
 الرعاٌة الصحٌة االولٌة

 

 

Health  الصحة 

 

أن تعريؾ الصحة وفما لماا اااف فان مة ماة الصاحة العالمياةا ةان حالاة التاامة والت اما       

وال فاياااة اليةةياااة والعمالياااة واواتمامياااة ولااايل ماااارة حالاااة ال الاااو مااان المااار  والعااااا                 

                                         

 Public Health الصحة العامة 

( أةاااااااااا  تعريااااااااااؾ لالصااااااااااحة العامااااااااااةا                                   0991تااااااااااةة    وٌنسلللللللللل ووصااااااااااؾ العااااااااااال  
ةن مال  وفن تحمياك الولاياة مان اامارا  وة الاة العمار وترلياة الصاحة وال فاياة               

فحة ويت  ذلن يماهوةات مة مة لالماتمع من اا  الوصو  لالهةؾ من  ريك صحة الييئة , م ا
اامرا  المعةية, الصحة الش صاية, التشا يا المي ار لالمار  , ت اوير الحياام اواتمامياة    
                                                           

Community Health  صحة المجتمع 

تماع حتب ما ااف فن مة مة الصحة العالميةا ةو ة ا  تمةي  الرماياة الصاحية ل افاة ةفاراة الما
يوات ة فريك صحن مت ام  لتحتين حالة الماتمع الصحية والولاية من اامرا  والعال  الاذ  

يشااااااااااااا ا اولويااااااااااااااات الماتمااااااااااااااع وي  اااااااااااااا  ويةفااااااااااااااذ الياااااااااااااارام  الصااااااااااااااحية                                           
                                               

Primary Health Care الرعاٌة الصحٌة األولٌة 

ةن الرماية الصحية األتاتية المتيرم لإلفراة فن الماتمع والمتتةةم مالى الت ييك العالمن 

والعمالن يوتائ  مميولة ااتماميا وت ةولوايا متوفرم لالفرة والعائالة من  ا  المشار ة 

الاماةيرية التامة ويت اليؾ يم ن لاليالة توفرةا فن اميع مراح  الت ور الصحن من  ا  

متماة الذاتن او  

تتاه الرماية الصحية ةلى معالاة المشا   الصحية فن الماتمع وحتب األولوية وتمة  ال ةمات 

 لتحتين الصحة والولاية والعاج والتأةي  وتشم ا 

( التثميؾ الصحن 0  
( التؽذية الصحية9  
( اامةاة ال افن لمياه الشرب و ااصاح الييئن3  
( رماية األ  وال ف  4  
التحصين ضة اامرا  المعةية والمتو ةة ( 5  
( الولاية من اامرا  المعةية والمتو ةة 6  



( ال ةمات العااية 7  

 (وضع الحالو  المةاتية لالتي رم والمضاف مالى المشا   الصحية   •

(توفير اوةوية اوتاتية 9 •  

•  

 اهمٌة الرعاٌة الصحٌة االولٌة

 

تشكل الرعاٌة الصحٌة االولٌة محور رعاٌة الصحة العامة ع ى المستوى الدولً فقد  •

اثبتت تقارٌر اعدتها منظمة الصحة العالمٌة وجود عشرة اخطار صحٌة ع ى مستوى 

-العالم تشمل ما ٌ ً :  

نقص الوزن  -1 •  

زٌادة الوزن -2 •  

توفر المٌاه -3 •  

نقص الحدٌد-4 •  

فوضى الجنس-5 •  

انتشار الخمور -6 •  

التدخٌن -7 •  

المخدرات -8 •  

عدم مكافحة االمراض المستوطنة  -9 •  

اذ ان نصف سكان العالم ال تص هم االدوٌة الضرورٌة )  عدم توفر االدوٌة  -11 •

 ل عالج لألسباب التالٌة :

الفقر  -أ •  

سوء االدارة -ب  •  

سوء االستعمال  -ج •  

عدم توازن التسوٌق الدوائً وفقدان النزاهة   -د  •  

 



 

رعاٌة الصحٌةمستوٌات ال  

غالبا ما ٌتم تقدٌم خدمات الرعاٌة الصحٌة االولٌة التً ٌجب توفرها ع ى ثالث  •

 مستوٌات :

مراكز الرعاٌة الصحٌة االولٌة التً تنتشر فً كل مجتمع مح ً حتى وان كان  -1 •

 صغٌر.

مستشفٌات االقضٌة والنواحً ومراكز التولٌد  -2 •  

المستشفٌات التخصصٌة المركزٌة والتع ٌمٌة فً المدن الرئٌسٌة  -3 •  

•  

 شروط تقدٌم الرعاٌة الصحٌة االولٌة

 

-ٌجب ان تقدم الخدمات الصحٌة سابقة الذكر طبقا لالسس التالٌة : •  

عدالة التوزٌع  -1 •  

التقنٌة المناسبة  -2 •  

التنسٌق مع الجهات ذات العالقة بالرعاٌة من الجهاز الصحً وخارجه  -3 •  

.مشاركة المجتمع -4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مومة و الطفولةرعاية األ

 

 خدمات رعاٌة األمومة والطفولة و نبذة تارٌخٌة

 

وةن لائمة لحة اون وذلن ون  0997ة الت  ةمات رماية اومومة وال فولة فن العراق ما  
% من الماتمع وتشم  ةذا ال ةمات 73   اومهات واو فا  ةون ال مل تةوات يش الون 

الرماية الصحية لال ف  مةذ فترم حم  او  ولؽاية ة و  ال ف  الى المةرتة و ذلن صحة او  
  لالتا ة من ا تما  الحم  والووةم ال ييعية و ذلن العةاية يعة الووةم  من تاريخ الحم  

 

ةن يرام  العةاية يالحام  وال ف  ةن ا ف و يتا أ من يرام  صحة الماتمع المتعةةم         

ا الةو  المت ورم هوان العةاية يصحة الحام  وال ف  ةن من األمور المهمة التن اةتمت ي

   تتضمن  ةمات رماية األمومة وال فولة العةاية يالمرأم  الرماية لي  والةامية فن  العال

, فترم الةفال والرضامة ( و ذلن العةاية يال ف  وتةشئته مةذ ولت  الحم ,  اله , مةة الوضع

الووةم وحتى التةة التاةتة  لي  تن المةرتة( , احتالت ةذه ال ةمات مولعا متمي ا فن 

والت  ي ية ألتياب وارةم يامتيار ةو  احة ةفراة الماتمع وال ن  اةتمامات الاهات الصحية

األتاتن ليةاف ة  وحةم مائالية مت امالة ومةها صحة الاةين الذ  تيصيح احة ةفراة األترم 

والماتمع وأ يرا صحة ةفراة األترم التن تمو  األ  يرمايتها                                       

                      

 أسباب االهتمام بصحة األم والطفل

لمة أم ت الةو  الةامية والمت ورم اةتماما مت ايةا ييرام  رماية األمومة وال فولة لألتياب 

  -التاليةا

% من ماموع الت ان فن الةو  الةامية  وةذا أضفةا 51تةة  04يش   األ فا  تحت تن  -0

( تةة ةلى ةذه الةتية فيش   ماموع ةاتين 45-05مةة األمهات فن تن ااةااب ة  من  

 الفئتين حوالن ثالثن ماموع الت ان  

ما لاةرا مالى ااةتاج  األ فا  ة  متتمي  األمة والعةاية يصحة ال ف  تضمن لاليالة ايا تالي -9  

أن األ فا  يتعرضون يتهولة لإلصاية يأمرا  مةيةم لة تؤة  يحياته  ة را لتأثير  -3

 صحته  يعوام  الييئة, أو لعة  تمتعه  يالمةامة المةاتية  

أن العةية من اامرا  التن ترافك الحم  والووةم يم ن مةعها واالا  من ة  ارةا من  -4

متتمرم لالمرأم الحام    ريك الرماية ال  

أن األ فا  يتعرضون لالحواةث والم ا ر يتيب ةمصان الومن وااةران التالي    -5  



أن ةمرا  توف التؽذية مةتشرم يين األ فا  ويصورم  اصة لن الةو  الةامية وةن من  -6

 احة المشا   الصحية يين األ فا  

يؾ يين األ فا  ةون تن التاةتة  أن  ةمات رماية األمومة وال فولة تتامة مالى ت ف -7  

 أهداف برامج رعاٌة األمومة والطفولة  

  األةةاؾ العامة لرماية األمومة و ال فولة 

الترلية الصحية لا  وال ف    – 0  

حماية او  وال ف  من او  ار الصحية والحواةث   – 9  

التأ ة من واوة مالة ايةم يين ااياف واألووة معا   – 3  

التأةي  ال ين لأل فا  والمعولين   – 4  

 

  -ويصفة  اصة تهةؾ ةلى ا

  -( رماية األ  يإرشاةه ومتامةتها مالى مايأتنا0

أ( أن تحتف     حام  ومرضعة يصحة ايةم                   

ب( أن تتعال  فن رماية ال ف                  

ج( أن تالة ووةم  ييعية                 

( أن تالة  فا تاليما ة                  

-يأتن له ا ( رماية ال ف  يتوفير ما9  

أ( أن يعيش ويةمو وت  أترم مت امالة                  

ب( أن يتمتع يالحب وال مأةيةة                   

ج( أن يعيش فن وت  صحن                  

ة( أن يحص  مالى األؼذية ال افية                   

ه( أن يحص  مالى الرماية ال يية الايةم                   

و( أن يتعال  مياةئ الحيام الصحية                    

 خدمات رعاٌة األمومة والطفولة  



 يمو  مر   رماية األمومة وال فولة يتمةي  ال ةمات التالية  حتب تعة المر  ( 

Pregnant care  0-    رماية الحوام  

 (Puerperal) العةاية ياأل  فن فترم الةفال    -9   

    Child care 3-   رماية ال ف  

Nutritional rehabilitation 4-  اارشاة والتأةي  الؽذائن   

  ةمات تة ي  األترم -5

التةريب العمالن لال اةر ال ين  -6  

اارشاة والتثميؾ الصحن -7  

ااشراؾ مالى ةور الحضاةة  -8  

وااحصائيات من أمما  مر   الرماية  ةلى شعية رماية األمومة وال فولة تمةي  التمارير  -9

ات الولائية فن و ارم الصحة  مفن لت  ال ةمات األتاتية فن ةائرم ال ة  

  الفئات المشمولة بخدمات رعاٌة األمومة والطفولة  

Mothers أوال: األمهات  

         (Mothers at risk) -ويشم ا

األمهات فن فترم الحم , الووةم والةفال  -0  

األمهات األ ثر تعرضا لم ا ر الووةم  -9  

األمهات فن ممر ال  من تيع مشرم تةة و أ ثر من  متة وثاثين تةة  -أ                  

األمهات المصايات يأمرا  توف التؽذية  التمةة المفر ة, أو ةما الو ن,  -ب               

الة      يتيب العاةات التيئة والتن تتعالك ي مية الؽذاف المتةاو  أو ةوميته  أو فمر  

             مالب, ال الية, أو مر  ةاف الت ر  األمهات المصايات يأمرا  ال -ج               

األمهات متعةةات الووةم    -ة                     Multigravida 

 ت الاةين, وتن تعرضن لمضامفات ووةم تايمة مث  الة ؾ, ماألمهات الالوا -ه               

 اااها , تتم  الحم , الووةم الميصرية وؼيرةا     

                 

 رعاٌة االم وتكون ع ى اربعمراحل رعاٌة االم و الخدمات المقدمة لها فً كل مرح ة 

  -مراح  ا



الرعاٌة قبل الزواج  رماية او  لي  فترم الحم    –ا   )  

رماية او  اثةاف الحم    –ب   

رماية او  اثةاف الووةم  –ج    

رماية او  ما يعة الووةم   –ة   

 أ - رعاٌة االم قبل فترة الحملا-

تعة ةذه المرحالة يةاية مةهاج رماية األمومة ويفض  ةن تيةأ فن مرحالة المراةمة, وتشم  ةذه 

-المرحالةا  

* تثميؾ الفتيات و ياةم وميهن صحيا فن المةارل حو  الاها  التةاتالن األةثو , وو ائؾ 
أمضائه, وة  ار اامرا  التةاتالية, والصحة الش صية والتن المةاتب لال واج, واةتب تن 

( تةة من ممر ةو                                                   35-91ألو  حم  وةو مايين  
             

 * اوةتما  يصحة الفتيات فن المةارل وةم ائهن التالميحات   مث  لماح الحصية األلماةية( 

والرماية الممةمة لالمتمةمين مالى ال واج وةذه الرماية تشم  الفحا ال ين الشام  لؽر  *  

 او تشاؾ المي ر أل  موق في يائن وتارى التحالي  التالية

HIV-VDRl –BLOOD group and RH  -cxR 

لالات  مع ا تشاؾ امرا  توف التؽذية  نتمة  الةصيحة حو  التؽذية والت وين الفتيولوا

 ويع  اومرا  الوراثية  

 

 رعاٌة االم خالل فترة الحمل :-

وةن اوشراؾ ال ين ال ام  مالى صحة او   ا  فترم الحم  لارتماف يصحتها وصحة الاةين 

يو  اذا ما  981الحم  وتةتهن ياةتهاف فترم الحم  واليالؽة  ياب ان تيةف الرماية مةذ يةاية

   ةورم الشهرية احتتيت من التاريخ ا ر

الهةؾ من ةذه الرماية ةوم تمالي  ةتية الوفيات اومهات واو فا  حوالن فترم الووةم  الما 

  اةت رماية او  الحام   ا  فترم الحم  ايةم  الما لالت ةتية الوفيات 

أشهر الى ثاثة مراح  الثالث  اوو  و الثاةن والثالث ويعتير الثالث  9الحم  واليالؽة تمت  فترم 

اوو  من ا  ر المراح  لتيب ت وين الاةين وفيه ت هر العيوب  المية او الموت فن ةا   

 رح  او    

م اتيوع ث   يار 98مالى او  ان تتتوفن ال يارات التالية  يارم واحةم شهريا لؽاية        

اتيوع مةى  41اتيوع ث   يارم واحةم اتيوميا ولؽاية  36واحةم     اتيومين ولؽاية 



ال يارات مةة حةوث حالة  ارئة اذا  اةت او  لها  يارم واحةم او ا ثر تعة ؼير  افية وةها 

 ياب ان تتتوفن ال يارات فن ولتها وفن مةةةا  

ت التالية وتةون فن اتتمارم الحوام  فن ال يارات اوولى لالمرام الحام  تا ذ المعالوما  

وةراة المراية   –ةراة الثمافة  –المهةة  –تاريخ ال واج  –العةوان  –العمر  –اوت   – 0  

مةة او فا  اوحياف ذ ورا واةاث  – 9  

وامرا  المالب  –ارتفاع ضؽ  الة   –معالومات من تاريخ ال ين التايك لةاف الت ر  – 3

لتةرن ا –والصرع  –وال الية   

معالومات من تاريخ ال ين لالعائالة لةاف الت ر وارتفاع ضؽ  الة  , واوة توائ    -4  

معالومات من الةورم الشهرية ومعرفة ا ر ةورم شهرية , معالومات من الرضامة  – 5

 ال ييعية 

ةوع الووةم وم اةها   –تاريخ ا ر ووةم  –معالومات من الووةات التايمة  – 6  

معالومات  يية  -7  

وتشم   و  المرأم وتمال مرم واحةم فن ال يارم اوولى   ليا ل و ن او      يارم 

ولمحاف ة مةى ال ياةات فن و ةها اذا  اةت مميولة او و  الفحا ال ين الشام    ميال ضؽ  

الة  والةي  وترمة التةفل وةراة الحرارم وفحا الؽةم الةرلية و ذلن فحا الثة    

حا من واوة اورا  فن المةمين و ذلن ةوالن التاليين  فحا اوتةان من لي   ييب وف

 اوتةان 

 ترت  او  واراف الفحوصات التالية فن ال يارم اوولى 

Hb- bl – q p and Rh – vdrl – Gue  blood sugar  

 

 فن الةهاية تمة  الةصائح التالية  

ةاتية  ليل احذية  م وليل المايل الواتعة  – 0  

تةاو  ؼذاف متوا ن  تةصح يأاراف تمارين رياضية يتي ة و – 9  

تةصح يعة  التعر  مالى اوشعاع  ا  فترم الحم  حيث فن الثالث اوو  يؤة  الى  –3

احتمالية اصاية ال ف  يتشوةات  المية والتعر  فن الثالث الثاةن يؤة  الى احتما  اصاية 

 ال ف  يتر ان الة  

   ذ أ  ةواف ةون اتتشارم ال ييب  صوصا فن الشهور الثاث اوولىتةصح يعة  ا – 4



تةصح او  يالرضامة ال ييعية – 5  

تةصح او  يا ذ لماح تو تية ال  ا  حتب الاةو  اوتن  – 6  

الشهر الرايع لالحم   -الارمة اوولى ا  

الشهر ال امل لالحم   -الارمة الثاةية ا  

اشهر من الارمة الثاةية تواف  اةت المراه حام  ا  و  6يعة  -الارمة الثالثة ا  

يعة مرور تةة من الارمة الثالثة   -الارمة الرايعة ا  

يعة مرور تةة من الارمة الرايعة   -الارمة ال امتة ا  

 

   فً الزٌارات الالحقة تجري الفحوصات التالٌة

    ثاثة اشهر  فحا ةتية الهم الويين – 0

فحا ضؽ  الة   – 9  

ارتفاع متتوى الرح   – 3  

ةي  الاةين  – 4  

واوة الور  فن التالين  – 5  

فن ةهاية فترم الحم  ت وة او  ي ارت ةذا ال ارت تةون فيه معالومات وتةصح او   -ماح ة ا 

ايا  فن المتتشفى  7 ايا  فن المتتشفى اذا  اةت ووةم  ييعية 5يووةم فن المتتشفى تيمى او  

ايا  فن المتتشفى اذا  اةت الووةم ليصرية  01اذا  اةت الووةم يتحب مالم    

 

 رماية اومهات المعرضات لال  ورم  

وةن الرماية الممةمة لامهات فن فترم الحم  والتر ي  مالى من  ان مةه  فن   ر وت ون ةذه 

 الرماية مالى ثاث متتويات 

ن لي   ييب ممارل فن مر   الرماية الصحية اوولية وفن حالة واوة المتتوى اوو  ي ون م

ةلىالحالة الى مةاية ا ثر ترت    

المتتوى الثاةن وةوه متتشفى ما  حتب العائةية او مة مة الت ن وفن حالة واوب الحالة الى  

ةلىمةاية ا ثر ترت  او    



  ورم فن حالة اتتمرار الحم  المتتوى الثالث وةوم متتشفى تعاليمن اومهات المعرضات ل 

ويةون مةاية  افية ت ون    من او  وال ف  فن حالة   رم وت ةاة ةتية اومر  وةتية 

 الوفيات  

% من اتياب وفيات اومهات من المم ن تفاةيها من  ا  المتايعة  61ماح ة   

- 

 رماية او  اثةاف الووةم 

لمة     ومن المه  تحةية او  الحام  م ان الووةم تت  ممالية الووةم فن متتشفى الووةم او ا

وا تياره مةة لرب مومة ووةتها ياب ان تت  الووةم تحت اشراؾ  واةر  يية او صحية 

ةورية اما الحاوت ال  رم التن تت  تحةيةةا لي  الووةم فياب ان تت  الووةم فن المتتشفى 

   وال ف   وتحت رماية مر  م لتفاة  او تا  يالةتية لا

 اتياب وفيات اومهات حوالن فترم الووةم 

ارتفاع ضؽ  الة    – 0  

ة ؾ رحمن   – 9  

اولتهايات   – 3  

متر الووةم   – 4  

الحم   ارج الرح    – 5  

ت ثر الة    – 6  

الافاؾ   – 7  

-% من اتياب ةذه الوفيات من المم ن الولاية مةها من  ريك ا61واة ان   

الايةم اثةاف الحم   الرماية  – 0  

ةم  الة    – 9  

الرماية الايةم اثةاف ممالية الووةم   – 3  

تعمي  صاوت الووةم والعماليات   – 4  

  ين وتمريضن مت صا  واوة  اةر – 5

 اتياب وفيات او فا  حوالن فترم الووةم  

صةمة يرة   – 0  



ا تةاق ووة    – 9  

ة ؾ الةماغ   – 3  

   ال  ا  الووة  – 4

رعاٌة األم بعد الوالدة)النفاس(  -  

فترم الةفال ةن الفترم التن تعمب الووةم يتتة أتاييع  ويفض  ةلامة او  يعة الووةم فن 
المتتشفى ثاثة أيا  تمرييا, وذلن وتتعاةم صحته ولوتها, ولالتعوة مالى المولوة الاةية 

لمة   فيتواب مالى المولةم ان و ريمة أرضامه والعةاية يه, اما اذا  اةت الووةم فن ا
ت ور األ  يوميا لمةم ثاثة أيا  يعة الووةم     ا  ال يارم يارى لها الفحا الشام  

فحا الثة  والحالمة والي ن لالتأ ة من ممالية أةب الرح   اةيعاج الرح ( فإذا  اةت  اةت 
ال ييعية الحالة الصحية العامة ايةم تشاع األ  مالى الحر ة والرياضة والرضامة 

وتحصين ال ف  ضة اامرا    وياب مالى األ  مرااعة المر   الصحن مةة األتيوع 
الثالث من  الووةم اااراف الفحا ال ين اوو , اما الفحا ال ين الثاةن فتت  يعة مرور 
تتة اتاييع يعة الووةم لالتأ ة من راوع الرح  الى حالته ال ييعية ومة  واوة ا  مةوى 

        او مر      

 دور الممرض او الممرضة فً رعاٌة األمومة

ا تشاؾ الحاوت المرضية مي را وال  رم مةها ي اصة  -0  
ترشة الحام  يضرورم مرااعة المر   الصحن وأةمية ااراف الفحوصات  ا  فترم  -9

 الحم  
مرم يةون فيها المعالومات الش صية والتاريخ  تة ي  اتتمارم مةة مرااعة الحام  وو  -3

   الخ العائالن والصحن
ليال ضؽ  الة , وليال الو ن و و  الحام   -4  
ارتالها الى ال ييية ااراف الفحا ال ين الشام   -5  
ارتالها الى الم تير ااراف الفحوا الم تيرية  تحالي  ااةرار العا  لمعرفة ةتية  -6

ال و   األليومين( والت ر  وتحالي  الة  لمعرفة فصيالة الة  و العام  الريتن 

 (Rh   لال شؾ من اوصاية يامرا  الاها  التةاتالن   والهيموؼالويين وفحا واترمان

  المعةية (

م  يالماح تو تية ال  ا  تالميح األ  الحا -7  

  ح  المشا   الةفتية لالحام  و التعرؾ مالى المشا   اواتمامية ألفراة العائالة -8

   ال يارم المة لية لالحام  المةم عة من المر   الصحن لمعرفة اوتياب  -9

حف  المعالومات من األ  والعائالة  لالتعرؾ مالى المشا   المتولعة مةة الووةم  -00  

  ميؾ الصحن لألمهات التث -09

 

 



 رماية ال ف  و او فا  المعرضين لال  ورم

الفحا الةور  لا فا  ي ون فن التةة اوولى    شهرين و فن التةة الثاةية و الثالثة    

مةا حاوت ال وارئ أشهرثاثة اشهر و فن التةة الرايعة و ال امتة    تتة   

 المعالومات المةوةة فن اتتمارم و ي الة ال ف 

   م    الةمومرالية و ن ال ف  فن     يارم وتثييت الو ن مالى اوتتمارم و رت

ممارةة ةمو ال ف  مع المعة  ال ييعن و فن حالة  هور أ  اةحراؾ يت  التحر  

 من اوتياب مع احالة ال ف  الى العياةم اوتتشارية

ااراف فحا الهيموؼالويين مرم واحةم  ا  الةصؾ الثاةن من التةة اوولى و   

 تةة يعة ذلن

تشاؾ حاوت العوق ماح ة مراح  الت ور فن حر اته وحواته و   

وتثييت  افة الحواةث و األمرا  المهمة المؤثرم مالى صحة ال ف  فن م    

الةمو لؽر  ري  ةذه الحواةث يأ  اةحراؾ فن ةمو  ال ف  من المعة  ال ييعن 

 مث 

 التؽير فن رضامة ال ف 

 اليةف يام اف اوؼذية الت ميالية

 اوصاية ياومرا 

 التالميحات

 ووةم  ف  ا ر

 فمةان او  او اوب

 ام اف الالماحات حتب الاةو 

 او فا  المعرضين لال  ورم 

او تشاؾ المي ر له  و التثميؾ الصحن ومهات او فا  واحالة اليع  مةه  الى 

 العياةات اوتتشارية او المتتشفيات وة  اةةاه

  ف  ةالا الو ن أ  و ةه ال  من اثةان و ةصؾ  الػ-0



اتيوع 36-98يين ف   ةي  أ  ممره - 9  

  ف  لةيه  ياةم فن الو ن اى أ ثر من اريعه و ةصؾ  الع  -3

تشوةات  المية -4  

  ف  مةؽولن -5

رضامة لةيةة -6  

تةة 9الفترم يين حم  و ا ر ال  من  -7  

امرا  الة  و ةاف الت ر -8  

اتياب ا رى-9  

ال ف  ال ةي  و اتياب ووةته و الوفام -9  

اتيوع وو ةه ال  من اثةان و ةصؾ  الؽ  36-98المولوة يعمر يين ال ف  ال ةي  ةو ال ف  -  

 اتياب ووةم ال ف  ال ةي 

اولتهايات التن تعاةن مةها او   ا  فترم الحم    – 0  

ميوب فن المشيمة   – 9  

التة ين   – 3  

الحم  المتعةة  التوا  (   – 4  

اومرا  الوراثية   – 5  

تشوةات ال ف    – 6  

تةة (   9فترم ال مةية يين حم  وا ر   ال  من لصر ال – 7  

فمر الة    – 8  

توف تؽذية او    – 9  

 

 اتياب وفيات او فا  ال ةج 
صةمة يرة   – 0  
ما مة ضيك التةفل   – 9  
تتم  ة  ال ف    – 3  



ة ؾ الةماغ والرائة   – 4  
اليرلان الووة   – 5  
ا تمالها  مة   فافه مع   ااه م الات  لعة   – 6  
 

% من الووةات حتى فن اليالةان المتمة  ةن ال ف   ةج   حولن ثالثن وفيات او فا  حةيثن  6

 الووةم ةن يتيب او فا  ال ةج واو فا  ةالصن الو ن  

  الما  ان ممر ال ف  المولوة ياوتاييع ا ثر  الما  اةت احتمالية يمافه حيا   -ماح ة ا

  

                                                                                                      

                                                            

3   الرضامة ال ييعية-

 الرضامة ال ييعية 

 

ان حاليب او   ةو الؽذاف ال ييعن والمثالن لال ف  ولة م  اليو  مالميا اومتراؾ يان الرضامة 

ال ييعية ةن افض   ريمة لتؽذية ال ف  الصؽير وحمايته من اومرا    لذا ياب مالى    ا  

 ان ترضع وليةةا من ثةيها  ا  التامة اوولى يعة الووةم   ويت ون الحاليب فن الثة  يتاثير

ةرمون يفر  ةا   الات  وفن    مرم يرضع ال ف  من ثة  امة ترت  اشارات يوات ة 

اوم اب المحي ة يالحالمة الى الةماغ , الذ  يمو  يةورم يارتا  الهرمون   اليروو تين ( الى 

 الثة  متييا  ياةم افرا  الحاليب يالثة   

 م ايا الرضامة ال ييعية لال ف  ا

يحتو   ل ف  الرضيع ا ثر من يالن اةواع الحاليب او رى وذلن وةهيحتااه احاليب او   – 0

 مالى ةتية مالية من او تو  الذ  يحتااه ال ف   

يحتو  مالى  مية مةاتية من اليروتين والةةن الذ  يحتااة ال ف    حاليب او  – 9  

   التن يحتااة ال ف يحتو  مالى ممةار  افن من الفيتاميةات  حاليب او  – 3

حاليب او  يحتو  مالى ممةار  افن من الحةية ته  اومتصاا يامعاف ال ف  لذلن ال ف   – 4

 الذ  يرضع  ييعيا لالي  اوصاية يفمر الة   

حاليب او  يحتو  مالى ممةار  افن من اوماح وال التيو  والفوتفات   – 5  

حاليب او  يحتو  مالى ماف  افن حتى فن الاو الحار   – 6  



يحتو  اة ي   اا الذ  يه   الةةون  حاليب او   – 7  

حاليب او  يع ن لال ف  فن أ  ولت ةافنف ويحتاج الى تحضير   – 8  

ال ف  الذ  يرضع  ييعيا لالي  اوصاية يامرا    اوتها  , الاها  التةفتن , التهاب  – 9

 اوذن الوت ى (  

ة من او   الرضامة من الثة  تاع  ال ف  يحن يالراحة واو مئةان لمري – 01  

حاليب او  يع ى لال ف  حماية من امرا  الحتاتية مث  او  يما والريو   – 00  

 او  ا

الرضامة ال ييعية تتامة مالى تولؾ الة ؾ يعة الووةم ةات  من افرا  ةرمون   – 0  

 الرضامة ال ييعية تتامة مالى تا ير حةوث حم  ثاةن ةات  من افرا  ةرمون يروو تين -9

 مي را من الثة   

الرضامة ال ييعية ؼير م الفة التصاةيا   – 3  

ال ولتترو   –الاليا  

يةمى ايضا حاليب الصمؽة وةو تائ  ل ج اصفر الالون يفر  الثة  فن اويا  اوولى ويتتمر 

ايا  ويعة ذلن يفر  الحاليب الةاض  ذو الالون اويي    وال ولتتو  ماةم  4 – 3يعة الووةم يين 

ةا تحتو  مالى  مية  ييرم من اليروتين والمعاةن والفتامين  ا ( اما  مية الةةن مؽذية ا

واو تو  فت ون ال  مما مالية فن الحاليب الةاض  وي ون ته  الهض  ويتيب ليوةة فن ي ن 

ال ف  ويحمن ال ف  من العةوى واولتهايات وي اق لةية مةامة ضةةا لذلن تمى يالالماح اوو  

  

  العةاية يالثة 

 العةاية يالثة  تشم  العةاية يالثة  فن فترم الحم  والعةاية يالثة  يعة الووةم 

 مةم الرضامة 

ليل ةةان ولت او مةم محةةم لالرضامة حيث ان مةم الرضعة الواحةم ت تالؾ من ولت الى 

ولت  ا  اليو  الواحة وويواة رضيعان يتشايهان  اليا يالمةم ال افية لهما لالرضامة ولمة 

ص  ال يراف فن تؽذية ال ف  الى التيي  اومث  ورضاع ال ف  ةو ارضامة   حتب ال الب تو

 ( وو يتمية ياةو  او موامية  

 

 وضع الرضيع مالى الثة  



 ا  اويا  اوولى يعة الووةم لة تاة او  ان من اوته  واوريح لها ان ترضع  فالها  – 0

الوضع ي ون ال ف  متتالميا موااها لا  يحيث يته  االيه وةن متتالمية وال ف  يااةيها , ويهذا 

 الى الثة  يوات ة يةةا الحرم  

واه ال ف  وصةره ياب ان يوااه الثة  يحيث ي ون اةفه يمتتوى الحالمة وتضع او   – 9

يةةا وتامةةا  الؾ  تؾ الرضيع وتتةة الرال ياوصايع اويها  لاالب رال ال ف  الى الثة    

ن تتتعين يوتاةم توضع تحت ال ف  لرفعه الى وضع الصحيح فن موااهة الثة  ويم ن لا  ا

  اصة اذا  ان ال ف  صؽير الحا  وةةان وضعية ا رى لرضامة ال ف   

 

 

 الوضع الصحيح لال ف  مالى الثة  

اة ا  ا ير لةر من الثة  ةا   ف  ال ف    – 0  

الى ال الؾ  حةن ال ف  مالتصك يالثة  , والشفه التفالى ممالوية  – 9  

مةةما ي ون ال ف  فن الوضع الصحيح فاةن تشاةة احياةا الفن واوذن يتحر ان مع     – 3

 رشفة  

الوضع الصحيح لرضامة ال ف  ي ون فيه ال ةين مةورين وممتالئين وتتمع صوت اليالع  – 4

 الحاليب  

ن ان اما مةة تمامن صوت ما او حةوث  تؾ فن ال ةين اثةاف الرضامة فهذا يعة – 5

 وضع ال ف  ؼير صحيح أ  اةه يما الحالمة فم   

مة  شعور او  يال  فن الحالمة اثةاف الرضامة , ويحةث او  ةتياة وضع ال ف  الؽير  – 6

 صحيح ويتيب احت ان لتان الرضيع يالحالمة يةو من الثة  اثةاف الرضامة  

 

 م ا ر ومضار الرضامة اوص ةامية مالى ال ف  

صاية ييع  اومرا  الم مةة  ي ية   ر او – 0  

  ياةم و ن ال ف    – 9

تفمة ال ف  اوحتال يالحةان   – 3  

لة يحةث التمنف يتيب ارتشاؾ ال ف  لالحاليب يترمة   – 4  

ت ية اوصاية ياوتها  وامرا  الاها  التةفتن   – 5  



توف التؽذية   – 6  

ةفا فيتامين  – 7 A    

ا ثر مرضة لالوفام   -8  

او   ار الرضامة اوص ةامية مالىم ا ر ومض  

ي ية   ر اوصاية يفمر الة  وتر ان الرح  والثة    – 0  

م الؾ التصاةيا   – 9  

تيذ  او  ماهوة  يير فن اومةاة   – 3  

 الف ا  

حيث  6 – 4الف ا  ةو تؽير ال ف  من الرضامة الى ال عا  ال ييعن تةريايا يةفا من الشهر 

يع  او عمة التائالة اوو ث  شيه الصالية ويعةةا الصالية  ييةا فن ام اف ال ف    

 

 اةواع الف ا  

الف ا  الفاائن  – 0  

ان ممالية الف ا  الفاائن ا ثر شيوما فن المةا ك الريفية وفن يع  اوحيان تض ر او  الى  

الى مؽاةرم الييت لشان  ف ا   فالها من الثة  فاام اذا اصييت مثا يمر    ير او ا  رت

 ضرور  و ارىف  ااراف ممالية اراحية لها   

 

 الف ا  التةريان  

ان ممالية الف ا  التةريان من الثة  او لةيةة الرضامة ةن العمالية المف الة وتيةا من الشهر     

  

من  ويعوة ال ف  مالى ا ذ الحاليب يال وب وتمةي  ال عا  ال ييعن له تةريايا مع اولا  6 – 4

الرضامة وفن المةم الشهر التاةل الى التاتع ي ون يام ان ال ف  اوتتؽةاف تماما   ويتتحتن 

 ان و يف   ال ف  فن ولت ي ون فيه ال مل شةية الحرارم لتاةب ال ف  الة وت المعوية  

 

 ماح ات حو  تؽذية ال ف  

 



اشهر من ا 6لؽاية  – 0  

مرات  8وحتب رؼيتة ةهارا وليا مالى اول   ارضعن  فالن رضامة  ييعية فن أ  ولت -

تامة   94 ا    

و تع ن ال ف  أ  توائ  او اؼذية ا رى مع حاليين   -  

وتتتعمالن الالهاية او لةيةة الرضامة  الممة (  -  

شهرا 09اشهر لؽاية  6من  – 9  

اتتمر  يارصاع  فالن من الثة  حتب رؼيته   -  

ميات من ااشهر   9 – 6ام ن  فالن مةة يالوغ  -  
  ي  ر    – 0
الالوييا (   –الحما  –الماش  –اليموليات   العةل  – 9  
ا ر مع اضافة لالي  من ال يت   –والمهروتة  –ال ضراوات  – 3  
شورية  ضار ياةوامها ةون اضافة ت ر او مالح   – 4  
الفوا ه ال ا اة المتوفرم   – 5  
اشهر (   7تمن   فن ممر  –ةااج  –لح   – 6  

شهر  ميات  افية من ا 09 – 9ن  فالن مةة يالوؼه ام  –  
شهر   09اشهر ويضاؾ ييا  اليي  فن ممر  9صفار اليي  فم  فن ممر  – 0  

(  6 – 5مرات يوميا اذا  ان يرضع من الثة  , و   3ام ن ال ف  وايات صؽيرم وممارية 
 مرات يوميا اذا ل  ي ون معتمةا مالى الرضامة  

شهر ا 94شهر لؽاية  09من  – 3  

  فالن من الثة  حتب رؼيته   يإرضاعاتتمر   -
               
ام ن  فالن  ميات  افية من  -  
يي    – ي   –اين  –لين ال ا ج  – 0  

تمن   –ةااج  –لح   – 9  

الالوييا (   –الحما  –الماش  –اليموليات   العةل  – 3  

مصير الفوا ه ال ا اة   – 4  

   ال ما  مصير  – 5

 

 مرات يوميا   5 ف  وايات متمارية ام ن ال -
  عا  اوترم   يإ عامهاية  

 

 


