نظرة موجزة عن حقائق الصحة

أفكار مفيدة للمساعدة في منو األطفال الصحي!

ال يلد األطفال مجهزون
بكتيبات فنية.

فيما يلي أفضل ما ميكن القيام به.

من يوم والدتهم وحتى يصبحوا جاهزين لقيادة سيارة ،يعتمد أطفالك عليك للحصول على
الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها .فيما يلي بعض املعلومات الهامة ملساعدة أطفالك في
بدء حياتهم على الطريق الصحيح واحملافظة على صحتهم اجليدة.

اللقاحات (حقن)

•التهاب الكبد ب :احلقنة األولى والثانية
•اخلناق (دفتيريا) ،الكزاز والسعال الديكي):(DTaP
•احلقن األولى والثانية والثالثة

•مولع الدم-ب ) :(Hibاحلقن األولى والثانية والثالثة

•التهاب الكبد أ :احلقنة األولى والثانية
•التهاب الكبد ب :احلقنة الثالثة
•اخلناق (دفتيريا) ،الكزاز والسعال الديكي) :(DTaPاحلقنة الرابعة
•مولع الدم-ب) :(Hibاحلقنة الثالثة والرابعة
•شلل األطفال :احلقنة الثالثة
•داء الرئة الفصية (املكورات الرئوية املقترنة) :احلقنة الرابعة
•احلصبة ،النكاف (أبو كعب) و احلصبة األملانية ) :(MMRاحلقنة األولى
•اجلديري (احلماق) :احلقنة األولى
•لقاحاألنفلونزا:سنويا ً

 3إلى 6
سنوات

•اخلناق (دفتيريا ،الكزاز والسعال الديكي) :(DTaPاحلقنة اخلامسة
•شلل األطفل :احلقنة الرابعة
•احلصبة ،النكاف (أبو كعب) و احلصبة األملانية ) :(MMRاحلقنة الثانية
•اجلديري (احلماق) :احلقنة الثانية
•لقاحاألنفلونزا:سنويا ً

 11إلى 18
سنة

•شلل األطفل :احلقنة األولى والثانية
•داء الرئة الفصية (املكورات الرئوية املقترنة) :احلقن األولى والثانية والثالثة
•لقاح األنفلونزا :احلقنة األولى والثانية
•لقاح فيروس التهاب املعدة والقولون :احلقن األولى والثانية والثالثة

 1إلى  2سنة

من سن الوالدة إلى أقل
من  1سنة

تطعيم األطفال بشكل صحيح هي الطريقة األكثر فعالية حلماية أطفالك ضد األمراض
اخلطرة.

•لقاح املكورات السحائية ) .(MCV4احلقنة األولى
•الكزاز ،اخلناق (دفتيريا) ،والسعال الديكي)(DTaP
•لقاح الورم احلليمي
•) (HPVللذكور واألناث :احلقن األولى والثانية والثالثة
•لقاحاألنفلونزا:سنويا ً

زيارات صحة األسنان

يقترح اخلبراء أن يقوم األطفال بأول زيارة لطبيب األسنان قبل مرور أول سنة من عمرهم .مع
منو طفلك ،يجب أن يخضع طفلك لزيارات صحة األسنان الروتينية كل ستة أشهر.

فحوصات عافية الطفل ”“WELL-CHILD
الفحوصات الطبية النظامية للطفل تساعد األطباء في مراقبة صحة الطفل ومنع أي
مشاكل مستقبلة.
باإلضافة إلى فحص طول طفلك ،ووزنه وضغط دمه ،قد تشمل زيارة عافية الطفل
” “well-childأيضاً:

•تقييم التاريخ الصحي لطفلك ومنوه
•والصحة اجلسمية العامة والنفسية
•فحص عام من الرأس إلى القدم
•فحص مستوى الرصاص في الدم
•التربية الصحية والتوجيه التوقعي
•فحوصات اخملتبر واالختبارات التشخيصية ألمراض مثل السل
•النظر ،السمع وفحص األسنان
•التقييم الغذائي

جدول فحوصات عافية الطفل ”“WELL-CHILD

خالل األسبوع  • 1شهر  • 1شهر  • 2شهر  • 4وشهر 6
 9أشهر •  12شهرا ً •  15شهرا ً •  18شهرا ً •  24شهرا*
* بعد  42شهرا ً يجب أن يخضع طفلك لفحص واحد سنوياً.

هل لدى اسرتك تأمني صحي؟
إذا كان أي شخص في أسرتك غير مؤمن ،رجاء االتصال بـمركز  FamilyCareأو زيارتنا عن طريق املوقع
االلكتروني .سوف نساعدك للتحقق ما إذا كنت مؤهال ً/مؤهلة إلى تغطية مجانية أو منخفضة
التكلفة.

املالحظة :بعض األطفال يتطلبون لقاحات مختلفة.
�
يرجى
رجاء أن تسأل مقدم اخلدمات املعالج عن احتياجا ت تطعيم طفلك.

فحص نسبة الرصاص في الدم
كمية صغيرة من الرصاص في جسم طفلك قد تسبب مشاكل في السلوك أو التعليم
أو اللفظ .فحص الدم هو الطريقة الوحيدة ملعرفة ما إذا كانت نسبة الرصاص في جسم
طفلك عالية.
•عند عمر  12شهرا ً
•عند عمر  24شهرا ً
•كافة األطفال حتى عمر ست سنوات لم يفحص سابقا ً
للتحقق من نسبة الرصاص في جسمه

1-800-701-0710

(يتوفر لدينا موظفون يتكلمون بعدة لغات)

TTY 1-800-701-0720
(لألفراد ضعفاء السمع)

www.njfamilycare.org
Chris Christie, Governor • Kim Guadagno, Lt. Governor • State of New Jersey

NJFC-HFC-0913

يجب فحص األطفال:

Affordable health coverage. Quality care.

