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3 مقدمه
ش���ما اولین آموزگار فرزندتان هس���تید، پس باید نیازهای او در هر مرحله از زندگی را  بدانید تا بتوانید او را 
که بدنی نیرومند داش���ته باش���د، حواس پنجگانه او تقویت شود، غریزه  اش به  گونه ای پرورش دهید  به 
کند.  در سنین مختلف از جمله 12 ماهگی  الزم است کودک  درستی پرورش یابد و قوه تعقل خوبی پیدا 
خود را برای مراقبت و مش���اوره به مرکز خدمات جامع س���المت/ پایگاه بهداشتی/ خانه بهداشت محل 
زندگی خود ببرید تا  اقدامات و توصیه های الزم برای ارتقای رشد و تکامل کودک را دریافت کنید مراقبین 
سالمت/ بهورزان و پزشکان در برابر نگرانی ها و پیشنهادات شما پاسخگو هستند و همواره شما را مورد 
حمایت قرار می دهند. در این مجموعه نکات کلیدی برای مراقبت از کودک 12 ماهه ارائه شده است تا با 
کارآمد،  گاهی از چگونگی رشد و تکامل کودکتان و انجام اقدامات الزم در آینده جوانی نیرومند، چابک،  آ
نیک نفس، نیکوکار، حقیقت طلب،  عاقل و خوشبخت داشته باشید. مراقبت هایی که الزم است کودک 

کند: شما در این سن دریافت 
پایش رشد 	 
	 ارزیابی تغذیه	 
ارزیابی سالمت دهان و دندان و راهنمایی هایی برای سالمت دهان و دندان  	 
کودک در این سن پرسشنامه استاندارد داده خواهد شد، 	  غربالگری تکامل )برای غربالگری تکامل 

آن را با دقت تکمیل نمایید و پس از تکمیل برای بررسی به مراقب سالمت/ بهورز تحویل دهید(
ارزیابی ژنتیک	 
	 مکمل های )آهن و ویتامین آ+ د( 	 
کودک 	  راهنمایی هایی برای تغذیه 
کودک 	  راهنمایی هایی برای ارتقای تکامل 



کودکان	 4 راهنمایی هایی برای پیشگیری از سوانح و حوادث در 
معاینه بالینی توسط پزشک 	 

کودک رشد و تكامل 
کودک شما:  در این سن 

می تواند چهار دست و پا راه برود. 	 
کمک بایستد. 	  می تواند با 
که می بیند شما آن ها را پنهان می کنید 	  کردن اشیایی  برای پیدا 

گر ش���ئ پش���ت یک پارچه پنهان شود  تالش می کند. یاد می گیرد ا
هنوز آنجاست. )دوام اشیا را می فهمد(

کلمات خاص مثل ماما یا بابا می گوید. 	 
کردن را یاد می گیرد. 	  بای بای یا سر سری 
به اشیا اشاره می کند. 	 
کودک شما هر یک از این موارد را نتوانست انجام دهد، پرسشنامه ASQ 12 ماهگی را 	  که  در صورتی 

از سایت وزارت بهداشت/ سایت دانشگاه/ مرکز بهداشتی درمانی/ خانه بهداشت دریافت نمایید. 
پس از تکمیل برای بررسی به بهورز/ مراقب سالمت/ پزشک تحویل دهید.

که به تكامل فرزندتان کمک می کند: نكاتی 
کرده و پاسخ مناسب بدهید.	  کنید اشارات او را درک  کنید،  سعی  کودکتان تماس چشمی برقرار  با 
کنید او را بخندانید.	  سعی 
کودک بدهید تا روی هم بچیند و داخل ظرف بیندازد و در بیاورد. می توانید از ظروف 	  چیزهایی به 

کنید.  گیره های لباس استفاده  آشپزخانه و 
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اشیاء و افراد را نشان دهید و اسمشان را بگویید.	 
کودک شما سعی دارد استفاده 	  که  کید بر لغاتی  کند. با تا کلمات شما  استفاده  کودک بخواهید از  از 

کنید.  کمک  کند،  به رشد زبان او 
که چگونه با دست هایش چیزهایی مثل بای بای بگوید. 	  به او یاد بدهید 
کودک خود مطلع شوید و به آن ها پاسخ بدهید. 	  از عالیق 
کودکان عروس���ک های با ص���ورت را دوس���ت دارند می توانید برایش���ان عروس���ک های 	  در ای���ن س���ن 

کنید.  دست ساز خانگی تهیه 
که 	  کنید  کتاب خواندن ب���ا همدیگر تمرکز  کتاب بخوانی���د. بر روی  کنید و برای او  کودکتان ب���ازی  ب���ا 

کار می تواند قبل از خواب شبانه باشد. سرشار از لذت است این 
کتابی را به او نشان می دهید هیجان زده می شود 	  کتاب های مصور نشان دهید. وقتی  کودکتان  به 

کسی نمی دهد آن ها را با  کتاب هایش را به  کند.  و س���عی می کند آن را از دس���ت شما بگیرد و مزه مزه 
اشتیاق ورق می زند، چندین صفحه را یکباره ورق می زند. 

کودکتان را تنبیه بدنی نکنید، فریاد نکشید.	  هرگز 
که ش���ما می گویید می فهمد و به دس���تورالعمل های س���اده پاس���خ 	  ک���ودک ش���ما تقریبا هر چیزی را 

کوتاه و ساده برای او  بگذارید. می دهد. قوانین 
کنید.	  که انجام می دهد تشویق  کارهای خوبی  کودکتان را برای 
کوتاهی را با هم بیرون از خانه بگذرانید.	  کودکتان بد اخالقی می کند زمان  که  وقتی 
کنید.	  که رفتار بدی انجام می دهد، حواسش را  پرت  زمانی 
کنند.	  کودکان بازی  که با خودشان یا بقیه  کودکان بیشتر عالقه دارند  در این سن 
که آن ها چگونه با 	  کردن نگاه  کند و می بیند  کودکان را در حال بازی  کودک ش���ما دوست دارد س���ایر 

کودکان بزرگتر و مراقبینش تقلید می کند.  اسباب بازی های شان بازی می کنند. از 



کودکتان را تشویق کنید همانطور که با شما و خواهر و برادرانش بازی می کند. به تنهایی نیز بازی کند.	 6
کودکتان آموزش دهید. رفتار مثبت را آموزش دهید و تحسین 	  نیاز اس���ت از طریق تربیت درس���ت  به 

کنید و  او را از انجام آن ها باز دارید. بد اخالقی شایع  ک پرت  کنید. حواس او را از رفتارهای بد و خطرنا
که کودک در طول اوقات تلخی در امان است.  کنید  گرفته شود. اطمینان حاصل  است و باید نادیده 

کنترل خودتان را از دس���ت دادید 	  گر  هیچگاه به فرزندتان از نظر فیزیکی و احساس���ی آس���یب نزنید. ا
کودکتان را در یک جای امن قرار دهید و ب���رای چند لحظه به اتاق دیگر  چن���د نفس عمیق بکش���ید 
کمی  کند بطوری که شما بتوانید  که از او مراقبت  کس دیگری بخواهید  گر امکانش هست از  بروید. ا

کنید.  استراحت 
که شما می گویید را 	  با همسرتان یا دیگر افراد بزرگسال نجنگید و ناسزا نگویید فرزند شما چیزهایی 

کرد.  تکرار خواهد 
کنید.	  که اجازه می دهد او را نوازش  هر زمانی 
کنترلی کودک 	  کار به خود  کودک باید  بداند که می تواند به والدین یا مراقب خود اطمینان کند.  این 

کمک می کند و باعث می شود امنیت او تامین شود. 
کنید. 	  کوتاه وضع  کودک قوانین ساده و  برای 
کودک اجازه ندهید  از قفس���ه مخصوص 	  کنید. به طور مثال به  کید  قوانین را به طور مدام تکرار و تا

اسباب بازی ها باال برود. 
کمتری 	  کند و به جس���تجو بپردازد زمان  که بتواند در آن بازی  کودک  ب���ا ایجاد یک محیط امن برای 

کید قوانین نیاز خواهید داشت.  گذاشتن و تا برای قانون 
کودکت���ان به خواب رف���ت،  او را به اتاق خودش ببرید، این برنامه جدای���ی او را از اتاق والدین 	  وقت���ی 

کرد.  راحت تر خواهد 
کودکان 12 ماهه را در اختیار ش���ما قرار 	  از مراقب س���المت/ بهورز خود بخواهید فرم غربالگری تکامل 
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دهد و درباره نحوه تکمیل آن برای ش���ما توضیح دهد. فعالیت های پرسش���نامه را طی 2-1 هفته با 
کودک انجام دهید و نتیجه را ثبت نمایید. س���پس پرسش���نامه تکمیل شده را  حضور همس���رتان با 

برای بررسی نزد مراقب سالمت/ بهورز برگردانید. 

کودک تغذیه  
کمک 	  کودک شما  برقراری زمان بندی منظم برای غذاهای اصلی و غذاهای میان وعده، به ش���ما و 

کنید.  کرد تا در زمان مقرر )بعد از 2 سال( راحت تر بتوانید شروع به قطع شیر دادن  خواهد 
کوچک یا حتی لوازم آش���پزخانه بی خطر مخصوص 	  کودکتان از یک بش���قاب و فنجان  اج���ازه دهید 

کند. کودک برای خوردن و نوشیدن استفاده 
کم شروع می شوند پس در پیشنهاد غذاهای سالم به فرزندتان شک نکنید.	  عادات خوب از سن 

زمان غذاهای اصلی و میان وعده باید منظم باشند.	 
کنید.	  کودک اجتناب  از غذا دادن مداوم به 

کودکتان تصمیم بگیرد چه چیزی و چه میزان بخورد. 	  اجازه دهید 
هرگاه از خوردن دست کشید دیگر به او غذا ندهید. به عهده کودکتان بگذارید که چه اندازه غذا بخورد. 	 
کنید آب بنوشد.	  کودکتان تشنه بود او را تشویق  گاه  هر 
کودک داد. بهتر است خود میوه را به 	  آبمیوه طبیعی را می توان 120 سی سی )نصف لیوان( در روز به 

جای آبمیوه به او بدهید. 
کنید. 	  کنید و از دادن شیرینی اجتناب  کودکتان استفاده  از غذاهای سالم برای تغذیه 
کودکان 1 تا 2 ساله بهتر است تغذیه با شیر مادر نیم تا یک ساعت بعد 	  برخالف سال اول زندگی، در 

کودک انجام شود.  از صرف غذای 
خانواده هایی که عادت به خوردن غذاهای بیرون و فست فود دارند بیشتر احتمال اضافه وزن دارند.	 



کودکتان 	 8 کودکتان همراه با غذا خوردن بقیه اعضای خانواده غ���ذا بدهید. در حین غذا خوردن  ب���ه 
کرد.  کمک خواهد  کودک  کار به رشد اجتماعی، احساسی و حرکتی  کنار او بنشینید.  این 

کودکتان ی���اد بگیرد به تنهایی و بدون 	  که خودش غذا بخورد. تا زمانی که  کنید  کودکت���ان را تش���ویق 
کمک غذا بخورد صبور باشید.

کودکتان بدهید 	  کامل و 1 تا 2 وعده غذای مختصر به عنوان میان وعده به  در روز 4-3 وعده غذایی 
کنید. زمان دادن غذا را در فاصله های منظم در طول روز تنظیم 

کودکتان بدهید.	  کامل و سالم، نرم و بدون ادویه و نمک به  غذاهای 
گ، دانه های انگور و سبزی های 	  از دادن غذاهای کوچک و سفت مثل آجیل، ذرت بو داده، هات دا

کنید. که می توانند باعث خفگی بشوند اجتناب  خام 
که از ش���یرمادر محروم هس���تند و از بطری استفاده می کنند، هر وقت توانستند یک فنجان 	  کودکانی 

کودکتان خیلی میل به  که  کنید  کنند می توانید بطری را از آن ها بگیرید، از  زمانی ش���روع  کنت���رل  را 
کمتر به او بدهید و به جای آن یک فنجان ش���یر بدهید.  خوردن بطری ندارد، هر هفته یک بطری 

کنید. کودک را قطع  شاید هم بتوانید یک دفعه بطری دادن به 
که می خورد 	  که قبال دوست داشت دیگر نخورد و در مورد چیزهایی  کودکتان ممکن است غذایی را 

که آن ها را بخورد،  غذاهای دیگری به او بدهید.  گیر شود. اجباری نکنید  ایراد 
کودک دارد تا طعم آن 	  که هر غذای جدید نیاز به 10 تا 15 بار امتحان توسط  به خاطر داش���ته باش���ید 

را دوست داشته باشد.
کودک استفاده نکنید.	  از غذا برای تنبیه یا تشویق 
کودکتان هر روز قطره آهن،  400  واحد مکمل ویتامین د  و 1500 واحد ویتامین آ بدهید.	  به 
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ایمنی کودک 

که به صورت مناسب 	  کودک اس���ت  کودک روی صندلی مخصوص  بی خطرترین روش س���وار ش���دن 
روی صندل���ی عقب خودرو نصب ش���ده باش���د. توصیه ش���ده تا س���ن 2 س���الگی از این ن���وع صندلی 

استفاده شود. 
کودکتان باشید. هنگام رانندگی با تلفن صحبت نکنید و پیامک ندهید.	  یک الگوی خوب برای 
ک را بسته نگاه 	  کامال رایج است درهای به سمت پله ها یا جاهای خطرنا زمین خوردن در این سن 

کنید، مبلمان دور از پنجره ها  داری���د. در باال و پایین پله ها در بگذارید و روی پنجره ها حفاظ نصب 
گیرند. قرار 

کلیه 	  کند،  کش���ف  گذاش���تن در دهانش  کودکتان در این س���ن س���عی می کند چیزهای مختلف را با 
داروه���ا، پودره���ای تمیزکنن���ده را دور از دس���ترس او نگه دارید. همیش���ه در ظرف ه���ای حاوی مواد 

ک کننده را بسته نگاه دارید. سمی، داروها و مواد پا
که 	  گ یا انگور،  کوچک مثل ب���ادام زمینی، تکه های ه���ات دا کودکت���ان غذاهایی با ان���دازه های  ب���ه 

کیس���ه های پالس���تیکی را دور از  کوچک، بادکنک و  می توانند باعث خفگی ش���وند، ندهید. اش���یاء 
دسترس او نگه دارید.

کودک خود را دور از 	  هرگز مایعات داغ را روی میز یا باالی پیشخوان نزدیک لبه های آن قرار ندهید. 
کوره نگه دارید. اجاق داغ و 

گاز 	  هنگام غذا پختن روی اجاق دس���ته ماهیتابه را به سمت داخل بچرخانید و از شعله های عقبی 
کنید.  استفاده 

کودکتان نگه  دارید. 	  ک را دور از دسترس  سیم های برق و اشیاء مضر و خطرنا
کنار آب یا داخ���ل آب فاصله تان در حدی 	  کودکت���ان را تنها در حم���ام یا نزدیک آب رها نکنید.  هرگ���ز 

کنید.  که بتوانید با دست او را لمس  باشد 



کودکان حت���ی در آب با ارتفاع 	 10 کنی���د.  بعد از اس���تفاده آب س���طل، وان، تش���ت، اس���تخر و... را خالی 
3سانتی متر نیز غرق می شوند. 

کودک در فاصله امنی نگه داشته شود. 	  هنگام رانندگی به عقب در پارکینیگ، 
کودکان قرار دهید. 	  چاقوها و قیجی را دور از دسترس 
که خودتان 	  کامال امن است. مواقعی  کودکتان از آنها اس���تفاده می کند  که  مطمئن ش���وید فضاهایی 

نمی توانید از او مراقبت کنید، کودک نوپای خود را فقط به یک فرد بزرگسال، بالغ و مطمئن بسپارید.

مراقبت های دیگر
خواب

که 	  کنید  کودکتان در این س���ن باید حتما یک خواب روزانه داش���ته باش���د، طوری زمان آن را تنظیم 
کامال خسته باشد و راحت بخواب برود. این خواب روزانه جزو برنامه منظم روزانه او خواهد بود. یک 
کردن او اختصاص دهید.  یک برنامه منظم و  کردن و آرام  ساعت قبل از خواب را به نوازش، محبت 

کودک باشد. کتاب برای  که شامل خواندن  ساده برای زمان خواب شبانه داشته باشید 
کودک شما ممکن است یک خواب روزانه در طول 6 ماه آینده داشته باشد.	 
ممکن است به حدود 13 ساعت خواب در هر شبانه روز نیاز داشته باشد.	 
ک زدن دندان ها و کتاب خواندن را ادامه دهید.	  برنامه منظم قبل از خواب شبانه، حمام کردن، مسوا
سعی کنید کودک در شرایطی بخوابد که وقتی بعد از مدتی بیدار شد بتواند دوباره خودش را بخواباند. 	 

روی سینه یا روی پا خواباندن یا خوابانیدن با راه رفتن را کاهش دهید. 
کرد. برای 	  گریه خفیف خواهد  گاهی  گاهی طی خواب شب نیمه بیدار  خواهد شد و صدا و  کودک شما 

خوابیدن مجدد کنارش باشید و الالیی آرام بخوانید. بغلش نکنید، شیرش ندهید و راهش نبرید. این 
که زمان شیرش  گر فکر می کنید بخاطر این بیدار شده است  کامل او خواهد ش���د. ا کارها باعث بیداری 
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فرارسیده او را شیر بدهید. 

کسیناسیون وا
کسیناسیون به 	  کودکتان عقب مانده اید ارائه دهندگان خدمات وا کسیناسیون  گر از زمان بندی وا ا

کرد تا آن را در زمان مناسب انجام دهید. کمک خواهند  شما 
کسن MMR )سرخک، سرخجه، اوریون( را در این زمان دریافت کند.  با بهورز/ 	  کودک شما نیاز دارد وا

کنید. کسیناسیون مشورت  کودک خود در مورد دادن استامینوفن قبل و بعد از وا مراقب سالمت 

مراقبت های دهان و دندان
قرارهای منظم دندانپزشکی داشته باشید. 	 
ک 	  کودکتان را مسوا ک انگشتی، دندان های  روزی 1 یا 2 بار فقط با آب خالی و استفاده از یک مسوا

گر از خمیردندان استفاده می کنید به مقدار خیلی  بزنید. نیازی به استفاده از خمیر دندان نیست. ا
کند.   ک بازی  ک زدن با مسوا کودکتان بعد از مسوا کم باشد. اجازه دهید 

کودک شما 15 ماهگی است  زمان مراقبت بعدی 
کودک داده خواهد شد:  در مراقبت 15 ماهگی خدمات زیر به 

پایش رشد 	 
ارزیابی تغذیه 	 
راهنمایی هایی برای تغذیه 	 
مکمل های )آهن و ویتامین آ+د( 	 
در صورت نیاز موارد دیگری بررسی خواهد شد. 	 




