  ةةةةةةةين الوجبةةةةةةةات العةةةةةةةادات الغذائيةةةةةةةة أو اإلعتمةةةةةةةاد علةةةةةةة  

 الوجبات ال اهزة و الغنية  الدهو  والنشو ات.
 ف  ا ادة تناوض الطعام. الحالة النفسية : القلق و التوتر تتسببا   -3
 الدر ية )أو العالج  الكورتيزو (.خلل هرمون  ف  ال س  مفل هرمو  الغدة  -4

 مخ طر/ مض عف ت الةمنة

تتسةةةةةب  السةةةةةةمنة فةةةةة  ا ةةةةةةادة األمةةةةةةراض  يةةةةةر السةةةةةةار ة مفةةةةةل أمةةةةةةراض القلةةةةةة  واألوعيةةةةةة الدمو ةةةةةةة و ارتفةةةةةةاع  -
و مةةةةرض السةةةةكر مةةةةن النةةةةوع  -و هةةةة  مةةةةن األسةةةةباب الرئيسةةةةة للوفةةةةاة  -ضةةةةغط الةةةةدم و السةةةةكتة الدما يةةةةة 

 الفان . 
 أل  ف   العضالت و العمود الفقرى) أسفل الظهر( و الركبتين. -



 36 

 

 م هود جسمان  قد ت ل نل  صعولة التنفس.عدم المقدرة عل   ذض أى  -
 صعولة الحركة.  -
 مشاكل في النوم. -
 تدهور الحالة النفسية للم اب  السمنة مما قد تتسب  ف  العزلة عن الم تمع . -
 عدم رضا الشةص الم اب  السمنة عن المظهر الةارج  ل سم  و مال س .   -
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 الوق ية
 اتب ع  مط ن  ة صح . .1

o  .الحرن عل  ننتظام حياتك اليومية 
o  النةةةةةوم  عةةةةةدد سةةةةةاعات كا يةةةةةةة توميةةةةةا و فضةةةةةل فةةةةةة  أوض الليةةةةةل و ت نةةةةة  السةةةةةةهر ألنةةةةة  سةةةةةيز د مةةةةةةن

 الشعور  ال وع و  التال  تناوض أطعمة  الليل.
o .التقليل من تناوض المسليات مفل الل  و الفوض السودان  و المقرمشات و المكسرات 
o الشيشة(. التوق  عن التدخين ) س ائر أو 
o . مرا بة وا  ال س  كل أسبوع و تس يل البيانات 
o .أختر أطباق صغير  لتناوض الطعام لتقلل كمية الطعام و تشعر    متالء الطبق 
o  أختر األح ام ال غيرة عند شراء أى أطعمة أو مشرولات 
o   وجبةةةةةةات خ يفةةةةةةةة  ةةةةةةدال مةةةةةةن وجبتةةةةةةين أو  ال ةةةةةةة وت نةةةةةةة   6-5واع وجباتةةةةةةك طةةةةةةواض النهةةةةةةار علةةةةةة

سةةةةةةاعات لمةةةةةةنت جسةةةةةةمك طاقةةةةةةة و التغلةةةةةة  علةةةةةة   4ر  ةةةةةةال وع  تنةةةةةةاوض طعةةةةةةام خ يةةةةةةف كةةةةةةل الشةةةةةةعو 
 اإلحسا   ال وع.

o .عالج أى مشاكل نفسية  أو أمراض تسبب  ف  السمنة 
 الغذا  المتوازن و اإلبتع د عن الدهون و الةكري ت.  .2
 الق    بأ شطة بد  ة و مم وسة الري ضة ب  تظ  . .3
 زي دات و التخ ص منه  قبل أن تتراكم. مراقبة الوزن لإلكتش ذ المبكر ألي .4
 عالج الةمنة

لعةةةةالج ا ةةةةادة الةةةةوا  أو السةةةةمنة للوصةةةةوض للةةةةوا  المفةةةةال  أو قر بةةةةا منةةةة  نل ةةةةك أوال لتغيةةةةر نمةةةةط الحيةةةةاة نلةةةة  حيةةةةاة أكفةةةةر 
 -نشاطا و وعيا  األطعمة و المواد الغذائية و ن ت  التال  ف  حالة عدم وجود مشاكل صحية:

 تعدتل العادات الغذائية  -1
 وجبات طعام تومية 6-5تقليل كميات الطعام و تناوض  -
تنةةةةةةوع األ ذيةةةةةةة و نختيةةةةةةار األ ذيةةةةةةة الغنيةةةةةةة  البروتينةةةةةةات و الةضةةةةةةروات  وتقليةةةةةةل  المةةةةةةواد الدهنيةةةةةةة و  -

 النشو ات و الحلو ات قدر اإلمكا  و اإلستعاضة عنها  الفواك .
 عنها  المشرولات و الع ائر الطبيعية.ت ن  شرب المشرولات الغاا ة و اإلستعاضة  -
 التة يف  ف  مكونات وجبة العشاء و تكو  قبل النوم  ساعتين عل  األقل.  -
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الحةةةةةةةةرن علةةةةةةةة  تنةةةةةةةةاوض وجبةةةةةةةةة اإلفطةةةةةةةةار قبةةةةةةةةل مغةةةةةةةةادرة المنةةةةةةةةزض قةةةةةةةةدر اإلمكةةةةةةةةا  و نحتوائهةةةةةةةةا علةةةةةةةة   -
 روتينةةةةةةةات و نشةةةةةةةو ات للح ةةةةةةةوض علةةةةةةة  الطاقةةةةةةةة فةةةةةةة   دايةةةةةةةة اليةةةةةةةوم و اإلحسةةةةةةةا   الشةةةةةةةبع حيةةةةةةة، ا  

ة التمفيةةةةةةةل الغةةةةةةةذائ  و حةةةةةةةرق السةةةةةةةعرات الحرار ةةةةةةةة تكةةةةةةةو  مرتفعةةةةةةةة  النهةةةةةةةار ممةةةةةةةا يسةةةةةةةاعد علةةةةةةة  نسةةةةةةةب
 خف  الوا .

 التقليل من شرب الشاى و القهوة و تقليل السكر  ها قدر اإلمكا . -
 يمكن تناوض  مرة فاكهة قبل الغذاء لكسر حالة ال وع. -
اض أى وجبةةةةةة أل  جسةةةةةمك تحدتةةةةةد موعةةةةةد  ا ةةةةة  لةةةةةوجبت  الغةةةةةذاء و العشةةةةةاء قةةةةةدر اإلمكةةةةةا  وعةةةةةدم نهمةةةةة -

سةةةةةةيعمل علةةةةةة  تةةةةةةةز ن مةةةةةةا تككةةةةةةل  ةةةةةةدال  مةةةةةةن نسةةةةةةتهالك  وتقليةةةةةةل التمفيةةةةةةل الغةةةةةةذائ  و حةةةةةةرق الطاقةةةةةةة، 
 ليعوض نحسا  ال وع الذ  شعرت   . 

الحةةةةةرن علةةةةة  تنةةةةةوع األطعمةةةةةة لت نةةةةة  الملةةةةةل و نختيةةةةةار وجبةةةةةات  ذائيةةةةةة متواانةةةةةة  هةةةةةا نسةةةةةبة مرتفعةةةةةة  -
 من األلياف خ وصا الةبز األسمر.

 ال اهزة الغنية  الدهو  و  النشو ات و الحلو ات.  ت ن  الوجبات -
 اإلكفار من شرب الماء. -
 يمكن نتباع حمية  ذائية عامة من م در صح  مو وق    كمرشد ألنواع الطعام. -
مشةةةةةةةروب  -الشةةةةةةةاى األخضةةةةةةةر -جر ةةةةةةة  فةةةةةةةروت -أطعمةةةةةةةة تسةةةةةةةاعد علةةةةةةة  فقةةةةةةةدا  الةةةةةةةوا  : الشةةةةةةةوفا  -

 القرفة  الزن بيل. 
 ممارسة الر اضة  -2
ر اضةةةةةةة مناسةةةةةةبة للمرحلةةةةةةة العمر ةةةةةةة و ال ةةةةةةحية و  ةةةةةةروف العمةةةةةةل  وعمةةةةةةل جةةةةةةدوض تةةةةةةوم  أو نختيةةةةةةار  -

 أسبوع  للمارستها   نتظام .
د يقةةةةةة فةةةةة  الهةةةةةواء الطلةةةةةق و يفضةةةةةل فةةةةة  مكةةةةةا  هةةةةةادئ  60-30الحةةةةةرن علةةةةة  المشةةةةة  توميةةةةةا لمةةةةةدة  -

ولةةةةيس قةةةة  أوقةةةةات الحةةةةر الشةةةةدتد  و الشةةةةمس أو البةةةةةرد الشةةةةدتد  و فضةةةةل فةةةة  ال ةةةةباي البةةةةاكر أو  عةةةةةد 
 مغرب.ال
 الحرن عل  تناوض الماء أ ناء ممارسة الر اضة وتدر  يا  عد الم هود العضل  العنيف. -
 نرتداء مال س مناسبة و مر حة و حذاء ر اض  مناس . -
 يمكن نستةدام السل   دال من الم عد ن  أمكن. -
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يمكةةةةةةةن اإلسةةةةةةةتغناء عةةةةةةةن السةةةةةةةيارة أو المواصةةةةةةةالت  فةةةةةةة  التنقةةةةةةةل و لةةةةةةةو لمسةةةةةةةافة ق ةةةةةةةيرة مبةةةةةةةدئيا فةةةةةةة   -
 البداية.

 ض ألى نن اا ف  خف  وانك .و مكافكة نفسك عند الوص -
 أشهر ف جب الذه ب ل طبيب . 3-2إذا لم يحدث إستج بة خالل 

 

 


