
 

 

 

معلومات حول الفحوصات التي تُجرى 
  في السنوات األولى

 

 

وتحقيقًا  سن السادسة إلى فحوصات الكشف المبكر. حتىيجب أن يخضع جميع األطفال 

) في Landesfamilienbüroلذلك يتلقى الوالدان دعوة من الهيئة المعنية بشؤون األسرة (

  الوقت المناسب.

 

يكون خطاب الدعوة معكم عند الذهاب إلى عيادة طبيب األطفال. حيث يُختم ينبغي أن 

الخطاب في العيادة ويُرسل إلى الهيئة المختصة مرة أخرى. وإذا لم تتلَق الهيئة المعنية أي 

شهادات تفيد إجراء فحوصات الكشف المبكر، ستتلقون خطابًا تذكيريًا بذلك. وفي حالة عدم 

رة أخرى، سيتم إخطار الجهات المحلية المختصة بذلك. فتقوم تلك الرد على هذا الخطاب م

  الجهات بالتحقق مما إذا كنتم بحاجة إلى الحصول على الدعم.

 

) سوف تحصلون على االستشارة الالزمة UZعند إجراء فحوصات األسنان الوقائية (

قداح الشرب وطرق للعناية بأسنان أطفالكم، وتسنينه، وسبُل التعامل مع اللهاية وزجاجات وأ

التغذية السليمة للمحافظة على األسنان والتطرق أيًضا إلى كافة األسئلة المتعلقة بظهور 

  األسنان األولى للطفل. يُوصى بزيارة طبيب األسنان كل ستة أشهر لمتابعة حالة طفلكم.

 

هناك  فإنيتطور نمو الطفل تطوًرا كبيًرا، خاصةً في السنوات األولى من العمر. ومن ثم 

 مبكراً  األمراض المحتملةإكتشاف العديد من الفحوصات الدورية التي تُجرى من أجل 

والوقوف على أسباب وعوامل تأخر نمو الطفل والتمكن من معالجتها وفقًا لذلك. فهذه 

الفحوصات تُعدُّ جزًءا هاًما من عملية الرعاية الصحية الالزم تقديمها للطفل. ويتحمل 

  حي كافة التكاليف الخاصة بهذه الفحوصات.التأمين الص

 

خالل السنوات األولى من العمر يفحص طبيب األطفال الحالة الصحية للطفل ومراحل نموه 

كافة نتائج ر فيها. ويقوم الطبيب بشرح للتأكد مما إذا كانت مناسبة لعمره أم أن هناك تأخ

  الفحوصات عند ظهورها.

 

الفحوصات يمكنكم التحدث مع الطبيب حول مراحل نمو طفلكم، كما يمكنكم عند إجراء كافة 

طرح أسئلة تتعلق بأمور عدةٍ من بينها اللقاحات الوقائية، وطرق التغذية السليمة وسبُل الوقاية 

  من الحوادث.

 
استفيدوا من عرض الفحوصات الذي 

  نقدمه بين أيديكم!

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 ما يجري فحصه؟ نوع االستشارة؟        متى؟  رقم ونوع الفحص؟

  

 

  التنفس وعمل وظائف القلب –  بعد الوالدة مباشرةً   الفحص األول

  الوزن والطول –

  ردود الفعل –

  األعضاء الداخلية والحسية –  من اليوم الثالث إلى العاشر بعد الوالدة  الفحص الثاني

  سبُل التغذية –  

  الغذائيالكشف المبكر عن أمراض التمثيل  –  

  فحص السمع عند حديثي الوالدة –  

  الفحص الثالث
  تقييم الحالة الغذائية –  من األسبوع الرابع إلى الخامس بعد الوالدة

  مفصل الحوض –  

  ردود فعل العيون، والقدرة على السمع –  

  توصيات التطعيم–  

  الصراخ والنوم –  

  النشاط الجسدي –  بعد الوالدةفي الشهر الثالث إلى الرابع   الفحص الرابع

  القدرة البصرية والسمعية –  

  النمو –  

  الوقاية من الحوادث –  

  اللقاحات الوقائية –  
  



 

  
 

 ما يجري فحصه؟ نوع االستشارة؟        متى؟  رقم ونوع الفحص؟

  

 

  النمو الجسدي والنشاط الحركي –  في الشهر السادس إلى السابع بعد الوالدة  الفحص الخامس

  سبُل التغذية –

  السلوك والصراخ –

  اللقاحات الوقائية –

  الطفلتوجيه الوالدين لطرق العناية بأسنان  –  الكشف األول في عيادة طبيب األسنان  أ1فحوصات األسنان 

  استشارة تتعلق بظهور األسنان ونموها –  في الشهر السادس إلى التاسع بعد الوالدة 

  النمو الجسدي والخطوات األولى –  في الشهر العاشر إلى الثاني عشر بعد الوالدة  الفحص السادس

  تطور اللغة –  (بعد ما يقرب من عام من الوالدة) 

  السمع والبصر –  

  السلوكيات –  

  اللقاحات الوقائية –  

  سبُل التعامل مع اللهايات وزجاجات –  فحص األسنان لدى الطبيب  ب1فحوصات األسنان 

  وأقداح الشرب  بعد الوالدة 18إلى  15في الشهر  

  نصائح تتعلق بطرق التغذية السليمة للمحافظة على األسنان –  

  الجسدي والعقليالنمو  –  بعد الوالدة 24إلى  21في الشهر   السابعالفحص 

  األعضاء الحسية –  (بعد ما يقرب من عامين من الوالدة) 

  تطور اللغة –  

  اللقاحات الوقائية –  

  أ+ب2فحوصات األسنان 
  األسنان اللبنية مكتملة النمو  –  فحص األسنان لدى الطبيب

  توصيات للعناية بنظافة الفم –  بعد الوالدة 30إلى  24في الشهر  

  النمو الجسدي والعقلي –  بعد الوالدة 36إلى  34في الشهر   السابع أالفحص 

  تطور اللغة –  (بعد ما يقرب من ثالثة أعوام من الوالدة) 

  السلوك –  

  معلومات عن سبُل تنظيف األسنان –  فحص األسنان لدى الطبيب  أ+ب3فحوصات األسنان 

   بعد الوالدة 42إلى  36في الشهر  

  النمو الجسدي والرشاقة –  بعد الوالدة 48إلى  46في الشهر   الثامنالفحص 

  فحوصات السمع والبصر –  (بعد ما يقرب من أربعة أعوام من الوالدة) 

  تطور اللغة –  

  مهارات التعامل مع اآلخرين واالعتماد على النفس –  

  التحقق من عدم وجود تشوهات باألسنان والفك –  فحص األسنان لدى الطبيب  أ+ب4فحوصات األسنان 

  تقييم مخاطر التسوس –  بعد الوالدة 54إلى  48في الشهر  

  صالبة الجسم والمرونة والرشاقة –  بعد الوالدة 64إلى  60في الشهر   التاسع الفحص

  السمع واإلبصار –  (بعد ما يقرب من خمسة أعوام من الوالدة) 

  تطور اللغة والسلوك –  

  كاملةً لتحقق من إعطاء الطفل اللقاحات الوقائية  ا –  

  توصيات فلورة األسنان –  فحص األسنان لدى الطبيب  أ+ب5فحوصات األسنان 

  بدء ظهور األسنان الدائمة –  بعد الوالدة 66إلى  60في الشهر  

  6فحوصات األسنان 
  تدابير وقائية لألسنان الدائمة –  فحص األسنان لدى الطبيب

  تبديل األسنانومعلومات عن   (بعد ما يقرب من ستة أعوام من الوالدة) 
 

 
 
     




