
 

 

؟ صغار الحجم اثناء الحمل و عتد الوالدةما معنى مصطلح   

بالمائة على الرسم البياني لنموالمواليد بنفس العمر اثناء الحمل و ايضا نفس الجنس 10ي يزن اقل من ذلمصطلح يشبر الى الوليد الاِهدا   

   اكبر من هدا الطفل. طفال 90فترة الحمل بنفس  كر او انثى ذوليد  100مما يعني ان يوجد بين كل 

 

؟مو البياني الن رسمما هو   

يستعمل خطوط لالشارة الى متوسط النمو عند االطفال حسب العمر و الجنس و الطول و الوزن.  كل خط يشير الى  رسم النمو البياني

 %25على خط  كر ذال على سبيل المثال طول الطفل تواجدنسبة لطولهم و وزنهم في هدا العمر. فان لالواقعين با نسبة مئوية من االطفال

حيان بالضبط, و لكن ه الخطوط في كثير من االذاالطفال الصغار ال يتبعون ه   اقل طوال منه. كرذطفل  100من كل  25فهو يعني ان 

ي يسقط طوله تحت الثالثة بالمائة )و في بعض االحيان الخمسة بالمائة( بالنسبة لعمره يعتبر ذا.  الطفل اللينمون على خطوط موازية له

نترنت على العنوان التالي:الاقرانه.  الرسوم البيانية يمكن ان توجد على اقصير الفامة بالمقارنة مع   

 

https://www.cdc.gov/growthcharts/data/set1clinical/set1bw.pdf 

 

تاثير والدة الطفل صغير الحجم على نموهم في المستقبل؟ هو ما  

 4الى  2البيانية في عمر  صغار الحجم يحققون نموا كافيا في طولهم ووزنهم يوصلهم الى نقاط طبيعية في رسومات النمو مواليداغلب ال

سنوات فهناك احتمال ان يصل الى قامة كاملة  4-2بقاء الطفل تحت الخطوط الطبيعية )تحت الخط االدنى( في عمر  ةي حالف سنوات. 

  النمو اقصر من المنتظر في افراد عائلته.

  

 ما اسباب صغر الحجم اثناء الحمل و عند الوالدة؟

عوامل تقيد نمو الجنين داخل الرحم.  مما يعني ان الطفل لم ينمو عادة ما يكون السبب غير معروف.  في بعض االحيان يمكن ان توجد 

ا:ذجيدا في رحم االم.  بعض االسباب المعروفة له  

التدخين اثناء الحمل   

يةذسوء التغ  

او ما يسمى بتسمم الحمل ارتفاع ضغط دم االم اثناء الحمل  

كل بالمشيمةمشا  

 التوأمة اي حمل جنينين او اكثر في نفس الرحم

مل وراثيةعوا  

 لوحة المعلومات لعلم الغدد الصماء لدى االطفال

: دليل العائالتاالطفال المواليد صغار الحجم في نموال  

https://www.cdc.gov/growthcharts/data/set1clinical/set1bw.pdf


 االصابة ببعض االمراض المعدية اثناء الحمل على سبيل  المثال :الحصبة االلمانية, التكسوبالزما, السايتوميغالوفايرس, الزهري

 تناول الكحول او المخدرات اثناء الحمل

الى تعدد الوالدات لديها باالضافة في احيان اخرى يولد الطفل صغيرا نتيجة قصر قامة االم او نقص وزنها او خلفيتها العرقية  

 

 ما الفحوص الواجب استعمالها لتقييم حالة الطفل الصغير الحجم؟

اشهر اعتمادا على  6الى   2اهم ما يجب عمله هو التتبع الحثيث لنمو الطفل الصغير باستخدام رسوم النمو البيانية.  مدة التتبع ترجح بين

صغار الحجم بشكل جيد و بالتالي اليحتاجون اي فحوصات او عالجات خاصة تساعدهم على النمو.   مواليدعمر الطفل.  عادة ما ينمو ال

ا كانت ذقلق بشأن النمو فباالمكان اجراء فحص اشعة لليد اليسرى لمعرفة عمر العظم لدى الطفل او فحوص دم لتحري ما افي حالة ال

في سن  ين يبقونذهرمون النمو بعين االعتبار في المواليد صغار الحجم الل ذهناك مشاكل تؤثر على النمو بطريقة سلبية.  يمكن ان يؤخ

.بيين دون النمو الطبيعيانحرافين حساتحت  سنوات 2-4  
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