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بازیهای فعال روزانه. فرزند شما برای رشد و تندرستی به   
دویدن، بازی کردن و فعالیت نیاز دارد. با فعالیت ورزشی 

سالمتر و شادتر میشود. با او بازی کنید و به او نشان دهید که 
شما نیز هنگام فعالیت شاد میشوید.

زمان تماشا و استفاده از رسانه های تصویری را محدود کنید.   
کودکان هنگام تماشای تلویزیون یا بازی با کامپیوتر فعالیتی 

از خود نشان نمیدهند. فعالیتهای تماشای رسانه های تصویری 
برای کودکان زیر دو سال توصیه نمیشود. بعد از دو سالگی 

نیز زمانی را که فرزندتان در مقابل صفحه های نمایشی 
صرف میکند، کاهش دهید.  

نظافت توام با سرگرمی   
کودکان اغلب مایل نیستند دستهایشان را بشویند، حمام کنند و   

یا دندانهایشان را مسواک بزنند. اگر این کارها را بصورت 
سرگرمی و تفریحی انجام دهید، برای آنها آسانتر خواهد شد. 

هنگام شستشوی دست فرزندتان، آهنگ “ ABC” را با او   
بخوانید. این امر در درک مدت زمان شستن دستش به او کمک 
میکند. با صابون زیاد دستهایش را بهم بمالید تا حتمًا همه جای 

دستش را کف صابون پوشانده باشد. سپس دستهایش را زیر آب 
گرم روان آب بکشید. 

با اسباب بازیهایی مثل فنجان، بطری پالستیکی خالی یا اسفنج   
شستشوی فرزندتان را به شکل ُمفّرح انجام دهید. در حالیکه 

فرزندتان مشغول ریختن آب از یک فنجان به فنجان دیگر 
است، او را بشویید. 

ایجاد مسیر با مانع در خانه   
فعال بودن به حفظ وزن سالم و انرژی بیشتر فرزندتان کمک   
میکند. فرزندتان از طریق یک مسیر با مانع میتواند بدنش را 
به حاالت مختلف حرکت دهد. شما میتوانید مسیری با مانع در 
آشپزخانه یا در حیاط پشتی بیرون از خانه درست کنید. حتی 

میتوانید در پارک نیز مسیری با مانع ساده ایجاد کنید. تمام 
وسایل مورد نیاز برای ایجاد مانع در خانه را در اختیار دارید. 

بعنوان مثال، اگر فرزندتان سینه خیز میرود، ته یک کارتن   
مقوایی بزرگ را باز کنید تا بصورت یک تونل در آید. با قرار 

دادن فرزندتان در یک طرف و یک اسباب بازی در طرف 
دیگر، او را تشویق کنید که با سینه خیز رفتن در داخل کارتن 

اسباب بازی طرف دیگر کارتن را بردارد. 

با بزرگتر شدن فرزندتان، مسیرهای مانع طوالنی تری درست   
کنید و چالشهای بیشتری برای پرورش مهارتهایش به آن 

اضافه کنید. در اینجا به چند ایده اشاره شده است: 
یک صندلی را به پهلو بخوابانید تا فرزندتان از پایه های آن   •

بطرف باال بخزد. 
روی زمین با طناب یک دایره درست کنید و از فرزندتان  	•

بخواهید سه بار به داخل و خارج آن بپرد. 
با قراردادن یک جفت کفش روی زمین از فرزندتان بخواهید سه  	•

بار در یک جهت و سه بار در جهت دیگر دور آن بَدَود. 
با طناب یک خط مستقیم روی زمین ایجاد کنید و از فرزندتان  	•

بخواهید طوری روی آن راه برود که پاهایش از خط بیرون 
نروند. 

به فرزند خود یک کیسه پالستیکی کوچک حاوی برنج بدهید و  	•
مطمئن شوید که محکم بسته باشد. درحالیکه تا ده میشمارید، او 

باید بدون حرکت و با حفظ تعادل کیسه روی سرش بایستد. 
برای سخت تر کردن اینکار از فرزندتان بخواهید با نگه داشتن  	•
کیسه روی سرش روی یک پا بایستد یا از او بخواهید در همین 

حالت ده قدم به عقب برود. 

اگر شما نیز همراه با فرزندتان مسیرهای با مانع را انجام   
دهید، او بیشتر از انجام این کار لذت خواهد برد. به او نشان 

دهید که شما نیز با فعالیت تفریح میکنید. او بیش از هر چیزی 
از شما سرمشق میگیرد. 

سالمتی فرزندتان را حفظ کنید  

منزل خود را عاری از دود سیگار   
نگه دارید. شما باید فرزندتان را از 
قرار گرفتن در معرض دود سیگار 

محافظت کنید. 

کافی بخوابد. اکثر کودکان  به فرزندتان کمک کنید تا به اندازۀ   
تقریبا به 10 تا 14 ساعت خواب در شبانه روز نیاز دارند. هر 

چقدر سن آنها کمتر باشد، به خواب بیشتری نیاز دارند. بدن 
آنها بدون خواب کافی و مناسب قادر به رشد کامل نمیباشد. 

روال منظمی برای زمان خوابیدن ایجاد کنید. در طول روز 
بهتر است زمانی را با سکوت و آرامش سپری کنند، حتی اگر 

تمایلی به خوابیدن نداشته باشند. 

نظافت و سالمت. نظافت بخش مهمی از سالمت است. به   
فرزندتان یاد بدهید که اغلب دستهایش را بشوید. برایش 

توضیح دهید که با این کار از میکروبها ایمن و سالم خواهد 
ماند. حتی در زمان نوزادی، باید فرزندتان را هفته ای دو یا 
سه بار حمام کنید. هر روز صورت، دست و پایین تنه او را 

بشویید. 

دهان فرزند خود را تمیز نگهدارید. حتی قبل از دندان   
درآوردن نوزادتان از لثه های او مراقبت کنید و بعدها به 

فرزندتان کمک کنید تا دندانهایش را صبح و قبل از خوابیدن 
مسواک کند. 

معاینات منظم فرزندتان را انجام دهید. فرزند خود را برای   
معاینات منظم نزد مراقب درمانی و یا دندانپزشک ببرید. 

مطمئن شوید که مایه کوبی شده باشد. 

فعالیتهای شاد و آسان بدن 
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بازیهای فعال روزانه. فرزند شما برای رشد و تندرستی به   
دویدن، بازی کردن و فعالیت نیاز دارد. با فعالیت ورزشی 

سالمتر و شادتر میشود. با او بازی کنید و به او نشان دهید که 
شما نیز هنگام فعالیت شاد میشوید.

زمان تماشا و استفاده از رسانه های تصویری را محدود کنید.   
کودکان هنگام تماشای تلویزیون یا بازی با کامپیوتر فعالیتی 

از خود نشان نمیدهند. فعالیتهای تماشای رسانه های تصویری 
برای کودکان زیر دو سال توصیه نمیشود. بعد از دو سالگی 

نیز زمانی را که فرزندتان در مقابل صفحه های نمایشی 
صرف میکند، کاهش دهید.  

نظافت توام با سرگرمی   
کودکان اغلب مایل نیستند دستهایشان را بشویند، حمام کنند و   

یا دندانهایشان را مسواک بزنند. اگر این کارها را بصورت 
سرگرمی و تفریحی انجام دهید، برای آنها آسانتر خواهد شد. 

هنگام شستشوی دست فرزندتان، آهنگ “ ABC” را با او   
بخوانید. این امر در درک مدت زمان شستن دستش به او کمک 
میکند. با صابون زیاد دستهایش را بهم بمالید تا حتمًا همه جای 

دستش را کف صابون پوشانده باشد. سپس دستهایش را زیر آب 
گرم روان آب بکشید. 

با اسباب بازیهایی مثل فنجان، بطری پالستیکی خالی یا اسفنج   
شستشوی فرزندتان را به شکل ُمفّرح انجام دهید. در حالیکه 

فرزندتان مشغول ریختن آب از یک فنجان به فنجان دیگر 
است، او را بشویید. 

ایجاد مسیر با مانع در خانه   
فعال بودن به حفظ وزن سالم و انرژی بیشتر فرزندتان کمک   
میکند. فرزندتان از طریق یک مسیر با مانع میتواند بدنش را 
به حاالت مختلف حرکت دهد. شما میتوانید مسیری با مانع در 
آشپزخانه یا در حیاط پشتی بیرون از خانه درست کنید. حتی 

میتوانید در پارک نیز مسیری با مانع ساده ایجاد کنید. تمام 
وسایل مورد نیاز برای ایجاد مانع در خانه را در اختیار دارید. 

بعنوان مثال، اگر فرزندتان سینه خیز میرود، ته یک کارتن   
مقوایی بزرگ را باز کنید تا بصورت یک تونل در آید. با قرار 

دادن فرزندتان در یک طرف و یک اسباب بازی در طرف 
دیگر، او را تشویق کنید که با سینه خیز رفتن در داخل کارتن 

اسباب بازی طرف دیگر کارتن را بردارد. 

با بزرگتر شدن فرزندتان، مسیرهای مانع طوالنی تری درست   
کنید و چالشهای بیشتری برای پرورش مهارتهایش به آن 

اضافه کنید. در اینجا به چند ایده اشاره شده است: 
یک صندلی را به پهلو بخوابانید تا فرزندتان از پایه های آن   •

بطرف باال بخزد. 
روی زمین با طناب یک دایره درست کنید و از فرزندتان  	•

بخواهید سه بار به داخل و خارج آن بپرد. 
با قراردادن یک جفت کفش روی زمین از فرزندتان بخواهید سه  	•

بار در یک جهت و سه بار در جهت دیگر دور آن بَدَود. 
با طناب یک خط مستقیم روی زمین ایجاد کنید و از فرزندتان  	•

بخواهید طوری روی آن راه برود که پاهایش از خط بیرون 
نروند. 

به فرزند خود یک کیسه پالستیکی کوچک حاوی برنج بدهید و  	•
مطمئن شوید که محکم بسته باشد. درحالیکه تا ده میشمارید، او 

باید بدون حرکت و با حفظ تعادل کیسه روی سرش بایستد. 
برای سخت تر کردن اینکار از فرزندتان بخواهید با نگه داشتن  	•
کیسه روی سرش روی یک پا بایستد یا از او بخواهید در همین 

حالت ده قدم به عقب برود. 

اگر شما نیز همراه با فرزندتان مسیرهای با مانع را انجام   
دهید، او بیشتر از انجام این کار لذت خواهد برد. به او نشان 

دهید که شما نیز با فعالیت تفریح میکنید. او بیش از هر چیزی 
از شما سرمشق میگیرد. 

سالمتی فرزندتان را حفظ کنید  

منزل خود را عاری از دود سیگار   
نگه دارید. شما باید فرزندتان را از 
قرار گرفتن در معرض دود سیگار 

محافظت کنید. 

کافی بخوابد. اکثر کودکان  به فرزندتان کمک کنید تا به اندازۀ   
تقریبا به 10 تا 14 ساعت خواب در شبانه روز نیاز دارند. هر 

چقدر سن آنها کمتر باشد، به خواب بیشتری نیاز دارند. بدن 
آنها بدون خواب کافی و مناسب قادر به رشد کامل نمیباشد. 

روال منظمی برای زمان خوابیدن ایجاد کنید. در طول روز 
بهتر است زمانی را با سکوت و آرامش سپری کنند، حتی اگر 

تمایلی به خوابیدن نداشته باشند. 

نظافت و سالمت. نظافت بخش مهمی از سالمت است. به   
فرزندتان یاد بدهید که اغلب دستهایش را بشوید. برایش 

توضیح دهید که با این کار از میکروبها ایمن و سالم خواهد 
ماند. حتی در زمان نوزادی، باید فرزندتان را هفته ای دو یا 
سه بار حمام کنید. هر روز صورت، دست و پایین تنه او را 

بشویید. 

دهان فرزند خود را تمیز نگهدارید. حتی قبل از دندان   
درآوردن نوزادتان از لثه های او مراقبت کنید و بعدها به 

فرزندتان کمک کنید تا دندانهایش را صبح و قبل از خوابیدن 
مسواک کند. 

معاینات منظم فرزندتان را انجام دهید. فرزند خود را برای   
معاینات منظم نزد مراقب درمانی و یا دندانپزشک ببرید. 

مطمئن شوید که مایه کوبی شده باشد. 
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وعده های غذایی و میان وعده )اسنک( سالم برای فرزندتان   
تدارک ببینید. فرزند شما دارای یک معدۀ کوچک است و هر 

وعده میتواند مقدار کمی غذا مصرف کند. بنابراین او باید 
بکّرات سه وعدۀ غذای اصلی و میان وعده های مغذی مصرف 

 )Canada’s Food Guide( کند. راهنمای مواد غذایی کانادا
دارای ایده های زیادی دربارۀ مصرف غذاهای سالم است که به 

رشد فرزندتان کمک خواهد کرد. 

بدن 

بازی با غذا   
خردساالن میتوانند تشخیص غذاهای سالم را یاد بگیرند.   

تصویر مواد غذایی را از آگهی های روزنامه جدا کنید. در 
فروشگاههای مواد غذایی به دنبال آگهی های رنگی بگردید 

و تصاویری از سبزیجات، میوه، نان، غالت، برنج، گوشت، 
لوبیا، پنیر و شیر را پیدا کنید، روی میز بگذارید و از فرزندتان 

بخواهید صبحانه اش را از بین آنها پیدا کند. 

عکسها را روی هم انباشته کنید و از فرزندتان بپرسید از چه   
غذاهایی میتوان یک ناهار خوب تهیه کرد. از او بخواهید 

عکسها را روی هم بچیند و در مورد غذایی که به رشد او کمک 
میکند، صحبت کنید.

حاال عکس بیسکویت، نوشابه )گازدار( و چیپس به آنها اضافه   
کنید. این غذاها مواد الزم برای یک بدن در حال رشد را تامین 
نمیکنند. به فرزندتان توضیح دهید که چرا بیشتر وقت ها چنین 

خوراکی هایی را به او نمیدهید. 

برای کسب ایده های بیشتر به راهنمای مواد غذایی کانادا   
)Canada’s Food Guide( مراجعه کنید. فرزندتان بزودی 

در برنامه ریزی وعده ها و میان وعده های غذایی سالم به شما 
کمک خواهد کرد. 

غذاهایی که مطبوع و خوشمزه بنظر آیند   
با درست کردن غذاهای مطبوع فرزند خود را به خوردن   

عالقمند کنید. میتوانید غذا را طوری در بشقاب بچینید که به 
شکل دیگری جلوه کند. برای این طرح جدید یک اسم خنده دار 

بگذارید و یا از فرزندتان بخواهید به یک اسم فکر کند. یک 
کودک 4 یا 5 ساله میتواند در “طرز تهیه این غذاها” کمک کند. 

در اینجا به چند ایده اشاره شده است: 
مورچه روی یک ُکنده درخت – قطعه ای از کرفس را به اندازۀ   •
6 سانتیمتر ببرید و آن را با کره بادام زمینی، هوموس یا پنیر پر 
کنید. چند دانه کشمش روی آن بچینید، حاال ببینید آیا شبیه مورچه 

هایی نیستند که انگار روی کندۀ درخت نشسته باشند؟ 
پیتزا با صورت مضحک – میتوانید یک نان پیتزای کوچک  	•
با عرض حدود 15 سانتیمتر بخرید، یا از یک قطعه نان پیتا 

استفاده کنید. سس گوجه فرنگی روی آن بمالید و مقداری پنیر 
روی آن رنده کنید. اگر فرزندتان به اندازه کافی بزرگ باشد، 

میتواند در این امر به شما کمک کند. یک صورت مضحک از 
پیتزا بسازید. مثاًل برای درست کردن چشم میتوانید از قطعات 
گوجه فرنگی، برای دهان از قطعات فلفل سبز، برای بینی از 

گوجه فرنگیهای کوچک استفاده کنید. پیتزا را در فر بگذارید تا 
پنیر آن با این مواد مخلوط شود. 

برخی از مواد غذایی از سایر غذاها بهتر هستند. سعی کنید   
بیسکویت، نوشیدنیهای گازدار و چیپس را به عنوان “سایر 

مواد غذایی” محدود کنید. این مواد نیازهای بدن درحال رشد 
فرزندتان را برآورده نمیسازند و او را از خوردن مواد غذایی 

کافی برای رشد و تکاملش باز میدارند. 

چقدر غذا برای فرزندتان کافی است؟ شاید تعجب کنید که   
کودک نوپا یا پیش دبستانی شما هر روز به مقدار کمی غذا 

برای سالم ماندن نیاز دارد. اکثر والدین از مقدار غذای کافی یا 
بیش از حد برای فرزندشان خاطر جمع نیستند. بخاطر داشته 
باشید این وظیفه شماست که مقدار مناسب غذای سالم را در 

وعده های اصلی غذا و میان وعده ها فراهم کنید و خوردن غذا 
و مقدار آن نیز وظیفه فرزند شماست. به فرزندتان بیاموزید 

که تنها در زمان گرسنگی غذا بخورد و سیر که شد، دست از 
خوردن بکشد. 

در مصرف غذای سالم به فرزندتان کمک کنید

اگر در مورد مقدار غذایی که   
فرزندتان مصرف میکند، سوال یا 

ابهامی دارید، با مراقب درمانی خود 
صحبت کنید. 

فعالیتهای شاد و آسان 

Body - Farsi
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این پروژه توسط سازمان  بهداشت عمومی کانادا )Public Health Agency of Canada(  تامین مالی شده است و شورای بریتیش کلمبیا )BC Council(  برگه های راهنما 
را برای خانواده ها تهیه کرده است که میتوان از وب سایتهای www.bccf.ca ، www.nobodysperfect.ca  دانلود کرد. 

وعده های غذایی و میان وعده )اسنک( سالم برای فرزندتان   
تدارک ببینید. فرزند شما دارای یک معدۀ کوچک است و هر 

وعده میتواند مقدار کمی غذا مصرف کند. بنابراین او باید 
بکّرات سه وعدۀ غذای اصلی و میان وعده های مغذی مصرف 

 )Canada’s Food Guide( کند. راهنمای مواد غذایی کانادا
دارای ایده های زیادی دربارۀ مصرف غذاهای سالم است که به 

رشد فرزندتان کمک خواهد کرد. 

بدن 

بازی با غذا   
خردساالن میتوانند تشخیص غذاهای سالم را یاد بگیرند.   

تصویر مواد غذایی را از آگهی های روزنامه جدا کنید. در 
فروشگاههای مواد غذایی به دنبال آگهی های رنگی بگردید 

و تصاویری از سبزیجات، میوه، نان، غالت، برنج، گوشت، 
لوبیا، پنیر و شیر را پیدا کنید، روی میز بگذارید و از فرزندتان 

بخواهید صبحانه اش را از بین آنها پیدا کند. 

عکسها را روی هم انباشته کنید و از فرزندتان بپرسید از چه   
غذاهایی میتوان یک ناهار خوب تهیه کرد. از او بخواهید 

عکسها را روی هم بچیند و در مورد غذایی که به رشد او کمک 
میکند، صحبت کنید.

حاال عکس بیسکویت، نوشابه )گازدار( و چیپس به آنها اضافه   
کنید. این غذاها مواد الزم برای یک بدن در حال رشد را تامین 
نمیکنند. به فرزندتان توضیح دهید که چرا بیشتر وقت ها چنین 

خوراکی هایی را به او نمیدهید. 

برای کسب ایده های بیشتر به راهنمای مواد غذایی کانادا   
)Canada’s Food Guide( مراجعه کنید. فرزندتان بزودی 

در برنامه ریزی وعده ها و میان وعده های غذایی سالم به شما 
کمک خواهد کرد. 

غذاهایی که مطبوع و خوشمزه بنظر آیند   
با درست کردن غذاهای مطبوع فرزند خود را به خوردن   

عالقمند کنید. میتوانید غذا را طوری در بشقاب بچینید که به 
شکل دیگری جلوه کند. برای این طرح جدید یک اسم خنده دار 

بگذارید و یا از فرزندتان بخواهید به یک اسم فکر کند. یک 
کودک 4 یا 5 ساله میتواند در “طرز تهیه این غذاها” کمک کند. 

در اینجا به چند ایده اشاره شده است: 
مورچه روی یک ُکنده درخت – قطعه ای از کرفس را به اندازۀ   •
6 سانتیمتر ببرید و آن را با کره بادام زمینی، هوموس یا پنیر پر 
کنید. چند دانه کشمش روی آن بچینید، حاال ببینید آیا شبیه مورچه 

هایی نیستند که انگار روی کندۀ درخت نشسته باشند؟ 
پیتزا با صورت مضحک – میتوانید یک نان پیتزای کوچک  	•
با عرض حدود 15 سانتیمتر بخرید، یا از یک قطعه نان پیتا 

استفاده کنید. سس گوجه فرنگی روی آن بمالید و مقداری پنیر 
روی آن رنده کنید. اگر فرزندتان به اندازه کافی بزرگ باشد، 

میتواند در این امر به شما کمک کند. یک صورت مضحک از 
پیتزا بسازید. مثاًل برای درست کردن چشم میتوانید از قطعات 
گوجه فرنگی، برای دهان از قطعات فلفل سبز، برای بینی از 

گوجه فرنگیهای کوچک استفاده کنید. پیتزا را در فر بگذارید تا 
پنیر آن با این مواد مخلوط شود. 

برخی از مواد غذایی از سایر غذاها بهتر هستند. سعی کنید   
بیسکویت، نوشیدنیهای گازدار و چیپس را به عنوان “سایر 

مواد غذایی” محدود کنید. این مواد نیازهای بدن درحال رشد 
فرزندتان را برآورده نمیسازند و او را از خوردن مواد غذایی 

کافی برای رشد و تکاملش باز میدارند. 

چقدر غذا برای فرزندتان کافی است؟ شاید تعجب کنید که   
کودک نوپا یا پیش دبستانی شما هر روز به مقدار کمی غذا 

برای سالم ماندن نیاز دارد. اکثر والدین از مقدار غذای کافی یا 
بیش از حد برای فرزندشان خاطر جمع نیستند. بخاطر داشته 
باشید این وظیفه شماست که مقدار مناسب غذای سالم را در 

وعده های اصلی غذا و میان وعده ها فراهم کنید و خوردن غذا 
و مقدار آن نیز وظیفه فرزند شماست. به فرزندتان بیاموزید 

که تنها در زمان گرسنگی غذا بخورد و سیر که شد، دست از 
خوردن بکشد. 

در مصرف غذای سالم به فرزندتان کمک کنید

اگر در مورد مقدار غذایی که   
فرزندتان مصرف میکند، سوال یا 

ابهامی دارید، با مراقب درمانی خود 
صحبت کنید. 

فعالیتهای شاد و آسان 
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این پروژه توسط سازمان  بهداشت عمومی کانادا )Public Health Agency of Canada(  تامین مالی شده است و شورای بریتیش کلمبیا )BC Council(  برگه های راهنما 
را برای خانواده ها تهیه کرده است که میتوان از وب سایتهای www.bccf.ca ، www.nobodysperfect.ca  دانلود کرد. 

چگونه میتوانم تشخیص بدهم که فرزندم مریض است؟ کودکی   
که مریض باشد، اغلب ظاهر و اعمالش نسبت به همیشه فرق 
میکند. ممکن است بگوید که دلش درد میکند یا حالش خوب 

نیست. شاید پوستش داغ و خیس عرق و یا رنگ پریده و سرد 
باشد. شاید بیش از همیشه احساس خوب آلودگی کند و تمایلی 
به خوردن و نوشیدن نداشته باشد. غمگین بنظر آید و مرتب 

ناله کند. شما فرزند خود را بهتر میشناسید. شاید به همین 
علت به نظر شما خوب نمی آید. 

چگونه میتوانم از فرزند بیمارم مراقبت کنم؟ فرزندتان را   
در منزل نگهداری کنید. در صورت مریض بودن، او را به 

مدرسه و یا مهد کودک نفرستید.
فرزندتان را به استراحت تشویق کنید. 	•

درجه حرارت بدنش را اندازه بگیرید.  	•
در صورت داغ بودن پوست بدنش، پتوی اضافه روی او نیندازید. 	•

او را به نوشیدن مایعات اضافی تشویق کنید.  	•

چه زمانی باید با مراقب درمانی فرزندم تماس بگیرم؟    
اغلب الزم است که فرزندتان را فقط وادار به استراحت و 

 نوشیدن مایعات کنید. اما گاهی با مریض تر شدن کودک 
 عالئم دیگر بیماری در او ظاهر میشود. اگر نمیدانید 

 چه اتفاقی افتاده یا چه باید کرد، با مراقب درمانی 
خود صحبت کنید. 

Body Factsheet 1

خوراندن دارو 

چه وقت باید به فرزندم دارو بدهم؟ بدون بررسی یا سوال از   
مراقب درمانی یا مسئول داروخانه، دارویی را به نوزاد یا 

کودک ندهید. زیان مصرف داروی اشتباه و یا مقدار غلط آن 
میتواند بیشتر از منفعت آن باشد. 

وقتی مراقب درمانی شما دارویی را برای فرزندتان تجویز   
میکند، باید موارد زیر را در نظر داشته باشید: 

نام این دارو چیست؟   •
خاصیت این دارو چیست؟   •

چه مقدار دارو باید به فرزندتان بدهید؟  	•
چند وقت یکبار باید این دارو را به فرزندتان بدهید؟  	•
آیا باید این دارو را به فرزندتان بدهید تا تمام شود؟  	•

آیا باید دارو را با غذا یا معده خالی به فرزندتان بدهید؟  	•
آیا فرزندتان باید در حین مصرف دارو از خوردن بعضی از  	•

خوراکیها اجتناب کند؟ 
آیا مصرف این دارو با داروی دیگری که فرزندتان مصرف  	•

میکند، تداخل پیدا خواهد کرد؟ 
آیا باید فرزندتان را در طول شب برای مصرف دارو بیدار کنید؟  	•

اگر فرزندتان در مقابل دارو واکنش نشان داد، آن را متوقف   
کنید. واکنش در مقابل دارو میتواند خارش پوستی یا استفراغ 

باشد. در اینصورت بالفاصله با مراقب درمانی خود تماس 
بگیرید. 

 

برای یک وقت مالقات آماده شوید. قبل از تماس برای تعیین   
آنچه که  وقت فکر کنید مشکل چیست. برای یادآوری دربارۀ 

میخواهید به مراقب درمانی بگویید، یادداشت بردارید. هر چه 
اطالعات بیشتری درمورد فرزندتان در اختیار او قرار دهید، 
فرزندتان زودتر کمک مورد نیاز خود را دریافت خواهد کرد. 

سعی کنید راهنمایی های مراقب درمانی را بفهمید. ممکن است   
دستورالعمل هایی به شما بدهد تا در منزل انجام دهید. اگر 

متوجه نمیشوید، مجددا سوال کنید. دستورالعمل ها را تکرار 
کنید تا مطمئن شوید آنها را فهمیده اید. 

تمام داروها را در محلی محصور و دور   
از دسترس کودکان نگهداری کنید. 

داروی مخصوص کودکتان را فقط به خودش و طبق دستور   
پزشک به او بخورانید. داروی فرزندتان را به کودکان دیگر 

ندهید. داروی شخص دیگری را به فرزند خود ندهید. هر 
نسخه برای یک کودک خاص با بیماری خاص تجویز میشود. 
اگر بعد از بیماری فرزندتان داروی باقی میماند، آن را مجددا 

به داروخانه بازگردانید. 

مراقبت از کودک بیمار 

بدن 
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این پروژه توسط سازمان  بهداشت عمومی کانادا )Public Health Agency of Canada(  تامین مالی شده است و شورای بریتیش کلمبیا )BC Council(  برگه های راهنما 
را برای خانواده ها تهیه کرده است که میتوان از وب سایتهای www.bccf.ca ، www.nobodysperfect.ca  دانلود کرد. 

چگونه میتوانم تشخیص بدهم که فرزندم مریض است؟ کودکی   
که مریض باشد، اغلب ظاهر و اعمالش نسبت به همیشه فرق 
میکند. ممکن است بگوید که دلش درد میکند یا حالش خوب 

نیست. شاید پوستش داغ و خیس عرق و یا رنگ پریده و سرد 
باشد. شاید بیش از همیشه احساس خوب آلودگی کند و تمایلی 
به خوردن و نوشیدن نداشته باشد. غمگین بنظر آید و مرتب 

ناله کند. شما فرزند خود را بهتر میشناسید. شاید به همین 
علت به نظر شما خوب نمی آید. 

چگونه میتوانم از فرزند بیمارم مراقبت کنم؟ فرزندتان را   
در منزل نگهداری کنید. در صورت مریض بودن، او را به 

مدرسه و یا مهد کودک نفرستید.
فرزندتان را به استراحت تشویق کنید. 	•

درجه حرارت بدنش را اندازه بگیرید.  	•
در صورت داغ بودن پوست بدنش، پتوی اضافه روی او نیندازید. 	•

او را به نوشیدن مایعات اضافی تشویق کنید.  	•

چه زمانی باید با مراقب درمانی فرزندم تماس بگیرم؟    
اغلب الزم است که فرزندتان را فقط وادار به استراحت و 

 نوشیدن مایعات کنید. اما گاهی با مریض تر شدن کودک 
 عالئم دیگر بیماری در او ظاهر میشود. اگر نمیدانید 

 چه اتفاقی افتاده یا چه باید کرد، با مراقب درمانی 
خود صحبت کنید. 

Body Factsheet 1

خوراندن دارو 

چه وقت باید به فرزندم دارو بدهم؟ بدون بررسی یا سوال از   
مراقب درمانی یا مسئول داروخانه، دارویی را به نوزاد یا 

کودک ندهید. زیان مصرف داروی اشتباه و یا مقدار غلط آن 
میتواند بیشتر از منفعت آن باشد. 

وقتی مراقب درمانی شما دارویی را برای فرزندتان تجویز   
میکند، باید موارد زیر را در نظر داشته باشید: 

نام این دارو چیست؟   •
خاصیت این دارو چیست؟   •

چه مقدار دارو باید به فرزندتان بدهید؟  	•
چند وقت یکبار باید این دارو را به فرزندتان بدهید؟  	•
آیا باید این دارو را به فرزندتان بدهید تا تمام شود؟  	•

آیا باید دارو را با غذا یا معده خالی به فرزندتان بدهید؟  	•
آیا فرزندتان باید در حین مصرف دارو از خوردن بعضی از  	•

خوراکیها اجتناب کند؟ 
آیا مصرف این دارو با داروی دیگری که فرزندتان مصرف  	•

میکند، تداخل پیدا خواهد کرد؟ 
آیا باید فرزندتان را در طول شب برای مصرف دارو بیدار کنید؟  	•

اگر فرزندتان در مقابل دارو واکنش نشان داد، آن را متوقف   
کنید. واکنش در مقابل دارو میتواند خارش پوستی یا استفراغ 

باشد. در اینصورت بالفاصله با مراقب درمانی خود تماس 
بگیرید. 

 

برای یک وقت مالقات آماده شوید. قبل از تماس برای تعیین   
آنچه که  وقت فکر کنید مشکل چیست. برای یادآوری دربارۀ 

میخواهید به مراقب درمانی بگویید، یادداشت بردارید. هر چه 
اطالعات بیشتری درمورد فرزندتان در اختیار او قرار دهید، 
فرزندتان زودتر کمک مورد نیاز خود را دریافت خواهد کرد. 

سعی کنید راهنمایی های مراقب درمانی را بفهمید. ممکن است   
دستورالعمل هایی به شما بدهد تا در منزل انجام دهید. اگر 

متوجه نمیشوید، مجددا سوال کنید. دستورالعمل ها را تکرار 
کنید تا مطمئن شوید آنها را فهمیده اید. 

تمام داروها را در محلی محصور و دور   
از دسترس کودکان نگهداری کنید. 

داروی مخصوص کودکتان را فقط به خودش و طبق دستور   
پزشک به او بخورانید. داروی فرزندتان را به کودکان دیگر 

ندهید. داروی شخص دیگری را به فرزند خود ندهید. هر 
نسخه برای یک کودک خاص با بیماری خاص تجویز میشود. 
اگر بعد از بیماری فرزندتان داروی باقی میماند، آن را مجددا 

به داروخانه بازگردانید. 

مراقبت از کودک بیمار 

بدن 
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