اطﻼﻋﺎت ﺑرای واﻟدﯾن ﻣﮭدﻛودك
ﺗﺎ ﻗﺑل از ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﻣﮭدﻛودھﺎ ،ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺷﯾوع اﺑطﻼ در ﻣﯾﺎن ﻛودﻛﺎن ﻣﮭدﻛودﻛﮭﺎی ﻧورژ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷده ﺑود .ﺗﻌداد اﺑطﻼی
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده در ﻣﯾﺎن ﻛودﻛﺎن در ﻧروژ و ﺳﺎﯾر ﻛﺷورھﺎ ﺟﮭﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺑﺳﯾﺎر ﻛم اﺳت .ﻣﺷﺎھدهھﺎی
اﻧﺟﺎم ﺷده ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﻛﮫ رﯾﺳك دﭼﺎر ﺷدن ﻛودﻛﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﺧطرﻧﺎك ﺑر اﺛر وﯾروس
ﻛروﻧﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﯾﯾن اﺳت .اﯾن ﻣﯾزان ﻛﻣﺗر از ﺳﺎﯾر ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﺗﻧﻔﺳﯽ اﺳت ﻛﮫ ﻛودﻛﺎن ﻣﻣﻛن اﺳت دﭼﺎر آن ﺷوﻧد ،ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل آﻧﻔوﻻﻧزا و »وﯾروس-ﺳﯾن ﺳﯾﺷﯾﺎل ﺗﻧﻔﺳﯽ« ).(RS
رﻓﺗن ﻛودﻛﺎن ﺑﮫ ﻣﮭدﻛودك ﺑﯽ ﺧطر اﺳت
ﺑرای ﻣﺣدود ﻛردن ﻋﻔوﻧت ،ﯾك رﺷﺗﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ را در ﻣﮭد ﻛودك ﺑﮫ اﺟرا ﮔذاﺷﺗﮫاﯾم .ﻣﺎ در ﻣدت زﻣﺎن ﭘﯾش رو
ﺑﮫ طور ﺧﺎص ﻣراﻗب ﺧواھﯾم ﺑود ﺗﺎ از ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﻋﻔوﻧت ﺑﮫ طور ﻛﺎﻣل اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻛﻧﯾم .اﯾن ﺑﮫ ﺗﻼش و ﭘﯾروی ھﻣﮫ
ﻣﺎ از ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﺑﮫ روز ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺧواھد داﺷت .ﻣﺎ در ﻣﮭدﻛودك ﺑﮫ اﯾن ﻧﻛﺎت ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺗوﺟﮫ ﺧواھﯾم داﺷت:
•
•
•
•
•

ﺷﺳﺗن دﺳﺗﮭﺎ و ھﻣراھﯽ ﻛردن ﺑﭼﮫھﺎ ﺑﮫ طورﯾﻛﮫ ﺑﮫ رواﻟﮭﺎی ﺧوب دﺳت ﺷﺳﺗن ﻋﺎدت ﻛﻧﻧد
ﺗﻣﯾزی و ﻧظﺎﻓت ﺧوب در ﻣﮭدﻛودك
ﺷﺳﺗﺷوی ﻣرﺗب اﺳﺑﺎب ﺑﺎزﯾﮭﺎ
ﺑﺎ ﺑﭼﮫھﺎ زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗری را در آﯾﻧده ﭘﯾش رو در ﺑﯾرون ﺑﮕذراﻧﯾم
ﮔروھﮭﺎی ﻛوﭼﻛﺗری از ﻛودﻛﺎن بﺎ كﺎرﻛﻨﺎن ﺛﺎبﺖی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم

ﻣﮭدﻛودك ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﻠزم اﺳت ﻛﮫ از ﻛودﻛﺎن ﭘرﺳﺗﺎری ﻛﻧد
ﻣﺎ ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﺎز ﻛودﻛﺎن ﺑرای ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﺟﺳﻣﯽ ﺗوﺟﮫ ﺧواھﯾم داﺷت ،و ﺷراﯾطﯽ را در ﻣﮭدﻛودك ﻓراھم ﺧواھﯾم ﻛرد
ﻛﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت ،ﺗﻌﻠﻖ و ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﺑدھد .آﻏوش و دﻟداری ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرای ﻛودﻛﺎن ﻣﮭم اﺳت.
اﮔر ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺣﺎﻟش ﺧوب ﻧﺑﺎﺷد
در ﺻورﺗﯾﻛﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎﯾﯽ از ﺑﯾﻣﺎری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺣﺗﯽ ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی ﺧﻔﯾف ،ﺷﻣﺎھﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﮭدﻛودك
ﺑﯾﺎﯾﯾد .اﻛﻧون ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﻛﮫ ﻛودﻛﺎن ﺣد اﻗل ﯾك ﺷﺑﺎﻧﮫروز ﺑﻌد از ﻋﺎری ﺷدن از ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد .واﻟدﯾﻧﯽ
ﻛﮫ ﻋﻼﺋم ﻣﺷﻛﻼت ﺗﻧﻔﺳﯽ دارﻧد ،ﻧﺑﺎﯾد ﻛودك را ﺑﮫ ﻣﮭدﻛودك ﺑﯾﺎرﻧد ﯾﺎ از ﻣﮭدﻛودك ﺑﺑرﻧد .در ﺻورﺗﯾﻛﮫ واﻟدﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﺑر
اﺛر وﯾروس ﻛروﻧﺎ
در ﺻورت ﻣﺷﺧص ﺷدن اﺑطﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺑر اﺛر وﯾروس ﻛوروﻧﺎ در واﻟدﯾن ﯾﺎ ﻛﺳﺎن دﯾﮕری از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوار ،آن وﻗت
ﺷﻣﺎھﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﮭدﻛودك ﺑﯾﺎﯾﯾد.
اﮔر ﻛودك ﺷﻣﺎ در ﻣﮭدﻛودك دﭼﺎر ﺑﯾﻣﺎری ﺷود ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد او را در ﻧزدﯾﻛﺗرﯾن زﻣﺎن ﻣﻣﻛن از ﻣﮭدﻛودك ﺑﯾﺎورﯾد.
واﻟدﯾن ﺗرﺟﯾﺣﺎ ﻧﺑﺎﯾد داﺧل ﻣﮭدﻛودك ﺷوﻧد
ﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﻛﻧﯾم ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﻣﻣﻛن ﺑﺎﺷد ﻛودﻛﺎن را در ﻣﺣدوده ﺑﯾرون ﺗﺣوﯾل ﺑﮕﯾرﯾم .ھﻧﮕﺎم ﺗﺣوﯾل دادن ،ﺑﮭﺗر اﺳت
ﻛودﻛﺎن ﻟﺑﺎس ﺑﯾرون داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
اﺳﺑﺎب ﺑﺎزی از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺧود ﻧ�ﺎور�ﺪ.
ﻛودك ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد از ﺧﺎﻧﮫ اﺳﺑﺎب ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺧود ﺑﯾﺎورد .اﮔر ﻛودﻛﺗﺎن ﺧرس ﻋروﺳﻛﯽ ﺧودش را ﺑرای ﺧواﺑﯾدن دارد ،ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد آﻧرا ﺑﺎ ﺧود ﺑﯾﺎورﯾد .اﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﻛﮫ اﯾن ﺧرس ﻋروﺳﻛﯽ در دﺳﺗرس ﻛودﻛﺎن دﯾﮕر ﻗرار ﻧﮕﯾرد.
ﺷﺳﺗن دﺳت در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﻧدازه ﻣﮭدﻛودك ﻣﮭم اﺳت .دﺳﺗﮭﺎ را ﻗﺑل از آﻣدن ﺑﮫ ﻣﮭدﻛودك ،و ﺑﻌد از ﺑرﮔﺷﺗن از ﻣﮭدﻛودك ﺑدون
درﻧﮓ ﺑﺷوﯾﯾد.
ﻣﺎ درﺧواﺳت ﻣﯽ ﻛﻧﯾم ﻛﮫ ﻛودﻛﺎن در وﻗت ﻓراﻏت ﺑﺎ ﺗﻌداد ﻛﻣﺗری از ﻛودﻛﺎن دﯾﮕر ﻣﻌﺎﺷرت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،و ﺑﺎزﯾﮭﺎ ﺗرﺟﯾﺣﺎ
ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

