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 ما هو؟        
ات طويلة المدى تدعم أسلوب حياة صحي هدفها هو إبطاء زيادة الوزن والسماح لطفلك بالنمو ح�ت  ي الوزن لدى األطفال حول إجراء تغي�ي

يتمحور التحكم �ف
يصل إىل وزنه طبيعيا. 

ي حاالت نادرة قد تكون مشكلة 
ي الوزن لدى األطفال، و�ف

يمكن أن يؤدي سوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة والمشكالت العاطفية وح�ت قلة النوم إىل مشاكل �ف
ي زيادة الوزن.

ي الهرمونات هي السبب �ف
�ف

ي واحد من كل أربعة أطفال من البدانة وثالثة من كل 20 يعانون من السمنة المفرطة. من المرجح أن يصبح الطفل مفرط السمنة شخًصا بالًغا 
اليا، يعا�ف ي أس�ت

�ف
مفرط السمنة أيضا. وترفع البدانة أو السمنة المفرطة أيًضا من خطر اإلصابة بمرض السكري من النوع 2 وبمرض القلب. لهذا السبب من المهم جًدا مساعدة 

طفلك عىل الوصول إىل وزن صحي بدًءا من اآلن.

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟
ي الوزن إجراء يجب أن تتبناه أرستك بأكملها. سيقوم 

سيساعدك طبيبك العام عىل تعلم كيف تجعل من األكل الصحي والتمارين الرياضية أولوية. فالتحكم �ف
: ً
طبيبك العام أيضا

اعطائك أي نتائج اختبارات 	 
معالجة أي مشاكل صحية متعلقة بالوزن	 
إدارة أي أدوية قد يكون لها تأث�ي عىل وزن طفلك 	 
تقييم أي مشاكل عاطفية يواجهها طفلك	 
ي تغذية 	 

التحدث معك عن اإلحالة إىل أخصا�ئ

ما الذي سيقوم به طبيبي العام في المستقبل؟ 
سيحدد طبيبك العام موعًدا كل 3 إىل 6 أشهر للتحقق من وزن طفلك وطول قامته، وستتحدثون أيًضا عن كيفية 

ي طرأت عىل نمط حياتكم.   ات الصحية ال�ت تعاملك أنت وعائلتك مع التغي�ي
ف لبلوغ صحة أفضل.  ي مراجعة طبيبك بانتظام إذ سيساعدك هذا أنت وعائلتك عىل البقاء متحمس�ي

استمر �ف

ماذا بوسعي أن أفعل؟ 
ة تحدث  ات الصغ�ي ة طويلة ويتطلب الص�ب والجهد، ولكن ح�ت التغي�ي تغي�ي عاداتك أمر يحدث تدريجيا عىل ف�ت

ي  ل له تأث�ي كب�ي عىل صحة طفلك،  وفيما يىلي بعض الطرق ال�ت ف ي الم�ف
ا مجتمعة مع مرور الوقت. الوضع �ف ً ا كب�ي

ً
فرق

يمكنك أنت وأرستك مساعدة طفلك من خاللها.    

نصائح لألكل الصحي
وات الطازجة	  الكث�ي من الفاكهة والخ�ف
التقليل من كمية األطعمة الجاهزة	 
وبات الطاقة 	  وبات الغازية وم�ش ي تحتوي عىل الكث�ي من السكر )الم�ش وبات ال�ت التقليل من تناول الم�ش

والحليب ذو النكهة(
مراجعة أحجام الحصص وعدم تكديس الطعام بإفراط عىل األطباق	 
ف الوجبات	  الحد من الوجبات الخفيفة واألكل ب�ي

نصائح لنمط حياة صحي 
احتفظ بمفكرة طعام لمشاركتها ومناقشتها مع طبيبك العام	 
شجع طفلك عىل ممارسة الرياضة أو الحركة يوميا	 
ات طويلة 	  قلل من الجلوس لف�ت
ي ذلك التلفزيون وألعاب الكمبيوتر والهواتف واألجهزة اللوحية	 

ي الشاشة – بما �ف
قلل وقت التحديق �ف

قم بإزالة أجهزة التلفاز والشاشات من غرفة النوم	 

ي الوزن لدى األطفال
التحكم �ف

 ما هو مؤ�ش كتلة الجسم 
السليم؟    

مؤ�ش كتلة الجسم، أو BMI، هو 
رقم يمكن استخدامه للتحقق مما 

 . ّ إذا كان وزن طفلك صحي

يحسب المؤ�ش بقسمة وزنه 
بالكيلوجرامات عىل طوله باألمتار، 

ثم قّسمة النتيجة عىل طوله.

سوف تحتاج إىل مقارنة مؤ�ش كتلة 
جسمه بمخطط “نسب مؤ�ش كتلة 

الجسم المئوية للفئات العمرية” 
حسب جنسه.

ة معلومات للمر�ض ن�ش
اير/شباط 2019 ي ف�ب

صدرت �ض



ي الوزن لدى األطفال
التحكم �ف

ما هي أنواع الدعم المتاحة لي؟
العيادات والخدمات العامة

Go4Fun
 go4fun.com.au ام الذات والوزن السليم. اطلع عىل الموقع ي لألطفال عن نمط الحياة الصحي ويشمل التغذية واللياقة البدنية واح�ت

Go4Fun هو برنامج مجا�ف
ة إىل 645 745 0409 لمعاودة االتصال بك. للعثور عىل الجلسات المحلية أو اتصل عىل الرقم 900 780 1800، أو أرسل رسالة نصية قص�ي

ي
المنطقة الصحية المحلية لجنوب غرب سيد�ض

ي مرحلة الطفولة المبكرة، وهي مجانية لألطفال واألرس. أو يمكن أن يقوم طبيبك 
ي الصحية المحلية خدمة أهلية للتغذية �ف

ي منطقة جنوب غرب سيد�ف
يوجد �ف

: العام بإحالتك إىل فريق خدمات التغذية المحىلي
فيلد وليفربول: مركز بانكستاون الصحي األهىلي  الهاتف: 2837 9780	  بانكستاون وف�ي
ي روزميدو الصحي األهىلي  الهاتف: 4179 4633	  مركز ماكارثر ووينجاكارا�ب
مستش�ف كامبلتاون: الهاتف: 3888 4634	 

   )Growing Health Kids( تربية أطفال أصحاء
ف و17 عاًما ممن تعدى  ف عام�ي اوح أعمارهم ب�ي ف 4 إىل 6 أشهر لألطفال الذين ت�ت ي لألفراد والمجموعات يستمر ما ب�ي

Growing Health Kids هو برنامج مجا�ف
ة. مؤرسش كتلة الجسم لديهم 95 بالمائة. تحدث مع طبيبك العام عن اإلحالة لهذه الخدمة أو اطلع عىل الن�ش

خيارات خاصة وأهلية
ymcansw.org.au ي الهواء الطلق ومخيمات األطفال. قم باالطالع عىل الموقع

ف األنشطة والتمارين واللياقة البدنية والتعليم �ف • توفر جمعية الشبان المسيحي�ي
daa.asn.au تقديم المشورة الغذائية لطفلك. قم باالطالع عىل الموقع )APD( ي التغذية المعتمد

• يمكن ألخصا�ئ

أين يمكنني معرفة المزيد؟
 	healthykids.nsw.gov.au :ات معلومات عن األطفال األصحاء ي نيو ساوث ويلز - ن�ش

وزارة الصحة �ض
 	schn.health.nsw.gov.au :ي لألطفال

شبكة مستشفيات سيد�ض

ي تغي�ي عاداتنا غ�ي الصحية؟
كيف يمكننا أن نبدأ �ض

ي الصحي وعن حجم الحصص؟
ي أن أتعلم عن النظام الغذا�ئ

أين يمكن�ض

ي القيام به إذا تعرض طفىلي للتنمر أو كان يشعر بالقلق؟
ماذا يمكن�ض

؟ ي التحدث إذا رفض طفىلي أن يتغ�ي
إىل من يمكن�ض

ي إيجاد طعام صحي رخيص؟
أين يمكن�ض

ي أهدف إليها؟
ما هي النتائج ال�ت

ي بلوغ نطاق وزن سليم؟
كيف أعرف ما إذا بدأ طفىلي �ض

ي العام؟ ّ أن أطرحها عىل طبي�ب ي عىلي
ما هي األسئلة ال�ت

هذه المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا عىل تشخيص من طبيبهم. وهي غ�ي 
مصممة لالستخدام كتشخيص لحالة مرضية أو كبديل للرعاية الطبية المستمرة.

دليل الموارد الصحية هو مبادرة من شبكة 
ي 

ي جنوب غرب سيد�ف
الرعاية الصحية األولية �ف

https://swsproject.healthpathways.org.au/Portals/31/hpresources/SSWAHS0242%20-%20C1L2P0%20-%20GHK%20Service%20Information%20Flyer%20-%20A4.pdf
http://ymcansw.org.au
http://daa.asn.au 
http://daa.asn.au 
http://www.healthykids.nsw.gov.au/kids-teens.aspx
http://www.schn.health.nsw.gov.au/parents-and-carers/fact-sheets
http://www.schn.health.nsw.gov.au/parents-and-carers/fact-sheets

