اﺑــــــﺪأ

ﻋــــﺶ
ﺑــــﺼـــــﺤـــــــﺔ

اﻛـﺒــﺮ

ح وزارة الصحة  ١٤٤٢ ،هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
اإلدارة العامة للتسويق والتوعية
جرعة وعي  / .٢اإلدارة العامة للتسويق والتوعية – ط-. . ٢
الرياض  ١٤٤٢ ،هـ
 ١٤٠ص ؛ ..سم
ردمك٩٧٨-٦٠٣-٨٢٠٩-٧٣-٨ :
-١الصحة العامة -٢الثقافة العامة .أ.العنوان
ديوي ٦١٤

١٤٤٢/١٠٨٣٧

رقم اإليداع١٤٤٢/١٠٨٣٧ :
ردمك٩٧٨-٦٠٣-٨٢٠٩-٧٣-٨ :

إهداء
لإلنســان الــذي توقفــت عنــده اإلشــاعة،
وانطلقــت منــه الحقيقــة..
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حتى ال يكون مشيك مضرا بصحتك

53

عدم حصول ابنك على ساعات النوم
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مقدمة
قيمــة المعلومــة عنــد الحاجــة إليهــاّ ،
ممــا يجعلنــا نزهــد فيهــا عندمــا ال ُنريدهــا،
ّ
ّ
تذكرهــا ،نحــن نفهــم هــذه
ثــم تأتــي أهم ّيتهــا؛ فنجهــل طريقــة اســتعادتها أو
مرجعــا شـ ً
المشــاعر؛ ُ
ـامل وواسـ ً
ً
ـعا ،ليكــون
ونــدرك هــذه التفاصيــل ،لــذا أوجدنــا
وســيلتك األســرع إلــى الصــواب ،وطريقــك اآلمــن نحــو اليقيــن.
ّ
لكن
هنــاك أمــو ٌر فــي حياتنــا قابلــة للتجريــب ،والتخميــن ،وربمــا للتغييــر بعــد ذلــك..
إطالقــا ،فاحــذر أن ُتعاملهــا بأســلوب ال ُيناســبهاّ ،
ً
ّ
ألن
صحتــك ال تحتمــل المخاطــرة
االنتكاســة حينهــا مؤذيــة ،والمضاعفــات ُمزعجــة ..للدرجــة التــي يصعــب فيهــا
التعديــل أو التحســين ،فلمــاذا ّ
تتخــذ هــذا المســار ولديــك الدليــل؟
ّ
ً
وضوحــا،
بــأن الوعــي يمنحــك زمــام الســيطرة ،ويجعــل قراراتــك أكثــر
نؤمــن
وتص ّرفاتــك أكثــر صوا ًبــا ،فتجــد روحــك هادئــة؛ ونفســك مطمئنــة ،ولحســن
ّ
الحــظ :فالجرعــات التوعو ّيــة التــي يحويهــا هــذا الكتــاب ،قابلــة للتــداول دون
وصفــة ،ويمكنــك األخــذ بهــا دون أن تشــعر بــأي آثــار جانبيــة!
ابدأ ،عش ،اكبر ..بصحة

اﺑــ
ــــ

ـﺪأ
ــ

ِﻋــــــــ
ﺶ

اﻛ
ﺒـــ

ــــﺮ
ـــ

ﺑﺼﺤـــﺔ

ابدأ بصحة

التأســيس الســليم يزيــد مــن قــدرة
التركيــز واالنتبــاه لــدى الطفــل ،ويجعــل
مواهبــه وإمكاناتــه قابلــة للتطويــر
ّ
بصحــة!
بشــكل أكبــر ،ابــدأ

فحص حديثي
الوالدة المبكر
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ّ
اﻟﺨﺪج
اﻷﻃﻔﺎل
ﻫـــﻢ اﻷﻃﻔـــﺎل اﻟﺬﻳـــﻦ ﻳﻮﻟـــﺪون ﻗﺒﻞ
اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻬﻢ  37أﺳﺒﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ

ﻋـﻮاﻣـﻞ ﺧﻄﻮرة اﻟﻮﻻدة اﻟﻤﺒﻜـﺮة

ﺗﺎرﻳﺦ اﻷم ﻓﻲ اﻟﻮﻻدة
اﻟﻤﺒﻜﺮة ﺳﺎﺑﻘﺎ

9

اﻟﺤﻤﻞ
ﺑﺘﻮأم
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إﺻﺎﺑﺔ اﻷم ﺑﺄﻣﺮاض
ﻣﺰﻣﻨﺔ أو اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت

اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﻦ
ﺻﻐﻴﺮة

ﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎة اﻷم
اﻟﺤﺎﻣﻞ

اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺨﺪﻳﺞ

ﻃﺮق اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ اﻟﺨﺪﻳﺞ

ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻨﻔﺴﻴﺔ

اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻮﺣﺪة
اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة

ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻗﻠﺒﻴﺔ وﻋﺎﺋﻴﺔ

اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة اﻟﺠﺴﻢ

ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﺪم
ﺗﻐﺬﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻞ واﻷﻧﺎﺑﻴﺐ
ﺿﻌﻒ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ واﻟﻤﻌﻮﻳﺔ
ﺟﻬﺎز ﺗﻨﻔﺲ اﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ
10
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اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

ﻟﺼﺤﺘﻚ وﺻﺤﺔ ﻃﻔﻠﻚ
ﻓـــﻮاﺋﺪ اﻟﺮﺿــﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌــﻴـﺔ ﻟﻠـﺮﺿﻴـﻊ
ﺣﻠﻴﺐ اﻷم أﺳﻬﻞ ﻓﻲ اﻟﻬﻀﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ

ﺗﻘﻠﻞ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﻠﻴﺐ واﻷﻛﺰﻳﻤﺎ
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
ﺗﻘﻠﻞ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﻨﺔ واﻟﺴﻜﺮي

ﺗﻘﻠﻞ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺺ واﻹﺳﻬﺎل
ﺗﻘﻮي ﻣﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﻔﻞ

11
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ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺠﻮع اﻟﺘﻲ ﻳﻈﻬﺮﻫﺎ ﻃﻔﻠﻚ؟

إﺻﺪار اﻷﺻﻮات
أو اﻟﺒﻜﺎء

إﺣﻜﺎم إﻃﺒﺎق
اﻟﻘﺒﻀﺘﻴﻦ

ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺬراﻋﻴﻦ
واﻟﺴﺎﻗﻴﻦ

وﺿﻊ اﻟﻴﺪﻳﻦ
ﻓﻲ اﻟﻔﻢ

ﻣﺺ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﻴﺪ
أو اﻹﺻﺒﻊ

ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺮﺿﻴﻊ
ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻨﺪ ﻟﻤﺲ
ﺧﺪه أو ﻓﻤﻪ

12

جرعة وعي 2

ﺟﺪول
اﻟﺘﻄﻌﻴﻤﺎت اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﺒﻜﺘﻴﺮي
)اﻟـﺜـﻨـــــﺎﺋﻲ اﻟﺒﻜﺘــﻴـــﺮي(***
اﻻﻟﺘــــﻬـــﺎب اﻟــﻜﺒـــــﺪي )أ(
اﻟـــﺠــــﺪﻳــــــــﺮي اﻟــﻤــــــــﺎﺋـــﻲ
اﻟــﺜــــﻼﺛــﻲ اﻟـــﻔـــﻴـــﺮوﺳـــﻲ
اﻟــﺤـــﻤــﻰ اﻟــــﺸـــــﻮﻛــــﻴــــﺔ
اﻟﺮﺑـــﺎﻋﻲ اﻟﻤـﻘﺘــــﺮن
اﻟــــﺤـــﺼـــــﺒـــــﺔ اﻟـــﻤــــﻔــﺮد
ﺷﻠﻞ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻌﺎﻣﻮدي
ﻓــــــﻴـــــــﺮوس اﻟــــﺮوﺗـــﺎ **
اﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ اﻟﺮﺋﻮﻳﺔ*
اﻟﻤـــﺴﺘــــﺪﻣﻴــــﺔاﻟــﻨـــﺰﻟﻴـــﺔ
اﻟـــﺜــــﻼﺛــﻲاﻟﺒــــﻜـــﺘـــــــــﻴـــﺮي
ﺷـــﻠﻞ أﻃﻔــــﺎل ﻣﻌـــﻄﻞ
اﻟــﺘــــــﻬــــــــﺎب ﻛـــﺒـــﺪي )ب(
اﻟﺪرن

* ﻟﻘﺎح اﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ
اﻟﺮﺋﻮﻳﺔ )(PCV13
* *ﻟﻘﺎح اﻟﺮوﺗﻞ اﻷﺣﺎدي
***ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺒﻜﺘﻴﺮي
إﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ  ٧ﺳﻨﻮات

ﻣﻨﺬ
اﻟﻮﻻدة
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ﺷﻬﺮﻳﻦ

4
ﺷﻬﻮر

6
ﺷﻬﻮر

8
ﺷﻬﻮر

12
ﺷﻬﺮا

18
ﺷﻬﺮا

24
ﺷﻬﺮا

ﻋﻨﺪ
دﺧﻮل
اﻟﺼﻒ
أول
اﺑﺘﺪاﺋﻰ

ﻛﻴﻒ ﻳﺤﻤﻲ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ

اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺮض؟

اﻟﺘﻄﻌﻴﻤﺎت ﻫﻲ ﻣﻮاد ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ
ﺷﻜﻞ ﻣﺨﻔﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﻜﺮوب اﻟﻤﺴﺒﺐ
ﻟﻠﻤﺮض اﻟﻤﺮاد اﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺿﺪه ،ﻳﺘﻢ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻘﻦ أو ﺑﺎﻟﻔﻢ

ﻳﺆدي اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ إﻟﻰ إﻧﺘﺎج أﺟﺴﺎم
ﻣﻀﺎدة ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻤﺮض

ﺗﻘﻮم اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻤﻀﺎدة ﺑﺎﻟﺘﺼﺪي
ﻟﻠﻤﻴﻜﺮوب وﻣﺤﺎرﺑﺘﻪ إذا ﺗﻌﺮض
ﻟﻠﺠﺴﻢ ﻻﺣﻘﺎ
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ﻟﻤﺎذا
ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻷﻃﻔﺎل؟
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔﻞ
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻣﺎت
وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻮادث
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﻴﺎرة
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎدة

ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺟﺴﻢ اﻟﻄﻔﻞ

اﻟﺮأس
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اﻟﻜﺘﻒ

اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي

اﺳﺘﺨﺪام
ﺑﺨﺎخ اﻟﺮﺑﻮ ﻟﻸﻃﻔﺎل )اﻟﻘﻤﻊ(
01

02

03

04

05
16
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ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ
اﻟﻘﻤﻊ وﺗﺮﻛﻴﺒﻪ
ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ

رج اﻟﺒﺨﺎخ
ﻋﺪة ﻣﺮات ﺛﻢ
اﻧﺰع اﻟﻐﻄﺎء

ﺿﻊ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﺒﺨﺎخ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﻤﻊ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ

ﺿﻊ اﻟﻘﻨﺎع ﻋﻠﻰ
وﺟﻪ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﻐﻄﻲ اﻟﻔﻢ واﻷﻧﻒ

ﺿﻊ اﻟﺴﺒﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﺒﻮة اﻟﺒﺨﺎخ واﻹﺑﻬﺎم
أﺳﻔﻞ اﻟﻘﻤﻊ اﻟﻤﻮﺻﻞ

06

07

08

09

10

اﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻔﻞ
أن ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺧﺮاج اﻟﻬﻮاء
ﻣﻦ رﺋﺘﻴﻪ )زﻓﻴﺮ(

اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻮة
اﻟﺒﺨﺎخ ﻣﺮة واﺣﺪة

دع اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺄﺧﺬ
ﺷﻬﻴﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﺳﺖ
ﻣﺮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ

إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ
ﻟﺠﺮﻋﺔ أﺧﺮى ﻗﻢ
ﺑﺘﻜﺮاراﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ
ﻣﺮور  30ﺛﺎﻧﻴﺔ
دع اﻟﻄﻔﻞ ﻳﻐﺴﻞ
ﻓﻤﻪ ﺑﻤﻀﻤﻀﺔ اﻟﻤﺎء

اﻟﺴﻔــﺮ ﻣﻊ
اﻷﻃﻔــــﺎل
ﻧﺼﺎﺋﺢ أﻫﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﺴﻔﺮ

ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻼﺑﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﻘﺲ

ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎن ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺋﺮة أو اﻟﺴﻴﺎرة...

ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ آﻻم اﻷذن ﻳﻤﻜﻦ إرﺿﺎع اﻟﻄﻔﻞ أو اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﺒﺎن
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ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻻﺑﻨﻚ ،وﺗﺠﻨﺐ اﻟﻘﻠﻖ اﻓﻌﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻗﺾ ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻮار ﻣﻌﻪ

ﺷﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ

ﺷﺎرﻛﻪ ﻓﻲ ﺣﻞ
ﻣﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ

اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﻏﺮس
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻴﻪ

ﺗﻔﻬﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ وﻛﻦ ﻋﻮﻧ ًﺎ ﻟﻪ

اﻛﺘﺸﻒ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻘﻮة
َ
واﺳﻊ ﻓﻲ
واﻟﻀﻌﻒ
ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ وإﺻﻼﺣﻬﺎ
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اﻟﺘـــﺄﺗﺄة
اﻟﺘﻠﻌﺜﻢ

ﻫﻲ اﺿﻄﺮاب ﻋﻨﺪ ﺧﺮوج اﻟﻜﻼم واﻟﺘﺤﺪث؛
ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺪ اﻟﻤﺼﺎب ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﻖ.
اﻟﺘﺄﺗﺄة اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة

اﻟﺘﺄﺗﺄة اﻟﻤﺒﻜﺮة
)أﺛﻨﺎء ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻔﻞ (

ﺗﺤﺪث ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺰال اﻟﻄﻔﻞ
ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺤﺪث واﻟﻠﻐﺔ.

)اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ (

ﺗﺤﺪث ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻜﺘﺔ دﻣﺎﻏﻴﺔ،
أو أي ﻧﻮع آﺧﺮ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺎت اﻟﺪﻣﺎغ

اﻷﻋﺮاض:
01

ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺪء ﺑﻨﻄﻖ ﻛﻠﻤﺔ
أو ﺟﻤﻠﺔ )ﻣﺜﻞ :ﺗﺘﺘﺘﺤﺖ – ااااﻓﺘﺢ(.

03

اﻹﻃﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﻖ اﻟﻜﻠﻤﺎت
ﻣﺜﻞ) :أﺳﺴﺴﺴﺴﺴﻤﻌﻚ(.

02

ﺗﻜﺮار اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻔﺮط )ﻣﺜﻞ :أرﻳﺪ أرﻳﺪ أرﻳﺪ.(....

04

رﻣﺸﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ،
أو رﻋﺸﺔ اﻟﺸﻔﺎة أو اﻟﻔﻚ.

ﻣﺘﻰ ﺗﺠﺐ رؤﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ؟
ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮغ اﻟﻄﻔﻞ  5ﺳﻨﻮات
وﻣﺎ ﻳﺰال ﻳﺘﻠﻌﺜﻢ
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اﻟﻘﻠﻖ واﻟﺘﺄﺧﺮ
اﻟﺪراﺳﻲ

ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ

اﻟﺘﺒﻮل اﻟﻼ إرادي ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﺘﺒﻮل اﻟﻼ إرادي ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ،وﻫﻮ ﺗﺒﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮاش ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ
اﻷﺳﺒﻮع ﻟﻤﺪة ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٣أﺷﻬﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻄﻔﻞ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  ٥ﺳﻨﻮات

ﺧﻄﻮات اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻮاﺋﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎء

اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ واﻟﻌﻄﻒ
وﺗﺮك اﻟﻌﻘﺎب

ﺣﻈﺮ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﻐﺎزﻳﺔ

إﻓﺮاغ اﻟﻤﺜﺎﻧﺔ
ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮم

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻤﺎم
ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم

اﺳﺘﺨﺪام ﺟﻬﺎز ﻣﻨﺒﻪ اﻟﺘﺒﻮل اﻟﻼإرادي

ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻒ
ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻔﻞ

ﻣﺘﻰ أزور اﻟﻄﺒﻴﺐ؟
إذا ﻛﺎن ﻃﻔﻠــﻚ ﻳﺘﺒــﻮل ﻓــﻲ اﻟﻔــﺮاش ﺑﻌــﺪ ﺳــﻦ  ٧ﺳــﻨﻮات ،إذا ﺑــﺪأ ﻃﻔﻠــﻚ ﺑﺘﻜــﺮار
اﻟﺘﺒــﻮل ﻓــﻲ اﻟﻔــﺮاش ﺑﻌــﺪ ﻋــﺪة ﺷــﻬﻮر ﻣــﻦ اﻟﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻟﺠﻔــﺎف ﻟﻴــﻼ ،إذا ﺻﺎﺣــﺐ
اﻟﺘﺒﻮل أﻟﻢ ،أو ﻋﻄﺶ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎد ،أو ﺑﻮل أﺣﻤﺮ أو وردي أو ﺑﺮاز ً
ﺟﺎف
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اﺿﻄﺮاب ﻧﻘﺺ اﻻﻧﺘﺒﺎه
ﻣﻊ ﻓﺮط اﻟﺤﺮﻛﺔ
ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﺮاض اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ:

01

ﻋﺪم
اﻻﻧﺘﺒﺎه

02

ﻓﺮط
اﻟﻨﺸﺎط

03

اﻻﻧﺪﻓﺎع

اﻟـﻌـــــﻼج

اﻟﺘﺸﺨﻴـﺺ

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻲ ﻟﻸﺑﺎء
واﻟﻤﺼﺎب

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌﻤﺮ
 12-6ﺳﻨﺔ

اﻷدوﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة
واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
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ﻋﺪم ﺣﺼﻮل اﺑﻨﻚ ﻋﻠﻰ
ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت ﻧﻮم ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ اﻟﺪراﺳﻲ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.
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ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻠﻚ اﻟﺪراﺳﻲ

اﻓﺤﺺ ﻧﻈﺮك

ﺗﺼﻐﻴﺮ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ
ﻋﻨﺪ رؤﻳﺔ اﻷﺷﻴﺎء
اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻛﺎﻟﺴﺒﻮرة
ً
ﻣﺜﻼ

إﻣﺎﻟﺔ اﻟﺮأس

ﻇﻬﻮر
اﻟﺤﻮل

اﺣﻤﺮار
اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ

ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻜﺘﺎب أﺛﻨﺎء
اﻟﻘﺮاءة

ﻓﺮك
اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﺸﺪة

اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ
اﻹﺿﺎءة اﻟﺸﺪﻳﺪة
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اﺣﺮص ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ اﻟﻌﻴﻦ ﻻﺑﻨﻚ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻴﻨﻴﻪ وذﻟﻚ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
اﻟﺪراﺳﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.
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ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ أﻋﻴﻦ ﺻﻐﺎرﻧﺎ
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
ﺧﺬ اﺳﺘﺮاﺣﺔ
ﻛﻞ  20دﻗﻴﻘﺔ

اﺿﺒﻂ إﺿﺎءة اﻟﻐﺮﻓﺔ
وﺗﺠﻨﺐ اﻹﺿﺎءة اﻟﺴﺎﻃﻌﺔ

ارﻣﺶ ﺑﻌﻴﻨﻚ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
ﻟﺘﺮﻃﻴﺐ اﻟﻌﻴﻦ

ﻗﻠﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮم ﺑﺴﺎﻋﺘﻴﻦ إﻟﻰ
ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت

اﺑﻌﺪ اﻟﺸﺎﺷﺔ
ﻋﻦ ﻋﻴﻨﻴﻚ
ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺠﻔﺎف
اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻘﻄﺮات اﻟﻤﺮﻃﺒﺔ
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ﻗﻠﻞ اﻟﺴﻄﻮع وﺣﺎﻓﻆ
ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ

إذا الحظت على ابنك

ﺳﺮﻋﺔ
اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺘﻌﺐ

ﻗﻠﺔ اﻟﺮﻏﺒﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ

ﻗﻠﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب
واﻹﺟﻬﺎد

ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻪ وﺟﺒﺔ اﻹﻓﻄﺎر
26
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وﺟﺒﺔ اﻹﻓﻄﺎر اﻟﺠﻴﺪة ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ

اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت

اﻟﻨﺸﻮﻳﺎت

اﻟﺨﻀﺎر

27

اﻟﻔﻮاﻛﻪ
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الحرص على شرب
السوائل وخاصة الماء
يساعد على

اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻟﻔﺘﺮة أﻃﻮل

28

ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻬﻀﻢ
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ﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻟﺬاﻛﺮة

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺪاﺋﻞ ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻠﻮﺟﺒﺎت اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ
ﻣﻬﻢ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ:

اﻟﻔﻮاﻛﻪ واﻟﺨﻀﺮوات واﻷﻟﺒﺎن ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﺪﺳﻢ
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ﺧﻄﻮات ﺗﺠﻌﻞ ﻃﻔﻠﻚ
أﻛﺜﺮ ﺻﺤﺔ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ
اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ و ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ.

ﺗﻘﻠﻴﻢ اﻷﻇﺎﻓﺮ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻨﺘﻈﻢ وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ
وﺳﻠﻴﻤﺔ

ﺗﺠﻔﻴﻒ اﻷذﻧﻴﻦ ﺑﻌﺪ
اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم؛ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﻤﺎ
ﻣﻦ اﻻﻟﺘﻬﺎﺑﺎت.

ﺗﻔﺮﻳﺶ اﻷﺳﻨﺎن
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺮﺗﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻴﻮم.

اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم ﺑﺸﻜﻞ دوري
ﺑﺎﻟﻤﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن.

30

ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻷدوات
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ.

جرعة وعي 2

ﻋﻨﺪ ﺷﺮاﺋﻚ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت
ﺗﺄﻛﺪ أن:

ﺗﺎرﻳــﺦ اﻟﺼـﻼﺣﻴــــــﺔ
ﺳﻠﻴـــﻢ

ﺗﻜــــﻮن ﻏﻴـــــﺮ
ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﻮﻛﻮﻻﺗﺔ
 ٪70وأﻛﺜــــﺮ

ﻻ ﺗﻜﺜـــــــــــﺮ
ﻣﻨﻬــــــﺎ

أﻣـــﺎﻛﻦ اﻟﺒﻴـــﻊ
ﻣﻌـــﺮوﻓﺔ
ﺗﻜﻮن ﺧﺎﻟﻴــــﺔ ﻣﻦ
اﻷﻟﻮان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴــــﺔ
ﺗﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺸﻤﺲ
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عش بصحة

دائمــا ّ
ً
أن اللحظــات أجمــل
ســتجد
ُ
المعافــى
واأل ّيــام أروع ،فالجســم
والبــدن الصحيــحُ ،يريــح البــال و ُيســعد
ّ
بصحــة!
الذهــن ،فقــط عــش

ﻓﺤﺺ ﻣﺎﻗﺒﻞ اﻟﺰواج
ﻣﺎﻫﻮ؟
ﻫﻮ ﻓﺤﺺ ﻟﻠﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻣﺮاض و اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ
ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ أو ﻟﻸﺑﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

ﻣﺎﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻢ اﻟﻔﺤﺺ ﻋﻨﻬﺎ؟
أﻣﺮاض اﻟﺪم اﻟﻮراﺛﻴﺔ:
ﻓﻘﺮ اﻟﺪم اﻟﻤﻨﺠﻠﻲ واﻟﺜﻼﺳﻴﻤﻴﺎ
اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ:
اﻻﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪي اﻟﻔﻴﺮوﺳﻲ ب,
اﻻﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻔﻴﺮوﺳﻲ ﺳﻲ ،ﻧﻘﺺ
اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺐ )اﻹﻳﺪز(
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ﻓﺤﺺ ﻣﺎﻗﺒﻞ اﻟﺰواج
ﻣﺎ أﻫﻤﻴﺘﻪ؟
01

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻷﺳﺮة ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺻﺤﻴًّﺎ

02

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر وﺗﻮارث اﻷﻣﺮاض

03

ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﺰواج اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ

04

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

05

ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻌﺐء اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض

ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻣﺎﻗﺒﻞ اﻟﺰواج ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻮارث اﻷﻣﺮاض
ً
داﺋﻤﺎ ﻟﺰواج ﺻﺤﻲ …
اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﺧﺬ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
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الفحص الطبي قبل الزواج
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مراكز فحص ما قبل الزواج
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ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﺨﺪم

ﻗﻄﺮة اﻟﻌﻴﻦ
ً

1

2

ﻗﻢ ﺑﻐﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ
ﺑﺎﻟﻤﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن

ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ
اﻟﻌﻴﻦ

3

رج ﻋﺒﻮة اﻟﻘﻄﺮة ﺟﻴﺪ ًا ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
إذا ﺗﻢ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻹرﺷﺎدات

4

اﺳﻨﺪ رأﺳﻚ إﻟﻰ اﻟﻮراء ﻗﻠﻴﻼً
ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ

5

6

7

8

اﺳﺤﺐ ﺟﻔﻦ اﻟﻌﻴﻦ
اﻟﺴﻔﻠﻲ إﻟﻰ اﻷﺳﻔﻞ
ﺑﺮﻓﻖ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺟﻴﺐ

ﺿﻊ ﻗﻄﺮة اﻟﻌﻴﻦ داﺧﻞ
اﻟﺠﻴﺐ اﻟﻤﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺤﺐ
اﻟﺠﻔﻦ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﺪم ﻟﻤﺲ
اﻟﻘﻄﺎرة ﻟﻠﻌﻴﻦ أو اﻟﺠﻔﻦ

اﺗﺮك اﻟﺠﻔﻦ وأﻏﻤﺾ
ﻋﻴﻨﻴﻚ ﻣﻦ  3-2دﻗﺎﺋﻖ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻊ إﻣﺎﻟﺔ
اﻟﺮأس إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ﻗﻠﻴﻼً .

ﻗﻢ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﺑﺈﺻﺒﻌﻚ
ﺑﺮﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺪﻣﻌﻴﺔ
)زاوﻳﺔ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ
اﻷﻧﻒ( ﻟﻤﺪة دﻗﻴﻘﺔ

9

10

اﻣﺴﺢ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺰاﺋﺪ ﺧﺎرج
اﻟﻌﻴﻦ ﺑﻤﻨﺪﻳﻞ ﻧﻈﻴﻒ.

ﻛﺮر ﻧﻔﺲ اﻟﺨﻄﻮات ﻟﻠﻌﻴﻦ
اﻷﺧﺮى ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ

ﺗﻨﻮﻳﺔ
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ﻻ ﺗﻐﺴﻞ اﻟﻘﻄﺎرة ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ.
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻮع آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺮات ،ﻓﻴﺠﺐ اﻻﻧﺘﻈﺎر
ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ دﻗﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺮﻋﺔ واﻷﺧﺮى.

ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﺨﺪم

اﻟﻌﺪﺳﺎت اﻟﻼﺻﻘﺔ
ﺧﻄﻮات وﺿﻊ اﻟﻌﺪﺳﺔ داﺧﻞ اﻟﻌﻴﻦ
اﻏﺴﻞ ﻳﺪﻳﻚ
ﺑﺎﻟﻤﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن

ﻗﻢ ﺑﺸﻄﻔﻬﺎ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻮل
ل
ﻠﻮ ت
ﺤ ﺳﺎ
ﻣ ﻋﺪ

ارﻓﻊ اﻟﺠﻔﻦ اﻟﻌﻠﻮي ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
إﺻﺒﻊ واﺣﺪ وأﻣﺴﻚ اﻟﺠﻔﻦ
اﻟﺴﻔﻠﻲ ﺑﺎﻵﺧﺮ

أﻏﻤﺾ ﻋﻴﻨﻴﻚ وارﻣﺶ
ﻋﺪة ﻣﺮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ

4

2
3

1

أﺧﺮج اﻟﻌﺪﺳﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻃﺮاف
اﻷﺻﺎﺑﻊ

6
7

5

ﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮف اﻟﺴﺒﺎﺑﺔ
وﺗﺄﻛﺪ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﻠﻮﺑﺔ

ﻗﻢ ﺑﻮﺿﻊ
اﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﻠﻄﻒ
ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ

ﺧﻄﻮات إﺧﺮاج اﻟﻌﺪﺳﺔ ﻣـﻦ اﻟـﻌﻴﻦ

01

02

اﻏﺴﻞ ﻳﺪﻳﻚ
ﺑﺎﻟﻤﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن
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03

اﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ
واﺳﺤﺐ اﻟﺠﻔﻦ
اﻟﺴﻔﻠﻲ
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اﻟﻤﺲ اﻟﺤﺎﻓﺔ
اﻟﺴﻔﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﺳﺔ
ﺑﺎﻟﺴﺒﺎﺑﺔ

04
اﺳﺤﺐ اﻟﻌﺪﺳﺔ
ﻟﻸﺳﻔﻞ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺑﻴﺎض
اﻟﻌﻴﻦ

05
أﻣﺴﻚ اﻟﻌﺪﺳﺔ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺴﺒﺎﺑﺔ
واﻹﺑﻬﺎم ﺛﻢ اﺧﺮﺟﻬﺎ

ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻰ
اﺣﺮص ﻋﻠﻰ:

إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ
اﻟﺪوري ﻟﻠﻌﻴﻦ

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻴﻦ
ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺎت

اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ

40

اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻌﻤﻰ) .ﻣﺜﻞ
اﻟﺴﻜﺮي واﻟﺠﻠﻮﻛﻮﻣﺎ(

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻃﺒﻴﻴﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﻓﻮر ًا
ﻋﻨﺪ ﻣﻼﺣﻈﺔ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
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ﻣﻜـﻮﻧـــﺎت

ﻧﻤــﻂ ﺣﻴـــﺎة ﺻﺤــﻲ

ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺒﺪﻧﻲ واﻟﺮﻳﺎﺿﻲ

اﻟﻐﺬاء اﻟﻤﺘﻮازن
واﻟﺴﻠﻮك اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﺼﺤﻲ

اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ
ﺿﻐﻮط اﻟﺤﻴﺎة
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اﻟﻨﻮم اﻟﺼﺤﻲ
)ﺟﻮدة اﻟﻨﻮم ﻛﻤً ﺎ وﻛﻴﻔ ًﺎ(

ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻌﺎدات اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﻀﺎرة
)اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ واﻟﻤﺨﺪرات اﻟﺦ(...

اﻟﺤﺼـﺺ اﻟﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ اﻟﻴـﻮﻣـﻴــﺔ
اﻟﻤﻌﺘـﺪﻟـﺔ  1200ﺳﻌﺮة ﺣـﺮارﻳـﺔ
ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم

2

6
ﺣﻠﻴﺐ

4

ﻧﺸﻮﻳﺎت

3
ﺧﻀﺎر

2

ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت

1
ﻓﻮاﻛﻪ

دﻫﻮن

ﻳﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺤﺼﺺ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺤﺼﺺ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﻟﻜﻞ وﺟﺒﺔ
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اﻟﻨﻮع

اﻟﻔﻄﻮر

وﺟﺒﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ 1

اﻟﻐﺪاء
وﺟﺒﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ 2

اﻟﻌﺸﺎء
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اﻟﺒﺪاﺋﻞ

ﻧﺸﻮﻳﺎت

2

1

ﺣﻠﻴﺐ

1

ﺑﺮوﺗﻴﻦ

30

ﺧﻀﺎر

1

ﻛﻮب

دﻫﻮن

5

ﺣﺒﺎت

زﻳﺘﻮن ﻛﺒﻴﺮ

ﻓﺎﻛﻬﺔ

1

ﺣﺒﺔ

ﺗﻔﺎح

ﻧﺸﻮﻳﺎت

2
3

ﻛﻮب

أرز )ﻣﻄﺒﻮخ(

ﺣﻠﻴﺐ

1

ﻛﻮب

ﻟﺒﻦ

ﺑﺮوﺗﻴﻦ

30

ﺟﻢ

دﺟﺎج

ﺧﻀﺎر

1

2

ﻛﻮب

ﻛﻮب ﺧﻀﺎر ﻣﻄﺒﻮخ

ﻓﺎﻛﻬﺔ

3

ﺣﺒﺎت

ﺗﻤﺮ

ﻧﺸﻮﻳﺎت

1

ﺣﺒﺔ

ﺻﺎﻣﻮﻟﻲ

ﺧﻀﺎر

1

ﻛﻮب

ﺳﻠﻄﺔ

ﺑﺮوﺗﻴﻦ

1

ﺣﺒﺔ

ﺑﻴﻀﺔ

ﺣﺒﺔ

ﺧﺒﺰ ﻋﺮﺑﻲ )ﻣﻔﺮود(

ﻛﻮب

ﺣﻠﻴﺐ

ﺟﻢ

ﺟﺒﻨﺔ ﺑﻴﻀﺎء
ﻃﻤﺎﻃﻢ أو ﺧﻴﺎر أو ﺟﺰر

ﻫﻞ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻧﺘﻔﺎخ

ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت؟

اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت ﻫﻲ اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺎﻓﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺨﻀﺮوات وﻫﻲ
ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﺪﻫﻮن وﻻﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻟﻴﺴﺘﺮول ،ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮﻻت
واﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم واﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﻤﻐﻨﻴﺴﻴﻮم .ﻣﺜﻞ:

اﻟﻔﺎﺻﻮﻟﻴﺎ

اﻟﺒﺎزﻻء

اﻟﻌﺪس

اﻟﺤﻤﺺ

اﻟﻔﻮل

ﻧﻘﻊ اﻟﺒﻘﻮل ﻟﻤﺪة  8- 4ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻮل
ﺑﻴﻜﺮﺑﻮﻧﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم أو اﻟﻤﺎء ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ
ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻷﻧﺰﻳﻤﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺨﻔﻒ اﻻﻧﺘﻔﺎخ.
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14

ﺳﺒﺐ
ﻟﺘﻨﺎول اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﻫﻮن

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺼﻮدﻳﻮم

K19

ﻣﺼﺪر ﺟﻴﺪ ﻟﻠﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم

Mg

ﻣﺼﺪر ﻏﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﻨﻴﺴﻴﻮم

Fn

ﻣﺼﺪر ﺟﻴﺪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺪ

ذات ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺮي

Zn

ﻣﺼﺪر ﻏﻨﻲ ﺑﺎﻟﺰﻧﻚ

ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮول

ﻣﺼﺪر ﺟﻴﺪ ﻟﻠﺒﺮوﺗﻴﻦ

ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻠﻮﺗﻴﻦ

ﻣﺼﺪر ﻏﻨﻲ ﺑﺎﻷﻟﻴﺎف

ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻷﻣﻌﺎء

ﻣﺼﺪر ﻏﻨﻲ ﺑﺤﻤﺾ اﻟﻔﻮﻟﻴﻚ

ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﻜﺮ و
اﻟﻜﻮﻟﻴﺴﺘﺮول ﻓﻲ اﻟﺪم

B9
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ﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟﻠﺤﻮم
وﻃﺒﺨﻬﺎ
ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺒﺦ:
اﺧﺘﻴــﺎر اﻟﻠﺤـﻮم اﻟﺤﻤﺮاء
اﻟﺨــﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻫــﻮن ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ

أﺛﻨﺎء اﻟﻄﺒﺦ:
ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻮاء
اﻟﻄﻌﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ
وﻋﺪم اﺣﺘﺮاﻗﻪ.

ﺗﺠﻨﺐ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﻠﺢ
واﺳﺘﺒﺪﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻄﻴﺒﺎت
واﻟﻠﻴﻤﻮن.

أﺿﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ
ً
ﻃﺒﻘﺎ ﻣﻦ
وﺟﻬﺰ
اﻟﻮرﻗﻴﺎت اﻟﺨﻀﺮاء.

ﻧﻨﺼﺢ ﺑﺘﻨﺎول اﻟﻠﺤﻮم ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻴﻮم وﺑﻜﻤﻴّﺎت
ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،وإن ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮول اﻟﻀﺎر أو
ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺾ اﻟﻴﻮرﻳﻚ اﺳﺘﺸﺮ ﻃﺒﻴﺒًﺎ.
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ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻠﻞ اﺳﺘﻬﻼﻛﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺢ؟

اﺳﺘﺒﺪل اﻟﻤﻠﺢ ﺑﺎﻟﻠﻴﻤﻮن واﻟﺘﻮاﺑﻞ.

ﺗﺠﻨﺐ وﺿﻊ اﻟﻤﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﻄﻌﺎم.

ﻗﺒﻞ ﺷﺮاء اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ
اﻷﻣﻼح ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
اﻏـﺴـﻞ اﻟـﺨﻀـﺮوات اﻟﻤـﻌـﻠﺒـﺔ ﻗـﺒـﻞ
أﻛﻠﻬﺎ وﻳﻔﻀﻞ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎزﺟﺔ.
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اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت

اﻟﻤﺤﺎﻻة

ﺑﺎﻟﺴﻜﺮ

ﺗﺆدي إﻟﻰ

اﻟﺴﻤﻨﺔ
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ﺗﺴﻮس اﻷﺳﻨﺎن

اﻟﺴﻜﺮي

ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺪﻧﻲ
ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ

اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ
واﻷرق واﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

زﻳﺎدة اﻟﻘﻮة
واﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﻀﻠﻲ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرة اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻠﺒﻲ
اﻟﻮﻋﺎﺋﻲ واﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﺎم

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺪرة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

اﻻﺣﺘﻔﺎظ أو ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟﻤﺮوﻧﺔ واﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻟﺘﻮزان

زﻳﺎدة اﻻﺣﺘﻜﺎك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻓﻲ اﻟﻮزن واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

ﺧﻔﺾ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﻮرة
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ

اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض
ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻜﺮي وأﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ واﻷوﻋﻴﺔ
اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ واﻟﺴﻤﻨﺔ وﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﻈﺎم

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﺮﺧﺎء

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻈﺎم ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻤﻞ اﻟﺠﺴﻢ
وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺪرﻳﺐ اﻷﺛﻘﺎل
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ﻟﻤﺎذا
ﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻟﻤﺰاج

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﺻﺤﺔ اﻟﻘﻠﺐ

اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻓﻲ ﻧﺰول اﻟﻮزن

ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻈﺎم
واﻟﻤﻔﺎﺻﻞ
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ﻫﻞ ﺗﻌﺮف ﻗﺎﻋﺪة اﻟــ

ﻣﺸﻲ  30دﻗﻴﻘﺔ ﻟﺨﻤﺴﺔ أﻳﺎم

ﻣﺸﻲ  50دﻗﻴﻘﺔ ﻟﺜﻼﺛﺔ أﻳﺎم
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ﻣﺸﻲ
150
دﻗﻴﻘﺔ
ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع

ﻣﺎذا ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻲ؟

ﻧﻘﻮي اﻟﻌﻈﺎم
ﻧﺤﺮق اﻟﺴﻌﺮات اﻟﺤﺮارﻳﺔ
اﻟﺰاﺋﺪة
ﻧﺨﻔﻒ اﻟﻘﻠﻖ واﻻﻛﺘﺌﺎب و ﻧﺤﺴﻦ اﻟﻤﺰاج
ﻧﺤﺴﻦ اﻟﺘﻮازن وﺗﺪﻓﻖ اﻟﺪم ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ
ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ وﻧﻘﻮي اﻟﻌﻀﻼت
ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ وزن ﺻﺤﻲ وﻧﺰﻳﺪ ﻟﻴﺎﻗﺘﻨﺎ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
ﻧﺨﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻟﺴﺘﺮول اﻟﻀﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ
ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﺸﻲ أﺳﺮع واﻟﻤﺴﺎﻓﺔ أﻃﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﻛﻠﻤﺎ ازدادت ﻓﻮاﺋﺪه
ﻧﻘﻲ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ )ﻣﺜﻞ :أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ ،ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم ،داء اﻟﺴﻜﺮي اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ(
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ﻣﺎذا ﺗﻔﻌﻞ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﻮن
ﻣﺸﻴﻚ ﻣﻀﺮا ﻟﺼﺤﺘﻚ؟

ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻮرا ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻟﺪوار ،اﻹرﻫﺎق اﻟﺸﺪﻳﺪ،
اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﺲ

اﺷﺮب اﻟﻤﺎء ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار وﻋﻠﻰ
دﻓﻌﺎت أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺸﻲ وﺑﻌﺪه

ﻻﺗﻤﺶ ﺗﺤﺖ
اﻟﺸﻤﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮة

اﺳﺘﺸﺮ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﻨﺖ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ

اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻨﺎول اﻟﻮﺟﺒﺎت
اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻟﻤﺸﻲ

اﻧﺘﺒﻪ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﺴﻠﻢ
ﻣﻦ اﻟﺴﻘﻮط أو اﻟﺘﻌﺜﺮ
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ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻲ ﻧﻔﺴـﻚ
ﻣﻦ آﻻم اﻟﻈﻬﺮ؟

اﻟﺠﻠﻮس أﻣﺎم اﻟﻤﻘﻮد

ﺣﻤﻞ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ

ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وزن ﺻﺤﻲ

اﻹﻗﻼع ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ
ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﺪورة اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ
وﺗﺠﻨﺐ آﻻم اﻟﻈﻬﺮ

ﺗﺠﻨﺐ ارﺗﺪاء اﻷﺣﺬﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ

اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺛﻘﻞ اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ

ﺣﻤﻞ اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ

اﻟﺠﻠﻮس أﻣﺎم اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
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اﺻﻔﺮار اﻷﺳﻨﺎن
ﺗﺘﻌﺪد اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺆدﻳﺔ إﻟﻰ اﺻﻔﺮار اﻷﺳﻨﺎن أو ﺗﻐﻴﺮ ﻟﻮﻧﻬﺎ ﻋﻦ
اﻟﺒﻴﺎض اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،وﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺳﺒﺎب ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت

ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻬﻮة واﻟﺸﺎي واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ

اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ واﻟﺘﺒﻎ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮاﻋﻪ
ﻋﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ اﻷﺳﻨﺎن ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﻌﻼج ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ اﺻﻔﺮار اﻷﺳﻨﺎن
ﻣﺜﻞ اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت ﻟﻠﺮأس واﻟﻌﻼج اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ

اﻟﻜﺪﻣﺎت أو اﻟﺼﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻢ
ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴﺮ ﻟﻮن اﻷﺳﻨﺎن
ﻓﻲ ﺣﺎل اﺻﻔﺮار أﺳﻨﺎﻧﻚ دون أي ﺳﺒﺐ

واﺳﺘﻤﺮاره رﻏﻢ اﻟﺘﺰاﻣﻚ ﺑﻌﺎدات اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻳﻮﻣﻴﺎ،
ﻓﺈن ﻋﻠﻴﻚ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ
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تفريش األسنان
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ﻣﺤﺎرب اﻟﺘﺴﻮس اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

اﻟﻔﻠﻮراﻳﺪ Fl
ﻣﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ:

02

01

ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻌﺎدن
ﻓﻲ اﻟﺴـﻦ وﻳــﻮﻗــﻒ اﻟـﺘــﺴـﻮس
ﻓـﻲ ﻣـﺮاﺣـﻠـﻪ اﻷوﻟـــﻰ

ﻳﻨﺪﻣﺞ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ
اﻟـﺨـﺎرﺟﻴـﺔ ﻟﻠﺴﻦ وﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ
ﺻﻼﺑﺘﻬﺎ وﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺴﻮس

ﻣﻌﺠﻮن اﻷﺳﻨﺎن
اﻟﻤﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﻮراﻳﺪ

ﻃﺮق اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ:
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03

ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﻣﻀﺎدة
ﻟﻠﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ
ﺣﺪوث اﻟﺘﺴﻮس.

ﺟﻠﺴﺔ ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﻴﺎدة اﻷﺳﻨﺎن
ﻛﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ  3ﺳﻨﻮات

ﻋــــﺪد ﺳـــﺎﻋـــﺎت اﻟـــﻨـــﻮم

اﻟـﻨـﻮم اﻟﻄﺒـﻴـﻌـﻲ
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

14-17
ﺳﺎﻋﺔ

12-16
ﺳﺎﻋﺔ

11-14
ﺳﺎﻋﺔ

10-13
ﺳﺎﻋﺔ

9-11
ﺳﺎﻋﺔ

8-10
ﺳﺎﻋﺔ

7-9
ﺳﺎﻋﺔ

7-8
ﺳﺎﻋﺔ

ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة
اﻟﺮﺿﻊ
ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ
اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ
اﻟﻤﺮاﻫﻘﻴﻦ
اﻷﻃﻔﺎل اﻷﻃﻔﺎلﻣﺎﻗﺒﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ
)  3 - 0أﺷﻬﺮ( ) 4-11ﺷﻬﺮ( )  1-2ﺳﻨﺔ(
ﺳﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ) 24 - 14ﺳﻨﺔ( ) 64 - 25ﺳﻨﺔ( ) 65ﺳﻨﺔ
ﻓﻤﺎﻓﻮق(
)  5 - 3ﺳﻨﻮات( )  13 - 6ﺳﻨﺔ(

اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻗﻠﺔ اﻟﻨﻮم
زﻳﺎدة اﻟﻮزن

ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم

اﺣﺘﻤﺎل اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻜﺮي اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻤﺰاج
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ﻋﺎدات ﺻﺤﻴﺔ ﻟــﻠﺘــﻐﻠﺐ ﻋــﻠـﻰ اﻷرق
ﻻ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﻔﺮاش
إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﻌﺮ
ﺑﺎﻟﻨﻌﺎس

اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام
اﻷﺟﻬﺰة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮم.
ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮم
واﻻﺳﺘﻴﻘﺎظ
ﺑﻤﻮﻋﺪ ﺛﺎﺑﺖ

ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻨﻮم
ﺧﻼل اﻟﻨﻬﺎر

ﺗﺠﻨﺐ
اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ

ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻮﺟﺒﺎت
اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮم

اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻜﺎﻓﻴﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  6ﺳﺎﻋﺎت
ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮم

ﻣﺎرس اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  20دﻗﻴﻘﺔ
واﻷﻓﻀﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺒﻞ
اﻟﻨﻮم ب  ٥ﺳﺎﻋﺎت

ﺗﺠﻨﺐ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﻬﺪﺋﺎت واﻟﻤﻨﻮﻣﺎت
إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺻﻔﻬﺎ
اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻟﻚ
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السيجارة
اإللكترونية

هي أجهزة إلكترونية لتدخين النيكوتين وذلك عن طريق تبخير محلول
يحتوي على النيكوتين ومواد أخرى.
أشهر هذه األجهزة :السيجارة اإللكترونية والشيشة اإللكترونية.
ال تحتوي السيجارة اإللكترونية على أوراق التبغ كما في السيجارة
العادية وال تقوم بحرقه.
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ﻟﺘﺠﻨﺐ زﻳﺎدة اﻟﻮزن

ﺑﻌﺪ اﻹﻗﻼع ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ

ﻣﺎرس اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ  150دﻗﻴﻘﺔ

أﺳﺒﻮﻋﻴ ًﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﺤﺮق ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ

اﺳﺘﺨﺪم ﻋﻼﺟﺎت
اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﻮﻛﺘﻴﻦ

اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺠﻮع
وﺗﻨﺎول وﺟﺒﺎت ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺨﻀﺮوات واﻟﻔﻮاﻛﻪ واﻟﻤﻜﺴﺮات

اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺟﺒﺎﺗﻚ
واﺗﺒﻊ ﻧﻈﺎم ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺘﻮازن
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ﺑﻌـﺪ إﻗﻼﻋـــﻚ
ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﺑــ
ﺗﻨﺘﻈﻢ ﻧﺒﻀﺎت
اﻟﻘﻠﺐ

20

8

ﺳﺎﻋﺎت

اﻟﻨﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ﻳﻘﻞ ﻟﻠﻨﺼﻒ
ﻓــــــﻲ اﻟــــــــﺪم وﻳــــــﻌــــــــﻮد
اﻷﻛﺴﺠﻴﻦ ﻟﻤﻌﺪﻟﻪ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

ﺧﺮوج اﻟﻤﺨﺎط
وﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﺮﺋﺘﻴﻦ

24

48
ﺳــــﺎﻋــﺔ

ﻳﺘﺨﻠﺺ اﻟﺠﺴﻢ ﻣﻦ
اﻟﻨﻴﻜﻮﺗﻴﻦ وﻳﺘﺤﺴﻦ
اﻟﺘﺬوق واﻟﺸﻢ

ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺘﻨﻔﺲ
وﺗﺰﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ

72

2

أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ

ﺗﺘﺤﺴﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﺋﺔ
وﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻔﺲ
واﻟﺴﻌﺎل واﻟﺼﻔﻴﺮ

أﺷﻬﺮ

3

12
ﺷﻬﺮا

ﻳﻘﻞ ﺧﻄﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺄﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ ﻟﻠﻨﺼﻒ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﺧﻨﻴﻦ

ﻳﻘﻞ ﺧﻄﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺴﺮﻃﺎن اﻟﺮﺋﺔ ﻟﻠﻨﺼﻒ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﺧﻨﻴﻦ

10

15

ﺧﻄﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮﺑﺎت
اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﻧﻔﺴﻪ
ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺪﺧﻨﻴﻦ
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دﻗﻴــﻘــﺔ

ﺳــﺎﻋـﺔ

ﺳــﺎﻋـﺔ

ﺳـــﻨــﺔ

ﺳﻨﻴﻦ

جرعة وعي 2

ﺗﺘﺤﺴﻦ اﻟﺪورة
اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪم

ﺳﻌﻴﻚ ﻟﻬﺪﻓﻚ،

ﻳﺒﺪأ ﺑﻘﺮارات ﺻﻐﻴﺮة وﺧﻄﻮات ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ
اﺣﺠﺰ ﻣﻮﻋﺪ ﻓﻲ ﻋﻴﺎدات اﻹﻗﻼع ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ
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اﻟﻐـﺴــﻞ اﻟﺼـﺤـﻴـﺢ ﻟﻸﻳـﺪي
ﻣــﺪة اﻹﺟـﺮاء ﻣـﻦ  20إﻟﻰ  30ﺛـﺎﻧـﻴﺔ
03

02
اﻓﺮك اﻟﻴﺪﻳﻦ
ﺑﺪﻋﻚ اﻟﺮاﺣﺘﻴﻦ

اﻓﺮك ﻇﻬﺮ اﻟﻴﺪ اﻟﻴﺴﺮى ﺑﺮاﺣﺔ اﻟﻴﺪ
اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻣﻊ ﺗﺸﺒﻴﻚ اﻷﺻﺎﺑﻊ ﺛﻢ
اﻓﻌﻞ اﻟﺸﺊ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻴﺪ اﻟﻴﻤﻨﻰ

06

05
اﻓﺮك إﺑﻬﺎم اﻟﻴﺪ اﻟﻴﺴﺮى
ﺑﺸﻜﻞ داﺋﺮي ﺑﺮاﺣﺔ اﻟﻴﺪ
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اﻓﺮك اﻟﻴﺪ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﺑﺤﺮﻛﺔ داﺋﺮﻳﺔ إﻟﻰ
اﻟﺨﻠﻒ وإﻟﻰ اﻷﻣﺎم ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺸﺒﻚ
أﺻﺎﺑﻌﻬﺎ ﺑﺮاﺣﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻴﺴﺮى
واﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
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01
Soap

اﻣﻸ راﺣﺔ إﺣﺪى ﻳﺪﻳﻚ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ
ووزﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﻴﺪﻳﻦ

04
اﻓﺮك ﻇﻬﺮ أﺻﺎﺑﻊ اﻟﻴﺪ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻣﻊ
راﺣﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻴﺴﺮى ،وﺿﻊ أﺻﺎﺑﻊ اﻟﻴﺪ
اﻟﻴﺴﺮى ﻣﻊ راﺣﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻣﻊ
ﻗﺒﺾ اﻷﺻﺎﺑﻊ

07
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺠﻒ اﻟﻴﺪ ﺗﺼﺒﺢ آﻣﻨﺔ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

ﻣﺘﻰ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ
ﻏﺴـﻞ اﻟﻴـﺪﻳــﻦ؟
ﻗﺒﻞ وأﺛﻨﺎء وﺑﻌﺪ
إﻋﺪاد اﻟﻄﻌﺎم

ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎول
اﻟﻄﻌﺎم

ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻌﺎل
أو اﻟﻌﻄﺲ

ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ رﻋﺎﻳﺔ
ﺷﺨﺺ ﻣﺮﻳﺾ

ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام
دورة اﻟﻤﻴﺎه

ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺣﻔﺎﺿﺎت اﻟﻄﻔﻞ

ﺑﻌﺪ ﻟﻤﺲ
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
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ﺑﻌﺪ ﻟﻤﺲ
اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ
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اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام

ﻣﻄﻬﺮ اﻟﻴﺪﻳﻦ؟

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻺﺟﺮاء ﻣﻦ  30 - 20ﺛﺎﻧﻴﺔ
1a

2

1b

اﻣﻸ ﻗﺒﻀﺔ ﻳﺪك ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻬﺮ ﻣﻐﻄﻴ ًﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺴﻄﺢ

4

ﻓﺮك ﺑﺎﻃﻦ اﻟﻴﺪ ﺑﺒﺎﻃﻦ اﻟﻴﺪ
اﻷﺧﺮى

ﻓﺮك ﻇﻬﺮ أﺻﺎﺑﻊ اﻟﻴﺪ ﻣﻊ
ﺑﺎﻃﻦ اﻟﻴﺪ اﻷﺧﺮى واﻷﺻﺎﺑﻊ
ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ

7

ﻓﺮك اﻹﺑﻬﺎم اﻷﻳﺴﺮ ﺛﻢ اﻷﻳﻤﻦ
ﺑﺸﻜﻞ داﺋﺮي

8

اﻟﻔﺮك اﻟﺪاﺋﺮي ﻟﻸﻣﺎم و اﻟﺨﻠﻒ
ﺑﺄﺻﺎﺑﻊ اﻟﻴﺪ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻟﺒﺎﻃﻦ
اﻟﻴﺪ اﻟﻴﺴﺮى واﻟﻌﻜﺲ
جرعة وعي 2

ﻓﺮك ﺑﺎﻃﻦ اﻟﻴﺪ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﻴﺪ
اﻟﻴﺴﺮى ﻣﻊ ﺗﺪاﺧﻞ اﻷﺻﺎﺑﻊ واﻟﻌﻜﺲ

6

5

ﻓﺮك ﺑﺎﻃﻦ اﻟﻴﺪ ﺑﺒﺎﻃﻦ اﻟﻴﺪ
اﻷﺧﺮى ﻣﻊ ﺗﺪاﺧﻞ اﻷﺻﺎﺑﻊ

66

3

ﻳﺪك آﻣﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺟﻔﺎﻓﻬﺎ

آداب اﻟﻌـﻄــﺎس
ﻟﺘﻘﻠﻴــﻞ اﻟﻌــﺪوى

أو اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻤﺮﻓﻖ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺛﻨﻲ اﻟﺬراع

اﺳﺘﺨﺪم
اﻟﻤﻨﺎدﻳﻞ اﻟﻮرﻗﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻄﺎس أو اﻟﻜﺤﺔ

اﻏﺴﻞ ﻳﺪﻳﻚ ﺑﺎﻟﻤﺎء
اﻟﺪاﻓﺊ واﻟﺼﺎﺑﻮن

ﺗﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ
ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ
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ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﺪم
ﻣﻌﻄﻲ

ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ

A+

A+ AB+

O+

O+ A+ B+ AB+

B+

B+ AB+

AB+

AB+

A-

A- A+ AB+ AB-

O-

اﻟﺠﻤﻴﻊ

B-

B- B+ AB+ AB-

AB-

AB- AB+

2 جرعة وعي
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ﺧﻄــﻮات

اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم
01
02
03
04
05
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ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﺗﻌﺒﺌﺔ اﺳﺘﺒﻴﺎن
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺮﺿﻲ

ﻣﺮﺣﻠﺔ إﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮزن ،وﻗﻴﺎس ﺿﻐﻂ
اﻟﺪم ودرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة واﻟﻨﺒﺾ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻬﻴﻤﻮﺟﻠﻮﺑﻴﻦ

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﺪم

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺒﺮع واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺼﺤﻲ

جرعة وعي 2

ﻣﺎﻟﺬي ﻳﺤﺪث

ﻟﻠﺪم اﻟﻤﺘﺒﺮع ﺑﻪ؟

ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ وﺣﺪات اﻟﺪم
إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﻹﺟﺮاء
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻼزﻣﺔ

1

2

ﻳﺘﻢ ﻓﺼﻞ وﺣﺪات اﻟﺪم إﻟﻰ
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺧﻼﻳﺎ اﻟﺪم اﻟﺤﻤﺮاء
اﻟﺒﻼزﻣﺎ
اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ
3

6

ﻳﺘﻢ ﻓﺤﺺ وﺣﺪات ﻣﻜﻮﻧﺎت
اﻟﺪم وإﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺠﻮدة
ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
4
ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ

70

ﻳﺘﻢ ﺳﺤﺐ ﺣﻮاﻟﻲ  450ﻣﻞ
ﻣﻦ اﻟﺪم ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺒﺮع ﺑﻪ
ﻓﻲ أﻛﻴﺎس ذات ﻧﻈﺎم
ﻣﻌﻘﻢ وﻣﻐﻠﻖ

5

جرعة وعي 2

وأﺧﻴﺮ ًا ،ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت
اﻟﺪم اﻟﻰ اﻟﻤﺮﺿﻰ ،ﺗﺒﺮع
واﺣﺪ ﺑﺎﻟﺪم ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ
أن ﻳﻨﻘﺬ ﺣﻴﺎة  3أﺷﺨﺎص

ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺪم
وﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺗﻨﺘﻬﻲ
ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻓﻲ 5
أﻳﺎم ،وﺧﻼﻳﺎ اﻟﺪم اﻟﺤﻤﺮاء ﻓﻲ 42
ﻳﻮﻣ ًﺎ واﻟﺒﻼزﻣﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم

ﻣﺴﺎﻓﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  4ﺳﺎﻋﺎت؟
اﻟﺮﺣﻼت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺨﺜﺮات) اﻟﺠﻠﻄﺎت ( اﻟﻮرﻳﺪﻳﺔ

ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻲ ﻧﻔﺴﻚ؟
اﻟﻤﺸﻲ واﻟﺤﺮﻛﺔ
ﻛﻞ  3-2ﺳﺎﻋﺎت

ﺷﺮب ﻣﺎء
ﻛﺎﻓﻲ

ﻟﺒﺲ اﻟﺠﻮارب
اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ

ﻋﺪم وﺿﻊ اﻟﺴﺎق
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎق ﻟﻔﺘﺮة
ﻃﻮﻳﻠﺔ

ﺗﻔﻀﻠﻮا ﺑﺰﻳﺎرة ﻋﻴﺎدات اﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ
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ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺨﻄﺮ ﻟﻔﺮط اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ

ﺗﻮرم اﻟﺸﻔﺎه
واﻟﻠﺴﺎن

اﻟﻮﺟﻪ
واﻟﻌﻴﻨﻴﻦ

ﺗﻮرم وﺿﻴﻖ
ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻖ

اﻟﺪوﺧﺔ ،اﻹﻏﻤﺎء أو
ﻓﻘﺪان اﻟﻮﻋﻲ

ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪي ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻣﻊ
ﻗﻲء أو آﻻم ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻦ

ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﻔﺲ واﻟﺘﺤﺪث

اﺳﺘﺨﺪم ﻗﻠﻢ اﻷدرﻳﻨﺎﻟﻴﻦ )إﻳﺒﻨﻔﺮﻳﻦ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻇﻬﻮر اﻷﻋﺮاض
أو ﺗﻮﺟّ ﻪ ﻟﻺﺳﻌﺎف ﻓﻮر ًا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻢ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ.

طريقة استخدام إبرة الحساسية
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اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ )اﻟﺘﺄق(

ﻫﻲ ردة ﻓﻌﻞ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ ﺷﺪﻳﺪة وﺧﻄﻴﺮة ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﺧﻼل
دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻤﻬﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺳﻴﺔ.

ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي اﻟﺼﺪﻣﺔ إﻟﻰ :
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ﻣﻦ ﻣﺤﻔﺰات اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ:

ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﺲ

ﻟﺪﻏﺎت اﻟﺤﺸﺮات )ﻣﺜﻞ
اﻟﻨﺤﻞ وﻏﻴﺮه(.

ﻫﺒﻮط ﻓﻲ ﺿﻐﻂ اﻟﺪم

ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻌﻤﺔ ﻣﺜﻞ:
اﻟﺒﻴﺾ واﻟﻤﻜﺴﺮات وﻏﻴﺮﻫﻢ.

ﺗﺴﺎرع ﻓﻲ ﻧﺒﻀﺎت اﻟﻘﻠﺐ

ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻄﺎط )اﻟﻼﺗﻴﻜﺲ( اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ
ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ :اﻟﻘﻔﺎزات اﻟﻤﻄﺎﻃﻴﺔ ،اﻟﺒﺎﻟﻮﻧﺎت،
ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ.

جرعة وعي 2

ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ
ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻷﻋﺮاض ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ ،وﻣﻦ
ﻧﻮﺑﺔ ﻷﺧﺮى ﻟﺪى ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺨﺺ
أﻋﺮاض ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ

ﺗﻮرم
اﻟﻮﺟﻪ

ﺗﻨﻤﻴﻞ
ﻓﻲ اﻟﻔﻢ

اﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻟﺘﻌﺐ

ﺗﻘﻠﺼﺎت
وﻏﺜﻴﺎن ﻗﻲء

ﺻﻌﻮﺑﺔ
اﻟﺒﻠﻊ

ﺻﻌﻮﺑﺔ
اﻟﺘﻨﻔﺲ

MOHPortal

SaudiMOH

Saudi_Moh
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ﻃﻔﺢ
ﺟﻠﺪي

937

www.moh.gov.sa

إرﺷﺎدات ﻋﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام إﺑﺮة
اﻻدرﻧﺎﻟﻴﻦ

اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺴﺮات
وﻣــﻨــﺘـﺠـﺎﺗـﻬـــﺎ
ﻗﺪ ﻳﺘﺤﺴﺲ اﻟﻤﺼﺎﺑﻮن
ﺑﺒﻘﺎﻳﺎ اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻋﻠﻰ
أدوات اﻟﻄﻌﺎم
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نصائح للتعايش مع الصرع
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نصائح لمرضى الربو عند نزول األمطار

المطــر والهــواء البــارد مــن عنــد االضطــرار للخــروج
مهيجــات الربــو لذلــك احــرص احـــرص علـــى تغطيــــة
علــى تجنبهــم بقــدر اإلمــكان الــرأس والفــم واألنــف

احمــل معــك دائمــا
البخـــاخ اإلســعافي
(موســع الشــعب)

احــرص علــى أخــذ البخاخ
الــوقــــــــائي فــي حــــــال
وصفــه الطبيــب لــك

يجب التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال

عــدم االســتجابة
للبخــاخ االســعافي
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تفاقــم األعــــراض
وعــدم القــدرة علــى
التنفــس أو الــكالم

ازرقــاق فــي األطراف،
الشــفتين واللســان

عالمات الضغط النفسي لمقدمي الرعاية
باعتبــارك مقــدم رعايــة ،قــد ينصــب تركيــزك علــى شــخص عزيــز عليــك بحيــث ال تــدرك معاناتــك
الصحية وال تشعر بالراحة .تنبه إلى بعض العالمات التالية الدالة على إجهاد مقدمي الرعاية
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الشعور بالقهر أو القلق المستمر

سرعة االنفعال أو الغضب

الشعور بالتعب في أغلب األحيان

فقدان االهتمام بأنشطة كان
ً
سابقا
ُيستمتع بها

الحصول على قسط كبير من
النوم أو عدم النوم الكافي

الشعور بالحزن

زيادة الوزن أو فقدانه

نوبات متكررة من الصداع أو األلم
البدني أو مشاكل بدنية أخرى

جرعة وعي 2

ﻓــﻮاﺋـﺪ
اﻟﻤﺎء ﻟﻠﺠﺴﻢ
ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ اﻟﺪﻣﺎغ ﻟﺼﻨﻊ اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت
واﻟﻨﻮاﻗﻞ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ

01

06

ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻠﻌﺎب ) ﻟﻠﻬﻀﻢ (

ﻳﻨﻈﻢ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺠﺴﻢ
)اﻟﺘﻌﺮق واﻟﺘﻨﻔﺲ(

02

07

ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ رﻃﻮﺑﺔ اﻷﻏﺸﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻃﻴﺔ

ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻷﻛﺴﺠﻴﻦ
إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺠﺴﻢ

03

08

ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺼﺪﻣﺎت
ﻟﻠﺪﻣﺎغ واﻟﺤﺒﻞ اﻟﺸﻮﻛﻲ

ﻳﺴﻬﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ

04

09

ﻳﺤﻮل اﻟﻄﻌﺎم إﻟﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻬﻀﻢ

ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻓﻀﻼت اﻟﺠﺴﻢ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮق واﻟﺘﺒﻮل

05

10

ﻳﺴﻤﺢ ﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺠﺴﻢ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ
واﻟﺘﻜﺎﺛﺮ
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اﻟﺠﻔﺎف

وﻗﻠﺔ ﺷﺮب اﻟﻤﺎء
ﻳﺤـــﺪث اﻟﺠﻔﺎف ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻘﺪ
اﻟﺠﺴــــــﻢ ﺳـــﻮاﺋﻞ أﻛﺜـــﺮ ﻣﻦ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ

اﻷﻋﺮاض:
اﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻟﻌﻄﺶ

أﺳﺒﺎﺑﻪ:
ﺑﻮل أﺻﻔﺮ داﻛﻦ
وراﺋﺤﺔ ﻗﻮﻳﺔ

اﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻟﺘﻌﺐ

ﺟـــﻔـﺎف اﻟﻔـــــــﻢ
واﻟﺸـﻔـــﺎه واﻟﻌﻴﻨﻴﻦ

اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ:

01

اﻟﺘﺒــــﻮل
ً
ﻗﻠﻴـــــﻼ

اﺷﺮب اﻟﻤﺎء ﻋﻨﺪ
اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺄﻳﺔ أﻋﺮاض

02

ﺗﻨﺎول اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎء
ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻮاﻛﻪ واﻟﺨﻀﺮوات

• ﺻﺤﻲ
• رﺧﻴﺺ
• ﺑﻼ ﺳﻜﺮﻳﺎت
• ﺑﻼ ﺳﻌﺮﻳﺎت ﺣﺮارﻳﺔ
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اﻟﺤﻤﻰ
ﻓﺮط اﻟﺘﻌﺮق

ﻟﻤﺎذا اﻟﻤﺎء؟

جرعة وعي 2

اﻹﺳﻬﺎل

اﻟﻘﺊ
اﻟﺘﺒﻮل اﻟﺰاﺋﺪ

03

ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺷﺮب ﻛﻤﻴﺔ
ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء

ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮب
 8أﻛــــــــــــــــﻮاب ﻳـــــــﻮﻣــــــــﻴــــــــــ ًﺎ

ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻣﺼﺎب

اﻹﺟﻬﺎد اﻟﺤﺮاري؟
01
02
03
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اﻃﻠـــﺐ اﻟﻤﺴـــﺎﻋﺪة ﻓـــﻮرا
واﺗﺼﻞ ﻋﻠﯩﻰ اﻟﻄﻮارئ 911

ﺷـــﺠﻊ اﻟﻤﺼـــﺎب ﻋﻠﻰ ﺷـــﺮب
رﺷﻔﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﺒﺎرد ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺘﻜﺮر

أﺧـــــــــﺮج اﻟﻤــــﺼـــــــﺎب ﻣــــــﻦ
اﻟﻤﻨــﻄﻘـــــــــﺔ اﻟﺤـــــــﺎرة إﻟــــــﻰ
اﻟﻤﻨـــﻄﻘــــﺔ اﻟﺒـــﺎردة

جرعة وعي 2

ﻛﻴﻒ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ

ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ؟
ﻓــﺘــــﺮة اﻟﺸـــﺘــــﺎء؟

ﻓــﺘـــﺮة اﻟﺼـــﻴــــﻒ؟

ﻣﻦ  10ﺻﺒﺎﺣ ًﺎ
ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ  2ﻇﻬﺮ ًا

ﻣـــﻦ  8:30ﺻﺒﺎﺣـــﺎ إﻟـــﻰ 10:30
ﺻﺒﺎﺣﺎ وﻣﻦ  ٢ﻇﻬﺮ ًا إﻟﻰ  4ﻋﺼﺮ ًا

ﺗﻌﺮض ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﺑﺪون ﻋﺎزل ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻮاﻓﺬ
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ﻣﻦ  15-10دﻗﻴﻘﺔ ﺛﻼث
ﻣﺮات أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ

جرعة وعي 2

ﺗﻌﺮﻳﺾ  20%ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ
ﻛﺎﻟﺬراﻋﻴﻦ أو اﻟﺴﺎﻗﻴﻦ

ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺒﺸﺮة اﻟﺴﻤﺮاء
ﺿﻌﻒ اﻟﻤﺪة.

هل تنوي الحج
هذا العام؟
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ﺧﻄﻮات ﻋﻼج

اﻹﺟﻬﺎد اﻟﻌﻀﻠﻲ

ﻓﻲ اﻟﺤــﺞ

اﻷﺳﺒﺎب
ﺿﻌﻒ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ

اﻹرﻫﺎق اﻟﺰاﺋﺪ

اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ

ﻃﺮق اﻟﻌﻼج
اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ
ﻋﻨﺪ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻷﻟﻢ

ﺗﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ
ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻷﻟﻢ

ﺿﻐﻂ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ
ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻷﻟﻢ

رﻓﻊ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺼﺎب
ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﻮرم
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اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺐ
ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة

ﺗﻨﻮي اﻷﺿﺤﻴﺔ
اﺗﺒﻊ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ّ
ﺟﻬﺰ ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻳﻮم اﻟﻌﻴﺪ ﺗﺤﺴﺒًﺎ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ.

ﻛﻤﺎدات ﺑﺎردة
أﻛﻴﺎس ﺑﻼﺳﺘﻴﻚ

ﺷﺮﻳﻂ ﻻﺻﻖ

ﺿﻤﺎدات

ﻏﺴﻮل ﻣﻌﻘﻢ ﻟﻠﻌﻴﻦ

ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺤﺮارة

ﺷﺎش ﻣﻌﻘﻢ

ﻣﺴﺤﺎت ﻃﺒﻴﺔ
ﻗﻔﺎزات ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ

ﻣﻘﺺ ﺣﺎد ،ﻣﻠﻘﺎط
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ُ
ﻣﺎذا أﻓﻌﻞ إذا أﺻﺒﺖ ﺑﺨﺪش أو ﺟﺮح ﺑﺴﻴﻂ؟
01

ﻧﻈﻒ اﻟﺠﺮح ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺴﻠﻪ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺎء ﻓﻘﻂ

02

أوﻗﻒ اﻟﻨﺰﻳﻒ ،إن ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻴﺠﺐ
وﺿﻊ ﺿﻤﺎدة ﻣﻌﻘﻤﺔ أو ﻗﻄﻌﺔ
ﻗﻤﺎش ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮح واﻟﻀﻐﻂ
ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﻗﻒ.

03

ﻏﻴّﺮ اﻟﻀﻤﺎدة أو اﻟﻼﺻﻖ ﻣﺮة
واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم أو
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ رﻃﺒﺔ.

ﻣﺘﻰ ﻳﻠﺰﻣﻨﻲ اﻟﺬﻫﺎب ﻟﻠﻄﻮارئ؟
03

ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻤﺮار ﻧﺰف اﻟﺠﺮح أو وﺟﻮد
ﺟﺴﻢ ﻏﺮﻳﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﺮح.

03

إذا ﻛﺎن اﻟﺠﺮح ﻋﻤﻴﻘ ًﺎ أو ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺠﺮح.

04

ً
ﻣﺮﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺴﻜﺮي أو ﻟﺪﻳﻚ
إذا ﻛﻨﺖ
ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ.

04

ﻋﻨﺪ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻌﺪوى
ﻣﺜﻞ :اﺣﻤﺮار أو ﺗﻮرم أو زﻳﺎدة
اﻷﻟﻢ.
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ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮاﺻﻔﺎت
ﺣﻘـﻴﺒﺔ اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟـﻴـــﺔ:
ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷدوات وﺗﺤﻤﻲ
ﻣﻦ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ
ﺗﺤﻔﻆ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﻣﻦ وﺟﺎف
ﻳﺴﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ

ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﺑﻌﺪ
ﻛﻞ اﺳﺘﺨﺪام أو ﻣﺮة ﻛﻞ  12ﺷﻬﺮا

ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﻮاد ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ
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إرﺷــــﺎدات ﻋــﺎﻣــﺔ
ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﺴﻮر
اﻓﻌـــﻞ

إﺑﻘﺎؤﻫﺎ ﺟﺎﻓﺔ

ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻀﻮ
اﻟﻤﺼﺎب وﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ

اﻟﺘﺄﻛﺪ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻣﻦ
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﻘﻮق
أو ﻛﺴﻮر ﻓﻲ
اﻟﺠﺒﻴﺮة

ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺤﻜﺔ
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﻔﻒ
اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﺎرد
وﺗﺴﻠﻴﻄﻪ داﺧﻞ اﻟﺠﺒﻴﺮة

ﻻ ﺗﻔﻌـــﻞ

اﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﻟﺠﺒﻴﺮة
)أو اﻟﺠﺒﺲ(
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وﺿﻊ اﻟﻜﺮﻳﻤﺎت أو
اﻟﺰﻳﻮت داﺧﻞ
اﻟﺠﺒﻴﺮة

ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ
أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم

إرﺷﺎدات ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ
اﻟﺨﻴﺎﻃﺔ )اﻟﻐﺮز اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ(
اﻓﻌـــﻞ
ﺗﺮك اﻟﻀﻤﺎدات ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺮح ﺧﻼل  24ﺳﺎﻋﺔ
اﻷوﻟﻰ

ﻓﺤﺺ ﻣﻜﺎن اﻟﺠﺮح
واﻟﻐﺮز ﻳﻮﻣﻴًﺎ ﻟﻤﻼﺣﻈﺔ
أي ﺗﻐﻴﺮات ﻋﻠﻴﻪ

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮح
ﻧﻈﻴﻒ وﺟﺎف

أﺧﺬ اﻟﻤﺴﻜﻨﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ
ً
وﻓﻘﺎ
و اﻟﻜﺮﻳﻤﺎت
ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻄﺒﻴﺐ

اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺪم
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﺌﺎم اﻟﺠﺮح
ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ

اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻮﻋﺪ إزاﻟﺔ
اﻟﺨﻴﻮط اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺣﺴﺐ
إرﺷﺎدات اﻟﻄﺒﻴﺐ
اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ

ﻻ ﺗﻔﻌـــﻞ
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ﻓﺮك اﻟﻐﺮز

ﺗﺮك اﻟﻤﻼﺑﺲ أو اﻟﻀﻤﺎدة
رﻃﺒﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ
ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺮح
وﺣﺪوث اﻟﻌﺪوى

اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺸﺪﻳﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺮز

اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ أو اﻟﺘﻌﺮض
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺎء

ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﻴﺪﻳﻦ

ﻟﻌﺐ اﻷﻃﻔﺎل
ﺑﺎﻟﻄﻴﻦ أو اﻟﺮﻣﻞ

جرعة وعي 2

إرﺷﺎدات ﻋﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺈﺻﺎﺑﺎت اﻟﺮأس
اﻓﻌـــﻞ
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ وﻗﺖ
ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻷﺟﻬﺰة
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،واﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻔﻜﻴﺮ

ﺳﺆال اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻦ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻌﻮدة
ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻤﺎدات
ﺑﺎردة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻤﺘﻮرﻣﺔ ﺑﺤﺴﺐ
ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﺐ

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺮأس ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وذﻟﻚ
ﺑﻠﺒﺲ اﻟﺨﻮذة أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

وﺿﻊ ﻫﺎﺗﻒ ﺑﺎﻟﺠﻮار ،ﻟﻼﺗﺼﺎل
ﺑﺎﻹﺳﻌﺎف ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ

ﻻ ﺗﻔﻌـــﻞ
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ﻋﺪم اﻟﺮاﺣﺔ واﻟﺨﺮوج
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل ﺧﻼل ٤٨
ﺳﺎﻋﺔ اﻷوﻟﻰ

ﺗﻨﺎول اﻷدوﻳﺔ )ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻤﺴﻜﻨﺎت( دون
وﺻﻔﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ

اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
أو اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ
اﻟﺸﻔﺎء اﻟﺘﺎم

ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﻌﺪ
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة

اﻟﺒﻘﺎء وﺣﻴﺪ ًا ﺧﻼل
 48ﺳﺎﻋﺔ اﻷوﻟﻰ

وﺿﻊ اﻟﺜﻠﺞ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺪ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺘﻮرﻣﺔ
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إرﺷﺎدات ﻋﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮوق
اﻓﻌـــﻞ
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺮﻃﺒﺎت
اﻟﺠﻠﺪ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻼﻧﻮﻟﻴﻦ واﻟﻜﺤﻮل

اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم
ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة
ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ

اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
اﻷدوﻳﺔ وﺗﻐﻄﻴﺔ
اﻟﺠﺮوح ﻗﺒﻞ
اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم

اﺳﺘﺨﺪام
واﻗﻲ
ﺷﻤﺴﻲ

اﻟﺠﻠﻮس ورﻓﻊ
اﻟﺴﺎﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎل
ﺗﻐﻴﺮ ﻟﻮن اﻟﺠﻠﺪ
ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺸﻲ.

ارﺗﺪاء
اﻟﻤﻼﺑﺲ
اﻟﺪاﻓﺌﺔ

اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻌﺘﺪل ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ
اﻟﺪورة اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ

ﻻ ﺗﻔﻌـــﻞ
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اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺣﻮض
اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم

ﺣﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ

ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ﻟﻠﺸﻤﺲ

ﻓﺮك اﻟﺠﺴﻢ ﺑﻘﻮة
أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم

ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ﻟﻠﺤﺮوق
واﻷدوات اﻟﺤﺎدة

ﻟﺒﺲ اﻟﻤﻼﺑﺲ واﻷﺣﺬﻳﺔ
اﻟﻀﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ
ﺿﻐﻄﺎ وﺗﻘﺮﺣﺎ ﻟﻠﺠﻠﺪ

جرعة وعي 2

الغرق
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الرعاف
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ﻛﻴﻒ ﺗﺴﻌﻒ

اﻟﻤﺼـﺎب ﺑﻨﻮﺑﺔ ﺻـﺮع؟
ﺗﺠﻨﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻤﺼﺎب إﻻ ﻟﻠﻀﺮورة

ﺿﻊ ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎش ﺗﺤﺖ رأس اﻟﻤﺼﺎب

أﺑﻌﺪ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺤﺎدة اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎب

ﺣﺮك اﻟﻤﺼﺎب ﺑﻠﻄﻒ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ

ﺗﺠﻨﺐ وﺿﻊ أي ﺷﻲء ﻓﻲ ﻓﻢ اﻟﻤﺼﺎب

ﻣﺘﻰ ﺗﺘﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻌﺎف 997
ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻨﻮﺑﺔ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  5دﻗﺎﺋﻖ
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻜﺮرت ﻧﻮﺑﺔ اﻟﺼﺮع
ﻣﺮة أﺧﺮى
ﺗﻌﺮض ﺟﺴﻢ اﻟﻤﺼﺎب ﻟﻸذى
أﺛﻨﺎء ﻧﻮﺑﺔ اﻟﺼﺮع
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻋﻮدة اﻟﺘﻨﻔﺲ إﻟﻰ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
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إصابة العين برذاذ المواد الكيميائية

اغسل عينيك بالماء لمدة
 20دقيقة وتوجه للطوارئ
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فرك العينين بقوة

سالمة الطفل
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اﺳﺘﻌﺪﻳﺘﻲ ﻟﻠﺤﻤﻞ ؟

اﻟﺘﻄﻌﻴﻤﺎت

اﻟﺤﺪﻳﺪ
ﺗﻨﺎوﻟﻲ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺪ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻓﻘﺮ اﻟﺪم

ﺗﺄﻛﺪي ﻣﻦ أﺧﺬ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻤﻞ

ﻣﻜﻤﻼت
ﺣﻤﺾ اﻟﻔﻮﻟﻴﻚ

ﻣﻜﻤﻼت
ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د

ﺗﻨﺎوﻟﻲ أﻗﺮاص ﺣﻤﺾ اﻟﻔﻮﻟﻴﻚ
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺤﻤﻞ وﺣﺘﻰ
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ

ﺗﻨﺎوﻟﻲ ﻣﻜﻤﻞ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د
ﻟﻴﻌﺰز ﺻﺤﺔ اﻷﺳﻨﺎن
واﻟﻌﻈﺎم

ﻧﺎﻗﺸﻲ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎول أي
أدوﻳﺔ أو ﻣﻜﻤﻼت ﻏﺬاﺋﻴﺔ
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اﻟﺤﺎﻣﻞ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺠﻴﺪة اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺼﺤﺔ اﻷم واﻟﺠﻨﻴﻦ ﻟﺬا
ﻧﻨﺼﺢ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر أﻃﻌﻤﺔ ﺻﺤﻴﺔ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻄﻌﺎم أﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ

وﺗﺠﻨﺒﻲ
اﻟﻠﺤﻢ واﻟﺒﻴﺾ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﺒﻮخ
ﻗﺪ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻲ ﺟﺮﺛﻮﻣﺔ اﻟﻠــﻴﺴﺘﻴـﺮﻳــﺎ اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ
ﻟﻺﺟﻬﺎض او وﻻدة ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺘﻮﻓﻰ
اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻨﻲء واﻟﻤﺤﺎر
ﻗﺪ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ
اﻷﺳﻤﺎك ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺰﺋﺒﻖ
ﻗﺪ ﻳﻀﺮ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ ﻟﻠﺠﻨﻴﻦ) اﻟﻤﺮﻟﻴﻦ  ،اﺑﻮ اﻟﺴﻴﻒ (
اﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ
ﻗﺪ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻲ ﻣﻮاد ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ وﺗﻜﻮن
ﺿﺎرة ) اﻟﻤﺎﻛﺮﻳﻞ  ،اﻟﺴﺎﻟﻤﻮن  ،اﻟﺴﺮدﻳﻦ  ،اﻟﺘﻮﻧﺔ (
اﻟﻜﺎﻓﻴﻴﻦ
ﻛﺜﺮﺗﻪ ﺗﺰﻳﺪ ﺧﻄﺮ ﺣﺪوث اﻹﺟﻬﺎض
واﻧﺨﻔﺎض وزن اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة
اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺴﺘﺮ
ﻳﺆدي ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﻜﺮوﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻌﺾ
اﻷﻣﺮاض ﻟﻸم واﻟﺠﻨﻴﻦ
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أﻋﺮاض اﻟﻄﻠﻖ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻳﺒﺪأ اﻷﻟﻢ ﻓﻲ أﺳﻔﻞ اﻟﻈﻬﺮ
وﻳﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺛﻢ إﻟﻰ
اﻟﺒﻄﻦ.

اﻧﻔﺠﺎر ﻛﻴﺲ اﻟﻤﺎء وﻧﺰول
اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻷﻣﻨﻴﻮﻧﻰ إﻟﻰ اﻟﻤﻬﺒﻞ.

اﺗﺴﺎع ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ،واﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ
اﻟﺠﻨﻴﻦ إﻟﻴﻪ.

اﻵﻻم ﺗﺸﺒﻪ ﺗﻘﻠﺼﺎت اﻟﺤﻴﺾ
اﻟﺸﺪﻳﺪ أو ﺗﺸﻨﺠﺎت اﻹﺳﻬﺎل.

ﺗﺰداد ﺷﺪة اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت اﻟﺒﻄﻦ
ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺸﻲ.

ﻧﺰول اﻟﺪم اﻟﻤﺨﺎﻃﻲ
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أﺳﻄﻮرة
اﻟﺤﻮض اﻟﻀﻴﻖ

اﻟﺤﻮض ﻟﻴﺲ ﻋﻈﻤﺎ ﺻﻠﺒﺎ
ﻳﺘﻜﻮن ﺣﻮض اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ أرﺑﻄﺔ وﻋﻈﺎم
ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺮﺗﺨﻲ وﺗﺘﺤﺮك أﺛﻨﺎء اﻟﻮﻻدة

اﻟﺤﻮض اﻟﺼﻐﻴﺮ
ﻻﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﻻدة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
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اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺼﺮﻳﺔ

اﺿﻄﺮار وﻟﻴﺴـﺖ اﺧﺘﻴـﺎر
ﻳﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ:

ﻳﻌﺾ ﺗﺸﻮﻫﺎت
اﻟﺮﺣﻢ

وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ
وﺣﺠﻤﻪ

ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت ارﺗﻔﺎع
اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺤﻤﻠﻲ

ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻻدة
اﻟﻤﺒﻜﺮة

اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪوى

ﻧﺰول اﻟﻤﺸﻴﻤﺔ

اﺧﺘﻨﺎق اﻟﻄﻔﻞ

وﺟﻮد ﺗﻮأم أو أﻛﺜﺮ
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وﺗﻘﺮر ﺑﺸـــﻜﻞ ﻃـــﺎرئ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﺧـــﺮوج اﻟﻄﻔﻞ
ﺑـــﻮﻻدة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣـــﻦ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻄﺒﻴﺔ
جرعة وعي 2

قص العجان
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بناء األجسام
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اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻋﻨﺪ اﻟﺤــﻼﻗــﺔ

اﺣـﺮص ﻋﻠﻰ

ﺗـﺠــــﻨﺐ
اﺧﺘﻴﺎر
ﺣﻼﻗﻲ اﻟﻄﺮق

اﺧﺘﻴﺎر
ﺣﻼق ﻣﺼﺮح

اﺳﺘﺨﺪام
أدوات اﻵﺧﺮﻳﻦ

ﻏﺴﻞ
ﻳﺪي اﻟﺤﻼق

اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺸﺒّﺔ

اﺳﺘﺨﺪام
أﻣﻮاس ﺟﺪﻳﺪة
اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﻮس ﻣﺮة واﺣﺪة
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للحد من انتقال العدوى عند الحالقة

اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﺪوى
اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪم

ﺗﺠﻨﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻓﻲ أدواﺗﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ

ارﺗﺪاء اﻟﺤﻼق ﻟﻠﻜﻤﺎﻣﺎت
ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﺤﻼﻗﺔ

اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺎت ﻛﺎﻟﻘﻤﻞ

اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ

ﺟﻔﺎف ﻓﺮوة اﻟﺮأس
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اﻟﺘﻬﺎب
اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺎ

أﻧﻮاﻋﻪ؟

ﻣﻦ ﻳﺼﻴﺐ؟

01

ﻳﻤـﻜــﻦ أن ﻳﺼﻴـﺐ
اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗـﺎ
اﻟﺬﻛﻮر ﻣﻦ ﺟﻤﻴـﻊ
اﻷﻋﻤﺎر ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺆﺛـﺮ
ـ ﻋﺎدةـ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎر
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ

02
03

50 - 30

ﻋﺎﻣً ﺎ

04
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أﻧﻮاﻋــــــﻪ

ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﻬﺎب
اﻟﺒــﺮوﺳﺘـﺎﺗــــﺎ؟

ﻫﻮ ﺣﺎﻟــﺔ ﺷﺎﺋﻌـﺔ ،ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎ ﻟﻐـﺪة
ﻣﺆﻟﻤﺎ.
اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗـــﺎ ،وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن
ً

اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺎ اﻟﻤﺰﻣﻦ:

اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ،وﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻬﺎب اﻟﻐﺪة ،وﺗﻬﻴﺞ
اﻷﻋﺼﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺰود ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺪي.
اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺎ اﻟﺠﺮﺛﻮﻣﻲ اﻟﻤﺰﻣﻦ:
ﻏﻴﺮ ﺷﺎﺋﻊ ،وﻫﻮ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻐﺪة ﺑﻌﺪوى ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺔ،
واﻷﻋﺮاض ﺗﺄﺗﻲ وﺗﺨﺘﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ.
اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺎ اﻟﺠﺮﺛﻮﻣﻲ اﻟﺤﺎد:
اﻟﺘﻬﺎب اﻟﻐﺪة ﻣﻦ ﻋﺪوى ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺔ ،وأﻋﺮاﺿﻪ ﺣﺎدة ،وﻣﻔﺎﺟﺌﺔ،
وﻣﺆﻟﻤﺔ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺧﻄﻴ ًﺮ ا ،ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻼﺟً ﺎ ﻓﻮر ﻳًﺎ.
اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺎ ﻋﺪﻳﻢ اﻷﻋﺮاض:
اﻟﺘﻬﺎب اﻟﻐﺪة ،ﻻ ﻳﺴﺒﺐ أﻋﺮاﺿﺎ وﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺪوى،
وﻳﺘﻢ ﺗﺸﺨﻴﺼﻪ ﺑﺎﻟﺼﺪﻓﺔ.

إرﺷﺎدات ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﻦ
ﺑـﺎﻟﺘﻬﺎب اﻟﺒــﺮوﺳـﺘﺎﺗﺎ
أﻧﻮاﻋــــــﻪ

اﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ ﺷﺮب
اﻟﺴﻮاﺋﻞ

اﺳﺘﺨﺪم وﺳﺎدة ﻋﻨﺪ
اﻟﺠﻠﻮس ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ

أﺧﺬ ﺣﻤﺎم ﺳﺎﺧﻦ
ﻟﺘﺨﻔــﻴـــﻒ اﻷﻟـــﻢ،
واﻟﻀﻐﻂ

ﺗﺠﻨﺐ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ
اﻷﻋﺮاض ،ﻣﺜﻞ :اﻟﻜﺎﻓﻴﻴـﻦ ،واﻷﻃﻌﻤــﺔ
اﻟﻐﻨﻴــــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺑــﻞ ،واﻟﺤﻤﻀﻴﺎت
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ﺗﺠﻨﺐ ﻣﻬﻴﺠﺎت اﻷﻟﻢ،
ﻣﺜﻞ رﻛﻮب اﻟﺪراﺟﺎت

جرعة وعي 2

ﺗﻀﺨـﻢ
اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺎ

ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﻣﺘﻀﺨﻢ

ﻣﺎ ﻫﻮ؟
ﺣﺎﻟﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻊ ﺗﻘﺪم اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮ
وﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺗﻀﺨﻢ ﻏﺪة اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺎ

أﺳﺒﺎﺑﻪ

ﻣﻦ ﻳﺼﻴﺐ؟

أﺳﺒﺎب اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮ

ﻳﺼﻴﺐ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻮق ﺳﻦ  50ﻋﺎﻣ ًﺎ.

ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﻮرة
اﻟﺘﻘﺪم
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮ
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اﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺪاء اﻟﺴﻜﺮ ي،
أو ﻣﺮض اﻟﻘﻠﺐ

اﻟﺴﻤﻨﺔ

أﻋـﺮاض
ﺗﻀﺨﻢ اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺎ

ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﺘﺒﻮل

اﻟﺘﻘﻄﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺘﺒﻮل

ﺻﻌﻮﺑﺔ إﻓﺮاغ
اﻟﻤﺜﺎﻧﺔ

ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﺣﺘﺒﺎس
اﻟﺒﻮل؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﻓﺮاغ اﻟﻤﺜﺎﻧﺔ

اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻟﻠﺘﺒﻮل
أﺛﻨﺎء اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر

ﺿﻌﻒ أو ﺗﻘﻄﻊ ﻓﻲ
ﺗﻴﺎر اﻟﺒﻮل
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ﺳﺮﻃﺎن
اﻟﺒــﺮوﺳﺘـﺎﺗـﺎ
ً
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
ﻳﺼﻴﺐ  191,930ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل

ﻣﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

ﻃﺮق اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ

اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻣﻦ ﺳـــﺮﻃــــﺎن
اﻟﺒـﺮوﺳﺘــﺎﺗﺎ
ﺗﺠﻨﺐ
اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ
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ﺗﻨﺎول اﻟﺪﻫﻮن
اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﺎول
اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺤﻤﺮاء
جرعة وعي 2

ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺨﺼﻴﺔ
ﻣﺎﻫﻮ؟
أﺣﺪ أﻧﺪر أﻧﻮاع اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﺎت واﻟــــــﺬي
ﻳﺼــﻴـــــــــﺐ أﺣـــــــﺪ اﻟﺨﺼﻴﺘﻴﻦ أو ﻛﻼﻫﻤﺎ

ﻣـﻦ ﻳﺼــﻴﺐ؟
ﻳﺼﻴــــﺐ اﻟﺬﻛــﻮر وﻳﺸﻴﻊ ﻣــــﻦ ﻋﻤـــﺮ
) (40 - 20ﺳﻨــﺔ وﻳـﻌـــــﺪ ﻣـــﻦ أﻛﺜـﺮ
اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﺎت اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﻼج.

ﻣﺎﻣﺪى اﻧﺘﺸﺎره؟
ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻗﻞ اﻟﺴـــﺮﻃﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴـــﺐ اﻟﺬﻛﻮر
ً
ً
ﺳـــﻨﺎ ﻳﺼﻴﺐ:
اﻧﺘﺸـــﺎرا ﻋﻨﺪ اﻟﺼﻐﺎر
وﻟﻜﻨﻪ اﻷﻛﺜﺮ
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250 1
ﻣﻦ

رﺟﻞ

ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ؟

ﺗﻮرم ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻟﻢ ﻓﻲ أﺣﺪ
اﻟﺨﺼﻴﺘﻴﻦ

ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﺴﻮاﺋﻞ
ﻓﻲ ﻛﻴﺲ اﻟﺼﻔﻦ

ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ
إﺣﺴﺎس اﻟﺨﺼﻴﺔ

أﻟﻢ أو اﻧﺰﻋﺎج ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻴﺔ
أو ﻛﻴﺲ اﻟﺼﻔﻦ

أﻟﻢ ﺧﻔﻴﻒ ﻓﻲ أﺳﻔﻞ
اﻟﺒﻄﻦ أو اﻟﻔﺨﺬ

اﻟﺘﺜﺪي ﻣﻊ ﺧﺮوج ﺳﺎﺋﻞ
ﺣﻠﻴﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﺜﺪي
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وﻋﻨﺪ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮرم ﻷﻋﻀﺎء أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ
ﺗﻈﻬﺮ اﻷﻋﺮاض اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

آﻻم اﻟﻈﻬﺮ
اﻟﺘﻲ ﻻﺗﺰول

ﺗﻮرم ﻓﻲ
اﻟﺮﻗﺒﺔ

ﺿﻴﻖ ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﻔﺲ

ﻛﺤﺔ
ﺑﺎﻟﺪم

ﺗﻮرم ﻓﻲ اﻟﺜﺪي

اﻧﺘﻔﺎخ اﻟﻐﺪد
أﺳﻔﻞ اﻟﺮﻗﺒﺔ

ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﻮرة؟
ﺗﻌﻠﻖ اﻟﺨﺼﻴﺔ وﻋﺪم ﻧﺰوﻟﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة

113

ﻧﻤﻮ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻴﺘﻴﻦ

جرعة وعي 2

ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺨﺼﻲ أو ﻋﺎﺋﻠﻲ
ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺴﺮﻃﺎن
اﻟﺨﺼﻴﺔ

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﻛﺘﺸﺎﻓﻪ؟
اﻟﻔﺤـــﺺ اﻟﺬاﺗـــﻲ ﻳﺴـــﺎﻋﺪ ﻓـــﻲ ﻣﻼﺣﻄـــﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات
اﻟﻐﻴـــﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴـــﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟـــﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﻣﺮاﺣـــﻞ
ﻣﺒﻜﺮة ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺎﻗﻤﻬﺎ

ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺬاﺗﻲ؟

01

ً
وﻗﺘﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻛﻴﺲ
اﺧﺘﺮ
اﻟﺼﻔﻦ ﻣﺴﺘﺮﺧﻴﺎ ،ﻣﺜﻞ أﺛﻨﺎء /
ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم.

03

02

ﺿﻊ اﻟﺴﺒﺎﺑﺔ واﻟﻮﺳﻄﻰ ﺗﺤﺖ
اﻟﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ وﺿﻊ اﻹﺑﻬﺎم ﻓﻲ
اﻷﻋﻠﻰ.

04

ً
ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ
اﻓﺤﺺ اﻟﺨﺼﻴﺘﻴﻦ
ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻠﻮن أو اﻟﺸﻜﻞ أو
اﻟﺘﻮرم.

05

ﻗﻢ ﺑﺰﻳﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻨﺪ اﻛﺘﺸﺎف أي
ﻧﺘﻮءات أو ﻛﺘﻞ أو ﺗﻐﻴﻴﺮات أﺧﺮى
ﻣﻘﻠﻘﺔ.
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ﻟﻒ اﻟﺨﺼﻴﺔ ﺑﻘﻮة وﻟﻜﻦ ﺑﺮﻓﻖ
ﺑﻴﻦ اﻷﺻﺎﺑﻊ.

ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ؟
اﻟﺠﺮاﺣﺔ

اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

اﻟﻌﻼج اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ

اﻟﻌﻼج اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﺠﺮﻋﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻊ زراﻋﺔ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺠﺬﻋﻴﺔ

اﻟﻌﻼج اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ؟
ﻓـــﻲ اﻟﻐﺎﻟـــﺐ ﻻﻳﻤﻜـــﻦ اﻟﻮﻗﺎﻳـــﺔ ﻣﻨـــﻪ ﻋﻨـــﺪ ﺗﻮﻓـــﺮ ﻋﻮاﻣـــﻞ
اﻟﺨﻄـــﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣـــﺎﻻت اﻟﺨﺼﻴـــﺔ اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻟﻜﻦ ﻣﻊ
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻔﺤﺺ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻳﻤﻜﻦ اﻛﺘﺸﺎﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ
ﻣﺒﻜﺮة واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎره

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺸﻬﺮي ﻻ ﻳﺴﺘﻐﺮق إﻻ ﺑﻀﻊ دﻗﺎﺋﻖ

وﻟﻜﻨﻪ ﺿﺮوري ﻟﺼﺤﺘﻚ !
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أﻋﺮاض
ﺳﺮﻃﺎن اﻟﻘﻮﻟﻮن واﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ

ﻧﺰﻳﻒ ﻣﻦ ﻓﺘﺤﺔ
اﻟﺸﺮج أو وﺟﻮد دم
ﻣﻊ اﻟﺒﺮاز.

ﻧﻘﺺ اﻟﻮزن اﻟﻐﻴﺮ
ﻣﻌﺮوف ﺳﺒﺒﻪ.

اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻦ
ﺗﺸﻨﺠﺎت أو ﻏﺎزات أو
آﻻم ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ.

ﻓﻘﺮ اﻟﺪم اﻟﺸﺪﻳﺪ
اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻌﺮوف ﺳﺒﺒﻪ.

اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻌﺪم
إﻓﺮاغ اﻟﺒﻄﻦ ﻛﺎﻣﻼ
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺒﺮز.
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ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻹﺧﺮاج
)إﺳﻬﺎل أو إﻣﺴﺎك أو ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺮاز ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ(.
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اﻟﻮﻫﻦ و اﻟﻀﻌﻒ
وﻗﻠﺔ اﻟﺸﻬﻴﺔ ﻣﻊ
ﺗﺪﻫﻮر اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﺳﺮﻃﺎن اﻟﻘﻮﻟﻮن واﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ

ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﺻﺎﺑﺔ؟

اﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤﺰﻣﻦ
ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻘﺮﺣﻲ و ﻛﺮون

ﻗﻠﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺎﺋﻠﻲ

اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺰواﺋﺪ اﻟﻠﺤﻤﻴﺔ

ﻣـــﺮض اﻟـﺴــﻜــﺮي
واﻟﺴﻤﻨﺔ اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ

ﻗﻠﺔ ﺗﻨﺎول اﻷﻟﻴﺎف وﻛﺜﺮة اﻟﺪﻫﻮن
واﻟﻠﺤﻮم اﻟﺤﻤﺮاء واﻟﻤﺼﻨﻌﺔ
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ﺳﺮﻃﺎن اﻟﻘﻮﻟﻮن واﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ

ﻛﻴﻒ أﻣﻨﻊ اﻹﺻﺎﺑﺔ ؟

زﻳﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث أي
ﺗﻐﻴﺮات ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺠﺴﻢ

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪوري ﻟﻠﻘﻮﻟﻮن
واﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺮة ﻛﻞ ﺳﻨﺔ،
ﻣﻦ ﺳﻦ  45ﻓﻤﺎ ﻓﻮق

ﱡ
ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺴﻤﻨﺔ و اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
وزن ﺻﺤﻲ.

اﻹﻗﻼع ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ.

ﺗﻨﺎول اﻟﻐﺬاء اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻐﻨﻲ
ﺑﺎﻷﻟﻴﺎف وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻠﺤﻮم
اﻟﺤﻤﺮاء و اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ.
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ﺳﺮﻃﺎن اﻟﻘﻮﻟﻮن واﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ

أﻧﻮاع ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ
اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺪم
ﻓﺤﺺ اﻟﺒﺮاز اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ):( FIT Test
ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻟﺨﻄﻮرة اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ
ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ )  75-45ﺳﻨﺔ (.

اﻟﻤﻨﻈﺎر اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﻴﻢ):(colonoscopy
ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻟﺨﻄﻮرة اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ.
أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﺒﺮاز
اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻲ ) .( FIT test
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ﺳﺮﻃﺎن اﻟﻘﻮﻟﻮن واﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻟﺨﻄﻮرة
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ:
اﻟﻌﻤﺮ ) 75 – 45ﺳﻨﺔ(

اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻟﺨﻄﻮرة
اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ:
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺰواﺋﺪ اﻟﻠﺤﻤﻴﺔ
وﺟﻮد إﺻﺎﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﺗﺎرﻳﺦ
ﻋﺎﺋﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮض

ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث

اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض ﻛﺮون أو اﻟﺘﻬﺎب
اﻷﻣﻌﺎء اﻟﺘﻘﺮﺣﻲ
اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻌﻼج إﺷﻌﺎﻋﻲ ﺧﻼل
ﻓﺘﺮة اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺘﻼزﻣﺔ اﻟﻠﺤﻤﻴﺎت
اﻟﻐﺪدﻳﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ.

ﺷﺮوط اﻟﻜﺸﻒ:
ﺳﻌﻮدي اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
اﻟﻌﻤﺮ ﻣﻦ  75 – 45ﺳﻨﺔ ﻟﺬوي اﻟﺨﻄﻮرة اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻟﻜﻞ اﻷﻋﻤﺎر ﻟﺬوي اﻟﺨﻄﻮرة اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ
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ﺳﺮﻃﺎن اﻟﻘﻮﻟﻮن واﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻣﺘﻰ؟

ﻳﺘﻢ اﻟﻜﺸﻒ
ﺳﻨـﻮﻳـ ًﺎ:

ﻣﻦ ﻋﻤﺮ  75-45ﺳﻨﺔ

ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ:

أﻳـﻦ؟

ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ:
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺤﺺ ﺳﺮﻃﺎن اﻟﻘﻮﻟﻮن واﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ
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اكبر بصحة

ســيمضي العمــر ،وتمــ ّر الســنوات،
وتبقــى منهــا أجمــل الذكريــات ..تلــك
التــي عشــناها بســعادة وســرور،
ّ
بصحــة!
وعافيــة وســامة ..اكبــر

اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻧﺤﻮ ﺣﻴﺎة ﺻﺤﻴﺔ
ﻧـﺸـﻄـﺔ ﻟـﻜﺒــﺎر اﻟــﺴــﻦ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ

اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺪورﻳﺔ
ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ

اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻊ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻷﺻﺪﻗﺎء

اﻻﻧﺘﻈﺎم ﻓﻲ
ﺗﻨﺎول اﻟــﻌــﻼج

ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ
* ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ
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السالمة المنزلية
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ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻛﺒﺎر
اﻟﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻘﻮط

اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻵﻣﻦ ﻟﻠﺪواء
واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
اﻷدوﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻄﺒﻲ

اﻟﻤﻮاﻇﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت
اﻟﺪورﻳﺔ وﺧﺼﻮﺻ ًﺎ اﻟﻨﻈﺮ
وﺿﻐﻂ اﻟﺪم

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ وﻋﺪم
اﻟﺘﺮدد ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻔﻮﺿﻰ
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﻟﻤﻨﺰل وﺳﻼﻣﺘﻪ

ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﻤﺎرﻳﻦ
ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻀﻼت واﻟﺘﻮازن
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ﻣﻦ اﻷﻛﺜﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻘﺎح اﻹﻧﻔﻠﻮﻧﺰا؟
02

01

اﻷﻃﻔﺎل

04
ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ

اﻟﺤﻮاﻣﻞ

03

اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ
ﺑﺄﻣﺮاض ﻣﺰﻣﻨﺔ

05

06

اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ

اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ
ﺑﻨﻘﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ

ﺑﺎدر ﺑﺄﺧﺬ ﻟﻘﺎح اﻹﻧﻔﻠﻮﻧﺰا ﻓﻲ أﻗﺮب ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ
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أﻋﺮاض وﻣﻀﺎﻋﻔﺎت اﻹﻧﻔﻠﻮﻧﺰا
اﻷﻋﺮاض
اﻟﺘﻬﺎب
اﻟﺤﻠﻖ

ﺳﻴﻼن
اﻷﻧﻒ

أﻟﻢ
اﻟﻌﻀﻼت

ﺳﻌﺎل
ﻣﺴﺘﻤﺮ
وﺟﺎف

رﺟﻔﺔ
وﺗﻌﺮّق

ﺻﺪاع

درﺟﺔ ﺣﺮارة
أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ 38⁰

اﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎت

اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺮﺋﺘﻴﻦ

اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ

اﻟﺘﻬﺎب اﻷذن

ﺗﺴﻤﻢ اﻟﺪم

ﺑﺎدر ﺑﺄﺧﺬ ﻟﻘﺎح اﻹﻧﻔﻠﻮﻧﺰا ﻓﻲ أﻗﺮب ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ
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اﻟﻮﻓﺎة

ﻣﺮاﺣﻞ
ﻣﺮض اﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ:
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ -اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة:
ﻓﻘﺪان اﻟﺬﻛﺮﻳﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﻧﺴﻴﺎن ﺑﻌﺾ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺔ واﺳﻤﺎء

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ -اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ:
ﺗﺪﻫﻮر ﻣﻠﺤﻮظ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﻧﺴﻴﺎن اﺳﻤﺎء وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻛﺮ
ﺑﻌﺾ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﺳﺮة

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة:
ﻓﻘﺪان اﻟﺬاﻛﺮة ﺗﻤﺎﻣ،
وﻳﺤﺘﺎج اﻟﻤﺮﻳﺾ إﻟﻰ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ
اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
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أﻋﺮاض

ﻣﺮض اﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ:
1

2

ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻏﻴﺮ
ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ

3
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ إﺗﻤﺎم
اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺔ

ﺿﻌﻒ اﻟﺬاﻛﺮة

4
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

8

7
ﺿﻴﺎع اﻷﻏﺮاض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
واﺗﻬﺎم اﻵﺧﺮﻳﻦ
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ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻊ اﻟﺼﻮر
اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ
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6

5
ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺰاج
واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

؟؟؟

ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺧﻼل اﻟﺤﺪﻳﺚ

9
اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ
واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

10
ﺧﻠﻂ ذﻫﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎن
واﻟﻤﻜﺎن

ﻫﻨـﺎك ﻓﺮوﻗﺎت واﺿــﺤﺔ ﺑﻴـــﻦ
اﻟﺸﻴﺨــﻮﺧـﺔ
اﻟﻄﺒـــﻴﻌﻴــﺔ

اﻟﻘﺪرة داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺬاﺗﻪ

ﻓﻘﺪان اﻟﻘﺪرة ﺗﺪرﻳﺠﻴ ًﺎ ﻋﻠﻰ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺬاﺗﻪ

ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺬﻛﺮ
ﻻﺣﻘﺎ

ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر أن
ﻳﺘﺬﻛﺮ ﻻﺣﻘ ًﺎ

ﻧﺴﻴﺎن ﺟﺰء
ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ

ﻧﺴﻴﺎن
ﺗﺠﺎرب ﻛﺎﻣﻠﺔ

ﻧﺴﻴﺎن اﺳﻢ اﻟﻴﻮم
ﺛﻢ ﺗﺬﻛﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر
اﻟﻘﺪرة داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺒﺎع
اﻹرﺷﺎدات اﻟﺨﻄﻴﺔ واﻟﻠﻔﻈﻴﺔ
ﻋﺪم ﺗﺬﻛﺮ
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ
ﻓﻘﺪان اﻷﺷﻴﺎء
ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ
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ﻓﻘﺪان اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻴﻮم
أو اﻟﺘﺎرﻳﺦ أو اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ
ﻓﻘﺪان اﻟﻘﺪرة ﺗﺪرﻳﺠﻴ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺒﺎع
اﻹرﺷﺎدات اﻟﺨﻄﻴﺔ واﻟﻠﻔﻈﻴﺔ
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ إدارة
ﺣﺪﻳﺚ أو ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﻮار
وﺿﻊ اﻷﺷﻴﺎء ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ
وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ
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13

ﺧﺪﻣﺔ ﺻﺤﻴﺔ
ﻣـﻨـــﺰﻟــﻴــــﺔ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ
ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻌﻼج اﻟﻮرﻳﺪي

اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ﺑﻤﺮﺿﻰ ﻗﺮح اﻟﻔﺮاش

اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻤﺮﺿﻰ
أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
اﻟﻤﻌﻮﻳﺔ

اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺘﻠﻄﻴﻔﻴﺔ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻤﺮﺿﻰ
اﻟﻘﺴﻄﺮة اﻟﺒﻮﻟﻴﺔ

اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻐﻴﺮ
إﺳﻌﺎﻓﻲ

اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﺨﺒﺮﻳﺔ

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷدوﻳﺔ
واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ

ﺗﺜﻘﻴﻒ وﺗﺪرﻳﺐ
اﻟﻤﺮﺿﻰ
وﻣﺮاﻓﻘﻴﻬﻢ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
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ﻟﻤﻦ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت

اﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ اﻟﺼﺤﻴـﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴـﺔ؟
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻻﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﺒﺎر ﻓﻘﻂ ﻓﻬﻲ ﺗﺸﻤﻞ:

ﻣﺮﺿﻰ
اﻟﺴﺮﻃﺎن

اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻃﺮﻳﺤﻲ
اﻟﻔﺮاش

اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﻌﺪ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ

ﻣﺮﺿﻰ اﻟﻘﺴﻄﺮة
اﻟﺒﻮﻟﻴﺔ

ﻣﺮﺿﻰ ﻗﺮح
اﻟﻔﺮاش واﻟﺠﺮوح

ﻣﺮﺿﻰ اﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ

ﻣﺮﺿﻰ اﻷﻧﺒﻮب
اﻟﻤﻌﺪي اﻟﺘﻐﺬوي

ﻣﺮﺿﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ

اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﻌﺪ ﺣﻮادث
اﻟﺴﻴﺎرات وإﺻﺎﺑﺔ
اﻟﺮأس

ﻣﺮﺿﻰ اﻟﻤﻀﺎدات ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮرﻳﺪ

ﻣﺮﺿﻰ اﻟﻘﻠﺐ

ﻣﺮﺿﻰ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﻣﺮﺿﻰ اﻟﺴﻜﺮ

ﻣﺮﺿﻰ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
واﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

ﻣﺮﺿﻰ اﻟﻀﻐﻂ

ﻣﺮﺿﻰ اﻟﻔﺘﺤﺎت اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ

ﻣﺮﺿﻰ اﻟﺠﻠﻄﺎت
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ﻣﺎﻫﻲ آﻟﻴﺔ
اﻟﻮﺻﻮل ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
ﻣـــــﻦ داﺧــــﻞ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻳﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ إﻟﻰ
ﻗﺴﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻴﻪ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﻳﺾ وﻧﻮع اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺒﻞ
ﺧﺮوج اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑـ  72ﺳﺎﻋﺔ.

ﻣـــﻦ ﺧـــــــﺎرج اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸﺮوط إﻟﻰ

ﻗﺴﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻃﺒﻲ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻣﺪة ﻋﻦ ) (3أﺷﻬﺮ
ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷﺣﻮال

ﻳﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻗﺴﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

ﻳﺘﻢ زﻳﺎرة اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺧﻼل أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﺧﺮوﺟﻪ

ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺧﻼل أﺳﺒﻮع
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ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻼج
ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﻘﺪم رﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل

ﻳﺘﻢ دراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط

ﻳﺘﻢ ﻋﻤﻞ زﻳﺎرة ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﻪ ﺧﻼل أﺳﺒﻮع

دليلك الصحي هنا
أدلة متكاملة حول أهم المواضيع الصحيّة

امســح للوصــول للمــواد التوعويــة

الوقايــة تبــدأ بالمعرفة

اختبــر صحتــك

واستخدم األدوات المساعدة لتعينك
على حياة صحيّة

امســح للوصــول للمــواد التوعويــة
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