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 كيف أقوي مناعة طفلي الرضيع

 

 
 األطفال صّحة

 

 

تعتبر األمراض أمراً طبٌعٌاً ٌصاب به األطفال كالرشح والتهابات األذن الوسطى وغٌرها، فهً 

ٌّما بعد تجاوزه الستة أشهر من والدته، فخالل الستة أشهر األولى  تعّزز من مناعة الطفل ال س

ٌكون الطفل قد اكتسب مناعة من أمه، وٌكون جهازه المناعً غٌر مكتمل وغٌر محّضر 

 لمقاومة الفٌروسات واألمراض المختلفة. فما هً الطرق المستخدمة لزٌادة المناعة لدى الطفل؟

 طرق تقوية مناعة الطفل

قدمً لطفلِك الكثٌر من الفواكه والخضار لٌتناولها وعّودٌه على ذلك منذ الصغر؛ ألّنها بمجملها 

تحتوي على العناصر الغذائٌة الرئٌسة، مثل: الفٌتامٌنات، والمعادن الضرورٌة لبناء أنسجة 

لعدوى، وخالٌا الجسم المختلفة، وتحدٌداً خالٌا الدم البٌضاء التً تعمل على مقاومة األمراض وا

إضافًة إلى أن تناولها ٌزٌد من إنتاج اإلنترفٌرون، وهو عبارة عن جسم مضاد ٌغلف أسطح 

الخلٌة مانعاً عنها الفٌروسات المختلفة، ومن أهم هذه الخضار والفواكه: الجزر، الفاصولٌاء 

ا الخضراء، البرتقال والفراولة. زٌدي من عدد ساعات نومه، فبحسب الدراسات فإن الجسم عندم

ال ٌأخذ كفاٌته من النوم والراحة تزٌد لدٌه فرص اإلصابة باألمراض المختلفة، فعندما ٌأخد 
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الجسم مقداراً كافٌاً من ساعات النوم، ٌقلّل بذلك عدد الخالٌا القاتلة الطبٌعٌة، والتً هً عبارة 

الطفل حدٌث عن أسلحة جهاز المناعة التً تهاجم المٌكروبات و الخالٌا السرطانٌة، علماً بأّن 

ساعة، وحسب الدراسات  81ساعة ٌومٌاً، وعندما ٌبدأ بالمشً تقل إلى  81الوالدة ٌنام تقرٌباً 

ٌتعبر النوم خالل اللٌل صحٌاً ومفٌداً أكثر للجسم. إن كنِت ال تملكٌن مشاكل مع الرضاعة 

د كبٌر الطبٌعٌة، فاحرصً على ارضاعه منِك؛ ألّن حلٌب األم ٌحتوي على أجسام مضادة وعد

من خالٌا الدم البٌضاء التً تعّزز من مناعة جسمه، إضافًة إلى أّن الرضاعة الطبٌعٌة تحمً 

الطفل من اإلصابة بأمراض مختلفة مثل التهابات األذن، والتهاب السحاٌا، ومتالزمة موت 

الرضٌع المفاجئ وغٌرها. احرصً على ممارسة الرٌاضة فهً تزٌد من عدد خالٌا الدم 

التً تقتل الجراثٌم والخالٌا السرطانٌة، وعدا عن ذلك فهً مفٌدة جداً من ناحٌة نفسٌة، البٌضاء 

وعندما تمارسٌها سوف تعودي طفلِك على ذلك أٌضاً، ومن أكثر أنواع الرٌاضة إفادًة للجسم هً 

رٌاضة المشً، الركض، ركوب الدراجة، كرة السلة والتنس إضافًة إلى السباحة. عودي طفلِك 

عتناء بناافته الشخصٌة كغسل ٌدٌه قبل وبعد تناول الطعام، عند العودة من المدرسة أو على اال

االنتهاء من اللعب بالكرة أو مع الحٌوانات وغٌرها، فأنِت بذلك تحكً الجهاز المناعً لدٌه من 

؛ الضغط وتمنعً انتقال الجراثٌم والبكتٌرٌا. ابعدي طفلِك عن األماكن التً ٌنتشر فٌها التدخٌن

ألّنه ٌؤثر على الطفل سلبٌاً من ناحٌة خالٌا جسده، اكتمال نمو جهازه المناعً إضافًة إلى 

التسبب فً كثٌر من األمراض، مثل: التهاب الرئتٌن، والربو، والتهاب األذن الوسطى، إضافًة 

                                           .            إلى التهاب الرئتٌن

 

 

 
 
 


