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 جلييم حذًث الىالدة و الشضيع

 البييت و الىظيكت

 الجلذ و الشعش و ألاظافش

 غىض الىالصة  ًٍىن حلض الىليض هاغما و عنيها و مخىعص اللىن. 

 غىض الىالصة مدضزت الخػغم الغاحي.الىاجدت بػض الىالصة جيكِ الؿضص الضهىيت. وحػمل الؿضص 

 ظهغه,ًظهغ الؼؾب غلى حؿم الىليض و يخكيه و 

 غىض الىالصة. وجٍىن نغهكليت اللىن و ملؿاء و مدضبت. غاصةمىحىصة  ألاظاقغ جٍىن  

 الشأط و الشكبت

ً نُغ الهضع بـ )غىض الىالصة ًٍىن نُغ   ؾم(. 2الغأؽ ايبر م

امي و جٍىن غظام الجمجمت هاغمت و مكهىلت بالضعوػ الؿهميت و الالميت و ؤلاًليليت, و التي جخهاَؼ في الياقىزحن ألام

 (. 1 – 1الخلكي )نىعة 

 حمجمت الىليض مخىاظغة بكٍل همىطجي.

ُ الُكىلت, ًخُىع اليؿيج اللمكاوي بكٍل حيض غىض الىالصة ليهل  6نياؾه غىض البالـ بػمغ  ىال الغنبت نهحرة غاصة زال

 ؾىىاث.

 ىانالعي

ـ الحضقي يػيل غىض  ً بػمغ زمؿت قهىع. جبضو الهؼخيت نليلت الهباؽ, و البإبإان نؿحران. واإلاىػٌ خدؿ و الىالصة ٍو

 الهلبت ناقيت.

 ألارهان

ل صٌؿبل وحؿخجيب إلاىػٌـ ؤلاحكاُ غىض الىليض.  90حؿخُيؼ ألاطن ؾماع ألانىاث الػاليت غىض  غىض الغيؼ ًٍىن ججٍى

هيت, مإصًت مخجها لألغلى و نهحر و مؿخهيم. وجٍىن نىاة هكحر اوؾخاف اغغى و انهغ و أيثر أقالهىاة الؿمػيت الخاعحيت 

ً البلػىم. اصة اخخماُ الػضوي اإلاغجكػت م  لٍؼ
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 الفم و الحىجشة و ألاهف و الجيىب

اصة ئقغاػ اللػاب. جأزظ  ًٍىن اللػاب في خضوصه الضهيا غىض الىالصة خيث ًدضر ؾيالن اللػاب غىض الكهغ لثالث بؿبب ٍػ

 قهغ. 24و  6ألاؾىان اإلاإنخت مٍانها بحن غمغ 

ً الهػب عؤٍتها غىض الىالصة. ًمًٌ عؤٍت البلػىم بكٍل جٍىن اللىػجان و الؼو  ائض ألاهكيت نؿحرة مهاعهت بحجم الجؿم و م

 أقًل غىضما ًبٍي الىليض.

َ و الجيىب الؿغباليت مىحىصة و لٌنها نؿحرة و  ً الحى ً أهىقهم. غىض الىالصة ًٍىن ًل م الىلضان مجبرون غلى الخىكـ م

 الًمًٌ قدهها ختى جخُىع.

 شئخانالصذس و ال

حكبؼ الغئخان بالهىاء قىع الىالصة؛ و ًخضقو الضم غبرهما بهىة ايبر, مؿببا جمضصا ايبر و اؾترزاء للكغاًحن الغئىٍت. ٌؿلو 

اهيت. جخابؼ الغئخان جُىعهما  ً جىجغ ألايؿيجحن و مؿلها الهىاة الكٍغ اهسكاى الًؿِ الغئىي الثهبت البيًىٍت, عاقػا م

ً الػمغ. بػض الىالصة, و جدكٍل اؾىار     حضًضة ختى خىالي الؿىت الثامىت م

 الثذًين

 غىض الىالصة, جٍىن الهىىاث اللبييت مىحىصة في الحلمت ولٌنها بضون ؾىش.

َ جأثير الاظتروحين الىالذينض جخطخم أزضاء الىلضان بكٍل بضئي بؿبب  ً مؿُدان غاصة و ًداقظان غلى طل , والثضً

 ختى البلىؽ.

 الللب

ً  ألاولىالعاعت و الثهبت البيًىٍت في ؾًىن غىض الىالصة جىؿل ٌ الجضًض اإلادكٍل في الجهت اليمنى م ِ اإلاىسك الًؿ

اهيت في ؾًىن الؿاغت   .بػض الىالصة الخامعت عششة ئلىالعاششة الهلب, و جىؿلو الهىاة الكٍغ

 ن/صنيهت. 061الى 021ًٍىن مػضُ الىبٌ غاصة بحن 

أنىاث الهلب مؿمىغت بكٍل أوضح غىض الىلضان ًبضو مخطخما بالهغع.  نض و  ًخىيؼ الهلب في الهضع بأقهيت أيثر

 عنت َبهاث الجلض اإلاخىيػت جدخه.بعبب 
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 البطً

ً  و هاجئا ًٍىن الحبل الؿغي غىض الىلضان  اهان و وسٍذ.مٍىها م  شٍش

ًاث الحىٍت لألمػاء مغئيت غىض الغيؼ وجضُ اظطىاوي ًٍىن بًُ الغيؼ غنها غلى  الكٍل. نض جٍىن جمىحاث الحغ

 ايُغاب أو مغى.

 اسجفاق العاهت و العشة.حػخبر اإلاثاهت غًى بُني غىض الغيؼ ألنها جخىيؼ بحن 

 ألاعضاء الخىاظليت

 ُ ً زال ـ ًل  الشهش الثامًجخُىع الخهيت غىض الغييؼ الظيغ نبل الىالصة و ججُز ئلى ييـ الهك ً الحمل. جهي م

  ظم طىال. 2إلى  0.5ظم عشضا و  0حىالي زهيت 

 .جأثير هشمىهاث ألام. ونض ًالخظ هؼ مساَي أو صمىي بؿبب محخلىتغىض الىالصة, نض جٍىن ألاغًاء الخىاؾليت ألاهثىٍت 

 الششج و املعخليم و البروظخاث

, صالت غلى ؾالٌيت الكغج. ًسغج البراػ بكػل اوػٍاس ي, و الٌؿخُيؼ الغييؼ مً الحياة 24 أول العلي خالل ًسغج 

الهاصمت مً الػهب اإلاياليني.  باألغهاب يجهبذ اإلاىُهت مأل  أنبػض  عام 2 إلى 0.5حتى عمش كغحيت الخدٌم باإلاهغة ال

 غىض الظًىع جٍىن ؾضة البروؾخاث ؾحر مخُىعة وؾحر مجؿىؾت.

 الجهاص العضلي الهيىلي

ًامال غىض  أنغىض الىالصة, ًجب  غاف   الىليض.ًٍىن مجاُ الحغيت لجميؼ ألَا

مؿببا  4أو  3الشهش غىض الىالصة. ًخُىع الخهىؽ في اإلاىُهت الغنيبت غىض  Cحشف بكٍل  دنىمىًأزظ الػمىص الكهغي 

 عقؼ الغأؽ غىض ميالهه.

 الجهاص العصبي

 الىليض.غىض الىليض هي اوػٍاؾيت بكٍل بضئي غىض  ألاقػاُمػظم 

ُ اإلاغخلت الجىيييت و في الحياة البايغة بػض الىالصة  ً نضعجه غىض البالـ 25ليهل ًىمى الجهاػ الػهبي بؿغغت زال % م

 ؾىىاث. 7% بػمغ 90ؾىىاث, و  3% بػمغ 80% بػمغ ؾىت, و 50غىض الىالصة. و 
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ًامل . ٌؿبب الخىبيه الهىي ليعذ مشهضةبضئيت, و الاؾخجاباث  ئخؿاؾاثلضي الىليض  اؾخجابت وكُت بالبٍاء مؼ خغيت 

 الجؿم. 

 جزع ومىه إلى ألاطشاف بالدعلعل.ًخطىس الخحىم الحشوي مً الشأط إلى الشكبت إلى ال

 الخهييم الهحي

 حمع البياهاث الزاجيت 

 ملابلت ألاهل

ُ الحمل. ش الحملي لالم نبل وزال ًامل الخاٍع  غلى اإلامغى أن ًدهل غلى 

 غلى اإلامغى اؾخسضام َغم وصوصة و الحؿدبو ألاخٍام )ًكؿغ و ٌػُي خٌم غلى البياهاث ؾلكا( غىضما ًهابل ألاهل.

ً الخػاَلغلى اإلامغ  ً بيئت ؾحر مؿبهت ألاخٍام مؿخسضما مهاعاث ؤلانؿاء مإمىا صعحت مالئمت م  ؤلامٍان.نضع  ى أن ًإم

 البياهاث الذًمىغشافيت

  مهضم الغغاًت الصحيت له؟ أو  أهلهما اؾم الىلض؟ لهبه؟ 

  هى مؼوص الغغاًت الصحيت ً  للُكل؟ ألاوليتم

 ًًالىلض؟ غىىاهه. أ ً  ًهُ

  مُلهان؟ أم أغظبان أم لىلض متزوحان أهلهل 

 ش والصة الُكل؟ غمغ الُكل؟ ما ما  جاٍع

  ما هي صًاهت الُكل؟ 

 ييل هى الىيؼ اإلاػيش ي للىالضان؟ 

 الخاٍسخ الصحي الحالي

 نل الحالت الصحيت الػامت للُكل, هل لضي الُكل أي مغى مؼمً؟ 

 الُكل مؼ الحؿاؾيت؟ هي اإلااصة اإلادؿؿت بالخدضًض؟ ييل ًٍىن جكاغل هل لضي الُكل أي خؿاؾيت؟ ما 

 ماهي الىنكاث الُبيت أو الخجهحزاث أو اإلاػالجاث و الػالحاث اإلاجزليت التي ًأزظها الُكل؟ 
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 الخاٍسخ الصحي العابم

  ًان مسُُا للحمل؟ ييل قػغث غىضما غلمذ ً الحمل: هل   خامل؟  بأهَاؾأُ غ

o  متى ُ َ الػامت زال أو ًاهذ صحخ  ُ الحمل؟مغة جلهيذ عغاًت نبل الىالصة؟ ييل 

o  ًًَان لض  الحمل؟ أزىاءخاصر  أو مكٍلت  أًتهل 

o  ت  أًتهل أزظث ُ  أو أصٍو ُ هظا الحمل؟ أو الخبـ  أو جىاولذ الٌدى  اإلاسضعاث زال

 ُوالصة الُكل: اؾأ ً  غ

o ًًًاهذ والصة الُكل؟ أ 

o هىع الىالصة؟ ما 

o  الىالصة؟ أًتهل خضزذ ُ  مكاًل زال

o ًان لضًَ التهاباث مهبليت ونذ الىالصة؟  هل 

o  ًان مهياؽ  للُكل؟ أبؿاع يم 

o عاؾت؟ ِ ًان وػن الُكل و َىله و مدي  يم 

o هل خضر أي مكاًل للُكل بػض الىالصة؟ 

 ُاؾأ  ً  الجغاخاث الؿابهت: أو  ألامغاىغ

o  مككى؟ أليهل صزل الُكل 

o  يبحرة؟ أمغاىهل خضر للُكل أي 

 اللهاخاث؟؟ و هل خهل أي عص قػل للُكا ججاه آلانللهاخاث التي جلهاها الُكل ختى  ما 

 الخاٍسخ العائلي

  مؼمىت في الػائلت أمغاىخضص أي. 

 خضص ؾبب و غمغ الىقياث اإلاخػلهت باإلاكاًل الضمىٍت. 

  جيخهل بالػضوي؟ أمغاىغائلت الُكل أي  أقغاصهل لضي اخض 
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 همط الحياة و املماسظاث الصحيت

 مخطلباث الخغزًت الطبيعيت

ً خياة الُكل. ًسخلل ازظ الُػام الهىعي  للعخت أشهش ألاولىجكًيال ئن خليب الثضي هى الُػام الٍامل ألايثر  م

كاُ  الى( للغيؼ هي 100خؿب ًل َكل. ًأزظ مػظم ألَا ً وػن الجؿم / اليىم. حػخبر خبىب الغػ )ؾحًر ـ م غة / ي خٍغ

 العىت ألاولىُ ال ًىصح باغُاء الػؿل زال .9أو  8جلذم أصابع الطعام عىذ الشهش الُػام الهلب البضئي اإلاػُى لهم. 

ً غمغ الُكل ألنها نض حؿبب حؿمم َػامي للغييؼ.  م

 مخطلباث الىىم الطبيعي همط و

ُ الكهغ ألاُو غىضما ًأًلىن. -  ًىام مػظم الغيؼ زال

-  ً  ؾاغت ليال. 11ئلى  9ًىام مػظم الغيؼ في الكهغ الثالث أو الغابؼ م

 ض الظهغ.ؾكىة في قترحي الهباح و بػ 12ًأزظ مػظم الغيؼ غىض الكهغ  -

بعبب مخالصمت املىث و ًىصح أن ًىام الغيؼ ألايبر ؾىا في ويػيت ؤلاضجاع الظهغي أو الايُجاع الجاهبي  -

 . SIDSاملفاجئ 

 حمع البياهاث املىضىعيت

 جحضير املعخفيذ

 نل ما ؾيػمل و ييل ؾيػمل. -

ُ الكدو. وفي مػظم الكدىم غلى الُكل  - ا.ً أنشجؼ مهضم الغغاًت الصحيت ًي ٌؿاُ زال  ٍىن غاٍع

 :الخجهيزاث

 .ُت صهكغ للخُىع  زٍغ

 .نياؽ ُ  حضو

 .مىظاع للػحن 

  ألاطنمىظاع. 

 .محزان 

 .محزان خغاعة  ؾماغت 
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ائي  الفحص الفيًز

 الكظوطاث اإلاىحىصاث الُبيػيت ئحغاءاث الخهييم

 اإلاظهغ الػام و الؿلىى

عانب الصحت,  ساكب املظهش العام:

الخظ الخكاغل مؼ ألاهل و مػَ, 

 خػابحر الىحهيت, و الجلؿت.الخظ ال

, وزيابه ًبضو الُكل هظيكا, بضون عائدت

في خاله حيضة و مىاؾبت للمىار. جكاغل 

الُكل مخالئم مؼ غمغه, ًيكض الغاخت 

ً أهله. طعاعي و ؾاقي الىليض في  م

 ويػيت جمضص.

 

 ال حػابحر وحهيه.

 ئحهاص جىكس ي.

 أطًت غهبيت 

 صحت يػيكت 

 الػالماث الحيىٍت

و نيم ال حغاعة: اؾخسضم ٍَغ

ؾكاء  أوالجلض  أو  ؤلابِ أواإلاؿخهيم 

 يم خغاعة الغييؼ.الُبل غىضما جه

  قهغنهاًذ. 99.4الحغاعة 

 الخظ مػضُ الىبٌ الهمي

 

مػضُ الغاخت و اليهظت ًدىىع خؿب 

 غمغ الُكل

ُ الىبٌ يما في حؿغع  نض ًخؿحر مػض

 ( وهى هظًغ قإم ؾالبا 100الهلب )< 

ًاث نيم مػضُ الخىكـ : بمغانبت خغ

 البًُ

هكـ / الضنيهت.  60 ئلى 30اإلاػضُ هى 

 أنىاثًدىكـ الغييؼ بضون حهض, و 

الغئخحن ناقيت, و الىلضان طوي جىكـ 

 ئحباعي اهكي 

 

  ًخدضص بالػمغ و الهياؽ جهييم يؿِ الضم

 
 اللياظاث

 كياط الطىل:

ـ الُىُ في ويػيت الاؾخلهاء.  ن

مؿَ احػل الجؿم بٍامل امخضاصه, ا

و احمؼ  الغأؽ غلى الخِ اإلاخىؾِ

 لألؾكلالغيبخحن بلُل و اعقػهما 

ختي ًهبذ الؿانان بٍامل 

  امخضاصهما  و المؿهم بالُاولت. 
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 كيغ الىصن:

ػن الغييؼ بىيػه مؿخلهيا أو 

ً بحن   0.5حالؿا غلى اإلاحزان الظي ًٍؼ

 يـ10يـ و 

  

 
 

ػمغ مىاؾبا لًٍىن الهياؽ  أنًجب  الغأؽخضص نُغ 

  وػهت و َىله ئلى الُكل باإلياقت

ـ يمً  ٌكحر الهياؽ الظي لي

الحضوص الُبيػيت ئلى خالت مغييت 

 ونض ٌكحر ئلى ضخامت الغاؽ.

 ألاظاقغالجلض و الكػغ و 

ً احل لىن و عائدت الجلض  نيم م

 ووحىص أًت آقاث

ًمخض لىن الجلض بحن الهغهكلي و ألانكغ و 

تي ئلى البني الؿ امو أو البني أو الٍؼ

 ألاؾىص. ال عائدت هدىت أو آقت. 

ًجب أن ًٍىن الجلض هاغما و صاقئا و 

ب نليال مؼ اهخكار بؿيِ بضون  َع

 وطمت أو آقت.

نض ٌكحر اللىن ألانكغ ئلى ًغنان. ونض 

ٌكحر اللىن ألاػعم ئلى قهغ صم ا والى 

 هخهو ايسجت.

حغ مً احل الحشاسة و امللمغ و 

 الاهخفاخ و الشطىبت و الىرمت

 الٌضماث اإلاىيػيت نليال. سطبالجلض صافئ و 

عانب الخىػع و  و حغ الشعش: جأمل

الخهائو و وحىص أي قػغ ؾحر 

 غاصي غلى الجؿم

غي و  الكػغ بكٍل َبيعي ًلمؼ و خٍغ

 نىي و مغن. 

 زهل قػغ مخلبض ونظع زكيت

 حغ و جأمل ألاظافش:

الخظ اللىن و اإلالمـ و الكٍل و 

 خالت ألاظاقغ.

حكحر ألاظاقغ الؼعناء ئلى ههو  اقغ ئلى نهاًت ألانابؼ و مىخظمتجمخض ألاظ

 الايسجت. و الهكغاء ئلى الحرنان
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 الشأط و الشكبت و العلذ اللمفيت العىليت 

: الخظ الكٍل و الغأؽ جأملحـ و 

و حـ  جأملالخىاظغ. غىض الىلضان 

 خالت اليىاقيش و الضعوػ

 الغأؽ مخىاظغ

 

وؿالم عاؽ يبحر بكٍل قاط و ا

 اليىاقيش و حؿُدها

 

ًامل لألغلى وألاؾكل و  اخخبر الخحىم و وكفت و حشهت الشأط  مضي الحغيت 

 الاوػُاف الجاهبي َبيعي.

ٍ الخمضص  غالمت قغ

 4في غمغ  عأؾهٌؿيُغ الغييؼ غلى  

 قهىع.

ي )نػغ(  جدضص اإلاضي الحًغ

   

: الخظ اإلاظهغ و و حغ الىحه جأمل

لؿضة الخىاظغ و الحغيت و حـ ا

 الىٌكيت

َبيػيا الىحه مخىاؾب و مخىاظغ. الحغة 

ت في الجاهبحن. و الؿضص الىٌكيت  مدؿاٍو

 بالحجم الُبيعي

جىاؾب ؾحر غاصي, قكاه عنيهت, وزلم 

مخالػمت  ئلىقىم الككاه نض ٌكحر 

 .صاون 

 جأمل و حغ الشكبت: 

 حـ الؿضة الضعنيت و الغؾامى

الغنبت غاصة نهحرة مؼ زيياث حلضًت 

ُ الُكىلت. ألايخافو  لغأؽابحن   زال

 الىجغاءمخالػمت الغنبت الههحرة 

 ًاهخكار الغنبت الخىكس ي. 

 الضعنيتجطخم الؿضة 

 الػيىان

 جأمل العين الخاسحيت: 

الخظ اإلاىيؼ, و الاهدغاف, و َياث 

الثييت ألاهكيت الجكىيت للػحن 

 الخاعحيت.

ت الػحن الضازليت خىالي   2.5مؿاقت ػاٍو

ف أقهي, و بضون زييت ؾم, مؼ اهدغا

 أهكيت حكىيت.

ِ واخض مؼ نمت  ت الػحن غلى ز جهؼ ػاٍو

 نيىان ألاطن.

 

ت  ٌ و زساهت ػاٍو مخالػمت اإلاىنؼ الػٍغ

 الػحن.
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عانب جمىيؼ حكً الػحن, و 

 .آقتاهخكازه, و الجز , و أي 

ً غحن غابغة, مؼ  جٍىن هىاى وطمت حك

 ؾياب للضمؼ.

ً الػحن, و الخىعم, و  ٌكحر التهاب حك

 الحمامى ئلى غضوي.

 ًىهل الجز الهيحي الػضوي.

ً احل  جأمل الهلبت و اإلالخدمت م

و الاخمغاع و الىجيج  آلاقاثاللىن و 

 )الجز( الجغوح.

ً صون  الهلبت و اإلالخدمت ناقيخان و م

 هجيج أو آقت أو اخمغاع أو حغوح.

ن جىى حكحر الهلبت الهكغاء ئلى مغى 

 العظم.

همىطحيا قان الهؼخيت جٍىن ػعناء غىض  عانب الهؼخيت و البإبإ

الغيؼ طوي البكغة الكاجدت و ؾمغاء 

غىض الغيؼ صايني البكغة؛ ًخُىع اللىن 

 الضائم بؿًىن الكهغ الخاؾؼ.

 بهؼ بغقكيلض غلى الهؼخيت

 .جهبٌ الحضنت

ٌكحر جىؾؼ الحضنت ئلى اؾخػماُ 

 ل.مسضعاث طاث جأزحر غلى الػىاَ

الحىاحب ًجب أن جٍىن مخىاظغة  خىاحب و عمىف الػيىحن. جأمل

 بالكٍل و الحغيت

 مغى خىاحب الػحن الجلضي اإلاخىازغ

 اعمل اخخباس حذة الشؤٍت: 

ت بمغانبت عجؼ  نيم الهضعة البهٍغ

 الغييؼ غً التريحز غلى الاقياء

 

اغمل ازخباع غًالث الػحن 

 الخاعحيت.

في مغيؼي ًٍىن اوػٍاؽ الًىء مخىاظغا 

 البإبإًٍ.

 

ـ ألاخمغ مىحىص اغمل قدو بمىظاع نػغ الػحن.   مىػٌ

 ألاطهحن

ً الخِ  جأمل ألاطهحن الخاعحيخحن ًجب أن حػبر نمت الهيىان م

ُ الػحن و ًٍىن  ً نظا ألاقهي الهاصم م

ت  ً ػاٍو صعحاث  غً الػمىص  10يم

ُ الػحن ئلى  ِ نظا ً ز اإلاغؾىم م

 شحمت ألاطن

ت الىيؼ اإلاىسكٌ بؼا صعحاث أو  10ٍو

اإلاخالػمت الخلهيت, حكحر ئلى أمغاى 

 وعازيت. ًلىٍت

 
 جأمل ألارن الذاخليت:

 اسحب الصيىان لألظفل و الخلف

ٍ ,  أو  آقاث أوهؼ  أو ال مهل  حؿلخ مكغ

في الهىاة الضازليت.  أحىبيت أحؿام أو

و  باإلياءةاصي لإلإي مؾكاء الُبل ع 

 ي مؼ مػالم َبيػيت.وعص

 

 جؿم أحىبي.وحىص ازغ ل

ذ نض ٌكحر  نيذ زاعي أو وحىص هؼ نٍغ

ي.  ئلى الؿائل الضماغي الكًى
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 اللذسة العمعيت:

غىض الغيؼ ازخبر الهضعة الؿمػيت 

 بمالخظت عص الكػل ججاه الطجت.

ـ   ؤلاحكاًُبضو غلى الىليض مىػٌ

ًاؾخجابت  )مىسو( و عمل الػيىحن 

ظيذًشون ؾىا  ألايبر للطجت. الغيؼ 

 ظهم.ؤو س 

ابت في خاُ ههو الهضعة ال اؾخج

 الؿمػيت.

 
 الفم و الحىجشة و ألاهف و الجيىب

 الخأمل

 جأمل الفم و الحلم: 

الخظ خالت الككاه و ؾهل الحلو و 

 اللؿان و مساَيت ألاقضام

ً )غىض الىليض في مىخهل  آللئ اًبكخاً

الحىَ( جبضو نؿحرة غلى قٍل يييؿاث 

 َ بلىن انكغ قاجذ غلى اللهاة و الحى

لب, و هي قائػت غىض الىلضان و اله

ُ غاصة ما جسخكي في  ً  أؾبىع أو م

نض جخٍىن خضًباث الحياة. غىض الغيؼ 

ً الاخخٍاى أزىاء اإلاو  اإلاو الىاحمت غ

 في وؾِ الككت الػليا.

 الككت اإلاكهىنت او الكاطة.

غىضما  ألاؾىانعانب خالت اللثت. غض 

 جظهغ و الخظ مىايػها.

ب اللثتجبضو   ألاؾىانت. جبضأ نغهكليت و َع

 .شهىس  6 إلى 4بالظهىع غىض 

 

  جٍىن اللىػجحن مغئيت غىض الىليض. ال الخظ خالت الحىجغة و اللىػجحن

الحاحؼ  ألاهل في مىخهل الىحه. جأمل ألاهف و الجيىب

ًىحض هؼ  مؿخهيم و اإلاىسغان ؾالٍان. ال

 .ئًالم أو

 

 الصذس

 الخأمل

  مضوع و مخىاظغ.نضع الغييؼ هاغم و  شيل الصذس جأمل

جٍىن الخىكؿاث بضون حهض و  أنًجب  الخىفس ي الجهذساكب 

 .ألاغماعمىخظمت في ًل 

 حهض في الكهيو و الؼقحر. وحىص غائو

 اللشع و إلاصغاء

ٍ الىياخت هي الىؿمت الحانلت  اكشع الصذس قغ

غىض الغيؼ بؿبب عنت حضاع الهضع 

 لضيهم.

 

 

 وؿمت الانميت حػؼػ وحىص مكٍلت
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مً احل أصىاث الخىفغ أصغ 

 وألاصىاث إلاضافيت

 

 

 

نض جبضو ألانىاث الخىكؿيت أغلى و 

كاُ الٌباع بؿبب عنت  ً غىض ألَا ازك

 حضاع الهضع لضيهم

غ ًالهٍغ  جىكـ مخىانو 

حكحر ألانىاث قىم اإلاىُهت الغؾاميت 

الههبيت ئلى جًيو في الصجغة 

 الههبيت.

 الثذًين

 الخأمل و الجغ

نض ًٍىن الثضًحن غىض الىليض مخطخمحن  جأمل و حغ الثذًين

و مدخهىحن مؼ ؾائل ابيٌ هاػ بؿبب 

 جأزحر هغمىهاث ألام.

حـ يخلت غىض الىليض أو الغييؼ غلى 

 الهضع أو الحلم.

 الللب

 الخأمل و الجغ

ًىىن الىبض اللمي في الىسب الشابع  جأمل و حغ الىاحيت أمام الللب

 ظىىاث 7جحذ عمش 

 ههباىجدؿؼ و جٌبر غىض الا 

 إلاصغاء

ن /  061و  021الىبٌ مىخظم بحن  إصغاء أصىاث الللب

 صنيهت

نض حكحر الىكساث ئلى أنىاث نلب 

 ئياقيت

 
 

 البطً

 الخأمل

ً باعػ في  شيل البطً جأمل غىض الغييؼ ًٍىن البُ

 ويػيت الايُجاع الظهغي 

ً الؼوعقي في ؾىء الخؿظًت  ًظهغ البُ

 و الجكاف

اللىن و الجز و الخظ  جأمل العشة:

 خضور قخو الؿغة

الؿغة وعصًت وبضون هؼ أو عائدت أو 

 اخمغاع أو قخو.

ٌكحر الجز و الالتهاب في الؿغة ئلى 

اهكغام الػًلخحن اإلاؿخهيمخحن في 

 .البًُ
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 إلاصغاء

 30ئلى  10جدضر ألانىاث اإلاػىٍت ًل  إصغاء أصىاث ألامعاء

 زاهيت

حكحر الػالمت الخمعجيت ئلى آليت 

 مغييت

 الجغ

ً هاغم بالجـ و بضون يخل أو  الجغ مً احل الىخل و إلاًالم البُ

 ئًالم

 مكٍلت الحاقت البُىيت

 جدغي يخل

ؾم في  2ئلى  1ًجـ الٌبض غاصة بُىُ  حغ الىبذ

كاُ ألايبر  الىعب ألاًمً غىض ألَا

 ضخامت بالجـ لخاعج اإلاغام الاًمً

ً الهػب حغ الطحال ُ الكهيو. وم ـ زال  نض ًج

ُ غىض الىليض  حـ الُدا

 امغاييت آلياثًخطخم الُداُ في 

ـ نمت الٍليت  حغ اليليخين ُ  اليمنىنض جج زال

 الكهيو

 امغاييت آلياثجخطخم الٍليخحن في 

ـ اإلاثاهت نليال غىض الغيؼ و  حغ املثاهت نض جج

كاُ الهؿاع  ألَا

 جطخم الٍليت الاؾدؿهائي

 الجهاص الخىاظلي الزهشي 

 الخأمل و الجغ

 جأمل اللضيب و الصماخ البىلي:

جأمل أغًاء الخىاؾل و عانب الهياؽ 

 خؿب الػمغ و أي آقت.

الهًيب بهياؽ مىاؾب للػمغ, وبضون 

 آقاث مغئيت.

 احليل فىقي

 احليل جحتي

ً و الخصيخين ً صون  جأمل و حغ الصف ً م  الخهيخحنو  آقاثالهك

ً مؼ  خصيت مجؿىؾخحن في الهك

 ٌعشي اخفض عادة مً الخصيت

خحن بالهياؽ اليمنى . الخهيخحن مدؿاٍو

ً صون يخل.  و هاغمخحن و مخدغيخحن و م

 

 

 ؾياب الخهيت 

 يمىع الخهيت

ان الخهيت  ؾَغ
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جأمل و حغ املىطلت الاسبيت مً احل 

 :الفخم

 عانب أي اهخكار في اإلاىُهت الاعبيت

اهخكار في اإلاىُهت الاعبيت أو يخلت أو  ال جىحىص أي اهخكازاث قخهيت

 عبيتقخىم ا

 
 

 

 ألاهثىي الجهاص الخىاظلي 

 الخأمل

 الجهاص الخىاظلي الذاخلي. جأمل

 ً ً و الهؿحًر ً الٌبحًر الخظ الككٍغ

و قخدت اإلاهبل و الهمار البىلي و 

 البظغ.

ًا صالككغان الٌبحران و الهؿحران وع 

بان. نض ًٍىن الجهاػ  اللىن و َع

الخىاؾلي للىليضاث مخباعػ بؿبب 

. نض ًدضر جٌضم ألامجأثيراث هشمىهاث 

و اهخكار اإلاهبل بؿبب اؾخسضام محجم 

 الخىليض في الىالصة اإلاهبليت.

اهذماج البظش املخضخم مع طبلاث 

 الجهاص الخىاظلي ألامامي.

 الششج و املعخليم

 الخأمل

ًجب أن جٍىن قخدت الكغج مغئيت و  جأمل الششج: 

جب أن ًٍىن حلض الكغج هاغم  بت. ٍو َع

ً ؾحر آقاث.  وم

 ششج غير مثلىب.

 غضوي بثراث الحكاى.

 التهاب اليؿيج الليكي

 الجغ

   حغ املعخليم

 الجهاص العضلي الهيىلي

 الخأمل

كيم الزساعان و اليذان و اللذمين و 

 العاكين: 

خظ الخىاظغ بالكٍل و الهياؽ و ال 

 الحغيت و اإلاىيؼ للهضمحن و الؿانحن

ً باليؿبت  الهضمحن و الؿانحن مخىاظٍغ

ل و الهياؽ و اإلاىيؼ و الحغيت. للكٍ

غاف صاقئت و مخدغيت  ًجب أن جٍىن ألَا

ًاف.  مؼ ئعواء قػغي 

ًت ونهحرة )  أَغاف و يكىف غٍغ

 مخالػمت ؾيميجز(.

 اعجكام ألانابؼ اإلاخػضص.

كيم مً احل خلل الخيسج الىسوي 

 الخللي

جىاظش الطياث الاليىٍت مع جبعيذ  إن

 .وامل للىسن هي املىحىداث الطبيعيت

 

 عالمت عذم جىاظش الطياث الخلليت
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لت اسثىالوي الخخباس خلل  اعمل طٍش

 الخيسج الىسوي الخللي

اًجابيت عالمت اسثىالوي و إلاحعاط  غالمت اعزىالوي  ظلبيتالُبيعي 

 بشأط الىسن 

 Ortolani's maneuver 

 

هت باعلى  اًجابيت غالمت باعلى ؾلبيت غالمت باعلى احغي ٍَغ

 لعمىد الفلشي اكيم اسجصاف 

 جدغي الػمىص الكهغي و الجلؿت

غىض الىلضان ًٍىن الػمىص الكهغي مغن 

 مؼ جدضب ظهغي وجهىؽ عجؼي.

قهىع  ًٍىن  3مً  ألايبر غىض الغيؼ 

 الػمىص الكهغي خلهي

غىض الىلضان ٌػخبر الاعجساء ؾحر 

 َبيعي. 

كاُالًػل الػًلي غىض   .ألَا

 كيم املفاصل:

 مالخظ مضي الحغيت و ؤلاًال 

ًامل بضون جىعم أو اخمغاع  ي  مضي خًغ

 أو ئًالم

ي بؿبب ؤلاًالم ٌكحر ئلى  جدضص خًغ

 ئنابت غًليت

 كيم العضالث:

 ُ  نيم الهياؽ و الُى

َىُ ونياؽ الػًالث ًجب أن ًٍىن 

 مخىاؾب مؼ الػمغ ومدؿاوي بالجاهبحن

 الجىاؾب بالػًالث مؼ الػمغ

 Barlow's maneuver 

 الجهاص العصبي

و  أفعالهء الىليذ و سدود كيم بيا

 جىيفه

ًبٍي الُكل بديىٍت و نىة؛ ٌؿخجيب 

بما ًدىاؾب مؼ الخىبيه و يهضأ بالخلُيل 

 غىضما ًدمل بالىيػيت الىحهيت.

 

 

 

 

اؾخجاباث ؾحر مالئمت ايُغاباث أو 

 مكاًل.

 CNS  ؾياب جالؤم الغييؼ ٌكحر ئلى
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العميلت و  ألاوجاس جلييم مىعىغ 

ت  الظاهٍش

َبيعي غىض الغيؼ يي بابيع مىػٌـ

ً ؾيخحن  الايبر مثلثت مىػٌـ و م

ؾائب ختى ؾً   الشؤوط العضذًت

الؿاصؾت. ًيخج عمؼ الٍاخل غً اؾدثاعة 

ـ  و هى قائؼ غىض الياحل مىػٌ

 الىلضان.

 ؾياب أو غالمت الخىاظغ و بػض ؾيخحن

اإلاهاعاث الحغييت الىاغمت و الػياهيت  اخخباس الىظيفت الحشهيت

الئمت للػمغ الخُىعي ًجب أن جٍىن م

في الكهغ  بالغأؽللُكل. ًخم الخدٌم 

 الغابؼ مً الػمغ. 

ًاث الىاغمت و الػياهيت  ال جخُىع الحغ

 أقهغ 6ختى غمغ 

 
 

 2 1 0 الػالمت

 /ص100أيثر مً  /ص100أنل مً  ؾائب مػضُ الهلب

 حيض مؼ البٍاء بُيء ؾحر مىخظم ؾائب مػضُ الخىكـ

غاف يػيكت عزىة و  اإلاهىٍت الػًليت  خغيت وكيُت اوػُاف زكيل في ألَا

 ؾػاُ أو غُاؽ جهُيب و بػٌ الحغيت ال اؾخجابت التهيج الاوػٍاس ي

ًامل الجؿم ػهغي ػعنت نهاًاث أػعم قاخب اللىن   ػهغي 
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 جأهيذ و جىثيم املىحىداث

 عيىت عً البياهاث الزاجيت

اعاث للُكل 4جي أم طيغ بػمغ  في البيؼ. جبهى  أًتيم. مؼوص الغغاًت الصحيت ألاوليت هي ألام. ٌػمل الؿل أقهغ في ئخضي الٍؼ

ُ بان الىلض بصحت حيضة و ؾػيض. و ًضقؼ الُكل بىكؿه لألغلى غىضما ًٍىن بىيػيت  ألام مؼ الُكل في البيذ. وجهى

ُ ألام بان ليـ هىاى مكاًل ب ً الثضي. وجهى ُ الليل. ًأًل م اَػامه. البراػ بغاون. ٌؿخجيب لهىث أمه, و ًىام زال

 ومىخظم. وازظ حميؼ لهاخاجه ختى آلان.َبيعي 

 عيىت مً البياهاث املىضىعيت

ِ  99.5ؾم. خغاعجه 63و بُىُ  باوهض 15وػن الُكل  ٌ َبيعي ومىخظم. مدي  ؾم. الجلض هاغم42 الغأؽقهغنهاًذ. الىب

ً له أن ًجػل عأؾه مىخهبا و في ازِ ئ و صاف اإلاخىؾِ. ال آقاث بالكم. ال اوؿضاص و بال آقاث. الغأؽ مخىاظغ, ًمٌ

ً الجز و آلاقاث. ًدضر باألهل.ويؼ الػحن َبيعي. ًدبؼ ألاقياء بالػيىحن.  ألاطهحن مخىاظغجحن و ألاطن الضازليت زاليت م

ـ مخىاظغة بالجاهبحن.  ً صون حهض. أنىاث الخىك مؿمىغحن و َبيػيحن. ال قخو ؾغي. أنىاث ألامػاء  S1 , S2الخىكـ م

خحن بالحجم و هاغمخحن و  َبيػيت. الجهاػ الخىاؾلي مالئم للهياؽ و الػمغ؛ بضون آقاث. الخهيخحن مجؿىؾخحن و مدؿاٍو

ًامل للمكانل. ي   مخدغيخحن. ال آقاث باإلاؿخهيم و ال بىاؾحر. غالمت اعزىالوي ؾلبيت و يظلَ مىاوعة باعلى. مضي خًغ

 جحليل البياهاث

لبياهاث الظاجيت و اإلاىيىغيت و نضعة اإلاؿخكيض. بػض طلَ حمؼ البياهاث لخظهغ خضص اإلاىحىصاث الؿحر َبيػيت بػض حمؼ ا

هأي  أهماٍ ممحزة أو الكظوطاث. حؿخسضم هظه البياهاث بػضها لػمل مدايمت  ٍغ ُ الحالت الصحيت للغييؼ  ؾٍغ  أو خى

 خضًث الىالصة.

 الاظخيخاحاث الدشخيصيت

ًيت اإلاسخاعة ا  لتي جدضص غىضما جدلل بياهاث الخهييم.الخالي هى نائمت بالدكازيو الخمٍغ
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ضيت  اخخياس الدشاخيص الخمٍش

 حشاخيص العافيت

 عياغت َبيػيت قػاله

 

 حشاخيص الخطىسة

 بحن ألاهل و الغييؼ ُ  زُىعة لككل الاجها

 زُىعة لخأزغ الىمى 

 زُىعة لىمى ؾحر مخىاؾب 

 زُىعة لؿلىى الغييؼ الؿحر مىظم 

 الدشاخيص الحليليت

  ـ اإلاو غىض الغييؼغضم قػاليت الغ ِ بًػل مىػٌ  ياغت الُبيػيت مغجب

 .بالػىاًت اإلاهضمت الؿحر مالئمت ِ  جأزغ الىمى و الخُىع مغجب

 بؿىء الخؿظًت ِ  ؾلىى عييؼ ؾحر مىظم مغجب

 .غضم قػاليت همِ ئَػام الُكل 

 اخخياس املشاول الدشاسهيت

 كٍلت.( مخبىغا بها اإلاPCهظه اإلاكاًل بػباعة اإلاًاغكت اإلادخملت ) غىىن 

PC.ًًحكاف و ؾىء حؿظًت قضًض : 

PCجأزغ همى: 

PCقكل بالىمى : 

PCئحهاص جىكس ي: 

PCحكىه صائم بغأؽ غظم الكسظ : . 
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 املشاول الطبيت

بػض حمؼ البياهاث نض جخُلب ألاغغاى و الػالماث للمؿخكيض حكازيو ومػالجت َبيت. و ًٍىن الخدىٍل إلاؼوص عغاًت 

 صحيت أوليت هام ويغوعي.

 ملحاضشةاهتهذ ا

 


