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كيف يمكنني معرفت أنّ مونودي انجديد يتمتّع بصحّت جيّدة؟
)?(How will I know my newborn baby is well
رش١ش اٌؼالِبد اٌزبٌ١خ أ٠ضبً إٌ ٝأّْ عفٍه ٠شضغ ثشىً سٍُ١
ٌرضع الطفل ستت هرّاث
على األقل ٌىهٍاً هع العلن
أىّ ِؼظُ األعفبي
يرضعىى هي  8إلى 12
هرّة فً الٍىم.

٠جذ ٚاٌغفً ثصحّخ سٍّ١خ -أ ٌٗٔٛ ٞعج١ؼ٠ٚ ٟمظ
ٔٚش١ظ ح٠ ٓ١ى َ ْٛسز١مظاً .وّب ٠سز١مظ ِٓ ِٔٗٛ
عبٌجبً اٌشضبػخ.

ٌبلّل الطفل حفاضاته هرّتٍي أو حالث
فً أول  3أو  4أٌام هي والدته ها
ٌلبج أى ٌبلّل  5حفاضاث على األقل
ٌىهٍاً .

ٌسداد وزى الطفل بعد
وزًه فً الٍىم  3أو  4هي
الىالدة .وٌعىد هعظن
األطفال فً عور
األسبىعٍي إلى وزًهن عٌد
الىالدة.

يخرج برازاً لٌٍّاً ٌّشّح أواحٌتٍي فً
الٍىم

دواعي انقهق خالل األسبوع األول مه والدة انطفم
ػٕذِب ال ٠ى ْٛاٌغفً ثصحّخ ج١ذح لذ رٍحظ ٓ١رغ١١ش ف ٟسٍٛنٖ  .لذ ٠ى٘ ْٛزا اٌزغّ١ش ِفبجئبً أ ٚسثّب ٠زجٌ ّٓ١ذ٠ه رذس٠ج١بً .إّْ ظٛٙس اٌؼالِبد اٌزبٌ١خ
ٌذ ٜعفًن ٚاٌزغّ١ش ف ٟسٍٛوٗ لذ ٠ىِ ْٛصذساً ًٌلٍك .فإرا وبْ عفٍه:


ٕ٠بَ وث١شاً ٚال٠سز١مظ عبٌجبً اٌشضبػخ أ ٚأّٔٗ لذ ٠سز١مظ ٠ٚشضغ ٌىٓ سشػبْ ِب ٠زؼت ٠ٚفزكد ٌٕشبطٖ اٌّؼزبد ػٕذِب ٠سز١مظ أ٠ ٚشضغ.



سش٠غ اإلٔفؼبي ػٍٔ ٝح ٛغ١ش ِؼزبد



٠ؼبٔ ِٓ ٟجفبف ف ٟفّٗ ٚثششرٗ



اضٗ.
اضبد إ ضبفخ إٌ ٝرحّٛي ٌ ْٛث ٌٗٛإٌ ٝأصفش داوٓ شج ٗ١ثبٌجمغ اٌصفشاء ػٍ ٝحفّ
٠جًٍّ ٛ٠ٚسّخ ػذداً ألً ِٓ اٌحف



لذ رغ١ش ٌ ْٛثششرٗ ٌ١صجح شبحجبً أ ٚاِزأل جسّٗ ثبٌجمغ (١ٌٚس فمظ ٠ذٚ ٗ٠لذِ)ٗ١



دافئبً أ ٚثبسداً ػٕذ اٌحس – أ ٞأّْ حشاسح جسّٗ أػٍ 37ْ ِٓ ٝدسجخ ِئ٠ٛخ أ ٚأدٔ 36ْ ِٓ ٝدسجخ ِئ٠ٛخ.

إرا وٕذ لٍمخ ػٍ ٝعفٍهّ٠ ،ىٕه:
 .1اصغحبة عفٍه إٌ ٝاٌغج١ت اٌّحًّٞ
فضًّ إدخبي اٌغفً
 .2اصغحبة عفٍه إٌ ٝلسُ اٌغٛاسئ اٌزبثغ ٌٍّسزشف ٝاٌّحٍ .ٟأِّب إرا وٕذ رسىٕ ٓ١ثبيلشة ِٓ ِسزشف٠ٚ ٝسزّ١ذ٠ ،ف
إٌِ ٝسزشف٠ٚ ٝسزّ١ذ ٌألعفبي ثبٌمشة ِٕٗ.
 .3اإلرصبي ثبإلسؼبف إرا وٕذ رؼزمذ ٓ٠أّْ حبٌخ عفٍه عبسئخ 000
 .4اإلطّالع ػٍِ ٝض٠ذ ِٓ اٌخذِبد اٌّزوٛسح ػٍ ٝظٙش وزّٟة "سجّي ٞاٌصح ٟاألٚي" ٌغفٍه (اٌىز١ت األصسق) ()The Blue Book
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