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ساسي
ف يمكنني أن أحّد من خطر إصابة طفلي بالح

كي ما هي مسّببات الحساسية األخرى
مخاطر اإلصابة بالحساسية قد تؤثر على صّحة طفلكالتي يجب على طفلي أن يتجّنبها؟

في المستقبل، علمًا أّن إحتمال اإلصابة بها يزداد عندما يعاني
أحد أفراد العائلة أيضًا من حاالت حساسّية.

األيام الـ 1000 األولى )من بداية الحمل وحتى عمر السنتين( هي
فرصتك لتوفير التغذية السليمة لطفلك وحمايته من خطر

اإلصابة بالحساسية في المستقبل.

إستشيري طبيب أطفالك لتقييم قابلية طفلك لإلصابة
بالحساسية ثّم اتّخذي الخطوات المناسبة لتجّنب ذلك.

تذّكري دائمًا:
 ما هي أنواع الحساسية من

الطعام الشائعة لدى األطفال؟

وهي مسّبُب حّساسيٍة شائٌع جّدًا وموسمي، قد تؤّدي إلى 
إصابة طفلك بحمى القش أو الحمى الوردية. 

وهي الحشرات المجهرية التي تعيش من حولنا والمسّبب 
الرئيسي للحساسية من غبار المنزل.

وهو نوٌع من الفطريات التي تنمو داخل وخارج المنزل.

تأّكدي أّن طفلك ال يعاني من أّية حساسية من أّي نوٍع من 
الحيوانات األليفة التي تعيش معكم في المنزل.

حبوب اللقاح:
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الحيوانات
األليفة:
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 مالحظة هامة: الرضاعة الطبيعية هي الغذاء األفضل واألمثل للرضع وصغار األطفال ولذلك تدعم شركة نيوتريشيا الرضاعة
الطبيعية بشدة. كما تدعم شركة نيوتريشيا توصية منظمة الصحة العالمية بضرورة الرضاعة

الطبيعية الحصرية حتى عمر ستة أشهر واستمرار الرضاعة الطبيعية حتى عمر السنتان مع إدخال األغذية التكميلية
الصحية والمناسبة بعد األشهر الستة األولى من الحياة. استشيري الطبيب أو أحد مقدمي الرعاية الصحية المؤهلين

للحصول على المشورة بشأن الرضاعة الطبيعية أو أية قرارات متعلقة بصحة وتغذية طفلك. ينصح بأتباع نظام غذائي
متوازن قبل وأثناء وبعد الوالدة للحفاظ على كمية كافية من حليب األم. الرضاعة الطبيعية المتكررة هي أفضل

طريقة للبدء بالرضاعة الطبيعية وللحفاظ على إمدادات كافية من حليب األم. اإلدخال الجزئي لألطعمة
والمشروبات عن طريق الزجاجة قد يكون له تأثير سلبي على الرضاعة الطبيعية.

ومن الصعب جدًا عكس قرار عدم ارضاع طفلك بحليب األم.



 هل تعلمين أن طفاًل من بين كل ثالثة أطفال
معّرٌض لخطر اإلصابة بالحساسية؟

يتعّرض العديد من الرّضع ألخطار اإلصابة بالحساسية الغذائية ما يمكن أن يتّطور 
إلى أنواٍع مختلفة من الحساسية مع نمّو الطفل مثل:

الرضاعة الطبيعية هي األفضل
هي المصدر األمثل للتغذية في هذه الفترة.

أّما إذا كنت غير قادرة على إرضاع طفلك طبيعّيًا ألّي سبٍب كان، 
استشيري طبيب أطفالك الذي يمكن أن يوصي باستخدام 

تركيبة* حليب أطفال خاصة للحّد من خطر إصابة طفلك 
بالحساسية.

إسألي طبيب أطفالك عن فحص الحساسية 
لتقييم مدى احتمال إصابة طفلك بها. 

ويعتبر األطفال الذين يعانون من الحساسية الغذائية عرضًة 4 مّرات أكثر لإلصابة بأنواع 
حساسّيٍة أخرى ذات الصلة مثل الربو عندما يكبرون. تأّخر التشخيص قد يؤّدي إلى 

تفاقم المشكلة، ومن هنا أهمّية التشخيص والتدّخل المبكرين.

إّن التغذية السليمة والتشخيص المبّكر 
للحساسية هما عنصران أساسّيان للحّد من 

احتمال إصابة طفلك بالحساسية في المستقبل.

ال تحّدي من تنّوع نظامك الغذائي، فذلك لن يقّدم لطفلك
حماية إضافية من الحساسية.

ما هي أهمّية حماية طفلي من الحساسية؟
كيف يمكنني أن أحّد من خطر إصابة

طفلي بالحساسية؟
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الربو األكزيما إلتهاب األنف التحّسسي

األيام الـ 1000 األولى؟
يشهد طفلك خالل األيام الـ 1000 األولى مرحلة

نموٍّ متسارعة تعتبر األهم واألسرع في حياته كإنسان، 
حيث يبدأ كلّ من دماغه وجهازه الهضمي وجهاز المناعة 
لديه بالنمّو إلى جانب أعضائه األخرى. لذا، من الضروري أن 
تمّدي طفلك بالعناصر الغذائية الالزمة خالل هذه الفترة 

لضمان نمّوه بشكٍل طبيعي، صحّي وسليم.

تبدأ األيام الـ 1000 األولى من حياة الطفل من اليوم األول 
لحمل األّم وتمتّد لحين إتمام المولود سنته الثانية.
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