طريقة اعطاء مجموعة الفيتامينات للحامل
أثناء الحمل  ،تحتاج املرأة الحامل إىل املزيد من الفيتامينات واملعادن .إن إعطاء املكمالت الغذائية عىل شكل فيتامينات متعددة
بشكل يومي هو أفضل طريقة لتلبية احتياجاتهم.
•التغذية الكافية تحسن نتائج الحمل.
•كلام بدأت املرأة الحامل مبك ًرا يف تناول الفيتامينات املتعددة والتزمت بتناول قرص واحد يوميًا  ،كان تأثري الفيتامينات واملعادن
أفضل عليها وعىل طفلها أيضً ا.

الفيتامينات واملعادن كتلك املوجودة يف مجموعة الفيتامينات من
املمكن ان تساعد يف:
•تقليل معدالت االنيميا\فقر الدم ،العمى اللييل واالعراض االخرى التي تسببها نقص
الفيتامينات واملعادن

•تحسن يف وزن الطفل ،تقليل عدد املواليد الجدد ذوي الحجم الصغري مقارنة مع العمر ،تقليل
حاالت الوالدة املبكرة باالضافة اىل تقليل معدالت وفيات االطفال عند عمر  6شهور.
•تقوية نظام املناعة يف الجسم
•تقوية التطور الجسدي واملعريف للرضع

توصيات:

•يجب ارضاع الطفل رضاعة طبيعية خالل الستة اشهر االوىل عند عمر الستة أشهر ،ابدأي بإطعام
الطفل كمكمل للرضاعة
•يجب عىل الحوامل واالطفال من عمر  6شهور اتباع نظام غذايئ منتنوع يشمل عىل الخضار
والفواكة ذات االلوان الزاهية ،متنجات الحيوانات مثل االلبان واللحوم باالضافة اىل املسكرات،
الزيوت والبقوليات.

Taking a Multivitamin Tablet

التعليامت الخاصة بجرعات طارد متعدد الفيتامينات
•تناول قرص ( 1واحد) من متعدد الفيتامينات طول فرتة الحمل

•ينصح بعمل تذكري او روتني للتأكد من تناول اقراص متعدد الفيتامينات يوميا
•يجب عىل النساء البدء بتناول متعدد الفيتامينات مبجرد انها علمت بأنها حامل
•ان تناول متعدد الفيتامينات ليال و\أو مع الطعام من املمكن ان يساعد يف التقليل
من االعراض الجانبية

تناول قرص واحد  -فقط واحد -من متعدد
•يف حال تبقى اقراص يف عبوة مجموعة الفيتامينات ،تستطيع السيدة أن تأخذ تلك االقراص خالل
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من املمكن اعطاء الحامل عبوات مجموعة الفيتامينات الستخدامها
اليومي يف املنزل طيلة فرتة الحمل .يف حال تبقى اقراص يف عبوة مجموعة
الفيتامينات ،تستطيع السيدة أن تأخذ تلك االقراص خالل فرتة الرضاعة.

التخزين:

احفظيها يف مكان جاف وبارد عند درجة حرارة  30-15درجة مئوية.
اغلق العلبة بإحكام.

طريقة فتح العبوة املحمية من االطفال:

تأكد من أن السيدة تستطيع فتح العبوة املحمية من االطفال قبل اعطاءها عبوة مجموعة الفيتامينات.

عملية فتح الغطاء:

إستخدام كف اليد
واضغط عىل الغطاء بقوة اىل االسفل

قوم بإدارة الغطاء بإتجاه
السهم (عكس عقارب الساعة)

ازيل الغطاء.

االثار الجانبية املحتملة ملتعدد الفيتامينات:

ال يتوقع حصول آثار جانبية ذات تأثري كبري اذا تم تناول متعدد الفيتامينات حسب التعليامت .عىل اية حال ،بعض النساء تواجه اضطراب باملعدة،
امساك ،صداع او طعم يف الفم غري املعتاد بعد تناول متعدد الفيتامينات .معظم هذه االثار الجانبية هي مؤقتة وتذهب عندما يعتاد الجسم عىل متعدد
الفيتامينات .ان تناول متعدد الفيتامينات مع السوائل ،الطعام ،او وقت النوم من املمكن ان يقلل االعراض الجانبية

ال تأكل :الكيس الصغري املوجود داخل العبوة يحتوي عىل جل السيليكا ،عىل الرغم من انه ليس سام وغري مؤذي اذا تم بلعه،
ولكن ال تقوم بأكله يجب الحفاظ عىل هذا الكيس الصغري داخل العبوة كونه يساعد عىل امتصاص الرطوبة ويحافظ عىل
جودة الفيتامينات واملعادن طيلة فرتة وجودها يف العبوة .عىل اية حال ،يجب اخذ الحيطة بإبقاء هذا الكيس الصغري بعيدا
عن متناول االطفال كون جل السيليكا املوجود داخل هذا الكيس من املمكن ان يسبب خطر االختناق لالطفال.

!

تحذير :من املمكن ان يؤدي اخذ جرعة زائدة من املنتجات التي تحتوي عىل الحديد اىل تسمم مفيض للموت لالطفال دون  6سنوات.
احفظ هذا املنتج بعيدا عن متناول االطفال .يف حال اخذت جرعة زائدة ،اتصل بالطبيب او مركز مختص بالسموم فورا.

ملزيد من املعلومات يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوينprograms@vitaminangels.org :

