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�س�همت املوؤ�س�س�ت الت�لية يف تقدمي منح م�لية ك�ن له� الف�سل يف اأن ترى الطبعة العربية النور: اأوك�سف�م )بريط�ني�(، و�سندوق اخلليج 
وميديكو   Christian، )بريط�ني�(  اإيد  وكر�ست�سي�ن   ،Novib )هولندا(  ونوفيب  )اأجفند(،  املتحدة  مم  االأ منظم�ت  لدعم  العربي 
 Federation Save the Children طف�ل انرتن��سون�ل Medico Intl )اأمل�ني�(، ودعم جهود انت�ج العربية كل من احت�د غوث االأ

.WHO/EMRO ومنظمة ال�سحة الع�ملية - مكتب �سرق املتو�سط،
و�صاع املحلية يف جمتمعك. ن�صجعك على تعديل وتكييف مادة هذا الكتاب ح�صب االأ

لقد ا�صتخدم الكتاب مرجعا ً يف تطويركتب اأخرى ون�صرات ومل�صقات وغريها.
إلينا ن�صخا ً من املواد التي ونرجو اأن ت�صاركنا يف اأفكارك يف تطويرهذا الكتاب واأن تر�صل ا

قد تعّدها بناء عليه. نرجو اأن ترا�صلنا على اأحد عنواين ور�صة املوارد العربية يف بريوت، لبنان
اأونيقو�صيا، قرب�ص . ن�صكرك على م�صاهتمك يف تطويرهذا العمل.
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عن هذا الدليل
م�كن التي ال يوجد فيه� طبيب. ولكن يتوجب على  �سخ��ص الذين يعي�سون بعيداً  عن املراكز الطبية واالأ كتب هذا الدليل، اأ�س��س�ً ، لالأ

م�كن التي ”يوجد فيه� طبيب“، ومن هن�، يتوجه هذا الكت�ب اإىل جميع  جميع الن��ص اأخذ زم�م املب�درة يف رع�ية �سحتهم حتى يف االأ
النا�ص الذين يهتمون ب�أنف�سهم. وقد كتب انطالق�ً  من االإمي�ن ب�أن:

إن�صان اأي�صا ً. إنها م�صوؤولية كل ا 1. الرعاية ال�صحية لي�صت حقا ً لكل ان�صان فح�صب، بل ا
ي ن�صاط اأو برنامج �صحي. 2. العناية الذاتية املبنية على املعرفة واملعلومات يجب اأن تكون الهدف الرئي�صي الأ

ن�صان املزود مبعرفة ومعلومات وا�صحة وب�صيطة ي�صتطيع اتقاء معظم امل�صكالت ال�صحة ال�صائعة يف املنزل ومعاجلتها،  3. اإن االإ
طباء(. وذلك ب�صورة مبكرة وبكلفة اأقل )من دون اأن يقلل ذلك من الدور اخلا�ص باالأ

4. اليجوزاحتكاراملعرفة الطبية، بل يجب اأن تكون متاحة للجميع يت�صاركونها بحرية.
5. ميكن الوثوق بالنا�ص الذين نالوا ق�صطا ًب�صيطا ً من التعليم الر�صمي بقدر الوثوق بالنا�ص الذين حظوا بتعليم ر�صمي مطول، 

كالهما على نف�ص القدر من الذكاء.
�صا�صية يجب اأن كون نتيجة الت�صجيع عليها بهدف االعتماد على الذات، ولي�ص تلقينها اأو تقدميها جاهزة. 6. الرعاية ال�صحية االأ

ولكن من الوا�سح اأن معرفة  ”حدود“ الفرد هي جزء من الرع�ية الذاتية املبنية على املعرفة. ولذا، يحتوي الكت�ب على اإر�س�دات 
اإىل احل�الت  الكت�ب  وي�سري  ”ما الذي ن�صتطيع اأن نقوم به باأنف�صنا؟“.  مع  اإىل جنب  ون�س�ئح حول: ”متى نطلب امل�صاعدة؟“ جنب�ً  
التي يجب اأن جتعلن� نلج�أ اإىل الطبيب اأو الع�مل ال�سحي. ويقرتح الكت�ب ”ما الذي ميكن اأن نفعله يف اأثناء انتظارامل�صاعدة الطبية“ 

وحتى يف احل�الت اخلطرة، مب� اأن الطبيب اأو الع�مل ال�سحي قد ال يكون دائم�ً  قريب�ً .

�سخ��ص ذوي التعليم املحدود بفهم الكت�ب وا�ستعم�له. وقد ا�ستعملن� بع�ص الكلم�ت  لغة هذا الكت�ب ب�سيطة واأ�س��سية، وهي ت�سمح لالأ
�سعب من خالل اجلملة اأو الر�سم. وهذا  مر مالئم�ً  لذلك. وغ�لب�ً  م� ي�سهل اكت�س�ف معنى هذه الكلم�ت االأ ال�سعبة عندم� يكون االأ

غن�ء ق�مو�ص جميع الق�رئني والق�رئ�ت اىل ج�نب اإغن�ء مه�راتهم الطبية. يعطي فر�س�ً  الإ

لفب�ئية(، يف اآخر  وقد ف�سرن� الكلم�ت املهمة والتي قد ي�سعب على بع�ص القّراء فهمه� يف الق�مو�ص عربي - عربي )املفردات االأ
الكت�ب.

�سب�نية ملزارعني يعي�سون يف جب�ل املك�سيك، وذلك قبل 29ع�م�ً . و�س�عد املوؤّلف على  لقد كتبت اأول ن�سخة من هذا الكت�ب ب�للغة االإ
خلق �سبكة من الرع�ية ال�سحية يديره� القرويون اأنف�سهم.



لقد ترجم كتاب ال�صحة للجميع اإىل اأكرث من 80 لغة، وي�ستخدمه ع�ملون وع�مالت يف ال�سحة يعي�سون يف اأكرث من 100 بلد.

اإن املراجعة التي خ�سع له� هذا الكت�ب بن�ء على مالحظ�ت وتو�سي�ت العديد من الن��ص من اأنح�ء خمتلفة من الع�مل، تكون اأدت اإىل 
اأن ي�سبح الكت�ب ع�م�ً .

قد تكون هناك حاجة اىل تطويرهذا الكتاب حتى ي�صبح اأكرثمالءمة حلاجاتكم وظروفكم. 
حتياجات والظروف ال�صحية والعادات املحلية وطوق ال�صفاء اخلا�صة عندكم،  لذلك، ن�صجعكم على تعديله بناء على االإ

�صماء امل�صتخدمة يف منطقك. واللهجات اأوالكلمات واالأ

�سخ��ص اأو الربامج على ا�ستخدام هذا الكت�ب ب�أجمعه اأو ب�أجزائه، مل�س�عدتهم على اإعداد ”دليل خ��ص“، يالئم  ن�سجع جميع االأ
إذا جرى توزيع املواد املنتجة جمانا ً ولي�ص  اأه�يل القرى اأو الع�ملني يف احلقل ال�سحي فيه�. وال توجد ح�جة اإىل ا�ستئذان الن��سر ا

�س�رة اإىل امل�سدر الرئي�سي اأي هذا الكت�ب، وار�س�ل ن�سخة اىل الن��سر )اىل اأحد عنواين ”ور�سة املوارد العربية“ يف  للربح. يكفي االإ
لبن�ن اأو قرب�ص ب�لن�سبة للطبعة العربية(.

قليمية التي ال متلك القدرة على تعديل هذا الكت�ب اأواإعداد مواده� اخل��سة، فنقرتح عليه� اإ�س�فة ن�سرات  اأم� املجموع�ت املحلية اأواالإ
ومعلوم�ت اىل هذا الكت�ب عند ا�ستخدامه ب�سكله احل�يل.

وقد تركن� فراغ�ً  لكت�بة ا�سم الدواء التج�ري واملعروف يف منطقتكم يف ال�صفحات اخل�صراء )حيث نراجع ا�ستخدام وجرع�ت 
دوية اجلني�سية )اأو العلمية، هي اأقل  دوية(. ويفيد اأن تعّد اجله�ت املحلية التي تود ا�ستخدام الكت�ب الئحة ب�أ�سم�ء االأ واحتي�ط�ت االأ

دوية التج�رية( واأ�سع�ره� وت�سيفه� اإىل الكت�ب كملحق. كفة من االأ

خرين. وقد ا�ستخدم اأي�س�ً  ب�سكل وا�سع م�سدراً  لتدريب الع�ملني  ي�ستهدف هذا الكت�ب كل اإن�س�ن يود اأن يرعى �سحته و�سحة االأ
والع�مالت يف احلقل ال�سحي. اإىل هوؤالء نوجه املقدمة وف�سل ”كلم�ت اإىل الع�مالت والع�ملني يف الرع�ية ال�سحية“)واإعالن اأمل�اآت� 
خرين يف معرفته ، ويف م�صاعدتهم  إ�صراك االآ وىل هي يف ا يف الرع�ية ال�سحية االأ ولية( مع الت�أكيد على اأن مهمة العامل ال�صحي االأ

على التعّلم.

نظمة عن تلبية  نظمة ال�سحية اليوم يف كل من بالد الع�مل الن�مي والع�مل املتقدم من اأزمة م�ستمرة. وغ�لب�ً  م� تعجز هذه االأ تع�ين االأ
ن�س�ف. ويبقى الكثري من املوارد مرتكزاً  يف اأيدي القّلة. ن�س�نية، وعن ت�أمني االإ االحتي�ج�ت االإ

دعون� ن�أمل يف اأن يوؤدي املزيد من اجلمع بني امل�س�ركة يف املعرفة، وتعّلم ا�ستخدام اأف�سل طرق ل�سف�ء التقليدية الطبية والعالج�ت 
احلديثة اإىل م�س�عدة الن��ص يف كل مك�ن على تكوين منهج ر�سيد وعطوف، اأكرث عدالة، يوؤدي اإىل رع�ية الن��ص ل�سحتهم ب�أنف�سهم 

واىل رع�ية بع�سهم بع�س�ً .

)بت�سرف عن ن�ص بقلم : ديفيد ورنر(



نكليزية جديد الطبعة املو�صعة باالإ

اإليه املعرفة العلمية.  يف هذه الطبعة املو�سعة، قمن� ب�إ�س�فة معلوم�ت جديدة وحتديث املعلوم�ت القدمية بن�ء على اأحدث م� تو�سلت 
وغمرن� خرباء يف ال�سحة من عدة اأم�كن يف الع�مل بن�س�ئحهم واقرتاح�تهم القيمة ومنهم العديد من املنطقة العربية.

ع�س�ء  يدز/ ال�سيدا، وقروح االأ وال�صفحات الزرقاء يف اآخر الكت�ب هي جزء جديد. وحتتوي معلوم�ت عن م�سكالت ذات اأهمية، مثل: االإ
دم�ن على  جه��ص، ودودة غوي�ن� وغريه�. كم� توجد معلوم�ت جديدة مثل قي��ص �سغط الدم واملبيدات واالإ التن��سلية، وم�س�عف�ت االإ

طف�ل دون الوزن الطبيعي. املخدرات، ورع�ية االأ

وميكن اإيج�د اأفك�ر جديدة ومعلوم�ت م�ستحدثة يف الكت�ب. ف�ملعرفة الطبية تتغرّي دائم�ً ! اأمثلة:

طعمة الغنية ب�لربوتين�ت. واليوم  مه�ت ب�ل�س�بق اأن يطعمن اأطف�لهن مزيداً  من االأ - لقد تغريت ن�س�ئح التغذية. ط�لب اخلرباء االأ
طعمة غري املكلفة الثمن  طف�ل امل�س�بني ب�سوء التغذية هو املزيد من اأطعمة الط�قة. ويوؤمن العديد من االأ نعلم ب�أن م� يحت�جه معظم االأ
عط�ء الكمية  ن على اكت�س�ف طرق الإ )وخ��سة احلبوب(، الكمية الك�فية من الربوتين�ت اإذا اأكل الطفل الك�يف منه�. ويتم الت�سديد االآ

ربع )انظرف�سل 11(. الك�فية من اأطعمة الط�قة بدالً  من جمموع�ت الطع�م االأ

بح�ث  طب�ء ب�سرب اللنب / احلليب ول�سنوات عديدة. وت�سريالعديد من االأ -وتغريت الن�س�ئح اليوم يف مع�جلة قرحة املعدة. اأو�سى االأ
ف�سل. كث�ر من �سرب امل�ء ولي�ص اللنب / احلليب هو االأ احلديثة ب�أن االإ

ف�سل. ولكنن� نعلم اليوم  - واملعرفة عن حملول معاجلة اجلفاف قد تغريت اأي�س�ً . ظن اخلرباء ب�أن ال�سراب امل�سنوع من ال�سكر هو االأ
رز( اأكرث ف�ئدة من ال�سراب امل�سنوع من ال�سكر اأو كي��ص )عبوات( حملول مع�جلة  ب�أن ال�سراب امل�سنوع من احلبوب املطحونة )مثل االأ

�سه�ل وحم�ربة �سوء التغذية. اجلف�ف يف منع خ�س�رة امل�ء من اجل�سم، وتخفيف �سرعة االإ

يدز/ ال�سيدا. دوات. وهذا اأمر مهم للوق�ية من انت�س�ر اأمرا�ص معينة مثل االإ - وقد اأ�سيف جزء حول تعقيم االأ

�صرة. - واأ�سفن� اأجزاء عن حمى الدجن، وفقر الدم املنجلي والكب�صوالت حتت اجللد لتنظيم االأ

نرجو اأن ت�صركونا فى اقرتاحاتكم لتطوير هذا الكتاب. ان اأفكاركم قيمة ومهمة لنا!



دوية التي ا�ستخدمت يف امل��سي.  مرا�ص ب�تت تق�وم االأ وحتتوي ال�صفحات اخل�صراء اأدوية اإ�س�فية. ويعود �سبب ذلك اىل اأن بع�ص االأ
مرا�ص املنقولة جن�سيً�.  ولذا ي�سعب اليوم اإعط�ء ن�سيحة طبية ب�سيطة لعال ج اأمرا�ص معينة - وخ�سو�س� ً املالري� وال�سل والتيفوئيد واالأ
دوية املتوفرة والفع�لة يف منطقتكم لعالج  وغ�لب�ً  م� نعطي احتم�الت عدة للعالج. ولكنكم �صتحتاجون اىل الن�صيحة املحلية عن االأ

العديد من اللته�ب�ت.

دوية )ونقدم معلوم�ت عن  �صا�صية ال�س�درة عن منظمة ال�سحة الع�ملية عند حتديث معظم معلوم�ت االأ دوية االأ وجل�أن� اىل الئحة االأ
دوية مم� يلبي احتي�ج�ت  دوية اخلطرة التي ينت�سر ا�ستعم�له� حلي نحذر منه� وال ن�سجع ا�ستعم�له�. ونذكر عدداً  اأكرب من االأ بع�ص االأ
�سخ��ص الع�ملني على تعديل هذا  نن� هدفن� اأن نغطي احتي�ج�ت �سحية يف عدة من�طق من الع�مل. ونط�لب االأ منطقة واحدة، وذلك الأ
الكت�ب، مبراجعة ال�سفح�ت اخل�سراء، ونحثهم على تعديله� ورمب� احلذف منه� لتلبية االحتي�ج�ت املحددة ومنط العالج�ت املطلوبة 

يف البلد املعني.

�سخ��ص الع�ملون على تكييف  ون�ستمر الت�أكيد على قيمة الطرق التقيدية يف ال�صفاء، واأ�سفن� و�سف�ت منزلية اأخرى. ون�أمل اأن ي�سيف االأ
هذا الكت�ب و�سف�ت منزلية مفيدة يف من�طقهم. كم� اأ�سفن� اأمث�ل واأقوال متعلقة ب�ل�سحة.

الطبيعية هي  الر�س�عة  اأن  مه�ت  لالأ نف�سر  اأن  اليوم  يكفي  ال  املث�ل،  �سبيل  على  الكت�ب.  املجتمعي يف هذا  العمل  اأهمية  على  ون�سدد 
م من اإر�س�ع طفله� اأثن�ء فرتة العمل. وب�ملنطق  ف�سل. يتوجب على املجتمع�ت املحلية والن��ص، مثال ً اأن ينظموا اأنف�سهم حتى تتمكن االأ االأ
جه��ص، بهدف خلق  دم�ن على املخدرات، واالإ ذاته، ف�إن تك�تف الن��ص للعمل مع�ً  يف اإيج�د حلول مل�سكالت �سوء ا�ستخدام املبيدات. واالإ

جمتمع�ت اأكرث اأم�ن�ً  واأكرث �سحة واأكرث عدالة.

نتو�صل اىل حتقيق ”ال�صحة للجميع“ عن طريق املطالبة املنظمة من قبل النا�ص يف حتقيق 
�صا�صية.  جور، واخلدمات، واحلقوق االأ را�صي، واالأ م�صاواة اأف�صل يف االأ

�صا�ص! اإن متكني النا�ص ودعمهم هو االأ



نكليزية مقارنة بني الطبعة العربية والطبعة االإ
 The Hesperian نكليزية املو�سعة واملنقحة من كت�ب تت�صابه هذه الطبعة العربية املتجددة من كت�ب ”ال�سحة للجميع“ مع الطبعة االإ

 ،Foundation

ترقيم  خرية. ويتم�ثل  جزاء االأ �سلية، لكنن� اأ�سفن� مواد جديدة اىل االأ ترتيب اأجزاء الطبعة العربية الرتتيب ذاته يف الطبعة االأ يتبع 
�صفحات الف�سول وال�سفح�ت اخل�سراء والزرق�ء يف الطبعتني وذلك لت�سهيل ا�ستعم�لهم� يف الوقت ذاته من قبل قراء اللغة العربية 

نكليزية )يف التدريب مثالً (. واالإ

جزاء الرئي�سية )ال�سفح�ت اخل�سراء والزرق�ء وال�سفراء(. وح�فظت عناوين كل الف�صول على املعنى ذاته يف الطبعتني وتق�سيم االأ

مثلة املحلية  �سلية ب�لعربية عن طريق البحث يف الت�صميات واأ�صماء امل�صكالت ال�صحية ومرادفاتها واإ�صافة االأ لقد ”كّيفن�“ الطبعة االأ
مثال يف ال�صحة. والنباتات الطبية املحلية والعادات واالأ

وبذلن� جهداً  خ��س�ً  يف اإيج�د الكلمات وامل�صطلحات يف اللغة العربية التي ميكن اأن يفهمه� اأكرب عدد ممكن يف من�طق وبيئ�ت خمتلفة 
�سلية م�سردين:  من الع�مل العربي. وطورن� الئحة من التع�بري وامل�سطلح�ت امل�ستخدمة يف هذا الكت�ب ومرادف�ته� واأ�سفن� اىل الطبعة االأ
إنكليزي - عربي“  ف�سال ً عن ق�مو�ص ”عربي - عربي“. وعدلن� اأكرث من 400 ر�صم مب� يتن��سب اأكرث مع الن��ص  إنكليزي“ و“ا ”عربي - ا

واملالب�ص التي جنده� يف �سم�ل اأفريقي� وال�سودان واخلليج العربي وبالد امل�سرق.

لفظته�  بح�سب  فكتبن�ه�  العربي.  الع�مل  يف  ذلك  توحيد  عدم  ب�سبب  العربية  اللغة  يف  دوية  االأ كتابة  عند  خ��سة  م�سكالت  واجهتن� 
نكليزية وراجعن� م�س�در ب�لعربية �س�درة عن منظمة ال�سحة الع�ملية يف اللغة العربية وا�ستعن� مب�ست�س�رين واأدبي�ت متنوعة. واأ�سفن�  ب�الإ

إنكليزي - عربي. دوية ا إنكليزي، وك�صاف االأ دوية عربي - ا دوية الواردة يف الكت�ب هم�: ك�صاف االأ الئحتني ب�أ�سم�ء االأ

واأ�سفن� اىل الطبعة العربية مراجع مفيدة يف اإعداد هذا الكتاب وت�سمل اأ�سم�ء 35 كت�ب� ً �سحي� ً يف اللغة العربية، �س�عدتن� يف بحثن� عن 
بح�ث العربية ومنه� دليل العمل ال�صحي يف التعلم  املرادف�ت اأثن�ء اإعداد هذه الطبعة. واأ�سرن� اىل كتب مفيدة �س�درة عن موؤ�س�سة االأ
العربية. وعززن�  املوارد  واأ�سفن� ق�ئمة موارد ت�سدره� ور�سة  ”ال�سحة للجميع“ ويكمله.  والتدريب، وهو كت�ب تدريبي يرافق كت�ب 

قائمة العناوين املفيدة يف احل�صول على موارد يف ال�صحة عنوان�ً  حملي�ً  واقليمي�ً  من الع�مل العربي.

نكليزية،بـ: تختلف الطبعة العربية عن الطبعة االإ
�س�بة ب�لعني والزار واحل�سرة  - العالجات املنزلية واملعتقدات ال�صعبية )الف�سل 1(: تعديل جذري يف هذا الف�سل ليت�سمن موا�سيع االإ

والنب�ت�ت الطبية واملع�جلني ال�سعبيني والتدليك وال�سي�م والت�سطيب والف�سل والكي وغريه�.

مرا�ص التي غ�لب�ً  م� نخلط بينه� اأو نعطيه� اال�سم ذاته، والت�سمي�ت ال�سعبية للمر�ص  - معرفة املر�ص )الف�سل 2(: تعديالت يف االأ
واإ�س�ف�ت عن ال�سخ�ص امل�سكون وغريه�.



- ال�صحة والتغذية )الف�سل 3(: اإ�س�فة اأمثلة ووجب�ت غذائية حملية وموا�سيع جديدة مثل تخزين الق�ت وم�سغه واملعلب�ت والتفويل 
)الفّوال( وال�سي�فة وغريه�.

ر�س�دات يف ا�ستخدام  - واأ�سفن� اىل ال�صفحات الزرقاء يف الطبعة العربية املوا�سيع الت�لية: ال�سرط�ن، ال�سرط�ن والتغذية، مزيد من االإ
م وطفله� من الكزاز، اإختب�ر ال�سل،  دوية، حم�ية االأ موانع احلمل، كيف تتوزع زي�دة الوزن عند احل�مل؟ حم�ذير عند تن�ول املر�سع االأ
طف�ل من�ذج من بط�قة الطفل ال�سحية، الطفل واللعب،  طف�ل، من�ذج من وجب�ت االأ م�سحوق احلليب / اللنب، من�ذج من وجب�ت االأ

دوية. ع�دات �س�ئعة يف احلوادث ويف ا�ستعم�ل االأ

اىل القارئات والقراء:
نكليزية،  يتبع ترقيم �سفح�ت هذه الطبعة العربية الرتتيب ذاته الوارد يف الطبعة ال�س�درة ب�الإ

وذلك بهدف ت�سهيل ا�ستخدام الكت�ب يف اللغتني للمجموع�ت التى ت�س�ء ذلك
To the user of the English edition: 

You don’t need to read Arabic to follow and use this new revised Arabic edition as the numbering of 
pages in the Arabic edition corresponds to those in the English edition.

 
The New Revised Arabic Edition of “Where There Is No Doctor” 

The New Revised Arabic edition maintained the same divisions as the updated English version of 1996 in order to 
facilitate book use in both languages particularly to English readers working in health development and training in 
the Arab world. Adaptations of the English edition included researching names of health problems in the Arab world، 
adding local examples of medicinal plants، traditions، values and proverbs. A special effort was done in order to select t.he 
Arabic terminologies that arc understood by most health workers and readers in the region despite its dialect differences. 
A thorough list of words and their synonyms have been developed and two lists of key words in the book are added )list 
of key words: Arabic- English، list of key words: English-Arabic(. Over 400 of books illustrations have been modified to 
reflect the variety of people and costumes seen in North Africa، the Sudan، the Arab Gulf and the Arab East. 
We experienced difficulties in writing names of medicines in Arabic as transliteration is not unified in the region. 
We backed up our work with research، consultations and preparing two new lists that were added to the green pages. The 
first is a list of medicines that appear in this book in Arabic with its English synonyms and the second is a similar list in 
English and Arabic. 
The Arabic edition is backed with titles of useful book references in Arabic that helped in preparing the edition. 
Additionally، local and regional addresses for teaching materials were added to the existing one of 
t.he English edition. Resources from the Arab Resource Collective were added as well. 
Additional comparisons in chapters contents. 
Home Cures and Popular Beliefs: this chapter was modified to include topics of the evil eye، zar، local medicinal plants، 
traditional healers، massage، traditional healing ways etc. 
Sicknesses that are Often Confused: several local examples were introduced as well as local names of ill health and 
information about haunted people etc. 
Nutrition What to Eat to be Healthy: local’examples from the Arab world were introduced. Additional topics included: 
chewing qat، favism، canned food،hospitality etc. 
New Information: new topics were added to the Blue Pages، including: cancer، more information on contraceptives، 
antenatal care، tuberculin test، bottlc-feeding، local meal recipes، children and play، local growth charts، customs and 
traditions etc. 
Dozens of health workers and experts from the Arab regiol’ contributed to the new Arabic revised edition of Where 
There Is No Doctor. The Arabic edition was prepared by Dr. May Haddad with a team including Dr. Alfred Yassa، 
Youssef Hajjar & Ghanem Bibi، and many contributors who has been extensively using the book for the past 20 years 
in training community health workers. Ghanem Bibi edited the work that has been produced by ARCs production unit. 
The Arabic edition was funded by Oxfam )UK(، AGFUND، NOVIS )Netherlands(، Christain Aid )UK( and Medico IntI. 
- )Germany(. The production process was also supported by Save the Children Federation  WHO/EMRO. 



حكاية الطبعة العربية
لهذا الكت�ب مك�نة خ��سة يف ”ور�سة املوارد العربية“. فقد تطورت فكرة ت�أ�سي�سه� يف اأثن�ء ور�سة عمل اإقليمية عن ا�ستخدام الكت�ب يف 
�سيف، 1987، بعد اأن اأو�سى امل�س�ركون فيه� بت�سكيل جمموعة اإقليمية عربية تعنى ب�لن�سر ال�سحي والت�سبيك بني املجموع�ت والهيئ�ت 
وىل من ”كت�ب ال�سحة للجميع“  فهي نتيجة مرحلتني اأ�س��سيتني  امليدانية الع�ملة يف الع�مل العربي. اأم� هذه  الطبعة العربية املو�سعة االأ

يف العمل:

وىل: ت�سمنت هذه املرحلة جتميع و�صياغة خربات عربية يف ا�ستخدام الرتجمة املعدلة حتت عنوان كت�ب ”مر�سد العن�ية  املرحلة االأ
 Where” وىل، 1981(. عن كت�ب بح�ث العربية يف بريوت، لبن�ن )الطبعة االأ ال�سحية - حيث ال يوجد طبيب“ ال�س�در عن موؤ�س�سة االأ

There Is No Doctor“ وال�س�در عن موؤ�س�سة ه�سب�رين ف�وندي�سن.

وىل التي �سدرت يف ع�م 1992 )واأعيد تنقيحه�  نكليزية املو�صعة االأ املرحلة الثانية: �سعين� خالل هذه املرحلة اىل دمج نتائج الطبعة االإ
وىل(، كم� ا�ستغلن� على امل�سطلح�ت ال�سحية والطبية يف اللغة العربية وجزء  ع�م  1996 اىل م�سودة الكت�ب التي نتجت عن املرحلة االأ

دوية من الكت�ب. االأ

انطلقت فكرة جتميع اخلربات العربية بعد توزيع اأكرث من 25 األف ن�سخة من كت�ب مر�صد العناية ال�صحية:
اقرتحت وحدة �سحة املجتمع يف ج�معة بريزيت يف فل�سطني تنظيم ور�سة عمل اإقليمية تهدف اىل الت�س�رك يف ا�ستطالع الدرو�ص الن�جتة 
عن ا�ستخدام الكت�ب. وبدعم من موؤ�س�سة اأوك�سف�م الربيط�نية وتنظيم غ�من بيبي ويو�سف حج�ر، انعقدت ورثمة العمل يف قرب�ص يف 
قليمية، عمل حملي  متوز/ يوليو 1987 بهدف ت�س�رك خربات ا�ستخدام الكت�ب واقرتاح تعديالت يف �سبيل تطويره. و�سبق ور�سة العمل االإ
اخلدم�ت  واأ�سقفية  وك�ريت��ص  ال�سعيد  جمعية  من  ع�ملني  جمعت  اجتم�ع�ت  جرت  م�سر  ففي  الكت�ب.  ا�ستخدام  خربات  جتميع  يف 
واللجنة امل�سكونية للثق�فة ال�سحية وم�سروع  تنمية قرية دير اأبو حن�ص / ملوي ن�ّسق العمل د . األفرد ي�ص وك�ن يعمل يف اأوك�سف�م )م�سر(. 
وق�م خ�لد النربي�ص من وحدة �سحة املجتمع يف ج�معة بري زيت بتقييم الكت�ب على �سوء اخلربة العملية بني 1982 و 1987، حيث �سكل 
غ�ثة الطبية  الكت�ب مرجع�ً  اأ�س��سي�ً  يف اإعداد الن�سرات ال�سحية وتدريب الع�ملني ال�سحيني. كم� اأعد �سبريو طم�ص )احت�د جل�ن االإ
الفل�سطينية( مالحظ�ت حول الكت�ب. ومن لبن�ن اأعدت حي�ة قطي�ص )احلركة االجتم�عية(، بحت�ً  عن العالقة بني الع�مل ال�سحي 
واالجتم�عي وا�ستخدام الكت�ب واأعد حممد ال�سويل )موؤ�س�سة ع�مل ( ب�لتع�ون مع دني� �س�هني واأحمد ن��سر الدين ومنى �س�هني تقريرًا 

عن الكت�ب.

قليمية يف ع�م 1987 كل من: د. األفرد ي�سى )�س�بق�ً ، اأوك�سف�م / م�سر( ود . �سبريو الطم�ص وف�طمة جربان  �س�رك يف ور�سة العمل االإ
غ�ثة الطبية الفل�سطينية( وجنوى ق�سيفي )�س�بق�ً ، موؤ�س�سة �سي .دي .بي الهولندية - دم�ر، اليمن( وحي�ة  )�س�بق�ً ، احت�د جل�ن االإ
قطي�ص )احلركة االجتم�عية، لبن�ن ( و�سب�ح جبور )م�ست�س�رة( والفن�ن عدن�ن ال�سريف )ر�س�م ( وعواطف عبد اهلل الف��سل )�س�بقً�، 
النمو اجلم�عي - تون�ص( وحممد ال�سويل )موؤ�س�سة  ، موؤ�س�سة  ال�سودان ( وجميلة راي�ص )�س�بق�ً  مريكية -  اإنق�ذ الطفولة االأ منظمة 
ع�مل، لبن�ن( ود. مي حداد )�س�بق� ً منظمة اإنق�ذ الطفولة( ورج�ء نعمة )ك�تبة( ويو�سف حج�ر )م�ستقل( وغ�من بيبي )م�ستقل( وبيرت 
كولردج )�س�بق� ً، اأوك�سف�م / بريط�ني�(. جرى تكليف فريق رب�عي للعمل على انت�ج ن�ص جديد، فق�مت د. مي حداد ب�سي�غة التعديالت 
ردن وتون�ص  الن�جمة عن ور�سة العمل ودمج جتربته� امليدانية يف ا�ستخدام الكت�ب مع مئ�ت املر�سدات ال�سحي�ت من لبن�ن وم�سر واالأ
وال�سودان. و�س�رك د. األفرد ي�ص يف املراجعة الطبية للم�دة على �سوء اأعم�ل ور�سة العمل وخربته امليدانية، وعمل غ�من بيبي ويو�سف 



عداد ومراحل االنت�ج يف  حج�ر على ترجمة الن�سو�ص و�س�رك� يف دمج التعديالت وال�سي�غة. حرر الن�سو�ص غ�من بيبي واأ�سرف على االإ
هذه املرحلة. وقدم كل من د. اآ�س�مة اخل�لدي ود.�س�لح احلكمي ود.اآم�ل عبد اله�دي وتدغريرن تعديالت مفيدة.

وىل.  وىل اىل امل�سودة التي نتجت عن مرحلة االأ نكليزية املو�سعة االأ ويف املرحلة الث�نية، عملت د. مي حداد على دمج نت�ئج الطبعة االإ
دوية ومراجع مفيدة يف موا�سيع  وحّرر غ�من  امل�دة  امل�ستحدثة. واأثن�ء هذه املرحلة، طورن� م�سرد الكت�ب ال�سحي  الطبي وقوامي�ص االأ
قليمية، وقد اكت�سبوه�  الكت�ب. �س�رك يف تطوير م�سرد الكت�ب ال�سحي - الطبي جمموعة من ال�سحيني من اأ�سح�ب اخلربة املحلية واالإ
ردن وال�سودان والبحرين وتون�ص وعم�ن وهم: �سو�سن روا�ص ود.ع�س�م العدور ود.فريد  يف عملهم يف لبن�ن وم�سر وفل�سطني واليمن واالأ
اأنطون ود. موؤن�ص ال�س�ست�وي ود.�سليم�ن فرح وجميلة راي�ص وعواطف العبد اهلل ود. حممد امل�ن�سي ود.اأ�س�مة اخل�لدي ود.األفرد ي�ص. 
دوية ب�لتع�ون مع د.مي حداد و�س�هم د.ب��سم �سعب ود.غ�س�ن  وعملت ال�سيديل ن�دي� دلول على ترجمة ال�سفح�ت اخل�سراء اخل��سة ب�الأ
طف�ل. ويعود التنفيذ الفني لعمل اآم�ل  دوية مع االأ عي�سى يف مراجعة جزء منه�، كم� اأدخل د.غ�س�ن عي�سى مق�يي�ص لرت�سيد ا�ستخدام االأ
لكرتوين والتن�سيد اأحمد برج�وي وندى �س�وي�ص. عملت يف  نلكيزية، كم� �س�هم يف التنفيذ االإ �سريف الدوؤوب، م�ستعينة بنموذج الطبعة االإ
ت�سحيح وتدقيق م�سودات الكت�ب: �س�مية عي�سى وزينة توم� وامي�ن �س�تيال. اأم� الفهر�ص )ال�سفح�ت ال�سفراء( فهو من اإعداد �س�مية 

زم يف دعم عمل الفريق الفني. داري يف ور�سة املوارد العربية ومنهم م�جد منعم وهبه حيدر و�سهرياالأ عي�سى. و�س�هم الفريق االإ

�صلية: الطبعة االأ
�سب�نية. وقد �س�عده كل من ك�رول توم�ن وج�ين م�ك�سويل يف اإعداد  نكليزية واالإ �سلية للكت�ب بلغتيه االإ  ديفيد ورنر هو موؤلف الن�سخة االأ
وىل. وهم بدورهم �سجلوا �سكرهم لع�سرات  وىل، والتي ا�ستفدن� منه� ب�إعداد هذه الطبعة العربية املو�سعة االأ نكليزية املو�سعة االأ الطبعة االإ
عداد حمتوى الكت�ب واملراجعة ومنهم : �سلن ميلر، �سوزان كلني، روين لوفيج، م�ري الني غوراي،  �سخ��ص الذين �س�عدوهم ب�لبحث الإ االأ
نكليزية اأثن�ء اإعداده� منهم: ديفيد �س�ندرز،  طب�ء الن�سخة االإ خ�س�ئيني واالأ �سيلي ك�ه�ن، بوال اإل�سرت وجورج كنت. كم� راجع ع�سرات االأ

ريت�س�رد الينغ، بيل بور، غرغ ترول، ديفيد موريل، ديبورا بيكل، توم فريدن، ج�ين زكر، دافيدا كودي وغريهم.

�سلية هي لديفيد ورنر وكيل كرايفن و�سوزان كلني وريجين� ف�ول. ج�ن�سن و�س�ندي فرانك. ق�مت د.مي حداد بتعديل حواىل  الر�صوم االأ
خرين من املنطقة العربية هم : �سرحبيل اأحمد من ال�سودان، منى ب�قر من لبن�ن، مطيمط من تون�ص،  400 ر�سم�ً  وا�ستع�نت بر�سوم االأ
�سع�ف الك�ثوليكية / تون�ص،  ع�دل ابراهيم من م�سر، وامير كرينغل، ورن� حم�دة من لبن�ن. ون�سكر اليوني�سف على ر�سوم، وهيئة االإ

ومنظمة اإنق�ذ الطفولة / ال�سودان، والربن�مج الوطني ملك�فحة ال�سيدا /لبن�ن، والغالف من اإعداد حممد الرّوا�ص ومي غبّيه.

والتزامهم  انطالق�ً  من جمع خرباتهم  الكت�ب  بني  اإذ  املك�سيك  بك�ست�ال يف ريف  من م�سروع  ال�صحيني  العاملني  اإىل  �صكرنا  ويبقى 
ب�لعمل، وخ��سة م�رتن ري�ص، وميغيل اأجنل م�جن�ريز، وميغيل اجنل اآلف�ريز، وروبرتو ف�ه�ردو. وال�سكر اخل��ص اىل مئ�ت املر�سدات 
ردن وال�سودان اللواتي ا�ستخدمن الن�سخة ال�س�بقة من الكت�ب يف عملهن، و�س�عدن  ال�سحي�ت من لبن�ن وم�سر وتون�ص وفل�سطني واالأ

د.مي حداد يف حت�س�ص االحتي�ج�ت العملية التي ميكن اأن يلبيه� هذا الكت�ب يف �سيغته اجلديدة.

مم املتحدة  اأوك�سف�م )بريط�ني�(، و�سندوق اخلليج العربي لدعم منظم�ت االأ نوجه �سكرن� على الدعم امل�يل الذي قدمته موؤ�س�س�ت 
)اأجفند( ونوفيب )هولندا( Novib  وكري�ست�س�ن. اإيد )بريط�ني�( christian، وميديكو انرتن��سون�ل )اأمل�ني�( ، وعلى دعم عملية 
Save the children federation، ومنظمة ال�سحة الع�ملية -  طف�ل  ب�أ�سك�ل خمتلفة من قبل احت�د غوث االأ نت�ج  التطوير واالإ

.WHO/EMRO  مكتب �سرق املتو�سط





كلمات اىل العامالت والعاملني
يف الرعاية ال�صحية

من هم العامالت والعاملون يف ال�صحة؟
اأو  اأو القرية  ه�يل على حتقيق �سحة اأف�سل. وكثرياً  م� يخت�رهم الن��ص يف احلي  هم الن�س�ء والرج�ل الذين ي�س�عدون الع�ئالت واالأ

املجتمع املحلي ب�أنف�سهم بن�ء على كف�ءتهم وحبهم للن��ص.
ال�سحية“،  ”املر�سدة  ال�سحي“،   ”املر�سد  منه�:  ال�سحي  احلقل  يف  والع�ملني  للع�مالت  خمتلفة  ت�سمي�ت  العربية  جمتمع�تن�  ويف 
”املع�ون الطبي“، ”الرائدة الريفية“، ”الع�مل ال�سحي“، ”املعينة ال�سحية“، ”امل�س�عد ال�سحي“، الداية،  ال�سحية“،  ”املن�سطة 

”الق�بلة“ وغريه�.
حي�ن. وهن�ك عدد اآخر  يتدرب بع�ص الع�ملني والع�مالت يف احلقل ال�سحي يف برامج منظمة ت�سرف عليه� وزارات ال�سحة يف بع�ص االأ
من الع�ملني والع�مالت يف احلقل ال�سحي الذين ال يتلقون تدريب�ً  نظ�مي�ً  ولي�ص لهم ”وظيفة“ �سحية ر�سمية اإال اأن الن��ص يحرتمون 
ومن خالل  املالحظة  يتعلمون عن طريق  م�  غ�لب�ً   وهم  ب�ل�سحة.  املتعلقة  مور  االأ ق�دة يف  اأو  مع�جلني �سحيني  ويعتربونهم  خربتهم 

خرين والدرا�سة الذاتية. م�س�عدة االآ
اأو حيهم اأو جمتمعهم املحلي  قريتهم  جعل  يف  ي�صاركون  الذين  النا�ص  هم   - ورجاال ً ن�صاء  ال�صحيون“ -  ب�سكل ع�م، ”فالعاملون 

مكانا ً للعي�ص.
إن�صان ميكنه اأن يكون ع�مالً  �سحي�ً : وهذا يعني اأن كل ا

ب�ء ميكن اأن يعلموا اأطف�لهم كيفية املح�فظة على النظ�فة. مه�ت واالآ - ف�الأ
ر�ص الزراعية تنتج طع�م�ً  كرث. - والفالحون والفالح�ت ميكن اأن يتع�ونوا جلعل االأ

مرا�ص ال�س�ئعة وكيفية مع�جلته�.  �س�ب�ت واالأ - املعلم�ت واملعلمون ميكن اأن يعلموا التالميذ االإ
- تالمذة املدار�ص ميكن اأن ي�سركوا اأه�ليهم واإخوتهم ال�سغ�ر يف م� تعلموه.

يتعلموا  اأن  ميكن  دوية  االأ تبيع  التي  املخ�زن  واأ�سح�ب  ال�سيدلي�ت  اأ�سح�ب   -
الن�س�ئح  يقدموا  واأن  يبيعونه�  التي  دوية  واالأ للعق�قري  ال�سحيح  �ستعم�ل  االإ

ر�س�دات للزب�ئن. واالإ
اأثن�ء  املغذي  الطع�م  اأهمية  مه�ت عن  االأ ين�سحن  اأن  والداي�ت ميكن  الق�بالت   -

فرتة احلمل، واأهمية الر�س�عة الطبيعية، والتخطيط الع�ئلي.
الوقت  وهو يف  ال�سحيني.  والع�ملني  الع�مالت  اإىل  ع�م  ب�سكل  الكت�ب  يتوجه هذا 

نف�سه كت�ب لكل اإن�س�ن يرغب يف اأن يتعلم ويفيد نف�سه وع�ئلته وجمتمعه.
اإذا كنت ع�مالأ �سحي� ً اأو ع�ملة �سحية، ممر�سة اأو طبيب� ً فرنجو اأن تتذكر: اأن هذا 

الكت�ب لي�ص لك وحدك، بل هو جلميع النا�ص. ت�س�ركه مع من حولك.
خرين. اإن الر�سوم الواردة يف الكت�ب  ا�صتعملوا هذا الكتاب ل�صرح ما تعرفونه لالآ
ت�سكيل  املفيد  ومن  يقراأون.  ال  الذين  للن��ص  م�  مو�سوع  تف�سري  تفيد يف  م�  غ�لب�ً  

جمموع�ت �سغرية بحيث يقراأ اأفراده� مع�ً  ف�سالً  واحداً  وين�ق�سونه . . وهكذا



اإن امل�صكلة التي اآملتك قد اآملتني“ اأخي  ”يا 
جربان خليل جربان

اأعزائي العامالت والعاملني يف ال�صحة،
هذا الكت�ب هو اإجم�الً  من احتي�ج�ت الن��ص ال�سحية. اإن امل�س�همة يف جعل القرية اأو احلي مك�ن�ً  للعي�ص، مرهون مبعرفة احتي�ج�ت 

ن�س�نية. يجب اأن نفهم الن��ص ونهتم بهم، فهذا ال يقل اأهمية عن معرفة الدواء و النظ�فة ال�سحية. الن��ص االإ

يف م� يلي بع�ص االقرتاح�ت واملب�دىء التي قد ت�س�عدن� على تلبية احتي�ج�ت الن��ص 
ن�س�ين وال�سحي: على امل�ستوى االإ

1- اللطف واملودة:
اإن كلمة �سداقة اأو ابت�س�مة اأو اأي اإ�س�رة تدل على اهتم�من�، وغ�لب�ً  م� توؤثر اأكرث من 
اأي �سيء اآخر ميكنن� فعله. لنع�مل الن��ص كم� نحب اأن يع�ملون� ون�س�ويهم ب�أنف�سن�. 
واحتي�ج�ت  �سعور  نتح�س�ص  اأن  لنح�ول  بنف�سه م� ظلم“،  �س�واك  ”من  يقول:  ف�ملثل 
خرين حتى عندم� نكون قلقني اأو م�ستعجلني. وكثريا ً م� ي�س�عدن� طرح هذا ال�سوؤال  االآ

على اأنف�سن�: م�ذا كنت �س�أفعل لو ك�ن هذا ال�سخ�ص اأحد اأفراد اأ�سرتي؟“.

�سخ��ص  إن�صاناً ، مبودة ولطف، وخ�سو�س�ً  اأولئك االأ علينا اأن نعالج املري�ص بو�صفه ا
الذين يع�نون مر�س� ً ح�دا ً وامل�سرفني على املوت. لنكن لطف�ء مع ع�ئالتهم. يجب اأن 

يح�سوا مبدى اهتم�من� بهم.

خرين يف املعلومات: إ�صراك االآ 2- ا
يعني  وهذا  ال�سحيني.  الع�ملني  وظ�ئف  اأوىل  هو  التعليم 
م�س�عدة الن��ص على اأن يتعلموا كيفية الوق�ية من املر�ص. 
وت�سمل  ومع�جلته�.  مرا�ص  االأ اكت�س�ف  على  وم�س�عدتهم 
دوية  واالأ املفيدة  املنزلية  الو�سف�ت  ا�ستخدام  املع�جلة 

ال�س�ئعة.
ي�سبب  فلن  واأم�نة  بدقة  خرين  لالآ معلوم�تن�  �سرحن�  اإذا 
طب�ء من الرع�ية الذاتية،   خرين. ويتخوف االأ ذلك اأذى لالآ
الن��ص  يوا�سل  اأن  يف  رغبتهم  اإىل  ذلك  �سبب  يرجع  وقد 
ف�إن  احلقيقة،  ويف  ولكن،  هم.  خدم�تهم  على  االعتم�د 
معظم امل�صكالت ال�صحية ال�صائعة ميكن اأن يداويها النا�ص 

باأنف�صهم يف بداياتها، يف بيوتهم، وبطريقة اأف�صل.



3- احرتام اأفكار النا�ص واآوائهم وتواثهم:

دوية احلديثة ومعرفته� يجب اأن ال يبعدن� عن اإحرتام ومراع�ة ع�دات وطرق املع�جلة ال�سعبية ال�س�ئعة بني الن��ص.  اإن التعرف على االأ
ن: ن�س�نية“ مع دخول ”العلوم الطبية“. وهذا اأمر موؤ�سف الأ فنحن غ�لب�ً  م� نخ�سر ”ال�سلة االإ

ا�صتخدام اأف�صل ما يقدمه الطب احلديث اإىل جانب اأف�صل ما يقدمه الرتاث 
الطبي غالبا ً ما يكون اأكرثفعالية ونفعا ً من اللجوء اإىل اأي منهما منفردا ً.

بذلك نغني الرتاث الطبي املحلي بدالً  من اأن نتخلى عنه.

ولكن يجب علين� اأن نت�سرف يف احل�الت التي نكت�سف فيه� خطر بع�ص الع�دات والو�سف�ت املنزلية املتبعة )مثل و�سع براز على �سرة 
�سخ��ص الذين ي�ستعملون الو�سف�ت املنزلية اخل�طئة. ولكن، يجب اأال نكتفي  الطفل الوليد(. ينبغي التغيري بحذر مع احرتام م�س�عر االأ

ب�أن نقول للن��ص اأنهم على خط�أ، بل يجب اأن ن�سرح لهم ”مل�ذا“ ينبغي اأن يغريوا اأمراً  م�.

�سب�ب وجيهة. فهم �س�دقون يف م� يوؤمنون ب�سوابه، وهذا اأمر يجب علين� احرتامه. يغري الن��ص �سلوكهم وع�داتهم ببطء، وذلك الأ
ج�ب�ت. فهي قد ت�س�عد يف حل بع�ص امل�سكالت ولكنه� قد ت�سبب م�سكالت جديدة قد تكون - يف بع�ص  دوية احلديثة ال توؤمن جمري االإ اإن االأ
خ�س�ئيني وعلى  �س��سية التي نح�ول مداواته�. و�سرع�ن م� يتكل الن��ص على ”الطب احلديث“ واالأ حي�ن - اأكرث خطورة من امل�سكلة االأ االأ

دوية وين�سون اأهمية اأن يعرفوا كيف يعتنون ب�أنف�سهم وبغريهم. كث�ر من ا�ستخدام االأ االإ

ن�س�نية. لن�س�عدهم على اأن  لذلك يجب اأن نعلم ببطء وعن�ية، واأن نح�فظ على احرتامن� العميق للن��ص حولن�، ولتق�ليدهم وكرامتهم االإ
يبنوا ويطوروا اأنف�سهم معتمدين على معلوم�تهم هم وعلى امله�رات التي ميلكون.

خرياملعلمني من انطلق من م�صتوى النا�ص.

لنعمل مع املعاجلني ال�صعبيني يف حقل 
ال�صحة، ونتعاون مع الدايات والعطارين 

وغريهم، والنعاديهم، 
نتعلم منهم ون�صجعهم على اأن يتعلموا منا.



4- اإعرف حدك:
مه�راتن�  مدى  عن  النظر  بغ�ص  حدودن�  معرفة  على  يعتمد  عملن�  جن�ح  اإن 
حت�ولوا  ال  جيدة.  معرفة  تعوفونه  اأنكم  تعلمون  ما  اإال  تفعلوا  ال  ومعرفتن�. 
القي�م ب�أي اإجراء مل تتعلموه بعد اأو تنق�سكم اخلربة فيه، اإذا ك�ن من املحتمل 

ي �سخ�ص ك�ن. جراء اأي اأذى اأو �سرر الأ اأن ي�سبب هذا االإ

ولكن اعتمدوا على حكمتكم وب�سريتكم:
اإن القرار الالزم )م� الذي يجب اأن نفعله - اأو م� ال يجوز اأن نفعله( يعتمد على 
�سخ��ص الذين  اخلربة وعلى مدى توفري امل�س�عدة التي نحت�ج اإليه� من ج�نب االأ

هم كرث خربة من�.

لن�أخذ مثال ً على ذلك: و�سعت ال�سيدة وبدا اأن النزف اأ�سد من املعت�د. ف�إن كنتم 
غري بعيدين عن املركز ال�سحي بحيث ميكن الو�سول اإليه يف ن�سف �س�عة فمن 
ب�سدة  تنزف  املراأة  ك�نت  اإذا  ولكن  املركز.  اإىل ذلك  فوراً   تنقليه�  اأن  احلكمة 
بعيداً  جداً  عن املركز ال�سحي فعليك عنده� اأن تقرري القي�م بتدليك الرحم 

وك�سيتو�سك حتى ولو مل يكن لك خربة �س�بقة يف ذلك. اأو حقنه� ب�الأ

ال تغ�مروا بعمل غري �سروري. ولكن واإذا ك�ن عدم القي�م ب�أي عمل ي�سكل خطرًا 
اأكرب فال تخ�فوا من اأن جتربوا خطوة تكونون �صبه متاأكدين من اأنه� �ستنجح.

لنعرف حدودنا ون�صتعمل حكمتنا: املهم دائم�ً  اأن نحمي ال�سخ�ص املري�ص اأكرث من حم�ية اأنف�سن�.

5- التعلم امل�صتمر:
واأي  كت�ب  كل  اأدر�سوا   . معلوم�تكم  لزي�دة  ممكنة  فر�سة  كل  انتهزوا 
ع�ملني  ت�سبحوا  ولكي  عملكم  لتح�سني  وذلك  اأيديكم  يف  تقع  معلوم�ت 

�سحيني ومعلمني
وموظفي  طب�ء  االأ على  �سئلة  االأ لطرح  م�ستعدين  كونوا  اأف�سل.  واأ�سخ��ص 
يزيد  اأن  ميكن  اأخر  �سخ�ص  اأي  اأو  الزراعيني  خت�س��سيني  واالأ ال�سحة 

معلوم�تكم.
ال ت�سيعو ا فر�ص التدريب امل�ستمر وامل�س�ركة يف الدورات التن�سيطية عندم� 

حت�سل.
ول، وهذا يتطلب جتديد املعلوم�ت والتعلم  خرين هو الهدف االأ اإن تعليم االآ

امل�ستمر وذلك حتى ال جتدوا نف�سكم يف و�سع ال تقدمون فيه �سيئ�ً  جديدًاً
خرين.  لالآ



6- القدوة: مار�صوا ما تعلموه
يهتم الن��ص مبم�ر�س�تكم كرث من اأقوالكم. اإن على الع�مل ال�سحي اأن يهتم اهتم�م� ً 

خ��س�ً  بحي�ته ال�سخ�سية و�سلوكه وع�داته حتى يكون مثالً  �س�حل�ً  جلريانه. 

اأن يكون عندكم  اأن يبنوا مراحي�ص )بيوت خالء( يجب  اأن تطلبوا من الن��ص  قبل 
اأنتم مرح��ص. وعند تنظيم ن�س�ط جم�عي حلفر حفرة للنف�ي�ت مثالً ، فيجب اأن 

خرون. تعملوا وتعرقوا كم� يعمل االآ

قوال. فع�ل ال ب�الأ ن�س�ن الذي يج�سد املثل ال�س�لح ب�الأ اإن القدوة هو االإ

قوال. التعلم باملثال ولي�ص باالأ
القائد اجليد اليخربالنا�ص، 

يكتفي باأن يقول للنا�ص اأن يفعلوا 
هذا وذلك، بل يعطيهم قدوة لهم 

مبمار�صته ال�صخ�صية.

7- حب العمل والنا�ص:
بهذه  ب�لقي�م  نحن  ن�ستمتع  اأن  ف�الوىل  الع�مة  ب�ل�سحة  واالهتم�م  واأحي�ئهم  قراهم  حت�سني  يف  الن��ص  ي�س�رك  اأن  يف  نرغب  كن�  اإذا 

الن�س�ط�ت، واالفلن جند من يقتدي بن�؟
ينبغي اأن نح�ول اأن تكون امل�س�ريع املحلية مرحة. اإن اإق�مة �سي�ج اأو �سور حول نبع اأو م�سدر م�ء اأو بئر يف  القرية ملنع احليوان�ت من 

اأن جنعل  تلويثه عمل �سعب، ولكن ميكن 
اإذا  ومرح  بفرح  يعملون  فيه  امل�س�ركني 
املرطب�ت  فيه  تقدم  اإحتف�ل  العمل  تخلل 

واملو�سيقى.
طف�ل �سي�سرتكون بجهد اأكرب  كذلك، ف�الأ
اللعب  من  نوع  اإىل  العمل  يتحول  حني 

والت�سلية.
اأو  اأجر  على  حت�سلوا  اأال  يحدث  وقد 
مك�ف�أة م�دية على عمل م�، ولكن يجب اأال 
هتم�م ب�أي �سخ�ص ال  مينعكم ذلك عن االإ
ي�ستطيع اأن يقدم لكم هذه املك�ف�أة ب�سبب 

الفقر اأو العجز.
بذلك تك�سبون حمبة واحرتام الن��ص لكم 

وهذا اأغلى من امل�ل.



جرين: 8- التطلع اإىل امل�صتقبل وم�صاعدة االآ

ن والعمل  خرين على املب�درة االآ الع�مل ال�سحي امل�سوؤول ال ينتظر حتى مير�ص الن��ص، بل يح�ول اأن مينع املر�ص قبل اأن يبداأ وي�سجع االآ
على حم�ية �سحتهم وحي�تهم يف امل�ستقبل.

مرا�ص. لذا ف�إن مهمتن� هي م�س�عدة الن��ص على اأن يفهموا امل�سكالت ال�سحية ويعملوا على الوق�ية منه�. ميكنن� اأن مننع الكثري من االأ
خرى. ويتطلب ت�سحيح اأي م�سكلة ت�سحيح�ً  نه�ئي�ً  اأن  �سب�ب االأ معظم امل�س�كل ال�سحية له� اأ�سب�ب كثرية، الواحد منه� يوؤدي اإىل االأ

�صباب التي ولدت تلك امل�صكلة واأن ن�صل اإىل جذورها. نتعامل مع االأ

�سه�ال ينتج من انعدام النظ�فة.  حي�ء الفقرية. وانت�س�ر االإ ري�ف واالأ �سه�ل هو اأحد اأكرث اأ�سب�ب وف�ة االأ طف�ل انت�س�راً  يف االأ مثالً : االإ
�س��سية. ميكن اإ�سالح هذا الو�سع عن طريق حفر املراحي�ص اأو ”بيوت اخلالء“ وتعلم قواعد النظ�فة االأ

�صهال هم ذاتهم امل�صابون ب�صوء تغذية. ف�أج�س�مهم تكون �سعيفة، ال تقدر على مق�ومة  طفال الذين يتوفون ب�صبب االإ ولكن معظم االأ
�سه�ل. العدوى. لذلك، ف�إن منع التغذية �سروري ملنع الوفي�ت ب�سبب االإ

طفال �صوء التغذية؟ ولكن ملاذا يعاين الكثريمن االأ
هم )مثل الر�س�عة الطبيعية(: مه�ت ال يعرفن اأي امل�أكوالت هي االأ ن االأ - هل الأ

طع�مهم؟ ر�ص الإ �سرة ال متلك م� يكفى من امل�ل اأو االأ ن االأ - هل الأ
ر�ص؟ غني�ء ت�سيطر على معظم الرثوات واالأ ن قلة قليلة من االأ - هل الأ

ر�ص واملوارد على اأف�سل وجه؟ ن الفقراء ال ي�ستعملون القليل مم� ميلكون من االأ - هل الأ



ت�سكل منه�  اأو جمموعة منه�  �سب�ب  االأ اأن كثرياً  من هذه  قد جتدون 
طف�ل يف منطقتكم. ولكنكم، دون �سك، قد جتدون  �سبب الوفي�ت بني االأ
.  اإن من واجبكم م�س�عدة الن��ص على فهم هذه  اأ�سب�ب�ً  اأخرى اأي�س�ً 

�سب�ب. �سب�ب والعمل على حل اأكرب عدد ممكن من هذه االأ االأ

بن�ء  جمرد  من  اأكرث  يتطلب  �سه�ل  االإ ب�سبب  الوف�ة  منع  اأن  تذكروا 
املراحي�ص وت�أمني امل�ء النظيف ومراكز مع�جلة اجلف�ف. فعلى املدى 
املوارد  اأو  ر�ص  االأ �سرة“ وا�ستعم�ل  االأ ”تنظيم  اأن  جتدون  قد  بعد،  االأ
ر�ص هي اإجراءات  املت�حة على اأف�سل وجه، وتوزيع اأعدل للرثوات واالأ

اأكرث اأهمية.

اإىل  الب�سر تعود  التي يع�ين منه�  مرا�ص واملع�ن�ة  �سب�ب وراء االأ اإن االأ
ق�سر النظر والطمع. ف�إن كنتم مهتمني ب�لن��ص، فعليكم اأن ت�س�عدوهم 

على اأن يتعلموا الت�س�رك والعمل مع�ً ، والتطلع اإىل امل�ستقبل.

اأمور كثرية لها عالقة 
بنوعية العناية ال�صحية

اأي�س�  ميكن  كذلك  التغذية،  و�سوء  �سه�ل  االإ �سب�ب  الأ ب�لن�سبة  وكم� 
ومن  ال�سحية.  امل�سكالت  توؤثر يف خمتلف  اأخرى  اأموراً   اأن  اأن جند   ً
النا�ص  والتعليم، ومعاملة  ر�ص،  االأ الغذاء، وتوزيع  إنتاج  ا مور  االأ هذه 

بع�صهم لبع�ص.

يجب اأن نعمل مع الن��ص على اإيج�د حلول لهذه امل�س�ئل الكربى على طريق حتقيق جمتمع اأف�سل على املدى الطويل.

م�كن  اإن ال�سحة هي اأكرث من جمرد انعدام املر�ص. فهي الع�فية اجل�سدية والعقلية واالجتم�عية. اإن اأف�سل حي�ة نعي�سه� تكون يف االأ
ال�سحية التي يثق فيه� الن��ص بغريهم ويعملون مع� ً لتلبية االحتي�ج�ت اليومية، ويت�س�ركون ال�سراء وال�سراء، وي�س�عد بع�سهم بع�س� ً يف 

التعلم ويف اأن يعي�ص كل منهم حي�ته عي�س�ً  ك�مالً . 

ينبغي العمل بجد واالجته�د من اأجل حل امل�سكالت اليومية. تذكروا اأن اأهم واجب�تن� هو م�س�عده جمتمعن� على اأن ي�سبح العي�ص اأكرث 
�سحة واأكرث اإن�س�نية.

الع�مل ال�سحي يحمل على كتفيه م�سوؤولية كربى.

فمن اأين نبداأ؟



تعالوا نتفح�ص جمتمعنا 

حني ين�س�أ املرء بني اأهله ويف منطقته التي يعرف اأفراده� جيداً ، ف�إنه من دون �سك، يكون على دراية ب�لكثري من م�سكالته� ال�سحية، 
يتفح�ص جمتمعه املحلي اإنطالق�ً  من زواي�  اأن  عليه  ف�إن  ك�ملة،  ال�سورة  روؤية  اأجل  ومن  ولكن،  وعنده معرفة به�، ”من داخله�“. 

خمتلفة.
�سخ��ص الذين ي�أتون اإلين� فح�سب. علين� اأن نذهب اإىل  يف عملن� كع�ملني �سحيني، علين� اأن نهتم باجلميع ولي�ص مبع�رفن� فقط اأو ب�الأ
الن��ص، اأن نزورهم يف من�زلهم ومزارعهم واأم�كن عملهم وجتمع�تهم ومدار�سهم. علين� اأن نتفهم اأفراحهم واهتم�م�تهم واأن نتفح�ص 

�س�ب�ت. مور التي ت�سبب لهم املر�ص واالإ مور التي حتقق لهم ال�سحة وال�سع�دة واالأ معهم ع�داتهم واالأ

قبل اأن نب��سر ب�لعمل مع اأفراد املجتمع املحلي على تنفيذ اأي م�سروع علين� اأن نفكر جيدا ً يف متطلب�ت امل�سروع وكيفية ت�سيريه. ولتحقيق 
مور الت�لية: ذلك، ينبغي مراع�ة جميع االأ

-1 احلاجات امللمو�صة: اأي امل�سكالت التي ي�سعر الن��ص اأنه� هي م�سكالتهم الكربى.
-2 احلاجات احلقيقية: اإنه� اخلطوات التي ي�ستطيع الن��ص اأن يب�دروا اإىل تطبيقه� حلل هذه امل�سكالت حالً  دائم�ً  .

رادة: اأو ا�ستعداد الن��ص للتخطيط واتخ�ذ اخلطوات ال�سرورية. -3 االإ
عم�ل التي اعتمدوه�. -4 املوارد: وهي القدرات املت�حة والالزمة، وت�سمل الن��ص، ومه�راتهم، واملواد، وامل�ل املطلوب للقي�م ب�الأ
مور. لنفرت�ص اأن �سخ�س�ً  يدخن بكرثة ج�ءكم ي�سكو ال�سع�ل الذي ي�ستد علية. هن� مث�ل ب�سيط يدل على اأهمية كل من هذه االأ



 معرفة احلاجات:
يف البداية علين� اأن نتعرف اىل امل�سكالت ال�سحية التي تهم الن��ص اأكرث من غريه�، اأو اىل الق�س�ي� املرتبطة به�.  وقد ي�س�عدن� يف ذلك 

اإعداد الئحة ت�سم اأ�سئلة من��سبة.
مور التي  �سئلة املهمة واملتعلقة مبجتعنا املحلي: نت�س�ءل عن االأ �سئلة. ولكن علين� اأن نفكر يف االأ يف ال�سفحتني الت�ليتني اأمثلة على بع�ص االأ

خرين على اأن يطرحوا هم اأي�س�ً  اأ�سئلة مهمة. ت�س�عدن� يف احل�سول على املعلوم�ت، ف�سالً  عن ت�سجيع االآ

�سئلة يجب اأال تكون طويلة اأو معقدة. تذكروا اأن الن��ص لي�سوا اأرق�م�ً ، وال هم يحبون اأن نعتربهم جمرد اأرقام. االأ
ف�سل عدم اإعداد ق�ئمة ج�هزة  وعندم� جنمع املعلوم�ت فيجب الت�أكد من اأن اهتم�من� يرتكز على ح�ج�ت الفرد وم�س�عره. وقد يكون االأ

�س��سية ح��سرة يف الذهن. �سئلة االأ �سئلة املحددة عند زي�رة البيوت، ولكن يجب اأن تكون بع�ص االأ ب�الأ



�صئلة: اأمثلة على قائمة من االأ
كيف نحدد حاجات املجتمع ال�صحية 

ون�صجع النا�ص على التفكريبها؟

احلاجات امللمو�صة:

مور يف حي�ة الن��ص اليومية )ظروف العي�ص، املم�ر�س�ت، واملعتقدات . . . اإلخ ( التي ي�سعرون اأنه� ت�س�عدهم على اأن يكونوا  - م� هي االأ
اأ�سح�ء؟

- م� هي م�سكالت الن��ص الرئي�سية ؟ وعمومً�، م� هي همومهم وح�ج�تهم الع�مة غري املرتبطة ب�ل�سحة فقط؟

املنازل واملجاري:

يخرج  كيف  اأم خ�رجه؟  البيت  الطهي يف  البيوت؟ هل  نظ�فة  على  يح�فظون  من�زلهم؟ هل  بن�ء  ي�ستعملونه� يف  التي  املواد  م� هي   -
الدخ�ن؟ على م�ذا ين�م الن��ص واأين؟

خرى م�سكلة؟ كيف؟ م�ذا يفعل الن��ص للحد من �سرره�؟ م�ذا ميكن  - هل ي�سبب الذب�ب والرباغيث واجلرذان واحليوان�ت الق�ر�سة االأ
اأن نفعل ف�سالً  عن ذلك؟

- كيف يحفظ الن��ص الطع�م؟ م� العمل لتح�سني طرق حفظه؟
- م� هي احليوان�ت )الغنم، الفراخ( التي ي�سمح بدخوله� اىل البيت؟ وم� هي امل�سكالت التي يولده� ذلك؟

مرا�ص؟ جراءات املتخذة ملح�ربة هذه االأ مرا�ص على الب�سر؟ م� هي االإ - م� هي اأمرا�ص احليوان�ت ال�س�ئعة؟ م� ت�أثري هذه االأ
حي�ء؟ جراءات املتخذة؟ هل ي�سل امل�ء اإىل البيوت يف االأ �سرة على امل�ء؟ هل هذا امل�ء �س�لح لل�سرب؟ م� هي االإ - من اأين حت�سل االأ

�سرة التي متلك مرح��س�ً ؟ وكم عدد الذين ي�ستعملونه ب�سكل �سحيح؟ - كم عدد االأ
- هل توجد جم�ري يف احلي/ القرية؟ هل هي مك�سوفة؟

- هل احلي اأو القرية نظيفة؟ اأين ي�سع الن��ص نف�ي�تهم؟ ومل�ذا؟

ال�صكان :

�سخ��ص الذين هم دون اخل�م�سة ع�سرة؟ - كم هو عدد الن��ص يف املجتمع املحلي )احلي / القرية(؟ كم عدد االأ
طف�ل م� يحت�جون اإىل معرفته؟  طف�ل؟ هل تكفي لهم جميع�ً  ؟ هل تعلم االأ - كم هو عدد الذين يكتبون ويقراأون؟ هل هن�ك مدر�سة لالأ

طف�ل على التعلم؟ خرى التي ت�س�عد االأ م� هي الطرق االأ
�سب�ب يف اأي عمر توفوا؟ هل ك�ن ميكن منع هذا الوفي�ت؟ كيف؟ - كم هو عدد املواليد اجلدد هذه ال�سنة؟ كم عدد املتوفني؟ م� هي االأ

�سخ��ص  االأ )اأي  امل��سية  ال�سنة  اأ�سخ��ص حمددون  اأو م�سكالت؟ كم مرة مر�ص  ي�سبب ذلك  اأو نق�ص؟ هل  ال�سك�ن  ازداد عدد  - هل 
�س�بة؟ مل�ذا؟  اأنف�سهم(؟ كم يوم�ً  بقي كل مري�ص مري�س�ً ؟ م� نوع املر�ص اأو االإ

مرا�ص؟ - م� هو عدد امل�س�بني ب�أمرا�ص مزمنة؟ م� هي هذه االأ
�صباب التي  �سب�ب ؟ يف اأي عمر؟ م� هي بع�ص االأ طف�ل املتوفني؟ م�ذا ك�نت االأ �سرة م� هو عدد االأ طف�ل يف معظم االأ - م� هو عدد االأ

�سب�ب الظ�هرة؟ تكمن وراء االأ



والد اأو الذين ال يرغبون يف زي�دة عدد اأطف�لهم ب�سرعة؟ م� هي  مه�ت الذين ال يرغبون يف اإجن�ب املزيد من االأ ب�ء واالأ كم هو عدد االآ
�سب�ب: )التخطيط الع�ئلي(. االأ

كل والتغذية : االأ

مه�ت اللواتي ير�سعن اأطف�لهن؟ م� هي مدة الر�س�عة؟ هل �سحة هوؤالء اأف�سل من  - كم عدد االأ
�سحة غريهم؟ مل�ذا:

طعمة الرئي�سية التي ي�أكله� الن��ص؟ من اأين ت�أتي هذه امل�أكوالت؟ - م� هي اأنواع االأ
- هل ي�ستغل الن��ص اأنواع الطع�م املتوافرة ا�ستغالالً  �سحيح�ً ؟ 

طف�ل الذين يعترب وزنهم دون امل�ستوى املطلوب اأو الذين يبدو عليهم �سوء التغذية؟ - كم هو عدد االأ
- م�ذا يعرف الن��ص والتالميذ عن احل�ج�ت الغذائية؟

تن�ول  اأو  الق�ت  اأو تخزين  الكحول  الذين يكرثون من �سرب  �سخ��ص  االأ الذين يدخنون بكرثة؟ كم هو عدد  �سخ��ص  االأ - كم هو عدد 
ت�أثري ذلك على �سحتهم  اإلخ(؟ م� هو  الكوال،  الغ�زية بكرثة )الك�زوز،  امل�سروب�ت  ي�سربون  الذين  �سخ��ص  االأ املخدرات؟ كم هو عدد 

و�سحة اأ�سرهم؟.

ر�ص والغذاء: االأ

�سرة؟ ر�ص الغذاء الك�يف لالأ - هل تنتج االأ
�سر التي يتزايد عدده�؟ ر�ص اأن توا�سل تغذية االأ - حتى متى ت�ستطيع االأ

را�سي الزراعية؟ كم هو عدد الذين ميتلكون اأر�س�ً  خ��سة؟ - كيف تتوزع االأ
ر�ص؟ - م� هي اجلهود املبذولة لزي�دة اإنت�ج االأ

طعمة؟ هل هن�ك تلف كثري اأو هدر؟ مل�ذا ؟ - كيف يتم تخزين املح��سيل واالأ

ال�صحة وال�صفاء:

طب�ء ال�سعبيني والداي�ت يف الرع�ية ال�سحية؟ - م� هو دور االأ
دوية احلديثة امل�ستخدمة؟   - م� هي الطرق التقليدية يف املداواة؟ وم� هي اأنواع االأ

اأيهم� اأكرث ف�ئدة يف حتقيق ال�سف�ء؟ هل هن�ك اأي خم�طر عند ا�ستعم�له؟
طف�ل الذين تطعموا؟  - م� هي اخلدم�ت ال�سحية القريبة؟ م� مدى �سالحيته�؟ كم تكلف؟ اإىل اأي مدى ي�ستف�د منه�؟ كم هو عدد االأ

مرا�ص التي تطعموا �سده�؟ م� هي االأ
خرى الوق�ئية املتخذة؟ م�ذا ن�ستطيع اأن ن�سيف عليه�؟ وم� مدى اأهميته�؟ حتي�ط�ت االأ - م� هي االإ

امل�صاعدة الذاتية:

�سي�ء التي توؤثر يف �سحة الن��ص و�سالمتهم يف احل��سر ويف امل�ستقبل؟ - م� هي اأهم االأ
- م� هي امل�سكالت ال�سحية ال�س�ئعة التي ي�ستطيع الن��ص اأن يع�جلره� ب�أنف�سهم؟ اإىل اأي مدى يجب عليهم اأن 

يعتمدوا على امل�س�عدة اخل�رجية والتداوي؟
- هل يهتم الن��ص بتعزيز التطبيب الذاتي وجعله اأكرث اأمن�ً  وفع�لية واأكرث �سمولية واكتم�الً ؟ مل�ذا؟ م�ذا يجب اأن يتعلموا كي يقوموا 

بذلك؟ م� هي املعوق�ت؟



طف�ل؟ كيف تع�مل كل جمموعة من هوؤالء؟ مل�ذا؟ هل هي مع�ملة ع�دلة  غني�ء؟ الفقراء؟ الرج�ل؟ الن�س�ء؟ االأ - م� هي حقوق االأ
مور التي يجب اأن تتبدل؟ من يقوم بذلك؟ كيف؟ مت�س�وية؟ م� هي االأ

- هل يعمل الن��ص مع�ً  من اأجل تلبية ح�ج�تهم امل�سرتكة؟ هل يت�س�ركون اأو يت�س�عدون حني تكون هن�ك ح�جة م��سة؟
ه�يل؟ - م� الذي ميكن عمله لتح�سني ال�سحة والظروف املعي�سية يف احلي / القرية؟ اأين ميكن اأن تبداأوا اأنتم واالأ

ا�صتعمال املوارد املحلية لتلبية احلاجات

اإن مع�جلة اأي م�سكلة تعتمد على املوارد املتوافرة.
�سخ��ص املوؤهلني من اأمكنة اأخرى(. فمثالً : ميكن تنفيذ برامج التطعيم /  عم�ل اإىل موارد خ�رجية )امل�ل واملواد واالأ يحت�ج بع�ص االأ

التح�سني عند احل�سول على املط�عيم من منطقة اأخرى.

عم�ل ميكن تنفيذه� ب�ملوارد املحلية وحده�. مثالً : ت�ستطيع اأ�سرة واحدة اأو جمموعة اأ�سخ��ص. اأن يتع�ونوا على بن�ء  على اأن بع�ص االأ
�سي�ج حلم�ية م�سدر امل�ء وبن�ء املراحي�ص اأو اإزالة النف�ي�ت ب��ستعم�ل امله�رات ومواد البن�ء املحلية املتوافرة. 

دوية املهمة( ت�أثرياً  كبرياً  �سحة الن��ص. عليكم بذل كل  يوؤثر بع�ص املوارد التي ت�أتي من خ�رج القرية اأو املنطقة )ك�ملط�عيم وبع�ص االأ
ف�سل يبقى: جهد ممكن للح�سول عليه�. لكن االأ

�صجعوا النا�ص على ا�صتخدام املوارد على اأف�صل وجه.         
ا�صتعملوا املوارد املحلية حيثما اأمكن.  

عتم�د على  ه�يل على املوارد املحلية وقل االإ كلم� ازداد اعتم�دكم اأنتم واالأ
امل�س�عدة اخل�رجية كلم� ك�ن جمتمعكم املحلي اأقوى واأ�سح:

ما حك جلدك مثل ظفرك.

اإعتمدوا على املوارد املحلية. فهي مت�حة دائم�ً  ف�سالً  عن اأنه� اأقل كلفة 
الطفل  اإر�س�ع  الن�س�ء على  ت�سجيع  اإن   : ”م�ستورد“. مثالً  �سيء  اأي  من 
واحلليب  ر�س�ع  االإ زج�جة  على  عتم�د  االإ من  بدالً   م  االأ لنب   / حليب 
امل�سحوق )البودرة( يعزز االعتم�د على النف�ص من خالل ا�ستعم�ل مورد 

حملي، ف�سالً  عن اأنه يحمي
مرا�ص ومن املوت. الطفل من كثري من االأ

ويف عملكم ال�صحي تذكروا دائما ً: 
اإن اأهم مورد ل�صحة النا�ص هو النا�ص اأنف�صهم.



كيف نقرر اأين نبداأ؟ وكيف نبداأ؟

عم�ل  بعد اأن نطلع على ح�ج�ت الن��ص ومواردهم علين� اأن نقرر مع الن��ص اأي احل�ج�ت اأكرث اأهمية وب�أي ح�جة نبداأ. هن�ك الكثري من االأ
خر مهم للم�ستقبل. عم�ل مهم للح��سر وبع�سه� االآ املختلفة التي ميكنن� اأن نقوم به� مل�س�عدة الن��ص. بع�ص هذه االأ

إذا تناولوا  حي�ء. وال ميكن اأن يتمتع النا�ص ب�صحة طيبة اإال ا يلعب �سوء التغذية دورا ً مهمً� يف امل�سكالت ال�سحية يف كثري من القرى واالأ
م�كن التي كرث فيه� �سوء التغذية اأو قلة الطع�م، مهم� ك�نت  ول يف االأ طعاما ً كافيا ً. لذلك يجب اأن يكون ”حت�سني الطع�م“ همن� االأ

خرى. امل�سكالت االأ

ن اأ�سب�به� كثرية. يجب اأن ت�س�عدوا جمتمعكم املحلي على حتديد اخلطوات املمكنة  هن�ك طرق كثرية ملع�جلة م�سكلة �سوء التغذية الأ
خر  االآ والبع�ص  نت�ئج �سريعة  عم�ل يعطي  االأ اأف�سل. بع�ص  اإىل احل�سول على تغذية  تلبية ح�ج�تهم  ف�سل ل�سم�ن  االأ الطريقة  وتقرير 

يحت�ج اإىل وقت اأطول. عليكم اأن تخت�روا مع الن��ص اأف�سل الطرق التي ميكن اأن تالئم بيئتكم واملر�سحة للنج�ح.

مثلة لطرق �س�عدت الن��ص يف تلبية احتي�ج�تهم الغذائية. وتعطي بع�ص الطرق نت�ئج فورية، بينم� حتت�ج اأخرى اىل فرتة  واليكم بع�ص االأ
زمنية اأطول. ويتوجب عليكم وقومكم تقرير الطرق املفيدة يف منطقتك.





اختيار فكرة جديدة

قد ال يتي�سر تطبيق كل االقرتاح�ت ال�س�بقة يف حميط عملن�، ولكن قد يكون بع�سه� من��سب 
دليل على  التجربة خري  تكون  م�  بتعديله. غ�لب�ً   اإذا قمن�  املت�حة  ومواردن�  لو�سعن� اخل��ص 

فع�لية اخلطوة اجلديدة اأو عدم فع�ليته�.

نن� لن نخ�سر كثريا ً اإذا ف�سلت التجربة اأو اإذا  حني جنرب فكرة جديدة نبداأ مب�صروع �صغري الأ
دعت احل�جة اإىل تعديله�. ف�إذا جنحت يبداأ الن��ص بتطبيقه� ب�سكل اأو�سع.

خط�ء  اأنكم �ستتعلمون االأ اأن تكرروا التجربة نف�سه� مع �سيء من التغيري، وال �سك  اإذا ف�سلت التجربة فقد يكون من املمكن  ال تي�أ�سوا 
مبقدار م� �ستتعلمون من النج�ح�ت. ولكن اإبداأوا بداية متوا�سعة.

مثال على جتربة فكرة جديدة:
ج�س�م. ولكن هل تنبت هذه احلبوب يف منطقتكم؟ اإذا ك�ن ذلك ممكن�ً  فهل  نعلم اأن بع�ص اأنواع احلبوب ك�ل�سوي� غذاء ممت�ز لبن�ء االأ

يقبله� الن��ص طع�م�ً ؟
ر�ص. اأو قطعتني اأو ثالث قطع تتنوع فيه� الرتبة اأو كمية املي�ه. اإذا نبتت احلبوب، نطبخه� بطرق متنوعة  نبداأ بزراعة قطعة �سغرية من االأ
التج�رب بهدف  نوا�سل  له�.  �سلح  االأ م�كن  االأ نتو�سع يف زراعته� يف  الن��ص  اإذا تقبله�  تن�وله� كغذاء.  الن��ص على  اإقب�ل  ونراقب مدى 

حت�سني املح�سول.

�سمدة، كمية امل�ء، زرع اأنواع خمتلفة من احلبوب. . . ولكي  ح�ولوا اأن جتربوا كثريا ً من العوامل املوؤثرة، مثال ً: نوعية الرتبة، ا�ستعم�ل االأ
خرى بدون تغيري. ف�سل بينه�، نغري ع�مالً  واحداً  منه� يف كل مرة وتبقى كل ال�سروط  والعوامل االأ نكت�سف الع�مل االأ

�سمدة احليوانية يف منو احلبوب والكمية الالزمة، نزرع عدة قطع �سغرية متال�سقة ونعّر�سه� لل�سروط  : لتحديد الف�ئدة من االأ مثالً 
ر�ص بكمية خمتلفة من ال�سم�د قبل الزرع  نف�سه� من امل�ء واأ�سعة ال�سم�ص، ون�ستعمل نوع احلبوب نف�سه. ولكن ن�سيف اإىل كل قطعة من االأ

تي: كم� يف ال�سكل االآ

كث�ر منه م�سر. هذا مث�ل واحد فقط ، فقد تدل جت�ربكم على اأ�سي�ء  تدل هذه التجربة على اأن ا�ستعم�ل بع�ص ال�سم�د مفيد ولكن االإ
اأخرى. اختربوا ب�أنف�سكم!



ر�ص العمل على اإيجاد توازن بني النا�ص واالأ

كل. تعتمد ال�سحة على عدة عوامل اأهمه� اأن يكون لدى الن��ص كف�يتهم من االأ

ر�ص ف�إنه� تنتج املزيد من الطع�م. اإن على الع�مل ال�سحي اأن يتعلم الطرق التي تزيد  ر�ص. اإذا اأح�سّن� ا�ستخدام االأ وم�سدر الغذاء هو االأ
ر�ص، فهي ك�فية  ر�ص فتطعم الن��ص ب�سكل اأف�سل اليوم ويف امل�ستقبل. ولكن تبقى هن�ك حدود ملدى م� ميكن اأن تعطيه االأ من خ�سوبة االأ
ر�ص  ر�ص ال ميلكون امل�صاحة الكافية من االأ طع�م عدد حمدد من الن��ص. والواقع اليوم اأن عددا ً كبريا ً من النا�ص الذين يزرعون االأ الإ

لتلبية حاجاتهم الغذائية واحلفاظ على �صحتهم:

ر�ص التي  هل عدة اأطف�ل بحيث ال يتمكنون من اإ�سب�عهم مب� تعطيه االأ مر �سوءا ً يف اأم�كن كثرية من الع�مل. وغ�لب� ً م� ينجب االأ ويزداد االأ
ي�سمح لهم بزرعه� وح�سده�.

�سرة اأو م�س�عدة الن��ص على احل�سول على العدد  ر�ص عن طريق تنظيم االأ وت�ستهدف برامج �سحية عديدة خلق توازن بني الن��ص واالأ
”تنظيم  ت�أثري  ولكن  اأف�سل.  اأكرث و�سحة  اأو�سع وطع�م�ً   اأر�س�ً   تعني  ال�سغرية  الع�ئالت  اأن  اأ�س��ص  طف�ل، على  االأ يريدونه من  الذي 
طف�ل ي�س�عدون يف العمل دون اأجر، وقد يح�سلون  طف�ل ط�مل� هم فقراء. ف�الأ �سرة“ وحده يبقى قليالً . ف�لن��ص يريدون املزيد من االأ االأ

على بع�ص امل�ل عندم� يكربون. وقد يعتنون ب�أهلهم واأجدادهم عندم� حتل بهم ال�سيخوخة في�صكلون بذلك �صمانة اإجتماعية.

طف�ل ”�سرورة  طف�ل يف بلد فقري يوؤدي اإىل ك�رثة اقت�س�دية. ولكن وعلى م�ستوى الع�ئلة الفقرية، ف�إن كرثة االأ فراط يف عدد االأ اإن االإ
طف�ل وهم �سغ�ر. اقت�س�دية“. وخ��سة عندم� يتوفى الكثري من االأ

ر�ص لي�ص هو �سبب اجلوع و�سوء التغذية، بل اإن ال�سبب  وتتبنى جمموع�ت وبرامج اأخرى نهب اأخر يف عمله�. فهم يعلمون اأن �سيق االأ
ر�ص من قبل جمموعة قليلة اأن�نية من الن��ص. لذا يكون التوازن املطلوب الذي تعمل هذه الربامج من اأجله، هو يف  هو احتك�ر خريات االأ
ر�ص  خرى. اإن هذا ي�س�عد الن��ص على ال�سيطرة على �سحتهم والتحكم ب�الأ ر�ص والرثوات وموارد املجتمع االأ العمل على توزيع اأعدل لالأ

وبحي�تهم ب�سكل اأف�سل.

ر�ص والرثوة ب�سكل اأعدل بني الن��ص بحيث تتوفر لهم  �سرة يكون �سغرياً  يف احل�الت التي يتم به� توزيع االأ ومن املعلوم اأن عدد اأفراد االأ
�سرة تفيد عندم� يقرر الن��ص ب�أنف�سهم تطبيقه�. �سم�نة اقت�س�دية. اإن برامج تنظيم االأ

ر�ص يتم عن طريق م�س�عدة الن��ص يف حتقيق توزيع اأف�سل لرثوات وتطبيق عدالة اإجتم�عية  ربح اأن حتقيق التوازن بني الن��ص واالأ واالأ
�سرة وحده. بداًل من اللجوء اإىل تنظيم االأ

ر�ص  جتم�عي للمحبة. والع�مل ال�سحي الذي يحب الن��ص يعمل من اأجل توازن اأ�س�ص التوزيع الع�دل لالأ وقد قيل اأن العدالة هي املعنى االإ
خرى. والرثوات وموارد املجتمع االأ



العمل باجتاه توازن 
بني الوقاية والعالج

مد.  نية واحل�ج�ت الطويلة االأ حي�ن توازن بني احل�ج�ت االآ التوازن بني الوق�ية واملع�جلة هو يف بر معظم االأ

جوبة على ح�ج�تهم امللمو�سة. وكثرياً  م� يكون  اإن على الع�مل ال�سحي، اأن يذهب اإىل الن��ص ويعمل معهم وي�س�عدهم على اأن يجدوا االأ
اأول هموم الن��ص هو �سف�ء مر�س�هم وطم�أنتهم ومع�جلة اأوج�عهم، ولذا فاإن امل�صاعدة على ال�صفاء يجب اأن تكون على راأ�ص واجبات 

العامل ال�صحي.

م�م: ففي اأثن�ء اهتم�مه بح�ج�ت الن��ص امللحة، عليه اأن يح�ول م�س�عدتهم على التطلع اإىل امل�ستقبل،  ولكن عليه دائم�ً  اأن يتطلع اإىل االأ
الم ميكن جتنبه�، وان ب��ستط�عتهم اأن يتخذوا اخلطوات الوق�ئية ب�أنف�سهم. مرا�ص واالآ واأن ي�س�عدهم على اإدراك اأن الكثري من االأ

مرا�ص الراهنة ح�لي�ً ، عندم� يوجهون انتب�ههم نحو  على الع�مل ال�سحي اأن ينتبه. فهن�ك ع�ملون وخمططون �سحيون يتج�هلون االأ
اأمرا�ص قد حتدث يف امل�ستقبل. وعندم� يف�سلون يف تلبية متطلب�ت الن��ص احل�لية، ف�إنهم يف�سلون يف ك�سب م�س�ركة الن��ص لهم، فرتاهم 

يق�سرون يف الكثري من عملهم الوق�ئي.

الوقاية واملعاجلة ي�صريان جنبا ً اإىل جنب: ف�ملع�جلة املبكرة غ�لب�ً  م� متنع املر�ص الب�سيط من اأن ي�سبح خطراً . ف�إذا ا�ستطعتم اأن 
ت�س�عدوا الن��ص على اإدراك م�سكالتهم ال�سحية ال�س�ئعة والبدء ب�ملع�جلة املبكرة يف بيوتهم، فقد مينع هذا كثرياً  من املع�ن�ة التي ال 

لزوم له�.

العالج املبكر �صكل من اأ�صكال الدواء الواقي.

اإذا اأردمت اأن يتع�ون الن��ص معكم فابداأوا معهم. ينبغي اأن تعملوا على حفظ التوازن بني الوق�ية والعالج ب�سكل مقبول من الن��ص. ويعتمد 
م�م كلم�  هذا التوازن اإىل درجة كبرية على موقف الن��ص احل�يل من املر�ص وال�سحة وال�سف�ء. فكلم� �س�عدن�هم على التطلع اإىل االأ
اأن امليزان يتحول حتوالً  طبيعي�ً  ومييل مل�سلحة  مرا�ص التي ميكن حم�ربته�، وكلم� وجدن�  اختلف �سلوكهم وموقفهم وازداد عدد االأ

الوق�ية.

�سغ�ء اإليكم. ولكن عندم� ت�س�عدوه� يف  م طفل مري�ص اأن الوق�ية خري من العالج، فهي لن تكون ملى ا�ستعداد  لالإ ال ميكن اأن تقولوا الأ
رع�ية طفله� ومع�جلته، مينكم اأن تقولوا له� اأن الوق�ية مهمة كذلك.

�صجعوا النا�ص على اأن يهتموا بالوقاية - ولكن ال جتربوهم على ذلك.

 : اإليكم طلب�ً  للعالج. مثالً  اأف�سل وقت للتحدث مع الن��ص عن الوق�ية هو عندم� ي�أتون  اإن  ا�صتعملوا املعاجلة مدخال ً اإىل الوقاية: 
ح�سرت اإمراأة مع طفل م�س�ب ب�لديدان. اإ�سرحوا له� كيفية املع�جلة، ولكن اإ�سرحوا له� ولطفله� كيف تنت�سر الديدان وال�سبل الكثرية 

التي حتول وا�س�بتهم ب�لديدان. زوروا الن��ص يف بيوتهم مل�س�عدتهم على اتخ�ذ خطوات له� مفعول اأكرب يف الرع�ية الذاتية.

ا�صتغلوا املعاجلة لتعليم الوقاية.



ً دوية ا�صتعماال ً حمدودا ً ومعقوال  ا�صتعمال االأ
دوية احلديثة مهمة للغ�ية  مور يف الرع�ية ال�سحية. ف�الأ اإن تعليم الن��ص ا�ستعم�ل الدواء ب�سكل حمدود ومعقول، هو واحد من اأ�سعب االأ
مرا�ص ال يحتاج اإىل اأي دواء، ف�جل�سم ميكنه اأن يق�وم املر�ص ب�لراحة والطع�م اجليد ف�سالً  عن  نق�ذ حي�ة الن��ص. ولكن معظم االأ الإ

بع�ص الو�سف�ت املنزلية. 

ر�س�ئهم. ولكنهم عندم� ي�سحون يظنون اأن الدواء هو الذي  وقد يطلب الن��ص دواءاً  ال يحت�جون اإليه، وقد منيل اإىل اإعط�ئهم الدواء الإ
�سف�هم. مع اأن احلقيقة هي اأن اأج�س�مهم هي التي ا�سرتدت ع�فيته� بنف�سه�. 

�سب�ب التي جتعلهم ي�ستغنون عن ا�ستعم�ل  اأن ن�سرح لهم ب�سرب االأ وبدالً  من جعل الن��ص يعتمدون على الدواء غري ال�سروري، يجب 
هم هو اأن نخرب الن��ص م� ميكنهم اأن يقوموا به باأنف�صم لتغلبوا على اأمرا�سهم. الدواء. واالأ

بهذه الطريقة ن�س�عد الن��ص على االعتم�د على مورد ”حملي“ )االعتم�د على اأنف�سهم( ولي�ص علل مورد ”خ�رجي“ )الواء(. ونكون قد 
نه ال يوجد دواء ال يحمل خماطرمعينة عند ا�صتعماله. قدمن� لهم حم�ية الأ

�سه�ل:  مث�ل: هن�ك م�سكالت �سحية يطلب الن��ص له� دواء ال يلزم: )1( الزك�م )الربد(، )2( ال�سع�ل اأو الكحة اخلفيفة، )3( االإ

�سبريين عند احل�جة. وال يفيد يت�ت�ً  ا�ستعم�ل البن�سلني اأو التيرتا�سيكلني  الزكام ال�صائع عالج الراحة و�سرب ال�سوائل بكرثة، وتن�ول االأ
خرى وامل�س�دات االأ

ال�صعال اخلفيف اأو حتى ال�سع�ل ال�سديد )مع مواد خم�طية اأو بلغم( عالجه يف تن�ول كمي�ت وافرة من ال�سوائل لتليني املواد املخ�طية 
وت�سهيل ال�سع�ل. وهذا اأف�سل من ا�ستعم�ل اأي �سراب خ��ص ب�ل�سع�ل. اإن ا�ستن�س�ق بخ�ر امل�ء ي�س�عد على حتقيق راحة اكرث من اأي �سيء 

خرى غري ال�سرورية. دوية االأ اأخر. الن��ص على عدم االعتم�د على ”اأدوية“ اأو �سوائل ال�سع�ل اأو على االأ

دوية امل�ستعملة )النيومي�سني، ال�سرتبتومي�سني، الك�ولني  دوية ال ي�س�عد على ال�سف�ء. والكثري من االأ طف�ل: اإن ا�ستعم�ل االأ �صهال عند االأ االإ
- والبيكتني، اللوموتيل،  االأ نرتوفيوفورم والكورامفينيكول( �س�ر ا�ستخدامه. املهم اأن يتن�ول الطفل كمية كبرية من امل�ء اأو ال�سوائل 
يفهمن ذلك  مه�ت  االأ والنج�ح يف جعل  الدواء.  ومل�ص  م  االأ �صهال هو  االإ الطفل من  �صفاء  اإن مفتاح  الغذاء،  ك�فية من  وكمية  املفيدة 

طف�ل. ويتعلمن م� يجب عمله كفيل ب�إنق�ذ حي�ة الكثري من االأ



كث�ر: �سب�ب كثرية، اإن االإ دوية بكرثة، وهذا �سيء موؤ�سف الأ طب�ء والن��ص االأ ي�ستعمل االأ
إذا ا�صتطعت اأن تعالج  - يهدر امل�ل - اإذ ميكن ا�ستغالل امل�ل نف�سه ل�سراء ال�سروري من الطع�م. يقول الطبيب العربي احلكيم الرازي: ”ا

بالغذاء فال تعالج بالدواء“.
- يجعل الن��ص يعتمدون على اأ�سي�ء ال يحت�جونه� فعالً  )وغ�لب م� يعجزون عن حتمل ثمنه�(.

ن�س�ن نف�سه عندم� ي�ستعمل دواءاً  ال يحت�ج اإليه. - لكل دواء خم�طر عند ا�ستعم�له. فهن�ك دائم�ً  احتم�ل اأن ي�سر االإ
مرا�ص اخلطرة. - واملهم: اأن الدواء الذي ي�ستعمل كثرياً  يف اأمور ب�سيطة يفقد مفعوله عندم� نحت�ج اإليه يف مق�ومة االأ

لته�ب�ت ب�سيطة يف ع�ملن� العربي اأنقده  وي�سكل الكلورامفينيكول مث�الً  على فقدان الدواء ملفعوله املوؤثر: ف��ستعم�ل هذا الدواء املهم الإ
اأك�سب التيفوئيد من�عة �سد الدواء جعلته يفقد  فع�ليته �سد حمى التيفوئيد ال�سديدة اخلطر. ف�ملب�لغة يف ا�ستعم�ل الكلورامفينيكول 

مفعوله.

دوية. �سب�ب يجب احلد من ا�ستعم�ل االأ لكل هذه االأ

ولكن كيف نفعل ذلك؟ اإن القوانني ال�س�رمة والقيود وح�سر و�سف الدواء و�سرفه ب�ملخت�سني فقط، مل تنحح يف منع الن��ص من اإ�س�ءة 
دوية بحر�ص و�سمن حدود لن يعّم اإال حني ي�سم بح الن��ص اأكرث دراية بدوافع ا�ستعم�له وحم�ذيره. دوية. اإن ا�ستعم�ل االأ ا�ستعم�ل االأ

دوية ب�صكل حمدود ومعقول  اإن توعية النا�ص على ا�صتعمال االأ
هي من اأهم وظائف العامل ال�صحي. هي من اأهم وظائف العامل ال�صحي.

دوية احلديثة. م�كن التي يكرث فيه� ا�ستعم�ل االأ ت�ستد اأهمية التوعية خ�سو�س�ً  يف االأ

حني ال تكون هناك �صرورة ال�صتعمال الدواء، علينا اأن ن�صرح ذلك �صرحا ً وافيا ً ووا�صحا ً.

دوية، والف�سل 9 عن ا�ستعم�ل احلقن واإ�س�ءة ا�ستعم�له�، والف�سل  ملزيد من املعلوم�ت راجعوا الف�سل 6 عن ا�ستعم�ل و�سوء ا�ستعم�ل االأ
ول عن الو�سف�ت املنزلية ال�سحيحة. االأ



اإكت�صاف مدى التقدم: التقييم

مام“ هو الطريق الوحيد للتقدم اىل االأ الوراء  اىل  خطوة  الرتاجع  ”اإن 

ن�س�ن نظرة ف�ح�سة على م� حققه هو والن��ص من حوله من جن�ح يف عملهم ال�سحي وكم  اأن يلقي االإ خر،  من املفيد بني احلني واالآ
ه�يل املنطقة؟ حققوا، م� الذي تغرّي حق�ً  واأدى اىل حت�سني الظروف ال�سحية واملعي�سية الأ

ن�سطة التي ميكن قي��سه�. مثالً : ومن املفيد اأن ت�سجل كل �سهر اأو كل ع�م االأ
�سر التي بنت املراحي�ص؟ - كم هو عدد االأ

- كم هو عدد الفالحني الذين ي�سرتكون يف ن�س�ط�ت توؤذي اىل حت�سني اأرا�سيهم ومزروع�تهم؟
م والطفل دون خم�ص �سنوات )فحو�س�ت منتظمة وتعليم(؟ طف�ل الذين ي�سرتكون يف برن�مج رع�ية االأ مه�ت واالأ - كم هو عدد االأ

�سئلة ت�س�عدن� على قيا�ص العمل الذي مت اإجنازه. ولكن حتديد اأثرهذه الن�س�ط�ت على ال�سحة يتطلب اأن جنيب عن اأ�سئلة  مثل هذه االأ
اأخرى مثل:

�س�بة ب�لديدان يف ال�سهر امل��سي )اأو الع�م امل��سي( مق�رنة  �سه�ل اأو ظهرت عليهم عالم�ت االإ طف�ل الذين اأ�س�بهم االإ - كم هو عدد االأ
بعددهم قبل بن�ء املراحي�ص؟

- كم ك�ن حم�سول هذا املو�سم )من الف��سولي� اأو القمح اأو العد�ص اأو منتوج�ت اأخرى( مق�رنة ب�ملح�سول قبل تطبيق طرق التح�سني؟
�سح�ء الذين ينمون ب�سكل �سليم ويزداد وزنهم على ”بط�قة الطفل ال�سحية“ مق�رنة بعددهم عند بدء برن�مج  طف�ل االأ - كم هو عدد االأ

طف�ل دون اخل�م�سة؟ رع�ية االأ
طف�ل الذين يتوفون اأقل من ال�س�بق؟ - هل ب�ت عدد االأ

مه�ت  اإن تقييم مدى جن�ح حتقيق اأي ن�س�ط يتطلب جمع معلوم�ت معينة قبل القي�م بذلك الن�س�ط وبعده. مثال ً. اإذا كن� نريد اأن نعلم االأ
التوعية. وبعد �سنة من بدء برن�مج  الن�س�ء املر�سع�ت قل بدء برن�مج  اأوالً  عدد  ف�إنن� ن�سجل  م،  االأ اإر�س�ع الطفل حليب/ لنب  اأهمية 

التعليم، نع�ود ت�سجيل عددهن وهذه الطريقة متكنن� من تقدير اأثر تعليمن�.

وقد نقرر اأن نحدد اأهداف�ً  . مث�ل: نتمنى وجمعيتن� ال�سحية اأن ي�سبح لدى %80 من الع�ئالت مراحي�ص خ��سة يف نه�ية الع�م. ن�سّجل 
اأكرث  اأن جنتهد  اأن علين�  اأق�م ثلث ال�سك�ن فقط مراحي�ص يف نه�ية ال�سهر ال�س�د�ص فهذا يعنى  عدد البيوت امل�س�ركة كل �سهر، ف�إذا 

نف�سن�. لنحقق الهدف الذي و�سعن�ه الأ

جناز. حتديد الهدف كثني ا ما ي�صاعد النا�ص على مزيد من العمل واالإ

�سي�ء قبل العمل واأثناءه،  وبعده. اإن تقييم نت�ئج الن�س�ط�ت ال�سحية يتطلب اأن نقي�ص ونعد بع�ص االأ

خرين، و�سكل تعلم الن��ص،  مور يف عملن� ال�سحي ال ميكن قي��سه�. نعني بذلك العالق�ت بينن� وبني االآ ولكن لنتذكر ب�أن بع�ص اأهم االأ
�س��سية.  مل. وهو تعزيز قوة الن��ص وت�س�منهم يف الدف�ع عن حقوقهم االأ وعملهم مع�ً . انه مدى منو التع�طف وامل�سوؤولية وامل�س�ركة واالأ

مور ولكن يتوجب علين� نتذكر ونراعيه� عندم� نت�أمل التغيريات التي حتدث. ال ميكنن� قي��ص هذه االأ



العامل ال�صحي يف دور املربي:
التعّلم والتعليم معا ً

مور التي توؤثر ب�ل�سحة، قد نظن ب�أن م�سوؤولي�ت الع�مل ال�سحي �سبه م�ستحيلة لكرثته�. و احلقيقة اأنن� ال نحقق  بعد اأن ندرك عدد االأ
اأبداً  الكثري من االإجن�زات اإذا ح�ولن� اأن نوؤمن العن�ية ال�سحية وحدن�.

إذا اأ�صبح النا�ص باأنف�صهم م�صوؤولني  ال ميكن حتقيق تغريات مهمة اإال ا
عن �صحتهم و�صحة جمتمعهم املحلي.

اإن احلف�ظ على �سحة املجتمع وخريه، يعتمد على م�س�ركة جميع اأفراده. وذلك ي�ستوجب الت�س�رك يف امل�سوؤولية واملعرفة.

هل، واملزارعني، ومعلمي ومعلم�ت املدار�ص  طف�ل، واالأ خرين - اأن تعلموا االأ وىل كع�ملني �سحيني هي يف تعليم االآ ولهذا ف�إن مهمتكم االأ
والع�ملني يف ال�سحة. وكل اإن�س�ن حولكم.

خرين على اأن يتطوروا وعلى اأن نتطور معهم. واملعلم  ن�س�ن. ف�لتعليم هو م�س�عدة االآ اإن فن التعليم هو اأهم مه�رة ميكن اأن يتعلمه� االإ
على اأن ينطلقوا من  خرين  االآ ي�صاعد  الذي  ن�صان  االإ بل  خرين،  االآ روؤو�ص  يف  ن�صان الذي ”ُيدخل“ املعلومات  الناجح لي�ص ذلك االإ

�صياء اجلديدة باأنف�صهم. اأفكارهم الذاتية واأن يكت�صفوا االأ

حي�ء واحلقول، والطرق�ت. وقد ي�سكل  يجب اأال يقت�سر التعلم والتعليم على املدار�ص ومراكز ال�سحة بل يجب اأن ميتد اىل البيوت واالأ
�سخ��ص املر�سى اأف�سل فر�سة  للتعليم بحكم موقعكم كع�ملني �سحيني. ولكن عليكم البحث عن كل الفر�ص  الوقت الذي تع�ينون فيه االأ

ه�يل على التفكري امل�سرتك والعمل امل�سرتك . راء وامل�س�ركة، وم�س�عدة االأ املمكنة لتب�دل االآ



اأدوات يف التعليم
فنان“ واملعلم  فن  ”التعليم 

بقم��ص  األواح مغط�ة  ا�ستعم�ل  اإن  الف�نيال(:  اأو  الوبر  )لوح  الوبرية  ال�صبورة 
نه ي�س�عد  قطني )من قم��ص الف�نيال( مالئم ملخ�طبة جمموعة من الن��ص. الأ
على تغيري وخلق ر�سوم جديدة. نغطي قطعة خ�سب مربعة ال�سكل بقم��ص من 
اأو ال�سور عليه�  الر�سوم�ت  من  خمتلفة  اأ�سك�ل  تعليق  ميكنن�  نه  ”الف�نيال“ الأ

�سك�ل. بف�سل قطع �سغرية من ”ورق الزج�ج“ التي يتم ”ل�سقه�“ خلف االأ

املل�صقات: ”ال�سورة توازي األف كلمة“. ميكن اإل�س�ق بع�ص ال�سور الب�سطية 
مع اأو بدون كلم�ت على �سبورة مل )لوح( يف املركز ال�سحي اأو اأي مك�ن ميكن اأن يراه� الن��ص 

منه. وميكن اأخذ بع�ص ال�سور اأو الر�سوم من هذا الكت�ب.
لتكبري حجم اأو قي��س�ت الر�سم : يف ح�ل عدم وجود اآلة ن�سخ )فوتو كوبي( ميكن تغيري حجم 

ال�سورة يدوي�ً : نر�سم ب�لقلم الر�س��ص مربع�ت مت�س�وية فوق الر�سم الذي نريد اأن ننقله.
اأو على  املل�سق�ت  ورقة  بقلم ر�س��ص على  كرب  االأ املربع�ت  نف�سه من  العدد  اأخرى  نر�سم مرة 
الورق املقوى )الكرتون( ثم ننقل ال�سورة، مربع� ً مربع� ً. منحي اخلطوط الر�س��سية بعد اإنه�ء 

الر�سم.
طف�ل اإعداد  وميكن اأن نطلب من ر�س�م احلي اأو القرية اأن ير�سم اأو يلون مل�سق�ت. اأو ميكن لالأ

مل�سق�ت حول موا�سيع خمتلفة.

فك�ر اىل الغري. مثال ً: عند التحدث اىل الن�س�ء والق�بالت  النماذج والعرو�ص ت�س�عد على نقل االأ
عن احلر�ص على قطع احلبل ال�سري عند الوليد احلديث، ميكنك �سنع دمية متتل الوليد ول�سق 

حبل رفيع من القم��ص بوا�سطة دبو�ص على البطن. ميكن اأن تفعل الق�بالت ال�سيء نف�سه لتعليم الن�س�ء 
اأ�سي�ء موجودة يف البيئة ك�لنبتة الذابلة والنبتة املنتع�سة ل�سرح مو�سوع  خري�ت. وميكن ا�ستخدام  االأ

�س�رة اىل اأهمية امل�ء. اجلف�ف واالإ

فالم والفيديو: وتتوافر حول موا�سيع �سحية خمتلفة يف عدة اأم�كن من الع�مل.  ال�صرائح امللونة واالأ
وبع�سه� يعر�ص ق�س�س�ً  م�سل�سلة. كم� تتوافر اأجهزة

ب�سيطة �سهلة اال�ستعم�ل وك�س�ف�ت تدار على البط�رية.
خرية من هذا  جزاء االأ وجتدون الئحة بعن�وين مفيدة ملجموع�ت تعنى ب�نت�ج موارد يف ال�سحة، يف االأ

الكت�ب.



فكار طرق اأخرى لنقل االأ

مر. مور ف�إن رواية حك�ية )وخ��سة اإذا ك�نت واقعية( قد ي�سهل االأ رواية الق�س�ص: حني ي�سعب علين� تف�سري بع�ص االأ

حي�ن، فقد ال ت�سدقني. ولكني اإذا حكيت  مث�ل: اإذا اأخربتك ب�أن املر�سدة ال�سحية قد ت�ستطيع ت�سخي�ص اأف�سل من الطبيب يف بع�ص االأ
لك ق�سة املر�سدة ال�سحية وف�ء والتي تدير مركز تغذية يف ال�سودان فقد تفهم ق�سدي.

ي�م، و�سل طفل �سغري ومري�ص اىل مركز التغذية وك�ن قد اأر�سله الطبيب الذي يعمل من مركز �سحي جم�ور ب�سبب �سوء تغذية  يف اأحد االأ
الطفل. وك�ن الطفل م�س�ب� ً ب�ل�سع�ل )الكحة( كذلك، ولذا فقد و�سف الطبيب له دواء لل�سع�ل. قلقت وف�ء حل�ل الطفل. فهي تعلم بفقر 
كرب ك�ن مري�س�ً  لفرتة طويلة وانه  خ االأ ع�ئلته وبوف�ة �سقيق اكرب �سن�ً  من الطفل قبل اأ�س�بيع. ذهبت وف�ء لزي�رة الع�ئلة وعلمت ب�أن االأ
ك�ن ي�سعل ويب�سق دم�ً . بعده� زارت وف�ء املركز ال�سحي لتخرب الطبيب ب�أنه� تخ�سى اأن يكون الطفل م�س�ب�ً  مبر�ص ال�سل. بعد اإجراء 
الفحو�ص، تبني اأن وف�ء حمقة . . . وهكذا، حددت املر�سدة ال�سحية امل�سكلة احلقيقية قبل الطبيب و�س�عدته� معرفته� ب�لن��ص يف بلدته� 

وزي�رتهم يف من�زلهم.

مث�ل  والق�س�ص جتعل التعلم اأكرث ت�سويق�ً . وي�س�عد الع�ملني ال�سحيني اأن يكونوا ذوي معرفة يف فن رواية الق�س�ص. وكذلك ف�إن لالأ
فك�ر ال�سحية املفيدة وتر�سيخه�. قوال ال�سعبية املالئمة دوراً  خ��س�ً يف تعزيز االأ واحلكم واالأ

دوار: توؤثر الق�س�ص اأكرث حني منثله�. وقد ت�ستطيع اأنت اأو  التمثيل ولعب االأ
معلم املدر�سة اأو اأحد اأفراد اللجنة ال�سحية اأن يوؤلفوا بع�ص امل�س�هد التمثيلية 

الق�سرية ليمثله� اأطف�ل املدر�سة.
طف�ل يف ثي�ب ذب�ب ويحومون حول الطع�م. الذب�ب يوؤثر يف  يتنكر بع�ص االأ
الذب�ب ال ي�ستطيع  طف�ل منه ومير�سون. ولكن  الطع�م املك�سوف، في�أكل االأ
ال  الطع�م  هذا  يتن�ولون  الذين  طف�ل  واالأ املغطى،  الطع�م  اىل  الو�سول 

مير�سون.

فك�ر  االأ ن�سر  يف  ا�ستخدامه�  وميكن  فك�ر.  االأ غ�ين  االأ تر�سخ  غاين:  االأ
ف�سل اأن يكون حلنه� �س�ئع�ً  معروف�ً  اأو فولكلوريً�. ال�سحية. ومن االأ

يزداد عدد النا�ص الذين يدركون ويتذكرون 
فكار. كلما ا�صتنبطنا طرقا ً ت�صركهم يف االأ



العمل والتعلم معا ً من اأجل امل�صلحة امل�صرتكة

فك�ر: هن�ك طرق متنوعة حلث الن��ص وت�سجيعهم على العمل مع�ً  لتلبية احتي�ج�تهم امل�سرتكة. اإليكم بع�ص االأ

القرية  ب�أمور  و املعنيني  الق�درين  الن��ص  القرية )البلدة( جمموعة من  اأه�يل  اأن يخت�ر  ميكن  -1 جلنة �صحية قروية )اأو حملية(: 
)البلدة(، للم�س�عدة يف تخطيط وقي�دة ن�س�ط�ت تهدف اىل تعزيز �سالمة املجتمع املحلي، )على �سبيل املث�ل:حفر للنف�ي�ت اأو اإن�س�ء 

املراحي�ص(. وميكن اأن يت�س�رك الع�مل ال�سحي م�سوؤولي�ته مع اأن��ص  اآخرين. بل يجب عليه اأن يت�س�رك� معهم.

مه�ت واأطف�ل املدار�ص وال�سب�ن واملع�جلون ال�سعبيون وغريهم ميلكنهم اأن يجتمعوا ملن�ق�سة االحتي�ج�ت  ب�ء واالأ -2 النقا�ص اجلماعي: االآ
فك�ر والبن�ء على م� يعرفونه. وامل�سكالت ال�سحية. وقد تكون غ�يتهم الرئي�سية م�س�عدة الن��ص على االأ

-3 احتفاالت العمل: ميكن اأن تتم امل�س�ريع املجتمعية )كتنظيف احلي / 
اإذا �س�عد  اأو �سق جم�ري( يف �سرعة ومرح  اأو متديد �سبكة للمي�ه  القرية 
لع�ب، وال�سب�ق�ت واملرطب�ت واجلوائز الب�سيطة ت�س�عد يف  اجلميع به�. ف�الأ

حتويل العمل اىل لعب وت�سلية. ا�ستعملوا خي�لكم!

خالل  من  �سع�ر  االأ خف�ص  يف  الن��ص  ت�س�عد  اأن  ميكن  التعاونيات:   4-
اىل  يوؤدي  اجلم�عي  التع�ون  اإن  ر�ص.  واالأ والتخزين،  دوات،  االأ ت�س�ركهم 

ازده�ر املجتمع.

-5 زيارات ف�صول )�صفوف( املدار�ص : اإعملوا مع معلم�ت ومعلمي املدار�ص 
املتعلقة ب�ل�سحة، عن طريق  الن�س�ط�ت  القرية )البلدة( على ت�سجيع  يف 

طف�ل ب�سرعة وميكنهم  العرو�ص واللعب والتمثيل. وميكن اأي�س� ً دعوة جمموع�ت �سغرية التالمذة لزي�رة املركز ال�سحي. وهكذا يتعلم االأ
”من طفل - اىل -  اأتيحت لهم الفر�سة. )راجع برن�مج  اإذا  خرين. يرحب مب�س�ركتهم الفعلية يف العمل ال�سحي  اأي�س�ً  م�س�عدة االآ

طفل“. انظر املراجع يف اآخر الكت�ب(.

طف�ل ال�سغ�ر )دون �سن اخل�م�سة( على اإطالع  م والطفل:  من املهم للف�ية اأن تكون الن�س�ء واأمه�ت االأ -6 اجتماعاث حول �صحة االأ
جيد ب�حتي�ج�تهم ال�سحية واحتي�ج�ت اأطف�لهم. وت�سكل الزي�رات املنتظمة اىل املراكز ال�سحية فر�س�ً  للك�سف والتعّلم كذلك. اأطلبوا 
طف�ل )انظر بط�قة الطفل  مه�ت االحتف�ظ ب�سجالت اأطف�لهن ال�سحية واإح�س�ره� معهن يف الزي�رة ال�سهرية لت�سجيل وزن االأ من االأ
م التي تفهم البط�قة ب�أن طفله� ي�أكل وينمو جيداً . وميكن اأن تتعلم الن�س�ء كيفية قراءة البط�قة )جدول  ال�سحية(، غ�لب�ً  م� تعتز االأ

مه�ت املهتم�ت ب�ملو�سوع على تنظيم هذه الن�س�ط�ت وقي�دته�. النمو( حتى ولو مل ي�ستطعن القراءة. ميكنكم اأن تدّربوا االأ

-7 الزيارات املنزلية: اإن زي�رات ال�سداقة اىل بيوت الن��ص خ�سو�س� ً تلك البيوت التي تع�ين م�سكالت �سحية خ��سة، وبيوت الذين قلم� 
يزورون املركز ال�سحي اأو الذين ال ي�س�ركون يف الن�س�ط�ت الع�مة. اإحرتموا خ�سو�سي�ت الن��ص وال تزوروهم اإذا �سعرمت اأن الزي�رة ميكن 

�سخ��ص ال�سعف�ء(. طف�ل اآو االأ اأن تكون غري ودية )اإال اإذا ك�ن هن�ك خطر على االأ



فكار وم�صاركتها �صن املجموعة  طرق لتبادل االأ

�ستعلمون اأثن�ء عملكم يف ال�سحة، ب�أن جن�حكم يف حت�سني �سحة الن��ص يعتمد على مه�رتكم كمعلمني اأكرث من اعتم�ده على معرفتكم 
الطبية اأو التقنية. فال ميكن التغّلب على امل�سكالت الكبرية اإال بعد اإ�سراك اجلم�عة كله� وبعد اأن يعمل اأفراده� مع�ً .

ال يتعلم الن��ص الكثري مم� ي�سمعونه. اإنهم يتعلمون عندم� يفكرون ويح�سون وين�ق�سون ويروون ويعملون ب�أنف�سهم.

لذا، ال يجل�ص املعلم اجليد وراء ط�ولته ويخطب يف الن��ص. اإنه يتح�ور ويعمل معهم. اإنه ي�س�عد الن��ص حوله على التفكري بو�سوح يف 
ودي  جو  يف  اأفك�ره  يف  لي�سركهم  ممكنة  فر�سة  كل  عن  يبحث  وهو  االحتي�ج�ت.  هذه  لتلبية  املن��سبة  الطرق  واكت�س�ف  احتي�ج�تهم، 

ومنفتح. و“خري املعلمني من انطلق من م�ستوى الطالب“.

قد يكون اأهم م� ميكن اأن يقوم به الع�مل ال�سحي هو م�س�عدة الن��ص على اأن يعوا م�سوؤولي�تهم الذاتية، وم�س�عدتهم على اكت�س�ب الثقة 
�سي�ء التي ال تعجبهم ملجرد اأنهم ال يح�ولون،  حي�ن، ف�إن الن��ص )ومنهم القرويون واأه�يل البلد( ال يغريون االأ يف اأنف�سهم. ويف بع�ص االأ
يكتبون،  اأو  يقراأون  ال  الذين  الن��ص وحتى  اإن معظم  لهم. وهذا غري �سحيح،  و�سعف�ء ال حول  اأنهم جهلة  يظنون  م�  نهم كثرياً   الأ بل 
را�سي التي يزرعونه�  دوات التي ي�ستعملونه�، واالأ �سي�ء حولهم ب�سكل م�ستمر عن طريق االأ يتمتعون مبعرفة ومه�رات جلية. وهم يغرّيون االأ

�سي�ء التي يبنونه�. اإن يف مقدورهم القي�م بعدة اأ�سي�ء مهمة ال ي�ستطيع الن��ص ذوي العلم الع�يل اإجن�زه�. واالأ

�سي�ء. فقد يدركون قدرتهم على اأن يتعلموا وينجزوا  واإذا ا�ستطعتم اأن ت�س�عدوا الن��ص على اإدراك مدى معرفتهم وقدرتهم على تغيري االأ
اأكرث. الن��ص ق�درون على حتقيق تغيريات اأكرب ت�سمن �سحتهم و�سالمتهم من طريق ت�س�منهم وعملهم امل�سرتك.

مور؟ اإذن ، كيف نخرب الن��ص كل هذه االأ
مور ب�أنف�سهم - طريق جمعهم مع�ً  للمن�ق�سة.  غ�لب�ً  م� ال نتمكن من ذلك! ولكنن� ن�ستطيع م�س�عدة الن��ص على اكت�س�ف بع�ص هذه االأ
نبداأ االجتم�ع�ت بطرح اأ�سئلة حمددة، وال نتكلم كثريا ً. وقد ت�س�عد يف بدء املن�ق�سة ر�سوم ب�سيطة مثل تلك التى يف ال�سفح�ت الالحقة. 

ميكنكم اإعداد ر�سوم خ��سة تكون مالئمة اأكرث بحيث الن��ص واملب�ين واملح��سيل الزراعية يف بيئتكم.



نعر�ص على جمموعة من الن��ص ر�سم� ً كهذا ونطلب منهم من�ق�سته. نطرح اأ�سئلة جتعل الن��ص يتحدثون عم� يعرفونه اأو م� ميكن لهم اأن 
�سئلة: يقوموا به. اأمثلة على االأ

- من هم الن��ص يف ال�سورة، وكيف يعي�سون؟
ر�ص قبل اأن يقطنه� الن��ص؟  - كيف ك�نت هذه االأ

- م� هي الطرق التي ا�ستعمله� الن��ص لتغيري؟
- كيف توؤثر هذه التغيريات يف �سحة الن��ص و�سالمتهم؟

خرى التي ي�ستطيع هوؤالء الن��ص القي�م به�؟ م�ذا ميكنهم اأن يتعلموا اأي�س� ً؟ م�ذا مينعهم عن ذلك؟ كيف ميكنهم  - م� هي التغيريات االأ
التعلم اأكرث؟

- كيف تعلموا الزراعة ؟ من علمهم ذلك؟
ر�ص بنف�ص  ر�ص طبيب اأو حم�م ال ميلك م�الً وال اأدوات اأكرث من هوؤالء الن��ص، هل �سيكون يف مقدوره زراعة االأ - لو �سكن يف هذه االأ

النج�ح؟ مل�ذا نعم، اأو مل�ذا ال؟
- م� هي اأوجه ال�سبه بني هوؤالء الن��ص وبينن�؟

ا�صتعملوا ال�صور لت�صجيع النا�ص على التحدث والتفكري معاً



مور وي�س�عدهم اأي�س� ً على ال�سعور  اإن مثل هذا النق��ص اجلم�عي ي�س�عد الن��ص على اكت�س�ب الثقة يف اأنف�سهم، ويف قدرتهم على تغيري االأ
ب�النتم�ء اىل جمتمعهم املحلي.

يبداأون  الوقت  مع م�سي  ولكنهم  ب�لهم.  ت�سغل  التي  مور  االأ يعرّبون �سراحة عن  وال  الكالم،  البدء يف  الن��ص يرتددون يف  اأن  قد جند 
�سئلة املهمة. �سجعوهم على قول م� ي�سعرون به والتعبري عنه دون خوف. نطلب من الذين يكرثون من الكالم اأن  ب�لتحدث ويطرحون االأ

خرين. يعطوا جم�الً  لالآ

ميكنكم التفكري يف ر�سوم اأخرى كثرية ومتنوعة الإطالق املن�ق�سة مع الن��ص وم�س�عدتهم على التفكري يف امل�سكالت واأ�سب�به� و احللول 
املمكنة.

�سب�ب التي اأّدت ب�لطفل يف ال�سورة اىل هذه احل�لة؟ �سئلة التي ميكن اأن نطرحه� على الن��ص لنحثهم على التفكري يف االأ م� هي االأ

�سب�ب التي توؤدي اىل  �سئلة التي تقود اىل اأ�سئلة اأخرى وت�س�عد الن��ص على الت�س�وؤل ب�أنف�سهم. مثالً : كم �سبب�ً  من االأ نوا�سل طرح االأ
�سه�ل )ثم اىل وف�ة الطفل( تخطر يف ب�لهم عندم� يرون هذا الر�سم وين�ق�سونه؟ االإ



ف�صل من هذا الكتاب حتقيق الفائدة االأ
ي�ستطيع كل اإن�س�ن يعرف القراءة ا�ستعم�ل هذا الكت�ب يف منزله. وميكن اأن يتعلم الن��ص الذين ال يقراأون من طريق مالحظة الر�سوم. 

ف�سل من هذا الكت�ب. وميكن اأن يح�سل ذلك بطرق عدة. ر�س�دات من اأجل حتقيق الف�ئدة االأ ولكن يحت�ج الن��ص غ�لب�ً  اىل بع�ص االإ

خرين، الت�أكد من اأن الن��ص يفهمون كيفية ا�ستخدام ق�ئمة املحتوي�ت  يتوجب على الع�مل ال�سحي اأو اأي �سخ�ص يوزع هذا الكت�ب على االآ
والفهر�ص وال�سفح�ت اخل�سراء واملعجم وامل�سرد. نحر�ص ب�سكل خ��ص على اإعط�ء اأمثلة عن كيفية البحث عن املوا�سيع. ونحر�ص على 
مر امل�صر اأو اخلطر“  مر الذي يفيد القيام به“، و ”ما هو االأ اأن يقراأ كل �سخ�ص بدقة اأجزاء الكت�ب التي ت�س�عده على فهم ”ما هو االأ
ومتى ”يجب طلب م�صاعدة“ )راجع خ��سة الف�سول 1، 2، 6 و8وعالم�ت املر�ص اخلطري(. ن�سري اىل اأهمية ”الوقاية من املر�ص“ 
قبل حدوثه. ون�سجع الن��ص على اأن يهتموا اهتم�م� ً خ��س� ً ب�لف�سلني 11و12 اللذين يع�جل�ن مو�سوعي التغذية اجليدة واملحافظة على 

النظافة.

ن�سري كذلك اىل ال�صفحات التي ت�صتعر�ص امل�صكالت ال�صحية ال�صائعة يف املنطقة )ونعلمه� بتعليمه�(.
طف�ل يفهمون مو�سوع حملول مع�جلة اجلف�ف.  مه�ت واالأ �صهال ونت�أكد من اأن االأ على �سبيل املث�ل، ن�سري اىل ال�سفح�ت عن مو�سوع االإ
كيفية   ملناق�صة  الن��ص  مع  الالزم  الوقت  نخ�س�ص  عندم�  تزداد  الف�ئدة   ولكن  ب�خت�س�ر،  واحتي�ج�ت عديدة  م�سكالت  �سرح  وميكن 

ا�ستخدام هذا الكت�ب اأو قراءته وا�صتعماله.

اأكرب  عن  نبحث  معينة.  جل�سة  فم�  واحد  ف�سل  ومن�ق�سة  الكت�ب  ا�ستطالع  بهدف  �صغرية  جمموعات  يف  االلتق�ء  على  الن��ص  ن�سجع 
امل�سكالت يف املنطقة وم� ميكن فعله حلل امل�سكالت ال�سحية املوجودة وكيفية منع حدوث مثله� يف امل�ستقبل. نح�ول اأن جتعل الن��ص 

يتطلعون اىل امل�ستقبل.

اأفراد  ين�ق�ص  اأن  )اأو غريه(. ميكن  الكت�ب  واعتم�د ن�ص من هذا  االجتم�ع يف ف�سول )�سفوف( ق�سرية  املهتمون  الن��ص  يقرر  وقد 
املجموعة كيفية اكت�س�ف ومع�جلة ومنع امل�سكالت املختلفة. كم� ميكنهم التن�وب يف التعليم وال�سرح، بع�سهم لبع�ص.

: ي�أخذ اأحد الن��ص دور �سخ�ص م�س�ب مبر�ص م� وي�سرح  . مثالً  اأن يجعل التعليم والتعلم مرح�ً  ”متثيل“ بع�ص احلاالت ميكن  اإن 
�سعوره. ي�س�أله االخرون ويفح�سونه )الف�سل 3(. ي�ستعملون هذا الكت�ب لتحديد م�سكلته وكيفية مع�جلته�. وعلى املجموعة اأن تتذكر 
اأهمية اإ�سراك ال�سخ�ص املري�ص يف التعلم عن مر�سه واأهمية اإنه�ء املن�ق�سة من خالل البحث عن الطرق التي متنع املر�ص يف امل�ستقبل. 

وميكن متثيل كل هذا اأثن�ء الف�سل )احل�سة الدرا�سية(.

ون�ستعر�ص طرق عدة فع�لة ومثرية يف تعلم العن�ية ال�سحية يف كت�ب ”دليل العمل ال�سحي يف التعلم والتدريب“، )انظر املراجع اآخر 
الكت�ب(.

للمع�جلة جنعلهم  الن��ص  اإلين�  ي�أتي  عندم�  يلي:  كم�  �سحيح هي  ب�سكل  الكت�ب  هذا  ا�ستعم�ل  على  الن��ص  مل�س�عدة  الطرق  اأف�سل  اإن 
مر وقت� ً اأطول، ولكنه يحقق ف�ئدة كرب لهم  يراجعون م�سكلتهم اأو م�سكلة طفلهم يف هذا الكت�ب ويقراأون كيفية املع�جلة. ي�ستغرق ذلك االأ
. ال نتدخل اإال عند حدوث خط�أ اأو اإغف�ل معلوم�ت مهمة فنخربهم عم� يجب عمله ب�سورة اأ�سح. حدوث املر�ص يعطين� فر�سة مل�س�عدة 

الن��ص على التعلم.



عزيزاتي واأعزائي والع�ملني والع�مالت يف حقل ال�سحة،
اأن��س�ً  ب�سط�ء مثلي تهتمون مب�س�لح و�سالمة  األق�بكم، �سواء كنتم  اأو  الر�سمية  النظر عن مواقعكم  ، وبغ�ص  واأينم� كنتم  مهم� كنتم 

خرين، عليكم اأن ت�ستعملوا هذا الكت�ب ا�ستعم�الً  ح�سن�ً . انه لكم وللجميع. االآ

تذكروا ب�أنكم لن جتدوا جوهر الرع�ية ال�سحية يف هذا الكت�ب اأو غريه. ان مفت�ح ال�سحة اجليدة موجود داخلكم  وداخل الن��ص من 
حولكم، اأ�س��سه الرفق واالهتم�م والتقدير الذي نكنه بع�سن� لبع�ص.

�س�ص اإذا اأردن� اأن تكون جمتمع�تن� �سحية. علين� اأن نبنى على هذه االأ

الرفق وامل�صاركة هما مفتاح ال�صحة.

�صلية(. )بت�صرف عن ”كلمات اىل العامل ال�صحي“ التي كتبها ديفيد ورنو للطبعة االأ



اإعالن اأملا اآتا

عالن الذي تبنته حكومات  ولية، وهو االإ نعيد اأدناه ن�صر ن�ص اإعالن اأملا اآتا عن الرعاية ال�صحية االأ
ال�صحية  الرعاية  ال�صحة ويف  إن�صان يف  ا الن�ص على حق كل  والتزمت تطبيقه. وينبني  العامل 
ولية. ورغم انق�صاء اأكرث من 20 �صنة على �صدوره ورغم التغريات الوا�صعة يف العامل، فما  االأ
هداف والفر�ص.  �صا�صية قائمة، اأو اأنها ازدادت احلاجة اىل مراجعة االأ زالت احلاجات ال�صحية االأ

فمتى ال�صحة للجميع يف عامل اليوم؟

ولية، املنعقد يف اأمل� اآت�، يف هذا اليوم الث�ين ع�سر من �سهر  اإن املوؤمتر الدويل للرع�ية ال�سحية االأ
�سبتمرب/ اأيلول، 1978، اإذ يعرب عن احل�جة اىل قي�م جميع احلكوم�ت والع�ملني يف جم�الت ال�سحة والتنمية واملجتمع الع�ملي، بعمل 

ع�جل حلم�ية وحت�سني �سحة ك�فة �سعوب الع�مل، ي�سدر مبوجب هذا، االإعالن الت�يل:
: يوؤكد املوؤمتر من جديد اأن ال�سحة، التي هي ح�لة من اكتم�ل ال�سالمة بدني� ً وعقلي� ً واجتم�عي� ً ال جمرد انعدام املر�ص اأو العجز،  اأوالأ
هداف االجتم�عية على ال�سعيد الع�ملي واأن حتقيق  ن�س�ن واأن بلوغ اأرفع م�ستوى �سحي ممكن، هدف لهن اأهم االأ حق اأ�س��سي من حقوق االإ

�س�فة اىل القط�ع ال�سحي. خرى ب�الإ هذا الهدف يتطلب بذل جهود من ج�نب العديد من القط�ع�ت االجتم�عية واالقت�س�دية االأ
و�س�ع ال�سحية لل�سعوب، ال�سيم� بني البلدان. املتقدمة والن�مية وكذلك يف داخل  اإن م� يوجد ح�لي�ً  من تف�وت ج�سيم  يف االأ ثانيا ً: 

البلدان، غري مقبول �سي��سي�ً  واجتم�عي�ً  واقت�س�دي�ً ، وهو لذلك اأمر ي�سبب القلق جلميع البلدان.
ثالثا ً: اإن التنمية االقت�س�دية و االجتم�عية التي ت�ستند اىل نظ�م اقت�س�دي دويل جديد ذات اأهمية اأ�س��سية  لتحقيق اأق�سى قدر من 

و�س�ع ال�سحية بني البلدان الن�مية واملقدمة. ال�سحة للجميع، ولت�سييق الفجوة يف االأ
اأ�س��سي للتقدم االقت�س�دي واالجتم�عي املطرد، وي�سهم يف حت�سني نوعية احلي�ة ويف حتقيق  اأمر  وان حت�سني وحم�ية �سحة ال�سعوب 

ال�سالم الع�ملي.
رابعا ً: اإن لل�سعوب حق�ً  وعليه� واجب�ً  يف امل�س�همة اأفراداً  وجم�ع�ت يف تخطيط وتنفيذ الرع�ية ال�سحية اخل��سة به�. 

خام�صا ً: احلكوم�ت م�سوؤولة عن �سحة ال�سعوب، وال ميكن الوف�ء بهذه امل�سوؤولية اإال ب�تخ�ذ تدابري �سحية  واجتم�عية ك�فية. وينبغى 
اأن يكون بلوغ جميع �سعوب الع�مل بحلول ع�م 2000 م�ستوى من ال�سحة ميكنه� من اأن حتي� حي�ة منتجة اجتم�عية واقت�س�دي�ً ، هدفً� 
اجتم�عي�ً  رئي�سي�ً  للحكوم�ت واملنظم�ت الدولية واملجتمع الع�ملي كله يف العقود الق�دمة، والرع�ية ال�سحية االأ ولية هي املدخل اىل 

حتقيق هذا الهدف، ب�عتب�ره جزءاً  من التنمية، بروح من العدالة االجتم�عية.
�س��سية التي تعتمد على و�س�ئل وتكنولوجي�ت �س�حلة عملي� ً و�سليمة علميً�  ولية، هي الرع�ية ال�سحية االأ �صاد�صا ً: اإن الرع�ية ال�سحية االأ
�سر يف املجتمع من خالل م�س�ركتهم الت�مة، وبتك�ليف ميكن للمجتمع وللبلد توفريه� يف  فراد واالأ ومقبولة اجتم�عي�ً  ومي�سرة لك�فة االأ
رادة. وهي جزء ال يتجزاأ من النظ�م ال�سحي للبلد الذي تعد  كل مرحلة من مراحل تطوره� بروح من االعتم�د علل النف�ص وحرية االإ
�سرة  فراد واالأ ول الت�س�ل االأ وظيفته املركزية وحموره الرئي�سي، ومن التنمية االجتم�عية واالقت�س�دية ال�س�ملة للمجتمع. وهي امل�ستوى االأ
ول يف عملية  مك�ن اىل حيث يعي�ص الن��ص وت�سكل العن�سر االأ واملجتمع ب�لنظ�م ال�سحي الوطني وهر تقرب الرع�ية ال�سحية بقدر االإ

منف�سلة من الرع�ية ال�سحية.
ولية: �صابعا ً: اإن الرع�ية ال�سحية االأ

تقوم على تطبيق  له�، وهي  وانتم�وؤه  للبلد وجمتمع�ته  وال�سي��سية  والثق�فية  االجتم�عية  االقت�س�دية واخل�س�ئ�ص  الظروف  تعك�ص   .1
النت�ئج املن��سبة للبحوث االجتم�عية والطبية وبحوث اخلدم�ت ال�سحية واخلربات م ملكت�سبة يف جم�ل ال�سحة الع�مة.



وعالجية  وق�ئية  وخدم�ت  ال�سحة  لتح�سني  خدم�ت  لذلك  تبع�ً   وتقدم  للمجتمع،  الرئي�سية  ال�سحية  امل�س�كل  ملع�جلة  تت�سدى   .2
وت�أهيلية.

قل: التثقيف ب�س�أن امل�س�كل ال�سحية ال�س�ئدة وطرق الوق�ية منه� وال�سيطرة عليه�، وتوفري الغذاء و تعزيز التغذية  3 . ت�سمل على االأ
مرا�ص  �سرة والتح�سني �سد االأ م والطفل مب� يف ذلك تنظيم االأ �س��سي ورع�ية االأ مداد الك�فر. ب�ملي�ه النقية، اال�سح�ح االأ ال�سحيحة، واالإ
�س�ب�ت ال�س�ئعة وتوفري العق�قري  مرا�ص واالإ مرا�ص املتوطنة حملي�ً  ومك�فحته�  ب�لعالج املالئم لالأ املعدية الرئي�سية، والوق�ية من االأ

�س��سية. االأ
احليوان  وتربية  الزراعة  �سيم�  ال  املجتمع،  وتنمية  الوطنية  التنمية  وجوانب  قط�ع�ت  جميع  ال�سحة  قط�ع  اىل  �س�فة  ب�الإ ت�سمل   .  4
�سغ�ل الع�مة واملوا�سالت وغريه� من القط�ع�ت، وتقت�سي بذل جهود من�سقة من جميع تلك  �سك�ن واالأ والغذاء وال�سن�عة والتعليم واالإ

القط�ع�ت.
ولية  فراد على اأنف�سهم، وم�س�ركتهم فى تخطيط لرع�ية ال�سحية االأ 5 . تتطلب وتعمل على حتقيق اأق�سى قدر من اعتم�د املجتمع واالأ
كمل للموارد املحلية والوطنية وغريه� من املوارد املت�حة. وهي تنمي، حتقيق�ً  لهذا  ويف تنظيمه� وتنفيذه� ومراقبته�، مع اال�ستعم�ل االأ

الفر�ص، وعن طريق التثقيف املالئم، قدرة املجتمع�ت على امل�س�ركة.
ح�لة تكون متك�ملة وفع�لة وي�س�ند بع�سه� بع�س� ً، وتوؤدي ب�سورة مطردة اىل توفري الرع�ية ال�سحية ال�س�ملة  6. ينبغي اأن تدعم بنظم لالإ

ولوية ملن هم اأكرث افتق�راً  اإليه�. للجميع، وتعطى االأ
والق�بالت  املمر�س�ت  توفري  وعلى  طب�ء،  االأ بينهم  ومن  ال�سحيني،  الع�ملني  على  ح�لة،  االإ م�ستوى  ويف  املحلي  امل�ستوى  يف  تعتمد،   .7
وامل�س�عدين ال�سحيني - حيثم� يكون ذلك ممكن التطبيق - وكذلك على املم�ر�سني التقليديني - ح�سب احل�جة - ممن قد تلقوا تدريبً� 

اجتم�عي�ً  وفني�ً  من��سب�ً  للعمل بفريق �سحي لال�ستج�بة اىل االحتي�ج�ت ال�سحية املحددة للمجتمع.
ولية واملح�فظة عليه�  ثامنا ً: اإن على جميع احلكوم�ت اأن ت�سوغ �سي��س�ت وا�سرتاتيجي�ت وخطط عمل وطنية ملب��سرة الرع�ية ال�سحية االأ
خرى. و ال�سروري حتقيق�ً  لهذه الغ�ية،  اأن تطبق احلكوم�ت  كجزء من النظ�م ال�سحي الوطني ال�س�مل وب�لتن�سيق مع القط�ع�ت االأ

اإرادته� ال�سي��سية واأن تعبئ موارد البلد واأن ت�ستعمل املوارد اخل�رجية املتوفرة ب�سورة ر�سيدة.
ولية جلميع ال�سعوب، اإذ اأن توفري  تا�صعا ً: على جميع البلدان اأن تتع�ون بروح امل�س�ركة والرغبة يف اخلدمة لتوفري الرع�ية ال�سحية االأ
ط�ر ي�سكل التقرير امل�سرتك ملنظمة ال�سحة الع�ملية واليوني�سيف ب�س�أن  ال�سحة للن��ص يف  اأي  بلد اآخر ويفيده ب�سورة مب��سرة. ويف هذا االإ

ولية اأو تطبيقه� يف جميع اأنح�ء الع�مل. ولية، اأ�س��س�ً  متين�ً  لزي�دة تطوير الرع�ية ال�سحية االأ الرع�ية ال�سحية االأ
عا�صرا ً: من املمكن بلوغ م�ستوى مقبول من ال�سحة جلميع �سعوب الع�مل بحلول ع�م 2000، وذلك ب��ستعم�ل موارد الع�مل على نحو 
�سلحة والنزاع�ت الع�سكرية.  اإن �سي��سة خمل�سة لال�ستقالل وال�سالم  ن ج�نب كبري على االأ اأكمل واأف�سل، تلك املوارد التي ينفق منه� االآ
للتعجيل  وب�سفة خ��سة،  ال�سلمية  غرا�ص  لالأ تخ�س�ص  اأن  يح�سن  اإ�س�فية،  موارد  تطلق  اأن  له�  وينبغي  ال�سالح ميكنه�  ونزع  والوف�ق 

ولية كجزء اأ�س��سي منه�، ن�سيب مالئم. ب�لتنمية االجتم�عية واالقت�س�دية التي ينبغي اأن يخ�س�ص للرع�ية ال�سحية االأ
ولية  ولية يدعو اىل القي�م بعمل وطني ودويل ع�جل وفع�ل من اأجل تنمية الرع�ية ال�سحية االأ اإن املوؤمتر الدويل للرع�ية ال�سحية االأ
اأنح�ء الع�مل وخ��سة يف البلدان الن�مية بروح من التع�ون الفني ومت�سي�ً  مع النظ�م االقت�س�دي الدويل اجلديد.  وتنفيذه� يف جميع 
خرى والوك�الت  مم املتحدة للطفولة )اليوني�سيف ( واملنظم�ت الدولية االأ وين��سد املوؤمتر احلكوم�ت ومنظمة ال�سحة الع�ملية و�سندوق االأ
خرين يف احلقل ال�سحي واملجتمع الدويل  طراف، واملنظم�ت غري احلكومية، ووك�الت التمويل وجميع الع�ملني االآ الثن�ئية واملتعددة االأ
ولية واأن يقدموا له� مزيدًا من الدعم الفني وامل�يل، وخ��سة يف البلدان  ب�أ�سره اأن يدعموا االلتزام الوطني والدويل ب�لرع�ية ال�سحية االأ
الن�مية. ويدعو املوؤمتر جميع هوؤالء اىل التع�ون يف تطبيق الرع�ية ال�سحية االأ ولية وتطويره� واملح�فطة عليه� وفق�ً  لروح وحمتوى 

االإعالن.
طف�ل )اليوني�سيف(. مم املتحدة لالأ امل�سدر: وثيقة �س�درة عن منظمة ال�سحة الع�ملية ومنظمة االأ



مالحظة مهمة

ال�صحية  احتياجاتهم  معظم  تلبية  على  النا�ص  الكتاب  هذا  ي�صاعد 
جوبة فاإذا واجهنا مر�صاً  ال�صائعة باأنف�صهم . ولكنه ال يوؤمن جميع االأ
معينة،  �صحة  م�صكلة  مع  التعامل  كيفية  من  نتاأكد  مل  اأو  خطريا ً 

فعلينا اأن نطلب امل�صاعدة من عامل �صحي اأوطبيب.



العالجات املنزلية واملعتقدات ال�صعبية 1
ي�ستعمل الن��ص الو�سف�ت املنزلية يف جميع اأنح�ء الع�مل. وتنتقل طرق ال�سف�ء ال�سعبية - اأو التقليدية. من اإىل جيل، منذ مئ�ت ال�سنني. 
وي�سهد ع�ملن� اليوم، خ�سو�س�ً  يف الغرب، عودة اإىل اكت�س�ف هذه الو�سف�ت وتفح�سه� واإع�دة ا�ستخدام املفيد منه�. وتراثن� الطبي 

وال�سعبي العربي غني ب�لو�سف�ت واملم�ر�س�ت ال�سعبية والنب�ت�ت الطبية املفيدة.

يتمتع الكثري من العالج�ت املنزلية بف�ئدة كربى، ولكنه� قد تكون خطرة. لذلك وجب اختي�ر الو�سف�ت املنزلية وا�ستعم�له� بحذر، )كم� 
دوية احلديثة(، وذلك بتمييز الو�سف�ت املفيدة من الو�سف�ت امل�سرة. نفعل مع االأ

�سرار: علين� اأن نتجنب االأ
ال يجوز ا�ستعم�ل العالج�ت املنزلية اإال بعد الت�أكد من �سالمته� وكيفية ا�ستعم�له�.

العالجات املنزلية املفيدة

دوية احلديثة يف �سف�ء الكثري  ت�ستطيع العالج�ت املنزلية املجربة منذ اأجي�ل اأن تعمل عمل االأ
مرا�ص، بل ويتفوق بع�سه� يف ذلك، ف�سالً  عن كونه� اأقل كلفة واأ�سلم. من االأ

�سه�ل هو اأف�سل من معظم اأدوية  م اإىل طفله� امل�س�ب ب�الإ مثالً : اإن م�ء الرز الذي تعطيه االأ
�سه�ل احلديثة، واأ�سلم منه�. وقد ثبت علمي� ً فع�لية م�ء الرز يف ا�ستع�دة �سوائل اجل�سم التي  االإ

�سه�ل. يفقده� ال�سخ�ص امل�س�ب ب�الإ

حدود العالجات املنزلية

ف�سل  االأ من  اأمرا�ص  توجد  ولكن  مرا�ص.  االأ من  العديد  �سف�ء  يف  مفيدة  املنزلية  العالج�ت 
دوية احلديثة. وي�سح هذا القول ب�لن�سبة اإىل معظم االلته�ب�ت ال�سديدة مثل االلته�ب الرئوي )النزلة ال�سدرية / نيموني�(  مع�جلته� ب�الأ
دوية احلديثة، ويف  مرا�ص املنقولة جن�سي�ً  وحمى النف��ص والتي يجب اأن تع�لج ب�الأ والكزاز )التيت�نو�ص( والتيفوئيد وال�سل والزائدة واالأ

اأ�سرع وقت ممكن، فال جترب اأن ت�سفيه� ب�لو�سف�ت املنزلية وحده�.

وي�سعب اأحي�ن�ً  الت�أكد من العالج�ت املنزلية املفيدة وتلك غري املفيدة دون درا�سة دقيقة. ولهذا:

اأو  الطببب  ا�ست�س�رة  بعد  احلديثة  دوية  ب�الأ اخلطرة  مرا�ص  االأ مع�جلة  �سلم  االأ من 
الع�مل ال�سحي، حيثم� اأمكن.



الطرق القدمية والطرق احلديثة

اإن بع�ص الطرق ال�سحية احلديثة اأف�سل من الطرق القدمية. ولكن هن�ك عدة ح�الت تتفوق فيه� الطرق التقليدية. وعلى �سبيل املث�ل: 
ن�س�نية اأف�سل واأرفق  طف�ل والكب�ر يف ال�سن هي من الن�حية االإ هتم�م ب�ملر�سى من االأ اإن الطرق التقليدية التي ي�ستخدمه� الن��ص يف االإ

من الطرق احلديثة الال�سخ�سية املتبعة يف امل�ست�سفي�ت واملراكز الطبية اخل��سة.

لنحرتم تق�ليد جمتمعن� ونبني عليه�

مثلة: وحتدث عدة م�سكالت عند ا�ستبدال الطرق التقليدية اجليدة ب�أخرى حديثة اأقل ف�ئدة منه�، وهذه بع�ص االأ

- اإن ا�ستخدام زج�جة الر�س�عة واحلليب / اللنب املجفف ينت�سر يف كثري 
�سلم  ف�سل واالأ م هي االأ من بالدن� على الرغم من اأن الر�س�عة من االأ
الدع�ية  اإىل  الر�س�عة  زج�جة  انت�س�ر  �سبب  ويعود   . توافراً  كرث  واالأ
التي تقوم به� �سرك�ت انت�ج احلليب / اللنب الع�ملية. فهي تخدع الن��ص 
اأن احلليب / اللنب املجفف يتفوق على  ب�إعالن�ته� الزائفة التي تزعم 
الت�سريع�ت  بتبني  اليوم  العربية  الدول  ت�أخذ  م. وحل�سن احلظ  االأ لنب 
الر�سيع من  الطفل  و�سحة  م  االأ لنب   / ببدائل حليب  الدولية اخل��سة 

خالل حقه يف الر�س�عة الطبيعية.

- ينفق الكثري من الن��ص يف البلدان العربية -خ�سو�س�ً  يف املدن - الكثري من امل�ل على 
طف�لهم )بل امل�سرة بهم( بدال ً من �سراء امل�أكوالت الط�زجة  �سراء امل�أكوالت غري املغذية الأ
فراط يف �سرب امل�سروب�ت الغ�زية وكل ال�سك�كر واحللوي�ت الغنية  واملغذية. مث�ل ذلك: االإ
فراط يف تن�ول هذه امل�أكوالت  اإن االإ ب�ل�سكر امل�سنع والفقرية ب�ملواد التي تبني اجل�سم. 
امل�سكالت  من  وغريه�  القلب  ومت�عب  وال�سكري  وال�سمنة  �سن�ن  االأ ت�سو�ص  اإىل  يوؤدي 

ال�سحية.

دوية احلديثة مك�ن معظم الو�سف�ت الطبية ال�سعبية والتي م�ر�سه� الن��ص عرب مئ�ت ال�سنني. يف بع�ص  - يجري ا�ستعم�ل العق�قري واالأ
دوية احلديثة اأكرث ف�ئدة، ولكن ويف مرات كثرية، ف�إن الو�سف�ت ال�سعبية والعالج�ت التقليدية  ن االأ �ستبدال يف حمله الأ حي�ن يكون االإ االأ
دوية، اأ�س��س�ً  اإىل حمالت الرتويج والدع�ية التي تقوم  �سراف يف ا�ستخدام االأ حتقق الفع�لية نف�سه� ب�سكل اأ�سلم واأكرث اأم�ن�ً . ويعود االإ

دوية وا�ستهالكه� م�سكلة �سحية واقت�س�دية اأي�س�ً .  �سراف يف و�سف االأ دوية. وقد اأ�سبح هذا االإ به� �سرك�ت االأ

فك�ر حول البن�ء على الع�دات املحلية راجع الف�سل  وملزيد من االأ
7 من كت�ب ”دليل العمل ال�سحي هي التعلم والتدريب“. )انظر 

املراجع يف اآخر الكت�ب(.



املعتقدات التي ت�صاعد على ال�صفاء
ثر،  ميان عظيمة االأ خر ملجرد اأن الن��ص يوؤمنون به�. اإن قوة االإ يوؤثر بع�ص الو�سف�ت املنزلية ت�أثريا ً مب��سرا ً يف اجل�سم. ويوؤثر بع�سه� االآ

واملثل العربي يقول: ”اآمن ب�حلجر ت�سح“. ومث�الً  على ذلك نورد الق�سة الت�لية.
راأيت مرة رجالً  ي�سكو �سداع�ً  �سديداً ، ع�جله �سيخ القرية بقطعة من اخلبز بعد اأن اأقنعه ب�أنه� 

م�سكن فع�ل لل�سداع. �سدقه الرجل فزال اأمله ب�سرعة.
من الوا�سح اأن اأمي�ن ذلك الرجل هو الذي جعله ي�سعر ب�لتح�سن، ولي�ص قطعة اخلبز. وهن�ك و�سف�ت 
منزلية كثرية لها التاأثري نف�صه. ففعاليتها تنبع عن اإميان النا�ص بها، لذلك فهي عظيمة الفائدة 
مرا�ص واحلاالت النابعة من احلالة النف�صية للنا�ص اأو التي ت�صببها اعتقادات  يف معاجلة بع�ص االأ
اأو  اله�ستريي  ب�لعني“ واخلوف  �س�بة  احل�الت:“االإ هذه  مثل  وت�سمل  خوفهم.  اأو  قلقهم  اأو  النا�ص 
�سطراب الع�سبي وبع�ص ح�الت الربو  وج�ع“ التي ي�سعب حتديده� والقلق واالإ الم واالأ الهلع و“االآ

واحل�زوقة )الزغطة( و�سوء اله�سم وقرحة املعدة و�سداع ال�سقيقة والتوؤلول )التلول(.
�سرتاحة. بل  خر م�سجع� ً اإي�ه على ال�سف�ء واالإ ويلعب ت�سرف ال�سخ�ص املع�لج دورا ً مهم� ً جدا ً، وخ��سة اإذا اأبدى اهتم�م� ً ب�ل�سخ�ص االآ

�سب�ب الع�سوية. على �سبيل املث�ل: ن�س�ن بو�سفة م� قد ي�س�عد اأحي�ن�ً  يف مع�جلة امل�س�كل ذات االأ اإن اإمي�ن االإ
فعى )الثعب�ن( ال�س�مة بو�سع واحدة من الو�سف�ت املنزلية الت�لية على مك�ن اللدغة: يداوي بع�ص �سك�ن الريف لدغة االأ

فعى. اأم� حني  وبطبيعة احل�ل تختلف اأ�سك�ل العالج املنزيل من بلد اإىل اآخر، ولكن لي�ص بينه� و�سفة واحدة ميكن اأن توؤثر على �سم االأ
ف�عي  فعى التي لدغته مل تكن �س�مة )معظم االأ يزعم �سخ�ص اأن و�سفة منزلية معينة �س�عدته على �سف�ء اللدغة، فغ�لب�ً  م� يظهر اأن االأ

و�سط غري �س�م(. يف بلدان ال�سرق االأ
ولكن بع�ص هذه العالج�ت املنزلية، ف�إذا اآمن به� ال�سخ�ص امللدوغ ف�إنه� تهدئ من روعه، فيجف نب�سه ويقل حتركه وارتع��سه وهذا 

يبطئ من انت�س�ر ال�سم يف ج�سمه ويقلل اخلطر.
قل. غري اأن ف�ئدة  نه� مفيدة من الن�حية النف�سية على االأ اإذا كنت مت�أكد من اأن الو�سفة املحلية غري م�سرة فال تعرت�ص على ا�ستعم�له� الأ

فعى. فح�سب م� نعلم: هذه الو�سف�ت حمدودة. وعلى الرغم من انت�س�ر ا�ستخدامه� فم� زال الكثري من الن��ص ميوت من لدغة االأ

حل�الت  اجل�هزة  امل�س�دات  وجود  من  وت�أكد   ، م�ستعداً  كن  بذلك.  اخل��سة  ال�سموم  مب�س�دات  فعى  االأ لدغة  مع�جلة  ف�سل  االأ ومن 
الطوارئ.

لي�ص للو�سف�ت املنزلية اأي ت�أثري �سد اللدغ�ت ال�س�مة 
)من اأف�عي وعق�رب وح�سرات �س�مة اأخرى( �سوى اأثر ال�سف�ء الن�جت عن االإمي�ن بهذه الو�سف�ت.



املعتقدات التي ميكن اأن ت�صبب املر�ص

ن�س�ن اإمي�ن� ً ق�طع� ً ب�أن �سيئ� ً ميكن اأن  ت�ستطيع قوة االإمي�ن اأن ت�س�عد على ال�سف�ء ولكن ميكنه� اأن ت�سبب ال�سرر اأي�س� ً. فحني يوؤمن االإ
يوؤذيه، ف�إن خوفه هذا قد يجعله مري�س�ً .

اأجه�ست  ك�نت  �سيدة  لزي�رة  مرة  ذهبت  اأنه�  �سديقة  حدثتني   : مثالً 
لتوه�، وك�نت ال تزال تنزف قليال ً. وك�ن ب�لقرب من بيته� �سجرة برتق�ل، 
ف�قرتحت عليه� اأن ت�سرب كوب�ً  من ع�سري الربتق�ل )الذي يحتوي على 
وعية الدموية(. �سربت املراأة الع�سري رغم  فيت�مني ”ج“ الذي يقوي االأ

خوفه� ب�أنه قد يكون �س�راً  به�.
ازدادت خم�وف ال�سيدة وبعد فرتة ق�سرية مر�ست مر�س� �سديدا ً. ولكن 
�سحية،  علة  اأي  تكت�سف  مل  ال�سحية  الع�ملة  �سديقتن�  فح�سته�  حني 
واأخرياً   �ستموت.  اإنه�  ق�لت  ولكنه�  وتهدئته�،  خم�وفه�  اإزالة  فح�ولت 
اأعطته� حقنة من امل�ء املعقم فقط. ورغم اأن لي�ص للم�ء املعقم اأي ت�أثري 

طبي ف�إن اإمي�نه� العميق ب�حلقن جعله� تتع�فى ب�سرعة.

اإن ع�سري الربتق�ل مل ي�سبب له� اأي اأذى على االإطالق. اأم� ال�سرر فقد 
ج�ء من اعتقادها باأن حالتها تتدهور. اأم� اإمي�نه� ب�حلقن فقد �س�عده� 

على ال�سف�ء.
وال�سعوذة  ب�ل�سحر  االإمي�ن  الن��ص  من  العديد  يوا�سل  نف�سه�  وب�لطريقة 

واحلقن واحلمية وغريه� مم� ي�سبب لهم الكثري من العذاب غري ال�سروري.

مر ملي� ً ازدادت قن�عته� ب�أنه� اأ�س�ءت اإليه� يف النه�ية، فقد  وقد تكون �سديقتن� �س�عدت تلك ال�سيدة بطريقة م�، ولكن عندم� فكرت ب�الأ
جعلته� توؤمن ب�أ�سي�ء وهمية ب�طلة.

مر، فذهبت اإىل منزله� بعدم� �سفيت مت�م�ً  واعتذرت اإليه� عم� فعلت. وح�ولت اأن ت�س�عده� على اأن  اأرادت الع�ملة ال�سحية اإ�سالح االأ
تدرك اأن الع�سري مل يوؤذه�، بل اإن خوفها منه هو الذي اأمر�سه�، وب�أن احلقنة ك�نت حقنة م�ء، ال دواء فيه�، واأن حتررها من اخلوف 

هو الذي �س�عده� على ال�سف�ء.

وه�م قد ي�س�عد هذه ال�سيدة واأفراد ع�ئلته� على التحرر من اخلوف فت�سبح ق�درة على  اإن اإدراك احلقيقة عن الربتق�ل واحلقنة واالأ
دراك، والتحرر من اخلوف.  التحكم ب�سحتهم يف امل�ستقبل. ف�ل�سحة ترتبط ارتب�ط�ً  وثيق�ً  ب�لفهم، والوعي، واالإ

اأ�صياء كثرية ت�صرنا ملجرد اعتقادنا اأنها �صارة.



�صابة بالعني االإ

�س�بة ب�لعني“  ن�س�ن ب�أن �سخ�س�ً  م� ميلك القدرة على اأن يوؤذيه ف�إنه مير�ص فعال ً. وكل من يوؤمن ”ب�لعني احل�سود“، اأو ”االإ اإذا اآمن االإ
اأو الرقوة )الرقي( فهو يقع �سحية خم�وفه الذاتية.

يعتقد بع�ص الن��ص اأنهم عندم� ي�س�بون مبر�ص خبيث اأو يف�جئهم موت اأحد مع�رفهم، ف�إن ذلك يح�سل ب�سبب، ”عمل �سحري“. ولكن 
ن اأ�سب�ب املر�ص واملوت هي اأ�سب�ب تتعلق بج�سم  �س�بة ب�لعني اأو ال�سحر، الأ احلقيقة هي اأن هذا املر�ص )اأو املوت ( لي�ص له اأي عالقة ب�الإ

ن�س�ن. االإ
�صابة بالعني �صخا�ص الذين يزعمون اأنهم مينعون عنك االإ ال تبدد مالك عند امل�صعوذين واالأ

عند املر�ص ال�صديد اأطلب امل�صاعدة ال�صحية .

اإذا اأ�س�بكم مر�ص غريب فال تكتفوا بكت�بة حج�ب ، وال ب�لذه�ب اإىل مزار فقط ، بل ا�ست�سريوا الع�ملة ال�سحية اأو الطبيب وا�س�ألوا 
عن ال�سبب .

الزار واحل�صرة

ت�سكل جل�س�ت الزار واحل�سرة وغريه� جزءاً  من الطقو�ص الروحية عند البع�ص، ولكن هن�ك بع�ص الن��ص الذين يعتقدون اأنه� و�سيلة 
حمر(. وكم� ورد �س�بق�ً ، فقد ت�س�عد مثل هذه احللق�ت ال�سخ�ص  رواح“ و“اجلن“ و“الزيران“ )الريح االأ للمع�جلة وللتخل�ص من ”االأ

احللق�ت  مبفعول  اإمي�نه  ب�سبب  م�  م�سكلة  يع�ين  الذي 
هتم�م والدعم اجلم�عي التي  ونتيجة اأ�سك�ل الرع�ية واالإ
خرون من حوله. ولكن - ويف بع�ص احل�الت  يظهره� االآ

- ف�إن ال�سخ�ص ميكن اأن يقع �سحية فيبدد م�له
هوؤالء  ن�صاعد  اأن  علين�   . تغرياً  ح�له  تتغري  وال  ووقته 
وكيفية  م�صكالتهم  اأ�صباب  فهم  على  �صخا�ص  االأ

معاجلتها.



اأ�صئلة واأجوبة حول �صحة بع�ص املعتقدات ال�صائعة
ال�سعبية يف بالدن�. فت�سوا عن طرق ت�س�عدكم على اكت�س�ف املعتقدات واملم�ر�س�ت  اأمثلة عن بع�ص املعتقدات واملم�ر�س�ت  يف م� يلي 

املفيدة ومتييزه� عن تلك امل�سرة.

من  تكرث  اأن  عليه�  بل  امل�أكوالت.  من  نوع  اأي  وال 
م املر�سع  طعمة املغذية. وينبغى اإعط�ء االأ تن�ول االأ
كل املغذي  ولوية يف املنزل يف احل�سول على االأ االأ
نه� تكون يف اأ�سد احل�جة اإليه كي تر�سع طفله�  الأ

وت�ستعيد قوته�.

يبقى  ان  يجب  ال�سري  احلبل  طرف  اإن  �سحيح. 
املولود  تنظيف  ميكن  ولكن  ي�سقط.  حتى  ج�ف�ً  
الدافىء  ب�مل�ء  املبلل  القم��ص  من  بقطعة  برفق 

وال�س�بون.

كال. ت�ستطيع النف�س�ء اال�ستحم�م مب�ء دافىء يف 
اال�ستحم�م  ت�أخري  اأم�  الوالدة.  بعد  ول  االأ اليوم 
حدوث  اإىل  يوؤدي  فقد  الوالدة  بعد  اأ�س�بيع  عدة 
الته�ب�ت. وت�ستطيع املراأة اأن ت�ستحم متى �س�ءت 

فى فرتة الدورة ال�سهرية.

امليكروب�ت  على  يحتوي  قد  ف�مل�ء  �سحيح.  غري 
قبل  تعقيمه  ينبغي  لذلك  واجلي�ردا،  واجلراثيم 

�سربه اأو غ�سل الف�كهة واخل�س�ر به.

غ�لب�ً  م� يكون هذا �سحيح�ً . ف�لن�فوخ يهبط اأو 
يتقعر اإذا فقد اجل�سم ال�سوائل. وقد ميوت الطفل 

اإن مل يح�سل على كمية من ال�سوائل ال�سرورية.

نعم. ف�للب�أ هو الغذاء الك�مل للمولود اجلديد يف 
وىل، وهو يحميه من االلته�ب، وال ح�جة  اأي�مه االأ

عط�ء املولود اأي �سراب اآخر فى تلك الفرتة. الإ

على  يجب  التي  امل�أكوالت  هي  م�   -
�س�بيع  االأ يف  عنه�  متتنع  اأن  النف�س�ء 

وىل بعد الوالدة؟ االأ

- هل �سحيح اأنه ال يجوز غ�سل املولود 
)حبل  ال�سري  احلبل  �سقوط  بعد  اإال 

اخلال�ص(؟

- هل �سحيح اأن املراأة الوالدة يجب اأن 
اأو  الوالدة،  بعد  �ستحم�م  االإ عن  متتنع 

اأثن�ء الدورة ال�سهرية )احلي�ص(؟

- هل �سحيح اأن امل�ء اجل�ري ال ينقل 
املر�ص؟

- هل يدل تقعر ن�فوخ )ي�فوخ( الطفل 
�سيموت  اأنه  على  �سه�ل  ب�الإ امل�س�ب 
العالج  اأعطين�ه  اإذا  اإال  اجلف�ف  من 

ال�سحيح؟

)ال�سر�سوب(  اللب�أ  اأن  �سحيح  هل   -
مفيد للمولود اجلديد؟



مك�ن  االإ بقدر  تعريته  يجب  بل  �سحيح!   غري 
ي�س�عد  ذلك  ن  الأ اإليه،  ي�سل  ب�أن  للواء  وال�سم�ح 

على اإزالة احلرارة عنه.

املغذي  الطع�م  بتن�ول  ين�سح  ف�ملري�ص  نعم.  
املالئم وخ�سو�س� ً يف اأثن�ء مر�سه )انظر الف�سل 

11عن التغذية(.

اإذا  اأم�  بينهم�.  توجد عالقة  ال  اإذ  �سحيح.  غري 
وجد اأي انفك�ك )خلع( يف الورك ف�إن لف الطفل 

ب�سدة يزيد االنفك�ك �سوءاً 

خط�أ. ولكن قد يولد الطفل م�سوه�ً  اأو مع�ق�ً  يف 
هي  اإذا  اأو  بتغذيته�  احل�مل  اهتم�م  عدم  ح�ل 

اأ�سرفت ب�سرب الكحول اأو تدخني ال�سج�ئر.

غري �سحيح. ف�لكحل قد يحتوي على مواد �س�مة 
)ومنه� الر�س��ص( اأو مواد توؤذي العني واجل�سم 
اإىل  يوؤدي  وقد  طف�ل  االأ عند  وخ�سو�س�ً    ، مع�ً 

ان�سداد القن�ة الدمعية.

غري �سحيح. بل هو م�سر وكثرياً  م� يت�سبب النب 
�س�بة ب�لته�ب�ت خطرة. يف االإ

كيمي�ئية  مواد  احلنة  اأنواع  بع�ص  اإىل  ي�س�ف 
التج�ر  ومثل هذه احلنة  التحنني.  لت�سريع عملية 
ا�ستخدمن�  اإذا  طعمة  اإىل االأ قد تنقل مواد �س�مة 

عداد الطع�م. يدي التى عليه� حنة الإ االأ

الطفل  لف  يجب  اأنه  �سحيح  هل   -
املحموم لكي ال يوؤذيه الهواء؟

الك�مل  متن�ع  االإ اأن  �سحيح  هل   -
اأثن�ء املر�ص  كل )احلمية ( يف  عن االأ

م�سرة؟

املولود  قدمي  لف  اأن  �سحيح  حل   -
منع  على  ي�س�عد  الوالدة  بعد  ب�سدة 

اعوج�جهم�؟

- هل تظهر و�سمة )�سهوة( على ج�سم 
طع�م  على  اأمه  حت�سل  مل  اإذا  الطفل 

ت�ستهيه اأثن�ء حمله� )الوح�م(؟

العربي“  ”الكحل  اأن  �سحيح  هل   -
مفيد للعيون؟

- هل �سحيح اأن ر�ص النب على اجلرح 
مفيد؟

- هل احلنة خ�لية من املخ�طر؟



ثالث طرق الكت�صاف فائدة الو�صفة املنزلية اأو �صررها
اإن انت�س�ر الو�سف�ت املنزلية اأو انت�س�ر ا�ستعم�له� ال يعني اأنه� كله� مفيدة. وكثرياً  م� ي�سعب لتفريق بني الو�سف املفيدة والو�سفة 

مر اإىل درا�س�ت خ��سة. يف م� يلي بع�ص القواعد التي ت�س�عدك على اكت�س�ف الو�سف�ت غري املفيدة. بل امل�سرة  املوؤذية، وقد يحت�ج االأ
اأحي�ن�ً :

اإن مثل هذه الو�سف�ت ال تفيد يف �سف�ء املري�ص، وقيمته� الوحيدة هي يف اإمي�ن الن��ص به�، لذلك يجب عدم الت�أخر ين ا�ستخدام 
تك�ل على مثل هذه الو�سف�ت. مرا�ص اخلطرة، وعدم االإ عالج�ت فع�لة لالأ

املبالغة يف املعاجلة
وميكن اأن توؤدي املب�لغة يف املع�جلة )ولو من ب�ب احلر�ص على م�سلحة املري�ص( اإىل اأ�سرار ب�لغة قد ت�سل اإىل املوت. والق�س�ص 

فعى اأو الثعب�ن التي يحقن فيه� امل�س�ب مب�س�د ال�سموم. لكن حتّم�ص البع�ص مل�س�عدة امل�س�ب  كثرية عن ح�الت من لدغ�ت االأ
واعتق�دهم ب�سرورة ربط الطرف فوق مك�ن اللدغة و�سده �سداً  وثيق�ً  ملنع ”ت�سرب ال�سم“ اإىل بقية اجل�سم، يوؤدي اإىل ا�سوداد 

الطرف اإىل درجة اال�سطرار اإىل برته.
هن�ك اأ�س�ص معينة ال�ستخدام الو�سف�ت املنزلية مت�م� كم� اأن هن�ك قواعد معينة ال�ستخدام الطب احلديث.

هم�ل. لذلك ال بد من الت�أكد من اأ�س��ص الو�سفة وكيفية ا�ستخدامه�، واملثل يقول: تذكر اأن  واملغ�الة ت�سر كم� ي�سر النق�س�ن اأو االإ
الناق�ص“. اأخ  هو  ”الزائد 

كلما كانت الو�صفة قذرة اأو كريهة زاد 
ذى بدال ً من ال�صفاء! احتمال اأن ت�صبب االأ

مثال ً:
-  و�سع غ�ئط الطفل على اجلروح 

ل�سف�ئه�!
- اإعط�ء امل�س�ب ب�لريق�ن )ال�سفرة / 

الته�ب الكبد/ بوالً  لي�سربه!
- و�سع الرباز على �سرة الطفل املحمّرة 

لته�ب�ت  )هذا ي�سبب الكزاز/ التيت�نو�ص واالإ
ال�سديدة(.

كلما كرث عدد الو�صفات املنزلية مل�صكلة 
معينة قل احتمال اأن تكون مفيدة!

مثال ً:
ي�سع الن��ص على احلروق واحداً  من 

�سي�ء الت�لية: االأ
- النب!

- �سف�ر البي�ص )املح(!
�سن�ن! - معجون االأ

- البول!
- الرباز )الغ�ئط(!

�سي�ء ال ت�سفي احلروق،  معظم هذه االأ
ف�سل هو �سب امل�ء  وقد ت�سبب الته�به�. االأ
الب�رد عليه� فوراً  وا�ست�س�رة الطبيب اإذا 

ك�ن احلرق عميق�ً  اأو وا�سع�ً .

كلما كانت الو�صفة ت�صبه املر�ص كلما كان 
ميان بها! �صبب نفعها هو جمرد االإ

يت�سح املق�سود هن� من خالل العالقة بني 
مرا�ص الت�لية والو�سف�ت.  االأ

- ا�ستعم�ل غط�ء اأ�سفر للر�سيع اأو ال�سخ�ص 
امل�س�ب ب�لريق�ن )ال�سفرة(

�سفر ملع�جلة  - �سرب بول احلم�ر االأ
ال�سفرة )الريق�ن(

حمر اأو ع�سري  - ا�ستعم�ل ع�سري العنب االأ
الطم�طم )البندورة(  ملع�جلة فقر الدم 

نيمي�( )االأ
- ا�ستخدام ال�سرط�ن البحري ملع�جلة مر�ص 

ال�سرط�ن!
- ا�ستعم�ل غط�ء اأو ثوب اأحمر ملع�جلة 

احلمرية اأو احل�سبة!



النباتات الطيبة
ع�س�ب اأو احل�س�ئ�ص الطبية. ينمو يف الوطن العرب العديد من النب�ت�ت الطبية نذكر منه� على �سبيل املث�ل ال  وتعرف اأي�س�ً  ب�إ�سم االأ

احل�سر:
�سن�مكي ومرومف�ت )اليمن(، مر وحن�ء و�سن�مكي )ال�سعودية(، رطريت وحلبة )الكويت(، عرق�سو�ص وورد وعف�ص ونعن�ع وزعرت وب�بوجن 
ردن(، مريامية وزعرت وعف�ص وخروع وب�سل ف�ر )فل�سطني(، خردل وزوف�  وختمية ولوز مر)�سوري�(، عف�ص وحنظل وم�س��ص )االأ
وب�بوجن و�سكران ومردقو�ص )لبن�ن(، خلة و�سكران وداتورا و�سن�مكي وب�بوجن وحن� وخروع و�سيح وكركديه وي�ن�سون وكراوية و�سوالمت 
)م�سر(، كركديه و�سن�مكي وتبلدي )جوجنليز( وحلبة )ال�سودان(، م�س��ص وب�سل ف�ر وحلالح وزعرت وداتورا وخروع )ليبي�(، ب�سل 
اأوروبي )تون�ص(، زعرت وداتورا وال�سيح وم�س��ص وح�س� لب�ن وحلبة )اجلزائر(، خلة وح�س� لب�ن وك�سربة  عن�سل وداتورا و�سكران 

وب�سل عن�سل )املغرب( وغريه�.
ت�ستخدم النب�ت�ت اإم� ج�فة اأو خ�سراء وتكون املكون�ت الفع�لة يف اأم�كن خمتلفة من النب�ت�ت بح�سب نوعه�، فقد تكون يف الورق اأو الزهر 

اأو الثم�ر اأو العروق اأو البذور اأو القلف )اجلذع( اأو اجلذور.
ن�ستعر�ص يف الق�ئمة الت�لية نب�ت�ت اأثبتت فع�ليته� ملع�جلة اأعرا�ص خمتلفة وهي م�ستخدمة يف اكرث من قطر عربي. يتم اإعداد معظمها 
عن طريق غلي القليل منها باملاء )نغليه� دق�ئق معدودة اأو ننقعه� يف امل�ء املغلي ربع �س�عة(. وكقاعدة عامة، فالغلي املطّول قد يفقد 

املواد الفعالة من الزيوت الطيارة املوجودة يف النبتة.



م�ألوفً�  والنب�ت�ت  الت�سمي�ت  هذه  جميع  يكون  ال  قد 
املجّربة  النب�ت�ت  اختي�ر  دائم�ً   ينبغي  منطقتك.  يف 

واملعروفة وامل�أمونة.

دوية احلديثة  تعمل هذه النب�ت�ت يف معظمه� عمل االأ
الزيوت  منه�  خمتلفة  مواد  على  اإحتوائه�  ب�سبب 
الطي�رة والقلويدات واجلليكو�سيدات. وهي اأقل خطرًا 

دوية احلديثة ب�سكل ع�م. من االأ

اأمثلة من الو�صفات واجلرعات:

من  واحلد  الر�سح  وتهدئة  ال�سع�ل  ولتنفيث  للب�سرة  مفيد  فهو  ا�ستعم�الت  عدة  وله  البابوجن:   -
اأف�سل عالج�ت الزك�م. عند احل�مل  املغ�ص املعوي. ونظراً  لعدم وجود تف�عالت ج�نبية له فهو من 

طف�ل. واالأ
اجلرعة: ننقع مقدار حفنة من زهر الب�بوجن الن��سف يف امل�ء بعد غليه، 3 اأكواب يومي�ً  اأو اأكرث.

- �صو�صة الذرة: م�ستح�سر �سو�سة الذرة مفيد يف اإدرار البول. وقد يخفف من حدة انتف�خ الرجلني لدى 
احلوامل.

اجلرعة: نغلي حفنة من �سو�سة الذرة يف امل�ء ون�سرب كوب�ً  اأو كوبني. ال توجد خم�طر لهذا ال�سراب.

- ال�صرب املر )اآلوقريا(: مفيد يف عالج احلروق واجلروح الب�سيطة. ويخفف الع�سري امل�ستح�سر من 
مل واحلكة وي�س�عد يف ال�سف�ء ومينع حدوث االلته�ب�ت. نقطع جزءاً  من النبتة  داخل النبتة من حدة االأ

ونق�سر خ�رجه� ون�سع لبه� املليء ب�لع�سري مب�ث�سرة فوق اجلرح اأو احلرق.

- الثوم : اإن �سراب الثوم مفيد يف التخل�ص من الدودة اخليطية:
ن�أخذ 4 ف�سو�ص من الثوم ون�سحقه� مل اأو نقطعه� قطع�ً  �سغرية( ومنزجه� بكوب من ال�سراب )م�ء، 

ع�سري اأو لنب(.
اجلرعات: لعالج الدودة اخليطية: كوب واحد يومي�ً  وملدة 3 اأ�س�بيع.



دوية احلديثة من النب�ت�ت: وي�ستخرج كثري من االأ
وج�ع وخف�ص احلرارة( ي�ستخرج من ال�سف�س�ف. �صبريين )لالأ فاالأ

والديجيتالني )ملع�جلة هبوط القلب( من ورق كف الثعلب،
والكوينني )ملع�جلة املالري�( من ق�سور نب�ت وخ�سب الكين�.

اإن لكل نبتة طريقة ا�ستخدام معينة وحم�ذير معينة. ومنه� م� ال ي�سلح للح�مل اأو الطفل وقد يكون �س�م�ً  لذلك، يجب عدم ا�صتعمال 
طالق، يف حال عدم التاأكد من الو�صفة. اأي نبات، على االإ

النباتات ال�صامة 
ينمو يف بالدن� بع�ص النب�ت�ت ال�س�مة جداً . نذكر منه�:

طفال. يف حال وجود اأي من النباتات يف املنطقة فاإنه يجب �صرح خطرها و�صميتها للنا�ص، وخ�صو�صا ً لالأ
اإن يف كل ورقة من الدفلة ويف كل بزرة واحدة من بزور اخلروع كمية كافية من ال�صم لقتل طفل!



القوالب املنزلية - لتجبري العظام

معظم  يف  املك�سورة  العظ�م  لتجبري  �سعبية  و�سف�ت  توجد  ولكن  العظ�م.  يتجبري  متمر�ص  �سحي  ع�مل  يقوم  اأن  دائم�ً   ف�سل  االأ من 
املجتمع�ت. ففي من�طق من ال�سودان ي�ستخدم الب�سري )املجرب اأو املجرباتي( اأغ�س�ن� ً رفيعة من ال�سجر. كم� توجد و�سف�ت عدة ل�سنع 

م�دة التجبري امل�ستخدمة يف القوالب املنزلية.

كيف ن�صنع القالب: نق�ص قطع�ً  طويلة من القم��ص )عر�سه� حوايل 10 �سم ونر�ص عليه� م�سحوق 
اجلف�سني )اجلب�ص( الن��سر ثم نلفه� لفة م�سدودة. 

فيجمد  دق�ئق  عدة  امل�ء  يف  م�سبق�ً   املح�سرة  الق��ص  قطع  نغمر  ق�سري  بوقت  الق�لب  ا�ستعم�ل  قبل 
اجلف�سني.

خطوات قبل لف الق�لب:
- نت�أكد من اأن و�سع العظ�م �سحيح.

- ال ن�سع الق�لب على اجللد مب��سرة.
- نلف القدم اأو ال�س�عد بقم��ص ن�عم، ثم ن�سع فوقه� طبقة من القطن.

- واأخرياً  نلف طبقة اجلف�سني امللفوف )بعد حت�سريه� كم� ذكرن� اأعاله(.

يجب اأن ي�سبح اجلف�سني ج�مداً  ولكن من دون اأن ي�سغط على الطرف. ميكن زي�دة م�سحوق 
اجلف�سني على الطبقة العلي� من الق�لب جلعله ن�عم امللم�ص.

ويجب اأن يغطي الق�لب م�س�حة ك�فية من ال�س�عد اأو القدم ملنع العظ�م املك�سورة من 
احلركة. ومن املهم ب�سكل خ��ص جتميد املف�سلني قبل وبعد منطقة الك�سر.
عند جتهيز املع�سم املك�سور يجب اأن يغطي الق�لب معظم ال�س�عد كم� يلي:

�س�بع مك�سوفة ونراقب لونه� وحرارته�. تبقى االأ

حتذير: قد يتورم الطرف املك�سور متى ولو مل يكن الق�لب م�سدود، عليه بقوة، ف�إذا 
اأو  ازرقت  اأو  اأ�س�بعه  اأطراف  بردت  اإذا  اأو  م�سدود،  الق�لب  اأن  من  امل�س�ب  ا�ستكى 

ابي�ست، فيجب ك�سر الق�لب ومنع اآخر جديد غري م�سدود.
حوال. ال ت�سعوا ق�لب�ً  فوق اجلرح يف اأي ح�ل من االأ

املعاجلون ال�صعبيون

يوجد العديد من الذين مي�ر�سون العالج ال�سعبي يف جمتمع�تن� العربية. والكثري منهم 
ميتلك معرفة ومه�رة قيمة. وهم غ�لبً� م� يعي�سون مع الن��ص ويقدرون ظروفهم. وقد 
هلية.  �س�رك عدد منهم ب�لدورات الت�أهيلية الت�بعة لوزارات ال�سحة والتنظيم�ت االأ
والب�سري  ال�سحة  وحالق  العربي  والطبيب  املجرباتي  ال�سعبيني:  املع�جلني  ومن 

والداية اأو الق�بلة العربية والعط�ر وغريهم.



التدليك )امل�صاج(

ن�س�ن التدليك ب�سكل غريزي عندم� ي�سعر ب�أمل اأو انزع�ج. وقد طورت ال�سعوب هذا الفن منذ القدم بو�سفه و�سيلة وق�ئية  مي�ر�ص االإ
طف�ل واحلوامل والب�لغني، مع  وعالجية لتن�سيط القدرة الطبيعية للج�سم على التكيف ومك�فحة املر�ص. وي�ستعمل التدليك عند االأ

�ستع�نة ب�لزيوت النب�تية اأحي�ن�ً . االإ

ن�ستعمل فى التدليك: ال�سغط، والفرك، وال�سرب اخلفيف )اآو الرج(، وكذلك اللم�ص اخلفيف الدافىء والث�بت. والتدليك يهدىء 
وي�سبب ا�سرتخ�ء حيث يوجد

توتر، وين�سط حيث يوجد خمول بحيث يعيد اإىل اأع�س�ء اجل�سم توازن 
الط�قة فيه�.

ويتطلب التدليك من املدّلك ح�س��سية وحد�س�ً  وانتب�ه�ً  جت�ه ال�سخ�ص الذي 
�س�فة اإىل بع�ص املعرفة الفنية. ولتدليك اجل�سم. وخ�سو�س�ً   يدلكه، ب�الإ

الراأ�ص
رجل -اأهمية كربى. وهو ميكن اأن يتم عن طريق فرك اجل�سم  يدي واالأ واالأ

يومي�ً  مبن�سفة دافئة اأو ليفة ق��سية حتى يحّمر اجللد. ولتدليك اليدين 
والقدمني اأهمية

ن��سة وقد عرفه قدم�ء الفراعنة. 



ال�صيام

التخل�ص من  ي�س�عد اجل�سم على  ال�سليم  وال�سوم  الن��ص.  وامل�س�ركة بني  الروحية  وال�سحة  ال�سحة اجل�سدية  ال�سي�م م� بني  يربط 
فراط يف الطع�م وال�سراب. الروا�سب الن�جتة عن االإ

الت�صطيب والف�صد

�سق  اأو  املري�ص  ج�سم  خرى الت�سريط وال�سلوخ. اإنه اإحداث ”جروح“ يف  ومن الت�سمي�ت االأ
ال�سفرة. وينتج  اأو  اأو القدمني ب��ستخدام املو�ص  خراج الدم. وهو يتم على اجلبني  عروقه الإ

عنه ندوب جلدية.

الكي 

ي�ستعمل الكي يف بالدن� ملع�جلة الكثري من العالم�ت: من وجع الراأ�ص والظهر اإىل مر�ص ال�سرط�ن! 
قدمون �سيئ�ته وحم�ذير ا�ستخدامه فلم ي�ستعملوه اإال  وقد يكون م�سراً  يف كرث احل�الت. وقد عرف االأ

يف احل�الت امليوؤو�ص منه� كم� يدل على ذلك املثل املعروف::اآخر الدواء الكي“!

�س�بة ب�إلته�ب�ت وتقرح�ت خطرية  مل الذي ي�سببه الكي ف�إن مك�نه معر�ص دوم�ً  لالإ �س�فة اإىل االأ وب�الإ
اأم�كن ح�س��سة، ك�لرقبة مثالً  . ويكون خطر  اإذا ح�سل الكي فى  اإىل الوف�ة، وخ�سو�س�ً   قد توؤدي 

طف�ل. الوف�ة اأ�سد عند االأ



احلقن ال�صرجية وامللينات و“ال�صربة“

منزلية  ”و�سف�ت“  وهي  بكرثة.  امللين�ت  ويتن�ولون  ال�سرجية  احلقن  الن��ص  بع�ص  ي�ستعمل 
�س�ئعة، وغ�لب�ً  م� يكون ا�ستعم�له� موؤذي�ً  .

مع�ء من فتحة ال�سرج(  ويعتقد كثريون اأن احلقنة ال�سرجية )وهي عب�رة عن م�ء يدخل اإىل االأ
�سه�ل. وكذلك، امللين�ت التي توؤخذ ب�لفم اأو التح�ميل  ميكن اأن ت�س�عد على �سف�ء احلمى واالإ
مع�ء  �سف، ف�إن هذه املح�والت ”لتنظيف“ االأ ال�سرجية اأو ال�سربة، وهي ملني قوي. ولكن، لالأ

ال ت�س�عده� بل توؤذيه� وتزيد مع�ن�ته�.

احلقن ال�صرجية وامللينات ال تفيد اإال نادرا ً.
غالبا ً ما يكون ا�صتعمالها خطرا ً، وخ�صو�صا ً امللينات القوية.

احلاالت التي ي�صكل فيها ا�صتعمال 
احلقن ال�صرجية وامللينات خطرا ً على االن�صان

ال يجوز بت�ت�ً  ا�ستعم�ل احلقن ال�سرجية وال امللين�ت اإذا ك�ن ال�سخ�ص ي�سكو اأمل�ً  يف معدته اأو ظهرت عليه اأعرا�ص الته�ب الزائدة اأو 
م�س�ك منذ اأي�م. كت�م / االإ ”البطن احل�د“، حتى ولو ك�ن م�س�ب�ً  ب�الإ

ال يجوز بت�ت�ً  ا�ستعم�ل احلقن ال�سرجية وال امللين�ت اإذا ك�ن ال�سخ�ص م�س�ب�ً  ب�سظ�ي� اأو بجرح يف اأمع�ئه.
ن ذلك يزيد �سعفه. ال يجوز بت�ت�ً  اأن ي�أخذ املري�ص اأو ال�سعيف ملين�ً  اأوم�سهالً  قوي�ً  الأ

اأعرا�ص  عليه  ظهرت  اإذا  اأو  �سه�ل  االإ اأو   / ب�لتقيوؤ  م�س�ب  اأو  مرتفعة  حرارته  طفل  عند  ال�سرجية  احلقن  ا�ستعم�ل  بت�ت�ً   يجوز  ال 
اجلف�ف.

ال يجوز اأن يعت�د اجل�سم تن�ول امللين�ت بكرثة.

�صتعمال ال�صحيح للحقن ال�صرجية االإ
كت�م: الغ�ئط اجل�مد واجل�ف(، بحيث  تتكون احلقنة من  م�س�ك ال�سديد )اأو االإ 1. احلقنة ال�سرجية الب�سيطة قد ت�س�عد على مع�جلة االإ

م�ء دافىء فقط اأو من م�ء مع قليل من ال�س�بون.
2. وميكن اللجوء اإىل احلقن ال�سرجية يف ح�ل اإ�س�بة ال�سخ�ص مبحلول مع�جلة اجلف�ف ببطء �سديد.



اال�صتعمال ال�صحيح لل�صربة وامللينات 
وامللين�ت مثل ال�سربة اإال اأن مفعوله� اأ�سعف وتكون املواد املذكورة يف الفقرة اأعاله ”�سربة“ اإذا اأخذت بجرعة كبرية، وملينة اإذا اأخذت 

بجرعة �سغرية.

توؤذي  ف�ل�سربة  ذلك  عدا  م�  وفى  فقط.   الت�سمم  ح�ل  هي  القوية  ال�سربة  ا�ستعم�ل  فيه�  ينبغي  التي  الوحيدة  احل�لة  اإن  ال�صربة:   -
اجل�سم.

- امللينات: ميكن ا�ستعم�ل كربون�ت املغنيزيوم )لنب املغنيزي�( اأو غريه� من اأمالح املفنيزيوم يف جرع�ت �سغرية ملع�جلة بع�ص ح�الت 
كت�م. وميكن ا�ستعم�ل املعدين للم�س�بني ب�لبوا�سري وهو ”ديزيت“ الرباز فقط. وتكون جرعة الزيت املعدين 6-3 مالعق �سغرية قبل  االإ

نه يحرم اجل�سم من الفيت�مين�ت املهمة املوجودة فى الطع�م( . النوم )ال ت�ستعمل الزيت املعدين مع وجب�ت الطع�م الأ
ال�سرج وذلك يف  تو�سع يف فتحة  اأقرا�ص على �سكل ر�س��سة  وهي عب�رة عن  اأوالدلكوالك�ص:  الغلي�صوين  التحاميل مثل حتاميل   -

م�س�ك اأو البوا�سري. ح�الت االإ

لياف: طريقة اأف�صل من امل�صهالت وامللينات: الطعام الغني باالأ

لياف الطبيعية مثل  كثار من �صرب ال�صوائل وتن�ول اأكل غني باالأ كث�ر من التغوط هي يف االإ اإن اأ�سح واأ�سلم طريقة لتليني الرباز واالإ
لي�ف ب�سكل خ��ص. كث�ر من اأكل الف�كهة واخل�سر، واحلبوب الك�ملة واخل�س�ر املنوعة الغنية ب�الأ النخ�لة اأو الردة. كم� ي�س�عد االإ

�سخ��ص  لي�ف مق�رنة ب�الأ طعمة الغنية ب�الأ �سخ��ص الذين يكرثون من تن�ول االأ مع�ء عند االأ م�س�ك و�سرط�ن االأ وتقل م�س�كل البوا�سري واالإ
التغلب على  للتغوط  ي�س�عد فى  الري��سية وتعويد اجل�سم عل وقت حمدد  التم�رين  اأن  طعمة املكررة وامل�سنعة. كم�  ي�أكلون االأ الذين 

م�س�ك. م�سكلة االإ

MISSING INFO



اأمثال واأقوال عربية عن ال�صحة
قوال املتعلقة ب�ل�سحة. مث�ل واالأ ي�ت واالأ اإن ثق�فتن� غنية ب�الآ

وقد جمعن� بع�سه� يف هذا الكت�ب، هن� عدد منه�:

يف النظافة:
- ”النظ�فة ثلث� ال�سحة“،
- ”النظ�فة من االإمي�ن“.

يف الوقاية:
- ”درهم وق�ية خري من قنط�ر عالج“

- ”الوق�ية خري من العالج“
- ”ال تبل يف امل�ء الراكد الذي ال يجري مت تغت�سل منه“.

يف قيمة املاء:
- ”وجعلن� من امل�ء كل �سيء حي“

- ”امل�ء غلب البالء“،
- ”لو مل تكن 99 حكمة ب�مل�ء م� دّرت به ال�سم�ء.

فى الطعام:
- ”كل �سيء مع الع�فية طيب“

- ”فليكن طع�مك اأف�سل دواء لك“
- ”كلوا وا�سربوا وال ت�سرفوا“

- ”احذر طع�م�ً  قيل ه�سم طع�م“
- ”املعدة بيت الداء“

- ”قم عن الط�ولة جوع�ن�ً “
ن�س�ن عدوه ب�لتم�م“. - ”بطن االإ

- ”نحن قوم ال ن�أكل حتى جنوع وعندم� ن�أكل ال ن�سبع“ .
يف اإر�صاع الطفل:

- ”الوالدات ير�سعن اأوالدهن حولني ك�ملني ملن اأردن اأن يتم الر�س�عة“
- ”وار �سعيه ولو مب�ء عينيك“.

دوية: يف ا�ستخدام االأ
دوية“. غذية، فال تع�لج ب�الأ - ”اإذا ا�ستطعت اأن تع�لج بدواء منفرد فال تع�لج بدواء مركب، واإذا ا�ستطعت اأن تع�لج ب�الأ

يف التطعيم:
- ”قليل من ال�سم ينفع“

- ”كل �سيء �سده من نف�سه حتى احلديد يق�سي عليه مربده“
يف اأهمية املعاجلة:

- ”اإذا ك�ن الدواء مر ف�لداء اأمّر“
- ”العقرب يف الكم والطبيب يف بغداد“.





معرفة املر�ص 2

ما الذي ي�صبب املر�ص؟

�سب�ب املر�ص بح�سب بلدانهم وع�داتهم وطرق تفكريهم. يختلف تف�سري الن��ص الأ

الطفل ي�صاب باإ�صهال. ما ال�صبب؟
�س�بة ”ب�لعني احل�سود“، اأو  - قد يقول بع�ص النا�ص اإن ال�سبب هو االإ

هل. االأ اقرتفه  ”الهجمة“ لذنب 
- وقد يقول الطبيب اأن ال�سبب هو نزلة معوية اأو الته�ب.

- وقد يقول عامل ال�صحة الوقائية ب�أن الفالحني ال ميلكون م�ء ً �س�حلً� 
لل�سرب اأو اأنهم ال ي�ستخدمون املراحي�ص )بيوت الراحة(.

ي�سبب  الذي  هو  و�س�ع  االأ نقر  ب�أن  االجتماعي  املر�صد  يقول  وقد   -
الع�دل  غري  التوزيع  نتيجة  هو  هذا  واأن  طف�ل  االأ عند  املتكرر  �سه�ل  االإ

ر�ص. للرثوة واالأ
- اأما معلمة املدر�صة، فقد ت�سع اللوم على غي�ب التعليم.

، يف�سر الن��ص املر�ص ح�سب خربتهم اخل��سة ونظرتهم اإىل احلي�ة.  اإذاً 
ن: ولكن، من منهم على �سواب؟ يف الواقع، قد يكون تف�سري كل واحد منهم �سحيح�ً ، اأو �سبه �سحيح وذلك الأ

�صباب. املر�ص ينتج عادة عن جمموعة من االأ

�سه�ل. �سب�ب املذكورة اأعاله يكون �س�هم يف اإ�س�بة الطفل ب�الإ اإن اأي �سبب من االأ

حميطن�  يف  ال�س�ئعة  مرا�ص  االأ نعرف  اأن  ت�ستلزم  بنج�ح،  ومع�جلته  املر�ص  من  الوق�ية  اإن 
ومنطقتن�، واأن نعرف اأ�سب�به� املجتمعة.

مرا�ص املختلفة ح�سب اأجهزة اجل�سم وا�ستن�دًا  غلب على �سرح االأ ويف هذا الكت�ب، نركز يف االأ
اإىل علوم الطب احلديث.

دوية املقرتحة فيه ا�صتعماال ً �صليماً،  اإن ا�صتعمال هذا الكتاب ا�صتعماال ً مفيدا ً، وا�صتعمال االأ
مرا�ص وباأ�صبابها كما تراها العلوم الطبية، وقراءة هذا  يحتاجان اإىل معرفة معقولة باالأ

الف�سل قد تفيد يف ذلك.



مرا�ص: اأنواعها واأ�صبابها االأ
مرا�ص غري املعدية، وذلك لبحث كيفية الوق�ية منه� اأو مع�جلته�. مرا�ص املعدية واالأ مرا�ص املختلفة اإىل نوعني: االأ يفيد تق�سيم االأ

�سح�ء من امل�س�بني به�.  مرا�ص التي تنتقل من �سخ�ص اإىل اآخر، والتي يجب حم�ية االأ مرا�ص املعدية )ال�صارية(: وهي االأ - االأ
وت�سببه� امليكروب�ت اأو اجلراثيم.

مرا�ص التي ال تنتقل من خمتلفة �سخ�ص اإىل اآخر، وله� اأ�سب�ب خمتلفة عن اأ�سب�ب  مرا�ص غري املعدية )غري ال�صارية(: وهي االأ - االأ
مرا�ص املعدية. االأ

لذلك من املهم معرفة م� اإذا ك�ن املر�ص معدي�ً  اأم ال.

مرا�ص غري املعدية االأ
خرى التي  مرا�ص غري املعدية كثرية ومتنوعة، ولكنه� ال تنتقل من �سخ�ص اإىل اآخر بوا�سطة اجلراثيم اأو الك�ئن�ت احلية االأ اإن اأ�سب�ب االأ
دوية املق�ومة  مرا�ص غري املعدية ال تنتقل اأبدا ً من �سخ�ص اإىل اآخر. ومن املهم اأن نعرف اأن امل�س�دات احليوية، اأي االأ ته�جم اجل�سم. االأ

مرا�ص غري املعدية. للجراثيم )البكتريي�د(، ال ت�س�عد يف �سف�ء االأ

مرا�ص غري املعدية تذكروا: امل�صادات احليوية ال تفيد يف معاجلة االأ

مرا�ص غري املعدية اأمثلة عن االأ

مرا�ص املعدية االأ
مرا�ص بطرق كثرية. يف م� يلي اأهم الك�ئن�ت مرا�ص املعدية تنتج عن جراثيم وعن ك�ئن�ث حية اأخرى توؤذي اجل�سم. وتنت�سر هذه االأ  االأ

مرا�ص وعالج�ته� احلية التي ت�سبب االلته�ب�ت واأمثلة من االأ

م�صكالت ناجتة عن اهرتاء اأوعطل 
اأوخلل داخل اجل�صم:

- الروم�تيزم / الع�سبي. 
- النوبة القلبية
- نوب�ت ال�سرع

- اجللطة الدم�غية
- ال�سقيقة )ال�سداع الن�سفي(.

- الكرتكت )العد�سة الكدرة(. 
- ال�سرط�ن

م�صكالت ناجتة عن عوامل خارجية 
توؤذي اجل�صم:

لرجي�(  - احل�س��سية )االأ
زم�(  - الربو )االأ

- الت�سمم
- ع�سة الثعب�ن

- ال�سع�ل ب�سبب التدخني 
- قرحة املعدة

- اإدم�ن اخلمرة

م�صكالت ناجتة عن نق�ص يف مواد 
يحتاجها اجل�صم:

- �سوء التغذية
نيمي�(.  - فقر الدم )االأ

- تورم الغدة الدرقية والكريتينه. 
- احل�س�ف )البالغرا(. 

- الع�س�وة )العمى الليلي(. 
- ت�سمع الكبد وتلّيفه.

م�صكالت تولد مع النا�ص:
- بع�ص اأنواع ال�سرع.  رنبية.    - ال�سفة االأ

طف�ل. ع�قة العقلية عند االأ - االإ - احلول.   
- اع�ق�ت اخرى - الو�سم�ت اخللقية. 

م�صكالت نف�صية:
- اخلوف من اأ�سي�ء ال توؤذي.

- اال�سطراب الع�سبي )القلق(
�س�بة ب�لعني ال�سريرة اأو العني احل�سود.  - القن�عة ب�الإ

- اخلوف الذي ي�سعب التحكم به / الهلع والره�ب.



مرا�ص املعدية: اأمثلة عن االأ
الكائنات احلية 

التي ت�صبب املر�ص 
من  اأ�سغر  ك�ئن�ت  )وهي  الفريو�س�ت 

البكتريي� بكثري(

- البكتريي� اأو اجلراثيم

- الفطر )التيني� اأو ال�سعفة(

- الطفيلي�ت الداخلية )وهي ك�ئن�ت 
�س�رة تعي�ص داخل اجل�سم(

- الطفيلي�ت اخل�رجية )ك�ئن�ت �س�رة 
تعي�ص على اجل�سم(

املر�ص

الر�سح )الزك�م(، احل�سبة، النك�ف، 
طف�ل، اال�سه�ل  جدري امل�ء، �سلل االأ

الفريو�سي.
داء الكلب )ال�سع�ر(

الث�لول
ال�سل

الكزاز )التيت�نو�ص (

�سه�ل بع�ص اأنواع االإ

بع�ص انواع االلته�ب الرئوي )النزلة 
ال�سدرية / النيموني�(

ال�سيالن والكيميدي� والزهري 
ذن  اآالم االأ

اجلراح امللتهبة
قروح مع تقيح

مر�ص اجللد احللقي ”القدم 
ع�س�ء  الري��سية“ احلكة حول االأ

التن��سلية وبني الفخذين
ميب�،  مع�ء: الديدان، االأ يف االأ

الدو�سنت�ري�
يف الدم: املالري�

القمل وال�سئب�ن، الرباغيث، البق، 
اجلرب

كيف ينت�صر املر�ص اأو 
يدخل اجل�صم 

بوا�سطة الرذاذ املتط�ير من �سع�ل اإن�س�ن 
م�س�ب اأو بوا�سطة الذب�ب اأو عن طريق 

الرباز اإىل الفم. .

ع�سة حيوان م�س�ب

ب�للم�ص 

بوا�سطة الرذاذ من ال�سع�ل

اجلروح القذرة وتلوث ال�سرة عند الوليد 
اجلديد

واين القذرة وامل�ء الو�سخ  ظ�فر واالأ االأ
والذب�ب )عن طريق الرباز اإىل الفم(

بوا�سطة الرذاذ )ال�سع�ل مثاًل(

االت�س�ل اجلن�سي

الر�سح )الزك�م (

مالم�سة ا�سي�ء قذرة اأو ملوثة

مالم�سة مب��سرة )احتك�ك(

ب�للم�ص اأو من الثي�ب 

من الرباز اإىل الفم قلة النظ�فة

ع�سة الن�مو�ص )البعو�ص او الربغ�ص(

مل�ص امل�س�ب اأو مل�ص ثي�به

�صا�صية دوية االأ االأ

�سبريين لتهدئة  �سيت�مينوفني اأو االأ االأ
الم )ال توجد اأدوية تق�وم الفريو�ص  االآ

بفع�لية. وال تفيد امل�س�دات احليوية 
هن�(

�س�ب�ت  التطعيم مينع بع�ص اأنواع االإ
الفريو�سية

انواع امل�س�دات احليوية بح�سب 
اجلراثيم املختلفة

مرهم اخلل والكربيت. خليط من اأحم��ص 
ندي�سيلينيك والبنزويك وال�س�لي�سيليك،  االأ

واأقرا�ص اجلري�سيوفولقني

دوية املحددة انواع خمتلفة من االأ
الكلوروكوين )اأو اأدوية اأخرى م�س�دة 

للمالري�(

مبيدات احل�سرات اللندين

ب�ملجهر  اإال  روؤيته�  والتي ال ميكن  االلته�ب�ت،  ت�سبب  التي  خرى  االأ الك�ئن�ت احلية  مثل حجم معظم  البكترييا �سغري جداً   اإن حجم 
ج�س�م ال�سغرية. اأم� الفريو�صات، فهي اأ�سغر حجم�ً  من البكتريي�، وال ترى ب�ملجهر الع�دي. )امليكرو�سكوب(، وهو جه�ز يكرب االأ

على  اأبدا ً  ولكنها التوؤثر  البكتريي�،  الن�جتة عن  مرا�ص  االأ مع�جلة  ت�س�عد يف   ) اإلخ  والتيرتا�سيكلني  )ك�لبن�سلني  احليوية  امل�س�دات 
مرا�ص التي ت�صببها معظم الفريو�صات ك�لر�سح / نزالت الربد، والنك�ف )اأبو كعيب(، وجدري امل�ء واحل�سبة.. اإلخ . وال ميكن  االأ
مرا�ص الفريو�صية بامل�صادات احليوية، اإذ ال ف�ئدة منه� يف هذه احل�الت بل قد ينتج بع�ص ال�سرر من ا�ستعم�له�  معاجلة معظم االأ

)راجع امل�س�دات احليوية(.



مرا�ص التي ي�صعب التمييز بينها االأ

مرا�ص املختلفة اأحي�ن�ً  رغم اأنه� تنتج عن اأمرا�ص اأ�سب�به� خمتلفة وحتت�ج اإىل مع�جل�ت خمتلفة. مثالً : تت�س�به عالم�ت االأ

-1 الطفل الذي يفقد وزنه ببطء فيما يزداد انتفاخ بطنه، ميكن اأن يكون م�صابا ً بواحدة 
)اأو اأكرث من واحدة يف الوقت نف�صه( من امل�صكالت التالية:

- �سوء التغذية.
�س�بة بكثري من اال�سك�ر�ص اأو الدودة املدورة والتي يرافقه� ع�دة �سوء التغذية - االإ

- �سل متقدم
- الته�ب مزمن و�سديد يف املج�ري البولية.

- م�سكلة يف الكبد اأو الطح�ل
- �سرط�ن الدم )لوكيمي�(.

إذا كان هذا التقّرح مفتوحا ً وميتد  -2 ال�صخ�ص املتقدم يف ال�صن امل�صاب بتقرح يف كاحله: ا
حجمه ببطء فقد يكون �صبب ذلك:

- خلل يف الدورة الدموية ب�صبب الدوايل اأو غريها
- ال�سكري

- الته�ب يف العظم
- اجلذام

- �سل اجللد
- الزهري املتقدم )ال�سفل�ص(.

مرا�ص، لذلك ال بد من التمييز بينه� بدقة لكي نع�جله� مع�جلة �سحيحة. تختلف املع�جلة الطبية لكل مر�ص من هذه االأ

مرا�ص والعالم�ت التي نبحث عنه� ي�س�عدان على  �سئلة ال�سحيحة ومعرفة االأ مرا�ص تت�س�به ت�س�به�ً  �سديداً ، ولكن طرح االأ كثري من االأ
جمع املعلوم�ت وروؤية العالم�ت التي تر�سدن� اإىل ت�سخي�ص املر�ص، وب�لت�يل اإىل مع�جلته.

مرا�ص ال تظهر دائم� ً عالم�ته� املعروفة، اأو قد تكون العالم�ت  ي�سف هذا الكت�ب عالم�ت اأمرا�ص كثرية. ولكن يجب توخي احلذر. ف�الأ
م�سو�سة. اأما احلاالت ال�صعبة، فغالبا ً ما حتتاج اإىل مراجعة طبيب اأو عامل �صحي متمر�ص، وحتت�ج اأحي�ن�ً  اإىل حت�ليل خ��سة فى 

املخترب )املعمل / املخرب(.

علينا اأن نعمل يف حدود قدراتنا واإمكاناتنا!
من ال�صهل الوقوع يف اخلطاأ يجب اأن ال نّدعي معرفة ما ال نعرفه فعال ً

إذا كان املر�ص �صديدا ً. اأطلبوا امل�صاعدة الطبية يف حال عدم التاأكد من حتديد املر�ص، اأو ا



مرا�ص التي غالبا ً ما نخلط بينها اأو نعطيها الت�صمية ذاتها االأ
مرا�ص املختلفة التي له� عالم�ت  مرا�ص التي ك�نت �س�ئعة قبل الطب احلديث. ويف امل��سي، ك�نت االأ ي�ستعمل الن��ص كثريا ً من اأ�سم�ء االأ
طب�ء والع�ملون ال�سحيون هذه الت�سمي�ت  مت�س�بهة مثل ارتف�ع احلرارة )احلمى( اأو اأمل اخل��سرة تعطى اال�سم ذاته. واأحي�ن� ً ال يعرف االأ
اأو الع�مل ال�سحي ب�لن�سبة لبع�ص  ه�يل والطبيب  ال�سعبية الرائجة وال يتدربون على ا�ستعم�له�. من هن�، قد يحدث �سوء فهم بني االأ

مرا�ص اأو امل�سكالت ال�سحية . االأ
تقول طبيبة عربية عن خربته�:

ه�يل يف اإحدى القرى يف ال�سعيد )م�سر( عن م�سكلة ”اجلف�ف“، فق�لوا اإنه� لي�ست موجودة عندهم. ولكن عندم� و�سفت  االأ ”�س�ألت 
عندهم  املعروفة  الت�سمي�ت  يذكرون  واأخذوا  املو�سوع  حقيقة  اجلميع  فهم  ج�سمه،  من  امل�ء  يفقد  وكيف  �سه�ل  ب�الإ م�س�ب  طفل  ح�ل 
عن ح�لة ”اجلف�ف“ واأ�سب�به مثل: ”الوح�سة“  و“العمود“ و ”الهجمة“ و“اخلزعة“ و“ال�سكتة“ و“الوقعة“، و“اخلولة“ و“النزلة 

وىل! املعوية“، ومعظمه� ت�سمي�ت كنت اأ�سمعه� للمرة االأ
ب�ملق�بل، اأخربين الن��ص فى الريف وال�سوداين اأن طفال ً م�ت ب�سبب ”ال�سدمة“. 
ف�عتقدت ح�سب م� تعلمته يف الطب احلديث اأن الطفل تويف ب�سبب هبوط �سديد 
يف �سغط الدم. ولكن عندم� حتدثت مع اأم الطفل، علمت اأن الطفل ك�ن ير�سع 
طبيعي� ً من اأمه ولكنه توقف عن الر�س�عة يف اليوم اخل�م�ص بعد الوالدة، وت�سلب 

فكه وت�سنج ج�سمه.
اأيقنت عنده� اأن الطفل تويف ب�سبب الكزاز )التيت�نو�ص( الذي ينتج عند الوليد 
عن ق�ص حبل ال�سرة بال تعقيم. وواجهني مث�ل اأخر يف م�سر عندم� �سكت اأم 
يكون م�س�ب�ً  ب�حلول  الطفل قد  اأن  اإىل  انتب�هي  ”يغزل“ فراح  اأن طفله�  من 

م كيف ”يغزل“ ب�ل�سبط، اأعطت و�سف�ً  دقيق�ً  للت�سنج�ت  ولكن عندم� �س�ألت االأ
التي حتدث مع الكزاز/التيت�نو�ص.

مرا�ص التي له� ت�سمي�ت »�سعبية«  لذلك، يجب دائم� ً اال�ستف�س�ر عن احل�الت وفح�سه� قبل القبول ب�لت�سخي�ص الذي يعطيه الن��ص. ف�الأ
ن ذلك قد يغري  هي اأمرا�ص معروفة اأي�س� ً يف الطب احلديث، ولكنه� ترد غ�لب� ً حتت اأ�سم�ء خمتلفة، ويجب تو�سيح �سوء الفهم املمكن الأ

املع�جلة كلي�ً .
دوية احلديثة اأف�سل بدرج�ت وقد تنقذ حي�ة االن�س�ن  مرا�ص ب�الأ مرا�ص اإال اأن مع�جلة بع�ص االأ اإن العالج�ت املنزلية ت�سلح لكثري من االأ
خ�سو�س�ً  يف االلته�ب�ت اخلطرة، ك�لنزلة ال�سدرية )االلته�ب الرئوية / النيموني�(، والتيفوئيد، وال�سل، وحمى النف��ص. اإن جميع هذه 

احل�الت حتت�ج اإىل اأدوية خ��سة.
�سم�ء التي  مرا�ص ب�الأ دوية التي يجب ا�ستعم�له�، من املهم اأن نح�ول معرفة االأ مرا�ص التي حتت�ج حتم� ً اإىل اأدوية حديثة، واالأ وملعرفة االأ

�سم�ء امل�ستعملة يف هذا الكت�ب. ي�ستعمله� الطبيب اأو الع�مل ال�سحي املتدرب، اأو االأ

عندما ال جتدون املر�ص الذي تبحثون عنه يف هذا الكتاب حتت اال�صم الذي ت�صتعملونه اأنتم 
مرا�ص امل�صابهة. حاولوا اأن جتدوه حتت ا�صم اآخر اأو يف الف�صل الذي ي�صرح  االأ

ا�صتعملوا الئحة املحتويات يف اأول الكتاب اأو الك�صاف )الفهر�ص( يف اآخره.

اأم� اإذا كنتم غري مت�أكدين من نوع املر�ص - وخ�سو�س�ً  اإذا ك�ن يبدو خطرياً . فح�ولوا اأن تطلبوا م�س�عدة طبية.



الت�صميات ال�صعبية للمر�ص
�سك�ر�ص )الدودة امل�ستديرة(  غ�لب�ً  م� ي�سمي الن��ص امل�سكالت ب��سمه� في�سريون اإىل ”الته�ب املف��سل“ ب��سم ”الرطوبة“، وي�سمون االأ

”ثع�بني البطن“ والزهري ”زف�رة الدم“.

وتختلف الت�سمي�ت من منطقة اإىل اأخرى.
فـ ”الطر�ص“ يف م�سر هو ذاته التقيوؤ اأو ”املراجعة“ اأو ”اال�ستفراغ“ يف بالد ال�س�م.

�سه�ل يف تون�ص. و“جري�ن اجلوف“ هو التعبري ال�س�ئع لالإ
وتف�سر الت�سمية يف بع�ص احل�الت اأ�سب�ب احل�لة. فمثالً ، ي�سري مر�ص ”الغرية“ اإىل �سوء التغذية الذي يح�سل عند الطفل بعد والدة 

اأخ له.

اإىل  الن��ص  اإىل مر�ص مف�جئ ومزعج. في�سري  ”ف�الحتق�ن“، على �سبيل املث�ل ، ي�سري  الت�سمي�ت عدة ح�الت حمتملة:  وي�سف بع�ص 
االحتق�ن يف:

كل. وتعود اأ�سب�ب االحتق�ن اإىل نرفزة ع�سبية اأو اإىل تغريات يف ع�دات االأ

وتختلف املم�ر�س�ت ال�سعبية يف املع�جلة بني بلد واآخر. ف�أمل احللق كمث�ل يع�لج بطرق خمتلفة قد ت�سوده� بع�ص الغرابة وهذه اأمثلة من 
�سبع داخل الفم بهدف تفجري التقّيح فيه، ويف الريف امل�سري مت�سد اللوزت�ن من الداخل  و�س�ط : ففي بالد ال�س�م يو�سع االأ بع�ص االأ

بع�سري الليمون املمزوج ب�لنب وذلك بوا�سطة ري�سة دج�جة، ويف ريف تون�ص، يبتلع الن��ص بي�سة )عظم( م�سلوقة بهدف مت�سيد احللق!

ال�صخ�ص ”امل�صكون“
وهو الت�سور ال�سعبي عن �سخ�ص ”�سكنه اجلن“ اأو اأ�سيب ”بعمل“ اأو وقع �سحية العني ال�سريرة.

ويكون ال�سخ�ص خ�ئف�ً  جداً  اأو ع�سبي�ً . وقد يرجتف اأو يت�سرف بغرابة وقد ال ي�ستطيع النوم اأو اأنه 
يفقد وزن�ً ، وقد يتويف!

التعليل الطبي للحالة: تكون ح�لة ال�سخ�ص ”امل�سكون“ ح�لة من اخلوف اأو اله�سرتة والتي غ�لب� 
�س�بة. فعلى �سبيل املث�ل، اإذا خ�فت امراأة من اأن يلعنه� �سخ�ص اآخر اأو  ً م� ت�سببه� قوة االإمي�ن ب�الإ
ي�سيبه� ب�لعني ال�سريرة ف�ست�سبح ع�سبية وقد ترف�ص الطع�م وال ت�ستطيع النوم. وينت�به� ال�سعف 
فتزداد  احل�سود  ب�لعني  �س�بة  االإ اأو  اللعنة  اأ�س��ص  هي  العالم�ت  هذه  ان  تعتقد  وهي  الوزن.  وتفقد 

ع�سبيته� وفوقه� وتتدهور ح�له�.



حالم املزعجة والبك�ء، وقد توقظهم وهم يف ح�ل من الهلع. كم�  طف�ل، فتكون احل�لة خمتلفة. فقد ت�سببه� لهم الكوابي�ص واالأ اأم� عند االأ
ي�سّببه� ارتف�ع احلرارة واحلمى والهذي�ن الذي يعرب عن نف�سه بت�سرف�ت وطريقة كالم غريبة. وقد يكون الطفل الذي يبدو ”م�سكونً�“، 

ويت�سرف بقلق م�س�ب�ً  ب�سوء التغذية.

وىل والته�ب ال�سح�ي� على اأنه �سخ�ص ”م�سكون“. وقد ي�س�ر اإىل ال�سخ�ص الذي يع�ين من عالم�ت الكزاز )التيت�نو�ص( االأ

�سب�ب، ونطلب امل�س�عدة الطبية اإذا لزم  املعاجلة: عندم� يكون �سبب امل�سكلة مر�ص معني، نع�لج املر�ص، ون�س�عد ال�سخ�ص على فهم االأ
مر. االأ

التنف�ص الع�صبي

اأم� اإذا ك�ن ال�سبب هو الهلع واخلوف، فيجب اأن نطمئن امل�س�ب ون�س�عده على اأن مفهم اأن خونه هو �سبب امل�سكلة.

قد  وغريه�  الزار  وحلق�ت  البخور  مثل  ال�سعبية  واملم�ر�س�ت  والو�سف�ت 
”�سرب  ال�سعبية مثل  املم�ر�س�ت  اأن بع�ص  اإال  ي�س�عد يف بع�ص احل�الت. 
امل�س�ب“ حتى يخرج ”اجل�ن“ اأو الروح ال�سريرة فهي مم�ر�س�ت خطرة، 

وقد ينتج عنه� الوف�ة.

فراط بالتهوية  الهلع واله�صرتة ال�صديدة التي يرافقها تنف�ص �صريع )االإ
إ�صراع التنف�ص / تهوية زائدة(: / ا

العالمات:
- ال�سخ�ص خ�ئف جداً .
- التنف�ص �سريع وعميق.

- النب�ص �سريع وقوي.
- تخدير )تنميل( يف الوجه اأو اليدين اأو القدمني.

- ت�سّنج�ت يف الع�سل.

املعاجلة:
- نطمئن ال�سخ�ص ونهدئ من روعه.

جراء من روعه. - نطلب منه اأن ي�سع وجهه يف كي�ص من ورق واأن يتنف�ص الهواء ذاته مدة دقيقتني اإىل 3 دق�ئق. غ�لب�ً  م� يهدئ هذا االإ
- نف�سر له اأن امل�سكلة لي�ست خطرة واأنه �سيتع�فى يف وقت ق�سري.



مرا�ص التي ت�صبب احلمى اخللط بني بع�ص االأ

- احلمى
”احلمى“ اأو ”ال�سخونة“ هي ارتف�ع يف درجة حرارة اجل�سم فوق املعدل.

لي�ست احلمى مر�س�ً  يف حد ذاته�. بل هي من عالم�ت املر�ص، وهي تنتج عن ح�الت 
�سحية وتظهر يف اأمرا�ص عديدة، ولي�ص يف مر�ص واحد كم� يعتقد البع�ص.

مرا�ص ومع�جلته� من املهم اأن منيز بينه�.  وللوق�ية من هذه االأ
اأو اخلطرة التي تكون احلمى اأهم عالم�ته�. الر�سم  مرا�ص احل�دة  يف م� يلي بع�ص االأ
البي�ين املق�بل لكل يبني م�س�ر احلمى )ارتف�ع اأو انخف��ص احلرارة( الذي يتميز به كل 

مر�ص.

- املالريا
تبداأ املالري� ب�رتف�ع احلرارة والق�سعريرة وال�سعف. وقد تبقى احلرارة 
املرتفعة اأو تزول ب�سعة اأي�م وت�سحبه� ق�سعريرة كم� ارتفعت. وقد تعود 

احلرارة
وت�ستمر �س�ع�ت معدودة بعد كل ث�ين اأو ث�لث يوم. ويبدو ال�سخ�ص مع�في� 

ي�م التي ال تكون احلرارة مرتفعة فيه�. ً بع�ص ال�سيء يف االأ

- التيفوئيد )اأوالتيفود(
يبداأ التيفوئيد وك�أنه زك�م وترتفع احلرارة قليال ً وتدريجي� ً كل يوم، ويكون 
النب�ص  ن�سبي� ً. يرافق احل�لة �سداع �سديد يف الع�دة، وقد ي�سحبه� اإ�سه�ل 
اأو جف�ف،  كم� قد يحدث اإكت�م واآالم يف البطن ويف جميع عظ�م اجل�سم. 

وقد يع�ين ال�سخ�ص من رجفة اأو هلو�سة، ويبدو مري�س�ً  جداً .

- التيفو�ص
التيفو�ص  ي�سبب التيفود اأو التيفوئيد. ي�سبب التيفو�ص طفرة يف اجللد ت�سبه 

احل�سبة، ترافقه� ر�سو�ص �سغرية.

- التهاب الكبد الفريو�صي )اأوالهيبتايت�ص اأوالريقان اأوال�صفرية(
كل والتدخني، ويرغب يف التقيوؤ  يفقد ال�سخ�ص �سهيته، وال يرغب يف االأ
ويكون  اال�سفرار،  اإىل  والب�سرة  العينني  لون  ب�لغثي�ن(. مييل  )ال�سعور 
لون البول برتق�لي� ً اأو بني� ً، ولون الرباز اأبي�ص. ينتفخ الكبد اأحي�نً� ويوؤمل 
عند مل�سه. ترتفع احلرارة ارتف�ع� ً ب�سيط� ً، ويبدو ال�سخ�ص �سعيف� ً جدا 

.ً



- )النزلة ال�صدروية اأوالنيمونيا(
يكون التنف�ص �سريع� ً و�سعيف� ً، وترتفع احلرارة ب�سرعة. ي�س�ب ال�سخ�ص 
قد  ب�لدم.  ممزوج  اأو  اللون،  اأ�سفر  اأو  اأخ�سر  ببلغم  م�سحوب  ب�سع�ل 
ترتفع   . جداً  مري�س�ً   ال�سخ�ص  يكون  ال�سدر.  يف  ب�أمل  املري�ص  ي�سعر 
احلرارة حتى اليوم ال�س�د�ص اأو ال�س�بع ثم تهبط من تلق�ء ذاته� اإذا ك�ن 
�سبب االلته�ب فريو�سي�، بغ�ص النظر عن العالج. ولكنه� تظل مرتفعة 

اإذا ك�ن ال�سبب بكتريي�ً  ومل يتم عالجه.

- حمى الروماتزم )احلمى الروماتيزية، داء املفا�صل(
من  والع�سرين  الع��سرة  )بني  املراهقني  اأو  طف�ل  االأ عند  تنت�سر 
العمر(. ت�سبب اأمل� ً يف املف��سل وحرارة مرتفعة. غ�لب� ً م� حتدث بعد 
الته�ب يف احللق يتم ال�سف�ء منه ثم بعد 10 اأي�م اإىل 15 يوم� ً تظهر 
اأمرا�ص حمى الروم�تيزم. قد ت�سبب اأمل� ً يف ال�سدر يرافقه �سيق يف 

التنف�ص. وقد ت�سبب حرك�ت ال اإرادية يف الذراعني وال�س�قني.

- احلمى املالطية )داء الربو�صالت(
تبداأ ع�دة ب�سعور ب�لتعب وب�سداع واأمل يف العظ�م، غ�لب�ً  م� ت�أتي 
ثم  اأي�م  لب�سعة  احلرارة  تزول  الليل.  يف  العرق  ويت�سبب  احلرارة 

�سهر اأو ل�سنوات. تعود. وقد ي�ستمر ذلك الأ

- حمى النفا�ص
اأو كرث من الوالدة. يكون ارتف�ع احلرارة ب�سيط يف  تبداأ هذه احلمى بعد يوم 
البداية وغ�لب�ً  م� يزداد بعد ذلك. تخرج ع�دة من املهبل اإفرازات له� رائحة 

كريهة.  ي�سحب هذه احلمى اأمل واأحي�ن�ً  نزف مهبلي.

مرا�ص ميكن اأن تكون خطرية. وهن�ك اأمرا�ص اأخرى كثرية ت�سبب عالم�ت مت�س�بهة )خ�سو�س�ً  يف املن�طق اال�ستوائية(.  كل هذه  االأ
مرا�ص دائم�ً . اإن معظمه� خطرياً  و�سديد. اأطلبوا امل�س�عدة الطبية. ي�سعب التمييز بني هذه االأ
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اإن اكت�س�ف ح�ج�ت �سخ�ص مري�ص يتطلب اأن ن�س�أله اأوالً  اأ�سئلة مهمة ثم نفح�سه اأو ”نك�سف عليه“ بدقة.
عرا�ص والعالمات التي ت�س�عدن� يف معرفة مدى مر�ص ال�سخ�ص، ونوع املر�ص الذي قد يع�نى منه. وعلين� اأن نبحث عن االأ

ف�سل اأن تكون م�س�ءة بنور ال�سم�ص. وال نفح�ص املري�ص اأبداً  يف غرفة مظلمة. نفح�ص ال�سخ�ص املري�ص دائم�ً  يف غرفة م�س�ءة. واالأ

عرا�ص(، ونراعي  �سئلة على ال�سخ�ص املري�ص ونفح�سه، ف�إنن� نراعي م� يخربن� به حول م� يح�ص به اأو ي�س�يقه )االأ عندم� نطرح االأ
�سخ��ص الذي  طف�ل واالأ دلة اأو اال�س�رات(. وهذه العالم�ت مهمة وبخ��سة عند االأ العالم�ت التي نالحظه� نحن يف اأثن�ء فح�سه )االأ

عرا�ص والعالم�ت مع�ً . يعجزون عن الكالم اأو التعبري. يف هذا الكت�ب ن�ستخدم ”العالم�ت“ للتعبري عن االأ
مر. إذا لزم االأ نكتب نتائج فح�ص ال�صخ�ص املري�ص لكي نعر�صها فيما بعد على العامل ال�صحي اأو الطبيب ا

�صئلة االأ

�سئلة الت�لية: نبداأ ب�سوؤال ال�سخ�ص عن مر�سه، ونت�أكد من طرح االأ

ن؟ - ما هو اأكرث �صيء ي�صايقك االآ
- ما الذي يح�صن حالتك؟ ما الذي يزيدها �صوءا ً؟

- متى وكيف ابتداأت احلالة؟
- هل عانيت مثل هذه امل�صكلة من قبل؟ هل اأ�صيب اأحد من اأقاربك اأوجريانك 

باحلالة ذاتها؟

نوا�سل طرح اأ�سئلة اأخرى ملعرفة تف��سيل اأكرث عن امل�سكلة.

مثالً : اإذا ك�ن املري�ص يت�أمل، ن�س�أله عن:
مل؟ نطلب منه اأن ي�سري بدقة وب�إ�سبع واحدة اإىل مو�سع االأ مل.  مل: اأين هو مك�ن االأ - مكان االأ

مل متوا�سل اأم متقطع؟ مل: هل االأ - توقيت االأ
بر؟ مثل �سرب ال�سكني؟ مثل الربق؟(. مل؟  )ح�د؟ حمرق؟ مثل وخز االإ مل: كيف ي�سف االأ - نوع االأ

مل من النوم؟ مل على النوم: هل مينعه االأ - تاأثري االأ

اأم� اإذا ك�ن املري�ص طفالً  ال يتكلم، فننظر اإىل عالم�ت املر�ص: نراقب حرك�ته وطريقة بك�ئه. )مثالً َ: اإذا ك�نت اأذنه توؤمله، فغ�لب�ً  م� 
ي�سّده� اأو يفرك حوله� اإذ يثنى راأ�سه ج�نب�ً  اإىل كتفه(.



الو�صع ال�صحي العام

نراقب املري�ص جيداً  قبل مل�سه. نالحظ مدى مر�سه اأو �سعفه. نراقب طريقة حتركه ومط نف�سه ومدى و�سوح اأفك�ره اأو �سف�ء تفكريه. 
نبحث عن عالم�ت ”اجلف�ف“، وعالم�ت ال�سدمة.

نالحظ م� اإذا ك�ن ال�سخ�ص يبدو ح�سن التغذية اأو �سيئ التغذية. هل يع�ين نق�سً� يف وزنه؟ عندم� ينخف�ص وزن ال�سخ�ص تدريجي� ً على 
مدى مدة طويلة من الزمن، فقد يكون م�س�ب�ً  مبر�ص مزمن )مر�ص ي�ستمر زمن�ً  طويلة(.

نالحظ كذلك لون الب�سرة والعينني، فقد يتغري لونهم� عند املر�ص، فت�سبح الب�سرة داكنة و�سمراء ب�سبب التغيري يف اللون. لذا نفح�ص 
�س�بع وداخل ال�سفتني والعينني. من�طق حمددة حيث تكون الب�سرة كرث �سف�فية مثل راحة اليد اأو القدم واالأ

نيمي�(. ويفتح لون الب�سرة ب�سبب ال�سل اأو  - اإن ال�سحوب والبهت�ن، خ�سو�س�ً  يف ال�سفتني وداخل اجلفنني، يدالن على فقر الدم )اأو االأ
نق�ص الزالل - وهو نوع من �سوء التغذية.

- وقد يتحّول لون اجللد اىل الغ�مق نتيجة املج�عة.
ظ�فر قد يدل على م�سكالت خطرة يف التنف�ص اأو يف القلب. وقد دل ازرق�ق - �سحوب الب�سرة عند طفل ف�قد  - اإن ازرق�ق ال�سفتني واالأ

�س�بة ب�ملالري� ال�سح�ئية. الوعي على االإ
- اللون الب�هت مع ب�سرة رطبة وب�ردة يدل غ�لب�ً  على ال�سدمة.

اأو خراج  اأو ت�سمع الكبد،  اأو ال�سفرية( يف الب�سرة والعينني على م�سكلة يف الكبد: )الته�ب الكبد،  �سفر )الريق�ن  - قد يدل اللون االأ
نيمي� املنجلية. اأميبي، اأو م�سكلة يف املرارة. والريق�ن قد ي�سيب اأي�س�ً  الوليد اجلديد والطفل الذي يولد م�س�ب�ً  ب�الأ

ننظر اأي�س� ً اإىل الب�سرة وكيف ينعك�ص ال�سوء علمه� من جهة اإىل اأخرى. واإذا اأجرين� هذا االختب�ر على ب�سرة وجه طفل م�س�ب ب�رتف�ع 
احلرارة، فقد يك�سف الفح�ص بداية طفرة احل�سبة، اإذا وجدت.

احلرارة

اأو  ”احلمى“  احلرارة  ارتف�ع  )ن�سمي  مرتفعة  حرارته  اأن  يبدو  ال  عندم�  حتى  املري�ص،  حرارة  درجة  نعرف  اأن  دائم�ً   احلكمة  من 
قل. مرات يف اليوم عل االأ اأربع  احلرارة  ن�سجل  ال�سديد،  املر�ص  ح�الت  ويف  ”ال�سخونة“(. 

.يف ح�ل عدم وجود ميزان حرارة ميكن اأخذ فكرة عن احلرارة ب�ملق�رنة: �سع اإحدى يديك على 
قف�  ا�ستعم�ل  )يف�سل  املري�ص  جبني  على  خرى  االأ واليد  مع�فى،  �سخ�ص  جبني  على  )اأو  جبينك 

اليد(.

جدول  ن  الأ تهداأ،  وكيف  ت�ستمر،  الوقت  من  وكم  احلرارة،  تظهر  وكيف  متى  نعرف  اأن  املهم  من 
احلرارة ميكن اأن ي�س�عدن� يف ت�سخي�ص املر�ص. مثالً :

اأو  يومني  النوبة ع�دة كل  تتكرر  �س�ع�ت.  وت�ستمر مدة  بق�سعريرة  تبداأ  كل منه�  املرتفعة،  نوب�ت من احلرارة  املالري� ع�دة  ت�سبب   -
ثالثة.

خرى. لته�ب�ت الفريو�سية االأ - يكون ارتف�ع احلرارة معتدالً َ يف ح�الت الزك�م واالإ



- حمى التيفوئيد ت�سبب حرارة ترتفع تدريجي�ً  على مدى خم�سة اأي�م. وال يفيد ا�ستخدام اأدوية املالري� يف خف�ص احلرارة.
- ال�سل غ�لب�ً  م� ي�سبب حرارة منخف�سة بعد الظهر. وفى الليل يت�سبب ال�سخ�ص عرق�ً  وتنخف�ص احلرارة.

ميزان احلرارة
“ احلرارة وتظهر  �سواق العربية اأنواع حديثة ”تقراأ ن�سرح اأدن�ه كيفية ا�ستعم�ل ميزان احلرارة ”التقليدي“، وقد ب�ت يوجد يف بع�ص االأ
حوال ينبغي مراع�ة قواعد النظ�فة الت�مة.  رق�م. امليزان التقليدي يفي ب�لغر�ص. ويف كل االأ درجة احلرارة على �س��سة �سغرية فيه� ب�الأ

يجب اأن يوجد ميزان حرارة لدى كل اأ�سرة.
ن�أخذ حرارة املري�ص اأربع مرات يومي�ً  ون�سجل النت�ئج دائم�ً .

كيف نقراأ ميزان احلرارة:

كيف ن�صتعمل ميزان احلرارة:
-1 ننظف امليزان جيداً  ب�مل�ء وال�س�بون اأو ب�لكحول )ال�سبريتو(.

ننف�سه بقوة )انظر الر�سم( حتى ي�سري اإىل اأقل من 36 درجة مئوية.

-2 ن�سع ميزان احلرارة:
يف فتحة �سرج طفل �سغري:  اأو  بط يف ح�ل اخلوف   حتت االأ اأو  حتت الل�س�ن   

ن�ستعمل امليزان بعد تبليله ب�مل�ء  من اأن يع�ص املري�ص امليزان    )يبقى الفم مغلق�ً (    
اأو و�سعه يف  مرهم زيتي اأو يف الف�زلني.           

-3 نرتك ميزان احلرارة يف مك�نه مدة 3 - 4 دق�ئق.
بط تكون اأقل بقليل )حوايل ن�سف درجة( من احلرارة يف الفم، بينم� احلرارة من ب�ب  -4 نقراأ احلرارة: تذكر اأن احلرارة حتت االإ

البدن تكون اأكرث بقليل )اأعلى بن�سف درجة(.
�ستعم�ل. -5 نغ�سل امليزان جيداً  مب�ء و�س�بون بعد االإ

مالحظة: قد تدل احلرارة املرتفعة جداً  اأو املنخف�صة جدا ً )حتت 32 درجة مئوية( عند املولود اجلديد على وجود الته�ب خطري.



التنف�ص )النف�ص(
نخ�س�ص اهتم�م�ً  خ��س�ً  لطريقة تنف�ص ال�سخ�ص املري�ص. العمق )تنف�ص عميق اأم �سطحي خفيف(، ال�صرعة )عدد مرات التنف�ص( 

ومدى ال�صعوبة يف التنف�ص - يف ح�ل وجود �سعوبة يف التنف�ص  نراقب ج�نبي ال�سدر: هل يتحرك�ن حركة مت�س�وية مع النف�ص.
ال�صهيق هو اإدخ�ل الهواء اإىل الرئة، والزفري هو اإخراج الهواء من الرئة. وال�سهيق والزفري ي�سكالن مع�ً  نف�صاً  واحداً . وملعرفة �سرعة 
التنف�ص يف الدقيقة ن�ستخدم �س�عة اأو جه�ز توقيت )ونعد حرك�ت النف�ص عندم� يكون ال�سخ�ص ه�دئ� ً(. اإن �سرعة التنف�ص الطبيعية عند 
طف�ل. و40 نف�س�ً  يف الدقيقة  طف�ل الكب�ر ترتاوح بني 12 و 20 نف�س�ً  يف الدقيقة، وت�سل اإىل 30 نف�س�ً  يف الدقيقة عند االأ الب�لغني واالأ
�سخ��ص امل�س�بون بحرارة مرتفعة اأو ب�أمرا�ص يف جه�ز التنف�ص )مثل النزلة ال�سدرية( ف�إنهم يتنف�سون ب�سرعة اأكرث  عند الر�سع. اأم� االأ
من ال�سرعة الطبيعية. واإذا ك�ن التنف�ص �صطحيا ً خفيف�ً  وزاد على 40 مرة يف الدقيقة عند الكب�ر اأو ك�ن اأكرث من 60 مرة يف الدقيقة 

طف�ل ال�سغ�ر، فهذا يعني، يف الع�دة، اإ�س�بة ال�سخ�ص بنزلة �سدرية )اإلته�ب رئوي/ نيموني�(. عند االأ
ن�ستمع جيداً  اإىل ”�سوت“ حركة التنف�ص. مثالً :

زم�(.  - ال�سفري وال�سعوبة يف اإخراج الهواء )الزفري( قد يدالن على وجود الربو )االآ
- القرقرة اأو �سوت ال�سخري مع �سعوبة يف التنف�ص عند �سخ�ص ف�قد الوعي قد يدل على ان�سداد احللق اأو الق�سبة الهوائية اإم� ب�لل�س�ن 

اأو ب�لبلغم اأو الب�س�ق اأو بج�سم خ�رجي مم� مينع مرور الهواء ب�سورة طبيعية.
�سالع )اإن�سف�ط ال�سدر( ويف زاوية الرقبة؟ اإذا ك�ن اجلواب نعم،  نراقب اجللد عند اإدخ�ل الهواء )ال�سهيق(: هل يتجوف اجللد بني االأ
فهذا يعني اأن هن�ك �سعوبة يف التنف�ص، وقد يدل على وجود ج�سم غريب يف احللق، اأو على النزلة ال�سدرية اأو الربو، اأو الته�ب الق�سبة 

الهوائية.
اإذا ك�ن ال�سخ�ص م�س�ب�ً  ب�ل�سع�ل )الكحة( ن�س�أله: هل مينعه ال�سع�ل من النوم. ن�ستعلم عن البلغم، وعن لونه وكميته )اإذا ك�ن البلغم 
اأخ�سر وبكمية كبرية، فقد يدل ذلك على النزلة ال�سدرية، وعن رائحته )الرائحة الكريهة قد تدل على وجود خراج يف الرئة(. واإذا 
نفلونزا ال�سديدة. واذا ك�ن ال�سع�ل ي�أتي على هيئة  ك�ن البلغم ممزوج� ً ب�لدم فهذه من العالم�ت املحتملة لل�سل، اأو �سرط�ن الرئة، اأو االإ

نوب�ت متالحقة �سريعة ويتلوه �سهيق طويل ب�سوت ح�د فقد يدل ذلك على ال�سع�ل الديكي )ال�س�هوق(.

النب�ص )�صرعة دقات القلب(
ذن مب��سرة على ال�سدر اأو ن�سع االأ اإن مل ن�ستطع ج�ص النب�ص يف   ملعرفة النب�ص: ن�سع اإ�سبعني على   

�سبعني على   ون�سغي اإىل دق�ت القلب )اأو ن�ستخدم  املع�سم: ن�سع االإ املع�سم كم� يف ال�سكل )ال ت�ستعمل   
”ال�سم�عة“ اإذا وجدت(. العنق بج�نب احلنجرة، كم� يف   به�م جل�ص النب�ص(.    االإ

ال�سكل.         

راقبوا قوة النب�ص، و�صرعته، وانتظامه. ت�ستعمل �س�عة لعد �سرعة النب�ص ب�لدقيقة.
الب�لغ ..................... 60 - 80 دقة )نب�سة( يف الدقيقة النب�ص     

الطفل ................... 80 - 100 الطبيعي    
الر�سيع ................ 100 - 140 يف حالة الراحة:   



نفع�ل واخلوف اأو ارتف�ع حرارة اجل�سم. وكق�عدة ع�مة، يزداد النب�ص  تزداد �سرعة النب�ص عند مم�ر�سة الري��سة واحلركة وعند االإ
مبعدل  20 دقة يف الدقيقة كلم� ارتفعت احلرارة درجة مئوية واحدة.

اإذا ك�ن ال�سخ�ص مري�س�ً  جداً  ن�أخذ نب�سه مراراً  اأكل يوم ون�سجل �سرعته ودرجة احلرارة و�سرعة التنف�ص.
من املهم مالحظة التغيريات يف النب�ص. فعلى �سبيل املث�ل:

- النب�ص ال�سريع واخل�فت ميكن اأن يعني ”ح�لة ال�سدمة“.
- النب�ص ال�سريع جداً ، اأو غري املنتظم،  ميكن اأن يدل على م�سكلة يف القلب.

�س�بة ب�لتيفوئيد. - النب�ص البطيء ن�سبي�ً  عند �سخ�ص م�س�ب بحرارة مرتفعة قد يعني االإ

العيون

بي�ص من العني: هل هو طبيعي، اأم اأحمر، اأم اأ�سفر؟ نالحظ اأي�س�ً  اأي تغري يف الروؤية عند ال�سخ�ص املري�ص. ننظر اإىل لون اجلزء االأ

نطلب من ال�سخ�ص الذي نفح�سه اأن يحرك عينيه ببطء يف كل االإجت�ه�ت )لفوق وحتت، اإىل اليمني والي�س�ر(: اإن ارجت�ج اأو اهتزاز 
العني اأو حترك العينني ب�سكل غري متواٍز قد يكون عالمة على وجود عطل يف الدم�غ.

نالحظ حجم البوؤبوؤين )والبوؤبوؤ هو الن�فذة ال�سوداء يف و�سط العني اأو حدقة العني(. اإذا ك�ن البوؤبوؤان �سغريين جداً ، فقد يكون ذلك 
فيون اأو احل�سي�ص. واإذا ك�ن  دوية، اأو ب�سبب تع�طي االأ ب�سبب الت�سمم مبواد كيم�وية )ك�ملبيدات، واأ�سهره� الدميول( اأو ب�سبب بع�ص االأ

�س�بة ب�سدمة. البوؤبوؤان كبريين، فقد يدل ذلك على االإ

نق�رن بني العينني ونراقب اأي اختالف بينهم�، خ�سو�س�ً  يف حجم البوؤبوؤين.

حي�ن على ح�لة طبية ط�رئة: اإن اأي اختالف يف حجم البوؤبوؤين يدل يف اأغلب االأ

كرب توؤمل كثرياً ، وك�ن هن�ك قيء ف�ل�سخ�ص يف الغ�لب - م�س�ب ب�لغلوكوم� )اأي ارتف�ع �سغط العني:  - اإذا ك�نت العني ذات البوؤبوؤ االأ
�سود يف بالد ال�س�م واملي�ه الزرق�ء يف م�سر(. وتعرف ب�مل�ء االأ

�سفر توؤمل كثرياً ، فقد يكون ال�سخ�ص م�س�ب�ً  ب�لته�ب القزحية. وهو الته�ب خطري جداً . - اإذا ك�نت العني ذات البوؤبوؤ االأ
- اإن اختالف حجم البوؤبوؤين عند �سخ�ص ف�قد الوعي، اأو �سخ�ص �سرب على راأ�سه، قد يدل على عطل يف الدم�غ، اأو على جلطة يف 

الدم�غ )�سكتة دم�غية(.

دائما ً: نقارن حجم البوؤبوؤين عند كل �صخ�ص فقد وعيه، اأو اأ�صيب ب�صربة على راأ�صه. 



نف ذن، واحللق والفم، واالأ االأ

طف�ل امل�س�بني  ذن. خ�سو�س�ً  عند االأ لته�ب يف االأ مل واالإ ذن: نتحقق دائم�ً  من عالم�ت االأ االأ
بحرارة اأو زك�م )اأو ر�سح اأو نزلة برد(. اإن الطفل الذي يبكي ب�سدة، اأو ي�سد اأذنه اأو يفرك حوله� 

ذن. يع�ين يف الغ�لب من الته�ب يف االأ
لته�ب هو يف قن�ة  رجح اأن االإ مل ف�الأ ذن: ن�سده� برفق، ف�إذا نتج عن ذلك زي�دة يف االأ ولفح�ص االأ
ذن. اإن ا�ستعم�ل  ذن اخل�رجية. اأنظر اأي�س� ً اإذا ك�ن هن�ك اإحمرار اأو قيح )�سديد( داخل االأ االأ

ذن . يف اأي ح�ل من  ذن. ولكن يجب عدم اإدخ�ل خ�سبة اأو ج�سم ح�د اأو �سلك معدين داخل االأ م�سب�ح يدوي ي�س�عد يف فح�ص قلب االأ
حوال. االأ

نتحقق من اأن ال�سخ�ص ي�سمع جيداً  من اجل�نبني: نفرك اأ�س�بع اليد مع�ً  قرب اأذن ال�سخ�ص لفح�ص �سمعه )عن ال�سمم والرنني يف 
ذن(. ذن، عن ال�سمع يف االأ االأ

�سفل ون�ستعمل م�سكة ملعقة، اأو  احللق والفم: نفح�ص الفم واحللق حتت اأ�سعة ال�سم�ص،  اأو ن�ستعمل �سوء بط�رية. ن�سغط الل�س�ن اإىل االأ
نطلب من ال�سخ�ص اأن يقول: )اآه ه ه . . .(. نالحظ: هل احللق اأحمر اللون؟ هل اللوزت�ن منتفخت�ن؟ هل عليهم� بقع بي�س�ء فيه� قيح. 
�سن�ن، وم�سكالت اأخرى)راجع الف�سل  نبحث كذلك عن القروح يف الفم، اأو على الل�س�ن، وعن الته�ب اللثة )النرية(، والت�سو�ص فى االأ

.)17
طف�ل ع�دة من  نف؟ هل هو حمتقن؟ نراقب م� اإذا ك�ن الطفل الر�سيع يتنف�ص من اأنفه، وكيفية تنف�سه )يتنف�ص االأ نف: هل ي�سيل االأ االأ
نف )ن�ستعمل �سوء م�سب�ح يدوي،  نف ولي�ص من الفم. وحني يتنف�ص الطفل من فمه فذلك عالمة على اإن�سداد يف اأنفه(. ننظر داخل االأ االأ

نف )حمى الق�ص(. ونراقب اأي�س�ً  دالئل الته�ب اجليوب )ال�سينو�ص( اأو احل�س��سية يف االأ

اجللد )الب�صرة(
طف�ل كلي� ً عند فح�سهم. نبحث جيدا ً عن وجود اأي ظ�هرة  من املهم فح�ص كل ج�سم املري�ص، مهم� بدا مر�سه ب�سيط، ويجب تعرية االأ

غري طبيعية، مثل:
- درن اأو نتوءات غري طبيعية )كوم / كالكيع( - قروح اأو جروح اأو �سظ�ي�      

- �سعف ال�سعر وت�س�قطه اأو فقدان لونه اأو ملع�نه. - طفرة / طفح       
- ت�س�قط الرمو�ص )اجلذام(. - بقع اأو عالم�ت غري ع�دية     

- انتف�خ العقد اللمف�وية )عقد �سغرية يف الرقبة نتف�خ(   مل واالإ حمرار احلرارة واالأ - اإلته�ب )وعالم�ته: االإ
بط واملغنب(. - ت�سخم يف مقدمة الرقبة )الغدة الدرقية(     وحتت االإ

ع�س�ء  عندم� نفح�ص طفالً  ننظر دائم�ً  بعن�ية بني الردفني )العجز(، ونراقب منطقة االأ
التن��سلية، وم� بني اأ�س�بعه، وخلف اأذنيه، وخ�سالت �سعره )نبحث عن القمل اأو اجلرب اأو 

العفن اأو الطفرات والقروح اجللدية( .



البطن  )الكر�ص(

مل بدقة. ون�ستك�سف: اإذا ا�ستكى �سخ�ص من اأمل يف بطنه، فيجب اأن نح�ول معرفة مو�سع االأ
مل م�ستمر؟ اأم اإنه ي�أتي فج�أة ثم يغيب )مثل الت�سنج اأو املغ�ص(. - هل االأ

- عندم� نفح�ص البطن، نراقب وجود اأي انتف�خ غري اعتي�دي، اأو ورم اأو درن.
مل فكرة جيدة عن �سببه.  - غ�لب�ً م� يعطى مو�سع االأ

الفح�ص:
مل: ن�سغط بلطف  ثم نبداأ من اجلهة املع�ك�سة ملك�ن االأ اأوالً : نطلب من ال�سخ�ص اأن يدل     
على اأم�كن متعددة من البطن حتى يتحدد املك�ن الذي مل.     ب�إ�سبع واحدة على مك�ن االأ

        يوؤمل اأكرث.

نفح�ص: هل البطن ق��ص اأم لني؟ هل ي�ستطيع ال�سخ�ص اأن يرخي ع�سالت بطنه؟ البطن الق��سية، وجود ح�ل ”البطن احل�د“،  ورمب� 
الته�ب الربيتون اأو الزائدة الدودية.

مل املرتد“. �ستب�ه بوجود ح�لة ح�دة ك�لته�ب الربيتون )الته�ب ال�سف�ق( اأو الته�ب الزائدة، نلج�أ اىل اختب�ر ”االأ يف ح�ل االإ

اأم�كن �سلبة فى  اأو  تكتل( غري طبيعي  اأو  اأي تدرن )ورم  نتح�س�ص 
البطن.

اإذا ك�ن ال�سخ�ص م�س�ب� ً بوجع م�ستمر يف معدته مع غثي�ن واكت�م: 
ذن )اأو ال�سم�عة / �ستت�سكوب( على بطنه هكذا: ن�سع االأ

مع�ء ملدة دقيقتني ك�ملتني: ف�إن مل ن�سمع  ثم نن�ست اإىل خرخرة االأ
مع�ء الط�رئة(. �سيئ�ً  فذلك عالمة خطر )اأنظر م�سكالت االأ

حذار البطن ال�صاكتة!





ع�صاب الع�صالت واالأ

نالحظ كيف ي�سري ال�سخ�ص ويتحرك، وخ�سو�س�ً  اإذا �سك� من خدر )تنميل( اأو �سعف اأو فقدان ال�سيطرة على جزء من ج�سمه: نطلب 
منه اأن يقف ويجل�ص ويتمدد على ظهره، ونق�رن ج�نبي ج�سمه بدقة الكت�س�ف اأي اختالف بينهم�.

اأن يبت�سم ثم يعب�ص، واأن يفتح عينيه وا�سعتني ثم يغم�سهم� م�سدودتني. نالحظ اأي  - الوجه: نطلب منه 
اإرتخ�ء اأو �سعف يف اأي من جهتي الوجه.

اإذا ك�نت امل�سكلة قد بداأت فج�أة، فيجب اأن نفكر يف احتم�ل وجود اإ�س�بة يف الراأ�ص، اأو جلطة دم�غية، اأو 
�سلل يف اأع�س�ب الوجه )بيلز ب�ل�سي(.

اأم� اإذا ك�نت امل�سكلة قد تطورت تدريجي�ً  فقد تكون ن�جتة من ورم الدم�غ:  يجب طلب امل�س�عدة الطبية. 
نفح�ص اأي�س�ً  حركة العينني، وحجم البوؤبوؤ و�سالمة النظر.

- ال�صاعدان وال�صاقان: نتحقق من اأي �سرر يف الع�سالت. نراقب - اأو نقي�ص - اأي فرق يف 
احلجم بني ال�س�عدين اأو ال�س�قني.

نالحظ كيف يتحرك ال�سخ�ص ونراقب طريقة م�سيه. اإذا ك�ن كل اجل�سم م�س�ب�ً  ب�سعف اأو �سمور يف الع�سالت فقد يكون ذلك نتيجة 
�سوء التغذية اأو مر�ص مزمن ك�ل�سل.

حتم�الت  اإذا ك�ن ال�سعف اأو ال�سمور يف الع�سالت غري متع�دل -اأو مت�سق- وخ�سو�س� ً اإذا اأ�س�ب ج�نب� ً واحدا ً من اجل�سم، فنفكر يف االإ
ول، وعند الب�لغني: م�سكالت يف الظهر، اأو اإ�س�بة اأو جرح يف الراأ�ص، اأو �سكتة دم�غية  طف�ل يف املق�م االأ طف�ل: �سلل االأ الت�لية: عند االأ

)اجللطة الدم�غية(.
الكت�ب(. اآخر  يف  املراجع  طف�ل املعوقني“ )اأنظر  وملزيد من املعلوم�ت حول فح�ص الع�سالت راجع الف�سل 4 يف ”دليل رع�ية االأ



وجود ت�صلب اأو ت�صنج اأو توتر يف ع�صالت خمتلفة:

- حني يت�سلب الفك اأو يت�سنج اأو ي�ستحيل فتحه،  ف�ل�سخ�ص ميكن اأن يكون م�س�ب�ً  ب�لكزاز اأو التيت�نو�ص، اأو 
�سن�ن واإذا ابتداأت امل�سكلة بعد تث�وؤب ال�سخ�ص اأو بعد �سربة على فكه، فقد  ب�لته�ب �سديد يف احللق اأو يف االأ

تكون امل�سكلة هي انخالع الفك.

- اإذا ك�ن امل�س�ب طفالً  �سغرياً  جداً  وك�ن العنق، اأو الظهر، 
حتم�ل هو الته�ب  مت�سلب اأو مت�سنج�ً  وملتوي�ً  اإىل اخللف، ف�الإ
ال�سح�ي� )حمى �سوكية(، ال�سيم� اإذا ا�ستح�ل حني الراأ�ص اإىل 

م�م اأو و�سعه بني الركبتني. االأ

- اإذا ك�نت ع�سالت الطفل مت�سلبة با�صتمرار وتتحرك ب�سكل 
غريب اأو ترجت، فقد يكون م�س�ب�ً  ب�لت�سنج.

رجت�ج فج�أة، وفقد الطفل وعيه، فقد  - اإذا ج�ءت حرك�ت االإ
يكون  فقد  النوب�ت  تكررت  واإذا  هزة   / نوبة  على  ذلك  يدل 
عند  فج�أة  النوبة  حدوث  �سبب  اأم�  ب�ل�سرع.  م�س�ب�ً   الطفل 
طفل مري�ص فقد يكون ارتف�ع احلرارة اأو احلمى اأو اجلف�ف، 

اأو الكزاز /  التيت�نو�ص، اأو الته�ب ال�سح�ي�.

ح�صا�ص يف اليدين والقدمني اأو اأجزاء اأخرى من اجل�صم: فح�ص االإ

نطلب من ال�سخ�ص تغطية عينيه: نالم�ص الب�سرة بلطف )اأو ن�ستعمل دبو�س� ً لوخز الب�سرة 
بلطف( يف اأم�كن خمتلفة، ونطلب من ال�سخ�ص اأن يقول ”نعم“ عندم� ي�سعر ب�لوخز.

ح�س��ص داخل اأو حول بقع )لطخ�ت( ظ�هرة على اجل�سم قد يكون دليالً   - اإن فقدان االإ
على اجلذام.

عن  اأو  ال�سكري،  مر�ص  عن  القدمني  اأو  اليدين  يف  ح�س��ص  االإ فقدان  ينتج  اأن  ميكن   -
اجلذام.

ح�س��ص يف ج�نب واحد من اجل�سم قد ي�أتي من م�سكلة اأو اإ�س�بة يف الظهر. - فقدان االإ

  



العناية باملري�ص 4

ي�سعف املر�ص اجل�سم. ويحت�ج املري�ص اإىل عن�ية خ��سة لكي يقوى ويتغلب على املر�ص.

العناية اجليدة كثريا ً ما تكون 
اأهم جانب يف معاجلة املري�ص.

�سـ�ص  االأ ملى  تقوم  ال�سحيحة  والعن�ية  العن�ية اجليدة.  �ستغن�ء عن  االإ ولكن ال ميكن  دواء،  اإىل  املري�ص  يحت�ج  ال  حوال،  االأ يف معظم 
الت�لية:

1- راحة املري�ص:
التهوئة.  ال�سم�ص، جيد  تدخله  اإىل مك�ن ه�دىء، مريح،  املري�ص  يحت�ج 
ويجب حم�يته من الربد ومن احلر. نغطي املري�ص اإذا اأ�سيب بق�سعريرة، 
اأو اإذا ك�ن اجلو ب�رداً  ونخفف غط�ءه اإذا ك�ن يع�ين ارتف�ع�ً  يف درجة 

احلرارة، اأو اإذا ك�ن اجلو ح�راً )�ص 75(.

2- ال�صوائل:
ع�س�ب الطبية، والع�سري، وال�سوربة(  على املري�ص اأن ي�سرب كثريا ً من ال�سوائل )ك�مل�ء، وال�س�ي، واالأ

يف معظم ح�الت املر�ص، وخ�سو�سً� اإذا ك�ن املر�ص م�سحوب�ً  ب�رتف�ع يف احلرارة اأو اإ�سه�ل.

3- النظافة ال�صخ�صية:
يجب اأن يبقى املري�ص نظيف�ً : يجب اأن يغت�سل يومي�ً ، واإذا تعذر 
عليه مغ�درة الفرا�ص فيمكن اأن ننظف ج�سمه ب��ستعم�ل اإ�سفنجة 
اأو قطعة قم��ص وم�ء دافئ. نح�فظ على نظ�فة ثي�به واأغطيته، 

ويجب اأن يبقى �سريره نظيف�ً  من بق�ي� الطع�م.



4- الطعام اجليد:
مرا�ص اأغذية خ��سة )اأي حمية  عندم� يطلب املري�ص الطع�م نقدمه اإليه. ال يتطلب معظم االأ

معينة اأو ”نظ�م�ً  غذائي�ً “( ولكنه يكون يف ح�جة اإليه اأكرث من اأي
وقت اأخر. نقدم الطع�م للمري�ص على دفع�ت متكررة واملهم اأن ي�سرب كثرياً  من ال�سوائل، واأن 

طعمة املغذية املت�حة )اأنظر ف�سل 11(. ي�أكل االأ

طعمة نف�سه�، ولكن بعد هر�سه� اأو حتويله� اإىل  اإذا ك�ن املري�ص �سعيف�ً  جداً ، ف�إنن� نعطيه االأ
�سوربة )ح�س�ء اأو ثريد( ي�سهل بلعه�.

رز والقمح والذرة وال�سوف�ن والك�سك�ص .  وامل�أكوالت الغنية ب�لوحدات احلرارية مهمة اأي�س� ً )ك�الأ
.( وحني ن�سيف اإىل هذه امل�أكوالت بع�ص ال�سكر والزيت

النب�تي تزداد وحداته� احلرارية. كذلك يجب ت�سجيع املري�ص على �سرب الكثري من ال�سوائل، خ�سو�س�ً  اإذا ك�ن اأكله قليالً .

مرا�ص طع�م�ً  خ��س�ً ، كم� هو مف�سل يف اجلدول الت�يل: ويتطلب بع�ص االأ
قرحة يف املعدة وحرقة يف املعدة ..............................................................  �ص 128

�ص 93 كل ..........................  متن�ع عن االأ مع�ء، )يجب االإ الته�ب الزائدة الدودية، اإن�سداد االأ
�ص 127 ال�سكري .......................................................................................... 
�ص 325 م�سكالت القلب ................................................................................. 
�ص 329 م�سكالت املرارة .............................................................................. 

ً رعاية املري�ص مر�صا ً �صديدا 

1- ال�صوائل:
حني ي�ستد املر�ص ي�سبح من املهم جدا ً اأن ين�ل املري�ص ح�ج�ته الك�فية من ال�سوائل. 
ف�إذا ك�ن يعجز عن ال�سرب بكرثة ف�إنن� نعطيه م� اأمكن ولكن يف ر�سف�ت وعلى فرتات 

متق�ربة ومتكررة. واإذا ك�ن يبلع  ب�سعوبة نعطيه �س�ئالً  ب�ملعلقة كل 5 اأو 10 دق�ئق.

نقي�ص كمية ال�سوائل التي ي�سربه� املري�ص يومي�ً ، ف�لب�لغ يحت�ج اأن ي�سرب م� ال يقل عن ليرتين من ال�سوائل يومي�ً  ويبول حوايل كوب ) 
قل  ثالث اإىل اأربع مرات كل يوم. اإذا مل ي�سرب املري�ص الكمية الك�فية اأو ك�ن البول اأقل مم� يجب اأو ابتداأت عالم�ت  60 �سنتل( على االأ
اجلف�ف ب�لظهور عليه )�ص 151( ن�سجعه على اأن ي�سرب اأكرث. وهو يحت�ج اإىل ال�سوائل املغذية التي ي�س�ف اإليه� قليل من امللح. واإذا 
رف�ص ال�سوائل، ميكنن� اأن ن�سقيه حملول مع�جلة اجلف�ف )�ص152(. واإذا عجز عن �سرب الك�يف من حملول مع�جلة اجلف�ف وظهرت 
عالم�ت اجلف�ف عليه، فيمكن اأن يعطيه ع�مل �سحي ال�سوائل عن طريق التغذية ب�لوريد )حملول وريدي، ”غلوكوز“ اأو ”م�سل“(. اإن 

االإحل�ح على املري�ص اأن ي�أخذ ر�سف�ت متكررة من ال�سوائل ميكن يف الع�دة اأن يجنبه اللجوء اإىل
احلقن من خالل الوريد.



2- الطعام:
والزب�دي  واللنب )احلليب(،  )ال�سوربة(  املغذية ك�حل�س�ء  ال�سوائل  نعطيه  طعمة اجل�مدة  االأ تن�ول  ق�در على  املري�ص غري  يكون  حني 
والعد�ص  )ك�لفول  احلبوب  من  ال�سوربة  �سنع  وميكن  ع�سيدة.  ب�سكل  واملهرو�ص  جيداً   امل�سلوق  رز  االأ اأو  والقمح  والع�سري،  )اللنب(، 
والف��سولي�( اأو اللحم املفروم اأو الدج�ج اأو ال�سمك. واإذا مل ي�ستطع املري�ص اأكل كمية ك�فية من الطع�م يف كل مرة، نعطيه العديد من 

الوجب�ت ال�سغرية كل يوم. )راجع الف�سل 11 حول التغذية(.

3- النظافة:
اإن نظ�فة املري�ص مهمة جداً . يجب اأن ي�ستحم اأو يغت�سل يومي�ً  مب�ء دافىء. وكذلك يجب تغيري ال�سرا�سف )املالي�ت ( يومي�ً  وكلم� 
تو�سخت. ويجب التع�طي بعن�ية خ��سة مع ثي�ب املري�ص امل�س�ب ب�لته�ب معدٍ  وكذلك مع مالي�ته ومن��سفه امللطخة ب�لدم اأو اإفرازات 

اجل�سم: نغ�سله� ب�مل�ء ال�س�خن وال�س�بون اأو ن�سيف الكلورين اإىل امل�ء وذلك للق�س�ء على الفريو�س�ت واجلراثيم.

4- تغيري و�صع املري�ص يف الفرا�ص:
ن ذلك  اإذا ك�ن املري�ص �سعيف�ً  جداً  وال ي�ستطيع اأن يتقلب بنف�سه، علين� اأن ن�س�عده على تغيري و�سعه يف الفرا�ص مرات عدة يف اليوم الأ

مينع حدوث ”قروح الفرا�ص“ )�ص 214(.

اأم� الطفل املري�ص مر�صً  طويالً ، فدن الطبيعي اأن ت�أخذه اأمه يف ح�سنه� من وقت اإىل اآخر.
)�ص  الدموية  اجللطة  جتّنب  على  ي�س�عد  فهذا  اجللو�ص  على  وم�س�عدته  قدميه،  وتدليك  امل�سن،  ال�سخ�ص  حتريك  ال�سروري  ومن 

.)327

اإن تغيري و�سع املري�ص الراقد ي�س�عد على الوق�ية من النزلة ال�سدرية )االلته�ب الرئوي(، وهي خطر يرتب�ص بكل مري�ص يالزم الفرا�ص 
مدة طويلة. وعالم�ت النزلة ال�سدرية هي ارتف�ع احلرارة، وال�سع�ل، والنف�ص ال�سطحي ال�سريع )�ص 171(.

5- مراقبة التغيريات:
نه� تدل على حت�سن و�سعه اأو تدهوره: ننظم �سجالً  ندّون فيه العالم�ت احليوية، ون�سجل  يجب مراقبة التغيريات يف ح�لة املري�ص الأ

املعطي�ت الت�لية اأربع مرات كل يوم:

ون�سجل اأي�س� ً كمية امل�ء التي ي�سربه� املري�ص يومي� ً، وكم مرة يبول ويترّبز يف اليوم. نحتفظ بهذه املعلوم�ت ونقدمه� اإىل الع�مل ال�سحي 
اأو الطبيب.

كذلك، من املهم جداً  مراقبة الدالئل التي قد ت�سري اإىل وجود مر�ص خطري: يف ال�سفحة الت�لية ق�ئمة بعالم�ت املر�ص اخلطري. اإذا 
ظهر على ال�سخ�ص املري�ص اأي منه� اأطلبوا امل�صاعدة الطبية فورا ً.



عالمات املر�ص اخلطري

ي�سمح  ال  اإىل حد  مري�س�ً   الغ�لب  يكون يف  الت�لية  العالم�ت  اإحدى  عليه  تظهر  الذي  ن�س�ن  االإ اإن 
مبع�جلته يف البيت من دون م�س�عدة طبية. وقد تكون حي�ته يف خطر: اأطلبوا امل�صاعدة الطبية يف 
ر�س�دات املف�سلة يف ال�سفح�ت  اأ�صرع وقت ممكن. ولكن، اإىل اأن ت�أتي امل�س�عدة عليكم اأن تتبعوا االإ

امل�س�ر اإليه� ح�سب
احل�لة:

-1   نزيف �سديد يف اأي جزء من اجل�سم .....................................................................  �ص 281،264،82
-2   �سع�ل مع دم .............................................................................................  �ص 179

زرق�ق جديداً ( ..................................... �ص 30 -3   اإزرق�ق ال�سفتني اأو اأظ�فر اليد الوا�سح )اإذا ك�ن االإ
-4   �سعوبة كبرية يف التنف�ص، ال تتح�سن مع الراحة .......................................................... �ص 325،167

-5   عجز عن اإيق�ظ ال�سخ�ص )غييرببة اأو ”كوم�“( .......................................................  �ص 78
غم�ء عند الوقوف ...........................................................    �ص 325 -6   �سعف �سديد اإىل درجة االإ
-7   اإنح�س�ر البول ملدة يوم اأو اأكرث ........................................................................... �ص 234
-8   اإنق�س�ء يوم اأو اأكرث من دون تن�ول اأي �س�ئل .............................................................. �ص 151
طف�ل ..... �ص 151 -9   تقيوؤ )طر�ص( كثري اأو اإ�سه�ل �سديد يدوم اأكرث من يوم،اأو يدوم اأكرث من ب�سع �س�ع�ت عند االأ
-10 براز اأ�سود بلون الق�ر )الزفت( اأو تقيوؤ ممزوج ب�لدم ...................................................  �ص 128

-11 اآالم قوية ومتوا�سلة يف البطن يرافقه� تقيوؤ من دون اإ�سه�ل اأو مع عجز عن التربز ......................  �ص 93
كرث من ثالثة اأي�م ................................................................  �ص 29 اإىل 38 -12 اأي اأمل قوي وم�ستمر الأ

-13 ت�سّلب يف الرقبة مع تقو�ص يف الظهر مع اأو بدون ت�سلب يف الفك ...................................        �ص 182 اإىل 185
-14 اأكرث من انتف��سة واحدة )عدة نوب�ت اأو ت�سنج�ت( عند م�س�ب بحرارة مرتفعة اأو مبر�ص �سديد ......  �ص 76 اإىل 185

-15 حرارة مرتفعة )اأكرث من 39 درجة مئوية( ال نتمكن من خف�سه� وتدوم اأكرث من اأربعة اأو خم�سة اأي�م ..   �ص 75
-16 تن�ق�ص تدريجي يف الوزن، على فرتة من الزمن .........................................................  �ص 20 و 400

-17 دم يف البول ..............................................................................................  �ص 146 و 234
-18 قروح تزداد وال ت�سفى ب�ملداواة .....................................................................          �ص 212،211،196،191

-19 كتل )ورم( يزداد حجم�ً  )يف اأي مك�ن من اجل�سم ( ...................................................  �ص 280،196
-20 م�سكالت له� عالقة ب�حلمل والوالدة:

* نزف اأثن�ء احلمل .................................................................................  �ص 281،249  
خرية من احلمل ................................. �ص 249 �سهر االأ * انتف�خ يف الوجه وغ�س�وة يف الروؤية يف االأ  
* ت�أخر الوالدة بعد انك�س�ر م�ء الراأ�ص وبدء الطلق .................................................. �ص 267  
* نزف �سديد ........................................................................................ �ص 264  
* �سداع متكرر وانتف�خ يف القدمني .................................................................. �ص 249  



متى يجب طلب امل�صاعدة الطبية؟

ال  املر�ص اخلطري:  اأول عالمة من عالم�ت  الطبية عند ظهور  امل�س�عدة  نطلب 
ننتظر اأن ي�ستد املر�ص اإىل درجة ي�ستحيل معه� نقل املري�ص اإىل املركز الطبي اأو 

امل�ست�سفى.

الطبي  املركز  اإىل  امل�س�ب  ال�سخ�ص  نقل  تواجه  التي قد  ال�سعوب�ت  واإذا ك�نت 
�س�بة، فيجب اأن نح�ول  �ستوؤدي اإىل خطر ا�ستداد املر�ص اأو تدهور اجلرح اأو االإ
جميء  ننتظر  اأال  يجب  ولكن  املري�ص.  اإىل  ال�سحي  الع�مل  اأو  الطبيب  اإح�س�ر 
الع�مل ال�سحي اأو الطبيب يف ح�الت الطوارئ التي تتطلب عن�ية خ��سة اأو عملية 
امل�ست�سفى  اإىل  املري�ص  نقل  يجب  بل  الدودية(،  الزائدة  )ك��ستئ�س�ل  جراحية 

ح�الً .

اأنه يف و�سع مريح واأنه لن يقع  الت�أكد من  عند نقل املري�ص على حم�لة، ينبغي 
اأوال  املك�سورة )جتبرية(  العظ�م  نثّبت  العظم،  ك�سور يف  ك�ن هن�ك  واإذا  عنه�. 
ًحتى ال تتحرك اأثن�ء نقله )انظر �ص 99(. واإذا ك�نت ال�سم�ص قوية نن�سب غط�ء 
ً )مالية / �سر�سف�ً ( فوق احلم�لة بحيث يبقى املري�ص يف الظل وي�سمح للهواء 

ب�لو�سول اإليه.

ماذا نخرب العامل ال�صحي؟

اإن و�سف العالج ال�سحيح اأو الدواء املن��سب يتطلب اأن يقوم الع�مل ال�سحي اأو الطبيب مبع�ينة املري�ص. ف�إن ك�ن نقل املري�ص غري 
ممكن، نطلب من الع�مل ال�سحي اأو الطبيب اأن ي�أتي ملع�ينته. واإذا تعذر ذلك اأي�س�ً ، نر�سل اإليه �سخ�س�ً  م�سوؤوالً  يعرف تف��سيل 

املر�ص.

قبل اأن نطلب امل�س�عدة الطبية البعيدة نفح�ص املري�ص فح�س�ً  دقيق�ً  �س�مالً ، ونكتب تف��سيل املر�ص واحل�لة الع�مة )راجع الف�سل 
الث�لث(.

جتد يف ال�سفحة الت�لية بي�ن�ً  ميكن اأن ن�ستخدمه لو�سع تقرير عن ح�ل املري�ص. ويف نه�ية الكت�ب عدة ن�سخ من هذا النموذج ميكنكم 
اأن تنزعوا اأحده� وتكتبوا عليه� تقريركم وتعطوا كل التف��سيل التي تعرفونه�.

عندما نر�صل ما لطلب امل�صاعدة الطبية نر�صل معه دائما ً معلومات �صاملة عن املري�ص.



تقرير عن املري�ص



ال�صفاء بال دواء 5
ن�س�ن لديه من�عته وطرقه يف مق�ومة املر�ص وحم�ربته. ويف معظم احل�الت  مرا�ص ال حتت�ج اإىل دواء. فج�سم االإ اإن مع�جلة معظم االأ

دوية. تكون مق�ومة اجل�سم الطبيعية اأهم بكثري لل�سف�ء وال�سحة من خمتلف اأنواع االأ

مرا�ص ي�صفى النا�ص باأنف�صهم من معظم االأ
ومنها الزكام و“الر�صح“ دون احلاجة اإىل الدواء.

وكل م� نحت�ج اإليه ملع�ونة ج�سمن� على حم�ربة املر�ص والق�س�ء علية هو:

كرث خطورة حني ت�ستدعي احل�جة ا�ستخدام الدواء، يبقى على اجل�صم وحده م�صوؤولية التغلب على املر�ص،  حتى يف ح�الت املر�ص االأ
كث�ر من ال�سوائل ت�س�عد اجل�سم على القي�م مبهمته. دوية لي�ست �سوى م�س�عدة على ذلك . اإن النظ�فة والراحة والطع�م املغذي واالإ واالأ

جراءات للوق�ية ومع�جلة معظم  دوية والعق�قري. وميكنك القي�م ب�لكثري من  االإ ويجب اأال يعتمد فن الرع�ية ال�سحية على ا�ستخدام االأ
مرا�ص ال�س�ئعة حتى ولو كنت ت�سكن يف منطقة ن�ئية، هذا اإذا تعلمت كيف تقوم بذلك. االأ

مرا�ص ومعاجلتها من دون دواء. ميكن الوقاية من معظم االأ

دوية التي  مرا�ص اأف�سل من مع�جلته� ب�الأ حني يعلم الن��ص بب�س�طة كيف ي�ستعملون امل�ء ا�ستعم�الً  حم�سن�ً ، ميكنهم منع ومع�جلة االأ
ن... وي�سيئون ا�ستخدامه�!. ي�ستخدمونه� االآ

وقد ُعرف العرب ب�إ�سم ”بنو م�ء ال�سم�ء( نظراً  الهتم�مهم ب�مل�ء وح�سن ا�ستعم�له.

تناول طعام متوازناأخذ ق�صط وافر من الراحةاملحافظة على النظافة
و�صرب ال�صوائل بكرثة



ال�صفاء باملاء

ن�س�ن  ي�ستطيع معظم الن��ص العي�ص من دون دواء، ولكن اأحداً  ال ميكنه اأن يعي�ص من دون م�ء. ويف الواقع، ف�إن اأكرث من ن�سف ج�سم االإ
)57 ب�ملئة( هو م�ء.

طف�ل( لو اأن كالً  من� اأح�سن ا�ستعم�ل امل�ء. مرا�ص والوفي�ت )خ�سو�س�ً  عند االأ ومن املمكن احلد من ن�سبة االأ
�سه�ل واجلف�ف، ومع�جلتهم� وتتبني لن� اأهمية ذلك اإذا علمن� اأن  مثالً : اإن ا�ستعم�ل امل�ء ا�ستعم�الً  هو اأمر اأ�س��سي يف الوق�ية من االإ
طف�ل يف من�طق عديدة من الع�مل. وغ�لب�ً  م� يكون امل�ء امللوث )غري  كرث �سيوع�ً  والتي ت�سبب وف�ة االأ �سه�ل هو العلة ال�سحية االأ االإ

�سب�ب الرئي�سية. النظيف( اأحد االأ

لو مل تكن 99 حكمة يف املاء ملا ذرت به ال�صماء

ب�ر وعيون امل�ء وم�س�دره�  �سه�ل ومن اأمرا�ص عدة اأخرى. لذا يجب اأن نحمي االآ اإن الت�أكد من �سالمة م�ء ال�سرب اأمر مهم للوق�ية من االإ
�سمنت اأو احلجر يف بن�ء جم�ري م�ء حول  و�س�خ واحليوان�ت عن طريق تغطيته� اأو بن�ء جدران واقية حوله�. ميكن اأن ن�ستخدم االإ من االأ

مط�ر اأو املي�ه املن�س�بة واجل�رية. ب�ر والعيون بحيث ال تختلط معه� مي�ه االأ االآ

الوقاية:
اأو تر�سيح )اأو تعقيم ( م�ء ال�سرب وامل�ء  �سه�ل هو غلي  مر املهم يف الوق�ية من االإ االأ
طف�ل ال�سغ�ر.  �ستب�ه بتلوث املي�ه. وهذا مهم جدا ً خ��سة لالأ كل عند االإ امل�ستخدم يف االأ
�سلم  طف�ل. ومن االأ ر�س�ع )الر�س�ع�ت( واأدوات طع�م االأ ويجب كذلك غلي زج�ج�ت االإ
بعد  وال�س�بون  ب�مل�ء   اليدين  غ�سل  اأن  كم�  الطفل.  اإطع�م  وملعقة يف  كوب  ا�ستخدام 

مرا�ص. كل اأو حت�سري الطع�م اأ�س��سي يف الوق�ية من االأ التغوط )التربز( وقبل االأ

املعاجلة:
�سه�ل  ب�الإ امل�س�بني  طف�ل  االأ وف�ة  �سبب  اإن 
هو اجلف�ف، اأي نق�ص امل�ء يف اجل�سم بن�سبة 
كث�ر  ع�لية جداً  )اأنظر هي �ص 151(.  اإن االإ

اأو  ملح  مع  الطحني(  مع  اأو  رز  االأ م�ء  واأف�سله�   ( لي�سربه�  وال�سوائل  امل�ء  الطفل  اإعط�ء  من 
ا�ستعم�ل حملول مع�جلة اجلف�ف، اأف�سل وق�ية من اجلف�ف واأف�سل عالج له. )�ص 152(.

�صهال هو اأكرث اأهمية من اإعطائه اأي  كثار من اإعطاء ال�صوائل اإىل طفل م�صاب باالإ اإن االإ
دواء. واإعط�ء ال�سوائل ب�سكل ك�فٍ  يغني - يف الع�دة - عن ا�ستخدام اأي دواء.

ن�ستعر�ص هن� عدة ح�الت اأخرى يكون ا�صتخدام املاء ال�صليم فيها اأكرث اأهميه من ا�صتخدام الدواء.



”املاء غلب البالء“
متى يكون ا�صتخدام املاء بال�صكل ال�صليم اأكرث فائدة من ا�صتعمال الدواء

الوقاية
راجع �سفحة : اإ�ستعم�ل امل�ء:     للوق�ية من:     

135 ن�ستعمل م�ًء �س�حل�ً  لل�سرب.    �سه�ل     ميب� واالإ 1. الديدان واالأ
ونغ�سل اليدين ب�مل�ء وال�س�بون، اإلخ مع�ء )النزالت      والته�ب االأ

املعوية(

133 ن�ستحم ب�نتظ�م     2. الته�ب�ت اجللد     

84 و 89 نغ�سل اجلروح جيداً  ب�ل�س�بون   -3 الته�ب اجلروح،     
وامل�ء النظيف التيت�نو�ص )الكزاز(    

املعاجلة
راجع �سفحة : اإ�ستعم�ل امل�ء:     دواعي املع�جلة:     

152 ن�سرب ال�سوائل بكرثة    �سه�ل، اجلف�ف     1. االإ

75 ن�سرب ال�سوائل بكرثة    2. املر�ص مع ارتف�ع يف احلرارة   

76 لب�سة اأو نعري الطفل، ندلق   نخفف االأ 3. ارتف�ع احلرارة     
م�ء ب�رداً  على اجل�سم اأو ن�ستعمل        

كم�دات امل�ء الب�رد       

235 ن�سرب ال�سوائل بكرثة    4. الته�ب�ت جم�ري البول     
الب�سيطة )اأكرث �سيوع�ً  

عند الن�س�ء(

168 ن�سرب امل�ء بكرثة، نتنف�ص بخ�ر امل�ء   5. الكّحة )ال�سع�ل(،     
زم�(،       ال�س�خن )لتليني املخ�ط( الربو)االأ

الته�ب�ت الق�سبة الهوائية، 
لته�ب  النزلة ال�سدرية )االإ

الرئوي(، ال�س�هوق



املعاجلة
راجع �سفحة : اإ�ستعم�ل امل�ء:     دواعي املع�جلة:     

201 - 202 نفرك جيداً  م�ستعملني ال�س�بون   6. القروح، االلته�ب�ت الفطرية،    
205 - 211 القوب�ء، البثور ال�سغرية      وامل�ء النظيف    

215 وخبز الراأ�ص          

  102 - 173 ن�ستعمل كم�دات امل�ء ال�س�خن   7. اجلروح املتلهبة،    
174  اخلراج، الدمل          

76 كم�دات امل�ء ال�س�خن    8. اآمل وت�سنج يف الع�سالت    
 واملف��سل

102 ن�سع املف�سل يف امل�ء الب�رد    9. يل اأو التواء املف�سل    
ول بعده� ن�ستعمل كم�دات يف اليوم االأ       

م�ء �س�خنة       

193  - 194 كم�دات امل�ء الب�رد    10. ُحك�ك، حرق     
 اأو اإحمرار فى اجللد

96 ن�سع اجلزء امل�س�ب يف م�ء ب�رد   11. حروق ب�سيطة     
       فوراً 

309 نغرغر مب�ء دافىء مع ملح    12. الته�ب اأو اأمل يف اللوزتني    
اأو احللق 

219 نغمر العني فوراً  بكمية كبرية   13.  دخول و�سخ اأو ح�م�ص     
من امل�ء الب�رد ونوا�سل غمره� اأو حملول القلي اأو م�دة     

مهيجة يف العني       مدة 30 دقيقة

164 ن�ستن�سق م�ء  م�حل�ً     نف      14. اإحتق�ن االأ

15 - 126 ن�سرب م�ء كثرياً      15. اإكت�م )اإم�س�ك، براز ق��صٍ (   

232 ن�سع ثلج�ً  على القروح اأو النفط�ت    16. القروح على ال�سفتني ونفط�ت احلمى  
ملدة �س�عة ح�ل ظهوره�       

دوية يف كل من احل�الت املذكورة يف  حي�ن، ميكنن� اإذا ا�ستعملن� امل�ء ا�ستعم�الً  �سليم�ً   اأن ن�ستغني عن االأ يف اأغلب االأ
لته�ب الرئوي اأو النزلة ال�سدرية(. يف هذا الكت�ب اقرتاح�ت عديدة للمع�جلة من دون  اجلدول ال�س�بق، )ب��سثن�ء االإ

دوية اإال يف احلاالت ال�صرورية. دواء. ال ت�صتعملوا االأ



دوية احلديثة 6 ا�صتعمال االأ
وقد حددت منظمة  الف�ئدة!  وكثري منه� عدمي  الريف مفيدة.  اأو  املخ�زن  اأو  ال�سيدلي�ت  تب�ع يف  التي  العق�قري  اأو  دوية  االأ لي�ست كل 
إ�صم دواء يباع يف  ال�صحة العاملية حوايل 200 دواء اأ�صا�صي ملعاجلة معظم امل�صكالت ال�صحية وذلك من اأ�صل ما جمموعه 60 األف ا
دوية بطرق خ�طئة. في�سبب ذلك �سررا ً يوؤدي اأحي�ن� ً اإىل الوف�ة. اإن حتقيق الف�ئدة  معظم البلدان! وكثريا ً م� ي�ستعمل الن��ص اأف�سل االأ

ال�سحية يقت�سي ا�ستعم�ل الدواء ا�ستعم�الً  �سحيح�ً .

طب�ء والع�ملون ال�سحيون، اأدوية اأكرث من اللزوم، وينتج عن ذلك اأمرا�ص ووفي�ت اإ�س�فية  وي�سف العديد من الن��ص ومنهم معظم االأ
ك�ن ميكن تف�ديه� لو اأح�سن ا�ستخدام الدواء.

ال يخلو ا�صتعمال اأي دواء من اأخطار.

خر. ومن املوؤ�سف اأن الن��ص )عن غري ق�سد اأو علم منهم( ي�ستعملون اأحي�ن� ً اأدوية خطرية للغ�ية  دوية اأ�سد خطرا ً من بع�سه� االآ بع�ص االأ
ن اأمه اأعطته دواء خطراً ، هو الكلورامفينيكول ملع�جلة نزلة برد )زك�م(.  ملع�جلة اأمرا�ص ب�سيطة. فقد �س�هدت بعيني طفالً  ميوت الأ

ال ت�صتعملوا بتاتا ً دواء خطرا ً ملعاجلة مر�ص ب�صيط.

دوية إر�صادات ال�صتعمال االأ ا
1. ال ت�ستعملوا الدواء اإال عند ال�سرورة، مع اتب�ع التعليم�ت بدقة.

2. ت�أكدوا من كيفية اال�ستعم�ل ال�سحيح للدواء واالحتي�ط�ت الالزمة عند ا�ستعم�له )راجعوا ال�سفح�ت اخل�سراء(.
3. ت�أكدوا من ا�ستعم�ل الكمية ال�سحيحة من الدواء.

4. توقفوا عن تن�ول الدواء اإن مل يكن ا�ستخدامه مفيداً ، اأو اإذا ظهرت م�سكالت جديدة ب�سبب ا�ستعم�له.
5. يف ح�ل عدم الت�أكد من كيفية ا�ستعم�ل الدواء اطلبوا امل�س�عدة من الطبيب اأو الع�مل ال�سحي.

6. ت�أكدوا دائم�ً  من ت�ريخ انته�ء مفعول الدواء قبل تن�وله.
دوية  7. ال ت�ستعملوا اأكرث من دواء واحد يف الوقت نف�سه، اإال اإذا اأ�س�ر الطبيب اأو الع�مل ال�سحي بذلك وف�سر لكم ال�سبب. تبيع �سرك�ت االأ
دوية املركبة اأو اخلليطة )اأي اأن يف كل منه� اأكرث من دواء واحد( اإال اأن كثريا ً من اخللط�ت جمرد خدعة للرتويج والبيع وال  اأنواع من االأ

عالقة له� بفع�لية اأف�سل.

دوية حتى عندم� ال توجد ح�جة اإليه�، ظن�ً  منهم اأن الن��ص يط�لبون  طب�ء االأ مالحظة: ي�سف بع�ص الع�ملني ال�سحيني وكثري من االأ
ب�لدواء ولن يقتنعوا اأو يطمئنوا اإال اإذا ح�سلوا عليه. اأخرب طبيبك اأو الع�مل ال�سحي اأو ال�سيديل اأنك ال تط�لب ب�لدواء اإال اإذا ك�ن 

�سرورة فعلية. اإن هذا يوفر م�لك و�سحتك!

إليه و بعد التاأكد من كيفية ا�صتعماله. ا�صتخدموا الدواء عندما تتاأكدون من حاجكم ا



دوية إ�صاءة ا�صتعمال االأ خطاء الناجمة عن ا اأكرب االأ

دوية الت�لية  دوية احلديثة. اإن ا�ستعم�ل االأ خط�ء انت�س�راً ، واأ�سده� خطراً ، والتي تنتج عن �سوء ا�ستعم�ل االأ جتدون اأدن�ه الئحة ب�أكرث االأ
ا�ستعم�الً  خ�طئ�ً  ي�سبب العديد من الوفي�ت يومي�ً . كونوا على حذر!

-1 كلورامفينيكول )كلورومي�سيتني، �ص 357(:
خرى مثل الزك�م )نزلة الربد / الر�سح(. وهذا  مرا�ص الب�سيطة االأ �سه�ل الب�سيط، اأو بع�ص االأ درج  ا�ستعم�ل هذا الدواء يف ح�الت االإ
ن �سوء ا�ستعم�له يوؤدي اإىل اأخط�ر كبرية، منه� هبوط يف �سغط الدم الذي ميكن اأن يوؤدي اإىل الوف�ة. لذا،  يجب عدم  موؤ�سف جداً ، الأ

مرا�ص ال�سديدة مثل التيفوئيد )�ص 188(. ال تعطوا هذا الدواء مطلق�ً  للمواليد اجلدد. ا�ستعم�له اإال يف االأ

-2 اأوك�صيتو�صني )بيتو�سني(، بيتوترين، �صينتو�صني، ميرتجني، اإرغونوفني، )اإرغونوفني( )�ص 391(:
لكن يف ذلك خطراً   املخ��ص.  اأثن�ء  ”لتقوية“ املراأة  اأو  الوالدة،  لت�سريع  دوية  االأ )الداي�ت / اجلدات( هذه  الق�بالت  بع�ص  ت�ستعمل 
دوية فقط للتحكم ب�لنزف بعد والدة  م اأو اجلنني . ا�ستعملوا هذه االأ �ستعم�ل ميكن اأن يوؤدي اإىل انفج�ر الرحم ووف�ة االأ �سديدًا، ف�سوء االإ

الطفل )�ص 266(. 

-3 حقن الدواء:
بر اأو التزريق( اأف�سل من اإعط�ئه ب�لفم. يف العديد من احل�الت يكون اأخذ الدواء عن  عتق�د ال�س�ئد ب�أن حقن الدواء )االإ ال �سحة لالإ
دوية يزداد عند حقنه� بدالً  من اأخذه� ب�لفم. كذلك ف�إن حقن طفل  طريق الفم اأف�سل من اأخذه بوا�سطة حقنة، اإن خطر معظم االأ
دوية حمدودًا  �س�بة ب�سلل حقيقي )�ص 74(. يجب اأن يكون حقن االأ م�س�ب ب�ل�سلل الب�سيط )وعالم�ته كعالم�ت الزك�م( قد يوؤدي اإىل االإ

جداً  )اأدر�سوا الف�سل 9 بدقة(.

-4 بن�صلني )�ص 351(:
لته�ب�ت املعروفة، ومن اخلط�أ تكرار ا�ستعم�له للر�سو�ص اأو التواء املف�سل )الفك�ص( اأو االأ مل اأو احلمى.  ال يوؤثر البن�سلني اإال يف بع�ص االإ
وا�سعة، فال ح�جة ال�ستخدام  ت�سبب بر�سو�ص  ولو  الته�ب�ً  حتى  ي�سبب  الذي ال يخرتق اجللد ال  الب�سيط  وكق�عدة ع�مة، فال ح�جة  
خرى عدمية الفائدة فى معاجلة الزكام  البن�سلني اأو اأي م�س�د حيوي اآخر يف مثل هذه احل�ل. كذلك فالبن�صلني وامل�صادات احليوية االأ

والر�صح.

حتي�ط�ت التي يتوجب  البن�سلني قد ي�سكل خطراً  على بع�ص الن��ص وقد يوؤدي اإىل الوف�ة. قبل ا�ستعم�له: تعرفوا اإىل خم�طره واىل االإ
عليكم اأخذه� )�ص 70 و 351(.

-5 كانامي�صني وجئتامي�صني )غرامي�سني، �ص 359(:
طف�ل. ال ت�ستخدموا هذين الدواءين   فراط يف ا�ستخدام هذين الدواءين ال�سمم )فقدان ال�سمع( الدائم عند املاليني من االأ لقد �سّبب االإ
املولود اجلديد.  التي حتدث عند  لته�ب�ت  االإ مب�سيلني يف مع�جلة معظم  االأ ا�ستعملوا  الطفل.  التي تهدد حي�ة  الط�رئة  اإال يف احل�الت 

مب�سلني يعمل بنف�ص الفع�لية وخم�طره اأقل. ف�الأ



�صهال مثل: هيدروك�صيكوينولني اأو )كليوكوينول، داي - اأيودوهيدروك�صكوينولني، هالكوينول، بروك�صيكوينولني:  -6 م�صادات االإ
دايودوكوين، اأنرتوكوينول، اأميكني، كويغيل، انرتوفيوفورم )�ص 370(:

�سه�ل يف  دوية اخلطرة يف مع�جلة االإ �سه�ل. واليوم مينع بيع هذه االأ يف امل��سي، ا�ستخدم الـ ”كليوكوينول“ ب�سكل وا�سع يف مع�جلة االإ
�سواق العربية!(. �سف، م� زالت موجودة يف بع�ص االأ العديد من البلدان )لالأ

�سه�ل راجعوا الف�سل 13. قد ت�سبب هذه العق�قري ال�سلل الدائم، والعمى )فقدان الب�سر(، والوف�ة يف بع�ص احل�الت! ملع�جلة االإ

-7 كورتيزون وكورتيكو�صتريويد اأو ال�صتريويدات الق�صرية )برنيزولون وديك�س�ميت�زون وغريه�(:
لرجي�( ال�سديدة.  هذه عق�قري قوية جدا ً ت�ستعمل اأحي�ن� ً يف مع�جلة النوب�ت احل�دة للربو اأو الته�ب�ت املف��سل اأو ح�الت احل�س��سية )االأ
الم الب�سيطة وذلك ل�سرعة فع�ليته�، وهذا خط�أ ف�دح. انتبهوا:  دوية يف العديد من البلدان ملع�جلة امل�سكالت واالآ �سف، تو�سف هذه االأ ولالأ

ال�ستريويدات الق�سرية ذات م�س�عف�ت
مرا�ص وقد تزيد من تدهور ح�ل  ج�نبية خطرة - وخ�سو�س�ً  اإذا اأعطيت بجرع�ت كبرية ولعدة اأي�م. اإنه� ت�سعف دف�ع اجل�سم �سد االأ

ال�سل اأو ت�سبب النزف فى املعدة اأو ت�سعف العظم مم� يوؤدي اإىل اإنك�س�ره ب�سهولة.

-8 �صتريويدات )اأو �صتريويدات بناءة(: من�صطات النمو )ناندرولون ديكانوايت، دورابولني، ديك�- دورابولني، اورابولني: �ست�نوزولول، 
إثيلي�صرينول، اورغ�ن�بورال، ون�سرتول، اأن�ف�ر ...  وتوجد عدة اأ�سم�ء جت�رية اأخرى(: �ست�بول، اأوك�سيميثلون، ان�بولون، ا

طف�ل على  �سف يكرث ا�ستخدام املن�سط�ت بو�سفه� مقوي�ت ت�س�عد االأ تعتمد فع�لية م�ستح�سرات النمو هذه على الهرمون�ت الذكرية. ولالأ
طف�ل يف البدء ولكنه� �سرع�ن م� متنع النمو )الأ نه� ”تغلق“،  النمو )وخ�سو�س�ً  الذكور منهم ( واكت�س�ب الوزن. تنمي هذه العق�قري االأ
طف�ل ي�سبحون اأق�سر مم� لو مل ي�ستخدموا الدواء. وتت�سبب هذه العق�قري بعدة م�س�عف�ت  العظم قبل اأوانه(. وتكون املح�سلة اأن االأ
ج�نبية خطرة منه� منو �سعر الوجه عند الفتي�ت والذي ي�ستمر منوه حتى بعد توقف ا�ستخدام الدواء. ال تعطوا مقويات النمو هذه  

دوية امل�سرة. غذية املفيدة بدالً  من �سرفه� على االأ طف�ل على النمو ا�ستخدموا نقودكم ل�سراء االأ طفال. ومل�س�عدة االأ لالأ

-9 اأدوية التهابات املفا�صل )بيوتازون: اأوك�صيفنبيوتانون، اأميدوزون، فنيلبوتازون، بوت�زوليدين(:
ال  والكليتني.  والكبد  املعدة  توؤذي  وقد  البي�س�ء(.  الكري�ت  )اإنعدام  الدم  يف  ومميتة  خطرة  اأمرا�سً�  اأحي�ن�ً   دوية  االأ هذه  ت�سبب  قد 
مل  . ولالأ واأرخ�ص ثمن�ً  اأ�سلم  يبوبروفني )�ص 380( فهم�  االأ اأو  �سبريين )�ص 379(  دوية اخلطرة. ا�ستخدموا االأ ت�صتخدموا هذه االأ

�سيت�مينوفني )�ص 380(. وتخفي�ص احلرارة فقط ميكن ا�ستخدام االأ

-10 فيتامنب ”ب12“ وم�صتح�صر ع�صارة الكبد وحقن احلديد )�ص 393(:
اإال يف  الع�م )الوهن (  ال�سعف  اأو  نيمي�(  الدم )االأ ي�س�عد يف مع�جلة فقر  الكبد ال  ا�ستخدام فيت�مني ب12  وم�ستح�سر ع�س�رة  اإن 
احل�الت الن�درة. وا�ستعم�لهم� ب�حلقن ينطوي على خم�طر حمددة. ال يجوز ا�ستخدامهم� اإال اإذا و�سفهم� طبيب اأو ع�مل �سحي بعد 

ف�سل ا�ستعم�ل اأقرا�ص احلديد يف مع�جلة معظم ح�الت فقر الدم )�ص 124( . فح�ص الدم يف املخترب )املعمل(. وعموم�ً ، من االأ



11- فيتامينات اأخرى )�ص 293(.
قرا�ص. ق�عدة ع�مة : ال حتقنوا الفيتامينات. ف�حلقن اأخطر ويكلف اأكرث ومفعوله لي�ص اأف�سل من االأ

 من املوؤ�سف اأن الكثري من الن��ص يهدرون نقودهم على �سراء اإك�سري اأو مقو اأو �سراب يحتوي على الفيت�مين�ت. جتنبوا اأي�س� ً حقن احلديد
هم )�ص 811(. ويف احل�الت القليلة التي حتور نفرون. ويف الواقع ف�إن معظم هذه امل�ستح�سرات ال حتتوي على الفيت�مين�ت االأ  مثل االإ
طعمة التي فيه� قوة غذائية اأوفر لبن�ء اجل�سم ووق�يته، مثل احلبوب واحلنطة والبي�ص ف�سل �سراء االأ  فيه� الفيت�مين�ت املهمة، يبقى من االأ
هتم�م بتغذية ال�سخ�ص النحيل واملري�ص  واللحم والفواكه واخل�س�ر فهي غنية ب�لفيت�مين�ت املفيدة ومبواد مغذية اأخرى )�ص 111(. اإن االإ
ب�أن الن��ص  اعتق�د خ�طئ عند بع�ص  وي�سود  �س�فية.  االإ املعدنية  واملواد  الفيت�مين�ت  ا�ستخدام  اأف�سل من  املغذية  امل�أكوالت   عن طريق 

قب�ل على الطع�م. الفيت�مين�ت، ”تفتح ال�سهية“، فيم� ال�سحيح اأن ال عالقة للفيت�مين�ت ب�الإ

من يتغذى جيدا ًً ال يحتاج اإىل فيتامينات

اأف�صل طريقة للح�صول على الفيتامني:

ملزيد من املعلوم�ت عن الفيت�مين�ت واأنواع امل�أكوالت التى حتتوي عليه�، راجعوا الف�سل 11،خ�سو�س�ً  �ص 111 و�ص 811.

12- اأدوية مركبة )اأدوية خليطة(:
دوية  االأ اأقل لكل دواء من  ال�سراب )الدواء املركب(. والنتيجة هي مفعول  اأو  القر�ص  اأو كرث يف نف�ص  اأحي�ن�ً  دواءين  ال�سرك�ت  متزج 
دوية املركبة �سيئ�ً  من وجهة النظر العالجية! ف�إذا  املخلوطة وكلفة اأكرث! ويف بع�ص احل�الت يكون ال�صرر اأكرب من النفع. ال تعني االأ

دوية. و�سف لكم �سخ�ص م� دواء مركب، ف��س�ألوه عم� اإذا ك�ن هذا �سروري�ً  فعالً . ال تبددوا نقودكم على مثل هذه االأ

دوية املركبة التي يجب تفاديها: من االأ
اأدوية ال�صعال التي حتتوي عق�قري لتنفيث ال�سع�ل والتخل�ص من البلغم يف اآن واحد )عموم�ً ، معظم اأدوية ال�سع�ل عدمي الف�ئدة    -

وم�سيعة للم�ل �سواء ك�نت منفردة اأو مركبة(.
�صهال. - امل�صادات احليوية املمزوجة مع م�صادات االإ

- م�صادات احلمو�صة التي تع�لج قرحة املعدة واملمزوجة مع عق�قري الوق�ية من املغ�ص.
اأو  الك�فيني،  اأي�س�ً  مع  يكون ممزوج�ً   وقد  �سيت�مينوفني.  االأ اأو  �سبريين  االأ )مثل  مل  االأ زالة  دوية خملوطة الإ االأ اأكرث من  اأو  اإثن�ن   -

�سبريين مع الكوديني(. االأ

إذا ا�صتطعت اأن تعالج بدواء مفرد فال تعالج بدواء مركب ا
دوية غذية فال تعالج باالأ إذا ا�صتطعت اأن تعالج باالأ وا

الطبيب حممد زكري� الرازي



13- كال�صيوم )كل�ص(
حقن الك�ل�سريم يف العرق ميكن اأن ي�سبب اأخط�راً  كثرية، منه� وف�ة ال�سخ�ص ب�سرعة اإن مل يتم احلقن ببطء �سديد. وقد ي�سبب حقن 

الك�ل�سيوم يف الورك الته�ب�ً  اأو تقيح�ً  �سديداً .

ال ت�صتخدموا حقن الكال�صيوم من دون ا�صت�صارة طبية !

14- تغذية يف الوريد )حملول وريدي اأو غلوكوز 5% اأو ”م�صل“(:
�سخ��ص امل�س�بون بفقر الدم اأو ال�سعف ال�سديد اآخر قر�ص احل�سول على ليرت من ”املحلول الوريدي“  يف بع�ص البلدان،  ي�سرف االأ
حلقنه يف عروقهم، العتق�دهم اأن ذلك يقويهم اأو يقوي دمهم. اإنهم خمطئون! ف�ملح�ليل الوريدية لي�ست اإال م�ء معقم�ً  يحتوي على 

مالح وال�سكر، وهي تعطي ط�قة اأقل من االأ
الط�قة التي تعطيه� كمية قليلة من احللوى، يف حني اأنه� ال تقوي الدم بل تخففه عن طريق زي�دة ن�سبة امل�ء فيه. اإن التغذية يف الوريد ال 

نيمي�( وال تعط ال�سعيف قوة. تع�لج فقر الدم )االأ

واإذا ك�ن الذي يعطي املحلول الوريدي غري متمر�ص يف مهنته، فقد ينتج عن احلقن يف العرق الته�ب�ت يف الدم قد توؤدي اإىل الوف�ة.

ال ت�ستعملوا حقن املح�ليل يف العرق اإال عندم� يعجز املري�ص عن تن�ول اأي �سيء عن طريق الفم، اأو اإذا ك�ن م�س�ب�ً  بح�ل جف�ف قوية 
)�ص 151(.

إذا كان املري�ص قادرا ً على البلع، نعطيه ليرتا ً من املاء مع قليل من ال�صكر وامللح )اأنظر حملول معاجلة اجلفاف �ص 152(. فهذا  ا
كل طع�م�ً  مغذي�ً ، فهو يقويهم اأكرث من اأي حملول  يفيده كم� لو اأنن� حقن�ه بليرت من املح�ليل يف الوريد. اأعطوا الذين ي�ستطيعون االأ

وريدي.

إذا كان املري�ص ي�صتطيع اأن يبلع وي�صرب: ا



متناع عن الدواء؟ متى يجب االإ

طعمة. لذلك تراهم  كل اأو عن تن�ول اأ�سن�ف معينة من االأ متن�ع عن االأ دوية يجب اأن يرتافق مع االإ يعتقد العديد من الن��ص اأن تن�ول االأ
يتوقفون عن ا�ستخدام الدواء ال�سروري حل�لتهم. واحلقيقة اأن م� من دواء يحدث �سرراً  ملجرد تن�وله مع اأكل معني. اإال اأن امل�أكوالت 
مع�ء �سواء ك�ن املري�ص ي�ستخدم اأدوية اأم ال )�ص 128(. كذلك يجب  الفنية ب�لدهن والبه�رات ميكن اأن تزيد من م�سكالت املعدة اأو االأ
الذين  �سخ��ص  االأ عند  م�سرة  فعل  ردود  دوية  االأ بع�ص  وي�سبب  ب�لتفويل.  �س�بة  االإ عند  دوية  االأ بع�ص  وتن�ول  البقول  اأكل  عن  متن�ع  االإ

يتن�ولون امل�سروب�ت الروحية )انظر: ميرتونيدازول  �ص 369(.

دوية: متن�ع فيه� بدون �سك عن تن�ول بع�ص اأنواع االأ توجد ح�الت يجب االإ
دوية التي لي�ست له� �سرورة موؤكدة، راجع �ص 423. ولكن  -1 يجب على احل�مل اأو املر�سع اأن تتجنب كل االأ

ميكنه� تن�ول كمية حمددة من الفيت�مين�ت اأو اأقرا�ص احلديد دون خطر(.

-2 ينبغي توخي احلذر ال�سديد عند اإعط�ء اأى دواء اإىل املولود اجلديد. ا�ست�سريوا الطبيب قبل ذلك. ت�أكدوا 
من عدم اإعط�ء املولود جرعة كبرية من اأي دواء.

ك�ل اأو الهر�ص( بعد اأخذ البن�سلني اأو  لرجي� )احل�س��سية( ك�حلكة )االأ ن�س�ن اأي نوع من االأ -3 اإذا اأ�س�ب االإ
ن يف  مبي�سيلني اأو ال�س�لفون�ميدات اأو اأي دواء اآخر، فيجب عليه اأال ي�صتعمل هذا الدواء طيلة حياته، الأ االأ

دوية، �ص 70(. ذلك خم�طر عديدة )اأنظر التف�عالت اخلطرة التي تنتج عن حقن بع�ص االأ

�سربو. معظم  �سبريين واالأ دوية املحتوية على االأ -4 امل�س�ب ب�لقرحة اأو احلرقة عليه اأن يتجنب ا�ستعم�ل االأ
دوية امل�سكنة وكل اأنواع ال�ستريويدات )�ص51( يزيد م�سكالت القرحة واحلمو�سة يف املعدة. اإال اأن اأدوية  االأ

مل ال يوؤذي املعدة )ب�را�سيت�مول، راجع �ص 380(. �سيت�مينوفني وامل�ستخدم يف تخفيف االأ االأ

دوية موؤذي�ً  اأو خطرياً  اإذا ا�ستعمل بوجود اأمرا�ص معينة مثالً : ال يجوز اإعط�ء امل�س�دات  -5 يكون بع�ص االأ
ن اأكب�دهم معطلة، في�سبح من  �سخ��ص امل�س�بني ب�لته�ب�ت الكبد، الأ احليوية والعق�قري القوية يف مع�جلة االأ

دوية اإىل ت�سمم اجل�سم )�ص 172(. املحتمل اأن توؤدي هذه االأ

دوية التي ي�ستعمله�،  -6 على ال�سخ�ص امل�س�ب ب�جلف�ف اأو ب�أمرا�ص يف الكلى، اأن يكون حذراً  جداً  مع االأ
ال تعطوا املري�ص اأكرث من جرعة واحدة من اأي دواء قد ي�سبب الت�سمم يف اجل�سم اإال بعد اأن يبول ب�سكل طبيعي. مثالً : ال تعطوا الطفل 
�سبريين اإىل اأن يبول. وال تعطوا دواء ال�صلفا اإطالقاً  امل�س�ب ب�جلف�ف والذي يع�ين ارتف�ع�ً  يف احلرارة اأكرث من جرعة واحدة من االأ

ي �صخ�ص م�صاب باجلفاف. الأ



امل�صادات احليوية: ما هي، وكيف ن�صتعملها؟ 7
التي  لته�ب�ت  واالإ مرا�ص  االأ تق�وم  وهي  �سحيح.  ب�سكل  ا�ستعم�له�  مت  اإذا  همية  االأ عظيمة  اأدوية  نتيبيوتيك�ت(  )االأ احليوية  امل�س�دات 
ت�سببه� البكتريي� اأو اجلراثيم. من امل�س�دات احليوية املعروفة: البن�سلني والترتا�سيكلني وال�سرتبتومي�سني والكلورامفينيكول وال�سلف� اأو 

رثرومي�سني. ال�سلفون�ميد )ال�سلفون�ميدات( واالإ
لتهابات بطرق خمتلفة اأي�صا ً. وا�صتعمالها جميعها ينطوي على خماطر  تعمل امل�صادات احليوية املختلفة �صد اأنواع حمددة من االإ

خر. لذلك يجب اأن يتم اختيارها وا�صتعمالها بحذر �صديد. معينة ولكن بدرجات متفاوتة، فبع�صها اأخطر بكثري من بع�صها االآ
�سم�ء  يتم ت�سنيف امل�س�دات احليوية بح�سب اأ�سم�ئه� العلمية )اأو االأ �سم�ء ”النوعية“ اأو ”اجلني�سة“(، كتلك املذكورة اأعاله، وهذه االأ
اأو  التج�رية  امل�ركة  اأو  التج�رية  العالمة  به�  خ��س�ً   جت�ري�ً   اإ�سم�ً   منه�  لكل  تعطي  دوية  االأ �سرك�ت  اأن  غري  البلدان.  كل  يف  واحدة 
�سم�ء التج�رية. ويف الع�دة، الدواء الذي يب�ع ب��سمه ”العلمي“  للم�س�د احليوي نف�سه ع�سرات االأ يكون  اأن  ميكن  وبذلك  ”امل�ركة“. 
دوية ”النوعية“ يف  دوية ”التج�رية“ واالأ اأرخ�ص ثمن�ً  من الدواء نف�سه الذي يب�ع ب��سمه التج�ري. لذلك، من املفيد مق�رنة اأ�سع�ر االأ

منطقتك. راجع اأي�س�ً  �ص 339.

هن�ك اأنواع كثرية من امل�س�دات احليوية، على اأن اأهمه� هو املجموع�ت القليلة الت�لية:

ال�صفحة �صم التجاري يف منطقتك  االإ �صماء التجارية   مثال من االأ جمموعة امل�صاد احليوي  
)اكتبه هنا(  )املاركات(      �صم العلمي(     )االإ

351 كلي��سيل وبن�سلني ج وبن�سيلن ف        البن�سلني    
353 بنربتني          مب�سلني    االأ
 356 تريامي�سني         التيرتا�سيكلني    
358 �سبرتين وغ�نرتي�سني        ال�سلف� )ال�سلفون�ميدات(  
358 بكرتمي          كو - ترميوك�س�زول  

363،359 اأمب�سرتين         ال�سرتبتومي�سني   
357 كلوروم�ي�سيتني اأو براك�سني        الكلورامفينيكول    
355 اإريرثو�سني         رثرومي�سني     االإ
359 كفلك�ص          ال�سف�لو�سبورين�ت   

نواع التي يقتله� البن�سلني. مب�سلني هو نوع من البن�سلني الذي يقتل اأنواع�ً  من البكتريي� اأكرث من االأ مالحظة:  االأ

اإذا ك�ن لديكم نوع معني من امل�س�دات احليوية من دون اأن تعرفوا املجموعة التي تنتمي اإليه�، فيجب مراجعة م� هو مكتوب بحروف 
�سغرية على العلبة اأو على الزج�جة اأو يف الن�سرة املرفقة. - اإن وجدت. مثال ً: اإذا ك�ن اإ�سم الدواء ”ب�راك�سني �ص“ ف�ستجدون على العلبة 

�سم النوعي اأو اجلني�سي(. كلمة ”كلورامفينيكول“ )االإ

مرا�ص  اإذا راجعتم م� كتب عن الكلورامفينيكول يف ”ال�سفح�ت اخل�سراء“ )�ص 357( ف�ستجدون اأنه ال يجوز ا�ستعم�له اإال �سد بع�ص االأ
اخلطرة مثل التيفوئيد، واأنه خطر ب�سكل خ��ص اإذا اأعطي للمولود اجلديد.

حتياطات  مرا�ص التي تقاومها، وبعد معرفة كل االإ إليها واالأ إذا كنتم تعرفون املجموعة التي تنتمي ا ال ت�صتعملوا امل�صادات احليوية اإال ا
الواجب اتخاذها.



إر�صادات ال�صتعمال كل اأنواع امل�صادات احليوية ا

-1 ال ت�ستعملو ا امل�س�د احليوي اإذا كنتم ال تعلمون بدقة كيف ت�ستخدمونه وم� هي االلته�ب�ت التي يح�ربه�.
املر�ص يف هذا  املعلوم�ت عن  تريدون مع�جلته )راجعوا  الذي  االلته�ب  اأو  املر�ص  به �سد  املو�سى  امل�س�د احليوي  ا�ستعملوا فقط   2-

الكت�ب(.
”ال�سفح�ت  )اأنظروا  ال�سرورية  حتي�ط�ت  االإ كل  وخذوا  به  واملو�سى  احليوي  امل�س�د  ا�ستعم�ل  من  الن�جتة  املخ�طر  اأدر�سوا   3-

اخل�سراء“(.
-4 ا�ستعملو ا الكمية واجلرعة املو�سى به�، ال اأكرث وال اأقل. ف�جلرعة والكمية تعتمدان على نوع املر�ص وعمر املري�ص ووزنه.

-5 ال حتقنوا امل�س�دات احليوية اإذا ك�ن تن�وله� عن طريق الفم يعطي الف�ئدة نف�سه�. ال ت�ستعملوا احلقن اإال يف احل�الت ال�سرورية 
جدًا.

خرى.  لته�ب االأ -6 واظبوا على اإعط�ء امل�س�د احليوي اإىل اأن ي�سفى املري�ص مت�م�ً  اأو اإىل م� بعد يومني من زوال احلرارة وعالم�ت االإ
مرا�ص ك�ل�سل واجلذام حتت�ج اإىل عالج طويل قد ميتد �سهورا ً و�سنوات بعد اأن تتح�سن ح�ل املري�ص. نفذوا التعليم�ت اخل��سة  )بع�ص االأ

بكل مر�ص(.
-7 يجب التوقف عن ا�ستعم�ل الدواء اإذا ت�سبب امل�س�د احليوي يف ظهور طفرة على اجللد، اأو حكة، اأو �سعوبة يف التنف�ص، اأو اأي رد فعل 

خطري. ويجب اأال ي�صتعمله اأبداً  مثل هذا ال�سخ�ص مرة اأخرى )راجعوا �ص 70(.
-8 يجب توخي احلذر عند اإعط�ء امل�س�دات احليوية وخ�سو�س�ً  يف ح�ل اختالل وظ�ئف الكبد اأو الكلى )حيث جتري عملية ”ه�سم“ 

الدواء(.
اإن كرثة ا�ستعم�له� يفقده� الكثري من الفع�لية فال تعود  اإال يف حاالت احلاجة ال�صرورية جدا ً.  -9 ال ت�صتعملوا امل�صادات احليوية 

مفيدة لل�سخ�ص عندم� يحت�ج اإليه� يف امل�ستقبل.

إر�صادات ال�صتعمال بع�ص امل�صادات احليوية ا

درين�لني )اإبينفرين( لكي ي�ستعمل يف ال�سيطرة على عالم�ت احل�س��سية  مب�سلني يجب جتهيز اأمبولة من االأ -1 قبل حقن البن�سلني اأو االأ
لرجي�( اإذا ظهرت على ال�سخ�ص )�ص 70(. )االأ

رثرومي�سني اأو ال�سلف� )اأنظر �ص 355 و 358(. -2 اإذا ك�ن املري�ص ح�س��س�ً  للبن�سلني فيجب ا�ستعم�ل م�س�د اآخر، مثل االإ
-3 ال يجوز ا�ستعم�ل الترتا�سيكلني اأو البن�سلني اأو اأي م�س�د حيوي اآخر متعدد الفعالية �سد االلته�ب الذي ميكن اأن تق�سي عليه 

امل�س�دات ذات الفعالية املحددة، مثل البن�سلني اأو غريه )�ص 58(. ف�مل�س�دات متعددة الفع�لية ته�جم اأنواع�ً  عديدة من البكتريي� 
)ومنه� البكتريي� املفيدة للج�سم( عك�ص امل�س�دات احليوية ذات الفع�لية املحددة.

ن هذا امل�س�د احليوي خطري  مرا�ص �سديدة اخلطورة مثل حمى التيفوئيد، الأ -4 ال يجوز ا�ستعم�ل الكلورامفينيكول اإال عند مع�جلة االأ
ن�درة مثل  االإطالق )اإال رمب� يف ح�الت  للمولود اجلديد على  ا�ستعم�له  مرا�ص اخلفيفة. وال يجوز  االأ ي�ستعمل �سد  اأن   ً اأبدا  واليجوز 

�س�بة ب�ل�س�هوق. راجع �ص 313(. االإ
-5 ال يجوز بتاتا ً ا�صتعمال الكورامفينيكول اأو الترتا�صيكني على �سكل حقنة. اإن تن�ولهم� من طريق الفم اأ�سلم واأكرث ف�ئدة واأقل اأملً�.



�سن�ن اجلديدة والعظ�م )انظر �ص  طف�ل دون 8 �سنوات الأ نه قد يتلف االأ -6 ال تعملوا الترتا�صيكلني للح�مل بعد �سهره� الرابع، وال االأ
.)356

-7 كق�عدة ع�مة، ا�ستعملوا ال�سرتبتومي�سني اأو امل�ستح�سرات التي حتتويه يف مع�جلة ال�سل فقط، على اأن يكون م�سحوب�ً  دائم�ً  ب�أدوية 
مع�ء  االأ العميقة يف  اجلروح  ملع�جلة  البن�سلني  مع  ال�سرتبتومي�سني ممزوج�ً   ا�ستعم�ل  وميكن   .)363 )اأنظر �ص  لل�سل  م�س�دة  اأخرى 

لته�ب�ت املحددة اإذا والته�ب الزائدة وبع�ص االإ
مب�سلني اأو ك�ن ثمنه مرتفع�ً . ال ت�ستعملوا ال�سرتبتومي�سني اإطالق�ً  للزك�م والته�ب�ت اجله�ز التنف�سي الع�دية. تعذر احل�سول على االأ

لته�ب�ت  دوية يف جمموعة ال�سرتبتومي�سني م�سرة و�س�مة )ومنه� الك�ن�مي�سني واجلنت�مي�سني(. وغ�لب� ً م� يتم و�سفه� لالإ -8 اإن جميع االأ
الب�سيطة حيث ت�سر اأكرث مم� تنفع. ال ت�ستخدموه� اإال يف احل�الت اخلطرة جداً  وحيث يكون ا�ستخدامه� مو�سى به.

البكتريي� املفيدة  نه ي�س�عد على تعوي�ص  الزب�دي )اأو احلليب املخرّث( الأ اللنب  -9 يف فرتة ا�ستخدام امل�س�د احليوي من املفيد تن�ول 
مب�سلني وغريه، كم� ي�س�عد تن�وله على اإع�دة توازن اجل�سم الطبيعي )اأنظر ال�سفحة الت�لية(. للج�سم والتي تقتله� امل�س�دات مثل االأ

ما العمل حني يبدو اأن ا�صتعمال امل�صاد احليوي ال يفيد

لته�ب�ت ال�س�ئعة بعد يوم اأو يومني على بدء ا�ستعم�له. ولكن اإن مل يح�صل حت�صن بعد اأخذ امل�صاد  يظهر ت�أثري امل�س�د احليوي على االإ
احليوي فمن املمكن اأن يكون ال�صبب هو:

الدواء  وا�ستخدام  اأدق  ب�سكل  املر�ص  حتددوا  اأن  ح�ولوا  املالئم.  غري  الدواء  ي�أخذ  املري�ص  واأن  تظنون  عم�  يختلف  املر�ص  اأن   .1
املن��سب.

2. اإن اجلرعة التي ي�أخذه� املري�ص غري �سحيحة. يجب الت�أكد من اجلرعة ال�سليمة.
لهذا  مو�سوف  اآخر  م�س�د حيوي  ينبغي جتربة  عليه�.  ت�أثريه  ففقد  امل�ستعمل،  احليوي  للم�س�د  مقاومة  اأ�سبحت  قد  البكتريي�  اإن   .3

املر�ص.
4. اإن معلوم�تكم ال تكفي ملع�جلة املر�ص. اطلبوا امل�س�عدة الطبية وخ�سو�س�ً  اإذا ك�نت ح�ل املري�ص خطرية اأو اأنه� تتدهور.

ثالثة اأطفال كانوا م�صابني بالزكام ...

مل�ذا تع�فى الطفل الث�لث؟ مل�ذا م�ت الث�ين؟     ول؟     مل�ذا م�ت االأ
نه مل يتن�ول اأي دواء الث�لث تع�فى الأ الكلورامفينيكول!     البن�سلني!    
خطري. اقت�سر عالجه على ع�سري )راجع خم�طر واحتي�ط�ت    انظر �سدمة احل�س��سية    

الفواكه والطع�م املغذي والراحة. ا�ستخدام الدواء  �ص 357(    )�ص 70(    

ال ت�صلح امل�صادات احليوية للزكام ونزالت الربد العادية.
ا�صتعملوا امل�صادات احليوية يف معاجلة االلتهابات التي تقاومها امل�صادات فقط.



اأهمية ا�صتعمال امل�صادات احليوية ب�صكل حمدود

�سب�ب الت�لية: دوية ا�ستعم�الً  حمدوداً . وهذا ينطبق ب�سكل خ��ص عل ى امل�س�دات احليوية. الأ يجب اأن يكون ا�ستعم�ل جميع االأ

اأو ب�أحداث رد فعل  اإم� ب�لت�سمم  اأنه� قد توؤذي  اجل�سم  -1 الت�صمم و”ردة الفعل“: امل�س�دات احليوية ال تقتل البكتريي� فح�سب، بل 
لرجي�(. وميوت كثري من الن��ص يف كل ع�م ب�سبب ا�ستعم�لهم م�س�دات حيوية لي�سوا يف ح�جة اإليه�. ح�س��سية )االأ

خالل بالتوازن الطبيعي يف اجل�صم: لي�ست كل اأنواع البكتريي� م�سرة للج�سم، بل توجد بكتريي� مفيدة للج�سم وهي ت�س�عده على  -2 االإ
طف�ل  اأن يعمل ب�سكل طبيعي. وكثريا ً م� يوؤدي ا�ستعم�ل امل�س�دات احليوية اإىل قتل البكتريي� املفيدة مع البكتريي� امل�سرة. وقد ي�س�ب االأ
اأو طفرة على اجللد )داء  انظر �ص 232(  الفم )ك�لقالع،  الفطرية يف  لته�ب�ت  االإ ببع�ص  امل�س�دات احليوية  يتن�ولون  الذين  الر�سع 

ن امل�س�دات تقتل اأي�س�ً  البكتريي� الالزمة لل�سيطرة على الفطر. الفطور الطوقية، �ص 242(، الأ

�سب�ب التي تدعون� اإىل احلد من ا�ستعم�ل امل�س�دات احليوية  -3 مقاومة البكترييا للم�صاد احليوي: اأمل على املدى البعيد، ف�إن اأهم االأ
هو اأن ا�صتعمالها بكرثة وملدة طويلة يجعلها اأقل تاأثريا ً.

ت�سبح  اإنه�  عليه�.  الق�س�ء  املمكن  من  يعود  وال  اأقوى  البكتريي�  ت�سبح  عديدة،  مرات  نف�سه  احليوي  ب�مل�س�د  البكتريي�  نه�جم  فحني 
اأمرا�ص خطرة معينة مثل التيفوئيد - اأ�سعب اليوم مم� ك�نت عليه  مع�جلة  اأ�سبحت  ال�سبب  ولهذا  احليوي.  امل�س�د  ”مق�ومة“ لذلك 

قبل ب�سع �سنوات.

كث�ر ال�سديد  لقد ب�ت التيفوئيد يف عدة اأقط�ر عربية ”مق�وم� ً“ للكلورامفينيكول )مع اأنه اأح�سن م�س�د �سد التيفوئيد( وذلك ب�سبب االإ
خرى اإيل ميكن مع�جلته� مب�س�دات حيوية اأخرى ميكن اأن توؤذي اإىل نتيجة نف�سه�  لته�ب�ت اخلفيفة االأ يف ا�ستعم�ل هذا امل�س�د �سد االإ

�سه�ل(. ب�سكل اأ�سلم، اأو ال�ستعم�له� �سد اأمرا�ص اأو الته�ب�ت ال حتت�ج اإىل ا�ستعم�ل اأي م�س�د على االإطالق )مثل الزك�م واالإ

اال�ستعم�ل  فراط يف  االإ هو  الرئي�سي  وال�سبب  الع�مل،  اأنح�ء  احليوية يف جميع  للم�س�دات  مق�ومة  اأكرث  املهمة  مرا�ص  االأ اأ�سبحت  لقد 
ا�صتعمالها  نقلل  اأن  النا�ص يفر�ص علينا  نقاذ  امل�صادات احليوية الإ ا�صتعمال  اإن  الب�سيطة.  لته�ب�ت  واالإ مرا�ص  امل�س�دات احليوية لالأ

طب�ء والع�ملني ال�سحيني وال�سي�دلة والن��ص اأنف�سهم. احلايل اإىل حد بعيد. وهذا يتوقف على ا�ستخدامه� ب�سكل حكيم من قبل االأ

لته�ب�ت اإىل اأي م�س�د حيوي. ف�لته�ب�ت اجللد الب�سيطة مثال ً، ميكن مع�جلته� يف الع�دة ب�مل�ء وال�س�بون والكم�دات  ال يحت�ج معظم االإ
ال�س�خنة، ورمب� دهنه� ببنف�سجي اجلنطي�ن� )م�ء البنف�سج - �ص 371(. واأمرا�ص اجله�ز التنف�سي الب�سيطة  ميكن مع�جلته� ب�سرب 
�صهال ال يحتاج عالجها اإىل م�صاد حيوي بل ي�سبب ا�ستعم�له�  ال�سوائل بكرثة وتن�ول الطع�م املغذي والراحة الك�فية. ومعظم اأ�صكال االإ

ذى، ويكفي يف هذه احل�ل �سرب الكثري من ال�سوائل )�ص 155( واإطع�م الطفل فور متكنه من الطع�م. االأ

لتهابات التي ي�صتطيع اجل�صم ال يجوز ا�صتعمال امل�صادات احليوية ملعاجلة االإ
إليها فعال ً. اأن يقاومها بنف�صه بنجاح. وفروا ا�صتعمال امل�صادات احليوية لوقت احلاجة ا

وملزيد من املعلوم�ت حول كيفية ا�ستخدام امل�س�دات احليوية راجع الف�سل 19 من ”دليل العمل ال�سحي يف التعليم والتدريب“، وهن�ك 
مراجع اإ�س�فية مفيدة عن تر�سيد ا�ستعم�ل الدواء يف اآخر هذا الكت�ب.



كيف نقي�ص الدواء؟ وكيف نعطيه؟ 8
الرموز:

= تعني: ي�س�وي اأو يع�دل اأو املقدار نف�سه
+ تعني: زائد اأو مع اأو جمع

رق�م الهندية )1،2،3،4،....... ( يف كت�بة  رقام: وقد اعتمدن� بهذا الكت�ب االأ االأ
جرعة الدواء.

حيان كيف تكتب الك�صور يف بع�ص االأ

1/8 حبة= ثمن حبة، اأي ن�سف الربع )ونح�سل عليه بتق�سيم الربع اإىل ق�سمني، اأو بعد تق�سيم احلبة الواحدة اإىل 8 اأجراء مت�س�وية، 
واأخذ جزء واحد منه�(=

قرا�ص )اأو احلراب�ص( مالحظة: حب�ت الدواء هي ذاته� االأ

كيف نقي�ص الدواء
يوزن الدواء ع�دة ب�لغرام )والبع�ص يكتبه� ”اجلرام“ وب�خت�س�ر:“غ“( اأو يوزن ب�ملليغرام )ب�خت�س�ر: ملغ(:

1000 ملغ= 1غ )كل األف ملليغرام ت�س�وي غرام�ً  واحداً (.
1 ملغ= 0.001 غ )املليغرام الواحد ي�س�وي جزءاً  واحداً  من األف جزء من الغرام(.

مثال:
ويب�ع  تيلينول.  اأو  ب�را�سيت�مول  اأو  بن�دول  ب�إ�سم  كذلك  معروف  وهو  املرتفعة،  احلرارة  لتخفي�ص  دواء   )380 )�ص  �سيت�مينوفني  االأ

�سيت�مينوفني ب�أ�سم�ء جت�رية اأخرى. )م� هو اإ�سمه يف منطقتك: . . . . . . . . . . . . . (. االأ



دوية بعي�رات اأو اأحج�م واأ�سك�ل خمتلفة، وخ�سو�س�ً  امل�س�دات احليوية منه�. فالترتا�صيكلني، مثالً ، يكون يف ثالث  يب�ع كثري من االأ
كب�سوالت ذات اأحج�م ومع�يري خمتلفة:

قرا�ص )اأو احلبوب(. اإن حجم كب�سولة عي�ر 50 ملغ ال ي�س�وي ب�ل�سرورة ن�سف حجم الكب�سولتة عي�ر  وعي�ر الدواء ال يقرتن بحجم االأ
100 ملغ. ف�لعربة يف عي�ر الدواء الذي حتتويه الكب�سولة ولي�ص قي حيم الكي�سولة نف�سه. احر�صوا متاما ً على اإعطاء كمية الدواء 

بدقة، كما هي مو�صوفة. ت�أكدوا دائم�ً  من كمية الغرام�ت اأو املليغرام�ت التي يحتويه� الدواء.

تي: مثال: اإذا اأ�س�رت الو�سفة )الرو�ستة( اإىل االآ
واحدة من الترتا�سيكلني من عي�ر 250 ملغ اأربع مرات يف اليوم“ ”كب�سولة 

ومل يكن لديكم �سوى كب�سوالت من عي�ر 50 ملغم، يكون عليكم اأن ت�أخذوا خم�ص كب�سوالت منه� يف كل مرة، وذلك اأربع مرات يف اليوم 
)اأي 20 كب�سولة يف كل يوم (.

قيا�ص البن�صلني:
:)u( كثرياً  م� يق��ص البن�سلني ب�لوحدة

1.600.000 وحدة )اأي مليون و600 األف وحدة( من البن�سلني =1غ  اأو 1000 ملغ
قرا�ص اأو احلقن اأو الزرق ( يف جرع�ت من 400 األف وحدة 400.00 وحدة(. وتوجد عدة اأ�سك�ل من البن�سلني )احلبوب / االأ

400 األف وحدة = 400.000 وحدة = 250 ملغ

دوية ال�صائلة )اأدوية ال�صرب( االأ
خرى ال�س�ئلة ب�ملللرت )واخت�س�ره� ملل(: �سك�ل االأ دوية ال�س�ئلة من ال�سراب واملكثف واالأ تق��ص االأ

املللرت= ملل  1 لرت= 1000 مللرت= ...ملل
كل(.  كثرياً  م� تكون الو�سفة بـ ”امللعقة ال�سغرية“ )ملعقة ال�س�ي(، اأو“امللعقة الكبرية“ )ملعقة االأ

وعندم� تكون التعليم�ت اإعط�ء املري�ص ملعقة �س�ي واحدة من الدواء فذلك يعني اأن يتن�ول 5 ملل منه:
3 مالعق �س�ي = 1 ملعقة اأكل اأو 3 مالعق �سغرية = 1 ملعقة كبرية 

كل، فمعظم  مر ب�لن�سبة ملالعق االأ خرى 3 ملل، وكذلك االأ  ولكن املالعق تتفاوت يف �صعتها. فبع�ص مالعق ال�س�ي ت�ستوعب 8 ملل واالأ
إذا كانت كمية اجلرعة هي ”ملعقة �صاي“ )اأو ملعقة �صغرية( واحدة فهذا  املالعق يف م�سر على �سبيل املث�ل �سعته� 10 ملل. ولذلك ا

يعني 5 ملل من الدواء فقط، ال اأكرث وال اأقل.



خذ الدواء هي 5 ملل فقط: كيف نتاأكد من اأن �صعة ملعقة ال�صاي التي ن�صتعملها الأ

-1 ميكنكم اأن ت�سرتوا ملعقة ج�هزة �سعته� 5 ملل 
اأو

-2 ميكنكم اأن ت�سرتوا دواء معه ملعقة بال�ستيكية �سعته� 5 ملل، وقد يكون فيه� 
خط يدل على ن�سف �سعته�، اأي 2.5 ملل. احتفظوا ب�مللعقة وا�ستعملوه� لقي��ص 

خرى عند احل�جة، دوية االأ االأ

اأو 

وا اأي ملعقة �سغرية بـ 5 ملل من امل�ء بعد تعيريه�  -3 ميكنكم اأن متالأ
يف حقنة اأو قط�رة اأو ملعقة دواء ج�هزة اأو اأداة اأخرى. ار�صموا عالمة 

اأو خطا ً بال�صكني عند م�صتوى ال�صائل يف امللعقة.

طفال ال�صغار كيف نعطي الدواء لالأ
طف�ل. اإذا  دوية التي تكون على �سكل اأقرا�ص اأو كب�سوالت ميكن احل�سول عليه� ذاته� ب�سكل ”�سراب“. اأو“معلق“ خ��ص ب�الأ كثري من االأ
قرا�ص اأو الكب�سوالت. ميكنكم اأن توفروا بع�ص  ق�رنتم كمية الدواء التي حت�سلون عليه� �ستجدون اأن ال�سراب يكون يف الع�دة اأغلى من االأ

النقود من خالل حت�سري دواء ال�سراب ب�أنف�سكم ب�لطريقة الت�لية

عدم  ف�سل  االأ ومن  الالزم.  عن  الدواء  كمية  تزيد  اأال  على  احلر�ص  ينبغي  كب�سوالت  اأو  اأقرا�ص  من  طف�ل  لالأ �سراب  حت�سري  عند 
ا�ستخدام الع�سل للر�سع دون ال�سنة الواحدة، اإذ قد يولد يف بع�ص احل�الت الن�درة ح�س��سية �سده. اأ�سيفوا ال�سكر اإىل ال�سراب اإذا دعت 

احل�جة لذلك.
ختناق: ال تعطوا الطفل الدواء وهو على ظهره. ت�أكدوا دائم�ً  من اأن الطفل يف و�سعية اجللو�ص واأن راأ�سه مرفوع .  حتذير ملنع خطر االإ

ال تعطوا الدواء اأبداً  اإىل طفل يف اأثن�ء نوبة �سرع اأو وهو ن�ئم اأو ف�قد الوعي.



طفال حني نكون التعليمات للكبار فقط؟ كيف نحدد كمية الدواء املنا�صبة لالأ
طف�ل ال�سغ�ر  ب�سكل ع�م، ميكن القول اأنه كلم� ك�ن الطفل �سغرياً  كلم� ك�نت كمية الدواء الالزمة له اأقل )وهن�ك اأدوية ال تعطى لالأ
طف�ل فيجب  بت�ت�ً (. اإن اإعط�ء الطفل دواء اأكرث من املطلوب ميكن اأن يعر�ص حي�ته للخطر. اإذا ك�نت لديكم املعلوم�ت عن جرع�ت لالأ
اتب�عه� بدقة. ولكن اإذا ك�نت اجلرعة املالئمة غري معروفة ف�إن ب�إمك�نكم اأن تقدروا اجلرعة من خالل معرفة وزن الطفل اأو عمره. 

طف�ل قي��س�ً  بجرعة الكب�ر: عموم�ً ، ميكن اعتم�د احل�س�ص الت�لية لالأ

�سيت�مينوفني من اأقرا�ص عي�ر 500 ملغ. مث�ل على جرعة االأ

�صيتامينوفني )البن�دول اأو الب�را�سيت�مول اأو التيلينول( تكون اجلرعة الواحدة ك�لت�لية: االأ

تعطى اجلرعة 4 مرات يومي�ً  عند اللزوم )اأي عند احل�جة اإىل خف�ص احلرارة. راجع �ص 380(.



كيف تتناول الدواء

خر يوؤخذ عدة مرات يف اليوم. ف�إن مل يكن  دوية يوؤخذ مرة يف اليوم، وبع�سه� االآ من الهم اأن يتم اأخذ الدواء يف الوقت املحدد له. بع�ص االأ
لديك �س�عة ل�سبط املواعيد فهذا لي�ص م�سكلة.

ف�لدواء الذي يجب اأن ت�أخذ منه حبة واحدة كل 8 �س�ع�ت ميكن اأخذه على اأ�س��ص 3 حب�ت يف اليوم: حبة يف ال�سب�ح، وحبة بعد الظهر 
وىل يف ال�سب�ح، والث�نية عند  وحبة ث�لثة يف الليل. واإذا ك�ن املطلوب اأخذ حبة واحدة كل 6 �س�ع�ت فيمكن اأخذ 4 حب�ت يف اليوم: االأ
الظهر والث�لثة عند املغرب والرابعة يف الليل قبل النوم. واإذا ك�نت التعليم�ت تقول ب�أن ت�أخذ الدواء حبة واحدة مرة كل 4 �س�ع�ت، فعليك 

اأن ت�أخذ 6 حب�ت يف اليوم تف�سل بينه� فرتات مت�س�وية تقريب�ً .

الدواء  تن�ول  اأن يعيد على م�سمعك طريقة  واأن تطلب منه  التعليم�ت  له  اأن تكتب  اآخر، ي�ستح�سن  عندم� ت�سف دواء معين�ً  ل�سخ�ص 
ومواعيده. ت�أكد جيداً  من اأنه فهم التعليم�ت بو�سوح. 



عند اإعطاء الدواء اإىل اأي �صخ�ص كان:
�سجل املعلوم�ت الت�لية حتى ولو ك�ن ال�سخ�ص ال يعرف القراءة:

يف  اآخر هذا الكت�ب �سفحة حتتوي على من�ذج ف�رغة كهذه ل�سرح كيفية اأخذ الدواء. ميكن ق�سه� وا�ستعم�له� عند احل�جة، وميكن اأن 
تر�سم مثله� بنف�سك.

ف�سل اأن حتتفظ ب�سجل )ملف( اأو ن�سخة عن املعلوم�ت التي اأعطيته�. واحتفظ اأي�س� ً ب�سجل ك�مل عن املري�ص  عند اإعط�ء الدواء، من االأ
نف�سه، اإن اأمكن )انظر �ص 44(.

تناول الدواء: على معدة ممتلئة اأم فارغة؟

دوية اأكرث ت�أثري. عندم� يوؤخذ على معدة ف�رغة -اأي قبل �س�عة من وجب�ت الطع�م. يكون بع�ص االأ

دوية مع الطع�م اأو  ح�س��ص ب�أمل يف ال�سدر عندم� توؤخذ اأنواع اأخرى من االأ ويخف احتم�ل ا�سطراب املعدة )احلمو�سة اأو احلرقة( اأو االإ
مب��سرة بعده.

كل اأو بعده مب��سرة اأو مع كثري من امل�ء: دوية توؤخذ مع االأ - هذه االأ كل ب�صرعة:    دوية توؤخذ قل االأ - هذه االأ
دوية التي فيه� اأ�سربين �سربين واالأ - االأ - النب�سلني        

- احلديد )�سلف�ت احلديد( مب�سلني       - االأ  
- الفيت�مين�ت - الترتا�سيكلني        

رثرومي�سني - االأ يف�سل عدم �سرب حليب )لنب(  مع الترتا�سيكلني    
قبل تن�ول الدواء ب�س�عة وبعد تن�وله ب�س�عة.

كل ب�س�عة اأو �س�عتني وقبل النوم. دوية امل�س�دة للحمو�سة يف اأعلى درج�ته عندم� توؤخذ على معدة ف�رغة، اأو بعد االأ يكون مفعول االأ

دوية واأنت واقف اأو ج�ل�ص. وح�ول اأن ت�سرب مقدار ك�أ�ص من امل�ء كلم� تن�ولت الدواء. وعندم� تتن�ول  ف�سل اأن تتن�ول االأ مالحظة: من االأ
ذى. قل، ذلك حلم�ية الكليتني من االأ اأدوية ال�سلف� من املهم اأن تكرث من �صرب املاء: 8 اأكواب م�ء يف اليوم على االأ



احلقن: تعليمات واحتياطات 9

متى ن�صتعمل احلقن؟

دوية  مرا�ص التي تتطلب رع�ية طبية بوا�سطة االأ االأ اإذ ميكن مع�جلة معظم  حي�ن.  االأ التزريق( يف معظم  بر“ اأو  ال ح�جة للحقن )”االإ
التي توؤخذ عن طريق الفم وبنف�ص الف�ئدة التي تعطيه� احلقن اإن مل تكن اأف�سل. تذكروا الق�عدة الع�مة الت�لية:

اإن حقن الدواء اأخطر من تن�وله عن طريق الفم

اأو �سخ�ص  اأن يقوم ب�إعط�ء احلقنة ع�مل �سحي  يجب ا�ستعم�ل احلقن يف ح�الت ال�سرورة فقط. و ب��ستثن�ء ح�الت الطوارئ، يجب 
متمر�ص.

وردة يف بع�ص احلاالت. ويكون احلقن عادة يف الع�صل، وحتت اجللد اأو يف االأ

ما هي احلاالت املحددة التي تتطلب حقن الدواء؟
-1 عندم� ال يتوافر الدواء املطلوب اإال على �سكل جمهز للحقن.

-2 عندم� يتقي�أ املري�ص، اأو يكون ع�جزاً  من البلع اأو ف�قداً  الوعي.
-3 يف بع�ص احل�الت اخل��سة ويف ح�الت الطوارئ، )اأنظر ال�سفحة الت�لية(.

ما العمل عندما ي�صف الطبيب احلقن؟

نه يعتقد اأن الن��ص يف�سلون احلقن. وقد يكون  يحدث اأن ي�سف الطبيب اأو الع�مل ال�سحي احلقن يف ح�الت ال ت�ستدعي ا�ستعم�له�، الأ
ري�ف  ال�سبب اأي�س�ً  للمط�لبة ب�أجر اإ�س�يف على اإعط�ء احلقنة. اإن هوؤالء يتج�هلون م�سكالت وخم�طر حقن الدواء، وخ�سو�س�ً  يف االأ

حي�ء املعدمة. واالأ

إذا وجد. 1. قولوا للطبيب اأنكم تف�سلون دواء بديال ً يعطى عن طريق الفم، ا
حتي�ط�ت ال�سرورية حلقن  2. عندم� يكون اإعط�ء الدواء بوا�سطة احلقن �سروري�ً : يجب الت�أكد من مالءمة الدواء و اتخ�ذ جميع االإ

برة )ومنه� اأن يقوم بحقنه� �سخ�ص موؤهل لذلك(. االإ
3. اإذا و�سف الطبيب حقن الفيت�مين�ت اأو م�ستق�ت الكبد اأو فيت�مني بB12( 12( من دون اأن يفح�ص الدم يف املخترب قولوا له اأنكم 

تف�سلون اأن ت�ست�سريوا طبيب اآخر.



ما هي احلاالت الطارئة التي ت�صتلزم اإعطاء الدواء باحلقن؟
مرا�ص املف�سلة يف اجلدول الت�يل. اأم� اإذا تعذر احل�سول ب�سرعة على  اأطلبوا امل�س�عدة الطبية يف اأ�سرع وقت ممكن عند حدوث االأ

م�س�عدة طبية اأو الو�سول ب�سرعة اإىل مركز �سحي، فيجب حقن املري�ص ب�لدواء املن��سب يف اأ�سرع وقت. راجعوا اجلدول الت�يل 
لتحديد كمية اجلرعة التي يجب حقنه� . قبل حقن املري�ص، يجب اأن تكونوا على معرفة ب�مل�س�عف�ت اجل�نبية التي يحتمل اأن حتدث 

حتي�ط�ت الالزمة لذلك )راجعوا ال�سفح�ت اخل�سراء(. واأن ت�أخذوا االإ
دوية : نحقن هذه االأ مرا�ص        لهذه االأ

بن�سلنب بجرع�ت ع�لية )�ص 352( لته�ب الرئوي )�ص 171(      االإ
لته�ب�ت بعد الوالدة )�ص 276(  االإ

الغرغرينة )�ص 213(
بن�سلني )�ص 351( الكزاز/ التيت�نو�ص )�ص 182(     

مع م�س�د ت�سمم الكزاز/ التيت�نو�ص )�ص 389(          
مع فينوب�ربيت�ل )�ص 389(         

اأو دي�زيب�م اأو ف�ليوم )�ص 390(         
اأمب�سلني بجرع�ت قوية )�ص 353( الزائدة الدودية )�ص 94(      

اأو بن�سلني مع �سرتبتومي�سني )�ص 354( الته�ب الربيتون )�ص 94(     
اجلراح الن�جتة عن القذائف

 اأو اأي جرح عميق يف البطن )�ص94(
م�س�د �سم ثعب�ن )�ص 388( ل�سعة ثعب�ن �س�مة )�ص 105(      

م�س�د �سم العقرب )�ص 388( طف�ل �ص 106(     ل�سعة عقرب )عند االأ
اأمب�سلني )�ص 354،353( الته�ب ال�سح�ي� / احلمى ال�سوكية )�ص 185(    

اأو بن�سلني بجرع�ت كبرية )�ص 352( اإذا كنت ال ت�سك مبر�ص ال�سل / الدرن كم�سبب اللته�ب   
ال�سح�ي�

اأمب�سلني اأو بن�سلني مع �سرتبتومي�سني الته�ب ال�سح�ي� / احلمى ال�سوكية )�ص 185(   
)�ص 354،353( وم�س�د لل�سل اإن اأمكن )�ص 361( اإذا كنت ت�سك مبر�ص ال�سل / الدرن كم�ّسبب   

م�س�د اله�ست�مني مثالً  بروميث�زين )�ص 386( التقيوؤ )الطر�ص( الذي ال ت�ستطيع اإيق�فه )�ص 161(  
بنفرين )اأدرين�لني �ص 385( االإ لرجي�   لرجي�( اأو�سدمة االأ رد فعل �سديد للح�س��سية )االأ

مك�ن دايفنهيدرامني )بن�دريل �ص 387( وعند االإ زم� )�ص 167(    )�ص 70( والربو ال�سديد / االأ

مرا�ص املزمنة التالية قد حتتاج اإىل حقن الدواء، ولكنها لي�صت حاالت طارئة  االأ
وي�صتح�صن ا�صت�صارة الطبيب اأو العامل ال�صحي ب�صاأن العالج:

�س�فة �سرتبتومي�سني )�ص 363( ب�الإ ال�سل )�ص 179، 180(     
خرى )�ص 361( اإىل اأدوية ال�سل االأ         

بن�سلني البنزاثني بجرع�ت كبرية جداً  )�ص 238( الزهري / ال�سفل�ص )�ص 237(     
ك�ن�مي�سني اأو بن�سلني )�ص 360(  ال�سيالن / التعقيبة )�ص 236(    



متى نتجنب ا�صتعمال احلقن؟

- ال ت�صتعملوا احلقن مطلق�ً  اإذا كنتم ت�ستطيعون احل�سول على امل�س�عدة الطبية ب�سرعة.
- ال ت�صتعملوا احلقن اإن مل يكن املر�ص خطرياً .

- ال ت�صتعملوا  احلقن اأبداً  للزك�م اأو الر�سح.
- ال حتقنوا دواء اإن مل يكن مو�سوف�ً  للمر�ص الذي تع�جلونه.

حتي�ط�ت املطلوبة. - ال حتقنوا اإال الدواء الذي تعرفونه وبعد اأخذ كل االإ

دوية التي ال نحقنها؟ ما هي االأ

ف�سل دائم�ً  عدم حقن م� ي�أتي: من االأ
-1 الفيتامينات: يندر اأن يكون ا�ستعم�ل الفيت�مين�ت ب�حلقن اأكرث ت�أثريا ً من تن�وله� ب�لفم. كم� اأن حقن الفيت�مين�ت اأكرث خطرا ً وكلفة. 
ف�سل من ذلك كله تن�ول الطع�م الغني ب�لفيت�مين�ت )�ص  اإ�ستعملوا اأقرا�ص اأو �سراب الفيت�مني بدال ً من حقن الفيت�مني، طبع� ً، يبقى االأ

.)111
اأو ردات فعل  دوية! فقد ينتج عن حقنه� خراج  اإنفرون(: ال حتقنوا هذه االأ -2 م�صتقات الكبد وفيتامني ب12 وحقن احلديد )مثل 
نيمي�  خطرة )ال�سدمة، �ص 70(. اإن اأقرا�ص احلديد )اأقرا�ص �سلف�ت الفري�ص( تعطي نتيجة اأف�سل يف معظم ح�الت فقر الدم / االأ

)�ص 393(.
-3 الكال�صيوم: اإن حقن الك�ل�سيوم يف الوريد خطري جداً  حني ال نحقنه ببطء �سديد. اأم� حقن الك�ل�سيوم يف الع�سل )الردف( فيمكن 

اأن يحدث خراج�ً  كبرياً . ويف اأي ح�ل، يجب اأال يحقن الك�ل�سيوم اإال �سخ�ص متمر�ص على ذلك.
ي�ستد عندم� يعطى  البن�سلني  الفم. فخطر  بتن�وله عن طريق  البن�سلني  اإىل  التي حتت�ج  ميكن مع�جلة معظم احل�الت  البن�صلني:   4-

لته�ب�ت اخلطرة. ب�حلقن. ال ت�ستعملوا حقن البن�سلني اإال يف االإ
-5 مزيج البن�صلني وال�صرتبتومي�صني: كق�عدة ع�مة، يجب جتّنب ا�ستعم�ل هذا املزيج. ال ت�ستعملوه مطلق� ً للزك�م اأو للر�سح اإذ ال ف�ئدة 
مرا�ص  منه، وقد ي�سبب م�سكالت خطرة منه� ال�سمم )فقدان ال�سمع( اأو الوف�ة. كذلك ف�إن كرثة ا�ستخدامه ت�سعب مع�جلة ال�سل واالأ

خرى. اخلطرة االأ
دوية تعطي النتيجة نف�سه� )اأو حتى نتيجة اأف�سل( عند تن�وله� ب�لفم.  -6 الكلورامفينيكول اأوالتتوا�صيكلني اأوالكلوروكوين: اإن هذه االأ

اإ�ستعملوا كب�سوالت اأو �سراب�ً  بدالً  من احلقن )�ص 365،357،356(.
-7 املحاليل الوريدية )امل�صل / غلوكوز/ تغذية ال�صوائل بالوريد(: يجب ا�ستعم�ل هذه املح�ليل يف ح�الت اجلف�ف ال�سديد فقط )�ص 
كث�ر من  خط�ء يف حقنه� الته�ب�ت خطرية توؤدي اأحي�ن�ً  اإىل الوف�ة. كم� اإن االإ 151( �سرط اأن يعطيه� �سخ�ص متمر�ص. قد ت�سبب االأ
يدي. وقد ينتج عن  رجل واالأ اإعط�ء املح�ليل الوريدية قد يوؤدي اإىل زي�دة كمية ال�سوائل يف اجل�سم، مم� قد ي�سبب انتف�ج� ً يف العيون واالأ

هذه احل�ل هبوط يف عمل القلب يوؤدي اإىل الوف�ة )�ص 53(.
خط�ر، ويجب اأن يقوم بهذا العمل ع�مل �سحي متمر�ص يف  دوية يف الوريد حمفوف ب�الأ دوية املعطاة عن طريق الوريد: اإن حقن االأ -8 االأ
طريقة اإعط�ئه�. كم� يجب احلر�ص دائم�ً  على عدم حقن الع�سل ب�أدوية كتب عليه� ”للحقن عن طريق الوريد فقط“، وكذلك احلر�ص 

على عدم حقن الوريد بدواء خم�س�ص للحقن يف الع�سل.



حتياطات املخاطر واالإ

اإن املخ�طر التي ترافق اإعط�ء اأي دواء ب�حلقن هي: )اأ( الته�ب�ت ن�جتة عن دخول جراثيم مع 
لرجي�( اأو الت�سمم كرد فعل ال�ستعم�ل الدواء. برة امل�ستعملة. )ب( احل�س��سية )االأ االإ

يدز“ / ال�سيدا )�ص 399(  ”االإ اأهمه� اليوم: مر�ص  اأمرا�س�ً  خطرة  برة امللوثة  -1 تنقل االإ
للتقليل  مو�سعية.  والته�ب�ت   )172 )�ص  الكبد  تلف  اإىل  يوؤدي  قد  الذي  ال�سديد  والريق�ن 
التي  دوات  االأ بنظ�فة  ف�ئقة  نعتني عن�ية  اأن  مرا�ص يجب  االأ احتم�الت ح�سول مثل هذه  من 
اأو ب�أي �سيء اآخر بعد  �س�بع  برة واملحقنة قبل ا�ستعم�لهم� وال ن�ستعمل ب�الأ ن�ستعمله�: نغلي االأ

غليهم�، اأو ن�ستعمل املحقنة البال�ستيكية اجل�هزة املخ�س�سة ملرة واحدة.

قبل  ثانية  مرة  غليها  يجب  واحد.  �صخ�ص  من  اأكرث  حلقن  واملحقنة  برة  االإ ن�صتعمل  ال 
ا�صتعمالها يف معاجلة �صخ�ص اآخر. علينا اأن نتبع بدقة كل التعليمات املتعلقة باإعطاء احلقن )انظر ال�صفحات التالية(.

نت�أكد من غ�صل اليدين جيداً  قبل حت�سري اأو اإعط�ء احلقن.

حتي�ط�ت الالزمة قبل حقن الدواء. ويجب عدم ا�ستعم�ل  -2 من املهم معرفة التف�عالت التي ميكن اأن تنتج عن حقن اأي دواء واأخذ االإ
لرجي� اأو اأحد ردود الفعل الت�لية: الدواء نف�سه ث�نية، اأو اأي دواء  اآخر ي�سبهه اإذا ظهرت اإحدى عالم�ت احل�س��سية / االأ

اأو  احلك�ك  ت�سبب  طفرة  اأو  اجللد(  على  منتفخة  )رقع  ال�سرى   -

الهر�ص.

- انتف�خ، اآي�ً  ك�ن موقعه

- �سعوبة يف التنف�ص

- عالم�ت ال�سدمة )�ص 70(

- دوخة / دوار وغثي�ن )رغبة يف التقيوؤ(

- �سعوب�ت يف النظر

ذنني اأو �سمم )فقدان ال�سمع( - طنني يف االأ

- اأمل ح�د يف الظهر

- �سعوبة يف التبول



كثرياً  نرى مثل هذه احل�ل املوؤ�سفة: مت حقن هدا الطفل ب�إبرة غري معقمة )اأي اأنه� 
مل تكن مغلية اأو مل تكن خ�لية مت�م�ً  من جراثيم(.

برة القذرة �سببت الته�ب�ت نتج عنه� خراج كبري وموؤمل )جيب مملوء ب�لقيح(  ف�الإ
مر، انفتح اخلراج كم� يبدو يف ال�سورة. وارتف�ع يف احلرارة. يف نه�ية االأ

ف�سل عدم اإعط�ئه  ك�ن �سبب حقن هذا الطفل زك�م�ً  ع�دي� ً، يف حني اأنه ك�ن من االأ
ذى. مل واالأ اأيرده اأي دواء للزك�م. فبدل اأن تفيده احلقنة �سببت له االأ

مكان اأعطوا الدواء دائما ً عن طريق الفم  حتذير: عند االإ
طفال. بدال ً من احلقن - وخ�صو�صا ً لالأ

من اأجل منع اأي م�سكالت م�س�بهة يجب:

- عدم ا�صتعمال احلقن اإال يف احلاالت ال�صرورية جدا ً.

برة قبل اإعط�ء احلقنة والت�أكد مت�م� ً من نظ�فتهم�  - غلي املحقنة واالإ
الت�مة )اأو ا�ستعم�ل حقنة بال�ستيكية خم�س�سة ملرة واحدة فقط(.

الذي  للمر�ص  املو�سوف  الدواء  ب��ستثن�ء  دواء  اأي  ا�ستعم�ل  -عدم 
ولي�ص  �ستعم�ل،  لالإ �س�حل�ً   يزال  ال  اأنه  من  والت�أكد  تع�جلون، 

ف��سدًا.

طف�ل ال�سغ�ر والر�سع  - احلقن يف املو�سع ال�سحيح، ال حتقنوا االأ
اأن  )الحظوا  الفخذ.  من  م�مي  االأ على  االأ اجلزء  يف  بل  الردف  يف 
الطفل يف ال�سورة حقن يف مو�صع منخف�ص من الردف حيت ك�ن 

من املمكن تعطيل الع�سب(.



دوية ردود الفعل اخلطرة الناجتة عن حقن بع�ص االأ

�سدمة  )اأو  احل�س��سية“  ”�سدمة  ت�سمى  خطرة  فعل  ردود   - بقليل  احلقنة  اإعط�ء  بعد   - اأحي�ن�ً   ت�سبب  الت�لية  دوية  االأ اأنواع  اإن 
لرجي�(: االأ

- م�س�د ت�سمم الكزاز /التيت�نو�ص مب�سلني(      - البن�سلني )ومنه� االأ
فعى - م�س�د ل�سعة االأ - م�س�د الت�سمم امل�أخوذ من م�سل احل�س�ن    

- م�س�د ل�سعة العقرب         

دوية اأو بدواء اآخر من نف�ص الف�سيلة. وي�ستد اخلطر ب�سكل خ��ص اإذا  ي�ستد اخلطر اإذا ك�ن ال�سخ�ص قد حقن يف وقت �س�بق ب�أحد هذه االأ
ك�ن هذا الدواء قد �سبب يف امل��سي رد فعل عند ال�سخ�ص املعني )ظهور ال�سرى اأو طفرة على اجل�سم، اأو حك�ك اأو انتف�خ اأو �سعوبة يف 

التنف�ص( وذلك بعد ب�سع �س�ع�ت اأو اأي�م على اإعط�ء احلقنة.

لرجي� بعد ل�سعة دبور اأو نحلة اأو زنبور، اأو بعد تن�ول دواء عن طريق الفم. يف ح�الت ن�درة، حتدث �سدمة احل�س��سية / االأ

كيف متنع حدوث رد فعل خطري ب�صبب احلقن

-1 ن�ستعمل احلقن عند ال�سرورة الق�سوى فقط.

درين�لني، �ص 385( اأو اأنبولة من م�س�د اله�ست�مني مثل  بنفرين )االأ دوية املذكورة �س�بق�ً  نح�سر انبولتني من االأ -2 قبل حقن اأحد االأ
الربوميث�زين )ومن اأ�سم�ئه التج�رية: فيرنغ�ن، �ص 386( اأو ديفينه�يدرامني )معروف ب��سم بن�دريل، �ص 387(. 

-3 قبل اإعط�ء الدواء ن�ستف�سر عم� اإذا ك�ن �سبق لل�سخ�ص اأن اأخذ حقنة من دواء مم�ثل و�سببت له ح�س��سيه اأو رد فعل. واإذا ك�ن الرد 
يج�ب فيجب عدم ا�ستعم�ل الدواء اأو اأي دواء اآخر من نف�ص الف�سيلة، ال ب�حلقن وال عن طريق الفم. ب�الإ

لرجي�  فعى / الثعب�ن: اإن ك�ن هن�ك احتم�ل ح�سول رد فعل احل�س��سية / االأ -4 يف احل�الت اخلطرية ك�لكزاز / التيت�نو�ص اأو ع�سة االأ
اأو  الربوميث�زين  نحقن  قبل(:  احل�س�ن“ من  ”م�سل  اأعطي  قد  ك�ن  اإذا  اأو  الربو،  اأو  احل�س��سية  من  يع�ين  ال�سخ�ص  ك�ن  اإذا  )اأي 
طف�ل من 10 اإىل  الديفينه�يدرامني قبل اإعط�ه امل�س�د للت�سمم بخم�ص ع�سرة دقيقة. واجلرع�ت هي: للب�لغني من 25 اإىل 50 ملغ، ولالأ

25 ملغ وذلك ح�سب الوزن )�ص 387(.

-5 بعد حقن الدواء، يجب البق�ء اإىل ج�نب ال�سخ�ص الذي تلقى احلقنة مدة ن�سف �س�عة ملراقبة ظهور اأي عالمة من عالم�ت �سدمة 
لرجي� وهي: احل�س��سية / االأ

- اإ�سفرار ورطوبة يف الب�سرة )عرق ب�رد(.
- ت�س�رع و�سعف يف النب�ص و�سرب�ت القلب.

- فقدان الوعي

درين�لني(: ن�سف ملل للب�لغني وربع ملل  بنفرين )االأ لرجي�، نحقن املري�ص فوراً  ب�الإ -6 اإذا ظهرت اأي عالمة من عالم�ت �سدمة االأ
طف�ل. نع�لج ال�سخ�ص �سد ال�سدمة )�ص 77( ثم نعطه جرعة مزدوجة )�سعفي اجلرعة الع�دية( من م�س�د اله�ست�مني . لالأ



كيف نتجنب ردود الفعل اخلطرية عند حقن البن�صلني

-2 قبل حقن ال�سخ�ص ن�س�أله:
اأو �سيق يف  انتف�خ  اأو  جلدية  طفرة  اأي  اآ�س�بك  ”هل 

التنف�ص اأخذ حقنة بن�سلني يف ال�س�بق؟“

مب�سلني  اإن ك�ن اجلواب نعم فال ن�ستعمل البن�سلني اأو االأ
مثل  اآخر  م�س�داً   ن�ستعمل  بل  موك�سي�سيلني  االأ اأو 
ريرثومي�سني )�ص 355( اأو ال�سلفون�ميد )�ص 358(. االإ

3. قبل حقن البن�سلني :
من  انبوالت  دائم�ً   جنهز 
درين�لني(  )االأ بنفرين  االإ

�ستعم�ل الط�رىء. لالإ

لته�ب�ت الب�سيطة اأو املعتدلة: -1 لالإ
نعطي اأقرا�ص البن�سلني بدل احلقن.

-5 اإذا ا�سفر وجه ال�سخ�ص بعد حقنه وازداد خفق�ن قلبه وظهرت �سعوبة يف التنف�ص اأو 
طف�ل( يف  درين�لني ) ربع اأنبولة لالأ بداأ يغيب عن الوعي، نحقنه فوراً  بن�سف اأنبولة من االأ
درين�لني  الع�سل )اأو حتت اجللد مب��سرة - انظر �ص 167( وبعد ع�سر دق�ئق نكرر حقنه ب�الأ

اإذا ا�ستمرت هذه العالم�ت.

-4 بعد احلقن:
نالزم ال�سخ�ص مدة ال تقل من 30 دقيقة.



واحدة فقط( ي�ستعمل مرة  الذي  النوع  كيف نح�صر املحقنة؟ )اإذا كنت ال ت�ستعمل حمقنة بال�ستيكية ج�هزة واإبرة من 

يجب اأن نغ�سل اأيدينا باملاء وال�صابون قبل اأن نح�سر املحقنة:

برة ملدة 20 دقيقة يف م�ء يغلي -1 نفك املحقنة ون�سعه� مع االإ
برة اأو املحقنة، -2 ن�سكب امل�ء ال�س�خن دون اأن من�ص االإ

برة. برة من ق�عدته� واملحقنة من اأ�سفله�. اإحذر اأال مت�ص يدك راأ�ص املحقنة اأو االإ برة واملحقنة. من�سك االإ -3 جنمع االإ
-4 ننظف اأنبولة امل�ء املقطر جيداً  ثم نك�سر راأ�سه�.

نبولة(. برة اجلزء اخل�رجي من االأ -5 منالأ املحقنة )احذر اأن مت�ص االإ
-6 من�سح الغط�ء املط�طي لزج�جة الدواء بقطنة نظيفة مبللة ب�لكحول )”ال�سبريتو“ اأو مبطهر اآخر مثل االيودين اأو بنف�سجي اجلنطي�ن( 

اأو امل�ء املغلي.
-7 نحفن امل�ء املقطر داخل الزج�جة التي حتوى م�سحوق الدواء.

 -8 نخ�ص املزيج اإىل اأن يذوب م�سحوق الدواء.
-9 منالأ املحقنة مرة اأخرى.

-10 نطرد  كل الهواء من املحفنة.
إذا م�صها �صيء ما فيجب غليها مرة اأخرى. برة اأي �صيء، وال حتى قطعة القطن املبللة بالكحول. ا بجب احلر�ص على اأال مي�ص االإ



كيف يتم احلقن؟

مل برة دائم�ً  م�ستقيمة )يخف االأ -2 يجب اأن تكون االإ -1 ننظف اجللد ب�مل�ء وال�س�بون )اأو ب�لكحول مثل   
 ال�سربتو(، وال نحقن اإال بعد اأن يجف الكحول وذلك     اإذا غرزته� بحركة واحدة �سريعة(.

مل. ملنع حدوث االأ

برة وننظف اجللد مرة اأخرى. -3 قبل احلقن مب��سرة ن�سحب املكب�ص      -4 اإذا مل يدخل اأي دم: نحقن الدواء ببطء.  -5 نخرج االإ
قليالً  اإىل الوراء لكي نت�أكد اأنن� يف الع�سل 
ولي�ص يف وريد )اإذا دخل الدم يف املحقنة 

برة ونفرزه� يف مك�ن اآخر(. ن�سحب االإ

برة  ونغ�سل  برة من النوع الذي يع�د ا�ستخدامه ف�إنن� ن�سفه م�ء يف االإ نته�ء من احلقن. اإذا ك�نت املحقنة  واالإ -6 ننزع املحقنة ح�ال ً بعد االإ
برة قبل ا�ستعم�لهم� مرة ث�نية. املحقنة. نغلي حمقة واالإ

عطاء احلقنة يف الع�صل؟ ماكن الإ ما هي اأف�صل االأ

قبل احلقن نغ�سل اليدين ب�مل�ء وال�س�بون .
يف�سل اإعط�ء احلقنة يف ع�سالت الردف ودائم�ً  يف الربع اخل�رجي العلوي منه� )وذلك لتح��سي جمرى الع�سب(.

حتذير: ال حتقنوا اأبداً  يف منطقة يكون اجللد فيه� ملتهب�ً  اأو م�س�ب�ً  بطفرة جلدية.

على من الفخذ ولي�ص يف  الق�صم االأ �سلم حقنه يف   ف�سل واالأ اأم� الطفل دون ع�م واحد، فمن االأ
الردف.



طفال؟ كيف ميكن اأن يوؤدي احلقن اإىل اإعاقة االأ

إذا اأعطيت ب�صكل �صليم. واملط�عيم  دوية التي يتم حقنها �صروريا ً لل�صفاء ا يكون بع�ص االأ
وللحد  ولكن،  ع�قة.  االإ ومنع  طف�ل  االأ اللق�ح�ت( �سرورية حلم�ية �سحة  اأو  )التطعيم�ت 
ف�سل عدم اإعط�ء اللق�ح�ت اأو اأي حقنة اأخرى  طفال )البوليو( فمن االأ من خطر �صلل االأ
اإذا ك�ن الطفل يع�ين من ارتف�ع يف احلرارة اأي من عالم�ت الزك�م. فقد تكون هذه من 
طف�ل من دون وجود ال�سلل. واإذا �سح ذلك، ف�لتهيج الن�جت  اأعرا�ص اإ�س�بة ب�سيطة ب�سلل االأ
طفال ب�صلل  الف من االأ بح�ث اإىل اإ�صابة االآ عن احلقن قد يوؤدي اإىل �صلل دائم. وت�سري االأ

طفال �صنويا ً نتيجة احلقن اخلاطئ. وال يوجد مربر ملعظم حاالت احلقن هذه. االأ

)اأنظر  طفال املعوقني“  ”دليل رعاية االإ طف�ل، راجع الف�سل الث�لث من  اإع�قة االأ اإىل  وملزيد من املعلوم�ت حول كيف يوؤدي احلقن 
فك�ر حول تعليم الن��ص عن خطر احلقن راجع الف�سول 18،19، 27 من ”دليل العمل ال�صحي  املراجع يف اآخر الكت�ب(. وملزيد من االأ

املراجع(. يف التعليم والتدريب“ )انظر 

دوات؟ كيف نعقم االأ

املعقمة  خرى غري  االأ دوات  واالأ بر واملح�قن  االإ ا�ستخدام  �سليم عن طريق  اإىل �سخ�ص  اأمرا�ص معدية من �سخ�ص م�س�ب  تنتقل عدة 
يدز  مرا�ص االإ ذن وابر الوخز يف الطب ال�سيني واأدوات الو�سم والتطهري واخلت�ن(. ومن هذه االأ بر امل�ستخدمة يف ثقب االأ )ومنه� االإ
/ ال�سيدا )�ص 399(، الته�ب الكبد )�ص 172(، والتيت�نو�ص / الكزاز )�ص 182(. كم� قد تنتج الته�ب�ت جلدية وخراج�ت عن هذه 

جراءات. يجب ا�صتخدام اأدوات معقمة دائما ً قبل وخز اجللد  اأو قطعه. االإ

دوات: وهذه بع�ص الطرق لتعقيم االأ
دوات قد تعقمت(. رز تكون االأ رز اإىل امل�ء، فعندم� ين�سج االأ - نغليه� ملدة 20 دقيقة. )ويف ح�ل عدم وجود �س�عة  ن�سيف حفنة من االأ

- اأو نغليه� يف قدر ال�سغط )طنربة �سغط / حلة �سغط( ملدة 15 دقيقة.
- اأو: ن�ستخدم اآلة تعقيم خ��سة اإذا توافرت.

- اأو: ننقعه� وملدة 20 دقيقة يف حملول يحتوي جزءا ً واحدا ً من الكلور chlorine bleach لكل اأجزاء من امل�ء اأو حملوال ً يحتوي 70% 
ن املحلول يفقد من فع�ليته  مك�ن، نح�سر حملوالً  جديداً  منه كل يوم وذلك الأ ث�نول ethanol alcohol 70%. وعند االإ من كحول االإ

مع الوقت. )ت�أكدوا من تعقيم داخل املحقنة عن طريق �سفط �سيء من املحلول اإىل داخل املحقنة ثم طرده خ�رجه�(.

كلما �صاعدت اأو عاينت �صخ�صا ً م�صابا ً مبر�ص معٍد اإغ�صل يديك باملاء وال�صابون عدة مرات.

املحقنة البال�صتيكية التي ت�صتعمل مرة واحدة
�ستخدام. ال تفتح الغالف اإال  �ستعم�ل مرة واحدة فقط. وهي معقمة ومغلفة وج�هزة لالإ توجد يف كثري من املن�طق حم�قن بال�ستيكية لالإ
قبل ا�ستخدامه� مب��سرة. يجب الت�أكد من التخل�ص من هذه املح�قن امل�ستعملة ب�سكل �سليم اأو من طريق حرقها. ال ترتكه� عر�سة لعبث 

يدز )ال�سيدا(. �ستعم�ل مدمني املخدرات، فقد تنقل اأمرا�س�ً  خطرة ومنه� االإ طف�ل اأو الإ االأ

ا�صتعملوا املحاقن البال�صتيكية مرة واحدة ثم احرقوها اأوتخل�صوا منها ب�صكل اأمني.



ويل  10 �صعاف االأ االأ

ارتفاع احلرارة )احلمى، ال�صخونة(

احلمى هي ارتف�ع حرارة اجل�سم. وارتف�ع احلرارة لي�ص مر�س� ً بحد ذاته، بل دليال ً على وجود مر�ص. ولكن احلرارة املرتفعة جدا ً قد 
طفال ال�صغار. ت�صكل خطرا ً، خ�صو�صا ً عند االأ

عندما تكون حرارة ال�صخ�ص مرتفعة:

1. نك�سف عن ج�سم املحموم كلي�ً . ويجب تعرية الطفل ال�سغري اإىل اأن تنخف�ص احلرارة.
ال �سرر من الهواء النقي والن�سيم على ال�سخ�ص املحموم، بل هم� ي�س�عدان على خف�ص حرارته.

يف�سل  ف�رغة.  معدة  على  �سبريين  االأ تتن�ولوا  ال   .)380 و   379 )�ص  املرتفعة  احلرارة  خلف�ص  اأدوية  �سيت�مينوفني  واالأ �سبريين  االأ  .2
طف�ل دون 12�سنة. احر�سوا على عدم اإعط�ء كمية اأكرث  �سيت�مينوفني )يب�ع ب��سم الب�را�سيت�مول اأو الب�ن�دول �ص 380( لالأ ا�ستخدام االأ

من املطلوب.

خرى. توجد نب�ت�ت طبية خمتلفة مفيدة  3. على كل �سخ�ص م�س�ب ب�رتف�ع احلرارة اأن ي�سرب كثرياً  من امل�ء والع�سري وال�سوائل االأ
خلف�ص احلرارة، مثل الب�بوجن وال�سعري. نغليه� ون�سرب م�ءه�. ا�ستعملوا النب�ت�ت املفيدة املعروفة يف منطقتكم. اأم� الطفل الر�سيع، 
فيجب اأن ن�ستعمل له م�ء مغلي�ً . بعد تربيده طبع�ً  يجب احلر�ص على اأن يبول الطفل طبيعي�ً . ف�إذا قل بوله اأو �س�ر لونه غ�مق�ً  نعطيه 

املزيد من ال�سوائل.

مك�ن. 4. يجب البحث عن �سبب ارتف�ع احلرارة ومع�جلته عند االإ



ارتفاع احلرام ال�صديد
ارتف�ع احلرارة ال�سديد ميكن اأن ي�سكل خطراً . اإذا مل نخف�سه ب�سرعة، فقد ي�سبب نوب�ت )هزات( وت�سنج�ت وخ�سو�س�ً  عند 

طف�ل، وقد يوؤثر ذلك على الدم�غ. االأ

عندما ترتفع احلرارة ارتفاعا ً �صديدا ً )اأكرث من 0 4 درجة مئوية( فيجب خف�صها حاال ً:
1. ن�سع ال�سخ�ص يف مك�ن ب�رد.

2. نخلع ثي�ب املحموم.
3. ن�ستعمل املروحة )ميكن ا�ستخدام مروحة ب�سيطة من الورق(.

4. ن�سكب عليه م�ء ب�رداً  ب�عتدال اأو ن�سع كم�دات مبللة ب�مل�ء الب�رد املعتدل على جبينه و�سدره. ن�ستعمل املروحة للمح�فظة على 
برودة الكم�دات ونبدله� مراراً  كي تبقى ب�ردة. ن�ستمر يف ا�ستعم�ل الكم�دات اإىل اأن تهبط احلرارة )حتت 38 درجة مئوية(.

5. نعطيه كمي�ت كبرية من امل�ء الب�رد ب�عتدال لي�سربه�.
�سيت�مينوفني(. �سبريين اأو االأ 6. ن�ستعمل دواءاً  فع�الً  خلف�ص احلرارة )مثل االأ

�صبريين )اأقرا�ص عيار 0 30ملغ(: �صيتامينوفني اأو االأ جرعات االأ
�سخ��ص فوق 12�سنة: 2 قر�ص عند ال�سرورة كل 4 �س�ع�ت. االأ

ال�سبي�ن والبن�ت 6 12- �سنة. قر�ص واحد عند ال�سرورة كل 4 �س�ع�ت.
طف�ل 3 - 6 �سنوات: ن�سف قر�ص عند ال�سرورة كل 4 �س�ع�ت. االأ

طف�ل دون 3 �سنوات: ربع قر�ص عند ال�سرورة كل 4 �س�ع�ت. االأ
طف�ل دون ال�سنة: ترتاوح اجلرعة بني ربع وثمن قر�ص )اأي بني 62 و 125 ملغ(. لالأ

�سبريين )راجع �ص 379(. طف�ل دون �سن الـ 12 اأ�سلم من ا�ستخدام االأ �سيت�مينوفني لالأ مالحظة: املعروف اليوم اأن ا�ستخدام االأ

قرا�ص، نطحنه� ومنزجه� مع قليل من امل�ء ونعطيه اإي�ه� عن طريق حقنة  واإذا مل ي�ستطع ال�سخ�ص امل�س�ب ب�رتف�ع احلرارة بلع االأ
برة واإعط�ئه� عن طريق ال�سرج(. �سرجية )وميكن اأي�س�ً  ا�ستخدام حمقنة -  بعد نزع االإ

إذا ابتداأت الهزات )الت�صنجات(  اإن مل تنخف�ص احلرارة ب�صرعة، وا
نداوم على تربيد املري�ص باملاء البارد ونطلب امل�صاعدة الطبية حااًل.



ال�صدمة

�س��سية يف  ع�س�ء االأ ن�س�ن وي�سببه� هبوط �سديد يف �سغط الدم. وينتج اخلطر يف ال�سدمة عن و�سول الدم اإىل االأ ال�سدمة تهدد حي�ة االإ
�س�بة  �س�بة بحرق كبري اأو نزف كمية كبرية من الدم اأو االإ اجل�سم مثل الدم�غ والقلب والكليتني. اأم� �سبب ال�سدمة فيمكن اأن يكون االإ

لرجي�( اأو املر�ص ال�سديد. ب�جلف�ف اأو بنوبة �سديدة من احل�س��سية )االأ

عالمات ال�صدمة:
- نب�ص �سريع �سعيف )اأكرث من 100 دقة يف الدقيقة(.

- ”عرق ب�رد“ وا�سفرار ورطوبة يف الب�سرة.
- انخف��ص �سغط الدم اإىل درجة خطرة. 

-ارتب�ك ذهني و�سعف اأو فقدان الوعي.

ماذا نفعل للوقاية من ال�صدمة اأو معاجلتها:
عند ظهور اأوىل عالم�ت ال�سدمة اأو عند احتم�ل حدوثه�:

- مندد ال�سخ�ص ونرفع رجليه لتكون� اأعلى من م�ستوى راأ�سه، كم� يف الر�سم. هذا الو�سع ي�س�عد على و�سول الدم اإىل الدم�غ.
ولكن اإذا ك�ن ال�سخ�ص م�س�ب�ً  اإ�س�بة خطرة يف راأ�سه ن�سعه يف و�سع ن�سف جلو�ص )�ص 91(.

- نوقف اأي نزيف يحدث.
- نغطيه ببط�نية اإذا ك�ن ي�سعر ب�لربد.

- اإذا ك�ن �س�حي�ً  وال ي�سكو اإ�س�بة يف بطنه، نقدم له م�ء ي�سربه. 
ومنه�  ال�سوائل  من  الكثري  له  نقدم  ب�جلف�ف  م�س�ب�ً   ك�ن  واإذا 

�سراب مع�جلة اجلف�ف )�ص 152(.
- نع�لج جروحه اإذا وجدت.

مل )�سرط اأال يحتوي م�ده م�سكنة مثل الكوديني(. �سبريين اأو م�سك اآخر لالأ - اإذا ك�ن يت�أمل نعطيه االأ
- نح�فظ على هدوء اأع�س�بن� ونطمئن املري�ص.

اإذا ك�ن ال�سخ�ص غ�ئب�ً  عن الوعي:
ختن�ق، ن�سحب ل�س�نه خ�رج فمه ب�أ�س�بعن�. - مندده على اأحد جنبيه، ونخف�ص راأ�سه على جنبه، كم� يف الر�سم، واإذا بدا عليه االإ

- اإذا تقي�أ فيجب تنظيف فمه ح�الً . نت�أكد من اأن راأ�سه يف و�سع منخف�ص م�ئل اإىل اخللف مع اإنحن�ء ج�نبي لكي ال يدخل القيء اإىل 
رئتيه اأثن�ء التنف�ص.

- ال نن�وله �سيئ�ً  يف فمه اإىل اأن ي�سحو.
عط�ئه عن طريق الوريبد اأو اإذا  مالح الع�دي normal saline( اإذا ك�نت لدين� امله�رة الالزمة الإ - نعطيه حملوال ً وريدي� ً )حملول االأ

وجد �سخ�ص اآخر متمرن على ذلك، ندع املحلول الوريدي بجري ب�سرعة.
- نطلب امل�س�عدة الطبية ب�سرعة.



الغيبوبة )فقدان الوعي(
اأ�سب�ب فقدان الوعي الع�مة هي:

- �سربة على الراأ�ص
- ال�سدمة )�ص 77(
- الت�سمم )�ص 103(
- الهزات )�ص 178(

غم�ء )ب�سبب ال�سعف اأو الهلع . . اإلخ ( - االإ
- ال�سكر ب�سبب تن�ول اخلمرة

- �سربة �سم�ص )�ص 81(
- اجللطة )�ص 327(

- نوبة قلبية )�ص 325(
- ال�سكري )�ص 127(

اإذا كن� ال نعرف ال�سبب الذي جعل ال�سخ�ص يفقد وعيه، نراقب  ب�صرعة ما يلي:
م�م. -1 هل يتنف�ص ب�سكل جيد؟ اإذا ك�ن يتنف�ص ب�سعوبة، نحني راأ�سه اإىل اخللف وندفع الفك والل�س�ن اإىل االأ

نخرج اأي �سي ع�لق يف حلقه. واإذا ك�ن ال يتنف�ص ن�ستعمل تنف�ص الفم للفم )قبلة احلي�ة، �ص 80(.
-2 هل بنزف دماً غزيراً ؟ يجب ال�سيطرة على النزف اإذا ح�سل )�ص 82(.

-3 هل هو م�صاب ب�صدمة )ب�سرة �س�حبة ورطبة ونب�ص �سريع و�سعيف(؟ مندده يف و�سع يكون راأ�سه حتت م�ستوى رجليه ونرخي ثي�به 
)�ص 77(.

-4 هل هي �صربة �صم�ص )انعدام العرق، حرارة مرتفعة، احمرار و�سخونة يف اجللد، �ص 81(؟: ن�سعه يف الظل وجنعل راأ�سه اأعلى من 
م�ستوى رجليه، ومن�سح راأ�سه مب�ء ب�رد )م�ء مثلج اإذا وجد( ون�ستخدم مروحة )�ص 81(.

ذى اإىل مك�ن يف الهواء الطلق  -5 هل ال�سبب �سيء موجود حوله )ت�سمم ب�لغ�ز مثال ً، اأو �سدمة ب�لكهرب�ء(، ننقله بعيدا ً عن م�سدر االأ
كي ن�س�عده على التنف�ص )يف ح�ل ال�سدمة الكهرب�ئية ن�ستخدم ع�زالً  ك�خل�سب كي نف�سل ال�سخ�ص امل�س�ب عن م�سدر الكهرب�ء(.

ما هو الو�صع املالئم لل�صخ�ص فاقد الوعي:

إذا كان من املحتمل اأن يكون ال�صخ�ص فاقد الوعي م�صابا ً اإ�صابة خطرة: ا

ن اإي ك�سر يف العنق اأو الظهر، مثال ً، يزداد �سوءًا  ي�ستح�سن اأال ننقله اإال عندم� ي�سحو، واإذا ك�ن ال بد من ذلك فيجب نقله بعن�ية ف�ئقة الأ
نتيجة اأي تغيري يف و�سع ال�سخ�ص امل�س�ب )�ص 100(. نبحث عن اأي جروح اأو عظ�م ، مك�سورة، ولكن مع حتريك امل�س�ب ب�أقل قدر 

ممكن. ينبغي عدم حني راأ�سه اأو ظهره.
ال تعطوا فاقد الوعي اأي �صيء عن طريق الفم.



عندما يعلق �صيء يف احللق
كل اأو اأي �سيء اآخر يف حلق ال�سخ�ص ومينعه من التنف�ص ن�صارع اإىل عمل م� ي�أتي: عندم� يعلق االأ

- نقف وراءه ونلف ذراعين� حول خ�سره.
�سالع - ن�سع قب�ستن� على بطنه: فوق ال�سرة وحتت االأ

على. هذه احلركة تدفع الهواء من الرئتني وتقذف ال�سيء  - ن�سغط على بطنه بحركة فجائية وقوية اإىل االأ
مر. الع�لق يف احللق. نكرر ذلك عدة مرات اإذا اقت�سى االأ

اإذا ك�ن ال�سخ�ص اأكرب من� حجم�ً  اأو اإذا ك�ن ف�قداً  الوعي:
ن�صارع اإىل عمل م� ي�أتي:

- مندده على ظهره.
- نحني راأ�سه اإىل اجل�نب.

�سالع  اأ�سفل الكفني على بطنه بني االأ - ننحني فوقه كم� هو مبني يف الر�سم ون�سع 
وال�سرة )اإذا ك�ن ال�سخ�ص �سمين�ً  جداً ، اأو �سيدة ح�مالً ، اأو طفالً  �سغرياً : ن�سع 

اليدين على ال�سدر ولي�ص على البطن(.
على بحرك�ت �سريعة وقوية. - ندفع اإىل االأ

- نكرر ذلك مرات عدة عند احل�جة وحتى يب�سق ال�سيء الع�لق.
- اإذا بقي ع�جزاً  عن التنف�ص، نح�ول التنف�ص من فم اإىل فم )انظر ال�سفحة الت�لية(.

الطفل الر�صيع: اإذا ك�ن امل�س�ب طفالً :       
من�سك برجلي الطفل ن�سع الطفل على الركبتني       

ال�سغري كم� هو مبني يف  ومن�سك رجليه ب�إحدى اليدين       
الر�سم ون�سرب ب�طن ون�سرب ب�أ�سفل ب�طن الكف       

الكف )قرب الر�سغ( بني بني عظمتي ظهره، هكذا:       
          عظمتي ظهره، هكذا:

الغرق
يعي�ص ال�سخ�ص الذي توقف تنف�سه ) دق�ئق فقط ! ولذا يجب اأن تت�صرف ب�صرعة!

اإبداأ بالتنف�ص من الفم اإىل الفم فورا ً )انظر ال�سفحة الالحقة(، ويجب البدء بذلك، قبل اإخراج الغريق اإىل ال�س�طىء. اإن اأمكن - اأي 
فور الو�سول اإىل مك�ن
ت�ستطيع الوقوف عليه.

اإىل  اإىل و�سعه ج�نب�ً  وجنعل راأ�سه يف م�ستوى حتت م�ستوى قدميه فور الو�سول  اإىل رئتيه، ن�س�رع  الهواء  اإي�س�ل  واإذا مل نتمكن من 
خراج امل�ء كم� هو م�سروح �س�بق�ً ، وبعده� من�ر�ص التنف�ص من فم لفم فوراً . ال�س�طئ ون�سغط على بطنه الإ

�صارعوا دائما ً اإىل البدء بالتنف�ص من فم اإىل فم حاال ً وقبل حماولة اإخراج املاء من �صدر الغريق.



ماذا نعمل عندما يتوقف التنف�ص:
قبلة احلياة: التنف�ص من فم اإىل فم

يف معظم احل�الت يتوقف التنف�ص ب�سبب:
- �سيء ع�لق يف احللق،

- الل�س�ن اأو املخ�ط الكثيف ي�سد حلق �سخ�ص ف�قد الوعي،
- الغرق

- الت�سمم،
ختن�ق ب�لدخ�ن، - االإ

- �سربة قوية على الراأ�ص اأو ال�سدر،
- نوبة قلبية،

ن�س�ن اإذا مل يتنف�ص فى غ�سون اأربع دق�ئق من انقط�ع التنف�ص اأو الهواء. ميوت االإ

إذا توقف ال�صخ�ص عن التنف�ص نبداأ فورا ً عملية التنف�ص من فم اإىل فم )قبلة احلياة(. ا

ننفذ اخلطوات الت�لية ب�أ�سرع م� ميكن:
م�م، نح�ول اإزالة خم�ط يف احللق يف ح�ل  اخلطوة 1: ن�سحب ب�إ�سبعن� وب�سرعة اأي �سيء ع�لق يف احللق اأو الفم. ن�سحب الل�س�ن اىل االأ

وجوده.
م�م. على ب�سرعة وبلطف، ثم نحني راأ�سه بلطف اإىل اخللف قدر امل�ستط�ع وندفع فكه اإىل االأ اخلطوة 2: ن�سع وجه ال�سخ�ص اإىل االأ

اخلطوة 3: نقفل فتحتي اأنفه ب�أ�س�بعن� ونفتح فمه جيدا ً. نل�سق فمن� بفمه وننفخ بقوة اإىل اأن يرتفع �سدره. نتوقف موؤقت� ً لنرتك الهواء 
يخرج ثم ننفخ مرة ث�نية. نكرر هذه العملية كل 5 ثوان تقريب�ً  اأو مبعدل 12 مرة يف الدقيقة.

اأم� يف ح�ل الطفل املولود حديث� ً: نتنف�ص بلطف �صديد يف فمه واأنفه مع� ً، مرة كل 3 ثوان تقريب� ً اأو مبعدل 
25 مرة يف الدقيقة.

نوا�سل التنف�ص من فم اإىل فم )ونح�ص نب�ص الرقبة بعد كل 3 اأو 4 تنف�س�ت( اإىل اأن يتمكن ال�سخ�ص من 
حي�ن التنف�ص وحده اأو اإذا ت�أكدن� من وف�ته. يف بع�ص االأ

يجب اأن نوا�سل عملية التنف�ص هذه من فم اإىل فم مدة �س�عة اأو اأكرث.



اإ�صابات الطوارىء الناجتة عن ارتفاع حرارة اجلو )ال�صخونة(

الوقاية العامة: عند ارتف�ع حرارة اجلو كثرياً  ن�سرب امل�ء وال�سوائل اأكرث من الع�دة، ونتجنب 
الوقوف طويالً  يف ال�سم�ص.

الت�صنج الع�صلي ي�صبب حرارة اجلو:
�س�بة بت�سنج�ت يف  اإن ال�سخ�ص الذي يقوم ب�أعم�ل �س�قة يف اجلو احل�ر ويعرق كثرياً  يتعر�ص لالإ
حي�ن. يحدث ذلك ب�سبب ح�جة اجل�سم اإىل امللح الذي  رجليه اأو �س�عديه اأو معدته يف بع�ص االأ

يفقده مع العرق.
املعاجلة: ن�سع مقدار ملعقة �سغرية من امللح يف ليرت من امل�ء لي�سربه امل�س�ب. نكرر هذه الو�سفة كل �س�عة وحتى نتوقف الت�سنج�ت. 

�ستلق�ء يف مك�ن ب�رد ب�عتدال ومن�سد بلطف املنطقة املوؤملة من ج�سمه. نطلب من ال�سخ�ص امل�س�ب ب�لت�سنج اجللو�ص اأو االإ

جهاد ب�صبب حرارة اجلو: االإ
ب�لغثي�ن وقد يح�ص  وي�سعر  الذي يعمل ويعرق بكرثة، وت�سعف قواه  ال�سخ�ص  اأن ي�سفر وجه  الطق�ص احل�ر  العالمات: قد يحدث يف 

غم�ء، وت�سبح ب�سرته ب�ردة ورطبة، ويت�س�رع نب�سه وي�سعف. تبقى حرارة اجل�سم طبيعية يف الع�دة )�ص 31(. ب�الإ
املعاجلة: مندد امل�س�ب يف مك�ن ب�رد ب�عتدال ونرفع قدميه وندلكهم�، واإذا مل يكن غ�ئب� ً عن الوعي، نعطيه م�ء مملح� ً لي�سربه: مقدار 

ملعقة �سغرية من امللح مذوبة يف ليرت من امل�ء )ال نعطيه �سيئ�ً  عن طريق الفم اإن ك�ن غ�ئب�ً  عن الوعي(.

�صربة ال�صم�ص )ال�صكتة احلرارية(:
�سربة ال�سم�ص لي�ست �س�ئعة ولكنه� خطرة جداً  وهي حتدث ع�دة يف الطق�ص احل�ر وت�سيب املتقدمني يف ال�سن واملدمنني على اخلمر.

بط. ترتفع حرارة اجل�سم كثرياً  وتتج�وز اأحي�ن�ً   42 درجة  العالم�ت: يحمر اجللد وي�سبح �س�خن�ً  جداً  وج�ف�ً  مب� يف ذلك حتت االإ
مئوية، وغ�لب�ً  م� يغيب امل�س�ب عن وعيه.

املعاجلة: يجب خف�ص حرارة اجل�صم فورا ً. ن�سع امل�س�ب يف الظل ون�سب امل�ء الب�رد على راأ�سه وج�سمه )اأو امل�ء املثلج اإن اأمكن( 
ون�ستعمل مروحة هوائية، نوا�سل عمل ذلك حتى تنخف�ص حرارته. ونطلب امل�س�عدة الطبية.

نبحث اإ�س�ب�ت الطوارئ الن�جتة عن برودة الطق�ص يف ال�سفح�ت 408 و409.



ال�صيطرة على نزف اجلروح

-1 نرفع اجلزء املجروح ع�لي�ً .
-2 ن�سغط على اجلرح مب��سرة بقطعة من القم��ص النظيف وال�سميك )اأو ب�ليد اإذا مل يتوافر القم��ص(، نوا�سل ال�سغط حتى يتوقف 
مر 15 دقيقة متوا�سلة، وقد نحت�ج لل�سغط مدة �س�عة اأو اأكرث. هذا النوع من ال�صغط املبا�صر يوقف نزف معظم  النزف. قد ي�ستغرق االأ

حي�ن. اجلروح. وحتى نزف الطرف املبتور من اجل�سم،  يف بع�ص االأ

ال�سغط  ي�ستطيع  ال   ، اأحي�ن�ً 
املب��سر توقيف النزف وخ��سة 
جداً   وا�سع�ً   اجلرح  ك�ن  اإذا 
رجل.  اأو  ذراع  برت  ح�ل  يف  اأو 
معر�س�ً   هن�  ال�سخ�ص  ويكون 

خلطر الوف�ة ب�سبب النزف.

يجب القي�م مب� يلي:
على  ال�سغط  نوا�سل   -

اجلرح.
- نبقى اجلزء املجروح ع�لي�ً  قدر امل�ستط�ع.

- نربط الذراع اأو الرجل قرب اجلرح - وبني اجلرح واجل�سم،  ن�سد الرب�ط جيداً   اإىل اأن ن�سيطر على  النزف.
- ن�ستعمل رب�ط� ً من��سب� ً اأو قطعة قم��ص مطوية اأو حزام� ً عري�س� ً. ال ن�ستعمل بت�ت� ً حباًل 

اأو �سلك�ً  اأو خيط�ً .

حماذير:
-  ال نربط الطرف املجروح اإال اإذا ك�ن النزف �سديداً  واإذا ف�سلت ال�سيطرة عليه بوا�سطة 

ال�سغط.
- نفك الرباط كل ن�صف �صاعة لنت�أكد من توقف النزف اأو من ان اجلرح م� زال يف ح�جة 
اإىل الربط مدة اأطول، وكذلك لنرتك للدم فر�سة لكي يكمل دورته. اإن اإبق�ء الرب�ط م�سدودا 

ً مدة طويلة قد يتلف ال�س�ق اأو ال�س�عد اإىل حد ي�ستلزم البرت فيم� بعد.

- ال ن�صتعمل  بتاتا ً الرتاب اأو البنزين اأو الكل�ص اأو النب لوقف النزف.
�س�بة قوية: نرفع القدمني ونخف�ص الراأ�ص للوق�ية من ال�سدمة  - اإن ك�ن النزف �سديدا ً واالإ

)�ص 77( .
- نطلب امل�س�عدة الطبية.

- اإن اأمكن: نحمي يدين� من مالم�سة الدم مالم�سة مب��سرة وذلك عن طريق ارتداء قف�زات )كفوف ( بال�ستيكية واقية اأو ن�ستعمل كي�سً� 
من الن�يلون )البال�ستيك(.



نف )الرعاية( كيف نوقف نزيف االأ

-1 اإجل�ص بهدوء
زالة املخ�ط والدم نف برفق الإ -2 اإنفخ االأ

نف )اأو اأقر�سه( ب�إ�سبعني مدة 10  -3 اإ�سغط جيداً  على االأ
دق�ئق متوا�سلة. اأو حتى يتوقف النزف.

اإذا ف�سل وقف النزف بهذه الطريقة.

نف ب�لقطن، واترك جزءاً  من القطن خ�رج  - اإمالأ فتحتي االأ
وك�سجني( اأو الق�زلني اأو  نف. وان اأمكن، بلل القطن بهيدروجني البريوك�س�يد )م�ء االأ االأ

بينفرين )�ص 381(. الليدوك�يني مع االإ

نف جيداً  وال ترتكه اإال بعد مرور ع�سر دق�ئق على  - اإ�سغط على االأ
قل، يجب عدم حني الراأ�ص اإىل الوراء. االأ

- اترك القطن مك�نه ب�سع �س�ع�ت بعد توقف النزف ثم ا�سحبه بكل 
عن�ية.

نف. وهذا ال ميكن اإيق�فه ب�لطريقة ال�س�بقة، يف هذه احل�ل:  * عند املتقدمني يف العمر: قد ي�سدر النزف عن الق�سم اخللفي من االأ
م�م واأن يح�ول اأال يبلع لع�به  ن�سع �سدادة من الفلني اأو قطعة من كوز ذرة بني اأ�سن�نه ونطلب منه اأن يجل�ص بهدوء ويحني راأ�سه اإىل االأ

حتى يتوقف النزف )�سدادة الفلني ت�س�عد على عدم البلع وهذا ي�س�عد الدم على التخرث اأو التجمد(.

مالحظة:  ينبغي ا�ست�س�رة الطبيب اأو الع�مل ال�سحي يف ح�الت النزف ال�سديد اأو املتكرر. نفح�ص �سغط دم ال�سخ�ص امل�س�ب.

الوقاية:
نف بقليل من الف�زلني مرتني يف اليوم اأو  نف: ندهن داخل االأ اإذا تكرر النزف من االأ

نتن�سق امل�ء اململح )�ص 164(

اأكل الربتق�ل والفواكه ع�مة والطم�طم )البندورة( ميكن اأن ي�س�عد على تقوية 
نف. وعية الدموية والتقليل من نزف االأ االأ



اخلدو�ص واجلروح الب�صيطة

لتهابات ومل�صاعدة اجلروح على ال�صفاء. �صا�صي ملنع االإ النظافة هي ال�صرط االأ

عالج اجلروح
يف البداية: نغ�سل اليدين حيداً  ب�مل�ء وال�س�بون. ثم نغ�سل اجللد حول اجلرح 

ب�مل�ء وال�س�بون )يجب اأن يكون امل�ء مربداً  ب�عتدال بعد غليه(.
ن نغ�سل اجلرح نف�سه ب�مل�ء املغلي بعد تربيده ب�عتدال )ون�ستخدم ال�س�بون  واالآ
و�س�خ. ال�س�بون ي�س�عد يف التنظيف اإال اأنه قد يوؤذي  اإذا ك�ن اجلرح مليئ� ً ب�الأ

اللحم املك�سوف(.

نرفع  به.  الع�لقة  و�س�خ  االأ بعن�ية من كل  ننظفه  اأن  عند غ�سل اجلرح، يجب 
اأو  نظيف  ملقط  ا�ستعم�ل  وننظف اجلرح حتته�. ميكن  ف�لتة  اأي قطعة جلد 

دوات قبل  و�س�خ ال�سغرية، ويجب دائم�ً  غلي هذه االأ خراج االأ قطعة من القم��ص النظيف اأو ال�س��ص الإ
ا�ستعم�له� لنت�أكد من اأنه� معقمة.

واإن اأمكن، ن�سكب م�ء مغلي�ً  )بعد تربيده( على اجلرح بوا�سطة حمقنة �سغط اأو حمقنة م�دية.
و�س�خ تبقى يف اجلرح قد ت�سبب الته�ب�ً . اإن اأي قطعة من االأ

بعد تنظيف اجلرح، ي�ستح�سن تغطيته بقطعة من ال�س��ص اأو القم��ص النظيف واخلفيف 
يوم  كل  ال�سم�د  نغري  ال�سف�ء.  على  لي�س�عده  اجلرح  اإىل  ب�لو�سول  للهواء  ي�سمح  بحيث 

لته�ب )�ص 88(. ونفح�ص عالم�ت االإ

ال ن�صع بتاتا ً اأو�صاخ احليوانات اأو الوحل اأو البي�ص اأو النب 
نها قد ت�صبب التهابات خطرة كالكزاز )التيتانو�ص(. على اجلرح الأ
ال ن�صع الكحول )ال�صبريتو( اأو اليود اأو املرثيوليت )املكروكروم ( 

نها قد توؤذي اللحم املك�صوف وتبطئ �صفاء اجلرح. مبا�صرة على اجلرح الأ



كيف نقفل اجلروح الكبرية

ي�سفى اجلرح احلديث والنظيف ب�سرعة  اأكرب اإذا  جنحن� فى جمع ح�فتيه مع�ً  بحيث يبقى اجلرم مغلق�ً .

ال نقفل اجلرح العميق اإال اإذا ت�أمنت كل ال�سروط الت�لية جمتمعة:
- اأن ال يكون قد م�سى على اجلرح اأكرث من 12 �س�عة.

و�س�خ. - اأن يكون اجلرح نظيف�ً  وخ�لي�ً  من االأ
قف�له يف اليوم نف�سه.  - اإذا تعذر و�سول �سخ�ص متمر�ص الإ

مك�ن، نغ�سل  قبل اإقف�ل اجلرح: نغ�سله جيداً  ب�مل�ء املغلي )بعد تربيده( )ون�ستعمل ال�س�بون كذلك اإذا ك�ن اجلرح و�سخ�ً ( وعند االإ
و�س�خ اأو  داخل اجلرح م�ستعملني حمقنة مليئة ب�مل�ء املغلي املربد. قبل اإقف�ل اجلرح: ت�أكدوا من اأن داخل اجلرح نظيف مت�م�ً  من االأ

بق�ي� ال�س�بون.

قف�ل اجلرح: توجد طريقت�ن الإ

�صمادة ”الفرا�صة“ با�صتعمال ال�صريط الال�صق



خياطة اجلرح اأو تقطيبه )الدرز اأو التقطيب اأو الغرز(
اإذا اجتمعت ح�فت� اجلرح تلق�ئي�ً  فال لزوم للقطب. نلج�أ اإىل اخلي�طة، اأو الغرز، عندم� ال جتتمع ح�فت� اجلرح تلق�ئي�ً .

قبل اآن نقوم بخي�طة اجلرح يجب اأن:
دوات واخليط�ن اجل�هزة. ف�سل( ملدة 20 دقيقة. هذا يف ح�ل عدم وجود االأ -  نغلي اإبرة وخيط�ً  رفيع�ً  )الن�يلون اأو احلرير هم� االأ

- نغ�سل اجلرح ب�مل�ء املغلي )املربد ب�عتدال( وال�س�بون كم� �سرحن� �س�بق�ً .
- نغ�سل اأيدين� جيداً  ب�مل�ء املغلي )املربد( وال�س�بون.

- نخيط اأو نقطب اجلرح كم� يلي:

ن�سع اأول غرزة يف و�سط اجلرح ون�سده� حتى تقفل )ر�سم 1و 2(.
برة مبلقط خ��ص )بعد اأن نغليه(. اإذا ك�ن اجللد خ�سن�ً ، ن�ستعني مل�سك االإ

نكمل ب�قي الغرز حتى نقفل اجلرح ك�مالً  )ر�سم 3(.
نرتك القطب يف مك�نه� مدة ترتاوح بني 5 اأي�م و14 يوم� ً )5 اأي�م للجرح على الوجه، 10 اأي�م للج�سم، و14  يوم� ً لليد اأو القدم(. بعده� 
ف�سل اأن نقطعه يف اجلهة حيث العقدة اأقرب اإىل اجل�سم ( ون�سحب العقدة حتى  نفك القطب: نقطع اخليط عند اأحد طريف العقدة )االأ

يخرج اخليط كله.

حتذير: ال نغلق اإال اجلرح النظيف واحلديث والذي  مل مي�ص على حدوثه اأكرث من 12 �س�عة، اأم� اجلرح القدمي اأو القذر اأو امللتهب 
ن اإقف�له� قد ي�سبب الته�ب�ت  ن�س�ن اأو ع�سة الكلب اأو اأي حيوان اآخر يجب اأن تبقى مفتوحة الأ فيجب اأن يبقى مفتوح� ً. كذلك ف�إن ع�سة االإ

خطرة.

فور ظهور اأي عالمة على التهاب يف جرح مقفول: يجب نزع القطب وترك اجلرح مفتوحا ً )�ص 88(.
يجب الت�أكد دائم�ً  من اأن ال�سخ�ص امل�س�ب ملقح �سد الكزاز/ التيت�نو�ص،  واإال فيجب تطعيمه. 



ربطة( ال�صمادات )االأ
ن�ستعمل ال�سم�د اأو الرب�ط للمح�فظة على نظ�فة اجلرح. يجب اأن يكون الرب�ط اأو القم��ص امل�ستعمل لتغطية اجلروح نظيف� ً اأي�س� ً. )قبل 

ا�ستعم�ل اأي ثوب اأو قم��ص كرب�ط، يجب غ�سله وجتفيفه ب�ملكواة اأو يف ال�سم�ص يف مك�ن نظيف وخ�ل من الغب�ر(.
يجب الت�أكد من نظ�فة اجلرح بح�سب ال�سرح �ص 84. وان اأمكن، نغطي اجلرح بقطعة �س��ص معقم قبل ربطه )يب�ع ال�س��ص املعقم يف 

مغلف�ت مقفلة يف كثري من ال�سيدلي�ت(.
اأو ميكن اأن ن�سنع ال�س��ص )اأو القم��ص( املعقم حملي�ً : نلف ال�س��ص اأو القم��ص النظيف بورقة �سميكة ونقفل الورقة ب�إحك�م بوا�سطة 
�سريط ال�سق ثم ن�سعه� يف الفرن ملدة 20 دقيقة. ويفيد اأن ن�سع حتته� اإن�ء فيه م�ء، ف�لبخ�ر الذي يت�س�عد من امل�ء مينع ال�س��ص من 

االإحرتاق اأو التفحم.
اإن عدم ا�صتعمال الرباط اأف�صل من ا�صتعمال رباط و�صخ اأو مبلل

اإذا تو�سخ الرب�ط على اجلرح اأو تبلل: ننزعه ونغ�سل اجلرح ث�نية ون�سع رب�ط�ً  نظيف�ً . نغري الرب�ط كل يوم.
من�ذج من اأربطة خمتلفة:

طف�ل، يف�سل لف الرب�ط على اليد اأو القدم ب�أكمله�  مالحظة: عند االأ
�سبع املجرور فقط وذلك كي ال ينزع الطفل الرب�ط. بدالً  من لّف االإ

طراف اإىل درجة الدم. حتذير: ال ن�سد الرب�ط حول االأ

الكثري من اجلروح الب�سيطة واخلدو�ص ال يحت�ج اإىل رب�ط، بل يكون �سف�وؤه� اأف�سل. واأ�سرع ب�مل�ء وال�س�بون اإذا تركن�ه� مك�سوفة. نظافة 
اجلرح هي اأهم �سيء لل�سف�ء.



اجلرح امللتهب: كيف منيزه ونعاجله

إذا: يكون اجلرح ملتهبا ً ا
- احمر لونه وانتفخ )تورم( واأ�صبح �صاخنا ً وموؤملا ً

- امتالأ قيحا ً )�صديدا ً(
- اأو ف�حت منه رائحة كريهة

لتهاب اإىل اأجزاء اأخرى من اجل�صم يف ح�ل: وينت�صر االإ
- ارتفعت احلرارة

- ظهر خط اأحمر ميتد من اجلرح ب�جت�ه اجل�سم
- انتفخت العقد اللمفاوية و�سببت اأمل�ً  عند مل�سه�. والعقد اللمف�وية )وت�سمى اأي�س�ً  الغدد اللمف�وية( هي م�س�ئد �سغرية للجراثيم، 

وهي ت�سكل تدرن�ت �سغرية حتت اجللد اإذا التهبت.

معاجلة اجلرح امللتهب:
- ن�سع كم�دات �س�خنة فوق اجلرح ملدة 20 دقيقة ونكرر ذلك 4 مرات كل يوم. اإذا ك�ن اجلرح يف اليد اأو القدم: ن�سع اجلزء امل�س�ب 

يف وع�ء من امل�ء ال�س�خن.
- ن�سع و�س�دة حتت اجلزء امللتهب ليبقى مرت�ح�ً  واأعلى من ب�قي اجل�سم )اأعلى من م�ستوى القلب - اإن اأمكن(.

مب�سلني )�ص  لته�ب �سديداً  ومل يكن امل�س�ب ملقح�ً  �سد الكزاز / التيت�نو�ص: ن�ستع�ص امل�س�دات احليوية ك�لبن�سلني واالأ - اإذا ك�ن االإ
.)352 ،251

حتذير: اإذا ف�حت من اجلرح رائحة كريهة ونّز منه �س�ئل بني اأو رم�دي اللون اأو ا�سود اجللد املحيط ب�جلرح وكّون نفط�ت )جتمع�ت 
ر�س�دات املتعلقة ب�لغرغرينة  نتظ�ر اتبعوا االإ م�ء حتت اجللد( فقد يدل ذلك على الغرغرينة. �س�رعوا يف طلب امل�س�عدة الطبية، ويف االإ

)�ص 213(.



اجلروح التي ميكن اأن تتطور اإىل التهابات خطرية

مثل هذه اجلروح غالبا ً ما توؤدي اإىل التهابات خطرة:
- اجلرح القذر اأو الن�جت من اأ�سي�ء قذرة

- اجلرح الذي يحدث يف اأم�كن تواجد احليوان�ت
- اجلرح الن�فذ والعميق والذي ال ينزف دم�ً  بكمية كبرية

- اجلرح الكبري الذي ترافقه ر�سو�ص �سديدة 
- الع�سة، ال �سيم� ع�سة اإن�س�ن اأو كلب اأو خنزير

- جروح الطلق�ت الن�رية و�سظ�ي� القذائف.

العناية اخلا�صة باجلروح التي ت�صكل خطرا ً:
و�صاخ والدم املتجمد وننزع بقايا اللحم امليت اأو امل�صاب  1. نغ�سل اجلرح جيداً  ب�مل�ء املغلي املربد وال�س�بون، ننظف اجلرح من كل االأ

اإ�صابة �صديدة. ن�ستعمل حمقنة اأو اأنبوبة م��سة لدفع امل�ء يف اجلرح وتنظيفه من الداخل.

و�س�خ قد بقيت فيه: ن�ستعمل امل�س�دات احليوية، واأف�سله� هو  2. للجرح العميق اأو الن�جت عن ع�سة، اأو يف ح�ل احتم�ل اأن تكون بع�ص االأ
رثرومي�سني اأو الترتا�سيكلني اأو الكوترميوك�س�زول اأو ال�سلف�. وللجرع�ت،  مب�سلني اأو االإ البن�سلني. يف ح�ل عدم توافر البن�سلني ن�ستعمل االأ

راجعوا ال�سفح�ت اخل�سراء.

3. ال نقفل اجلرح اأبدا ً ب�خلي�طة / التقطيب اأو ب�سم�دة الفرا�سة: نرتك اجلرح مفتوحا ً. اإذا ك�ن اجلرح كبريا ً فيمكن اأن يغلقه فيم� 
بعد جراح اأو ع�مل �سحة متمر�ص.

�س�بة ب�لكزاز / التيت�نو�ص حمتمل جدا ً عند ال�سخ�ص الذي مل يح�سن �سد هذا املر�ص الق�تل. وللتخفيف من اخلطر، يجب  اإن خطر االإ
مب�سلني اأو البن�سلني مب��سرة بعد اإ�س�بته ب�أي جرح من هذه اجلروح اخلطرة - حتى لو ك�ن اجلرح �سغرياً  . اإعط�ء هذا ال�سخ�ص االأ

مب�سلني اأو البن�سلني ملدة  واإذا ك�ن اجلرح خطرياً  جداً ، ومل يكن ال�سخ�ص حم�سن�ً  �سد الكزاز فيجب ا�ستعم�ل جرع�ت كبرية من االأ
حتياطات  اأ�سبوع اأو اأكرث. ويجب اأي�س�ً  اإعتب�ر اإعط�ء اجلريح امل�سل امل�س�د للكزاز )�ص 389( ولكن بعد التاأكد من اتخاذ جميع االإ
الالزمة عند ا�ستعم�ل امل�سل امل�س�د للكزاز وامل�ستخرج من م�سل احل�س�ن )انظر �ص 70(. ويطعم ال�سخ�ص كذلك بطعم الكزاز/ 

التيت�نو�ص حلم�يته يف امل�ستقبل.



خرى جروح الطلقات النارية اأو ال�صظايا اأو جروح الطعن واجلروح اخلطرة االأ

لته�ب�ت خطرية، لذلك يجب ا�ستعم�ل م�س�د حيوي واأف�سله يف  لتهاب: اجلرح العميق الن�جت عن الر�س��ص اأو ال�سكني معر�ص الإ خطر االإ
�س�بة مب��سرة. مب�سلني )�ص 353( بعد االإ هذه احل�الت هو البن�سلني )�ص 351( اأو االأ

اأم� امل�س�ب الذي مل ي�سبق له اأن تطعم �سد الكزاز / التيت�نو�ص فيجب اإعط�وؤه امل�سل امل�س�د للكزاز )�ص 389( اإذا اأمكن وتطعيمه اأي�س� 
ً �سد الكزاز.

اأطلبوا امل�س�عدة الطبية اإن اأمكن.

اإ�صابات الر�صا�ص وال�صظايا يف الذراع اأو ال�صاق.
- اإذا ك�ن اجلرح ينزف بكرثة، ميكن التحكم ب�لنزيف كم� هو مبني �ص 82. يف ح�ل وجود ر�س��سة اأو �سظية فال ن�سغط على اجلرح 

نف�سه، وال نح�ول انتزاعه�.
�س�بة بطلق ن�ري، نغ�سل مو�سع اجلرح  اأو ن�سع رب�ط نظيف�ً  على اجلرح. ويف ح�ل االإ - نغ�سل اجلرح ب�مل�ء املغلي املربد وال�س�بون. 

ف�سل ع�دة عدم اإدخ�ل اأي �سيء يف ثقب هذا اجلرح. اخل�رجي فقط. من االأ
- ن�ستعمل امل�س�دات احليوية.

- نطلب امل�س�عدة الطبية.



وعندما يكون اجلرح خطرا ً: نرفع الطرف املجروح  فوق م�ستوى القلب، ونطلب من امل�س�ب عدم احلركة.

اأكرب،  ال�سف�ء ب�سرعة  ي�س�عد اجلرح على  الو�سع  هذا 
ويخفف احتم�ل الته�به.

امل�سي اأو اجللو�ص وال�س�ق متدلية يبطئ عملية ال�سف�ء 
ويزيد احتم�ل حدوث الته�ب.

جروح ال�صدر العميقة
قد ي�سكل اجلرح فى ال�سدر خطراً  �سديداً ، اأطلبوا امل�س�عدة الطبية ح�الً :

- اإذا و�سل اجلرح اإىل الرئتني وك�ن الهواء يت�سرب من فتحة اجلرح عند التنف�ص: 
نغطي اجلرح ح�ال ً حتى ال يدخل الهواء، ون�سع ف�زيلني اأو دهن� ً نب�تي� ً على قطعة 
من ال�س��ص، اأو على اأي �سم�د نظيف، ونربطه جيداً  فوق فتحة اجلرح، كم� فر 

ال�سكل )حتذير: اإذا �س�ق التنف�ص ب�سبب الرب�ط، نخفف من �سدة الرب�ط اأو نفكه(.

- ن�سع ال�سخ�ص امل�س�ب يف الو�سع الذي يريحه.
- اإذا ظهرت عالم�ت ال�سدمة، نقدم العالج ال�سحيح )�ص 77( .

مل. - ن�ستعمل امل�س�دات احليوية وم�سكن�ت االأ

جروح الر�صا�ص يف الراأ�ص
- نغطي اجلرح برب�ط نظيف.

- نعطيه امل�س�دات احليوية )البن�سلني(.
- نطلب امل�س�عدة الطبية.



جروح البطن العميقة
مع�ء ي�سكل خطراً . نطلب امل�صاعدة الطبية فورا ً، ويف الوقت نف�سه نعمل م� يلي: اجلرح الذي ي�سل اإىل املعدة اأو االأ

نغطي اجلرح برب�ط نظيف.
مع�ء خ�رج اجلرح نغطي اجلرح بقطعة قم��ص نظيفة ومبللة مب�ء مغلي مربد  اإذا برزت بع�ص االأ

مع�ء اإىل وفيه قليل من امللح، ال نح�ول اأن نعيد االأ
مو�سعه� داخل اجلرح. نت�أكد من بق�ء قطعة القم��ص مبللة.

ال�سخ�ص  اأ�سيب  اإذا 
ب�ل�سدمة: نرفع قدميه اإىل م�ستوى اأعلى من م�ستوى قلبه.

ذلك  من  ي�ستثنى  م�ء.  وال  حتى   ، �سراب�ً  وال  اأكالً   ال  الفم:  طريق  عن  �صيء  اأي  نعطيه  ال 
احل�الت التي ي�ستحيل فيه� الو�سول اإىل املركز ال�سحي يف غ�سون يومني: نن�وله ر�سف�ت قليلة 

من امل�ء فقط.

اإذا ك�ن ال�سخ�ص املجروح عط�س�ن�ً : ندعه مي�ص قطعة قم��ص مبللة ب�مل�ء.

ن احلقنة  ال نعطيه حقنة �صرجية حتى ولو انتفخت معدته ومل يتربز )يتغوط( لعدة اأي�م، الأ
مع�ء ممزقة. ال�سرجية قد ت�سبب الوف�ة اإذا ك�نت االأ

احقن ب�مل�س�دات احليوية يف ال�سفحة الت�لية(.

ينبغي عدم انتظار ح�صور العامل ال�صحي بل يجب نقل امل�صاب 
فورا ً اإىل اأقرب مركز �صحي اأو م�صت�صفى، فهو يحت�ج اإىل عملية 

جراحية ط�رئة.



معاء اأدوية اجلروح النافذة اإىل االأ
وكذلك للزائدة الدودية اأو التهاب الربيتون )ال�صفاق(

نفعل م� يلي يف انتظ�ر و�سول امل�س�عدة الطبية:
مب�سلني )�ص 353(: مقدار غرام واحد )اأربع اأنبوالت عي�ر 250 ملغ( كل اأربع �س�ع�ت. نحقن امل�س�ب ب�الأ

مب�سلني: يف ح�ل عدم توافر االأ
اأربع  اإذا وجد �ص 353(: خم�سة ماليني وحدة فوراً  . وبعد ذلك مليون وحدة كل  نحقنه ب�لبن�سلني )نوع الكر�ست�لني 

�س�ع�ت.

�س�فة اإىل البن�سلني نعطي امل�س�ب حقنة من: ب�الإ
اإم� ال�سرتبتومي�سني )�ص 363(: مقدار 2 ميللرت )غرام واحد( مرتني يف اليوم،

اأو الكلورامفينيكول )�ص 357(: مقدار اأنبولتني عي�ر 250 ملغ مرة كل اأربع �س�ع�ت.

مب�سلني اأو البن�سلني عن طريق الفم،  ون�سيف يف  دوية على �سكل حقن، من املمكن اأن نعطيه اإم� االأ اإذا مل توجد هذه االأ
احل�لتني الكلورامفينيكول اأو الترتا�سكلني وقليالً  جداً  من امل�ء.

معاء الطارئة )البطن احلاد( م�صكالت االأ
مع�ء التي حتت�ج غ�لب�ً  اإىل جراحة ط�رئة ملنع الوف�ة. اإن الته�ب  البطن احلاد: هو ا�سم لعدد من احل�الت الفج�ئية وال�سديدة يف االأ
�سب�ب  مع�ء هي اأمثلة على البطن احل�د )انظروا ال�سفح�ت الت�لية(. وقد يكون من االأ الزائدة والته�ب الربيتون )ال�سف�ق( وان�سداد االأ
خرى عند الن�س�ء: الته�ب�ت احلو�ص اأو احلمل املنتبذ )احلمل خ�رج الرحم(. وكثريا ً م� ال يعرف ال�سبب بدقة اإال بعد اأن يفتح اجلراح  االأ

البطن ويفح�ص داخله.
إ�صهال: اإن كان املري�ص يتاأمل اأملا ً( �صديدا ً من اأمعائه ويتقياأ من دون ا

 يجب اأن ن�صتبه بوجود حالة البطن احلاد.

قل خطورة: احلالة االأ البطن احلاد:        
يف الغالب ميكن معاجلة املري�ص ننقل ال�صخ�ص اإىل امل�صت�صفى       

يف البيت اأويف مركز �صحي: فقد تكون اجلراحة �صرورية:      
- اأمل ي�أتي من حني اإىل اأخر )ت�سنج، مغ�ص( - اأمل �سديد ومتوا�سل تزداد �سدته      

- اإ�سه�ل معتدل اأو �سديد - اإم�س�ك وتقيوء        
لته�ب اأحي�ن�ً  - ورمب� زك�م )ر�سح(  - عالم�ت االإ - بطن منتفخ و�سلب اأو متحجر. يح�ول ال�سخ�ص اأن يحمي بطنه  

اأو الته�ب يف احللق - ح�لة مر�ص �سديدة       
مل نف�سه - �سبق للمري�ص اأن ع�نى من االأ          

- ح�لة مر�ص معتدلة          
إذا ظهرت عالمات البطن احلاد، يجب نقل املري�ص اإىل امل�صت�صفى يف اأم�صرع ما ميكن. ا



معاء إن�صداد االأ ا
�سب�ب ال�س�ئعة هي: مع�ء ومينع اأو يعيق مرور الطع�م اأو الرباز، واالأ االأ ي�سد  �سيء  وجود  ي�سببه  اأن  احل�د“ ميكن  ”البطن 

- عقدة من الديدان املدورة )اأ�سك�ر�ص �ص 140(
مع�ء تكون م�سغوطة يف فتق )�ص 177( - حلقة من االأ

مع�ء( مع�ء حتت جزء اآخر )تغمد اأو انغالل االأ - انزالق جزء من االأ
مع�ء. االأ ان�سداد  عالم�ت  من  �سيئ�ً   تظهر   ، كل اأنواع ”البطن احل�د“ تقريب�ً 

معاء هي: عالمات ان�صداد االأ

ن حي�ته فى خطر وقد تكون اجلراحة �سرورية. يجب نقل هذا ال�سخ�ص اإىل امل�ست�سفى ح�الً  الأ

التهاب الزائدة الدودية والتهاب الربيتون )التهاب ال�صفاق(

هذا االلته�ب هو من احل�الت اخلطرة التي غ�لب�ً  م� ت�ستوجب اجلراحة، 
�سراع يف طلب امل�س�عدة الطبية. يجب االإ

�سبع  االإ مثل  �سكله  كي�ص  الدودية وهي  الزائدة  الزائدة: يحدث يف  التهاب 
الزائدة  البطن.  وال�سفلي من  مين  الغليظة يف اجل�نب االأ مع�ء  ب�الأ وترتبط 

امللتهبة تنفجر اأحي�ن�ً  فت�سبب الته�ب الربيتون.

التهاب الربيتون )التهاب ال�صفاق(: الته�ب ح�د، وخطري ي�سيب الغ�س�ء 
مع�ء. وقد ينتج عند انفج�ر الزائدة الدودية اأو عندم� يتمزق  الذي يحتوي االأ

مع�ء اأو ينفجر. اأي جزء اآخر من االأ



عالمات النهاب الزائدة الدودية:
مل امل�ستمر يف البطن وازدي�د تدريجي�ً  - اأهم العالم�ت: االأ

اأ�سفل اجل�نب  اإىل  مل حول ال�سرة، و�سرع�ن م� ينتقل  - غ�لب�ً  م� يبداأ االأ
مين. االأ

- قد يحدث فقدان ال�سهية  وتقيوء واإم�س�ك  واإرتف�ع ب�سيط يف احلرارة.

الك�صف على التهاب الزائدة الدودية اأو التهاب الربيتون:

نطلب من ال�سخ�ص اأن ي�سعل ونالحظ م� اإذا ك�ن ال�سع�ل 
ي�سبب اأمل�ً  ح�داً  يف البطن.

اأو
ي�سر  االأ املغنب  فوق  البطن  على  بقوة  ولكن  ببطء  ن�سغط 

مل. بقليل، اإىل اأن ي�سعر ال�سخ�ص ببع�ص االأ
ثم نرفع الكف ب�سرعة:

مل املرتد( يدل  اإذا حدث اأمل ح�د جداً  عند رفع اليد )االأ
ذلك على احتم�ل الته�ب الزائدة اأو الربيتون.

مل اأقوى يف اجلهة اليمنى يف ح�ل  مين )يكون االأ ي�سر نكرر نف�ص التجربة فوق املغنب االأ مل املرتد ب�ل�سغط فوق املغنب االأ اإن مل يحدث االأ
الته�ب الزائدة(.

إذا تبني اأن ال�صخ�ص م�صاب بالتهاب الزائدة الدودية اأو التهاب الربيتون: ا
ف�سل نقل املري�ص اإىل م�ست�سفى  اأو مك�ن فيه ت�سهيالت لعملي�ت جراحية. - نطلب امل�صاعدة الطبية حاال ً، واالأ

- ال نعطى املري�ص اأي �صيء عن طريق الفم وال نعطه حقنة �سرجية وال �سيء غريه. وفقط عندم� تبداأ عالم�ت اجلف�ف نعطه ر�سف�ت 
�سغرية من امل�ء اأو من حملول مع�جلة اجلف�ف )�ص 152( وال �سيء اأكرث.

- يجب اأن ي�سرتيح املري�ص بهدوء ت�م يف و�سع ن�سف جلو�ص.

مالحظة: اإن ك�ن الته�ب الربيتون متقدم�ً ، ي�سبح البطن �سلب�ً  جدا �ص مثل اخل�سب، وي�سعر امل�س�ب ب�أمل �سديد يف البطن ملجرد 
مل�سه. حي�ته اأ�سبحت يف خطر، ننقله ح�الً  اإىل مركز طبي، ويف الطريق نعطيه امل�س�دات احليوية امل�س�ر اإليه� يف �سفحة 93.



احلروق
الوقاية :

طف�ل عن�ية خ��سة: عتن�ء ب�الأ ميكن منع معظم حوادث احلروق. يجب االإ
قرتاب من الن�ر طف�ل ال�سغ�ر ب�الإ - ال ت�سمحوا لالأ

طف�ل - ح�فظوا على الكربيت والقن�ديل وال�سموع بعيداً  عن متن�ول االأ
ي�ستطيع  ال  بحيث  الن�ر  فوق  املنزلية  دوات  واالأ املق�يل  )مق�ب�ص(  مم��سك  اأديروا   -

م�س�ك به�. الطفل الو�سول اإليه� واالإ
دوات الكهرب�ئية. - احموا الطفل من اللعب مبخ�رج الكهرب�ء واالأ

احلروق الب�صيطة التي ال ت�صبب نفطات )حروق الدرجة 
وىل( االأ

اأو  �سربين  االأ تن�ول  اأخرى. ميكن  اأي مع�جلة  اإىل  توجد ح�جة  ال  �س�بة.  واالإ مل  االأ لتخفيف  فوراً   الب�رد  امل�ء  املحرتق يف  ن�سع اجلزء 
مل. �سيت�مينوفني لتخفيف االأ االأ

احلروق التي ت�صبب النفطات )حروق الدرجة الثانية(
ال نح�ول فتح اأو اإزالة النفط�ت )وهي فق�ع�ت امل�ء بني اللحم واجللد(.

اإذا انفتحت هذه النفط�ت من تلق�ء ذاته�، نغ�سله� بلطف ب�مل�ء املربد )بعد غليه( وال�س�بون. نعقم قليالً  من الف�زلني بت�سخينه حتى 
الفلي�ن، ثم نوزعه على قطعة من ال�س��ص املعقم. وبعد اأن يربد، ن�سع ال�س��ص فوق احلرق يف ح�ل عدم وجود الف�زلني نرتك احلروق 

�سن�ن اأو غريه.  مك�سوفة وال ن�ستعمل اأي �سي اآخر ك�لدهن اأو معجون االأ
و�صاخ والغبار والذباب يجب اأن تبقى احلروق نظيفة واأن نحميها من االأ

اإذا ظهرت عالم�ت الته�ب )مثل تقيح اأو راثحة كريهة اأو ارتف�ع حرارة اجل�سم اأو انتف�خ ملف�وي( ن�سع فوق املنطقة امل�س�بة كم�دات 
�ستعم�ل، نزيل  من امل�ء ال�س�خن اململح )ملعقة ملح �سغرية يف ليرت من امل�ء( ثالث مرات يف اليوم. نغلي امل�ء وقم��ص الكم�دات قبل االإ
بق�ي� اجللد واللحم امليت بعن�ية ف�ئقة. ميكن م�سح احلروق مبرهم من امل�س�دات احليوية مثل ”نيو�سبورين“ )�ص 371( اأو الرتامي�سني 

مب�سلني. )مرهم للجلد(. ويف احل�الت ال�سديدة ميكن ا�ستعم�ل امل�س�دات احليوية ك�لبن�سلني اأو االأ

احلروق العميقة )حروق الدرجة الثالثة(
اأي حرق ميتد على جزء كبري من اجل�سم: يجب نقل  هي احلروق التي تتلف اجللد وتك�سف عن احلم، وهي دائم�ً  خطرة مثله� مثل 

امل�س�ب فوراً  اإىل اأقرب م�ست�سفى اأو مركز �سحي، ويف الوقت نف�سه يجب لف احلروق بقطعة قم��ص نظيفة جداً  اأو من�سفة.
اإذا ا�ستح�ل احل�سول على م�س�عدة طبية، نتبع التعليم�ت ال�س�بقة. ويف غي�ب الف�زلني، نرتك احلروق مك�سوفة، ونغطيه� بقطعة قم��ص 
قطنية غري م�سدودة اأو ب�سر�سف لنمنع عنه� الذب�ب والغب�ر. نغري قطعة القم��ص كلم� تو�سخت ب�لدم اأو ب�ل�س�ئل الذي يخرج من احلروق. 

حتى تبقى نظيفة دائم�ً  ن�ستعمل البن�سلني.
ال ن�سع بت�ت�ً  اأّي� من املواد الت�لية على احلروق: ال م�دة دهنية والبي�س�ً  اأو بن�ً  اأو اأع�س�ب�ً .

اأو احلد منه. وقد ي�سرع ب�ل�سف�ء. نزيل الع�سل بلطف وندهن جمدداً  مرتني  وقد يفيد دهن احلرق ب�لع�سل  يف الوق�ية من االلته�ب 
يوميً�.



احتياطات خا�صة باحلروق اخلطرية
مل واخلوف وخ�س�رة �سوائل اجل�سم. امل�س�ب بحروق خطرية معر�ص لل�سدمة )�ص 77( وذلك ب�سبب االأ

مل، ون�ستعمل الكوديني اإن اأمكن.  �سيت�مينوفني لتخفيف االأ �سربين اأو االأ نح�ول اأن نخفف عن امل�س�ب واأن نطمئنه عن �سحته. نعطيه االأ
مل )ن�سع ملعقة �سغرية من امللح يف ليرت م�ء مغلي ومربد(. اإن غ�سل احلروق ب�مل�ء اململح قليالً  ي�س�عد اأي�س�ً  على تهدئة االأ

نعطي امل�س�ب ب�حلروق كمية وافرة من ال�سوائل. اإذا ك�نت احلروق كبرية )اأكرث من �سعفي م�س�حة كفه( نح�سر له حملول مع�جلة 
اجلف�ف الت�يل:

ون�صيف اأي�صا ً ملعقتني كبريتني من ال�صكر اأو الع�صل. ي�صتح�صن اإ�صافة قليل من ع�صري الليمون احلام�ص اأو الربتقال.

يجب اأن ي�سرب امل�س�ب اأكرث م� ميكن من هذا املحلول اإىل اأن يبول مراراً ، ويجب اأن يح�ول �سرب 4 ليرتات من املحلول اإذا ك�ن 
احلرق كبرياً ، و 12 ليرتاً  يف اليوم اإن ك�ن احلرق وا�سع�ً  جداً  .

متن�ع عن اأي نوع من  مر ال ي�ستدعي االإ من املهم اأي�س�ً  اأن ي�أكل امل�س�ب بحروق �سديدة اأطعمة غنية ب�لربوتني )�ص 110(،ولكن االأ
طعمة. االأ

يجب ا�ست�س�رة الطبيب اإذا ك�نت احلروق عميقة اأو وا�سعة.

احلروق حول املفا�صل
بط اأو يف اأي من املف��سل  �س�بع اأو حتت االإ اإذا ك�نت احلروق بني االأ

جزاء  خرى، يجب و�سع لب�دة من ال�س��ص مغط�ة ب�لف�زلني بني االأ االأ
خر يف اأثن�ء  جزاء بع�سه� ب�لبع�ص االآ املحروقة حتى ال تلت�سق هذه االأ
رجل عدة مرات يف  �س�بع اأو ال�سواعد اأو االأ ال�سف�ء. ويجب حتريك االأ

اليوم حتى ت�ستقيم، وهي يف طريقه� اإىل ال�سف�ء. هذه التم�رين ت�سبب 
مل ولكنه� ت�س�عد على منع التئ�م اجلروح ب�سكل �سيق يعيق  بع�ص االأ
بق�ء  احلركة، كم� متنع ت�سنج املف��سل. ويف ح�ل حرق اليد يجب االإ

�س�بع فى و�سع اإنحن�ء خفيف. على االأ



الك�صور )الك�صر، العظام املك�صورة(
�س�بة وي�س�عد على �سف�ئه�. اأهم خطوة يف ح�ل الك�سر هي املحافظة على العظم املك�صور يف و�صع ثابت، فهذا مينع زي�دة االإ

بق�ء على العظمة املك�سورة من دون حركة وذلك عن طريق  قبل اأن تنقل �سخ�س� ً م�س�ب� ً بك�سر يف اإحدى عظ�مه وقبل اأن حتركه، يجب االإ
�سنع جبرية اأو تثبيت الك�سر على قطعة خ�سب. وفيم� بعد ميكن و�سع ق�لب اجلف�سني )اجل�ص، اجلب�ص( يف املركز ال�سحي. وقد يكون 

من املمكن �سنع ق�لب منزيل بح�سب التق�ليد املحلية )راجع �ص 14(.
ن حتريكه� قد ي�سر اأكرث مم�  ف�سل عدم حتريكه�، الأ مو�صع العظام املك�صورة: اإذا بدا لن� اأن العظ�م يف مو�سعه� الطبيعي تقريب�ً ، ف�الأ

ينفع.
اأم�  اإذا ك�ن من الوا�سح اأن العظ�م خ�رجة عن مو�سعه� الطبيعي وك�ن الك�سر حديث فيمكن اأن نح�ول اإع�دته� اإىل مو�سعه� ال�سحيح 
مك�ن، نحقن امل�س�ب ب�لدي�زب�م )م�دة مهدئة(  قبل و�سعه� يف ق�لب. وكلم� اأ�سرعن� يف ت�سحيح و�سعه� كلم� ك�ن ذلك اأ�سهل. وعند االإ

مل )�ص 390( اأو نعطيه الكوديني )384(. اأو نن�وله اإي�ه ب�جلرع�ت املن��سبة لكي ترت�ح ع�سالته ويخف االأ

ت�صحيح و�صع الر�صغ املك�صور:
ن�سحب اليد ببطء وبثب�ت ملدة 5 اأو 10 دق�ئق، وميكن اأن نزيد قوة ال�سحب حتى تنف�سل العظ�م املك�سورة

وفى حني ي�سد اأحدهم اليد، ي�سحح �سخ�ص اآخر و�سع العظ�م برفق ودقة.

ف�صل اأن يقوم بذلك �صخ�ص متمرم�ص.  حتذير: اإن حماولة ت�صحيح العظام املك�صورة ميكن اأن ينتج عنها �صرر كبري، لذلك من االأ
ال تنخع، وال ت�صتخدم القوة.

ما هي املدة الالزمة ل�صفاء الك�صور؟
طف�ل تلتئم ب�سرعة، اأم� عظ�م املتقدمني يف ال�سن  تطول مدة ال�سف�ء اأكرث اإذا ك�نت الك�سور اأخطر اأو ك�ن امل�س�ب اأكرب �سن�ً . عظ�م االأ
حي�ن. يجب اإبق�ء ال�س�عد )الذراع( املك�سور يف الق�لب مدة �سهر تقريب�ً  واإراحته ن�سبي�ً  �سهراً  اأخراً .  فقد ال تلتئم مطلق�ً  يف بع�ص االأ

اأم� ال�س�ق املك�سورة فيجب اأن تبقى يف الق�لب مدة �سهرين تقريب�ً .



ك�صر عظم الفخذ اأو الورك
ف�سل هو ربط اجل�سم بك�مله اإىل لوح من اخل�سب، كم� هو مبني يف ال�سورة ملنع  يحت�ج ك�سر عظم الفخذ اأو الورك اإىل رع�ية خ��سة، واالأ

كل اأجزاء اجل�سم عن احلركة، ثم نقل امل�س�ب اإىل امل�ست�سفى اأو املركز ال�سحي فوراً .

ك�صر العنق والظهر
�ستب�ه بوجود ك�سر يف العنق اأو الظهر يجب نقل امل�س�ب بعناية فائقة. ح�ولوا عدم تغيري و�سعه، وان اأمكن، يجب طلب ع�مل  يف ح�ل االإ
اإ�سع�ف اأو طبيب اأو ع�مل �سحي وانتظ�ر و�سوله قبل نقل ال�سخ�ص امل�س�ب. اأم� اإذا ك�ن ال بد من نقله فيجب فعل ذلك من دون اأن نثني 

ظهره اأو رقبته. انظروا التعليم�ت لذلك يف ال�سفحة الت�لية.

�صالع ك�صر االأ
�سربين والراحة هم�  ف�سل عدم ت�سميد ال�سدر اأو ربطه. االأ حي�ن. االأ هذه الك�سور موؤملة جداً ، اإال اأنه� ت�سفى من تلق�ء ذاته� يف غ�لب االأ
اأف�سل عالج. وللمح�فظة على �سالمة الرئة، ي�أخذ امل�س�ب  5-4 اأنف��ص عميقة كل �س�عتني. هذا النف�ص يوؤمل بع�ص ال�سيء يف البداية، 

مل مت�م�ً . وقد مت�سي اأ�سهر قبل اأن يزول االأ
حي�ن ف�ل�سلع املك�سور ال يخرتق الرئة، ولكن اإذا ثقب ال�سلع اجللد، اأو اإذا ب�سق امل�س�ب دم�ً  اأثن�ء �سع�له، اأو وجد �سعوبة  يف اأغلب االأ

مب�سلني( ونطلب امل�س�عدة الطبية. يف التنف�ص )عدا عن االأ مل( ن�ستعمل امل�س�دات احليوية )البن�سلني اأو االأ

العظام املك�صورة التي تخرتق اجللد )الك�صور املركبة(
م�س�عدة  طلب  يجب  ولذا   ، كبرياً  لته�ب  االإ خطر  يكون  احل�الت  هذه  يف 
اجلرح  ننظف  امل�س�ب.  ب�ل�سخ�ص  عتن�ء  لالإ ال�سحي  الع�مل  اأو  الطبيب 

والعظم الظ�هر بلطف ب�مل�ء املغلي املربد ونغطي املنطقة بقم��ص نظيف.
ال نرجع العظام داخل اجلرح اإال بعد اأن نتاأكد من نظافة اجلرح  والعظم 

نظافة تامة.

جنرّب الطرف امل�س�ب عن طريق ربطه بخ�سبة لنمنع ح�سول �سرر اأكرب.

مب�سلني اأو الترتا�سيكلني  لته�ب: ن�ستعمل البن�سلني اأو االأ يجب ا�ستعم�ل امل�س�دات احليوية ح�ال ً اإذا مزق العظم اجللد، حتى مننع حدوث االإ
بجرع�ت كبرية 

)�ص 351، 353، 356(.

حتذير: ال من�صد اأو ندلك الطرف املك�صور اأو الطرف الذي ن�صك بوجود ك�صر فيه.



كيف ننقل ال�صخ�ص امل�صاب اإ�صابة خطرة

نرفع امل�س�ب بعن�ية ف�ئقة دون اأن ن�سبب اأي انحن�ء يف ج�سمه، 
ونحر�ص ب�سكل خ��ص على عدم حني الراأ�ص والرقبة.

نطلب من اأحدهم اأن ي�سع احلم�لة حتت امل�س�ب

ي�س�عد اجلميع على و�سع امل�س�ب على احلم�لة بعن�ية ف�ئقة.

اإذا ك�ن العنق مك�سورًا ن�سع قم��س�ً  م�سغوط�ً  مت�م�ً  اأو اأكي��سً� من الرمل اأو 
ثي�ب�ً  مطوية جيداً  على ج�نبي الراأ�ص ملنعه من احلركة.

نح�ول اأن نرفع م�ستوى قدمي امل�س�ب عند حمله حتى على التالل.



لي المفصل )التواء المفصل أو الفكش(

)الكدمات أو التمزق في المفصل الملتوي(

كثيراً  ما يستحيل تحديد ما إذا كانت اليد أو القدم مصابة بكدمات أو التواء أو كسر. صورة األشعة تساعد 

على معرفة ذلك.

نعالج لي أو كسر المفصل بالطريقة نفسها عادة: نبقي المفصل ثابتاً  دون حركة ونلفه بقطعة قماش 

لتثبيته. يحتاج اللي الشديد إلى ثالثة أو أربعة أسابيع لتحقيق الشفاء. أما الكسر فيحتاج إلى وقت أطول.

لتخفف األلم والتورم: نبقي المفصل الملتوي مرفوعاً  )فوق وسادة، مثالً (. في اليوم األول، نضع قطعا 

ً من الثلج )ملفوفة بقطعة قماش أو بالستيك( أو كمادات من القماش المبلل بالماء البارد على المفصل 

المتورم مدة 20 إلى 30 دقيقة,  مرة كل ساعة. هذا يساعد على تخفيف األلم والورم، وننصح بأخذ 

األسبرين. بعد مضي 24 إلى 48 ساعة )وعند ثبات التورم وعدم ازدياده( نضع المفصل الملوي في ماء 

ساخن عدة مرات في اليوم.

يمكن تثبيت المفصل الملتوي في موضعه الصحيح باستعمال قالب مصنوع محلياً  

)ص 12( أو باستعمال رباط مطاطي.

إن لف القدم والكاحل يساعد أيضاً  على التقليل من التورم:  نستخدم الرباط كما في 

الرسم. نبدأ من األصابع باتجاه الكاحل. نحرص على أال يكون الرباط مشدودًا جداً ، 

ونفكه فترة قصيرة كل ساعة أو ساعتين. نعطي المصاب األسبرين في حال األلم.



يل املف�صل )التواء املف�صل اأو الفك�ص(
)الكدمات اأو التمزق يف املف�صل امللتوي(

كثرياً  م� ي�ستحيل حتديد م� اإذا ك�نت اليد اأو القدم م�س�بة بكدم�ت اأو 
�سعة ت�س�عد على معرفة ذلك. التواء اأو ك�سر. �سورة االأ

ث�بت�ً   املف�سل  نبقي  نف�سه� ع�دة:  ب�لطريقة  املف�سل  اأو ك�سر  نع�لج يل 
دون حركة ونلفه بقطعة قم��ص لتثبيته. يحت�ج اللي ال�سديد اإىل ثالثة اأو 

اأربعة اأ�س�بيع لتحقيق ال�سف�ء. اأم� الك�سر فيحت�ج اإىل وقت اأطول.

ول، ن�سع قطع�ً  من الثلج )ملفوفة بقطعة قم��ص  مل والتورم: نبقي املف�سل امللتوي مرفوع�ً  )فوق و�س�دة، مثالً (. يف اليوم االأ لتخفف االأ
اأو بال�ستيك( اأو كم�دات من القم��ص املبلل ب�مل�ء الب�رد على املف�سل املتورم مدة 20 اإىل 30 دقيقة،  مرة كل �س�عة. هذا ي�س�عد على 
�سربين. بعد م�سي 24 اإىل 48 �س�عة )وعند ثب�ت التورم وعدم ازدي�ده( ن�سع املف�سل امللوي يف  مل والورم، ونن�سح ب�أخذ االأ تخفيف االأ

م�ء �س�خن عدة مرات يف اليوم.

ميكن تثبيت املف�سل امللتوي يف مو�سعه ال�سحيح ب��ستعم�ل ق�لب م�سنوع حملي�ً  )�ص 12( اأو ب��ستعم�ل رب�ط مط�طي.
�س�بع ب�جت�ه الك�حل. نحر�ص  اإن لف القدم والك�حل ي�س�عد اأي�س�ً  على التقليل من التورم:  ن�ستخدم الرب�ط كم� يف الر�سم. نبداأ من االأ

مل. �سربين يف ح�ل االأ على اأال يكون الرب�ط م�سدودًا جداً ، ونفكه فرتة ق�سرية كل �س�عة اأو �س�عتني. نعطي امل�س�ب االأ
مل والورم بعد 48 �س�عة من بدء املع�جلة: اطلبوا امل�س�عدة الطبية. اإذا مل يخف االأ

ال مت�صدوا وال تدلكوا املنطقة امللوية اأو العظم املك�صور. فهذا ال يفيد هنا بل قد ي�صبب م�صكالت. 

يجب طلب امل�س�عدة الطبية اإذا ك�نت القدم مرتخية ارتخ�ء �سديداً  اأو اإذا وجد ال�سخ�ص �سعوبة يف حتريك اأ�س�بع قدمه: قد حتت�ج 
القدم اإىل جراحة.



الت�صمم

حتي�ط�ت  ميوت اأطف�ل كثريون ب�سبب تن�ول اأ�سي�ء �س�مة. االإ
الت�لية ت�س�عد على حم�يتهم:

طف�ل دوية بعيداً  عن متن�ول االأ �سي�ء واالأ نحفط االأ
اأو  )”ج�فيل“  الكلور  اأو  اأوالبنزين  الك�ز  ن�سع  ال 
يف  اأخرى  �س�مة  م�دة  اأي  اأو  البوت��ص  اأو  ”كلوراك�ص“( 
ال�سرب  وم�ء  الكوال  )مثل  املرطب�ن  قوارير  اأو  زج�ج�ت 

طف�ل �سربه� وغريه�( فقد يح�ول االأ

بع�ص ال�صموم التي يجب مراقبتها

- املواد الك�وية امل�ستخدمة يف التنظيف ومنه� - �سم الفئران       
- مبيدات احل�سرات     م�ستق�ت الكلور )ج�فيل ، كلوراك�ص( والبوت��ص   

- الك�ز )الكريو�سني ( والبنزين وامل�زوت  - دي دي تي  DDT)الدميول(     
- الكربيت )عيدان الثق�ب( - اللندين       
كل الف��سد )�ص 135( - االأ - ال�سج�ئر       

- النب�ت�ت ال�س�مة )من بذور واأوراق ( والفطري�ت وبع�ص - البذور والنب�ت�ت ال�س�مة      
دوية بكمي�ت كبرية وننتبه   اأنواع الثمرة اللبية  دوية )وكل االأ - االأ  

- الده�ن ب�سكل خ��ص اإىل اأقرا�ص احلديد(     
- و�س�ئل تخفيف الده�ن )ترن( وغريه        

املعاجلة:عند اال�ستب�ه بحدوث الت�سمم، نفعل الت�يل فوراً :
�سبع )اأو يد امللعقة( يف حلقه اأو نعطيه �سراب اإبيك�ك )�ص 389( وندعه  إذا كان الطفل واعيا ً ومنتبها ً: ن�س�عده  على التقيوؤ بو�سع االإ - ا

ي�سرب كوب م�ء بعده. اأو جنعله ي�سرب م�ء مملح�ً  )6 مالعق �سغرية  من امللح يف كوب م�ء( اأو م�ء مع �س�بون.

عداد ال�سراب نذوب مقدار ملعقة كبرية من م�سحوق  - نعطيه كوب� ً من م�سحوق الفحم املن�سط اإذا وجد )�ص 389( اأو املذاب يف امل�ء . والإ
الفحم لكل كوب. )وللكب�ر ن�ستخدم كوبني من م�سحوق الفحم(.

وىل )بعده� ال ينفع التقيوؤ(. ويجب نقل الطفل اإىل مركز �سحي،  ربع االأ مالحظة: ن�س�عد الطفل على التقيوؤ )الطر�ص( يف ال�س�ع�ت االأ
نف اإىل املعدة، ويجب اأن يقوم ب�إجراء الغ�سل  خ��سة اإذا مل يتقي�أ، لغ�سل معدته )يو�سع له ق�سطرة )ميل( اأو اأنبوب بال�ستيكي من االأ

رجح اأنه جن� من الت�سمم. �سخ�ص متمر�ص يف ذلك(. اإن مرت 36 �س�عة ومل تظهر على الطفل اأية عالم�ت، فعلى االأ

حتذير: ال تدع ال�سخ�ص يتقي�أ اإذا ك�ن الت�سمم مبواد ك�وية. مثل الك�ز )الكريو�سني( والبرتول )البنزين اأو الك�زولني( اأو احلوام�ص 
مع�ء(  مت�س��ص يف االأ القوية اأو الكلور اأو البوت��ص، و اأو اإذا ك�ن ف�قد الوعي. نهدئ من روعه ون�سقيه زيت الزيتون اإذا توفر )كي نقلل االإ
طف�ل: كوب من امل�ء كل 15 دقيقة(. نراقب عالم�ت  وجنعل الطفل ي�سرب الكثري من امل�ء اأو احلليب،  للتخفيف من حدة ال�سموم )لالأ

الت�سمم واأهمه� �سرعة التنف�ص، وازرق�ق اللون، والدوخة )الدوار( والغيبوبة.



نعطي امل�س�ب اإذا ك�ن ي�سعر ب�لربد، ولكن ال ندفئه كثرياً . نطلب امل�س�عدة الطبية ب�أ�سرع م� ميكن وخ��سة اإذا ك�ن الت�سمم �سديداً .

الت�صمم بالدميول
ب�دة القمل  ميكن اأن يحدث الت�سمم ب�لدميول )دي دي تي( امل�ستخدم يف ر�ص املزروع�ت وذلك عن طريق الفم اأو عند و�سعه على ال�سعر الإ

وال�سئب�ن )ال�سيب�ن(. 
عالم�ت الت�سمم ب�لدميول هي: �سغر بوؤبوؤ العينني، وكرثة الدمع، وت�سبب العرق، و�سيالن اللع�ب وازرق�ق اللون و�سعوبة التنف�ص. يجب 

�ستب�ه ب�لت�سمم ن�س�عد امل�س�ب على التقيوؤ فوراً  ونطلب امل�س�عدة الطبية. غ�سل ب�سرة امل�س�ب ب�مل�ء، ويف ح�ل االإ
إذا كان الت�صمم �صديدا ً نطلب امل�صاعدة الطبية، وناأخذ معنا دائما ً عينة من املواد التي ح�صل الت�صمم بها.  ا

فعى / الثعبان ع�صة االأ

مالحظة: حاولوا اأن جتمعوا معلومات عن اأنواع الثعابني
 يف منطقتكم و�صجلوها هنا.

اإذا اأ�سيب �سخ�ص بع�سة ثعب�ن )اأفعى/ حية( ندقق 
يف اآث�ر الع�سة ملعرفة م� اإذا ك�ن 

الثعب�ن �س�م�ً  اأم ال.
اإن اآث�ر الع�ستني خمتلفة:

الثعبان ال�صام:
عالمت� الن�بني

خرى(. �سن�ن االأ الع�سة ال�س�مة ترتك عالمتني مك�ن ن�بيه� )وفى بع�ص احل�الت ترتك عالم�ت االأ

الثعبان غري ال�صام:
�سن�ن وال ترتك عالم�ت اأني�ب الع�سة غري ال�س�مة ترتك فقط اآث�ر �سفني من االأ

ف�عي التي ال توؤذي هي �س�مة. ح�ولوا اأن تتعلموا التمييز بني الثع�بني ال�س�مة وغري ال�س�مة املوجودة  كثرياً  م� يعتقد الن��ص اأن بع�ص االأ
ن�س�ن، بل هي  فعى امل�سم�ة ”احلن�ص“ غري �س�مة. الثع�بني غري ال�س�مة ال توؤذي االإ يف منطقتكم، وبعك�ص م� يعتقد الن��ص ع�مة، ف�إن االأ
و�سط هي  خرى ال�صامة. والثع�بني يف منطقة ال�سرق االأ فاعي االأ نه� تقتل الفئران واحل�سرات امل�سرة، حتى اأن بع�صها يقتل االأ مفيدة الأ

عموم�ً  غري �س�مة.



عالج ع�صة الثعبان ال�صامة
1. نحافظ على هدوء ال�صخ�ص امل�صاب. يجب عدم حتريك الطرف الذي ع�سه الثعب�ن، اإن حترك ذلك الطرف ي�سّرع انت�س�ر ال�سم 

داخل اجل�سم. امل�س�ب يف قدمه يجب اأال مي�سي وال خطوة واحدة، بل يجب نقله على حم�لة وطلب امل�س�عدة الطبية.
2. نربط الطرف امل�س�ب برب�ط من قم��ص عري�ص اأو رب�ط مط�طي فوق الع�سة مب��سرة لتخفيف �سرعة انت�س�ر ال�سم، ال ن�سد الرب�ط 

كثرياً ، ونفكه للحظة كل ن�سف �س�عة.
ح�س��ص ب�لنب�ص يف الطرف امل�س�ب. 3. جنعل الرب�ط يغطي اليد اأو القدم ب�أكمله�، ونت�أكد من االإ

4. ن�سع الطرف امل�س�ب يف جبرية وذلك لتثبيته ومنع حركته )انظر �ص 14(.
ن كل نوع �سم يحت�ج اإىل م�س�د معني )�ص 388(.  فعى نف�سه� الأ 5. ننقل امل�س�ب على حم�لة اإىل اأقرب مركز �سحي. وان اأمكن، ن�أخذ االأ
فعى وك�ن النوع املطلوب منه موجوداً  يف املركز ال�سحي، فنبقي ال�سم�د حتى اإعداد حقنة  مر اإىل اإعط�ء م�س�د �سم االأ اإذا احت�ج االأ
فعل  ردة  ملنع  حتي�ط�ت  االإ كل  ونتخذ  �سديدة،  بدقة  الدواء  بذلك  املرفقة  التعليم�ت  اتب�ع  مع  ولكن  به�  امل�س�ب  نحقن  ال�سم:  م�س�د 
احل�س��سية )ال�سدمة، �ص 70(. ول�سم�ن فع�لية هذا الدواء، يجب حقنه يف غ�سون ثالث �س�ع�ت على الع�سة. يف ح�ل عدم وجود امل�س�د 

نفك الرب�ط.
�سربين. وان اأمكن، نعطي امل�س�ب لق�ح الكزاز / التيت�نو�ص. واإذا ظهرت عالم�ت  �سيت�مينوفني ولي�ص االأ مل ن�ستخدم االأ 6. ملع�جلة االأ

الته�ب الع�سة ن�ستعمل البن�سلني.
مل ويبطئ من انت�س�ر ال�سم. نلف الطرف امل�س�ب بقطعة بال�ستيكية مع قم��ص �سميك حوله� وبعده� ن�سع الثلج  7. الثلج: يخفف من االأ
مل. متى نزيل الثلج لب�سع دق�ئق  كث�ر من الربودة قد يتلف اجللد. نرتك امل�س�ب يقرر - بح�سب درجة االأ املك�سر حوله )ولكن انتبهوا: ف�الإ

راحته(. الإ

يجب اأن يكون امل�صاد جاهزا ً عندكم. تعلموا كيفية ا�صتعماله م�صبقا ً قبل اأن بع�ص الثعبان اأحدا ً من النا�ص يف منطقكم!

اإن ع�سة الثعب�ن ال�س�مة خطرية. اطلبوا امل�س�عدة الطبية، ويف انتظ�ر و�سوله� يجب تنفيذ التعليم�ت ال�س�بقة فورا ً. معظم العالج�ت 
ال�سعبية لع�سة الثعب�ن ال تفيد اإال قليالً  )�ص 3(. ال ت�سربوا اأبداً  الكحول بعد ع�سة الثعب�ن، اإن الكحول تزيد الو�سع �سوءاً .



ل�صعة العقرب

تتف�وت اأخط�ر الت�سمم بل�سع�ت العق�رب تف�وت�ً  كبرياً ، اإذ اأن بع�سه� اأ�سد خطراً  من غريه. ول�سعة 
�سربين وو�سع بع�ص الثلج  العقرب ال ت�سكل عموم�ً  خطراً  كبرياً  على الب�لغني، اإذا يكفي تن�ول االأ
على مك�ن الل�سعة عند حدوثه�، وفيم� بعد، ميكن اأن ن�سع �سم�دات م�ء �س�خن على مك�ن الل�سعة 

مل و�سعور اخلدر لتخفيف االأ
حي�ن )انظر �ص 193(. )التنميل(، اللذين يدوم�ن اأ�س�بيع اأو اأ�سهراً  يف بع�ص االأ

طف�ل دون اخل�م�سة من العمر، فقد ت�سكل ل�سعة العقرب خطراً  كبرياً  عليهم، خ�سو�س�ً  اإذا ح�سلت يف الراأ�ص اأو اجل�سم. يف  اأم� االأ
بع�ص البلدان يوجد دواء م�س�د لل�سع�ت، ولكن يجب اأن يحقن به الطفل املل�سوع خالل �س�عتني من حدوث الل�سعة. نعطي الطفل امل�س�ب 
مل. اإذا توقف الطفل عن التنف�ص جنري له تنف�س� ً من فم اإىل فم )قبلة احلي�ة �ص 80(، ونطلب  �سبريين لتخفيف االأ �سيت�مينوفني اأو االأ االأ

امل�س�عدة الطبية ب�سرعة.

رملة ال�صوداء ”الرتيالء“(  ل�صعة العنكبوت )االأ

رملة ال�سوداء“ وف�سيلته� فقد ت�سيب  معظم ل�سع�ت العنكبوت موؤملة، لكنه� غري خطرة. اأم� ل�سعة ”االأ
الب�لغني مبر�ص حقيقي وت�سكل خطراً  كبرياً  على الطفل، وهي ت�سبب اآالم�ً  �سديدة يف ع�سالت املعدة 

مل خط�أ على اأنه ن�جت عن الته�ب الرائدة الدودية(. )وقد يف�سر البع�ص هذا االأ

دوية املفيدة يف هذا  �سيت�مينوفني ونطلب امل�س�عدة الطبية. اإن االأ �سربين اأو االأ العالج: نعطي املل�سوع االأ
املج�ل غري متوافرة ع�دة يف م�ستودع�ت القرى. احلقنة مكونة من ك�ل�سيوم غلوغونيت %10، 10 ميللرت، 
تخفيف  على  ت�س�عد  وهي  دق�ئق،  ع�سر  على مدى  �سديد حقن�ً  ميتد  ببطء  الوريد  داخل  وهي حتقن 

الت�سنج الع�سلي. وقد يكون ا�ستعم�ل الدي�زيب�م )�ص 390( مفيداً  اأي�س�ً . يف ح�ل ظهور عالم�ت ال�سدمة فيجب مع�جلته� )�ص 70( 
طف�ل. ويوجد م�س�د �سم خ��ص لكن احل�سول عليه �سعب. وقد نحت�ج اأي�س�ً  اإىل ا�ستعم�ل حقن الكورتيزون لالأ
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كل اجليد مرا�ص التي حتدث ب�صبب عدم االأ االأ

على  وقدرته  وع�فيته  االن�س�ن  منو  يعتمد  وعليه�  الطيبة.  ال�سحة  اأ�س��ص  هي  املتوازنة  التغذية 
العمل. وحني تتعر�ص التغذية املتوازنة اإىل اخللل ف�إن االن�س�ن ي�س�ب ب�مل�سكالت والعلل. ويكون 
احتي�ج�ت ج�سمه م�س�ب�ً   يلبي  الذي  الك�يف  كل  االأ ب�سبب عدم  املري�ص  اأو  ال�سعيف  ال�سخ�ص 

ب�سوء التغذية.

�سب�ب الرئي�سية وراء امل�سكالت ال�سحية الت�لية: و ”�سوء التغذية“ هو اأحد االأ

طفال: عند االأ
- الكاآبة وعدم احليوية: يكون الطفل كئيبا ً وال يلعب - عدم منو وعدم ازدياد وزنه ب�صكل طبيعي   

- انتفاخ يف القدمني والوجه واليدين وكثريا ً ما ت�صحبه )�ص 297(      
- البطء يف امل�صي اأو التفكري اأو التكلم     قروح اأو عالمات على اجللد

- خفة ال�صعر اأو ت�صاقطه اأو تغري لونه وملعانه - انتفاخ البطن وهزال ال�صاعدين والرجلني    
- �صعف يف الروؤية يف الليل، وجفاف يف العيون، وفقدان مرا�ص وااللتهابات ال�صائعة    �صابة باالأ - االإ

الب�صر والتي تطول مدتها وتكون حاّدة لدرجة قد ت�صبب الوفاة. 

عند ال�صغار والكبار:
- قروح يف زوايا الفم - ال�صعف والتعب      

- قروح اأو اأمل يف الل�صان - فقدان ال�صهية      
- ”حرقة“ اأو خدر )تنميل( يف القدمني نيميا(      - فقر الدم )االأ

وقد تن�س�أ امل�سكالت الت�لية من اأ�سب�ب اأخرى يكون �سوء التغذية احده� اأو اأنه يزيده� �سوءاً  وتعقيداً .
وامل�سكالت هي:

نف )الرع�ف( - نزف االأ �سه�ل       - االإ
- تلبك يف املعدة - االلته�ب�ت املتكررة      

- جف�ف اجللد وت�سققه ذنني       - رنني اأو طنني يف االأ
- خفق�ن القلب ب�سرعة اأو خفق�ن �سديد عند راأ�ص املعدة  - ال�سداع      

- القلق وم�س�كل ع�سبية اأو نف�سية متنوعة  - نزف اللثة اأو احمراره�      
- ت�سمع الكبد وتليفه - �سهولة اإ�س�بة الب�سرة ب�لكدم�ت    

اأو بعده�. وقد يوؤدن �سوء  اأثن�ء الوالدة  م مم� يزيد من خطر وف�ته�  اأثناء احلمل ي�سبب ال�سعف وفقر الدم لدى االأ �صوء التغذية  اإن 
التغذية اأي�س�ً  اإىل اإ�سق�ط احلمل اأو اإىل والدة الطفل ميت اأو �سغري احلجم )حتت الوزن الطبيعي( اأو معتالً .



الطعام اجليد ي�صاعد اجل�صم على مقاومة املر�ص

قد يكون �سوء التغذية هو ال�سبب املب��سر وراء امل�سكالت ال�سحية التي ذكرن�ه�. ون�سيف اإىل ذلك اإن �سوء التغذية ي�سعف قدرة اجل�سم 
مرا�ص، وخ�سو�س�ً  االلته�ب�ت: على مق�ومة كل اأ�سن�ف االأ

�س�بة ب�إ�سه�ل �سديد والذي قد يوؤدي اإىل وف�ته. �سح�ء لالإ طف�ل االأ - الطفل الذي يع�ين �سوء التغذية معر�ص اأكرث من االأ
- احل�سبة ي�ستد خطره� ب�سكل خ��ص على الطفل امل�س�ب ب�سوء تغذية.

�سخ��ص امل�س�بني ب�سوء التغذية وتتدهور ح�له ب�سرعة اأكرث. - ال�سل )الدرن( ينت�سر بني االأ
فراط يف �سرب الكحول( �س�ئع بني امل�س�بني ب�سوء التغذية اأكرث من غريهم. - ت�سمع الكبد )الذي يعود يف بع�ص اأ�سب�به اإىل االإ

مرا�ص الب�سيطة ك�لزك�م الع�دي تدوم لفرتة اأطول وقد توؤدي اإىل الته�ب�ت رئوية عند الذين يع�نون �سوء التغذية. - واالأ

كل اجليد ي�صاعد املري�ص على ال�صفاء االأ

كل اجليد على الوق�ية من املر�ص فح�سب، بل اإنه ي�س�عد املري�ص على ال�سف�ء والتغلب على املر�ص. فعندم� مير�ص  ال تقت�سر ف�ئدة االأ
ن�س�ن تزداد اأهمية الطع�م املغذي. االإ

�سه�ل. وتكون النتيجة اأن الطفل  مه�ت يتوقفن عن اإعط�ء اأطف�لهن طع�م� ً مغذي� ً عندم� مير�سون اأو ي�س�بون ب�الإ �سف، ف�إن بع�ص االأ لالأ
اأن  املري�ص فعليك  الطفل  ي�أكل  الطع�م. حني ال  اإىل  املري�ص يف ح�جة  الطفل  املر�ص، وقد ميوت.  وتقل قدرته على حم�ربة  ي�سعف 

ت�صجعيه على ذلك.

ن �سهيته تخف يف  كل )وذلك الأ احر�سي على اأن ي�أكل وي�سرب قدر ا�ستط�عته. كوين �سبورة. فغ�لب� ً م� يفقد الطفل املري�ص الرغبة يف االأ
اأثن�ء املر�ص(: اأطعميه عدة مرات يف اليوم. وت�أكدي اأي�س�ً  من اأنه ي�سرب الكمية الك�فية من ال�سوائل، واأنه يبول عدة مرات يف اليوم. 

كل كله لي�أكله ب�سكل ع�سيدة. وان مل ي�ستطع الطفل اأكل الطع�م الع�دي، ميكن هر�ص االأ

يداه  تنتفخ  اأي�م قد  لعدة  �سه�ل  ب�الإ الطفل امل�س�ب   : اآخر. مثالً  االن�س�ن مر�س�ً   التغذية عندم� يع�ين  كثرياً  م� تظهر عالم�ت �سوء 
وقدم�ه، اأو ينتفخ وجهه، وتظهر على ج�سمه بقع بنف�سجية اأو قروح وتق�سر على �س�قيه. هذه كله� من عالم�ت �سوء التغذية ال�سديد، وهي 
كل املغذي اأكرث من الع�دة . اأطعميه عدة مرات يف اليوم. ونن�سح ب�إ�س�فة وجبة اإ�س�فية اإىل  تعني اأن الطفل يف ح�جة اإىل مزيد من االأ

طع�م الطفل حتى بعد �سف�ئه وذلك كي ي�ستعيد ع�فيته.

الطعام املغذي مهم و�صروري فى اأثناء املر�ص وبعده

كل اجليد والنظافة هما اأف�صل  االأ    
�صمانة لل�صحة اجليدة.    



كل اجليد اأهمية االأ

ي�س�ب الن��ص الذين ال ي�أكلون جيدا ً ب�سوء التغذية وقد يحدث هذا اخللل ب�سبب عدم اأكل م� يكفي من كل اأنواع الطع�م )�سوء تغذية ع�م 
كث�ر من تن�ول بع�ص  اأو قلة غذاء(، اأو من عدم اأكل اأنواع مطلوبة من الطع�م )مم� ي�سبب اأنواع� ً حمددة من �سوء التغذية(، اأو ب�سبب االإ

طعمة )مثل الدهون، اأنظر �ص 126(. االأ

وميكن اأن ي�س�ب اأي �سخ�ص ب�سوء التغذية اإال اإن �سوء التغذية ي�سكل خطراً  خ��س�ً  على:
نهم يحت�جون اإىل الكثري من الغذاء كي ينموا ويبقوا اأ�سح�ء. طفال: الأ - االأ

اإىل مزيد من الطع�م لتبقى يف �سحة طيبة  ن املراأة عنده� حتت�ج  اأو احلمل، الأ ر�س�ع  اأثن�ء االإ الن�صاء: يف �سن اخل�سوبة وبخ��سة   -
وللحف�ظ على �سحة الطفل اأو اجلنني، وحتى تتمكن من القي�م ب�أعم�له�.

- امل�صنني وامل�صنات: فهم غ�لب�ً  م� يفقدون اأ�سن�نهم و�سيئ�ً  من قدرتهم على التذوق، فال ي�أكلون الكمية الك�فية للبق�ء اأ�سح�ء.

والطفل امل�س�ب ب�سوء التغذية ال ينمو جيدا ً. ويكون ع�دة اأنحف واأق�سر من غريه. وميكن اأن يكون اأي�س� ً �سريع الت�أثر فيبكي كثريا ً ويلعب 
خرى ف�إنه يفقد  مرا�ص االأ �سه�ل اأو ب�الأ طف�ل. وعندم� ي�س�ب هذا الطفل ب�الإ ويتحرك اأبط�أ من غريه وي�س�ب ب�ملر�ص اأكرث من ب�قي االأ

وزن�ً . اإن قي��ص حميط ال�س�عد طريقة مفيدة يف معرفة م� اإذا ك�ن الطفل م�س�ب�ً  ب�سوء التغذية.

طفال: عالمة الع�صد اأو اأعلى الذراع الك�صف على �صوء التغذية عند االأ
طف�ل م� بني 1 - 5 �سنوات: االأ

اإذا ك�ن حميط منت�سف الع�سد )م� بني املرفق والكتف( اأقل من 13.5 �سنتم عند طفل جت�وز الع�م 
ول من عمره فهذا يعني اأنه م�س�ب ب�سوء التغذية. بغ�ص النظر عن بدانة وجهه اأو رجليه اأو يديه. واإذا  االأ

ك�ن حميط منت�سف الع�سد اأقل من 5. 12�سنتم فهذا دليل على اإ�س�بته ب�سوء تغذية ح�د.

ول  طف�ل دون ع�مهم االأ طف�ل ب�نتظ�م هو طريقة اأخرى الكت�س�ف م�ستوى تغذيتهم: نزن االأ اإن وزن االأ
مرة �سهري�ً ، ثم مرة كل ثالثة اأ�سهر بعد ذلك. يزداد

ال�سحة( يف  م�ستخدمني اجلدول اخل��ص )طريق  طف�ل  االأ وزن  ونراجع  ب�نتظ�م.  املع�فى  الطفل  وزن 
الف�سل 21.

الوقاية من �صوء التغذية

تبقين�  ك�فية  يوؤمن ط�قة  اأن  فعليه  عدة ح�ج�ت.  يلبي  نكله  الذي  ف�لطع�م  اجليد.  الطع�م  من  الكثري  ال�سحة  على  املح�فظة  تتطلب 
طعمة التي ن�أكله� يومي�ً . ن�سيطني واأقوي�ء، وعليه اأن يبني ويجدد ج�سمن� ويعطيه حم�ية ك�فية. وهذا يعني �سرورة التنويع يف االأ



�صا�صي والطعام امل�صاعد الطعام االأ

يف معظم اأنح�ء الع�مل، ي�أكل الن��ص يف معظم الوجب�ت نوعا ً اأ�صا�صيا ً من الطعام تكون كلفته قليلة. يف بالدن� العربية. يرتاوح هذا 
رز، الروز(، واحلنطة، والقمح والربغل، واخلبز ب�أنواعه )العي�ص اأو البت�و(. والذرة  )املغربية(، والذرة والدخن  الطع�م بني الرز )االأ

�صا�صي جزءا ً كبري ً من حاجة اجل�صم اليومية اإىل املغذيات. )الك�سرة(. يوؤمن هذا الطعام االأ

�صا�صي وحده ال يكفي للمح�فظة على �سحة االن�س�ن، فهو يحت�ج اإىل اأطعمة م�س�عدة وداعمة. وهذا مهم ب�سكل خ��ص  ولكن الطعام االأ
طف�ل واحلوامل واملر�سع�ت والكب�ر يف ال�سن. لالأ

�سب�عه فهو يبقى معر�س�ً  لي�سبح نحيالً  و�سعيف�ً . ويرجع ذلك اإىل  �س��سي“ وحده وب�لكمي�ت املن��سبة الإ اإذا اأكل الطفل ” الطع�م االأ
�س��سي“ على الكثري من امل�ء والنخ�لة، مم� ميالأ معدة الطفل دون اأن يح�سل غلى الط�قة والغذاء املطلوبني لنموه. احتواء ”الطع�م االأ

طف�ل على تلبية احتي�ج�تهم الغذائية: ون�ستطيع القي�م ب�أمرين مل�س�عدة مثل هوؤالء االأ
قل 5 مرات يومي� ً عندم� يكون الطفل �سغري اأو نحيال ً اأو ب�سورة جيدة. ونطعمه اأي�س� ً وجب�ت خفيفة  طفال بكرثة: على االأ -1 اإطعام االأ

بني الوجب�ت الرئي�سية.

إنه بحاجة اىل اأن ياأكل دائما ً! الطفل كالكتكوت. ا

اأو الع�سل، والتي تعطيه ط�قة  طعمة الغنية ب�لط�قة مثل الزيوت وال�سكر  �صا�صي وخ��سة االأ اإ�صافة اأطعمة م�صاعدة اإىل الطعام االأ  2-
اإ�س�فية.

ت معدة الطفل قبل تلبية احتي�ج�ته الغذائية،  اإذا امتالأ     
ي�سبح الطفل �سعيف�ً  ونحيالً .     

�س��سي: طعمة امل�س�عدة اإىل الطع�م االأ ويحت�ج الطفل اإىل اإ�س�فة نوعني اآخرين من االأ
اأطعمة تبني اجل�صم )الربوتينات(: وقد تكون نب�تية امل�سدر )مثل احلبوب والبقول والبذور واخل�س�ر( اأو حيوانية )مثل اللنب والبي�ص 

وال�سمك والطيور واللحوم على اأنواعه�(.
طعمة الفيت�مين�ت واملع�دن املهمة للج�سم )راجع �ص 118(. اأطعمه حتمي اجل�صم: مثل الف�كهة واخل�سر الداكنة اللون. توؤمن هذه االأ



كل اجليد للمحافظة على ال�صحة االأ

طعمة امل�س�عدة اإىل الطع�م  �س��سي“ يوؤمن لع�ئلتكم معظم - ولي�ص كل - الط�قة واحل�ج�ت الغذائية املطلوبة. ومع اإ�س�فة االأ ”الطع�م االأ
طعمة املذكورة هن� لتبقوا اأ�سح�ء مع�فيني:  �س��سي ميكنكم حت�سري اأطعمة مغذية وغري مكلفة. لي�ص املطلوب اأن ت�أكلوا جميع اأنواع االأ االأ
طعمة امل�س�عدة املتوافرة يف منطقتكم، وح�ولوا اأن ت�سيفوا اأطعمة م�س�عدة من كل جمموعة  طعمة امل�ألوفة لكم مع اإ�س�فة االأ تن�ولوا االأ

 من املجموع�ت الت�لية عدة مرات.
طعمة التي نقدمه� له.  تذكروا: اإن اإطع�م الطفل كمية ك�فية عدة مرات )3 - 5 مرات يومي�ً ( ال تقل اأهمية من نوعية االأ

اأطعمة الط�قة
اأمثلة:

الدهني�ت )الدهن(:الزيوت النب�تية، الزبدة، ال�سمنة.
اأطعمة غنية ب�لدهني�ت: الزيتون، جوز الهند، اللحم املدهن، التمر.

البذور الزيتية: اليقطني، ال�سم�سم، عب�د ال�سم�ص، القرع.
املك�سرات: اللوز، اجلوز، الك�ستن�ء، الف�ستق والفول ال�سوداين.

ال�سكري�ت: ال�سكر، الع�سل، ق�سب ال�سكر، احللوى، الدب�ص
مالحظة: البذور الزيتية واملك�سرات حتتوي على الربوتين�ت، لذلك فهي مفيدة اي�س�ً  يف بن�ء اجل�سم.

�س��سية: حبوب وحنطة وطحني ون�سوي�ت: اأمثلة: طعمة االأ االأ
الرز

املغربية الك�سك�ص  القمح  الربغل،  اخلبز و“العي�ص“، 
الذرة )الك�سرة(

املعكرونة )املكرونة(
�س��سية م�سدر مفيد للط�قة اأي�س�ً . واحلبوب واحلنطة  طعمة االأ مالحظة: اإن االأ

)وخ��سة الك�ملة وغري املق�سرة( م�سدر ثمني من الربوتين�ت واحلديد والفيت�مين�ت. 
�س��سية“ اأقل كلفة، يف الع�دة. طعمة االأ و“االأ

طعمة التي ت�س�عد على البن�ء( اأطعمة البن�ء: )الربوتين�ت، اأو االأ
اأمثلة: 

خ�سر،  احلبوب والبقول: الفول )املدم�ص(، والفالفل، العد�ص العرت االأ
الفريكة، احلم�ص، ال�سمربة. الدخن، اللوبي�ء، الب�زالء )ب�سلة(.

البذور: القرع ، اليقطني، ال�سم�سم ، عب�د ال�سم�ص.
املك�سرات: اللوز، اجلوز، الك�ستن�ء، الف�ستق والفول ال�سوداين. 

جب�ن،  طعمة من اأ�سل حيواين: اللنب/ احلليب، البي�ص )العظم(، االأ االأ
اللنب الزب�دي، ال�سمك )احلوت(. الفراخ / الدج�ج، اللحوم، اجلدي، 

وز والبط، احلم�م والزغ�ليل، الع�س�فري،  بل، العلو�ص،> االرانب، االأ البقر، االإ
اجلراد.

طعمة ي�س�به التدري�ص عن ”اأنواع الطع�م“ ولكنه يعطي اأهمية خا�صة  نواع االأ مالحظة اإىل الع�ملني يف حقل التغذية: هذا الت�سنيف الأ
طعمة امل�صاعدة والغنية بالطاقة. اإن هذا  �صا�صي التقليدي، ولتقدمي وجبات عدة مع اال�صتعانة باالأ لتوفريها يكفي من الطعام االأ

يالئم موارد وح�ج�ت الع�ئالت الفقرية ب�سكل اأف�سل.

طعمة امل�س�عدة على  اأو االأ اأطعمة احلم�ية: )الفيت�مين�ت واملع�دن 
احلم�ية(

اأمثلة:
اخل�سر )الغالل(:اخل�سر ذات االأ وراق الداكنة، امللوخية، ال�سب�نخ، 
الكراف�ص،  البقدون�ص )معدون�ص(،  البندورة، اجلذر،  الطم�طم / 
البط�ط�ص. ال�سمندر، القرنبيط، امللفوف، اللفت، الفلفل، الكرنب، 

الله�نة، اجلزر. . .
امل�جن�،  ج��ص،  االإ التف�ح،  املوز،  الربتق�ل،  الليمون،  الف�كهة: 

احلوافة..



كيف نكت�صف �صوء التغذية

طفال الذين يحتاجون الطعام املغذي من اأجل اأن ينموا  عند الفقراء من الن��ص، جند اأن �صوء التغذية غالبا ً ما يكون اأ�صد عند االأ
جيداً ويبقوا اأ�صحاء. وهن�ك اأ�سك�ل خمتلفة من �سوء التغذية:

�صوء التغذية الب�صيط:
 . للعي�ن دائم�ً  اأنه ال يكون ظ�هر.  اإال   ، انت�س�راً  التغذية  اأ�سك�ل �سوء  اأكرث  الب�سيط  التغذية  اأن �سوء  الرغم من  على 

�سح�ء الذين يتغذون تغذية ح�سنة. طف�ل االأ ف�لطفل ال ينمو اأو اأن وزنه ال يزداد مثل االأ
والطفل يف هذه احل�ل يبدو، يف الع�دة، �سغري احلجم ونحيالً ، من دون اأن ي�سكو املر�ص. ولكن �سوء التغذية يحرمه 
فهو  طف�ل. وهكذا  ن�سطة اجل�سدية مثل غريه من االأ مرا�ص، ومينعه من القي�م ب�الأ من املق�ومة الالزمة ملح�ربة االأ
من  طف�ل  االأ هوؤالء  مثل  يع�ين  ال�سليم.  الطفل  يالزم  اأطول مم�  فرتة  مر�سه  ويالزمه  بكثري  اأ�صد  مير�ص مر�صا ً 
اإ�س�بتهم وقد تتحول اإىل الته�ب رئوي  �سه�ل والزك�م / الر�سوح�ت ونزالت الربد كرث من غريهم. وتطول فرتة  االإ
خرى اأكرث خطورة، وقد يتوفى بع�سهم  مرا�ص االأ �س�بة ب�حل�سبة وال�سل واالأ اأو نزلة �سدرية )نيموني�(. وتكون االإ

ب�سبب ذلك.

بعلة �سديدة. وهن�  اأن ي�س�بوا  الك�فية من الطع�م قبل  ب�لعن�ية اخل��سة والكمية  ب�سوء تغذية  طف�ل امل�س�بون  اأن يحظى االأ من املهم 
طف�ل ب�سكل منتظم وت�سجيل الوزن على البط�قة ال�سحية )اإذا وجدت( وقي��ص حميط منت�سف الع�سد )�ص 109(  تكمن اأهمية وزن االأ

مل�س�عدتن� على اكت�س�ف ح�الت �سوء التغذية املبكرة، ومع�جلته�.
اتبعوا ار�صادات الوقاية من �صوء التغذية.

�صوء التغذية ال�صديد:
طف�ل الذين ال يح�سلون على الكمية  طف�ل الر�سع الذين فطموا ب�كراً  اأو مت فطمهم فج�أة، وكذلك االأ ي�سيب �سوء التغذية ال�سديد االأ
الك�فية من اأطعمة الط�قة. وغ�لب�ً  م� يظهر �سوء التغذية ال�سديد بعد اإ�س�بة الطفل ب�إ�سه�ل اأو عدوى اأو مر�ص.  وميكنن�، ع�دةً ، متييز 

الطفل امل�س�ب ب�سوء التغذية ال�سديد دون اللجوء اإىل اأي مق�يي�ص. واملث�الن على �سوء التغذية ال�سديد هم�:

نق�ص ال�صعرات احلرارية )�صوء التغذية اجلاف، مرا�صمو�ص، ال�صغل، ال�صور، الهزال(:

طعمة، وال ح�جته من ال�سعرات )الوحدات( احلرارية ب�سكل خ��ص. اإنه يع�ين نق�ص  ال ين�ل هذا الطفل ح�جته الك�فية من اأي نوع من االأ
اإنه جمرد  امل�ستمر. ج�سمه نحيل و�سغري و�سعيف.  التجويع  اأو  التغذية اجلاف،  �صوء  اأو  ال�سعرات احلرارية 

”جلد وعظم“.
هذا الطفل يف ح�جة م��سة اإىل الطع�م، وخ�سو�س�ً  الطع�م الفني ب�لط�قة والوحدات احلرارية.

- قد ينعم التعر اأي ي�سبح رفيع�ً 
- مالمح وحه رجل عجوز

- ج�ئع دائم�ً 
- انتف�خ يف البطن )مثل اجلرة / القلة(

- انخف��ص �سديد يف الوزن
طراف. - نحيل و�سعيف، وخ�سو�س�ً  يف ال�سدر واالأ



نق�ص الزالل )�سوء التغذية املبتل ، كوا�سيوركور، الق�سر، مر�ص الغرية، مر�ص كوا�ص(:
ت�سمى ح�لة هذا الطفل �صوء التغذية املبتل ب�سبب انتفاخ يديه وقدميه ووجهه. وحتدث هذه احل�لة عندم� ال ين�ل هذا الطفل ح�جته 
طعمة امل�س�عدة على البن�ء ومن هن� ت�سمية نق�ص الزالل )الربوتني(. وعندم� ال يتلقى اأطعمة الط�قة بكمية ك�فية  من الربوتين�ت واالأ

فقد يحدث اأن ج�سمه يحرق م� فيه من زالل
ن�سجة. )بروتين�ت(. وقد يبدو بدين�ً ، ولكن االنتف�خ يخفي حتته ال�سمور والتلف اللذين اأ�س�ب� االأ

- وجه منتفخ ك�لقمر. 
- توقف عن النمو

- قروح وتق�سر يف اجللد
- انتف�خ اليدين والقدمني

- تغري يف لون ال�سعر والب�سرة
- الع�سدان نحيالن 

- �سمور يف الع�سالت )ولكن رمب� مع بع�ص ال�سحم اأحي�ن�ً (
- يبدو تع�س�ً 

خرى. ي�صاب الطفل اأوال ً باالنتفاخ وبعده� تبداأ العالم�ت االأ

يحت�ج مثل هذا الطفل اإىل الطع�م مرات كثري )اأطعمة البن�ء، راجع �ص 111(.
كل الذي مت خزنه طويالً  اأو الف��سد اأو امل�س�ب ب�لعفن. وح�ولوا اأن تتجنبوا اإطع�مه االأ

اأ�صكال اأخرى من �صوء التغذية:
كرث انت�س�را ً من �سوء التغذية مند الفئ�ت الفقرية من الن��ص هي تلك التي ي�سببه� اجلوع )نق�ص ال�سعرات( اأو نق�ص الزالل.  �سك�ل االأ االأ

اإال اأنه توجد اأ�سك�ل اأخرى من �سوء التغذية تنتج من نق�ص الفيت�مين�ت واملع�دن يف م�آكل الن��ص:

.)226 طف�ل الذين ال ي�أكلون الك�يف من فيت�مني ”اآ/ A“ )�ص  - الع�صى الليلي: ي�سيب االأ
.)125 - داء الك�صاح: ينتج من نق�ص يف فيت�مني ”د / D“ )�ص 

- م�صاكل جلدية متنوعة وقروح على ال�صفاه ويف الفم اأو نزف يف اللثة: تنتج هذه امل�سكالت عن عدم تن�ول الك�يف من الف�كهة واخل�سر 
خرى التي حتتوي فيت�مين�ت معينة )�ص 208 و 232(. طعمة االأ واالأ

�سخ��ص الذين ال ي�أخذون ح�جتهم من م�دة احلديد )�ص 124(. نيميا(: ي�سيب االأ - فقر الدم )االأ
يودين )�ص 130(. - ت�صخم الغدة الدرقية )غويرت(: ينتج عن نق�ص م�دة اليود/ االأ

والتدريب“  التعليم  يف  ال�صحي  العمل  ”دليل  ب�لتغذية، ميكن مراجعة كت�ب  املت�سلة  ال�سحية  امل�سكالت  املعلوم�ت حول  ملزيد من 
طف�ل املعوقني“ )الف�سل 13 و 30(، )انظر املراجع يف اآخر هذا الدليل(. )الف�سل 25( وكت�ب ”رع�ية االأ



كل  طرق لتح�صني نوعية االأ
ر�ص يف حال عدم توفر املال اأو االأ

اأ�سب�ب كثرية للمج�عة و�سوء التغذية، ويف طليعته� الفقر. ويف كثري من بالد الع�مل تتحكم قلة قليلة من الن��ص مبعظم الرثوة  هن�ك 
ر�ص اأي مردود غذائي. وقد يحدث اأي�س� ً اأن  ر�ص. وهم يزرعون القطن اأو النب اأو التبغ لبيعه وزي�دة اأموالهم من دون اأن يكون لتلك الأ واالأ
كرب من ربح املح�سول. ال ميكن حل م�صكلة  ر�ص ليزرعه� في�س�ركه امل�لك وي�أخذ الق�سم االأ ي�ست�أجر الفالح ال�سغري قطعة �سغرية من االأ

ن�صاف. إذا تعلم النا�ص اأن يعاملوا بع�صهم بع�صا ً بالعدل واالإ الفقر واجلوع اإال ا

ولكن توجد طرق كثرية ميكن للفقري اأن ي�ستخدمه� من اأجل حت�سني غذائه بكلفة قليلة. ويف مقدمة هذا الكت�ب )كلم�ت اىل الع�مالت 
ر�ص كزراعة املحا�صيل بالتناوب،  كث�ر من اإنت�ج الطع�م، ومنه� حت�سني ا�ستغالل االأ والع�ملني يف الرع�ية ال�سحية(، نقرتح عدة طرق لالإ
غذية  وحت�سني طرق الري، وتربية ال�صمك والنحل، وحت�سني طرق تخزين احلبوب، وزراعة احلدائق املنزلية، واالهتم�م ب�سن�عة االأ
اأو جمموعة  ه�يل  االأ تع�ون  اإذا   .  ).  .  . والطر�سي  واملخلالت  املربي�ت  والف�كهة و�سن�عة  ”املوؤونة“ )مثل جتفيف اخل�سر   / املنزلية 

ع�ئالت وتك�تفوا مع�ً  الإجن�ز اأحد هذه امل�س�ريع  ف�إن م�ستوى التغذية �سريتفع.

ر�ص  ر�ص اأن تقدم الغذاء اإال لعدد �سغري من الن��ص. ويرى بع�ص الن��ص اأنه حني تكون االأ ومن املعروف اأنه ال ميكن لقطعة �سغرية من االأ
طف�ل اإال العدد الذي  ن�س�ن م�سبق�ً ، فال ينجب من االأ خرى حمدودة اأي�س�ً ، يكون من احلكمة والعقل اأن يخطط االإ حمدودة واملوارد االأ
طف�ل �سرورة اقت�س�دية. اإذ غ�لب�ً  م� ين�سم  ي�ستطيع اإطع�مه ب�سكل جيد. ولكن ب�لن�سبة اإىل العديد من الع�ئالت الفقرية، ف�إن كرثة االأ
الولد يف عمر 10 - 12 �سنة اإىل القوة الع�ملة لينتج اأكرث مم� يكلف اأهله. ومبعنى اآخر ف�إن عدم وجود ال�سم�ن االجتم�عي واالقت�س�دي 
الع�ئالت  ر�ص يف خلق  الن��ص واالأ التوازن بني  ج�بة عن مو�سوع  االإ طف�ل. وال تكمن  اإجن�ب املزيد من االأ اإىل  الن��ص  يف املجتمع يدفع 
جور املن��سبة واأخذ خطوات فعلية ملح�ربة الفقر. عنده� فقط يتقبل الن��ص  ر�ص ب�سكل ع�دل ودفع االأ ال�سغرية بل يف اإع�دة توزيع االأ
التعّلم  ال�صحي فى  العمل  ”دليل  الف�سل 23 من:  ر�ص )راجع  واالأ الن��ص  التوازن بني  ا�ستمرار  وي�أملون يف  �سرة �سغرية  االأ تكون  اأن 

والتدريب“(.

�سرة م�له  ومن ال�سروري اأن ن�ستخدم امل�ل بحكمة عندم� تكون كميته حمددة. وهذا يعني التع�ون والنظر اىل امل�ستقبل. فال ينفق رب االأ
القليل على �سراء الدخ�ن اأو الق�ت بدالً  من �سراء الطع�م املغذي اأو الدج�ج )الذي يعطي بي�س�ً ( اأو على م� ميكن اأن يح�سن �سحة 
طف�لهم بدال ً من ا�ستخدام املبلغ نف�سه ل�سراء البي�ص  ه�يل ال�سكري�ت وامل�سروب�ت الغ�زية الفوارة )الك�زوز( الأ الع�ئلة. وي�سرتي بع�ص االأ

ه�يل وابحثوا معهم عن احللول. خرى املغذية. ن�ق�سوا املو�سوع مع االأ طعمة االأ اأو احلليب )اللنب( اأو االأ

طفالكم، ومل يكن لديكم اإال القليل من النقود، إذا كنتم تريدون ال�صحة والعافية الأ ا
ف�صل اأن ت�صرتوا لهم البي�ص اأو الطعام املغذي، بدال ً من �صراء امل�صروبات الغازية. فاالأ



اأكل اأف�ص بكلفة قليلة

طعمة امل�س�عدة والتي توؤمن الط�قة وبن�ء  ي�أكل العديد من الن��ص يف الع�مل اليوم امل�أكوالت الن�سوية والتي متالً  املعدة دون اإ�س�فة االأ
طعمة التي تبني اجل�سم. وخ��سة تلك امل�ستقة من احليوان�ت ك�حلليب واللحم. اجل�سم وحم�يته. اأحد اأ�سب�ب ذلك هو ارتف�ع ثمن االأ

)تعطي  تنتجه�  التي  الغذاء  كمية  من  اأكرب  اأر�ص  م�س�حة  تتطلب  واحليوان�ت  احليوانية.  طعمة  االأ كلفة  دفع  الن��ص  معظم  ي�ستطيع  ال 
البقرة الواحدة 200 كلغ من اللحم، اأي م� ي�س�وي 500 وجبة طع�م يف حني ميكن ت�أمني 18000 وجبة للن��ص من كمية احلبوب التي 
طعمة النباتية التي تبني اجل�صم مثل احلنطة  إذا هم زرعوا اأو ا�صرتوا االأ ت�ستهلكه� البقرة الواحدة!(. وميكن اأن يكون النا�ص اأ�صحاء ا
اخلبزاأو  �صا�صي“ )كالرزاأو  االأ ”طعامهم  جانب  اإىل  واملك�صرات  الزيتية  والبذور  والفول  واحلم�ص  والعد�ص  واللوبيا  والفا�صوليا 

الك�صك�ص(.

ميكن اأن يكون النا�ص اأ�صحاء واأقوياء
خرى نباتيا ً. طعمة امل�صاعدة االأ حتى ولو كان م�صدر معظم الربوتنات واالأ

جب�ن والبي�ص والفراخ( فيمكن اإ�س�فة بع�سه� اإىل الواجب�ت. لب�ن واالأ اأمل اإذا توافرت الربوتين�ت احليوانية )ك�ل�سمك واالأ
املختلفة  الربوتين�ت  من  اجل�سم  ح�ج�ت  يلبي  ف�لتنوع  منه�،  اثنني  اأو  واحد  بنوع  تكتفوا  واأال  النباتية،  طعمة  االأ تنوعوا  اأن  ح�ولوا 
والفيت�مين�ت واملع�دن ب�سكل اأف�سل، كم� ان اإ�س�فة اخل�سر اإليه� يجعله� ت�سكل وجبة متوازنة ومغذية. ويعرف الن��ص يف بالدن� قيمة 
غذية، اإذ جند الوجب�ت الت�لية: يف م�سر: الك�صري حيث يجتمع العد�ص مع املعكرونة والرز وال�سل�سة والب�سل. ويف بالد  التنوع يف االأ
ال�س�م: املجدرة واملدردرة: عد�ص ورز )اأو برغل( + ب�سل، واملخلوطة: حم�ص + برغل + قمح + ف��سولي� + عد�ص + ب�سل. ويف بلدان 

املغرب العربي: الك�صك�صي دون علو�ص: ك�سك�ص +  حم�ص + بط�ط� + جزر. واملقرونة: معكرو نة + حم�ص.
اقرتاحات اأخرى للح�صول على بروتينات وفيتامينات ومواد معدنية بكلفة قليلة:

اأو لنب ال�سدر. وا�ستخدمن� التعبريين لنغطي التع�بري الواردة يف  م ) ونق�سد به حليب  -1 لنب / حليب االأ
اإنه اأكمل واأ�سح غذاء  م يف بالد ال�س�م (:  م يف م�سر هو ذاته حليب االأ املنطقة العربية. فم� يعرف بلنب االأ
م كمي�ت ك�فية من الربوتين�ت النب�تية ف�إنه� حتوله� اإىل الغذاء الك�مل للر�سيع، اأي  للر�سيع. فعندم� ت�أكل االأ

م وطفله�. حليب ال�سدر. الر�س�عة نعمة لالأ
ف�سل من  رخ�ص واالأ -2 البي�ص )العظم( والدجاج )الفراخ(: البي�ص يف كثري من بلدان الع�مل مع الربوتني االأ
خرى. وميكن مزج البي�ص مع طع�م الطفل اأثن�ء مرحلة الفط�م، اأو ا�ستعم�له اإىل  بني الربوتين�ت احليوانية االأ

م مع منو الطفل. ج�نب لنب االأ
يبقى البي�ص النيء يف ح�لة �سليمة مدة 10 اأي�م، وتطول املدة بعد �سلقه. وميكن تقدمي ق�سر البي�ص )بعد غليه 
وطحنه جيداً  وخلطه مع الطع�م( اإىل املراأة احل�مل التي تع�ين ت�سنج�ً  يف الع�سالت اأو قروح اأو تخلخالً  يف 

�سن�ن ب�سبب نق�ص الكل�ص )الك�ل�سيوم(. االأ
ويكون الدج�ج يف الع�دة قليل الكلفة، خ�سو�س�ً  اإذا ك�نت الع�ئلة تربي الدج�ج بنف�سه�.

طعمة غنية جدا ً ب�لربوتين�ت  �صماك )احلوت(: كل هذه االأ -3 الكبد والقلب والكلى )الكالوي( والطحال واالأ
والفيت�مين�ت واحلديد )الالزم ملع�جلة فقر الدم(. وقد تكون اأرخ�ص ثمن� ً من اللحم. وميكن اأن يكون ال�سمك  

اأي�س� ً اأقل كلفة من  اللحم، يف حني اأنه ك�للحم مفيد وغني ب�لربوتين�ت، ف�سال ً عن اأنه يحتوي على م�دة اليود 
اإذا ك�ن م�سدره البحر.



-4 الفا�صوليا والعد�ص والفول وغريها من البقول: هذه كله�  قليلة الثمن ولكنه� غنية ب�لربوتين�ت. وكمية الفيت�مين�ت تكون فيه� 
طف�ل  اأعلى قبل تق�سريه�. وتزداد كمية الفيت�مين�ت فيه� اإذا برعمت )�سط�أت( قبل طبخه�. الف��سولي� يعكن اأن ت�سكل طع�م� ً مغذي� ً لالأ

بعد طبخه� جيداً  وهر�سه� )راجع �ص ك 12(.
اإن الف��سولي� والب�زيالء والبقول )ك�حلم�ص والعد�ص والفول( لي�ست فقط قليلة الكلفة، بل ان زراعته� تزيد 

خ�سوبة الرتبة وحت�سنه� للزراعة فيم� بعد. لذلك ف�إن تنويع املح��سيل فكرة جيدة.
خ�سر الداكن على ن�سبة من الربوتني وبع�ص احلديد  -5 اأوراق اخل�صر الداكنة: حتتوي اخل�سر ذات اللون االأ

”اآ“. ومنه� ال�سب�نخ وامللوخية واخل�ص واأوراق. الف��سولي� واللوبي�ء والقرع والكو�س�  وكثرياً  من الفيت�مني 
لزي�دة  ال�سغري  الطفل  غذاء  مع  وخلطه�  وطبخه�  مو�سمه�  يف  جتفيفه�  وميكن  مغذية  وهي  )ال�سجر(. 

الربوتني والفيت�مين�ت فيه.
مالحظة: ان اخل�سر التي يكون لون اأوراقه� اأخ�سر ف�حت�ً ، مثل اخل�ص امل�ستورد والقث�ء، فيه� كمية قليلة 
جداً  من الربوتني اأو الفيت�مين�ت. ونظراً  لقّله قيمته� الغذائية ين�سح بتبديل زراعته� ب�خل�سر الداكنة، 

مك�ن. عند االإ
�سمر كمية من  االأ �سمر والك�سك�سي  االأ يف اخلبز  �صمر:  �صمر والك�صك�صي االأ ”العي�ص“  االأ -6 اخلبز 
لي�ف  بي�ص. وهو غذاء �سحي. وت�س�عد االأ الفيت�مين�ت اأكرب من تلك املوجودة يف اخلبز والك�سك�سي االأ
�س�بة ب�سرط�ن االمع�ء. ويف ح�لة عدم  م�س�ك وتقلل من احتم�ل االإ املوجودة فيه على اله�سم ومتنع االإ

بي�ص. �سمر ميكن اإ�س�فة بع�ص النخ�لة )وهي قليلة الكلفة( اإىل الطحني االأ توفر اخلبز االأ

-7 النقع يف الكل�ص: ينقه الن��ص يف اأمريك� اجلنوبية الذرة الن��سفة يف الكل�ص )اجلري( قبل طحنه�، 
ن ذلك يجعله� غنية ب�لك�ل�سيوم. والزيتون املكبو�ص ب�لكل�ص يزيد الك�ل�سيوم يف الغذاء اأي�س�ً . الأ

اإذا ح�فظن� على  غذية وترتفع قيمته� الغذائية  تزداد ف�ئدة هذه االأ خرى:  8 الرز والقمح واحلبوب االأ
اأكرث من  نه يح�فظ على الفيت�مين�ت فيم�  اأثن�ء طحنه�. وين�سح بطحنه� طحن�ً  معتدالً  الأ ق�سرته� يف 

الطحن ال�سديد.
-9 طبخ معتدل وقليل من املاء: تطبخ اخل�سر والف�كهة وعموم امل�أكوالت طبخ�ً  معتدالً  مع قليل من 
امل�ء. وينبغي عدم املب�لغة يف طبخه� ملدة طويلة فقد يوؤدي ذلك اإىل خ�س�رة يف الفيت�مين�ت والربوتين�ت. 

ويفيد ا�ستعم�ل م�ء ال�سلق لل�سرب اأو ل�سنع احل�س�ء )ال�سوربة(.
ن اخل�سر الذابلة تفقد جزءا ً كبريا ً من قيمته�  ح�ولوا اأن تطبخوا اخل�سر وهي ط�زجة ويف مو�سمه�، الأ

الغذائية. وتكون ف�ئدة اخل�سر والف�كهة اأكرب مع ق�سوره�.

 )G/ 10 الفواكه الربية: كثري من الفواكه الربية )مثل التوت والثمرة اللبية( يكون غني�ً  ب�لفيت�مني )ج-
وب�ل�سكر الطبيعي. وهي ت�سكل م�سدراً  مكمالً  من الغذاء والفيت�مين�ت )ولكن ت�أكدوا من متييز الفواكه 

ال�س�مة يف منطقتكم!(
 

نيمي�( وي�سعب مع�جلته، من املفيد طبخ  م�كن التي ينت�سر فيه� فقر الدم )االأ يف االأ -11 طبخ احلديد: 
الطع�م يف اأوعية م�سنوعة من احلديد، اأو و�سع قطعة من  احلديد مع الطبخ يف الوع�ء، فيت�سرب احلديد منه� اإىل الطع�م املطبوخ.



قرا�ص اأم احلقن اأم اأدوية ال�صراب اأم الطعام؟ م�صادر الفيتامني: االأ

يحت�ج ج�سمن� يف الع�دة اإىل كمية قليلة من الفيت�مين�ت واملع�دن. و تتواجد مثل هذه الكمية بدرجة ك�فية يف الطع�م اإذا ك�ن الطع�م 
ف�سل دائم�ً  اأن ن�أكل اأكالً  منوع�ً  بدالً  من ا�ستعم�ل اأقرا�ص الفيت�مني اأو احلقن اأو م�ستح�سرات ال�سراب. متنوع�ً . ومن االأ

ن مثل هذا الدواء ال يفيد ال�سخ�ص ال�سليم )�ص -51 ن�س�ن الذي ي�أكل اأكالً  متنوع�ً  ال يحت�ج اإىل اأخذ اأي دواء فيه فيت�مين�ت، الأ اإن االإ
52(. ف�أدوية الفيت�مني ب�أ�سك�له� املختلفة ال تعطي اإال يف ح�ل وجود نق�ص يف الفيت�مين�ت اأو للوق�ية من نق�سه� نتيجة عدم وجوده� يف 

الطع�م. وت�ستعمل اأي�س�ً  يف ح�الت �سوء التغذية.

ول اأرخ�ص من احلقن وخطره اأقل. ال حتقنوا  والفيت�مني الذي يتم اأخذه من طريق الفم له ف�علية الفيت�مني ب�حلقن نف�سه�. لكن االأ
طعمة املغذية. ف�سل اأخذه� عرب الفم. واأف�سل طريقة هي احل�سول عليه� من االأ الفيت�مين�ت! من االأ

واإذا ا�سرتيتم م�ستح�سرات الفيت�مني، يجب الت�أكد من اأنه� حتتوي على جميع اأنواع الفيت�مين�ت واملواد املعدنية 
التي تنق�ص يف الوجب�ت الن�سوية ب�سكل ع�م )وهي ال�س�ئدة يف املجتمع�ت احلديثة(. هذه الفيت�مين�ت واملواد املعدنية هي:

 - الني��سني )ني��سين�ميد(
- فيت�مني بB1 / 1 )ثي�مني(

- فيت�مني بB2 / 2 )ريبوفالقني(

نيمي�(.  - احلديد )فر�ص �سلفيت اأو �سلف�ت احلديد اأو �سلف�ت الفرو�ص اإلخ( وخ�سو�س�ً  للحوامل وامل�س�بني بفقر الدم )االأ
وال تعطي اأقرا�ص الفيت�مين�ت املنوعة ال حتتوي على الكمية املطلوبة من احلديد. اإن اأقرا�ص احلديد اأكرث ف�ئدة.

ف�سالً  عن اإىل ذلك، ف�لن��ص يف ح�الت حمددة يحت�جون  اإىل:
- حم�ص الفوليك )فولي�سني( للحوامل.

“A / فيت�مني ”اآ -
طف�ل ال�سغ�ر �سكوربيك( لالأ االأ - فيت�مني ”ج / C“)حم�ص 

طف�ل ال�سغ�ر - فيت�مني ”د / D ” )وخ��سة اخلدج منهم( لالأ
يودين )يف املن�طق الغدة الدرقية( - اليود / االأ

�سخ��ص الذين يتن�ولون  م  واالأ االأ  لنب  ير�سعون  ال  الذين  الر�سع  طف�ل  لالأ - فيت�مني ”بB6 / 6“ )البرييدوك�سني( 
اأدوية �سد ال�سل.

طف�ل الذين ال يح�سلون على كف�يتهم من الك�ل�سيوم يف طع�مهم. اإن م�سدر  - الك�ل�سيوم للن�س�ء املر�سع�ت، واالأ
غذية املح�سرة مع الكل�ص )جري(. الك�ل�سيوم هو احلليب )اللنب( واجلنب اأو االأ



ماذا نتجّنب يف طعامنا؟
كل حني مير�سون. وقد يظنون اأن كثرياً  من امل�أكوالت  يعتقد الكثريون اأن اأنواع�ً  حمددة من امل�أكوالت ت�سر بهم. وميتنع اآخرون عن االأ
م التي ولدت حديث� ً. وقد يكون بع�ص هذه املعتقدات معقوال ً، اإال اأن �سرره� كبري. وغ�لب� ً م� يتح��سى الن��ص اأثن�ء مر�سهم تلك  ي�سر االأ

امل�أكوالت ال�سرورية ل�سف�ئهم. 
يكون املري�ص اأكرث ح�جة من ال�سخ�ص ال�سليم اإىل الطع�م الذي ي�س�عد على بن�ء ج�سمه. لذا، يجب اأن نهتم ب�لغذاء الذي يحت�ج اإليه 
طعمة هي تلك الغنية ب�لط�قة اإىل ج�نب الف�كهة واخل�سر والبقول واحلبوب  املري�ص اأكرث من اهتم�من� مب� ميكن اأن يوؤذيه. وهذه االأ

واملك�سرات واحلليب والبي�ص واللحوم على اأنواعه�.
طعمة التي تفيدنا ونحن اأ�صحاء تفيدنا اأي�صا ً حني منر�ص االأ

�سي�ء التي ت�سر بن� ونحن اأ�سح�ء، يزداد �سرره� حني منر�ص. علين� جتنب الت�يل: االأ

طف�ل )�ص 149( وي�سبب م�سكالت اأخرى.  - التدخني: ميكن اأن ي�سبب �سع�ال ً مزمن� ً اأو �سرط�ن الرئة كم� انه ي�سر املدخنني وخ��سة االأ
�سخ��ص الذين يع�نون م�سكالت يف الرئة ك�ل�سل والربو والته�ب الق�سبة الهوائية. وب�سكل خ��ص، ف�لتدخني ي�سر ب�الأ

طعمة الدهنية والبهارات والقهوة قد يزيد قرحة املعدة �سوءاً  وي�سبب م�سكالت اأخرى يف اجله�ز اله�سمي. كث�ر من االأ - االإ
�سن�ن. ولكن تن�ول القليل من ال�سكر ميكن اأن ي�س�عد على توفري الط�قة لل�سخ�ص  كث�ر من ال�صكر واحللويات يف�سد ال�سهّية وي�سو�ص االأ - االإ

املري�ص اأو الطفل �سيء التغذية.
ع�س�ب اأو تزيده� �سوءاً ، كم� اأنه� تخلق م�سكالت  - امل�صروبات الكحولية واخلمور: ت�سبب ت�سمع الكبد وم�سكالت يف املعدة والقلب واالأ

اجتم�عية.
ري�ف، يتم غلي ال�س�ي مرة بعد اأخرى، وهذا يولد يف ال�س�ي م�دة  كث�ر من ال�صاي ينبه اجل�سم. ويف بع�ص املن�طق، وخ�سو�س� ً يف االأ - االإ
نيمي�(. ويف من�طق اأخرى يعتقد الن��ص  التني التي حتد من قدرة اجل�سم على امت�س��ص م�دة احلديد مم� يف�قم م�سكلة فقر الدم )االأ
نه لي�ص لل�س�ي اأي قيمة غذائية. وي�سيف الن��ص عندن�  طف�ل ال�سغ�ر. وهذه ع�دة �س�رة، الأ اأن ال�س�ي مثل اللنب / احلليب فيعطونه لالأ

�سن�ن. بي�ص اإىل ال�س�ي، وهذا يرتك ”طبقة حلوة“ يف الفم ت�سبب ت�سو�ص االأ الكثري من ال�سكر االأ
-م�صغ القات: وهو نب�ت منبه يكرث تع�طيه )تخزينه يف الفم( يف اليمن وال�سوم�ل. يوؤذي ال�سحة ويهدر امل�ل. والق�ت يف�سد ال�سهية 

نيمي�( وم�سكالت �سحة كثرية. وي�سبب فقر الدم )االأ



طعمة الط�زجة. وا�ستعم�له� بكرثة  طف�ل التج�رية(: لي�ست بديال ً من االأ - املعلبات )اأو الطع�م اجل�هز يف العلب ومنه� معلب�ت طع�م االأ
نه� حتتوي على ن�سبة كبرية من املواد الكيمي�ئية واحل�فظة. وهذه املواد اال�سطن�عية موؤذية ويحتمل اأن ت�سبب ال�سرط�ن  فيه �سرر الأ

�سرة. قل من املواد احل�فظة( كم� اأن ثمنه� مكلف يرهق ميزانية االأ �سواق 400  نوع على االأ )يوجد يف االأ

عند ا�ستعم�ل املعلب�ت يجب جتنب املعلب�ت الف��سدة وال�س�مة. ومن عالم�ت املعلب�ت الف��سدة: تكون العلبة منتفخة، اأو ي�سمع عند فتح 
العلبة �سوت ”تنفي�ص“، اأو يكون له� رائحة كريهة اأو غريبة، اأو يالحظ تغري يف لون حمتوي�ته�، اأو وجود �سداأ يف داخل العلبة )اأحي�ن�ً  

ميتد ال�سداأ من اخل�رج اىل داخل العلبة(، اأو وجود التواء يف �سكل العلبة )اأي ال يكون �سكله� �سليم�ً (.

تاأكدوا دائما ً من تاريخ االنتاج وتاريخ انتهاء ال�صالحية على العلبة.
جتنبوا املعلبات التي ال حتمل تاريخ انتهاء ال�صالحية.

دائم�ً   ا�ستعملوا  ع�مة  وكق�عدة   . �سديداً  خطراً   ت�سكل  فهي  احذروا،  ورائحته�(.  لونه�  تغري  التي  )وخ�سو�س�ً   الفا�صدة  طعمة  -االأ
طعمة الط�زجة غري املعلبة )اأو املكررة( فهي اأكرث �سحة و�سالمة. االأ

اأي مواد مغذية غري ال�سكر. وكمية ال�سكر فيه� ال  - امل�صروبات الغازية والفوارة )ومنها الكازوز وم�صروبات ال�صودا( ال حتتوي على 
طف�ل الذين يكرثون من هذه امل�سروب�ت يعر�سون اأ�سن�نهم للت�سو�ص وهم م� زالوا �سغ�ر.  ت�س�وي قيمة الثمن الذي ندفعه ل�سرائه�. واالأ
�سخ��ص الذين يع�نون احلمو�سة الن�جتة عن �سوء اله�سم وعلى امل�س�بني بقرحة املعدة. اإن الع�سري  ويزداد �سرر هذه امل�سروب�ت على االأ

ع�س�ب اأف�سل لل�سحة، وكثرياً  م� تكون اأرخ�ص من امل�سروب�ت الغ�زية. الطبيعي واأنواع ال�سراب امل�ستخرجة من الفواكه واالأ

كل  عملية االأ
كل ب�سرعة: من ال�سروري م�سغ الطع�م جيدا ً قبل بلعه اإذ تبداأ عملية ه�سم الطع�م يف الفم حتى قيل: اإم�سغ كل لقمة 50 مرة.  جتنبوا اأالأ

ال تفرطوا يف الطع�م )اأنظر ”ال�سمنة“ �ص 126(.
ن�س�ن عدوه ب�لتم�م“، ”تغذى  كل: ”احذر طع�م قبل ه�سم طع�م“، ”املعدة بيت الداء“، ”قم عن الط�ولة جوع�ن“، ”بطن االإ قيل يف االأ
ح�ديث ال�سريفة: ”نحن قوم ال ن�أكل حتى جنوع  ية 31(. ومن االأ عراف، االآ ومتدى، تع�ص ومت�ص“،)وكوا وا�سربوا وال ت�سرفوا( )�سورة االأ

واإذا اأكلن� ال ن�سبع“.

ال�صيافة وال�صحة
تنت�سر يف اأي�من� هذه اأ�سك�ل من ال�سي�فة غري ال�سحية. فنقدم ال�سج�ئر والقهوة وال�س�ي وامل�سروب�ت الغ�زية والروحية يف حني توجد 

قدموا  والقهوة  ال�س�ي  من  بدالً   ومنع�سة:  �سحية  بدائل 
اأو  النعن�ع  اأو  الكركديه  اأو  الب�بوجن  من  كوب�ً   لل�سيوف 
ع�س�ب الطبية املختلفة اأو م�ء الزهر )”قهوة  الين�سون اأو االأ

بي�س�ء“(.

امل�سروب�ت  قدموا  الغ�زية:  امل�سروب�ت  تقدمي  من  بدالً  
و“اجلالب“  والورد  والتوت  الليمون  مثل  املنع�سة  البيتية 
وعرق ال�سو�ص والتمر الهندي وقمر الدين.بدالً  من تقدمي 
ال�سك�كر واحللوى: قدموا لهم املك�سرات / القلوب�ت والبزور 

الزيتية والف�كهة املجففة مثل الزبيب وامل�سم�ص والتمر.



اأف�صل الوجبات للطفل ال�صغري

وىل بعد الوالدة: يام االأ يف االأ
”ال�سمغ“،  ”الكول�سرتوم“ اأو  اللباأ / ال�صر�صوب: ويعرف اأي�س� ً  ب�ل�سمغ اأو امل�دة ال�سفراء اأو ”لنب امل�سم�ر“ اأو 
وىل بعد الوالدة. يكفي اللب�أ لت�أمني جميع ح�ج�ت  ي�م االأ م يف االأ وهو ال�س�ئل ال�سمغي اللون الذي يفرزه ثدي االأ
اللب�أ )مثل  اآخر مع  اأي غذاء  الر�سيع  عط�ء  العدوى. وال ح�جة الإ وىل ويحميه من  االأ اأي�مه  الغذائية يف  الر�سيع 
نك قد تفقدين ثقتك فى  ن ذلك قد ينقل اإليه العدوى والأ م�ء ال�سكر الف�سي اأو ع�سري البلح اأو اللنب املجفف(، الأ

ر�س�ع، مم� قد يقلل من اإدرار اللنب يف الثديني فيم� بعد. االإ

وىل: �صهر ال�صتة االأ يف االأ
م  مه�ت اأن لنب / حليب االأ م. وتعلم جميع االأ وىل فال يحت�ج اإىل اأي غذاء اآخر مع حليب االأ ربعة االأ �سهر االأ ير�سع الطفل لنب اأمه يف االأ
ف�سل عدم اإعط�ء الطفل م�ء اأو  مرا�ص، ومن االأ نعمة له� ولطفله�. اإنه غذاء حل�مل يف اأول 4  6 اأ�سهر من عمر الطفل، وحم�ية �سد االأ
م ج�هز ومتوافر عند الطلب ليالً  نه�راً . ثم اإنه غري مكلف، وهو ير�سخ  م. ولنب االأ ي�م احل�رة. يكفيه لنب االأ اأي �سراب خ��ص حتى يف االأ

م وطفله�. كم� اأنه نظيف وتركيزه من��سب للطفل. الرابطة الع�طفية بني االأ

الرحم  تقل�ص  ت�سرع  الوالدة  فور  والر�س�عة  واآخر.  اال�سرتاحة بني حمل  تطيل فرتة  والليل  النه�ر  املتكررة يف  الر�س�عة  اأن  واملعروف 
ف�سل  �سه�ل ومن عدة الته�ب�ت. ومن االأ م يحمي الطفل من االإ وعودته اإىل حجمه الطبيعي، مم� يخفف احتم�ل ح�سول نزف فيه. ولنب االأ

ي�م احل�رة. �س�يف اأو غري ذلك من ال�سوائل حتى يف االأ عدم اإعط�ء الطفل امل�ء االإ

مه�ت عن اإر�س�ع اأطف�لهن ب�سبب االعتق�د ب�أن اللنب / احلليب عندهن غري مفيد للطفل اأو اأن كميته غري ك�فية. اإن لنب  يتوقف بع�ص االأ
م �صعيفة وهزيلة اجل�صم )ويف هذه احل�ل عليه� االهتم�م بتغذيته�  م دائما ً مغذ ً للطفل )وال يوجد لنب اأم فا�صد!( حتى ولو كانت االأ االأ

مهات انتاج الكمية الكافية من اللنب / احلليب لتلبية حاجات اأطفالهن. واال�ستمرار يف اإر�س�ع طفله�(. وي�صتطيع معظم االأ

ر�س�ع املتكرر للطفل: ال تعطي الطفل اأطعمة اأخرى قبل �سهره الرابع. وعندم� تبداأين  -اإن اأف�سل طريقة لدر اللنب / احلليب هي يف االإ
ب�إطع�مه فدعيه ير�صع لبنك / حليبك اأوال ً قبل اإطعامه اأي اأكل اآخر.

م اأن ت�أكل اأطعمة  كث�ر من لبنه�. ف�إذا بدت كميته قليلة اأو �سحيحة، فعلى االأ م االإ ر�س�ع  كرث در اللنب / احلليب. ت�ستطيع االأ - كلم� كرث االإ
مغذية وت�سرب الكثري من ال�سوائل )الو�سف�ت ال�سعبية مثل احللبة وحبة الربكة مفيدة( واأن تدع طفلها ير�صع من ثدييها مرارا ً قبل 
�س�فية فليكن ذلك بعد كل ر�س�عة وب��ستخدام الكوب )ولي�ص  طعمة االإ اأن تعطيه اأطعمة اأخرى. ويف ح�ل اإعط�ء الر�سيع مثل هذه االأ
ر�س�ع(. قدمي له نوع�ً  اآخراً  من اللنب بعد اإر�س�عه من �سدرك. مثل لنب البقر اأو امل�عز اأو النوق املغلي اأو حليب العلب اأو  زج�جة االإ
وعية اجل�هزة، اأو احلليب املجفف امل�سحوق - ولكن ال ت�ستخدمي احلليب املكتف اأو املركز. اأ�سيفي �سيئ� ً من ال�سكر اأو الزيت النب�تي  االأ

اإىل هذه امل�ستح�سرات.

مالحظة: يجب تذويب اللنب / احلليب )مهم� ك�ن نوعه( يف امل�ء املغلي. هن� مث�الن على اخللطة اأو املع�دلة ال�سحيحة: يف كوب كبري: 
)انظر اأي�س�ً  �ص 424 عن ا�ستخدام م�سحوق احلليب / اللنب(



ول: بني ال�صهر الرابع والعام االأ

ية 233(. )والوالدات ير�صعن اأوالدهن حولني كاملني ملن اأردن اأن يتم الر�صاعة(، )�سورة البقرة، االآ

اإن  الث�لث.  اأو  الث�ين  يبلغ ع�مه  ال�صاد�ص وحتى  ال�صهر  اإر�صاع طفلها بني �صدرها بعد  م  االأ -1 توا�صل 
اأمكن.

لبنها.  اإىل  �صافة  باالإ اأخرى  اأغذية  باإطعامه  م  االأ تبداأ  وال�س�د�ص،  �سهره  بني  الطفل  يبلغ  عندم�   2-
خرى. ومن املفيد تقدمي الع�سيدة املطبوخة من  طعمة االأ لكن يجب اأن تبداأ بلبنه� هي اأوالً  ثم تعطيه االأ

الع�سيدة املعروفة يف الع�مل العربي جند يف �سوري�: احلريرة )من الطحني( ومن تون�ص  اأنواع  ومن   .)111 �س��سية“ )�ص  االأ طعمة  ”االأ
الب�سي�سة )من القمح واحلم�ص املطحون( ومن ال�سودان وجبة نعمة )من الدقيق( ومن لبن�ن وفل�سطني: املهلبية )من الن�س� اأو ال�سميد( 
ومهلبية الرز ومن عم�ن اخلبيطة )طحني( ومن البحرين احل�سو )ملحني( وغريه�. ن�سيف بعده� اإىل الع�سيدة �سيئ� ً من زيوت الطبخ 
ك�س�به� مزيداً  من الط�قة. وبعد ب�سعة اأي�م، نبداأ ب�إ�س�فة اأطعمة م�س�عدة اأخرى )�ص 110( مثل البقول واحلبوب  اأو الع�سل اأو ال�سكر الإ
والبي�ص واللحوم واخل�سر والف�كهة. تكون البداية ب�إعط�ء الطفل القليل من الطع�م اجلديد مت ن�سيف نوع� ً واحدا ً كل مرة وذلك للت�أكد 
ف�سل اإعط�ء  طعمة اجلديدة ب�سكل جيد وهر�سه� قبل تقدميه� للطفل. من االأ من اأن الطفل يه�سم الطع�م اجلديد. ويجب طبخ هذه االأ

طف�ل املفيدة راجع �ص 2425. ن ذلك يقلل من احتم�ل تلوثه. ولنم�ذج من وجب�ت االأ الطع�م مب��سرة بعد طبخه )وتربيده( الأ

-3 وقد يرف�ص الطفل الطع�م اجلديد ب�سبب عدم تعوده على طعمه. يجب اأن ن�سرب ونح�ول جمددا ً . نبداأ ب�إعط�ء الطفل ملعقة �سغرية 
واحدة من الطع�م اجلدي، ثم نزيد الكمية تدريج� ً. ويزداد عدد هذه الوجب�ت وجبة واحدة كل اأ�سبوع في�سبح 4 وجب�ت يف اليوم بعد 4 

خرى يف اليوم الواحد. طعمة االأ اأ�س�بيع. وب�سكل ع�م يح�سل الطفل يف هذه الفرتة على معدل 6 وجب�ت اإر�س�ع و4 وجب�ت من االأ

�س��سي“ )�ص 110(  وبخ��سة تلك الغنية  طعمة امل�س�عدة اإىل ”الطع�م االأ -4 نح�سر وجب�ت قليلة الكلفة ومغذية عن طريق اإ�س�فة االأ
كل الط�زج اأ�سلم واأكرث  ب�لط�قة )مثل الزيت(. ون�سيف. - اإن اأمكن- طع�م�ً  غني�ً  مب�دة احلديد )مثل اأوراق اخل�سر الداكنة(. واالأ

طف�ل املعلبة. ف�ئدة واأقل كلفة من اأطعمة االأ

كل دفعة واحدة. لذا نطعم الطفل مرات عدة يف اليوم ون�سيف  تذكري: اإن معدة الطفل �سغرية وال ت�ستطيع ا�ستيع�ب كمية كبرية من االأ
�س��سي“ اأطعمة الط�قة اإىل“الطع�م االأ

�س��سي“ كي يلبي ح�ج�ته. اإن الزيت  اإن اإ�س�فة ملعقة من زيت الطبخ اإىل طع�م الطفل تعني اأنه يكفيه اأن ي�أكل 3/4 الكمية املطلوبة من ”الطع�م االأ
امل�س�ف ي�سمن ان يح�سل الطفل على ح�جته الك�فية من الط�قة )وحدات حرارية( قبل امتالء معدته.



ول: طعام الطفل بعد العام االأ
م )اأو �سرب لنب / احلليب - ح�سب  ول ي�سبح يف اإمك�نه اأن ي�أكل من طع�م الكب�ر مع اال�ستمرار يف ر�س�عة لنب االأ بعد بلوغ الطفل ع�مه االأ

مك�ن(. االإ

�س��سي“ الذي ي�أكله الن��ص )اخلبز، الرز. .. اإلخ ( اإىل ج�نب  يجب اأن نقدم للطفل كل يوم اأكالً  متنوع�ً  يحتوي الكثري من ”الطع�م االأ
طعمة امل�س�عدة والتي تعطي الطفل الط�قة الع�لية والربوتين�ت والفيت�مين�ت واحلديد واملع�دن )�ص 111(. االأ

وللت�أكد من اأن الطفل ي�أكل كف�يته نقدم له طعامه يف �صحنه اخلا�ص ونرتكه ي�أخذ وقته يف تن�ول وجبته.

تعودوا  ال  وال�صكاكر:  طفال  االأ
احللوى  من  كث�ر  االإ على  اأطف�لكم 
الغ�زية  امل�سروب�ت  اأو  وال�سك�كر 
كل  االأ عن  متنعهم  فهذه  )الك�زوز(. 
املغّذي الذي يحت�جون اإليه. وكل هذه 

�سن�ن. �سن�ف �س�رة ب�الأ االأ
كل  االأ كمية  تكون  عندم�  ولكن، 
اأو مليئة ب�مل�ء والنخ�لة ف�إن  حمدودة 
النب�تي  والزيت  ال�سكر  بع�ص  اإ�س�فة 
�س��سي“ اأو اأي طع�م  اإىل ”الطع�م االأ
املزيد  الطفل على ك�سب  ت�س�عد  اآخر 
الربوتني  من  واال�ستف�دة  الط�قة  من 

يف طع�مه ب�سكل اأف�سل.

م وحده  ن لنب االأ حتذير: اإن العمر الذي يتعر�ص فيه الطفل اإىل �سوء التغذية، هو م� بني �سهره ال�س�د�ص وال�سنتني، وذلك الأ
�س�فية غ�لب�ً  م� ال حتتوي على الط�قة املطلوبة. ف�إذا  طعمة االإ ال يوؤمن الط�قة الك�فية للطفل بعد �سهره ال�س�د�ص. واالأ
ر�س�ع ف�إن فر�سة حدوث �سوء التغذية عند الطفل تزداد. اإن احلف�ظ على �سحة الطفل وع�فيته  م اأي�س�ً  عن االإ توقفت االأ

يف هذا العمر يتطلب اأن:

ً م - كنا ذكرنا �صابقا  - نوا�صل اإر�صاعه لنب االأ
- نطعمه اأطعمة مغذية اأخرى )نبداأ دائما ً بكمية قليلة(

�صا�صية  قل ونعطيه وجبات خفيفة بني الوجبات االأ - نطعم الطفل 5 مرات على االأ
كل ومن اأنه طازج - نتاأكد من نظافة االأ

- نتاأكد من نظافة ماء ال�صرب
- ن�صمن نظافة الطفل وحميطه.

إذا مر�ص الطفل. نعطيه اأكال ً اإ�صافيا ً مرات مكررة اأكرث ونزيد كمية ال�صوائل التى ي�صربها. -ا



طعام احلامل واملر�صع

طعمة املغذية اأكرث: الفراخ / الدج�ج  يف جمتمع�تن� العربية، يعلم الن��ص. اأهمية تغذية النف�س�ء )الوالدة بعد الو�سع( فيقدمون له� االأ
والك�سك�ص مع علو�ص )اللحم( واملغلي )الرز مع املك�سرات( واملغ�ت )اأع�س�ب وحلبة ومك�سرات ولنب(، والبثيث )من الثمر والطحني( 
م  م وملح�ربة االلته�ب�ت والنزف وم�س�عدة االأ اأمر مهم للحف�ظ على �سحة االأ ر�سي �سوكي( وغريه�. وهذا  واخل�سر املفيدة )مثل االأ
طعمة املغذية من ”الطع�م الرئي�سي“ م�س�ف�ً  اإليه الكثري من اأطعمة بن�ء اجل�سم )مثل  م اإىل االأ على اإدرار اللنب / احلليب. وحتت�ج االأ
احلبوب والبي�ص والفراخ واللنب / احلليب وم�ستق�ته واللحوم وال�سمك(. وهي حتت�ج اأي�س� ً اإىل اأطعمة احلم�ية )مثل الف�كهة واخل�سر(، 

م بل حتميه� وتقويه�. طعمة ال توؤذي االأ واأطعمة الط�قة )مثل الزيوت والدهن(. كل هذه االأ

طعمة تغذية التي ميكن توفريها. م اإىل اأكرث االأ بعد الوالدة، حتتاج االأ

طعمة هن� ترقد اأم خ�فت من تن�ول االأ هذه اأم �سحيحة اجل�سم تن�ولت اأنواع كثرية      
طعمة املغذية بعد الوالدة.      املغذية بعد الوالدة.   من االأ

ويجب االهتم�م بتخ�سي�ص ح�سة وافرة من الطع�م املغذي من كل البيت للح�مل واملر�سع. ف�حل�مل حتت�ج اإىل زي�دة الكمية التي ت�أكله� 
ن وزن اجلنني يزداد فيه� ب�سكل  خرية من احلمل ب�سكل خ��ص الأ ع�دة مبقدار اخلم�ص. وعليه� اأن تهتم بغذائه� يف ال�سهور الثالثة االأ
م املر�سع فتحت�ج اإىل زي�دة الكمية التي  ملحوظ. ويزداد وزن احل�مل عموم� ً 11 كيلوغرامً� يف اأثن�ء فرتة احلمل )راجع �ص 22(. اأم� االأ

ت�أكله� مبقدار الربع.



اأطعمة خا�صة مل�صكالت حمددة
نيميا( فقر الدم )االأ

يكون دم امل�س�ب بفقر الدم ”خفيف� ً “ . وهذا يحدث عندم� نفقد الدم اأو عندم�  ”يتك�سر“ ب�سرعة تفوق �سرعة جتديده. ونزف 
�سه�ل ال�سديد قد ي�سبب فقر الدم، وكذلك املالري� التي تدمر كري�ت  اجلروح الكبرية ونزف القرور اأو الدو�سنت�ري� )التقريظة( اأو االإ

طعمة الغنية ب�حلديد ي�سبب فقر الدم اأو قد يزيده �سوءاً . وقد ت�س�ب املراأة بفقر الدم ب�سبب  الدم احلمراء يف الدم. وعدم اأكل االأ
�س�بة بفقر دم  طعمة ال�سرورية. واملراأة احل�مل معر�سة ب�سكل خ��ص لالإ الدورة ال�سهرية اأو بعد الوالدة اإذا هي مل حت�سل على االأ

�س�يف للجنني. �سديد وذلك ب�سبب احل�جة لتكوين الدم االإ
طعمة للطفل بعد �سهره  كل الغني ب�حلديد، وقد يكون ال�سبب الت�أخر يف اإعط�ء االأ طفال، يعود فقر الدم اإىل عدم تن�ول االأ وعند االأ

نيمي�  �سه�ل املزمن والد�سنت�ري� كله� من اأ�سب�ب االأ م. والبله�ر�سي� والديدان املعقوفة )�ص 142( واالإ ال�س�د�ص اإىل ج�نب لنب االأ
نه� تدمر الكري�ت احلمراء يف  نيمي� املنجلية( ت�سبب فقر الدم الأ طف�ل. وكذلك، ف�لتفويل واأمرا�ص الدم )ومنه� االأ ال�سديدة عند االأ

الدم.
عالمات فقر الدم:

- يف ح�الت فقر الدم ال�سديدة: ميكن  - ب�سرة �سف�فة و�س�حبة )ب�هتة(.       
اأن ينتفخ الوجه. والقدم�ن، وتكون �سرب�ت - �سحوب داخل جفن العني.          
- لثة �س�حبة        القلب �سريعة، وقد يكون النف�ص ق�سرياً .
طف�ل والن�س�ء الذين - يف الع�دة، ف�إن االأ �س�بع بي�س�ء.        - اأظ�فر االأ

و�س�خ )مثل الطني( يكونون م�س�بني بفقر الدم.   - ال�سعف والتعب        يحبون اأكل االأ
طرق معاجلة فقر الدم والوقاية منه:

�سم�ك والدج�ج / الفراخ والبي�ص غنية ب�حلديد، والكبد منه� ب�سكل خ��ص. كذلك ف�إن  - تن�ولوا الع�م الغني ب�حلديد: اللحوم واالأ
اخل�سر اخل�سراء الداكنة ك�ل�سب�نخ وامللوخية والرجلة وال�سلق والبقدون�ص )املعنو�ص( والبقول واحلبوب مثل: الف��سولي� والب�زالء 

واحلم�ص والعد�ص والذرة والدخن، كله� م�س�در غنية ب�حلديد. اأم� اأنواع الطم�طم / البندورة والعنب فلي�ست غنية ب�حلديد على 
عك�ص م� يعتقد البع�ص. ومل�س�عدة اجل�سم على امت�س��ص احلديد تن�ولوا اخل�سر والف�كهة الن��سجة يف الوجب�ت وجتنبوا �سرب القهوة 

نه ي�س�هم يف عدم امت�س��ص احلديد من الطع�م.  كل. وي�ستح�سن كذلك جتنب �سرب ال�س�ي البلدي واملغلي بكرثة الأ وال�س�ي مع االأ
ويفيد الطبخ يف اأوعية من حديد يف زي�دة كمية احلديد ب�لطع�م )راجع �ص 117(.

طعمة الغنية ب�حلديد لي�ص يف متن�ول اليد، ف�إن على االن�س�ن امل�س�ب  - اإذا ك�ن فقر الدم معتدالً  اأو �سديداً  وك�ن احل�سول على االأ
بفقر الدم اأن يتن�ول اأقرا�س�ً  من احلديد )�سلف�ت احلديد، �ص 393(. وهذا مهم ب�سكل خ��ص للمراأة احل�مل التي تع�ين فقر الدم. 

وا�ستعم�ل احلديد اأف�سل بكثري من تن�ول فيت�مني ب12  وم�ستق�ت الكبد. ويجب اأن يكون تن�ول احلديد. يف الع�دة - من طريق ولي�ص 
قرا�ص.  ن حقن احلديد خطرة وهي لي�ست اأف�سل من االأ على �صكل حقن، الأ

�سه�ل ال�سريد مع دم يف الرباز )د�سنت�ري�( اأو الديدان املعقوفة اأو املالري� اأو اأي مر�ص اآخر ف�إن من  - اإذا ك�ن �سبب فقر الدم هو االإ
الواجب مع�جلة املر�ص الذي �سببه.

- اإذا ك�ن فقر الدم �سديداً  اأو اإنه مل يتح�سن فيجب طلب امل�س�عدة الطبية، خ�سو�س�ً  يف ح�لة املراأة احل�مل. 
�سق�ط والنزف اأثن�ء الوالدة. من املهم جدا ً اأن تاأكل املراأة  الن�صاء وفقر الدم: تتعر�ص املراأة احل�مل امل�س�بة بفقر الدم خلطر االإ

طعمة الغنية مبادة احلديد وبخ��سة يف اأثن�ء احلمل، ولتكن هن�ك ا�سرتاحة من �سنتني اإىل 3 �سنوات بني حمل واآخر فذلك ي�س�عد  االأ
املراأة على ا�سرتج�ع قوته� وتكوين دم جديد )الف�سل 20(. 



التفويل )الفوال (
نيمي�(. وقد تكون النوبة ح�دة اإىل درجة اأنه�  خ�سر بنوبة ح�دة من فقر الدم )االأ يحدث اأحي�ن�ً  اأن ي�س�ب الطفل بعد اأكل الفول االأ
بي�ص املتو�سط واأفريقي�.  البحر االأ بلدان  وراثي موجود يف  وهو مر�ص  الفول(،  اإىل  تقتل الطفل. وي�سمى هذا املر�ص ”التفويل“ )ن�سبة 
�س�بة به بعد تن�ول اأطعمة معينة )ومنه�  �سخ��ص املعر�سني لالإ وتف�سري ذلك اإن خالي� الدم احلمراء تتك�سر اأو تتدمر ب�سهولة عند االأ

�سبريين. خ�سر(. وهن�ك اأدوية معينة ت�سبب التفويل اأي�س�ً  عند البع�ص. منه� ال�سلف�، والكلوراكوين والربمي�كوين واالأ الفول االأ
دوية املذكورة اأعاله، فعليك  خ�سر اأو تن�ول اأحد االأ املع�جلة والوق�ية: اإذا ا�ستبهت ب�إ�س�بة طفل بنوبة ح�دة من فقر الدم بعد كل الفول االأ
اأن تنقله فورا ً اإىل اأقرب مركز �سحي للمع�جلة، فقد يكون يف ح�جة اإىل نقل دم واىل ت�سخي�ص املر�ص يف الفحو�ص املخربية. وعلى جميع 

دوية املذكورة. خ�سر طوال حي�تهم، وكذلك االمتن�ع من تع�طي االأ امل�س�بني ب�لتفويل االمتن�ع من كل الفول االأ

داء الك�صاح )ريكت�ص(
تت�سوه  اأو  اأرجلهم،  تتقو�ص  اأن  ميكن  لل�سم�ص  ب�سرتهم  تتعر�ص  ال  الذين  طف�ل  االأ
عظ�مهم )داء الك�س�ح(. وميكن مع�جلة هذه العلة ب�إعط�ء الطفل اللنب / احلليب 
رخ�ص من  �صهل واالأ والفيت�مني ”د“ )املوجود يف زيت ال�سمك(. ولكن الوقاية االأ
قل 10دق�ئق  �صعة ال�صم�ص املبا�صرة على االأ داء الك�صاح هي تعري�ص ب�صرة الطفل الأ

يومي�ً  اأو لفرتات اأطول قليالً  )ولكن احذروا من حروق اجللد(.
قد  نه�  الأ ”د“  لفرتة طويلة  الفيت�مني  كبرية من  الطفل جرع�ت  اإعط�ء  احذروا 

توؤدي اإىل ت�سمم الطفل.

ارتفاع �صغط الدم
ب�ل�سمنة كرث  امل�س�بون  والن��ص  وال�سكتة )اجللطة(.  والكلى  القلب  اأمرا�ص  ي�سبب م�سكالت كثرية، مثل  اأن  الدم ميكن  ارتف�ع �سغط 

عر�سة الرتف�ع �سغط الدم.
عالمات ارتفاع �صغط الدم اخلطري:

- ال�سداع املتكرر
- خفق�ن القلب وق�سر النف�ص عند اأدنى جهد

-ال�سعف والدوخة )الدوار(
- اأمل يف الكتف الي�سرى وال�سدر بني وقت واآخر.

لكن هذه العالم�ت ميكن اأن ت�سببه� اأمرا�ص اأخرى، ولذلك على ال�سخ�ص الذي ي�ستبه 
ب�رتف�ع �سغط دمه اأن يراجع الع�مل ال�سحي اأو الطبيب لكي يقي�ص �سغط دمه.

حتذير: يف البداية، ال ي�سبب ارتف�ع �سغط الدم اأي اأعرا�ص ولذا يجب خف�سه فقبل  اأن 
الذين  اأو  ب�ل�سمنة  امل�س�بني  �سخ��ص  االأ جميع  على  ويتوجب  اخلطرة.  عرا�ص  االأ تظهر 
منتظمة.  ب�سورة  دمهم  �سغط  يفح�سوا  اأن  الدم  �سغط  ب�رتف�ع  ب�إ�س�بتهم  ي�ستبهون 

وللتعليم�ت حول قي��ص �سغط الدم راجعوا �سفح�ت 410 و 411.



كيف متنع وتعالج ارتفاع �صغط الدم )ارتفاع ال�صغط(
- على ال�سخ�ص ال�سمني اأن يخفف وزنه )انظر الفقرة الالحقة(.

طعمة الدهنية، وجتنب كل طع�م يحتوي على الكثري من ال�سكر والن�سوي�ت. ا�ستعملوا الزيوت النب�تية بدالً  من ال�سمن  - عدم تن�ول االأ
والدهن.

- حت�سري الطع�م بدون ملح، اأو ب�أقل كمية ممكنة من امللح.
- ال تدخنوا وال تكرثوا من �سرب القهوة اأو ال�س�ي اأو امل�سروب�ت الروحية. 

- عندم� يكون �سغط الدم مرتفع�ً  ب�سكل كبري فقد ي�سف الطبيب اأو الع�مل ال�سحي دواء خلف�سه. ولكن كثرياً  من الن��ص ميكنهم اأن 
يخف�سوا �سغط الدم من خالل تخفيف الوزن اإذا ك�نوا بدينني، ومن خالل التحكم  بح�لتهم النف�سية بحيث يتمكنون من اال�سرتاحة 

واال�سرتخ�ء.

ال�صمنة )البدانة(
ال�سمنة اأو البدانة الزائدة ال تدل على ال�سحة. فهي مرتبطة ب�رتف�ع �سغط الدم واأمرا�ص القلب 
اأخرى  وم�سكالت  املف��سل  والته�ب�ت  وال�سكري  املرارة  وح�سى  الدم�غ  يف  )اجللطة(  وال�سكتة 

كثرية.
طرق لتخفيف الوزن:

طعمة الزيتية ومن امل�سروب�ت الكحولية - التقليل من احلل الدهني�ت واالأ
- التقليل من اأكل ال�سكر واحللوي�ت

- التم�رين الري��سية واحلركة
وميكن  واملعكرونة.  والبط�ط�  ك�خلبز  الن�سوي�ت  وبخ��سة  املاأكوالت  كل  تناول  يف  االعتدال   -

كث�ر من اخل�سر والف�كهة االإ
- حم�ولة عدم اأكل اأي �سيء بني وجبة واأخرى

- م�سغ الطع�م جيداً  .
ر�س�دات ال�س�بقة عندم� ت�سعرون ببدء ازدي�د الوزن. الوق�ية: ابداأوا بتطبيق االإ

لتخفيف الوزن: كلوا ن�صف ما تاأكلونه اليوم.

كتام ( م�صاك )االإ االإ
م�س�ك يف اأكرث احل�الت هو �سوء  ن�س�ن عن التغوط )التربز( ملدة يومني اأو كرث ويكون برازه ق��سي�ً . و�سبب االإ م�س�ك هو اأن يعجز االإ االإ
�سمر واحلبوب غري املق�سرة(، اأو  لي�ف الطبيعية مثل اخلبز االأ غذية ذات االأ كل )عدم اأكل الف�كهة اأو اخل�سر اخل�سراء اأو االأ نوعية االأ

قلة التم�رين الري��سية.
طعمة املحتوية على النخ�لة، اأف�سل من ا�ستعم�ل  لي�ف واالأ طعمة ذات االأ اإن �سرب امل�ء بكرثة و اأكل كمية اأكرب من  الفواكه و اخل�سر و االأ
امللين�ت. ومن املفيد اأي�س�ً  اأكل التني والقطني والزبيب )العنب املجفف(. وي�س�عد اأي�س�ً  اإ�س�فة �سيء من الزيت النب�تي اإىل الطع�م 

كرب �سن�ً  اأن مي�سوا اأو يقوموا ب�لتم�رين كي يح�فظوا على انتظ�م حرك�ت االمع�ء والتغوط. �سخ��ص االأ يومي�ً . وعلى االأ
ومن املهم اأي�س�ً  تعويد اجل�سم على التغوط يف وقت حمدد.

مالح، مثل  واذا عجز ال�سخ�ص عن التغوط مدة 4 اأي�م متت�لية ومل يرافق احل�لة اأمل ح�د يف البطن، فيمكنه اأخذ ملنّي ب�سيط  من االأ
متكرر. ب�سكل  امللين�ت  تتن�ولوا  ال  املغنيزي�“ ولكن  ”ميلك 

طف�ل ال�سغ�ر امللين�ت. ف�إذا اأ�سيب الطفل ب�إم�س�ك �سديد ن�سع قليالً  من الزيت داخل فتحة ال�سرج وعند ال�سرورة نحرك  ال تعطوا االأ
اال�سبع )بعد دهنه ب�لزيت( لتن�سيط حركة التغوط )وهذا اأمر �سروري عند امل�س�بني ب�سلل ن�سفي(.

م�صاك اأمل يف البطن.  إذا رافق االإ ال ت�صتخدموا امللينات اأو احلقن ال�صرجية القوية بتاتا ً وخ�صو�صا ً ا



ال�صكري )مر�ص ال�صكر اأو ديابيت�ص(
ربعني )�سكري ال�سب�ب( اأو  �سخ��ص دون االأ عرا�ص عند االأ تكون ن�سبة ال�سكر يف الدم ع�لية عند ال�سخ�ص امل�س�ب ب�ل�سكري. وقد تبداأ االأ
ن�سولني ( لل�سيطرة عليه. على اأن ال�سكري  ربعني. وهو ع�دة اأخطر على ال�سب�ب اإذ يحت�جون اإىل دواء خ��ص )االأ �سخ��ص فوق االأ عند االأ

�سخ��ص فوق 40ع�م�ً  والذين يكرثون من اأكل الدهن. اأكرث �سيوع�ً  بني االأ
كرث خطورة: عالمات ال�صكري املتقدمة واالأ عالمات ال�صكري املبكرة:    

- احلكة )الرغبة يف احلك / الهر�ص( - العط�ص املتوا�سل    
- اخلدر )التنميل ( يف اليدين والقدمني - التبويل املتكرر وبكرثة    
- عدم و�سوح يف الروؤية يف بع�ص املرات - التعب      

- قروح يف القدمني ال ت�سفى - اجلوع امل�ستمر     
- تكرار االلته�ب�ت املهبلية - فقدان الوزن     

- الغيبوبة )يف احل�الت ال�سديدة(       

ن�س�ن اأن يطلب فح�ص ال�سكر يف بوله. وحني يتعذر فح�ص  لكن هذه العالم�ت ميكن اأن تكون نتيجة اأمرا�ص اأخرى. وللت�أكد منه� على االإ
البول يف املعمل / املخترب ميكن فح�سه من خالل تذوقه! ف�إذا ك�ن طعمه حلواً  ب�لن�سبة ملذاقك املعت�د فت�أكد من ذلك ب�أن تطلب من 

يدز / ال�سيدا. �سخ�سني اآخرين تذوقه اأي�س�ً  )مالحظة: ال تتذوق بول �سخ�ص اآخر اإذا ك�ن هن�ك ا�ستب�ه ب�أنه م�س�ب مبر�ص االإ
وميكن اأي�س�ً   اإجراء فح�ص ب�سيط لل�سكر يف البول ب��ستخدام اأوراق ج�هزة ومنه� يوري�ستك�ص. ف�إذا تغري لونه� بعد و�سعه� يف البول دل 

ذلك على وجود ال�سكر فيه.
واإذا ك�ن ال�سخ�ص طفالً  اأو �س�ب�ً  فيجب حتديد و�سع ال�سكر عنده ومع�جلة احل�لة �سريع�ً  من قبل طبيب اأو ع�مل �سحي متمر�ص.

غيبوبة ال�صكر
�صكر مرتفع جدا ً �صكر منخف�ص جدا ً       

امل�س�ب ال ي�أخذ عالج ال�سكر وي�أكل �سكري�ت بكرثة  ن�سولني دون اأن ي�أكل   امل�س�ب ي�أخذ االأ ال�صبب  
ارتخ�ء ك�مل وجف�ف و�سعف )كم� لو كن� اأجل�سن�  ت�سنج وعرق بغزارة وتخ�سب اجل�سم    العالمات  

�سخ�س�ً  يف غرفة ملدة اأي�م بدون اأكل اأو م�ء( )كم� لو اأن ال�سخ�ص لعب ري��سة عنيفة(     
ن�سولني ينقذ حي�ته االإ الغلوكوز )ال�سكر( ينقذ حي�ته     العالج   

اأكل  اإن نظام  ال�سليم.  كل  االأ ب�ملر�ص عن طريق  التحكم  م� ميكن  فغ�لب�ً  ربعني من عمره  االأ فوق  ب�ل�سكري وهو  ال�سخ�ص  اأ�سيب  واإذا 
ال�صخ�ص امل�صاب بال�صكري مهم ويجب اتباعه باإحكام.

الطعام اخلا�ص مبر�ص ال�صكري: على ال�سخ�ص البدين تخفيف وزنه حتى ي�سبح طبيعي�ً . ويجب على امل�صاب بال�صكري االمتناع عن 
�سمر واحلبوب الك�ملة واأن ي�أكل  طعمة الغنية ب�لنخ�لة مثل اخلبز االأ طعمة املحالة. ومن املهم اأن يكرث من االأ اأكل ال�صكر واحللوى واالأ
ع�س�ب املفيدة يف احلد من  طعمة الغنية ب�لربوتني. وي�س�عد بع�ص االأ �سيئ�ً  من الن�سوي�ت املوجودة يف الف��سولي� والرز والبط�ط� واالأ

ال�سكري.
كل كي تبقى �سليمة، وارتداء  �سن�ن بعد االأ �س�ب�ت يف اجللد: اإبق�ء الب�سرة نظيفة، وتنظيف االأ لته�ب�ت واالإ وي�س�عد على الوق�ية من االإ
تكراراً  مع رفع  الراحة  اإىل  التنميل )اخلدر( فيجب اخللود  واأ�س�به�  القدم غ�مق�ً   لون  اأ�سبح  واإذا  القدم.  دائم�ً  ملنع جروح  حذاء 

القدمني، واتبعوا يف املع�جلة التعليم�ت ذاته� املخ�س�سة للدوايل )�ص 175(.



قرحة املعدة و ”احلرقة“ واحلمو�صة

فراط يف تن�ول  طعمة الد�سمة اأو االإ كث�ر من اأكل االأ كثرياً  م� تكون احلمو�سة )احلم�سية( يف املعدة و“احلرقة“ نتيجة التخمة، اأو االإ
زع�ج يف املعدة اأو  امل�سروب�ت الكحولية اأو القهوة. وهذا كله يجعل املعدة تفرز املزيد من احلم�ص مم� ي�سبب �سعوراً  ”ب�حلرقة“ اأو االإ
مل اأتن�ء اال�ستلق�ء على الفرا�ص  عرا�ص عن اأعرا�ص م�سكالت القلب. ف�إذا ازداد االأ حي�ن ي�سعب متييز هذه االأ و�سط ال�سدر. ويف بع�ص االأ

غلب اإنه ن�جت عن احلمو�سة. ف�الأ

اإذا تكررت احلمو�سة يف املعدة اأو توا�سلت فذلك اإنذار بوجود قرحة.

يف  زيادة  عن  وينتج  الدقيقة  االمعاء  اأو  املعدة  يف  مزمن  جرح  وهي  القرحة: 
حما�ص. ويتم التعرف اىل وجوده� من خالل اأمل مزمن يف ب�ب املعدة )يكون  االأ
كثريا  ي�سرب  اأو حني  امل�س�ب  ي�أكل  مل حني  االأ يخف  م�  وكثرياً    .) اأحي�ن�ً  ح�داً  
ي�أكل،  ومل  ج�ع  اإذا  اأو  �س�عتني،  اأو  ب�س�عة  كل  االأ بعد  مل  االأ وي�ستد  ال�سوائل.  من   ً
�سبريين اأو اأدوية اأخرى، اأو بعد  اأو بعد تن�ول امل�سروب�ت الكحولية اأو القهوة اأو االأ
مل يف الليل اأ�سد منه يف النه�ر.  تن�ول م�أكوالت د�سمة اأو غنية ب�لبه�رات. ويكون االأ
وي�سعب حتديد م� اإذا ك�ن ال�سخ�ص الذي يع�ين اآالم�ً  متكررة يف املعدة م�س�ب�ً  

بقرحة اأم ال من دون فح�ص خ��ص )منظ�ر املعدة(.

حي�ن، اأو دم قد مت ه�سمه ويكون لونه مثل القهوة. واإذا امتزج  والقرحة احل�دة ميكن اأن ت�سبب تقيوءا. ي�سحبه دم اأح�سر يف بع�ص االأ
الرباز مع الدم فيكون لون الرباز اأ�سود مثل الزفت.

حتذير: بع�ص القروح يكون �س�كت�ً  غري موؤمل. وتكون اأوىل عالم�ته تقيوؤ ي�س�حب الدم اأو براز اأ�سود ولزج. اإنه� ح�لة ط�رئة فقد ينزف 
ال�سخ�ص حتى وف�ته. اطلبوا امل�س�عدة الطبية ح�الً .

الوقاية واملعاجلة:
مل الن�جت عن حرقة املعدة  اأو  مل وعدم تكراره )وت�سح هذه التو�سي�ت على االأ �س��سية يف احلد من االأ غ�لب�ً  م� تفيد هذه التو�سي�ت االأ

احلمو�سة اأو القرحة(.

على  ركزوا  �س��سية.  االأ الوجب�ت  بني  اخلفيفة  الوجب�ت  تن�ولوا  ومتكررة.  قليلة  تكون  اأن  يجب  الطع�م  وجبة  كل:  باالأ فراط  االإ -عدم 
مل وال تثريه. طعمة التي تهدئ االأ االأ

مل وجتنبوها. وهي غ�لب�ً  م� تت�سمن امل�سروب�ت الكحولية والقهوة، والبه�رات،  - حددوا املاأكوالت وامل�صروبات التي تزيد من حدة االأ
طعمة املدهنة والد�سمة. والفلفل وال�سطة، وامل�سروب�ت الغ�زية، واالأ

على من اجل�سم. مل يف الليل واأثن�ء اال�ستلق�ء فح�ولوا النوم مع رفع اجلزء االأ - اإذا ا�ستد االأ



وجب�ت  وبعد  قبل  امل�ء  من  كبريين  كوبني  ت�سربوا  اأن  ح�ولوا  املاء:  �صرب  من  كثار  االإ  -
مل. كل. واأكرثوا �سرب امل�ء بني الوجب�ت وعند بدء االأ االأ

- جتنبوا التدخني: التدخني )ال�سج�ئر اأو الرنجيلة اأو م�سغ التنب�ك( يزيد من حمو�سة 
املعدة ويف�قم حدة احل�لة.

املغنيزيوم  هيدروك�س�يد  على  يحتوي  واأف�سله�  احلمو�صة:  م�صادات  تناولوا   -
ملنيوم )للمعلوم�ت واجلرع�ت واملح�ذير مل�س�دات احلمو�سة املختلفة  وهيدروحل�س�يد االأ

راجع �ص 381(

اأو   )382 �ص  )الت�غ�مت،  ”ال�صيميتيدين“  تن�ولوا  تتح�سن  ال  التي  والقروح  ال�سديدة  الم  لالآ  -
مل  ”الرانيتيدين“ )الزنت�ك  راجع �ص 382(. اإنه� اأدوية مرتفعة الثمن ولكته� مفيدة فى تخفيف االأ

و�سف�ء القروح. ولكن القرحة قد تعود وتظهر فيم� بعد.

لوفريا اأو ال�سرب  ع�س�ب الطبية املفيدة يف تهدئة املعدة، املتوافرة يف منطقتكم ومنه� االأ - تن�ولوا االأ
املر: تقطع الع�سبة اإىل قطع �سغرية وتنقع يف امل�ء طوال الليل. اأ�سربوا كوب�ً  منه� مرة كل �س�عتني. 

مالحظات مهمة:
مر، ولكنه ي�سجع على  مل يف ب�دئ االأ طب�ء يو�سي ب�سرب اللنب / احلليب ملع�جلة القروح، وهو ي�س�عد على تهدئة االأ -1 ك�ن كثري من االأ

طباء اليوم يو�صون بعدم �صرب اللنب / احلليب ملعاجلة قرحة املعدة. اإفراز حوام�ص املعدة والتي تزيد من ح�لة القرحة. معظم االأ

اأو  )�سوديوم ب�يكربونيت  ثاين كربونات ال�صوديوم  اإىل اللنب / احلليب، ف�إن بع�ص م�س�دات احلمو�سة مثل  مر ب�لن�سبة  -2 وكم� االأ
مل الن�جت عن �سوء اله�سم ولكنه� �سرع�ن م� تزيد من اإفراز احلوام�ص.  تهدئ االأ لكا - �صلتزر“ قد  كربون�ت الطبخ، �ص 281( و“االأ
مر نف�سه على م�س�دات احلمو�سة التي حتتور  يجب ا�ستخدام هذه املواد يف بع�ص ح�الت �سوء اله�سم ولي�ص يف ح�الت القرحة. وي�سح االأ

م�دة ”الك�ل�سيوم“.

�سربو واأمالح احلديد تزيد من حدة قرحة املعدة. على امل�س�بني بقرحة املعدة اأو احلمو�سة جتنب  �سبريين واالأ دوية مثل االأ -3 بع�ص االأ
كث�ر من �سرب امل�ء ورمب� تن�ول م�س�دات احلمو�سة(. اإن عق�قري ”الكورتيكو�ستريويدات  كل، واالإ دوية. اأو تن�وله� بحذر )مع االأ مثل هذه االأ

)ال�ستريويدات الق�سرية(“ ت�سبب القروح اأو تزيده� �سوءاً  )�ص 51(.

نه� قد توؤدي اإىل نزف خطري واىل ال�سف�ق )الته�ب غ�س�ء البطن(. وغ�لب�ً  م� تتح�سن  . الأ ً من املهم اأن تتم معاجلة القرحة مبكرا 
القروح اإذا اهتم ال�سخ�ص مب� ي�أكل وي�سرب. اإن الغ�سب والتوتر والع�سبية تزيد من حوام�ص املعدة، لذلك تعلموا اال�سرتخ�ء واملح�فظة 

ع�س�ب. اإن منع تكرار القروح يتطلب العن�ية امل�ستمرة. على هدوء االأ

كل، واحلد من تناول القهوة  فراط  باالأ ف�صل هو جتنب كل ما يوؤدي اإىل اإفراز حوام�ص املعدة بكرثة، وهذا ي�صمل عدم االإ ويبقى االأ
وامل�صروبات الروحية، واالمتناع عن التدخني.



ت�صخم الدرقية )التورم الدرقي / الغويرت / الدراق / الع�صة(

ت�سخم الدرقية هو انتف�خ اأو درنة كبرية يف اأ�سفل الرقبة ن�جت عن ت�سخم يف ع�دي يف غدة ا�سمه� ”الغدة الدرقية“.

معظم ح�الت ت�سخم الغدة الدرقية يعود اإىل نق�ص اليود )االيودين( يف الطع�م. ونق�ص اليود يف كل املراأة احل�مل قد يعر�ص حي�ة 
جنينه� للخطر، اأو اإنه قد يولد متخلف� ً عقلي� ً اأو م�س�ب� ً ب�ل�سمم )اأنظر:الكريتينيه - �ص 318( وقد حتدث هذه الت�أثريات على اجلنني 

م. من دون اأن تت�سخم الغدة الدرقية عند االأ

كل،  تظهر ح�الت الت�سخم الدرقي والكريتينيه لدى �سك�ن املن�طق اجلبلية البعيدة عن البحر وذلك لقلة م�دة اليود يف الرتبة وامل�ء واالأ
كث�ر من بع�ص امل�أكوالت مثل امللفوف من حدة امل�سكلة. ويزيد االإ

على جميع الذين يعي�سون يف املن�طق التي تنت�سر به� م�سكلة الغدة الدرقية ا�ستخدام امللح املمزوج ي�ليود ومنه امللح البحري اخل�سن غري 
املكرر. ف��ستخدام امللح مع اليود مينع حدوث امل�سكلة وي�سفي ح�الت عديدة. واإذا ك�ن الت�سخم  ق��سي�ً  فال ميكن اإزالته اإال ب�جلراحة، 

حوال. اإال ان هذا لي�ص �سروري�ً  يف معظم االأ

اإذا ا�ستح�ل احل�سول على امللح مع اليود فيمكنكم اأن ت�ستعملوا ”نقع اليود“: �سعوا قطرة واحدة منه يف كوب من امل�ء كل يوم وا�سربوا، 
ن كرثته قد ت�سبب الت�سمم! ال تتن�ولوا اأكرث من قطرة واحدة يف اليوم، واحتفظوا بزج�جة اليود  ولكن حذار: ال تكرثوا من نقع اليود، الأ

طف�ل. اإن ا�ستخدام امللح املمزوج ب�ليود اأكرث �سالمة. يف مك�ن اأمني ال ي�سل اإليه االأ

ال يفيد معظم الو�سف�ت املنزلية يف مع�جلة ت�سخم الغدة الدرقية. اإال ان اكل ال�سمك واحليوان�ت البحرية مفيد ب�سبب احتوائه� على 
�سهل ا�ستخدام امللح مع اليود. م�دة اليود. ويوفر مزج اأع�س�ب البحر فى الطبخ م�دة اليود. واالأ

كيف متنع ت�سخم الغدة الدرقية
امللح املمزوج ب�ليود اأغلى بقليل من امللح الع�دي ولكنه اأف�سل منه بكثري ويوفر كلفة عالج الغدة املت�سخمة 

ا�ستخدمي امللح مع اليود دائم�ً  ال ت�ستخدمي امللح الع�دي         
قد يكون امللح مع اليود
اأكرث كلفة بع�ص ال�سيء
ولكنه اأف�سل من امللح

الع�دي بكثري

جتنبوا اأكل امللفوف يف املن�طق التي ينت�سر فيه� ت�سخم الغدة الدرقية اأو حني تبداأ امل�سكلة ب�لظهور.

مالحظة: اإذا ك�ن امل�س�ب بت�سخم الغدة الدرقية يرتع�ص كثريا ً ويع�ين ا�سطراب� ً، وك�نت عين�ه ج�حظتني، فقد يكون كل ذلك عالم�ت 
على اإ�س�بته بنوع اآخر من الت�سخم الدرقي. عليكم ب��ست�س�رة الطبيب.



الوقاية:
كيف نتجنب اأمرا�صا ً كثرية 12

إذا  مرا�ص قبل اأن تبداأ اإذا نحن اأكلنا ب�صكل جيد، وا قنطار عالج“. ن�ستطيع اأن نحمي اأنف�سن� من معظم االأ من  خري  وقاية  ”درهم 
حافظنا على نظافة اأنف�صنا وبيوتنا واأحيائنا وقرانا، واإذا تاأكدنا من تطعيم اأطفالنا، واإذا اتبعنا عادات �صحة جيدة. وقد بحثن� يف 

الف�سل 11 يف التغذية اجليدة، ونبحث يف هذا الف�سل النظ�فة والتطعيم والع�دات املتعلقة ب�لوق�ية من املر�ص.

النظافة وامل�صكالت الناجتة عن قلة النظافة

مرا�ص وااللته�ب�ت يف املعدة واجللد والعينني والرئتني، ويف عموم اجل�سم.  همية يف منع الكثري من االأ تلعب النظ�فة دوراً   ب�لغ االأ
والنظ�فة ال�سخ�سية مهمة، وكذلك النظ�فة الع�مة. واملثل ال�سعبي يقول النظافة ثلثا ال�صحة.

مع�ء تنتقل من �سخ�ص اإىل اآخر ب�سبب قلة النظ�فة ال�سخ�سية اأو النظ�فة الع�مة. ف�جلراثيم والديدان  اإن الكثري من الته�ب�ت االأ
الف من الن��ص من خالل براز امل�س�بني به�. وهى تنتقل من براز �سخ�ص اإىل فم �سخ�ص اآخر عن طريق  )اأو بيو�سه�( تتنقل بني االآ

�س�بع القذرة اأو الذب�ب اأو الطع�م وامل�ء امللوث. االأ

مرا�ص التي تنتقل من الرباز اإىل الفم: من االأ
ميب�( �سه�ل والدو�سنت�ري� )الزح�ر والتي ت�سببه� اجلراثيم اأو االأ - االإ

نواع( - الديدان املعوية )متعددة االأ

- الكولريا وحمى التيفوئيد والته�ب الكبد )الريق�ن(

مرا�ص التي تنتقل اأحي�ن�ً  ب�لطريقة نف�سه�. طف�ل )البوليو( وغريه من االأ - �سلل االأ

مرا�ص بطريقة مب��سرة مت�م�ً . مث�ل: وميكن اأن تنتقل هذه االأ
يقدم طفل م�س�ب ب�لديدان قطعة من احللوى اإىل �سديقه بيده التي ن�سي اأن يغ�سله� 

بعد التغوط. وتكون اأ�س�بعه مغط�ة مبئ�ت من بيو�ص الديدان )التي ال ميكن روؤيته� 
نه� �سغرية جداً . يلت�سق بع�ص من هذه البيو�ص  ب�لعني املجردة اأو بدون مكرب، الأ

خر قطعة احللوى ف�إنه يبلع معه� ب�حللوى. عندم� ي�أكل الطفل االآ
بيو�ص الديدان امللت�سقة به�. و�سرع�ن م� ي�س�ب هو اأي�س�ً  ب�لديدان. وقد تقول اأمه 

اأن ال�سبب هو اأكل احللوى يف حني اأن ال�سبب احلقيقي هو اأكل الرباز!



كثرياً  م� تن�سر احليوان�ت )ك�لكالب والدج�ج وامل�عز وغريه�( االلته�ب�ت املعوية وبيو�ص الديدان. مث�ل ذلك:



مرا�ص والعدوى وبيو�ص الديدان من �سخ�ص اإىل اآخر ب�لطريقة ال�س�بقة. وينتقل العديد من االأ

�سه�ل اأو الديدان اإىل جميع اأفراد الع�ئلة لو جرى اتب�ع  اأي واحد من االحتي�ط�ت الت�لية: لقد ك�ن من املمكن منع انتق�ل االإ
- لو اأن الطفل ا�ستعمل املرح��ص )بيت اخلالء / بيت الراحة(.

- لو ك�ن احليوان مربوط�ً  ال ي�سرح على هواه.
- لو مل ي�سمح للحيوان بدخول املنزل.

- لو مل يلعب الطفل مع احليوان اأو قربه.
م غ�سلت يديه� قبل حت�سري الطع�م. - لو اأن االأ

�سه�ل والديدان يف املدينة اأو القرية فهذا دليل على عدم اهتم�م الن��ص ب�لنظ�فة اهتم�م�ً  ك�في�ً . ويرجح  اإذا انت�سرت ح�الت االإ
�صهال  �سه�ل. اإن النظافة والتغذية احل�صنة �صروريان ملنع الوفيات ب�صبب االإ وجود �سوء التغذية اأي�س�ً  اإذا تويف عدة اأطف�ل ب�سبب االإ

)راجعوا اأي�صا ً �ص 154  و الف�صل 11(.

إر�صادات اأ�صا�صية للنظافة ا

النظافة ال�صخ�صية:
اإىل  نن� نحت�ج  ال�سخ�سية. ف�مل�ء وحده ال  يكفي الأ النظ�فة  اأ�س�ص  اأهم  امل�ء وال�س�بون: وهم�   1-

الع�لقة  وامليكروب�ت  و�س�خ  االأ من  للتخل�ص  ال�س�بون  رغوة 
يدي. ب�الأ

نغ�سل اأيدين� ب�مل�ء وال�س�بون، وخ�سو�س�ً  يف ال�سب�ح وبعد 
كل وقبل حت�سري الطع�م. التربز )التغوط( وقبل االأ

-2 علين� اأن ن�ستحم ب�نتظ�م )يومي�أ اإذا ك�ن الطق�ص ح�را 
ً( واأن نغ�سل العمل ال�س�ق اأو العرق الكثري. ف�حلم�م املتكرر 
ومينع  اجللدية  االلته�ب�ت  من  الب�سرة  حم�ية  على  ي�س�عد 

املري�ص  وعلى  اجللد.  وطفرات  واحلكة  والبثور  الراأ�ص  ق�سرة 
والطفل اأخذ حم�م كل يوم.

م�كن التي تنت�سر فيه�  قدام يف االأ -3 ال من�سي حف�ة االأ
ت�سبب  الدودة  فهذه  )اخلط�فية(.  ال�سن�رية  الدودة 
نيمي�(. وهي تت�سلل اإىل  ح�لة �سديدة من نقر الدم )االأ

اجل�سم من ب�طن القدم )�ص 142(.

�سن�ن ب�مللح  -4 نفر�سي اأ�سن�نن� بعد كل وجبة وبعد اأكل احللوي�ت. ويف ح�ل عدم وجود معجون وفر�س�ة اأ�سن�ن ن�ستعمل امل�سواك، نفرك االأ
�سن�ن راجع الف�سل 17. وكربون�ت ال�سودا )انظر �ص 230(. وملزيد من املعلوم�ت حول رع�ية االأ



النظافة يف املنزل:
-1 ال ن�سمح للحيوان�ت ب�لدخول اإىل امل�سكن اأو اإىل املك�ن الذي يلعب فيه الطفل.

-2 ال ن�سمح للكلب ب�أن يلعق وجه الطفل بل�س�نه اأو اأن يقفز اإىل �سريره. ف�لكالب 
ميكنه� اأن تن�سر املر�ص اأي�س�ً  ومنه� كي�ص الكلب.

مك�نه،  ننظف  امل�سكن  قرب  احليوان  اأو  الطفل  تغوط  اإذا   3-
دورات  اخلالء/  )بيت  املرح��ص  ي�ستعمل  اأن  الطفل  ونعلم 

املي�ه(، اأو اأن يتغوط بعيداً  عن امل�س�كن.

-4 نن�سر اأغطية الفرا�ص واملالءات )ال�سرا�سف( يف ال�سم�ص. 
واإذا وجدن� ح�سرات البق )بق الفرا�ص( ندلق امل�ء املغلي على 

غطية واملالءات يف اليوم نف�سه )انظر �ص 200(. �سرة ونغ�سل االأ االأ

والكالب  القطط  دخول  ومننع   ،)200 )�ص  وال�سيب�ن  القمل  عن  ونفت�ص  الطفل  راأ�ص  نفح�ص   5-
امل�س�بة ب�لرباغيت اإىل امل�سكن.

الفم  املر�ص، ونغطي  ين�سر  ف�لب�س�ق قد  ر�ص،  االأ نب�سق على  -6 ال 
ب�ليد اأو مبنديل اأو ورقة عند ال�سع�ل والعط�ص.

فى  والثقوب  ال�سقوق  ون�سد  املفرو�س�ت.  وحتت  احليط�ن  ونغ�سل  وننظف  نغ�سله�  ثم  اأر�سه  فنكن�ص  منتظم،  ب�سكل  امل�سكن  ننظف   7-
ر�ص حيث ميكن اأن يع�س�ص البق واحل�سرات والعق�رب وال�سرا�سري. احليط�ن اأو االأ



كل وال�صرب نظافة االأ
-1 يف احل�الت املث�لية، يجب تعقيم جميع اأنواع املي�ه التي ال ت�أتي من م�سدر �سليم قبل �سربه�، وذلك عن طريق غليها )مدة ال تقل 
عن ع�سرة دق�ئق( اأو تر�صيحها )بفلرت خ��ص( اأو تقطريها اأو اإ�س�فة الكلور اإليه� )3 قطرات من الكلور يف ليرت واحد اأو مقدار ملعقة 

�سغرية يف 10 لرتات م�ء(.

�سه�ل  طف�ل ال�سغ�ر ويف الفرتات التي ينت�سر فيه� االإ همية وبخ��سة لالأ اإن تعقيم امل�ء اأمر يف غ�ية االأ
املي�ه  من  كافية  كمية  توفري  اأن  اإال  الكولريا.  اأو  الفريو�سي  الكبد  الته�ب  اأو  التيفوئيد  من  اأو ح�الت 
اأن يطلب من  وقد يحدث  مرا�ص.  االأ بع�ص  تف�دي  اأجل  النقية من  نوعيته�  اأهمية من  اأكرث  يكون  قد 
الع�ئالت الفقرية اأن تخ�س�ص وقته� وم�له� القليل للح�سول على احلطب والوقود بهدف غلي امل�ء، 
ولكن مثل هذا الطلب قد يوؤدي اإىل �سرر اإ�س�يف اإذا ك�ن هذا على ح�س�ب امل�ل القليل املخ�س�ص لتوفري 
طف�ل اأو تدمري اأو�سع لل�سجر والغ�ب�ت. وملزيد من املعلوم�ت حول امل�ء النظيف ميكن مراجعة  طع�م لالأ

الف�سل 15 يف دليل ” العمل ال�صحي يف التعليم والتدريب“.

ف�سل اأن يكون من الزج�ج ولي�ص  اإحدى الطرق املالئمة وغري املكلفة يف تعقيم م�ء ال�سرب هي يف و�صعه يف زجاجة اأو وعاء �صفاف )واالأ
قل. فهذه الطريقة تق�سي على معظم اجلراثيم فى امل�ء. من البال�ستيك( حتت اأ�صعة ال�صم�ص مبا�صرة. ملدة �س�عتني على االأ

وال�سراب  الطع�م  اإىل  فينقله�  الرباز،  على  يحط  حني  الذب�ب  ب�أقدام  امليكروب�ت  تعلق  خطر:  عدو  الذباب   2-
خرى ب�أن تهبط على الطع�م، اأو تزحف  �سي�ء التي ن�ستعمله�. لذلك ال يجوز اأن ن�سمح للذب�ب اأو احل�سرات االأ واالأ
نه� قد جتتذب الذب�ب اإليه�.  عليه فهذا قد ين�سر املر�ص. ال ترتكوا بق�ي� الطع�م اأو ال�سحون الو�سخة هن� وهن�ك الأ

يجب حم�ية الطع�م وحفظه يف مك�ن مغلق وتغطيته.

ر�ص اإال بعد غ�سله جمدداً . طف�ل ب�أن ي�أكلوا طع�م�ً  وقع على االأ -3 نغ�سل الف�كهة واخل�سر قبل اأكله� وال ن�سمح لالأ

حمر.  -4 ال ن�أكل اللحم نيئ� ً )وال ال�سمك( اإال بعد اأن نطبخه اأو ن�سويه جيدا ً بحد يختفي لونه االأ
ت�أكدوا من عدم بق�ء اأجزاء نيئة داخل اللحم. ف�لديدان ت�ستطيع اأن تعي�ص يف اللحم غري املطبوخ. 

وينقل حلم اخلنزير غري املطبوخ اأمرا�س�ً  خطرة.

نه قد يكون �س�م� ً. وال ن�أكل الطع�م اجل�هز  -5 ال ن�أكل طع�م� ً قدمي� ً اأو طع�م� ً رائحته كريهة الأ
املعلب اإذا ك�نت العلبة منتفخة اأو حتدث �سوت� ً اأثن�ء فتحه� )التنفي�ص(. ونفح�ص ب�سكل خ��ص 
الطع�م ن�سخنه مرة  بق�ي�  اأكل  اإذا مرت �س�ع�ت طويلة على طبخه�. وقبل  الفراخ )الدج�ج( 
بعد  واملر�سى  وامل�سنني  طف�ل  االأ اإىل  كل  االأ نقدم  مك�ن،  االإ وعند   . �س�خن�ً  جداً  لي�سبح  ث�نية 

حت�سريه مب��سرة.

�سه�ل. يجب غ�سل اليدين جيداً  عند  -6 الفراخ )الدج�ج( تنقل جراثيم ت�سبب االإ
حت�سري الفراخ قبل اأن نلم�ص اأطعمة اأخرى.

اأوعية  ي�ستعملوا  اأن  خرى  االأ املعدية  مرا�ص  واالأ والزك�م  ب�ل�سل  امل�س�بني  على   7-
خرون. خ��سة بهم. ويجب غلي اأطب�قم واأدواتهم قبل اأن ي�ستعمله� االآ



 كيف نحافظ على �صحة اأطفالنا

الطفل امل�س�ب ب�لته�ب اأو حكة اأو امل�س�ب ب�لقمل يجب اأن ين�م على فرا�ص خ��ص به. كذلك يجب عزل امل�س�ب مبر�ص معد )ك�ل�س�هوق 
طف�ل ال�سغ�ر والر�سع. واحل�سبة والر�سح الع�دي / الربد(  يف غرفة اأخرى، اإن اأمكن، وعدم ال�سم�ح ب�ختالطه ب�الأ

اأو ال�سخ�ص الذي تظهر عليه عالم�ت  طف�ل من مر�ص ال�سل. على امل�س�ب ب�سع�ل مزمن  -2 نحمي االأ
حوال اأن ين�م يف الغرفة ذاته� التي ين�م فيه�  ال�سل اأن يغطي فمه عندم� ي�سعل. وال يجوز ب�أي ح�ل من االأ

طف�ل. كم� عليه اأن ي�ست�سري الع�مل ال�سحي للح�سول على عالج طبي فى اأ�سرع وقت ممكن. االأ

طف�ل الذين يعي�سون يف نف�ص املنزل الذي يعي�ص فيه ال�سخ�ص امل�س�ب ب�ل�سل �سد مر�ص  ويجب تطعيم االأ
ال�سل عن طريق اإعط�ئهم طعم الدرن )بي .�سي.جي(.

طف�ل ونبدل لهم ثي�بهم ونق�ص اأظ�فرهم، ف�جلراثيم  -3 ُنحمم االأ
ظ�فر الطويلة. وبيو�ص الديدان كثرياً  م� تختبئ حتت االأ

م�  ب�أ�سرع  معدية  ب�أمرا�ص  امل�س�بني  طف�ل  االأ نع�لج   4-
خرين. ن�ستطيع كي ال ينتقل املر�ص اإىل االآ

�س��سية الواردة يف هذا الف�سل  ر�س�دات االأ -5 نتبع االإ
طف�ل اأن يطبقوه� ون�سجعهم على اأن ي�سرتكوا  ونعلم االأ

يف برامج حت�سني ال�سحة يف امل�سكن والقرية واحلي.

طفال يح�صلون على كمية كافية من الطعام املغذي. ف�لغذاء اجليد  -6 نتاأكد من اأن االأ
مرا�ص،  ي�س�عد على حم�ية اجل�سم من كثري من االأ
والطفل الذي يح�سل على غذاء جيد مير�ص اأقل من 

الف�سل  )انظر  التغذية  �سيء  طفل  على  تق�سي  قد  التي  مرا�ص  االأ يق�وم  الع�دة  يف  فهو  غريه، 
.)11



النظافة العامة

-1 نح�فظ على نظ�فة اآب�ر املي�ه ونغطيه�، وال ن�سمح للحيوان�ت ب�القرتاب من اأم�كن م�ء 
مر. ال�سرب. ون�سع ح�جزاً  ملنعه� من ذلك اإذا احت�ج االأ

ال نتغوط ب�لقرب من م�سدر امل�ء ال�سرب وال نرمي الزب�لة قربي� ًمنه، وذلك كي ال تختلط 
نهر واجلداول يف املواقع التي ن�أخذ  مب�ء ال�سرب من خالل الرتبة. ونح�فظ على نظ�فة االأ

منه� م�ء ال�سرب.

-2 نح�ول اإع�دة ا�ستعم�ل كل م� ينتج عن ا�ستهالكن� من طع�م وورق وعلب معدنية ون�يلون 
كل الع�سوي وروث احليوان�ت يف خليط  وزج�ج�ت واأقم�سة. ميكنن� اأن ن�ستخدم بق�ي� االأ

ع�دة ا�ستهالك الورق والعلب املعدنية والزج�ج�ت وغريه�. ر�ص الزراعية. ولو نظمن� اأنف�سن� الكت�سفن� عدة م�س�ريع الإ لت�سميد االأ

-3 نحرق الزب�لة التي ميكن حرقه�. اأم� النف�ي�ت التي ال ميكن حرقه� فيجب دفنه� يف حفرة خ��سة بعيدا ً عن اأم�كن �سكن الن��ص وعن 
قل كي مننع الذب�ب من النمو فيه� والتك�ثر. �سبوع على االأ م�س�در م�ء ال�سرب. نتخل�ص من النف�ي�ت ونحرقه� مرة يف االأ

-4 نبني املراحي�ص اأو بيوت اخلالء )بيوت الراحة( دورة املي�ه / لكي ي�سعب 
على احليوان�ت الو�سول اإىل براز االن�س�ن. وميكن اأن يكون املرح��ص عب�رة عن 
حفرة عميقة فوقه� كوخ اأو خيمة. وكلم� عمقت احلفرة كلم� خفت م�سكالت 

وجود الذب�ب وانبع�ث الرائحة الكريهة.

- من املفيد كلم� ا�ستعملت املرح��ص اأن ترمى يف احلفرة بع�ص الرم�د اأو الكل�ص 
بع�د الذب�ب. للتخفيف من الرائحة والإ

- ينبغي بن�ء هذه املراحي�ص يف مك�ن بعيد عن امل�س�كن وعن م�س�در املي�ه 
مب�س�فة ال تقل عن 20 مرتاً .

- يف ح�ل انعدام وجود مثل هذه املراحي�ص ف�إن من الواجب التغوط بعيدا ً قدر 
مك�ن من امل�س�كن. عّلموا اأطف�لكم اأن يفعلوا ال�سيء ذاته. االإ

مرا�ص. اإن ا�صتعمال املراحي�ص ب�صاعد على منع الكثري من االأ

يف ال�سفح�ت الت�لية اأفك�ر عن كيفية بن�ء مراحي�ص اأف�سل. وميكن ا�ستعم�ل 
مثل هذه املراحي�ص للح�سول على اأ�سمدة طبيعية للب�س�تني.



مراحي�ص اأف�صل )بيت اخلالء(

املرح��ص الذي راأيتم �سورته يف ال�سفحة ال�س�بقة �سهل ال�سنع ويك�د ال يكلف �سيئ�ً . ولكنه مفتوح وي�سمح بدخول الذب�ب.

عندم� يكون املرح��ص مغطى من فوق ف�إنه مينع الذب�ب من الدخول ومينع الروائح الكريهة من اخلروج ويكون للحفرة املغط�ة �سقف فيه 
نه ال يتلف.  �سمنت اأف�سل من اخل�سب الأ �سمنت، واالأ فتحة، ولهذه الفتحة غط�ء. وميكن �سنع غط�ء احلفرة )�سقفه�( من اخل�سب اأو االأ

ويكون اأكرث مت�نة.

�سمنت: طريقة �سنع �سقف احلفرة من االأ

-1 نحفر حفرة م�س�حته� مرت مربع ) 1 مرت * 1 مرت( وعمقه� 7 �سم، و نت�أكد من جعل اأر�سيته� 
ن�عمة و م�ستوية.

-2 نعمل �سبكة من ال�سريط املعدين م�س�حته� مرت مربع. وتكون �سم�كة ال�سريط م� بني ربع ون�سف 
�سنتمرت، وتكون امل�س�فة بني كل �سريط و�سريط حوايل 10  �سنتمرتات. نفتح فتحة يف و�سط ال�سبكة عر�سه� 

حوايل 25 �سنتمرتاً .

3. ن�سع ال�سبكة يف اأر�ص احلفرة ونلوي اأطرافه� اأو ن�سع حج�رة �سغرية عند زواي�ه� بحيث ترتفع 
ر�ص. ال�سبكة حوايل 3 �سنتمرتات عن االأ

-4 ن�سع دلواً  )�سطالً ( قدمي�ً  يف الفتحة.

�سمنت والرمل مع احل�سى )احلج�رة ال�سغرية( ون�سيف كمية من امل�ء اإىل اخلليط، ثم  5. نخلط االإ
ن�سب اخلليط حتى ي�سبح ارتف�عه 5 �سنتمرتات )ولكل مكي�ل اإ�سمنت منزج مكي�لني من الرمل 

و3 مك�ييل من احل�سى(.

-6 عندم� يبداأ اال�سمنت ب�لتجمد نرفع الدلو )اأي بعد حوايل 3 �س�ع�ت على �سبه(، ثم نغطي 
اال�سمنت بقطعة من القم��ص املبلل، اأو الق�ص املبلل ونبقى القم��ص اأو الق�ص رطب�ً . وبعد 3 اأي�م 

نرفع قطعة اال�سمنت امل�سبوبة.

واإذا كنتم تف�سلون اجللو�ص عند ا�ستخدام املرح��ص ميكن �سنع كر�سي �سغري هكذا: ن�سنع ق�لب�ً  اأو 
خر ل�سب اال�سمنت. ن�ستخدم �سطلني )دلوين( اأحدهم� داخل االآ



ر�ص بعر�ص يقل عن مرت واحد وعمق  �سمنت )ال�سبة( هذا فوق حفرة م�ستديرة حتقره� قي االأ ولبن�ء املرحا�ص املغطى ن�سع غط�ء االإ
يرتاوح بني مرت واحد ومرتين. يجب بن�ء هذا املرح��ص بعيدا ً عن امل�س�كن مب� ال يقل عن 20 مرتا ً وبعيدا ً عن بئر م�ء ال�سرب اأو الينبوع 
اأو النهر اأو م�سدر م�ء ال�سرب بحوايل امل�س�فة ذاته�. واإذا اقرتب مك�ن املرح��ص من م�سدر امل�ء فيجب احلر�ص على بن�ء املرح��ص 

اأ�سفل جمرى النهر.

طف�ل وغريهم املح�فظتة على نظ�فته. -7 نح�فظ على نظ�فة املرح��ص ونغ�سل اأر�سيته ي�نتظ�م ونعلم االأ

نعمل غط�ء للفتحة ونت�أكد من اأن الفتحة 
تبقى مغلقة عند عدم ا�ستعم�ل املرح��ص. 

ميكن �سنع غط�ء ب�سيط من اخل�سب.

)عر�سه�  اأكرب  �سّبة  ن�سع  بالتهوئة:  يتمتع  متطور  مرحا�ص  لبن�ء 
ونغطيه  للتهوئة  اأنبوب�ً   الفتحتني  اإحدى  فوق  ن�سع  فتحت�ن.  فيه�  مرتان( 
ف�سل اأن تكون معدنية كي ال تتلف  ب�سبكة �سد الن�مو�ص )ن�مو�سية ومن االأ
اأن تكون مظلمة  خرى غرفة �سغرية يجب  الفتحة االأ ب�سرعة(. نبني فوق 

بع�ص ال�سيء. نرتك احلفرة
مك�سوفة.

ي�س�عد هذا املرح��ص على التخل�ص من الروائح والذب�ب. تخرج الروائح 
نبوب بينم� ينحب�ص الذب�ب يف احلفرة وميوت. عرب االأ



خرى الديدان والطفيليات املعوية االأ
كرب حجمً�  مرا�ص. وتظهر الديدان االأ هن�ك اأنواع كثرية من الديدان والطفيلي�ت ال�سغرية التي تعي�ص يف اأمع�ء بع�ص الن��ص وت�سبب االأ

حي�ن. يف الرباز يف بع�ص االأ

�سك�ر�ص )ثع�بني البطن( والدودة اخليطية )احلرق�ص( الوحيدة )ال�سريطية(. وقد توجد  والديدان التي تظهر ع�دة مع الرباز هي االإ
مع�ء دون القدرة على روؤيته� يف الرباز. الدودة الكرب�جية اأو اال�سطوانية بكرثة يف االأ

�سك�ر�ص والدودة اخليطية،  دوية يف االإ ”البيربازين“. وتوؤثر هذه االأ دوية امل�س�دة للديدان: يحتوي العديد منه� على  مالحظة حول االأ
ويتمتع  الديدان.  اأنواع من  يق�سي على عدة  وهو  اأ�سلم  امليبندازول )فرموك�ص(  ا�ستعم�ل  اإن  والر�سع.  طف�ل  لالأ اإعط�ئه�  ويجب عدم 
البندازول والربانتيل بفع�لية يف الق�س�ء على عدة اأنواع من الديدان لكنهم� مرتفعي الثمن. ويق�سي الثي�بندازول على عدة اأنواع من 
دوية راجعوا �ص 374 اىل  الديدان اإال ان له عدة ت�أثريات ج�نبية ولذا يجب عدم ا�ستعم�له يف معظم احل�الت. ملزيد من املعلوم�ت حول االأ
379. من امل�ستح�سن مع�جلة الديدان عند اكت�س�فه�. ولكن يحدث يف بع�ص املن�طق الفقرية - حيث ت�سيب الديدان معظم الن��ص - اأن 
�سخ��ص الذين تظهر عليهم اأعرا�ص املر�ص، اأو الن��ص امل�س�بني ب�لديدان  طف�ل الذين يع�نون �سوء التغذية اأو االأ يقت�سر العالج على االأ
اأن نحر�ص على اختي�ر الدواء  ميب�(. علين�  كرث خطورة )مثل اال�سك�ر�ص والدودة ال�سقرية وال�سعري�ت احللزونية واالأ والطفيلي�ت االأ

املن��سب الذي تكون ت�أثرياته اجل�نبية اأقل من غريه.

�صكار�ص االإ
)ومن اأ�سم�ئه� ال�سعبية ”احلن�ص“ و“ثع�بني البطن“، الدودة املدورة، الدودة ا�ستديرة، اخلرط�ن(

طولها: م� بني 20 و 30 �سم. لونه�: اأبي�ص اأو وردي.
امل�ء  طريق  عن  اآخر  �سخ�ص  فم  اإىل  امل�س�ب  ال�سخ�ص  براز  من  �سك�ر�ص  االإ بوي�س�ت  تنتقل  الفم.  اإىل  الرباز  انت�صارها:من  طريقة 

يدي امللوثة. والطع�م واالأ
تاأثريها يف ال�صحة: بعد اأن يبتلع ال�سخ�ص البوي�س�ت ف�إنه� تفق�ص وتخرج منه� الديدان ال�سغرية وتدخل يف جمرى الدم. وهذا قد 
يولد احلكة )اأي اأن جلد االن�س�ن ي�ستحكه(. وبعده� تنتقل الديدان ال�سغرية اإىل الرئتني وت�سبب اأحي�ن�ً  �سع�الً  ن��سف�ً . اأم� يف احل�الت 
�سواأ ف�إنه� ت�سبب الته�ب�ً  رئوي�ً  و�سع�الً  مع دم. وعند ال�سع�ل تطرد الرئة الديدان اإىل البلعوم فيبتلعه� امل�س�ب مرة اأخرى وت�سل  االأ
نثى م� معدله: 24 األف بوي�سة يف اليوم، تخرج من اجل�سم عن طريق الرباز. وهكذا  مع�ء لتنمو ويكتمل حجمه�. وهن�ك تبي�ص االأ اإىل االأ

ت�ستمر اإمك�نية العدوى.
�سه�ل واملغ�ص والغثي�ن )انقب��ص النف�ص( و�سوء اله�سم والهزال وفقدان ال�سهية.  مع�ء التلبك واالإ وقد ي�سبب تك�ثر هذه الديدان يف االأ
طف�ل ف�إن بطونهم تنتفخ وتكرب. ويف احل�الت الن�درة قد ت�سبب هذه الديدان الربو اأو النوب�ت )الهزات (  وعندم� تتك�ثر الديدان عند االأ
حي�ن مع الرباز اأو تزحف  مع�ء )انظر �ص 94(. وحينم� ترتفع حرارة الطفل تخرج هذه الديدان يف بع�ص االأ اأو االن�سداد اخلطري يف االأ

نف. وقد تزحف الديدان داخل املمرات الهوائية م�سببةً  ال�سعور ب�ن�سداد الفم والرغبة اللحظية ب�لتقيوؤ. خ�رجة عن طريق الفم اأو االأ



الوق�ية:
كل وبعد التربز وحم�ية الطع�م من الذب�ب واتب�ع  يدي قبل االأ تكون الوق�ية من اال�سك�ر�ص ب��ستعم�ل بيوت اخلالء )املراحي�ص( وغ�سل االأ

�س��سية للنظ�فة كم� وردت يف اأول هذا الف�سل. ر�س�دات االأ االإ

�سك�ر�ص. وللت�أكد من اجلرعة املن��سبة راجع �ص374. والبيربازين  العالج : اإن تن�ول امليبندازول ملدة 3 اأي�م ك�في� ً يف الع�دة للتخل�ص من االإ
فع�ل اأي�س�ً  )�ص 374(. اإن بع�ص الو�سف�ت املنزلية )مثل بزر القرع( مفيدة اأي�س�ً .

نف مم� ي�سبب  �سك�ر�ص. فهو غ�لب�ً  م� يهيج الديدان ويدفعه� اإىل االنتق�ل اإىل الفم اأو االأ حتذير: ال ت�ستعملوا الثي�بندازول يف مع�جلة االإ
ال�سعور ب�لتقيوؤ واختن�ق النف�ص.

الدودة اخليطية )احلرق�ص، الدبو�صية، الرفعية، اأنرتوبيو�ص، بنورم، حادة الذيل(
طولها: ا�سم، لونه�: اأبي�ص، وهي رفيعة ك�خليط.

طريقة انتقالها: تبي�ص هذه الديدان اآالف�ً  من البوي�س�ت حول فتحة ال�سرج مم� ي�سبب �سعوراً  ب�حلكة، 
وخ�سو�س�ً  يف اأثن�ء الليل. وعندم� يحك الطفل قف�ه تلت�سق هذه البوي�س�ت حتت اأظ�فره وتنتقل من هن�ك 

خرين فت�سبب عدوى جديدة. خرى. وهكذا تنتقل اإىل فمه هو اأو اإىل اأفواه االآ �سي�ء االأ اإىل الطع�م واالأ
تاأثريها يف ال�صحة: ال ت�سكل هذه الديدان خطراً  على �سحة الطفل، ولكنه� ت�سبب له اإزع�ج�ً  وخ�سو�سً� 
اإذ جتعله يحك فتحة �سرجه، واحلك قد ي�سبب الته�ب�ت مو�سعية. وقد ت�سبب عند الفتي�ت  اأثن�ء الليل  يف 

ال�سغريات الته�ب�ً  يف املهبل )حكة واحمراراً  و�سيالن�ً (.

الوقاية واملعاجلة:
- علين� اأن نلب�ص الطفل امل�س�ب بهذه الديدان حف��س�ت خ��سة اأو مالب�ص داخلية �سيقة وقت النوم ملنعه من 

حك �سرجه.
كل. ونعوده  - نغ�سل يدي الطفل وقف�ه عندم� ي�سحو من النوم وبعد كل تفوط، ونغ�سله�، اأي�س� ً ودائم� ً قبل االأ

على غ�سل يديه.
- نق�ص اأظ�فر الطفل لت�سبح ح ق�سرية جداً .

- نبدل له ثي�به ونحممه بكرثة ونغ�سل له قف�ه واأظ�فره جيداً .
- ن�سع القازلني )اأو الزيت( يف �سرجه وحوله قبل النوم، فهذا يخفف الرغبة يف احلك.

- يف ح�ل ا�ستمرار انزع�ج الطفل وع�ئلته ف�إنن� نعطيهم دواء امليبندازول )انظر اجلرعة �ص 374(. والبيربازين مفيد اأي�س� ً ولكن يجب 
�سرة الدواء ذاته يف الوقت نف�سه الذي يع�لج فيه  طف�ل والر�سع )انظر �ص 375(. ي�ستح�سن اإعط�ء ب�قي اأفراد االأ عدم ا�ستخدامه لالأ

الطفل امل�س�ب.

ويفيد ا�ستعم�ل الثوم للتخل�ص من هذه الديدان: نقطع 4 ف�سو�ص من الثوم  �سغرية ومنزجهم� يف كوب من امل�ء اأو الع�سري اأو اللنب، 
ون�سرب كوب�ً  يومي�ً  وملدة 3 اأ�س�بيع )�ص 10(.

- النظ�فة هي الدرع الواقي من هذه الديدان التي ميكن  اأن تعود اإىل اجل�سم مرة اأخرى بعد اأخذ الدواء، اإذا اأهملن� النظ�فة ال�سخ�سية. 
�صا�صية للنظافة قد يوؤدي اإىل اختفائها حتى من دون  ر�صادات ال�صحية االأ فاإن تطبيق االإ اأ�س�بيع،  ال تعمر هذه الديدان اأكرث من 6 

ا�صتعمال دواء.



�صبحية، �صعرية الذيل، ويبورم، تريكور�ص( الدودة الكرباجية )ال�صوطية، االأ
طولها: م� بني 3 و5 �سم. لونه� زهري اأو رم�دي.

اأو  �سه�ل  االإ ت�سبب  قد  ولكنه�  الفم. وخطره� �سئيل  اإىل  الرباز  اأي من  �سك�ر�ص،  االإ انتق�ل  مثل  الدودة  تنتقل هذه  انت�صارها:  طريقة 
م�سكالت معوية اأخرى كغثي�ن واملغ�ص املعوي. وقد ت�سبب خروج بع�ص امل�سران من �سرج الطفل )ح�لة الهبوط يف ال�سرج(.

�سك�ر�ص. الوقاية: مثل الوق�ية من االإ

امل�سران  بع�ص  خرج  واإذا   .)374 �ص  )راجع  امليبندازول  ا�ستعم�ل  ميكن  ف�إنه  م�سكالت  بحدوث  الديدان  هذه  ت�سببت  اإذا  العالج: 
مع�ء( من ال�سرج نقلب الطفل راأ�س�ً  على عقب ون�سب م�ءً  ب�رداً  على امل�سران فهذا يعيد امل�سران اإىل مك�نة. )االأ

الدودة ال�صقرية )اخلطافية / اال�صطوانية / ال�صنارية اأو هوكورم(
طولها: 1 �سم. لونه�: اأحمر.

يف الع�دة، ال ميكن روؤية هذه الديدان يف الرباز، لذا يحت�ج اكت�س�فه� اإىل حتليل الرباز فى املخترب.

طريقة انت�صارها:

م�كن التي ت�ستوطن الدودة ال�سقرية به�. وقد يكون  طف�ل يف االأ قد ت�سكل االلته�ب�ت الن�جتة عن الدودة ال�سقرية تهديداً  حلي�ة االأ
م�س�ب�ً  به� كل طفلٍ  )اأو اأم( يع�ين من فقر الدم، فيكون �س�حب الوجه وقد يرغب يف اأكل الق�ذورات. ينبغي حتليل الرباز.

العالج: ا�ستعملوا امليبندازول. للجرع�ت واالحتي�ط�ت راجعوا �ص 374. نع�لج فقر الدم بتن�ول الغذاء الغني ب�حلديد، واأخذ اأقرا�ص 
احلديد عند ال�سرورة )�ص 124(.

قدام. طفال بامل�صي حفاة االأ الوقاية من الدودة ال�صقرية: بجب بن�ء املراحي�ص وعدم ال�صماح لالأ



الدودة الوحيدة )ال�صريطية(
بينم�  مع�ء  االأ يف  اأمت�ر  ب�سعة  اإىل  ي�سل  -طولها: 
جزاء امل�سطحة البي�س�ء التي  يكون طول القطع اأو االأ

توجد يف الرباز حوايل �سنتمرت واحد يف الع�دة.

من  الق�سر  هذه  اإحدى  تزحف  اأخر،  اإىل  وقت  ومن 
تلق�ء نف�سه� خ�رجة مع الرباز تظهر ملت�سقة ب�ملالب�ص 

الداخلية.

البقر  تن�ول حلم  ب�سبب  الدودة  بهذه  الن��ص  ي�س�ب 
)اأو حلم اخلنزير( اأو اأي نوع اآخر من اللحوم التي مل 

يتم طبخه� ب�سكل جيد.

الوقاية: يجب احلر�ص على اأن يكون اللحم مطبوخ�ً  طبخ�ً  جداً ، والت�أكد من اأن اللحم لي�ص فيه اأي جزء ينء عند اأكله.

حي�ن وم�سكالت معوية اأخرى. تاأثريها يف ال�صحة: تولد الدودة الوحيدة تلبك�ً  يف املعدة يف بع�ص االأ

كي��ص الغ�س�ئية وفيه� الديدان ال�سغرية اإىل دم�غ االن�س�ن. ويحدث  كرب الن�جم عن هذه الدودة هو عندم� تدخل هذه االأ ولكن اخلطر االأ
�س��سية بدقة  هذا عندم� متر البوي�س�ت من الرباز اىل الفم. لذلك، وجب على كل م�س�ب ب�لدودة الوحيدة اأن يتبع قواعد النظ�فة االأ

واأن ي�سعى ملع�جلته� يف اأقرب وقت ممكن.

العالج: ميكن ا�ستعم�ل النيكلو�س�م�يد )اليومي�س�ن، �ص376( اأو الربازكوانتيل )�ص 376(، مع اتب�ع التعلمم�ت بدقة.



ال�صعريات احللزونية )الديدان ال�صعرية، ال�صعريات، الرتيكينو�ص�ص(
مع�ء اإىل الع�سالت. وت�سبه طريقة انتق�له� اإىل االن�س�ن طريقة  ال ميكن روؤية هذه الديدان يف الرباز ب�لعني املجردة. اإنه� تت�سلل من االأ

انتق�ل الدودة الوحيدة، اأي عند اأكل حلم اخلنزير امل�س�ب به� اأو اأي حلم حيوان اآخر غري مطبوخ طبخ�ً  جيداً .
تاأثريها يف ال�صحة: يتوقف ت�أثري ال�سعري�ت احللزونية على كمية اللحم امل�س�ب التي ي�أكله� ال�سخ�ص. فقد ال ي�سعر ب�أي ت�أثري، وقد 
�سه�ل بعد تن�وله اللحم امللوث بفرتة  مير�ص مر�س�ً  �سديداً ، وقد تكون النتيجة هي الوف�ة. وي�سعر ال�سخ�ص ب�أمل يف املعدة وي�س�ب ب�الإ

ترتاوح م� بني ب�سع �س�ع�ت وخم�سة اأي�م.
�س�بة اخلطرة ي�سعر املرء مب� يلي: يف ح�لة االإ

- ارتف�ع يف احلرارة مع ق�سعريرة.
- اأمل يف الع�سالت.

حي�ن. - انتف�خ حول العينني، وانتف�خ يف القدمني يف بع�ص االأ
- كدم�ت �سغرية )�سوداء اأو زرق�ء( على الب�سرة.

- نزف يف  بي��ص العني.
وت�ستمر احل�الت ال�سديدة مدة 3 اأو 4 اأ�س�بيع.

م�. حد  اإىل  مفيداً   العالج: يجب طلب امل�س�عدة الطبية فورا �ص . وقد يكون ا�ستعم�ل ”الثي�بندازول“ اأو ”امليبندازول“، 
ملعرفة اجلرعة املن��سبة راجع �ص 374 و375. )وقد ي�س�عد ا�ستعم�ل ”ال�ستريويدات الق�سرية / الكورثيكو�ستريويدات“ على ال�سف�ء، 

ولكن يجب اأن يتم ا�ستعم�ل هذا الدواء حتت اإ�سراف الطبيب اأو الع�مل ال�سحي(
مالحظة مهمة: اإذا مر�ص عدة اأ�سخ��ص بعد تن�ول حلم حيوان واحد فعلين� اأن ن�ستبه ب�إ�س�بتهم ب�ل�سعري�ت  احللزونية. وقد يكون يف 

ذلك خطر عليهم. اطلبوا امل�س�عدة الطبية.
الوقاية من خالل:

-  عدم اأكل اأي حلم اإال بعد طبخه طبخ�ً  جيداً  )وبخ��سة حلم اخلنزير(.
- عدم اإطع�م احليوان�ت بق�ي� اللحوم اإال اإذا ك�نت مطبوخة جيداً .

ميبا االأ
ميب� لي�ست ديدان�ً  بل حيوان�ت �سغرية جداً  )اأو طفيلي�ت( ال ميكن روؤيته� اإال حتت املجهر )وهو جه�ز يجعل  االأ

�سي�ء تبدو مكربة جدًا(. االأ
ميب� من براز ال�سخ�ص امل�س�ب الذي يحتوي على املاليني منه� اإىل م�ء ال�سرب اأو اإىل  طريقة االنتقال: تنتقل االأ

كل ب�سبب قلة النظ�فة. االأ
ميبا: من املمكن اأن يبقى كثري من الن��ص اأ�سح�ء وال ي�سعرون ب�ملر�ص رغم اأن اأج�س�مهم  �صابة باالأ عالمات االإ
اإ�سه�ل مع دم / وخ�سو�س�ً   )اأي  الدو�سنت�ري�  اأو  ال�سديد  �سه�ل  االإ ت�سبب  ميب�  االأ ولكن  ميب�.  ب�الأ تكون م�س�بة 
ميب� اأن ت�سبب خراج�ت موؤملة  عندم� يكون اجل�سم قد اأ�سعفه مر�ص م� اأو �سوء تغذية. وفى ح�الت قليلة ميكن لالأ

وخطرة يف الكبد.



ميبا: تتكور الدو�صنتاريا املاألوفة الناجتة عن االأ
- اإ�سه�ل يزول ثم يعود، وقد يحل حمله اإم�س�ك اأحي�ن�ً .

- مق�ص اأو ت�سنج يف البطن مع ال�سعور ب�لرغبة يف التغوط تكراراً  حتى عندم� تكون النتيجة خروج قليل من الرباز اأو ال �سيء، اأو جمرد 
بع�ص املخ�ط.

- براز رخو )لكن لي�ص �س�ئالً  مع وجود مواد خم�طية م�سحوبة ببع�ص الدم اأحي�ن�ً .
- يف احل�الت ال�سديدة تكون كمية الدم يف الرباز كبرية، وي�سعر امل�س�ب ب�ل�سعف ال�سديد واملر�ص.

- ال ارتف�ع يف احلرارة، ع�دة.
ميب� اأو البكتريي�. غري اأن دو�سنت�ري� البكتريي� )اأو ال�سغيالت( تبداأ فج�أة يف  �سه�ل امل�سحوب ب�لدم ميكن اأن يكون اإم� نتيجة لالأ اإن االإ

الع�دة، ويكون الرباز عنده� اأكرث �سيولة، مع ارتف�ع يف احلرارة يف معظم احل�الت )�ص 158(. تذكروا الق�عدة الع�مة الت�لية:
إ�صهال + دم + ارتفاع احلرارة: اإ�صابة بالبكترييا )ال�صيغالت(  ا

ميبا إ�صهال + دم + بدون ارتفاع احلرارة: اإ�صابة باالأ ا

وقد يكون لوجود الدم مع اال�سه�ل اأ�سب�ب اأخرى. وللت�أكد من ال�سبب ال بد من حتليل الرباز يف املعمل.
مين من  ميب� اإىل الكبد فتحدث فيه� خراج�ً  )اأو كي�س�أ من ال�سديد( ينتج عنه اأمل يف اجل�نب العلوي االأ حي�ن، تدخل االأ ويف بع�ص االأ
مل يف املرارة �ص 329 واأمل الته�ب  مل ب�الأ مين من ال�سدر وي�ستد عند امل�سي )ق�رن هذا االأ مل اإىل اجل�نب االأ البطن. وقد ميتد هذا االأ
الكبد �ص 172 وت�سمع الكبد �ص 328(، ف�إذا ظهرت على امل�س�ب هذه العالم�ت وبداأ يب�سق �س�ئالً  بني اللون حني ي�سعل، ك�ن ذلك 

ميبي يف رئته. دليالً  على اخلراج االأ
العالج:

- حتليل الرباز واال�ستع�نة ب�لطبيب اأو ب�خلدم�ت الطبية.
ف�سل اأن يتن�ول امل�س�ب اأي�س� ً ”فيورويت  مع�ء التي ت�سبب اإ�سه�ال ً مع دم بوا�سطة ”املرتونيدازول“. ومن االأ ميب� يف االأ - ميكن مع�جلة االأ

الدايلوك�س�ن�يد“ اأو ”الترتا�سيكلني“. وللجرع�ت ومدة العالج واالحتي�ط�ت انظر �ص 369.
ميبي يكون العالج هو املذكور اأعاله، وبعد اإنه�ء املع�جلة نتن�ول ”الكلوروكوين“ ملدة ع�سرة اأي�م  �س�بة بخراج الكبد االأ - يف ح�الت االإ

)�ص 366(.
كل اجليد وجتنب التعب وعدم �سرب  نبني ون�ستخدم املراحي�ص ونحمي م�سدر مي�ه ال�سرب ونتبع اإر�س�دات النظ�فة. اإن االأ الوقاية: 

ميبية. الكحول مهم�ن للوق�ية من الدو�سنت�ري� االأ

اجلياردا )اجليارديا(
طف�ل ب�سورة خ��سة.  �سه�ل عند االأ مع�ء وت�سبب االإ ميب�. فهي اأي�س� ً طفيلية جمهرية تعي�ص داخل االأ اجلي�ردا ت�سبه االأ

�سه�ل مزمن�ً  )ابتداأ منذ فرتة طويلة وم� زال م�ستمراً ( اأو متقطع�ً  )اأي اأنه يختفي ثم يعود(. وقد يكون هذا االإ
�سه�ل اأ�صفر اللون ورائحته كريهة  ورغويا ً )فيه فقاقيع( ولكن بال دم وال خماط  - فال�صخ�ص م�صاب  اإذا ك�ن االإ
رجح باجلياردا. ويكون بطنه منتفخ� ً ب�لغ�زات املزعجة، وحت�سل ت�سنج�ت يف امل�سران، ويهوي ويتج�س�أ بكرثة.  على االأ

�س�بة ب�جلي�ردا من  ويكون طعم التج�سوؤ كريه�ً  طعم الكربيت. وال ي�س�حب هذه احل�لة ارتف�ع يف احلرارة يف الع�دة. واأحي�ن�ً  ت�سفى االإ
دون مع�جلة، والغذاء اجليد ي�س�عد على ذلك. اأم� اأف�سل طريقة ل�سف�ء احل�الت ال�سديدة اأو التي ت�سعف االن�س�ن فهي ب�ملرتونيدازول 

ت�مربين، �ص 370( اأرخ�ص، لكن مفعوله اأقل وم�س�عف�ته اجل�نبية اأكرث. )راجع �ص 369(. وقد يكون ا�ستعم�ل الكوين�كرين )االأ



البلهار�صيا )اأو ال�صي�صتوما، ال�ص�صتو�صوما، وريقات الدم، من�صقات الدم(
�س�بة ب�لبله�ر�سي� اإىل ت�سرب نوع معني من الديدان اإىل جمرى الدم. يف بالدن�. تتواجد الديدان يف الرتع املتفرعة من  يعود �سبب االإ
منر النيل، ب�سكل خ��ص. لذلك، فعلى كل �صخ�ص يكت�صف وجود دم يف بوله يف املناطق املوبوءة اأن يفح�ص البول بحثا ً عن بوي�صات 

البلهار�صيا. ويف من�طق اأخرى من الع�مل )اإفريقي�، اأمريك� اجلنوبية واآ�سي�( ت�سبب اأنواع اأخرى من البله�ر�سي� اإ�سه�الً  مع دم.

العالمات:
خرية. )كذلك ف�إن وجود اإ�سه�ل مع دم هو عالمة على نوع اآخر من  - اإن اأهم عالمة هي وجود  دم يف البول، وخ�سو�س�ً  يف قطراته االأ

البله�ر�سي�(.
مل يف الع�دة عند نه�ية التبول. وقد ترتفع حرارة ال�سخ�ص وي�سعر ب�لتعب  - قد يحدث اأمل يف اأ�سفل البطن وبني ال�س�قني، ويزداد االأ

وي�س�ب ب�حلكة.
- بعد مرور �سهور اأو اأعوام، ميكن اأن ي�سيب الكليتني �سرر �سديد مم� يوؤدي اإىل الوف�ة )وت�سبب اأنواع اأخرى من البله�ر�سي� عطالً  يف 

الكبد(.
- اأحي�ن�ً ، ال تظهر عالم�ت مبكرة يف املن�طق حيث تنت�سر البله�ر�سي�، فيجب فح�ص ال�سخ�ص الذي ي�سكو من اأمل ب�سيط يف البطن.

وحل�س�مينكوين“ يف مع�جلة بع�ص اأنواع البله�ر�سي�.  العالج:الربازكوانتل يح�رب جميع اأنواع البله�ر�سي�. كم� تفيد ”املرتيفون�يتط و ”االأ
دوية ع�مل �سحي مدرب. وللجرع�ت راجع �ص 377. ويجب اأن يعطى االأ

ن ”وريق�ت الدم“ التي ت�سبب البله�ر�سي� يجب اأن تق�سي جزءاً  من  الوقاية: ال تنتقل البله�ر�سي� من �سخ�ص اإىل اآخر ب�سكل مب��سر. الأ
دورة حي�ته� داخل قوقعة )حلزونة( م�ئية �سغرية.

هم من كل ذلك هو احلر�ص  ت�ستلزم الوق�ية من البله�ر�سي� التع�ون على تنفيذ الربامج املخ�س�سة لقتل القواقع ومع�جلة امل�س�بني. واالأ
على ا�صتعمال املراحي�ص وعدم التبول اأو التربز يف املاء، اأو بالقرب منه.

وملزيد من املعلوم�ت حول دودة غوي�ن� والتي تنتقل اأي�س�ً  يف املي�ه، راجعوا �ص 406 و 407.



التطعيم )التح�صني(: وقاية اأكيدة
توؤمن التطعيم�ت احلم�ية وحت�سن االن�س�ن �سد اأمرا�ص خطرة. خذوا اأطف�لكم اإىل اأقرب مركز �سحي لتطعيمهم. اإن زي�رة املركز 
مرا�ص )التي قد توؤدي اإىل الوف�ة(. وع�دة،  ال�سحي )مهم� ك�ن بعيدا ً( لتطعيمهم وهم اأ�سح�ء خري من مع�جلتهم اإذا مر�سوا بهذه االأ
مر اإعط�وؤه عدة جرع�ت، وهذا يتوقف على  تعطى معظم اللق�ح�ت اأو املط�عيم ب�سكل جم�ين. ولكي يكت�سب الطفل املن�عة فقد يتطلب االأ

نوع اللق�ح. اتبعوا جدول التطعيم املعمول به يف بلدكم.
طف�ل هي: كرث اأهمية لالأ اللق�ح�ت االأ

ال�سهقة،  الديكي،  )ال�سع�ل  وال�س�هوق  بوخن�ق(   / )الدفتريي�  اخل�نوق  �سد  الثالثي  الطعم   .1
”دي. بي تي“ اأو  ”دي.  ب��سم  اأي�س�ً   ويعرف  التتن�ص(،  )التيت�نو�ص،  والكزاز  الكتكوت، عع��سة( 
تي كوك“. لت�أمني احل�س�نة يحت�ج الطفل اإىل ثالث جرع�ت رئي�سية: االأ وىل، عند عمر ال�سهرين 
ع�دة، والث�نية عند عمر 3 اأ�سهر، والث�لثة عند عمر 4 اأ�سهر. يعطى اللق�ح ب�سكل حقنة يف الع�سل. 

تعطي بعده� جرع�ت تن�سيطية )اأو تذكريية( بعد �سنة.
طفال )البولري(: ويعطى الطفل قطرات من هذا اللق�ح يف فمه عند الوالدة، ومرة  2. طعم �صلل االأ

ف�سل عدم  �سهري�ً  عندم� يبلغ الطفل ال�سهر الث�ين، والث�لث، والرابع )وغ�لب�ً  م� يعطى يف الوقت نف�سه مع الطعم الثالثي(. من االأ
اإر�س�ع الطفل ملدة �س�عتني قبل وبعد اإعط�ئه الطعم. تعطى جرع�ت تن�سيطية بعد �سنة )راجع اجلدول املتبع يف بلدك(.

ي�صر.  3. طعم ال�صل )الدرن(: يعرف هذا الطعم اأي�س�ً  ب��سم ”بي . �سي . جي“، ويعطى ب�سكل حقنة واحدة حتت اجللد يف الكتف االأ
�سرة م�س�ب� ً ب�ل�سل. يوؤدي  طف�ل عند الوالدة اأو يف اأي وقت اأخر. والتطعيم املبكر له اأهمية خ��سة اإذا ك�ن اأحد اأفراد االأ ميكن تطعيم االأ

الطعم اإىل تقيح مو�سعي يخلف ندبة.
اأو بح�سب جدول التطعيم يف  الت��سع وال�سهر اخل�م�ص ع�سر من عمره.  4. طعم احل�صبة: يعطى هذا الطعم ب�سكل حقنة بني ال�سهر 

البلد.
طف�ل فوق 12 �سنة من العمر: حقنة واحدة مرة �سهري�ً  وملدة ثالثة اأ�سهر،  5. طعم الكزاز )التيتانو�ص(: يعطى هذا الطعم للب�لغني واالأ
وتعطى جرعة تذكريية بعد �سنة واأخرى مرة كل 10 �سنوات. يجب تطعيم اجلميع �سد الكزاز وبخ��سة املراأة احل�مل اإذ يجب تطعيمه� 

�س�بة بهذه العدوى بعد الوالدة )انظر �ص 182 و 250(. اأثن�ء كل حمل حلم�ية مولوده� من االإ
مل�نية والته�ب الكبد. ويتم  ويف بع�ص البلدان توجد طعوم �سد االنفلونزا والكولريا واحلمى ال�سفراء والتيفو�ص والنك�ف واحل�سة االأ

ح�لي�ً  تطوير طعوم �سد اجلذام واملالري� والته�ب ال�سح�ي� )احلمى ال�سوكية(.
حتذير: تف�صد الطعوم ب�صهولة وتفقد فعاليتها. يجب اإبق�ء طعم احل�صبة جممدا ً. ح�ولوا اأن حت�فظوا على لق�ح ال�سلل جممدا ً حتى 
ا�ستعم�له. وميكن ت�سييله وجتميده عدة مرات خالل فرتة 3 اأ�سهر ولكن يجب اأن يبقى دائم� ً ب�ردا ً واإال ف�سد. ويجب اإبق�ء لق�ح ”دي . بي 
. تي“ )اللق�ح الثالثي(. ولق�ح ”بي. �سي. جي“ )لق�ح ال�سل( ولق�ح الكزاز ب�رداً  )بني �سفر و8 درج�ت مئوية( ولكن من دون جتميد  
اأبداً . وملعرفة مدى �سالحية الطعم الثالثي نحرك ق�رورة الطعم، ف�إذا بقي ال�س�ئل فيه� �سب�بي�ً  لفرتة �س�عة دل ذلك على �سالحيته 
فك�ر حول اإبق�ء الطعم ب�رداً ، انظر الف�سل 16 من ”دليل  )اأم� اإذا �سف� ال�س�ئل خالل �س�عة فهذه عالمة على ف�س�ده(. وملزيد من االأ

العمل ال�صحي يف التعلم والتدريب“.

طعموا اأطف�لكم يف الوقت املطلوب وت�أكدوا من اأنهم يح�سلون على اجلرعة املطلوبة من كل لق�ح.



�صابة طرق اأخرى ملنع املر�ص واالإ
والتطعيم. يف  النظ�فة  مرا�ص، وذلك عن طريق  االأ اأخرى من  واأنواع  املعوية  االلته�ب�ت  الوق�ية من  الف�سل عن طرق  حتدثن� يف هذا 
ج�س�م ال�سحيحة بف�سل التغذية ال�سليمة  �س�ب�ت من خالل بن�ء االأ مرا�ص واالإ جميع ف�سول الكت�ب، نتطرق اإىل مو�سوع الوق�ية من االأ

دوية احلديثة. واال�ستخدام احلكيم للو�سف�ت املنزلية واالأ

ويف املقدمة املوجهة اإىل الع�ملني ال�سحيني ن�ستعر�ص اأفك�راً  مل�س�عدة الن��ص على الت�س�من ملك�فحة املر�ص ولتغيري العوامل والظروف 
التي توؤدي اإىل العلل واملر�ص.

مرا�ص وامل�سكالت ال�سحية يف هذا الكت�ب. مرا�ص عند مراجعتكم االأ وجتدون اأفك�راً  اأو اقرتاح�ت للوق�ية من االأ

مرا�ص اخلطرة وحدوث الوف�ة. تذكروا دائم�أ اأن املع�جلة املبكرة هي من اأف�سل الطرق ملنع االأ

اإن املعاجلة املبكرة وال�صليمة جزء مهم من الوقاية.

ون�سيف اأدن�ه تف��سيل عن بع�ص الع�دات التي توؤثر يف ال�سحة.

عادات اأخرى توؤثر يف ال�صحة
بع�ص الع�دات التي يتبعه� الن��ص توؤذي �سحتهم، وقد تدمر �سع�دتهم و�سع�دة ع�ئلتهم. ميكن تف�دي الكثري من هذه الع�دات اأو تغيريه�، 
وتكون اأول خطوة يف ذلك هي اإدراك الن��ص اأهمية االبتع�د عنه� اأو تغيريه�، وامي�نهم ب�أن لديهم القدرة على ذلك. من هذه الع�دات: 

�سرب اخلمر، والتدخني، واملخدرات.

�صرب اخلمر
�سرة كله�. ورمب� يرى البع�ص اأن القليل منه� من وقت  ي�سبب �سرب اخلمور الكثري من امل�آ�سي لالأ
ويوؤدي  دم�ن.  االإ اإىل  ورمب�  الكثري  �سرب  اإىل  يقود  قد  القليل  �سرب  ولكن  �س�ر،  غري  اآخر  اإىل 
كث�ر من ال�سرب يف اأنح�ء كثرية من الع�مل اإىل خلق م�سكالت �سحية لي�ص لل�س�رب وحده، بل  االإ
مرا�ص التي يتعر�ص له�  فراط ال يوؤذي �س�حبه فقط )انظر االأ ولئك الذين ال ي�سربون. ف�الإ حتى الأ
املدمن. مثل ت�سمع الكبد. �ص 328، والته�ب الكبد �ص 172( بل قد ي�سل اإىل جميع اأفراد ع�ئلته 
مور  فراط اأو ال�سكر يفقد االن�س�ن اتزانه وقدرته على احلكم على االأ وجمتمعه بطرق كثرية، واالإ
خرين له. وحني ي�سحو فهو ي�سعر  ب�سكل ع�قل وحكيم. كم� يفقده احرتامه لنف�سه واحرتام االآ

ب�لتع��سة وال�سي�ع وامليل للعنف، مم� يوؤثر حتى يف اأقرب الن��ص اإليه.

ب�ء ي�سرفون اآخر قرو�سهم على �سرب الكحول يف حني ين�م اأطف�لهم جي�ع� ً؟ وكم من  كم من االآ
مرا�ص تنتج عن هدر امل�ل على اخلمر بدالً  من اإنف�قه على حت�سني معي�سة الع�ئلة؟ وكم من  االأ

ذى الذي اأحلقوه ب�أحب�ئهم؟! الن��ص ي�سربون ك�أ�س�ً  وراء ك�أ�ص لكي ”ين�سوا“  االأ



عندم� يدرك الرجل اأن الكحول توؤذي �سحة اأفراد ع�ئلته وتق�سي على �سع�دتهم ف�إن عليه، اأوال ً، اأن يقر ب�أن ”ال�سرب“ م�سكلة. عليه اأن 
خرين. وميتلك البع�ص القدرة على اتخ�ذ قرار ب�لتوقف عن ”ال�سرب“ ولكن كثرياً  م� يحت�ج املدمن  يكون �س�دق�ً  جت�ه نف�سه وجت�ه االآ
اإىل امل�س�عدة والدعم من ج�نب ع�ئلته واأ�سدق�ئه ومن ج�نب اأ�سخ��ص اآخرين ممن يعلمون �سعوبة التخل�ص من هذه الع�دة. وكثريا ً م� 

يكون االن�س�ن الذي ك�ن مدمن�ً  ثم توقف عن ال�سرب اأن�سب الن��ص مل�س�عدة غريه على اأن ينقذ نف�سه - كم� فعل هو.

اإن تع�طي اخلمور لي�ص م�سكلة فردية بقدر م� هو م�سكلة تخ�ص املجتمع ككل. واملجتمع الذي يدرك هذا اجل�نب، ب�إمك�نه اأن يقدم الكثري 
من اأجل ت�سجيع اأولئك الراغبني يف التخل�ص من ”ال�سرب“. ف�إذا كنت ممن يواجهون مثل هذه امل�سكلة يف قريتك اأو حيك، فب�إمك�نك 
اأن ت�س�عد على تنظيم لق�ء حول امل�سكلة وتقرير اخلطوات املالئمة حلله�. وملزيد من املعلوم�ت، راجع الف�سلني 5و27 من ”دليل العمل 

ال�سحي يف التعلم والتدريب“.

من املمكن حل الكثري من امل�صكالت عندما يلتقي النا�ص ويعملون معا ً، وت�صاعدون.

التدخني

ي�سيب التدخني �سحة املدخن و�سحة اأفراد ع�ئلته ب�أ�سرار كثرية. والن��ص الذين يتواجدون مع املدخنني يت�أثرون ب�لدخ�ن كذلك )وهذا 
�سرار التي ي�سببه� التدخني: م� يعرف ب�لتدخني ال�سلبي(. ومن االأ

املوت  خطر  )ويزداد  وال�سف�ه  الرئة  ب�سرط�ن  �س�بة  االإ خطر  التدخني  يزيد   1-
ب�ل�سرط�ن مع زي�دة التدخني(.

-2 ي�سبب التدخني اأمرا�س� ً خطرة يف الرئة والته�ب�ت مزمنة يف الق�سبة الهوائية، 
اأو الذي ع�نى  زمة  ب�الأ ال�سخ�ص امل�س�ب  مفيزمي� )مم� يف�قم ح�ل  كم� ي�سبب االإ

مفزمي� �س�بق�ً (. االإ
-3 قد ي�سبب التدخني قرحة املعدة اأو اأنه يزيده� �سوء(.

�س�بة ب�اللته�ب الرئوي وغريه من  4. يكون اأطف�ل املدخنني يف الع�دة معر�سني لالإ
اأمرا�ص اجله�ز التنف�سي اأكرث من اأطف�ل غري املدخنني.
-5 يزيد التدخني احتم�ل حدوث اأمرا�ص القلب ونوب�ته.

-6 يكون مولود املراأة التي دخنت يف اأثن�ء احلمل اأ�سغر حجم� ً ويكون منوه اأبط�أ من 
م غري املدخنة. مولود االأ

ب�ء واملعلمني و الع�ملني ال�سحيني يقدمون قدوة غري �س�حلة  -7 اإن املدخنني من االآ
طف�ل وال�سغ�ر الذين يزداد احتم�ل اأن يقلدوهم. لالأ

-8 وفوق ذلك كله، ف�لتدخني يكلف م�ال ً. وقد يبدو الثمن الذي يدفعه املدخن قلياًل، 
لكن القر�ص يجر القر�ص. ويبلغ م� ي�سرفه املدخن الفقري على التدخني يف البلدان 
للفرد  ب�لن�سبة  ال�سحية  الرع�ية  على  بلده  ي�سرفه  م�  متو�سط  من  اأكرث  الفقرية 
طف�ل  االأ لتح�سنت �سحة  كل،  االأ موال �سرفت على حت�سني  االأ اأن هذه  فلو  الواحد. 

والع�ئالت مبجمله�.

خرين اأن ميتنع عن التدخني واأن ي�صجع  اإن على كل من يهتم ب�صحة االآ
خرين على االمتناع عنه اأو التخفف منه. االآ



امل�صروبات الغازية )الكوال، ال�صودا(

يزداد الطلب على هذه امل�سروب�ت يف عديد من البلدان. وكثريا ً م� ي�سربه� الن��ص بدال ً من امل�ء! وجند اأمه�ت فقريات ي�سرتين امل�سروب�ت 
طف�لهن امل�س�بني ب�سوء تغذية بدالً  من ا�ستخدام امل�ل املخ�س�ص ل�سراء بي�ستني اأو اأطعمة مغذية اأخرى. الغ�زية الأ

ال يوجد يف امل�سروب�ت الغ�زية قيمة اأو ف�ئدة غذائية �سوى يف احتوائه� على ال�سكر. وهي ب�هظة الكلفة اإذا اعتربن� املبلغ الذي ندفعه مق�بل 
�سن�ن يف عمر مبكر. طف�ل الذين يكرثون من تن�ول امل�سروب�ت الغ�زية بت�سو�ص وتلف يف االأ كمية ال�سكر املوجودة فيه�! وي�س�ب االأ

 اإن الع�سري الط�زج والطبيعي وامل�ستخل�ص من الف�كهة اأرخ�ص واأكرث نفع�ً  من امل�سروب�ت الغ�زية .

ال تعودوا اأطفالكم على امل�صروبات الغازية.



مرا�ص وامل�صكالت ال�صحية ال�صائعة 13 االأ

اجلفاف

امل�ء يف اجل�سم:  النق�ص يف كمية  وي�سمى هذا  ب�ال�سه�ل.  الذين ي�س�بون  طف�ل  االأ وف�ة  اإىل  الك�يف يف اجل�سم  امل�ء  يوؤدي عدم وجود 
خرى ال�سي�ح والن�سف�ن وفقدان �سوائل اجل�سم. اجلف�ف. ومن اأ�سم�ء اجلف�ف املتداولة االأ

�سه�ل  �س�بة ب�الإ ي�سل اجلف�ف عندم� يخ�سر اجل�سم كمية من ال�سوائل تفوق تلك التي تدخل اإليه . وقد حتدث مثل هذه اخل�س�رة عند االإ
كث�ر  ال�سديد وخ��سة اإذا رافقه التقيوؤ )الطر�ص(. وتد يحد~ اجلف�ف اأي�س�ً  يف ح�الت املر�ص ال�سديد عندم� يعجز ال�سخ�ص عن االإ

كل اأو ال�سرب. من االأ

طف�ل ال�سغ�ر معر�سني خلطر اجلف�ف اأكرث من غريهم وذلك ل�سرعة حدوثه  عم�ر عر�سة للجف�ف، اإال اأن االأ ويكون الن��ص يف خمتلف االأ
عندهم. 

كل طفل م�صاب باإ�صهال مائي معر�ص خلطر اجلفاف

مه�ت. عالم�ت اجلف�ف، وكيفية الوق�ية منه ومع�جلته. من املهم اأن يتعلم اجلميع. وبخ��سة االأ

عالمات اجلفاف 

وقد ي�سبب اجلف�ف ال�سديد ت�س�رع�ً  و�سعف�ً  يف النب�ص )انظر ال�سدمة �ص 77( وت�س�رع�ً  وعمق�ً  يف التنف�ص، وارتف�ع�ً  يف احلرارة اأو 
حتى ت�سنج�ت )هزات، انظر �ص 178(.

حني يع�ين �سخ�ص م� من اإ�سه�ل م�ئي، اأو اإ�سه�ل مع تقيوؤ، فال تنتظروا ظهور عالم�ت اجلف�ف. ت�سرفوا ب�سرعة - انظروا ال�سفحة 
الت�لية.



للوقاية من اجلفاف اأو معاجلته: ت�سرفوا ب�صرعة يف ح�ل اإ�س�بة ال�سخ�ص ب�إ�سه�ل م�ئي.
- اأعطوا امل�صاب الكثري من ال�صوائل لي�صربها: واأف�سل ال�سوائل هو ”حملول مع�جلة اجلف�ف“. اأو اأعطوه ع�سيدة م�سبعة ب�مل�ء مكونة 
ع�س�ب الطبية )ك�لنعن�ع اأو الزهورات اأو التبلدي اأو اجلوجنليزا(، واحل�س�ء على  من االأ رز اأو الدقيق اأو احللب� اأو الن�س�ء، اأو �سراب االأ

اأنواعه، وحتى امل�ء وحده.
- ا�صتمروا يف اإطعام ال�صخ�ص امل�صاب: حني يبداأ الطفل املري�ص )اأو الب�لغ( بتقبل الطع�م، ث�بروا على تقدمي الطع�م الذي يحبه ويتقبله 

وعلى مرات متكررة.
ولوية على اأي �سراب اآخر.  طفال الر�صع:  يجب اأن ت�ستمر ر�س�عة الثدي وبكرثة - اإن له� االأ - يف حال االأ

حملول مع�جلة اجلف�ف: ي�س�عد على الوق�ية من اجلف�ف اأو مع�جلته وخ��سة يف ح�لة الرباز امل�ثي ال�سديد:
هناك طريقتان لتح�صري حملول معاجلة اجلفاف املنزيل:

نن�ول ال�سخ�ص امل�س�ب ب�جلف�ف ال�سراب على �سكل جرع�ت متكررة مرة كل 5 دق�ئق، ليالً  نه�راً ، وحتى يبداأ ب�لتبول ب�سكل طبيعي. 
قل من املحلول يف اليوم )اأو م� يع�دل كوبني من ال�سراب بعد كل براز م�ئي(. ويحت�ج  يحت�ج �سخ�ص كبري اجل�سم اإىل 3 ليرتات على االأ
قل اأو مقدار ن�سف كوب اإىل كوب من ال�سراب بعد حدوث كل براز م�ئي. اأم� الطفل دون ال�سنتني  الطفل، ع�دة، اإىل ليرت واحد على االأ
فيحت�ج اإىل م� بني ربع كوب ون�سف كوب بعد كل براز م�ئي. داوموا على اإعط�ء ال�سراب بجرع�ت متكررة حتى ولو كان ال�صخ�ص م�صاباً 

بالتقيوؤ )الطر�ص(.

إذا ا�صتدت حالة اجلفاف اأو بداأت عالمات اخلطر بالظهور. فقد يكون �سروري�ً  اإعط�ء  تنبيه: اطلبوا امل�صاعدة الطبية )�ص 159( ا
ال�سوائل عن طريق الوريد.



العبوات اجلاهزة: تتوافر يف بع�ص املن�طق عبوات ج�هزة )مغلف�ت اأو ب�كوات( يف اأكي��ص تنتجه� وتوزعه� وزارات ال�سحة اأو اليوني�سف 
دوية. وهي حتتوي بب�س�طة على ال�سكر وامللح وال�سودا والبوت��سيوم )�ص 382(. ويف كل كي�ص خلطة حمددة  اأو غريه� اأو تبيعه� �سرك�ت االأ
لتذويبه� يف كمية معينة من امل�ء ترتاوح بني كوب واحد )يف م�سر مثالً ( وبني لتري واحد )يف لبن�ن وال�سودان وتون�ص(. اإن املح�ليل 

كي��ص اجل�هزة، وتوفريه� اأ�سهل. رز وامللح املخلوطة ب�سكل �سليم اأقل كلفة ومفعوله� اأف�سل من االأ املنزلية وخ��سة خليط امل�ء واالأ

�صهال والدو�صنتاريا االإ
�صهال على اأنه احل�ل التي ي�سبح فيه� الرباز )الغ�ئط اأو اخلروج( �س�ئالً  اأو رخواً  ومتكرراً ، وغ�لب�ً  م� يتغري لونه وتكون له  يعرف االإ
�سه�ل اإذا ك�ن يف الرباز  رائحة كريهة. اأم�  ”الدو�سنت�ري�“ )الدو�سنت�ري� اأو الديزنت�ري�، اأو ال�سنط�ري� اأو الزح�ر اأو التقريطة( فهي االإ

خم�ط ودم.
�صهال  �سه�ل ب�سيط�ً  اأو �سديداً ،ً  وقد يكون ح�داً  )مف�جئ�ً  و�سديداً ( اأو مزمن�ً  )ميتد على اأي�م عديدة(. ويكون االإ وميكن اأن يكون االإ

طفال ال�صغار وبخا�صة امل�صابني منهم ب�صوء التغذية، ويكون خطره اأ�صد عليهم. اأكرث �صيوعا ً عند االأ

”حملول  اأعطي  اإذا  اأي�م  ب�سعة  الطفل خالل  يتع�فى  اإذ  دوية  االأ عطاء  اأغلب احلاالت، ال حاجة الإ ويف  �سه�ل.  لالإ اأ�سب�ب  توجد عدة 
مع�جلة اجلف�ف“ والطع�م )حتى لو ك�ن ال ي�أكل كف�ية، ينبغي املث�برة على اإعط�ء الطفل القليل من الطع�م عدة مرات يف اليوم(. ويف 
�صهال ميكن معاجلتها بنجاح يف املنزل حتى ولو كن�  بع�ص احل�الت قد يحت�ج الطفل اإىل عن�ية خ��سة. والق�عدة ان معظم حاالت االإ

غري مت�أكدين من �سببه� اأو اأ�سب�ب حدوثه�.
�صهال الرئي�صية: اأ�صباب االإ

- الت�صمم ب�لطع�م الف��سد )�ص 135(. - �صوء التغذية )�ص 154(: ي�سعف الطفل ويجعله عر�سة  
�سه�ل املزمن اإحدى  يدز اأو ال�سيدا )وقد يكون االإ - االإ �سه�ل اأكرث   �سه�ل الن�جت عن اأ�سب�ب خمتلفة، ويجعل االإ لالإ

يدز �ص 399(. العالم�ت املبكرة لالإ �سيوع�ً  وخطورة.      
- عدم القدرة على ه�صم اللنب / احلليب )خ�سو�س�ً   - قلة املياه وانعدام الظروف ال�صحية )عدم وجود مراحي�ص(  

عند الطفل امل�س�ب ب�سوء التغذية ال�سديد وعند بع�ص الب�لغني(. �سه�ل.    ي�س�عدان يف ن�سر اجلراثيم التي ت�سبب االإ
- ال�صعوبة يف ه�صم الطعام الذي يتن�وله الطفل يف اأول مرة )�ص 154(. �صابة بالفريو�ص اأو االنفلونزا املعوية.     - االإ

طعمة )ك�حليوان�ت البحرية - احل�صا�صية �صد بع�ص اأنواع االأ ميب�   معاء ب�سبب البكتريي� )�ص 131(، االأ - االلتهاب يف االأ
 )�ص 144(، اأو اجلي�ردا )�ص 145(.     وغريه� �ص 166(، ويف بع�ص احل�الت يع�ين الطفل ح�س��سية

- التهابات الديدان )�ص 140 - 144( اإال اأن معظم اأنواع   للنب / حليب البقر اأو غريه من اأنواع اللنب / احلليب. 
مب�سلني دوية مثل االأ - امل�صاعفات اجلانبية الن�جتة عن بع�ص االأ  الديدان ال ي�سبب اإ�سه�الً .     

-  والتيرتا�سيكلني )�ص 58(. ذن،�ص 309، واحل�سبة   معاء )الته�ب االأ - االلتهابات خارج االأ
- امللينات وامل�صهالت والنب�ت�ت ال�س�مة وبع�ص ال�سموم.   �ص 311، والته�ب�ت اجله�ز البويل �ص 234 والته�ب احللق �ص 209(. 

- كرثة اأكل الفاكهة غري النا�صجة اأو اأكل طع�م دهني ثقيل. - املالريا اخلبيثة )نوع القل�سيب�رم يف بع�ص نواحي اأفريقي�   
واآ�سي� واملحيط اله�دي �ص 186(.



�صهال : الوقاية من االإ
والطع�م  النظ�فة  �سه�ل ب�حلف�ظ على  االإ اأنواع  التغذية . ميكن منع معظم  و�سوء  االلته�ب�ت  اأهمه�  �سه�ل، من  اأ�سب�ب عدة لالإ هن�ك 

ال�سوائل والطع�م  كث�ر من  �سه�ل عن طريق االإ ال�سليمة لالإ اأن املع�جلة  املغذي. كم� 
طف�ل. تخفف عدد وفي�ت االأ

�سه�ل وميوتون ب�سببه اأكرث من  طف�ل الذين ال يتغذون تغذية جيدة ي�س�بون ب�الإ اإن االأ
�سه�ل ذاته ميكن اأن ي�سبب �سوء تغذية  طف�ل الذين يتغذون تغذية جيدة. ولكن االإ االأ

�سه�ل. اأو اأنه قد يزيد من �سوء التغذية املوجود قبل االإ

�صهال ي�صبب �صوء التغذية �صهال واالإ �صوء التغذية ي�صبب االإ  

ح�ل  عن  تنتج  ح�ل  تنتهي:  ال  دوامة  اأو  مفرغة،  حلقة  يف  الدخول  النتيجة  وتكون 
�صهال ومعاجلته. وتزيده� �سوءاً . ولذلك، فاإن الغذاء اجليد مهم ملنع االإ

�صهال من خالل منع �صوء التغذية  امنعوا االإ    
�صهال. وامنعوا �صوء التغذية من خالل منع االإ    

�سه�ل. مرا�ص املختلفة وحم�ربته�، ومنه� االإ يف الف�سل 11 نتعلم اأ�سن�ف الطع�م املختلفة التي ت�س�عد اجل�سم على مق�ومة االأ

�سه�ل على الغذاء اجليد وعلى النظافة مع�ً . �ستجد يف الف�سل 12 ن�س�ئح حول النظ�فة  يعتمد منع االإ
على  واملح�فظة  النظيف،  ال�صرب  ماء  واأهمية  املرحا�ص  ا�ستعم�ل  ومنه�  الع�مة،  والنظ�فة  ل�سخ�سية 

و�س�خ والذب�ب. كل من االأ نظافة االأ

طف�ل: �سه�ل عند االأ يف م� يلي بع�ص االقرتاح�ت املهمة للوق�ية من االإ
ر�صاع: نعطي الطفل حليب /  لنب اأمه فقط وذلك حتى ال�سهر الرابع  م اأف�صل من زجاجة االإ - اإن لنب االأ
اأن ير�سع  اإذا ك�ن من غري املمكن  اأم�  �سه�ل.  االإ اأ�سب�ب  ي�س�عد الطفل على مق�ومة  نه  ال�س�د�ص الأ اإىل 
اأن تعطيه اللنب / احلليب من الكوب  ر�صاع، بل ح�ويل  فال ت�صتعملي زجاجة االإ الطفل يف هذا العمر 
�سه�ل )راجع  �س�بة ب�الإ ر�س�ع نظيفة لي�ص �سهالً ، مم� قد ي�سبب االإ ن احلف�ظ على زج�جة االإ ب�مللعقة. الأ

اأي�س�ً  �ص 424(.
- عندم� تبداأين ب�إعط�ء الطفل غذاء جديدا ً اأو ج�مدا ً، ابدئي بكمية قليلة بعد �سحقه� جيدا ً )وميكنك 
نه يكون على معدة الطفل اأن تتعلم ه�سم الطع�م اجلديد. اإن  م( الأ خلطه� مع �سيء من لنب /حليب االأ
بل  اإر�صاعه من �صدرك فجاأة،  ال توقفي  �سه�ل.  االإ ي�سبب  الطفل كمية كبرية دفعة واحدة قد  اإعط�ء 

افطمي طفلك تدريجا ً مع اإعطائه اأطعمة اأخرى. وهو ما يزال ير�صع لبنك / حليبك.
- ح�فظي على نظ�فة الطفل، و�سعيه يف مك�ن نظيف، وح�ويل منعه من و�سع اأ�سي�ء و�سخة يف فمه.

- ال تعطي الطفل دواء غري �سروري.



�صهال: معاجلة االإ
�سه�ل ملدة طويلة  �سه�ل �سديداً  ف�خلطر الكبري هو اجلف�ف. اأم� اإذا ا�ستمر االإ �صهال ال يتطلب اأي دواء. حني يكون االإ معظم حاالت االإ
لهذين  انتبهوا  اجليد.  والطع�م  ال�سوائل  من  الك�فية  الكمية  تن�ول  هو  العالج  من  ج�نب  اأهم  ف�إن  لذلك  التغذية.  �سوء  هو  ف�خلطر 

�صهال: مرين يف جميع حاالت االإ االأ

�سه�ل  �سه�ل امل�ئي يجب اأن يتن�ول كمية كبرية من ال�سوائل. واإذا ظهرت عالم�ت اجلف�ف يف االإ -1 منع اجلفاف اأو وقفه: امل�س�ب ب�الإ
ال�سديد فيجب اأن نعطي امل�س�ب حملول مع�جلة اجلف�ف )�ص 152( حتى لو مل يكن يرغب يف تن�وله. دعيه يتن�ول القليل من ال�سراب 

ب�سكل متكرر كل ب�سعة دق�ئق.

طف�ل  ب�لن�سبة لالأ يتن�ول الطع�م ح�مل� ي�ستطيع ذلك وهذا �سروري خ�سو�س�ً   اأن  �سه�ل ينبغي  ب�الإ امل�س�ب  الغذاء الالزم:  -2 تناول 
مع�ء ب�سرعة كم� ال يتم ه�سمه كم� عند ال�سخ�ص  �سه�ل مير الطع�م ب�الأ �سخ��ص الذين يع�نون �سوء التغذية. عند ال�سخ�ص امل�س�ب ب�الإ واالأ

كل عدة مرات يف اليوم. خ�سو�س�ً  اإذا ك�ن اأكل القليل يف كل مرة. �صهال على االأ ال�سليم. لذا �صجعوا امل�صاب باالإ
�سه�ل يجب اأن ي�ستمر يف ر�س�عة لنب / حليب اأمه. - الطفل امل�س�ب ب�الإ

تبني  التي  وامل�أكوالت  ب�لط�قة  الغني  الطع�م  كث�ر من تقدمي  االإ الطبيعي فعليكم  املعدل  �سه�ل دون  ب�الإ الطفل امل�س�ب  اإذا ك�ن وزن   -
كل ب�سبب �سدة املر�ص  كث�ر مم� ي�أكله الطفل ع�دة بعد �سف�ئه. واإذا رف�ص االأ �سه�ل - واالإ )الربوتين�ت ( طوال مدة اإ�س�بته ب�الإ اجل�سم  
كل. وعلى  اأو التقيوؤ، نقدم  له الطع�م ث�نية ح�مل� يتح�سن بع�ص ال�سيء. اإن حملول معاجلة اجلفاف ي�صاعد يف اإعادة �صهية الطفل على االأ

مر اإال اأنه قد ينقذ حي�ة امل�س�ب. الرغم من اأن الطع�م قد يزيد من عدد مرات التغوط ب�دئ االأ
�سه�ل مرة بعد اأخرى: نقدم له املزيد  �سه�ل فتعدت ب�سعة اأي�م، اأو تكرر االإ - واإذا ك�ن وزن الطفل دون املعدل الطبيعي وط�لت فرتة االإ
من  الطع�م يف عدد من الوجب�ت اأكرث من عدد الوجب�ت املعت�د. بحيث ال يقل عن 5 اإىل 9 وجب�ت يومي� ً. غ�لب� ً م� ال يحت�ج اإىل عالج�ت  

اأخرى.

اإن على ال�صخ�ص الذي يتقياأ اأو ال ي�صعر 
كل، اأو ي�صرب: بقابلية لالأ

النعن�ع  )مثل  املفيدة  ع�س�ب  واالأ الزهورات   -
والتبلدي(

رز امل�سحوق( رز )مع �سيء من االأ - م�ء االأ
- املرق اأو الع�سيدة ال�س�ئلة )من االرزاأوالذرة 

اأو البط�ط�ص(
- مرق الدج�ج واللحم واحلبوب

- ال�سراب على اأنواعه
- حملول مع�جلة اجلف�ف

م )للر�سع( - لنب / حليب االأ

عندم� ي�سبح يف مقدور ال�سخ�ص تن�ول الطع�م ن�سيف اإىل الئحة ال�سوائل ال�س�بقة 
طع�م�ً  متوازن�ً  يحتوي على م� يلي اأو م� يوازيه:

طعام لبناء اجل�صم
- الدج�ج / الفراخ )مقلي اأو م�سوي(

- البي�ص )امل�سلوق(
- اللحم املطبوخ جيداً  )من دون دهون(

- الب�زيال )امل�سلة( اأوالف��سولي� اأوالعد�ص 
)املطبوخة وامل�سحوقة جيداً (

- ال�سمك )املطبوخ جيداً (
بع�ص  ي�سبب  )وقد  احلليب   / اللنب   -
ال�سفحة  اأنظر   / اأحي�ن�ً   امل�سكالت 

الت�لية(

طعام الطاقة:
- موز ن��سج اأومطبوخ

- ب�سكويت ن��سف
رز، ال�سوف�ن اأو حبوب اأخرى مطبوخة جيداً  - االأ

- الذرة والك�سرى )مطبوخة ومهرو�سة(
- البط�ط�ص )البط�ط�(
- �سراب التف�ح املطبوخ

- احلبوب والبقول على اأنواعه� )مطبوخة اأو م�سحوقة(
اأطعمة  النب�تي  الزيت  اأو  ال�سكر  من  �سيء  اإ�س�فة  ويفيد 

املكونة من احلبوب.

�صهال: اأطعمة امل�صاب باالإ

يجب اأال ياأكل اأو ي�صرب:
طعمة الغنية ب�لبه�رات االأ اأي نوع من امللين�ت    طعمة الدهنية     االأ

اأو امل�سهالت اأو ال�سربة    امل�سروب�ت الكحولية معظم اأنواع الف�كهة الط�زجة    



�صهال واللنب / احلليب: االإ
اإ�صابته  عند  طفلك  اإر�صاع  يف  ا�صتمري  ويح�ربه.  �سه�ل  ب�الإ �س�بة  االإ من  يحمي  وهو  للطفل.  غذاء  اأف�سل  هو  م   االأ حليب   / لنب  اإن 

�صهال. باالإ

اإن لنب / حليب البقرة )اأو امل�عز اأو الن�قة( واللنب / احلليب املجفف اأو املعلب م�س�در مفيدة يف ت�أمني الط�قة والربوتين�ت. وا�سلي 
�س��سي للطفل، وقد ت�سبب اأنواع  �سه�ل اإذا ك�ن اللنب / احلليب هو الغذاء االأ اإعط�ءه هذه امل�س�در من اللنب / احلليب عند اإ�س�بته ب�الإ

طف�ل. �سه�ل عند بع�ص االأ اللنب / احلليب هذه املزيد من االإ
�صهال اإىل الكمية الكافية من اأطعمة الطاقة والربوتني. اإذا قلت كمية اللنب /  تذكري: يحتاج الطفل ال�صيء التغذية وامل�صاب باالإ
طعمة املطبوخة جيداً  واملهرو�سة مثل احلبوب والبقول، الدج�ج و�سف�ر البي�ص واللحوم  احلليب املقدمة اإليه، فيجب اأن نزيد كمية االأ

�سم�ك. ي�سهل ه�سم احلبوب عند تق�سريه� وطهيه� وهر�سه� جيداً . واالأ
ومع حت�سن ح�ل الطفل، ميكنه اأن ي�سرب املزيد من اللنب / احلليب من دون اأن ي�سيبه اإ�سه�ل.

�صهال: اأدوية االإ
دوية التي ينت�سر ا�ستعم�له�  �سه�ل ال�سديد ي�ستوجب املن��سب. اأكرث االأ �صهال، ولكن بع�ص حاالت االإ ال حاجة للدواء يف معظم حاالت االإ

�سه�ل ال تفيد، بل اإن بع�سه� قد ي�سر. �سد االإ

�سه�ل دوية الت�لية يف مع�جلة االإ ف�سل عدم  ا�ستعم�ل االأ عموم�ً : من االأ

�سه�ل يبدو اأكرث مت��سك�ً   �سه�ل التي حتتوي على م�دتي الك�ولني والبكتني )مثل: ”الك�وبكتيت“، �ص 384(: جتعل االإ اأدوية االإ
خرى امل�س�دة  دوية االأ واأخف، ولكنه� ال متنع فقدان ال�سوائل من اجل�سم وال ت�سحح اجلف�ف وال تق�سي على االلته�ب. وبع�ص االأ
ت�سكل خطراً  وقد  التج�رية االإميوديوم( و“الدايفينوك�سيالت“ )”اللوموتيل“( قد  اأ�سم�ئه  اللوبرام�يد )ومن  �سه�ل، مثل  لالإ
نه ميكن  مع�ء. واللوموتيل خطر ب�سكل خ��ص اإذا مت تن�وله يف جرع�ت كبرية الأ نه� ت�سل حركة االأ جتعل االلته�ب يدوم فرتة اأطول الأ

اأن يوؤدي اإىل �سلل التنف�ص والوف�ة وكذلك ال ت�ستعملوا االنرتوفورم )�ص 370(.

�صهال تفعل فعل ال�صدادة،  دوية امل�صادة لالإ االأ
فهي تبقي يف اجل�صم تلك املواد التي كان يجب اأن تخرج من اجل�صم

نه� قد توؤذي جلدار الداخلي  �صهال التي حتتوي على النيومي�صني اأوال�صرتبتومي�صني الأ دوية امل�صادة لالإ -  جتنبوا ا�صتعمال االأ
مع�ء )الغ�س�ء(. لالأ

�سه�ل وذلك بح�ل اال�ستب�ه ب�لعدوى  مب�صيلني اأوالترتا�صيكلني قد تفيد يف بع�ص احل�الت من االإ - امل�صادات احليوية مثل االأ
طف�ل. ف�إذا جرى  �سه�ل، وخ�سو�س�ً  عند االأ دوية نف�سه� قد ت�سبب االإ اأنظر �ص 158(. هذه االأ البكتريية )اإ�سه�ل مع حرارة، 
نه� قد تكون  �سه�ل ي�ستد فيجب التوقف عن ا�ستعم�له� الأ كرث من يومني اأو 3 اأي�م والحظتم اأن االإ ا�ستعم�ل امل�س�دات احليوية الأ

�سه�ل. هي �سبب االإ
�سه�ل اخلفيف اأو  - ا�صتعمال الكلورامفينيكول فيه اأخطارمعينة )انظر�ص 257(. يجب عدم ا�ستعم�له مطلق�ً  يف ح�الت االإ

�سغر من  �سهر واحد. طف�ل االأ �سه�ل عند االأ ملع�جلة االإ
�سه�ل �سوءاً  كم� تزيد خطر اجلف�ف. نه� تزيد االإ - يجب عدم ا�ستعم�ل امللينات واحلقن ال�صرجية )ال�سربة( الأ



�صهال املختلفة: نواع االإ معاجلات خا�صة الأ
عن�ية  يتطلب  احل�الت  بع�ص  لكن  للدواء.  حاجة  وال  والتغذية  ال�صوائل  �سرب  من  كث�ر  االإ طريق  عن  �سه�ل  االإ ح�الت  معظم  ئع�لج 

خ��سة.

طف�ل ال�سغ�ر والر�سع.  �سه�ل وخ��سة عند االأ معاء قد ت�سبب االإ عند اختي�ر طريقة املع�جلة، من املفيد اأن نتذكر اأن العدوى خارج االأ
ذن اأو التهاب احللق اأو التهابات اجلهاز البويل. اإذا ظهرت عالم�ت االلته�ب فيجب مع�جلته.  ابحثوا دائم� ً عن احتم�ل وجود التهاب االأ

�سه�ل . ابحثوا اأي�س�ً  عن دالئل احل�سبة فقد تكون هي �سبب االإ

�سه�ل يف هذه احل�لة �سببه فريو�ص م� اأو  �سه�ل اخلفيف وظهرت عليه عالم�ت الزك�م )الر�سح(  ف�الإ اأم� اإذا ك�ن الطفل م�س�ب�ً  ب�الإ
كل الذي يتقبله. فريو�ص معوي، يف الغ�لب. ويف هذه احل�لة ال ح�جة لدواء خ��ص. يكفي اإعط�ء الطفل مزيداً  من ال�سوائل واالأ

�سح. وغ�لب� ً م� نتعلم  �سه�ل ال�سعبة يكون من ال�سروري اإجراء بع�ص التح�ليل. ومنه� فح�ص الرباز. ملعرفة العالج االأ يف بع�ص ح�الت االإ
ال�سبب عن طريق طرح اأ�سئلة معينة ومراقبة الرباز والبحث عن اأعرا�ص خ��سة.

�سه�ل بح�سب عالم�ته: ر�س�دات ملع�جلة االإ هن� بع�ص االإ

إ�صهال مفاجئ ب�صيط وغري م�صحوب باحلرارة )معدة م�سطربة؟ ”فريو�ص معوي“؟(: -1 ا
دوية التي تفعل فعل ال�سدادة مثل الك�ولني  ف�سل عدم اللجوء اإىل االأ - اأكرثوا من �سرب ال�سوائل. ال �سرورة لعالج خ��ص يف الع�دة. من االأ
من  ت�سفي  وال  تفيد  ال  دوية  االأ هذه  )االإميوديوم(.  اللوبرام�يد  اأو  )اللوموتيل(  الدايفينوك�سيالت  اأو   )384 )الك�وبكتيت �ص  والبكتني 
دوية اأبداً  اإىل �سخ�ص مري�ص جداً  اأو  االلته�ب وال ت�سلح من اأمر اجلف�ف - لذا ال ت�سيعوا م�لكم على �سرائه�. ال تعطوا مثل هذه االأ

طف�ل ال�سغ�ر. اإىل االأ

إ�صهال مع تقيوؤ )طر�ص( )اأ�صباب عدة(: -2 ا
طف�ل. لذلك ي�سبح من املهم  �سه�ل تقيوؤ ف�إن خطر اجلف�ف يزداد، خ�سو�س�ً  عند االأ اإذا رافق االإ  -
ع�س�ب الطبية اأو اأي �س�ئل اآخر يتقبله  جداً  ا�ستعم�ل حملول مع�جلة اجلف�ف )�ص 152( وال�س�ي واالأ
اأعطوه  ال�سراب �سيبقى يف ج�سمه.  ن بع�ص  ال�صراب وحتى لو تقياأه، الأ اإعطائه  ا�صتمروا يف  امل�س�ب. 
جرع�ت اأو ر�سف�ت من ال�سوائل كل 5 اإىل 10 دق�ئق. واإذا ط�لت فرتة التقيوؤ، ميكنكم ا�ستخدام اأدوية 

مثل الربوميث�زين )�ص386( اأو الفينوب�ربت�ل )�ص 389(.
- اإذا ف�سل التحكم ب�لتقيوؤ اأو اإذا ازدادت حدة اجلف�ف فيجب طلب امل�س�عدة الطبية فوراً .

�سه�ل مزمن� ً )اأي يكون قد حدث اأكرث من مرة يف امل��سي(. وال ي�صحبه ارتفاع يف احلرارة.  إ�صهل مع خماط ودم: غ�لب� ً يكون هذا االإ -3 ا
ميبية )راجع �ص 144 للتف��سيل(. يام اأخرى. وغ�لب�ً  م� يكون �سببه الدو�سنت�ري� االأ �صهال لب�صعة اأيام يليه اإم�صاك الأ وقد يظهر االإ

- ا�ستخدموا امليرتونيدازول )�ص 369( اأو فيورويت الدايلوك�س�ن�يد )�ص 369( ح�سب اجلرع�ت املو�سى به�. اطلبوا امل�س�عدة الطبية 
�سه�ل بعد املع�جلة. اإذا ا�ستمر االإ

إرتفاع احلرارة )دو�صنتاريا بكتريية. �صببها ال�صيغالت املعوية(: إ�صهال حاد مع دم  وا -4 ا
واأحي�ن�ً   مب�سلني  االأ اليوم  ال�سيغالت  تق�وم  م�  وغ�لب�ً    .)353 )�ص  مب�سلني  االأ اأو   )358 )�ص  الكوترميوك�س�زول  ا�ستخدموا   -
نطلب  اأو  خر  االآ الدواء  اىل  نلج�أ   الدواءين  اأحد هذين  ا�ستخدام  من  يومني  بعد  املر�ص  اأعرا�ص  تتح�سن  ف�إذا مل  الكوترميوك�س�زول. 

امل�س�عدة الطبية.



حيان: إرتفاع احلرارة، ه ن دون وجود دم يف معظم االأ إ�صهال حاد مع ا -5 ا
- قد ي�سبب اجلف�ف ارتف�ع احلرارة ب�سورة جزئية. نكرث من اإعط�ء حملول اجل�ف )�ص 152(. واإذا ك�ن ال�سخ�ص مري�س�ً  جداً  ومل 

يظهر عليه التح�سن بعد 6 �س�ع�ت من اإعط�ئه حملول مع�جلة اجلف�ف نطلب امل�س�عدة الطبية.
- نراقب عالم�ت حمى التيفوئيد، ف�إذا ظهرت نع�جله� كم� نع�لج التيفوئيد )�ص 188(.

�سه�ل مع ارتف�ع يف احلرارة  - يف املن�طق التي تنت�سر فيه� املالري� اخلبيثة )من نوع ”الف�ل�سيب�رم“( من احلكمة مع�جلة امل�س�ب ب�الإ
دوية اخل��سة ب�ملالري� )�ص 187(، وخ�سو�س�ً  اإذا وجد ت�سخم يف طح�له. ب�الأ

مع�ء ويكون  إ�صهال اأ�صفر مع وائحة كريهة وفقاقيع اأو رغوة ولكن من دون دم اأوخماط، وغ�لب�ً  م� تكرث الغ�زات )الريح( يف االأ -6 ا
طعم التج�سوؤ كريه�ً  و�سبيه�ً  بطعم الكربيت. )هل ال�سبب اجلي�ردا؟ انظر �ص 145(.

كث�ر  �سه�ل طفيلي�ت جمهرية ا�سمه� اجلي�ردا اأو رمب� ي�سببه� �سوء التغذية. يف كلت� احل�لتني ف�إن العالج هو االإ - قد يكون �سبب هذا االإ
من ال�سوائل والطع�م املغذي والراحة. ملع�جلة ح�الت اجلي�ردا ال�سديدة عليكم ب��ستعم�ل املرتونيدازول )�ص 369(. وميكن ا�ستخدام 

ت�برين( وثمنه اأقل اإال اأن له تف�عالت ج�نبية اأكرث)�ص 370(. الكوين�كرين )االأ

�صهال الذي يدوم طوال ً اأو بتكرر كل فرتة(: �صهال املزمن )االإ -7 االإ
ميب� اأو اجلي�ردا. احر�سوا على اأن يتن�ول  حي�ن هو �سوء التغذية، اأوالته�ب مزمن قد يكون �سببه االأ �سه�ل يف اأغ�ب االأ - �سبب هذا االإ

�سه�ل ف�طلبوا امل�س�عدة الطبية. الطفل طع�م�ً ً مغذي�ً  مرات اأكرث كل يوم )�ص 110(. اأم� اإذا ا�ستمر االإ

رز)هل هو كولريا؟(: إ�صهال �صبيه مباء االأ -8 ا
اأنه� ت�سيب الكثري  الع�دة )اأي  يف  وب�ئية  والكولريا  الكولريا.  وجود  على  عالمة  يكون  قد  رز“  ”م�ء االأ - الرباز ال�س�ئل الذي ي�سبه 
طف�ل الكب�ر والب�لغني. وقد يحدث اجلف�ف ال�سديد ب�سرعة وخ��سة اإذا رافق احل�لة تقيوؤ  من الن��ص فوراً (، وتكون اأ�سد حدة لدى االأ
)طر�ص(. عليكم مبع�جلة اجلف�ف ب�سكل متوا�سل )�ص 152(. وا�ستخدموا الترتا�سيكلني )�ص 356(، اأو الكوترميك�س�زول )�ص 358( 

اأو الكلورامفينيكول )�ص 357(. ويجب اإبالغ ال�سلط�ت املخت�سة فوراً  بوجود اأي اإ�س�بة ب�لكولريا. اطلبوا امل�س�عدة الطبية.

كي  ال�سديد  �سه�ل  ب�الإ �سم  ب�الإ امل�س�بني  لال�سخ��ص  ”�سريرالكولريا“  �سريرخ��ص  �سن�عة  ميكن   
نراقب كمية ال�س�ئل التي يخ�سره� اجل�سم ونت�أكد من تن�وله الكمية من حملول اجلف�ف تفوق كمية 
ال�س�ئل التي يخ�سره�. ن�ولوا ال�سخ�ص حملول اجلف�ف ب�سكل م�ستمر و�سجعوه ب�سكل م�ستمر على اأن 

ي�سرب اأكرب كمية ي�ستطيعه�.



�صهال طفال امل�صابني باالإ رعاية االأ
طف�ل اأو الر�سع خ�سو�س� ً ال ت�ستدعي احل�جة ا�ستعم�ل  �سه�ل خطرا ً عندم� ي�سيب االأ يكون االإ

الدواء ع�دة، ولكن ال بد من عن�ية خ��سة ب�سبب خطر اجلف�ف.

- ا�صتمري يف اإر�صاع طفلك ون�وليه ر�سف�ت من حملول معاجلة اجلفاف.

- واإذا �سكل التقيوؤ )الطر�ص( م�سكلة، فداومي على اإر�س�ع طفلك عدة مرات مع اإعط�ئه كمية 
اأو ر�سف�ت  يف جرع�ت  لبنك / حليبك كل مرة، وناوليه حملول معاجلة اجلفاف  قليلة من 

�سغرية مرة كل 5 - 10 دق�ئق )انظري التقيوؤ �ص 161(.

م ح�ويل اإعط�ء الطفل لبن�ً  / حليب�ً  اآخر اأو بدائله )مثل احلليب  -  يف ح�ل عدم توفر لنب االأ
ب�أن  لك  بدا  واإذا  املغلي.  املاء  كمية مماثلة من  مع  ال�سوي�( ممزوجا ً  من حبوب  امل�سنوع 
�سه�ل. فن�ويل الطفل م�س�در اأخرى من الربوتني )مثل الدج�ج  اللنب / احلليب يزيد من االإ

رز املطبوخ جيداً  اأو اأي نوع  املهرو�ص واحلبوب املق�سرة واملطبوخة والبي�ص واللحم وال�سكر واالأ
من الن�سوي�ت مع امل�ء املغلي(.

اأو الع�مل  اإذا  مل يكن الطفل قد جت�وز ال�سهر الواحد من عمره، فيجب ا�ست�س�رة الطبيب   -
ال�سحي قبل اإعط�ئه اأي دواء. ف�إذا ك�ن الطفل مري�س� ً جدًا ومل جتدي طبيب� ً اأو ع�مال ً �سحيً� 
مب�سلني يف جرع�ت مقدار كل منه� ن�سف ملعقة �س�ي، وذلك 4  مرات يوميً�  ف�عطيه �سراب االأ

ف�سل عدم ا�ستعم�ل اأي م�س�دات حيوية اأخرى. )انظري �ص 353(. من االأ

�صهال التي ت�صتوجب طلب امل�صاعدة الطبية حاالت االإ
طف�ل ال�سغ�ر. �سه�ل والدو�سنت�رم� خطراً  على احلي�ة خ��سة عند االأ قد ي�سكل كل من االإ

عليك يف احلاالت التالية طلب امل�صاعدة الطبية:
�سه�ل اأكرث من 4 اأي�م من دون حت�سن، اأو اإذا ا�ستمر اأكرث من يوم واحد عند الطفل ال�سغري وامل�س�ب بغ�سه�ل �سديد. - اإذا ا�ستمر االإ

- اإذا اأ�س�ب ال�سخ�ص اجلف�ف وابتداأت ح�لته ت�سوء رغم بدء مع�جلته مبحلول اجلف�ف.
- اإذا تقي�أ الطفل كل م� ي�سربه اأو اإذا مل ي�ستطع اأن ي�سرب �سيئ� ً. اأو اإذا ا�ستمر التقيوؤ املتكرر اأكرث من 3 �س�ع�ت بعد بدء ا�ستعم�ل حملول 

مع�جلة اجلف�ف.
- اإذا اأ�سيب الطفل بنوب�ت من  الت�سنج والهزات اأو اإذا انتفخ وجهه وقدم�ه.

طف�ل والكب�ر يف ال�سن(. �سه�ل عنده )خ�سو�س�ً  االأ - اإذا ك�ن ال�سخ�ص مري�س�ً  جداً  اأو �سعيف�ً  اأو م�س�ب�ً  ب�سوء التغذية قبل بدء االإ
مع�ء، �ص 94(. �سه�ل ب�سيط�ً  )اأنظري ان�سداد االأ - اإذا وجد دم كثري يف الرباز فقد يكون هذا عالمة خطر حتى ولو ك�ن االإ





التقيوؤ اأو الطر�ص )القيء اأو الطرا�ص اأو اال�صتفراغ او ”املراجعة“(
طف�ل منهم(، اإىل تلبك يف املعدة يرافقه تقيوؤ - اأو طر�ص. وغ�لب�ً  م� ال نكت�سف ال�سبب اأو قد  يتعر�ص الكثري من الن��ص، )وبخ��سة االأ
تعترب احل�لة انفلونزا معوية )فريو�ص معوي(. وقد ي�سحب احل�لة اأمل ب�سيط يف البطن اأو املعدة اأو ارتف�ع يف احلرارة. وع�دةً ، يتوقف 

مثل هذا التقيوؤ الب�سيط من تلق�ء نف�سه وال ي�سكل خطورة.

خر خطر. لذا من املهم اأن تفح�ص ال�سخ�ص بتمعن. غ�لب�ً  م� يكون  والتقيوؤ عالمة على وجود م�سكالت عدة خمتلفة بع�سه� ب�سيط واالآ
�سه�ل �ص 153( والت�سمم بطع�م  مع�ء مثل: االلته�ب )انظر االإ التقيوؤ نتيجة م�سكلة يف املعدة اأو االأ
 .)94 �ص  مع�ء  االأ ان�سداد  اأو  الدودية  الزائدة  الته�ب  )مث�ل  احل�د  البطن  اأو   ،)135 )�ص  ف��سد 
وكذلك قد ينتج التقيوؤ عن اأي مر�ص ي�سبب اأمل�ً  �سديداً  اأو ارتف�ع�ً  يف احلرارة وخ�سو�س�ً  املالري� 
ذن )�ص 309(، اأو  )�ص 186(، اأو الته�ب الكبد )�ص 172(، اأو الته�ب احللق )�ص 309(، اأو اأمل االأ
الته�ب ال�سح�ي� )�ص 185(، اأو الته�ب املج�ري البولية )�ص 234(، اأو اأمل املرارة )�ص 329(، اأو 
ال�سداع الن�سفي )ال�سقيقة �ص 162(. وعند الر�سع قد يكون �سبب التقيوؤ عدم اكتم�ل منو املعدة اأو 

�سيق خلقي فى خمرجه�.

عالمات تدل على اخلطر مع التقيوؤ: اطلبوا امل�صاعدة الطبية ب�صرعة!
- اجلف�ف الذي يزداد وال ن�ستطيع اأن ن�سع حداً  له )�ص 152(.

كرث من 24 �س�عة. - التقيوؤ ال�سديد امل�ستمر الأ
اأو ك�نت رائحته ت�سبه رائحة الرباز )انظر عالم�ت ان�سداد  اأو اأخ�سر غ�مق�ً   - التقيوؤ العنيف، وخ�سو�س�ً  اإذا ك�ن القيء بني اللون 

مع�ء، �ص 94(. االأ
مع�ء عندم� ن�سع  م�س�ك( اأو حني ال ن�سمع خرخرة االأ كت�م )االإ مع�ء، وخ�سو�س�ً  حني يكون ال�سخ�ص م�س�ب�ً  ب�الإ مل املتوا�سل يف االأ - االأ

مع�ء، الته�ب الزائدة الدودية، �ص 94(. ذن على بطن ال�سخ�ص )انظر البطن احل�د: ان�سداد االأ االأ
- تقيوؤ دم )القرحة، �ص 128، وت�سمع الكبد �ص 328(.

- ال�سداع احل�د مع ارتف�ع يف احلرارة، اأو اإذا بداأ ال�سخ�ص يغيب عن الوعي )الته�ب ال�سح�ي�، �ص 185(.

للحد من التقيوؤ الب�صيط:
- ال ن�أكل �سيئ�ً  عندم� يكون التقيوؤ �سديداً .

خ�سر مفيدة اأي�س�ً . - ن�أخذ ر�سف�ت من املرطب�ت. اإن �سوائل مثل النعن�ع والي�ن�سون والب�بوجن وال�س�ي االأ
- وملنع اجلف�ف. ن�أخذ حملول مع�جلة اجلف�ف يف ر�سف�ت اأو جرع�ت قليلة ومتكررة )�ص152(.

- واإذا ا�ستمر التقيوؤ ميكن ا�ستخدام اأدوية م�س�دة للتقيوؤ مثل الربوميث�زين )�ص 386( اأو الدايفنهيدرامني )�ص 387(.

قرا�ص اأو ال�سراب يف ال�سرج اأي�سً�  دوية يف اأقرا�ص اأو �سراب اأو حقن اأو حت�ميل �سرجية. وميكن حقن هذه االأ ميكن احل�سول على هذه االأ
برة عنه� وحقنه� بلطف يف اأعلى ال�سرج. وذلك ب�سحق القر�ص جيداً  يف قليل من امل�ء وو�سعه� يف حمقنة بعد نزع االإ

ال ن�سرب �سوى القليل من امل�ء عند اأخذ الدواء بوا�سطة الفم، وال ن�أكل �سيئ� ً ملدة خم�ص دق�ئق. ال ن�ستعمل اأكرث من اجلرع�ت املو�سى به�. 
وال نكرر اجلرعة اإال اإذا زالت عالم�ت اجلف�ف وع�د ال�سخ�ص يبول. اإذا تعذر اإعط�ء الدواء عن طريق الفم اأو من ال�سرج ب�سبب التقيوؤ، 

ف�سل،  ولكن حذار: ال تكرثوا من الكمية املحقونة. �سه�ل ميكن حقن املري�ص بدواء �سد التقيوؤ، وقد يكون الربوميث�زين هو االأ واالإ



ال�صداع وال�صقيقة

 ال�سداع )اأمل اأو وجع الراأ�ص(: ميكن التخل�ص من ال�سداع الب�سيط، ب�لراحة اأو اال�سرتخ�ء
�سربين اأو الربا�سيت�مول. وغ�لب� ً م� ي�س�عد اأي�س� ً و�سع قطعة من القم��ص  اأو ب��ستعم�ل االأ
 املبللة ب�مل�ء ال�س�خن على ظهر الرقبة وتدليك الرقبة والكتفني بلطف. وهن�ك الكثري من

.الو�سف�ت املنزلية ملع�جلة ال�سداع، وبع�سه� مفيد

مرا�ص التي ت�سبب ارتف�ع�ً  يف احلرارة. اإذا ك�ن ال�سداع �سديداً   وال�سداع ي�سحب االأ
نبحث عن عالم�ت الته�ب ال�سح�ي� )�ص 185(.

وقد يكون ال�سداع الذي يع�ود ال�سخ�ص عالمة على وجود مر�ص مزمن اأو على �سوء التغذية. من املهم اأن يتغذى امل�س�ب جيدا ً واأن ين�ل 
ق�سط�ً  وافراً  من النوم. اإذا ا�ستمر ال�سداع يجب طلب امل�س�عدة الطبية.

ال�صقيقة )ال�صداع الن�صفي / امليغرين(: اأمل �سديد ي�سحبه خفق�ن يف الراأ�ص وغ�لب� ً م� يكون يف جنب واحد من الراأ�ص. وتتكرر نوب�ت 
ال�سقيقة مرارًا، اأو قد تختفي لتعود بعد �سهور اأو �سنني.

تبداأ ال�سقيقة ع�دة بغ�س�وة يف الب�سر وروؤية بقع غريبة من ال�سوء، اأو بخدر )تنميل( يف اإحدى اليدين اأو القدمني. ويتبع ذلك �سداع 
�سديد ي�ستمر عدة �س�ع�ت اأو اأي�م، وكثرياً  م� يرافقه تقيوؤ )طر�ص(. ال�سداع الن�سفي ح�لة موؤملة ولكنه� غري خطرية.

املعاجلة:
اأوىل  ظهور  عند  التالية  باخلطوات  القيام  بها  امل�صاب  على  ال�صقيقة  لوقف 

عالماتها:
�سربين مع فنج�ن من القهوة لثقيلة، اأو املركزة، اأو من ال�س�ي  - يتن�ول قر�سني من االأ

�سود. االأ
يف  يفكر  واأال  ي�سرتخى  اأن  جهده  ويح�ول  ومظلم،  وه�دئ  مك�ن  يف  ي�ستلقي   -

م�سكالته.
�سبريين )وان اأمكن االأ �سبريين مع  - يف ح�الت ال�سداع الن�سفي احل�د، ن�ستعمل االأ
رغوت�مني مع الك�فيني )الك�فرغوت، مثال ً. �ص 380(.  الكوديني(، اأو اأقرا�س� ً من االإ
اليوم  اأقرا�ص يف   6 اأكرث من  ن�أخذ  وال  ال�سداع،  ببداية  ال�سعور  ن�أخذ قر�سني عند 

الواحد.

إذا كنت حامال ً. حتذير: ال ت�صتخدمي الكافرغوت ا



نفلونزا( الزكام )الر�صح، نزلة الربد، االأ
نف و�سع�ال ً ووجع� ً يف احللق،  ينتج الزك�م اأو االنفلونزا عن عدوى فريو�سية �س�ئعة ت�سبب جري�ن� ً يف االأ
وت�سبب اأحي�ن�ً  ارتف�ع�ً  يف احلرارة اأو اأمل�ً  يف املف��سل. وقد ت�سبب اأي�س�ً  اإ�سه�الً  ب�سيط�ً ، وخ�سو�سً� 

طف�ل. عند االأ

اأو  اأو الترتا�صيكلني  ال ت�صتعملوا البن�صلني  يزول الزك�م من تلق�ء نف�سه من دون ا�ستعم�ل اأي دواء: 
نه� ال تفيد يف هذه احل�الت، بل قد ت�سر. )واملثل ال�سعبي يقول: من دون عالج  اأي م�صاد حيوي اآخر الأ

يدوم الزك�م اأ�سبوع�ً ، اأم� مع العالج فيدوم 7 اأي�م!(.

- اإ�سربوا امل�ء بكرثة وخذ ق�سط�ً  وافراً  من الراحة. 
- ا�سربوا امل�ء ”ال�سوائل ال�سعبية“ املفيدة مثل الليمون��سة والكركديه والتيليو والب�بوجن والنعن�ع وغريه�.

�سيت�مينوفني )�ص 780( على خف�ص احلرارة املرتفعة واإزالة ال�سداع واأوج�ع اجل�سم. اإن ا�ستعم�ل  �سربين )�ص 379( اأو االأ - ي�س�عد االأ
�سربين اأو اال�سيت�فينوفني )الربا�سيت�مول، اأو البن�دول(، فلم�ذا ت�سيعون نقودكم عليه؟ اأي دواء مكلف اأخر لن يفيد اأكرث من االأ

- ال ح�جة لطع�م خ��ص. ع�سري الربتق�ل اأو الليمون يفيد.

نف اللذين ي�سحب�ن الزك�م: انظروا ال�سفح�ت الالحقة. وملع�جلة ال�سع�ل )الكحة( واحتق�ن االأ
حتذير: ال تعطوا الطفل امل�س�ب ب�لزك�م اأي نوع من امل�س�دات احليوية اأو احلقن )الزرقة(، فهي غري مفيدة وقد ت�سبب �سرراً . ففي 
طف�ل هو الذي ي�سبب عالم�ت الزك�م، واإعط�ء احلقن يف مثل هذه احل�الت قد يهيج فريو�ص �سلل  بع�ص احل�الت يكون فريو�ص �سلل االأ

طف�ل مم� ي�سبب �سلالً  فعلي�ً  )اأنظر �ص 314(. االأ

يتطور الزك�م اىل الته�ب ال�سعب الهوائية اأو اىل نزلة �سدرية اإذا ا�ستمر الزك�م اأكرث من ا�سبوع اأو ارتفعت حرارة امل�س�ب، واأ�س�به �سع�ل 
يرافقه البلغم )خم�ط(، واأ�سبح تنف�سه �سريع� ً و�سطحي� ً و�سعر ب�أمل يف ال�سدر )انظر �ص 170 و 171(. يف هذه احل�ل يحت�ج امل�س�ب 
�سخ��ص امل�س�بني مب�سكالت مزمنة يف الرئة  اإىل م�س�د حيوي. ويزداد احتم�ل حتول الزك�م اإىل نزلة �سدرية لدى الكب�ر ب�ل�سن ولدى االأ

�سخ��ص الع�جزين عن احلركة اأو الذين ال يتحركون كثرياً . )مثل الته�ب ال�سعب الهوائية املزمن( ولدى االأ

اإن اأمل احللق جزء من الزك�م، ويلطفه الغرغرة مب�ء دافئ. ولكن، اإذا ابتداأ اأمل احللق ب�سكل مف�جئ و�سحبه ارتف�ع يف احلرارة فقد 
اأمكن. هذه احل�ل  اإن  اأو ال�سبحية )ال�سرببتوكوك�ص(. يلزم اإجراء فح�ص خمربى  تكون امل�سكلة هي الته�ب احللق ب�ملكورات العقدية 

حتت�ج اإىل عالج خ��ص )انظر �ص 309(.

الوقاية من الزكام:
- ي�س�عد النوم الك�يف والغذاء اجليد على منع الزك�م، وقد ي�س�عد على ذلك اأي�س�ً  اأكل الربتق�ل والطم�طم )البندورة( والفواكه التي 

.)C( حتتوي على الفيت�مني ج
- على عك�ص م� يعتقد الكثريون ف�إن الزك�م ال ي�أتي من البلل اأو الربد، بل من العدوى من �سخ�ص اآخر م�س�ب ب�لزك�م ين�سر فريو�ص 

�س�بة ب�لربد اأو التعب اأو البلل تزيد من �سدة الزك�م يف ح�ل وجوده(. الزك�م يف الهواء عندم� يعط�ص )على اأن االإ
اأن ينعزل  ف�سل  اأو يعط�ص. ومن االأ واأنفه مبنديل )فوطة ( عندم� ي�سعل  اأن يغطي فمه  خرين ب�لزك�م: على امل�س�ب  اإ�س�بة االآ - ملنع 

طف�ل ال�سغ�ر. خرين بع�ص ال�سيء فال ي�س�ركهم الفرا�ص اأو امل�أكل ويبتعد عن االأ امل�س�ب عن االآ
ف�سل م�سحه فقط. علموا اأطف�لكم اأن يفعلوا ال�سيء  نف، واالأ ذن )�ص 309( ح�ولوا جتنب نفخ االأ - للوق�ية من تطور الزك�م اىل اأمل يف االأ

ذاته.



نف وجريانه احتقان االأ

نف ال�سديد اىل م�سكالت  نف اأو جري�نه عن الزك�م اأو احل�س��سية )انظر ال�سفحة الت�لية(. وقد يوؤدي احتق�ن االأ ميكن اأن ينتج احتق�ن االأ
نفية عند الكب�ر. يف اجليوب االأ

نف: طرق للتخفيف من االحتقان وفتح جمرى االأ
نف بوا�سطة  اأن ت�سحبوا امل�دة املخ�طية من االأ طف�ل ال�سغ�ر: ح�ولوا  -1 عند االأ

إبرتها بلطف وعن�ية هكذا: حمقنة بعد نزع  ا

الب�لغ  اأو  الكبري  الطفل  ي�سع  اأن  ميكن   2-
قليالً  من م�ء امللح يف كفه وي�ستن�سقه�، فهذا ي�س�عد على تليني املخ�ط. و ميكن اأي�س�ً  ا�ستخدام 

قط�رة لتقطري امل�ء امل�لح يف اأنف الطفل ال�سغري مم� يلني املخ�ط.

نف املحتقن )انظر ال�سرح �ص 168(. -3 اإن ا�ستن�س�ق بخ�ر امل�ء ال�س�خن ي�س�عد على فتح االأ

الته�ب�ً  يف اجليوب  اأو  ذن  اأمل�ً  يف االأ وعدم نفخ املخاط بقوة، ف�لنفخ قد ي�سبب  نف  -4 م�سح االأ
نفية. االأ

الته�ب  اأو  ذن  االأ ب�أمل  ي�س�ب  م�  غ�لب�ً   الذي  النوع  من  ال�سخ�ص  ك�ن  واإذا   5-
نف  �س�بة ب�لزك�م، ف�إن ا�ستخدام قطرة تزيل احتقان االأ نفية بعد االإ اجليوب االأ
�س�بة بهذه امل�سكالت.  مثل قطرة الفينيل اإفرين )�ص 384( قد يقلل احتم�ل االإ

يفدرين، �ص 385(. نف من اأقرا�ص االإ وميكن تركيب قطرة لالأ

نف كم� يلي: بعد ا�ستن�س�ق القليل من امل�ء امل�لح ميكن و�سع القطرة داخل االأ
نف ال�سفلى.  منيل الراأ�ص ج�نب�ً  ثم ن�سع قطرتني اأو ثالث قطرات يف فتحة االأ

خر. ننتظر دقيقتني ثم نكرر العملية يف الفتحة الث�نية على اجل�نب االآ

كرث من 3 اأيام متتالية. تنبيه: ال ن�صتعمل قطرة االحتقان اأكرث من 3 مرات يف اليوم الواحد، وال ن�صتعملها الأ

م�  اأو  اإفرين  الفينيل  االحتق�ن  )يحتوي على  �سراب مزيل لالحتق�ن / مزيالت  ا�ستخدام  اأي�س�ً   االحتق�ن احل�دة، ميكن  يف ح�الت 
�س�به(.

نف بل يكفي م�صحه. ذن واجليوب، حاولوا اأال تنفخوا املخاط من االأ للوقاية من التهابات االأ



نفية )ال�صينو�ص( التهاب اجليوب االأ
نف. غ�لب� ً م� يحدث االلته�ب  نفية هو الته�ب ح�د اأو مزمن يف اجليوب املوجودة يف عظم اجلمجمة والتي ت�سب يف االأ الته�ب اجليوب االأ

ذن اأو بعد زك�م �سديد. �س�بة ب�لته�ب يف احللق اأو االأ بعد االإ

العالمات:
مل عندم� ننقر بلطف فوق العظم بقليل اأو  - اأمل يف الوجه فوق العينني وحتتهم�.هن� )يزداد االأ

حني ينحني امل�س�ب(.
نف  نف، وقد تكون رائحته كريهة. وكثريا ً م� يكون االأ - وجود خم�ط �سميك اأو قيح )�سديد( يف االأ

حمتقن�ً .
- ارتف�ع يف احلرارة )اأحي�ن�ً (.

�سن�ن مل بع�ص االأ - وقد ي�سيب االأ

املعاجلة:
- ن�سرب الكثري من امل�ء.

نف )انظر �ص 168(. نف )انظر �ص 164( اأو نتنف�ص بخ�ر امل�ء ال�س�خن لت�سليك جمرى االأ - ن�ستن�سق قليالً  من امل�ء امل�لح عرب االأ
- ن�سع كم�دات �س�خنة على الوجه.

نف، مثل الفينيل اإيفرين )النيو�سنيفرين، �ص 384(. زالة احتق�ن االأ - ن�ستعمل قطرة الإ
مب�سلني )�ص 353( اأو البن�سلني )�ص 351(. - ن�ستعمل م�س�داً  حيوي�ً  مثل الترتا�سيكلني )�ص 356( اأو االأ

- اإن مل تتح�سن احل�ل نطلب امل�س�عدة الطبية.

الوقاية:
نف فعليك اأن حت�ول اإبق�ء اأنفك مفتوح�ً .)اتبع التعليم�ت الواردة �ص 164(. �س�بة بزك�م اأو احتق�ن يف االأ عند االإ

نف )حمى  الق�ص( ح�صا�صية االأ
ن�س�ن من الهواء )اأنظر ال�سفحة  نف وال�سعور ب�حلكة يف العني عن ح�س��سية )األرجي�( جت�ه �سيء معني ي�ستن�سقه االإ قد ينتج جري�ن االأ

تغري  مع  اأو  الربيع(  )ف�سل  ال�سنة  من  حمددة  اأوق�ت  يف  احل�س��سية  تزداد  م�  وكثريًا   الت�لية(. 
الطق�ص.

 
العالج:

)الدرام�مني،  الداميينهيدرينيت  اأو   ،)387 )�ص  الكلورفرنامني  مثل  اله�ست�مني  م�س�د  ن�ستعمل 
مثالً  - �ص 387( وهو يب�ع يف الع�دة ملق�ومة دوار البحر 

الوقاية:
�سي�ء التي تثري احل�س��سية )ري�ص الدج�ج، الرتاب، غب�ر الطلع، العفن، . .  ح�ولوا اأن تكت�سفوا االأ

. اإلخ(، وجتنبوه� اإن اأمكن.



رجيا( احل�صا�صية )االأ

احل�س��سية هي رد فعل ي�سيب بع�ص الن��ص من اأ�سي�ء معينة يلتقطونه�:
-ب�لتنف�ص

كل - ب�الأ
- ب�حلقن )التزريق(

- ب�للم�ص

وميكن اأن تكون احل�س��سية ب�سيطة اأو �سديدة. ومن اأعرا�سه�:
 

ك�ل ، الهر�ص( اأو بقع� ً  منتفخة اأو ال�سرى  )�ص 203(. - الطفح اجللدي الذي ي�سبب احلكة )الرغبة ال�سديدة يف احلك، االأ
نف، �ص 165(. نف وحكة اأو حرقة يف العينني )ح�س��سية االأ - جري�ن االأ

- �سعور مزعج يف احللق، اأو �سعوبة يف التنف�ص، اأو الربو )انظر ال�سفحة الت�لية(.
- �سدمة احل�س��سية )�ص 70(.

�سه�ل الن�درة، �ص 153(. طف�ل احل�س��سني جت�ه اللنب / احلليب. وح�س��سية اللنب. هذه هي اأحد اأ�سب�ب االإ �سه�ل )عند االأ - االإ

�س�بة  بن�ء الذين ي�سكوا اأهلهم من احل�س��سية معر�سني لالإ احل�س��سية لي�ست الته�ب� ً، وال تنتقل من �سخ�ص اإىل اآخر. وغ�لب� ً م� يكون االأ
به� اأكرث من غريهم.

�سب�ب ال�س�ئعة للح�س��سية: كثرياً  م� يع�ين امل�س�ب ب�حل�س��سية يف مو�سم معني اأو عندم� يالم�ص �سيئ�ً  حمدداً . ومن االأ



زما، اأو ح�صا�صية ال�صدر( الربو )االأ
النوبة �سفري  التنف�ص. وي�سحب  اأزم�ت من �سعوبة يف  اإىل  نوب�ت  اإىل  ب�لربو  يتعر�ص امل�س�ب 
اأثن�ء الزفري )اإخراج الهواء من ال�سدر(. اأم� عند ال�سهيق )اإدخ�ل املواء( فقد ين�سفط جلد 
�سالع اإىل الداخل. وغ�لب�ً  م� يتمكن امل�س�ب من اأخذ ح�جته من الهواء فتزرق  ال�سدر بني االأ

�سفت�ه واأظ�فره وقد تنتفخ اأوردة  الرقبة. وال يرافق الربو يف الع�دة ارتف�ع يف احلرارة.
كثرياً  م� يبداأ الربو يف �سن الطفولة وقد ي�ستمر طوال العمر. وهو ال ينتقل ب�لعدوى من �سخ�ص 
طف�ل الذين لهم اأق�رب م�س�بون ب�لربو. وعموم�ً ، ف�إن ح�لة  اىل اأخر، لكنه ينت�سر اأكرث بني االأ
الربو تزداد �سوءا ً يف الليل اأو يف فرتات معينة من ال�سنة، وقد يتطور الربو بعد �سنوات اإىل ح�لة 

مفزمي�، �ص 170(. من انتف�خ الرئة )االإ
طف�ل  وقد ي�سبب نوبة الربو م�أكول معني اأو ا�ستنتنت�ق �سيء حمدد ح�س��سية عند ال�سخ�ص املعني )انظر �ص 166(. ويبداأ الربو لدى االأ

فى الع�دة بزك�م ع�دي. وي�س�عد القلق والع�سبية واالنفع�ل يف اإث�رة نوبة الربو عند بع�ص امل�س�بني به.
املعاجلة:

- اإذا �س�ءت ح�لة ال�سخ�ص الذي يع�ين من الربو وهو داخل املنزل نطلب منه اخلروج من املنزل لتنف�ص هواء اأنقى. نح�فظ على هدوئن� 
ونكون لطف�ء معه. نطمئنه.

اإن  التنف�ص.  وي�سهل  املخ�ط  يلني  ذلك  ن  الأ ال�سوائل  من  الكثري  ي�سرب  ندعه   -
ا�ستن�س�ق بخ�ر امل�ء ميكن اأن ي�س�عده اأي�س�ً  )انظر �ص 168(.

اأو  مينوفيلني  االأ اأو  الثيوفيلني  اأو  يفيدرين  االإ ن�ستعمل  اخلفيفة:  الربو  لنوبة   -
ال�سلبوت�مول )�ص 385(.

فدرين اأو ال�س�لبوت�مول مع الثيوفيلني. �سد ميكن ا�ستخدام االإ - وللح�لة االأ
 .)cc  / 3 )�سنتم مكعب  �سنتم  تلث  للكب�ر:  درين�لني(. اجلرع�ت:  )االأ يبنفرين  االإ ن�ستعمل حقنة من   : ال�سديدة جداً  الربو  لنوبة   -
لل�سغ�ر 7 - 12�سنة: خم�ص �سنتم 3 )�سنتم مكعب / cc(. ميكن تكرار احلقنة كل ن�سف �س�عة بح�سب احل�جة، ولكن لي�ص اكرت من 3 

مرات. )انظر االحتي�ط�ت �ص 386(.
اأي�م فقد يكون ال�سخ�ص م�س�ب�ً  بنزلة �سدرية )الته�ب رئوي(:  اأكرث من ثالثة  النوبة  اإذا ا�ستمرت  اأو  اإذا ك�ن امل�س�ب حمموم�ً    -

رثرومي�سني )�ص 355( اأو الترتا�سيكلني )�ص 356(. ن�ستعمل كب�سوالت االإ
زمة. نع�لج الطفل الذي يبداأ ب�لربو وت�سبه ب�إ�س�بته ب�لدودة  �سك�ر�ص )الدودة املدورة( ح�لة ت�سبه االأ - ويف احل�الت الن�درة، ت�سبب االأ

املدورة بدواء البربازين )�ص 375(.
- اإن مل تتح�صن حال املري�ص نطلب امل�صاعدة الطبية.

الوقاية:
�سي�ء التي قد تثريه وت�سبب له نوبة. ويجب املح�فظة على نظ�فة البيت ومك�ن العمل،  على امل�س�ب ب�لربو اأن يتجنب اأكل اأو ا�ستن�س�ق االأ
كم� يجب اأن يبتعد امل�س�ب عن املك�ن يف اأثن�ء تنظيفه حتى ال يتعر�ص للغب�ر. ينبغي عدم ال�سم�ح للحيوان�ت الداجنة بدخول املنزل. من 
املفيد ت�سمي�ص الفرا�ص وتعري�سه للهواء. ويف بع�ص احل�الت ي�س�عد النوم يف الهواء الطلق. نن�سح ب�سرب حوايل 8 كواب من ال�سوائل 

يومي�ً  وذلك لتليني املخ�ط. 
وقد تتح�سن ح�ل امل�س�ب حني ينتقل اإىل مك�ن اآخر يكون هواوؤه اأنظف.

إذا كنت م�صابا ً بالربو، فالتدخني م�صر برئتك و يجعل الربو اأكرث خطورة. ال تدخن ا



ال�صعال )الكحة(

مرا�ص املختلفة الكثرية، التي ت�سيب احللق والرئة وال�سعب الهوائية  ال�سع�ل )الكحة( لي�ص مر�س�ً  يف حد ذاته، بل هو اأحد اأعرا�ص االأ
ن�بيب الرفيعة يف الرئتني(. يف م� يلي بع�ص امل�سكالت ال�سحية التي ت�سبب اأنواع�ً  خمتلفة من ال�سع�ل: )�سبكة االأ

- �سع�ل مع �سفري - �سع�ل مع كثري          - �سع�ل ن��سف مع قليل من البلغم   
اأو قليل من البلغم:    اأو �سهقة وم�سكالت يف التنف�ص:     اأو بدون بلغم:     

- الربو )�ص 167( - الته�ب ال�سعب الهوائية )�ص 170(       - الزك�م )�ص 163(     
- م�سكالت القلب )�ص 325( - النزلة ال�سدرية )�ص 171(        - الديدان عندم� متر عرب الرئة )�ص 140(  
- ال�سع�ل الديكي )�ص 313( - الربو )�ص 167(         - احل�سبة )�ص 311(    

- اخل�نوق اأو الدفرتي� )�ص 313( - �سع�ل املدخن وخ��سة عند        - �سع�ل  املدخن )�ص 149(    
- �سيء ع�لق يف احللق )�ص 79(        النهو�ص من النوم يف ال�سب�ح )�ص 149(  

- �سع�ل مع دم:     - ال�سع�ل املزمن اأو امل�ستمر:     
- ال�سل )�ص 179(     - ال�سل )�ص 179(      

- النزلة ال�سدرية )بلغم اأ�سفر اأو اأخ�سر اأو بلغم م�سحوب      - �سع�ل املدخن اأو �سع�ل عم�ل املن�جم )�ص 149(    
    - الربو )نوب�ت متالحقة، �ص 167(      بقليل من الدم، �ص 171(

- الته�ب الديدان ال�سديد )�ص 140(     - الته�ب ال�سعب الهوائية املزمن )�ص 170(    
- �سرط�ن الرئة اأو احللق )�ص 149( مفزمي� )�ص 170(           - االإ

اإن ال�سع�ل هو الو�سيلة التي ينظف به� اجل�سم جه�زه التنف�سي ويتخل�ص من البلغم )املخ�ط والقيح( وامليكروب�ت املوجودة يف احللق 
يقاف ال�صعال عندما ي�صحب ال�صعال بلغم، بل حاولوا تليني البلغم لي�صهل التخل�ص منه. والرئتني. لذا، ال تاأخذوا دواء الإ

معاجلة ال�صعال:
-1 لتليني املخاط وتخفيف اأي نوع من ال�سع�ل، على امل�س�ب اأن ي�سرب الكثري من امل�ء، فهذا 
ع�س�ب الطبية بعد  اأف�سل من اأي دواء. وينفع �سرب ال�سوائل املفيدة املختلفة، ومنه� �سراب االأ

كليل والب�بوجن والكركديه والتليو وغريه. غليه�، مثل االإ

اأن على امل�س�ب اأن يتن�صق بخار املاء اأي�صا ً: يجل�ص على الكر�سي واأم�مه وع�ء من امل�ء احل�ر. 
ي�سع غط�ء فوق راأ�سه وحول الوع�ء وي�ستن�سق البخ�ر املت�س�عد ملدة 15 دقيقة. يكرر العملية عدة 
مرات يف اليوم الواحد، وخ�سو�س� ً قبل النوم. ويحب بع�ص الن��ص اإ�س�فة النعن�ع اأو زهرة النب 
وك�لبتو�ص( اأو ورق الكين� اأو م�ستح�سرات جت�رية مثل ”الفيك�ص ف�بورب“ اإىل امل�ء احل�ر،  )االأ
ا�ستن�س�قه  اأثن�ء  يف  ح�سنن�  يف  ن�سعه  ال�سغري  الطفل  ح�ل  يف   . اأي�س�ً  يكفي  وحده  امل�ء  ولكن 

البخ�ر.

زمة فهذا  وك�لبتو�ص( اأو الف�بورب اإذا ك�ن ال�سخ�ص م�س�ب� ً ب�الأ تنبيه: ال ت�ستخدم زهر النب )االأ
قد يزيده� �سوءاً .



-2 �صراب ال�صعال: ملع�جلة جميع اأنواع ال�سع�ل، والن��سف منه� ب�سكل خ��ص، ميكن ا�ستعم�ل ال�سراب الت�يل:

اجلرعة: ي�أخذ امل�س�ب ب�ل�سع�ل مقدار ملعقة �سغرية واحدة من هذا ال�سراب كل �س�عتني اأو ثالث �س�ع�ت. 
ول وا�ستبدلوه ب�ل�سكر. حتذير: ال ت�ستخدموا الع�سل للر�سع دون الع�م االأ

إذا كان ال�صعال �صديدا ً ونا�صفا ً وال ي�صمح للم�صاب باأن ينام فقد يفيد تن�ول �سراب لل�سع�ل مع م�دة الكوديني )�ص 384(.  -3 وا
�سبريين املمزوج مع الكوديني. ال ن�ستخدم الكوديني اإذا ك�ن البلغم �سديداً . �سبريين اأو االأ وي�س�عد االأ

-4 لل�صعال مع �صفري )تنف�ص �صعب وم�صج / ي�صحبه �صوت: انظر الربو، �ص 167( والته�ب ال�سعب الهوائية املزمن )�ص 170(، 
وم�سكالت القلب )�ص 325(.

-5 حاولوا اأن تكت�صفوا املر�ص الذي ي�صبب ال�صعال وعاجلوه. اأم� اإذا ا�ستمر ال�سع�ل طويالً  اأو اإذا ب�سق املري�ص دم�ً  اأو بلغم�ً  كريه 
الرائحة، اأو اإذا ك�ن امل�س�ب يخ�سر وزن�ً  ويجد �سعوبة م�ستمرة يف التنف�ص ف�طلبوا امل�س�عدة الطبية.

إذا اأ�صابكم �صعال من اأي نوع كان، ف�لتدخني ي�سر ب�لرئتني. -6 ال تدخنوا ا

ملنع ال�صعال: ال تدخنوا
وملعاجلة ال�صعال: عاجلوا املر�ص الذي ي�صببه، وال تدخنوا

ولتخفيف ال�صعال وتليني البلغم: ا�صربوا الكثري من املاء، وال تدخنوا.

كيف نتخل�ص من املخاط يف الرئتني )الطريقة املو�صعية(
عندم� يكون امل�س�ب ب�ل�سع�ل كبرياً  يف ال�سن اأو �سعيف�ً  اأو طفالً  وال ي�ستطيع 
التخل�ص من املخ�ط اأو البلغم يف �سدره، ف�إن �سرب الكثري من امل�ء ميكن اأن 

يفيده. ن�س�عده اأي�س�ً  على اأن يفعل م� يلي:
- اأوالً : ندعه ي�ستن�سق بخ�ر امل�ء احل�ر لتليني البلغم واملخ�ط.

- ث�ني�ً : جنعله ي�ستلقي على الفرا�ص كم� يف الر�سم. نربت بلطف على ظهره 
)طبطبة(، فهذا ي�س�عد على حتريك املخ�ط من مك�نه واإخراجه.



التهاب ال�صعب الهوائية )النزلة ال�صعبية، الربون�صيت(

�سع�الً   ي�سبب  وهو  الرئتني،  اإىل  الهواء  تنقل  التي  الهوائية  ن�بيب  االأ اأو  ال�سعب  ي�سيب  الته�ب  اإنه 
خ�سن�ً  وكثرياً  م� ي�سحبه خم�ط اأو البلغم. وينتج الته�ب ال�سعب الهوائية يف الع�دة عن فريو�ص، 
لذلك ال تفيد امل�س�دات احليوية عموم�ً  يف �سف�ئه. ن�ستعمل امل�س�دات احليوية فقط يف ح�ل ا�ستمر 
الته�ب الهوائية اأكرث من ا�سبوع ومل يظهر اأي حت�سن على �سحة امل�س�ب، اأو اإذا ظهرت على امل�س�ب 

عالم�ت النزلة ال�سدرية )االلته�ب الرئوي(، اأو اإذا
ك�ن يع�نى م�سكالت مزمنة يف الرئتني.

عالمات التهاب ال�صعب الهوائية املزمن:
- �سع�ل مع خم�ط يدوم �سهورا ً اأو �سنوات. ي�ستد ال�سع�ل اأحي�ن� ً وقد ي�س�ب  ال�سخ�ص ب�حلمى. اإن 
امل�س�ب بهذا النوع من ال�سع�ل )من دون اأن ي�سكو مر�س�ً  مزمن�ً  اآخر ك�ل�سل اأو الربو( يع�ين على 

رجح الته�ب�ً  مزمن�ً  يف ال�سعب الهوائية. االأ
�سخ��ص الكب�ر يف ال�سن واملدخنني بكرثة. - ي�سيب يف الع�دة االأ

مفزم� �سعوبة يف التنف�ص وخ�سو�س�ً  اأثن�ء احلركة، وي�أخذ �سدره  - قد يوؤذي اإىل انتف�خ الرئة اأو االإ
�سكل ”الربميل“.

املعاجلة:
- يجب االمتن�ع عن التدخني.

فدرين اأو الثيوفيلني )�ص 385(. - تن�ولوا دواء �سد الربو يحتوي على االإ
مب�سيلني اأو الترتا�سيكلني يف كل مرة ي�سيبه زك�م مع حرارة مرتفعة. - على امل�س�ب ب�لته�ب مزمن يف ال�سعب الهوائية اأن ي�ستعمل االأ

تطبيق،  على  �س�عدوه   ،)168 )�ص  ال�س�خن  امل�ء  بخ�ر  ي�ستن�سق  اأن  فعليه  ال�سع�ل  مع  البلغم  اإخراج  يف  �سعوبة  امل�س�ب  واجه  اإذا   -
.)169 )�ص  الرئتني  يف  املرتاكم  املخ�ط  من  املو�سعية“ للتخل�ص  ”الطريقة 



االلتهاب الرئوي )النزلة ال�صدرية / النمونيا(
 

اإ�س�بة  الرئتني، وهو يحدث ع�دة بعد  الته�ب ح�د يف  الرئوي هو  االلته�ب 
الديكي  وال�سع�ل  ك�حل�سبة  التنف�سي  اجل�ز  يف  اآخر  مبر�ص  ال�سخ�ص 
خطري  مر�ص  اأي  اأو  والربو  الهوائية  ال�سعب  والته�ب  والزك�م  )ال�س�هوق( 
اأو  يدز  ب�الإ امل�س�بون  �سخ��ص  واالأ وامل�سنني.  طف�ل  االأ لدى  بخ��سة  اآخر، 

�س�بة ب�اللته�ب الرئوي. ال�سيدا )مر�ص فقدان املن�عة( معر�سون لالإ

العالمات:
- ق�سعريرة مف�جئة ثم ارتف�ع يف احلرارة

حي�ن. وقد تنفتح  - تنف�ص �سطحي �سريع مع اأنني خ�فت اأو �سفري يف بع�ص االأ
نف مع كل نف�ص. فتحت� االأ

- ارتف�ع يف احلرارة )ي�س�ب الر�سيع وامل�ص وال�سعف اأحي�ن� ً بنزلة �سدرية 
ح�دة من دون ارتف�ع يف احلرارة اأو ارتف�ع ب�سيط به�(.

- �سع�ل )مع بلغم اأ�سفر يف الع�دة، اأو بلغم بلون ال�سداأ، �سفراوي اأو خ�سراوي، اأو مع خم�ط و�سيء من الدم(.
حي�ن(. - اأمل يف ال�سدر )يف بع�ص االأ

- يبدو ال�سخ�ص مري�س�ً  جداً .
- كثرياً  م� تظهر قروح على الوجه اأو ال�سفتني )�ص 232(.

رجح م�س�ب ب�لته�ب رئوي. اإن الطفل املري�ص مر�س�ً  �سديداً  والذي يتنف�ص ب�سرعة 50 نف�صا ً �صطحياً  يف الدقيقة هو على االأ
)اإذا ك�ن التنف�ص �صريعا ً وعميقاً  فقد يكون ال�سخ�ص م�س�ب�ً  باجلفاف، �ص 151، اأو ب�لتنف�ص الع�سبي، �ص 25(.

املعاجلة:
- اإن مع�جلة النزلة ال�سدرية ب�مل�س�دات احليوية ميكن اأن تنقذ حي�ة امل�س�ب به�. ن�ستعمل البن�سلني )�ص 351( اأو الكوترميوك�س�زول )�ص 
رثروقي�سني )�ص 355(. ويف احل�الت اخلطرة: نحقن بن�سلني الربوك�يني )�ص 353(: للكب�ر: 400 األف وحدة )250ملغ(  358(. اأو االإ
طف�ل: ن�ستعمل م� بني ربع ون�سف  مي�سيلني عي�ر 500 ملغ )�ص 353(، 4 مرات يومي� ً. ولالأ مرتني اإىل 3 مرات يومي� ً، اأو نعطي اأقرا�ص االأ

طف�ل حتت 6 �سنوات. مب�سلني لالأ ف�سل ا�ستعم�ل االأ جرعة الكب�ر. من االأ
�سبريين )�ص 379(. �سيت�مينوفني )�ص 380( اأو االأ مل. ن�ستعمل االأ - خلف�ص احلرارة واإزالة االأ

- على ال�سخ�ص �سرب الكثري من ال�سوائل. نعطيه اأكالً  �س�ئالً  اأو حملول مع�جلة اجلف�ف )�ص 152( اإن مل يتمكن من اأن مي�سغ.
- ميكن تخفيف ال�سع�ل وتليني املخ�ط ب�إعط�ء ال�سخ�ص الكثري من امل�ء وال�سوائل وا�ستن�س�ق بخ�ر امل�ء ال�س�خن )�ص 168(. وتفيد 

الطريقة املو�سعية اأي�س�ً  يف التخل�ص من البلغم )انظر �ص 167(.
فيدرين ميكن اأن ي�س�عده. - اإذا ك�ن تنف�ص ال�سخ�ص م�سحوب�ً  ب�ل�سفري ف�إن دواء الربو مع الثيوفيلني اأو االإ



التهاب الكبد ) الهيباتيت�ص، الريقان، ال�صفرة، اأو �صّفري(
الته�ب الكبد هو الته�ب فريو�سي يوؤذي الكبد وقد يرافقه ارتف�ع ب�سيط يف احلرارة. وغ�لب�ً  م� ي�سميه الن��ص الريق�ن اأو ال�سفرة اأو 
طف�ل واأكرث خطورة على الكب�ر والن�س�ء احلوامل. مير�ص ال�سخ�ص  ال�سفرة اأو اأبو �سفري وغريه�. يكون املر�ص يف الع�دة ب�سيط� ً عند االأ
ع�دة مر�س�ً  �سديداً  مدة اأ�سبوعني ويبقى �سعيف�ً  بعد ذلك مدة ترتاوح بني �سهر وثالثة �سهور. )وميكن اأن ين�سر فريو�ص الته�ب الكبد 

�سفرار يف عينيه(. اإىل غريه ب�سهولة حتى بعد انق�س�ء 3 اأ�س�بيع على غي�ب االإ
العالمات 

- قد ترتفع احلرارة.
�سفر. - بعد ب�سعة اأي�م ت�سفر العين�ن، ومييل لون الب�سرة اإىل االأ

- روؤية الطع�م اأو رائحته قد ت�سبب التقيوؤ.
- ي�سبح لون البول مثل لون الكوك�كوال )اآو ال�س�ي الغ�مق(، ومييل لون 

بي�ص. الرباز اإىل االأ
كل )اأو التدخني(. وقد مت�سي  - انقط�ع ال�سهية: ال ي�ستهي املري�ص االأ

اأي�م من دون اأن ي�أكل �سيئ�ً .
مين قرب الكبد. - اأحي�ن�ً ، اأمل يف اجل�نب االأ

املعاجلة:
- امل�س�دات احليوية ال تفيد يف مع�جلة الريق�ن، 
دوية قد يزيد ال�سرر. ال ن�ستعمل  بل ان بع�ص االأ

اأي دواء.
كل، نقدم له ع�سري الف�كهة واأنواع الف�كهة املختلفة  - على امل�س�ب اأن يرت�ح واأن ي�سرب الكثري من ال�سوائل. واإذا رف�ص معظم اأنواع االأ

املتوافرة، كم� نقدم له املرق اأو اخل�س�ر، وقد يفيد اأن ي�أخذ فيت�مين�ت.
- للحد من التقيوؤ )الطر�ص(: انظروا �ص 161.

- عندم� ي�سبح املري�ص ق�دراً  على تن�ول الطع�م ميكن اأن نعطيه وجبة متوازنة من الطع�م . اخل�س�ر والف�كهة مفيدة مع �سيء من 
نه� ترهق الكبد املتعبة، على اأن يتجنب املري�ص الطع�م  طعمة الغنية ب�لربوتني الأ كث�ر من االأ الربوتني )�ص 110 و 111(، ولكن دون االإ

الدهني واأن ميتنع عن �سرب الكحول مدة ال تقل عن 6 اأ�سهر.
الوقاية .

- ينتقل فريو�ص الته�ب الكبد من براز �سخ�ص م�س�ب اإىل فم �سخ�ص غري م�س�ب من خالل تلوث الطع�م وامل�ء. ويف ح�ل عدم وجود 
خرين. ويجب غ�سل  مرح��ص مرتبط ب�ملج�ري الع�مة فمن ال�سروري طمر اأو اإحراق براز ال�سخ�ص امل�س�ب وذلك من اأجل منع اإ�س�بة االآ

اليدين جيداً  كل مرة وبعد اأن نعتني ب�ملري�ص.
اإىل �سخ�ص غري  اأن ينقلوه  اأنهم ميكن  العلم  اأعرا�ص املر�ص مع  اأن تظهر عليهم  الع�دة من دون  طف�ل يف  الكبد االأ الته�ب  - ي�سيب 

م�س�ب. لذلك، من ال�سروري اأن يطبق جميع اأفراد ع�ئلة املري�ص ن�س�ئح الوق�ية املتعلقة ب�لنظ�فة )انظر �ص 133 - 139(.
خرين. جراءات الوق�ئية ملنع انت�س�ره اإىل االآ - بعد اختف�ء عالم�ت املر�ص مدة ال تقل عن 3 اأ�س�بيع، نتبع االإ

خرين.  ف�سل اأال يعد ال�سخ�ص امل�س�ب الطع�م لالآ كل. ومن االأ ن�ستخدم اأوعية طع�م خ��سة ب�ملري�ص لالأ
 )B( “س�بة بفريو�ص ”ب� - يعود الته�ب الكبد اىل عدة اأنواع من الفريو�س�ت هي فريو�ص اأ )A( وب )B( و�ص )C(. عند اال�ستب�ه ب�الإ

يجب االمتن�ع عن اجلم�ع حتى اختف�ء املر�ص مدة ال تقل عن 3 اأ�س�بيع.
“. ينتقل الفريو�ص ب عن طريق احلقن غري املعقمة اأو املج�معة )اجلن�ص(، وهو  الته�ب الكبد من النوع ”ب“ يكون اأكرث حدة من النوع ”اأ

�س�بة الحق�ً  ب�سرط�ن الكبد: يجب تطهري احلقنة واإبرته� دائم�ً  قبل ا�ستعم�لهم� )انظر �ص 74(. ميكن اأن ي�سبب ت�سمع الكبد اأو االإ



التهاب املفا�صل )الروماتيزم، اأرتريت�ص، داء املفا�صل، ”الرطوبة“(

ر�س�دات الت�لية ميكن اأن ت�س�عدك اإن معظم اآالم املف��سل املزمنة عند الكب�ر ال ميكن �سف�وؤه� �سف�ءً  ك�مالً . ولكن االإ
مل. - الراحة: ينبغي جتنب العمل ال�س�ق الذي ي�سبب اأمل�ً  يف املف��سل. ومن املفيد اأخذ فرتات من النوم خالل النه�ر لتخفف حدة االأ

- و�سع كم�دات م�ء �س�خنة على املف�سل املوؤمل )�ص 195(.
مل، وتكون اجلرع�ت اأعلى من اجلرع�ت الالزمة لتخفيف اأوج�ع اأخرى: اأي 3 اأقرا�ص وذلك 4 اإىل 6  �سبريين ي�س�عد على ت�سكني االأ - االأ
�سبريين مع الطع�م اأو ك�أ�ص كبري من امل�ء  ذنني. خذوا االأ قرا�ص اإذا �سعر امل�س�ب برنني يف االأ مرات يومي� ً )للكب�ر(. ينبغي تقليل عدد االأ
�سبريين لي�ص فقط مع الطع�م والكثري من امل�ء،  لكي تتجنبوا امل�سكالت التي ميكن اأن ي�سببه� يف املعدة. واإذا ا�ستمر اأمل املعدة تن�ولوا االأ

بل مع م�س�دات احلمو�سة مثل امل�لوك�ص اأو اجليلو�سيل.
- التم�رين اخلفيفة مهمة للم�س�عدة على حتريك املف�سل امل�س�ب.

غلب ملتهب،وبخ��سة اإذا رافق ذلك ارتف�ع يف  - اإذا ك�ن مف�سل واحد فقط متورم�ً  و�س�خن�ً  فهو يف االأ
احلرارة: ا�ستعملوا امل�س�دات احليوية مثل البن�سيلني )�ص 351( واطلبوا امل�س�عدة الطبية.

طف�ل عالمة على وجود مر�ص اآخر مثل ”ريح املف��سل“ اأو حمى  وقد يكون اأمل املف��سل عند ال�سغ�ر واالأ
املف��سل  اآمل  حول  املعلوم�ت  من  وملزيد   .)179 )�ص  ال�سل  اأو   )310 )�ص  الرثية  احلمى  اأو  الروم�تيزم 
طف�ل املعوقني“ )ق�ئمة املراجع يف اآخر هذا  طف�ل، راجعوا ف�سول 15 و 16  من دليل ”رع�ية االأ عند االأ

الكت�ب(.

اأمل الظهر
اأ�سب�ب اأمل الظهر عديدة وهذه بع�سه�



معاجلة اآالم الظهر والوقاية منها:
اأو الته�ب يف اجله�ز البويل فعليكم مع�جلة ال�سبب نف�سه. اأطلبوا امل�س�عدة  �س�بة ب�ل�سل  الم الظهر )مثل االإ - اإذا وجد �سبب معني الأ

الطبية يف ح�ل اال�ستب�ه مبر�ص خطر(.
- اأمل الظهر الب�سيط )مب� يف ذلك اآالم احلمل( ميكن منعه اأو تخفيفه ب�لطرق الت�لية:

�سبريين والكم�دات ال�س�خنة )�ص 195( ت�س�عد على تخفيف معظم اأنواع اآالم الظهر. - االأ
مل يف اأ�سفل الظهر الن�جت عن حمل اأ�سي�ء ثقيلة اأو عن ال�سد اأو فتل اأو ثني اجل�سم ميكن اال�سرتاحة منه ب�سرعة اأحي�ن�ً  ب�لطريقة  - االأ

الت�لية:

تنبيه: ال جتربوا هذا التمرين اإذا ك�ن اأمل الظهر نتيجة وقوع اأو اإ�س�بة.
- اآالم الظهر ميكن اأن تكون اأكرث خطورة اإذا ك�ن اأمل الظهر فج�ئي�ً  وح�داً  بعد التواء 
مل �سديداً  عند االنحن�ء وك�أنه ن�جت عن جرح ب�سكني،  اأو حمل �سيء ثقيل، اأو اإذا ك�ن االأ
مل اإىل �س�ق واحدة )اأو اإىل ال�س�قني(، اأو اإذا اأ�س�ب القدم خدر و�سعف.  اأو اإذا امتد االأ
ع�س�ب ب�نزالق دي�سك )اإنزالق يف فقرات  قد يكون ال�سبب يف هذه احل�ل ت�أثر اأحد االأ
الظهر ”يقر�ص“ الع�سب بينه�(. وهن� نن�سح ب�ال�ستلق�ء على الظهر وملدة اأي�م. وقد 

يفيد و�سع ج�سم ج�مد حتت الركبتني ومنت�سف الظهر.
مل خالل ب�سعة اأي�م وجب ا�ست�س�رة الطبيب. �سبريين وا�ستعم�ل الكم�دات ال�س�خنة، ف�إن مل يخف االأ - عليكم ب�الأ

�سي�ء الثقيلة ب�لطريقة امل�سروحة �ص 177. للوقاية: اإحملوا االأ



الدوايل

وردة واتواوؤه�، وهي موؤملة يف الغ�لب. وتظهر الدوايل يف الع�دة عند امل�سّن اأو احلوامل اأو املراأة التي اأجنبت عددًا  الدوايل هي انتف�خ االأ
طف�ل. كبرياً  من االأ

املعاجلة:
ال يوجد دواء ملع�جلة الدوايل، والن�س�ئح الت�لية مفيدة:

- عدم الوقوف مدة طويلة اأو اجللو�ص مطوال ً والقدم�ن متدليت�ن. ف�إذا ك�ن ال بد من اجللو�ص 
�س�عة مع  لدق�ئق معدودة كل ن�سف  ن�ستلقي  اأن  نح�ول  اأن  فعلين�  لفرتات طويلة  الوقوف  اأو 
رفع القدمني )اىل م�ستوى اأعلى من م�ستوى القلب(. وعند الوقوف، نح�ول امل�سي يف مك�نن� 
ر�ص. وعند  ر�ص مراراً  ونعيدهم� اإىل االأ مراوحة اأو نرفع الك�حلني مراراً  ثم ننزلهم� على االأ

النوم نرفع القدمني قلياًل )ب��ستخدام و�س�دة �سغرية حتتهم�(.
- ن�ستعمل جوارب )كل�س�ت( �س�غطة مط�طة، اأو رب�ط مط�ط� ً �س�غط� ً للم�س�عدة على كبح 

وردة. ال تن�سوا اأن تنزعوا اجلوارب اأو الرب�ط عند النوم. االأ
�س�بة بقروح  - اإن االهتم�م ب�لدوايل بهذه الطرق ي�س�عد على منع حدوث قروح مزمنة اأو االإ

الدوايل على الك�حل )�ص 213(.

البوا�صري

البوا�سري نوع من الدوايل يف اأوردة ال�سرج. وهي تبدو على �سكل كري�ت اأو درن�ت �سغرية. 
والبوا�سري ميكن اأن تكون موؤملة غري اأنه� لي�ست خطرة، وهي كثريا ً م� تظهر اأثن�ء احلمل 

وقد تزول بعده.
- اإن و�سع ع�سري بع�ص النب�ت�ت املرة على البوا�سري )مثل ال�سبري( قد يجعله� تنكم�ص. 

ويفيد اأي�س�ً  ا�ستعم�ل التح�ميل ال�سرجية )لبو�ص( اخل��سة البوا�سري )�ص 392(.
- من املفيد اأي�س�ً  اجللو�ص يف مغط�ص م�ء دافئ.

م�س�ك هو �سبب حدوث البوا�سري، لذلك ينبغي اأن تتن�ول الكثري من الفواكه  - قد يكون االإ
لي�ف. وامل�أكوالت الغنية ب�الأ

- البوا�سري الكبرية جداً  قد حتت�ج اإىل عملية جراحية. عليكم ب��ست�س�رة الطبيب. 

حي�ن عن طريق �سغط  عندم� تبداأ البوا�سري ب�لنزف، ميكن التحكم ب�لنزف يف بع�ص االأ
عدم  ح�ل  هي  عليه�.  ثلج  و�سع  يفيد  وقد  البوا�سري  على  مب��سرة  نظيفة  قم��ص  قطعة 
توقف النزف: اطلبوا امل�س�عدة الطبية. واإذا �سعب عليكم ذلك، ح�ولوا احلد من النزف 

عن طريق اإزالة التخرث )كتلة الدم ( داخل الوريد املنتفخ. ا�ستعملوا ملقط�ً  كهذا بعد اأن تعقموه عن طريق غليه.

حتذير: ال حتاولوا قطع البوا�صري. اإذ قد ينزف ال�سخ�ص حتى الوف�ة.



قدام واأجزاء اأخرى من اجل�صم تورم االأ
قدام متعددة. بع�سه� يدل على م�سكلة ب�سيطة اأو م�سكلة خطرية. اأم� انتف�خ الوجه واليدين فهو يف الع�دة عالمة على  اأ�سب�ب انتف�خ االأ

وجود مر�ص خطري.

تية  وردة االآ انتف�خ اأقدام الن�س�ء ميكن اأن يحدث يف اآخر ثالثة �سهور من احلمل، وهذه لي�ست ح�لة خطرة، و�سببه� �سغط اجلنني على االأ
من ال�س�قني مم� يعيق �سري�ن الدم. ولكن، اإذا انتفخ وجه املراأة ويداه� اأي�س�ً  و�سعرت بدوخة وم�سكالت يف النظر وانعدم تبوله� فقد 
رج�ج النف��سي“ اأو التوك�سيمي�“ �ص 249(. يف هذه احل�لة �س�رعوا اإىل طلب امل�س�عدة  كلم�سية، اأو االإ تكون م�س�بة بت�سمم احلمل)”االأ

الطبية.

اأو واقف�ً  يف مك�ن واحد ب�نتف�خ يف قدميه ب�سبب �سعف الدورة  كثرياً  م� ي�س�ب الكبري يف ال�سن الذي يق�سي وقت�ً  طويالً  ج�ل�س�ً  
الدموية. غري ان انتف�خ القدمني عند امل�سنني ميكن اأي�س�ً  اأن يكون عالمة على وجود م�سكالت يف القلب )�ص 325( اأو مر�ص يف الكلى 

)�ص 234(.

طف�ل قد ي�سببه فقر الدم )�ص 124( اأو �سوء التغذية )�ص 107(. ويف ح�لة �سوء التغذية ال�سديد ينتفخ الوجه  وانتف�خ القدمني عند االأ
واليدان كذلك )انظر نق�ص الزالل، �ص 113(.

املعاجلة:
اإن تخفيف االنتف�خ ي�ستوجب مع�جلة املر�ص الذي ي�سببه. ال ت�ستعملوا امللح يف الطع�م اأو ا�ستعملوا كمية قليلة جدا ً منه. وي�س�عد يف هذه 

ع�س�ب الطبية التي تدر البول )مثل �سو�سة الذرة، �ص 12(. ف�سالً  عن ذلك ميكن عمل الت�يل: احل�ل تن�ول م�ء االأ

عندما تنتفخ القدمان:



الفتاق)الفتق(
مع�ء اأن تندفع من خالل الفتحة لت�سكل كتلة حتت  الفت�ق هو فتحة اأو متزق يف الع�سالت التي تغطي البطن، وهذا ي�سمح جلزء من االأ
طف�ل م�س�بني ب�لفت�ق )�ص  اجللد. ويحدث الفت�ق يف الع�دة بعد حمل �سيء ثقيل اأو عند ال�سد كم� يف ح�الت الوالدة. ويولد بع�ص االأ
 . اأي�س�ً  الع�نة  اللمف�وية )�ص 88( قد ي�سبب كتلة يف  الغدد  انتف�خ  الع�نة. ولكن  ب�لقرب من  الرج�ل ع�دة  الفت�ق عند  317(. ويكون 

وللتمييز بني احل�لتني:

كيف تتجّنب الفتاق:

كيف تتعاي�ص مع الفتاق:
�سي�ء الثقيلة - ال ترفع االأ

بق�ء الفت�ق مك�نه. - ا�ستعمل حزام�ً خ��س�ً  الإ

كيف ت�صنع حزام الفتاق:

تنبيه: اإذا ازداد حجم الفت�ق اأو اأ�سبح موؤمل�ً  فج�أة، على امل�س�ب اأن ي�ستلقي على ظهره واأن يرفع قدميه ع�لي�ً  وي�سغط النتوء بلطف. 
ف�إن ف�سل يف اإرج�عه اإىل مك�نه يجب طلب امل�س�عدة الطبية.

التربز فهذه عالمات يف غاية اخلطورة، وقد تكون اجلراحة  امل�صاب عاجزا ً عن  وبات  تقيوؤ  اإىل  واأدى  ب�صدة  الفتاق  اأمل  ازداد  إذا  ا
ر�س�دات اخل��سة ب�لته�ب الزائدة الدودية )انظر �ص 95(. �صراع يف طلب امل�صاعدة الطبية، واتبعوا االإ �صرورية. يجب االإ



الت�صنج )الهزة اأو النوبة(
اإن ال�سخ�ص امل�س�ب ب�لت�سنج هو الذي يفقد وعيه فج�أة وينتف�ص بحرك�ت فج�ئية غريبة )هزات(. �سبب الت�سنج هو م�سكلة يف الدم�غ. 
طف�ل ال�سغ�ر ب�لت�سنج ب�سبب احلمى وارتف�ع احلرارة اأو ب�سب اجلف�ف ال�سديد. اأم� ال�سخ�ص الذي ي�ستد عليه املر�ص  وقد ي�س�ب االأ
ويت�سنج فقد يكون م�س�ب�ً  ب�لته�ب ال�سح�ي� اأو مالري� الدم�غ اأو الت�سمم. اأم� اإذا تكررت النوب�ت فقد يكون ال�سخ�ص م�س�ب�ً  ب�ل�سرع.

- ح�ولوا اأن تكت�سفوا �سبب الت�سنج اأو النوبة وع�جلوه� على اأ�س��ص ذلك، اإن اأمكن.
- اإذا ك�نت حرارة الطفل مرتفعة جداً  ف�عملوا على خف�سه� ح�الً  ب�مل�ء الب�رد )انظر �ص 76(.

- الطفل امل�س�ب ب�جلف�ف: اأعطوه حقنة �سرجية من حملول مع�جلة اجلف�ف، ببطء، واطلبوا امل�س�عدة الطبية. اأثن�ء النوبة: ال تعطوا 
الطفل اأي �سيء عن طريق الفم.

- اإذا الحظتم عالم�ت الته�ب ال�سح�ي� )�ص 185( �س�رعوا اإىل مع�جلته فوراً ، واطلبوا امل�س�عدة الطبية.

ال�صرع
تكون  وقد  الع�دة يف �سحة طيبة.  يبدو يف  الذي  لل�سخ�ص  نوب�ت  ال�سرع  ي�سبب 
الفرتة الف��سلة بني نوبة واأخرى �س�ع�ت اأو اأي�م اأو اأ�س�بيع اأو �سهور. وعند حدوث 
اأن  وميكن  عنيفة.  بحرك�ت  يقوم  اأو  وعيه  امل�س�ب  يفقد  اأن  ميكن  ال�سرع  نوبة 
تنقلب عين�ه اإىل اخللف وتظهر رغوة يف فمه. اأم� يف نوب�ت ال�سرع اخلفيفة فقد 
ي�س�ب ال�سخ�ص بذهول حلظي اأو يفقد توازنه اأو يقوم بحرك�ت غريبة اأو يت�سرف 
بغرابة. وينت�سر ال�سرع يف ع�ئالت معينة اأكرث من غريه�، وينتقل ب�لوراثة اأو اأنه 
الطفولة  املرتفعة يف فرتة  اأو احلمى  الوالدة  اأثن�ء  الدم�غ  تلف يف  ب�سبب  يحدث 

املبكرة، اأو ب�سبب وجود بوي�س�ت الدودة الوحيدة )�ص 143( يف الدم�غ، اأو كي�ص الكلب، اأو تورم يف الدم�غ. ال�سرع ال يعدي، ولكنه كثريا 
طف�ل ميكن اأن يتخل�سوا منه، يف بع�ص احل�الت. ً م� يرافق امل�س�ب به طيلة حي�ته. اإال اأن االأ

اأدوية ملنع نوبات ال�صرع:
حوال املواظبة  دوية الت�لية ال ت�سفي امل�س�ب ب�ل�سرع ولكنه� ت�س�عد على منع حدوث النوب�ت. وينبغي يف كثري من االأ - مالحظة: اإن االأ

على اخذ الدواء طوال العمر.
- الفينوب�ربيت�ل: ي�س�عد يف ال�سيطرة على النوب�ت وكلفته قليلة )انظر �ص 389(.

- الفنيتوين: ويفيد يف ح�ل ف�سل الفينوب�ربيت�ل. ا�ستعملوا اأ�سغر جرعة ممكنة وتكون ك�فية لل�سيطرة على النوب�ت )�ص 390(.
ما العمل عند اإ�صابة ان�صان ما بنوبة �صرع:

�سي�ء احل�دة وال�سلبة. - ح�ولوا اأن متنعوا ال�سخ�ص من اأن يوؤذي نف�سه: ابعدوا عنه كل االأ
- ال ت�سعوا �سيئ�ً  يف فمه اأثن�ء النوبة. طع�م�ً  اأو �سراب�ً  اأو دواء اأو اأي ج�سم وذلك ملنعه من اأن يق�سم ل�س�نه.

- بعد انته�ء النوبة يبدو ال�سخ�ص متعب ونع�س�ن. دعوه ين�م.
- اإذا ط�لت النوبة، احقنوه ب�لفينوب�ربيت�ل اأو الفنيتوين. وللجرع�ت راجعوا �ص 389 و 390. وان مل تتوقف النوبة بعد 15 دقيقة اأعطوه 
جرعة ث�نية. اإذا كنتم موؤهلني يف اإعط�ء احلقن ب�لوريد، ف�أعطوه الدي�زيب�م )الف�ليوم(، اأو الفينوب�ربيت�ل يف الوريد )�ص 391(. وميكن 
برة عنه�. وان مل يوجد الدواء �س�ئالً ، نطحن اأقرا�ص الدي�زيب�م اأو  و�سع الدواء ال�س�ئل يف فتحة ال�سرج بوا�سطة حمقنة بعد اإزالة االإ

الفينوب�ربيت�ل ومنزجه� مع امل�ء ون�سعه� يف فتحة ال�سرج.
طف�ل املعوقني“. )انظر �سفحة املراجع(. وملزيد من املعلوم�ت عن الت�سنج راجعوا الف�سل 29 من دليل ”رع�ية االأ



مرا�ص اخلطرة االأ
التي حتتاج اىل عناية طبية 14

مرا�ص الواردة يف هذا الف�صل )اأو ي�صتحيل ذلك( من دون اللجوء اإىل م�صاعدة طبية. يحتاج معظم هذه  غالبا ً ما ي�صعب �صفاء االأ
إذا ما اأ�صيب �صخ�ص ما  مرا�ص. وا مرا�ص اإىل اأدوية خا�صة قد ال تتوافر يف املناطق الريفية. الو�صفات املنزلية ال ت�صفي هذه االأ االأ

مرا�ص فيتوجب عليه طلب امل�صاعدة الطبية، وتتح�صن فر�صته يف ال�صفاء كلما اأ�صمع يف ذلك. باأي مر�ص من هذه االأ

مرا�ص التي تن�ولن�ه� يف ف�سول اأخرى خطرية اأي�س�ً  وحتت�ج اإىل عن�ية طبية. راجعوا عالمات املر�ص  حتذير: قد يكون العديد من االأ
يدز/ ال�سيدا انظر �ص 399 - 401. اخلطر �ص 42. عن مر�ص االإ

)BT ال�صل )الدرن، التدرن، التريكولو�ص�ص، تي بي
اأن ي�س�ب  اأخر( وميكن  ب�سهولة من �سخ�ص اىل  الرئتني مر�ص مزمن )ي�ستمر فرتة طويلة(. وهو يعدي )ينتقل  الذي ي�سيب  ال�سل 
يدز/ال�سيدا )�ص 399( اأو  �سخ��ص من عمر 5 ااىل 35 �سنة، وخ�سو�س�ً  امل�س�بني منهم ب�الإ اأي �سخ�ص به. ولكنه كثرياً  م� ي�سيب االأ

�سخ��ص الذين ي�سكنون مع ال�سخ�ص امل�س�ب ب�ل�سل. ال�سعف�ء وامل�س�بني ب�سود التغذية، اأو االأ
الف من الن��ص ميوتون �سنوي�ً  ب�سبب هذا املر�ص. اإن من املهم معاجلة ال�صل معاجلة مبكرة  ال�سل مر�ص ميكن ال�سف�ء منه. اإاّل اأن االآ

وذلك من اأجل ت�أمني وق�ية وعالج اأف�سل. لذا علينا معرفة عالمات ال�صل و مراقبتها.
من عالمات ال�صل ال�صائعة:

- ال�سع�ل )الكحة( املزمن والذي ي�سوء عند اال�ستيق�ظ مب��سرة من النوم. 
- اإرتف�ع ب�سيط يف احلرارة يف فرتة بعد الظهر وت�سبب العرق ليالً . 

- قد يوجد اأمل يف ال�سدر اأو اأعلى الظهر.
- خ�س�رة وزن مزمن و�سعف متزايد.

ومن عالمات احلاالت اخلطرة اأو املتقدمة:
- �سع�ل ي�سحبه دم )يكون قليالً  يف الع�دة. ولكنه قد يكون كثرياً  يف بع�ص احل�الت(.

�سخ��ص ال�سمر )اأو ذوي الب�سرة الداكنة اللون(، وخ��سة عند الوجه،  - ب�سرة �س�حبة، ك�ل�سمع. لون ب�سرة االأ
ي�سبح ف�حت�ً .

- يخ�سن ال�سوت )عالمة خطر جدي(.
طفال: وقد يحدث ال�سع�ل الحق�ً . راقبوا: عند االأ

- الفقدان امل�ستمر يف الوزن.
رتف�ع املتكرر يف احلرارة. - االإ
- لون الب�سرة اإذا �س�ر ف�حت�ً .

- االنتف�خ يف الرقبة )العقد اللمف�وية( اأو يف البطن )�ص 20(.
غ�لب�ً  م� ي�سيب ال�سل الرئتني. ولكنه قد ي�سيب اأي جزء اآخر من اجل�سم. وقد ي�سبب ال�سل ال�سح�ئي عند ال�سغ�ر )�ص 185(. حول 

�س�بة ب�ل�سل راجعوا �ص 212. م�سكالت اجللد الن�جتة عن االإ



�س�بة ب�ل�سل: اطلبوا امل�س�عدة الطبية. اق�سدوا املركز ال�سحي عند اال�ستب�ه بظهور عالم�ت ال�سل، من اأجل الفحو�س�ت  عند اال�ستب�ه ب�الإ
الت�لية:

ال�سع�ل  التي تخرج مع  للم�دة  اأ�سعة لل�سدر، وفح�ص خمربي )معملي(  التربكولني، �ص 423(، وفح�ص  لل�سل )فح�ص  اخترب اجللد 
)البلغم اأو الب�س�ق(. هذه الفحو�س�ت تدل على وجود اإ�س�بة ب�ل�سل من عدم وجوده�. ويعطي العديد من احلكوم�ت اأدوية ال�سل جم�نً�. 

دوية )اأو عن برامج مك�فحة ال�سل املدعومة يف بلدكم(. اإ�س�ألوا يف املركز ال�سحي عن االأ
دوية الت�لية: غ�لب�ً  م� يعطى املري�ص ب�ل�سل دواء ين اأو ثالثة اأو اأربعة من االأ

ث�مبيتول )�ص 362(. - اأقرا�ص االإ ي�سوني�زيد )�ص 361(.      - اأقرا�ص االأ
- حقن ال�سرتبتوم�ي�سني )�ص 363(. - اأقرا�ص الريف�مبني )�ص 362(.    

- اأقرا�ص الثي��ست�زون )�ص 363(. - اأقرا�ص البريازين�م�يد )�ص 362(.     

دوية بح�سب التعليم�ت مهم للغ�ية. اإن تن�ول االأ
عن  الن�جمة  واالحتي�ط�ت  املخ�طر  ومراجعة  العالج  اختيار خطة  املعلوم�ت عن  من  )ملزيد  نف�سه  الوقت  قل يف  االأ على  ين  دواء  ال�سخ�ص  يعطى 
دوية حتى يعلن الع�مل ال�سحي اأو الطبيب �سف�ءكم. ال تتوقفوا عن اأخذه�  دوية، راجعوا �ص 361 - 363(. داوموا على ا�ستخدام االأ ا�ستخدام هذه االأ

مبجرد اأن ت�سعروا ب�لتح�سن. اإن ال�صفاء الكامل يحتاج اىل فرتة تدوم بني 6 اأ�صهر واأكرث من �صنة.

كل الغني ب�لربوتين�ت والفيت�مين�ت )�ص 110 - 111(. الراحة مهمة اأي�س� ً. توقفوا  اإهتموا ب�لتغذية على اأف�سل وجه ممكن: تن�ولوا اأطعمة الط�قة واالأ
جه�د وح�سول �سعوبة يف  عن العمل حتى تتح�سن �سحتكم اإذا ك�نت ظروفكم ت�سمح بذلك. بعد العالج، ع�ودوا العمل بتدرج وال تعملوا حتى درجة االإ

التنف�ص. ح�ولوا دائم�ً  اأن ت�سرتيحوا واأن ت�أخذوا قدراً  وافراً  من النوم.

العقد  الذي ي�سيب  ال�سل  الرئة، مب� يف ذلك  �سل  نع�لج  اآخر من اجل�سم. كم�  اأي جزء  الذي ي�سيب  ال�سل  نع�لج 
نثى )قد  ع�س�ء التن��سلية عند االأ اللمف�وية يف الرقبة، وال�سل الذي ي�سيب البطن )انظروا الر�سم �ص 22(، و�سل االأ
يوؤدي اىل العقم(، و�سل الب�سرة )انظروا �ص 212(، و�سل املف�سل )مثل الركبة(. وقد يحت�ج الطفل امل�س�ب ب�ل�سل 
طف�ل املعوقني“، انظروا  يف عظم العمود الفقري اىل جراحة ملنع ال�سلل )راجعوا الف�سل 21 من دليل ”رع�ية االأ

املراجع(.

طف�ل منهم( الذين يعي�سون مع  �سخ��ص )وخ��سة االأ اإن ال�صل عدوى �صديدة االنت�صار. لذا يكون جميع االأ
�س�بة ب�ل�سل. �سخ�ص م�س�ب معر�سني لالإ
إذا كان اأحد اأفراد العائلة م�صابا ً بال�صل: ا

- يجب اإجراء فح�ص ال�سل )فح�ص التربكولني، �ص 423( جلميع اأفراد الع�ئلة، اإذا اأمكن. 
طف�ل �سد ال�سل )طعم ”بي. �سي.جي“ اأو لق�ح الدرن(. - يجب تطعيم االأ

طف�ل.اأن يكرثوا من تن�ول اأطعمة مغذية. - على اجلميع - خ�سو�س�ً  االأ
طف�ل( لي�أكل وين�م يف غرفة خ��سة ط�مل� ا�ستمر �سع�له. - يجب عزل امل�س�ب ب�ل�سل )خ�سو�س�ً  عن االأ

ر�ص. - يجب على امل�س�ب ب�ل�سل اأن ي�سرت فمه عندم� ي�سعل واأن ال يب�سق على االأ
- يجب اأخذ الطفل اىل مركز طبي عند اأول ا�ستب�ه ب�ل�سل، اأو اإذا ا�ستمر �سع�له ملدة اأ�سبوعني اأو اأكرث.

طف�ل( مرة  - راقبوا اأي خ�س�رة يف الوزن اأو اأي عالم�ت اأخرى من عالم�ت ال�سل على جميع اأفراد الع�ئلة. وح�ولوا اإن اأمكن وزن اجلميع )وخ��سة االأ
�س�بة ب�ل�سل عنهم. �سهريً�، وذلك حتى يزول خطر االإ

غ�لب�ً  م� يبداأ ال�سل عند اأحد اأفراد الع�ئلة ببطء وب�سمت. عند اكت�س�ف عالم�ت ال�سل على اأي من اأفراد الع�ئلة يتوجب علين� اإجراء 
الفحو�س�ت املخربية الالزمة والبدء ب�ملع�جلة فوراً ، اإن الذي يتخل�ص من ال�سل ال ين�سره.

املعاجلة املبكرة وال�صاملة هي جزء رئي�صي يف الوقاية من ال�صل.



داء الكلب )ال�صعار، ال�صعر(
ينتج داء الكلب عن ع�سة حيوان م�سعور، وغ�لب�ً  م� يكون احليوان كلب�ً  اأو قطة اأو ثعلب�ً  اأو ذئب�تً  اأو من بن�ت اآوى )واوي(. وميكن اأن 
ن�س�ن  ينقل اخلف��ص )الوطواط( وحيوان�ت اأخرى املر�ص اأي�س� ً. والكلب مر�ص فريو�سي خطر ينتقل من لع�ب احليوان امل�سعور اإىل دم االإ

عندم� يع�سه.

عالمات داء الكلب:

*عند احليوان:
حي�ن، متملمالً  ال يهداأ، اأو ت�سهل اإث�رته.  - يكون احليوان غريب الت�سرف، وحزين�ً  يف بع�ص االأ

كل وال�سرب. - وجود زبد )رغوة( على الفم، وعجز عن االأ
حي�ن ي�س�ب احليوان ب�جلنون وميكن عنده� اأن يع�ص اأي �سخ�ص اأو اأي �سي بقربه. - يف بع�ص االأ

- ميوت احليوان بعد 5 اإىل اأي�م.

ن�س�ن: *عند االإ
- اأمل ووخز يف منطقة الع�سة.

- يكون التنق�ص غري منتظم، وك�أن ال�سخ�ص قد توقف عن البك�ء لتوه.
- �سعوبة واأمل يف البلع، ولع�ب كثيف بكرثة.

- يكون ال�سخ�ص واعي�ً  ولكنه يكون قلق�ً  ويثور ب�سهولة. وقد ت�سيبه نوب�ت من الغ�سب.
- مع اقرتاب الوف�ة حتدث نوب�ت من الت�سنج، و�سلل.

* عند اال�ستب�ه ب�أن احليوان الذي ع�ص �سخ�س�ً م� م�س�ب ب�لكلب، عليكم ب�خلطوات الت�لية:
- ربط احليوان اأو حب�سه يف قف�ص مدة 10 اأي�م ومراقبته يومي�ً  بحث�ً  عن العالم�ت املذكورة اأعاله.

- اإذا توفر خمترب لفح�ص الكلب: يقطع راأ�ص احليوان ويو�سع يف علبة حمكمة وير�سل اىل املخترب ب�سرعة.
- تنظيف مك�ن الع�سة ب�مل�ء وال�س�بون وهيدروجني البريوك�س�يد. يجب عدم غلق اجلرح، بل تركه مفتوح�ً . 

- اإذا م�ت احليوان قبل مرور اأ�سبوع )اأو اإذا قتل بعد الع�سة اأو هرب( فيجب اأخذ امل�س�ب ب�لع�سة ح�ال ً اإىل اأقرب مركز �سحي اأو مركز 
عط�ئه �سل�سلة من حقن م�س�دة للكلب. طوارئ الإ

ن�س�ن يف فرتة ترتاوح م� بني ع�سرة اأي�م و�سنتني بعد الع�سة )وهي يف الع�دة بني 3 اإىل 7  وىل ملر�ص الكلب على االإ تظهر العالم�ت االأ
وىل. اأم� اإذا ظهرت عالم�ت املر�ص قبل بدء العالج فال توجد طريقة وال  اأ�س�بيع(. يجب اأن يبداأ العالج قبل ظهور عالم�ت املر�ص االأ

نق�ذ حي�ة امل�س�ب. دواء الإ

الوق�ية:
- يجب قتل اأي حيوان ن�ستبه يف اأنه م�س�ب بداء الكلب، ودفنه، اأو حب�سه يف قف�ص مدة 10 اأي�م للت�أكد من اإ�س�بته.

- تطعيم الكالب. 
طف�ل عن اأي حيوان يبدو مري�س�ً  اأو يت�سرف ب�سكل غريب. - اإبع�د االأ

يجب االحرتا�ص جيداً  عند االقرتاب من اأي حيوان يبدوعليه املر�ص اأو يت�سرف ب�سكل غريب.وميكن اأن ي�س�ب 
ن�س�ن. ن�س�ن ب�لكلب حتى ولو مل يع�سه حيوان م�سعور وذلك اإذا دخل لع�ب احليوان املري�ص يف جرح اأو خد�ص يف ج�سم االإ االإ



الكزاز )التيتانو�ص، التتن�ص(

يحدث الكزاز عندم� تدخل جرثومة تعي�ص يف براز احليوان�ت والن��ص اىل اجل�سم من خالل جرح. واجلروح العميقة والو�سخة خطرة 
ب�سكل خ��ص.

اجلروح التي ت�صبب الكزاز عادة:
- الثقوب املفتوحة بوا�سطة اإبرة قذرة. - جروح الر�س��ص وال�سكني وال�سظ�ي�.  - ع�س�ت احليوان�ت، وخ�سو�س�ً  الكالب. 

�سواك اأو امل�س�مري - اجلرح الن�جتة عن االأ �سالك ال�س�ئكة.    �س�ب�ت الن�جتة عن االأ - االإ
اأو ال�سظ�ي� احلديدية اأو الزج�ج املك�سور.         

اأ�صباب اإ�صابة املولود احلديث بالكزاز:
ب�سبب  ال�سري )حبل اخلال�ص(  املولود عرب احلبل  الكزاز ج�سم  تدخل جرثومة 
�س�بة  االإ خطر  ويربز  حمددة.  ب�سيطة  اإجراءات  مراع�ة  عدم  اأو  النظ�فة  عدم 

ب�لكزاز يف احل�الت الت�لية:
- عند ق�ص احلبل ال�سري ب�أداة مل يتم غليه� اأو مل حتفظ بطريقة نظيفة كلي�ً  

داة مق�س�ً  غري معقم اأو �سفرة م�ستعملة غري معقمة وغري ذلك(، )وقد تكون االأ
)انظروا  اجل�سم  من  قريبة  نقطة  عند  ال�سري  احلبل  ق�ص  عدم  ح�ل  يف  اأو   -

�ص262(،
- اأو يف ح�ل عدم حفظ احلبل ال�سري ج�ف�ً  بعد ق�سه اأو اإذا جرت تغطيته تغطية م�سدودة للغ�ية.

�س�بة ب�لكزاز ي�سبح اأكرب. -عند ق�ص احلبل ال�سري يف نقطة بعيدة عن اجل�سم كم� هو يف الر�سم، ف�إن خطر االإ



عالمات الكزاز:
- جرح ملتهب )وقد ال يكون اجلرح ظ�هراً  اأحي�ن�ً (

- اإنزع�ج و�سعوبة يف البلع.
- ت�سّلب يف ع�سالت الفك، يليه� ت�سنج يف ع�سالت الرقبة ويف اأجزاء اأخرى من اجل�سم. ي�سعب على ال�سخ�ص ال�سري ب�سكل طبيعي.

- ت�سنج�ت موؤملة وفج�ئية يف الفك ومن ثم يف اجل�سم كله. ويوؤدي مل�ص اجل�سم اأو حتريكه اىل حدوث ت�سنج�ت مف�جئة ك�لت�يل:

ال�سوت املف�جئ اأو ال�سوء الب�هر قد ي�سبب�ن هذه الت�سجن�ت اأي�س�ً .

وىل ع�دة بني اليوم الث�لث والع��سر بعد  وعند املولود: تبداأ عالم�ت الكزاز االأ
والدته. يبداأ الطفل ب�لبك�ء امل�ستمر ويعجز عن الر�س�عة. وغ�لب� ً م� تكون منطقة 

خرى ب�لظهور. ال�سرة ملوثة اأو ملتهبة. وبعد عدة �س�ع�ت اأو اأي�م، يت�سلب فكه وتبداأ عالم�ت الكزاز االأ

�س�بة ب�لكزاز )اأو اإذا ك�ن  وىل. ويف ح�ل اال�ستب�ه ب�الإ من املهم جداً  البدء بعالج الكزاز مع عالم�ته االأ
الوليد يبكي ب��ستمرار اأو يعجز عن الر�س�عة(، نقوم بهذا الفح�ص:

فح�ص ردة فعل الركبة:
اإذا قفزت ال�س�ق ع�لي�ً ، فهذا دليل على وجود اإذا ”قفزت“ ال�س�ق قليالً  فهذا دليل   نرتك ال�س�ق متدلية بحرية ثم ن�سرب  

على الركبة مبف�سل اإ�سبعن� اأو ب�ملطرقة   على اأن احل�لة طبيعية.    مر�ص خطري مثل الكزاز )اأو الته�ب ال�سح�ي� 
دوية اأو �سم اجلرذان(. الركبة مب��سرة.          اأو ت�سمم ببع�ص االأ

ويفيد هذا الفح�ص ب�سكل خ��ص بح�ل اال�ستب�ه ب�إ�س�بة املولود اجلديد ب�لكزاز.

ما العمل عند ظهور عالمات الكزاز:
الكزاز مر�ص مميت. اطلبوا امل�س�عدة الطبية عند ظهور اأول عالمة. اإذا ت�أخر و�سول امل�س�عدة، فعليكم اأن تفعلوا م� ي�أتي:

- اإفح�سوا البدن كله بحث�ً  عن جروح ملتهبة اأو خدو�ص اأو قروح، وغ�لب�ً  م� يحتوي اجلرح على قيح )�سديد(. اإفتحوا اجلرح ونظفوه 
وك�سجني  ب�مل�ء املغلي )بعد تربيده( وال�س�بون. عليكم ب�إزالة كل و�سخ اأو قيح اأو �سوك اأو �سظ�ي� وغري ذلك، ثم اغمروا اجلرح مب�دة م�ء االأ

)هيدروجني البريوك�س�يد(، اإذا توافر.
)يتبع فى ال�سفحة الت�لية(.



ما العمل عند ظهور عالمات الكزاز )تابع(:
- اإحقنوا امل�س�ب مبليون وحدة من ”بن�سلني الربوك�يني“ فورا ً، وكرروا احلقنة كل 12�س�عة )انظروا �ص 353(. )للمواليد اجلدد: من 

ف�سل ا�ستعم�ل البن�سلني البلوري(. يف غي�ب البن�سلني ا�ستعملوا م�س�داً  اآخرا مثل الترتا�سيكلني. االأ
- اإذا متكنتم من ت�أمني غلوبيولني املن�عة الب�سرية )هيومن اإميون غلوبيولني ف�حقنوا امل�س�ب بخم�سة اآالف وحدة منه،اأو احقنوه بـ 40 
األف اىل 50 األف وحدة من م�س�د الكزاز. اإحر�سوا على اتب�ع كل االحتي�ط�ت الالزمة )راجعوا �ص 70و389(. اإن خم�طر الـ“هيومن 

اإميون غلوبيولني“ اأقل من خم�طر م�س�د الكزاز ولكن احل�سول عليه �سعب وثمنه اأكرث كلفة.
- اأعطوا امل�س�ب مراراً  �سوائل مغذية يف ر�سف�ت �سغرية متكررة. واطلبوا على ذلك طوال الفرتة التي ي�ستطيع اأن يبلع فيه�.

 .)390 )الف�ليوم �ص  الدي�زيب�م  اأو   )390 راجعوا �ص  )للجرع�ت،  ب�لفينوب�ربت�ل  امل�س�ب  اإحقنوا  الت�سجن�ت:  من  احلد  اأجل  من   -
اجلرع�ت: للكب�ر 10 اىل 20ملغ يف البدء، وتزداد اجلرعة بح�سب ال�سرورة.

- ال تلم�سوا امل�س�ب وال حتركوه اإال ب�أقل قدر ممكن. امنعوا عنه ال�سجيج اأو ال�سوء ال�س�طع.
نف واحللق عند ال�سرورة، فهذا ي�سلك طرق التنف�ص  - ا�ستعملوا ق�سطرة )اأنبوب�ً  مط�طي�ً ( ومو�سولة بحقنة المت�س��ص املخ�ط من االأ

الهوائية.
طع�م الطفل لنب / حليب اأمه. هذا  نف اىل املعدة الإ مك�ن، اطلبوا من ع�مل �سحي اأو طبيب اأن ي�سع ق�سطرة خ��سة من االأ - وعند االإ

يغّذى الطفل ومينحه حم�ية اأف�سل ملق�ومة االلته�ب.

كيف نحمي اأنف�صنا من الكزاز:
ميوت ن�سف امل�س�بني ب�لكزاز حتى وان عوجلوا يف اأف�سل امل�ست�سفي�ت. الوق�ية من الكزاز اأ�سهل 

من عالجه.
طف�ل والكب�ر. طعموا جميع اأفراد  - التطعيم: اإنه الطريقة امل�سمونة �سد الكزاز. يجب تطعيم االأ
�سرة يف اأقرب مركز �سحي )راجعوا �ص 147(. وللتح�سني الك�مل يجب تكرار الطعم مرة كل  االأ

10 �سنوات. وتطعيم الن�صاء �صد  الكزاز يف كل حمل مينع اإ�صابة اجلنني بالكزاز)راجعوا �ص 250 
و423(.

- اهتموا بنظ�فة اجلروح والعن�ية به�، خ�سو�س�ً  اجلروح الو�سخة اأو العميقة )راجعوا �ص 89(.
نع�جله  الكزاز  املجروح مطعم�ً  �سد  يكن  . ويف ح�ل مل  و�سخ�ً  اأو  اأو عميق�ً   امل�س�حة،  ك�ن اجلرح كبري  اإذا  الطبية  العن�ية  اطلبوا   -

ب�لبن�سلني وقد يعطى حقنة م�س�دة للكزاز كذلك )�ص 389(.
دوات امل�ستخدمة يف قطع احلبل ال�سري )�ص 262(، ويجب قطع احلبل واإبق�ء  - النظ�فة اأ�س��سية للوق�ية من كزاز الوليد. يجب تعقيم االأ

جزء ق�سري منه، واملح�فظة على منطقة ال�سرة نظيفة وج�فة.



التهاب ال�صحايا )احلمى ال�صوكية، ميننجايت�ص، ال�صحايا(

الته�ب ال�سح�ي� الته�ب خطري يف الدم�غ. وهو ينت�سر عند ال�سغ�ر اأكرث من غريهم، وميكن اأن يبداأ على �سكل م�س�عف�ت اأو ا�سرتاك�ت 
�س�بة ب�لته�ب ال�سل ال�سح�ئي  م امل�س�بة ب�ل�سل اأكرث عر�سة لالإ ذن. ويكون طفل االأ مر�ص اآخر ك�حل�سبة والنك�ف وال�س�هوق والته�ب االأ

وىل. يف �سهوره االأ

العالمات:
- ارتق�ع احلرارة

- �سداع �سديد
- ت�سلب يف الرتبة: يبدو الطفل مري�س�ً  للغ�ية، وعندم� ي�ستلقي ينحني راأ�سه ورقبته اإىل اخللف، هكذا:

- يت�سلب ظهر الطفل فيعجز عن و�سع راأ�سه بني ركبتيه.
طف�ل حتت ع�م واحد من العمر. - انتف�خ يف الي�أفوخ )املنطقة اللينة يف اأعلى الراأ�ص( عند االأ

- تقيوؤ، وهذه عالمة �س�ئعة.
طف�ل والر�سع. وقد يبكي الطفل بطريقة غريبة حتى ولو و�سعته اأمع  وىل اللته�ب ال�سح�ي� عند االأ - قد ي�سعب التعرف اإىل العالم�ت االأ

على �سدره�. اأو قد ينع�ص الطفل كثرياً .
- اأحي�ن�ً : نوب�ت من الهزات والت�سنج�ت اأو احلرك�ت الغريبة.

- كثرياً  م� ت�سوء ح�ل الطفل اإىل اأن يغيب عن الوعي.
خرى من ال�سح�ي� فهي تتطور  نواع االأ - الته�ب ال�سح�ي� الن�جت عن ال�سل )ال�سل ال�سح�ئي( يتطور ببطء على مدى اأي�م اأو اأ�س�بيع. اأم� االأ

ب�سرعة اأكرب، اأي يف خالل �س�ع�ت اأو اأي�م.

املعاجلة:
�صراع يف طلب امل�صاعدة الطبية، فلكل دقيقة اأهميتها يف هذه احلال! انقلوا ال�سخ�ص اإىل امل�ست�سفى، ويف اأثن�ء ذلك عليكم  يجب االإ

ب�خلطوات الت�لية - اإن اأمكن:
)البن�سلني  البن�سلني  كري�ست�لني  من  وحدة  اأو مبليون   ،)353 �س�ع�ت )�ص   4 كل  مرة  مب�سيلني،  االأ من  ملغ   500 بـ  امل�س�ب  احقنوا   -

البلوري( مرة كل 4 �س�ع�ت )�ص 353(. وان اأمكن، اأعطوه اأي�س�ً  الكلورامفينيكول )�ص 357(.
�سربين )�ص 379 اىل  �سيت�مينوفني اأو االأ - اإذا ارتفعت احلرارة فوق 40 درجة فح�ولوا خف�سه� ب��ستعم�ل كم�دات مبللة ب�ردة مع االأ

.)380
- حني تكون اأم الطفل م�س�بة ب�ل�سل، اأو عند اال�ستب�ه بح�لة من الته�ب ال�سح�ي� نتيجة ال�سل، يجب حقن الطفل مبقدار 0.2 مللرت من 
�سراع يف طلب امل�س�عدة الطبية ح�ال ً. اأم� اإن مل يكن الته�ب ال�سح�ي� ن�جم� ً عن  ال�سرتبتومي�سني لكل 5 كيلوغرام�ت من وزن الطفل، واالإ

مب�سيلني اأي�س�ً . �س�بة ب�ل�سل ف��ستعملوا البن�سلني واالأ االإ

الوقاية:
�س�بة ب�لته�ب ال�سح�ي� الن�جت عن ال�سل يجب تطعيم طفل املراأة امل�س�بة ب�ل�سل عند والدته بطعم ال�سل اأو بطعم الدرن ويعرف  ملنع االإ
بـ ”بي .�سي .جي“. اجلرعة: 0.05 مللرت للمولود اجلديد، اأي ن�سف اجلرعة الع�دية )والتي تبلغ 0.1 ملل = ع�سر امللل(. راجعوا �ص 

خرى من ال�سل. طالع على طرق الوق�ية االأ 180-179 لالإ



املالريا
املالري� هي الته�ب يف الدم ي�سبب الرجفة وارتف�ع احلرارة. وتنت�سر املالري� بوا�سطة البعو�ص الذي ميت�ص طفيلي�ت املالري� من دم 

�سخ�ص مري�ص به� وينقله� اإىل دم �سخ�ص �سليم بعد ع�سه.

عالمات املالريا:
- هن�ك 3 مراحل لنوبة املالري� االعتي�دية:

-3 واأخريا يعرق ال�سخ�ص وتنحف�ص حرارته. -2 بعد الرجفة )الق�سعريرة( ترتفع احلرارة اإىل 40  -1 غ�لب�ً ، تبداأ النوبة برجفة  
بعد زوال النوبة ي�سعر ال�سخ�ص ب�ل�سعف. درجة اأو اأكرث. ي�سعف اجل�سم وحتتقن الب�سرة )ب�سرة  ي�س�حبه� �سداع. يرجتف اجل�سم 

ولكنه يكون يف ح�ل ال ب�أ�ص به�. حمراء(، واأحي�ن�ً  ي�س�ب ال�سخ�ص ب�لهذي�ن )ال يفكر  ويبتز مدة ربع �س�عة اىل �س�عة ك�ملة. 
امل�س�ب ب�سكل طبيعي(. ويدوم ارتف�ح احلرارة عدة      

�س�ع�ت اأو اأي�م.     
  

- ت�سبب املالري� يف الع�دة حمى كل يومني اأو 3 اأي�م )وهذا يعتمد على نوع املالري�(. ولكن، املالري� يف بدايته� ميكن اأن ت�سبب احلمى كل 
يوم. وقد ال تكون احلمى منتظمة اأو ال تظهر يف �سكله� املعهود. لذلك، نن�سح كل �سخ�ص يع�ين حرارة مرتفعة من دون اأن يعرف �سببه�، 

اأن يجري فح�ص دم املالري�.
نيمي�، �ص 124(. - ت�سبب املالري� املزمنة، يف الع�دة، ت�سخم�ً  يف الطح�ل وفقراً  يف الدم )االآ

طف�ل ب�حلمى ال�سوكية  طف�ل ال�سغ�ر. ومند اإ�س�بة االأ �س�بة ب�ملالري� عند االأ - وتد يبداأ فقر الدم وال�سحوب بعد يوم اأو اثنني من االإ
املالرية )املالري� ال�سح�ئية(، فقد ت�سيبهم الت�سنج�ت التي يتبعه� فقدان الوعي. وقد يبدو لون كّف اليد اأزرق -  رم�دي�ً  )ب�سبب فقر 
�س�بة  لالإ عر�سة  اأكرث  ر�س�ع  االإ زج�جة  من  ير�سعون  الذين  الر�سع  طف�ل  االأ .)مالحظة:  وعميق�ً  �سريع�ً   تنف�سهم  يكون  وقد  الدم(، 

م(. طف�ل الذين ير�سعون لنب / حليب االأ ب�ملالري� من االأ
- املالري� احل�دة ميكن اأن توؤدي اإىل الوف�ة خالل اأي�م معدودة اإذا بقيت من دون عالج.

التحليل والعالج:
- اال�ستب�د ب�إ�س�بة املالري�، اأو اإذا ك�ن ال�سخ�ص م�س�ب�ً  بحمى تتكرر، فيجب اللجوء اإىل اأقرب مركز طبي لفح�ص الدم. ويجب طلب 

العالج الطبي فوراً . اطلبوا املع�جلة فوراً  فى املن�طق التي حتدث فيه� املالري� اخلبيثة من نوع ”الف�ل�سيب�رم“.
ف�سل  - يف املن�طق التي تكون فيم� املالري� �س�ئعة. ع�جلوا كل حمى من دون �سبب معروف على اأنه� مالري�: ا�ستخدموا دواء املالري� االأ

يف منطقتكم)راجعوا �ص 365 و368 للجرع�ت واملعلوم�ت حول اأدوية املالري�(.
- اإذا حت�سن احل�ل بعد ا�ستخدام الدواء ولكن احلرارة ع�ودت االرتف�ع بعد ب�سعة اأي�م، فقد ت�ستدعي احل�جة تبديل الدواء، ا�ست�سريوا 

اأقرب مركز �سحي.
- اإذا بداأت الهزات اأو اإذا ظهرت عالم�ت الته�ب ال�سح�ي� على اأي ان�س�ن فقد يكون م�س�ب�ً  ب�ملالري� ال�سح�ئية: احنقوا امل�س�ب فوراً  

ب�أدوية مق�ومة للمالري� )�ص 367(. 



كيف مننع املالريا )وحمى الدجن(:
املالري� هي م�سكلة كربى يف الكثري من البالد اال�ستوائية واحل�رة، وخ�سو�س� ً يف موا�سم املطر، وهي موجودة يف ال�سودان وم�سر واليمن 
والعراق ويع�ص من�طق اخلليج. وميكن مك�فحة املالري� من خالل تع�ون اجلميع عليه�. اإن خطوات املك�فحة الت�لية يجب اأن يتم تنفيذه� 

مع�ً  وفوراً :

طف�ل واحلوامل. لذلك يجب عليهم تن�ول الدواء ب�نتظ�م يف املن�طق املوبوءة حلم�يتهم من املالري�. -5 يزداد خطر املالري� على االأ
دوية امل�س�دة للمالري� ب�نتظ�م. للمزيد من املعلوم�ت راجع �ص 365 اىل 368. -6 ميكن تقليل خطر املالري� اأو منحه� من خالل تن�ول جرع�ت خمتلفة من االأ

النوع  يجب  لذا  الليل.  يف  البعو�ص  يع�ص  م�  غ�لب�ً   البعو�ص:  جتنبوا   1-
يف مك�ن يخلوا من البعو�ص اأو حتت غط�ء. 
اأو  البعو�ص  �سد  ب�سبكة  طف�ل  االأ نغطي 
اأنتجت  وقد  خفيف.  قم��ص  اأو  بن�مو�سية 
بعدم�  خ��سة  �سبك�ت  ال�سرك�ت  بع�ص 
اأدخلت يف ن�سيجه� ادوية مك�فحة املالري�. 

وهي فع�لة للغ�ية يف اإبع�د البعو�ص.

-2 التع�ون مع عم�ل مك�فحة 
اأي  عن  واإبالغهم  املالري� 
ب�حلمى  ي�س�ب  �سخ�ص 

لكي يفح�سوا دمه.

-3 امل�س�رعة اإىل اأخذ العالج 
�س�بة  فورا ً عند اال�ستب�ه ب�الإ
الذي  البعو�ص  اإن  ب�ملالري�. 
يع�سك بعد اأن تع�لج نف�سك 
املر�ص  الينقل  املالري�  من 

خرين. اإىل االآ

-4 الق�س�ء على البعو�ص ويرق�ته: 
وميكن  الراكدة،  املي�ه  يف  البعو�ص  يتك�ثر 
واجلوارمن  الربك  بتنظيف  عليه  الق�س�ء 
امل�ستنقع�ت  وجتفيف  الف�رغ  والتنك  العلب 
الزيت عليه�. وميكن  او �سب  الراكدة  واملي�ه 
لهذا  طف�ل  االأ به�  يقوم  حمالت  تنظيم 

الغر�ص.

حمى الدجن )دنغي اأو حمى ال�صنك اأو الدجنية(
خرية، انت�سرت حمى الدجن  قد يخلط البع�ص بني هذه احلمى وبني املالري�. ي�سبب حمى الدجن فريو�ص ينقله البعو�ص. ويف ال�سنوات االأ
يف عديد من البلدان اأكرث من ال�س�بق. وع�دة م� تظهر حمى الدجن على �سكل وب�ء اأثن�ء الف�سل املمطر واحل�ر. وقد ي�س�ب ال�سخ�ص 
بحمى الدجن اأكرث من مرة. وغ�لب�ً  م� تكون املرة الت�لية اأ�سواأ من �س�بقته�. للوقاية من حمى الدجن: ك�فحوا البعو�ص واحموا اأنف�سكم 

من ع�س�ته كم� �سرحن� يف الفقرة ال�س�بقة عن مك�فحة املالري�.
املع�جلة: العالم�ت:        

- ال يوجد عالج �س�ف، ولكن املر�ص يزول - حمى فج�ئية مع رجفة.       
بنف�سه بعد اأي�م معدودة. - اآالم �سديدة يف اجل�سم، �سداع وحلق موؤمل.     

الم عليكم: - ملع�جلة ارتف�ع احلرارة واالآ - ي�سعر امل�س�ب مبر�ص �سديد وتعب واكتئ�ب.      
كث�ر من ال�سوائل وتن�ول ب�لراحة واالإ - بعد م�سي 3 اإىل 4 اأي�م، تتح�سن ح�ل ال�سخ�ص مدة ترتاوح بني    
�سيت�مينوفني دوية التي حتتوي االأ االأ �س�ع�ت معدودة ويومني.       

)مثل الب�را�ستي�مول والبن�ودل اإلخ(،  - يع�وده املر�ص ملدة يوم اأو يومني وغ�لب�ً  م� ي�س�حبه طفح جلدي   
�سبريين. ولي�ص االأ على اليدين والقدمني.       

�س�بة بنزف �سديد تع�لج حمى - يف ح�ل االإ - ينت�سر بعده� الطفح اإىل ال�س�عدين والرجلني واأخرياً  اإىل اجل�سم   
كله )غ�لب�ً  م� ال ت�سيب الوجه(.       الدجن كم� تع�لج ال�سدمة )�ص 77(.

- ويف جنوب �سرق اآ�سي�، يوجد نوع �سديد من حمى الدجن ي�سبب النزف
يف اجللد )بقع �سغرية داكنة( اأو نزف خطري. داخل اجل�سم.



بي�ص املتو�سط، برو�سيلوزي�ص( احلمى املالطية )حمى م�لطة، داء الربو�سيال، حمى البحر االأ
ينتج هذا املر�ص عن تن�ول اللنب / احلليب الط�زج من بقرة اأو معزاة م�س�بة به. وميكنه اأي�س� ً اأن يدخل اجل�سم من خالل اخلدو�ص اأو 
اجلروح يف جلد ال�سخ�ص الذي يعتني ب�لبقر اأو امل�عز اأو اخلن�زير امل�س�بة به اأو عن طريق التنف�ص. ويظهر املر�ص بعد فرتة ترتاوح 

اأي�م وب�سعة �سهور على التعر�ص  م� بني 
للعدوى.

 / اللنب  ت�سرب  ال  امل�لطية:  احلمى  ملنع 
احلليب. بت�ت�ً  قبل غليه.

العالمات:
ب�حلمى  امل�لطية  احلمى  تبداأ  قد   -
يف  ازدي�د  مع  متدرج،  ب�سكل  والرجفة، 
ال�سعور ب�لتعب وال�سعف وفقدان ال�سهية 

مل يف املعدة، واأمل يف املف��سل اأحي�ن�ً . م�س�ك وال�سداع واالأ واالإ
- يكون ارتف�ع احلرارة معتدالً  اأو �سديداً . وي�سبق احلرارة ع�دة رجفة تظهر بعد الظهر، يف الع�دة، وتنتهي بت�سبب العرق يف ال�سب�ح 
الب�كر. ويف احل�الت املزمنة من احلمى امل�لطية قد تكون احلرارة ع�دية لعدة اأي�م ثم تعود اىل االرتف�ع. وقد تبقى احلمى امل�لطية عدة 

�سنوات اإذا ظلت بدون عالج.
بطني واملغنب )انظر �ص 88( وت�سخم يف الطح�ل والكبد. - قد يحدث ت�سخم يف العقد اأو الغدد اللمف�وية يف الرقبة وحتت االإ

املعاجلة:
نه من ال�سهل اأن تخلط بني هذا املر�ص وبني اأمرا�ص اأخرى  - عند اال�ستب�ه بوجود اإ�س�بة ب�حلمى امل�لطية يجب طلب امل�س�عدة الطبية الأ

تت�س�به عالم�ته�. ويتم ت�سخي�ص احلمى امل�لطية ب�إجراء الفحو�ص املخربية.
اأ�س�بيع )انظروا  اليوم ملدة 3 4-  اأربع مرات يف  الترتا�سيكلني عي�ر 250 مليغرام،  الب�لغني كب�سولتني من  اإعط�ء  العالج على  - يقوم 

االحتي�ط�ت الالزمة �ص 356(. اأو ب��ستخدام الكوترميك�س�زول )للجرع�ت واالحتي�ط�ت انظروا �ص 358(.

الوقاية:
جب�ن  االأ اأكل  يجب جتنب  املر�ص  هذا  فيه�  ينت�سر  التي  املن�طق  ويف  تعقيمه.  اأو  غليه  بعد  امل�عزاإال  اأو  البقر  حليب   / لنب  الت�سربوا   -

امل�ستخرجة من االبن / احلليب غري املغلي.
- يجب االحرتا�ص اأثن�ء االهتم�م ب�لبقر وامل�عز، خ�سو�س�ً  اإذا ك�نت اليدان م�س�بتني بخدو�ص اأو جروح )ا�ستعملوا القف�زات حلم�يته� 

اأو لفوهم� بقم��ص(.
- تع�ونوا مع املفت�ص ال�سحي الذي يراقب �سالمة احليوان�ت.

حمى التيفوئيد )حمى التيفود(
مع�ء توؤثر يف اجل�سم كله )وهي غري حمى التيفو�ص، �ص 190(. وينتقل التيفوئيد من الرباز اإىل الفم  التيفوئيد اأو التيفود، هو عدوى يف االأ
عن طريق امل�أكوالت واملي�ه امللوثة، وكثريا ً م� ي�أتي على �سكل وب�ء في�سيب الكثريين يف وقت واحد. ويظهر التيفوئيد بعد 10 اىل 20 يومً� 

من التق�طه. ويكتفي البع�ص اأحي�ن�ً  بت�سمية حمى التيفوئيد بـ“احلمى“ )�ص 26(، مم� ي�سري اإىل خطورته�.



عالمات التيفوئيد:
ول: �صبوع االأ * االأ

- يبداأ على �سكل زك�م اأو ر�سح.
- �سداع واأمل يف احللق وغ�لب�ً  �سع�ل ج�ف.

- ترتفع احلرارة وتنخف�ص اإال اأنه� تزداد يومي�ً  حتى ت�سل اإىل 40 درجة مئوية اأو اأكرث.
- يكون النب�ص بطيئ�ً  قي��س�ً  ب�حلرارة املرتفعة. يجب قي��ص احلرارة وعد النب�ص كل ن�سف 
�صابة  غلب عالمة على االإ �س�عة: فاإذا تباطاأ النب�ص عندما ترتفع احلرارة فاإن ذلك هو يف االأ

بالتيفوئيد )انظر �ص 26(.
- اأحي�ن�ً : قيء اأو اإ�سه�ل اأو اإم�س�ك وانتف�خ يف البطن.

�صبوع الثالث: * االأ �صبوع الثاين:         * االأ
- اإن مل حت�سل م�س�عف�ت )ا�سرتاك�ت( - حمى ع�لية ونب�ص بطيء ن�سبي�ً .       

خرى تزول ف�إن احلمى وعالم�ته� االأ - قد تظهر بقع قليلة وزهرية اللون على اجل�سم.     
- رجفة اأو رع�سة.          تدرجي�ً ، ولكن ببطء.

- هذي�ن )تفكري م�سو�ص وكالم خمتلط بال معنى(.
- �سعف ونق�ص يف الوزن وجف�ف.

املعاجلة:
- اطلبوا امل�س�عدة الطبية.

مب�سلني ا�ستخدموا الكوترميك�س�زول )�ص 358( ملدة اأ�سبوعني  - يف املن�طق التي اأ�سبح فيه� التيفوئيد مق�وم�ً  للكلورامفينيكول اأو االأ
قل. على االأ

قل.  - اأو ا�ستعملوا الكلورامفينيكول )�ص 357(. اجلرعة للكب�ر: 3 كب�سوالت عي�ر 250 مليغرام 4 مرات يف اليوم ملدة اأ�سبوعني على االأ
مب�سلني )�ص 353(، اأو  تبداأ احلرارة ب�النخف��ص بعد اليوم اخل�م�ص على ا�ستخدام الدواء. وان مل يتوفر الكلورامفينيكول ف��ستعملوا االأ

التيرتا�سيكلني )�ص 352(. 
- ا�ستعملوا كم�دات امل�ء الب�ردة خلف�ص احلرارة )�ص 76(.

- اأعطوا املري�ص ال�سوائل بكرثة ك�حل�س�ء والع�سري وحملول مع�جلة اجلف�ف )�ص 152( لوق�يته من اجلف�ف.
مر. - الطع�م املغذي �سروري، وميكن اإعط�وؤه على �سكل �سوائل اإذا لزم االأ

- يجب اأن يبقى املري�ص يف فرا�سه حتى تزول احلرارة مت�م�ً .
- اإذا ظهر دم يف براز املري�ص اأو ظهرت عليه عالم�ت ال�سف�ق )الته�ب الربيتون �ص 94( اأو عالم�ت النزلة ال�سدرية )�ص 171(، 

فيجب نقله ح�الً  اإىل امل�ست�سفى.

الوقاية:
�س��سية للنظ�فة ال�سخ�سية  ر�س�دات االأ كل اأو امل�ء برباز ب�سري. ينبغي اتب�ع االإ �س�بة ب�لتيفوئيد يجب احلر�ص على اأال يتلوث االأ - ملنع االإ

والع�مة الواردة يف الف�سل 12. علين� اأن نبني املراحي�ص ونت�أكد من اأنه� بعيدة عن م�س�در م�ء ال�سرب.
هذه  مثل  ب�سكل خ��ص يف  ب�لنظ�فة  االهتم�م  ينبغي  لذا  خرى.  االأ والكوارث  الفي�س�ن�ت  بعد  ب�لتيفوئيد  �س�ب�ت  االإ تظهر  م�  كثرياً    -
احل�الت. ت�أكدوا من اأن م�ء ال�سرب نظيف. واإذا ظهرت ح�الت من التيفوئيد يف منطقتكم ف�إنه يجب غلي م�ء ال�سرب اأو تعقيمه، والبحث 

عن اأ�سب�ب تلوث امل�ء اأو الطع�م. )يتبع يف ال�سفحة الت�لية(.



طب�ق التي ي�ستعمله�.  - ل�سم�ن عدم انت�س�ر العدوى ينبغي عزل امل�س�ب ب�لتيفوئيد يف غرفة خ��سة، ومنع اأي �سخ�ص من ا�ستعم�ل االأ
�سخ��ص الذين يعتنون ب�مل�س�ب اأن يغ�سلوا اأيديهم جيداً  بعد ذلك  كم� يجب اإحراق براز امل�س�ب اأو طمره يف حفرة عميقة. وعلى االأ

مب��سرة.
- يحمل بع�ص الن��ص املر�ص حتى بعد �سف�ئهم منه�، ويت�سببون بذلك يف انت�س�ره�. لذلك على كل �سخ�ص اأ�سيب ب�لتيفوئيد �س�بق�ً  اأن 
ينتبه اإىل نظ�فته ال�سخ�سية، واأن يبتعد عن العمل يف املط�عم اأو يف اأي مك�ن اآخر ميكن اأن يلم�ص فيه الطع�م اإال بعد الت�أكد من اأنه مل 
�سخ��ص الذين يحملون جرثومة التيفوئيد يف بع�ص  م�سلني ملدة 4 - 5 اأ�س�بيع مفيداً  يف عالج االأ يعد يحمل املر�ص. ويكون ا�ستخدام االأ

حي�ن. االأ

حمى التيفو�ص )احلمى النم�صية(

ت�سبه حمى التيفو�ص حمى التيفوئيد، ولكن هن�ك فرق�ً  بينهم�. فحمى التيفو�ص تنتقل بل�سعة من اإحدى احل�سرات الت�لية اأو عن طريق 
برازه�:

العالمات:
- يبداأ التيفو�ص ملى �سكل زك�م قوي. ويبداأ ارتف�ع احلرارة بعد اأ�سبوع اأو اأكرث مع رجفة اأو رع�سة و�سداع واأمل يف الع�سالت وال�سدر.

- بعد م�سي ب�سعة اأي�م على ارتف�ع احلرارة يظهر طفح جلدي مميز حلمى التيفو�ص، يبداأ يف و�سط اجل�سم ثم ينت�سر بعد ذلك على 
طراف لكن الوجه والكف وبطن القدم تبقى خ�لية منه. ويبدو الطفح وك�أنه ر�سو�ص �سغرية كثرية. االأ

طف�ل و�سديد. عند الكب�ر يف ال�سن. - يدوم ارتف�ع احلرارة مدة اأ�سبوعني اأو اأكرث. ويكون التيفو�ص ع�دة خفيف عند االأ
- التيفو�ص الن�جت عن القّراد ي�سبب يف كثري من احل�الت الته�ب� ً وا�سع� ً وموؤمل� ً يف مك�ن الل�سعة، ي�س�حبه انتف�خ واأمل فى الغدد اللمف�وية 

القريبة منه.

املعاجلة:
ن هن�ك ح�جة اإىل فحو�س�ت خ��سة. - عند اال�ستب�ه ب�إ�س�بة اأحدهم ب�لتيفو�ص يجب طلب امل�س�عدة الطبية الأ

- نعطي امل�س�ب الترتا�سيكلني. اجلرعة للكب�ر: كب�سولت�ن عي�ر 250 مليغرام� ً، 4 مرات يف اليوم ملدة 7 اأي�م )�ص 356(. وميكن اأن يوؤدي 
الكلورامفينيكول اإىل النتيجة نف�سه� ولكن خم�طر ا�ستعم�له اأكرب )�ص 357(.

الوقاية:
- ح�فظوا على النظ�فة وخل�سوا جميع اأفراد الع�ئلة من القمل.

- نظفوا الكالب من القّراد وامنعوا الكالب من دخول البيوت.
خرى  االأ احليوان�ت  على  ت�سكل خطراً   نه�  الأ  ال�سموم  ا�ستخدام  اخل��سة )جتنبوا  امل�س�يد  اأو  القطط  ا�ستخدموا  اجلرذان.  اأقتلوا   -

طف�ل(. واالأ
املبيدات يف  امليتة و�سعوا  اإحرقوا اجلراذن  الرباغيت عليكم.  تقفز  امليتة فقد  تلم�سوا اجلراذن  براغيت اجلرذان. ال  اق�سوا على    -

جحوره� وبيوته�.



اجلذام )مر�ص هان�صن(
حوال. وال ينتقل اجلذام ب�سهولة من �سخ�ص اإىل اآخر. وهو  اجلذام مر�ص مزمن يتطور ببطء �سديد، على امتداد عدة �سنوات يف اأغلب االأ
�سخ��ص الذين تكون من�عتهم للمر�ص منخف�سة. و�سبب اجلذام بكتريي�  �سخ��ص امل�س�بني والذين ال يتلقون املع�جلة اإىل االأ ينتقل من االأ
ن بكتريي� اجلذام  �س�بة ب�لبكتريي� وظهور عالم�ت املر�ص اإىل 5 اأو 15 �سنة، الأ خ��سة ت�سبه بكتريي� ال�سل. وميكن اأن متتد الفرتة بني االإ
طف�ل مرة  ن. ويف املن�طق التي ي�سيع فيه� اجلذام، يجب فح�ص االأ بط�أ يف النمو من بني جميع اأنواع البكتريي� املعروفة حتى االآ هي االأ

�سخ��ص  طف�ل الذين يعي�سون مع االأ كل 6 اإىل 12 �سهراً  وخ��سة االأ
امل�س�بني ب�جلذام.

العالمات: ي�سبب اجلذام م�سكالت خمتلفة يف اجللد، ويوؤدي اإىل 
ح�س��ص يف اليدين والقدمني، واىل �سلل فيه�. فقدان االإ

غ�لب�ً  م� تكون اأوىل عالمات اجلذام ظهور بقعة على اجللد تكرب 
يكون  وقد  اأمل.  اأو  حكاك  ي�صاحبها  وال  بطيئة  ب�صورة  م�صاحتها 
ف�إذا  بحذر.  راقبوه�   . البداية طبيعي�ً  البقعة يف  داخل  ح�س��ص  االإ

ح�س��ص فيه� اأو خف )انظر �ص 38( فهذا يف الغ�لب دليل  غ�ب الإ
�س�بة ب�جلذام. على االإ

اأم� العالم�ت الالحقة فتختلف من �سخ�ص اإىل اآخر ب�سبب من�عة 
الن��ص الطبيعية للجذام. راقبوا العالم�ت الت�لية:

اأو  ت�سوه  اأو  والقدمني،  اليدين  يف  ح�س��ص  االإ فقدان  اأو  خدر   -
ح�س��ص يف بقع اجللد. فقدان االإ

- �سعف ب�سيط اأو ت�سوه يف اليدين والقدمني. 
ع�س�ب التي ت�سكل خيوط �سميكة حتت اجللد. وهذه  - انتف�خ االأ

قد توؤمل وقد ال توؤمل عند ال�سغط عليه�.

عالمات احلالة املتطورة ميكن اأن ت�صمل:

عالج اجلذام:
دوية هو ”ال�سلفون“ )داب�سون( وخ��سة اإذا مزج مع الريف�مبني  اجلذام ق�بل لل�سف�ء، يف الع�دة، ب�سرط تن�ول الدواء ملدة �سنوات. وخري االأ
والكلوف�زيني )�ص 364 - 365(. واإذا اأدى ا�ستعم�ل الدواء اإىل حدوث ”ردة فعل جلذام“، اأو ”لليربا“ )وهي ارتف�ع يف احلرارة وطفرة 
قدام، ورمب� انتف�خ فيه�، اأو عطل يف العني( اأو اإذا �س�ءت ح�ل امل�س�ب بعد ا�ستعم�ل الدواء، فال توقفوه بل وا�سلوا  يدي واالأ واأمل يف االأ

اأخذ الدواء، ولكن اطلبوا امل�س�عدة الطبية.



قدام والعيون: يدي واالأ منع ال�صرر عن االأ
قدام عند امل�س�ب ب�جلذام لي�ست نتيجة املر�ص نف�سه، بل ميكن جتنبه�. اإنه� ن�جتة  يدي واالأ اإن القروح وااللته�ب�ت الكبرية، وخ�س�رة االأ
: اإذا �س�ر �سخ�ص يتمتع ب�إح�س��ص  جزاء مم� يجعل ال�سخ�ص يهمل حم�يته� من اأي اإ�س�بة اأو اأذى. مثالً  عن فقدان احل�ص يف هذه االأ
مل ويتوقف عن ال�سري اأو يعرج، والعرج ي�س�عد على منع حدوث مزيد  طبيعي م�س�فة طويلة وبداأ ي�سعر بخدو�ص اأو قروح ف�إنه ي�سعر ب�الأ

ذى: من االأ
ومع مرور الوقت يتلف ن قدمه ال توؤمله ف�إنه يهمل   والأ لذلك فهو يوا�سل �سريه   ن�س�ن امل�س�ب   اأم� االإ

العظم ويزداد ت�سوه القدم. فيتحول اخلد�ص اأو القرحة   القرح فيه� وال يع�جله�.   ب�جلذام ف�إنه ال ي�سعر 
يف م� يلي خطوات ت�س�عد وهكذا ينتقل االلته�ب اإىل   الب�سيطة اإىل قرحة مفتوحة   مل،     ب�الأ

على منع الت�سوه�ت: العظم ويبداأ ب�إتالفه.       يف قدمه.    

     

�سي�ء التي ميكن اأن جترحه� اأو ت�سبب فيه� ر�سو�س�ً ، اأو قروحً�،  قدام من االأ يدي واالأ 1. يجب حم�ية االأ
اأو حروق�ً .

م�كن التي فيه� �سوك اأو حج�رة ح�دة. اإلب�سوا �سن�دل اأو اأحذية  - ال مت�سوا حف�ة وخ�سو�س�ً  يف االأ
قدام. و�سعوا فيه� بط�نة من قم��ص ن�عم حلم�ية االأ

اأن يكون  اأو عند طهو الطع�م، وال مت�سكوا بت�ت�ً  اأي �سيء ميكن  اأثن�ء العمل  - ا�ستعملوا قف�زات يف 
�س�خن� ً اإال بعد لب�ص قف�ز �سميك اأو لف اليد بقطعة قم��ص. وعليكم، اإن اأمكن، اأن تتف�دوا العمل الذي 

ي�سمل ا�ستعم�ل اأ�سي�ء ح�دة اأو �س�خنة. وال تدخنوا.

2. افح�سوا اليدين والقدمني بعن�ية يف نه�ية كل يوم )كرروا الفح�ص خالل النه�ر اإذا كنتم تعملون عمالً  �س�ق�ً  اأو ت�سريون م�س�ف�ت 
طويلة(، وميكنكم اأن تطلبوا من �سخ�ص اأخر اأن يفح�سه�: فت�سوا عن اأي جروح اأو ر�سو�ص اأو �سوك فيه�. كذلك فت�سوا عن اأي بقع اأو 
اأم�كن يف القدمني واليدين قد تكون حمراء اأو متورمة اأو تظهر فيه� بداي�ت قروح. ف�إذا اكت�سفتم اأي�ً  من 
هذه العالم�ت، فعليكم اأن تريحوا اليدين اأو القدمني حتى يعود اجللد اإىل ح�لته الطبيعية مت�م�ً . بهذه 
اأن تكون مت�سققة وخ�سنة، وهذا ي�س�عد على  اأق�سى واأقوى بدالً  من  طراف  اأن ت�سبح االأ الطريقة ميكن 

جتنب القروح.

3. اإذا ظهر تقّرح مفتوح اأو ك�ن التقرح على و�سك اأن ينفتح، فعليكم اأن حت�فظوا على نظ�فة مك�ن القرحة 
ذى مرة اأخرى. واأن ترت�حوا حتى ت�سفى مت�مً�. ويجب احلر�ص على عدم تعر�ص مك�ن القرحة نف�سه لالأ

اأغم�سوا اجلفنني  اأو فقدانه.  ح�س��ص  اإن معظم ال�سرر الذي يحدث للعني �سببه عدم الرم�ص الن�جت عن �سعف االإ 4. احموا العينني. 
تكرار. لكي تبقى العني رطبة ونظيفة. يف ح�ل عدم التمكن من الرم�ص ب�سكل جيد، اغم�سوا العينني ب�إحك�م اأثن�ء النه�ر وبخ��سة عندم� 
تهب الريح اأو الغب�ر. اإلب�سوا نظ�رات واقية ذات جوانب. ويفيدكم اعتم�ر قبعة حتميكم من اأ�سعة ال�سم�ص. ح�فظوا على نظ�فة العينني 

واأبعدوا الذب�ب عنهم�.

ر�صادات وبداأمت املعاجلة باكرا ً، فاإن من املمكن منع معظم الت�صوهات التي ت�صحب اجلذام. إذا اتبعتم هذه االإ ا
الكت�ب(. هذا  اآخر  يف  املراجع  طفال املعوقني“ )انظروا  وملزيد من املعلوم�ت راجعوا الف�سل 26 من كت�ب ”رعاية االأ
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اجللد مراآة اجل�سم. تكون بع�ص م�سكالت اجللد نتيجة اأمرا�ص اأو تهيج�ت توؤثر على اجللد فقط مثل اجلرب اأو الفطري�ت اأو الثوؤلول اأو 
خرى عالمة على اأمرا�ص ت�سيب اجل�سم كله، مثل طفح احل�سبة وبقع �سوء التغذية والبالغرا. وقد  ال�سم�ط. وتكون م�سكالت اجللد االأ

تكون بع�ص اأمرا�ص التقرح�ت اأو م�سكالت اجللد عالمة على مر�ص خطر، مثل ال�سل اأو الزهري اأو اجلذام.

مرا�ص اجللدية التي تت�س�به يف  كرث انت�س�راً  يف املن�طق الريفية. ولكن يوجد مئ�ت من اأنواع االأ يع�لج هذا الف�سل امل�سكالت اجللدية االأ
معظمه� وي�سعب التمييز بينه� مع اأن اأ�سب�به� وعالج�ته� خمتلفة.

إذا كانت امل�صكالت اجللدية خطرة  اطلبوا امل�صاعدة الطبية ا
إذا تدهورت احلالة رغم العالج اأو ا

قواعد عامة ملعاجلة م�صكالت اجللد

جراءات الع�مة مفيدة رغم احل�جة ملع�جلة خ��سة للعديد من م�سكالت اجللد. غ�لب�ً  م� تكون هذه االإ

وىل: القاعدة االأ
اأو تنّز قيح�ً   اإذا ك�نت بقعة اجللد امل�س�بة �س�خنة موؤملة 
)�سديدا ً( ف�إن عالجه� يكون ”�س�خن� ً“: ن�سع عليه� قطع 

قم��ص رطبة �س�خنة )كم�دات �س�خنة(.

القاعدة الثانية:
اإذا ك�نت بقعة اجللد امل�س�بة ذات رائحة كريهة اأو ك�نت 
ت�سبب احلكة )الهر�ص ( اأو تنز �س�ئال ً �س�في� ً ف�إن عالجه� 
ب�ردة  رطبة  قم��ص  قطع  عليه�  ن�سع   :“ ”ب�رداً  يكون 

)كم�دات ب�ردة(.



وىل: تفا�صيل خا�صة بالقاعدة االأ
اإذا ظهرت على اجللد عالم�ت العدوى ال�سديدة اأو االلته�ب الت�لية:

- الته�ب )احمرار اأو اغمق�ق يف لون اجللد حول البقعة امل�س�بة(
- ورم )انتف�خ(

- اأمل )وجع(
- �سخونة )ي�سعر امل�س�ب ب�سخونة البقعة(

- قيح )�سديد(

ف�ملع�جلة تكون ك�لت�يل:
- نح�فظ على اجلزء امل�س�ب ه�دئ�ً  ونرفعه )فوق م�ستوى بقية اأجزاء اجل�سم(.

�س�بة. - ن�سع كم�دات م�ء �س�خنة )اأو قطع قم��ص م�سبعة ب�مل�ء ال�س�خن( على مك�ن االإ
مل. �سبريين اأو البن�دول لتخفيف االأ - ميكن ا�ستخدام االأ

- ن�ستعمل امل�س�دات احليوية اإذا ك�ن االلته�ب �سديدا ً اأو اإذا ك�نت حرارة امل�س�ب مرتفعة 
رثرومي�سني(. )البن�سيلني اأو ال�سلفون�ميد اأو االإ

عالم�ت اخلطر ت�سمل: انتف�خ العقد اأو الغدد اللمف�وية، اأو وجود خط اأحمر فوق املنطقة 
فيجب  العالج  بف�سل  العالم�ت  تتح�سن هذه  ف�إن مل  كريهة.  رائحة  انبع�ث  اأو  امل�س�بة، 

ا�ستعم�ل م�س�د حيوي وطلب امل�س�عدة الطبية يف اأ�سرع وقت ممكن.

تفا�صيل خا�صة بالقاعدة الثانية:
اإذا ت�سكلت يف اجلزء امل�س�ب نفطة )فق�عة م�ء( اأو ق�سر اأو نز قيح�ً ، اأو انبعث 

عنه رائحة كريهة اأو ت�سبب بحكة اأو حرقة اأو وخز، نع�لج ك�لت�يل:
اإليه  - ن�سع على اجللد امل�س�ب كم�دات مبللة مب�ء ب�رد، وميكن اإ�س�فة اخلل 
)ملعقت�ن كبريت�ن من اخلل ليرت من امل�ء املغلي اأو امل�ء املعقم. يربد امل�ء قبل 

ا�ستخدامه(.
مزيج  من  قليالً   ن�سع  جديد،  جلد  ظهور  ويبداأ  اجللد  ح�ل  تتح�سن  عندم�   -
من بودرة ”الت�لك“ وامل�ء: مقدار واحد من البودرة مع مقدار واحد من امل�ء. 
فرجن  )بودرة الت�لك اأو الطلق Talc: وهي م�سحوق معدين عطر لطيف اأخذه االإ
عن العرب و �سموه ب��سمه العربي.وهو يتكون من �سيلي�سيت املغنيزيوم و�سيلي�سيت 

ملنيوم(. االأ
اأن من�سحه بزيت نب�تي  �س�بة وي�سمك اجللد اجلديد ميكن  - عندم� ت�سفى االإ

لتليينه.



إر�صادات ال�صتعمال الكمادات ال�صاخنة: ا

-1 نغلي امل�ء ونرتكه يربد قليالً  املمكن و�سع اليد فيه.

-2 نطوي قطعة من القم��ص النظيف بحيث تكون اأكرب قليال ً من بقعة اجللد 
�س�يف. امل�س�بة. نبلل قطعة القم��ص ب�مل�ء ال�س�خن ونع�سره� من امل�ء االإ

-3 ن�سع الفوطة على اجللد امل�س�ب.

-4 نغطي الفوطة بقطعة رقيقة من الن�يلون اأو ال�سيلوف�ن اأو البال�ستيك.

-5 نلف الفوطة مبن�سفة للمح�فظة على �سخونته�.

-6 نبقي اجلزء امل�س�ب مرفوع�ً . 

-7 عندم� تربد الفوطة نرفعه� ونغم�سه� مرة ث�نية يف امل�ء ال�س�خن ونكرر 
العملية من اأوله�.

القاعدة الثالثة:
�سعة ال�سم�ص يف الع�دة )اأي  اإذا ك�نت البقع امل�س�بة معر�سة الأ
فيجب  القدمني(  اأو  اليدين  اأو  الرتبة  اأو  الوجه  على  موجودة 

حم�يته� من ال�سم�ص.

القاعدة الرابعة:
اأم� اإذا ك�نث البقع امل�س�بة يف من�طق من اجل�سم تغطيه� الثي�ب 
�سعة ال�سم�ص املب��سرة مرتني اأو  يف الع�دة، فعليك اأن تعر�سه� الأ

3 مرات يف اليوم ملدة 10 اإىل 20 دقيقة كل مرة.
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اجلرب )حكة ال�صبع �صنوات(
كالن اأو  طف�ل ب�سكل خ��ص، وهو يوّلد نتوءاً  �سغرية جداً  ت�سبب رغبة �سديدة يف احلك�ك )احلكة اأو االأ اجلرب م�سكلة �س�ئعة عند االأ

الهر�ص( وتظهر على خمتلف اأجزاء اجل�سم، وخ�سو�سً�:

ينتج اجلرب عن حيوان�ت �سغرية ت�سبه الرباغيث
ال�سغرية اأو البق، حتفر اأنف�ق�ً  حتت اجللد. وينت�سر 

جلرب عن طريق مل�ص جلد امل�س�ب اأو ثي�به اأو فرا�سه.
ويولد حك جلد امل�س�ب الته�ب�ت وقروح�ً  متقيحة،

واأحي�ن�ً  انتف�خً� يف الغدد اللمفية اأو ارتف�ع�ً  يف احلرارة.

املعاجلة:
- يجب مع�جلة جميع اأفراد الع�ئلة اإذا ك�ن اأحد اأفراده� م�س�ب�ً  ب�جلرب.

هم. على امل�س�ب اال�ستحم�م يومي�ً  مع تغيري ثي�به، وق�ص اأظ�فره. - النظ�فة ال�سخ�سية هي االأ
ف�سل اأن تغلى( ون�سره� يف اأ�سعة ال�سم�ص ثم كويه� اإن اأمكن )وميكن و�سع املالب�ص يف كي�ص من  - تغ�سل الثي�ب واأغطية الفرا�ص )واالأ

الن�يلون وربطه جيداً  مدة ع�سرة اأي�م. وهي فرتة ك�فية لقتل ح�سرة اجلرب(.
- ن�ستخدم اأحد امل�ستح�سرات الت�لية يف املع�جلة:

اأ- ندهن ج�سم امل�س�ب مبرهم اأو حملول ”غ�م� بنزين هك�س�كلورايد“ )ويعرف جت�ري�ً  ب�أ�سم�ء اأخرى منه�: ”كويل“، و“غ�مني“ و“غ�م�ك�سني“ �ص 373(، 
نف�ق التي تختبئ فيه� احل�سرة. يجري دهن اجل�سم كله من الرقبة نزوال  مك�ن لتفتيح االأ وذلك بعد حم�م دافئ ب�مل�ء وال�س�بون وا�ستخدام ليفة خ�سنة قدر االإ
�س�بع، واملع�سم، واخل�سر وثن�ي� البدن )نحت�ج اإىل حوايل 30 - 60 غرام�ً  من املرهم اأو 60 - 120 ملليرتاً   ً )م� عدا الوجه(. ويدهن ب�سكل خ��ص م� بني االأ

من املحلول(. يبقى الدواء على اجل�سم 12 �س�عة ثم يغ�سل ب�مل�ء وال�س�بون. بعد املع�جلة يلب�ص امل�س�ب مالب�ص نظيفة.
�س�بة م�ستمرة فيمكن تكرار املع�جلة بعد ا�سبوع.  غ�لب�ً  م� توؤدي هذه املع�جلة اإىل �سف�ء املري�ص، اأم� اإذا ت�أكد ان االإ

الغنم والبقر  ”اللندين“ )وهو م�ستح�سر ملع�جلة  اأرخ�ص ثمن�ً  من خالل ا�ستخدام م�ستح�سر  ”الغ�م�بنزين هك�س�كلورايد“ ب�سكل  اأي�س�ً  توفري  ب- ميكن 
يحتوي م�دة الغ�م�بنزل هك�س�كورايد ب�سكل مكثف(، ولكن بعد تخفيفه ك�لت�يل:

- يتم غ�سل اجل�سم كله ب�مل�ء ال�س�خن وال�س�بون.
- ي�سخن اللندين والف�زلني )اأو زيت خ��ص للج�سم( ويخلط�ن جيدا ً. - مقدار واحد من اللندين مع 15 مقدارا ً من الف�زلني )اأو م�ستح�سر زيت للج�سم(. يدهن 

اجل�سم بهذا املرهم م� عدا الوجه. يرتك املرهم على اجل�سم مدة 12 �س�عة ثم يغ�سل جيداً . 
- بعد املع�جلة يلب�ص امل�س�ب مالب�ص نظيفة وي�ستعمل فرا�س�ً  نظيف�ً .

مر. - يتم تكرار هذه املع�جلة بعد ذلك ب��سبوع، اإذا لزم االأ
ج- ميكن اأي�س�ً  ا�ستبدال مرهم اللندين والف�زلني ب�إ�س�فة 4 قطرات من اللندين اإىل ن�سف ليمونة ح�م�سة.  بعد انق�س�ء 5 دق�ئق يفرك اجل�سم ب�لليمونة م� 

كرب، ويرتك الدواء مدة 12 �س�عة على اجل�سم، كم� �سبق.  �س�بة االأ عدا الوجه، وتكون بداية الفرك عند اجلزء ذي االإ
�سبوع  تنبيه: اإن لندين الغ�م�بنزين هك�س�كلورايد، اأو اللندين قوي املفعول وميكن اأن يوؤدي ا�ستعم�له الزائد اإىل الت�سمم. ال ت�ستعملوه اأكرث من مرة واحدة يف االأ
طف�ل دون الع�م وا�ستبدلوه مب�ستح�سرات اأكرث اأم�ن� ً ك�لت�يل )ت�بع على  وا�ستحموا جيدا ً يف اليوم الت�يل بعد املع�جلة. ال ت�ستعملوا الغ�م�بنزين هك�س�كلورايد لالأ

ال�سفحة الالحقة(
د- منزج مقداراً  واحداً  من الكربيت مع 20 مقداراً  من الف�زلني )اأو مع 20 مقداراً  من زيت للج�سم، بح�سب م� يتوافر لديك( ثم ندهن اجل�سم )م� عدا 

الوجه( 3 مرات يومي�ً  وملدة 3 اأي�م.
ه- غ�سول )دهون( يرتكب من %25 بنزيل البنزرات اأو مرهم البنزانيل )�ص 373(.

و- الكروت�ميتون )يوراك�ص، �ص 373(.

اإن ظهور القرحة �سغرية على الع�سو الذكري واخل�سيتني والتي 
ت�سبب حكة هو عالمة �سبه موؤكدة على اإ�س�بة الطفل ب�جلرب.



القمل وال�صئبان
القمل ثالثة اأنواع: قمل الراأ�ص، وقمل اجل�سم، وقمل املغنب. وهو يعي�ص على اأجزاء اجل�سم التي حتتوي �سعرًا. 
تظهر ال�سئب�ن اأو ”ال�سيب�ن“ )وهي بي�ص القمل( على �سكل نق�ط بي�س�ء اأو م�سفرة معلقة على ال�سعر. 
التي  املنطقة  )اأو  الراأ�ص  يف  حكة  القمل  وي�سبب  اإزالته�.  �سعوبة  حيث  من  الراأ�ص  ق�سرة  عن  تختلف  وهي 

ي�سيبه�( وكذلك الته�ب�ً  يف اجللد وانتف�خ�ً  يف الغدد اللمفية، اأحي�ن�ً . ميكن جتنب القمل من خالل االهتم�م ب�لنظ�فة ال�سخ�سية، 
طف�ل، ف�إذا وجدمت فيه قمالً  فعليكم  ون�سر الو�س�ئد وال�سرا�سف يف ال�سم�ص كل يوم، واال�ستحم�م وغ�سل ال�سعر مرارًا. افح�سوا �سعر االأ

خرين. اأن تع�جلوه ب�سرعة. ال ت�سمحوا للطفل امل�س�ب ب�لقمل اأن ين�م مع االآ

املع�جلة:
دوية وذلك عن طريق فرك ال�سعر جيداً  ب�مل�ء  قمل الراأ�ص وقمل املغنب: غ�لب�ً  م� ميكنك التخل�ص من القمل من دون اللجوء اىل االأ

وال�س�بون اأو ال�س�مبو مدة 10 دق�ئق. نزيل ال�س�بون جيدا ً ون�ستعمل م�سط� ً رفيع� ً )الفالية(. 
نكرر احلم�م يومي�ً  وملدة 10 اأي�م.

- وعند ال�سرورة، نغ�سل ال�سعر ب�س�مبو من ”الغ�م�بنزين هك�س�كلورايد“، اأو الّلندين )مقدار 
واحد من اللندين مع 10 مق�دير م�ء( وال�س�بون. نرتك ال�س�مبو على ال�سعر مدة 10 دق�ئق ثم 
نغ�سل الراأ�ص جيداً  ب�مل�ء النظيف )انتبهوا: ال ت�سمحوا للندين ب�لو�سول اإىل العينني(. ميكن 
دوية التي  تكرار العالج بعد ا�سبوع اإذا ا�ستمر ظهور ال�سئب�ن وا�ستمرت احلكة. وتفيد اأي�س� ً االأ

حتتوي ”البريثرين“ و“البيربونل“، وهي اأقل خطورة )�ص 373(.

- للتخل�ص من ال�سئب�ن ميكن فرك ال�سعر مبحلول من اخلل ال�س�خن املمزوج ب�مل�ء )مقدار 
من اخلل مع مقدار من امل�ء( ملدة ن�سف �س�عة. ثم مي�سط ال�سعر جيداً  مب�سط ذي اأ�سن�ن 

رفيعة )الفالية(. وينقع م�سط ال�سخ�ص امل�س�ب يف حملول من اخلل وامل�ء مدة �س�عة، مع االهتم�م بنظ�فة غط�ء الفرا�ص والثي�ب.

ب�ل�س�بون ب�سكل  اأي�م. وبعد كل حم�م، نغ�سل امل�س�ب  ال�س�خن يومي�ً  وملدة 10  امل�ء  قمل اجل�سم: ننقع اجل�سم بك�مله يف حم�م من 
جيد ون�ستعمل الفالية حول املن�طق التي يوجد به� �سعر اجل�سم. وعند ال�سرورة، ن�ستخدم عالج اجلرب ذاته. نبقى الثي�ب والفرا�ص 

نظيفة.

البق )بق الفرا�ص(
ث�ث( واحليط�ن. وهي تقر�ص ع�دة  وهي ح�سرات �سغرية جداً  وزاحفة وم�سطحة ال�سكل. تختبئ داخل الفرا�ص واملالي�ت:املوبيلي� )االأ

يف الليل، وغ�لب�ً  م� تظهر ع�س�ته� على �سكل جمموع�ت اأو خطوط.

للتخل�ص من بق الفرا�ص نغ�سل املالي�ت ون�سع م�ء مغلي� ً على ق�عدة ال�سرير. نر�ص م�دة الكربيت على الفرا�ص 
واملوبيلي� وال�سج�د وال ن�ستخدمه� مدة 3 اأ�س�بيع. نت�أكد بعده� من اإزالة بودرة الكربيت قبل اإع�دة ا�ستعم�ل 

ث�ث. االأ
للوق�ية من بق الفرا�ص، نن�سر الفرا�ص واملالي�ت يف ال�سم�ص ب�سكل متكرر.



القراد والرباغيث

مرا�ص اخلطرة اأو ح�الت من ال�سلل ب�سبب ل�سع القراد. ميكن الوق�ية من هذه امل�سكالت اإذ اأزلن� احل�سرة خالل �س�ع�ت  ينت�سر بع�ص االأ
م�كن التي يكرث فيه� القراد. حمدودة. ولهذا، افح�سوا اجل�سم جيداً  بعد املرور يف االأ

ن بق�ءه قد ي�سبب الته�ب� ً. ال ت�سد القرادة  عند اإزالة القرادة امللت�سقة ب�جللد بقوة يجب الت�أكد من اإزالة راأ�سه� اأي�س� ً من حتت اجللد، الأ
جب�ره� على ترك اجللد: من ج�سمه� حتى ال ينقطع راأ�سه�. وميكن اتب�ع اإحدى الو�س�ئل الت�لية الإ

مك�ن اأال نع�سر بطنه� املنتفخ. نزيل القرادة بلطف  - نلقط البقة قرب فمه� مبلقط )هو ذلك اجلزء امللت�سق ب�جللد( ونح�ول قدر االإ
وب�إحك�م. ال نلم�ص القرادة بعد اإزالته� بل نحرقه�.

- اأو، نقرب راأ�ص �سيج�رة م�ستعلة من القرادة اأو ن�سع بع�ص الكحول عليه�.

مل اأو الهر�ص )احلكة  دوية املو�سوفة لعالج اجلرب )�ص 199( . لتخفيف االأ زالة القرادة ال�سغرية اأو الرباغيث ميكن ا�ستعم�ل اأحد االأ والإ
ر�س�دات اخل��سة ب�لتخل�ص من احلكة )�ص 203(. �سربين واتب�ع االإ / الن�جت عن ع�سة القرادة اأو الرباغيث ميكن تن�ول االأ

ومن اأجل منع القراد والرباغيث من الع�ص ميكن ر�ص بودرة الكربيت على اجل�سم قبل الذه�ب اإىل احلقل اأو احلر�ص )الغ�بة(. تو�سع 
بط. البودرة ب�سكل خ��ص على املع�سم واخل��سرة والك�حل خ�سو�س�ً  وحتت االإ

القروح ال�صغرية املتقيحة

تت�سكل االلته�ب�ت اجللدية التي تكون على �سكل قروح فيه� قيح )�سديد( نتيجة اخلدو�ص الن�جتة عن 
ل�سع�ت احل�سرات، اأو نتيجة للجرب، اأو ب�سبب اأي اإث�رة للجلد ب�أظ�فر قذرة.

املع�جلة والوق�ية:
- نغ�سل القروح جيداً  ب�ل�س�بون وامل�ء املربد )بعد غليه( ويتم نقع ق�سرة القرحة بلطف. نكرر العملية 

كل يوم م� دام هن�ك قيح.
- نرتك القروح ال�سغرية مك�سوفة، اأم� القروح الكبرية فيجب تغطيته� ي�سم�دات وتبديل هذه ال�سم�دات مراراً .

- ن�ستعمل امل�س�دات احليوية ك�أقرا�ص البن�سلني )�ص 351( اأو اأقرا�ص ال�سلف� )�ص 358( اإذا ك�أن اجللد املحيط ب�لقرحة اأحمر و�س�خنً�، 
اأو اإذا ك�ن ال�سخ�ص حمموم�ً ، اأو اإذا ظهر انتف�خ يف الغدد اللمفية اأو ظهرت خطوط حمراء على اجللد الذي يحيط ب�لقرحة.

طف�ل جيداً  اأو تغطية  ن احلك يزيده� �سوءاً  وين�سر العدوى، اإىل اأجزاء اأخرى من اجل�سم. يجب تقليم اأظ�فر االأ - ال نحك القروح الأ
اأيديهم بقف�زات ملنعهم من احلك.

خرين اأو ين�م معهم، فهذه االلته�ب�ت �سريعة االنتق�ل. - ال ن�سمح للطفل امل�س�ب بقروح ب�أن يلعب مع االآ



القوباء )احل�صف احلزاز، اإمبيتيجو(

القوب�ء الته�ب ت�سببه البكتريي�، وتنتج عنه قروح تنت�سر ب�سرعة وله� ق�سرة �سفراء المعة. وكثريا ً. 
طف�ل، وخ�سو�س�ً  حول الفم، وتظهر كذلك على فروة الراأ�ص.  م� تظهر هذه القروح على وجوه االأ
ظ�فر  خرين عن طريق هذه القروح مب��سرة اأو بوا�سطة االأ وميكن اأن تنتقل القوب�ء ب�سهولة اإىل االآ

امللوثة.

املعاجلة:
- نغ�سل اجلزء امل�س�ب ب�مل�ء املغلي )بعد تربيده( وال�س�بون 3 اإىل 4 مرات يومي�ً  وننقع الق�سرة 

زالته� بلطف. الإ
- ندهن القروح مب�ء البنف�سج )بنف�سجي اجلنطي�ن اأو جن�سي�ن فيولني -�ص 371( اأو ن�سع مرهم م�س�د حيوي يحتوي على الب��سيرتا�سني 

مثل البول�سبورين )�ص 371(
�س�بة تغطي م�س�حة كبرية اأو نتج عنه� ارتف�ع يف احلرارة فيجب ا�ستعم�ل اأقرا�ص البن�سيلني )�ص 351( اأو الدكلوك�س��سيلني )�ص  - اإذا ك�نت االإ
رثرومي�سني )�ص 355( اأو الكوترميوك�س�زول  351(. واإذا ك�ن ال�سخ�ص ح�س��س� ً للبن�سلني اأو بدا اأن هذه امل�س�دات غري فّع�لة ن�ستخدم االإ

)�ص 358(.

الوقاية:
ر�س�دات الرئي�سية للنظ�فة ال�سخ�سية )�ص 133(. نعطي الطفل امل�س�ب حم�م� ً كل يوم مع حم�يته من البق ول�سع�ت الذب�ب.  - نتبع االإ

اأم� الطفل امل�س�ب ب�جلرب فيجب مع�جلته يف اأ�سرع وقت ممكن.
وىل للقوب�ء. خرين. ويجب البدء ب�لعالج فور ظهور العالم�ت االأ طف�ل االآ - ال ن�سمح للطفل امل�س�ب ب�لقوب�ء ب�أن يلعب اأو ين�م مع االأ

الدّمل واخلّراج
القيح )ال�سديد( حتت اجللد،  كي�س�ً  من  اأو  تقيح�ً   ي�سبب  الته�ب  اأو اخلراج، هو  الدمل، 
ويكون يف اأحي�ن اأخرى نتيجة جرح اأو ا�ستعم�ل حقنة ملوثة. اأو قد ي�سببه الته�ب جذور ال�سعر 
يف اجللد. الدمل موؤمل، واجللد املحيط به يكون �س�خن� ً، اأحمر اللون. وميكن اأن ي�سبب انتف�خً� 

يف الغدد اللمفية وارتف�ع�ً  يف احلرارة.

املعاجلة:
- ن�سع كم�دات �س�خنة فوق الدمل عدة مرات يف اليوم )�ص 195(.

- نرتك الدمل حتى ينفتح من تلق�ء نف�سه. نوا�سل و�سع الكم�دات ال�س�خنة بعد انفت�حه. ن�سمح للقيح ب�أن يخرج ولكن ال ن�سغط على 
ن ذلك ميكن اأن ي�س�عد على نقل العدوى اإىل اأجزاء اأخرى الدمل وال نع�سره الأ

- واإذا ك�ن الدمل موؤمل�ً  جداً  ومل ينفتح بعد مرور 2 اأو 3 اأي�م على ا�ستخدام كم�دات امل�ء ال�س�خن، فقد يفيد )اإحداث �سق فيه( كي 
مك�ن. مل ب�سرعة. اطلبوا امل�س�عدة الطبية عند االإ ي�سّرف القيح منه. وهذا يخفف من االأ

اأقرا�ص  اأو  البن�سلني )�ص 351(  اأقرا�ص  ا�ستعم�ل  فيمكن  ب�رتف�ع يف احلرارة  اأو  اللمفية  العقد  اأو  الغدد  ب�نتف�ج  الدمل  ت�سبب  اإذا   -
رثرومي�سني )�ص 355(. االإ



ال�صرى والطفح الذي ي�صتثري احلكة
لرجيا( )ردات فعل احل�صا�صية اأو االأ

قد يوؤدي تنف�ص اأ�سي�ء معينة اأو كله� اأو مل�سه� اأو حقن االن�س�ن به� اإىل ظهور طفرة اأو طفح يثري 
م�س�ب�ً   ال�سخ�ص  يكون  عندم�  هذا  ويحدث  ال�سرى.  اأو  ك�ل(  االأ اأو  )الهر�ص  احلك  يف  الرغبة 

لرجي�، راجع �ص166(. �سي�ء. )ملزيد من املعلوم�ت عن احل�س��سية اأو االأ بح�س��سية جت�ه تلك االأ

يظهر ال�سرى على �سكل بقع �سميكة اأو بثور �سبيهة بل�سع�ت النحل، وهو يثري الرغبة يف احلك ب�سكل 
جنوين. وقد يظهر ال�سرى ويختفي ب�سرعة اأو انه قد ينتقل من مك�ن يف اجل�سم اإىل اآخر.

البن�سيلني  حقن  وخ�سو�س�ً   دقيقة،  مراقبة  معينة  اأدوية  تن�ول  على  فعل  رد  اأي  مراقبة  يجب 
وم�س�ذات الت�سمم اأو امل�س�دات امل�ستخرجة من م�سل احل�س�ن. اإن الطفح اأو ال�سرى الن�جت عن 

دوية قد يظهر بعد حقن الدواء بفرتة ترتاوح م� بني دق�ئق معدودة وع�سرة اأي�م. االأ

إذا ظهر �صرى اأو طفح ي�صتثري احلك اأو اأي ح�صا�صية )األرجيا( ا
اأخرى بعد تناول اأو حقن اأي دواء فيجب

اأن تتوقف عن ا�صتعماله حاال ً واأال تعود اإىل ا�صتعماله طيلة عمرك!
هذا مهم جدا ً و�صروري لتجنب ”�صدمة احل�صا�صية“ )انظر �ص 70(.

معاجلة احلكة:

- اال�ستحم�م مب�ء ب�رد اأو ا�ستعم�ل كم�دات ب�ردة، مبللة ب�مل�ء الب�رد اأو مغمو�سة يف م�ء الثلج.
- الكم�دات املغمو�سة يف م�ء ال�سوف�ن اأو الن�س�ء ميكنه� اأي�س�ً  اأن ت�س�عد على التخفيف من الرغبة يف احلك اأو الهر�ص: يغلى الن�س�ء ثم 

ي�سفى وت�ستعمل م�وؤه بعد تربيده� )ويفيد الب�بوجن كذلك(.
م�س�د  ا�ستعم�ل  املمكن  فمن  �سديدة  احلك  يف  الرغبة  ك�نت  اإذا   -
)�ص  الكلورفنريامني  اأو   386 �ص  الربوميث�زين،  مثل  اله�ست�مني، 

.)387
- حلم�ية الطفل من اأن يخد�ص نف�سه عند احلك، من الواجب تقليم 

اأظ�فره تقليم�ً  جيداً  اأو تغطية يديه بقف�زات اأو جوارب.



خرى التي تثري احلك اأو حرقة اجللد �صياء االأ النباتات واالأ

ي�سبب بع�ص النب�ت�ت )ومنه� ال�سّم�ق واللبالب ال�س�م( عند مالم�سته اجللد طفح�ً  اأو حرقة اأو 
ت�سبب  اأن  والديدان ميكن  بع�ص احل�سرات  و�سعريات  اإفرازات  وان  نطف�ت مع رغبة يف احلك. 

ردود فعل مم�ثلة.

�سخ��ص امل�س�بني ب�حل�س��سية  وقد يظهر طفح اأو لطخ�ت اأو رقم موؤملة تغرّي مك�نه� على ب�سرة االأ
حذية املط�طية لرجي�( عند مالم�سة اأ�سي�ء حمددة، ك�الأ )االأ

وال�س�بون  والعطور  الوجه  وم�س�حيق  خرى،  االأ دوية  االأ وبع�ص  ذن  االأ وقطرة  ال�س�ع�ت  واأ�س�ور 
رانب وغريه�. والوبر اأو �سعر الكالب والقطط واالأ

املعاجلة:
الن�س�ء  ويفيد و�سع عجينة من  وابتع�ده� عن مالم�سة اجللد.  اأ�سب�به�  بزوال  نف�سه�  تلق�ء  تزول من  تهيج اجللد  نواع من  االأ كل هذه 
يف  الرغبة  وتخفيف  تهدئة  على   )386 )�ص  اله�ست�مني“،  ”م�س�د  وي�س�عد  احلك.  يف  الرغبة  تهدئة  على  الب�رد  وامل�ء  ال�سوف�ن  اأو 
مل. اأم� يف احل�الت ال�سديدة فيمكن ا�ستعم�ل كرمي يحتوي على الكورتيزون اأو  �سبريين على احلد من االأ احلك اأو الهر�ص، وي�س�عد واالأ

الكورتيكو�ستريويد )ال�سرتويد الق�سري، �ص 371(. للوق�ية من االلته�ب يجب اإبق�ء املنطقة امل�س�بة من اجللد نظيفة.

الزونا )العقبولة املنطقية، الهرب�ص املنطقي، الهرب�ص زو�صرت اأو ال�صينغالت(

العالمات:
املوؤملة ب�سكل فج�ئي وعلى ج�نب  البثور والنفط�ت  اأو بقعة من  اإن ظهور خط 
�س�بة ب�لزون�. وتظهر الزون� يف معظم  واحد من اجل�سم هو ع�دة دليل على االإ
احل�الت على ال�سدر اأو الظهر اأو الرقبة اأو الوجه. وتدوم النفط�ت يف الع�دة 
مل اأحي�ن�ً  فرتة  مدة اأ�سبوعني اأو ثالثة اأ�س�بيع ثم تزول تلق�ئي�ً . وقد يدوم االأ

اأطول اأو قد يعود حتى بعد �سف�ء النفط�ت بوقت طويل.

اإن الفريو�ص الذي ي�سبب العقبولة هو الفريو�ص ذاته الذي ي�سبب جدري امل�ء، 
امل�ء.  بجدري  اأ�سيبوا  اأن  لهم  �سبق  الذين  �سخ��ص  االأ الع�دة  يف  ي�سيب  وهو 
مثل  خطورة  اأكرث  مل�سكالت  اإنذاراً   تكون  قد  )ولكنه�  خطرة  لي�ست  والزون� 

يدز / ال�سيدا“ �ص 399(. ال�سرط�ن اأو ”االإ

املعاجلة:
- ن�سع �سم�داً  خفيف�ً  على طفح العقبولة ملنع احتك�كه� ب�ملالب�ص.

امل�س�دات  ا�ستعم�ل  من  ف�ئدة  )ال  مل  االأ لتخفيف  �سبريين  االأ نتن�ول   -
احليوية(.



االلتهابات الفطرية )ال�صعفة، التينيا، القوباء احللقية(

ميكن اأن تظهر االلته�ب�ت الفطرية يف اأي مك�ن من اجل�سم، لكنه� غ�لب�ً  م� تظهر يف املواقع الت�لية:
- بني الفخذين  - بني اأ�س�بع اليدين والقدمني  - فروة الراأ�ص                   - اأجزاء الب�سرة اخل�لية من  

ال�سعر  )القوب�ء احللقية(   )القدم الري��سية / �سعفة القدم(  )حكة اجلوكي(  )�سعفة الراأ�ص اأو الثعلبة(     

�س�ب�ت الفطرية على �سكل دوائر وقد تثري الرغبة يف احلك والهر�ص. وت�سبب �سعفة الراأ�ص بقع�ً  مدورة مع جف�ف يف  تكون معظم االإ
اجللد وت�س�قط يف ال�سعر. اأم�أ اأظ�فر اليد اأو القدم امل�س�بة ب�لفطر فتكون خ�سنة و�سميكة.

املعاجلة:
ذلك  يكون  وقد  وال�س�بون،  ب�مل�ء  يومي�ً   ب�لفطر  امل�س�ب  اجلزء  غ�سل  يجب   -

ك�في�ً  لتحقيق ال�سف�ء.
الثي�ب  نبدل  وال�سم�ص.  للهواء  مك�سوفة  امل�س�بة  جزاء  االأ بق�ء  الإ جهدن�  نبذل   -
الداخلية اأو اجلوارب بكرثة كلم� اأمكن، وخ�سو�س�ً  عند التعرق، ويف�سل جتّنب 

الثي�ب امل�سنوعة من الن�يلون وا�ستبداله� مبالب�ص قطنية.
- ن�ستعمل مرهم�ً  مكون�ً  من الكربيت والف�زلني )مقدار واحد من الكربيت مع 
10 مق�دير من الف�زلني(. ي�ستعمل املرهم مرتني يف اليوم حتى حتقيق ال�سف�ء 

)بعد ا�سبوعني اإىل 7 اأ�س�بيع(. نوا�سل ا�ستعم�ل املرهم مدة ا�سبوع بعد ال�سف�ء.
اأو  ال�س�لي�سيليك  ح�م�ص  على  حتتوي  التي  وامل�س�حيق  الكرمي  ي�س�عد  قد   -

ندي�سيلينيك اأو التلن�فتيت )ت�ين�كتني �ص 372( على �سف�ء الفطر بني اأ�س�بع اليدين وعلى اأ�س�بع القدمني والع�نة. االأ
وميك�نيزول،  وديرموكورت،  ”كلوتريمي�زول“،  منه�  الفطر.  ملع�جلة  اجل�هزة  التج�رية  املراهم  من  م�ستح�سرات  عدة  هن�ك   -

وكيتوكين�زول وغريه�. وهي ت�ستعمل مرتني يف اليوم مدة 2 اىل 4 اأ�س�بيع.
- يف ح�ل �سعفة الراأ�ص احل�دة، وح�الت الفطر املنت�سرة على نط�ق وا�سع، وح�الت الفطر الذي ال ت�سفيه العالج�ت املو�سوفة اأعاله، يجب 
طف�ل )�ص 372(. وقد يكون من  ا�ستعم�ل الغريزيوفولفني عن طريق الفم مبعدل غرام واحد كل يوم للب�لغني، ون�سف غرام كل يوم لالأ
ال�سروري ا�ستعم�ل هذا الدواء على مدى فرتة متتد من ب�سعة اأ�س�بيع اإىل ب�سعة اأ�سهر )12-8 اأ�سبوع�ً ( وذلك من اأجل حتقيق ال�سف�ء 

جراء فحو�س�ت خمربية )معملية( للدم. ف�سل يف هذه احل�الت الرجوع اإىل الطبيب اأو الع�مل ال�سحي الإ الت�م. ومن االأ
- وكثريا ً م� ي�سفى الطفل عندم� يبلغ من �سعفة الراأ�ص تلق�ئي� ً )اأي عندم� ي�سبح عمره بني 11 و14 ع�م� ً(. وااللته�ب�ت الفطرية احل�دة 
والتي تكون بقع� ً منتفخة مملوءة ب�ل�سديد يجب مع�جلته� ب��ستعم�ل كم�دات من امل�ء ال�س�خن )�ص 195(. ومن ال�سروري اإزالة ال�سعر 

مك�ن ا�ستخدام الغريزيوفولفني. من املك�ن امللتهب. ويجب عند االإ



الوق�ية من االلته�ب�ت الفطرية:
اإن القوب�ء احللقية وجميع اأنواع االلته�ب�ت الفطرية هي �سريعة العدوى، اأي اأنه� تنت�سر ب�سهولة. وملنع انتق�له� من طفل اإىل طفل ميكن 

تنفيذ اخلطوات الت�لية:
خرين. طف�ل االآ - عدم ترك الطفل امل�س�ب ين�م مع االأ

- عدم ال�سم�ح للطفل ب��ستعم�ل م�سط اأو ثي�ب غريه اإال بعد الت�أكد من نظ�فته� اأوالً .
- مع�جلة الطفل امل�س�ب فوراً .

البقع البي�صاء على الوجه واجل�صم

بقع  والظهر  وال�سدر  الرقبة  لوان(: كثرياً  م� تظهر على  االأ لوان )مبوق�صة  االأ التينيا متعددة  اأو  ال�صعفة 
�سغرية داكنة اأو بي�س�ء اللون وتكون حدوده� وا�سحة بدقة، وغري منتظمة. وغ�لب�ً  م� تكون هذه البقع هي 
لوان، التي ال تثري احلكة ع�دة، وقد يغطيه� الق�سر بع�ص ال�سيء. وال�سعفة املتعددة  الته�ب�ت ال�سعفة متعددة االأ

لوان هي الته�ب فطري ب�سيط لي�ست له� اأهمية طبية. االأ

املعاجلة:
- ميكن حت�سري كرمي من الكربيت والف�زلني )مقدار واحد من الكربيت مع 10 مق�دير من الف�زلني( ن�سع 

الكرمي على البقع يومي�ً  اإىل اأن تزول. نوا�سل العالج مدة اأ�سبوع اآخر بعد ال�سف�ء. اأو ميكن ا�ستعم�ل اأي مرهم �سد الفطري�ت )راجع 
�ص 372(.

- اأم� ثيو�سلف�ت ال�سوديوم )وهو م�دة ت�ستخدم يف تظهري ال�سور الفوتوغرافية( فمفعوله اأف�سل: نذوب مقدار ملعقة كبرية من ثيو�سلف�ت 
على من اجل�سم، ثم نفرك اجللد بقطنة مبللة ب�خلل. نغ�سل اجللد ب�مل�ء بعد 15 دقيقة  ال�سوديوم يف كوب من امل�ء وندهن به الق�سم االأ

)�ص 372(.
- وللوق�ية من عودة هذه البقع مرة اأخرى، قد ن�سطر اإىل تكرار املع�جلة اأكرث من مرة كل اأ�سبوعني.

- وميكن اأي�س�ً  ا�ستخدام املراهم التج�رية اجل�هزة مثل: �سل�سني اأو ال�سيلينيوم �سلف�يد )�ص 372( اأو مرهم وتفيلدز.

الب�سرة  اأ�سح�ب  طف�ل  االأ خدود  على  تظهر  التي  البي�صاء  ال�صغرية  البقع  من  اآخر  نوع  وهن�ك 
اأقل و�سوح�  الداكنة والذين يق�سون وقت�ً  طويالً  يف ال�سم�ص. وتكون حدود هذا النوع من البقع 
الوقت عندم� يكرب الطفل، من دون عالج.  لي�ست معدية وال خطرة. وتزول مع  . وهي  ً وحتديداً 

ي عالج اآخر. جتنبوا ال�س�بون الك�وي وادهنوا البقع ب�لزيوت. ال ح�جة الأ

وخالف�ً  مل� يعتقده الن��ص ف�إن هذه البقع ال تدل على فقر الدم، وهي ال تزول بتن�ول ”املقّوي�ت“ 
والفيت�مين�ت. اإن البقع التي تظهر على الوجه فقط ال حتت�ج اإىل اأي مع�جلة.

�س�بة املبكرة باجلذام )�ص 191(. وال تكون  حتذير: اأحي�ن�ً ، قد تكون البقر الب�هتة دليالً  على االإ
الب�سرة( عند وخزه�  خرى من  االأ ب�ملن�طق  فيه� مق�رنة  ح�س��ص  االإ يقل  )اأو  ح�صا�ص  االإ فقدت  وتكون  ك�مل  ب�سكل  بي�س�ء  بقع اجلذام 

برة. واإذا ك�أن اجلذام �س�ئع�ً  يف منطقتكم فينبغي فح�ص الطفل. ب�الإ



البهاق )الو�صح، فيتيليغو، البقع البي�صاء على اجللد(

تفقد من�طق معينة من اجللد، عند بع�ص الن��ص ، لونه� الطبيعي، وتظهر على �سكل بقع 
عم�ر. وتظهر البقع يف الع�دة  بي�س�ء . وال ترتبط هذه احل�لة ب�لعمر بل قد حتدث يف كل االأ

على اليدين والقدمني والوجه واأعلى اجل�سم.

لي�ص  الفيتيليغو، وهو  اأو  البه�ص  اأو  البه�مة  اأو  الو�سح  اأو  البه�ق  اللون هذا:  وي�سّمى تغري 
مر�س� ً بل ميكن ت�سبيهه ب�ل�سيب الذي يظهر مع تقدم االن�س�ن يف العمر، ولي�ص له اأي عالج 
وال هو ي�ستدعي مع�جلة، ولكن يجب حم�ية البقع البي�س�ء من اأ�سعة ال�سم�ص ب�ملالب�ص اأو 

مبرمم من اأوك�سيد الزنك. وميكن ا�ستخدام مراهم جتميل جتعل الو�سح اأقل ظهوراً .

اأ�صباب اأخرى للبقع البي�صاء على اجللد
مرا�ص البقع البي�س�ء والتي ت�سبه البه�ق. ويف اأمريك� الالتينية مر�ص معد اأ�سمه  ي�سبب بع�ص االأ
البنت� )الداء املبقع، اأو الداء اجللدي اللولبي( وهو يبداأ بظهور بثور رم�دية اأو حمراء ترتك اأثر. 

اأ�سفر اللون اأو اأبي�ص.

تع�لج البنت� بحقن عي�ر 2.4 مليون وحدة من بن�سلني البنزاثني يف الوركني )1.2 مليون وحدة 
رثرومي�سني:  على كل جهة(. واإذا ك�ن امل�س�ب ح�س��سً� للبن�سلني ي�ستع��ص عنه ب�لترتا�سيكلني اأو االإ

500ملغ، 4 مرات يومي�ً  وملدة 15 يوم�ً .

لوان فى ال�سفحة  بع�ص االلته�ب�ت الفطرية ي�سبب بقع� ً بي�س�ء اأي�س� ً )انظر ال�سعفة متعددة االأ
ال�س�بقة(.

اأو احل�س�ف �ص  اأو ك�مل فقد ي�سببه التغذية ال�سديد )نق�ص الزالل، �ص 113،  اأم� فقدان �سيء من لون اجللد وال�سعر ب�سكل جزئي 
.)114

الكلف )قناع احلبل(

تظهر على كثري من الن�س�ء احلوامل بقع داكنة زيتية اللون يف الوجه والثديني واأ�سفل منت�سف البطن 
اللواتي  الن�س�ء  اأحي�ن�ً  عند  الكلف  ويظهر  الوالدة.  بعد  اأو تخف  البقع  تزول هذه  وقد  الكلف.  ت�سمى: 

ي�ستعملن حبوب منع احلمل. اإن هذه البقع طبيعية وال تدل على �سعف اأو مر�ص، وال حتت�ج اإىل عالج.



احل�صاف )البالغرا( وم�صكالت اأخرى �صببها �صوء التغذية
احل�س�ف هو �سكل من اأ�سك�ل �سوء التغذية التي توؤثر يف اجللد، كم� توؤثر يف اجله�ز اله�سمي والع�سبي، اأحي�ن�ً . وينت�سر احل�س�ف يف 
خرى بكرثة مق�بل كمي�ت قليلة من احلبوب والف��سولي� واللحم والبي�ص  املن�طق التي ي�أكل فيه� الن��ص الذرة والك�سرى واملواد الن�سوية االأ

خرى التي ت�س�عد على منو اجل�سم وحم�يته )�ص 110(. غذية االأ واخل�سر واالأ

عالمات �صوء التغذية كما تظهر على اجللد )انظر الر�سوم يف ال�سفحة الت�لية(:

طف�ل على �سكل عالم�ت يظهر �سوء التغذية على االأ يكون جلد الب�لغ امل�س�ب ب�حل�س�ف ج�ف ومت�سقق�ً ،   
داكنة ت�سبه الر�س�ت اأو الكدم�ت اأو القروح التي تق�سر، وتظهر ق�سور على اجللد �سبيهة ب�لق�سور التي تنتج عن   

وذلك على ال�س�قني )والذراعني اأحي�ن�ً (. حروق ال�سم�ص، وخ�سو�سً� يف املن�طق الت�لية:   
وقد تنتفخ القدم�ن اأي�س�ً  )انظر �ص 113(.        

حمر، وفقدان  ف�سالأ عن ذلك، فهن�ك عالم�ت اأخرى على �سوء التغذية، مثل انتف�خ البطن والقروح يف زواي� الفم، والل�س�ن املتقرح االأ
ال�سهية، وعدم زي�دة الوزن، وفقدان لون ال�سعر وت�س�قطه ب�سهولة. . . اإلخ )انظر الف�سل 11، �ص 112 و113(.

املعاجلة
كل املغذي: على امل�س�ب اأن يتن�ول يومي� ً كمية من احلبوب مثل الف��سولي� اأو العد�ص اأو الف�ستق )الفول  - ميكن �سف�ء احل�س�ف بتن�ول االأ
ف�سل  ال�سوداين(، اأو بع�ص الدج�ج )الفراخ( اأو ال�سمك اأو البي�ص اأو اللحم اأو اجلنب، اأو احلبوب املنوعة. ويف�سل ا�ستعم�ل القمح )واالأ

القمح الك�مل مع ق�سره( بدالً  من الذرة حيث ميكن.

- اإن تن�ول الفيت�مين�ت ميكن اأن ي�س�عد يف احل�الت احل�دة من احل�س�ف و�سوء التغذية، مع العلم ان تناول الطعام املغذي اأهم واأكرث 
فائدة )يف اأي ح�ل، يجب الت�أكد من ان الفيت�مني امل�ستعمل عني بفيت�مني ”ب“ B، وخ�سو�س�ً  الني��سني( وخمرية اجلعة )البرية( 

م�سدر غني ب�لفيت�مني، ”ب“.





الثوؤلول )النفرة، التلولة، ال�صنطة(

تظهر الث�آليل يف اأي مك�ن من اجل�سم ويدوم معظمه�، ع�دة، م� بني 3 و5 �سنوات، ثم تختفي . اأم� البقع 
امل�سطحة املوؤملة التي ت�سبه الث�آليل والتي تظهر على ب�طن القدم فقد تكون نوع� ً معين� ً من الث�آليل، )وقد 

تكون ”م�س�مري“ اأو ”ك�ّللو“(.

املعاجلة
حم��ص القوية اأو  - كثريا ً م� ت�س�عد العالج�ت املنزلية على �سف�ء الثوؤلول، ولكن يجب عدم ا�ستعم�ل االأ

نه� قد ت�سبب الته�ب�ت اأ�سواأ من الثوؤلول نف�سه. ع�س�ب ال�س�مة الأ االأ
- الث�آليل املوؤملة التي تظهر يف ب�طن القدم ميكن اإزالته� مب�س�عدة الع�مل ال�سحي.

ع�س�ء اجلن�سية عند الرجل اأو املراأة راجعوا �ص 402. - عن الث�آليل التي تظهر على االأ

امل�صمار )الكاّللو(

امل�سم�ر جزء من اجللد يكون �سميك�ً  وق��سي�ً . ويتكون امل�سم�ر نتيجة احتك�ك احلذاء ب�جللد اأو عندم� ت�سغط اإحدى اأ�س�بع القدم على 
اإ�سبع اأخرى. وميكن اأن يكون اأمل امل�سم�ر �سديداً  جداً .

املعاجلة:
- ن�ستعمل حذاء ال ي�سغط على امل�سم�ر.

مل الن�جت عن امل�سم�ر ميكن عمل الت�يل: - لتخفيف االأ
- ن�سّذب امل�سم�ر مبربد حتى ي�سبح رقيق�ً  من دون اأن جنرح القدم.   2 -1 ننقع القدم يف م�ء دافئ مدة 15 دقيقة. 

-3 ن�سّمد القدم حول امل�سم�ر ولكن من دون اأن نحدث �سغط يف احلذاء اأو بني اإ�سبع 
�سبع بقطعة قم��ص ن�عمة حتى ي�سمك ال�سم�د، ثم نق�ص  واأخرى: نلف القدم اأو االإ

فتحة حول امل�سم�ر.



با( حب ال�صباب )حب ال�صّ

كثرياً  م� تظهر بثور على وجود ال�سب�ب واملراهقني اأو على �سدورهم وظهورهم، وخ�سو�س�ً  اإذا 
ك�نت الب�سرة دهنية. وتكون البثور على �سكل كتل �سغرية له� روؤو�ص دقيقة بي�س�ء اللون ومتقيحة. 

اأو ذات روؤو�ص �سوداء اللون بفعل الو�سخ. وقد تكرب هذه البثور وتتقيح.

املعاجلة:
- نغ�سل الوجه مرتني كل يوم ب�مل�ء الدافئ وال�س�بون.

مك�ن. - نغ�سل ال�سعر مرة كل يومني عند االإ
ن اأ�سعة ال�سم�ص ت�س�عد على التخل�ص من البثور. م�كن امل�س�بة لل�سم�ص الأ - نعر�ص االأ

كل املغذي والوايف، و�سرب الكثري من امل�ء والنوم نوم�ً  ك�في�ً . - االأ
- ال ن�ستخدم املراهم اجللدية اأو مراهم ال�سعر الزيتية اأو املدهنة اأو امل�سمعة.

- قبل النوم: ندهن الوجه مبحلول من الكحول والكربيت )10 مق�دير من الكحول مع مقدار واحد من الكربيت(.
- للح�الت ال�سديدة التي تظهر فيه� نتوءات وجيوب من القيح وال تنفع فيه� اخلطوات ال�س�بقة: ن�ستعمل الترتا�سيكلني، كب�سولة واحدة، 4 

مرات يف اليوم، مدة 3 اأي�م، ثم كب�سولت�ن كل يوم. وقد يلزم اأن ت�أخذ كب�سولة واحدة اأو كب�سولتني يومي�ً على مدى �سهور.

�صرطان اجللد

البي�س�ء  الب�سرة  اأ�سح�ب  اجللد  �سرط�ن  ي�سيب 
من  اأكرث  ال�سم�ص  يف  طويالً   وقت�ً   يق�سون  الذين 
غريهم. وهو يظهر يف الع�دة يف املن�طق التي ت�سربه� 

ال�سم�ص بقوة، وخ�سو�س�ً :

ي�أخذ �سرط�ن اجللد اأ�سك�الً  خمتلفة كثرية، ويبداأ يف 
الع�دة على �سكل حلقة �سغرية لونه� كلون اللوؤلوؤ، مع 

وجود نتوء يف و�سطه�. وهى تنمو تدريج�ً .

زالته�. اإذا ظهرت قرحة مزمنة على  إذا متت معاجلتها يف الوقت املنا�صب. واجلراحة �سرورية الإ معظم �صرطانات اجللد غري خطرة ا
اجللد فيجب مراجعة الطبيب اأو الع�مل ال�سحي فقد تكون �سرط�ن�ً  جلدي�ً .

اإن تف�دي �سرط�ن اجللد ي�ستوجب اأن يحمي �س�حب الب�سرة الف�حتة ب�سرته من ال�سم�ص واأن يلب�ص غط�ء اأو قبعة. وعلى كل من �سبق اأن 
اأ�سيب ب�سرط�ن اجللد اأن يحمي نف�سه من اأ�سعة ال�سم�ص ب��ستعم�ل دهون اأو كرمي خ��ص للوق�ية من اأ�سعة ال�سم�ص )على اأن ال تقل درجة 

الوق�ية عليه عن 15(، ومرهم اأوك�سيد الزنك مفيد
اأي�س�ً  وهو قليل الثمن.



�صل اجللد اأو �صل الغدد اللمفية

عرا�ص الت�لية بدون اأمل: اإن امليكروب�ت التي ت�سبب �سل الرئة هي ذاته� التي ميكن اأن ت�سبب �سل اجللد اأحي�ن�ً ، فينتج عن ذلك االأ

يتطور �سل اجللد ببطء يف الع�دة، ويدوم طويالً  ويتكرر ظهوره على امتداد �سهور اأو �سنوات.

يف  املوجودة  تلك  وخ�سو�س�ً   )اللمف�وية(،  اللمفية  الغدد  ال�سل  ي�سيب  حي�ن  االأ بع�ص  وفى 
تقفل مدة من  ثم  قيح�ً   وتنّز  وتنفتح  امل�س�بة  الغدد  وتكرب  والكتف.  الرقبة  وم� بني  الرقبة 

الزمن ثم تنفتح مرة اأخرى وتنّز، من دون اأمل يف الع�دة.

املعاجلة:
مر اإجراء  يف ح�ل حدوث الته�ب مزمن اأو قرحة اأو انتف�خ يف الغدد اللمفية يجب مراجعة الطبيب اأو الع�مل ال�سحي، فقد ي�ستلزم االأ
فحو�ص يف املخترب ملعرفة ال�سبب. اإن عالج �سل اجللد ي�سبه عالج �سل الرئة )�ص 180(، للت�أكد من عدم مع�ودة املر�ص ال بد من املواظبة 

على اأخذ الدواء ملدة اأ�سهر بعد �سف�ء اجللد.

احلمرة والتهاب اجللد

مل. �سبب احلمرة هو بكتريي� املكورات  احلمرة )اإيريزيبيال�ص( هي الته�ب ح�د يف اجللد �سديد االأ
ال�سبحية )ال�سرتبتوكو�ص(، وهي تظهر على �سكل رقعة منتفخة حمراء �س�خنة، ذات حدود وا�سحة ، 
نف وت�سبب انتف�خ�ً  يف  وتنت�سر ب�سرعة على اجللد. وكثرياً  م� تبداأ احلمرة على الوجه مند طرف االأ

الغدد اللمفية وق�سعريرة وحمى.

اأي  اأي�س�ً  الته�ب ح�د ي�سيب اجللد واخلالي� حتته وقد يظهر يف  الته�ب اجللد )�سيلوليتي�ص( هو 
مك�ن من اجللد.  ويحدث، ع�دة، بعد جرح اأو خد�ص فى اجللد. ويكون االلته�ب اأعمق وحدود الرقعة 

اأقل و�سوح�ً  من ح�لة احلمرة.

املعاجلة:
يجب البدء مبع�جلة احلمرة والته�ب اجللد احل�د يف اأ�سرع وقت ممكن: اأ�ستعملوا اأقرا�ص البن�سيلني عي�ر 400 األف وحدة 4 مرات يوميً�. 
اأم� يف احل�الت ال�سديدة ف��ستعملوا حقن بن�سلني الربوك�يني: 800 األف وحدة كل يوم )اأنظر �ص 353(، واظبوا على تن�ول امل�س�دات 

مل. �سربين لتخفيف االأ احليوية ملدة يومني بعد زوال كل اأث�ر االلته�ب. ا�ستعملوا اأي�س�ً  الكم�دات ال�س�خنة وتن�ولوا االأ



الغنغرينا )الغنغرة الغازية / الغرغرينا(

تنتج الغنغرين� عن الته�ب �سديد اخلطورة ي�سيب اجلرح، فيتكون �س�ئل كريه الرائحة بني اللون 
اأو رم�دي. وقد تظهر بثور داكنة اللون على اجللد ملحيط ب�جلرح وقد تتكون فق�قيع هوائية داخل 
اللحم. يحدث هذا االلته�ب بعد اال�س�بة بفرتة ترتاوح م� بني 6 �س�ع�ت و3 اأي�م. وت�سوء ح�ل 

االلته�ب وينت�سر ب�سرعة، وقد يقتل امل�س�ب به خالل ب�سعة اأي�م اإن مل يع�لج ب�سرعة.

املعاجلة:
- نفتح اجلرح اإىل اأو�سع درجة ممكنة، ونغ�سله ب�مل�ء الف�تر )بعد غليه( وال�س�بون، ثم ننزع اللحم امليت وامل�س�ب ونغمر اجلرح عند 

وك�سجني(، مرة كل �س�عتني. مك�ن بـ“بريوك�سيد الهيدروجني“ )م�ء االأ االإ
- نحقن امل�س�ب ب�لبن�سلني )اأو كري�ست�لني البن�سيلني / البن�سلني البلوري( اإن اأمكن: مليون وحدة مرة كل 3 �س�ع�ت.

- يرتك اجلرح مفتوحا ً لتهويته. نطلب امل�صاعدة الطبية.

قرحة اجللد الناجتة عن �صعف الدورة الدموية

قرحة اجللد اأو التقرح�ت الكبرية املفتوحة قد تنتج عن اأ�سب�ب كثرية )�ص 20(. على ان القروح املزمنة على 
ك�حل ال�سخ�ص امل�سن واملراأة امل�س�بة ب�لدوايل ميكن اأن تكون نتيجة �سعف الدورة الدموية، فال يتحرك الدم 

ب�سرعة ك�فية يف ال�س�قني. وقد تت�سخم هذه القروح اإىل درجة كبرية. ويكون اجللد املحيط ب�لقرحة اأزرق 
اللون، مل�ع�ً  ورقيق�ً . وكثرياً  م� تنتفخ القدم.

املعاجلة:
إبقاء  هم هو ا - يكون �سف�ء مثل هذه القروح بطيئ�ً  للغ�ية، وهي ال ت�سفى اإال ب�لعن�ية ال�سديدة اإن ال�سيء االأ
طول وقت ممكن: ي�سعه� امل�س�ب فوق و�س�دة عند النوم، ويرفعه� يف النه�ر  مك�ن والأ القدم مرفوعة قدر االإ
كل 15 اأو 20 دقيقة. وامل�صي ي�صاعد الدورة الدموية يف حني ان الوقوف يف مكان واحد ي�صر بها، كما ي�صر 

بها اجللو�ص مع ترك القدمني متدليتني.
- ن�سع كم�دات �س�خنة من امل�ء امل�لح على القروح: نذّوب ملعقة كبرية من امللح يف ليرت من امل�ء املغلي . ثم نغطي 

القرحة ب�ل�س��ص املعقم اأو بخرقة نظيفة، ونحافظ  على نظافتها.
- نلف الدوايل بجوارب اأو �سم�دات مط�طة، ونداوم على ا�ستعم�له� وعلى رفع القدمني ع�لي�ً  حتى بعد زوال التقّرح. 

يجب اأخذ احلذر كي ال نحك اأثر القرحة )الندبة( اأو جنرحه�.
- وقد ت�س�عد مع�جلة القرحة ب�لع�سل وال�سكر )اأنظر �ص 214(.

ملنع قروح اجللد يجب االهتمام  بالدوايل يف بداياتها )انظر �ص 175(.



قروح الفرا�ص )قروح ال�صرير اأو العقر(

تظهر هذه القروح عد ال�سخ�ص املري�ص اىل درجة يعجز معه� عن التقلب يف فرا�سه، وخ�سو�س�ً  امل�سّن املري�ص الذر ي�سكو من ال�سعف 
جزاء العظمية حيث ين�سغط اجللد على الفرا�ص، اأي عند الردفني )العجز( والظهر والكتفني والكوعني  والنحول. تت�سكل القروح فوق االأ

والقدمني.

طف�ل املعوقني“-  اأنظر املراجع يف اآخر الكت�ب(. )من اأجل تف��سيل اأدق حول قرحة الفرا�ص اأنظر الف�سل 24 يف كت�ب ”رع�ية االأ

الوقاية من قرحة الفرا�ص:
- يجب تقليب املري�ص كل �س�عة: مرة على وجهه ومرة على ظهره، ومرة على ج�نبه ال�سم�ل ثم على ج�نبه اليمني.

طف�ل. - نعطي املري�ص حم�م�ً  كل يوم ومن�سح جلده بزيت خ��ص جللد االأ
- ن�ستعمل فرا�س�ً  واأغطية طرية، ونبدل الغط�ء وال�سر�سف كل يوم ويف كل مرة يت�سخ�ن فيه� ب�سبب القيء اأو البول اأو اأي �سبب اآخر.

جزاء العظمية من بدنه اأو االحتك�ك بني العظ�م. - ن�سع و�س�ئد حتت املري�ص لكي يخف احتك�ك الفرا�ص ب�الأ

- نوّفر للمري�ص اأف�سل غذاء ممكن. نعطيه فيت�مين�ت و حديداً  اإ�س�في�ً  اإذا ك�ن ال ي�أكل جيداً  )�ص 118(.
- اإن الطفل الذي يع�نى مر�س�ً  مزمن�ً  يجب اأن ت�سعه اأمه يف ح�سنه� اأطول وقت ممكن.

املعاجلة:
- ننفذ اخلطوات �س�بقة الذكر.

- نغ�سل القروح 3 مرات يومي�ً  ب�مل�ء املغلي املربد وال�س�بون اللطيف. نزيل اجللد امليت بلطف. ونغرق املنطقة املعنية ب�مل�ء املغلي بعد 
تربيده بع�ص ال�سيء. - ملح�ربة االلته�ب وت�سريع ال�سف�ء، منالأ القروح ب�لع�سل اأو ال�سكر اأو دب�ص ال�سكر )من ال�سهل �سنع عجينة مكونة 
قل. واإذا اأ�سبح ال�سكر اأو الع�سل خمفف�ً للغ�ية  ب�سبب  من ال�سكر والع�سل(. ومن املهم تنظيف القروح واإع�دة ملئه� مرتني يومي�ً  على االأ

ن العجينة ت�سب غذاء للجراثيم بدالً  من اأن تقتله�. اختالطه القيح وال�سوائل التي تفرزه� القرحة فهذا اأمر �سيء. الأ



طفال  م�صكالت اجللد عند االأ
الت�صميط )ال�صماط(

الت�سميط هو بقع حمراء تظهر بني فخذي الطفل وردفيه وتنتج عن تبول الطفل فى حف��سه اأو فرا�سه.

املعاجلة:
- نحمم الطفل كل يوم، ون�سّطفه بعد كل ترّبز اأو تبّول ب�مل�ء الف�تر وال�س�بون اللطيف. جنفف اجللد جيداً .

- ملنع الت�صميط اأوللتخل�ص: يجب اأن يبقى الطفل عاريا ً من دون حفا�ص، كما يجب تعري�صه لل�صم�ص بع�ص ال�صيء.

- عند ا�ستعم�ل احلف��ص يجب تبديله مراراً . وبعد غ�سل حف��ص القم��ص ن�سطفه ب�مل�ء املمزوج بقليل من اخلل.
- ين�سح ب��ستعم�ل مرهم ”اأوك�سيد الزنك“ )ومن اأ�سم�ئه التج�رية دفالمول( عدة مرات يف اليوم حتى زوال الطفح.

ف�سل عدم ا�ستخدام بودرة الت�لك )الطلق(، وان اأردمت ا�ستخدامه� فليكن ذلك بعد �سف�ء ال�سم�ط. - ومن االأ

اأم� يف احل�الت ال�سديدة التي ال تتح�سن وال ت�سفى بعد ب�سعة اأي�م من هذه املع�جلة، فقد يكون الطفل م�س�ب�ً  ب�لقالع ) املونيلي�، �ص 
242(. يف هذه احل�ل ن�ستعمل مرهم�ً  خ��س�ً  )ن�ست�تني( 3 مرات يومي�ً ، مدة اأ�سبوعني.

خبز الراأ�ص )�صيالن دهني ق�صري، ق�صرة الراأ�ص(
وي�سبب  اأحمر  لراأ�ص  جلد  ويكون  ال�سغري،  الطفل  راأ�ص  على  تظهر  دهنية  �سفراء  ق�سرة  هو  الراأ�ص  خبز 
لرجي�( الذي ينتج عن عدم غ�سل راأ�ص الطفل مب� يكفي اأو ب�سبب تغطية  احلكة. وهو نوع من احل�س��سية )االأ

راأ�سه ب��ستمرار.

املعاجلة:
يومي�ً   الطفل  راأ�ص  نغ�سل   -
ون�ستخدم �س�بون�ً  طبي�ً  اإذا وجد 

)راجع �ص 371(.
بزيت  الطفل  راأ�ص  دهن  ويفيد   -

الزيتون قبل حم�مه بربع �س�عة.
الق�سرة  نزيل  احلم�م،  بعد   -

بلطف. وحللحلة الق�سرة ميكن نرك ال�سعر مبن�سفة مبللة  مب�ء ف�تر.
- نرتك راأ�ص الطفل ع�ري�ً ، مك�سوف�ً  للهواء وال�سم�ص.

- يف احل�الت ال�سديدة ميكن ا�ستعم�ل �س�مبو اأو �س�بون طبي )�ص 371(.
- اإذا ظهرت اأي عالمة على حدوث الته�ب فيجب اتب�ع عالج مم�ثل لعالج القوب�ء )�ص 202(.



كزما )بقع حمراء مع بثور �صغرية( االأ

العالمات:
طف�ل ال�سغ�ر: ويظهر طفح اأو بقعة حمراء على اخلد ين، واأحي�ن� ً على الذراعني واليدين. ويتكون الطفح من قروح اأو �سغرية  - عند االأ

قد تنفتح وتنّز قيح�ً .
كزم� ع�دة اأكرث جف�ف�ً  وتظهر خلف الركبتني ويف ب�طن الكوعني. كرب �سن�ً  والب�لغني: ت�سبح االأ طف�ل االأ - عند االأ

لرجي�. كزم� ال تبداأ كعدوى، وهى اأكرث �سبهً  ب�حل�س��سية اأو االأ - االأ

املعاجلة:
- ن�سع كم�دات ب�ردة على الطفح.

.)202 �ص  - اإذا ظهرت دالئل ت�سري اإىل وجود الته�ب )�ص 88( فيجب مع�جلته كم� نع�لج القوب�ء اأو ”اإفبيتيجو“ )انظر 
- نبعد �سبب احل�س��سية عن الطفل اإذا مت اكت�س�فه )مثالً : حلق، منّظف اأو قم��ص اأو ن�يلون اأو مرهم معني،..... اإلخ(.

�سعة ال�سم�ص. كزم� الأ - نعر�ص االأ
كزم� ال�سديدة، ن�ستعمل الكورتيزون اأو مرهم كورتيكو. �ستريويد )ال�ستريويدات الق�سرية، �ص 371(، وذلك مرتني كي يوم  - يف ح�الت االأ
على مدى اأي�م معدودة. يجب عدم ا�ستعم�ل املرهم فرتة طويلة فهو قد ي�سبب بدوره م�سكالت اأخرى يف اجللد، وقد يفيد فحم القطران 

كذلك. اطلبوا امل�س�عدة الطبية.

ال�صدفية )داء ال�صدف، ب�صوريا�صي�ص(

العالمات:
زرق  - بقع خ�سنة ومميكة، حمراء اللون، اأو رم�دية متيل اىل االأ

وتغطيه� ق�سور ف�سية اللون. وتظهر ال�سدفية يف معظم احل�الت يف 
جزاء املو�سحة يف الر�سمني. االأ

- متتد هذه احل�لة طويالً  اأو انه� تتكرر، ولكنه� لي�ست الته�ب�ً  
ولي�ست خطرة. واأ�سب�ب حدوثه� غري معلومة.

املعاجلة:
�سعة ال�سم�ص يكون مفيداً  يف معظم  جزاء امل�س�بة الأ - اإن تعري�ص االأ

احل�الت.
حي�ن. - ال�سب�حة يف البحر مفيدة اأي�س�ً ، يف بع�ص االأ

- اطلبوا امل�س�عدة الطبية. يجب املواظبة على املع�جلة زمن�ً  
طوياًل.



العيون 16

عالمات اخلطر

العيون ح�س��سة وتتطلب رع�ية خ��سة. يجب طلب امل�س�عدة الطبية فور ظهور اأي عالم�ت من العالم�ت اخلطرة الت�لية:

-1 اأي اإ�س�بة تخد�ص اأو -جترح- اأو تخرق اأو متّزق مقلة العني.
-2 بقمة رم�دية اأو بي�س�ء موؤملة يف القرنية مع ظهور احمرار حوله� )قرحة فى القرنية(.

-3 اأمل �سديد داخل العني - وقد يكون نتيجة الته�ب القزحية اأو ارتف�ع �سغط العني )جلوكوم�(.
-4 اختالف قي��ص احلدقتني )البوؤبوؤين( مع اأمل يف العني اأو يف الراأ�ص.

-5 وجود دم خلف القرنية وداخل العني )اأنظر �ص 225(.
-6 �سعف الب�سر يف اإحدى العينني اأو يف كلتيهم�.

-7 الته�ب يف العني ال يزول بعد خم�سة اأو �ستة اأي�م من املع�جلة مبرهم من امل�س�دات احليوية اخل��ص للعني.

اإن اختالف حجم حدقتي العينني قد ينتج عن ح�سول تلف يف الدم�غ 
الته�ب  اأو ب�سبب  العني  اإ�س�بة يف  اأو  اأو �سربة  نتيجة جلطة دم�غية  اأو 
القزحية اأو عن ارتف�ع �سغط العني )اجللوكوم�(. )لكن بع�ص الفرق يف 

احلجم قد يكون �سيئ�ً  طبيعي�ً  يف بع�ص احل�الت(.



اإ�صابات العني
نه� قد توؤدي اإىل فقدان الب�سر. �س�ب�ت واجلروح التي ت�سيب مقلة العني خطرة الأ يجب اعتب�ر كل االإ

وقد ت�س�ب اجلروح ال�سغرية يف القرنية )الطبقة ال�سف�فة التي تغطي احلدقة والقزحية( ب�اللته�ب وتوؤثر يف قوة الب�سر يف ح�ل عدم 
العن�ية به� ب�سكل �سحيح.

الطبقة  ال�سوداء )التي تقع خلف  الطبقة  اإىل  اإذا ك�ن اجلرح عميق�ً  جداً  وقد و�سل  ولكن 
البي�س�ء اخل�رجية. اأي �سلبة العني(، فيجب اعتب�ره �سديد اخلطورة.

وكل �سربة قوية )مثل اللكمة / ت�سكل خطرا ً على العني اإذا ت�سببت بحدوث نزيف ميالأ داخل 
مل فج�أة بعد ب�سعة اأي�م. فهذا قد يكون  العني )انظر �ص 225(. وت�ستد اخلطورة اإذا ازداد االأ

اإ�س�رة اإىل حدوث نوبة ح�دة من اجللوكوم� اأو ارتف�ع �سغط العني )�ص 222(.

املعاجلة:
- اإذا ك�ن الب�سر م� زال جيداً  بعد اإ�س�بة العني ن�ستخدم مو�سعي�ً )اأي على العني( مرهم�ً  
من امل�س�دات احليوية اخل��ص ب�لعني )�ص 378( ونغطيه� برب�ط ن�عم و�سميك. اأم� اإذا مل 

تتح�سن العني بعد يوم اأو اثنني. فيجب اأن نطلب امل�س�عدة الطبية.
�س�بة، اأو ك�ن اجلرح عميق�ً  اأو الدم منت�سراً   - اأم� اإذا ك�ن ال�سخ�ص ال يرى جيداً  بعد االإ

داخل العني وخلف القرنية )�ص 225(، فيجب تغطية العني برب�ط نظيف وطلب امل�س�عدة الطبية فوراً . ال ت�سغطوا على العني.

كيف نزيل بقعة اأو ذّرة من الو�صخ من العني
نطلب من ال�سخ�ص اأن يغم�ص عينيه واأن يحرك عينه اإىل الي�س�ر واليمني ولفوق ولتحت. وبعده� نفتح عينيه ونطلب منه اأن ينظر اإىل 

جراء ي�سبب تدميع العني وغ�لب�ً  م� يوؤدي اإىل خروج الو�سخ بنف�سه من العني. فوق ثم اإىل حتت. هذا االإ

اأو ميكنن� اأن نح�ول اإزالة اجلزء ال�سغري من الو�سخ اأو الرمل من العني عن طريق غمر العني ب�مل�ء النظيف )�ص 219( اأو عن طريق 
ا�ستعم�ل طرف قطعة قم��ص نظيفة اأو قطعة قطن مبللة. واإذا ك�نت تلك الو�سخة حتت اجلفن العلوي: نقلب اجلفن لفوق بوا�سطة عود 

�سفل يف اأثن�ء ذلك. رفيع )مثل عود الكربيت(، ويجب اأن ينظر ال�سخ�ص اإىل االأ

امل�س�عدة  ونطلب  ب�سم�د  العني  ونغطي  يحتوي م�س�داً  حيوي�ً   ن�ستعمل مرهم�ً   ب�سهولة.  الو�سخ  اإزالة ذلك  التمكن من  يف ح�ل عدم 
الطبية.



احلروق باملواد الكيماوية يف العني
اإن و�سول ح�م�ص البط�رية اأو البنزين اأو حملول القلي اأو املبيدات ي�سكل خطورة اإذا و�سل اإىل العني. نفتح العني 

مل. نحر�ص يف اأثن�ء  فوراً  وندلق عليه� امل�ء النظيف الب�رد ب�عتدال. نوا�سل الدلق مدة 30 دقيقة اأو حتى يتوقف االأ
ذلك، على اأال ن�سمح للم�ء ب�أن ينزلق من العني امل�س�بة اإىل العني ال�سليمة.

�صباب املختلفة اإحمرار العني واآالمها: االأ
مل يعود اإىل اأ�سب�ب كثرية. وتعتمد املع�جلة ال�سحيحة على اكت�س�ف ال�سبب: نت�أكد من فح�ص كل  اإن اأ�سب�ب احمرار العني مع �سعور ب�الأ

االحتم�الت. وقد ت�س�عد الالئحة الت�لية يف اكت�س�ف ال�سبب:

التهاب امللتحمة )”العيون الوردية“ / الرمد ال�صديدي / احمرار العني(
ينتج عن هذا االلته�ب االحمرار، وال�سديد )القيح(، وحرقة ب�سيطة يف

اإحدى العينني اأو يف كلتيهم�. غ�لب�ً  م� يلت�سق اجلفن�ن بعد النوم. وتنت�سر
طف�ل بخ��سة. احل�لة عند االأ

املعاجلة:
نغ�سل العينني اأوالً  من ال�سديد عن طريق ا�ستعم�ل قطعة قم��ص نظيفة )اأو قطنة( مبللة ب�مل�ء املغلي. وبعده� �سع داخل العني امل�س�بة 
نقطتني من م�س�د حيوي مثل قطرة ال�سلف� )قطرة خم�س�سة للعني( مرات يومي�ً  وملدة اأ�سبوع. وميكن ا�ستبدال القطرة مبرهم للعني 
�سفل ن�سع قليالً  من املرهم داخل العني كم� يف الر�سم. ال يفيد �سع املرهم  يحتوي �س�دات حيوية �ص )378(: ن�سحب اجلفن اإىل االأ

خ�رج العني.

الوقاية:
ين�م مع  اأو  يلعب  تدعوا طفالً  م�س�ب�ً   ب�سهولة، فال  اآخر  اإىل  ينتقل من �سخ�ص  اأن  العدوى وميكن  �سديدة  امللتحمة  الته�ب�ت  معظم 

خرون. اإغ�سلوا اأيديكم دائم�ً  بعد مل�ص العني امل�س�بة. خرين اأو ي�ستعمل املن�سفة نف�سه� التي ي�ستعمله� االآ االآ

ج�سم غريب )اأجزاء من الو�سخ، الخ.( يف العني )�ص 218(

حروق اأو و�سوائل موؤذية )�ص 219(

اإحمرار العني ”العني الوردية“ )الته�ب امللتحمة �ص 219(
احل�س��سية )اأو الرمد الربيعي �ص 165(

تراخوم� )الرمد احلبيبي، �ص 220(
احل�سبة )�ص 311(

اجللوكوم� احل�دة )�ص 222(
الته�ب القزحية )�ص 221(

جرح اأو قرحة يف القرنية )�ص 224(

واالحمرار  مل  االأ ويتف�وت  الع�دة،  يف  واحدة  عين�ً   ت�سيب 
بح�سب احل�لة

اأو االحمرار  مل  االأ ويتف�وت  العينني،  اأو  ت�سيب عين�ً  واحدة 
بح�سب احل�لة.

�س�بة يف العينني االثنتني يف الع�دة. )قد تبداأ يف عني  تكون االإ
واحدة اأو تكون اأ�سواأ فيه�(.

غ�لب�ً  م� تكون العني اأكرث احمرار. يف اأطراف العني.
مل املحرق. �سعور خفيف من االأ

يف الع�دة، حت�سل يف عني واحدة، ويكون االحمرار اأكرث قرب 
القرنية.

مل �سديداً . غ�لب�ً  م� يكون االأ



الرتاخوما )الرتاكوما / الرمد احلبيبي / اأو التهاب امللتحمة احلبيبي(

الرتاخوم� نوع من الته�ب امللتحمة املزمن والذي ي�ستد تدريجي�ً  مع الوقت. وميكن اأن ي�ستمر اأ�سهراً  اأو �سنوات. وقد يوؤدي اإىل فقدان 
واملكتظة  الفقرية  م�كن  االأ فى  الع�دة،  فى  وتكرث  الذب�ب.  بوا�سطة  اأو  ب�للم�ص  الرتاخوم�  وتنت�سر   . ب�كراً  مع�جلته  تتم  مل  اإذا  الب�سر 

ب�لن��ص.

العالمات:
- تبداأ الرتاخوم� ب�حمرار يف العينني مع ازدي�د يف اإفراز الدمع مثل اأي الته�ب 

ع�دي يف امللتحمة.
ت�سمى  اللون  وردية  حبيب�ت  العلوي  اجلفن  داخل  تظهر  اأكرث  اأو  �سهر  بعد   -

”حوي�سالت“ ميكن روؤيته� عند قلب اجلفن كم� يبدو �ص 218.
- يكون بي��ص العني حممراً  بع�ص ال�سيء.

- بعد ب�سعة اأ�سهر، ن�ستطيع )اإذا نظرن� بدقة اأو ا�ستعملن� عد�سة مكربة( اأن 
نرى ح�فة القرنية من الن�حية العلوية وقد �س�رت رم�دية اللون نتيجة وجود 

عروق دم �سغرية جديدة ودقيقة ت�سمى ال�سبل )اأو الب�نو�ص(.
�س�بة  - ظهور احلوي�سالت مع وجود هذه ”ال�سبل“ هو دليل �سبه اأكيد على االإ

ب�لرتاخوم�.
- تبداأ احلوي�سالت ب�الختف�ء بعد مرور عدة اأعوام خملفة ندوب�ً  بي�س�ء. 

عالج الرتاخوما:
ن�سع مرهم العني املكون من الترتا�سيكلني %1 )�ص 378( داخل العني امل�س�بة، ثالث مرات يف اليوم اأو م�ستخدم مرهم العني )ن�سبة 
الترتا�سيكلني %3( مرة واحدة يومي�ً  وذلك ملدة 30 يوم�ً . ولتحقيق ال�سف�ء الك�مل يتن�ول امل�س�ب اأي�س�ً  اأقرا�ص الترتا�سيكلني )�ص 

356( اأو ال�سلفون�ميد )�ص 358( عن طريق الفم ملدة 3-2 اأ�س�بيع.

الوقاية:
خرين. اإن على جميع الذين يعي�سون مع �سخ�ص م�س�ب  اإن عالج الرتاخوم� عالج�ً  مبكراً  وك�مالً  ي�س�عد على عدم انتق�له� اإىل االآ
�سراع يف املع�جلة. اإن  طف�ل منهم - اأن يفح�سوا عيونهم مرارا ً، ف�إذا ظهرت اأي عالمة من العالم�ت فيجب االإ ب�لرتاخوم� - وبخ��سة االأ

ر�س�دات املتطقة ب�لنظ�فة امل�سروحة يف الف�سل 12. غ�سل الوجه يومي�ً  ي�س�عد يف الوق�ية من الرتاخوم�. ومن املهم جداً  مراع�ة االإ

النظافة ت�صاعد على الوقاية من الرتاخوما.



التهاب امللتحمة عند الوليد اجلديد
ال�سيالن )التعقيبة( ميكن اأن تكون ال�سبب يف ظهور احمرار مع انتف�خ يف اجلفنني اأو �سديد كثيف يف عيني الوليد وبخ��سة يف اليومني 

ولني لوالدته )�ص 236(. يف هذه احل�لة يجب مع�جلة الوليد فوراً  لوق�يته من فقدان الب�سر. االأ
واإذا حدث االلته�ب يف العني وك�ن عمر الر�سيع بني  3-1 اأ�س�بيع فقد يكون م�س�ب�ً  بالكتيميديا. ويكون الوليد قد التقط اأحد هذين 

االلته�بني من اأمه يف اأثن�ء الوالدة.
عالج ال�صيالن )التعقيبة(:

نحقن  احل�الت:  بع�ص  يف  موؤثراً   البن�سلني  يكون  وقد   .)359 )�ص  الك�ن�مي�سني  من  ملغ   75 اىل   50 مقداره�  حقنة  الطفل  نعطي   -
اأو نعطيه ن�سف ملعقة �سغرية من �سراب  اأي�م.  األف وحدة من البن�سيلني البلوري )كر�ست�لني البن�سيلني( مرتني يومي�ً  وملدة 3   200
الكوترميوك�س�زول مرتني يومي�ً  وملدة اأ�سبوع )انظر �ص 358(. ان اأف�سل عالج هو حقنة واحدة من ال�سفرتي�كزون مقداره� 125 ملغ 

بح�ل توافره )�ص 360(.
- بعد اإزالة ال�سديد من العني )ب��ستخدام قطعة قم��ص اأو قطن مبلل ب�مل�ء املربد بعد غليه( ن�سع مرهم الترتا�سيكلني اخل��ص ب�لعني: 

ول، ثم 3 مرات يومي�ً  ملدة اأ�سبوعني. ن�سع �سيئ�ً  منه مرة كل �س�عة يف اليوم االأ

رثرومي�سني  اأي�س�ً  �سراب، االإ عالج الكليميديا: نع�لج مبرهم الترتا�سيكلني اخل��ص ب�لعني كم� ذكرن� يف الفقرة ال�س�بقة. ون�ستخدم 
طف�ل امل�س�بني  عن طريق الفم: 30 ملغ، 4 مرات يومي�ً  ملدة اأ�سبوعني )وهذا يع�لج اأي�س�ً  النزلة ال�سدرية التي غ�لب�ً  م� ت�سيب االأ

ب�لكليميدي�(.

الوقاية:
م التي ميكن اأن تكون م�س�بة ب�لتعقيبة اأو الكليميدي�  طفال من التعقيبة والكليميدي� وخ�سو�س� ً عيني طفل االأ يجب حم�ية عيون جميع االأ

م(. اأو اإذا ك�ن والد الطفل ي�سعر ب�أمل عند التبويل )قد ال تكون العالم�ت ظ�هرة على االأ
ن�سع قطرة واحدة من حملول نيرتات الف�سة ن�سبة %1 )�سلفر نرتيت( مرة واحدة فقط يف عيني الطفل عند الوالدة. يف ح�ل عدم توفر 
نيرتات الف�سة ن�سع مرهم�ً  خ��س�ً  للعني من الترتا�سيكلني ن�سبة %1 اأو %0.5 )اأي ن�سف ب�مل�ئة( يف كل عني عند الوالدة )راجع �ص 

.)379
يجب مع�جلة كال الوالدين �سد التعقيبة اأو الكليميدي� يف ح�ل اإ�س�بة عيني املولود ب�أي من ه�تني احل�لتني )�ص 236(.

التهاب القزحية

مل عند التعر�ص  مل فج�أة اأو ب�لتدرج، وتدمع العني كثرياً . ي�ستد االأ يف الع�دة، يحدث الته�ب القزحية يف عني واحدة، وميكن اأن يبداأ االأ
وا�سحة  ع�دة غري  ت�سبح  الروؤية  امللتحمة.  الته�ب�ت  يحدث يف  كم�  �سديد  يتوّلد  ال  مل�سه�.  عند  موؤملة  العني  مقلة  وتكون  �س�طع،  لنور 

)�سب�بية(.

اإن هذه حالة طبية طارئة وال ينفع معه� اأي مرهم من امل�س�دات احليوية. يجب طلب امل�س�عدة الطبية.



ارتفاع �صغط العني )اجللوكوما / الغلوكوما / الزرق(

وتعرف اجللوكوم� يف بالد ال�س�م. ”امل�ء ال�سوداء“ يف العني ويف م�سر ت�سمى ”املي�ه الزرق�ء“.

ربعني من العمر. اإنه اأحد اأ�سب�ب فقدان الب�سر،  �سخ��ص بعد االأ ينتج هذا املر�ص اخلطر عن ارتف�ع يف �سغط العني وي�سيب م�دة االأ
وعليه، فاحل�صول على املعاجلة الطبية ال�صريعة مند اكت�صاف العالمات مهم جدا لتفادي العمى.

يوجد نوع�ن من اجللوكوم�:

اجللوكوما احلادة

تبداأ فج�أة ب�سداع اأو ب�أمل �سديد يف العني. حتمر العني وت�سبح الروؤية غري وا�سحة. تكون مقلة العني ق��سية حني نلم�سه� وك�أنن� نلم�ص 
مل تقيوؤ )طر�ص( كم� اأن حدقة العني امل�س�بة تبدو اأكرب ات�س�ع�ً  من حدقة العني ال�سليمة. قطعة من الرخ�م . قد ي�سحب االأ

اإذا مل يح�سل املري�ص على العالج ب�سرعة ف�إن اجللوكوم� احل�دة تت�سبب يف فقدان الب�سر يف غ�سون ب�سعة اأي�م. قد تكون هن�ك ح�جة 
للجراحة، لذا اطبوا امل�صاعدة الطبية  فورا ً.

اجللوكوما املزمنة
يرتفع �سغط العني تدريجي� ً من دون اأمل يف معظم احل�الت. يرتاجع الب�سر تدرجي� ً بدءا ً من اجلوانب وكثريا ً م� ال يالحظ امل�س�ب اأي 

�سعف. يف ب�سره. اإن فح�ص حقل الب�سر ميكن اأن ي�س�عد على ت�سخي�ص احل�لة.

اختباراجللوكوما:
خرى اإىل اأي �سيء  نطلب من ال�سخ�ص ان يغطي اإحدى عينيه واأن ينظر ب�لعني االأ
تية  �س�بع املتحركة االآ اأم�مه ب��ستمرار. نالحظ متى يتمكن ال�سخ�ص من روؤية االأ

من اخللف من على ج�نبي الراأ�ص:

اإذا جرى اكت�س�ف هذا املر�ص فى وقت مبكر، ميكن جتّنب العمى مبع�جلة امل�س�ب بنوع خ��ص من قطرة العني )البيلوك�ربني(، وذلك 
خر )يتم قي��ص ذلك عن  بن�سبة وكمية يقررهم� طبيب العيون اأو الع�مل ال�سحي املخت�ص الذي ي�ستطيع اأن يقي�ص �سغط العني من وقت الآ

مك�ن، تكون اجلراحة اأف�سل اأ�سك�ل املع�جلة. طريق جه�ز خ��ص لذلك(. ويجب ا�ستعم�ل القطرة ب�سكل م�ستمر. وعند االإ
الوقاية:

ربعني ع�م�ً  اأو ك�ن قريب�ً  ل�سخ�ص م�س�ب ب�جللوكوم� اأن يح�ول فح�ص �سغط عينيه مرة كل �سنة. على كل من ج�وز االأ



التهاب الكي�ص الدمعي
العالمات:

نف. تدمع العني كثرياً ، وقد ظهر القيح  احمرار وانتف�خ حتت العني ب�لقرب من االأ
)ال�سديد( يف زاوية العني الداخلية حني ن�سغط على االنتف�خ بلطف.

املعاجلة:
- ن�سع كم�دات م�ء �س�خنة.

- ن�سع قطرة اأو مرهم�ً  من امل�س�دات احليوية اخل��سة ب�لعني يف العني امل�س�بة.
- ن�ستعمل البن�سلني )�ص 351(.

م�صكالت و�صوح الروؤية
طف�ل الذين يع�نون من م�سكالت يف و�سوح الروؤية اأو الذين ي�س�بون ب�ل�سداع اأو ب�أمل  قد يحت�ج االأ

يف عيونهم اأثن�ء القراءة اإىل نظ�رات. لذلك يجب فح�ص عيونهم.

�سي�ء القريبة بو�سوح. يف الغ�لب، ي�س�عدهم ا�ستعم�ل  اأم� البالغون فمن الطبيعي اأن يجدوا مع مرور الزمن �سعوبة متزايدة يف روؤية االأ
التي  ”املراي�ت“(. يجب اختي�ر النظ�رة  نظ�رات للقراءة بو�سوح. يف الغ�لب، ي�س�عدهم ا�ستعم�ل نظ�رات للقراءة )”العوين�ت“ اأو 

ت�س�عد على الروؤية بو�سوح على م�س�فة 40 �سنتم من العينني، واإذا مل ت�س�عد النظ�رات، اطلبوا امل�س�عدة الطبية.

احلول والعيون ال�صاردة
اأحي�ن�ً   طبيعية  بدت  بينم�   ، اأحي�ن�ً  ب�سيط�ً   �سروداً   الطفل  عيني  ”�سردت“ اإحدى  اإذا 
رجح اأنه ال �سرورة للقلق، اإذ مثل هذه العني ت�ستقيم مع الوقت. ولكن اإذا حولت  اأخرى، ف�الأ
اأبداً  من  العني دائم�ً  ب�الجت�ه اخلط�أ، ومل تع�لج الطفلة ب�سن مبكرة، فهي قد ال تتمكن 
الروؤية ال�سليمة بهذه العني. وميكن اأن يكون �سرود العني نحو الداخل )حول متق�رب( اأو 
نحو اخل�رج )حول وح�سي اأو متب�عد(. اق�سدوا طبيب العيون للك�سف ب�أ�سرع وقت ممكن 
اأو النظ�رات  ف�سل والتي قد تت�سمن تغطية العني ال�سليمة اأو اجلراحة  ملعرفة املع�جلة االأ

اخل��سة.

مر  خرى. قد ي�ستغرق االأ جراء حني يكون الطفل يف �سهره ال�س�د�ص: نبقي العني ال�سليمة مغط�ة اإىل اأن ت�ستقيم العني االأ نلج�أ اإىل هذا االإ
كرب يلزمهم وقت اأطول، اإذ علين� اأن نغطي العني ال�سليمة  طف�ل االأ اأ�سبوع�ً  اأو اأ�سبوعني يف ح�ل الطفل الب�لغ من العمر �ستة اأ�سهر. االأ

حوايل �سنة عند الولد الب�لغ �ست �سنوات. ال ميكن اإ�سالح جميع احل�الت بوا�سطة التغطية، وقد 
مر اأحي�ن�ً  جراحة  تكون النظ�رات يف كثري من احل�الت هي الو�سيلة لتقومي العينني. وقد يتطلب االأ
لتقومي العينني، واجلراحة التي تتم بعد فرتة طويلة من ظهور احلول تخفف من احلول ولكنه� ال 
طف�ل اأمر موؤقت واأنه اأمر  توؤدي ب�ل�سرورة اإىل حت�سني الروؤية. احذروا القول اخل�طئ ب�أن حول االأ

ح�سن، واأنه يزول تلق�ئي�ً  عندم� يكرب الطفل.



دّمل اجلفن )ال�صحاذ، التهاب الغدة ال�صحمية يف اجلفن(
اإنه انتف�خ اأحمر يف جفن العني ويظهر ع�دة يف طرف اجلفن. ملع�جلة الدمل ن�ستعمل امل�ء الدافئ اأو 

كم�دات دافئة مبللة مب�ء مملح بقليل من امللح.

ان ا�ستعم�ل مرهم من امل�س�دات احليوية اخل��ص ب�لعيون ثالث مرات يومي�ً  ي�س�عد على منع دم�مل 
اأخرى من الظهور.

ظفر العني )الغ�صاء(
نف ب�جت�ه القرنية.  اإنه منو ي�سبه الب�سرة، على غط�ء العني ميتد ببطء من طرف بي��ص العني قرب االأ

وتعود اأ�سب�به جزئي�ً  اإىل اأ�سعة ال�سم�ص والريح والغب�ر.

قد ي�س�عد ا�ستعم�ل النظ�رات ال�سوداء على احلد من تهيج العني ويبطئ منو الظفر.

�سف، فهو غ�لب�ً  م� يع�ود الظهور بعد  يجب ا�ستئ�س�ل الظفر ب�جلراحة قبل و�سوله اإىل احلدقة. ولالأ
اجلراحة.

ولتهدئة العني من �سعور احلرقة واحلكة ن�ستخدم كم�دات م�ء ب�رد اأو قطرات من الب�بوجن اأو ال�س�ي 
)بعد غليه� وتربيده�. من دون اإ�س�فة �سكر(.

اخلدو�ص والقروح والندوب يف القرنية

ميكن اأن تكون القرحة املوؤملة يف �سطح القرنية احل�س��ص والرقيق نتيجة خدو�ص يف القرنية اأو عطل نتيجة 
عدوى. -ين ننظر جيدا ً اإىل القرنية حتت �سوء قوي ميكن اأن نرى بقعة على �سطح القرنية لونه� رم�دي 

اأو ملع�نه� اأقل.

القرحة يف القرنية قد ت�سبب فقدان الب�سر اإذا مل نوفر له� رع�ية خ��سة. ن�ستعمل مراهم امل�س�دات 
العني برقعة  البن�سلني )�ص 351( ونغطي  اأي�م. نعطي  ، ملدة  يومي�ً  ب�لعيون 4 مرات  احليوية اخل��سة 

نظيفة. يجب اأن نطلب امل�س�عدة الطبية يف ح�ل عدم ح�سول حت�سن يف العني بعد يومني من املع�جلة.

اأم� ندبة القرنية فهي عب�رة عن لطخة بي�س�ء غري موؤملة. وقد تكون نتيجة قرحة القرنية اأو حرق اأو اأي 
اإ�س�بة اأخرى يف العني. اإذا اأ�سيبت العين�ن االثنت�ن ب�لعمى وك�ن م� زال ب�إمك�ن ال�سخ�ص روؤية ال�سوء، 

ف�إن اإع�دة زراعة القرنية يف اإحدى العينني ميكن اأن تعيد النظر للم�س�ب )ولكنه� عملية مكلفة(.

خرى �سليمة فقد يقرر امل�س�ب جتنب العملية. ح�فظوا على العني  اإذا ك�نت اإحدى العينني م�س�بة واالأ
�س�بة. ال�سليمة واحموه� من االإ



النزف يف بيا�ص العني
اأو يف ح�الت  ثقيلة  اأج�س�م  بعد حمل  الع�دة  العني، يف  بي��ص  موؤملة يف  الدم غري  من  بقعة  تظهر  قد 
ال�سع�ل ال�سديد )ك�ل�سع�ل الديكي( اأو بعد اإ�س�بة العني بلكمة. تنتج هذه احل�لة عن انفج�ر اأحد اأوعية 
الدم ال�سغرية يف العني. وهي لي�ست خطرة وتزول تدريجي�ً  )مثل الكدمة( بدون مع�جلة يف غ�سون 

اأ�سبوعني.

كثرياً  م� تظهر هذه البقع يف عيني الوليد اجلديد، وهي ال حتت�ج اإىل املع�جلة.

مامية( النزف خلف القرنية )نزف يف حجر العني االأ
اإن وجود الدم خلف القرنية عالمة خطرة. وهو ينتج يف الع�دة عند اإ�س�بة العني ب�سربة قوية. لكمة 
مل وفقدان الب�سر.  العيون فوراً  يف ح�ل وجود االأ . يجب ا�ست�س�رة:اأخ�س�ئي  اليد مثالً  قوية بقب�سة 
مل ب�سيط�ً  والروؤية طبيعية فيجب مع�جلة ال�سخ�ص امل�س�ب بتغطية العينني واإبق�وؤه يف  اأم� اإذا ك�ن االأ
مل بعد اأي�م معدودة اأو اإن مل يح�سل تراجع يف كمية الدم يف العني فقد  ال�سرير عدة اأي�م. اإذا ا�ستد االأ

يكون هذا دليالً  على اإ�س�بته ب�جللوكوم� )�ص 222(، يجب اأخذ امل�س�ب اإىل طبيب عيون فوراً .

ال�صديد خلف القرنية
يدل وجود ال�سديد )القيح( خلف القرنية على الته�ب �سديد. وت�س�حب هذه احل�لة قرحة القرنية 
وهي عالمة على وجود خطر يهدد العني. ن�ستعمل البن�سيلني )�ص 351( ونطلب امل�س�عدة الطبية فورًا. 

تزول احل�لة تلق�ئي�ً  اإذا م� عوجلت القرحة ب�سورة جيدة.

العد�صة الكدرة )اأو الكرتكت(
وتعرف اأي�س�ً  يف م�سر ب��سم ”امل�ء البي�س�ء“، ويف بالد ال�س�م ب��سم  ”املي�ه الزرق�ء“ يف العني.

ت�سبح عد�سة العني الك�ئنة خلف احلدقة )البوؤبوؤ( �سب�بية مم� يجعل حدقة العني رم�دية اأو بي�س�ء 
طف�ل. عند ت�سليط ال�سوء عليه�. اإن الكرتكت �س�ئع بني املتقدمني ب�ل�سن ون�دراً  م� ي�سيب االأ

�سي�ء اأو م�سدر  حني يكون ال�سخ�ص امل�س�ب ق�دراً  على اأن مييز بني النور والظلمة اأو يلحظ حركة االأ
نه� تعيد اإليه قدرته على الروؤية، ولكن عليه اأن ي�ستعمل نظ�رات  النور، ف�إن اجلراحة )اأو الاليزر( تفيده الأ
دوية فال تفيد يف مثل هذه احل�ل. واليوم  قوية بعد اجلراحة، وهو يحت�ج اإىل وقت لالعتي�د عليه�. اأم� االأ

ميكن و�سع عد�سة ا�سطن�عية يف اأثن�ء العملية مم� يقلل احل�جة اإىل ا�ستخدام النظ�رات.



العمى الليلي والغ�صاوة )نق�ص فيتامني اآ(

طف�ل الذين ترتاوح اأعم�رهم بني ع�م واحد وخم�سة  يبداأ هذا املر�ص ع�دة عند االأ
طعمة الفنية بفيت�مني اآ )A(. اإن عدم اكت�س�فه  اأعوام. وهو ينتج عن عدم تن�ول االأ

ومع�جلته مبكراً  قد يوؤدي اإىل فقدان الب�سر.

العالمات:
مر، قد ي�س�ب الطفل بالعمى الليلي، فريى اأقل من غريه من الن��ص  - يف ب�دئ االأ

يف الظالم.
ويبداأ  بريقه،  العني  بي��ص  ويفقد  عينه  يف  )ع�صاوة(  جفاف  يح�سل  ذلك  بعد   -

ب�لتجّعد.
- قد تظهر فق�قيع �سغرية رم�دية اللون على بي��ص العني )ت�سمى بقع بيتو(.

�سواأ: جتف القرنية وتفقد بريقه� وتد تنت�سر عليه� نقرات. - يف احل�الت االأ
- بعدم� قد ت�سبح القرنية طرية ب�سرعة وتربز اإىل اخل�رج اأو قد تنفجر فج�أة. ال 
ي�س�حب ذلك اأمل يف الع�دة. وقد ينتج العمى اأي�س�ً  عن الته�ب�ت، اأو خدو�ص ، اأو 

اإ�س�ب�ت موؤذية اأخرى.
ال�سديد  �سه�ل  ب�الإ الطفل  اأ�سيب  اإذا  �سوءاً   يزداد  اأنه  اأو  ب�لعني  اجلف�ف  يبداأ   -
اإفح�صوا عيون  ال�سل.  اأو مر�ص  الديكي  ال�سع�ل  اأو  اأخرى ك�حل�سبة  ب�أمرا�ص  اأو 
طفال املر�صى اأو الذين يقل وزنهم عن الوزن املتوقع بالن�صبة لعمرهم.  جميع االأ

اإفتحوا عني الطفل جيداً  وراقبوا عالم�ت نق�ص الفيت�مني اآ.

الوقاية واملعاجلة:
لنقوم  بفيت�مني  الغنية  غذية  االأ طريق  عن  ب�سهولة  الع�س�وة  حدوث  منع  ميكن 

تي: ب�الآ
- نعطي الطفل حليب اأمه ملدة �سنتني اإن اأمكن.

غذية الغنية ب�لفيت�مني  - بعد بلوغ الطفل ال�سهر ال�س�د�ص من العمر نبداأ ب�إعط�ئه االأ
والبي�ص،والكبد،  الك�مل،  واحلليب  الربتق�ل،  اأو  ال�سفراء  والف�كهة  ك�خل�سر،  اآ 

وكله� غنية ب�لفيت�مني اآ.
وىل اأو  - اإن ك�ن من ال�سعب توفري هذه املغذي�ت للطفل، واإذا بداأت العمى الليلي االأ
اجلف�ف تظهر عليه، يجب اأن نعطيه كب�سولة حتتوي فيت�مني اآ )A( 200 األف وحدة  
60 ملغ من الريتينول ب�سكل كب�سوالت اأو �س�ئل( مرة كل �ستة اأ�سهر )�ص 392(. اأم� 

طف�ل دون ع�م واحد فيح�سلون على جرعة مقداره� 100 األف وحدة. االأ



ول، و200 األف وحدة يف اليوم الث�ين. و 200 األف  - اإذا ك�نت احل�لة اأ�سد، نعطي الطفل 200 األف وحدة من الفيت�مني )اآ( يف اليوم االأ
طف�ل دون الع�م الواحد )اأي ن�سف اجلرع�ت ال�س�بقة( وتعطى بنف�ص الطريقة  وحدة بعد 14 يوم�ً . وتكون اجلرعة 100 األف وحدة لالأ

املذكورة.
- واإذا حل�نت الع�س�وة منت�سرة يف مك�ن م�، ف�إن على الن�س�ء املر�سع�ت تن�ول جرعة مقداره� 200 األف وحدة من فيت�مني )اآ( مرة كل 

6 اأ�سهر. اأم� احل�مل فتتن�ول اجلرعة يف اأثن�ء الن�سف الث�ين من فرتة احلمل.

تنبيه: اإن تع�طي الفيت�مني اآ بكمي�ت اأكرب من الالزم ي�سبب الت�سمم. ال تتج�وزوا اجلرع�ت املقرتحة.

اإذا ك�نت عين� الطفل يف ح�ل �سيئة والقرنية فقدت ملع�نه� مع وجود نقرات على �سطحه�، واإذا ك�نت العني ب�رزة: اطلبوا امل�س�عدة الطبية 
اإذ يجب تغطية عيني الطفل وحقنه مبقدار 100 األف وحدة من الفيت�مني اآ يف اأ�سرع وقت ممكن.

اخل�صر اخل�صراء الداكنة والفاكهة ال�صفراء واحلم�صيات والربتقال
طفال من العمى الليلي. حتمي االأ

البقع، اأو ما ي�صبه الذباب اأمام العني
كرب �سن�ً  اأحي�ن�ً  من روؤية بقع متحركة عند النظر اإىل �سطح المع )احل�ئط اأو ال�سم�ء(. وتتحرك هذه البقع مع حترك  ي�سكو الن��ص االأ

العينني وتبدو وك�أنه� ذب�ب �سغري. ال خطر من هذه البقع ع�دة وال حتت�ج للمع�جلة ولكنه� اإذا ظهرت ب�سورة مف�جئة وب�أعداد كبرية 
وبداأ النظر ي�سعف من اأحد اجل�نبني فقد يكون ذلك عالمة على ح�لة طوارئ طبية )انف�س�ل يف ال�سبكية(. اطلبوا امل�س�عدة الطبية 

ح�الً .

الروؤية املزدوجة )الزغللة(
�سي�ء مزدوجة ميكن اأن يعود اإىل اأ�سب�ب عدة: اإن روؤية االأ

اإذا حدث االزدواج يف الروؤية فج�أة، اأو ك�ن مزمن�ً  اأو �س�ء ب�لتدريج، فقد يكون ذلك اإ�س�رة اإىل وجود 
م�سكلة خطرة. اطلبوا امل�س�عدة الطبية.

اإذا ك�ن االزدواج يف الروؤية يح�سل ب�سورة متقطعة بني وقت واآخر، فذلك دليل على �سعف اأو اإره�ق 
ورمب� ك�ن نتيجة �سوء التغذية. راجعوا الف�سل 11 عن التغذية اجليدة وح�ولوا اأن تكون تغذيتكم حيدة 

ومتوازنة على اأكبد قدر ممكن. اطلبوا امل�س�عدة الطبية اإن مل يتح�سن الب�سر.

نهار )عمى اجلور( عمى االأ
ينت�سر هذا املر�ص يف عدة من�طق يف اأفريقي� )ومنه� بع�ص من�طق يف ال�سودان( وبع�ص اأنح�ء جنوب 
املك�سيك واأمريك� الو�سطى و�سم�ل اأمريك� اجلنوبية. �سبب هذه العدوى دودة �سغرية تنقله� من �سخ�ص 

اإىل اآخر ذب�بة �سوداء �سغرية ظهره� اأحدب )له� �سن�م(.

ن�س�ن عندم� تل�سعه الذب�بة ال�سوداء املذكورة. تنغرز هذه الدودات ال�سغرية يف ج�سم االإ



نهر: عالمات عمى االأ
- بعد �سهور من ل�سعة الذب�بة ، تظهر اأورام حتت اجللد . وهي تظهر يف بع�ص احل�الت 
مريكية ( ، وتظهر يف  على من اجل�سم )خ��سة ~ يف الق�رة االأ على الراأ�ص والن�سف االأ
�سفل من اجل�سم وعلى الفخذين )يف اأفريقي�/  ح�الت اأخرى على ال�سدر ويف الن�سف االأ
. غ�لب م� ال يتعدى عدده� به ن 3و6اأورام تنمو ببط ء حتى ي�سبح قطره� �سنتميرتين 

مل يف الع�دة . اأو ثالثة ، وهي ال ت�سبب االأ
ا> يف  الهر�ص   ، كالن  )االآ احلك�ك  ب�لرغبة يف  امل�س�ب  ال�سخ�ص  ي�س�ب  اأن    ميكن 

مرحلة انت�س�ر الديدان ال�سغرية .
 اأوج�ع يف الظهر اأو الكتف اأو الورك، اأو اأوج�ع ع�مة.

  تنتفخ الغدد اللمف�وية يف املغنب. 
- ي�سبح اجللد �سميك� وخ��سة على الظهر والبطن . وتظهر عليه م�س�م

مثل م�س�م ق�سرة الربتق�ل . لروؤية ذلك ، انظروا اىل اجللد يف �سوء ي�سع عليه من اأحد 
اجل�نبني .

م�مية من  االأ اإن�س�ن عجوز، وقد تظهر بقع بي�س�ء يف اجلهة  ، يتجعد اجللد تدريب وي�سبح مثل جلد  - يف ح�ل عدم مع�جلة املر�ص 
ال�س�قني ، كم� تظهر طفرة ن��سفة على البطن والرجلني .

- وغ�لب�أ م� توؤدي م�سكالت العني اإىل فقدان الب�سر )العمى( . وقد حتمر العين�ن وتدمع�ن يف البداية ، ويلي ذلك عالم�ت الته�ب 
القزحية )�ص 221( . تفقد القرنية بريقه� ويتخلله� نقر كم� يف ح�ل الع�س�وة )�ص 226 (. واأخريا. يفقد امل�س�ب ب�سره نتيجة ندوب 

القرنية ، والكرتكت ، و�سغط العني )اجللوكوم�ا وم�سكالت اأخرى .

نهر: معاجله عمى االأ
م�كن املوبوءة اطلبوا الفح�ص الطبي واملع�جلة عند بدء - العالج املبكر ميكن اأن يحمي من العمى . ويف االأ

ظهور عالم�ت املر�ص .
نهر، وقد يكون من املمكن احل�سول عليه جم�( من امل�ستو�سف�ت واملراكز ال�سحية  ثرقكتني )املكتيزان ( هو اأف�سل عالج لعمى االأ اإن االإ

)�ص 378( .
ويجري اأي�س�أ ا�ستخدام الدايئثيل _ كرب�م�زين وال�سورامني . ولكن لهذين الدواء ين خم�طر عديدة وبخ��سة حني يكون العطل يف 

العني قد بداأ ب�لفعل . يجب اأن ي�سفهم� ع�مل �سحي متدرب . للجرع�ت واالحتي�ط�ت راجعوا �ص 378.
دوية امل�س�دة للح�س��سية )م�س�دات اله�ست�مني ( ت�س�عد غلى تخفيف الرغبة يف احلك�ك ) 386( .  االأ

ورام البلدية املبكر من كية الدود يف اجل�سم .  يخق�ص ا�ستئ�س�ل االأ

الوقاية .
�سود يف اأم�كن توالده على االأ نهر. انه يتوالد يف اأم�كن امل�ء اجل�ري ب�سرعة . اإن تنظيف - مك�فحة الذب�ب االأ

نهر ال�سريعة قد يقلل من عدد الذب�ب . غ�س�ن املقطوعة من �سف�ف االأ ع�س�ب واالأ االأ
- عدم النوم يف الهواء الطلق فر. النه�ر خ��سة يف الوقت الذي يل�سع فيه الذب�ب .

�سود . - امل�س�ركة يف برامج مك�فحة الذب�ب االأ
- العالج املبكر يحمي من العمى وي�صاعد على احلد من انت�صار املر�ص.



�صنان واللّثة والفم 17 االأ

�صنان واللثة رعاية االأ
�سب�ب الت�لية �سن�ن واللثة )النرية ( مهمة جداأ لالأ العن�ية اجليدة ب�الأ

�سن�ن القوية وال�سليمة �سرورية مل�سغ الطع�م وه�سمه جيدًا . - االأ
�سن�ن ( والته�ب اللثة واأمله� ممكنة عن طريق  �سن�ن )نخر اأو جتوف االأ - الوق�ية من ت�سو�ص االأ

�سن�ن . العن�ية اجليدة ب�الأ
�سن�ن امل�سو�سة ميكن اأن ت�سكل مدخالأ اللته�ب�ت خطرية قد ت�سيب -االأ

اأجزاء اأخرى من اجل�سم .
�صنان واللثة يف حال �صليمة من خالل التايل: نحفظ االأ

ا . جتب احللويات : اإن تن�ول احللوي�ت وال�سك�كر )ك�حللوى وق�سب ال�سكر ، وال�سكر ، وامللب�ص 
، والقهوة وال�س�ي مع ال�سكر ، وامل�سروب�ت الغ�زية والفوارة مثل الكوال( بكرثة يوؤدى اإىل ت�سو�ص 

�سن�ن ب�سرعة . االأ
اأكل احللوبات ونناول امل�صروبات  طفال يتطلب عدم تعويدهم على  اأ�صنان االأ احلفاظ على 

الغازية .
�سن�ن  طف�ل ل ب�لفر�س�ة فور منو االأ �صنان جيداً كل يوم ون�ستعمله� فورًا بعد اأكل احللوي�ت . نبداأ بتنظيف اأ�سن�ن االأ 2.  ن�صتعمل فر�صاة االأ

طف�ل فيم� بعد اأن ينظفوا اأ�سن�نهم ب�أنف�سهم ونحر�ص اللبنية )اأو الروا�سع . نعلم االأ
على اأن يفعلوا ذلك بطريقة �سحيحة .

�سن�ن .  م�م وال نن�سى خلف االأ ن�ستعمل الفر�س�ة يف جميع االجت�ه�ت . من اجل�نب ، واالأ

�سن�ن < ي�س�عد يف منع الت�سو�ص . وتن�سح بع�ص الربامج  3. اإن اإ�صاقة الفلور )الفلورايد( اإىل م�ء ال�سرب اأو و�سعه مب��سرة على االأ
ع�س�ب ( يحتوي على ن�سب ع�لية  �سم�ك واالأ طف�ل مرة اأو مرتني �سنوي�أ . معظم امل�أكل البحرية )االأ ال�سحية بو�سع الفلور على اأ�سن�ن االأ

هن الفلور .
متن�ول  بعيداأ عن  و�سعوه�  بحر�ص  ا�ستعملوه�   . قليلة  من  كمية كرث  منه�  االن�س�ن  بلع  اإذا  الت�سمم  اإىل  الفلور  م�دة  توؤدي  قد  تنبيه: 
طف�ل. وقبل اأن ت�سيفوا الفلور اإىل مي�ه ال�سرب ، ح�ولوا معرفة كمية الفلور املوجود فيه عن طريق فح�ص امل�ء يف املخترب، عنده�  االأ

�س�فة . ميكنكم حتديد كمية الفلور املطلوبة لالإ



ر�صاع : اإن م�ص حلمة الزج�جة ب��ستمرار يغطي اأ�سن�ن الر�سيع ب�س�ثل حلو مم� ي�سجع على ت�سو�ص  طفال بزجاجة االإ -4 التر�صعوا االأ
ر�س�ع بت�تً� ، راجع �ص 271 و424(. ف�سل عدم ا�ستخدام زج�جة االإ �سن�ن املبكر. )من االأ االأ

ف�سل زي�رته� مرة كل �ستة اأ�سهر اإن اأمكن ، من اأجل الك�سف على  �سن�ن ، من االأ م�كن التي تتي�سر فيه� زي�رة عي�دات طب االأ -5 ويف االأ
�سن�ن واللثة . �سن�ن واإجراء تنظيف خ��ص والت�أكد من �سالمة االأ االأ

ميكنك اأن ت�صنع فر�صاة اأ�صنانك بنف�صك 
ن�ستعمل م�سواك�آً اآو ”عود �سجرة ” كهذا :

اأو: نربط قطعة من�سفة خ�سنة حول طرف عود ون�ستعمله� فر�س�ة اأ�سن�ن .

�صنان بنف�صك ميكنك اأن حت�صر معجون االأ
�س��ص تنظيفه� . ويفرك بع�ص  �سن�ن واللثة بج�سم خ�سن بع�ص ال�سيء هو́  �سن�ن ب�سكل جيد . اإن فرك االأ يكفي امل�ء وحده اإذا جرى فرك االأ
�سن�ن عن طريق خلط امللح مع الكربون�ت  الن��ص اأ�سن�نهم مب�سحوق الفحم اأو امللح . ميكنكم اأي�س�أ �سنع م�سحوق بديل من معجون االأ

)كربون�ت ال�سودا( مبق�دير مت�س�وية . وجلعل هذا اخلليط يتم��سك نبلل الفر�س�ة قبل و�سعه� يف امل�سحوق .

�سن�ن . ويف ح�ل عدم توفر الكربون�ت ميكن ا�ستعم�ل ملح  )اإن مزيج امللح والكربون�ت منظف فغ�ل مثله مثل املعجون اخل��ص بتنظيف االأ
ع�دي فقط (

ما العمل عندما يتجوف ال�صن) النخر / الت�صو�ص( 
مل اأو ملنع حدوث خراج . �سن�ن جيد. بعد كل وجبة طع�م من اأجل حم�ية ال�سن من االأ منتنع عن اأكل احللوي�ت ون�ستعمل فر�س�ة االأ

�سن�ن يف اأقرب فر�سة �س�نحة لكي ينظف ال�سن ويح�سوه� كي تبقى �سليمة نذهب اإىل طبيب االأ
ل�سنوات طويلة .

مل .  إذا ظهرت�صو�ص يف �صنك ، فال تنتظر طويالأ حتى يبداأ االأ ا
�صنان يف اأ�صرع وقت ليح�صوها. بل اذهب اإىل متخ�ص�ص يف رعاية االأ



�صنان واخلراج االأ
مل : لتهدئة االأ

- ننظف مك�ن الت�سو�ص اأو النخر يف ال�سن جيد. من بق�ي�
الطع�م . بعده�، نغرغر الفم مب�ء دافئ م�لح .

ا�ستعم�ل  احتي�ط�ت  مراع�ة  )مع  �سربين  ك�الأ  ، مل  لالأ م�سكنً�  ن�ستعمل   -
�سربين(. االأ

- اإذا وجد الته�ب �سديد )تورم اأو غدد ملفية منتفخة وموؤملة ( ن�ستعمل م�س�دات 
حيوية ك�أقرا�ص البن�سيلني )�ص 351( اأو ال�سلفون�ميد )�ص 358( اأو كب�سوالت 

الترتا�سيكلني )للب�لغني فقط ، انظر �ص 359( .

مل اأو عدم زوال التورم ، اأو اإذا تكرر اأي منهم�  فقد ينبغي  ويف ح�ل عدم توقف االأ
ا�ستئ�س�ل ال�سن امل�س�ب .

لته�ب اإىل مك�ر اأخر من اجل�سم. ونع�لج خراج ال�سن ب�سرعة قبل اأن ميتد االإ

اللثة امللتهبة )النرية(
اللثة امللتهبة )حمراء ومنتفخة ( املوؤملة والتي تنزف ب�سهولة تنتج عن :

�سن�ن واللثة ب��ستمرار تنظيف جيد. . 1. عدم تنظيف االأ
2. عدم تن�ول الك�يف من الطع�م املغدي )�سوء التغذية( .

الوقاية واملعاجلة :

�سن�ن . يف�سل اإزالة الق�سرة ال�سفراء )وتعرف ب�لقلح اأو  �سن�ن جيداأ بعد كل وجبة ، ونزيل بق�ي� الطع�م من بني االأ ن�ستعمل فر�س�ة االأ
�سن�ن واللثة . وي�صتح�صن اأن ننظف حتت اللثة بانتظام ب��ستعم�ل خيط قوي )اأو خيط خ��ص  الطرطري اأو الرتتر( التي تتجمع م� بني االأ

�سن�ن . وقد ينتج عن هذا العمل نزف �سديد يف البداية ، لكن اللثة �سرع�ن م� ت�ستعيد �سحته� ويخف النزف . لذلك ( ومتريره بني االأ

طعمة التي حتمي اجل�سم والغنية ب�لفيت�مني ، وبخ��سة البي�ص واللحوم واحلبوب واخل�سروالف�كهة ، ك�لربتق�ل والليمون  - نتن�ول االأ
�سن�ن . والبندورة / الطم�طم )راجع ف�سل 11(، ونتجنب احللوي�ت وبخ��سة اللزجة منه� والتي تبقى ال�سقة على االأ

دوية امل�ستخدمة يف عالج ال�سرع )مثل »الفينيتوين « اأو »الديلنيني «( قد ي�سبب انتف�خ� ومنواأ غري طبيعي يف اللثة)�ص  مالحظة: بع�ص االأ
390 ( . ويف ح�ل حدوث ذلك ينبغي ا�ست�س�رة ع�مل �سحي اأو طبيب لتغيري الدواء اإن اأمكن.



التقرح اأو الت�صقق على زاويا الفم
على  عالمة  تكون   م�  غ�لب�أ  طف�ل  االأ عند  الفم  زاويتي  على  ال�سيقة  التقرح�ت 
يتن�ولوا  اأن  العالم�ت  يع�نون من هذه  الذين  طف�ل  االأ ، على  . لذلك  التعذية  �سوء 
الغذاء الغني ب�لفيت�مين�ت والربوتين�ت ك�للنب /احلليب واللحوم وال�سمك والبي�ص 

والف�كهة واخل�س�ر.

البقع اأو الرقع البي�صاء يف الفم
مرا�ص ي�سبب كمخ�ت بي�س�ء اأو *كمخة بي�س�ء تغطي الل�س�ن : الكثري من االأ

�سفراء على الل�س�ن و�سقت الفم . وي�سحب هذه احل�لة ، يف الع�دة ، ارتق�ع يف
احلرارة . وعلى الرغم من عدم خطورة مثل هذه اللطخ�ت ، اإال اأنه من املفيد غ�سل الفم

مب�سحوق من امللح والكربون�ت )كربون�ت ال�سودا( يف م�ء دافئ عدة مرات يف اليوم .
* البقر البي�س�ء ال�سغرية التي ت�سبه حب�ت امللح يف فم طفل حرارته مرتفعة:قد

تكون بوادر مبكرة للح�سبة )�ص311(.
بق�ي� لنب حليب جتمدت على  وك�أنه�  وتبدو  والل�س�ن  الفم  بي�س�ء �سغرية داخل  اإنه� كمخ�ت   : *القالع 

حلم ينء . ي�سببه� الفطر الطوقي وت�سمى الق�لوع اأو املونيلي� )�ص242( . ويكرث تواجد القالع عند الر�سع 
وخ�سو�س�  معينة  حيوية  م�س�دات  ي�ستعملون  الذين  وعند  )ال�سيدا(  يدز  اأالإ مبر�ص  امل�س�بني  �سخ��ص  واالأ

الترتا�سيكلني
واالأ مبيلني .

نتوقف عن تن�ول امل�س�دات احليوية ، اإذا ك�ن ذلك ممكن�أ، وندهن ب�طن الفم البنف�سج )بنف�سجي اجلنطي�ن 
( . وقد ي�س�عد م�سغ الثوم اأو اأكل الزب�دي )اللنب/ احلليب املخرث(. اأم� يف احل�الت ال�سديدة فن�ستعمل 

الن�ست�تني )�ص 373( .
جه�د .  *تقرح ”احلمو“: اإنه بقع �سغرية بي�س�ء تنمو داخل ال�سف�ه اأو الفم وتنتج ع�دة عن احلرارة اأو االإ
وهي تبقى ملدة ترتاوح بني اأ�سبوع وثالثة اأ�س�بيع : نغ�سل الفم مب�ء م�لح . وقد يفيد دهن القرح بدب�ص الرم�ن 
)رب الرم�ن ( اأو و�سع �سيء من م�ء االأ وك�سجني )هيدروجني بريوك�س�يد( اأو مرهم الكورتيكو �ستريويد 

)ال�ستريويدات الق�سرية عليه�)�ص 371( . ال تفيد امل�س�دات احليوية يف هذه احل�لة .

العقبولة اأو القطفة)قروح يف الفم(
جه�د ،  �س�بة ب�حلرارة اأو االإ ع�س�ء التن��سلية ( تنفتح وت�سبح قروح�أ . وقد تظهر بعد االإ اإنه� نفط�ت �سغرية وموجعة يف الفم )اأو االأ
وي�سببه� الته�ب فريو�ص ي�سمى ”هرب�ص“ ،وهي ت�سفى تلق�ثي�أ يف غ�سون اأ�سبوع اأو اأ�سبوعني .وقد ي�س�عد على �سف�ئه� و�سع ثلج عليه� مدة 
دق�ئق ، عدة مرات يف اليوم . وميكن اأن يفيد اأي�س� يفيد و�سع ال�سب)حجر ال�سب ( اأو الك�فور اأو خال�سة نب�ت مر )مثل احلر�سف(. 
دوية ال ت�س�عد يف �سف�ثه�، اإال اأن زيت الف�زلني )اأو جل�سرين بوراك�ص / قد ي�س�عد على تليني القروح حتى تلحم من تلق�ء نف�سه� .  واالأ

ع�س�ء اجلن�سية ، راجع �ص 402. وملعلوم�ت حول الهرب�ص على االأ
�سن�ن“  )انظر املراجع اآخر الكت�ب(. �سن�ن واللثة راجع كت�ب ”مر�سد العن�ية ب�الأ وملزيد من املعلوم�ت حول عن�ية االأ



اجلهاز البويل واجلهاز التنا�صلي 18
اجله�ز البويل يخدم اجل�سم فهو يخل�سه من املواد الف��سدة املوجودة يف الدم وير�سله� خ�رج طريق البول )وي�سمى اجله�ز البويل 

اأي�سً� : املج�ري اأو امل�س�لك البولية (.

الذكر:

نثى: االأ



م�صكالت اجلهاز البويل

حي�ن متييز بع�سه� عن بع�ص ، كم� اإن عالم�ته� قد تكون خمتلفة  اال�سطراب�ت املتعلقة ب�ملج�ري البولية كثرية ، وي�سعب يف كثري من االأ
خر يف غ�ية اخلطورة . عند الن�س�ء والرج�ل . بع�ص هذه اال�سطراب�ت غري خطري فيم� البع�ص االآ

حي�ن ي�سعب حتديد هذه اال�سطراب�ت ب�لرجوع اإىل كت�بن� هذا، فح�سب ، اإذ  وقد يبداآ املر�ص اخلطر بعالم�ت ب�سيطة . ويف كثري من االأ
مك�ن . مر اإىل معرفة خ��سة واىل القي�م بفحو�ص حمددة . ا�ست�سريوا الع�مل ال�سحي اأو الطبيب عند االإ يحت�ج االأ

من امل�صكالت ال�صائعة املتعلقة بالتبويل :
1. االلته�ب�ت يف املج�ري البولية وهي اأكرث �سيوعً�  لدى الن�س�ء )وتبداأ بعد االت�س�ل اجلن�سي يف بع�ص احل�الت اأو يف اأثن�ء احلمل ، اأو 

غري ذلك ( .
2. ح�سى )بح�ص ( يف الكلية اأو ح�سى يف املث�نة .

كرب �سنً�( . 3. ا�سطراب�ت يف الربو�ست�تة )�سعوبة يف مرور البول ب�سبب انتف�خ غدة الربو�ست�تة ، وهي اأكرث �سيوعً� الرج�ل االأ
4. ال�سيالن )التعقيبة ( اأو الكليميدي� )اأمرا�ص معدية تنت�سر ب�الت�س�ل اجلن�سي وغ�لبً� م� ت�سبب �سعوبة يف مترير البول اأو املّ� اأثن�ء 

التبويل ( .
5. فى كثري من اأنح�ء الع�مل ت�سكل البله�ر�سي� ال�سبب الرئي�سي لوجود الدم يف البول.

االلتهابات يف املجاري البولية

العالم�ت:



الكثري من الن�س�ء يتعر�سن اللته�ب�ت اجله�ز البويل بينم� تكون االلته�ب�ت اأقل �سيوعً� عند 
تبول حمرق  اأو  التبول  اأمل عند   : الوحيدة على ذلك هي  العالم�ت  تكون  واأحي�نً�،   . الرج�ل 
يف  واأمل  البول  يف  دم  وجود  ال�س�ئعة  خرى  االأ العالم�ت  ومن   . بكرثة  التبول  اإىل  واحل�جة   ،
�سفل من الظهر )والذي غ�لبً� م� ميتد اإىل  مل يف اجلزء االأ �سفل من البطن . يدل االأ اجلزء االأ

اجل�نبني وامل�سحوب ب�رتف�ع احلرارة ( على وجود م�سكلة اأخطر .

املعاجلة :
- ن�سرب امل�ء بكرثة : الكثري من االلته�ب�ت الث�نوية يف املج�ري البولية ميكن مداواته� ب�سرب 

كث�ر من  امل�ء بكرثة ، من دون احل�جة اإىل اأي دواء: ن�سرب كوبً� كل ن�سف �س�عة ، على امتداد 3 - 4 �س�ع�ت يوميً� ونعود اأنف�سن� على االإ
�سرب امل�ء. نكرث من �سرب ال�سوائل املفيدة مثل النعن�ع وال�سعري والتوت الربي. )ولكن اإذا ك�ن ال�سخ�ص ال ي�ستطيع اأن يبول اأو اإذا وجد 

انتف�خ يف اليدين اأو الوجه فيجب اأال يكرث من �سرب امل�ء(.
- اإن مل تتح�سن ح�ل ال�سخ�ص بعد �سرب كمية كبرية من امل�ء وك�ن هن�ك ارتف�ع يف درجة احلرارة فيجب تن�ول اأقرا�ص الكوترميك�س�زول 
دوية  اأو الترتا�سيكلني . ويجب احلر�ص على دقة اجلرع�ت من هذه االأ مب�سيلني ،  اأو االأ اأدوية ال�سلف� )ال�سلف�منيدات(  اأو نوع اآخر من 
ومراع�ة حم�ذيره� . ولكي نح�سر ت�أثري االلته�ب�ت يجب اأخذ الدواء ملدة ع�سرة اأي�م اأو اأكرث. كذلك ف�إن اال�ستمرار ب�سرب كمية كبرية 

من امل�ء وخ�سو�سً� مع ال�سلف�منيدات مهم جدًا.

احل�صى )البح�ص( يف الكلية اأو املثانة

العالم�ت :
- غ�لبً� م� تكون اأوىل العالم�ت اأمل ح�د اأو �سديد يف اأ�سفل الظهر، يف اخل��سرة )اجل�نب ( اأو اأ�سفل البطن اأو يف ق�عدة الع�سو الذكري 

عند الرج�ل .
حي�ن تن�سد القن�ة البولية وي�سعب حينئذ على املرء )اأو ي�ستحيل عليه ( اأن يبول . وقد يكون البول ممزوجً� ب�لدم فى بع�ص  - يف بع�ص االأ

احل�الت ، اأو قد تت�س�قط قطرات من الدم عند بدء التبول.
- قد يوجد الته�ب بوىل فى الوقت ذاته.

- نعطي العالج ذاته املذكور اأعاله ملع�جلة االلته�ب�ت البولية .
مل اأو اأحد م�س�دات التقل�ص )انظر البالدون�( .  �سربين اأو م�سكنً� اآخر لالأ - نعطي االأ

- اإذا �سعب علين� مترير البول ، نح�ول التبول يف و�سع اال�ستلق�ء، فقد ي�س�عد هذا الو�سع احل�سوة يف املث�نة على االنزالق اإىل الوراء 
وحترير جمرى البول .

- يف احل�الت ال�سعبة نطلب امل�س�عدة الطبية . اجلراحة قد تكون �سرورية يف بع�ص احل�الت .

ت�صخم غدة الربو�صتاتة ) الربو�صتاتة(:
ربعني ، وهي ن�جتة عن ت�سخم غدة الربو�ست�ت الك�ئنة بني املث�نة وجمرى البول . تكرث هذه امل�سكلة عند الرج�ل فوق عمر االأ

- يجد الرجل �سعوبة يف مترير البول و�سعوبة يف بدء التربز، اأحي�نً� . وقد يكون التبول متقطعً� اأو يتعذر مرور البول كليً�. وقد يعجز 
الرجل عن اأن يبول ب�سعة اأي�م.

- اإذا �س�حب احل�لة ارتف�ع يف احلرارة فهذا دليل على وجود الته�ب اأي�سً�. 



معاجلة ت�صخم غدة الربو�صتاتة :
- اإذا ك�ن املرء ال ي�ستطيع التبول فعليه اأن يح�ول ذلك وهو ج�ل�ص يف حو�ص م�ء دافئ كم� هو 
مر اإىل ا�ستعم�ل الق�سطرة )اأو  مبني يف ال�سكل . واإن مل حت�سل الف�ئدة املرجّوة فقد يحت�ج االأ

امليل(.
اأو  الترتا�سيكلني  اأو  مب�سيلني  ك�الأ احليوية  امل�س�دات  ن�ستعمل  احلرارة  يف  ارتف�ع  ظهر  اإذا   -

ال�سلف� )ال�سلف�مثوك�س�زول مع الرتامييثوبرمي(.
عملية  اإىل  مر  االأ يحت�ج  فقد  املزمنة  اأو  اخلطرة  احل�الت  يف  الطبية  امل�س�عدة  نطلب   -

جراحية.
مالحظة : من املهم التمييز بني ا�سحلراب�ت الربو�ست�تة والتعقيبة )اأو الكليميدي�( ، اإذ يف 
يف  املتقدمني  منذ  الربو�ست�تة  ت�سخم  احتم�ل  ويزداد   . �سعبً�  البول  مرور  ي�سبح  امل�سكلتني 

ال�سن ، بينم� يحدث الت�سخم عند الرجل ال�س�ب نتيجة للتعقيبة اأو الكليميدي� فى معظم احل�الت ، وخ�سو�سً� اإذا م�ر�ص اجلن�ص قبل 
وقت ق�سري مع اإمراأة م�س�بة .

مرا�ص التي تنت�صر عن طريق االت�صال اجلن�صي( مرا�ص الزهرية )االأ االأ
مرا�ص  مرا�ص ال�س�ئعة والتي تنت�سر عن طريق االت�س�ل اجلن�سي اأو املالم�سة اجلن�سية . وتعرف اأي�س� ب�الأ نن�ق�ص يف ال�سفح�ت الت�لية االأ
مرا�ص املنتقلة عن طريق اجلن�ص اأو العدوى اجلن�سية وغريه� ، وهي : التعقيبة )ال�سيالن( والكليميديا  الزهرية اأو العدوى التن��سلية اأو االأ
يدز وهو مر�ص خطري وا�سع االنت�س�ر يف  )الكالميدي�/ املتدّثرة( والزهري )ال�سفل�ص ( والدبل )الورم اللمفي الزهري(. ال�صيدا اأو االإ
ع�س�ء التن��سلية )الثوؤلول التنا�صلي والهرب�ص التنا�صلي،  خرى التي ت�سبب قروحً� يف االأ مرا�ص االأ الع�سر احلديث ، ف�ساًل عن بع�ص االأ

وال�صنكرويد اأو القرحانة ( .

ال�صيالن )التعقيبة(  الكليميديا
وىل مت�س�بهة. وغ�لبً� م� يتواجدان معً� .  ينت�سر كل من ال�سيالن والكليميدي� عن طريق االت�س�ل اجلن�سي، ع�دة . وتكون اأعرا�سهم� االأ

ولذا وجب، ع�دة ، مع�جلتهم� �سوية .
العالمات: عند الرجل :

- اأمل عند التبول اأو �سعوبة يف مترير البول . 
- نزول قطرات من القيح من الق�سيب )ع�سو الذكر(. 

- يف بع�ص احل�الت اأمل وانتف�خ يف اخل�سيتني . 
حي�ن . - ارتف�ع يف احلرارة يف بع�ص االأ

بعد اأ�صهر اأو �صنوات:
- انتف�خ موؤمل و�سلب يف اإحدى اأو يف كال الركبتني اأو الك�حلني اأو الر�سغني ، اأو م�سكالت كثرية اأخرى. 

- طفرات اأو من�طق موؤملة يف اجل�سم .
- �سعف يف جمرى البول ب�سبب توّلد عقب�ت يف املجرى. 

- العقم )ال ي�ستطيع اأن يجعل املراأة حتمل(.
عند املراأة :

مل حني تبول اأو ب�سيالن مهبلي خفيف ( . مر ب�أي عالم�ت )قد ت�سعر ببع�ص االأ - قد ال ت�سعر املراأة يف ب�دئ االأ
- اإن مل تع�لج املراأة احل�مل من ال�سيالن قبل الو�سع فقد ينتقل االلته�ب اإىل عيني املولود اأثن�ء الوالدة ويفقده الب�سر.

بعد اأ�صهر اأو �صنوات :
- اأمل يف اأ�سفل البطن 

- م�سكالت يف الدورة ال�سهرية .
- قد ت�س�ب ب�لعقم )ال ت�ستطيع احلمل(. 

- م�سكالت يف اجله�ز البويل .



قد تظهر عالم�ت اإ�س�بة الرجل ب�ل�سيالن )التعقيبة ( بعد يومني اأو خم�سة اأي�م )اأو خالل فرتة ثالثة اأ�س�بيع اأو كرث( بعد املم�ر�سة 
اجلن�سية مع �سخ�ص م�س�ب . واأم� عند املراأة ف�لعالم�ت قد ال تظهر قبل مرور اأ�س�بيع اأو اأ�سهر . ولكن على الرغم من عدم ظهور اأي 

�صابة به. عالم�ت ، ف�إن ال�سخ�ص امل�س�ب قد ينقل املر�ص اإىل �سخ�ص اآخر بعد اأي�م قليلة من االإ

املعاجلة:
- ك�نت مع�جلة ال�سيالن يف ال�س�بق جتري ب��ستخدام البن�سيلني . اأم� اليوم فتظهر مق�ومة ال�سيالن للبن�سيلني يف من�طق عديدة . ومن 
ف�سل اللجوء اإىل اال�ست�س�رة الطبية املحلية ملعرفة امل�س�د احليوي الفع�ل  هن� �س�ر من الالزم ا�ستخدام م�س�دات حيوية اأخرى. ومن االأ
مل ، وا�ستمر نزول قطرات القيح )ال�سديد( بعد يومني اإىل ثالثة من بدء  يف مك�فحة ال�سيالن واملتوافر يف منطقتك . اإن مل يزل االأ

املع�جلة فقد يكون ال�سيالن مق�ومً� للدواء اأو قد يكون ال�سخ�ص م�س�بً� ب�لكليميدي�.
- اإذا ارتفعت حرارة �سيدة م�س�بة ب�ل�سيالن اأو الكليميدي� ورافق احل�لة اأمل يف اأ�سفل البطن فقد تكون م�س�بة ب�لته�ب احلو�ص.

�سخ��ص الذين م�ر�سوا اجلن�ص مع اآخرين م�س�بني ب�ل�سيالن اأو الكليميدي�، وخ�سو�سً� زوجة الرجل امل�س�ب  - يجب مع�جلة جميع االأ
ب�ملر�ص . وغ�لبً� م� تكون الزوجة م�س�بة حتى لو مل تظهر اأي عالم�ت على ذلك . ف�إن مل تع�لج يف الوقت ذاته الذي يع�لج فيه الزوج فقد 

�سخ��ص الذين مت ات�س�ل جن�سي بينهم وبني �سخ�ص م�س�ب . تنقل املر�ص مرة ث�نية اإىل زوجه� . يجب مع�جلة جميع االأ
طف�ل من ال�سيالن ومن الكليميدي� والتي قد تفقدهم ب�سرهم.  - يجب حم�ية عيون االأ

تنبيه : قد يكون امل�س�ب ب�ل�سيالن اأو الكليميدي� م�س�بً� ب�لزهري اأي�سً� من دون اأن يعلم . ب�سكل ع�م م�ستح�سن اإعط�ء عالج الزهري 
وىل من الظهور ولكنها قد ال ت�صفي املر�ص. ن مع�جلة ال�سيالن اأو الكليميدي� فقط ، قد متنع اأعرا�ص الزهري االأ ك�ماًل الأ

الزهري )ال�صفل�ص(
العالق�ت  خالل  من  اآخر  اإىل  �سخ�ص  من  وينت�سر  وخطر  �س�ئع  مر�ص  ال�سفل�ص،  اأو  الزهري 

اجلن�سية . والت�سمية ال�سعبية له يف م�سر هي ”زف�رة الدم“.

العالمات:
- اأوىل العالم�ت هي ظهور قرحة تدعى ”�سنكر“ ، اأو قرحة ال�سفل�ص البدئية. وهي تظهر بعد 2 
اإىل 5 اأ�س�بيع من قي�م عالقة جن�سية مع �سخ�ص م�س�ب ب�لزهري . وقد تكون القرحة على �سكل 
برثة اأو نفطة اأو قرحة مفتوحة. وتظهر م�دة يف املنطقة التن��سلية عند الرجل اأو املراأة )ويف قليل 
�س�بع اأو يف فتحة ال�سرج (. تكون هذه القرحة  من احل�الت تظهر القرحة يف ال�سف�ه اأو الفم اأو االأ
مليئة ب�جلراثيم وميكن اأن تنتقل من �سخ�ص اإىل اآخر ب�سهولة . والقرحة غري مليئة يف العادة 

، فاإذا كانت داخل املهبل فقد ال ت�صعر املراأة بوجودها - ولكن ميكن اأن تنقلها اإىل �صخ�ص اآخر 
ب�صهولة.

- تدوم هذه القروح ب�سعة اأي�م وتزول بعده� من دون اأي عالج ولكن املر�ص يظل ينت�سر يف اجل�سم.



- بعد ب�سعة اأ�س�بيع اأو اأ�سهر، قد ي�سعر امل�س�ب بحرقة يف احللق مع ارتف�ع ب�سيط يف احلرارة ، وبعد ظهور قروح يف الفم اأو انتف�خ فى 
املف��سل ، اأو قد تظهر اأي من العالم�ت الت�لية على الب�سرة :

كل هذه العالم�ت تختفي تلق�ئيً� يف الع�دة . فيعتقد ال�سخ�ص اأنه �سفي مت�مً� اإال اأن املر�ص ي�ستمر ! فالزهري اإن مل يعالج ، ي�صتطيع 
بالزهري،  امل�صابة  املراأة  اأو ت�صوهات خلقية يف جنني  اأو اخلرف،  ال�صلل،  اأو  القلب،  اأمرا�صاً يف  اأي جزء من اجل�صم في�صبب  اإ�صابة 

وم�صكالت اأخرى كثرية .
ع�س�ء التن��سلية ميكن اأن يكون ب�سبب الزهري . يجب اللجوء  حتذير: اإن ظهور م�سكلة جلدية غري اعتي�دية بعد ظهور قروح اأو بثور على االأ

اإىل اال�ست�س�رة الطبية للت�أكد من ذلك .
معاجلة الزهري: )لتحقيق ال�صفاء الكامل يجب اتباع العالج كاماًل(.

إذا ظهرت العالمات يف فرتة تقل عن ال�صنة الواحدة ، نحقن ال�سخ�ص امل�س�ب 2.4 مليون وحدة من بن�سلني البنزاثني يف جرعة  - ا
اأقرا�ص  يتن�ول  اأن  ، ميكنه  ب�سبب احل�س��سية  البن�سلني  ي�ستطيع حتّمل  الذي ال  ال�سخ�ص  . نحقن ن�سف اجلرعة يف كل ورك.  واحدة 

الترتا�سيكلني عي�ر 500 ملغ ،4  مرات يومي�، ملدة 15 يومً�.
إذا دامت العالمات فرتة تزيد عن العام الواحد: نحقن امل�س�ب ب 2.4 مليون وحدة من بن�سلني البنزاثني - يعطى ن�سفه� يف كل  - ا
ورك - مرة ا�سبوعيً� ملدة 3 اأ�س�بيع ، فيكون املجموع 7.2 ماليني وحدة . يف ح�الت احل�س��سية من البن�سلني ن�ستخدم الترتا�سيكلني عي�ر 

500 ملغ ، 4 مرات يوميً�، ملدة 30 يومً�. 
جراء االختب�رات املعملية على الدم .  - اإذا وجد اأدنى احتم�ل ب�إ�س�بة �سخ�ص م� ب�لزهري فيجب عليه مراجعة طبيب اأو ع�مل �سحي الإ

يف ح�ل عدم توفر هذه االختب�رات، يجب مع�جلة ال�سخ�ص كم� لو اأنه م�س�ب فعاًل .
- يجب مع�جلة اأي �سخ�ص اأق�م عالقة جن�سية مع �سخ�ص اآخر م�س�ب ب�لزهري وخ�سو�سً� اأزواج امل�س�ب�ت اأو زوج�ت امل�س�بني .

رثرومي�سني ب�جلرع ذاته� املو�سوفة للترتا�سيكلني.   - احل�مل واملراأة احل�س��سة للبن�سلني ميكن اأن ت�ستخدم االإ

الدبل: تفتح الغدد اللمفاوية يف العانة
)الورم اللمفي الزهري، ملفوغرانيولوم� الزهرية(

العالمات: 
- عند الرجال : درن�ت اأو كتل ملف�وية داكنة اللون يف الع�نة ، تنفتح فينز منه� القيح )ال�سديد( ثم ت�سكل ندبً�، ثم تنفتح مرة اأخرى .

- عند الن�صاء : درن �سبيهة مب� يحدث عند الرج�ل ، اأو قروح يف فتحة ال�سرج تنز وتوؤمل.
املعاجلة :

- االت�س�ل بطبيب اأو بع�مل �سحي .
- قر�س�ن من الترتا�سيكلني )عي�ر 250 ملغ ( 4 مرات يوميً�، ملدة 14 يومً�. 

- االمتن�ع عن املم�ر�سة اجلن�سية اإىل اأن ت�سفى جميع القروح مت�مً� .
املالحظة: اإن وجود الدبل يف الع�نة )املغنب ( ميكن اأي�سً� اأن يكون عالمة على ال�سنكرويد.



مرا�ص املنقولة جن�صياً: كيف مننع انت�صار االأ
�س�بة  -1 بالتزام احلذر يف اختيار ال�صريك يف العالقات اجلن�صية . فمن مي�ر�ص العالق�ت اجلن�سية مع الكثريين يكون غ�لبً� معر�سً� لالإ
ي�س�عد على حم�يتك من  ل�سريك حي�تك  االإخال�ص  اإن   . للعدوى  التعر�ص  ب�سكل خ��ص هّن م�سدر  واملوم�س�ت   . مرا�ص  االأ مبثل هذه 

يدز/ ال�سيدا . مرا�ص املنقولة جن�سيً� واالإ االأ
مرا�ص املنقولة جن�سيً� ولكنه ال ي�سمن ذلك . -2 ب��ستخدام الواقي الذكري: اإن ا�ستخدام الواقي الذكري مينع انت�س�ر االأ

خرين . ويجب اأي�سً� منع هذا ال�سخ�ص من  مرا�ص ب�سرعة فال ينقل العدوى اإىل االآ -3 يجب معاجلة كل �صخ�ص ي�صاب باأي من هذه االأ
يدز )ال�سيدا( حتى يومن�. �سف ال توجد مع�جلة �س�فية لالإ مم�ر�سة اجلن�ص حتى اليوم الث�لث بعد انته�ء املع�جلة . لالأ

خرين الذين قد يحتاجون اإىل عالج: عندم� يعلم اأي �سخ�ص - ذكرًا ك�ن اأم اأنثى - اأنه م�س�ب مبر�ص زهري فعليه اأن  -4 اإعالم االآ
يخرب كل �سخ�ص م�ر�ص معه عالقة جن�سية لكي يح�سل ال�سخ�ص املعني على العالج املن��سب. من املهم جدًا اأن يقوم كل رجل م�س�ب 
خرين ، كم� ميكن اأن يفقد اأطف�له� ب�سرهم  ن تلك املراأة قد تنقل العدوى دون علمه� اإىل االآ ب�إخب�ر املراأة التي يج�معه� عن اإ�س�بته الأ

واأن يولدوا م�سوهني ، وميكن اأن ت�س�ب هي نف�سه� ب�لعقم اأو متر�ص مر�سً� �سديدًا.
مرا�ص ب�أن ي�سعوا للح�سول على مع�جلة  خرين: يجب اأن ت�سّر على اأ�سح�بك الذين قد يكونون م�س�بني ب�أحد هذه االأ -5 مب�س�عدة االآ

�سريعة واأن ميتنعوا عن مم�ر�سة اجلن�ص اإىل حني �سف�ئهم الت�م.

متى وكيف م�صتعمل الق�صطر
الق�سطر اأنبوب مط�طي يدخل يف جمرى البول لتفريغ املث�نة 

من البول.

متى يجب ا�صتعمال الق�صطر ومتى يجب االمتناع عن ذلك :
- ال ن�صتعمل الق�صطر اإال يف احلاالت ال�صرورية ، ويف ح�ل ا�ستح�لة احل�سول على امل�س�عدة الطبية يف الوقت املن��سب . اإن ا�ستعم�ل 

الق�سطر قد يرتك الته�ب�ت اأو عطاًل يف القن�ة البولية حتى يف ح�ل ا�ستعم�له بكل عن�ية.
- ال ن�ستعمل الق�سطر اإذا ك�ن قليل من البول م� زال مير.

- اإذا ك�ن ال�سخ�ص ال ي�ستطيع اأن يبول مطلقً� فعليه قبل و�سع الق�سطر اأن يجرب التبول وهو ج�ل�ص يف مغط�ص من امل�ء الدافئ. ويجب 
دوية املن��سبة )لل�سيالن اأو ا�سطراب�ت الربو�ست�تة( فورًا. البدء ب��ستعم�ل االأ

مل اأو العجز عن التبول ، وي�ستعمله� ال�سخ�ص  - ال يجوز ا�ستعم�ل الق�سطر اإال يف ح�ل امتالء املث�نة ب�لبول وعندم� ي�سعر ال�سخ�ص ب�الأ
الذي تظهر عليه عالم�ت الت�سمم الدموي البويل )يورميي�( .

عالمات الت�صمم الدموي البويل )يورمييا(:
- رائحة النف�ص تكون �سبيهة برائحة البول .

- تنتفخ القدم�ن والوجه.
�سى واالرتب�ك. - قيء و�سعور ب�الأ

مالحظة : اإن كل من يع�ين �سعوبة يف التبّول اأو ت�سّخمً� يف الربو�ست�تة اأو بح�سً� يف الكلى ، يجب اأن يح�سل على ق�سطر خ��ص به ليكون 
ج�هزًا لال�ستعم�ل يف احل�الت الط�رئة.



كيف ن�صتعمل الق�صطر

 15 ملدة  الق�سطر  و�سع  يجب   1-
نغلي  )كذلك  مغلي  م�ء  يف  دقيقة 
اأداة  اأو  حمقنة  اأي  ذاته�  للمدة 

ن�ستعمله�( .

ب�مل�ء  جيدًا  اليدين  نغ�سل   3-
 ، اأمكن  واإن  وال�س�بون.  األدافئ 
)مثل  املعّقم  ال�س�بون  ن�ستخدم 
الغ�سل:  بعد   .  ) البت�دين  �س�بون 
املعّقمة  �سي�ء  االأ اإال  نالم�ص  ال 

والنظيفة فقط .

اأخرى  مرة  اليدين  نغ�سل   5-
وال�س�بون  ب�مل�ء  اأو  ب�لكحول 
ا�ستخدام  وي�ستح�سن  املعّقم. 

قف�زات معقّمة يف ح�ل توّفره�.

وقد حتت�ج املراأة بعد الوالدة اإىل الق�سطر عند ظهور �سعوبة يف 
مليئة  مث�نته�  وبدت  الوالدة  بعد  �س�ع�ت   6 مّرت  ف�إذا   . التبول 
ب�لبول فقد حتت�ج اىل ا�ستعم�ل الق�سطر. نعطيه� املزيد من امل�ء 

وال�سوائل اإذا ك�نت املث�نة ال تبدو مليئة.
كت�ب  راجعوا  الق�سطر،  ا�ستخدام  حول  املعلوم�ت  من  ملزيد 
طف�ل املعوقني ” . ف�سل 25. انظروا املراجع يف اآخر  ”رع�ية االأ

هذا الكت�ب.

-2 نغ�سل فتحة البول واجللد حوله� 
الن�س�ء(  عند  ال�سفرات  بني  )وم� 

ب�سكل جيد .

-4 ن�سع اأغطية نظيفة على جوانب 
املنطقة .

مليئة  مب�دة  الق�سطر  ندهن   6-
يف  يذوب  الذي  النوع  من  ومعّقمة 
”الك�ي.واي“  هالم  مثل  امل�ء، 
امل�دة  ن�ستخدم  )ال   K.Y. Jelly

امللينة التي فيه� زيت اأو ف�زلني(.

مل  اإن  راأ�سه  عن  اجللدة  ونرفع  الذكري  الع�سو  من�سك   7-
يكن خمتونً�، اأو نبعد ال�سفرين عن بع�سهم� ، وننّظف فتحة 

البول عن طريق ا�ستخدام قطنة معقمة مبللة ب�ل�س�بون.

-8 ندخل الق�سطر تدريجيً� وبعن�ية ف�ئقة. ونربمه كلّم� ا�ستلزم 
مر ولكن ال ندفعه بقوة. االأ

حتى  الق�سطر  ندفع   9-
بعده�  ب�لظهور  البول  يبداأ 
ندفعه حوايل  3 �سنتم عند 
الن�س�ء  عند  اأم�  الرج�ل. 
الق�سطر  طول  فيكون 

اأق�سر.



م�صكالت ن�صائية

اإفرازات املهبل )مادة خماطية اأو قد ت�صبه القيح يفرزها املهبل (
حوال الطبيعية ، تفرز حلل الن�س�ء اإفرازًا قلياًل من املهبل ، وهذه اإفرازات �س�فية اأو بي�س�ء اللون اأو �سفراء بع�ص ال�سيء . وان مل  يف االأ

رجح اأن لي�ص هن�ك اأي م�سكلة. فرازات م�سحوبة برائحة كريهة اأو اإذا ك�نت ال ت�سبب احلك ف�الأ تكن هذه االإ
فرازات املهبلية والتي غ�لبً� م� ت�سبب احلكة يف املهبل والتي قد تنتج  ولكن كثريًا من الن�س�ء ، وخ�سو�سً� اأثن�ء احلمل يع�نني غ�لبً� من االإ

عن عدة الته�ب�ت معظمه� مزعجة ولكنه� غري خطرة. ولكن االلته�ب الن�جت عن ال�سيالن اأو الكليميدي� قد يوؤذي الطفل عند الوالدة.
فرازات رمب�  ويعتقد بع�ص الن�س�ء يف جمتمع�تن� العربية ب�أنه من الطبيعي اأن تزداد اإفرازات املراأة بعد الزواج . ولكن حذار، فهذه االإ

تكون عالمة على وجود الته�ب.
فراز غ�لبً� عن  فراز رغوة بي�صاء اأو �صفراء متيل اإىل االخ�صرار وقد  ي�صبب احلك والرائحة الكريهة . ينتج هذا االإ -1 قد يكون لالإ
الته�ب ي�سّمى تريكومون�ص )الرتيكومون�ص، الوحيدات امل�سعرة ، داء امل�سعرات( . قد ي�سبب احلرقة اأثن�ء التبويل . ويف بع�ص احل�الت 

فراز على دم. ع�س�ء التن��سلية اأو تنتفخ . وقد يحتوي االإ توؤمل االأ

املعاجلة:
ع�س�ء التن��سلية. - من املهم جدًا املح�فظة على نظ�فة االأ

- اإن املغ�ط�ص املهبلية ، )دو�ص املهبل : غ�سل املهبل ب�مل�ء الدافئ املمزوج ب�خلل(
 مفيدة يف املع�جلة . يف ح�ل عدم وجود اخلل ميكنكم ا�ستخدام ح�م�ص الليمون مع امل�ء.

فراز مزعجً�  خرية من احلمل اأو يف خالل اأول �ستة اأ�س�بيع بعد الوالدة. واذا ك�ن االإ ربعة االأ �س�بيع االأ حتذير: ال ت�ستخدمي املغ�ط�ص يف االأ
ميكنك ا�ستخدام حت�ميل الن�ست�تني املهبلية اأو ح�م�ص البوريك. 

- وميكنك ا�ستخدام ف�ص من الثوم كتحميلة فى املهبل: نق�ّسر الف�ص وال نثقبه.  نلّفه بقطعة قم��ص نظيف )اأو �س��ص ( ون�سعه داخل 
املهبل مرة واحدة يوميً�. نخرجه ون�سع واحدًا جديدًا يف اليوم الت�يل . نكّرر العملية مدة 10 - 14 يومً�.

جراءات ال�س�بقة ، ميكنك ا�ستخدام حت�ميل مهبلية )لبو�ص مو�سعي( حتتوي دواء املرتونيدازول اأو اأي دواء اآخر �سد  - واذا مل ت�س�عد االإ
الرتيكومن�ص ، اأو تن�ول املرتونيدازول عن طريق الفم.

مالحظة مهمة : غ�لبً� م� يكون زوج املراأة التى تع�ين من الرتيكومون�ص م�س�بً� بدوره  دون اأن يظهر عليه اأعرا�ص )ي�سعر بع�ص الرج�ل 
امل�س�بني ب�لرتيكومون�ص بحرقة اأثن�ء التبول( . اإذا متت مع�جلة ال�سيدة ب�ملرتونيدازول عن طريق الفم فعلى زوجه� اأي�سً� اأن يتن�ول 

الدواء يف الوقت نف�سه.

مهم : اتركي املاء يجري ببطء ملدة 
نبوب  3 دقائق تقريباً. ال تدخلي االأ

يف املهبل اأكرث من 6 �صنتيمرتات.



بي�ص الذي ي�صبه قطع اجلنب ال�صغرية اأو الزبدة والذي له رائحة العفن اأو الفطرالعفن : قد ينتج عن الته�ب  فراز االأ -1 االإ
فطري )الفطري�ت الطوقية / الته�ب فطري طوقي /  مونيلي�/ ك�نديدا، داء املبي�س�ت(. وقد ي�سبب احلك اأو الهر�ص القوي . وغ�لبً� 

م� تبدو �سفرات املهبل حمّمرة و�سديدة اللمع�ن وتكون موؤملة . وحت�سل احلرقة اأثن�ء التبول هذه احل�لة �س�ئعة عند الن�س�ء احلوامل اأو 
امل�س�ب�ت مبر�ص ال�سكري اأو اللواتي ي�ستخدمن امل�س�دات احليوية اأو اأقرا�ص منع احلمل.

املعاجلة: املغاط�ص املهبلية : اغت�سلي ب�خلل املخلوط ب�مل�ء اأو م�ء البنف�سج املخفف )بنف�سبي اجلنطي�ن ( بن�سبة جزاأين من م�ء 
البنف�سج لكل 100 جزء من امل�ء )مقدار ملعقتي �س�ي يف ن�سف ليرت من امل�ء( وذلك ملدة ا�سبوعني ، اأو ا�ستخدمي حت�ميل الن�ست�تني 

املهبلية املفيدة يف عالج الفطر. اإن و�سع اللنب الزب�دي غري املحلى على املهبل دواء منزيل قدمي ي�س�عد يف مك�فحة الته�ب الفطر. 
ن ا�صتعمالها يزيد الو�صع �صوءاً. يجب عدم ا�صتعمال امل�صادات احليوية يف عالج هذه احلالة الأ

بي�ص الكريه الرائحة : ميكن اأن يكون ن�جتً� عن ت�أثري نوع من البكتريي� . يف هذه احل�ل يجب عمل حت�ليل  فرازالكثيف االأ -3 االإ
يودين - بوفيدون  معملية )خمربية ( خ��سة للتمييز بينه� وبني الرتيكومون�ص . ا�ستخدمي امل�ء واخلل للمغ�ط�ص اأو مغ�ط�ص االأ

جراءات ال�س�بقة ،  )البت�دين 6 مالعق �سفرية يف ليرت من امل�ء( . وميكن اأي�سً� و�سع ف�ص من الثوم مرة وملدة ا�سبوعني ، اإذا ف�سلت االإ
ميكنك ا�ستعم�ل املرتونيدازول.

فراز املائي، البني اأواملائل اإىل اللون الر�صا�صي: يكون ممزوجاً بالدم ، وتكون رائحته كريهة وي�صحبه اأمل يف اأ�صفل البطن  -4 االإ
فرازات م�سحوبة ب�رتف�ع احلرارة فيجب تن�ول  . وهو يدل على الته�ب كرث خطورة اأو قد يدل على مر�ص �سرط�ين. اإذا ك�نت هذه االإ

مك�ن( وطلب امل�س�عدة الطبية ب�سرعة. مي�سيلني والترتا�سيكلني معً� عند االإ امل�س�دات احليوية )االأ
فرازات مدة طويلة اأو مل تتح�سن مع املع�جلة. مالحظة مهمة : يجب مراجعة طبيب اأو ع�مل �سحي اإذا ا�ستمرت االإ

كيف ت�صتطيع املراأة اأن تتجنب التهابات كثرية
ع�س�ء التن��سلية )اال�ستحم�م  يوميً� ، اإن اأمكن ، واالغت�س�ل جيدًا ب�ل�س�بون(. -1 ح�فظي على نظ�فة االأ

-2 بّويل بعد االت�س�ل اجلن�سي : هذا ي�س�عد على منع االلته�ب�ت البولية )ولكنه ال مينع احلمل(.
م�م اإىل اخللف دائمً� ولي�ص ب�لعك�ص. -3 نّظفي نف�سك جيدًا بعد كل ترّبز. ام�سحي فتحة ال�سرج من االأ

ميب� اإىل داخل املهبل . اإحر�سي كذلك على فعل ال�سيء نف�سه عند م�سح فتحة �سرج  م�م قد ينقل اجلراثيم والديدان اأو االأ امل�سح اإىل االأ
البنت ال�سغرية ، وعّلميه� اأن تنّظف نف�سه� ب�لطريقة نف�سه� حني تكرب.



�صفل من بطن املراأة الوجه اأوالتلبك يف اجلزء االأ

تية حتوي بع�ص  قد ينتج ذلك عن اأ�سب�ب كثرية نبحثه� يف مواقع خمتلفة من هذا الكت�ب. الق�ئمة االآ
�س��سية التي ميكن اأن تر�سدك اإىل الف�سل الذي حتت�جني اإىل مراجعته : �سئلة االأ االأ

مل يف اأ�سفل البطن هي: �سب�ب التي ميكن اأن ت�سبب االأ االأ

مل قبل اأو اأثن�ء الدورة ال�سهرية ؟ -1 الدورة ال�صهرية. هل يزيد االأ

اأو  موؤمل  التبويل  هل   . البطن  اأ�سفل  يف  مل  لالأ ال�س�ئعة  �سب�ب  االأ اأهم  من  وهو  املثانة   يف  التهاب   2-
متكرر؟

مت�أخرة  كنتيجة  ع�دة  وت�أتي   : العلوي(  التن��سلي  اجله�ز  )الته�ب�ت  احلو�ص  التهابات  اأمرا�ص   3-
لل�سيالن اأو الكليميدي� وي�س�حبه� ارتف�ع يف احلرارة واأمل يف اأ�سفل البطن.

رثرومي�سني  مدة 14 يومً� .  اإذا ك�نت العالم�ت خفيفة : ميكن اأواًل اإعط�ء عالج ال�سيالن )التعقيبة(، ثم ا�ستخدام الترتا�سيكلني اأو االإ
كرث �سدة ، تن�ويل اأي�سً� اليرتونيدازول 400 - 500 ملغ ، 3 مرات يوميً�،  ملدة 10 اأي�م . واإذا ك�نت املراأة ت�ستخدم اللولب  وللح�الت االأ

فعليه� مراجعة طبيب اأو ع�ملة �سحية كي تزيله.

-4 اأي تورم )درن( يف اأ�صفل البطن . وقد يت�سّمن : اأكيا�صاً يف املبي�ص اأو اأمرا�صاً �صرطانية . يجب اإجراء فح�ص من قبل اأخ�س�ئي اأو 
ع�مل �سحي متدرب.

-5 احلمل يف غري مو�صعه )عندم� ينمو اجلنني خ�رج الرحم ( . يحدث يف الع�دة اأمل �سديد مع نزف غري منتظم . غ�لبً� م� تظهر 
عالم�ت احلمل املبكرة  فت�سعر املراأة ب�لدوخة اأو الدوار، وال�سعف. اطلبوا امل�صاعدة الطبية ، فحياة املراأة يف خطر.

جها�ص:  قد ترتفع احلرارة ويوجد نزف مهبلي مع كتل خمرثة ، واأمل يف البطن و�سعوبة يف التبويل مع اأعرا�ص ال�سدمة:  -6 م�صاعفات االإ
يجب البدء ب�إعط�ء امل�س�دات احليوية واملع�جلة كم� يف حمى النف��ص ونقل تلك املراأة اإىل امل�صت�صفى حااًل. اإن حياتها يف خطر.

كل والتغوط / التربز؟ مل وبني االأ معاء اأو ال�صرج. هل هن�ك عالقة بني االأ -7 التهابات وم�صكالت اأخرى يف االأ

معظم امل�سكالت ال�س�بق ذكره� غري خطر اإال اأنه قد ي�سعب متييز اخلطر منه� من غري اخلطر. وقد تدعو احل�جة اإىل اإجراء بع�ص 
الفحو�س�ت واالختب�رات اخل��سة.

مل ، اأوفى حال عدم زواله ب�صرعة . إذا مل تكوين متاأكدة من �صبب االأ عليك ا�صت�صارة الطبيب ا



الرجال والن�صاء الذين ال ينجبون اأطفااًل ) عدم اخل�صوبة اأو العقم(

حي�ن اإجن�ب طفل ولكن املراأة ال حتمل . وقد يكون اأي من الرجل اأو املراأة غري ق�در على االإخ�س�ب  يح�ول الرجل واملراأة يف بع�ص االأ
ن�س�ن على اأن ي�سبح ق�درًا على االإخ�س�ب ، اإال اأن امل�س�عدة الطبية قد تنفع  - بن�سب �سبه مت�س�وية . ومن ال�سعب ، ع�دة ، م�س�عدة االإ

يف بع�ص احل�الت. ويعرف ”عدم اخل�سوبة ” على اأنه عجز الزوجني عن حتقيق احلمل بعد جم�ع منتظم ملدة ع�م واحد.

خ�صاب : �صباب ال�صاثعة لعدم االإ االأ
-1 العقم ب�صبب عوامل خلقية : يولد بع�ص الن��ص وهم عقيمون بحكم التكوين اجل�سدي للرجل واملراأة .

يودين ، كله� تقلل من احتم�ل حمل املراأة ، كم� اأنه� غ�لبً� م�  -2 ال�صعف اأو�صوء التغذية : فقر الدم و�سوء التغذية والنق�ص يف م�دة االأ
�سق�ط قبل اأن تعلم املراأة اأنه� ح�مل. لذا يجب على املراأة التي ال حتمل )اأو التي اعت�دت اأن  قد تزيد من احتم�ل موت اجلنني ون�سبة االإ
اأن حت�سن تغذيته� وت�ستعمل امللح املمزوج ب�ليود . واذا ك�نت تع�ين فقر الدم ال�سديد فعليه� اأن ت�أخذ اأقرا�سً� من احلديد.   )” ”ت�سّقط 

كل هذا يعزز احتم�ل احلمل ووالدة طفل �سليم.
-3 االلتهاب املزمن : وبخ��سة اأمرا�ص الته�ب�ت احلو�ص لدى الن�س�ء. ميكن مع�جلة هذه احل�ل اإذا مل يكن املر�ص قد ا�ست�أ�سل يف 

املراأة بعد. اإن منع ال�سيالن والكليميدي� اأو مع�جلتهم� يعني عددًا اأقل من الن�س�ء الع�قرات. وال�سيالن ي�سبب العقم عند الرج�ل كذلك.
ثن�ن  -4 عند الرجل : ميكن اأن يكون ال�سبب يف عدم جعل الزوجة حتمل هو قّلة املني اأو النطف�ت املنوية عنده. قد ي�س�عد اأن ميتنع االإ

ي�م اخل�سبة )اأي يف منت�سف ال�سهر بني اآخر دورة  عن عدم اجلم�ع ملدة ب�سعة اأي�م قبل موعد نزول البوي�سة عند املراأة وبدء االأ
�سهرية والدورة املقبلة(. وهكذا يعطي الرجل زوجته كل م� جتمع لديه من املني يف الوقت الذي تكون فيه مهي�أة للحمل.

حيان( على احلمل . كما اأن العالجات  دوية التي تعطى للن�صاء )اأو الرجال يف بع�ص االأ حتذير: نادراً ما ت�صاعد الهرمونات واالأ
البيتية اأو ال�صحرية ال تفيد اأي�صاً . جتنبوا هدر مالكم على اأ�صياء عدمية الفائدة.

طف�ل وتودين عي�ص حي�ة �سعيدة وجمدية ، فهن�ك احتم�الت خمتلفة: اإذا كنت غري ق�درة على اإجن�ب االأ

- ميكنك اأن تكفلي طفاًل ال م�أوى له اأو طفاًل يتيمُ� . اأو تتبنيه ، بح�سب م� ت�سمح به ال�سرائع والقوانني . 
ف�لعالقة اليومية مع الطفل جتعل الزوحني يعطف�ن عليه ويحب�نه

وك�أنه من �سلبهم�.
- ميكنك االنخراط يف العمل االجتم�عي وال�سحي وم�س�عدة من هم حولك ب�أ�سك�ل اأخرى .

- يف املجتمع�ت التي ينظر فيه� الن��ص نظرة �سلبية اىل املراأة التي ال تنجب : ميكنك مب�س�عدة بع�ص 
خرين . اإن الن��ص اأن توؤلفي جمموعة تعتني اعتن�ًء خ��سً� بح�ج�ت االآ

همية . طف�ل لي�ص هو ال�سيء الوحيد الذي يعطي املراأة اجلدارة واالأ اإجن�ب االأ



مهات والدايات 19 معلومات لالأ

الدورة ال�صهرية )النزف ال�صهري/ امليعاد/ العادة / احلي�ص/ الطمث / الغ�صلة (
اأج�س�مهن قد تطورت مب� ي�سمح لهن  اأن  الفتي�ت م� بني �سن 11 و�سن 16 ع�مً�. وهذا يعني  وىل عند معظم  ال�سهرية االأ تبداأ الدورة 

ب�حلمل.
مر يختلف اختالفً� كبريًا م� بني اإمراأة  حتدث الدورة ال�سهرية مرة كل 28 يومً� اأو م� يق�رب ذلك ، وت�ستمر مدة 3 اإىل 6 اأي�م . ولكن االأ

واأخرى.
اإن الدورة ال�سهرية غري املنتظمة اأو املوؤملة �س�ئعة فى �سن املراهقة ، لكن هذا ال يعني ، ع�دة ، وجود م�سكلة �سحية.

إذا كانت الدورة ال�صهرية موؤملة: ا

مل . ويفيد اأي�سً� اال�ستلق�ء وو�سع كم�دات م�ء  يبوبروثني قد يخفف من �سدة االأ �سربين اأو االأ واإذا ك�نت الدورة موؤملة جدًا ، ف�إن تن�ول االأ
�س�خن )اأو كي�ص م�ء(/ ”قربة“( على البطن .

وق�ت(  واأن تن�م وقت ك�ف وتتن�ول وجب�ت متوازنة من  على املراأة اأن حت�فظ على نظ�فته� اأثن�ء الدورة ال�سهرية ) وكذلك يف كل االأ
الطع�م . وميكنه� اأن تتن�ول امل�أكوالت نف�سه� التي تعودت عليه� واأن تقوم بعمله� الع�دي.



عالمات امل�صكالت يف الدورة ال�صهرية:
- يعترب عدم انتظ�م مواقيت الدورة ال�سهرية اأمرًا ع�ديً� عند بع�ص الن�س�ء ولكنه قد يكون عالمة على وجود مر�ص مزمن اأو فقر الدم 

خر. )االأ نيمي�( اأو �سوء التغذية ، اأو عالمة على وجود الته�ب اأو ورم يف الرحم عند البع�ص االآ
مر قد يعترب اأمرًا ع�ديً� عند الفتي�ت دون الع�سرين  - اإن عدم حدوث الدورة ال�سهرية يف وقته� املحدد قد يدل على احلمل . ولكن هذا االأ

ربعني. القلق واال�سطراب الع�طفي اأي�سً� ميكن اأن ي�سبب� ت�أخر الدورة ال�سهرية اأو انقط�عه� . اأو الن�س�ء فوق االأ
�سق�ط )تطريح اأو الرمو(. - واإذا ت�أخر النزف عن ع�دته وك�ن اأ�سد من النزف املعت�د، وك�نت مدته اأطول ، فقد يكون داللة على االإ

إذا تكرر اأكرث من مرة  إذا امتدت الدورة ال�صهرية اأكرثمن �صتة اأيام وكان النزف �صديداً واأكرث من املعتاد اأو ا -اطلبي امل�صاعدة الطبية ا
يف ال�صهر.

مان، اأو توقف الدورة ال�صهرية )توقف احلي�ص اأو الطمث( �صن االأ
ربعني واخلم�سني ع�مً�. بعد هذه املرحلة ال تعود املراأة  ق�درة على االإجن�ب. وغ�لبً�  تتوقف الدورة ال�سهرية عند الن�س�ء، ع�دة ، م� بني االأ

م� يحدث يف هذه الفرتة عدم انتظ�م يف الدورة ال�سهرية ملدة عدة اأ�سهر قبل توقفه�.

يف الع�مل العربي، اأ�سري اىل املراأة التي توقف حي�سه� ب�أنه� قد بلغت ”�سن الي�أ�ص ” 
اأي الي�أ�ص من احلمل. وهذه ت�سمية حمدودة جدًا . فهي حتدد دور املراأة ب�خل�سوبة 

م�ن“. فقط.  وابتداأت اليوم ت�سمية هذه الفرتة ب“�سن االأ

ال داعي للتوقف عن اجلم�ع يف اأثن�ء مرحلة توقف الدورة اأو بعده�. لكن يحتمل اأن 
طف�ل ،  حتمل املراأة يف اأثن�ء تلك الفرتة. ف�إذا هي �س�ءت عدم اإجن�ب املزيد من االأ

�سرة مدة 12 �سهرًا بعد توقف الدورة. ف�إن عليه� ا�ستخدام اإحدى و�س�ئل تنظيم االأ
عندم� يبداأ توقف الدورة ، قد تظن املراأة اأنه� ح�مل. وعندم� تنزف مرة اأخرى بعد 
3 اأو 4 اأ�سهر فقد تظن اأنه� ت�سقط. اإذا نزفت �سيدة عمره� م� بني اأربعني وخم�سني 
اأن  له� احتم�ل  اأن نف�سر  اأ�سهر، فعلين�  انقط�ع دورته� لب�سعة  اأخرى بعد  ع�مً� مرة 

تكون قد بداأت مرحلة توقف احلي�ص.

من الطبيعي اأن ت�سعر املراأة ب�لتعب يف فرتة توقف الدورة ، واأن حت�ص ب�نقب��ص وقلق 
وهب�ت �س�خنة )�سعور ب�حلرارة املف�جئة واملزعجة( وب�أوج�ع يف اأنح�ء اجل�سم واحلزن ، اإلخ. وتزول هذه العالم�ت عند معظم الن�س�ء 

بعد مرحلة ” توقف الدورة ال�سهرية“.

اإن املراأة التي ت�س�ب بنزف ح�د اأو ب�أمل �سديد يف البطن اأثن�ء مرحلة انقط�ع الدورة ، اأو التي يعود النزف اإليه� بعد انقط�عه مدة اأ�سهر 
اأو �سنوات ، عليه� اأن تطلب امل�س�عدة الطبية واجراء فحو�س�ت للت�أكد من عدم اإ�س�بته� ب�ل�سرط�ن اأو ب�أي م�سكلة خطرية اأخرى.

وقد ت�سعف عظ�م املراأة بعد توقف الدورة ال�سهرية وت�سبح ه�سة اأكرث، اأي اأنه� قد تنك�سر ب�سرعة اأكرب )ترقق العظم( . وللوق�ية من 
طعمة الغنية مب�دة الك�ل�سيوم. هذه احل�لة ، يجب تن�ول االأ



احلمل

عالمات احلمل:
جميع هذه العالم�ت طبيعية:

- انقط�ع الدورة ال�سهرية )غ�لبً�، اأول عالم�ت احلمل(.
- غثي�ن اأو لعي�ن يف ال�سب�ح : )ال�سعور ب�لغثي�ن والرغبة ب�لتقيوؤ، وبخ��سة 
يف ال�سب�ح(، وي�ستد هذا ال�سعور يف ال�سهرين الث�ين والث�لث من احلمل.  

ويعرف اأي�سً� ب“لعي�ن احلمل“.
- قد تبول احل�مل مرات اأكرث من املعت�د .

- البطن ينتفخ.
- يت�سخم الثدي�ن اأو يوؤمل�ن عند اللم�ص.

وال�سدر  الوجه  على  داكنة  )بقع  احلبل“  ”قن�ع  اأو  الكلف  ظهور   -
والبطن(.

يف  ب�حلركة  اأمه(  بطن  يف  )الطفل  اجلنني  يبداأ  اخل�م�ص:  ال�سهر  يف   -
داخل الرحم.

كيف حتافظني على �صحتك اأثناء احلمل 
- اإن اأهم �سرط هو اأن تاأكلي كمية كافية ، واأن يزداد وزنك ب�نتظ�م ، وخ�سو�سً� اإذا كنت نحيلة اجل�سم.

طعمة الغنية ب�لربوتين�ت والفيت�مين�ت واملع�دن وخ�سو�سً� احلديد منه�.  يف اأثن�ء  - تن�ويل طعاماً جيداً: اإن ج�سمك بح�جة اإىل االأ
ر�س�ع (. كل تع�دل خم�ص م� ت�أكلينه م�دة )واىل زي�دة مقداره� الربع يف اأثن�ء االإ احلمل يحت�ج اجل�سم اإىل زي�دة يف االأ

يودين( ، وهذا يح�سن يف فر�سة والدة الطفل حيً� وبال تخلف )ب�ملق�بل ، ال تكرثي من ا�ستعم�ل امللح  - ا�ستعملي امللح املمزوج باليود )االأ
خرى(. لكي تتجنبي انتف�خ القدمني وامل�سكالت االأ

- ح�فظي على نظافة ج�صمك: خذي حم�مً� واغت�سلي ب�نتظ�م ونظفي اأ�سن�نك كل يوم.
- ي�ستح�سن جتنب اجلماع )االت�صال اجلن�صي( يف اآخر �سهر من احلمل اأو القي�م مبغ�ط�ص داخل املهبل )”الدو�ص ” املهبلي( وذلك 

خوفً� من متزق كي�ص ”م�ء الراأ�ص ” وحدوث الته�ب�ت.
دوية ميكن اأن توؤذي اجلنني اأثن�ء منوه. ال ت�أخذي اأي دواء اإال بن�ء على ن�سيحة الع�مل ال�سحي اأو  دوية . فبع�ص االأ - جتنبي تناول االأ
�سيت�مينوفني  �سربين اأو االأ الطبيب.  )اأخربي الع�مل ال�سحي ب�أنك ح�مل اأو اأنك تظنني ذلك ، قبل اأن ي�صف لك الدواء( . ميكن تن�ول االأ
بجرع�ت  اأخذه�  يجب  ولكن  مفيد يف معظم احل�الت  واحلديد  الفيت�مني  اأقرا�ص  تن�ول  اإن   . احل�جة  اإذا دعت  للحمو�سة  امل�س�د  اأو 

�سحية.
�سي�ء ت�سر بك وتوؤذي تكون اجلنني. - ال تدخني وال ت�صربي الكحول . فهذه االأ

ملانية. طف�ل امل�س�بني ب�حل�سبة وخ�سو�سً� احل�صبة االأ - ابتعدي عن االأ
- وا�سلي القي�م بعملك والتمارين الري��سية ولكن ال جتهدي نف�سك كثريًا.

- جتنبي املواد الكيماوية واملواد ال�صامة فهي موؤذية لك ولتكون اجلنني . ال تتواجدي وال تعملي قرب املبيدات الزراعية اأو املواد الكيم�وية 
مواد  �س�در عن  م�سحوق  اأو  اأو دخ�ن  بخ�ر  اأي  تتن�سقي  اأال  . ح�ويل  ك�نت حتتويه�  التي  وعية  االأ طعمة يف  االأ تخزين  وال   ، امل�س�نع  يف 

كيم�وية.



م�صكالت ب�صيطة اأثناء احلمل

طعمة  -1 الغثيان اأو التقيوؤ )الطر�ص( : يف الع�دة ، تزداد هذه احل�ل �سوءًا يف ال�سب�ح وذلك يف ال�سهرين الث�ين والث�لث من احلمل. االأ
اجل�فة ك�خلبز الن��سف قبل النوم لياًل وقبل مغ�درة الفرا�ص يف ال�سب�ح ت�س�عد يف تخفيف احل�لة. ال تتن�ويل وجب�ت كبرية من الطع�م 
. جتنبي  النعن�ع  ومنه�  الطبية  ع�س�ب  االأ وتفيد   . اليوم  تن�ويل طع�مك يف كمي�ت �سغرية موزعة على مرات عدة يف  بل  واحدة  دفعة 

طعمة الد�سمة . واإذا ك�نت احل�لة �سديدة ا�ستعملي ”اأحد اأدوية م�س�د اله�ست�مني“ قبل النوم وعند مغ�درة الفرا�ص �سب�حً�. االأ

مل يف باب املعدة اأو ال�صدر )حمو�سة ب�سبب �سوء اله�سم وحرقة يف املعدة ( ال تتن�ويل اإال كمية قليلة من الطع�م يف  -2 احلرقة اأو االأ
املرة الواحدة واأكرثي من �سرب امل�ء عدة مرات. قد يفيدك م�ص قطع من احللوى اجل�فة. عند النوم ، ح�ويل اأن يكون �سدرك وراأ�سك 

مرفوعني على و�س�دة اأو بط�ني�ت. م�س�دات احلمو�سة قد تفيدك  وبخ��سة تلك التي حتتوي كربون�ت الك�ل�سيوم.

طعمة اململحة.  -3 انتفاخ القدمني : خذي ا�سرتاحة يف اأوق�ت خمتلفة من النه�ر وقدم�ك مرفوعت�ن. قللي من ا�ستعم�ل امللح وجتنبي االأ
ع�س�ب الطبية مثل �سو�سة الذرة والبقدون�ص. اطلبي امل�س�عدة الطبية اإذا ا�ستد انتف�خ القدمني اأو اإذا بداأ االنتف�خ يف الوجه  وقد تفيد االأ
خرية. وتزداد احل�ل �سوءًا على املراأة التي تع�ين  �سهر االأ واليدين. ينتج انتف�خ القدمني يف الع�دة عن �سغط الطفل داخل الرحم يف االأ

طعمة املغذية. من فقر الدم اأو �سوء التغذية ، ولذا يجب اأن تكرثي من االأ

-4 اأمل يف اأ�صفل الظهر: اإنه وجع �س�ثع اأثن�ء احلمل . التم�رين الري��سية تخفف الوجع ، وكذلك احلر�ص على امل�سي واجللو�ص بق�مة 
منت�سبة.

ري�ف من فقر الدم حتى قبل احلمل ، وهو يزداد اأثن�ء احلمل. لكن احلر�ص على  -5 فقر الدم و�صوء التغذية : يع�ين كثري من ن�س�ء االأ
طعمة الغنية ب�لربوتين�ت واحلديد. واإذا ك�نت املراأة �سديدة اال�سفرار  والدة طفل �سليم يتطلب من املراأة اأن ت�أكل جيدًا واأن تتن�ول االأ
الفنية  طعمة  واالأ خرى  االأ الربوتين�ت  اأكرب من  كمي�ت  تن�ول  فعليه�  التغذية  و�سوء  الدم  فقر  عليه� عالم�ت  اإذا ظهرت  اأو   ، وال�سعف 
وراق اخل�سراء.  االأ وال�سمك واخل�سر ذات  والبي�ص  واللنب /احلليب واجلنب  والدج�ج  الف��سولي� واحلبوب واحلنطة   : مثل  ب�حلديد، 
طعمة املغذية ، ف�حلديد يقوي الدم ملق�ومة النزف اخلطر بعد  ويجب تن�ول اأقرا�ص احلديد خ�سو�سً� يف ح�ل عدم القدرة على تن�ول االأ

.)C( الوالدة . ويف�سل تن�ول اأقرا�ص احلديد املحتوية على حم�ص الفوليك والفيت�مني ج

وردة( : الدوايل �س�ئعة اأثن�ء احلمل ب�سبب ثقل اجلنني و�سغطه على اأوردة  -6 الدوايل )انتفاخ االأ
اأو �سبب  وردة  االأ انتف�خ  واإذا ازداد  مك�ن.  النه�ر بقدر االإ اإرفعي قدميك مرات كثرية يف  ال�س�قني. 
ا�ستخدمي  اأو  )ميغط(  مط�ط  برب�ط  الر�سم  يف  مبني  هو  كم�  ال�سيق�ن  ف�ربطي  وجعً�  انتف�خه� 

جوارب اأو كل�س�ت مط�طة . يجب فك االأ ربطة اأو اجلوارب اأثن�ء النوم.

-7 البوا�صري: وهي اأوردة يف فتحة ال�سرج تنتفخ بفعل 
ر�ص وارفعي قف�ك كم� هو يف الر�سم  مل اركعي على االأ ثقل الطفل يف الرحم . لتخفيف االأ

: اأو اجل�سي يف مغ�ط�ص امل�ء ال�س�خن.

لي�ف والنخ�لة  غذية املحتوية على االأ م�صاك : اإ�سربي امل�ء بكرثة وتن�ويل الفواكه واالأ -8 االإ
وم�ر�سي التم�رين الري��سية املالئمة. ال ت�صتعملي امللينات القوية .



عالمات اخلطر اأثناء احلمل
�سق�ط )التطريح اأو الرمو اأو فقدان الطفل ( اأو اأن  -1 النزف : ح�سول النزف يف اأثن�ء احلمل ولو بكمي�ت قليلة هو اإنذار ب�حتم�ل االإ

احلمل هو خ�رج الرحم . على املراأة اأن تتمدد بهدوء واأن تطللب امل�س�عدة الطبية.
والنزف بعد ال�سهر ال�س�د�ص من احلمل رمب� ك�ن �سببه هو اأن امل�سيمة )اخلال�ص( ت�سد فتحة الوالدة )امل�سيمة املتقدمة(. وقد يوؤدي هذا 
النزف اإىل وف�ة املراأة يف غ�سون وقت ق�سري اإذا مل يع�جله� اخت�س��سي. جتنب اإجراء فح�ص مهبلي له� اأو و�سع اأي �سيء يف مهبله�. 

يجب نقل املراأة اإىل امل�ست�سفى ح�اًل.
-2 فقرالدم ال�صديد: تكون املراأة امل�س�بة به �سعيفة ومتعبة وب�سرته� م�سفرة . وان مل تع�لج فقد متوت اأثن�ء الوالدة ب�سبب النزف 
ال�سديد. ال يكفي الطع�م وحده ملع�جلة فقر الدم ال�سديد وب�سرعة ، بل يجب مراجعة الطبيب اأو الع�مل ال�سحي واحل�سول على اأقرا�ص 

نه� قد حتت�ج اإىل نقل دم. اأمالح احلديد. يف�سل اأن تلد هذه املراأة يف امل�ست�سفى اإن اأمكن ، الأ
ت�صمم احلمل  : هذه عالم�ت  االأ حي�ن  بع�ص  النظر يف  وغ�س�وة يف  )دوار(  ودوخة  �سداع  مع  والوجه  واليدين  القدمني  انتفاخ   3-
كلم�سية“( . كذلك ف�إن زي�دة الوزن املف�جئة وارتف�ع  رج�ج النف��سي، اأو الت�سنج احلملي اأو ”التوك�سيمي�“ اأو ”االأ اان�سم�م الدم اأو االإ
اأو الطبيب  الع�مل ال�سحي  اأو  الق�بلة  ا�ست�س�رة  اأخرى . على احل�مل  البول عالم�ت مهمة  �سغط الدم ووجود الزالل )الربوتني ( يف 

ملراقبة وقي��ص هذه العالم�ت وفح�سه�.

وملعاجلة ت�صمم احلمل وجب على احلامل اأن تفعل التايل:

- البق�ء يف الفرا�ص بهدوء.
طعمة امل�حلة. - تن�ول امل�أكوالت الغنية ب�لربوتني والتي ال حتتوي على امللح. جتنبي االأ

�سراع بطلب امل�س�عدة الطبية اإذا مل يح�سل حت�سن �سريع ، اأو اإذا ظهرت م�سكالت يف النظر اأو زي�دة يف  - االإ
انتف�خ الوجه ، اأو اإذا حدثت نوب�ت )ت�سنج اأو هزات(: اإن حي�ة املراأة يف خطر.

حني يكون االنتف�خ يف قدميك فقط فقد ال يكون يف ذلك اأي خطر،ولكن عليك اأن تراقبي ظهور اأي عالمة 
اأخرى من عالم�ت ت�سمم احلمل. قللي من تن�ول امللح.

طعمة املغذية مع الت�أكد من تن�ول كمي�ت ك�فية من الربوتين�ت  للم�صاعدة على منع ت�صمم احلمل يجب تن�ول االأ
والتخفيف من ا�ستعم�ل امللح )مع ا�ستعم�ل القليل منه وخ��سة املمزوج ب�ليود(.



الفحو�صات اأثناء احلمل ) العناية ما قبل  الوالدة(
اإن الكثري من املراكز ال�سحية والق�بالت ي�سجع احل�مل على اإجراء ك�سف �سحي ب�نتظ�م قبل الوالدة ، وعلى التحدث عن ح�ج�ته� 

ال�سحية . اإن الك�سف ال�سحي اأثن�ء احلمل مفيد لك وجلنينك.
إذا كانت داية )قابلة اأو ”جدة“ عما ت�صمى يف اليمن ( ميكنك اأن ت�سجعي احل�مل على اإجراء الك�سف ال�سحي وذلك من طريق دعوته�  وا
ف�سل اإجراء الزي�رة مرة �صهرياً اأثناء  مومة والطفولة( اأو زي�رته� يف منزله�. من االأ اإىل زي�رة مركز العن�ية قبل الوالدة )اأو عي�دة االأ

خري. وىل من احلمل ، ومرتني كل �صهر يف ال�صهرين ال�صابع والثامن ، ومرة كل اأ�صبوع يف ال�صهر االأ ال�صهور ال�صتة االأ

�سي�ء املهمة يف رع�ية احل�مل: يف م� يلي بع�ص االأ

-1 م�صاركة املعلومات: 
م عن م�سكالته� واحتي�ج�ته�، وكم مرة حملت ، وت�ريخ والدة اآخر طفل وم� اإذا ك�نت يف املرات ال�س�بقة قد ع�نت م�سكالت اأثن�ء  ن�س�أل االأ

مور الت�لية: احلمل والوالدة. نتحدث معه� عن الطرق التي ت�س�عده� وت�س�عد جنينه� على اأن يبقى �سليمً� مع�فى. نبحث معه� االأ
طعمة الفنية ب�لربوتين�ت والفيت�مين�ت واحلديد  كل ال�صحيح : ن�سجعه� على اأن ت�أكل الكمية الك�فية من طع�م الط�قة وتن�ول االأ - االأ

والك�ل�سيوم )الف�سل 11(.
- النظافة اجليدة )الف�سل  12(.

دوية اإال عند ال�سرورة الق�سوى. - اأهمية عدم تناول االأ
- اأهمية عدم التدخني وعدم �صرب الكحول وتعاطي املخدرات.

- القي�م بالتمارين والراحة الكافية.
وال�س�بع  )ال�س�د�ص  احلمل  اأ�سهر  يف  الطعم  ونعطي   . اخلطري  املر�ص  بهذا  الوليد  اإ�س�بة  ملنع   ) )التيت�نو�ص  الكزاز  �صد  التطعيم   -

م يف ال�س�بق ، وطعمً� واحدًا يف ال�سهر ال�س�بع بح�ل تطعيمه� �س�بقً�. والث�من(  بح�ل عدم تطعيم االأ

-2 التغذية: 
م اأنه� تتغذى جيدًا؟ هل تع�ين من فقر الدم؟  يف ح�ل فقر الدم نبحث معه� اأف�سل الطرق املمكنة لتح�سني طع�مه� .  هل يبدو على االأ
نطلب منه� اأن ت�ستعمل اأقرا�ص احلديد مع ح�م�ص الفوليك وفيت�مني ج . ون�سرح له� كيف تتع�مل مع ”غثي�ن ال�سب�ح ” واحلرقة يف 

املعدة.

هل يزداد وزنه� ب�سكل طبيعي : ن�سجل وزنه� كل �سهر : تكون زي�دة الوزن الطبيعية م� بني 8 و 10 كلغ يف فرتة احلمل كله�.  اإن توقف 
خرية هي عالمة خطر . ن�ستعمل امليزان ولكن يف ح�ل عدم وجود  الوزن عن االزدي�د هو دليل �سيئ . كم� اأن الزي�دة املف�جئة يف ال�سهور االأ

ميزان فمن املمكن تقدير الزي�دة فى الوزن عن طريق تغرّي �سكل احل�مل.



-3 امل�صكالت الب�صيطة:
م عم� اإذا ك�نت تع�ين من م�سكالت احلمل ال�س�ئعة ، ونطمئنه� ب�أنه� لي�ست م�سكالت خطرة ونقدم له� الن�س�ئح الالزمة. ن�س�أل االأ

-4 عالمات اخلطر:
م عند كل زي�رة فهذا ي�س�عد على معرفة نب�سه� الطبيعي ومق�رنته  نفح�ص كل عالمة من عالم�ت اخلطر اأثن�ء احلمل. نفح�ص نب�ص االأ
ي م�سكلة الحقة )مثاًل : ال�سدمة الن�جتة عن ت�سمم احلمل اأو النزف ال�سديد( . ن�ستعمل جه�ز قي��ص  مع نب�سه� يف ح�ل تعر�سه� الأ

ال�سغط ، اإذا وجد، لقي��ص �صغط دم احل�مل، ون�صجل وزنها. ونهتم بخ��سة بعالم�ت اخلطر الت�لية :

- زي�دة فج�ئية يف الوزن
- انتف�خ يف اليدين والوجه

- ارتف�ع ملحوظ يف �سغط الدم
- فقر �سديد يف الدم

- النزف مهم� ك�ن مقداره 

ت�ستطيع الداية املدربة اأن تفح�ص كمية الزالل )الربوتني ( وال�سكر يف البول بوا�سطة اأوراق فح�ص خ��سة . اإن ارتف�ع كمية الربوتني 
ميكن اأن يكون عالمة على ت�سمم احلمل، وارتف�ع ال�سكر قد يدل على مر�ص ال�سكري.

�سراع يف طلب امل�س�عدة الطبية يف اأ�سرع وقت ممكن . نفح�ص اأي�سً� العالمات  ويف ح�ل ظهور اأي عالمة من عالم�ت اخلطر هذه يجب االإ
ف�سل اأن تلد املراأة يف امل�ست�سفى يف ح�ل وجود اأي من عالم�ت اخلطر ال�س�بق ذكره�. التي ت�صتدعي عناية خا�صة. من االأ

-5 منو اجلنني وو�صعه داخل الرحم :

م حتى تفعل ذلك بنف�سه�: م يف كل زي�رة اأو اأر�سدي االأ حت�ص�صي رحم االأ
ن�سجل ارتف�ع الرحم عن ال�سرة كل �سهر. ف�إذا بدا وك�أن الرحم كبرياً وكاأنه يكرب ب�صرعة ، فقد 
تكون ح�ماًل بتواأمني اأو قد تكون كمية امل�ء يف الرحم  اأكرث من الكمية االعتي�ية. ويف هذه احل�ل 
ي�سعب حت�س�ص اجلنني يف الرحم . زي�دة امل�ء يف الرحم تزيد من خطر النزف اأثن�ء الوالدة كم� 

ان الطفل قد يولد م�سوهً�.
م اإىل  نح�ول اأن نتح�س�ص و�سع الطفل يف الرحم . ف�إذا بدا وك�أن اجلنني على ج�نبه فيجب نقل االأ

الطبيب قبل اأن تبداأ الطلق )املخ��ص(، اإذ ميكن اأن تكون بح�جة اإىل عملية قي�سرية.



-6 دقات قلب اجلنني وحركته:
م ون�سفي ل�سم�ع نب�س�ت قلبه ، ولكن من  ذن على بطن االأ ميكن �سم�ع �سرب�ت قلب اجلنني وحركته بعد خم�سة اأ�سهر من احلمل . ن�سع االأ
�سهل ا�ستعم�ل ال�سم�عة اخل��سة )الفيتو�سكوب(. )ميكن اأي�سً� �سنع �سم�عة بديلة ب��ستعم�ل قطعة من اخل�سب ال�سلب اأو الفخ�ر(. االأ

تكون �سرعة نب�س�ت الطفل �سعفي �سرعة نب�س�ت ال�سخ�ص الب�لغ، نعد �سرب�ت قلب الطفل ب��ستعم�ل �س�عة فيه� عقرب للثواين . يراوح 
عدد دّق�ت قلب الطفل ع�دة م� بني 120 و 160 دقة يف الدقيقة . اأم� اإن قّلت ال�سرب�ت عن 120، فيجب االحرتا�ص اإذ قد يكون هن�ك 
م . ان �سم�ع دق�ت قلب الطفل لي�ص �سهاًل  م ال قلب الطفل ، وللت�أكد ق�رن مع نب�ص االأ خط�أ م� : رمب� ك�ن م� ن�سمعه هو �سرب�ت قلب االأ

ويحت�ج اإىل كثري من املرا�ص .

م للوالدة: -7 حت�صري االأ
الوالدات  ا�ستغرقته  الذي  الوقت  ن�س�أله� عن  اآخرون  اأطف�ل  م  اإذا ك�ن لالأ  . الوالدة  م على فرتات متق�ربة حني يقرتب موعد  االأ نق�بل 
كل مرتني يوميً� وملدة �س�عة يف كل مرة . نتحدث معه� عن  اأن ت�سرتيح بعد االأ اأثن�ءه�. نقرتح عليه�  اأي م�سكلة  ال�س�بقة ، وهل ع�نت 
الطرق التي جتعل الوالدة كرث �سهولة واأقل اأملً�. وميكن اأن نعلمه� كيف ت�أخذ نف�سً� عميقً� وبطيئً� وكيف تفعل ال�سيء نف�سه اأثن�ء تقل�س�ت 
مل ويعجل من  بق�ء قوته� ويقلل من االأ الوالدة. نتحدث معه� عن اأهمية الراحة م� بني تقل�س�ت الرحم يف اأثن�ء الو�سع فذلك ي�س�عده� الإ

�سرعة الطلق.

إر�صال احلامل لتلد يف مركز طبي. تاأكدوا من  إذا وجد اأي �صبب يدعو للظن باأن عملية الوالدة �صتطول اأو �صتكون �صعبة فيجب ا ا
م قرب امل�صت�صفى عندما يبداأ الو�صع. وجود االأ

-8 ال�صجالت:
من املفيد ا�ستخدام �سجالت ب�سيطً� ملق�رنة التغيريات بني �سهر واآخر . وجتدون منوذجً� من �سجل العن�ية قبل الوالدة اأو �سجل رع�ية 
احل�مل املق�بلة . ميكنكم تعديل هذا ال�سجل ليتن��سب مع احتي�ج�تكم . ويفيد اأي�سً� تكبريه بع�ص ال�سيء . ت�ستطيع كل ح�مل االحتف�ظ 

ب�سجله� واإح�س�ره معه� عند الك�سف.
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م قبل الوالدة �صياء التي يتوجب اأن جتهزها االأ االأ

�سي�ء الت�لية ابتداًء من ال�سهر ال�س�بع من احلمل: يتوجب على احل�مل حت�سري االأ

�صفرة حالقة جديدة )التفتحي  عدد كبري من قطع القما�ص اأو الفوط     
ال�صفرة اإال عند اال�صتعداد لقطع  النظيفة.       

حبل ال�صرة )حبل اخلال�ص(.         

)يف حال عدم وجود �صفرة حالقة جديدة قطعة من ال�صابون       
املطّهر )اأو اأي �صابون(.       ميكن ا�صتعمال مق�ص نظيف خال من ال�صداأ.

يجب غلي املق�ص قبل ا�صتعماله(.         

�صا�ص معقم اأو خرق من القما�ص  فر�صاة نظيفة لفرك وتنظيف اليدين    
النظيف جداً، اأواملعّقم لتغطية ظافر.        واالأ

�صرة الطفل.         

�صريطان من القما�ص النظيف  يدي       قارورة كحول لفرك االأ
لربط حبل ال�صرة. بعد غ�صلها.       

نطوي ال�صريطني و خرق  قطن نظيف.       
القما�ص اأو ال�صا�ص و ن�صعها          

يف غالف مقفل من الورق          
و ن�صخنها يف فرن اأو نكويها باملكواة.         



معدات اإ�صافية للداية املدّربة

�صماعة خا�صة لنب�صات قلب  م�صباح يد.        
اجلنني من خالل بطن اأمه )فيتو�صكوب(.        

مق�ص غري جارح لقطع احلبل ال�صّري م�صخة ما�صة ل�صفط        
قبل اأن يرتك املولود بطن اأمه )يف احلاالت  املواد املخاطية من فم        

الطفل واأنفه.         الطارئة جداً فقط(.

ملقطان )م�صبكان( لقر�ص      حقنة معقمة واأبر.     
        احلبل ال�صري 

وردة النازفة اأو �صبك االأ        
        ب�صبب متزق فتحة الوالدة. 

قفازان من البال�صتيك )الذي ميكن رغوموفني“        حقن عديدة من ”االإ
تعقيمه وغليه( ن�صتعملهما رغوميرتين“.          اأو ”االإ

يف فح�ص احلامل اأثناء خروج الطفل ،        
ويف خياطة اأي متزق يف فتحة         

الوالدة ، وكذلك اللتقاط امل�صيمة /   خر     وعاءان اأحدهما لتنظيف اليدين واالآ
بعد الوالدة وفح�صها.      اللتقاط امل�صيمة )اخلال�ص( ،     

اخلال�ص وفح�صها.
إبرة معقمة وخيط  خا�ص             ا

)من امل�صارين( خلياطة         
إذا متزقت. فتحة الوالدة ا        

قطرة نيرتات الف�صة ) ن�صبة 1 %( اأو         
رثرومي�صني  مرهم الترتا�صتيكلني اأو االإ        

اخلا�ص للعني وذلك حلماية عيني الوليد         
من االلتهابات اخلطرية.        



missing info



ك�صف عن �صالمة و�صع الوليد: 

�سفل )وهو الو�سع الطبيعي للوالدة(، نتح�س�ص راأ�سه كم� يلي:  للت�أكد من اأن راأ�ص اجلنني هو لالأ

به�م    -1 نطلب من احل�مل اأن تخرج كل الهواء من �سدره�. ن�سغط  ب�الإ       
على من   خرى اجلزء االأ وب�إ�سبعني هن� فوق عظم احلو�ص . ونتلم�ص ب�ليد االأ       

الرحم.       

خرى. -2 ندفع برفق من جهة اإىل اأخرى : نبداأ بيد واحدة اأواًل ثم ، ب�ليد االأ

�صفل فذلك يدل على اأن الوالدة ت�صري �صرياً ح�صناً. إذا كان راأ�ص اجلنني اىل االأ ا  
�صلم اأن تلد املراأة يف    على فالوالدة تكون اأكرث �صعوبة )املوؤخرة قبل الراأ�ص( ، ويكون من االأ إذا كان الراأ�ص اىل االأ ا  

امل�صت�صفى.  
م وجنينها يف خطر. ن االأ إذا كان و�صع اجلنني اأفقياً فيجب اأن  تتم الوالدة يف امل�صت�صفى الأ اأما ا  



عالمات اقرتاب موعد الوالدة )املخا�ص، الو�صع(

م تتنف�ص ب�سهولة اأكرب ولكن قد تزداد ح�جته� اإىل  - قبل اأن تبداأ الوالدة بب�سعة اأي�م يتحرك اجلنني وينزل يف الرحم . هذا يجعل االأ
وىل(. التبول ب�سبب �سغط الوليد على املث�نة )قد تبداأ هذه العالم�ت يف غ�سون 4 اأ�س�بيع من الو�سع يف الوالدة االأ

- قبل الوالدة بوقت ق�سري تفرز املراأة  كتلة خماطية )هالمية ( قبل الوالدة بوقت ق�سري، اأو ميكن اأن يت�سرب بع�ص من املواد املخ�طية 
قبل يومني اأو ثالثة اأي�م من املخ��ص، وقد تكون ملطخة ب�لدم يف بع�ص احل�الت ، وهذا اأمر طبيعي.

- قد يبداأ الطلق )اأو تقل�س�ت الرحم املف�جئة ( اأو اآالم املخ��ص )الو�سع ( قبل الوالدة بعدة اأي�م : وتكون يف فرتات متب�عدة يف اأول 
مر فت�ستمر عدة دق�ئق اأو �س�ع�ت اأحي�نً�. ولكن عندم� يقوى الطلق وي�سبح اأكرث انتظ�مً� وتكرارًا فهذه عالمة على ابتداء الوالدة. االأ

- يبداأ الطلق عند بع�ص الن�س�ء قبل الوالدة بب�سعة اأ�س�بيع ويكون عدد مرات حدوثه قلياًل ، وهذا اأمر طبيعي اأم� ح�الت الطلق الزائف 
فهي ن�درة. وهو يحدث عندم� ت�ستد التقل�س�ت وتتق�رب فرتاته�، ولكنه� �سرع�ن م� تتوقف لعدة �س�ع�ت اأو اأي�م قبل اأن تبداأ الوالدة 
الفعلية. اأحي�نً� ينفع امل�سي اأو اال�ستحم�م مب�ء دافئ اأو اال�سرتاحة على تهدئة الطلق الزائف ، اأو على بدء الوالدة اإذا ك�ن الطلق حقيقيً�. 

وي�س�عد الطلق وحتى لو ك�ن زائفً� يف حت�سري الرحم للوالدة.

- كي�ص ”ماء الراأ�ص“ )اأو ”جيب املاء“ اأو ”كي�ص املياه ”( : اإنه كي�ص امل�ء الذي يحمل اجلنني داخل الرحم . وهو ينفجر ع�دة وير�سل 
في�سً� من ال�س�ئل بعد ابتداء الوالدة بقليل. ولكن اإذا �س�ل م�ء الراأ�ص )”انك�سر“(  قبل بدء الطلق فهذا يدل ، يف الع�دة على ابتداء 
�سراع يف عملية الوالدة.  م اأن تعتني بنظ�فته� اعتن�ء ت�مً�. اإن امل�سي جيئة وذه�بً� قد ي�س�عد على االإ الوالدة. بعد خروج امل�ء يجب على االأ
للوق�ية من االلته�ب�ت : جتنبي اجلم�ع ، وكذلك اجللو�ص يف امل�ء يف حو�ص احلم�م وال ت�ستخدمي ”الدو�ص“ . اأم� اإذا مل تبداأ الوالدة يف 

غ�سون 12 �س�عة من ”انك�س�ر“ كي�ص املي�ه فيجب طلب امل�س�عدة الطبية.



مراحل الوالدة

يف الوالدة ثالث مراحل:
وىل: من بدء الطلق القوي حتى نزول الطفل اإىل قن�ة الوالدة. - املرحلة االأ

- املرحلة الثانية: من و�سول الطفل اإىل قن�ة الوالدة حتى والدته.
- املرحلة الثالثة: من والدة الطفل وحتى خروج امل�سيمة )اخلال�ص(.

وىل من الوالدة: املرحلة االأ

تدوم م� بني 10 و 20 �س�عة اأو اأكرث يف  والدة الطفل البكر. اأم� يف الوالدات الت�لية فتدوم من 7 اإىل 10 �س�ع�ت. وتتف�وت هذه الفرتة 
كثريًا من امراأة اإىل اأخرى.

وىل من الوالدة ، اإذ اإنه من الطبيعي اأن تتم هذه املرحلة ببطء.  وقد ال ت�سعر املراأة  م اأال حت�ول اأن ت�سرع الو�سع يف املرحلة االأ على االأ
بحدوث اأي تقدم ، فتقلق . يجب اأن نطمئنه�، ونوؤكد له� اأن هذا القلق طبيعي عند معظم الن�س�ء.

م اأال حت�ول دفع الطفل يف هذه املرحلة اإال بعد اأن يبداأ ب�لتحرك نحو قن�ة الوالدة واىل اأن ت�سعر ب�أنه �س�ر عليه� اأن تدفع  يجب على االأ
الطفل نزواًل.

مع�ء واملث�نة ممتلئتني فذلك يعرقل الوالدة. مع�ء قبل الوالدة. حني تكون االأ م املث�نة واالإ يجب اأن تفرغ االأ

م اأن تبول عدة مرات يف اأثن�ء مرحلة الوالدة. وقد ت�س�عد احلقنة ال�سرجية املليئة على ت�سهيل الوالدة اإذا مّر ب�سع �س�ع�ت ومل  على االأ
خرى مرارًا. اإذا قلت كمية ال�سوائل يف ج�سمه� فقد بتعرقل �سري الوالدة اأو يتوقف.  م الرباز. وعليه� اأن تتن�ول امل�ء اأو ال�سوائل االأ تخرج االأ

واإذا ط�لت الوالدة فعليه� اأي�سً� اأن ت�أكل  قلياًل من الطع�م اخلفيف.
ع�س�ب املح�سرة  واإذا تقي�أت )طر�ست ( فعليه� اأن تر�سف قلياًل من حملول مع�جلة اجلف�ف )ال�سراب اخل��ص( اأو ع�سري الفواكه اأو االأ

بني طلق واآخر.

خر. يجب اأال تبقى م�ستلقية على ظهره� فرتة طويلة. م اأن تغري و�سعيته� عدة مرات اأثن�ء الوالدة ، واأن تتم�سى من وقت الآ وعلى االأ



يكون على الداية اأو الق�بلة )الطبيب اأو املمر�سة اأو م�س�عدة الوالدة ( عمل م� ي�أتي:
م واأع�س�ئه� التن��سلية وعجزه� )ردفيه�( ورجليه� ب�مل�ء الدافئ وال�س�بون. والفرا�ص يجب اأن يكون يف مك�ن نظيف  - غ�سل بطن االأ

ي�سله م� يكفي من ال�سوء لت�سهيل الروؤية بو�سوح.
- و�سع ال�سرا�سف / املالي�ت واملن��سف النظيفة على الفرا�ص واإبداله� كلم� ات�سخت اأو تبللت.

- جتهيز �سفرة جديدة ال�ستعم�له� يف قطع احلبل ال�سري )حبل اخلال�ص (، وميكن ا�ستبدال ال�سفرة بنق�ص بعد غليه جيدًا يف امل�ء ملدة  
15 دقيقة واإبق�ئه يف امل�ء داخل �سندوق مغلق اإىل حني ا�ستعم�له.

وىل  �سفل يف املرحلة االأ م اأن ت�سغط وتدفع اجلنني اإىل االأ م اأو ال�سغط عليه . ويجب اأال تطلب الق�بلة من االأ يجب  عدم تدليك بطن االأ
من الوالدة.

م �سديدة اأو بدا عليه� اخلوف فيجب اأن ت�أخذ نف�صاً عميقً� وبطيئً� ومنتظمً� يف اأثن�ء الطلق، وان تعود اإىل التنّف�ص  اإذا ك�نت اأوج�ع االأ
مل ال�سديد اأمر طبيعي واأنه  م اأن االأ ع�س�ب. يجب اأن نوؤكد  لالأ مل وتهدئة االأ الطبيعي بعد زوال الطلق. اإن هذا ي�س�عد على تخفيف االأ

ي�س�عد يف نزول املولود.

املرحلة الثانية من الوالدة:
 ، وىل  اأ�سهل من املرحلة االأ اإنه� مرحلة  ”م�ء الراأ�ص“.  حي�ن ، حني يتمّزق كي�ص  يف هذه املرحلة يولد الطفل. وهي تبداأ، يف بع�ص االأ
عي�ء  م اأن تدفع وت�سغط بكل قوته� يف اأثن�ء حدوث الطلق ، وقد يبدو عليه� االإ كرث، على االأ واأق�سر، فهي ت�ستغرق يف الع�دة �س�عتني على االأ

والنع�ص بني طلق واآخر، وهذا اأمر طبيعي.

خراج الرباز. ف�إذا نزل  م اأن ت�أخذ نف�سً� عميقً� واأن ت�سغط بقوة بوا�سطة ع�سالت البطن يف حركة ت�سبه ال�سغط الإ عند الدفع ، على االأ
م اأن تثني ركبتيه� هكذا وهي: الطفل ببطء بعد متزق كي�ص امل�ء، ي�سبح ب�إمك�ن االأ

م  ويبداأ ظهور راأ�ص املولود، يكون على الداية )اأو م�س�عدة الوالدة ( تهيئة كل م� يلزم لوالدة الطفل.  عندم� تتمدد فتحة الوالدة عند االأ
م اأن حت�ول عدم دفع اجلنني بقوة وذلك حتى يخرج راأ�ص الطفل ببطء. وي�س�عد هذا على منع متزق فتحة الوالدة. هن�، ي�سبح على االأ

الرئي�سي يف حدوث  ال�سبب  العمل هو  م. فمثل هذا  االأ داخل  اأ�صبعها  اأو  اإىل و�صع يدها  بتاتاً  القابلة  الطبيعية ال حتتاج  الوالدة  يف 
االلته�ب�ت اخلطرية بعد الوالدة.

�سك�ل. عندم� يخرج راأ�ص املولود ميكن للق�بلة اأن ت�سنده ولكن من دون اأن ت�سحبه، ب�أي �سكل من االأ

م والطفل و�سحته� هي: هذا اأمر مهم للغ�ية ملنع  ل اأن تلب�ص الداية قفازات )كفوف يد واقية( اأثن�ء الوالدة حتى حتمي �سحة االأ ويف�سّ
يدز/ ال�سيدا. االإ



تي: يف الوالدة الطبيعية يظهر راأ�ص اجلنني كاالآ

ن ادفعى بقوة. -1 االآ

إذا تعذر خروج الكتفني بعد خروج الراأ�ص:  ا

-2 بعده� ميكن اأن ترفع الراأ�ص قلياًل كي متّكن -1 ت�ستطيع الق�بلة اأن مت�سك راأ�ص الطفل بيديه�     
خرى من اخلروج. خراج اإحدى الكتفني.      الكتف االأ وتنزله بحر�ص �سديد الإ

ن هذا ميكن اأن  م بنف�سه�. وال يجوز للقابلة اإطالقاً اأن ت�صحب راأ�ص املولود اأو اأن تلوي رقبته الأ اإن كل ال�سد يجب اأن تقوم به االأ
يوؤذيه.

ن ح�ويل اأال تدفعي اجلنني بقوة. تنف�سي  -2 االآ
اأنف��سً� كثرية �سريعة وق�سرية ، فهذا ي�س�عد 

على عدم متزق قتحة الوالدة.

�سفل.   -3 يخرج الراأ�ص ع�دة ووجه املولود اإىل االأ
واإذا وجد براز يف فم الطفل واأنفه فيجب 

تنظيفه فورًا.

-4 وبعده� يدور ج�سم الطفل ج�نب لل�سم�ح 
للكتفني ب�خلروج.



املرحلة الثالثة من الوالدة
تبداأ هذه املرحلة بعد والدة الطفل ومتتد حتى نزول امل�سيمة )اخلال�ص( الذي يخرج ع�دة من تلق�ء نف�سه بعد الوالدة بوقت يرتاوح بني 
خم�ص دق�ئق و�س�عة. يف اأثن�ء ذلك يجب االعتن�ء ب�ملولود. اأم� اإذا حدث نزف �سديد اأو مل تخرج امل�سيمة بعد م�سي �س�عة ، فيجب طلب 

امل�س�عدة الطبية.

االهتمام باملولود عند الوالدة
فور والدة الطفل نقوم ب�لت�يل:

�سفل كي تخرج املواد املخ�طية من حلقه وفمه.  - ن�سع املولود يف و�سع يكون فيه راأ�سه اإىل االأ
نبقيه يف هذا الو�سع اإىل اأن يبداأ ب�لتنف�ص.

- نبقي املولود حتت م�صتوى اأمه اإىل اأن يتم عقد احلبل ال�سري )حبل اخلال�ص(. )هذا 
ي�سمح للمولود ب�أن يح�سل على كمية اأكرب من الدم واأن يكون قويً�(.

- يف ح�ل مل يبداأ املولود ب�لتنف�ص فورًا نفرك ظهره مبن�سفة اأو بقطعة قم��ص.
- وان ا�ستمر عدم التنف�ص نّنظف اأنفه من املواد املخ�طية بوا�سطة �سف�طة اأو بوا�سطة قطعة قم��ص نظيفة ملفوفة على ا�سبعن�.

- واإن مل يتنف�ص الطفل يف غ�سون دقيقة واحدة من والدته نبداأ التنف�ص من الفم للفم حااًل )”قبلة احلي�ة“(.
- نلف الطفل بقطعة قم��ص نظيفة. من املهم جدًا اأال يربد وخ�سو�سً� اإذا ك�ن قد ولد قبل اأوانه )خديجً�(.

كيف نق�ص احلبل ال�صري )حبل اخلال�ص(
ال نقطع احلبل عند والدة اجلنني اإذا ك�ن هن�ك نب�ص يف احلبل اأو ان ك�ن لونه اأزرق و�سمني بع�ص ال�سيء. بل ننتظر.

بعد فرتة ق�سرية يبي�ص لون احلبل ويرق ويتوقف النب�ص فيه. عنده� نعقده يف مك�نني ب�سريطني نظيفني جدًا من قم��ص ، اأو �سريط اأو 
خيط ، ب�سرط اأن يكون قد مت موؤخرًا ت�سخينهم� يف فرن اأو كّيهم�. نق�ص احلبل بني العقدتني كم� هو مبني اأدن�ه.

مهم : نق�ص احلبل ب�سفرة جديدة نظيفة غري م�ستعملة. قبل الق�ص : نغ�سل اليدين جيدًا اأو ن�ستخدم قف�زين من البال�ستيك اأو املط�ط. 
ويف ح�ل عدم توفر �سفرة ن�ستعمل مق�س�ًّ مغليً� يف امل�ء غليً� جيدًا. نق�ص احلبل دائماً يف موقع قريب من ج�صم املولود ونرتك قطعة 

طوله� حوايل �سنتمرتين من احلبل ال�سري ملت�سقة بج�سمه. هذه االحتي�ط�ت ت�س�عد على منع الكزاز/ التيت�نو�ص.



تنظيف املولود اجلديد
نزيل برفق اأي دم اأو �س�ئل عن ج�سم املولود بقطعة قم��ص رطبة دافئة ون�عمة.

يف�سل عدم اإعط�ء املولود حم�مً� ك�ماًل اإال بعد �سقوط احلبل ال�سري )بعد 5 اإىل 8 اأي�م من الوالدة( . بعده� يجب اإعط�ء الطفل حم�مً� 
يوميً� ب�مل�ء الدافئ  وال�س�بون.

�صعي املولود على ثدي اأمه فوراً
ن�سع املولود على ثدي اأمه بعد ق�ص احلبل ال�سري مب��سرة. ف�إذا بداأ املولود  ير�سع الثدي فذلك ي�س�عد على نزول امل�سيمة وعلى احلد 

مل. من النزف ال�سديد عند االأ

MISSING INFO
AND MISSING PICTURE



نزول امل�صيمة اأو اخلال�ص )غ�صاء اجلنني ، اخلال�ص، ال�صّخد، البال�صنتا(

تنزل امل�سيمة ع�دًة يف فرتة ترتاوح بني 5 دق�ئق و�س�عة بعد والدة اجلنني ، لكن نزوله� قد يت�أخر ب�سع �س�ع�ت يف بع�ص احل�الت.

فح�ص امل�صيمة :
نلتقط امل�سيمة عند نزوله� ونفح�سه� لرنى م� اإذا ك�نت ك�ملة.  
امل�س�عدة  نطلب  ن�ق�سً�  اأجزائه�  وبع�ص  ممزقة  ك�نت  ف�إذا 
ن اأي قطعة تبقى يف الرحم ميكن اأن ت�سبب ا�ستمرار  الطبية الأ

النزف اأو االلته�ب.

التاأخر يف نزول امل�صيمة :

ن ال�سحب قد ي�سبب نزف ويف بع�ص احل�الت تنزل امل�سيمة  م ال تنزف كثريًا. ال ن�سحب احلبل ال�سري بت�تً� الأ ال نفعل �سيئً� اإذا ك�نت االأ
م اأن تركع اأو اأن ت�سغط بع�ص ال�سيء. عندم� نطلب من االأ

م تنزف : نتح�س�ص الرحم عرب البطن. اإذا ك�ن البطن رخوًا نفعل م� يلي: اأم� اإذا ك�نت االأ

اإذا مل ينزل اخلال�ص وا�ستمر النزف : نح�ول اأن نحّد من النزف كم� هو م�سروح اأدن�ه ونطلب امل�س�عدة الطبية ب�سرعة.

النزف املهبلي )النزف الغزير(
يرافق نزول امل�سيمة دائمً� دفق حمدود من الدم ي�ستمر ب�سع دق�ئق ، يف الع�دة ، ال يزيد النزف على ربع ليرت )مقدار كوب واحد(. وقد 

مر لي�ص خطرًا. ي�ستمر النزف خفيفً� لب�سعة اأي�م. لكن هذا االأ

م من وقت اإىل اآخر: اإذا بدا وك�أن البطن يكرب فقد  م داخليً� من دون ظهور نزف خ�رجي �سديد. نح�ص بطن االأ تنبيه: قد يكون نزف االأ
يكون �سبب ذلك نزف داخلي يوؤدي اىل امتالء البطن ب�لدم. نفح�ص نب�سه� مرارًا ونراقب احتم�ل ظهور عالم�ت ال�سدمة.



للتخفيف من حدة النزف )اأو الوق�ية منه ( : ندع املولود ير�صع ثدي اأمه . ف�إن مل يتمكن من اأن ير�سع نطلب من الزوج )حيث ي�سمح 
م برفق. التدليك ينتج اإفرازًا هرمونيً� )بتيوترن( ي�س�عد على احلد من النزف. الو�سع والع�دات( اأو من امراأة قريبة اأن تدلك ثدي االأ

م  تفقد الكثري من الدم على �سكل ت�سّرب بطيء ال ينقطع ، نفعل الت�يل: اإذا ا�ستمر النزف ال�سديد ، اأو ك�نت االأ
م ميكن اأن تكون فى ح�جة اإىل نقل دم من طريق الوريد. - نطلب امل�س�عدة الطبية فورًا. ف�الأ

رغونوفني  وك�سيتو�سني بداًل من االإ وك�صيتو�صني وننّفذ التعليم�ت املوجودة يف ال�سفحة الت�لية. )ن�ستعمل االأ رغونوفني اأو االأ - ن�ستعمل االإ
اإذا ك�نت امل�سيمة ال تزال فى الرحم(.

م الكثري من ال�سوائل )امل�ء، ع�سري الفواكه ، ال�س�ي، احل�س�ء اأو ال�سورب� اأو حملول مع�جلة اجلف�ف(. واإذا ك�نت  - يجب اأن تتن�ول االأ
م  تو�سك اأن يغمى عليه� اأو اإذا اأ�سبح نب�سه� �سريعً� و�سعيفً� اأو بدت عليه� عالم�ت ال�سدمة : نرفع رجليه� ع�ليً� ونخف�ص م�ستوى  االأ

راأ�سه�.
م تفقد كمية كبرية من الدم تعر�ص حي�ته� خلطر املوت ، نح�ول اأن نوقف النزف كم� ي�أتي: - اإذا ك�نت االأ

 

- اإن مل يتوقف النزف رغم تدليك الرحم نفعل الت�يل :
خرى ون�سغط بكل ثقلن� على البطن حتت ال�سرة مب��سرة.  ن�سع اإحدى اليدين فوق االأ

نوا�سل ال�سغط وقتً� طوياًل حتى بعد اأن يتوقف النزف.
- ف�إن مل يتوقف النزف رغم كل ذلك نفعل م� نقب�ص على الرحم بكلت� اليدين ون�سغط 
ينفرك  بحيث  م�م  االأ اإىل  ثنيه  وذلك عن طريق  بثب�ت  الرحم  نوا�سل ع�سر  بقوة.  
بوزن ج�سمن� يف ح�ل مل  ون�ستعني  قوتن�  بكل  ندفع  مع عظم احلو�ص.  ب�سدة  الرحم 
اأو حتى ت�سل  اليدين ك�فية.  نوا�سل الدفع عدة دق�ئق بعد توقف النزف  تكن قوة 

امل�س�عدة الطبية.

K  للحّد من  ”ك“   طب�ء فيت�مني  على الرغم من ا�ستخدام  بع�ص االأ مالحظة : 
جه��ص( فهو غري مفيد لذلك. ال ت�ستخدموه. �سق�ط اأو االإ نزف الوالدة )اأو نزف االإ



وك�صيتو�صيكات:  اال�صتعمال ال�صحية لالأ
وك�صيتو�صني ، البيتو�صيني . . الخ رغونوفني ، االأ االإ

وك�سيتو�سيك�ت حتتوي على : اإرغونوفني ، اأو اإرغومرتين ، اأو اأوك�سيتو�سني. اأدوية االأ
دوية يف تقل�ص الرحم واأوعيته الدموية. اإنه� اأدوية مهمة ولكنه� خطرة. واذا ا�ستعملت ا�ستعم�اًل خ�طئً� ف�إنه� توؤدي اإىل  ت�س�عد هذه االأ
اال�ستعم�ل  حي�ن. وهذه طرق  االأ بع�ص  اإنق�ذ احلي�ة يف  ي�س�عد على  ال�سحيح  ا�ستعم�له�  ولكن   ، الرحم  وف�ة اجلنني يف  اأو  م  االأ وف�ة 

ال�سحيح :
م  ب�أنبولة واحدة  0.2   دوية.  وعند النزف ال�سديد بعد نزول امل�سيمة نحقن االأ -1 لوقف النزف بعد الوالدة : هذا اأهم ا�ستعم�ل لهذه االأ
رغوتريت( مرة كل �س�عة على مدى ثالث �س�ع�ت اأو  رغومرتين )االإ رغونوفني اأو م�لييت االإ ملغ اأو نعطيه� حبتني عي�ر 0.2 ملغ من االإ
م ب��ستمرار اأنبولة واحدة )اأو نن�وله� حبة واحدة ( مرة كل اأربع �س�ع�ت  حتى نتمكن من وقف النزف.  وبعد التحكم ب�لنزف نحقن االأ
وك�سيتو�سني )البيتو�سني( بداًل  م ب�الأ رغونوفني اأو اإذا بداأ النزف قبل نزول امل�سيمة نحقن االأ ولفرتة 24 �س�عة   ويف ح�ل عدم توافر االإ

رغونوفني. من االإ
رغونوفني  وك�سيتو�سني واالإ مالحظة مهمة : على كل ح�مل على و�سك الوالدة، اأو على كل ق�بلة ، اأن تهيئ العدد الك�يف من اأنبوالت االأ

دوية اإال يف ح�الت اخلطر. ملع�جلة النزف ال�سديد اإذا حدث ، ولكن يجب اأن ال ت�ستعمل هذه االأ
رغونوفني مب��سرة بعد نزول امل�سيمة اإذا ك�نت اأ�سيبت  م اأنبولة )اأو حبتني ( من االإ -2 ملنع النزف ال�صديد بعد الوالدة : ميكن اإعط�ء االأ

ب�لنزف يف والداته� ال�س�بقة. يعطى الدواء مرة كل اأربع �س�ع�ت وملدة 24 �س�عة.
�صقاط )الرمو، التطريح( : ميكن اأن ت�سكل اأدوية االأ وك�سيتو�سيك�ت خطرًا على احلي�ة. لذا يجب اأن ال ي�ستعمله�  -3 لوقف النزف بعد االإ
وك�سيتو�سيك�ت  اإال الع�مل ال�سحي املدرب. ولكن اإذا ك�نت املراأة تنزف ب�سدة بعيد. عن املركز ال�سحي فيمكن ا�ستعم�ل اأحد اأدوية االأ

وك�سيتو�سني )البيتو�سني(. رجح اأن اأف�سله� هو االأ ح�سب املذكور اأعاله. واالأ

م   رغوتريت والبيتو�صني اأوالبيتويرتين للتعجيل يف الوالدة اأو لتقوية املراأة ي�سكل خطرًا �سديدًا على حي�ة االأ حتذير: اإن ا�ستعم�ل االإ
دوية قبل والدة اجلنني ن�درة جدًا، ويجب اأن ال يعطيه� اإال املخت�ص. ال ت�ستعملوا  والطفل. اإن احل�الت التي يجب فيه� ا�ستعم�ل هذه االأ

وك�سيتو�سيك�ت مطلقً� قبل والدة اجلنني!  االأ

ال يوجد اأي دواء م�أمون العواقب يعطي املراأة القوة اأو ي�سرع يف الوالدة وي�سهله�.
طعمة املقوية واملغذية طوال اأ�سهر احلمل. ن�سّجعه�  اإذا كن� نريد اأن نعطي املراأة  قوة اأكرب عند الوالدة  فعلين� اأن نن�سحه�  بتن�ول االأ
على اأن تقلل من عدد مرات احلمل ونو�سيه� ب�أن ال حتمل مرة ث�نية اإىل اأن مير الوقت الك�يف وت�ستعيد �سحته� ك�ماًل )راجع تنظيم 

�سرة(. االأ



الوالدة الع�صرية

يجب طلب امل�س�عدة الطبية يف اأ�سرع وقت اإذا ظهرت اأي عالمة على وجود م�سكالت خطرية وقت الوالدة.  قد حتدث ا�سرتاك�ت يف اأثن�ء 
كرث �سيوعً�: خر. يف م� يلي بع�ص هذه اال�سرتاك�ت االأ الوالدة بع�سه� اأخطر من االآ

-1 تتوقف الوالدة اأو تتباطاأ اأو ت�ستمر عدة �س�ع�ت بعد نزول م�ء الراأ�ص )انفج�ر جيب امل�ء(. ولهذه امل�سكلة اأ�سب�ب عدة منه�:
-احل�مل قد تكون خ�ئفة اأو م�سطربة: اإن هذا يبطئ الطلق اأو يوقفه مت�مً�. يجب اأن نتحدث اإليه� ونطمئنه� ونقول له� اأن الوالدة بطيئة 
اأو مت�سيد  اأن ت�أكل وت�سرب وتبّول. وقد ي�س�عد تدليك  واأنه ال يوجد اأي م�سكلة خطرة. ن�سجعه� على تغيري و�سع ج�سمه� مرارًا، وعلى 

احللمتني يف ا�ستعج�ل الوالدة.

- و�صع اجلنني قد يكون غري طبيعي: نتح�س�ص البطن بني طلق واآخر لرنى م� اإذا 
ك�ن اجلنني يف و�سع ج�نبي. وقد تتمكن الق�بلة اأحي�نً� من اإرج�ع اجلنني اإىل الو�سع 
قلياًل بني كل  قلياًل  تعيدي اجلنني  اأن  : ح�ويل  برفق  م  االأ الطبيعي مبع�جلة بطن 
ن هذا  �سفل. ال ت�صتعملي القوة يف ذلك الأ تقل�ص واآخر اإىل اأن ي�سبح راأ�سه اإىل االأ
قد ميزق الرحم اأو امل�سيمة اأو يقر�ص احلبل ال�سري. يف ح�ل عدم التمكن من اإع�دة 

م  اإىل امل�ست�سفى. اجلنني اإىل الو�سع الطبيعي يجب نقل االأ

مام ولي�ص اإىل اخللف : ميكنن� اأن نتح�س�ص الكتل التي تدل على �س�قي  إذا كان وجه اجلنني اإىل االأ - ا
اجلنني ويديه ولي�ص على ظهره املدور. هذه احل�ل لي�ست خطرة ، يف الع�دة، ولكن مدة الوالدة قد 
مل يف ظهر املراأة. عليه� اأن تغري و�سعه� عدة مرات، فذلك قد ي�س�عد يف تغيري و�سع  تطول و يزداد االأ

اجلنني وبرمه. �سجعيه� اأن جتل�ص القرف�س�ء )على يديه� ورجليه�(.

- راأ�ص اجلنني قد يكون اأكرب من اأن مير من بني عظام الوركني )احلو�ص(: يحدث هذا عند املراأة 
�س�حبة احلو�ص ال�سيق اأو تلك التي تكون اأق�سر من زوجه� بكثري )ولكنه ن�درًا م� يح�سل عند املراأة 
التي تكون قد اأجنبت من قبل ب�سكل طبيعي(. قد ت�سعرين ب�أن الطفل ال يتحرك نزواًل، يف هذه احل�ل 
يجب نقل املراأة اإىل امل�ست�سفى  فقد تكون يف ح�جة اإىل عملية قي�سرية. املراأة الق�صرية القامة اأو ذات 

وىل. قل يف الوالدة االأ احلو�ص ال�صيق عليها اأن تكون يف مكان قريب من امل�صت�صفى ، على االأ

إذا كانت املراأة تتقياأ اأو متتنع عن �صرب املاء فقد ت�صاب باجلفاف مما يوقف التقل�صات اأو يبطئها. جنعله� تر�سف حملول مع�جلة  - ا
اجلف�ف اأو اأي �س�ئل اآخر بعد كل طلق.



الق�بلة  ت�ستطيع  اأواًل(:  يظهرالعجزاأوالردفان   : املقلوبة  )الوالدة  باملقعدة  املجيء   2-
اأحي�نً� اأن تعرف م� اإذا ك�نت الوالدة �ستكون ب�ملقعدة قبل الراأ�ص وذلك من خالل حت�س�ص 

م واال�ستم�ع اإىل �سرب�ت قلب اجلنني. بطن االأ
قد تكون والدة اجلنني اأ�سهل يف هذا الو�سع:

اإذا نزلت �س�ق� الطفل قبل �س�عديه : نغ�سل يدين� جيدًا ومن�سحهم� ب�لكحول )اأو ن�سع يف 
يدين� قف�زات معقمة( وبعده� نفعل الت�يل:

-3 خروج اليد اأواًل: اإذا خربت يد اجلنني اأواًل ن�س�رع  بطلب امل�س�عدة الطبية فورًا، فقد 
خراج اجلنني. جراء عملية جراحية الإ تكون هن�ك ح�جة م��سة الإ

-4 احلبل ال�صري ميكن اأن يكون ملتفاً حول عنق اجلنني. يلتف احلبل ال�سري اأحي�نً� 
اىل درجة �سديدة ال ي�ستطيع معه� اخلروج. نح�ول اأن نزلق احلبل عن عنق اجلنني ف�إن 
مل ن�ستطع فعلين� اأن نعقد احلبل ال�سري )نقر�سه ( ثم نق�سه. ن�ستعمل مق�سً� غري ح�د 

طراف )بعد غليه جيدًا فى امل�ء(. االأ

غلب اأنه  -5 براز يف فم املولود واأنفه: اإذا الحظن� وجود �س�ئل لونه اأخ�سر م�ئل اإىل ال�سواد يف ”م�ء الراأ�ص“ )جيب امل�ء اأو كي�ص املي�ه ف�الأ
م  اأن ال  وىل )امليكونيوم(. قد يتعر�ص املولود  للخطر اإذا دخل ق�سم من هذا ال�س�ئل يف رئتيه عندم� يتنف�ص : نطلب من االأ براز اجلنني االأ
تدفع اجلنني بعد خروج راأ�سه واأن تواظب على اأخذ نف�ص ق�سري و�سريع. ن�سفط الرباز من فم املولود  قبل  اأن  يبداأ يف التنف�ص  ب��ستخدام  

�سف�طة.  نوا�سل �سفط الرباز حتى بعد اأن يبداأ املولود ب�لتنف�ص حتى نخرج كل الرباز.



م  واملولودين )اأو املواليد( من والدة طفل واحد. -6 التوائم : والدة التوائم اأخطر واأ�سعب على االأ

م اأن تلد التوائم  يف امل�صت�صفى. ل�صمان ال�صالمة : على االأ

م يف مكان قريب من امل�صت�صفى بعد �صهرها  يف هذه احل�ل تبداأ الوالدة ب�كرًا ولذا يجب اأن تكون االأ
ال�صابع من احلمل.

عالمات ت�صري اإىل احتمال اأن يكون احلمل بتواأمني اأو اأكرث:

خرية   �سهر االأ - يكرب البطن اأكرث من املعت�د ، وكذلك يكون الرحم اأكرب من املعت�د  وخ�سو�سً�  يف االأ
من  احلمل.

اأ�سد )غثي�ن ال�سب�ح ، اآالم الظهر، الدوايل  اأو  ك�نت امل�سكالت ال�س�ئعة عند احل�مل  - اإذا ك�نت الزي�دة  يف الوزن اأكرث من املعت�د 
والبوا�سري، واالنتف�خ�ت ، وال�سعوبة يف التنف�ص(  ف�إن من ال�سروري  اإجراء ك�سف للتحقق من وجود التوائم.

- اإذا جنحن� يف حت�س�ص ثالثة اأج�س�م  كبرية اأو كرث )الراأ�سني والردفني ( داخل الرحم الذي يبدو حجمه  اأكرب من املعت�د فهذا عالمة 
على احتم�ل وجود توائم.

حي�ن. م.  ولكن �سم�ع ذلك �سعب اأغلب االأ �س�فة اإىل نب�س�ت قلب االأ - قد ي�سمع يف بع�ص احل�الت نب�س�ت قلبني ب�الإ

خرية من احلمل  ومل  تقم  ب�أعم�ل  متعبة  ف�إن احتم�ل والدة التوائم  املبكرة يرتاجع. �سهر االأ اإذا ا�سرتاحت املراأة يف االأ
يولد التوائم ع�دة �سغريي اجل�سم  ويكونون  فى ح�جة اإىل عن�ية خ��سة.

متزق فتحة الوالدة
تتمد  فتحة الوالدة  كثريًا  كي  ت�سمح  بخروج املولود.  وقد تتمزق يف بع�ص احل�الت  وخ�سو�سً�  يف ح�ل والدة الطفل البكر.

ميكن منع  حدوث هذا التمزق اإذا بذلن� العن�ية الك�فية: 

�سخ��ص  املوؤهلني  اأن يقوم  بخي�طته  بعد نزول امل�سيمة )اخلال�ص(. اإذا حدث التمزق يكون على اأحد االأ



العناية باملولود اجلديد )حديث الوالدة(

احلبل ال�صري )حبل اخلال�ص(
يجب املح�فظة على نظ�فة وجف�ف احلبل ال�سري املق�سو�ص حديثً�  ملنع الته�به. وكلم� ازداد جف�ف احلبل ك�ن �سقوطه اأ�سرع  وكلم�  

�سفيت ال�سرة.  ولهذا ال�سبب ، يف�سل عدم ا�ستعم�ل حزام البطن ، اأم� يف ح�ل ا�ستعم�ل احلزام فيجب اأن يكون رخوًا.

العينان
لوق�ية عيني املولود من الته�ب امللتحمة اخلطري علين� اأن نقطر يف كل عني قطرة من نيرتات 
رثرومي�سني وذلك بعد  الف�سة املركزة بن�سبة %1 ، اأو ن�ستعمل مرهمً�  من الترتا�سيكلني  اأو االإ
الوالدة مب��سرة.  اإن هذه املع�جلة مهمة جدًا وخ�سو�سً� اإذا ظهرت اإحدى عالم�ت ال�سيالن اأو 

الكلميدي� عند اأحد الوالدين.
اإن و�سع الكحل على العينني قد يوؤذيهم� وي�سبب الته�ب�ت وح�س��سي�ت يف العينني ، وقد يوؤدي 

الطفل ب�سبب م�دة الر�س��ص يف الكحل.

التدفئة املعتدلة
يجب اأن نحمي املولود من الربد  ولكن من دون املب�لغة  يف تدفئته. نلب�سه ثيلبً� دافئة ك�لثي�ب 

التي نعتقد اأنه� ك�فية لتدفئتن� نحن.

اأوانه( واملولود �سغري  للمولود اخلديج )املولود قبل  اأمر مهم  وخ�سو�سً�   اأمه حتى يبقى دافئً�.  وهذا   املولود قريبً� من ج�سم  ن�سع 
احلجم.

النظافة
من املهم مراجعة قواعد النظ�فة امل�سروحة يف الف�سل 12 مع مراع�ة م� ي�أتي بدقة :

تبديل  يجب  )الت�سميط(   اجللد  احمرار  ح�ل  ويف  ات�سخ.   اأو  تبلل  كلم�  املولود   ) و�سر�سف )مالية   ) )قم�ط  تبديل حف��ص  يجب   -
احلف��س�ت عدة مرات اأو ترك الطفل من دون حف��ص.

- بعد �سقوط احلبل ال�سري يجب حتميم الطفل ب�مل�ء الدافئ وال�س�بون يوميً�.
- يف ح�ل وجود ن�مو�ص اأو برغ�ص وذب�ب : نغطي �سرير املولود  ب�سبكة  واقية )ن�مو�سية ( اأو بقطعة قم��ص رقيق.

م يف اأثن�ء الو�سع( اأي �سخ�ص يع�ين من الته�ب اأو زك�م )ر�سح ( ، اأو قروح تنّز  قيحً�  يجب اإبق�ء  - يجب اأال يقرتب من الطفل )واالأ
املولود  يف مك�ن نظيف بعيدًا عن الدخ�ن والرتاب والغب�ر اأو مر�ص ك�ل�سل اأو غريه.



اإطعام املولود
م  مولوده�  لنب امل�سم�ر )ال�سر�سوب / اأو اللب�أ / اأو ال�سمغ ، وهو امل�دة التي يفرزه� الثدي قبل اأن يبداأ دّر  وىل، تعطي االأ ي�م االأ يف االأ

اللنب / احلليب ( ، وال تعطيه �سيئً� اآخر.
م هو اأف�سل غذاء للمولود. ف�لطفل الذي يتغذى على لنب / حليب اأمه يكون اأقوى ج�سمً� و اأف�سل �سحة واأقل تعر�سً�   اإن لنب اأو حليب االأ

للموت.  واأ�سب�ب ذلك :
خر ط�زجً� ، مثل  - يحتوي لنب / حليب الثدي ح�ج�ت الطفل الغذائية ب�سكل متوازن اأكرث من اأي لنب / حليب اآخر )�سواء ك�ن اللنب االآ

لنب البقر اأو امل�عز، اأو معلبً�، اأو م�سحوقً� / بودرة (.
م نظيف بينم� ي�سعب الت�أكد من نظ�فة اأي لنب / حليب اآخر يعطى ب�لزج�جة  كم�  ي�سعب �سم�ن نظ�فة الزج�جة.  وتكون  - اإن لنب االأ

خرى. مرا�ص االأ �سه�ل  وبع�ص االأ النتيجة  االإ
م من��سبة للطفل دائمً�. - درجة حرارة لنب االأ

�سه�ل. مرا�ص ك�حل�سبة وال�سلل ، ومن االإ م  يحتوي على م�س�دات حتمي الطفل من االأ - لنب االأ

اأال تبداأ  م �سحيحً�، وهذا طبيعي.  ولذا يجب  وىل يكون لنب / حليب االأ ي�م االأ م ثديه� للمولود  فور والدته.  ويف االأ اأن تعطي االأ يجب 
قل. كم� ان امت�س��ص الثدي   ر�س�ع  بل عليه� اأن تر�صع طفلها مرات عدة يف اليوم الواحد - مرة كل �س�عتني على االأ ب��ستعم�ل زج�جة االإ

م. ي�س�عد على زي�دة  دّر اللنب / احلليب من �سدر االأ

طعمة املغذية  م مولوده�  لنب / حليب ثديها فقط  طيلة اأول اأربعة اأو �ستة اأ�سهر. وبعده� ن�سيف اإىل حليبه� االأ ف�سل اأن تعطي االأ ومن االأ
خرى. االأ

م:  كيف ميكن زيادة در لنب / حليب االأ

ميكن زي�دة در اللب / احلليب ك�لت�يل :
م ب�إر�س�ع مولوده� اأ�سرع وقت ممكن بعد والدته. - تبداأ االأ

- ت�سرب ال�سوائل بكرثة.
ع�س�ب الطبية التي تزيد من در اللنب احلليب ، ومنه� احللبة. طعمة واالأ - تتن�ول االأ

- تن�ل غذاء ك�فيً� يف وجب�ته� وخ�سو�سً� من اللنب / احلليب وم�ستق�ته وامل�أكوالت التي ت�س�عد يف بن�ء اجل�سم.
- ت�أخذ ق�سطً� كبريًا من النوم وتتجنب التعب ال�سديد اأو اال�سطراب النف�سي.

قل. - تر�سع طفله� عدة مرات يف اليوم ، مرة كل �س�عتني على االأ



احلذر عند اإعطاء املولود اجلديد اأدوية

دوية التي ت�سكل خطرًا على املولود . ال ت�ستعملوا اإال الدواء الذي ت�أكدمت من �سالحيته للمواليد اجلدد.  وال ت�ستعملوا  هن�ك الكثري من االأ
اإن الكلورامفينيكول ي�سكل خطرًا �سديدًا على  الدواء اإال عند ال�سرورة الق�سوى، وت�أكدوا من مقدار اجلرعة ال�سرورية ، وال تكرثوا. 

املولود اجلديد. ويزداد خطر هذا الدواء على املولود اخلديج )ولد قبل اأوانه( اأو على مولود وزنه حتت املعدل )اأقل من 2.5 كلغ (.

اأمرا�ص املولود اجلديد
من املهم جدًا مالحظة اأي م�سكلة اأو مر�ص قد يتعر�ص له املولود والت�سرف ب�سرعة لت�أمني العالج.

اإن املر�ص الذي يحتاج اأياماً واأ�صابيع لقتل ال�صخ�ص البالغ ميكن 
اأن يق�صي على الطفل خالل �صاعات معدودة.

م�صكالت تولد مع الطفل: 

تنتج هذه امل�سكالت عن خلل يحدث للجنني وهو يف رحم اأمه اأو يف اأثن�ء الوالدة : نفح�ص الطفل جيدًا بعد نزوله فورًا، ف�إن بدا اأنه يع�ين 
تية فقد يكون يف ذلك اإ�س�رة على وجود خلل خطري: اأيً� من العالم�ت االآ

- اإن مل يتنف�ص بعد والدته مب��سرة.
- اإن مل يكن من املمكن ج�ص نب�سه اأو �سم�عه ، اأو اإذا ك�ن النب�ص اأقل من 100 يف الدقيقة.

- اإذا ك�ن لون وجهه وج�سمه اأبي�ص اأو اأزرق اأو اأ�سفر بعد بدء عملية التنف�ص.
- اإذا ك�نت �س�عداه و�س�ق�ه رخوة - ال يحركه� املولود بنف�سه اأو اأنه� ال تتحرك عندم� نقر�سه�.
- اإذا وجد املولود �سعوبة اأثن�ء التنف�ص اأو اأ�سدر اأ�سوات اأنني بعد والدته  بخم�ص ع�سرة دقيقة.

بع�ص امل�سكالت قد ينتج عن عطل يف الدم�غ عند الوالدة ، وال يكون �سببه� الته�ب ، يف الع�دة ، اإال اإذا ك�ن ”م�ء الراأ�ص“ )كي�ص اجلنني 
دوية ال�س�ئعة يف مثل هذه احل�ل : نح�فظ على  اأو جيب امل�ء( متزق )انك�سر( قبل الوالدة ب�أكرث من اأربع وع�سرين �س�عة.  وقد ال تنفع االأ

املولود دافئً� ونطلب امل�س�عدة الطبية.

وقد يحت�ج املولود اىل حقن فيت�مني ك اإن تقي�أ دم� اأو ك�ن يف برازه دم اأو اأ�س�بته عدة كدم�ت.
ولني. يجب طلب امل�س�عدة الطبية اأي�سً� اإذا مل يتبول املولود اأو مل يخرج برازًا فى اليومني االأ

وىل( �صابيع االأ يام اأو االأ م�صكالت تن�صاأ بعد الوالدة )يف االأ
اأو عالم�ت  وىل  االأ )التيت�نو�ص(  الكزاز  نراقب عالم�ت  هذه عالمة خطر.   : ال�صري(  )احلبل  ال�صرة  كريهة من  رائحة  اأو  قيح   1-
ال�صرة  اأ�صبح اجللد حول  إذا  ا ونرتكه مك�سوفً�.   ، ال�سري  )ال�سبريتو( على طرف احلبل  الكحول  ن�سع  الدم.  البكتريية يف  االلته�ب�ت 

مب�سيلني اأو البن�سيلني مع ال�سرتبتومي�سني. )اأواحلبل ال�صري( �صاخناً  واحمر لونه ن�ستعمل االأ



-2 اإما حرارة منخف�صة )اأقل من 35 مئوية ( اأو حرارة مرتفعة )اأكرث من 39  مئوية (: هذا دليل على احتم�ل اإ�س�بة الر�سيع ب�لته�ب 
م   خطري : جنّرد املولود من ثي�به مت�مً� ونفرك ج�سمه مب�ء ف�تر. ونفت�ص عن عالم�ت اجلف�ف ، ف�إذا ظهرت تلك العالم�ت ت�ستمر االأ

ب�إر�س�ع املولود من ثديه� وتعطيه حملول مع�جلة اجلف�ف.

-3 الهزات )النوبات(: نع�لج املولود املحموم كم� ذكرن� يف الفقرة ال�س�بقة ونت�أكد من عدم اإ�س�بته  ب�جلف�ف.  اأم� الهزات اأو النوب�ت 
ول فغ�لبً� م� تكون ب�سبب ح�سول تلف يف الدم�غ يف اأثن�ء الوالدة ، اأم� الهزات التي تبداأ بعد ب�سعة اأي�م من  التي حتدث منذ اليوم االأ
الوالدة فيجب اال�ستب�ه مبر�ص الكزاز )التيت�نو�ص ( اأو الته�ب ال�سح�ي�. وقد حتدث هذه الهزات عند اخلديج )املولود قبل اأوانه( اإذا 

خ�س�ئي يف ح�ل حدوث هذه الهزات. ك�ن ينق�سه ال�سكر اأو الك�ل�سيوم يف الدم.  ين�سح ب��ست�س�رة الطبيب االأ

وىل بعد والدته. ولكن املولود �سحيح اجل�سم يجب  ي�م االأ -4 عدم الزيادة يف وزن الوليد: من الطبيعي اأن يفقد الطفل قلياًل من وزنه يف االأ
ول من والدته لي�سبح وزنه بعد اأ�سبوعني من الوالدة م�س�ويً�  لوزنه عند الوالدة.  �سبوع االأ اأن يزيد وزنه مبقدار 200 غرام كل اأ�سبوع بعد االأ
اإن مل حتدث هذه الزي�دة فال بد اأن هن�ك �سبب� م� : هل بدا املولود �سليمً� عند الوالدة ؟ هل ير�سع ب�سورة جيدة ؟ نفح�ص املولود جيدًا 

خرى. نطلب امل�س�عدة الطبية اإذا عجزن� عن اكت�س�ف ال�سبب. بحثً� عن اأي عالمة من عالم�ت االلته�ب�ت اأو امل�سكالت االأ

اأثن�ء  يف  ابتلعه  الذي  الهواء  )يخرج  ال�سحيح  الر�سيع  يتج�س�أ  عندم�   : )الطر�ص(  التقيوؤ   5-
الر�س�عة( فقد يخرج قليل من اللنب / احلليب من فمه ، وهذا �سيء طبيعي . ن�س�عد الطفل على 

اإخراج الهواء بعد الر�س�عة. ن�سمه اإىل الكتف ونربت اأو نفرك بلطف على ظهره هكذا.
اإذا تقي�أ الطفل بعد اأن مندده ، وبعد اأن يكون قد اأكمل ر�س�عة وجبته، جنعله يف و�سع اجللو�ص 

فرتة ق�سرية بعد كل وحبة.

اإن الر�سيع الذي يتقي�أ عدة مرات بقوة وبكرثة اإىل درجة اأنه يبداأ يفقد من وزنه اأو ي�س�ب ب�جلف�ف 
مع�ء كم� ان  �سه�ل ف�ل�سبب ، ع�دة ، هو الته�ب يف االأ هو طفل مري�ص. واذا اأ�سيب الر�سيع ب�الإ

االلته�ب�ت البكتريية يف الدم  والته�ب ال�سح�ي�  وغريه� من االلته�ب�ت قد ت�سبب التقيوؤ.

مع�ء وبخ��سة اإذا رافق هذه  اإذا ك�ن لون القيء اأ�سفر اأو اأخ�سر فقد يكون ال�سبب ان�سدادًا يف االأ
احل�ل انتف�خ يف البطن ، اأو اإن مل يتغوط الر�سيع : ن�أخذ الطفل اإىل املركز ال�سحي فورًا.

-6 الر�صيع الذي يتوقف عن الر�صاعة ملدة معينة : اإذا امتنع الطفل عن الر�س�عة مدة تزيد على اأربع �س�ع�ت فقد يكون هذا عالمة 
خطر وخ�سو�سً� اإذا ك�ن الطفل يبدو نع�س�ن اأو مري�سً� اأو ك�ن ي�سرخ ويتحرك ب�سكل غري طبيعي . تنتج هذه العالم�ت عن اأمرا�ص كثرية  

ولكن اأكرثه� انت�س�رًا وخطورة هم� : الته�ب بكتريي فى الدم والكزاز)التيت�نو�ص(.

الطفل الذي ميتنع عن الر�صاعة بني يوميه الثاين واخلام�ص 
ميكن اأن يكون م�صاباً بالتهابات بكتريية يف الدم .

والطفل الذي ميتنع عن الر�صاعة بني يوميه اخلام�ص واخلام�ص ع�صر 
قد يكون م�صاباً  بالكزاز )التيتانو�ص(.



إذا توقف الطفل عن الر�صاعة اأو بدا مري�صاً: ا
نفح�سه جيدًا كم� ذكرن� يف الف�سل الث�لث. ونت�أكد مم� ي�أتي :

اأكرث يف  اأو  ال�سريع )50  مرة  التنف�ص  اإن   . امل�دة  تلك  ن�سفط  املخ�طية  ب�مل�دة  مليئً�  اأنفه  ك�ن  اإذا   : الطفل  تنف�ص  نراقب �صعوبة   -
الدقيقة( وازرق�ق لون الب�سرة والعينني وتقعر اجللد بني ال�سلوع يف اأثن�ء التنف�ص هي من عالم�ت النزلة ال�سدرية )نيموني�(. ال ي�سعل 
حي�ن. اإن ال�سك ب�إ�س�بة الطفل  الطفل ال�سغري ع�دة عندم� ي�س�ب بنزلة �سدرية. وقد ال تظهر هذه العالم�ت على الطفل يف بع�ص االأ

ب�لنزلة ال�سدرية ي�ستوجب مع�جلته بعالج االلته�ب البكتريي يف الدم.

�س�بة ب�لنزلة ال�سدرية )اأو على وجود م�سكلة خلقية  - نراقب لون ب�صرة الطفل : اإذا ك�ن لون ال�سفتني والوجه اأزرق فهذا عالمة على االإ
خرى(. يف القلب اأو بع�ص امل�سكالت االأ

ول من والدة الطفل اأوبعد يومه اخلام�ص فاإن يف ذلك  إذا بداأ الوجه وبيا�ص العينني باال�صفرار )الريقان اأوال�صفريه( يف اليوم االأ ا
ي�سكل  ال  الوالدة  من  اخل�م�ص  واليوم  الث�ين  اليوم  بني  يح�سل  الذي  الوجه  ا�سفرار  ولكن   . الطبية  امل�صاعدة  اطلبوا   : داللة خطرة 
خطرًا، يف معظم احل�الت ، اإال اإذا ازداد اال�سفرار ب�سرعة.  نعطي الطفل يف هذه احل�ل الكثري من ال�سوائل ، واأف�سله� حملول مع�جلة 
�سعة  م ، نخلع عنه ثي�به كله� ون�سعه يف مك�ن م�سيء قرب الن�فذة )على اأن ال يكون معر�سً� الأ �س�فة اإىل حليب / لنب االأ اجلف�ف، ب�الإ

ال�سم�ص مب��سرة(.

- نتح�ص�ص ياأفوخ الطفل )البقعة الرخوة يف اأعلى الراأ�ص( :

ن الي�فوخ  ينتفخ مع بك�ء الطفل. مالحظة : يجب اأن نفح�ص الي�فوخ عندم� ال يبكي الطفل ، الأ

خرى  تنبيه مهم : اإذا ك�ن الطفل م�س�بً� ب�لته�ب ال�سح�ي� واجلف�ف معً� ف�إن ي�أفوخه يبدو ع�ديً� ، لذا يجب التاأكد من لعالمات االأ
للجفاف والتهاب ال�صحايا.

- نراقب حركات الر�صيع وانفعاالت وجهه : اإذا ت�سلب ج�سمه اأو حترك حرك�ت غريبة فقد يدل 
اأو  الوالدة  اأثن�ء  الدم�غ يف  تلف يف  اأو ح�سول  ال�سح�ي�  الته�ب  اأو  )التيت�نو�ص(  الكزاز  على  ذلك 
ارتف�ع احلرارة. اأم� اإذا ان�سدت ع�سالت وجه الطفل وج�سمه فج�أة وتقل�ست عند مل�سه اأو حتريكه 
فقد يكون ذلك دلياًل على الكزاز )التيت�نو�ص(. نراقب م� اإذا ك�ن يتمكن من فتح فكيه ونفح�ص 

رّدات الفعل يف ركبتيه.



رجح ، يدل على عدم اإ�س�بته ب�لكزاز  حني تنقلب عين� الطفل اإىل اخللف اأو ترتجرج�ن عندم� يتحرك حرك�ت مف�جئة فهذا، على االأ
غلب. هل ت�ستطيعني اأن  )التيت�نو�ص(. فهذه الهزات قد تنتج عن الته�ب ال�سح�ي� ، على اأن اجلف�ف وارتف�ع احلرارة قد يكون�ن ال�سبب االأ
ت�سعي راأ�ص الطفل بني ركبتيه : اإن ك�ن ج�سم الطفل مت�سلبً� اأو اإذا بكى الطفل اأثن�ء هذه املح�ولة  فقد  يدل ذلك على  اإ�س�بته ب�لته�ب 

ال�سح�ي�.
- ابحثي عن عالم�ت ت�سمم الدم البكتريي.

ت�صمم الدم البكتريي )الت�صمم البكتريي يف الدم - ال�صبت�صيميا(
ال ي�ستطيع الوليد اجلديد مق�ومة البكتريي� جيدًا.  لذا ف�لبكتريي� التي تدخل من م�س�م جلده اأو خالي� احلبل ال�سري اأثن�ء الوالدة  ميكن 
�س�بة ب�لت�سمم البكتريي  تظهر  اأن تت�سرب اإىل الدم  وتنت�سر يف جميع اأجزاء اجل�سم. ومل� ك�نت هذه العملية ت�أخذ يومً� اأو يومني ف�إن االإ

بعد اليوم الث�ين من الوالدة.
العالمات:

كرب �سنً�.  وتك�د اأي عالمة عند الوليد اأن تكون اإ�س�رة اإىل وجود الته�ب خطري  �س�بة عند الوليد عنه� عند الطفل االأ تختلف عالم�ت االإ
ب�لدم. العالم�ت املمكنة هي:

- انتف�خ البطن - عدم القدرة على الر�س�عة ب�سورة جيدة    
- الهزات )نوب�ت( - ا�سفرار الب�سرة )ال�سفرية اأو الريق�ن(    
�سه�ل - التقيوؤ اأو االإ - ال�سحوب )فقر الدم(      

حي�ن - ازرق�ق لون الطفل فى بع�ص االأ - احلمى ، اأو انخف��ص يف احلرارة )اأقل من 35 مئوية(  
كربهو  إذا اجتمع عدد من هذه العالمات معاً ، فاالحتمال االأ قد تنتج هذه العالم�ت عن م�سكالت اأخرى غري الت�سمم الدموي، ولكن ا

ت�صمم الدم .
قد ال ترتفع حرارة الوليد اجلديد دائمً� حني ي�س�ب ب�لته�ب خطر، بل قد تكون حرارته ع�لية اأو منخف�سة اأو اعتي�دية.

معاجلة ت�صمم الدم
- نطلب امل�س�عدة الطبية ب�سرعة.

مب�سلني : 125 ملغ ثالث مرات يوميً�. اأو نحقنه ب�لبن�سيلني : 150 ملغ ) 250 األف( وحدة من كري�ست�لني البن�سلني ثالث  - نحقنه ب�الأ
مرات يف اليوم )البن�سلني البلوري(.

- واإن اأمكن ، نحقنه اأي�سً� ب�لك�ن�مي�سني اأو ال�ستيبتومي�سني. نعطيه 25 ملغ من الك�ن�في�سني مرتني يومياً اأو 20 ملغ من ال�سرتبتومي�سني 
فراط يف  لكل كيلوغرام من وزنه ، مرة يف اليوم. )اإذا ك�ن وزنه 3 كلغ تكون جرعة ال�ستيبتومي�سني 60 ملغ يف اليوم(. نت�أكد من عدم االإ

دوية! اإعط�ء هذه االأ
مر. - نت�أكد من اإعط�ء الطفل كمية ك�فية من ال�سوائل واللنب / احلليب وحملول مع�جلة اجلف�ف اإذا لزم االأ

- اطلبوا امل�س�عدة الطبية.

من ال�صعب اكت�صاف التهابات التي ي�صاب  بها الوليد اجلديد. وغالباً ما تكون هذه االلتهابات غريم�صحوبة بارتفاع يف 
مب�صيلني هو  مب�صيلني - كما �صرحنا �صابقاً. االأ احلرارة. نطلب امل�صاعدة الطبية اإن اأمكن ، واإال فعلينا معاجلة الطفل ياالأ

كرثها نفعاً. طفال من اأى دواء اآخر من امل�صادات احليوية ، واالأ قل خطراً على االأ دوية االأ اأحد االأ



م بعد الوالدة �صحة االأ

التغذية والنظافة
طعمة املغذية بعد الوالدة ، بدون اأن تتجنب اأي  م النف�صاء - بل يجب عليها - تناول كل اأنواع االأ كم� �سرحن� يف الف�سل 11، ت�صتطيع االأ
م ب�سكل خ��ص هي احلبوب واحلنطة واللنب / احلليب واجلنب والدج�ج والبي�ص واللحوم وال�سمك  طعمة املفيدة لالأ نوع من الطع�م . اإن االأ
والف�كهة واخل�سر واملك�سرات. وان مل يكن لديه� �سوى اأنواع  حمددة من امل�أكوالت )مثل الرز والعد�ص اأو اخلبز( فعليه� اأن ت�أكله� معً� يف 

كل وجبة.  وي�س�عد كل اللنب احلليب وم�ستق�ته يف دّر احلليب للطفل.
ول اأال تغط�ص يف امل�ء اأو ت�أخذ حم�مً�  بل اأن ت�ستحم بوا�سطة  �سبوع االأ وىل  بعد الوالدة ، وي�ستح�سن يف االأ ي�م االأ م يف االأ يجب اأن ت�ستحم االأ
م التي تبقى عدة اأي�م بعد  الوالدة من دون حم�م  قد  ت�س�ب ب�لته�ب�ت   من�سفة مبللة.  اإن اال�صتحمام  بعد الوالدة ال ي�صر، بل اإن االأ

جتعل  ب�سرته� غري �سحية ، وقد مير�ص مولوده� اأي�سً�.
م النف�س�ء بعد الوالدة: اإن على االأ

حمى النفا�ص )االلتهاب بعد الوالدة(
ن الق�بلة اأو م�س�عدة الوالدة مل تكن  م بعد الو�سع(  بعد الوالدة ب�حلمى  وااللته�ب.  وغ�لبً� م� يكون ذلك الأ قد ت�س�ب النف�س�ء )االأ

م. نه� و�سعت يده� داخل مهبل االأ �سي�ء التي ا�ستعملته� اأو الأ حري�سة على نظ�فة االأ
حي�ن ، واإفرازات يف  عالمات حمى النفا�ص : رجفة اأو ق�سعريرة اأو حمى ، و�سداع  اأو اأمل يف اأ�سفل الظهر، واأمل يف البطن يف بع�ص االأ

املهبل رائحته� كريهة.

املعاجلة:
نعطيه� اأقرا�ص البن�سيلني عي�ر 400 األف وحدة : ت�أخذ حبتني اأربع مرات يف اليوم ملدة اأ�سبوع ، اأو نحقنه� ببن�سيلني الربوك�يني 500 األف 

مب�سيلني اأو الكوترميوك�س�زول اأو الترتا�سيكلني. وحدة مرتني يف اليوم ملدة اأ�سبوع. وميكن ا�ستعم�ل بدائل اأخرى من امل�س�دات ك�الأ
م  ب�صرعة فاطلبوا امل�صاعدة الطبية. حمى النفا�ص ميكن اأن تكون يف غاية اخلطورة. اإن مل تتح�صن �صحة االأ

وقد يحت�ج عالج االلته�ب�ت ال�سديدة اإىل م�س�دات اأكرث قوة )مثل الكلورامفينيكول ، اجلنت�مي�سني ، اأو الك�ن�مي�سني اأو ال�سيف�لو�سبورين( 
مب�سيلني. �س�فة اإىل املداواة بجرع�ت كبرية من البن�سيلني اأو االأ ب�الإ



االعتناء بالثدي

م وطفله�. يجب اإر�س�ع الطفل من ثدي اأمه  يف اأ�سرع  وقت بعد والدته. �سجعي الطفل على  اإن االعتن�ء اجليد ب�لثدي مهم ل�سحة االأ
م اىل حجمه الطبيعي. اإن قطرات اللنب/  ن ذلك ي�س�عد على دّر اللنب / احلليب وعلى عودة رحم االأ اأن ير�سع اأو مي�ص حلمة الثدي الأ
ول ) )اللب�ء / ال�سر�سوب ( التي ير�سعه� الطفل حتميه من االلته�ب�ت وهى غنية ب�لربوتني . ومع اأن اللباء يبدو خمفف فاإنه  احلليب االأ

يحتوي على غذاء كامل للمولود . لذلك: 

�صعي طفلك على �صدرك حتى ير�صع يف اأ�صرع وقت ممكن بعد الوالدة.

حوال الطبيعية من اللنب / احلليب م� يكفي ح�ج�ت الطفل. وعندم�  ير�سع الطفل م� يف الثدي من لنب / حليب يبداأ  يدر الثدي يف االأ
الثدي بتح�سري كمية جديدة. ولكن اإن مل ي�ستطع الطفل اإفراغ الثدي من اللنب / احلليب ف�إن در الثدي يقل. وعندم� مير�ص الطفل 
ويتوقف عن الر�س�عة لب�سعة اأي�م ، ف�إن الثدي يجف. وهكذا، عندم� ي�سح الطفل ويعود ق�درًا على الر�س�عة ث�نية ف�إنه  لن يجد الكمية 

الك�فية لغذائه. ولهذا ال�سبب:

عندما مير�ص الطفل وي�صبح غري قادر على الر�صاعة ، ي�صبح 
م  باإنتاج اللنب / احلليب بكرثة وذلك باأن حتلب ثدييها بيديها. من املهم اأن ت�صتمر االأ

ويحلب الثدي�ن اأي�سً� عندم� يتوقف الطفل عن الر�س�عة وذلك حلم�ية الثديني من االحتق�ن ب�للنب / احلليب . والثدي املحتقن ي�سبح 
موؤملً�، وهذا قد ي�سبب بدوره خراجً� )الته�ب الثدي( وي�سعب على الطفل الر�س�عة عندم� يكون الثدي�ن ممتلئ�ن جدًا.

اإذا ك�ن الطفل �سعيفً� اإىل درجة ال ي�ستطيع معه� اأن ير�سع ، فعليك اأن حتلبي ثديك  بيديك واأن تقدمي له اللنب / احلليب ب�لقط�رة اأو 
ب�مللعقة.

اإن اال�ستحم�م املنتظم ي�س�عد على اإبق�ء الثديني نظيفني . لي�ص من ال�سروري اأن تنظفي ثدييك وحلمتيك كل مرة قبل اأن تر�سعي  طفلك. 
ن هذا قد ي�سبب ت�سقق اجللد واأملً� يف احللمة  وقد  ينتج عن ذلك الته�ب�ت. ال ت�صتعملي ال�س�بون يف كل مرة تنظفني به� احللمتني الأ



حلمة الثدي املوؤملة اأواملت�صققة

احللمة قد توؤمل اأو ت�س�ب ب�لت�سّقق عندم� يع�سه� الطفل بداًل من اأن ي�سعه� كله� فى فمه ، 
غ�لبً� م� يحدث هذا للحلم�ت الق�سرية.

الوقاية:
اإن مت�سيد احللمتني الق�سريتني يف اأثن�ء فرتة احلمل عدة مرات يف اليوم  ي�سهل على الطفل اأن 

مل الحقً�. ير�سع ويخفف من احتم�ل حدوث االأ

املعاجلة:
مل : م اإر�س�ع طفله� حتى ولو �سرت ب�الأ من املهم اأن توا�سل االأ

وللوق�ية من اأمل حلمة الثدي، اأر�سعي طفلك مرارًا ط�مل� يرغب ب�مل�ص . ت�أكدي من و�سع اأكرب جزء من احللمة يف فمه. ومن املفيد تغيري 
و�سع الطفل اأثن�ء الر�س�عة.

خر. ومع اإنه�ء ر�س�عة الطفل ، اع�سري �سيئً� من حليبك  اأر�سعي طفلك اأواًل من اجل�نب الذي يوؤمل اأقل من غريه ثم اأعطيه اجل�نب االآ
/ لبنك وافركيه على احللمة املوؤملة. دعي احلليب يجف على احللمة قبل تغطيته�. ي�س�عد احلليب يف �سف�ء احللمة.

ر�س�ع اإال اإذا �س�ر الثدي ينّز  دمً� اأو قيحً�، عنده� احلبي ثدييك بيديك اإىل اأن ت�سفى احللمة. ال تتوقفي عن االإ

التهاب الثدي وخراّج الثدي
وىل من اإر�س�ع  �سهر االأ �س�بيع اأو االأ قد ينتج خراج الثدي عن دخول اجلراثيم يف �سق يف احللمة اأو قرح فيه�. وتكرث هذه امل�سكلة يف االأ

الطفل.
العالمات:

- ي�سخن ق�سم من الثدي، ويحّمر لونه وينتفخ ويوؤمل.
م  وت�سيبه� ق�سعريرة.  - ترتفع حرارة االأ

بط  وتوؤمل. - غ�لبً� م� تنتفخ الغدد اللمف�وية حتت االإ
- قد ينفتح اخلراج اإذا ا�ستد ويفرز قيحً�.

املعاجلة :
قل اأملً�.  - دعي الطفل ير�سع من الثدي املتقيح اأو احلبي الثدي بيديك. ميكنك اأن تخت�ري الطريقة االأ

- خذي قدرًا وافرًا من اال�سرتاحة واأكرثي من �سرب ال�سوائل.
ر�س�ع .  مل بو�سع كم�دات م�ء �س�خن مدة 15 دقيقة قبل االإ - ميكنك تخفيف االأ

مل. ر�س�ح بن�سف �س�عة ي�س�عد على التخفيف من حدة االأ �سيت�مينوفني قبل االإ �سبريين اأو االأ - اإن تن�ول االأ
- م�ّسدي بلطف الثدي املوؤمل اأثن�ء ر�س�عة الطفل.

وميكن  ك�ملة.  اأي�م   10 وملدة  يوميً�  مرات   4  ، ملغ   500 ا�ستعملي  الديكلوك�س��سيلني.  واأف�سله�  املن��سبة.   احليوية  امل�س�دات  خذي   -
رثرومي�سني. مب�سلني اأو االإ ا�ستعم�ل البن�سلني اأو االأ

الوق�ية:
احمي الثديني من الت�سقق )راجعي الفقرة ال�س�بقة( وال تدعي الثديني ميتلئ�ن ب�حلليب / اللنب بكرثة.



نواع املختلفة من الكتل يف الثدي: االأ

غالباً ما تنتج الكتلة املوؤملة وال�صاخنة يف ثدي املر�صع 
عن خراج من الثدي )التهاب الثدي(. 

اأما الكتلة غري املوؤملة يف الثدي فقد تكون �صرطانية اأو نتيجة كي�ص غ�صائي.

�صرطان الثدي
اإن �سرط�ن الثدي �س�ئع اإىل حد م� بني الن�س�ء ، وهو خطري دائمً�. وتتوقف املع�جلة الن�جحة على اكت�س�ف اأوىل عالم�ته املحتملة وعلى 

�سراع يف احل�سول على امل�س�عدة الطبية. االإ

عالمات �صرطان الثدي:
- قد تالحظ املراأة وجود كتلة )درنة ( كثريًا م� تكون يف هذا اجلزء من الثدي.

- اأو قد يظهر نتوء يف جلد الثدي اأو تظهر ندوب كثرية دقيقة ت�سبه ق�سرة الربتق�لة.
بط. - كثريًا م� توجد غدد ملف�وية كبرية احلجم وغري موؤملة حتت االإ

- تنمو الكتلة منوًا بطيئً�.
مر اأو �سخونة ، ولكن قد يحدث اأمل فيم� بعد. - ال اأوج�ع يف ب�دئ االأ

الفح�ص الذاتي للثديني

ف�سل  االأ ومن  �سهر،  كل  مرة  نف�سه�  تفح�ص  كيف  تتعلم  اأن  يجب  امراأة  كل 
اأن تفح�ص ثديه� يف اليوم الع��سر من بدء الدورة ال�سهرية . ويكون الفح�ص 

ك�لت�يل :

الثديني.  بني  ال�سكل  اأو  احلجم  يف  فرق  اأي  ملالحظة  بدقة  ثدييك  راقبي   -
ح�ويل مالحظة اأي عالمة من العالم�ت املذكورة اأعاله.

- �سعي و�س�دة حتت ظهرك واأنت م�ستلقية على ظهرك ، وحت�س�سي ثدييك 
بب�طن اأ�س�بع يدك. ا�سغطي على الثدي وقلبيه بني روؤو�ص اأ�س�بعك : اأبدئي 
حتت  ت�سلي  حتى  دائرية  حركة  يف  الثدي  حول  ثم   ، احللمة  من  ب�لقرب 

اإبطك.

- اع�سري احللمتني بعد ذلك : هل اأفرزت� دمً� اأو اأي اإفراز اآخر.

اإذا الحظت اأي اأثر لتكتل اأو تدّرن يف الثدي اأو اكت�سفت اأي عالمة طبيعية فيجب اأن ت�ست�سريي الطبيب. كثري من الكتل ال يكون �سرط�نيً� 
، ولكن من املهم جدًا الت�أكد من ذلك يف اأ�سرع وقت.



ورام يف اأ�صفل البطن الكتل اأو االأ

بطبيعة احل�ل ، ف�لكتلة ال�س�ئعة هي تلك التي تنتج التطور الطبيعي للجنني.
لكن الكتل اأو الورم غري الطبيعي ميكن اأن يكون نتيجة مل� يلي:

- كي�ص غ�س�ئي يف اأحد املبي�سني اأو
- تكّون الطفل خ�رج الرحم )احلمل املنتبذ( اأو

- ال�سرط�ن.

مر ولكنه� ت�سبح موؤملة جدًا فيم� بعد. اإن كل ح�لة منه�  هذه احل�الت الثالث ال توؤمل يف الع�دة ، بل قد ت�سبب بع�ص االنزع�ج يف اأول االأ
حتت�ج اإىل عالج طبي وغ�لبً� م� تكون اجلراحة �سرورية. اطلبي امل�س�عدة الطبية فور اكت�س�ف اأي تكتل اأو ورم غري ع�دي، يكرب تدريجً� 

مع الوقت.

�صرطان يف الرحم اأو عنق الرحم اأو املبي�ص

ربعني من العمر اأكرث من غريهن. واأوىل  ي�سيب �سرط�ن الرحم اأو �سرط�ن عنق الرحم اأو �سرط�ن املبي�ص الن�س�ء اللواتي جت�وزن االأ
عالم�ته هي فقر يف الدم اأو نزف مهبلي جمهول ال�سبب. بعد ذلك ميكن مالحظة ورم مزعج اأو موؤمل فى البطن.

هن�ك فح�ص مهبلي خ��ص ي�سمى فح�ص عنق الرحم ، اأو امل�سحة املهبلية ، للك�سف عن �سرط�ن عنق الرحم  وهو يف بدايته. وحيثم� 
اأمكن، يتوجب على جميع الن�س�ء فوق �سن الع�سرين اإجراء هذا الفح�ص مرة كل �سنة.

مل بال�صفاء. ا�صت�صريى الطبيب فور ال�صك بوجود �صرطان ، فاملعاجلة املبكرة تزيد االأ

احلمل خارج الرحم



رماء( �صقاط )التطريح ، ال�صقط ، الرمو ، االإ االإ

حي�ن  وىل من احلمل ويكون اجلنني يف اأغلب االأ �سهر الثالثة االأ �سق�ط يعني خ�س�رة اجلنني قبل والدته ، وغ�لبً� م� يحدث ذلك يف االأ االإ
غري مكتمل كم� ينبغي. وهذه حكمة الطبيعة وطريقته� يف مع�جلة امل�سكلة.

اأن  بل تظن  اأ�سقطت  قد  اأنه�  املراأة  تعرف  م� ال  وكثريًا  اأكرث.  اأو  الن�س�ء مرة  ت�سقط معظم 
دورته� ال�سهرية ت�أخرت ثم ع�دت ب�سورة غريبة مع كتل كبرية من دم متخرث. على املراأة اأن 

حي�ن. نه ميكن اأن يكون م�سدر خطر يف بع�ص االأ �سق�ط الأ تتعلم كيف تكت�سف حدوث االإ

خرية )اأو موعد  اإن املراأة التي تنزف كثرياً بعد اأن يكون قد مّر موعد الدورة ال�صهرية االأ
إ�صقاط. اأكرث من دورة واحدة ( قد تكون يف حال ا

�سق�ط ي�سبه الوالدة مت�مً� من ن�حية اجلنني وغ�س�ئه )امل�سيمة(.  وي�ستمر النزف ال�سديد  االإ
ع�دة  وامل�سحوب بقطع دم  وتقّل�س�ت موؤملة اإىل اأن يخرج اجلنني وامل�سيمة مت�مً�.

املعاجلة:
يبوبروفني اأو الكوديني لتخفيف الوجع.  �سبريين اأو االإ يتوجب على املراأة اأن ت�سرتيح واأن ت�أخذ اأقرا�ص االأ

اأم� اإذا ح�سل نزف قوي اأو ا�ستمر النزف عدة اأي�م فيجب :

اأو  التو�سيع والتقحيط  اإىل عملية ب�سيطة لتنظيف الرحم )اإجراء  اأن ت�سعي للح�سول على م�س�عدة طبية ، فقد تكون هن�ك ح�جة   -
”كورت�ج“(.

- اأن تلزمي الفرا�ص حتى  يتوتف النزف ال�سديد.

- اإذا ك�ن النزف قويً� جدًا فيجب اتب�ع التعليم�ت املذكورة.

- عند ارتف�ع احلرارة اأو ظهور اأي عالمة من عالم�ت االلته�ب�ت يجب اتباع العالج اخلا�ص بحمى النفا�ص.

�سق�ط وقد ي�سبه نزف الدورة ال�سهرية. - قد ي�ستمر النزف بع�ص ال�سيء  عدة اأي�م بعد االإ

�سق�ط اأو حتى بعد  - على املراأة االمتن�ع عن عمل مغ�ط�ص مهبلية )دو�ص مهبلي( وعن اجلم�ع )االت�س�ل اجلن�سي( ملدة اأ�سبوعني بعد االإ
اأن يتوقف النزف.

�سق�ط  فقد  تواجه  خطر حدوث الته�ب.  يجب اأن تطلب م�صاعدة طبية  - واإذا ك�نت املراأة ت�ستخدم اآلة رحمية )مثل اللولب( وح�سل االإ
ب�صرعة واأن تطلب اإخراج اللولب. عليه� ا�ستخدام امل�س�دات احليوية. 



خطار كربى طفال واملعر�صون الأ مهات واالأ االأ

مالحظة اإىل الدايات والعامالت ال�صحيات واىل كل من يهتم بغريه من النا�ص:

رجح اأن يكون اأطف�لهم مر�سى وحتت الوزن الطبيعي.  تكون الوالدة عند بع�ص الن�س�ء �سعبة ، وتكون م�سكالتهن بعد الوالدة اأكرب. واالأ
خر، اأو يكن م�سّردات دون م�أوى ب�سبب احلرب اأو الفقر اأو القهر  مه�ت لوحدهن ، من دون ال�سريك ل�سبب اأو الآ وكثريًا م� تعي�ص هوؤالء االأ
ال�سخ�سي، اأو يع�نني �سوء التغذية ، اأو �سغر ال�سن ، اأو بطئً� يف التفكري، اأو �سبق اأن رزقن اأطف�اًل مر�سى اأو م�س�بني ب�سوء التغذية . اإن 
اهتم�م الداي�ت والع�مالت ال�سحي�ت بهذه املجموع�ت من الن�س�ء وم�س�عدتهن على اإيج�د طرق للح�سول على الغذاء والرع�ية والرفقة 

طف�لهن اأي�سً�. ي�س�عد على توفري ال�سالمة والرف�ه لهن والأ

إليهم. ال تنتظري جميء النا�ص الذين يحتاجون اإىل امل�صاعدة. بل اإذهبي اأنت ا



�صرة  تنظيم االأ
طفال الذي نريده 20 اأو : تقرير عدد االأ

�صرتان تعي�صان فى جمتمعني فقريين: هاتان االأ

ر�ص  طف�ل - خ�سو�سً�  يف البلدان التي يحرم فيه� الفقراء من ح�سة ع�دلة يف االأ مه�ت يف اإجن�ب العديد من االأ ب�ء واالأ يرغب بع�ص االآ
طف�ل ي�س�عدون اأهلهم وي�سكلون �سم�نً� اقت�س�دي�ً  لهم يف �سيخوختهم. يف مثل هذه البلدان ، جند  واملوارد واملك��سب االجتم�عية. ف�الأ

�سرة الغنية التي تتمتع طف�ل حمدودًا، ب�سكل خ��ص ، يف االأ عدد االأ
ب�متي�ز اأن تكون اأ�سرة �سغرية.

اأ�سر �سغرية عندم� يت�أمن العمل  اإذ يخت�ر الن��ص تكوين  مر يف البلدان غري الغنية يتم فيه� توزيع ع�دل للموارد واملن�فع.  ويختلف االأ
وامل�سكن والرع�ية ال�سحية وعندم� تتوافر فر�ص موازية للن�س�ء يف التعلم والعمل. ويرجع هذا االختي�ر اإىل اأن الوالدين ال يعودان يعتربان 

اأطف�لهم� �سم�نة اقت�س�دية.
طف�ل. طف�ل الذي تريده وتوقيت جميء االأ �سرة بعدد االأ ولكن ، ويف كل املجتمع�ت ، من املهم اأن تتحكم االأ

خر دون فرتة راحة ك�فية بني حمل واآخر. ويف هذه احل�الت ، يدّر �سدره�  م  ب�ل�سعف عندم� تنجب الطفل بعد االآ وغ�لبً� م� ت�س�ب االأ
يحرم  كثريًا مم�  تكرر احلمل  اإذا  الوالدة  اأثن�ء  م  االأ وف�ة  ويزداد خطر  اأطف�له�.  وف�ة  احتم�ل  ويزداد  اللنب / احلليب  اأقل من  كمية 
زواج جعل الوالدات  والفرتات بني حمل واآخر متب�عدة ويتجنبون اإجن�ب عدد كبري  م. ولهذا، يخت�ر اليوم العديد من االأ طف�ل من االأ االأ

طف�ل. من االأ
طف�ل من اجلوع. وهذا اأمر  ع�لتهم  واإع�لة ع�ئالتهم . وقد يتوفى االأ ر�ص الإ وعندم� يكرب اأطف�ل اأ�سرة كبرية فقد ال يجدون الك�يف من االأ

يحدث يف اأم�كن كثرية.
ر�ص واملوارد، ف�إن العدد املتك�ثر من  وعلى الرغم من توفر القدرة على احلّد من املج�عة  يف الع�مل اليوم عن طريق توزيع ع�دل لالأ
ال�سك�ن هو جزء من امل�سكلة. وال يكمن احلل يف اإكراه الفقراء على احلد من عدد اأطف�لهم بل يف املواجهة اجلدية للتحدي، اأي هي بن�ء 

طف�ل. وتعزيز ال�سم�ن�ت االجتم�عية والتي ت�سجع الفقراء على اإجن�ب عدد حمدد من االأ



�صرة وموانع احلمل تنظيم االأ

اإىل وقت  طف�ل  االأ اإجن�ب  ت�أخري  يف�سلون  ال�سب�ب  زواج  ف�الأ اأ�سرة �سغرية.  ت�أ�سي�ص  يقررون  هل  االأ التي جتعل  �سب�ب  االأ وتتب�ين  تتعدد 
طف�ل يكفي واأنهم ال يرغبون  يدخرون به الك�يف من امل�ل لي�س�عدهم يف توفري رع�ية اأف�سل. ويقرر اأزواج اآخرون اأن عددًا حمدودًا من االأ
طف�ل. وقد ي�سعر بع�ص  م واالأ طف�ل.  ويقرر اآخرون املب�عدة  بني  والدة  واأخرى عدة �سنوات ، وذلك ل�سم�ن �سحة االأ يف املزيد من االأ

طف�ل. مه�ت ب�أنهم قد جت�وزوا ال�سن املالئم الإجن�ب املزيد من االأ ب�ء واالأ االآ

طفال يف الوقت الذي نريده. �صرة يعني اإجناب العدد الذي نريد من االأ تنظيم االأ

وعندم� يقرر الرجل واملراأة  متى يريدان االإجن�ب  ومتى  ميتنع�ن عنه ، يكون عليهم� اختي�ر اإحدى و�س�ئل منع احلمل التي ت�س�عد على 
زواج الذين يريدون االإجن�ب وال ي�ستطيعون. �سرة ، طيلة الفرتة املطلوبة. واأم� االأ تنظيم االأ

هل موانع احلمل اأمر جيد - وهل هي ماأمونة؟

-1 هل هي اأمرجيد؟

الع�مل حول موانع احلمل املختلفة وحول �سالمة و�سحة كل طريقة منه�.  لكن كثريًا من املعرت�سني  اأنح�ء  يدور جدل كبري يف بع�ص 
�سرة واملجتمع. واملرتددين ب�توا يدركون اأهمية ا�ستعم�ل طرق اأ�سهل واأ�سلم للحد من االإجن�ب حر�سً� على ال�سحة الع�مة وعلى رف�ه االأ

ي�سمح فيه�  التي  م�كن  االأ الطفل غري املرغوب فيه.  ويف  للتخل�ص من  االإجه��ص  اإىل  الع�مل  اأم�كن عدة من  ويلج�أ بع�ص احلوامل يف 
جه��ص ميكن اأن جترى العملية يف املراكز ال�سحية حيث يكون اخلطر على �سحة املراأة اأقل.  ولكن يف البلدان التي متنع  الق�نون ب�الإ
اأم�كن  ، ويف  اأ�سخ��ص غري موؤهلني  اأيدي  يكون ذلك على  ال�سري، وغ�لبً� م�  جه��ص  االإ اإجراء  اإىل  الن�س�ء  تلج�أ  ، كثريًا م�  جه��ص  االإ
لوف من الن�س�ء نتيجة لذلك.  اإن ال�سم�ح للن�س�ء ب��ستعم�ل و�س�ئل منع احلمل مع اإر�س�دات ا�ستعم�له� بحكمة يغني عن  قذرة، فيموت االأ

الم  والوفي�ت. جه��ص ال�سرعي اأو الال�سرعي  ومينع الكثري من االآ االإ

غني�ء اأو من دول غنية  تريد التحكم  ب�لفقراء عن طريق احلد من عددهم“.   �سرة ”موؤامرة من االأ ويظن بع�ص الن��ص اأن تنظيم االأ
ر�ص.  ويف بع�ص البلدان يجري تعقيم  غني�ء االعرتاف ب�أن اجلوع  يف الع�مل ن�جت عن احتك�رهم  ثروات االأ ب�ملق�بل ، يرف�ص بع�ص هوؤالء االأ
�سب�ب جمتمعة غ�لبً� م� تقود بع�ص الع�ملني االجتم�عيني اإىل  الن�س�ء الفقريات ب�لقوة بو�س�ئل غري م�أمونة اأو من دون علمهن. وهذه االأ

طف�ل. مق�ومة فكرة تنظيم اإجن�ب االأ



ن املواجهة يجب اأن ال تكون �سد موانع احلمل بل �سد ا�ستغالله�.  والهجوم يجب اأن يرّكز على الغنب االجتم�عي   هذا الو�سع موؤ�سف الأ
ر�ص  والرثوات. اإن ا�ستعم�ل موانع احلمل ا�ستعم�اًل �سليمً� يجعله� ع�ماًل على م�س�عدة الفقراء للح�سول على حقوقهم  و�سوء  توزيع االأ

�سرة يجب اأن تكون ملك الن��ص اأنف�سهم. �س��سية. على اأن قرارات وم�سوؤولية تنظيم االأ االأ
إليكما اأنتما : هل تريدان تنظيم اأ�صرتكما؟  القرار يعود ا
ي كان باأن يقرر عنكما! وكيف تريدان ذلك .  ال ت�صمحا الأ

-2 حل موانع احلمل م�أمونة؟
احلديث عن �سالمة موانع احلمل ميتد ويت�سعب . وكثريًا م� يلج�أ املع�ر�سون ملوانع احلمل اإىل دّب الرعب يف قلوب الن�س�ء من خالل 
خط�ر التي ميكن اأن تنجم عن ا�ستعم�له�. بع�ص هذه املوانع له خم�طره ، ولكن يجب على املراأة اأن تعلم اأن هذه املخاطر  املب�لغة ب�الأ
اأقل من تلك التي تواجهها  اأثناء احلمل ، خ�سو�سً�  اإذا ك�ن عمر املراأة  دون 20 ع�مً� اأو اأكرث من 35 ع�مً� اأو اإذا ك�نت قد اأجنبت عدة 

اأطف�ل من قبل.
اأي  و�صيلة  من و�صائل منع احلمل ال�صائعة.  اأكرب بكثري من اخلطر الناجت عن ا�صتعمال  اأو املر�ص نتيجة احلمل  اإن خطر املوت 
ويحدث خلط كبري عند احلديث عن خم�طر ا�ستعم�ل حبوب اأو اأقرا�ص منع احلمل ، ولكن خطر احلمل يبقى اأكرب. اإن حبوب منع احلمل 
خرى  فع�لة يف منع احلمل اإىل درجة جتعل الكثري من الن�س�ء يرى اأنه� )من زاوية احلف�ظ على احلي�ة ( اأ�سلم من و�س�ئل منع احلمل االأ

التي قد تكون ”اأقل خطورة“ ولكن اأقل مفعواًل اأي�سً�.

اختيار و�صيلة موانع احلمل
ف�سل جلميع الن��ص ، ب�ملطلق . اإن على كل زوجني  ن�ستعر�ص يف ال�سفح�ت الت�لية عدة و�س�ئل ملوانع احلمل . ال توجد و�سيلة معينة هي االأ
ن�سب لهم�. ومن املفيد دائمً� من�ق�سة الو�س�ئل املتوافرة وفع�ليته� مع املر�سدة ال�سحية اأو الداية اأو املمر�سة اأو  اأن يخت�را معً� الطريقة االأ
خذ بعني االعتب�ر درجة فعالية الو�صيلة ، و�صالمتها، ومدى مالءمتها لهما، ومدى توافرها، وكلفتها. اإن  الطبيب . وعلى الزوجني االأ

قرار اختي�ر الو�سيلة م�سوؤولية الزوجني معً�.
معدالت فعالية موانع احلمل املختلفة



حبوب منع احلمل

قرا�ص ( من مواد كيمي�ئية م�س�بهة للهرمون�ت املوجودة ب�سكل طبيعي يف ج�سم املراأة تعرف  بت�سمي�ت خمتلفة   تتكون هذه احلبوب )اأو االأ
اأبرزه� حبوب منع احلمل والرب�س�م )�سعيد م�سر( وحراب�ص الت�سبري )تون�ص(  وغريه�.  اإن ا�ستعم�ل هذه احلبوب بطريقة �سحيحة 

هو اأكرث الو�س�ئل  فع�لية  ملنع احلمل. على اأن بع�ص الن�س�ء  يف�سل عدم تن�ول هذه احلبوب اإذا وجدت طريقة اأخرى.
مرا�ص  وجب ا�ستخدام الواقي  مرا�ص املنقولة جن�سيً�.  للوق�ية من هذه االأ يدز )ال�سيدا(  اأو االأ اإن حبوب منع احلمل ال متنع مر�ص االإ

مور. الذكري.  وحيثم�  اأمكن ، يف�سل اأن ي�سف هذه احلبوب الطبيب اأو الع�ملة ال�سحية اأو الداية اأو امراأة مدربة على هذه االأ
تكون هذه احلبوب معب�أة يف علب )عبوات( حتتوي كل منه� على 21 اأو 28 حبة. معظم العلب التي حتوي 21  حبة اأرخ�ص ، كم� اأن بع�ص 
امل�رك�ت التج�رية اأرخ�ص من غريه�. وتختلف كمية الهورمون�ت بني نوع حبوب واآخر. وكق�عدة ع�مة ، يجب اختي�ر النوع الذي يحتوي 

نواع املختلفة واكت�س�ف النوع املن��سب لك. اأقل كمية من الهرمون.  وملعرفة االأ

كيف ت�صتعملني احلبوب؟
علبة ال ” 21 حبة ”:

ول. وبعده� خذي حبة كل يوم حتى تفرغ  ول من الدورة هو اليوم االأ تن�ويل اأول حبة يف اليوم اخل�م�ص من الدورة ال�سهرية : نعترب اليوم االأ
العلبة )اأي 21 يومً�(. خذي احلبة يف الوقت نف�صه من كل يوم.

عند انته�ء العلبة ، انتظري مرور 7 اأي�م قبل تن�ول اأول حبة من علبة جديدة ، وخذي حبة كل يوم.
�سبوع الرابع . حتدث الدورة ال�سهرية )النزف  بهذه الطريقة ت�أخذين احلبوب مدة 3 اأ�س�بيع من كل �سهر وتتوقفني عن اأخذه�  يف االأ
وىل حتى لو مل حتدث  �سبوع الذي ال ت�أخذين احلبوب منه. اإبدئي علبة جديدة بعد 7 اأي�م من اإنه�ء العلبة االأ ال�سهري( ع�دة خالل االأ

الدورة.
ي�م فخذيه�  فور اأن تتذكري اأو خذي  لتجّنب احلمل يجب اأن تواظبي على اأخذ احلبوب مرة يومياً، واإذا ن�سيت اأخذ احلبة يف اأحد االأ

حبتني اثنتني يف اليوم الت�يل.

علبة ال ” 28 حبة ”:
وىل يف اليوم اخل�م�ص من اأي�م الدورة ال�سهرية )كم� ذكرن� ب�لن�سبة لعلبة ال ” 21 حبة“(. خذي حبة واحدة يوميً�.  خذي احلبة االأ
خرى، اأو اأن لونه� خمتلف )وهي غ�لبً� م� تكون اأقرا�ص  رجح اأنك �ستالحظني اأن 7 من احلب�ت �سكله� خمتلف عن �سكل احلب�ت االأ االأ
خرى. عندم� تنتهي  اإبدئي ب�أخذ هذه احلب�ت ذات اللون املختلف )حبة واحدة يوميً�( بعد االنته�ء من تن�ول ال 32 حبة االأ حديد(. 

احلب�ت يف العلبة ، ت�بعي اأخذ احلب�ت من علبة جديدة ، وذلك طوال املدة التي ال  ترغبني ب�حلمل فيه�.



تاأثريات جانبية:

وىل من  االأ �سهر  االأ خرى وخ�سو�سً� يف  االأ اأو ظهور عالم�ت احلمل  الثديني  انتف�خً� يف  اأو   ، ب�سيط  الن�س�ء من غثي�ن  بع�ص  يع�ين  قد 
ا�ستخدام احلبوب.  و�سبب ذلك هو اأن احلبوب حتتوي  هرمون�ت  �سبيهة  ب�لهرمون�ت التي يفرزه� ج�سم املراأة يف اأثن�ء احلمل. هذه 
امل�سكالت ال ت�ستدعي التوقف عن اأخذ احلبة فهي غ�لبً� م� تزول بعد �سهرين اأو ثالثة اأ�سهر من بدء ا�ستخدام احلبوب. اأم� اإذا ا�ستمرت 

اأطول من ذلك فين�سح ب��ستبدال نوع احلبوب بنوع اآخر فيه كمية خمتلفة من الهرمون�ت. 

يف ح�الت قليلة ، ت�سبب احلبوب ارتف�عً�  يف �سغط  الدم . اإذا حدث ذلك فيجب التوقف  من اأخذ احلبة وا�ستبداله�  بو�سيلة منع اأخرى. 
وغ�لبً� م� تقلل احلبوب من كمية الدم يف الدورة ال�سهرية ، وقد ت�س�هم يف تخفيف اأمله�. لي�ص لهذا التغرّي اأي اأهمية.

احلمل؟ ” منع  حبوب  تناول  من  خطر  هناك  ”هل 

ميكن اأن ت�سبب حبوب منع احلمل ، يف بع�ص املرات ، م�سكالت خطرة لبع�ص الن�س�ء  مثله� مثل اأي دواء اآخر. اأخطر هذه امل�سكالت هو 
حدوث جلطة يف القلب اأو الرئة اأو الدم�غ. وهذا يحدث يف معظم احل�الت عند الن�س�ء اللواتي يدخن وخ�سو�سً�  فوق 35 �سنة. ولكن 

�صابة يف فرتات تناول احلبة. �صابة  باجللطة اخلطرة يف اأثناء احلمل اأكربمن احتمال االإ احتمال االإ

نه�  ويف ح�الت ن�درة ، قد حتمل املراأة  التي  ت�ستعمل حبوب منع احلمل.  بح�ل حدوث احلمل ، توقفي فوراً عن ا�صتخدام احلبوب الأ
ميكن اأن توؤذي طفلك اأثن�ء منوه.

اإن الوف�ة نتيجة تن�ول احلبوب ن�درة ، يف حني ان اأخط�ر احلمل والوالدة اأكرب 50 مرة من خطر تن�ول حبوب منع احلمل.

اإن حبوب منع احلمل م�أمونة ، ومن املوؤكد اأنه� اأكرث اأم�نً� من احلمل نف�سه. ولكن توجد خماطر على بع�ص الن�صاء اإما  ب�صبب احلمل 
اأو ب�صبب تناول هذه احلبوب. ويكون على هوؤالء الن�صاء ا�صتعمال و�صائل اأخرى ملنع احلمل.



من يجب اأن تتمتع عن تناول حبوب منع احلمل؟

اأن متتنع عن تناول حبوب منع احلمل )اأو احلقن الهرمونية ( كل امراأة 
يبدو عليه� اأي عالمة من العالم�ت الت�لية:

- املراأة التي ت�أخرت دورته� ال�سهرية والتي تظن ب�أنه� قد تكون ح�ماًل.
- يف حال وجود اأمل عميق ودائم  يف �س�ق واحدة اأو الردف: ميكن اأن 
مل نتيجة الته�ب يف اأوردة الدم ، اأو تخرث اأو جتلط الدم فيه�.  يكون االأ
ال ت�ستخدمي حبوب منع احلمل . اأم� املراأة التي تع�ين من الدوايل غري 
امللتهبة فيمكنه�  اأن توا�سل ا�ستعم�ل هذه احلبوب ولكن ي�ستح�سن وقف 

تن�وله� اإذا ظهرت عالم�ت الته�ب الدوايل.
- اجللطة : يجب اأن متتنع املراأة التي اأ�سيبت ب�أي عالمة من عالم�ت اجللطة 

عن تن�ول احلبوب.
اأن متتنع من  يجب  اآخر يف الكبد:  اأي مر�ص  اأو  اأوت�صّمع الكبد  - التهاب الكبد 
اأخذ احلبوب املراأة التي تع�ين من هذه امل�سكالت اأو التي حتول بي��ص عينيه� اإىل 
ف�سل االمتن�ع من تن�ول احلبوب �سنة ك�ملة بعد  �سفر يف اأثن�ء احلمل. من االأ االأ

�س�بة ب�لته�ب الكبد. االإ
- ال�صرطان : ال ت�ستعملي احلبوب اإذا كنت قد اأ�سبت ب�سرط�ن الثدي اأو الرحم اأو ك�ن 
هن�ك اأي �سك ب�حتم�ل اإ�س�بتك بهذا املر�ص. يجب فح�ص الثدي بدقة قبل ا�ستعم�ل 
احلبوب. وتوفر بع�ص املراكز ال�سحية فح�سً�  ل�سرط�ن عنق الرحم ، وهو فح�ص 
ت�سبب  ال  احلبوب  اإن  الرحم“(.  عنق  فح�ص  ”اأو  املهبلية  امل�سحة  )فح�ص  ب�سيط 

ال�سرط�ن ولكنه� قد جتعل احل�ل اأ�سواأ يف ح�ل وجود �سرط�ن الثدي اأو الرحم.

يف�سل  احلمل.  منع  حبوب  ا�ستعم�ل  عند  �سوءًا  يزداد  ال�سحية  ت  امل�سكال  بع�ص 
ا�ستعم�ل و�س�ئل اأخرى ملنع احلمل عند وجود اأي م�سكلة من امل�سكالت الت�لية:

- ال�صقيقة )�صداع ن�صفب ، امليغرين(  يجب على املراأة التي تع�ين من �سداع ال�سقيقة عدم اأخذ احلبوب. ولكن ال�سداع اخلفيف الذي 
�سربين ال مينع ا�ستعم�له�. يزول ب��ستعم�ل االأ

- التهاب يف املجاري البولية مع انتفاخ يف القدمني.
- اأمرا�ص القلب.

- ارتفاع �صغط الدم.

يف ح�الت الربو اأو ال�سل اأو ال�سكري اأو ال�سرع  يف�سل ا�ست�س�رة الطبيب قبل ا�ستعم�ل هذه احلبوب. ولكن معظم الن�س�ء امل�س�ب�ت بهذه 
مرا�ص ي�ستعملن حبوب منع احلمل دون حدوث �سرر. االأ



االحتياطات الواجبة عند ا�صتعمال حبوب منع احلمل
-1 عدم التدخني: وخ�سو�سً� اإذا ك�ن عمرك اأكرث من 35 ع�مً�. فهذا قد ي�سبب م�سكالت يف القلب.

-2 فح�ص الثدي بدقة كل �سهر للت�أكد من عدم وجود اأي كتل اأو اأي عالمة من 
عالم�ت ال�سرط�ن.

مك�ن. -3 قي��ص �سغط الدم مرة كل �ستة اأ�سهر عند االإ
-4 مراقبة اأي م�سكلة �سحية من امل�سكالت املذكورة وخ�سو�سً�: 

- ال�سقيقة اأو ال�سداع الن�سفي ال�سديد واملتكرر.
- الدوار)الدوخة ( وال�سداع اأو الغيبوبة الذين ي�سببون �سعوبة يف الروؤية اأو 

النطق اأو حتريك اأي جزء من اأجزاء الوجه اأو اجل�سم )انظري اجللطة(.
- اأمل وانتف�خ يف ال�س�ق اأو الردف )احتم�ل وجود تخرث دموي(.
- اأمل �سديد اأو اأمل متكرر يف ال�سدر )راجعي م�سكالت القلب(.

عند ظهور اأي من هذه امل�سكالت يجب التوقف عن تن�ول احلبوب وا�ست�س�رة الطبيب اأو الع�مل ال�سحي . ا�ستعملي طريقة اأخرى ملنع 
احلمل ، فهذه امل�سكالت تزيد من خم�طر احلمل كذلك.

اأ�صئلة واأجوبة عن حبوب منع احلمل

كال. ولكن اإذا ك�نت املراأة م�س�بة ب�سرط�ن الثدي        يدعي البع�ص اآن حبوب منع     
      احلمل ت�سبب ال�سرط�ن . هل هذا �سحيح؟    اأو �سرط�ن الرحم  قبل ا�ستخدامه� احلبوب ، فهذه 

احلبوب قد ت�سرع  منو الورم.        

حي�ن ، يت�أخر احلمل �سهر نعم . )يف بع�ص االأ       هل ميكن اأن تنجب املراأة بعد     
      التوقف عن تن�ول احلبوب؟     اأو �سهرين(.

كال. فهذه االحتم�الت هي نف�سه� عند املراأة التي       هل يزداد احتم�ل اأن تلد املراأة     
      التي تن�ولت احلبوب توائم      ال ت�ستعمل احلبوب.

      اأو طفاًل م�سوهً�؟

م        مل �سحيح اأن لنب / حليب االأ
م  ب��ستعم�ل هذه احلبوب؟       يجف اإذا بداأت االأ

مه�ت عند اأخذ احلبوب.  يخف در اللنب احلليب عند بع�ص االأ
احلمل  موانع  من  اأخرى  و�سيلة  ا�ستخدام  ف�سل  االأ فمن  ولذا 
ا�ستخدام  اإىل  العودة  ثم  الوالدة  بعد  وىل  االأ ال�ستة  �سهر  االأ يف 
م اإىل احلبوب ذات الكمية   خر هو اأن تلج�أ االأ احلبوب. احلل االآ
احلنة  ” اأو  بيل   - ”ميني  )وت�سمى  الهرمون  من  جدًا  القليلة 

امل�سغرة( ، والتي ال توؤثر يف الع�دة على در اللنب / احلليب.



خرى موانع احلمل االأ
الواقي الذكري:

من اأ�سم�ئه املعروفة يف املنطقة العربية : كوندوم ، توب�ص ، كبوت ، ب�لون ، كي�ص، ربله ، الع�زل ، بري�سرف�تيف وغريه�. 
وهو عب�رة عن كي�ص من املط�طه ي�سع الرجل ع�سوه اجلن�سي فيه قبل مب��سرة اجلم�ع )اجلن�ص ، االت�س�ل اجلن�سي، 
مرا�ص  يدز )ال�صيدا( ويف االأ املج�معة (. الواقي الذكري و�سيلة جيدة ملنع احلمل وهو اأي�صاً يحمي من العدوى باالإ

خرى املنقولة جن�سيً� . ولكنه ال مينع احلمل منعً� ت�مً�. وللتعليم�ت حول ا�ستخدام الواقي الذكري. االأ
�سع الواقي على الع�سو الذكري وهو يف ح�ل االنت�س�ب . مي�سك الرجل راأ�ص الواقي ب�أ�س�بع يده وميرر الواقي على 
ع�سوه )كي ال يبقى هواء فيه ولكي يوؤمن مك�نً� يتجمع فيه ال�س�ئل املنوي بعد القذف(. بعد القذف ، ي�سحب الرجل 

الواقي والع�سو الذكري وهو م� زال يف ح�ل االنت�س�ب : مي�سك ق�عدة الواقي الدائرية بيده كي مينع انزالق ال�س�ئل املنوي يف املهبل.
ميكن �سراء الواقي الذكري من ال�سيدلي�ت . وتوزع بع�ص املراكز الواقي الذكري جم�نً�. ن�ستعمل الواقي مرة واحدة . اإن ا�ستعم�له مرة 
ث�نية قد يفقده ميزة الوق�ية من املر�ص اأو منع احلمل. وعند ال�سرورة الق�سوى وعند عدم توافر واقي جديد ، ميكن اإع�دة ا�ستعم�ل 

الواقي بعد غ�سله جيدًا. 

نثوي(: احلاجزاملهبلي )العجلة املهبلية ، الواقي االأ
قبل  موؤقتً� يف مهبله�  املراأة  ت�سعه  املط�ط  هذه الو�سيلة هي عب�رة عن ”ح�جز“ م�ستدير من 
املهبل مدة 6 �س�ع�ت بعد اجلم�ع. ول�سم�ن فع�لية ع�لية لهذه  ، ويرتك احل�جز يف  اجلم�ع 

الو�سيلة ي�ستح�سن ا�ستخدام الرغوة اأو امل�دة الهالمية اأو م� �س�بهه� مع احل�جز املهبلي.
اأو  . ويعتمد االختي�ر على فح�ص تقوم به الداية  توجد قي��س�ت خمتلفة من احل�جز املهبلي 
الع�ملة ال�سحية املدربة لتحديد قي��ص احل�جز املن��سب لل�سيدة. يجب اأن تتمرن املراأة على 

كيفية و�سع احل�جز بنف�سه�  وعلى �سحبه  من املهبل . تنظف املراأة احل�جز ب�ل�س�بون وامل�ء الدافئ )ال 
امل�ء واحفظيه يف علبة  امل�ء(، بل دعيه يجف من  تغليه يف  يتلف احل�جز، وال  نه  الأ اأبدًا  الف�زلني  ت�ستعملي 
نظيفة حتى وقت اال�ستعم�ل . ت�أكدي من خلوه من الثقوب قبل اال�ستعم�ل ، وذلك عن طريق فح�سه اأم�م 
�سوء قوي اأو و�سع م�ء نظيف فيه . ا�ستبديل احل�جز ب�آخر اإذا ك�ن هن�ك �سك بوجود ثقب �سغري فيه. ميكن 
اإذا ح�فظت عليه �سليمً�. ال توجد تف�عالت ج�نبية لهذه الو�سيلة ،  ا�ستخدام احل�جز نف�سه اأكرث من �سنة 

لكنه� قد ت�سبب ح�س��سية مو�سعية عند بع�ص الن�س�ء وخ�سو�سً� ب�سبب الرغوة.

لة ، ال�صريط (: اللولب )االآ
اللولب ج�سم �سغري من البال�ستيك )اأو من املعدن يف بع�ص احل�الت ( ي�سعه طبيب اأو ع�ملة �سحية مدربة داخل رحم املراأة . اللولب 
مينع احلمل طيلة وجوده يف الرحم ، ولكنه قد ينزلق من مك�نه عند بع�ص الن�س�ء اأو قد ي�سبب اأملً� ، اأو اإزع�جً� اأو نزفً� �سديد يف اأثن�ء 
حي�ن . يف احل�الت الت�لية التي ال ي�سبب فيه� اأي م�سكلة يعترب اللولب الو�سيلة  الدورة ال�سهرية . وقد ي�سبب م�سكالت اأخطر يف بع�ص االأ

ف�سل فهو �سهل اال�ستخدام وقليل الكلفة . االأ

قاتالت املنى:
الرغوة  اأو  القر�ص  ال�سيدة  ت�سع   . )اأقرا�ص مهبلية ذات رغوة(  فوارة  اأقرا�ص  �سكل  اأو على  وع�ء،  اأو  اأنبوب  م�دة هالمية يف  الرغوة 
ب�أ�س�بعه� اأو ب��ستعم�ل حمقن يف موقع مرتفع يف املهبل قبل االت�س�ل اجلن�سي ب�س�عة. يف ح�ل عدم ح�سول اجلم�ع خالل �س�عة من و�سع 

الرغوة فعلى املراأة اأن ت�سع اجلرعة ذاته� مرة اأخرى . يجب اأن تبقى الرغوة يف مك�نه� مدة 6 �س�ع�ت بعد اجلم�ع  ويجب اأال ت�ستحم



 املراأة اإال بعد مرور هذه الفرتة . وتزداد فع�لية الرغوة اإذا ا�ستعملت مع احل�جز اأو الواقي الذكري. ال توجد تف�عالت ج�نبية للرغوة . 
بع�ص الن�س�ء ي�سعرن بحرقة اأو انزع�ج مو�سعي.

القذف اخلارجي )العزل ، اجلماع املقطوع ، ال�صحب(:
ي�سحب الرجل ع�سوه قبل حدوث القذف فين�سكب ال�س�ئل املنوي خ�رج املهبل. قد تكون هذه الطريقة اأف�سل من ال �سيء ولكنه� مزعجة 
. وهذه الطريقة غري م�سمونة  ملنع احلمل وذلك  املن��سب  الوقت  ، فقد ال ين�سحب الرجل يف  للزوجني وال ت�سكل منعً�  ك�ماًل للحمل 

الحتم�ل نزول بع�ص املني املوجود يف ال�س�ئل الذكري )قبل القذف( يف املهبل.

مان )تنظيم اأيام الدورة ال�صهرية ، طريقة العّد(: فرتة االأ
هذه الطريقة ال ت�سمن منع احلمل مت�مً�، لكنه� متت�ز ب�أنه� ال تكلف �سيئً�. وتزداد فعاليتها عند املراأة التي تتمتع بدورة �صهوية منتظمة 

، اأي مرة كل حوايل 28 يوماً )اأو ما يقاربها(، كم� تتطلب ا�ستعداد الزوجني لالمتن�ع عن اجلم�ع لفرتة اأ�سبوع من كل �سهر.
ب��سة حيث انه� الفرتة التي تعي�ص فيه� البوي�سة ملدة 48  تدوم فرتة اخل�سوبة عند املراأة ، 8 اأي�م ، ع�دة ، )وفرتة اخل�سوبة هي فرتة االإ
�س�عة( وهذه الفرتة تقع يف الو�سط بني دورتني.  وتبداأ فرتة اخل�سوبة بعد ع�سرة اأي�م من اأول يوم من اأي�م الع�دة ال�سهرية. ويقت�سي 

ي�م الثم�نية. ولي�ص من املحتمل اأن يح�سل احلمل يف ب�قي اأي�م ال�سهر. ا�ستخدام هذه الو�سيلة االمتن�ع عن اجلم�ع يف هذه االأ
ولتجّنب االرتب�ك ، على املراأة اأن ت�سجل على الروزن�مة )اأو التقومي / املفكرة 

(  فرتة الثم�نية اأي�م التي ينبغي االمتن�ع عن اجلم�ع  فيه�:
مث�ل : لنفرت�ص اأن دورتك ال�سهرية تبتدئ يف اليوم اخل�م�ص من �سهر م�يو/ 

اأي�ر.
�سعي اإ�س�رة هكذا،

اليوم  من  وابتداء   . اأي�م  ع�سرة  ثم عدي  ول  االأ اليوم  هو  اخل�م�ص  اعتربي 
ي�م الثم�نية الت�لية هكذا. الع��سر �سعي خط�أ حتت االأ

عليك االمتناع عن اجلماع فرتة 8 اأيام ، اأي خالل فرتة اخل�صوبة.
لنفرت�ص اأن دورتك ال�سهرية الت�لية تبداأ يف اأول يونيو/ حزيران ، �سجليه� 

كم� يلي:
التي  الت�لية  اأي�م  الثم�نية  حتت  خط�أ  و�سعي  اأخرى  مرة  اأي�م  ع�سرة  عدي 

يجب اأن متتنعي فيه� عن اجلم�ع .

ي�م الثم�نية من كل �سهر فقد متر  اإذا امتنع الزوج�ن عن اجلم�ع يف هذه االأ
عدة �سنوات من دون اأن ينجب� طفاًل جديدًا. وتزداد فع�لية هذه الطريقة اإذا 
ا�ستخدم الزوج�ن اإىل ج�نبه� و�سيلة اأخرى )مثل الواقي الذكري اأو احل�جز 

املهبلي( وذلك يف الفرتة الواقعة بني اآخر يوم من الدوردة ال�سهرية  وحتى نه�ية  اأي�م فرتة اخل�سوبة.
ونعر�ص جدواًل ي�سح اتب�عه اإذا ك�نت دورتك منتظمة.

م�ن. ونعر�ص طريقة  قي��ص درجة حرارة اجل�سم ك�أحد و�س�ئل فرتة االأ



فح�ص اإفراز املهبل )فح�ص خماط املهبل (:
تعتمد هذه الطريقة على فكرة تنظيم اأي�م الدورة ال�سهرية ذاته�. وال ميكن اعتب�ره�  و�سيلة موؤكدة ملنع احلمل، ولكنه� ال تكلف �سيئً� ولي�ص 
فيه� اأي خم�طر عدا تلك املخ�طر املرتبطة ب�حلمل نف�سه.  وي�سعب ا�ستعم�ل هذه الطريقة  اإذا ك�نت املراأة  م�س�بة  ب�لته�ب مهبلي  

ي�سبب اإفرازات كثرية  اأو ك�نت الدورة ال�سهرية غري منتظمة اأو ك�نت املراأة  تقوم  مبغ�ط�ص مهبلية )دو�ص ( مرارًا.

تفح�ص املراأة اإفراز املهبل )امل�دة املخ�طية فيه( كل يوم م� عدا اأي�م الدورة ال�سهرية.  ت�أخذ ب�أ�سبعه� النظيف بع�سً� من امل�دة اللزجة 
من املهبل وحت�ول اأن جتعله يتمدد  بني اإ�سبعني )اإبه�مه� و�سب�بته�( كم� هو مبني يف الر�سم الت�يل:

اأن  مت�ر�ص اجلم�ع  ، وميكنه�  ف�إن احتم�ل احلمل يكون �سعيفً�   ، اأي غري زلقة  وال  لزجة   ، العجني  امل�دة ال�سقة مثل  م� دامت تلك 
)اجلن�ص(.

ولكن اإذا بداأت تلك امل�دة ت�سبح  لزجة اأو زلقة وت�سبه  زالل  البي�ص ، اأو اإذا ك�نت تتمدد بني اأ�سبعيك ، فذلك عالمة على اإمك�نية احلمل 
يف ح�ل ح�سول اجلم�ع. ال متار�صي اجلماع اإن كانت املادة لزجة اأو مطاطة  اأو امتنعي مدة 4 اأيام بعد عودتها اإىل طبيعتها الال�صقة 

العجني.

فراز املهبلي لزجً� يف منت�سف الفرتة الواقعة بني دورتني �سهريتني ، وهي الفرتة ذاته� التي متتنعني فيه� عن اجلم�ع  اإذا كنت  ي�سبح االإ
م�ن. ت�ستعملني طريقة فرتة االأ

ف�سل من ذلك ا�ستخدام الطرق  م�ن ” ، واالأ ملزيد من الت�أكد اأكرث من عدم احلمل : ا�ستعملي و�سيلة ”اإفراز املهبل ” مع طريقة ”فرتة االأ
تي: امل�سرتكة ك�الآ

الطرق امل�صرتكة : ا�صتعمال اأكرث من طريقة يف وقت واحد
م�ن“  اأو طريقة فح�ص اإفراز  اإذا كنت تريدين �سم�ن عدم احلمل فعليك ا�ستعم�ل طريقتني يف الوقت نف�سه . ف��ستعم�ل طريقة ”فرتة االأ
�سفنجة( ، يعطي اأم�نً� اأكرب من اتب�ع طريقة واحدة فقط . وكذلك  املهبل مع ا�ستعم�ل الواقي الذكري )اأو احل�جز املهبلي اأو الرغوة اأو االإ

، ف�إذا ا�ستعمل الرجل ”الواقي الذكري“ وا�ستعملت املراأة احل�جز املهبلي
اأو الرغوة ، يف الوقت نف�سه ، ف�إن فر�سة احلمل ت�سبح �سعيفة للغ�ية.



احلقن )الزريقة(:

هن�ك حقن هرمونية  ملنع احلمل تعطى مرة كل 3 اأ�سهر )ومنه� حقن الديومروفريا( ، اأو مرة كل �سهرين 
)نور�ستريات(:

وىل اأثن�ء اأي�م الدورة ال�سهرية.  )للت�أكد من اأن املراأة لي�ست ح�ماًل( . - تعطى احلقنة االأ
- تعطى احلقن دوريً�، مرة كل �سهرين اأو 3 اأ�سهر، بح�سب نوعه�.

- اإن للحقن تف�عالت ونت�ئج ج�نبية وخم�طر مثل تلك التي حلبوب منع احلمل ولكنه� قد ت�سبب م�سكالت 
 ، ال�سهرية )ويف بع�ص احل�الت  الدورة  توؤجل عودة  ، فهي قد  . ف�ساًل عن ذلك  املنتظم  ب�لنزف غري  اأكرث 

تنقطع الدورة كليً�(  وتوؤخر احتم�ل احلمل الحقً� ، وقد يطول بعد التوقف عن اأخذ احلقن ع�مً� اأو اأكرث.
املراأة  ك�نت  اإذا  وبخ��سة  احلبوب.   تن�ول  عند  نفعل  كم�  احلقن  ا�ستخدام  عند  االحتي�ط�ت  اأخذ  يجب   -
م�س�بة ب�ل�سكري، اأو م�سكالت يف القلب اأو جلطة دموية ، اأو م�سكالت الكبد ، اأو اإذا ك�نت تر�سع )اأول 6 اأ�سهر 

ر�س�ع ( اأو اإذا ك�نت ترغب يف احلمل الحقً�. من االإ
- يجب االمتن�ع عن اأخذ احلقن يف احل�الت الت�لية :

ع�س�ء التن��سلية ، النزف املهبلي غري املعت�د ، اال�ستب�ه  بوجود حمل. �س�بة ب�سرط�ن الثدي اأو �سرط�ن االأ االإ

الكب�صوالت حتت اجللد، الغرز، الزرع املو�صعي الكب�صويل:
منع  بهرمون�ت  بروج�سرتون )�سبيهة  الكب�سوالت على هرمون�ت  املراأة. وحتتوي  ذراع  كب�سوالت �سغرية حتت اجللد يف   6 يجري غرز 
احلمل( التي توؤدي اإىل منع احلمل. اإذا بقيت يف الذراع ، متنع الكب�سولة احلمل مدة خم�ص �سنوات من ت�ريخ و�سعه� . يف ال�سنة االأ وىل، 
قد تزيد كمية النزف يف الدورة ال�سهرية . واإذا زاد النزف راجعي املركز ال�سحي. وكذلك قد يزداد النزف غري املنتظم اأثن�ء ا�ستخدام 
الفرز املو�سعي.  حم�ذير الكب�سولة هي نف�ص حم�ذير احلبوب واحلقن ، يف م� عدا اأن القدرة على احلمل تبدو م�سمونة  اأكرث بعد التوقف 

عن اال�ستخدام.

طفال طرق منع احلمل ملن ال يريد اإجناب املزيد من االأ
�سخ��ص الذين قرروا عدم االإجن�ب يف امل�ستقبل.  وهو اإجراء جراحي  - التعقيم : يلج�أ اإىل هذه الطريقة االأ
جراء اأ�سهل للرج�ل منه للن�س�ء. ويف كثري من البلدان جترى هذه العملي�ت  ب�سيط للن�س�ء اأو الرج�ل.  ويكون االإ

جم�نً�. ا�ست�سريوا املركز ال�سحي. 
ن�بيب على املم�ر�سة اجلن�سية اأو على قدرة الرجل على قذف ال�س�ئل. اإال   - ربط اأنابيب الرجل : ال يوؤثر ربط االأ

اأن ال�س�ئل  بعد الربط  ال يعود يحتوي على املني اأو النطف املنوية التي  ت�سبب احلمل  عندم�  تتحد 
نثى. مع البوي�سة  يف االأ

ن�بيب ي�ستغرق حوايل ربع �س�عة ، ويتم يف مركز �سحي جمهز لذلك مع تخدير  اإن اإجراء ربط االأ
نبوبني على كل ج�نب  مو�سعي. يجري فتح جرحني رفيعني هن� )حيث ي�سري ال�سهم ( ويجري قطع االأ
جراء ال مي�ص اخل�سيتني(. تبقى اأث�ر من النطف  الق�دمني من اخل�سيتني ، ثم ربطهم�. )هذا االإ
الربط   ا�ستخدام  الزوجني  على  لذا،  جراء.  االإ بعد  اأ�سهر  ثالثة  حلوايل   الرجل  �س�ئل  يف  احليوية 

طريقة  اأخرى  اإ�س�فية يف اأثن�ء هذه الفرتة.



الطرق التقليدية ملنع احلمل
توجد يف بلدان الع�مل  من بلدان الع�مل و�سف�ت بيتية  ملنع احلمل ، ولكن بع�سه�  قد ال يكون م�أمونً� اأو فع�اًل. مثاًل، هن�ك االعتق�د ب�أن 

املراأة اإذا اغت�سلت بعد اجلم�ع اأو تبولت ف�إنه� متنع احلمل . لكن هذا لي�ص �سحيحً�.

ر�صاع : االإ
اإن احتم�ل ح�سول احلمل يف فرتة  اإر�س�ع  الطفل يبقى �سئياًل وخ�سو�سً� اإذا ك�ن حليب الثدي هو الطع�م الوحيد  للطفل.  ولكن احتم�ل 
م ب�إعط�ئه  اأطعمة اأخرى اإىل ج�نب لبنه� . ولكن الر�س�عة  احلمل يزداد عندم� يبلغ الر�سيع �سهره الرابع اأو ال�س�د�ص وعندم�  تبداأ االأ

ر�صاع يف الليل والنهار ) 10 مرات يوميً� م� بني الليل والنه�ر(. �سرة وخ�سو�سً� اإذا تكرر االإ تبقى طريقة جيدة لتنظيم االأ
�سرة عندم� يبلغ طفلك �سهره الث�لث اأو الرابع.  ويف�سل  وللت�أكد من عدم احلمل مرة ث�نية ، يجب عليك ا�ستخدام  اإحدى طرق تنظيم االأ
نه� قد تخفف من در اللنب / احلليب عند بع�ص الن�س�ء )وقد يكون من  عدم ا�ستعم�ل حبوب منع احلمل قبل بلوغ الطفل �سهره ال�س�د�ص الأ

ف�سل ا�ستعم�ل حبوب منع احلمل التي حتتوي جرعة اأ�سغر من الهرمون�ت ، )احلية امل�سغرة(. االأ

�صفنجة: طريقة االإ
هذه الطريقة ال ت�سر وقد توؤثر فعاًل يف بع�ص املرات فتمنع احلمل ، ولكن ال ميكن الت�أكد من منع احلمل 

يف كل مرة . اإال اأنه ميكن ا�ستعم�له� اإذا تعذر اإيج�د طريقة اأخرى.
اأو  �سفنجة طبيعية  االإ تكون  اأن  . وميكن  امللح  اأو  الليمون احل�م�ص  اأو  اإم� ب�خلل  اإ�سفنجة مبللة  خذي 
 3 من  واحدة  عمل  وميكن   . اإ�سفنجة  وجود  عدم  ح�ل  يف  ن�عم  قم��ص  ا�ستعم�ل  ميكن   . ا�سطن�عية 

خلط�ت:
اخللطة:

- �سعي ملعقتني كبريتني من اخلل فى كوب من امل�ء
اأو  

- ملعقة �سغرية )ملعقة �س�ي( من ع�سري الليمون احل�م�ص فى كوب من امل�ء
اأو  

- ملعقة �سغرية من امللح يف اأربع مالعق من امل�ء

�سفنجة بواحد من هذه ال�سوائل. -- بللي االإ
�سفنجة عميقً� داخل املهبل قبل اجلم�ع بفرتة ال تزيد عن ال�س�عة. -- �سعي االإ

�سفنجة بخيط  �سفنجة يف مو�سعه� مدة �ست �س�ع�ت بعد اجلم�ع  ثم ا�سحبيه�.  ميكن ربط االإ -- اتركي االإ
رفيع يتدىل اإىل اخل�رج لت�سهيل عملية اإخراجه�.

. ميكن  . احفظيه� يف مك�ن نظيف  وتنظيفه�  بعد غ�سله�  نف�سه� عدة مرات  اال�سفنجة  ا�ستعم�ل  ميكن 
حت�سري ال�س�ئل م�سبقً�  وحفظه ج�هزًا يف زج�جة.



طفال واأمرا�صهم 21 �صحة االأ

كيف نعمل على حماية �صحة اأطفالنا

هل قراءة الف�سلني بدقة واال�ستف�دة من املعلوم�ت الالزمة  بحثن� اأهمية التغذية والنظ�فة والتطعيم يف الف�سلني  11 و 12، وعلى االأ
لالهتم�م  ب�أطف�لهم  وتعليمهم . نذكر هن� ب�لنق�ط الرئي�سية ب�خت�س�ر:

الطعام املغذي:

طف�ل اأف�سل اأنواع الطع�م املغذي  وذلك حتى ينموا منوًا جيدًا  وال ي�سيبهم اأي مر�ص. من ال�سروري اأن يتن�ول االأ
طف�ل يف خمتلف اأعم�رهم هي:  طعمة لالأ اإن اأف�سل االأ

وىل : اللب�أ )ال�سر�سوب(. يام االأ - يف االأ

م ، وال �سيء غري ذلك. وىل : لنب / حليب االأ �صهر 4 اإىل 6 االأ - يف االأ

املطبوخة   واحلبوب  ك�لف��سولي�  اأخرى  مغذية  اأطعمة  تدريجي  وب�سكل  اإليه  ون�سيف   ، م  االأ حليب   / لنب  �صهراً:   12 و  اأ�صهر   4 بني   -
واملهرو�سة  والبي�ص  واللحم  واأنواع  الف�كهة واخل�سر املطبوخة.

طفال الطعام  ذاته الذي ياأكله الكبار - ولكن يف وجب�ت اأ�سغر، ومرات اأكرث. وي�س�ف اإىل الطع�م   ول : ياأكل االأ - بعد جتاوز العام االأ
الرئي�سي )اأي الرز، اأو القمح، اأو الطحني، اأو الذرة ، اأو البط�ط�، اأو الك�سرة( اأطعمة م�س�عدة كم� ذكرن� يف الف�سل 11.

طف�ل الكمية الكافية من الطع�م - عدة مرات يوميً�. هم هو اأن  ي�أكل االأ - واالأ

هل مراقبة عالم�ت �سوء التغذية اإذا ظهرت على اأطف�لهم واأن يوؤمنوا لهم اأف�سل طع�م ي�ستطيعون توفريه. - على جميع االأ



النظافة:

يكون الطفل �سحيحً� حني يكون ج�سمه ومنزله وقريته وحيه وبيئته كله� نظيفة. علين� اأن نتبع ار�س�دات النظ�فة امل�سروحة يف الف�سل 12، 
طف�ل التقيد به�. ونف�ّسر لهم اأهميته�. نكرر فيم� يلي اأهم تلك االر�س�دات: واأن نعلم االأ

- نحمم الطفل ونبدل ثي�به  مرارًا.
- نعلم الطفل دائمً� غ�سل يديه عند اال�ستيق�ظ وبعد التربز وقبل تن�ول الطع�م اأو مل�سه . 

- ن�سنع املراحي�ص ونح�فظ على نظ�فته� ونعلم الطفل ا�ستعم�له�.
- ال ن�سمح للطفل ب�أن مي�سي ح�يف القدمني وخ��سة  يف املن�طق التي تعي�ص فيه� الدودة ال�سقرية )اخلط�فية( . نوؤمن له احلذاء اأو 

احلف�ية )اأو امل�س�ية اأو ال�سندل اأو ال�سب�سب(.
- نبعد الذب�ب عن عني الطفل.

- نعلم الطفل تنظيف اأ�سن�نه ، وال نقدم له الكثري من احللوى اأو ال�سك�كر اأو امل�سروب�ت الغ�زية.
- نقلم اأظ�فر يديه جيدًا.

- ال ندع الطفل املري�ص اأو امل�س�ب بتقيح جلدي اأو امل�س�ب ب�جلرب اأو القمل وال�سئب�ن وااللته�ب�ت الفطرية اأو ال�سعفة )التيني�( ب�أن 
خرين اأو من��سفهم اأو فوطتهم. ين�م مع غريه ، وال ن�سمح له ب��ستعم�ل ثي�ب االآ

مرا�ص ال�س�رية ال�سديدة العدوى التي  - نع�لج ب�سرعة الطفل امل�س�ب ب�جلرب ، اأو االلته�ب الفطري ، اأو الديدان املعوية اأو اأي من االأ
تنتقل من طفل اىل اآخر.

ن تنظيفه� �سعب ، وعدم التنظيف الك�يف ي�سبب اأمرا�سً� . نطعم الطفل ب�مللعقة والكوب. ر�س�ع الأ - ال ن�ستعمل زج�جة االإ
ل�سنة الكالب اأو القطط ب�أن تلعق وجهه. - ال ن�سمح للطفل ب�أن ي�سع اأي و�سخ يف فمه وال ن�سمح الأ

- نبقي احليوان�ت ك�لكالب والفراخ خ�رج املنزل.
طف�ل ال�سغ�ر. - ن�ستعمل لل�سرب امل�ء النظيف واملعقم ، اإن هذا مهم ب�سكل خ��ص لالأ

التطعيم
 ) الديكي )ال�س�هوق  ك�ل�سع�ل  الطفولة اخلطرة  اأمرا�ص  الكثري من  طف�ل من  االأ التطعيم يحمي 

طف�ل واحل�سبة وال�سل. والدفتريي� )اخل�نوق ( والكزاز )التيت�نو�ص( و�سلل االأ
وىل من حي�ته. نع�سر، قطرات طعم �سلل  �سهر االأ ويجب اإعط�ء الطفل خمتلف الطعوم خالل االأ
طف�ل )اليوليو( عند الوالدة ، اإن اأمكن. ولكن من ال�سروري اأن نعطي الطعم خالل ال�سهرين  االأ
طف�ل دون  �س�بة ب�ل�سلل يكون مرتفعً� عند االأ ن خطر االإ ولني من عمر الطفل ولي�ص بعد ذلك ، الأ االأ

الع�م الواحد.

طف�ل والطعم الثالثي )�سد اخل�نوق وال�س�موق  مهم : ل�سم�ن التح�سني الك�مل يعطى طعم �سلل االأ
والكزاز، ويعرف ب�النكليزية : DPT )دي.بي.تي( وب�لفرن�سية  D.T.Coq : دي.تي.كوك ( مرة 

وىل من والدته . ونعطي الطفل جرعة تن�سيطية بعد �سنة. �سهر الثالثة االأ كل �سهر يف االأ

م �سد الكزاز اأثن�ء احلمل. وميكن الوق�ية من اإ�س�بة الوليد ب�لكزاز )التيت�نو�ص ( بتطعيم االأ
ونطّعم الطفل �سد احل�سبة يف ال�سهر الت��سع من عمره.

وهناك جداول تطعيم خمتلفة باختالف البلدان. يف�صل اأن تتبعوا اجلدول املعمول به يف بلدكم.

تاأكدوا من تطعيم اأطفالكم بجميع الطعوم ال�صرورية .



منو الطفل و“الطريق اإىل ال�صحة“

الطفل املع�فى ينمو ب�نتظ�م  ويزداد وزنه كل �سهر اإذا ك�ن طع�مه ك�ف ومغذيً� ومل ي�سب مبر�ص �سديد.

الطفل الذي ينمو جيداً هو طفل �صحته جيدة.

خرين ، اأو اإن مل حت�سل زي�دة يف الوزن ، اأو اإذا نق�ص وزنه ، فهذا يعني اأن  طف�ل االآ اإذا ك�ن وزن الطفل يزداد ب�سرعة اأبط�أ من �سرعة االأ
هن�ك م�سكلة يف �سحته. وقد يكون ال�سبب هو اأن الطفل ال يتن�ول الك�يف واملغذي من الطع�م اأو اأنه م�س�ب مبر�ص خطري، اأو كالهم�.

اإن مراقبة وزن الطفل كل �سهر ملعرفة م� اإذا ازداد وزنه زي�دة طبيعية ، هي اإحدى الطرق اأملفيدة الكت�س�ف م� اإذا ك�ن الطفل �سليمً� ، 
واأنه ين�ل كف�يته من الطع�م املغذي. اإن ت�سجيل وزن الطفل كل �سهر على بط�قة الطفل ال�سحية  ي�س�عدن� على اأن نرى بو�سوح  م�  اإذا 

ك�ن يكت�سب وزنً� ب�سورة طبيعية.
م واملر�سدة ال�سحية ا�ستخدام  بط�قة الطفل ال�سحية  ومراقبة  منو الطفل الطبيعي  فهذا  ي�س�عدهم� على التدخل  اإذا اأح�سنت االأ

املبكر. اإن عليهم� الت�أكد من كمية م� ي�أكله الطفل ، والك�سف عن اأي مر�ص قد يع�ين الطفل منه ، ومع�جلته .
نعر�ص �سورة بط�قة الطفل ال�سحية التي تبني �سورة ”الطريق اإىل ال�سحة ”. ميكن ق�ص هذه اللوحة وعمل ن�سخ منه� ، ولكن ميكن 
اأي�سً� طلب ن�سخ ب�للغة العربية وبكلفة قليلة ب�لكت�بة اإىل موؤ�س�سة TALC )راجع األعن�وين يف اآخر الكت�ب( ، وميكن اأي�سً� احل�سول على 

هلية اأو مك�تب اليوني�سف املحلية. ن�سخ م�س�بهة من املراكز ال�سحية اأو وزارات ال�سحة اأو بع�ص اجلمعي�ت االأ
اأعوام . واذا وجد مركز �سحي  اأعم�رهم عن 5  اأبن�ئه� وبن�ته� الذين تقل  اأم ببط�قة خ��سة لكل واحد من  اأن حتتفظ كل  من املفيد 
اأوزانهم والت�أكد من �سحتهم . وعلى  م اأن ت�أخذ اأطف�له� اإىل هذا املركز مرة كل �سهر، ملعرفة  قريب من مك�ن اإق�مة الع�ئلة فعلى االأ
م على فهم �سورة ”الطريق اىل ال�سحة ” وتعلم ا�ستعم�له�. �سعي ”بط�قة الطفل ال�سحية ” يف مغلف  املر�سدة ال�سحية م�س�عدة االأ

من البال�ستيك للمح�فظة عليه�.

ميزان منزيل لوزن الطفل
يف ح�ل عدم وجود ميزان ج�هز، ميكنن� اأن ن�سنع ميزانً� من اخل�سب اأو الب�مبو . ن�ستخدم كي�سً� اأو علبة مليئة ب�لرمل اأو غريه� كوزن 
متحرك. ولكي ن�سع عالمة على مك�ن ” الكلغ ” على الرافعة ، منالأ زج�جتني من البال�ستيك �سعة كل واحدة منهم� ليرتًا من امل�ء. ن�سع 
وىل عند املك�ن املخ�س�ص لوزن الطفل. ن�سع الزج�جة الث�نية مك�ن توازن الرافعة. ونكتب على هذا املك�ن ” 1 كلغ ” . . .  الزج�جة االأ

وهكذا. ن�ستخدم م�سطرة لقي��ص امل�س�فة بني كلغ واآخر ونكتب مق�يي�ص 200، 400، 600، 800 غرامً�.

ميزان للت�صجيل املبا�صر
 TALC من  عليه  احل�سول  وميكن 

)انظر العن�وين يف اآخر الكت�ب (. 
)بط�قة  ال�سحية  الطفل  بط�قة  ن�سع 
ت�ستطيع  بحيث  امليزان  خلف  النمو( 
اأن ت�سجل عالمة ت�سري اإىل وزن الطفل 

مب��سرة على البط�قة.



ول الوجه االأ



الوجه الثاين



كيف ن�صتعمل بطاقة الطفل ال�صحية

اأواًل: 
امل�ستطيالت  يف  الطفل  فيه  ولد  الذي  ال�سهر  نكتب 

ال�سغرية املوجودة يف اأ�سفل اللوحة.
نكتب ال�سهر الذي ولد فيه الطفل يف اأول خ�نة من كل 
�سنة. يف هذه اللوحة ، مثاًل، ولد الطفل يف �سهر اآذار 

)م�ر�ص(.

ثانياً:
ن يف اآب )اأغ�سط�ص (، وقد اأ�سبح  نزن الطفل :  لنفرت�ص اأن الطفل من مواليد ني�س�ن )اأبريل (، نحن االآ

وزنه 6 كيلوغرام�ت.

ثالثاً:
ننظر اإىل البط�قة : الكيلوغرام�ت 
مكتوبة على ج�نب اللوحة. نبحث 
عن عدد الكيلوغرام�ت التى يزنه� 
يف  كيلوغرام�ت   6 )وهي  الطفل 

هذا املث�ل (.
ال�سهر اجل�ري يف  نبحث عن  ثم 
اأ�سفل اللوحة )وهو يف هذا املث�ل 
�سهر اآب )اأغ�سط�ص ( من ال�سنة 

وىل(. االأ



رابعاً:
نلحق اخلط املمتد من 6 اأفقيً�، ونلحق اأي�سً� اخلط املمتد 

من اآب )اأغ�سط�ص ( عموديً�.

اإذا  التق�ء اخلطني  نقطة  و�سع  مك�ن  معرفة  ي�سهل 
ا�ستعملن� زاوية ورقة على البط�قة ، هكذا:

خط  موازاة  يف  الورقة  زاوية  ج�نبي  اأحد  ن�سع   1-
وزن الطفل. 

خر مبوازاة ال�سهر -2 ن�سع احلد االآ
لتق�ء )اأي راأ�ص زاوية(. -3 ن�سجل نقطة االإ

اخلطني  التق�ء  نقطة  ون�سع  �سهر  كل  الطفل  نزن 
اجلديدين على البط�قة.

النقطة اجلديدة تقع اأعلى من �س�بقته� اإذا ك�ن الطفل 
يف �سحة جيدة.

بع�سه�  النق�ط  ن�سل  الطفل  منو  ح�سن  من  للتحقق 
خر. ب�لبع�ص االآ



كيف تقراأ بطاقة الطفل ال�صحية

�سودان امل�ئالن على اللوحة حدود ”الطريق اإىل ال�سحة“ التي يجب اأن  ي�سكل اخلط�ن االأ
يتبعه� وزن الطفل.

وي�سري اخلط الذي ي�سل بني النق�ط اإىل تطور وزن الطفل من �سهر اإىل اآخر، ومن �سنة 
اإىل اأخرى.

يقع اخلط املنّقط بني اخلطني املنحنيني حني يكون الطفل يف �صحة جيدة.  لذلك 
ن�سمي الف�سحة بني اخلطني : الطريق اإىل ال�سحة.

اخلطني  اجت�ه  نف�ص  يف  �سهر  بعد  �سهرًا   ب�نتظ�م  ي�سعد  املنقط  اخلط   ك�ن  اإذا 
املنحنيني الطويلني ، فذلك يدل اأي�سً� على اأن �سحة الطفل جيدة.

عم�ر الت�لية: اإن الطفل املعافى والذي يح�سل على كف�يته من الغذاء يبداأ ب�جللو�ص وامل�سي والكالم لدى بلوغه االأ

منوذج بطاقة طفل معافى يتمتع بتغذية جيدة:

لوحة النمو ال�صحيح 

الطفل  تغذية  تكون  حني 
يزداد  وزنه  ف�إن   ، ح�سنة 
تقع  ب�نتظ�م. يف هذه احل�ل 
اخلطني  بني  ع�دة  النق�ط 
اىل  الطريق  ي�سكالن  اللذين 

ال�سحة.



يبدو �سكل لوحة الطفل املري�ص وامل�صاب ب�صوء التغذية ك�للوحة اأدن�ه. الحظوا اأن اخلط الذي يربط بني النق�ط والذي يدل على وزن 
الطفل هو حتت خطي النمو ال�سحيح ، وهو غري منتظم وال يرتفع كثريًا. هذا منط يدل على تدهور يف �سحة الطفل.

لوحة منو منوذجية للطفل الذي يكون دون الوزن الطبيعي اأو م�صاباً ب�صوء التغذية.

ت�سري النق�ط اإىل اأن الوزن هو حتت الطبيعي واأن الطفل 
خرية. �سهر االأ يخ�سر وزنً� خالل االأ

اإن الطفل الذي تبدو لوحته مثل اللوحة اأعاله هو طفل تدهور وزنه حتت الوزن الطبيعي ب�سكل خطري. وقد يكون �سبب ذلك قلة الطع�م 
املغذي الذي يح�سل عليه اأو وجود مر�ص مزمن ك�ل�سل اأو املالري� اأو ال�سبب�ن معً�. يجب اإعط�ء هذا الطفل طعاماً غنياً بالطاقة مرات 
كثرية ، كم� يجب الك�سف عنه وفح�سه بحثً� عن اأي مر�ص ملع�جلته واالهتم�م بتغذيته اإىل اأن يتغري �سكل لوحة منوه وتظهر زي�دة يف وزنه 

، وحتى يبداأ ب�القرتاب من النمو الطبيعي لعمره.

مهم : راقبوا اجتاه اخلط الذي يجمع بني النقاط.
 

�س�رة اإىل وجود اخلط داخل  اإن اجت�ه اخلط الذي ي�سل م� بني النق�ط يعطي من املعلوم�ت عن �سحة الطفل اأكرث بكثري من جمرد االإ
املنحنني اأو حتتهم�. على �سبيل املث�ل:

خطر! وزن هذا الطفل ال يزداد.
على الرغم من اأن النق�ط اخل��سة بوزن هذا الطفل تقع م� بني املنحنني ف�إن وزنه مل يزدد 

طوال عدة اأ�سهر.

جيد! يزداد وزن هذا الطفل ب�صورة طيبة.

اإن اجت�ه منوه ال�س�عد يوازي اجت�ه خطي املنحنني على الرغم 
حتت  هو  بوزنه  اخل��سة  النق�ط  ي�سل  الذي  اخلط  اأن  من 
طف�ل اأ�سغر حجمً� من غريهم وهذا  املنحنني . ويكون بع�ص االأ

اأمر طبيعي، فقد يكون حجم والدي هذا الطفل دون املعدل.



منوذج لوحة منو تظهرالتقدم الذي يحرزه الطفل:

ن اأمه ك�نت تر�سعه.  وىل من عمره ، الأ �سهر ال�ستة االأ �سحة هذا الطفل ك�نت طيبة وك�ن وزنه يزداد يف االأ
رز والذرة : توقفت الزي�دة يف وزنه. �س��سي االأ قي �سهره ال�س�د�ص ، حملت اأمه مرة ث�نية وتوقفت عن اإر�س�عه. ق�أ�سبح طع�مه االأ

يف �سهره الع��سر، اأ�سيب ب�إ�سه�ل مزمن وبداأ وزنه ينق�ص: ب�ت هزياًل ومري�سً�.
”طريق  اإىل  ع�د  الث�ين  ع�مه  بحلول  ب�سرعة.  يزداد  وزنه  فبداأ  املغذي،  الطع�م  تقدمي   اأهمية  اأمه  تعلمت  ع�سر،  الث�لث  �سهره  يف 

ال�سحة”.

م على معرفة الوقت التي يحتاج فيه الطفل اإىل كميات  اإن بط�قة الطفل ال�سحية مهمة جدًا . اإذا اأح�سن� ا�ستخدامه� ف�إنه� ت�صاعد االأ
واأ�سرته.  الطفل  تفهم ح�ج�ت  على  ال�سحية  الرع�ية  الع�ملني يف  ت�س�عد  اأنه�  كم�  عناية خا�صة.  اإىل  اأو  املغذية  طعمة  االأ اأكرب من 

م اأي�سً� على اأن تطمئن اإىل اأنه� تقوم بعمل طّيب.  والبط�قة ت�س�عد االأ



طفال التي بحثت يف ف�صول اأخرى هم م�صكالت االأ مراجعة الأ

طف�ل اأي�سً�. و�سنتطرق هن� ب�خت�س�ر اإىل بع�ص امل�سكالت التي  مرا�ص التي حتدثن� عنه� يف ف�سول اأخرى ت�سيب االأ اإن كثريًا من االأ
حتدث اأكرث من غريه�. 

طف�ل ب�سرعة. ف�ملر�ص الذي يحت�ج اأي�مً� اأو اأ�س�بيع ليوؤذي الكب�ر اأذًى بليغً� اأو للق�س�ء عليهم ، قد  تذكروا: كثريًا م� ي�ستد املر�ص على االأ
يقتل الطفل يف �س�ع�ت قليلة. ولذا يجب مراقبة بدء عالمات املر�ص وتقدمي الرعاية للطفل فوراً.

�صوء التغذية
نهم ال ي�أكلون كمية ك�فية. اأو اأنهم قد يتن�ولون الكثري من املواد الن�سوية فقط ك�لذرة اأو اخلبز  طف�ل ي�س�بون ب�سوء التغذية الأ كثري من االأ
طف�ل  طعمة التي ال ت�س�عد وحده� على بن�ء اجل�سم اأو حم�يته. وقد تنق�ص مواد حمددة يف طع�م بع�ص االأ رز وغريه� من االأ )العي�ص( واالأ

يودين. “ اأو االأ مثل الفيت�مني ”اأ

هذان الطفالن م�صابان ب�صوء التغذية



طف�ل نذكر منه�: قد ي�سبب �سوء التغذية م�سكالت خمتلفة لالأ
يف احل�الت املعتدلة:

- منو اأبط�أ
- بطن منتفخ
- ج�سم نحيل

- ال�سهية �سعيفة
- احليوية قليلة

- �سحوب )فقرالدم (
- رغبة يف اأكل الق�ذورات )فقرالدم (

- قروح يف زواي� الفم
- زك�م متكرر والته�ب�ت اأخرى

�سه�ل املتكرر - اأكرثتعر�سً� لنوب�ت االإ
- العمى الليلي

هن�ك مق�رنة بني نوعي �سوء التغذية ال�سديدين وهم� نق�ص ال�سعرات ونق�ص الزالل واأ�سب�بهم� والوق�ية منهم�.

�سه�ل. الطفل املري�ص الذي تع�فى لتوه من املر�ص يحت�ج اإىل  كثريًا م� تظهر عالم�ت �سوء التغذية بعد مر�ص �سديد ك�حل�سبة اأو بعد االإ
طع�م مغذ اأكرث من الطفل ال�سحيح.

طفال الكمية الكافية ، يجب اأن مننع �صوء التغذية ونعاجلها عن طريق اإطعام االأ
طعمة الغنية بالطاقة كالزيوت والدهن اإىل طعامهم الرئي�صي.   واإطعامهم مراراً. ن�صيف �صيئاً من االأ

طعمة التي تبني اجل�صم ، وحتميه كالفا�صوليا  ون�صيف �صيئاً من االأ
والعد�ص والفول والفاكهة واخل�صر واللنب / احلليب والبي�ص وال�صمك اأو اللحوم.

خطر: يف احل�الت االأ
- زي�دة �سئيلة يف الوزن اأو ال زي�دة فيه

- انتف�خ يف القدمني )واأحي�نً� يف الوجه (
مفتوحة  قروح  اأو  كدم�ت  اأو  غ�مقة  بقع   -

ومق�سرة
- �سعرخفيف اأو مت�س�قط

- ال يرغب يف ال�سحك اأواللعب 
- قروح داخل الفم

- العجزعن تنمية ذك�ء طبيعي
- عيون ج�فة )الع�س�وة (

- العمى 
�سه�ل املتكرر - يكون اأكرث تعرف لنوب�ت االإ

�صهال والدو�صنتاآريا االإ
�سه�ل هو خطر اجلفاف ، اأو خ�س�رة الكثري من م�ء اجل�سم . ويزداد  اإن اأكرب خطر يهدد الطفل امل�س�ب ب�الإ
�سه�ل نعطيه حملول معاجلة اجلفاف. اإذا ك�ن الطفل ر�سيعً�  اخلطر اإن �س�حب التقيوؤ ) الطر�ص ( االإ

فيجب موا�صلة اإر�صاعه من اأمه ف�ساًل عن اإعط�ئه حملول مع�جلة اجلف�ف.
�سه�ل هو �سوء التغذية : يجب اإطعام الطفل اأطعمة مغذية  طف�ل الذي ي�سببه االإ خر على االأ واخلطر االآ

كل . بعد ال�سف�ء نعطيه وجبة اإ�س�فية اإىل وجب�ت طع�مه. حاملا ي�صبح باإمكانه االأ

ارتفاع احلرارة
الدم�غ  اأو عطاًل  يف   ) ي�سبب هزات )ت�سنج�ت  اأن  )اأعلى من 39 درجة مئوية ( ميكن  ارتف�ع احلرارة 
طف�ل ال�سغ�ر. لنخف�ص احلرارة ب�سرعة ، ننزع ثي�ب الطفل ون�سعه يف م�ء ب�رد اأو ن�سع كم�دات  عند االأ
�سيت�مينوفني ) ب�را�سيت�مول ( ب�جلرعة  اأو بكى نن�وله االأ م�ء  ب�رد على ج�سمه. واإذا بدا الطفل حزينً� 
ال�سحيحة ، وجنعله يكرث من �سرب ال�سوائل. واإذا ك�ن ج�سمه �س�خنً�  ويرجتف نبلله ب�مل�ء املربد  ب�عتدال  

ونهّوي ج�سمه.



النوبات )الت�صنجات اأوالهزات( 
طف�ل : ارتف�ع احلرارة واجلف�ف وال�سرع والته�ب  من اأ�سب�ب النوب�ت ال�س�ئعة عند االأ
ال�سح�ي� . ف�إن ك�نت احلمى ع�لية نخف�سه� ب�سرعة . نراقب عالم�ت اجلف�ف ، والته�ب 
وجود  اأو  احلرارة  ارتف�ع  دون  من  فج�أة  حت�سل  التي  النوب�ت  اأن  رجح  واالأ ال�سح�ي�. 
اإذا بدا الطفل يف �سحة وع�فية  اإىل ال�سرع ، وخ�سو�سً�  اأ�سب�به�  اأخرى تعود  عالم�ت 
بني نوبة واأخرى . يف حني ان الكزاز )التيت�نو�ص ( ي�سبب النوب�ت اأو الت�سنج�ت التي تبداأ 

ب�لفك ثم تنتقل اإىل اجل�سم كله.

التهاب ال�صحايا
قد يحدث هذا املر�ص اخلطر بو�سفه اأحد م�س�عف�ت احل�سبة اأو النك�ف اأو الته�ب ح�د اآخر . وقد 
م التي تع�ين من ال�سل )الدرن(/ ب�لته�ب ال�سح�ي� ال�سلي. والطفل املري�ص جدًا والذي  ي�س�ب طفل االأ
م�م ، والذي  ينثني اأو ي�سقط راأ�سه اإىل اخللف عندم� ي�ستلقي، وتت�سلب رقبته وي�سعب ثنيه� اإىل االأ

يهتز ج�سمه بحرك�ت غريبة )نوب�ت( ، ميكن اأن يكون م�س�بً� ب�لته�ب ال�سح�ي�.

نيميا( فقر الدم )االأ
طف�ل : عالم�ت فقر الدم ال�س�ئعة عند االأ

ظ�فر . - ال�سحوب وخ�سو�سً� داخل جفني العني واللثة واالأ
- ال�سعف والتعب ال�سريع .
و�س�خ . - الرغبة يف اأكل االأ

اأ�صباب فقرالدم ال�صائعة :
- نق�ص احلديد يف الطع�م 
- االلته�ب�ت املعوية املزمنة 

- الدودة ال�سقرية )اخلط�فية اأو اال�سطوانية (
- البله�ر�سي� 

- املالري� 
- التفويل 

الوقاية واملعاجلة :
وراق اخل�سراء. طعمة الغنية ب�حلديد ك�لبي�ص واللحم والف��سولي�ء واحلم�ص والعد�ص واخل�سر ذات االأ - تن�ول االأ

- مع�جلة اأ�سب�ب فقر الدم - ال مت�سوا حف�ة اإذا ك�ن وجود الدودة ال�سقرية �س�ئعً� يف منطقتكم . 
�س�بة به� بفح�ص الرباز حتت  �س�بة  ب�لدودة ال�سقرية  فقد ي�س�عد الطبيب اأو الع�مل ال�سحي على الت�أكد من االإ - يف ح�ل اال�ستب�ه ب�الإ

املجهر )امليكرو�سكوب (، اإذا وجدت بوي�س�ت الدودة يف الرباز ن�ستخدم العالج اخل��ص بتلك الدودة 
- تن�ول اأمالح احلديد بوا�سطة الفم يف ح�لة ال�سرورة 

نها قد ت�صبب الت�صمم .  طفال الأ حتذير: ال تعطوا اأقرا�ص احلديد للر�صع اأو االأ
ا�صتخدموا احلديد ب�صكل �صائل. اأو اطحنوا قر�ص احلديد حتى ي�صبح م�صحوقاً  واخلطوه  مع الطعام. 



معاء خرى يف االأ الديدان والطفيليات االأ
طف�ل : �سرة م�س�بً� ب�لديدان يجب مع�جلة جميع اأفراد الع�ئلة. وملنع انت�س�ر الته�ب�ت الديدان يتوجب على االأ اإذا ك�ن اأحد اأطف�ل االأ

- اتب�ع االر�س�دات اخل��سة ب�لنظ�فة 
كل  - غ�سل اليدين ب�مل�ء وال�س�بون بعد التربز قبل االأ

- ا�ستعم�ل املرح��ص 
- عدم امل�سي حف�ة 

- عدم تن�ول اللحم اأو ال�سمك النيء اأو غري املطبوخ طبخً� جيدًا
- �سرب امل�ء النظيف 

- عدم النزول اإىل الرتعة )اأو ال�س�قية اأو بركة الري( لال�ستحم�م اأو التبول اأو التربز وذلك لتف�دي البله�ر�سي�

م�صكالت اجللد
طف�ل هي : اإن اأكرث م�سكالت اجللد انت�س�رًا بني االأ

- اجلرب 
- القروح امللتهبة والقوب�ء

خرى  لته�ب�ت الفطرية االأ - ال�سعفة )التيني�( واالإ
للوق�ية من م�سكالت اجللد يجب مراع�ة �سروط النظ�فة.

- ا�ستحم�م الطفل مرارًا 
- مك�فحة البق والقمل واجلرب

- منع الطفل امل�س�ب ب�جلرب اأو القمل اأو االلته�ب الفطري اأو القروح امللتهبة من اللعب اأو النوم اىل ج�نب 
خرين ، ومع�جلته املبكرة. طف�ل االآ االأ

التهاب امللتحمة )اإحمرار العيون(
من�سح العني بقطعة قم��ص نظيفة )اأو قطن( مبللة ب�مل�ء النظيف )اأو امل�ء املمزوج مع امللح بعد 
غليه وتربيده ( عدة مرات يف اليوم . ن�سع مرهمً�  اأو قطرة من امل�س�دات احليوية داخل اجلفنني 
خرين. اإن مل  اأربع مرات يوميً�. وال ن�سمح للطفل امل�س�ب ب�حمرار العيون ب�أن يلعب اأو ين�م مع االآ

تتح�سن احل�ل بعد اأي�م معدودة فيجب مراجعة الطبيب اأو الع�مل ال�سحي.

الزكام )الربد اأو االنفلونزا(
طف�ل  نف وحرارة ب�سيطة و�سع�ل واأمل يف احللق . وقد يرافقه اأحي�نً� اإ�سه�ل . وهو م�سكلة �س�ئعة عند االأ ي�أتي الزك�م مع جري�ن يف االأ

ولكنه� لي�ست خطرية.
كث�ر من  �سيتومينوفني عند احل�جة.  نرتك الطفل يف �سريره اإذا ف�سل ذلك . اإن االإ نعطي الطفل الكثري من ال�سوائل ، ونعطيه اأي�سً� االأ

الطع�م املغذي والف�كهة ي�س�عد الطفل على جتنب اأنواع الزك�م وعلى التخل�ص منه� ب�سرعة.
خرى �سد اأنواع الزك�م . وال ح�جة اىل اإعط�ء احلقن يف عالج الزك�م. ال يفيد البن�سيلني اأو الترتا�سيكلني وامل�س�دات االأ

اإذا ا�ستد املر�ص على الطفل وارتفعت حرارته ارتف�عً� �سديدًا واأ�سبح تنف�سه �سطحيً� و�سريعً� فقد يكون م�س�بً� بنزلة �سدرية. يف هذه 
ذن والته�ب احللق ب�ملكورة العقدية ال�سبحية. احل�لة نعطيه م�س�دًا حيويً�. ونراقب اأي�سً� عالم�ت الته�ب االأ



طفال ال�صحية التي مل تطرح يف ف�صول اأخرى م�صكالت االأ
ذن اآالم والتهابات االأ

�س�بة ب�لزك�م  طف�ل. كثريًا م� يبداأ هذا االلته�ب بعد ب�سعة اأي�م على االإ ذن م�سكلة �س�ئعة عند االأ الته�ب االأ
نف . وقد ترتفع حرارة الطفل ، وكثريًا م� يبكي اأو يفرك ج�نب راأ�سه . ويظهر ال�سديد )القيح  اأو احتق�ن االأ
�سه�ل اأو التقيوؤ .  ذن اإىل االإ طف�ل ميكن اأن يوؤدي الته�ب االأ حي�ن وعند �سغ�ر االأ ذن يف بع�ص االأ ( من االأ

�سه�ل مع ارتف�ع يف احلرارة. لذلك يجب فح�ص اأذن الطفل حني ي�س�ب ب�الإ
املعاجلة:

الكوترميوك�س�زول  اأو  ك�لبن�سلني  حيويً�  م�س�دًا  ن�ستعمل   ، ب�سرعة  ذن  االأ الته�ب  مع�جلة  ال�سروري  من   -
طف�ل دون الث�لثة من العمر. مب�سيلني لالأ .ويف�سل ا�ستعم�ل االأ

�ستي�مينوفني. �سبريين ولكنه اأقل اأم�ًن� من االأ مل وميكن ا�ستخدام االأ �سيت�مينوفني لتخفيف االأ ن�ستعمل اأي�سً� اأدوية االأ
ذن. ذن . ويجب عدم ترك القطن اأو غريه يف االأ ذن من ال�سديد بعن�ية ب�لقطن ولكن من دون اأن ندخله يف عمق االأ - ننظف االأ

قل  ذن اأن ي�ستحم ب�نتظ�م ، واالمتن�ع عن ال�سب�حة اأو الغط�ص يف امل�ء قبل انق�س�ء اأ�سبوعني على االأ - على الطفل امل�س�ب ب�سديد يف االأ
على �سف�ئه.

الوقاية :
ذن . - نعّلم الطفل اأن مي�سح اأنفه عند اإ�س�بته ب�لزك�م ، ال اأن ينفخه. ف�لنفخ يزيد من الته�ب االأ

ر�س�ع ، ف�إذا فعلت فال تر�سعيه وهو متمدد على ظهره ، فقد تزيد هذه الو�سعية من اإمك�نية الته�ب  - ال تر�سعي الطفل بزج�جة االإ
ذن. االأ

نف يف ون�سفط املخ�ط كم� �سرحن�. - عندم� يحتقن اأنف الطفل ب�ملخ�ط  ن�سع قطرات من امل�ء اململح يف االأ
ذن : التهاب قناة االأ

ذن. ن�سع يف  االأ الته�ب يف قن�ة  ت�أمل الطفل فهذه عالمة على وجود  ف�إذا  االأ ذن بلطف.  ذن عن طريق �سد  االأ اأن نفح�ص قن�ة  ميكن 
ذن قطرة من امل�ء املمزوج ب�خلل ، ثالث اأو اأربع مرات يوميً� )منزج مقدار ملعقة من اخلل مع ملعقة من امل�ء املغلي( . اإذا ارتفعت  االأ
ذن هو خبز الراأ�ص ، لذا يجب مع�جلته� اأي�س� يف مثل  احلرارة اأو ظهر �سديد ن�ستعمل م�س�دًا حيويً� . وقد يكون �سبب الته�ب قن�ة االأ

هذه احل�الت.

اآالم احللق والتهاب اللوزتني
تت�سخم  وقد   ، البلع  ويوؤمله عند  الطفل  . يحمر حلق  بزك�م ع�دي  امل�سكالت  تبداأ هذه  م�  كثريًا 
اللوزت�ن )وهم� غدت�ن ملف�ويت�ن تظهران مثل كتلتني على ج�نبي احللق ( فت�سبب�ن الوجع اأو قد 

تنزان قيحً�. ميكن اأن ت�سل احلرارة اإىل 40 درجة مئوية.
املعاجلة:

- الغرغرة مب�ء م�لح دافئ )ملعقة �سغرية من امللح يف كوب من امل�ء(
مل. �سبريين لتخفيف االأ �سيت�مينوفني اأو االأ - تن�ول االأ

مل واحلرارة فج�أة اأو اإذا ا�ستمرا اأكرث من ثالثة اأي�م : انظروا ال�سفحة الت�لية. - اإذا ج�ء االأ



اآالم احللق وحمى الروماتيزم

وبتن�ول  وامللح  ب�مل�ء  ب�لغرغرة  نع�جله  بل  احللق،  يف  ب�أمل  امل�سحوب  الع�دي  الزك�م  مع�جلة  يف  يفيد  ال  احليوية  امل�س�دات  تن�ول  اإن 
�سبريين( عند احل�جة. �سيت�مينوفني )اأو االأ االأ

العقدية اأوال�صبحية ” )اأو جرثومة ال�صرتبتوكوك�ص ( والذي يجب  ولكن يوجد نوع اآخر من الته�ب احللق ت�سببه جرثومة ”املكورة 
طف�ل واملراهقني . وهو يبداأ فج�أة ب�سكل اأمل قوي يف احللق مع ارتف�ع يف احلرارة  مداواته ب�لبن�سلني : ينت�سر هذا االلته�ب ع�دة عند االأ
، ولكن من دون ظهور اأي من اأعرا�ص الزك�م ، يف اأغلب احل�الت . قد يكون لون احللق واللوزتني حممرًا جدًا . كذلك قد تنتفخ الغدد 

مل عند مل�سه�. اللمف�وية املوجودة حتت الفك اأو يف العنق م�سببة االأ
ن�ستعمل البن�سلني ملدة ع�سرة اأي�م . اإذا ا�ستعملن� البن�سلني منذ بدء اال�س�بة ف�حتم�ل حدوث حمى الروم�تيزم يقل . يجب عزل الطفل 

كل والنوم ملنع نقل العدوى اإليهم. امل�س�ب ب�ملكورة العقدية ال�سبحية عن رف�قه واأخوته عند االأ

حمى الروماتيزم )احلمى الروماتيزمية اأو ريح املفا�صل(
طف�ل واملراهقني . وهو يبداأ ع�دة بعد الته�ب احللق بجرثومة املكورة العقدية ال�سبحية  مبدة ترتاوح بني اأ�سبوع  اإنه� مر�ص ي�سيب االأ

وثالثة اأ�س�بيع )اأنطر الفقرة ال�س�بقة(.
�صا�صية )عاده ما تظهر ثالث اأو اأربع من هذه العالمات فح�صب ( : العالمات االأ

- ارتف�ع احلرارة
- اأمل يف املف��سل وخ�سو�سً� يف الر�سغني والك�حلني

مل بعده� اإىل الركبتني والكوعني . وتنتفخ املف��سل . وغ�لبً� م� ت�سخن  ينتقل االأ
تنتقل  ثم  غريه  من  كرث  املف��سل  اأحد  ي�س�ب  م�  ع�دة   . لونه�  ويحمر  وتوؤمل 

ول �سليمً�. �س�بة اإىل مف�سل اآخر ت�ركة املف�سل  االأ االإ
- تظهر خطوط حمراء ملتوية اأو تدّرن حتت اجللد

- حرك�ت غريبة ، ال اإرادية
ره�ق على املري�ص وقد يع�ين من �سيق يف التنف�ص ، ورمب� من اأمل يف القلب خطر يظهر التعب واالإ - يف احل�الت االأ

املعاجلة:
- عند ال�سك مبثل هذه اال�س�بة يجب ا�ست�س�رة الطبيب اأو الع�مل ال�سحي، فهن�ك خطر ح�سول اأذى يف القلب.

�سبريين بكمي�ت كبرية: الطفل الب�لغ 12 ع�مً�  ي�ستطيع اأن يتن�ول قر�سني اأو ثالثة اأقرا�ص من عي�ر 300 ملغ ، �ست مرات  - ن�ستعمل االأ
ذن فيجب اأن  قرا�ص مع اللنب / احلليب اأو ك�ربون�ت ال�سودا ملنع اأمل املعدة . وان بداأ الطفل ي�سمع طنينً� يف االأ يف اليوم . توؤخذ هذه االأ

�سبريين . ي�أخذ كمي�ت اأقل من االأ
- ن�ستعمل البن�سيلني 

الوقاية:
�سراع يف مع�جلة الته�ب املكورة العقدية ال�سبحية )ال�سرتبتوكوك�ص( يف احللق ب��ستعم�ل البن�سيلني ملدة  - ملنع حمى الروم�تيزم يجب االإ

ع�سرة اأي�م 
- ملنع عودة الروم�تيزم )حمى املف��سل ( وعدم تهديد القلب ب�لعطب ، يجب مع�جلة الطفل الذي ك�ن اأ�سيب بحمى الروم�تيزم من 
قبل، وا�ستعم�ل البن�سلني عند بدء دالئل الته�ب احللق . واإذا ظهرت عالم�ت �سرر يف القلب عنده، فيجب ا�ستخدام البن�سلني ب�نتظ�م اأو 
اإعط�ئه حقنة كل �سهر من بن�سيلني البنزاثني )وهو نوع من البن�سيلني طويل املفعول( رمب� طول حي�ته. اتبعوا تعليم�ت الطبيب اأو الع�مل 

ال�سحي املتمر�ص.



طفال ال�صارية اأو املعدية اأمرا�ص االأ

جدري املاء )اجلدري الكاذب ، احلماق ، جديري(
بني  م�  متتد  فرتة  بعد  الفريو�سي  املر�ص  هذا  يبداأ 
اآخر  الطفل مع طفل  يومً� على اختالط  و 21  اأي�م   10

م�س�ب به.

العالمات:
يظهر يف البدء كثري من البقع ال�سغرية احلمراء والتي ت�سبب احلكة )الهر�ص (. بعده� تتحول هذه البقع اإىل نطف اأو بثور تنفتح وتخلف 
ق�سورًا. تبداأ البقع ع�دة على اجل�سم ثم على الوجه والذراعني والرجلني. وقد تظهر هذه البقع والنطف والق�سور يف وقت واحد. ويرافق 

هذه احل�ل ع�دة ارتف�ع ب�سيط يف احلرارة.
املعاجلة:

يزول االلته�ب بعد اأ�سبوع. نعطي الطفل حم�مً� يوميً� ب�مل�ء الدافئ وال�س�بون. وللتخفيف من الرغبة يف احلك ن�سع كم�دات من القم��ص 
ظ�فر جيدًا، واإذا التهبت الق�سور ننظفه� جيدًا. ن�سع كم�دات م�ء دافئ  وندهنه�  مبرهم  املبللة مب�ء ب�رد برودة معتدلة. يجب تقليم االأ

من امل�س�دات احليوية. ونح�ول منع الطفل من حكه�.

احل�صبة )الت�صي�صة اأو احلمرياء(
اأو  التغذية  ب�سوء  طف�ل امل�س�بني  االأ ت�سكل خطرًا خ��سً� على  ، وهي  ي�سببه فريو�ص  الته�ب �سديد  احل�سبة 
امل�س�بني ب�ل�سل. تبداأ اأعرا�ص احل�سبة بعد 10 اأي�م على اختالط الطفل ال�سليم ب�سخ�ص مري�ص ب�حل�سبة. 
نف  واحمرار يف  وىل ت�سبه الزك�م الع�دي ، ولكن مع ارتف�ع يف احلرارة و�سيالن يف االأ وعالم�ت احل�سبة االأ

العينني و�سع�ل )كحة(.
ي�ستد مر�ص الطفل بعده�. قد يوؤمله فمه جدًا وقد ي�سيبه اإ�سه�ل.

وبعد يومني اىل 3 اأي�م ، تظهر بقع بي�س�ء مثل حبيب�ت امللح داخل فمه. وبعده�  بيوم اأو يومني  يظهر طفح 
ذنني وميتد بعده� اىل الرقبة ثم اىل الوجه واجل�سم ، واأخريًا يظهر الطفح على اليدين والرجلني.  تتح�سن ح�ل  جلدي يبداأ خلف االأ
حي�ن بقع �سوداء موزعة تنتج عن نزف يف اجللد.  الطفل ع�دة بعد ظهور الطفر اجللدي. ي�ستمر الطفر حوايل 5 اأي�م. وتظهر يف بع�ص االأ

وهذا يعني اأن احل�لة �سديدة. اأطلبوا امل�س�عدة الطبية.

املعاجلة :
كل اجل�مد، نعطيه ال�سوائل مثل  - يجب اأن يبقى الطفل يف الفرا�ص ويكرث من �سرب ال�سوائل وي�أكل طع�مً� مغذيً�. واذا عجز عن بلع االأ

احل�س�ء، مثاًل ونعطي الر�سيع حليب/ لنب اأمه ب�مللعقة اإذا مل ي�ستطع اأن ير�سع بنف�سه.
مك�ن وذلك حلم�يته من ح�سول �سرر يف العني. “ )A( عند االإ - نعطي الطفل الفيت�مني ”اأ

�سربين خلف�ص احلرارة وم�س�عدته على اال�سرتاحة.  �سيت�مينوفني ، اأو االأ - ن�ستخدم االأ
ذن. - ن�ستعمل م�س�دًا حيويً� اإذا حدث الته�ب يف االأ

ذن اأو املعدة. - نطلب امل�س�عدة الطبية اإذا ظهرت عالم�ت النزلة ال�سدرية ، اأو الته�ب ال�سح�ي� اأو اأمل �سديد يف االأ
- نن�ول الطفل �سراب مع�جلة اجلف�ف اإذا حدث اإ�سه�ل.



الوقاية من احل�صبة :
طف�ل امل�س�بني ب�سوء التغذية اأو ب�ل�سل  طف�ل ومنهم اإخوته واأخواته. ومن ال�سروري حم�ية االأ يجب اإبع�د الطفل امل�س�ب عن غريه من االأ
طف�ل الذين  خرون طفاًل اآخر م�س�بً� ب�حل�سبة. اإذا ك�ن االأ طف�ل االآ اأو مر�ص مزمن اآخر، كي ال ي�س�بوا ب�حل�سبة.  يجب اأال يزور االأ
اأن يلعبوا مع  م�كن الع�مة وال  اأو االأ اأال يذهبوا اىل املدر�سة  يعي�سون مع طفل م�س�ب ب�حل�سبة مل ي�س�بوا ب�حل�سبة من قبل. فيجب 

غريهم مدة 10 اأي�م.

طف�ل. طّعموا اأطف�لكم �سد احل�سبة عندم� يبلغوا ال�سهر8 اىل  طف�ل يتطلب اأن نهتم بتغذية جميع االأ اإن منع احل�سبة من اأن تقتل االأ
ال�سهر14 من العمر )راجعوا جدول التطعيم املعمول به يف بلدكم (.

ملانية )احلمرية( احل�صبة االأ
مل�نية لي�ست �سديدة اخلطورة ك�حل�سبة. وهي تدوم ثالثة اأو اأربعة اأي�م  وت�سبب طفرة خفيفة. م� تنتفخ الغدد اللمف�وية يف  احل�سبة االأ

الرقبة وخلف الراأ�ص وت�سبح موؤملة عند مل�سه�.
�سبريين اإذا دعت احل�جة. �سيت�مينوفني اأو االأ يجب اأن يبقى الطفل يف فرا�سه ويتن�ول االأ

نعطي الطفل حم�مً� يوميً� ب�مل�ء الدافئ  وال�س�بون  و�سوائل  مغذية  ك�للنب / احلليب وع�سري الفواكه.
طفال  وىل قد تلد طفاًل م�سوهً�. لذا يجب على احلامل االبتعاد عن االأ مل�نية يف اأ�سهر احلمل الثالثة االأ احل�مل التي ت�س�ب ب�حل�سبة االأ
إذا كانت مل ت�صب بها من قبل اأو كانت غري متاأكدة من ذلك. وي�ستح�سن اأن حت�ول البن�ت والن�س�ء غري  ملانية ا امل�صابني باحل�صبة االأ

مل�نية اإال اأنه غري متوافر دائمً�. مل�نية قبل احلمل. ويوجد طعم للح�سبة االأ �س�بة ب�حل�سبة االأ احلوامل االإ

النكاف )اأبو كعيب / اأبو اللكيم / اأبو �صغيم(
وىل بعد اأ�سبوعني اأو ثالثة من االختالط  ب�سخ�ص اآخر م�س�ب به. تبداأ العالم�ت االأ

اأو ي�أكل.  ويف غ�سون  يومني  يظهر انتف�خ  �سئيل حتت  يبداأ النك�ف بحرارة  واأمل  حني يفتح الطفل فمه 
خرى. ذنني اإىل ج�نب زاوية الفك . وكثريًا م� يبداأ االنتف�خ على جهة واحدة ثم ميتد اإىل اجلهة االأ االأ

املعاجلة:
�سيت�مينوفني اأو  يزول االنتف�خ من تلق�ء نف�سه بعد ع�سرة اأي�م من دون ح�جة اإىل دواء. ولكن ميكن تن�ول االأ

مل واحلرارة. نعطي الطفل طع�مً� مهرو�سً� ومغذيً� ونح�فظ على نظ�فة فمه. �سبريين لتخفيف االأ االأ

امل�صاعفات :
طف�ل فوق 11 ع�مً�  ب�أمل يف البطن اأو انتف�خ  موؤمل يف اخل�سيتني  قد ي�سعر امل�س�بون ب�لنك�ف من الب�لغني اأو االأ
ول من اال�س�بة. اإن على هوؤالء اأن يخلدوا اإىل الراحة واأن ي�سعوا كي��سً� من  �سبوع االأ )عند الذكور( بعد االأ
�سيت�مينوفني  مل واالنتف�خ. وميكن ا�ستخدام االأ جزاء املنتفخة لتخفيف االأ الثلج اأو كم�دات مبللة ب�ردة على االأ
مل عند احل�جة. وقد يتعر�ص ال�سبي�ن امل�س�بون ب�نتف�خ اخل�سيتني ب�سبب النك�ف  �سبريين لتخفيف االأ اأو االأ

اىل العقم عن بلوغهم.
اإذا ظهرت عالم�ت الته�ب ال�سح�ي� فيجب طلب امل�س�عدة الطبية.



ال�صاهوق )ال�صعال الديكي ، ال�صهقة ، ال�صهاق ، اأم عوعو، ععا�صة(

يظهر ال�س�هوق ع�دة بعد اأ�سبوع اأو اثنني من اختالط طفل �سليم بطفل اآخر م�س�ب. يبداأ املر�ص 
نف و�سع�ل. وبعد اأ�سبوعني ، تبداأ ال�سهقة. ي�سعل الطفل مرارًا  ب�لزك�م  واحلرارة  و�سيالن يف االأ
وب�سرعة دون اأخذ نف�ص حتى يب�سق م�دة خم�طية لزجة ويعود الهواء اىل رئتيه  وعنده� ت�سمع 
ظ�فر اأثن�ء نوب�ت ال�سع�ل  �سهقة  مرتفعة ال�سوت ك�سي�ح الديك. وقد يزرق لون ال�سفتني واالأ
ب�سبب قلة الهواء. وقد يتقي�أ )يطر�ص( الطفل بعد ال�سع�ل. ويبدو الطفل �سليمً� بني نوبة �سع�ل 

واأخرى.
كثريًا م� ي�ستمر ال�س�هوق مدة 3 اأ�سهر اأو اأكرث.

اأن نطعم  ولذلك يجب   ، ال�صنة من عمرهم  الر�صع دون  ب�صكل خا�ص على  وال�س�هوق خطر 
ال�سع�ل ال يكون  ن  ب�ل�س�هوق وذلك الأ اإ�س�بة الر�سيع  الت�أكد من  اأطف�لن� ب�كرًا. ومن ال�سعب 
كرب. عندم� تكرث اإ�س�ب�ت ال�س�هوق يف منطقة  طف�ل االأ وا�سحً� كم� �سبق الو�سف ب�لن�سبة لالأ

معينة ، نع�لج الطفل امل�س�ب بنوب�ت من ال�سع�ل مع ورم يف العينني فورًا وك�أنه م�س�ب ب�ل�س�هوق.

املعاجلة :
مب�سلني. ويفيد الكلورامفينيكول اإال  رثرومي�سني ، اأو االأ - تفيد امل�س�دات احليوية اإذا اأعطيت ب�كرًا اأي قبل اأن يظهر ال�سع�ل. ن�ستخدم االإ

اأن خم�طره اأكرب. للجرع�ت عند الر�سع. ومن ال�سروري جدًا مع�جلة الر�سع دون ال 6 اأ�سهر عند ظهور اأوىل العالم�ت.
- ويفيد الفينوب�ربت�ل يف احل�الت ال�سديدة من ال�س�هوق خ�سو�سً� حني مينع ال�سع�ل الطفل من النوم اأو اإذا حدثت ت�سنج�ت.

- اإذا عجز الر�سيع عن التنف�ص بعد ال�سع�ل ، نقلبه على بطنه ونزيل امل�دة املخ�طية اللزجة من فمه ب�إ�سبعن�. نربت بلطف على ظهره 
لن�س�عده على اإخراج املخ�ط. 

- للوق�ية من فقدان الوزن وحدوث �سوء التغذية : نهتم بتوفري تغذية ك�فية للطفل. اإذ يجب اأن ي�أكل وي�سرب بكرثة ، وخ�سو�سً� بعدم� 
يتقي�أ.

امل�صاعفات:
قد يحدث نزف يف بي��ص العني ب�سبب ال�سع�ل فتظهر بقعة حمراء يف العني. ال ح�جة ملع�جلة خ��سة ، اإذ تزول البقعة تلق�ئيً�. نطلب 

امل�س�عدة الطبية يف ح�ل حدوث ت�سنج�ت اأو عالم�ت النزلة ال�سدرية.

طفال من ال�صاهوق.  يجب اأن نحمي جميع االأ
تاأكدوا من بدء تطعيمهم عندما يبلغون ال�صهرالثاين من عمرهم.

اخلانوق )الدفترييا ، بوخناق(
تبداأ عوار�ص هذا املر�ص كم� يبداأ الزك�م مع ارتف�ع احلرارة و�سداع  وحرقة يف احللق. وقد يتكون غ�س�ء 
نف اأو على ال�سف�ه. قد  اأ�سفر اللون ومييل اىل الرم�دي يف الق�سم اخللفي من احللق ، واأحي�نً� داخل االأ

ينتفخ عنق الطفل وتكون رائحة تنف�سه كريهة جدًا.



عند اال�صتباه باإ�صابة طفل باخلانوق :
- ن�سعه يف الفرا�ص يف غرفة منف�سلة.

- ن�س�رع يف طلب امل�س�عدة الطبية. هن�ك نوع خ��ص من م�س�د الت�سمم ملع�جلة اخل�نوق.
كرب �سنً�. طف�ل االأ - نعطي الطفل حبوب البن�سلني حبة واحدة عي�ر 400 األف وحدة ثالث مرات يف اليوم لالأ

- الغرغرة ب�مل�ء الدافئ املمزوج ب�لقليل من امللح مفيدة.
- ندعه يتنف�ص بخ�ر امل�ء عدة مرات يف اليوم اأو ب��ستمرار.

�سفر عن حلقه بوا�سطة قطعة قم��ص ملفوفة حول اإ�سبعن�. - اإذا بداأ الطفل ب�الختن�ق وازرق لونه نح�ول اأن نزيل الغ�س�ء االأ

اإن اخل�نوق مر�ص خطر وميكن منع حدوثه ب�سهولة بوا�سطة التطعيم الثالثي. ت�أكدوا من تطعيم اأطف�لكم.

طفال )البوليو( �صلل االأ
طف�ل دون ال�سنتني ، وي�سبب فريو�ص االلته�ب ، وهو �سبيه بفريو�ص الزك�م  ي�سيب البوليو ع�دة االأ
. وغ�لبً� م� يرافقه ارتف�ع يف احلرارة وتقيوؤ )طر�ص ( وا�سه�ل واأمل يف الع�سالت. وعمومً� ي�سفى 
حي�ن ، م�سعف جزء من ج�سمه اأو ي�سيبه ال�سلل . وغ�لبً�  الطفل خالل اأي�م معدودة. ويف بع�ص االأ
م� يحدث ال�سعف اأو ال�سلل يف اإحدى ال�س�قني اأو يف كلتيهم�. ومع م�سي الوقت ، ي�سبح الطرف 

خر. امل�سلول نحياًل  وال ينمو ب�ل�سرعة التي ينمو به� الطرف االآ

املعاجلة :
ال يوجد دواء لت�سحيح ال�سلل بعد حدوثه. )ويف بع�ص احل�الت ، ميكن اأن يرجع جزء من القوة 

التي فقدت اأو اإنه� قد تعود كليً�( . وامل�س�دات احليوية غري مفيدة يف املع�جلة. 
�سبريين. ون�سع كم�دات  �سيت�مينوفني اأو االأ مل ب��ستخدام االأ للمع�جلة املبكرة : نخفف من حدة االأ
�س�خنة على الع�سالت املوؤملة. ندع الطفل يجل�ص اأو ي�ستلقي ب�سكل يريحه ومينع التقل�س�ت. جنل�ص 
�س�عديه وقدميه بلطف كي ال مييل ج�سمه. ن�سع و�س�دات حتت ركبتيه عند ال�سرورة للحد من 

مل ونح�ول دائمً� اأن تكون الركبت�ن م�ستقيمني. االأ

الوقاية :
- اإن التطعيم �سد ال�سلل هو اأف�سل وق�ية.

- ال ت�ستخدموا الدواء ب�حلقنة لطفل م�س�ب ب�لزك�م وارتف�ع احلرارة اأو ب�أي عالمة اأخرى من 
�س�بة بفريو�ص ال�سلل. اإن التهيج الن�جت عن احلقن قد يحول  العالم�ت التي قد تكون نتيجة االإ
طفال  ح�لة ب�سيطة من البوليو )من دون �سلل( اىل ح�لة �سديدة ي�سحبه� ال�سلل. ال حتقنوا االأ

باأي دواء اإال يف حاالت ال�صرورة الق�صوى.

طفال  طفال �صد �صلل االأ تاأكدوا من تطعيم االأ
ربعة اأ�صهر. عن طريق قطرات الطعم عند بلوغ ال�صهرين ، والثالثة اأ�صهر، واالأ



طف�ل يجب اأن ي�أكل طع�مً� مغذيً�  ويجب اأن ن�س�عده على القي�م بتم�رين ليقوي ع�سالته. اإن الطفل امل�س�ب ب�سلل االأ
�س�عدوا الطفل على اأن يتعلم امل�سي على اأف�سل �سكل ممكن : ميكن تثبيت ق�سيبني اأو متوازيني كم� يف الر�سم ، و�سنع عك�زين الحقً�. 
وقد متنع حدوث  اأف�سل  الطفل على حركة  تعني  كله�  اأخرى،  م�س�عدة  واأدوات  ال�س�قني، �سنع عك�زات  لدعم  تركيب جه�ز خ��ص  اإن 

ت�سوه�ت.
اآخر هذا  املراجع يف  ” )انظر  املعوقني  طف�ل  االأ ”رع�ية  ، راجعوا كت�ب  خرى  االأ طف�ل  االأ واإع�ق�ت  البوليو  املعلوم�ت حول  وملزيد من 

الدليل(.

كيف ن�صع عكازات ب�صيطة



طفال م�صكالت تولد مع االأ

انفكاك الورك )انزالق اأو انخالع اأو فك اأو انف�صال يف الورك(
طف�ل وهم م�س�بون ب�إنفك�ك يف الورك - اأي اإن ال�س�ق تكون قد انفكت من مف�سل الفخذ. وهذه امل�سكلة اأكرث انت�س�رًا عند  يولد بع�ص االأ
وىل من عمرهم بحثً� من اأي  ي�م الع�سرة االأ البن�ت. اإن العالج املبكر مينع بق�ء اأي �سرر اأو عرج. لذلك يجب فح�ص جميع املواليد يف االأ

انزالق يف الورك :

-1 نق�رن ال�س�قني : اإذا ك�ن هن�ك انفك�ك يف اأحد الوركني ف�سنالحظ على الطرف امل�س�ب م� يلي:    
- اأعلى ال�س�ق يغطي ج�نبً� من هذا اجلزء من اجل�سم على اجلهة املنف�سلة ج�نب الطرف املنف�سل.    

- طّي�ت جلدية اأقل على اجل�نب امل�س�ب.    
خرى اأو قد تنثني نحو اخل�رج بزاوية غريبة. - ال�س�ق تبدو اأق�سر من االأ    

ثم نفتحهم� نحو اخل�رج هكذا ،  -2 من�سك ال�س�قني معً� ونثني    
الركبتني هكذا، 

املعاجلة:
يجب اأن يبقى الطفل وركبت�ه مرتفعت�ن ومتب�عدت�ن : 

اأو نحمله على الظهر هكذا. اأو نربط �س�قيه اإىل    ن�ستعمل لذلك حف��س�ت �سميكة    
الفرا�ص بدب�بي�ص كهذه :      

)عندم� ين�م ( هكذا :       

م طفله� ورجاله متب�عدت�ن فوق عجزه� )كم� يف بع�ص اأري�ف تون�ص(، يف املن�طق التي حتمل فيه� االأ
مر يف معظم احل�الت ال ي�ستدعي مع�جلة اأخرى.  ف�إن االأ

ف�إذا ”توقفت ” اإحدى ال�س�قني 
اأو   ” ”قفزت  اأو  خرى  االأ قبل 
�سدر عنه� �سوت طقطقة عند 
عالمة  فهذه   ، ال�س�قني  فتح 

على وجود انفك�ك يف الورك.



فتق ال�صرة )فتق �صري ، فتاق ال�صرة (
ال�سرة الن�فرة لي�ست م�سكلة ، وال حتت�ج اإىل اأي دواء اأو عالج . وال يفيد ربطه� بحزام من القم��ص 

اأو ب“حزام املعدة ” وال و�سع قطعة معدنية اأو زر عليه�.
حتى الفتق الكبري يف ال�سرة )كم� يظهر يف الر�سم ( ال ي�سكل خطرًا وهو غ�لبً� م� يزول من تلق�ء 
نف�سه. ولكن اإذا ا�ستمر الفتق بعد ال�سنة اخل�م�سة فعلين� ا�ست�س�رة الطبيب ، ف�لطفل قد يكون 

يف ح�جة اإىل عملية جراحية.

درة املائية ، القيلة املائية( اخل�صية النتفخة )فتق ال�صفن اأو االأ
اإذا انتفخ ال�سفن اأو الكي�ص الذي ي�سم اخل�سيتني يف اأحد ج�نبيه فذلك عالمة اإم� على امتالئه ب�س�ئل )قيلة اأو 

مع�ء فيه ) فتق �سفني(. اأدرة م�ئية ( اأو على انزالق جزء من االأ

وملعرفة �سبب االننف�خ ن�سلط �سوءًا خلف االنتف�خ :

الفتق ال�سفني قد ي�سبب اإن مل ي�سع ال�سوء عرب االنتف�خ ،   اإذا �سع ال�سوء ب�سهولة عرب االنتف�خ    
انتف�خً� اأو تورمً� على اأحد ج�نبي وك�ن االنتف�خ يكرب عندم� ي�سعل   ف�ل�سبب هو اأدرة م�ئية.     

الطفل اأو ي�سرخ ، ف�ل�سبب     الكي�ص اأو فوقه ، ولكن لي�ص يف        
داخله. هو فتق �صفني.            

ميكن متييز هذه احل�لة عن  درة امل�ئية تلق�ئيً� مع الوقت      الفتق ال�سفني يحت�ج     تزول االأ
انتف�خ الغدة اللمف�وية  اإىل مع�جلة جراحية.    دون مع�جلة. اطلبوا امل�س�عدة الطبية   

ف�لفتق ينتفخ عندم� اإذا ا�ستمر وجوده� اأكرث من ع�م.        
يبكي الطفل اأو يقف ،             

ويختفي عندم� يرقد �س�كنً�.            

اخل�صية العالقة ) اخل�صية املحتجزة(
وقد يولد الطفل بخ�سية حمتجزة اأو ع�لقة اأي اأمن� ال تنزل يف الكي�ص )ال�سفن ( اأو بخ�سية متنقلة . واخل�سية الع�لقة قد حترم الطفل 
الع�مل  اأو  الطبيب  ن�ست�سري  العجز عن حت�س�سه�  نزول خ�سيته. عند  ونت�أكد من  نفح�ص كل مولود ذكر   . امل�ستقبل  من اخل�سوبة يف 

ال�سحي.



طفال املعقون عقلياً ، اأو ال�صم ، اأو امل�صوهون خلقياً االأ

حي�ن وقد فقد �سمعه اأو متخلف من الن�حية العقلية ، اأو م�س�بً� مب�صكلة خلقية )خط�أ م� يف جزء من اأجزاء  يولد الطفل يف بع�ص االأ
مر حدث ب�ل�سدفة. ج�سمه (. وكثريًا م� ال يوجد اأي تف�سري لذلك ، وال ميكن لوم اأي ان�س�ن على ذلك ،وغ�لبً� م� يبدو اأن االأ

هل  إذا اتبع االأ ع�ق�ت. ب�ملق�بل ، من املمكن التخفيف من حدوث هذه امل�صكالت ا اإال اأن هن�ك اأمورًا تزيد من احتم�ل حدوث مثل هذه االإ
احتياطات حمددة :

-1 نق�ص الطعام املغذي يف فرتة احلمل قد ي�سبب البطء يف التفكري اأو اإع�ق�ت خلقية اأخرى عند الوليد. 
ل�صمان اأطفال اأ�صحاء عند الوالدة على احلامل اأن تتناول طعاماً مغذية.

-2 النق�ص يف مادة اليود يف غذاء احلامل قد ي�سبب جلنينه� ح�لة الكريتينيه )وتعرف ب�لفدامة اأو بعيو اأو ح�لة 
غرامة(. يف هذه احل�ل يكون وجه املولود منتفخً� وتبدو عليه ”البالدة ” وقد تبقى ب�سرته وعين�ه �سفراء اللون 
كل.  مدة طويلة بعد والدته ، ويتدىل ل�س�نه من فمه ، وقد يك�سو ال�سعر جبينه. ويكون هذا الطفل �سعيف ، قليل االأ
اأو نطقه مق�رنة  اإنه مع�ق ، وقد يكون اأ�سمً� ويت�أخر م�سيه  م�س�ك.  ي�سرخ قلياًل وين�م كثريًا وقد يع�ين من االإ

ب�لطفل �سحيح اجل�سم.
ملنع الكريتينية يجب اأن ت�صتعمل احلامل امللح املمزوج باليود بداًل من امللح العادي.

عند اال�ستب�ه ب�إ�س�بة املولود بهذه احل�ل يجب اأخذه اإىل طبيب اأو ع�مل �سحي ح�اًل. كلم� اأ�سرعن� يف اإعط�ئه 
الدواء اخل��ص )هرمون الدرقية( كلم� ازدادت فر�سته يف اأن يكون �سويً�.

-3 التدخني وامل�صروبات الروحية بكرثة اأثن�ء احلمل ميكن اأن جتعل ب�سم اجلنني �سغريًا عند والدته ، اأو ت�سبب له م�سكالت اأخرى. ال 
ت�صربي الكحول والتدخني ، وخ�صو�صاً اأثناء احلمل.

-4 املراأة التي جتاوزت اخلام�صة والثالثني من العمر يزداد احتم�ل اإجن�به� مولودًا يع�ين من م�س�كل. وحتدث متالزمة دون )تثلث 
طف�ل الذين تكون اأمه�تهم اأكرب �سنً� يف ح�الت كثرية. وت�سبه املنغولية ح�لة الكريتنية بع�ص ال�سيء. ال�سبغية 21 ، ”املنغولية ”( لالأ

جناب اأطفال بعد �صن اخلام�صة والثالثني. اإن احلمل بعد �صن اخلام�صة  �صرة التوقف  عن االإ من احلكمة اأن ي�صمل تخطيط  االأ
والثالثني ي�صتدعي اإجراء فحو�ص خا�صة )ف�صل 20(.

وىل. يجب اأن يكون ا�صتعمال  �سهر الثالثة االأ دوية التي توؤذي اجلنني يف اأثن�ء تكونه يف بطن اأمه وبخ��سة يف االأ -5 هناك الكثريمن االأ
منة. دوية االآ دوية اأثناء احلمل حمدوداً جداً واأن يقت�صرعلى االأ االأ

-6 عندما تربط الوالدين قرابة الدم )اأبناء العم مثاًل( يكرث احتم�ل والدة اأطف�ل م�سوهني اأو معوقني مق�رنة مع الوالدين الذين ال 
توجد قرابة بينهم�. ومن امل�س�كل ال�س�ئعة : حول يف العيون ، اأو اإ�صبع زائد يف اليد اأوالقدم ، اأو اعوجاج يف القدمني اأو �صق يف ال�صفة.

ق�رب قرابة �سديدة. ويف ح�ل وجود اأكرث من طفل واحد يع�ين  للتخفيف من احتم�ل حدوث هذه امل�سكالت وغريه� ينبغي جتنب زواج االأ
�سرة(. طف�ل )راجعوا الف�سل 20 عن تنظيم االأ من م�سكالت خلقية ، ف�لواجب التفكري يف عدم اإجن�ب مزيد من االأ



اإذا رزقتم مبولود يع�ين م�سكلة خلقية فخذوه اإىل اأقرب مركز �سحي . يف كثري من احل�الت ميكن م�س�عدة لطفل بطريقة اأو ب�أخرى :

- حول العيون

- اأ�سبع �سغرية زائدة يف اليد اأو القدم بدون عظم : نربط خيطً� حوله� ون�سد اخليط بقوة 
�سبع وت�سقط من تلق�ء نف�سه�. واإذا ك�نت اال�سبع كبرية ن�سبيً�. اأو اإذا ك�ن فيه�  ، �ستجف االأ

بع�ص العظ�م ميكنن� اأن نبقيه� اأو نتخل�ص منه� ب�جلراحة.

- قدمه� املولود ملويت�ن نحو الداخل اأو اإن �سكلهم� غري ع�دي )كلبزة القدم 
اإىل و�سعهم� الطبيعي عن  اأن نعيدهم�  : نح�ول  نبوتية (  اأو قدم مدب�سة / 
طريق التم�رين . اإذا جنحت املح�ولة ب�سهولة نعيد الكرة عدة مرات يف اليوم 

اإىل اأن تعود القدم�ن تدريجيً� اإىل و�سعهم� الطبيعي.

و�سعهم�  اإىل  واإع�دتهم�  الطفل   قدمي  ثني  يف  النج�ح  عدم  ح�ل  يف  اأم� 
الطبيعي ، فن�أخذ الطفل فورًا اإىل املركز الطبي حيث تو�سع قدم�ه يف ق�لب 
خ��ص. للح�صول على اأف�صل النتائج يجب معاجلة الطفل يف غ�صون اأول 

يومني بعد والدته.

رنبية اأو ال�سفة امل�سقوقة ( اأو �سقف  - �سفة الطفل العلي� م�سطورة )ال�سفة االأ
املولود  ي�ست�سعب  : يف هذه احل�لة   ) فلح  االأ منق�سم )احلنك  على  االأ حلقه 

جراحة  اإن  القط�رة.  اأو  ب�مللعقة  احلليب   / اللنب  نعطيه  اأن  علين�  لذا  الر�س�عة. 
جراء العملية  ال�سفة اأو الفم ميكن اأن تعيد الطفل اإىل ح�له الطبيعية. واأف�سل وقت الإ
الث�من ع�سر  لل�سفة هو م� بني ال�سهرين الرابع وال�س�د�ص ، ويف ال�سهر  اجلراحية 

ل�سقف احللق.

حيان ، ت�صبب ال�صعوبات اأثناء الوالدة تلف يف الدماغ ، وينتج عن  -7 يف بع�ص االأ
ذلك مولود مت�سنج ومعر�ص

�س�بة ب�لنوب�ت. ويزداد احتم�ل ح�سول مثل هذه امل�سكلة اإذا ت�أخر تنف�ص الطفل  لالإ
وك�سيتو�سيك�ت )اأدوية ت�ستخدم لت�سريع الطلق( قبل  م ب�أحد اأدوية االأ عند والدته اأو ك�نت الق�بلة )الداية اأو م�س�عد الوالدة( قد حقنت االأ

والدة الطفل.

وك�صيتو�صيكات قبل والدة الطفل. يجب اختيار القابلة بدقة وعدم ال�صماح لها با�صتعمال اأدوية االأ

طف�ل املعوقني“ ، الف�سل 12، )انظروا  ”رع�ية االأ  : طف�ل مب�سكالت خلقية ميكنكم مراجعة دليل  للمزيد من املعلوم�ت عن والدة االأ
املراجع يف اآخر هذا الكت�ب (.



ال�صلل الدماغي: الطفل املت�صنج

ع�سالت امللفل املت�سنج امل�صاب بال�صلل الدماغي )�صريبرال مال�صي( تكون م�صدودة ومت�سلبة 
، وتكون قدرته على التحكم به� �سعيفة . وقد يلتوي وجه الطفل اأو عنقه اأو ج�سده ، وقد تكون 
حرك�ته ارجت�جية اأو نخعية . ويف اأغلب احل�الت تكون الع�سالت امل�سدودة يف ال�س�قني هي �سبب 

تق�طع ال�س�قني ك�ملق�ص.

ميكن اأن يبدو الطفل طبيعيً� عند الوالدة اأو حتى بدينً�. ويبداأ الت�سلب عندم� يكرب اأكرث. ولكن 
ال يكون الطفل بطيئً� عقليً� ب�ل�سرورة.

التلف يف الدم�غ الذي ي�سبب ال�سلل الدم�غي كثريًا م� ينتج عند الوالدة )عندم� ال يتنف�ص املولود 
ب�ل�سرعة الك�فية ( اأو عن الته�ب ال�سح�ي� يف مرحلة الطفولة املبكرة.

ال يوجد دواء لتلف الدم�غ الذي ي�سبب ت�سنج الطفل. ولكن الطفل يكون يف ح�جة اإىل رع�ية خ��سة.  وميكن مل�س�عدة على منع ت�سلب 
قدام عن طريق تقومي ع�سالت ال�س�قني اأو القدمني وثنيه�، ويتم ذلك ببطء �صديد عدة مرات يف اليوم. ع�سالت ال�س�قني اأو االأ

وا�ستعم�ل ج�سده  التفكري  ن�سجعه على  اإذا ك�ن ذلك ممكن�.  امل�سي،  وبعده� على   ، والوقوف  والقعود،   ، التدحرج  الطفل على  ن�س�عد 
مك�ن، وعلى التعلم ، حتى لو وجد �سعوبة يف النطق فقد يكون عقله �سليمً�، وقد يتعلم كثريًا من امله�رات اإذا اتيحت له الفر�سة.  قدر االإ

�صاعدوه على اأن ي�صاعد نف�صه.

.” املعوقني  طفال  االأ ملزيد من املعلوم�ت من ال�سلل الدم�غي ميكن مراجعة الف�سل الت��سع من دليل ”رعاية 

ملنع التختف العقلي اأو الت�صويهات
 التي يتعر�ص لها الطفل عند الوالدة ، يجب اأن تتبع املراأة ما يلي:

ق�رب فى الع�ئلة. -1 ح�ويل اأن تتجنبي الزواج من قريبك املب��سر )ابن العم ، اخل�ل ( ، خ�سو�سً� اإذا كرث التزاوج بني االأ
-2 اأثن�ء احلمل : تن�ويل اأكرب كمية ممكنة من احلبوب واللحم  والبي�ص  والف�كهة  واخل�سر وم�ستق�ت اللنب / احلليب.

-3 ا�ستعملي امللح املمزوج ب�ليود بداًل من امللح الع�دي، وخ��سة اأثن�ء احلمل.
-4 ال تدخني وال ت�سربي امل�سروب�ت الروحية ، وخ�سو�سً� اأثن�ء احلمل.

دوية املعروفة ب�أم�نه�، وذلك عند ال�سرورة الق�سوى فقط. دوية اأثن�ء احلمل ، ا�ستعملي االأ -5 حت��سي االأ
-6 اخت�ري الق�بلة )الداية ( بدقة وال ت�سمحي له� اأن تعطيك حقنة ”االأ وك�سيتو�سيك ” قبل والدة الطفل.

مل�نية. -7  اأثن�ء احلمل: ابتعدي عن امل�س�بني ب�حل�سبة االأ
�سرة ”(. طف�ل اإذا ك�ن عندك اأكرث من طفل م�س�ب بنف�ص العلة اخللقية )اأنظري ”تنظيم االأ -8 ال تنجبي مزيدًا من االأ

طف�ل بعد �سن اخل�م�سة والثالثني. -9 ح�ويل اأن تتجنبي اإجن�ب مزيد من االأ



وىل من احلياة عاقة يف ال�صهور االأ االإ

نهم ال ين�لون م�  طف�ل الذين يولدون يف �سحة جيدة ال ينمون منوًا �سليمً�. فعقولهم واأج�س�مهم تكون بطيئة النمو والتطور الأ اإن بع�ص االأ
خرى، لهذا ال�سبب ف�إن تغذية املولود  ع�س�ء االأ وىل من العمر يكون منو الدم�غ  اأ�سرع من منو االأ يكفي من الطع�م املغذي. ففي ال�سهور االأ

م هو خري غذاء للطفل. اجلديد له� اأهمية ق�سوى. ولنب حليب االأ

نيميا املنجلية( فقر الدم املنجلي )االأ
اإىل  هل  االأ تنتقل من  وراثية  ”. وهذه ح�لة  املنجلية  نيمي�  ”االأ ”املنجلي“ اأو  ي�سمى  الدم  طف�ل  وهم م�س�بون بفقر يف  االأ يولد بع�ص 
العالم�ت  وىل من عمره، ثم تظهر عليه  االأ ال�ستة  ال�سهور  �سليمً� يف  الطفل  يبدو  به�.  اأنهم م�س�بون  هل  االأ طف�ل. وغ�لبً� م� يجهل  االأ

الت�لية:

العالمات:
- ارتف�ع يف احلرارة وكرثة البك�ء.

�س�بع ي�ستمر اأ�سبوعً� اأو اثنني. خر قي القدمني واالأ - انتف�خ بني احلني واالآ
- بطن كبري ق��ص بع�ص ال�سيء يف ق�سمه العلوي.-

- فقر دم )اأنيمي�( وا�سفرار يف العينني يف بع�ص احل�الت )ال�سفرية(.
- غ�لبً� م� مير�ص الطفل )�سع�ل ، مالري�، اإ�سه�ل (.

- الطفل بنمو ببطء.
- قد يظهر نتوء عظمي يف راأ�ص الطفل عندم� يبلغ ع�مه الث�ين. 

نيمي� املنجلية ”  مع ارتف�ع يف احلرارة  واأمل �سديد يف ال�س�عدين وال�س�قني اأو  مرا�ص ميكن اأن ت�سبب ”اأزمة االأ اإن املالري� وغريه� من االأ
نيمي�. انتف�خ العظم قد ينز قيحً�، ويحتمل اأن يتوفى الطفل. البطن. عنده� تزداد حدة االأ

املعاجلة:
خرى التي قد تثري ”اأزمة  مرا�ص وااللته�ب�ت املعدية االأ طف�ل من املالري�  واالأ ال يوجد �سبيل لتغيري ال�سعف يف الدم. يجب حم�ية االأ

دوية املطلوبة. نيمي� املنجلية“. خذي الطفل كل �سهر وب�نتظ�م اإىل املركز ال�سحي للفح�ص وتن�ول االأ االأ

دوية اجلرعة اليومية من  م�كن التي تنت�سر فيه�. ن�سيف اإىل تلك االأ - املالريا : يجب اأن ي�أخذ الطفل اأدوية احلم�ية من املالري� يف االأ
حم�ص الفوليك الالزم لتقوية الدم. لي�ص من ال�سروري تن�ول اأقرا�ص احلديد )�سلف�ت احلديد(.

مرا�ص املعدية : يجب تطعيم الطفل �سد احل�سبة وال�س�هوق وال�سل يف اأقرب وقت ممكن. خذي الطفل اإىل الع�مل ال�سحي اأو  - االأ
�سه�ل ، اأو التبويل بكرثة اأو ب�أوج�ع  يف البطن اأو  الطبيب يف اأ�سرع وقت ممكن. اأم� اإذا اأ�سيب ب�رتف�ع يف احلرارة ، اأو ال�سع�ل ، اأو االإ
 ) )البن�دول  �سيت�مينوفني  االأ ال�سوائل مع  الكثري من  نعطيه  تن�ول م�س�دات حيوية.  يكون يف ح�جة اىل  ، فقد  ال�س�عدين  اأو  القدمني 

لتخفيف اأمل العظم.
مر. - جتنب الربد : يجب اأن يبقى الطفل دافئً� . نغطيه ببط�ني�ت يف الليل ، اإذا لزم االأ



طفال على التعلم م�صاعدة االأ

فيم� الطفل يكرب ف�إنه يتعلم جزئيً� مم� نعلمه اإي�ه. اإن املعرفة وامله�رات التي يتعلمه� يف احل�س�نة املدر�سة قد ت�س�عده وتزيد 
دراك والعمل فيم� بعد. املدر�سة احل�سنة مهمة للطفل. من قدرته على الفهم واالإ

خرين .  �سغ�ء ، وتقليد م� يراه عند االآ لكن الطفل يتعلم الكثري يف البيت اأو يف حميطه اأو يف احلقل . اإنه يتعلم ب�ملراقبة ، واالإ
�سي�ء التي يتعلمه� الطفل ،  خرين . اإن اأهم االأ خرون له بقدر م� يتعلم مم� يرى ويفهم اأفع�ل االآ والطفل ال يتعلم مم� يقوله االآ

ك�لعطف ، وحتمل امل�سوؤولية ، وامل�س�ركة ، ت�أتي عن طريق اإعط�ء القدوة ال�س�حلة.

الطفل  يكون  اأخط�أ. عندم�  ولو  بنف�سه حتى  عم�ل  االأ ببع�ص  يقوم  يتعلم كيف  اأن  يلزمه  املغ�مرة.  الطفل من خالل  ويتعلم 
خط�ر، ولكن عندم� يكرب علين� اأن ن�س�عده على اأن يهتم ب�أمر نف�سه بنف�سه. يجب اأن  �سغري. للغ�ية فعلين� اأن نحميه من االأ

نعطيه بع�ص امل�سوؤولية ونحرتم راأيه حتى ولو اختلف عن راأين�.

عمق الك�منة يف م�س�عدة  عندم� يكون الطفل �سغريًا ف�إن تفكريه يتوجه اإىل تلبية ح�ج�ته. وعندم� يكرب ف�إنه يكت�سف اللذة الأ
طف�ل وجنعلهم ي�سعرون قيمته�. خرين.  يجب اأن نرحب ب�مل�س�عدة التي يقدمه� االأ االآ

طف�ل و�سوح واأم�نة )واإذا  هل واملعلمون وغريهم عن اأ�سئلة االأ اإن الطفل الذي ال يخ�ف ي�سرح اأ�سئلة كثرية. ف�إذا اأج�ب االأ
�سئلة. وعندم� يكرب فهو قد يبحث عن  ق�لوا اأنهم ال يعرفون حني ال يعرفون (، فهذا ي�سجع الطفل على اال�ستمرار يف طرح االأ

طرق و�سبل لتح�سني جمتمعه اأو قريته اأو بيئته لي�سبح مك�نً� اأف�سل للعي�ص.

فاإنهم خملوقون لزمان غري زمانكم. ال تكرهوا اأوالدكم على اأخالقكم     

وبن�ء  التعلم  على  املختلفة  اأعم�رهم  يف  طف�ل  االأ م�س�عدة  يف  املفيدة  الربامج  من  طفل“ هو  اإىل  طفل  ”من  برن�مج  اإن 
�سخ�سيتهم وامل�س�ركة يف حت�سني املجتمع. جتدون مزيدًا  من التف��سيل يف املراجع املذكورة ي اآخر هذا الكت�ب.



كرب �صناً واأمرا�صهم 22 �صحة االأ
كرب �سنً� ب�سكل خ��ص ، كم� يبحث طرق مع�جلة هذه امل�سكالت. يبحث هذا الف�سل الوق�ية من امل�سكالت التي يع�ين منه� الن��ص االأ

خال�صة امل�صكالت ال�صحية التي بحثت يف ف�صول اأخرى
�صعوبات الروؤية

اإذ   ، بو�سوح  القريبة  �سي�ء  االأ روؤية  يف  ب�سعوبة  ربعني  االأ �سن  جت�وز  بعد  الن��ص  من  الكثري  ي�س�ب 
”بعد النظر“. وغ�لبً� م� ت�س�عدهم  اإليه ب  اأبعد. وهذا م� ي�س�ر  يرونه� ب�سكل اأو�سح من على م�س�فة 

النظ�رات.

”املي�ه الزرق�ء“ يف م�سر  ”اجللوكوم�“، اأو ارتف�ع �سغط العني )واملعروفة اأي�سً� ب��سم  اأو  يجب مراقبة عالم�ت ارتف�ع �سغط العني 
ربعني. و“امل�ء ال�سوداء“ يف بالد ال�س�م ( - عند كل �سخ�ص جت�وز االأ

وارتف�ع �سغط العني ميكن اأن يوؤدي اإىل فقدان النظر اإن مل يع�لج. ويتوجب ا�ست�س�رة الطبيب بح�ل وجود عالم�ت ارتف�ع �سغط العني.
خرى ال�س�ئعة عند املتقدمني يف ال�سن : ”الكرتكت اأو العد�سة الكدرة ” )واملعروف  وتت�سمن م�سكالت النظر االأ
زرق“ يف بالد ال�س�م و“املي�ه البي�س�ء“ يف م�سر(، وظ�هرة ”الذب�ب اأم�م العينني ” )واملق�سود  ب��سم ”امل�ء االأ

هن� البقع ال�سغرية املتحركة(.

كل ال�صعف ، والوهن ، وعادات االأ

ي�سبح املتقدمون يف ال�سن اأقل حيوية وقوة. ولكن �سعفهم يزداد اأكرث حني ال يتن�ولون غذاًء جيدًا. ومع اأنهم 
ال ي�أكلون كثريًا  ف�إن عليهم اأن يتن�ولوا �سيئً� من اأطعمة بن�ء اجل�سم  وحم�يته كل يوم.

�سن�ن(. يتح�سن م�ستوى  تغذية الكب�ر اإذا هم اهتموا ب�سالمة اأ�سن�نهم الطبيعية اأو اال�سطن�عية )وجبة االأ

انتفاخ القدمني

مرا�ص التي ت�سبب انتف�خ القدمني متعددة ، ولكن كثريًا  م� يكون ال�سبب هو �سعف الدورة الدموية اأو ا�سطراب�ت يف القلب. اإن اأف�سل  االأ
عالج هو رفع القدمني مهم� ك�ن �سبب االنتف�خ. وامل�سي ي�س�عد كذلك ولكن يجب عدم الوقوف اأو اجللو�ص ملدة طويلة

والقدم�ن متدليت�ن.
اإرفعوا اأقدامكم كلم� اأمكن.



القروح املزمنة يف ال�صاق والقدم
مر�ص  يكون  وقد  الدوايل.  اأو  الدموية  الدورة  �سوء  هو  احل�الت  معظم  يف  القروح  هذه  �سبب 

�سب�ب جزئيً�.  ال�سكري اأحد االأ
اإن �سف�ء القروح الن�جتة عن �سوء الدورة الدموية  يلزمه وقت طويل.

واملربد(  )املغلي  النظيف  ب�مل�ء  نغ�سله�   : امل�ستط�ع  قدر  القروح  نظ�فة  على  املح�فظة  يجب 
العالج  اتب�ع  فيجب  الته�ب  اأي  عالم�ت  ظهرت  اإذا  مرارًا.  ال�سم�دات  ونغرّي   ، وال�س�بون 

املذكور.
اإرفعوا اأقدامكم عند اجللو�ص اأو النوم.

ال�صعوبة يف التبويل
الرجل املتقدم يف ال�سن الذي يجد �سعوبة يف التبويل اأو الذي يتقطع عنده البول اأو ي�سيل تلق�ئيً� 

)بدون حتكم به (، ميكن اأن يكون م�س�بً�  بت�سخم يف غدة الربو�ست�ته.

ال�صعال املزمن
ن�س�ن املتقدم يف العمر والذي يكرث �سع�له اأن ميتنع عن التدخني واأن ي�ست�سري الطبيب.  اإن على االإ
ب�لدم  ال�سع�ل م�سحوبً�  اأو ك�ن  �سب�به  ال�سل يف  اإ�س�بته مبر�ص  اإذا ك�نت هن�ك عالم�ت على 
ب�لدم  قد  يدل على  امل�سحوب  ف�ل�سع�ل   ، ال�سل. كذلك  يكون ذلك عالمة على مر�ص  ، فقد 

�س�بة  ب�سرط�ن الرئة. االإ
اإذا ك�ن �سع�ل امل�سن م�سحوب ب�سفري اأو �سيق يف النف�ص ، اأو ك�ن هن�ك انتف�خ يف قدميه ، فرمب� 

ك�ن ذلك عالمة على ا�سطراب�ت يف القلب.

اأمل املفا�صل )روماتزم املفا�صل ، اأو التهاب املفا�صل(
ويعرف اأي�سً� يف بع�ص املن�طق ب��سم ”الرطوبة ”.

الته�ب املف��سل ي�سيب الكثري من املتقدمني ب�ل�سن.
الم  ينبغي : للتخفيف من االآ

- اإراحة املف�سل املوؤمل.
- ا�ستعم�ل الكم�دات الدافئة.

�سبريين  �سبريين. ويف ح�ل االلته�ب�ت ال�سديدة : نتن�ول قر�سني اأو ثالثة اأقرا�ص من االأ مل  واأف�سله� االأ دوية امل�سكنة لالأ - ا�ستخدام االأ
كل اأربع �س�ع�ت اأي 6 مرات يوميً�، مع كربون�ت ال�سودا اأو م�س�دات احلمو�سة ، اأو اللنب / احلليب اأو الكثري من امل�ء . ) يجب تخفيف 

�سبريين اإذا حدث رنني يف االأ ذنني (. جرعة االأ
- من املهم  اأن  منرن املف�سل امل�س�ب حتى  يح�فظ  على اأكرب قدر ممكن من حركته.



اأمرا�ص مهمة اأخرى مرتبطة بالتقدم يف ال�صن

ا�صطرابات القلب
تزداد م�سكالت القلب عند الكب�ر يف ال�سن ، وخ�سو�سً� عند اأولئك الذين يع�نون البدانة ، واملدخنني ، وامل�صابني بارتفاع �صغط الدم 

اأو ارتف�ع يف م�ستوى الكول�صرتول يف الدم.

عالمات م�صكالت القلب:

املعاجلة:
دوية  بحذر ودقة  كبرية. اإن اال�ستب�ه ب�أن �سخ�سً�  - اأمرا�ص القلب املختلفة حتت�ج اإىل اأدوية حمددة وخمتلفة.  يجب ا�ستخدام هذه االأ

م� يع�ين م�سكلة قلبية ي�ستدعي طلب امل�س�عدة الطبية. اإن اإعط�ء الدواء يف الوقت املن��سب مهم جدًا.
- على امل�س�ب ب��سطراب�ت يف القلب اأال يجهد نف�سه ب�لعمل اإىل احلد الذي يوؤدي اإىل ح�سول اآالم يف ال�سدر اأو �سيق يف التنف�ص. لكن 

التم�رين اخلفيفة املنتظمة ت�س�عد على منع النوبة القلبية.
- يجب اأن ميتنع امل�س�ب مب�سكالت قلبية عن امل�أكوالت الد�سمة ، ويجب اأن يخفف من وزنه اإذا ك�ن وزنه اأكرث من املعدل ، واأن ميتنع 

عن التدخني و�سرب الكحول.
- اإذا بداأ ال�سخ�ص املتقدم ين ال�سن ي�سعر بنوب�ت من �سيق التنف�ص اأو انتف�خ يف القدمني ف�إن عليه اأن ميتنع من تن�ول امللح اأو الطع�م 

اململح.
�سبريين يوميً� يف الوق�ية من الذبحة القلبية اأو اجللطة الدموية. - وقد يفيد تن�ول حبة من االأ

مل. - يجب اأن ي�سرتيح ال�سخ�ص الذي ي�س�ب بنوبة اأو بذبحة �سدرية حتى يزول االأ

عالمات  عليه  ظهرت  اأو  الراحة  تنفعه  ومل  �سديدة  ال�سدر  اآالم  بقيت  اإذا 
ال�صدمة فغ�لبً� م� يكون ال�سبب عطاًل �سديدًا يف القلب. وعلى امل�س�ب مالزمة 
الم  اأو ال�سدمة.  �سبوع اأو كرث حتى تزول االآ الفرا�ص والتزام الراحة الك�ملة الأ
بعد ذلك يبداأ ب�جللو�ص والتحرك ببطء، �سرط اأن يبقى ه�دئً� ملدة �سهر على 

قل. يجب ا�صت�صارة الطبيب. االأ



�صغر �صناً  كلمات موجهة اإىل النا�ص االأ
والذين يريدون البقاء اأ�صحاء يف الكرب

امل�سكالت ال�سحية التي تظهر يف الكرب وال�سيخوخة ) مب� فيه� ارتف�ع �سغط الدم وت�سلب ال�سرايني واأمرا�ص القلب واجللطة الدم�غية( 
ن�س�ن، ونتيجة م� اأكل و�سرب ودّخن يف �سب�به. �سلوب حي�ة االإ غ�لبً� م� تكون نتيجة الأ

تية: مل يف حي�ة �سليمة و�سحية مديدة يزدادا اإذا اتبعن� الن�س�ئح االآ اإن االأ
طعمة املغذية غري الد�سمة اأو امل�حلة. نتجنب زي�دة الوزن املفرطة اأو ال�سمنة  -1  ناأكل ب�صكل جيد : ن�أكل م� يكفي من االأ

-2  ال ندخن وال ن�صرب الكحول.
-3  نحافظ على ن�صاطنا اجل�صدي والعقلي.

-4  ناأخذ ق�صطاً وافراً من الراحة والنوم.
مور املزعجة اأو املقلقة باإيجابية. -5  نتعلم كيف نرتاح ونعالج االأ

مرا�ص القلب واجللطة الدم�غية (  اإن من املمكن جتنب اأو تخفيف ارتف�ع �سغط الدم وت�سلب ال�سرايني )وهم� ال�سبب�ن الرئي�سي�ن الأ
اإذا اتبعن� الن�س�ئح ال�س�بقة.

اإن خف�ص �سغط الدم املرتفع �سروري جدًا للوق�ية من اأمرا�ص القلب واجللطة ومنعه�. ويتوجب على كل من يع�ين من ارتف�ع يف �سغط 
كل )اإذا ك�ن بدن (،  ن�س�ن �سغطه ، ويقلل االأ الدم اأن يفح�ص نف�سه بني وقت واآخر واأن يبذل كل جهد خلف�سه. وميكن اأن يخف�ص االإ
والتوقف عن التدخني ، والقي�م ب�لتم�رين ، وتعلم كيف ي�سرتيح ، واال�ستف�دة من اأوق�ت الراحة ، وتقليل امللح يف الطع�م . اأم� اإن مل تنفع 

دوية التي تخّف�ص ال�سغط. هذه الو�س�ئل فقد ينفعه ا�ستعم�ل االأ



اجللطة ) ال�صكتة القلبية ، جلطة يف املخ(

ت�سيب اجللطة املتقدمني يف ال�سن عندم� يحدث تخرّث يف الدم )جتلط الدم ( ، اأو نزيف داخلي 
ر�ص  يف الدم�غ. وغ�لبً� م� تكون اجللطة مف�جئة ، من دون �س�بق اإنذار. وقد يقع امل�س�ب على االأ
ف�قدًا الوعي وكثريًا م� يكون وجهه حممرًا وتنف�سه خ�سنً� )اأج�ص ( وم�سجً�ً )اأي يحدث �سوت�( ، 

ونب�سه قوي ولكنه بطيء. وقد يظل غ�ئب عن الوعي ل�س�ع�ت اأو اأي�م.
اإذا م� قدر له اأن يعي�ص فقد ي�س�ب ب�سعوب�ت يف النطق اأو الروؤية اأو التفكري، وميكن اأن ي�س�ب 

ج�نب من ج�سمه اأو وجهه ب�ل�سلل. اإذا ك�نت اجللطة خفيفة فقد حتدث كل هذه العواقب من دون اأن يفقد امل�س�ب وعيه. اإن ال�سعوب�ت 
الن�جتة عن اجللطة ميكن اأن تتح�سن مع م�سي الوقت ، فى بع�ص احل�الت.

املعاجلة:
ن�سع امل�س�ب يف فرا�سه وجنعل راأ�سه اأعلى بقليل من قدميه. اإذا ك�ن يف غيبوبة . منيل راأ�سه اإىل اخللف وندير ج�سمه اإىل اجل�نب حتى 

ال ي�سل لع�به )اأو قيوؤه ( اإىل رئتيه. ال نعطيه اأي طع�م اأو �سراب اأو دواء ط�مل� بقي ف�قد الوعي. نطلب امل�س�عدة الطبية.
بعد اجللطة ، واإذا بقي امل�س�ب م�سلواًل �سلاًل جزئيً� ، ن�س�عده على ا�ستخدام ع�س� للم�سي وعلى ا�ستعم�ل يده اأو �س�قه ال�سليمة واالعتم�د 

جه�د والغ�سب. على نف�سه. عليه اأن يتجنب االإ
الوق�ية : انظروا ال�سفحة ال�س�بقة.

مالحظة : اإذا اأ�س�ب ال�سلل ج�نبً� واحدًا من وجه �سخ�ص متو�سط العمر اأو �س�بً� من دون ظهور عالم�ت للجلطة ، فذلك يعني يف الغ�لب 
�سلاًل موؤقتً� يف اأع�س�ب الوجه )�سلل بل (، وغ�لبً� م� يزول مثل هذا ال�سلل تلق�ئيً� بعد ب�سعة اأ�س�بيع اأو اأ�سهر من دون معرفة �سبب حدوثه. 
ال ح�جة للعالج ، ولكن ميكن اأن يكون يف الكم�دات ال�س�خنة بع�ص الف�ئدة. ويف ح�ل عدم انفالق اإحدى العينني مت�مً� نغلقه� ب�سم�دة 

ذى ب�سبب اجلف�ف )اأو ن�ستعمل قطرة �سد جف�ف العني مثل قطرة �سليلو�ص(. يف الليل كي نحميه� من االأ

ال�صمم
�سف�وؤه يف  اأخرى هو �سمم ال ميكن  اأي عالم�ت  اأو  اأمل  الذي يحدث تدريجً� من دون  ال�سمم  اإن 
اأن يحدث  اإن ل�سم�عة قد تفيد. وهو غ�لبً� م� ي�سيب الرج�ل فوق 40 ع�مً�. وميكن  الع�دة ، مع 
اإزالة  ذن“. عن كيفية  ”�سمع االأ اأو ب�سبب   ، الراأ�ص  اإ�س�بة يف  اأو  ذن  االأ الته�ب يف  ال�سمم ب�سبب 

ذن. ال�سمع من االأ

ذنني ودوخة )دوار( ال�صمم مع رنني يف االأ
حي�ن ورنني اأو طنني يف اأذنيه ، فذلك داللة   اإذا فقد اأحد املتقدمني يف ال�سن ال�سمع يف اإحدى اأذنيه اأو كلتيهم� مع دوخة �سديدة يف بع�ص االأ
ذن. وقد ي�سعر امل�س�ب اأي�سً� ب�لغثي�ن اأو يتقي�أ وقد  ب�لغ�لب على اإ�س�بته مبر�ص ”مينيري“ وهو ن�جت عن زي�دة ال�س�ئل الطبيعي داخل االأ
يكرث ت�سبب العرق منه. على ال�سخ�ص امل�س�ب اأن يتن�ول م�س�د اله�ست�مني مثل الدامينهيدرينيت ، )درام�مني(، واأن يلزم فرا�سه حتى 
تزول العالم�ت املذكورة. ويجب االمتن�ع عن تن�ول امللح مع الطع�م . ف�إن مل تتح�سن ح�ل امل�س�ب يف وقت ق�سري اأو تكررت العالم�ت 

يجب ا�ست�س�رة الطبيب.



رق )عدم القدرة على النوم( االأ

كرب �سنً� اإىل �س�ع�ت نوم اأقل من ح�جة ال�سب�ب ، وهو قد ي�ستيقظ عدة مرات يف الليل. وقد ي�أرق امل�سن  من الطبيعي اأن تكون ح�جة االأ
�س�ع�ت عدة ، خ��سة يف لي�يل ال�ست�ء الطويلة.

دوية  ن التعود على هذه االأ دوية ميكن اأن ي�س�عد على النوم ولكن يف�سل عدم ا�ستعم�له� اإال يف ح�الت ال�سرورة الق�سوى. الأ اإن بع�ص االأ
يجعل من ال�سعب التخلي عنه.

هن� بع�ص االقرتاح�ت التي ت�س�عد على النوم :

- اأداء اأكرب قدر ممكن من التم�رين الري��سية واحلركة اأثن�ء النه�ر.
- عدم تن�ول القهوة اأو ال�س�ي وخ�سو�سً� بعد الظهر اأو م�س�ء.

- �سرب كوب من احلليب / اللنب الدافئ مع الع�سل قبل الذه�ب اإىل النوم.
- اأخذ حم�م دافئ قبل النوم.

كل يف ال�س�ع�ت التي ت�سبق النوم . وقد قيل ”قلل طع�مك حتمد من�مك“. فراط يف االأ - عدم االإ
- يف الفرا�ص : حم�ولة جعل كل جزء من اجل�سم ي�سرتخي ثم اجل�سم كله. فكروا يف ذكري�ت طيبة.

- اإن مل تنجح هذه االقرتاح�ت جربوا م�س�د اله�ست�مني مثل الربوميث�زين )فيرنغان(، اأو الدامينهيدرينيت )درام�مني(، قبل النوم 
قوى. دوية االأ دوية اأقل من خطر التعود على االأ بن�سف �س�عة. اإن خطر التعود على هذه االأ

ربعني اأكرث من اأعمار اأخرى اأمرا�ص حتدث عند النا�ص بعد االأ
ت�صمع الكبد )تليف الكبد، لياف الكبد(

اأي�سً� الرج�ل  اأري�ف م�سر غ�لبً� م� يكون �سبب ت�سمع الكبد هو مر�ص البله�ر�سي�. وي�سيب ت�سمع الكبد  يف 
ربعني الذين ي�سرفون يف تع�طي امل�سروب�ت الكحولية ل�سنوات عديدة ويتبعون ع�دات غذائية �سيئة. وقد  فوق االأ

�سخ��ص الذين ع�نوا من الته�ب الكبد )نوع ب( فى ال�س�بق. ي�سيب االأ
- عالم�ت ت�سمع الكبد تبداأ كم� تبداأ عالم�ت الته�ب الكبد،> ويرافقه� ال�سعف ، وفقدان ال�سهية ، وتلبك يف 

�سالع )منطقة الكبد(. مين حتت االأ املعدة ، واأمل يف اجل�نب االأ
- مع تطور احل�ل ، يزداد نحول امل�س�ب وقد يتقي�أ دمً�. ويف احل�الت ال�سديدة تنتفخ القدم�ن والبطن ومتتلئ 

ب�ل�سوائل وتبدو مثل الطبلة. وقد مييل بي��ص العني والب�سر اإىل ال�سف�ر.

املعاجلة
ع�جلوا البله�ر�سي� اإذا ك�نت هي �سبب ت�سمع الكبد. وعمومً�، من ال�سعب �سف�ء ت�سمع الكبد ال�سديد. وال توجد 

اأدوية مفيدة لذلك. ويتوفى معظم الن��ص امل�س�بني بت�سمع الكبد ال�سديد. اإذا كنتم تريدون البق�ء على قيد احلي�ة ، فعليكم ب�لت�يل عند 
بدء ظهور عالمات الت�صمع االوىل:

- ع�جلوا البله�ر�سي� اإذا ك�نت هي ال�سبب.
- ال ت�سربوا الكحول : الكحول ت�صمم الكبد.



- اهتموا بتغذيتكم التي يجب اأن حتتوي اخل�سر والف�كهة و�سيئً� من الربوتني. ولكن ال ت�سرفوا يف تن�ول الربوتين�ت )اللحوم ، البي�ص ، 
نه� حتر�سه على اأن يعمل. ال�سمك . . اإلخ (، فهي تتعب الكبد املري�ص الأ

- االمتن�ع عن اأكل امللح اإذا ظهر انتف�خ يف اجل�سم.

الوقاية:
- اتبعوا اإر�س�دات الوق�ية من البله�ر�سي�.

- اتبعوا اإر�س�دات الوق�ية من الته�ب الكبد.
- الوق�ية من ت�سمع الكبد الن�جم من �سرب الكحول ، امتنعوا عنها.

م�صكالت املرارة
املرارة كي�ص �سغري ملت�سق ب�لكبد. وهي جتمع ع�س�رة مرة خ�سراء اللون اعد على ه�سم امل�أكوالت الدهنية. 
، ف�إن مر�ص املرارة ي�سيب  ”. يف معظم احل�الت  ”الع�س�رة ال�سفراوية  ” اأو  ”املرة  وت�سمى هذه الع�س�رة 

ربعني من العمر والتي مل تتوقف دورته� ال�سهرية بعد. املراأة البدينة بعد االأ

العالمات:
مين من الظهر. مل اإىل اأعلى اجل�نب االأ مين. وقد ي�سل االأ - اأمل ح�د يف املعدة منذ ح�فة القف�ص ال�سدري االأ

التقيوؤ  ي�سبب  قد  ال�سديد  مل  واالأ والدهون.  ب�لد�سم  غنية  وجبة  تن�ول  من  اأكرث  اأو  �س�عة  بعد  مل  االأ يبداأ  قد   -
)الطر�ص(.

- يتج�س�أ ال�سخ�ص مع طعم كريه فى فمه.
حي�ن. - ميكن اأن ترتفع احلرارة يف بع�ص االأ

�سفر )يرق�ن / �سفرية (. - اأحي�نً� يتحول لون العينني اإىل االأ

املعاجلة:
- االمتن�ع عن الطع�م الد�سم. وعلى ال�سخ�ص البدين اأن ميتنع عن اأكل وجب�ت كبرية من الطع�م واأن يخفف وزنه.

رجح(. �سبريين لن يفيد يف هذه احل�ل ، على االأ مل ن�ستعمل م�س�دًا للتقل�ص. وغ�لبً� م� تكون امل�سكن�ت القوية �سرورية )االأ - لتهدئة االأ
م�سيلني اإذا ك�نت احلرارة مرتفعة. - تن�ول الترتا�سيكلني اأواالأ

- يف احل�الت ال�سديدة اأو املزمنة : يجب ا�ست�س�رة الطبيب اأو الع�مل ال�سحي.ف�جلراحة قد ت�سبح �سرورية.

الوقاية:
كل واأن تقوم ب�سيء من  املراأة البدينة يجب اأن تخفف وزنه� واأن متتنع عن امل�أكوالت الد�سمة اأو احللوي�ت اأو الدهني�ت ، واأن تخفف من االأ

مر للرجل (. التم�رين الري��سية )وي�سح االأ



تقبل املوت

ن�س�ن امل�سن على ا�ستعداد لتقبل املوت اأكرث من ا�ستعداد اأحب�ئه والذين ي�سغرونه �سنً�. واحلكم�ء من الن��ص ، والن��ص  غ�لبً� م� يكون االإ
الذين يعي�سون حي�ة ح�فلة ومر�سية يعرفون اإن ” املوت حق ”، وال يخ�سونه فهو نه�ية طبيعية للحي�ة.

وكثريًا م� نفعل امل�ستحيل لكي نطيل حي�ة �سخ�ص وهو على فرا�ص املوت ، وبكلفة ب�هظة . ويف كثري من احل�الت ، يزيد هذا من عذاب 
ومع�ن�ة ال�سخ�ص وعذاب ومع�ن�ة اأهله ، على حد �سواء. ويذهب البع�ص اإىل اعتب�ر املوت ”رحمة ” به وبهم . وتوجد ح�الت عدة يكون 
ن�س�ن وهو على فرا�ص املوت وم�س�عدته ، بداًل من اجلري وراء ”اأدوية اأف�سل ” و“طبيب اأ�سطر“.  ف�سل البق�ء ب�لقرب من االإ فيه� من االأ
وق�ت املرة والتي ع�سن�ه� معه ، ونعتز به�، واأنن� ن�ستطيع اأي�سً� اأن نتقبل فكرة غي�به.  وق�ت احللوة واالأ يجب اأن جنعله يعلم اأنن� نقدر االأ

دوية. خرية ، يكون احلب والقبول والر�س� اأكرث اأهمية من االأ ففي ال�س�ع�ت االأ

البق�ء يف  بداًل من  يحبونهم  اأن��ص  ومع  امل�ألوفة  بيوتهم  يبقوا يف  اأن  ب�أمرا�ص مزمنة  امل�س�بون  �سخ��ص  واالأ امل�سنون  يف�سل  م�  وغ�لبً� 
امل�ست�سفى. وقد يعني هذا تقدمي موعد الوف�ة املحرتمة عند بع�سهم. وهذا لي�ص ب�ل�سرورة اأمرًا �سيئً�. اإن علين� اأن نراعي م�س�عر ذلك 
ن�س�ن وهو على فرا�ص املوت اأكرب بكثري حني يعلم كلفة اإبق�ئه على  ن�س�ن وح�ج�ته ، وكذلك م�س�عرن� وح�ج�تن�. وقد تكون مع�ن�ة االإ االإ
قيد احلي�ة من حيث تراكم الديون على اأهله واحتم�ل اأن ي�سيبهم اجلوع اأو احل�جة نتيجة ذلك. وقد يطلب منهم اأن يرتكوه ميوت موتً� 

طبيعيً�. وكثريًا م� يكون قراره هذا قرارًا حكيمً�.

�سخ��ص الذين نحبهم على تقبل املوت وحت�سري اأنف�سهم  وقد ي�أتي املوت خ�طفً�، غري متوقع اأو قد يطول انتظ�ره. ولكن كيف ن�س�عد االأ
مر الي�سري. وغ�لبً� م� يكون اأف�سل م� نقوم به هو اأن نكون معهم ، ن�س�ندهم ونتفهم ح�ج�تهم ، ونع�ملهم بكل مودة  له ؟ اإن هذا لي�ص ب�الأ

وحمبة.

ن�س�ن الذي ي�سرف  اأهمية ب�لغة. ف�الإ اأي ح�ل. هن� ، يكون لل�سراحة واللطف  اأو طفولته ال يكون هينً� يف  اإن�س�ن يف �سب�به  اأن وف�ة  اإال 
على املوت. ولو ك�ن طفاًل. ي�ست�سعر قرب نه�يته ، وذلك نتيجة م� يحدث يف ج�سمه ونتيجة ال�سعور ب�لي�أ�ص واخلوف الذي يراه يف وجوه 

�سخ��ص الذين يحبهم. االأ

مل. نبكي اإذا ك�ن  ن�س�ن الذي يحت�سر ب�حلقيقة. مهم� ك�ن عمره. فعلين� اأن نخربه مبودة واأن نرتك يف نف�سه ب�سي�سً� من االأ اإذا ط�لب االإ
ن�س�ن الذي ي�سرف على املوت اأنن� نحبه ، واإن هذا احلب له ب�لذات هو الذي �سيمنحن� القوة على  ال بد من ذلك ، ولكن يجب اأن يعلم االإ
مور ال يحت�ج اإىل كلم�ت. بل يكفي اأن  اأن نرتكه يف�رقن�، وهذا �سيمنحه هو القوة وال�سج�عة على اأن يتقبل فراقن�. اإن التعبري عن هذه االأ

ن�سعر ب�حل�جة اإليه� ونظهره�.

املوت اأمر حمتوم ، وهو حق علين� كلن�، وعلى كل ك�ئن حي. ولعل من اأهم وظ�ئف الن��ص الع�ملني يف ال�سحة 
م�س�عدة الن��ص على تقبل املوت عندم� يحني اأوانه وي�سبح اأمرًا حمتومً�، وم�س�عدة اأه�يل ال�سخ�ص واأحب�ئه 

على حتمل اأمل الفراق. وال �سك اأن نظرة
دي�ن اإىل  املوت وحثه� الب�سر على تقبله وعلى االعت�س�م ب�ل�سرب والت�أمل يف معنى املوت واحلي�ة ميكن اأن  االأ

ن�س�ن ومتنحه القدرة على التحمل والت�أمل واال�ستمرار يف احلي�ة. تعزي االإ
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�صعاف( العدة الطبية )احلقيبة الطبية، �صندوق االإ

دوية واإمدادات طبية حمددة ج�هزة حل�الت الطوارئ: يجب اأن يكون لدى كل اأ�سرة ، ويف كل حي اأو قرية بع�ص االأ

ويل ومداواة �سع�ف االأ دوية ال�سرورية لالإ ” ،  فيه� االأ منزلية  طبية  - على الع�ئلة اأن جتهز ”عدة 
االلته�ب�ت الب�سيطة وامل�سكالت ال�سحية ال�س�ئعة.

مرا�ص  - ويجب اأن يوجد يف القرية عدة طبية اأ�سمل  وفيه� الكمي�ت ال�سرورية لالهتم�م ب�مل�سكالت ال�سحية، يومً� بيوم ، ومع�جلة االأ
ب�ء اأو  اخلطرية اأو احل�الت الط�رئة . وي�ستح�سن اأن تكون العدة م�سوؤولية �سخ�ص - ك�لع�مل ال�سحي اأو املدر�ص اأو املخت�ر اأو اأحد االآ
ف�سل اأن يتع�ون جميع اأفراد القرية )اأو احلي( على جتهيز العدة وتغطية تك�ليفه�.  �س�حب خمزن اأو اأي �سخ�ص اآخر يثق فيه الن��ص . واالأ

ويجب اأن يعلم اجلميع اأن العدة الطبية هي ملنفعة اجلميع : للقادر على امل�صاهمة املالية ولغري القادر.

اأخرى تالئم  تبدلوا قوائم املحتويات بقوائم  اأن  العدة الطبية : ميكنكم  الت�لية بع�ص االقرتاح�ت اخل��سة مبحتوي�ت  يف ال�سفح�ت 
الو�صفات  اإ�صافة  ف�إنه ميكن  احلديثة  دوية  االأ من  هن� هي  املقرتحة  العدة  اأن معظم حمتوي�ت  ومع   . وموارد جمتمع�تكم  احتي�ج�ت 

ع�صاب الطبية املعروفة مبفعولها واأمانها، وذلك بح�سب م� يتوفر منه� يف منطقتك. املنزلية واالأ

الكمية الالزمة من كل دواء
دنى الالزم لتجهيز العدة الطبية به . ويف بع�ص احل�الت يكون يف العدة فقط م� يكفي للبدء  الكمي�ت املقرتحة من كل دواء هي احلد االأ

ب�لعالج. وقد يكون من ال�سروري بعده� نقل املري�ص اإىل امل�ست�سفى اأو اإح�س�ر املزيد من ذلك الدواء ب�سرعة.

�سهولة  اأو  �سعوبة  مدى  وعلى   ، به  �سينتفعون  اأنهم  نقدر  الذين  �سخ��ص  االأ عدد  على  يتوقف  الطبية  العدة  يف  الدواء  كمية  حتديد  اإن 
دوية ومقدار م�س�همة الن��ص يف تغطيته� . وقد  احل�سول على املزيد من ذلك الدواء اإذا نفد . وتتوقف الكمية اأي�سً� على كلفة هذه االأ

دوية ال�سرورية ب�هظ الثمن ، ولكن ين�سح بحفظ كمية ك�فية منه� لال�ستعم�ل يف ح�ل الطوارئ . يكون بع�ص االأ

مالحظة عند جتهيز عدة الوالدة : اإن احتي�ج�ت الق�بلة )الداية( واحلوامل للوالدة مذكورة �ص 254 و 255.



االعتناء بالعدة الطبية

طفال.  دوية عن متناول االأ -1 حتذير: اأبعدوا كل االأ
اإن اأخذ اأي دواء بكمية كبرية ميكن اأن ي�سبب الت�سمم .

دوية عليها اأ�صماوؤها وتعليمات اال�صتعمال.  -2 تاأكدوا من اأن كل االأ
اإحفظوا ن�سخة من هذا الكت�ب مع العدة.

دوية يف اأماكن نظيفة وجافة وباردة وخ�لية من ال�سرا�سري واجلرذان.  -3 يجب حفظ االأ
دوات وال�س��ص والقطن بو�سعه� يف اأكي��ص ن�يلون مقفلة. ح�فظوا على �سالمة ونظ�فة االأ

وقات.  دوية املهمة والالزمة للحاالت الطارئة جاهزة لال�صتعمال يف كل االأ -4 يجب اأن تكون االأ
واأعيدوا اىل العدة الطبية كمية دواء موازية من الدواء الذي ي�ستعمل يف اأ�سرع  وقت ممكن.

-5 الحظوا تاريخ انتهاء �صالحية ا�صتعمال الدواء. 
تخل�سوا من كل دواء انتهت مدته اأو ك�ن �سكله يدل على اأنه ف��سد، واح�سلوا على دواء جديد منه.

. ولكن  الترتا�سيكلني  انته�ء مهلة �سالحيته�، وخ�سو�سً�  ا�ستعملن�ه� بعد  اإذا  اأن ت�سبح خطرية جدًا  دوية ميكن  االأ : بع�ص  مالحظة 
عداد ال�سراب اأو احلقن ( ميكن ا�ستعم�له بعد فوات ت�ريخ انته�ء مدة ا�ستعم�له زمنً�  البن�سيلني )املح�سر على �سكل حب�ت اأو م�سحوق الإ
ي�سل اإىل �سنة ك�ملة ، ولكن �صرط اأن يكون حمفوظ طوال الوقت يف مك�ن نظيف وج�ف وب�رد. البن�سيلني القدمي قد يفقد بع�ص ف�عليته. 

لذا نقد نقرر اأن نزيد مقدار اجلرعة. 

دوية  تنبيه : يف حني اأن زي�دة اجلرعة املو�سى به� غري م�سرة ب�لن�سبة للبن�سيلني ف�إن الزي�دة غ�لب� م� تكون خطرة جدا ب�لن�سبة لالأ
خرى. االأ



�صراء لوازم العدة الطبية

دوية التي نو�سي به� يف هذا الكت�ب ميكن �سراوؤه� من �سيدلي�ت املدن . ف�إذا ت�س�ركت عدة ع�ئالت اأو كل اأه�يل القرية يف  معظم االأ
دوية من  �سع�ر اأقل من ذلك اإذا تو�سلوا اإىل �سراء االأ دوية يف وقت واحد فقد يح�سلون على اأ�سع�ر منخف�سة ، اأو قد تكون االأ �سراء االأ

ب�عة اجلملة.

اإذا ك�نت ال�سيدلية ال تبيع الدواء ب�ال�سم التج�ري )امل�ركة ( الذي تطلبونه ميكنكم �سراء الدواء نف�سه ب��سم اآخر )اأو م�ركة اأخرى( . 
ولكن ت�أكدوا من اأن حمتوى الدواء هو نف�سه ، وت�أكدوا من اجلرعة املو�سى به�.

غلى  دوية قبل �سرائه� : بع�سه� اأغلى من غريه رغم اأن حمتواه� واحد ولكنه� تب�ع ب�أ�سم�ء جت�رية خمتلفة . والدواء االأ ق�رنوا اأ�سع�ر االأ
ف�سل . راقبوا م�س�در الدواء فقد يكون �سعر الدواء امل�سنوع يف بلد م� ، مثاًل ، مرتفعً� وقليل الفع�لية وغري  لي�ص ب�ل�سرورة هو الدواء االأ

خ��سع للرق�بة.

ح�ولوا ، حيث اأمكن ، اأن حت�صلوا على الدواء الذي يباع با�صمه العلمي اأواجلني�صي )اأي با�صم ”نوع ” العقار العلمي الذي يتكون 
نه اأرخ�ص من الدواء نف�سه الذي يب�ع ب��سمه التج�ري . ويف بع�ص احل�الت ، ميكنكم توفري امل�ل عند �سراء كمي�ت اأكرب.  منه الدواء( الأ
على �سبيل املث�ل : ال يزيد ثمن اأنبولة البن�سيلني عي�ر 600 األف وحدة اإال قلياًل عن ثمن كلفة اأنبولة البن�سيلني عي�ر 300 األف وحدة. لذا 

كرب وا�ستعملوه�  جلرعتني. نبولة االأ ا�سرتوا االأ



العدة الطبية املنزلية
مدادات ك�فية ملع�جلة العديد من  �سي�ء الت�لية موجودة يف العدة الطبية اخل��سة لكل ع�ئلة. ويجب اأن تكون كمية هذه االإ يجب اأن تكون االأ

امل�سكالت ال�س�ئعة يف املن�طق الريفية.
ع�س�ب الطبية املختلفة. احتفظوا كذلك ب�لو�سف�ت املنزلية املفيدة يف العدة الطبية ، ومنه� االأ

الكمية املقرتحة الثمن ) �صجله هنا( جهة اال�صتعمال

20
للجروح وم�صكالت اجللد:

�س��ص معقم
يف ربط�ت خمتومة

2 من كل قي��ص  لف�ت من �سم�د ال�س��ص من قي��س�ت : 5.2 �سم و 5 �سم
و 5.7 �سم

لفة �سغرية واحدة قطن نظيف

2 �سريط ال�سق عر�ص 5.2 �سم

قطعة واحدة اأو ق�رورة �سغرية �س�بون مثل  اأمكن(.  اإن  مطهر  �س�بون   (  –  �س�بون 
اليت�دين.

ربع ليرت كحول ) �سبريتو( عي�ر %07

ق�رورة �سغرية واحدة ق�رورة الهيدروجني( يف  وك�سيجني ) بريوك�سيد  االأ  م�ء 
داكنة اللون

1 هالم البرتول )الف�زلني( يف اأنبوب اأة علبة

ن�سف ليرت خل اأبي�ص

100 غرام الكربيت

1 مق�ص )نظيف وغري �سدىء(
1 ملقط مع اأ�سن�ن مرو�سة

واحد للفم
واحد لفتحة ال�سرج

 لقيا�ص احلرارة:
ميزان احلرارة:

للفم
لفتحة ال�سرج

عدة اأكي��ص دوات: للحفاظ على نظافة االأ
اأكي��ص ن�يلون



الكمية املو�صى بها  الثمن
)�صجله هنا(

 املاركة املحلية
)اكتب هنا (

العالج     
 ا�صتعملوا الدواء )اال�صم العلمي اأو اجلني�صي(

40 االلتهابات البكتريية:
   1- البن�سلني، اأقرا�ص عي�ر 052 ملغ

100     2- الكوترميوك�س�زول ) ال�سلف� ميثوك�س�زول عي�ر
400 مل مع الرتامييثيوم عي�ر 80 ملغ(

24 مب�سلني ، كب�سوالت عي�ر 052 ملغ   3- االأ
 40 قر�سً� عي�ر 100 ملغ القر�ص اأو

ق�رورت�ن
 لعالج الديدان:

 4- اأقرا�ص ميبندازول

50 قر�سً�

50 قر�سً�

مل: للحرارة واالأ
�سبريين اأقرا�ص من عي�ر 300 ملغ   5- االأ

�سيت�مينوفني اأقرا�ص عي�ر 005 ملغ  6- االأ

100

نيميا( فقر الدم )االأ
عي�ر من  حبوب  احلديد(  )�سلف�ت  احلديد   -7    
اأن حتتوي احلبوب على ح�م�ص ف�سل  واالأ ملغ   200 

الفوليك وفيتيمني ”�ص“ )ج(

ق�رورة واحدة 20 غرامً�
 اجلرب والقمل:

  8- اللندين )غ�مً� بنزين هك�س�كلوريد( اأو م�سحوق
الكربيت

12 احلكة والتقيوؤ )الطر�ص(:
  9- الربوميث�زين حبوب عي�ر 52 ملغ

 ق�رورة واحدة
اأنبوب واحد

 التهابات اجللد الب�صيطة:
   10- م�ء البنف�سج )بنف�سجي اجلنطي�ن( اأو مرهم

م�س�د حيوي

اأنبوب واحد  التهاب العني:
  11- مرهم م�س�د حيوي خ��ص للعني



العدة الطبية الريفية
دوية نف�سه� اخل��سة ب�لعدة املنزلية ، ولكن بكمي�ت اأكرب تتوقف على عدد �سك�ن  دوات واالأ يجب اأن حتتوي هذه العدة الطبية على االأ
دوية ال�سرورية الت�لية ملع�جلة  دوات واالأ القرية اأو احلي وعلى مدى بعد امل�س�فة عن مركز التموين . ويجب اأن حتتوي اأي�سً� على تلك االأ

مرا�ص ال�س�ئعة يف منطقتكم. خطر. ميكنكم اأن ت�سيفوا اإىل هذه الق�ئمة اأو اأن تغريوه� بح�سب االأ مرا�ص االأ االأ
مدادات اال�صافية االإ

  اأدوية اإ�صافية

جهة اال�صتعمال

للحقن:

لل�سعوبة يف التبويل:

وردة اإلتواء املف�سل اأو اإنتف�خ االأ

ل�سفط املواد املخ�طية:

لخ... ذن الإ لفح�ص االأ

املادة  الثمن  الكمية

حقن عي�ر 5 مللرت 
اإبر رفم 22 ، طول 3 �سم

اإبر رقم 25 ، طول 1.5 �سم

2
3-6
2-4

اأو  البال�ستيك  من  )امليل(  الق�سطرة 
املط�ط عي�ر 16 فرن�سي 2

اأربطة ”مط�طية“ عر�ص 5 و 7 �سم 3-6

�سف�طة 1-2

م�سب�ح ) بط�رية �سغرية( 1

الكمية الثمن املاركة املحلية  الدواء لعالج

2

40-20

40-20

80-40

البن�سيلني للحقن: بن�سلني الربوك�يني 600 األف وحدة   1-
لكل مللرت

مب�سيلني اأنبوالت 250 ملغ للحقن مع / اأو  االأ  2-
ال�سرتبتومي�سني : ق�رورة 1 غ لت�ستعمل مع البن�سلني 

مب�سلني مرتفع الثمن اإذا ك�ن االأ
الترتا�سيكلني حب�ت اأو كب�سوالت عي�ر 250 ملغ  3-

االلتهابت 
ال�صديدة:

80-40 املرتونيدازول حب�ت عي�ر 250 ملغ -4     ميبيا واجلياردا: االأ

80-40
30-15    -5 الفينوب�ربيت�ل حبوب عي�ر 15 ملغ وحقن عي�ر 200 ملغ

 للنوبات والكزاز
 )التيتانو�ص(

 وحاالت ال�صاهوق
ال�صديدة



MISSING INFO & CHARTS



ر�صالة اإىل �صاحب املتجر يف القرية اأو ال�صيديل

�سديقي العزيز
رجح اأن الن��ص ي�ست�سريونك يف �سراء الدواء وكيفية ا�ستعم�لة  دوية ف�الأ اإذا كنت تبيع االأ
معلوم�تهم  يف  مهمً�  ت�أتريًا  توؤتر  ب�أن  لك  ي�سمح  موقع  يف  اإنك  اال�ستعم�ل.  ق�ت  واأو 

و�سحتهم.
اأن  �سم�ن  وعلى  ال�سحيحة  الن�سيحة  اإعط�ء  على  ي�س�عدك  اأن  ميكن  الكت�ب  هذا 

دوية التي هم يف ح�جة اإليه� فقط.  يح�سل زب�ئنك على االأ
اأدوية ال  �سراء  حي�ن على  االأ القليلة يف معظم  نقودهم  ي�سرفون  الن��ص  اأن  تعلم  اأنت 
لزوم له�. ولكن ، يف مقدورك اأنت اأن ت�س�عدهم على فهم م�سكالتهم ال�سحية وعلى 

�سرف م�لهم بطريقة اأف�سل. مثاًل:
اأو   ، �سه�ل مثل ك�وبكتيت  اأو دواء لالإ ال�سع�ل  الن��ص �سراء �سراب  - حني يطلب منك 

�سراء الفيت�مني ب 12 اأو م�ستق�ت الكبد ملع�جلة فقر دم ب�سيط ، اأو �سراء البن�سيلني ملداواة �سداع اأو ر�سو�ص ، اأو �سراء الترتا�سيكلني 
دوية غري �سرورية ، بل قد توؤذيهم . ن�ق�ص معهم م� ميكن ا�ستخدامه بداًل  للتخل�ص من زك�م ب�سيط : ميكنك اأن ت�سرح لهم اأن هذه االأ

من ذلك.
- حني يطلبون منك �سراء الفيت�مني ، ميكنك اأن ت�سجعهم على �سراء البي�ص والف�كهة واخل�سر بداًل من ذلك. �س�عدهم على اأن يفهموا 

طعمة حتتوي على كمي�ت اأكرب من الفيت�مين�ت واأنه� تغذي اأكرث من الفيت�مين�ت. اأن هذه االأ
- حني يطلب منك حقنة يف الوقت الذي ميكن اعط�ء ال�سخ�ص الدواء من طريق الفم : ميكنك اأن تن�سحه ب�أن ي�أخذه من طريق الفم 

ن ذلك اأ�سلم. ، الأ
�سربين  �سربين اخل��ص املكلف ، ميكنك اأن ت�سجعه على �سراء االأ - حني يريد اأحدهم �سراء دواء للزك�م اأو احل�سول على نوع من اأنواع االأ

�سيت�مينوفني ( و�سرب الكثري من ال�سوائل. الع�دي )اأو االأ
مور للن��ص اإذا بحثت عن املعلوم�ت املطلوبة فى هذا الكت�ب ، وقراأته� معهم. �سيكون من ال�سهل عليك اأن ت�سرح هذه االأ

خرى املطلوبة يف العدة الطبية املنزلية اأو  مدادات االأ دوية واالإ دوية املفيدة فقط : زود خمزنك ب�الأ هم من كل ذلك هو اأن تبيع االأ واالأ
دوية ب�أ�سم�ئه�  مرا�ص ال�س�ثعة يف منطقتك. ح�ول اأن تتمون ب�الأ خرى الالزمة لبع�ص االأ دوية االأ �س�فة اإىل االأ العدة الطبية الريفية ، ب�الإ
رخ�ص.  امتنع  دوية املعروفة ب�أ�سم�ئه� التج�رية ، ميكنك اأن تخت�ر امل�رك�ت االأ رخ�ص ثمنً�، والتي ترتكب منه� االأ اجلني�سة والعلمية ، االأ

دوية ”الوهمية ” عدمية الف�ئدة. دوية الف��سدة اأو املزورة اأو االأ دوية التي ف�تت مدة ا�ستعم�له� اأو االأ عن بيع االأ
دوية  اإن خمزنك ميكن اأن ي�سبح مرجعً� للن��ص يتعلمون فيه االهتم�م  ب�سحتهم ب�أنف�سهم. اإن جن�حك هو يف جعل الن��ص ي�ستعملون االأ
بذك�ء، ويف الت�أكد من اأن كل �سخ�ص ي�سرتي دواء م� يعرف مت�مً� طريقة ا�ستعم�له ، ومقدار اجلرعة ، وخم�طر الدواء، واالحتي�ط�ت 

الالزم اتخ�ذه� عند تن�وله. اإن جن�حك يف ذلك يعني اأنك توؤدي ملجتمعك خدمة ممت�زة.
حظً� �سعيدًا!
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ال�صفحات  الزرقاء: معلومات جديدة
يدز اأو ال�سيدا وهو  اأ�سفن� عدة موا�سيع جديدة اىل هذه الطبعة امل�ستحدثة من كت�ب ”حيث ال يوجد طبيب ”. ومن هذه املوا�سيع االإ
دم�ن واملخدرات والت�سمم الكيم�وي  جه��ص واالإ مر�ص جديد ينت�سر ب�سرعة يف معظم اأنح�ء الع�مل. وموا�سيع اأخرى مثل: اخلت�ن واالإ
وال�سرط�ن. واأ�سفن� معلوم�ت عن مه�رات مثل قي��ص �سغط الدم  وفح�ص ال�سل. وا�ستكملن� معلوم�ت بع�ص موا�سيع يف ف�سول الكت�ب 
�سرة واحلمل وتغذية الو�سع ومن�ذج �سجل النمو من الع�مل العربي. )راجع حمتوي�ت الكت�ب واأرق�م  مثل : ا�ستخدام و�س�ئل تنظيم االأ

ال�سفح�ت فيه�(.

يدز ، اأو ال�صيدا )راجع اأي�صاً الف�صل 81( االإ

يدز ، مر�ص حديث وخطري �سببه فريو�ص ينت�سر من �سخ�ص اإىل اآخر. يوجد اليوم يف معظم بالد الع�مل ومنه� البلدان العربية ، ويزداد  االإ
عدد امل�س�بني به يوم بعد يوم.

يدز هو فريو�ص ”نق�ص املن�عة الب�سرية“ )HIV(. واملر�ص نف�سه ي�سمى ”مر�ص نق�ص املن�عة املكت�سبة ”  الفريو�ص الذي ي�سبب االإ
يدز يف فل�سطني وم�سر واجلزيرة العربية وكلمة ال�سيدا )وهي كلمة فرن�سية  اأو ”متالزمة العوز املن�عي“. وقد �س�ع ا�ستخدام كلمة االإ
 Acquired وىل ال�سم املر�ص يف االنكليزية  حرف االأ AIDS: ا�سم مركب من االأ يدز  �سل ( يف بالد املغرب العربي ولبن�ن . )االإ االأ

. )Immune Defficiency Syndrome

يدز  مرا�ص عن طريق اإحداث خلل يف جه�ز املن�عة . فهذا يعني اأن ال�سخ�ص امل�س�ب ب�الأ يدز من قدرة اجل�سم على حم�ربة االأ يقلل االأ
لته�ب الرئوي )النموني�(، اأو ال�سل اأو نوع خطر من �سرط�ن اجللد  �سه�ل اأو االإ ميكن اأن يقع ب�سرعة �سحية عدة م�سكالت خمتلفة ك�الإ
يدز عندما  يدز ب�أمرا�ص يعجز ج�سمهم عن مق�ومته�. ينت�صر االأ �صخا�ص امل�صابون باالأ )بقع بنف�سجية على اجللد(. وميوت معظم االأ

ينتقل الفريو�ص املوجود يف الدم اأوال�صائل املنوي اأو ع�صارة املهبل من �صخ�ص م�صاب اإىل اآخر�صليم. وميكن اأن ينت�صر بوا�صطة :

يدز )اأوال�صيدا( من �صخ�ص يبدو يف كامل �صحته وعافيته. اإذ غ�لبً� م� تظهر عالم�ت املر�ص بعد  مهم : ميكن اأن ينتقل اإليك االأ
ن�س�ن ميكن اأن ينقل  ن�س�ن - ورغم عدم ظهور اأعرا�ص املر�ص عليه ، فهذا االإ مرور اأ�سهر اأو حتى �سنوات على دخول الفريو�ص يف ج�سم االإ
الفريو�ص اىل غريه بوا�سطة العالقات اجلن�صية اأوالت�صارك يف احلقن اأو نقل دمه اىل اآخرين. وميكن اإجراء فح�ص دم للت�أكد من وجود 

الفريو�ص اأو من عدمه.



يدز بوا�صطة  العالقات اليومية العادية: ال ينت�صر االأ
اأو  امل�ء  اأو  الطع�م   بوا�سطة  ينت�صر  ال  اإنه  كل معً�.  االأ اأو  ال�سب�حة  اأو  اللعب  اأو   ، العي�ص يف مك�ن واحد  اأو  ب�مل�س�فحة  ال ينتقل  يدز  االإ

احل�سرات اأو مقعد املرح��ص )التواليت( اأو اأكواب ال�سرب امل�سرتكة. كم� اأنه ال ينت�صر عن طريق التقبيل.

يدز من �سخ�ص اإىل اآخر. وغ�لبً� م� تكون هي تلك العالم�ت  العالمات : تختلف عالم�ت االأ
مرا�ص ال�س�ئعة اإال اأنه� ت�سبح اأكرث حدة وتدوم فرتة اأطول. املعهودة  لالأ

يف ح�ل ظهور اأي من العالم�ت الثالث الت�لية ، وك�ن ال�سخ�ص عر�سً� للمر�ص املتت�يل، فقد 
يدز )ولكن ال ميكنك الت�أكد من ذلك من دون اإجراء فح�ص دم خ��ص(: يكون م�س�ب ب�الأ

- فقدان الوزن املتدرج : ي�س�ب ال�سخ�ص ب�لوهن التدريجي.
إ�صهال ملدة تزيد عن ال�صهرالواحد. - ا

- ارتفاع احلرارة ملدة تزيد عن ال�صهر. وقد ترتفع اأحي�نً� ثم تعود طبيعية.
وقد تظهر على ال�سخ�ص واحدة اأو اأكرث من العالم�ت الت�لية :

- �سع�ل )كحة ( قوي يدوم فرتة اأكرث من �سهر.
- القالع يف الفم )اأنظر �ص 232( .

- تورم يف الغدد اللمف�وية يف اأي مك�ن يف اجل�سم )�ص 88(.
- طفرات جلدية.

ع�س�ء التن��سلية والردفني. - ت�آليل اأو قروح توا�سل النمو وال تزول مع املع�جلة ، خ��سة حول االأ
وق�ت. - �سعور ب�لتعب معظم االأ

�س�بة  ب�ل�سل )�ص 179( اأو الزون� )العقبولة اأو الهرب�ص املنطقي، �ص 204(. يدز اأكرث عر�سة  لالإ �سخ��ص امل�س�بون  ب�الأ - ويكون االأ
- وقد ي�س�ب ال�سخ�ص مب�سكالت فى جه�زه الع�سبي ومنه� فقدان الذاكرة والقدرة على التفكري.

املعاجلة:
يدز هي يف حم�ربة االلته�ب�ت ، تتوجه  يدز. ونظرًا اإىل اأن م�سكالت ال�سخ�ص ال�سخ�ص امل�س�ب ب�الإ ال يوجد حتى يومن� دواء ي�سفي االإ

املع�جلة اإىل:
�سه�ل )152(. �س�بة ب�الإ - تن�ول حملول مع�جلة اجلف�ف يف ح�ل االإ

- ملع�جلة املونيلي� )القالع ( : ا�ستخدام بنف�سجي اجلنطي�ن اأو الن�ست�تن اأوامليكون�زول )انظر �ص 232 و373(.
- على الت�آليل : و�سع حم�ص ”الب�يكلورواأ�سيتك“ اأو البودوفيلني )انظر �ص 374 و 402(.

�سبريين  ويخف�ص احلرارة املرتفعة جدًا عن طريق اال�ستحم�م  مب�ء   - ملع�جلة ارتف�ع احلرارة : يتن�ول ال�سخ�ص الكثري من ال�سوائل واالأ
ف�تر اأو معتدل الربودة.

- ملع�جلة ال�سع�ل )الكحة( وااللته�ب الرئوي )النزلة ال�سدرية ، انظر �ص 170 و 171( : اإعط�ء امل�س�دات احليوية ، واإجراء فح�ص 
ال�سل )�ص 437( اإذا ا�ستمر ال�سع�ل واحلرارة فرتة طويلة. وينبغي اأي�سً� العمل على معرفة الن�س�ئح والت�سهيالت املحلية للوق�ية ومع�جلة 

يدز. �سخ��ص امل�س�بني ب�الأ ال�سل عند االأ
- للحد من حك�ك اجللد )�ص 389( ومع�جلة الته�ب اآخر ي�سيب الب�سرة : ا�ستخدام م�س�د اله�ست�مني )202(.



كل املغذي )راجع الف�سل 11( ، وعليه جتنب  يدز اأن يبقى �سليمً� عن طريق االأ - االهتم�م ب�لتغذية : يتوجب على ال�سخ�ص امل�س�ب ب�الأ
التدخني و�سرب الكحول وا�ستخدام املخدرات. وعليه اأن ين�م جيدًا ويوفر لنف�سه الراحة.

يدز اأو ين�م منفردًا . فالعدوى ال تنتقل من خالل املالم�صة اأو التنف�ص.  من املهم  ال يوجد م� يدعو اإىل اأن يعي�ص ال�سخ�ص امل�س�ب ب�الأ
يدز على التع�ي�ص مع مر�سهم وي�س�عدهم  �سخ��ص امل�س�بني ب�الإ �صدقاء املحبة وامل�صاندة والعطف مم� ي�س�عد االأ هل واالأ اأن يوفر االأ

اأي�سً� على اأن يتهي�أوا ملواجهة املوت )اأنظر �ص 330(.

يدز: الوقاية من االأ
- كونوا خمل�سني ل�سرك�ئكم يف احلي�ة.

الواقي  )انظر �ص 290(.  مع��سرة جن�سية  ال�س�بق  اآخر يف  �سخ�س�  اأحدكم�  ع��سر  الذكري يف اجلم�ع يف ح�ل  الواقي  ا�ستخدموا   -
يدز. �صابة باالإ الذكري يقلل من اإمكانية االإ

�سخ��ص الذين يحقنون  �سخ��ص الذين مي�ر�سون عالق�ت جن�سية مع اأ�سخ��ص متعددين اأو، املوم�س�ت اأو مع االأ - جتنبوا اجلم�ع مع االأ
اأنف�سهم ب�ملخدرات.

مرا�ص املنقولة جن�سيً� يف بداي�ته�، وخ��سًة،  تلك التي ت�سبب قروحً�. - ع�جلوا االأ
- ال تقبلوا اأي حقنة دون الت�أكد من اأنه� معقمة اأو جديدة ، ومل ت�ستعمل يف ال�س�بق . يجب على العاملني والعامالت يف احلقل ال�صحي 

إبرة اأو حمقنة دون تعقيمها اأواًل )�ص 74(. عدم اإعادة ا�صتخدام اأي ا
بر واملح�قن مع �سخ�ص اآخر من دون تعقيمه� ب�لكلور  - ال حتقنوا اأنف�سكم ب�ملخدرات غري امل�سروعة. واذا حدث ذلك  فال  تت�س�ركوا  االأ

اأو غليه� يف امل�ء مدة 20 دقيقة.
بر والت�سطيب والو�سم وغريه. ذن ، ووخز االإ دوات املختلفة امل�ستخدمة يف الوالدة ، واخلت�ن ، وثقب االأ - ت�أكدوا من غلي وتعقيم االأ

م�كن التي تكون مراقبة الدم به�  اإال عند ال�سرورة الق�سوى. ويف االأ اأي نقل للدم من دون فح�صه. وال تتقبلوا نقل الدم  - ارف�صوا 
يدز. حمدودة ، ت�أكدوا من اأن الدم الذي ينقل اإليكم قد جرى فح�سه واأنه خ�ليً� من فريو�ص االإ

�سخ��ص الذين ي�ستخدمون املخدرات  - ابحثوا عن الطرق والو�س�ئل لتوعية ”اأطف�ل ال�سوارع ” وامل�سردين ، والعم�ل امله�جرين ، واالأ
يدز. �س�بة ب�الأ كرث عر�سة لالإ �سخ��ص االأ واالأ

يدز من طريق ال�سعي اىل توزيع املوارد توزيعً� اأف�سل ، من اأجل حت�سني احلي�ة على امل�ستوى  بعد، ميكن الوق�ية من االإ - على املدى االأ
االقت�س�دي  واالجتم�عي ، بحيث ال ت�سطر الع�ئلة اإىل التفكك والت�سرد، وال ي�سطر الن��ص 

دم�ن. اإىل مم�ر�سة اجلن�ص من اأجل العي�ص اأو الهرب اىل االإ

�سه�ل اأو  يدز، والذين يع�نون من ارتف�ع احلرارة اأو االإ �سخ��ص امل�س�بون ب�الأ ويحت�ج االأ
�سخ��ص الذين يهتمون  مل اإىل رع�ية خ��سة. وميكن القي�م بذلك من دون تعري�ص االأ االأ

تي للوق�ية من ن�سر الفريو�ص: ي خطر. وعلين� تذكر االآ بهم الأ
�صهال مع دم ، اأو القيء )الطر�ص / مع دم قد  - اإن نقل الدم ، اأوالقروح املفتوحة ، اأواالإ
مك�ن من طريق لب�ص قف�زات  فرازات قدر االإ يدز. جتنبوا مل�ص هذه االإ ين�سر فريو�ص االأ

يدي عدة مرات. )كفوف / جوانتي( من املط�ط ، واغ�سلوا االأ
اأو الدم :  �سرة واملن��سف والتي قد تبلله� اإفرازات اجل�سم  - اعتنوا ب�لثي�ب واأغطية االأ

اغ�سلوه� يف م�ء ح�ر مع �س�بون اأوا�سيفوا اإليه� �سيئً� من الكلور.
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العالمات:

- تظهر على الع�سو الذكري اأو املهبل اأو فتحة ال�سرج اأو الردفني اأو الفخذين 
نقطة واحدة )فق�مة م�ء( اأو مدة نفط�ت �سغرية وموؤملة جدًا ت�سبه ر�سة امل�ء 

على الب�سرة.
- تتفتح النفط�ت وت�سكل تقيح�ت �سغرية ومفتوحة.

- تن�سف التقيح�ت ت�ركة ق�سرة.

اأكرث وقد ي�س�حبه� ارتف�ع احلرارة والق�سعريرة وانتف�خ فى العقد اللمف�وية فى املغنب. وقد  اأو  اأ�س�بيع  وقد تدوم مثل هذه القروح 3 
ت�س�ب الن�س�ء ب�سعوبة فى التبويل.

يبقى الفريو�ص يف اجل�سم بعد غي�ب العالم�ت. وميكن اأن تظهر نفط�ت جديدة بعد اأ�س�بيع اأو �سنوات الحقة. وتظهر القروح اجلديدة 
ول ذاته اإال ان عدده� يكون اأقل وتكون اأقل اأملً�. وهي ت�سفى ب�سرمة اأكرث. ع�دة يف املك�ن االأ

املع�جلة:
ال يوجد دواء ي�سفي من الهرب�ص : ح�فظوا على نظ�فة املنطقة امل�س�بة . وال مت�ر�سوا اجلن�ص عند وجود النفط�ت اأو القروح حتى ولو 

ا�ستخدمتم الواقي الذكري.
اغ�سلوا اأيديكم ب��ستمرار وح�ولوا اأال تلم�سوا القروح كي ال تنت�سر العدوى اإىل العينني يف ح�ل فركهم� بعد مل�ص القروح.

حتذير: يلتقط املولود اجلديد الهرب�ص يف اأثن�ء الوالدة من اأمه اإذا ك�نت م�س�بة بقروح. وهذا اأمر �سديد اخلطورة. يجب اأن تخربي 
الطبيب اأو الع�ملة ال�سحية اأو الداية ب�إ�س�بتك ب�لهرب�ص التن��سلي.

ال�صنكرويد )القرحانة ، �صبيه الزهري(
العالم�ت:

ع�س�ء التن��سلية اأو فتحة ال�سرج. - تقرح موؤمل ولني على االأ
- قد تت�سخم الغدد اللمف�وية يف املغنب )وتعرف ب ”بيوبو ”(.

املعاجلة:
رثرومي�سني )�ص 355( مدة 7  اأو االإ - ن�ستخدم الكوترميوك�س�زول )�ص 358( 

اأي�م.
- من احلكمة يف كثري من احل�الت ، تطبيق عالج الزهري يف الوقت ذاته )�ص 237(.

- يف ح�ل انتف�خ الغدد اللمف�وية قد توجد �سرورة لت�سريف اإفرازاته�. راجعوا يف ذلك الطبيب اأو الع�مل ال�سحي.

اخل�صية املعلقة )اخل�صية املحتجزة(:
قد يولد املولود الذكر بخ�سية حمتجزة اأو ع�لقة ، اأي اأنه� ال تنزل يف الكي�ص )ال�سفن ( اأو خم�سمة متنقلة. واخل�سية الع�لقة قد حترم 
الطفل من اخل�سوبة يف امل�ستقبل. نفح�ص كل مولود ذكر ونت�أكد من نزول خ�سيته. عند العجز عن حت�س�سه� ن�ست�سري الطبيب اأو الع�مل 

ال�سحي.



اخلتان )الطهور، اخلفا�ص (
اخلت�ن )وبخ��سة خت�ن الذكور( ع�دة اجتم�عية يف معظم بالد امل�سرق. واخلت�ن ال ي�سكل �سرورة �سحية ، وهو ال يوؤذي ال�سبي�ن . ولكن 

قالع عن هذه العادة )انظراأدناه (. اخلتان يوؤذي البنات وي�صكل خطراً كبرياً عليهن ، لذا يجب ت�صجيع النا�ص على االإ
نبوب راأ�ص الع�سو الذكري للمولود احلديث . وهذا اأمر طبيعي م� دام البول يخرج طبيعيً�. وال  ختان ال�صبيان : تغطي جلدة �سكل مثل االأ
تنثني هذه اجللدة بقوة اإىل الوراء اإال بعد اأن يبلغ الطفل حوايل الع�م الرابع ، وهذا اأمر طبيعي وال ي�ستلزم اخلت�ن ملع�جلته. ال حت�ولوا 

اأن ت�سدوا اجللدة بقوة اإىل اخللف.
حمرار وتنتفخ وت�سيق بحيث ي�سبح التبويل موؤملً�. يف هذه احل�ل يحت�ج الطفل اإىل اخلت�ن .  يف بع�ص احل�الت ، ت�س�ب هذه اجللدة ب�الإ

وت�س�عد ع�دة اخلت�ن على جتنب هذه امل�سكلة.
يف الع�دة ، يقوم بخت�ن الذكور الداية اأو املطهر الق�نوين، ”حالق ال�سحة ” اأو �سخ�ص اآخر متمر�ص )ويجري اخلت�ن اليوم يف كثري من 
امل�ست�سفي�ت بعد الوالدة مب��سرة (. عند اخلت�ن يجب ا�ستعم�ل م�سرط معقم اأو �سفرة جديدة عند ق�ص قطعة �سغرية من هذه اجللدة 
فوق راأ�ص الع�سو الذكري . ينتج بع�ص النزف عن ذلك. من�سك الع�سو الذكري اإم�س�كً� حمكمً� بقطعة قم��ص اأو �س��ص مدة 5 دق�ئق حتى 

يتوقف النزف.

واذا ا�ستمر النزف ، نغ�سل الدم املتجمع ب�مل�ء النظيف، ونقر�ص طريف اجللد قم��ص نظيفة حتى يتوقف النزف. ال ح�جة ال�ستخدام 
دوية. االأ

ختان البنات:
اأو  خالقية  االأ اأو  الدينية  الن�حية  من  يربره  م�  يوجد  وال  تعرفه.  ال  البلدان  فمعظم   ، الع�مل  ن�س�ء  على جميع  قدرًا  لي�ص  البن�ت  خت�ن 
ال�سحية. وهو ال مي�ر�ص يف اجلزيرة العربية وبالد ال�س�م والعراق والكويت واملغرب العربي. وم� زال موجودًا  لدى اأهل وادي النيل يف 

م�رات العربية واأرتري�. م�سر واأهل ال�سم�ل يف ال�سودان  وبع�ص  من�طق اليمن واالإ
ويكون خت�ن البن�ت بق�ص واإزالة العقدة اللينة )البظر( املوجودة يف مقدمة املهبل. ويف بع�ص احل�الت يتم ق�ص اأجزاء من �سفرتي املهبل 
�س�بة  كليً�. اإن اإزالة البظر اأمر م�س�به لقنع راأ�ص الع�سو الذكري ! يجب منع خت�ن البن�ت كليً�. اإن الفت�ة التي مت خت�نه� تتعر�ص تكرارًا لالإ
ب�لته�ب�ت البول واملهبل وتع�ين �سعوب�ت عند الوالدة واأثن�ء اجلم�ع. ف�ساًل عن ذلك ، ف�خلت�ن نوع من الت�سويه املتعمد وانته�ك لكرامة 

ن�ث ”(. نثى وحقوقه� . )وت�سمي بع�ص املجموع�ت خت�ن البن�ت : ”الت�سويه اجلن�سي لالإ االأ
وهن�ك خطر ح�سول نزف �سديد يف اأثن�ء عملية خت�ن البن�ت ، وقد متوت الطفلة يف غ�سون دق�ئق . اإذا 

جزاء التي ح�سل مثل هذا النزف يجب الت�صرف ب�صرعة : نغ�سل االأ
يك�سوه� الدم الكت�س�ف م�سدر النزف ، ون�سغط عليه بقوة مدة 5 دق�ئق . اإن مل يتوقف النزف نوا�سل 
للم�س�عدة  طلبً�  الطبيب  اأو  ال�سحي  الع�مل  اإىل  الطفلة  نقل  اأثن�ء  يف  وذلك  النزف  نقطة  على  ال�سغط 

الفورية.



العناية اخلا�صة باملولود قبل اأوانه )اخلديج(
والطفل دون الوزن الطبيعي - ح�صنة الكنغر
)راجع اأي�سً� العن�ية ب�ملولود اجلديد ، الف�سل 19، �ص 270 - 275(

يحت�ج الطفل الذي يولد �سغريًا جدًا )وزنه اأقل من 2.5 كلغ( اإىل عن�ية خ��سة : ن�أخذ املولود اإىل مركز �سحي اأو م�ست�سفى اإن اأمكن 
تي: م التدفئة واحلم�ية ذاته� للطفل ال�سليم ك�الآ حيث يو�سع يف ح��سنة خ��سة توؤمن له الدفء واحلم�ية. وميكن اأن توؤمن االأ

م الطفل ع�ريً� )مع حف��سة اأو بدونه�( مب��سرة على ج�سمه� داخل ثوبه� . حتى يبقى الطفل ”واقفً�“ وحم�طً� بثدييه�. مل  - ت�سع االأ
م  وي�سهل االمر عند ارتداء قمي�ص اأو ثوب وا�سع اأو بربط حزام عري�ص على خ�سر االأ
وهذا ي�سكل ”جرابً�“ حلمل الطفل مت�مً� مثل جراب اأنثى ”حيوان الكنغر“ الذي حتمل 

فيه �سغريه� كيفم� حتركت(.
م الطفل ير�سع الثديني كم� ي�س�ء، على ان تكون الر�س�عة مرة كل �س�عتني  - ترتك االأ

قل. على االأ
م م�سنودة الظهر حتى يبقى الطفل ”واقفً�“. - تن�م االأ

- تغ�سل وجه الطفل وعجزه )ردفيه ( كل يوم.
اأن تلب�سه  اأنه يربد ميكنه�  اأح�ست  اإذا  بقاء الطفل دافئاً كل الوقت.  م من  تت�أكد االأ  -

ثي�ب اإ�س�فية وتغطي راأ�سه .
م اأو تقوم ب�أ�سغ�ل اأخرى، تطلب من الوالد اأو �سخ�ص اآخر من اأ�سرته�  - عندم� ت�ستحم االأ

اأن يح�سن الطفل كم� تفعل هي.
التطعيم�ت  وتت�أكد من ح�سوله على   . ب�نتظ�م  ال�سحي  املركز  م مع طفله�  االأ - تزور 

الالزمة.
م الطفل احلديد والفيت�مين�ت - وخ�سو�سً� الفيت�مني ”د“. - تعطي االأ

ذن ال�صمع يف االأ
ذن اأو قد تتجمع كتلة ق��سية قرب  ذن. بع�ص الن��ص يتجمع لديهم الكثري من ال�سمع يف االأ من الطبيعي اأن يوجد �سيء من ال�سمع يف االأ

ذن فال يعود ال�سخ�ص ي�سمع ب�سكل جيد. ذن. وهذا قد ي�سد قن�ة االأ طبلة االأ
املعاجلة:

نب�تي  تليينه عن طريق و�سع ب�سع قطرات من زيت  اأواًل  ينبفي   ، ال�سمع  وللتخل�ص من 
ذن املعنية يف  ذن. ثم نطلب من ال�سخ�ص اال�ستلق�ء على ج�نبه بحيث تكون االأ دافئ يف االأ
ذن جيدًا عن طريق �سب عدة اأكواب من  على وملدة 15 دقيقة . بعده� نغ�سل االأ اجل�نب االأ

ذن )ال ت�ستعملوا م�ء �س�خنً�(. امل�ء الدافئ  يف االأ
برة منه�. منلوؤه� ب�مل�ء  جراءات ال�س�بقة ، ن�ستعمل حمقنة بعد اأن نزيل االإ واإن مل تنجح االإ
ذن. نكرر العملية عدة مرات حتى يخرج ال�سمع. نتوقف  الدافئ  وندفعه داخل قن�ة االأ
ال�سمع نطلب  ب�إخراج  جراء  االإ اإن مل ينجح هذا  الدوار.  اأو  ب�لدوخة  ال�سخ�ص  اإذا �سعر 

امل�س�عدة الطبية.



الل�صمانيا�ص�ص
و�سط وجنوب املك�سيك واأمريك� الالتينية واأمريك� اجلنوبية. ينتقل االلته�ب من �سخ�ص  وتوجد هذه امل�سكلة يف اأفريقي� والهند وال�سرق االأ

اإىل اآخر بوا�سطة ح�سرة رملية ت�سيب ال�سخ�ص الذي تل�سعه.

وبع�ص اأنواع املر�ص ي�سبب عطاًل داخل اأع�س�ء اجل�سم )الل�سم�ني��س�ص الع�سوية : ”الكال - اآزار ” وحمى دمدم(. وي�سعب ت�سخي�ص 
هذه احل�الت وتكون مع�جلته� مكلفة ومعقدة. اطلبوا امل�س�عدة الطبية حيث اأمكن.

اأم� اإ�س�ب�ت اجللد فمع�جلته� اأ�سهل.
�س�بة ب�لل�سم�ني�مي�ص اجللدية : عالم�ت االإ

- تنتفخ منطقة ل�سعة احل�سرة بعد 8-2 اأ�س�بيع.
- يتحول االنتف�خ اإىل تقرح مفتوح وغ�لبً� م� ي�سحبه قيح ) �سديد(.

- ت�سفى القروح بنف�سه� وقد ي�ستغرق ذلك عدة اأ�س�بيع اأو قد تطول الفرتة اإىل حواىل ال�سنتني.
- قد تلتهب التقرح�ت التي ت�سببه� اجلراثيم ب�سهولة.

املع�جلة :
- نغ�سل القروح مب�ء ب�رد )بعد غليه لتعقيمه (.

- ن�سع كم�دات م�ء �س�خنة )لكن لي�ست ح�مية كي ال حترق اجللد( ملدة 15-10 دقيقة.
- ن�سع الكم�دات مرتني يوميً� وملدة 10 اأي�م . غ�لبً� م� ت�سفي املع�جلة احلرارية القروح كليً�.

- اإذا التهب التقرح )ظهر احمرار واأمل ( : نعطي امل�س�دات احليوية.

دودة غينيا
وهي دودة رفيعة وطويلة تعي�ص حتت اجللد وتخلق قروحً� موؤملة على الركبة اأو القدم اأو اأي مك�ن اآخر يف اجل�سم. وقد يبلغ طول الدودة 

و�سط. التي ت�سبه خيطً� اأبي�ص طوياًل اأكرث من مرت واحد. وتتواجد دودة غيني� يف اأجزاء من اأفريقي�  والهند  وال�سرق االأ
تي: تنتقل دودة غيني� من �سخ�ص اإىل اآخر ك�الآ



العالمات:
- انتف�خ موؤمل يف الركبة اأو القدم اأو اخل�سيتني اأو اأي مك�ن اآخر يف اجل�سم.

- بعد ا�سبوع تتكون نفطة �سرع�ن م� تنفتح وت�سبح تقرحً�. وغ�لبً� م� تنفتح النفطة عندم� يكون ال�سخ�ص واقفً� يف امل�ء اأو ي�ستحم. وقد 
خري من الدودة البي�س�ء )اخليطية ال�سكل( ن�تئً� من القرح. ي�س�هد اجلزء االأ

مل واالنتف�خ وقد ي�ستحيل امل�سي. ويف بع�ص احل�الت ي�س�ب ال�سخ�ص ب�لكزاز اأو التيت�نو�ص. - اإذا تو�سخ القرح والتهب ، ينت�سر االأ

املعاجلة:
الدودة  راأ�ص  يخرج  حتى  ب�رد  مب�ء  امل�س�بة  املنطقة  ننقع  القرح.  نظ�فة  على  نح�فظ   -

منه.
- نربط الدودة بخيط  ونلفه حول عود رفيع ون�سد برفق بع�ص ال�سيء كل يوم. وقد ي�ستغرق 
ن ذلك قد  مر اأ�سبوع  اأو اأكرث. قد يكون طول الدودة مرتًا اأو اأكرث! ح�ولوا اأال تقطعوه� الأ االأ

ي�سبب الته�ب خطرًا.
اإىل  الدودة  �سد  عملية  ولت�سهيل  احل�لة  لتخفيف  الثي�بندازول  اأو  املرتونيدازول  نتن�ول   -

دوية ال تقتل الدودة(. اخل�رج )هذه االأ
- نحقن امل�س�د للكزاز اأو التيت�نو�ص.

مل ، اأحمرار، انتف�خ ، وارتف�ع احلرارة ( نتن�ول البن�سلني اأو  - اإذا التهب القرح )انت�س�ر االأ
الديكلوك�سي�سيلني اأو م�س�دًا حيويً� م�س�بهً�.

الوقاية:
الوحيد حفرة مفتوحة ، فال ت�سربوا منه�  امل�ء  واإذا ك�ن م�سدر  لل�سرب.  النظيف  - ن�ستخدم م�ء احلنفية 
مب��سرة : ن�سب امل�ء يف جرة وجنعله مير عرب قطعة قم��ص نظيفة مربوطة حول عنق اجلرة. قطعة القم��ص 

ت�سفي امل�ء من الريع�ت.
ف�سل بن�ء درج للو�سول اإىل حفرة املي�ه بحيث ال ينزل الن��ص اإىل امل�ء. - ومن االأ

- اأو نبني بئرًا حول م�سدر امل�ء بحيث ي�سحب الن��ص امل�ء منه بحبل ودلو )�سطل(.

إذا امتنعوا عن اال�صتحمام فيه . وبهذه الطريقة ميكن  ا اأو  إذا امتنع النا�ص عن النزول يف املاء امل�صتخدم لل�صرب  ا التنتقل العدوى 
تدريب الق�صاء على هذه امل�صكلة يف منطقكم.



اإ�صابات الطوارىء الناجتة عن برودة الطق�ص
فقدان حرارة اجل�صم:

عندم� يكون الطق�ص ب�ردًا اأو رطبً�  اأو  ع��سفً�،  ف�إن بع�ص الن��ص 
الذين ال يرتدون األب�سة دافئة يفقدون احلرارة من ج�سمهم . وهذا 
اأمر�سديد اخلطورة ، اإذ غ�لب م� ال يدرك ال�سخ�ص م� يحدث له 

ب�سبب ت�سو�ص فكره ، مم� مينعه من طلب امل�س�عدة.

العالمات:
- ارتع��ص ال ي�ستطيع ال�سخ�ص التحكم به

- بطء اأو عدم و�سوح فى الكالم
- التعرث اأثن�ء امل�سي

- عدم القدرة على التفكري بو�سوح
- ال�سعور ب�لتعب ال�سديد

املعاجلة :
- ن�أخذ ال�سخ�ص ب�سرعة اإىل مك�ن ج�ف حممي من الريح والهواء 

الب�رد .

- نغري ثي�به اإذا ك�نت مبتلة ونغطيه )اأو نلب�سه ( مالب�ص اأخرى ج�فة . نلف بط�ني�ت ج�فة حول ج�سمه.

- نت�أكد من تغطية  راأ�سه ، وقدميه ويديه.

 - ن�سعى اإىل تدفئة ج�سم امل�س�ب ، )وميكن اأي�سً� و�سع ب�سعة حج�رة يف الن�ر حتى ت�سخن ثم نلفه� يف قطعة قم��ص ون�سعه� على �سدر 
ال�سخ�ص امل�س�ب ، وظهره ومغبنه ( اأو ن�ستعمل و�سيلة اأخرى من��سبة.

تنبيه : يجب عدم تدفئة ال�صخ�ص امل�صاب ب�صرعة �صديدة 
فذلك قد ي�صبب م�صكالت يف القلب قد توؤدي اإىل الوفاة.

طفل  امل�س�ب  ك�ن  واإذا  دافئً�.  ال�سخ�ص  بق�ء  الإ بو�سعن�  م�  كل  نبذل   -
�سغري. ن�س�ركه حرارة ج�سمن� من خالل و�سعه على �سدرن� )على طريقة 
�سخ�ص  من   - امكن  اإن   - ونطلب   ، ونح�سنه  ن�ستلقي  او  ”الكنغر“( 
اأو  خر. وميكن اأي�سً� البق�ء قرب املدف�ة  اآخر ان يح�سنه من اجل�نب االآ

ا�ستخدام و�سيلة تدفئة اأخرى )انتبه : ال ت�سبب حريقً� !(.

- نقدم اإىل امل�س�ب طع�مً� و�سرابً� حملى مثل ال�سكر وال�سك�كر والع�سل 
والف�كهة اأو ع�سري الف�كهة . ويف ح�ل عدم وجود ال�سك�كر نقدم اإليه طع�مً� ن�سويً� ك�خلبز والرز والك�سك�ص والبط�ط�.

- تكون ح�ل ال�سخ�ص خطرة جدًا اإذا توقفت الرع�سة وا�ستمرت اإحدى العالم�ت ال�س�بقة الذكر، اأو اإذا فقد وعيه . ن�ستمر يف حم�والت 
تدفئته ونطلب امل�صاعدة الطبية ب�صرعة.



طفال واملر�صى حاالت انخفا�ص احلرارة اخلطرية عند االأ
�سخ��ص ال�سعف�ء اأو امل�س�بون ب�سوء التغذية معر�سني لفقدان حرارة اأج�س�مهم ب�سرعة وخ��سة  طف�ل واملر�سى وامل�سنون واالأ يكون االأ
عندم� يكون اجلو ب�ردًا اإىل درجة تنخف�ص معه� حرارة اجل�سم اإىل م� دون الدرجة الطبيعية . وقد تتطور العالم�ت املذكورة اأعاله اإىل 

درجة توؤدي اإىل وف�ة ال�سخ�ص. ح�ولوا اأن ترفعوا من حرارة اجل�سم عن طريق املح�فظة على ج�سم ال�سخ�ص دافئً�.

اجللد املتجمد )ق�صية اجلليد اأول�صعة الربد(
اإذا تعر�ص ال�سخ�ص للجليد من دون مالب�ص واقية فقد تتجمد يداه وقدم�ه واأذن�ه ، ويف بع�ص احل�الت يتجمد وجهه . اإنه� ق�سمة اجلليد 

اخلطرية جدًا، اإذ ميوت اجللد وي�سبح لونه اأ�سود فيم� بعد اإذا ح�سل جتمد ت�م )�ص 213( . وقد ن�سطر اإىل برت اجلزء امل�س�ب.

عالمات اجللد املتجمد:
- تبداأ بتخدير، غ�لبً� م� يرافقه اأمل ح�د يف جزء من اجل�سم ، 

- مع جتمد اجلزء امل�س�ب ينعدم كل اإح�س��ص فيه ، ه ي�سحب لون 
اجلزء امل�س�ب وجنده ق��سيً� عند مل�سه.

معاجلة احلاالت املعتدلة : تكون احل�لة معتدلة اإذا ك�ن اجللد 
م� زال لينً� عند مل�سه . نلف الطرف امل�س�ب بثي�ب ج�فة وندفئه 
عن طريق جعله يالم�ص جزءًا اآخر من ج�سم ال�سخ�ص اأو ج�سم 
�سخ�ص اآخر. نح�ول اأن جنعله يوا�سل احلركة ونبتعد عن مك�ن 

ال�سقيع يف اأ�سرع وقت ممكن.

معاجله احلاالت ال�صديدة من اجللد املتجمد:
تنبيه : ال نبداأ مبع�جلة ح�لة اجللد املتجمد ب�سدة اإال عندم� ن�سبح يف مك�ن ي�سمح بت�أمني تدفئة ك�ملة للج�سم كله يف اأثن�ء املع�جلة 
ف�سل اأن نرتك يدًا اأو قدمً� متجمدة ب�سع �س�ع�ت من اأن ندفئه� ثم نرتكه� تتعر�ص لل�سقيع مرة  وبعده� . وال�سبب يف ذلك اأنه من االأ

اأخرى.

عند الو�سول اإىل الدف ء يف مك�ن حممي من اجلليد:

- منالأ وع�ءًا وا�سعً� ب�مل�ء الدافىء )ولي�ص احل�ر( والذي حتتمل اليد حرارته عندم� ن�سعه� فيه.
- نغمر اجلزء املتجمد من اجل�سم يف الوع�ء حتى يدف�أ.

- ن�سيف املزيد من امل�ء الدافىء عندم� يربد امل�ء ونخرج اجلزء امل�س�ب من الوع�ء اأثن�ء اإ�س�فة امل�ء الدافىء . تذكر: اإن ال�سخ�ص 
ح�س��ص يف املنطقة املعنية ولذا قد ي�س�ب بحروق ب�سهولة. امل�س�ب يفقد االإ

مل. �سبريين اأو الكوديني ملع�جلة االأ - ي�سبح اجلزء املتجمد موؤملً� ب�سدة عندم� يدف�أ. ن�ستخدم االأ
- نعتني ب�ملنطقة التي ك�نت متجمدة كم� نعتني ب�إ�س�بة اجلرح العميق اأو احلرق ال�سديد. نطلب امل�س�عدة الطبية ، ف�حل�لة قد تتطلب 

جزاء امليتة جراحيً�. يف بع�ص احل�الت اإزالة االأ



�صغط الدم
قي��ص �سغط الدم مه�رة مهمة للع�ملني ال�سحيني والداي�ت. وهو و�سيلة مفيدة وخ��سة يف فح�ص:

- الن�س�ء احلوامل.
مه�ت قبل الوالدة واأثن�ءه�. - االأ

ن�س�ن الذي ينزف نزف داخليً� اأو خ�رجيً�. - االإ
لرجي�(. ن�س�ن الذي قد يكون م�س�بً� ب�ل�سدمة ومنه� �سدمة احل�س��سية )االأ - االإ

- كل �سخ�ص فوق 40 ع�مً�.
- ال�سخ�ص البدين.

نتف�خ ، اأو ال�سكري ، اأو م�س�كل  - اأي �سخ�ص يع�ين من عالم�ت م�س�كل القلب اأو اجللطة  اأو �سعوبة التنف�ص ، اأو ال�سداع املتكرر، اأو االإ
وردة الدموية املنتفخة واملوؤملة. البول املزمنة ، اأو االأ

- ال�سخ�ص املعروف ب�رتف�ح �سغط دمه.
- املراأة التي ت�ستعمل حبوب منع احلمل -اأو تنوي ا�ستعم�له�.

دوات لقي��ص �سغط الدم : هن�ك نوع�ن من االأ

لقيا�ص �صغط الدم :

- نتاأكد من ا�صرتخاء ال�صخ�ص الذي نقي�ص �سغط دمه . ف�إن ك�ن قد اأنهى لتوه مت�رين ري��سية اأو ك�ن غ��سبً� اأو قلقً� فهذا يوؤدي اإىل 
ارتف�ع ”ك�ذب ” يف �سغط الدم . ن�سرح له م� نفعله حتى ال يف�ج�أ اأو يخ�ف.

- نربط حزام ال�صغط )رب�ط ال�س�عد( حول اأعلى ذراعه بعد تعريته.
- نقفل �صمام املنفاخ املطاطي : ندير ال�سم�م اإىل اليمني ب�جت�ه عق�رب ال�س�عة.

- ن�صخ ال�صغط اإىل اأكرث من 200 ملليلرت ) ملل ( من الزئبق.
- ن�صع ال�صماعة على ب�طن الكوع.

- ن�صتمع بدقة للنب�ص فيم� نحن نخفف ال�سغط على ال�س�عد ببطء عن طريق فتح ال�سم�م ببطء، وعندم� يهبط موؤ�سر العداد ) اأو 
م�ستوى الزئبق ( ن�صجل قيا�صني:



هذا يحدث عندم� ينخف�ص ال�سغط يف الطوق  وىل يف اللحظة التي نبداأ فيها ب�صماع الدق الهادىء للنب�ص :  -1 ناأخذ القراءة االأ
على يف ال�سري�ن : هذا هو �سغط الدم االنقب��سي )ال�سغط العلوي ، اأو ”الع�يل“ : �س�ستولك (. يحدث �سغط الدم  لي�س�وي ال�سغط االأ

االنقب��سي كلم� انقب�ص القلب دافعً� الدم خ�رج ال�سرايني. ويف احل�الت الع�دية يرتاوح هذا ال�سغط بني 110 و  120 مم من الزئبق.

يحدث  وهذا  يختفي،  اأو  النب�ص  ي�صعف �صوت  عندما  الثانية  القراءة  ناأخذ   . بعن�ية  نن�ست  نحن  فيم�  ال�سغط  نوا�سل خف�ص   2-
عندم� ينخف�ص �سغط الطوق اإىل اأدنى درجة يف ال�سري�ن. هذه القراءة هي �سغط الدم االنب�س�طي )ال�سغط ال�سفلي اأو ”الواطي“ : 

دي��ستوليك(. ويحدث هذا ال�سغط عندم� يرت�ح القلب بني كل نب�ستني. وهو يرتاوح يف الع�دة بني 60 و 80 مم من الزئبق.

عندم� ن�سجل �سغط الدم ، نكتب دائمً� كلت� القراءتني )ال�سغط االنقب��سي و ال�سغط االنب�س�طي(. ف�إذا ك�ن �سفط ا الدم. مثاًل - 
: ك�لت�يل  80“ نكتبه  على   120”

ال�سغط : 120/80 

- 120 هو ال�سغط االنقب��سي اأو الع�يل )�س�ستوليك (

- 80 هو ال�سغط االنب�س�طي اأو ” الواطي“ )دي��ستوليك (
 

ويعلمن� ال�سغط االنب�س�طي عن ح�ل ال�سخ�ص . فعلى �سبيل املث�ل : اإذا ك�ن �سغط �سخ�ص م� 130/ 85 
إرتفاع �صديد يف ال�صغط وعليه اأن يخ�سر  فب�لغ�لب ال داعي للقلق. اأم� اإذا ك�ن 135/ 10 فهو يع�ين من ا
ن ال�سغط االنب�س�طي فوق 100 فهذا  وزنً� اإذا ك�ن �سمينً� اأو اأن ي�ستعمل اأدوية خ��سة خلف�ص ال�سغط. اإذا الأ

دوية اأي�سً�. يتطلب عن�ية خ��سة )عن طريق نظ�م التغذية ورمب� االأ

ن�صان الطبيعي 120/ 80، وهو يرتاوح ب�سورة طبيعية بني 100/60 و 140/90. �صغط االإ

وال داعي للقلق اإذا ك�ن �صغط ال�صخ�ص الطبيعي منخف�صاً.

�س�بة  لالإ تعر�سه  احتم�ل  وان  طوياًل  يعي�ص  ال�سخ�ص  اأن  يعني   ،110/70 اإىل   90/60 املنخف�ص  وال�سغط 
مب�س�كل القلب اأو اجللطة اأقل من غريه.

اإن التدهور الفجائي يف �صغط الدم عالمة خطرة وبخ��سة اإذا انخف�ص دون 60/40. ويتوجب مراقبة �سغط كل �سخ�ص ينزف اأو يواجه 
خطر ال�سدمة .



الت�صمم الكيماوي

املبيدات هي �سموم كيم�وية ت�ستخدم للق�س�ء على اأنواع خ��سة من النب�ت�ت اأو الطفيلي�ت اأو احل�سرات 
خرية ، ب�ت �سوء ا�ستخدام املبيدات م�سكلة  اأو احليوان�ت )مثل مبيدات اجلرذان (. ويف ال�سنوات االأ
كبرية يف البلدان الن�مية. فقد ت�سبب هذه املواد الكيم�وية اخلطرة م�سكالت �سحية �سديدة. وميكن 

اأن توؤدي اإىل خلل يف توازن الطبيعة يقود مع الوقت اإىل تراجع غلة املح��سيل الزراعية.

دون  الريف من  املزارعون يف  ي�ستخدمه�  م�  وغ�لبً�   . �صديدة  املبيدات خطورة  العديد من  ي�صكل 
اإدراك ملخ�طره� اأو كيفية حم�ية اأنف�سهم اأثن�ء ا�ستخدامه� . ونتيجة لذلك ، ي�ستد املر�ص على العديد 
من الن��ص اأو اأنهم يفقدون الب�صر اأو ي�صابون بالعقم اأو ال�صلل . اأو قد ي�س�ب اأطف�لهم بت�صوهات 
خلقية. كذلك ميكن اأن ينتج مر�ص ال�صرطان )املر�ص اخلبيث ( يف بع�ص احل�الت نتيجة التع�مل 

اخل�طئ مع هذه املبيدات اأواأكل طع�م مر�سو�ص به� .

احل�سرات  على  تق�سي  نه�  الأ �سرائه�  اأو  عليه�  احل�سول  ي�ستطيعون  الذين  املزارعني  حم�سول  يزداد  املبيدات  ب��ستعم�ل  البدء  عند 
ع�س�ب ال�س�رة . م� يح�سل اليوم هو اأن غلة املح�سول الذي يعتمد على املبيدات �س�رت اأقل من غلة املح�سول بال مبيدات. ويعود  واالأ
وبئة يف الوقت الذي تنفع  ال�سبب يف ذلك اىل اأن املبيدات تقتل اأي�سً� الطيور واحل�سرات الن�فعة التي تخلق يف الع�دة توازنً� يف حم�ربة االأ
ع�س�ب ال�س�رة تكت�سب مع الوقت من�عة �سد املبيدات فتق�ومه�، في�ستعمل الن��ص مبيدات فيه�  فيه الرتبة. كذلك ، ف�إن احل�سرات واالأ

�سموم اأقوى للتغلب على تلك املق�ومة. وهكذا ي�سرب املزارع متكاًل على تلك املبيدات م� اأن يبداأ ب��ستعم�له�.
فقر اأرا�سيهم بعد وقت ق�سري لعجزهم عن �سراء املبيدات.  وترتفع كلفة املبيدات كم� ازداد اعتم�د الفالحني عليه�. ويخ�سر الفالحون االأ

ر�ص عدد اأ�سفر من املالكني الكب�ر. ويزداد عدد الن��ص امل�س�بني ب�سوء التغذية واجلوع كلم� امتلك االأ
ر�ص وعلى اأه�ليهم. فهم غ�لب م� ي�سكنون يف اأكواخ قرب املزارع  وتتف�قم خم�طر الت�سمم  ب�ملبيدات على املزارعني الذين ال ميلكون االأ
طف�ل ال�سغ�ر  التي تر�ص ب�ملبيدات . وي�سهل دخول ال�سموم اإىل بيوتهم واىل امل�ء التي ي�سربونه� . وهذا اأمر خطري خ��سة ب�لن�سبة لالأ
�سخ��ص الذين ير�سون  الذين قد ي�س�بون ب�أذى �سديد اإذا تعر�سوا لن�سبة �سئيلة من هذه ال�سموم . وكذلك يتعر�ص للخطر الفالحون واالأ

املبيدات ب�ملر�س�ت .



اإن هن�ك ح�جة اىل ت�سريع�ت وقوانني متنع ا�ستخدام املبيدات اخلطرية ، ويجب توفري ون�سر التحذيرات الوا�سحة وبطرق خمتلفة وبلغة 
يفهمه� الن��ص . ورغم ان حكوم�ت الدول ال�سن�عية حدت من ا�ستخدامه� يف بلدانه�، فم� زالت �سرك�ت اإنت�ج املبيدات تبيع املنتوج�ت 
اخلطرية اإىل البلدان الن�مية حيث القوانني واملراقبة غري �س�رمة اأو غري ك�فية. من اأ�سد املبيدات خطرًا : األدرن Aldrin، وديلدرن 
دي.بي.�سي.بي. و   ،DDT دي.دي.تي.  و   ،Heptachlor وهيبتكلور   ،Chlordrin وكلوردرين   ،Endrin واندرين   ،Dieldrin
 EDB( ( Ethylene dipromide .ثلني )اإي.دي.بي DBCP، وات�ص.�سي.اإت�ص. HCH ، وبي.�سي.ات�ص. BCH، دايربوم�يد االإ
Agent Orange )2-4D with 2-  امل�دة الربتق�لية ” اأو م�دة اأوراجن” ،Parathion وب�راثيون ،Paraquat وب�راغوات(،
 Poentachlorephenyl وبونت�كلوريفينل بي .�سي .بي ،)Camphechlor ) toxaphene) 5-4(، وكمفيكلور )توك�س�فنيT

. Chlordimeform  وكلورداميفورم ،))PCP
من ال�سروري قراءة التعليم�ت املوجودة على علب املبيدات : ت�أكدوا من قراءة الكلم�ت املطبوعة بحروف �سغرية فقد ال يت�سمن اال�سم 

التج�ري ا�سم املبيد الذي تتكون منه امل�دة.
تنبيه : عند ا�ستخدام اأي مبيد من املبيدات اتبعوا االحتي�ط�ت الت�لية :

- امزجوا املواد الكيم�وية وامالوؤا اآالت الر�ص بحذر �سديد.

- قفوا عك�ص اجت�ه الريح بحيث ال ي�سيبكم رذاذ املبيدات.
- الب�سوا ثي�ب واقية تغطي كل اجل�سم.

كل. - اغ�سلوا اأيديكم قبل االأ

- اغ�سلوا ثي�بكم بعد الر�ص.
- ا�ستحموا ا�ستحم�مً� ك�ماًل وبدلوا ثي�بكم بعد الر�ص مب��سرًة.

- ال تدعوا م�دة الر�ص وامل�ء امل�ستخدم يف تنظيفه� يختلط مب�ء ال�سرب.
- ت�كدوا من و�سع عالم�ت خ��سة على ح�وي�ت مواد الر�ص واأبعدوه� عن متن�ول 

طف�ل . ال ت�ستخدموا ح�وي�ت و“تنك�ت“ الر�ص خلزن الطع�م اوامل�ء. االأ

طفال واحلوامل واملر�صعات عن جميع اأنواع املبيدات. تنبيه : تاأكدوا من ابتعاد االأ

معاجلة ت�صمم املبيدات :
- اإذا توقف تنف�ص امل�س�ب ب�لت�سمم ا�ستخدموا التنف�ص اال�سطن�عي من فم - اإىل - فم فورًا.

- اتبعوا التعليم�ت الواردة جلعل ال�سخ�ص يتقي�أ )يطر�ص ( واعطوه م�سحوق الفحم )اأو بي��ص البي�ص ( لرت�سيب ال�سموم داخل اأمع�ئه.  
ولكن ال جتعلوا ال�سخ�ص يتقي�أ اإذا كنتم ال تعرفون نوع املبيد اأو اإذا هو ابتلع مبيدًا يحتوي م�دة البنزين )الف�زولني ( اأو الك�ز )الكريو�سني( 

.petroleum - based او الكزايلني او �سوائل اأ�س��سه� برتويل
- انزعوا الثي�ب املبللة ب�ملبيد واغ�سلوا بقعة اجللد التي تعر�ست للمبيد.

قد تفيد اخلطوات ال�س�بقة يف مع�جلة امل�سكالت الفورية والتي تنتج عن ت�سمم املبيدات . ولكن حل 
امل�سكلة جذريً� يتطلب :

�سد  خطورة ، وا�سدار القوانني التي متنع ا�ستخدامه�. -1 التوعية على كيفية جتنب املبيدات االأ
-2 اأن ينظم املزارعون اأنف�سهم حلم�ية حقوقهم وت�أمني �سالمتهم.

را�سي. -3 توزيع اأف�سل لالأ



جها�ص االإ

جه��ص  جه��ص هن� اإنه�ء احلمل يف مرحلة يكون اجلنني فيه� مكتماًل اإىل درجة ت�سمح له ب�لبق�ء يف الرحم ولو مل يتم االإ واملق�سود ب�الإ
�سق�ط )اأو الرمو( عندم�  . ويف هذا الكت�ب ، ن�ستخدم كلمة اإجه��ص لنعرب عن التخل�ص املق�صود من اجلنني . وقد ا�ستخدمن� كلمة االإ

اليكون الفعل مق�سودًا بل طبيعيً�.

جه��ص واأخالقيته . وهو م�سموح يف عدد منه� وممنوع يف اآخر. يدور جدل يف كثري من بلدان الع�مل حول م�سروعية االإ
جه��ص �سعبً�. وت�س�عد الن�سيحة الن�بعة عن االحرتام وتفهم الو�سع واملودة معظم الن�س�ء يف اتخ�ذ قراراتهن .  وغ�لبً� م� يكون قرار االإ
م اإذا جرى يف ظروفه معقمة ونظيفة ، ع�دة م� توؤمنه� امل�ست�سفي�ت والعي�دات ال�سحية  جه��ص خطرًا على �سحة االأ وغ�لبً� م� ال ي�سكل االإ

جه��ص اأكرث اأم�نً� عندم� يكون احلمل يف اأوله. حيث يعمل اأ�سخ��ص مدربون �سحيً�. ويكون االإ

جه��ص  خطار تكون كبرية . ويف املجتمع�ت التي حترم االإ ولكن عندما يجري االجها�ص يف املنازل على اأيدي اأ�صخا�ص غريمدربني فاالأ
�س��سية لوف�ة الن�س�ء يف �سن اخل�سوبة بني 12 و 50 ع�مً�. �سب�ب االأ جه��ص اأحد االأ اأو ت�سعب اإجراءه ، ي�سكل االإ

جه��ص مثل و�سع اأج�س�م ح�دة داخل املهبل والرحم ، اأو ال�سغط ب�سدة على الرحم اأو ا�ستخدام  وقد توؤدي الو�س�ئل البيتية امل�ستخدمة لالإ
اأدوية حديثة اأو نب�ت�ت معينة اإىل ح�سول النزف ال�صديد والتهابات ، والوفاة.

جه��ص : ومن عالم�ت اخلطر بعد االإ
- ارتف�ع احلرارة

- اأمل يف البطن
- نزف �سديد من املهبل

ف�إذا ظهرت هذه العالم�ت عند �سيدة ح�مل ، فقد تكون نتيجة حم�ولته� اإجه��ص اجلنني . وت�سبه هذه العالم�ت تلك التي قد حتدث يف 
�سق�ط ، واحلمل خ�رج الرحم، والته�ب�ت احلو�ص. ح�ل االإ



ويذهب بع�ص الن�س�ء اإىل املراكز ال�سحية بعد حدوث م�س�عف�ت االإجه��ص ، ولكن ال يعلن حقيقة م� حدث. وبع�ص الن�س�ء يخفن اأو 
ي�ستد املر�ص عليهن. ولكن هذا االنتظ�ر قد يكون  جه��ص غري ق�نوين، فينتظرن حتى  االإ اإذا ك�ن  القي�م بذلك وبخ��سة  يخجلن من 

ق�تاًل:

جها�ص م�صاألة خطرية. اإن النزف ال�صديد اأوالتهاب بعد االإ
اطلبوا امل�صاعدة الطبية فوراً!

تي : يف اأثن�ء انتظ�ر امل�س�عدة الطبية نفعل االآ
رغونوفني. �سق�ط. ون�ستخدم االإ - نح�ول احلد من النزف : نتبع االر�س�دات اخل��سة ب�لنزف بعد االإ

- نع�لج ال�سدمة.
- واذا ظهرت عالم�ت االلته�ب ، نعطي امل�س�دات احليوية كم� يف حمى النف�س�ء.

جها�ص: للوقاية من املر�ص ومنع الوفاة ب�صبب االإ

جه��ص يف البيت اأو يف املركز ال�سحي فهذا  مب�سلني ، اأو الترتا�سيكلني( بعد اأي اإجه��ص �سواء ح�سل االإ - ن�ستخدم م�س�دًا حيويً� )االأ
يقلل من خطر االلته�ب�ت وامل�س�عف�ت اخلطرة.

�سرة ، للن�س�ء وللرج�ل. - العمل على جتنب احلمل غرياملرغوب فيه : يجب توفري طرق ت�س�عد على تنظيم االأ
طف�ل. وعندم� يوؤمن املجتمع  - العمل على حت�سني احلي�ة يف املجتمع ، بحيث ت�سبح اأكرث راأفة ومك�نً� اأف�سل للعي�ص وخ��سة للن�س�ء واالأ

فراد، يقل عدد الن�س�ء اللواتي يحتجن اىل اإجه��ص. احتي�ج�ت جميع االأ
قليلة. هذه  وبكلفة  موؤهلون  اأ�سخ��ص  به�  ويقوم  و�سليمة  معقمة  مت�حة يف ظروف  جها�ص  االإ فر�ص  تكون  الع�مل  بلدان  كثري من  - يف 

جه��ص غري الق�نوين. م�كن غري ال�سليمة واىل االإ م من اال�سطرار اإىل اللجوء اإىل االأ ال�سروط حتمي االأ
جه��ص �سواء حدث يف املنزل اأو امل�ست�سفى فيجب طلب امل�س�عدة الطبية فوراً. ولت�سجيع ذلك يتوجب  - يف ح�ل ح�سول اأي م�سكلة بعد االإ

إ�صعارها باخلجل. طباء والعاملني ال�صحيني دعم املراأة وعدم ا على االأ



دمان واملخدرات االإ
دمان يف ازدي�د يف الع�مل. اإن م�سكلة املخدرات واالإ

على الرغم من اأن التدخني م�سموح من الن�حية الق�نونية اإال اأنه يخلق اإدم�ء ويعود اجل�سم على ا�ستخدامه امل�ستمر. وي�سعد �سرك�ت 
الدخ�ن اأن يكون ت�سويقه �سهاًل يف الع�مل الن�مي )ومنه� املنطقة العربية( بعدم� تراجع ا�ستهالكه يف الغرب ب�سبب ازدي�د وعي امل�ستهلك 

عالن�ت يف الراديو والتلفزيون. وت�سدد القوانني ومنه� منع االإ

�سب�ب الرئي�سية للوف�ة يف الع�مل الن�مي ! �صرب اخلمور  ن �سمن االأ �سب�ب الرئي�سية للوف�ة يف الغرب ، وهو االآ ك�ن التدخني ي�سكل اأحد االأ
دم�ن اأي�سً�، حيث يتعود اجل�سم عليه�، وهي توؤدي اإىل العديد من امل�س�كل ال�سحية والع�ئلية واالجتم�عية. والكحول يقود اإىل االإ

الن��ص �سنويً�. وقد ن�ق�سن� امل�سكالت ال�سحية الن�جتة عن  ي�سيء التدخني و�سرب الكحول اىل ال�سحة ويوؤدي�ن اىل وف�ة ماليني من 
التدخني و�سرب الكحول يف ال�سفح�ت 148 و149.

خرى غري امل�سموحة ق�نونً�. وهي تختلف من بلد اإىل اآخر،  وخالفً� عن التدخني وامل�سروب�ت الكحولية ، يتع�طى العديد من الن��ص املواد االأ
فيون )الهريوين ، املورفني (، والكوكايني وغريه�. وهي احل�صي�ص واملاريوانا )القنب الهندي(، واالأ

طف�ل الفقراء يف املدن. وخ��سة م�دة : ال�صمغ  كذلك ف�إن تن�سق املواد الكيمي�ئية هو اإحدى امل�سكالت التي تزداد وبخ��سة يف اأو�س�ط االأ
حذية والبنزين  glue ”�سد الكلة ” ومواد اأخرى مثل الترن للده�ن وده�ن االأ

)الغ�زولني( و�سوائل التنطيف.

التي  دوية  االأ وبخ��سة   - دوية  االأ ا�ستخدام  الن��ص  بع�ص  ي�سيء  كذلك 
مل واملنبه�ت واأدوية ”فتح ال�سهية ” وبع�ص اأنواع اأدوية  ت�ستخدم للحد من االأ

ال�سع�ل.

وتعطي   . تن�سقه�  اأو  م�سغه�  اأو  �سربه�  اأو  حقنه�  اأو  املواد  هذه  بلع  وميكن 
املواد املختلفة اأثرًا خمتلفَ�ً يف اجل�سم والعقل. فقد يجعل الكوك�يني )اأو م�دة 
الكوال( االن�س�ن ي�سعر بحيوية و�سع�دة لوهلة ولكنه �سرع�ن م� ي�س�ب ب�لتعب 
والهريوين  واملورفني  فيون  واالأ الكحول  بينم�   . االنفع�ل  و�سرعة  حب�ط  واالإ
مر، ولكنه �سرع�ن م�  تهدىء ال�سخ�ص وجتعله ي�سعر ب�لراحة يف ب�دىء االأ

يفقد ال�سيطرة على نف�سه ، وعلى م� يكبحه وقد يفقد وعيه . ويجعل ”اإل . اإ�ص . دي“ LSD  و“بي . �سي . مي PCP ال�سخ�ص يتوهم 
اأ�سي�ء غري موجودة ويدخل يف ح�لة خي�لية واأحالم اليقظة.

�سرة  والقات م�دة منبهة اأخرى، )ويكرث تع�طيه يف اليمن وال�سوم�ل ( . وف�ساًل عن كلفته املرتفعة وم� ترتكه من عبء على ميزانية االأ
نيمي�. وقدرته� على ت�أمني الغذاء املالئم ، ف�إنه ي�سعف ال�سهية وي�سبب ال�سعف و�سوء التغذية وفقر الدم واالأ

تنبيه : اإن تعاطي احلامل لل�صجائر، والكحول ، اأواملواد املدمنة قد يوؤذي اجلنني. 
برة ذاتها قد ينقل اأمرا�صاً خطرة.  كما اإن الت�صارك يف ا�صتعمال االإ

يدز ال�صيدا. راجعوا التهاب الكبد واالإ



�سعوب�ت  من  للهروب  املخدرة  املواد  بتن�ول  ع�دة  الن��ص  يبداأ 
احلي�ة اأو لين�سوا اجلوع اأو لت�سكني اآالم حي�تهم اليومية . ولكنهم 
دم�ن واالتك�ل النف�سي على هذه املواد.  �سرع�ن م� ي�س�بون ب�الإ
اأو امليل  اأو املر�ص  التع��سة  التوقف عنه� ت�سيبهم  وعند حم�ولة 
اإىل العنف . وقد يلج�أون اإىل �ستى املح�والت للح�سول على هذه 
املواد ومنه� ال�سرقة والقتل واجلوع اأو اإهم�ل ع�ئالتهم . وهكذا 

ت�سبح م�سكلة هذه املواد م�سكلة الع�ئلة واملجتمع.

 . ب�سرعة  دم�ن  االإ تولد  والهريوين  الكوك�يني  مثل  املواد  وبع�ص 
اأن يكون قد تن�وله� مرة واحدة  فقد يع�ود ال�سخ�ص طلبه� بعد 
اأخرى  مواد  وتوؤدي   . تع�طيه�  موا�سلة  اإىل  بح�جة  في�سعر  فقط 
دم�ن فخ خطري  دم�ن بعد فرتات اأطول من الوقت. اإن االإ اإىل االإ

رادة واجلهد والدعم. دمان باالإ يوؤدي اإىل م�سكالت �سحية اأو اإىل الوف�ة . ولكن ميكن التغلب على االإ

غ�لبً� م� ي�سعر ال�سخ�ص ب�لتع��سة بعد توقفه عن تع�طي م�دة م� اأدمن عليه� . وقد يت�سرف ب�سورة غريبة. وهذا م� ي�سمى ” االرتداد“ 
وقد ي�سبح ال�سخ�ص ع�سبيً� جدًا، حمبطً� اأو غ��سبً� . وقد ي�سعر اأنه ال ميكن اأن يعي�ص دون امل�دة املخدرة.  .  withdrawal

وقد تكون مرحلة االرتداد ق��سية جدًا يف ح�ل بع�ص املواد ك�لهريوين والكوك�يني بحيث ي�سبح ال�سخ�ص عنيفً� فيوؤذي نف�سه وغريه. 
وقد يحت�ج اإىل امل�س�عدة يف عي�دة متخ�س�سة . وال تكون احل�جة اىل عالج يف عي�دة متخ�س�سة �سرورية يف معظم ح�الت التوقف 
عن تع�طي مواد اأخرى مثل الكحول وامل�ريوان� والتدخني وتن�سق املواد الكيمي�ئية . يف مثل هذه احل�الت تكت�سب العن�ية ودعم الع�ئلة 

�سدق�ء اأهمية خ��سة. واالأ

دم�ن : يف م� يلي بع�ص االقرتاح�ت للم�س�عدة على التخل�ص من م�سكلة االإ
ال�سعب هو  اأن �سبب مزاجه  دم�ن. تذكروا  االإ التغلب على م�سكلة  الذي يح�ول  لل�سخ�ص  الدعم وامل�س�عدة  اأمكن من  - قدموا كل م� 

دم�ن ولي�ص العالقة معكم. االإ
�سخ��ص الذين يح�ولون التخل�ص من هذه  دم�ن ”جمموعة دعم ” مل�س�عدة االأ - وميكن اأن ي�سكل اأ�سخ��ص ك�نوا قد تغلبوا على م�سكلة االإ
احل�لة . وتوجد جمموع�ت وموؤ�س�س�ت كثرية يف الع�مل منه� :Alcoholics Anonymous  )انظر العن�وين اآخر الكت�ب (، 

دم�ن والذين يعملون على م�س�عدة غريهم . �سخ��ص الذين تخل�سوا من االإ وهي جمموعة من االأ
طف�ل على اأن  طف�ل عن خم�طر ال�سج�ئر والكحول واملواد املدمنة. �س�عدوا االأ هل واملدار�ص والع�مالت ال�سحي�ت توعية االأ - ميكن لالأ

يتعلموا اأن هن�ك طرق� �سحية اأخرى لتم�سية ”وقت ممتع ”، اأو ”الت�سرف مثل الكب�ر“ اأو التعبري عن رف�ص اأو مترد .
دم�ن ، ك�جلوع واال�ستغالل وانعدام فر�ص احلي�ة اجليدة . �س�عدوا  - �س�ركوا يف ت�سحيح م�سكالت املجتمع التي توؤدي اإىل اللجوء اإىل االإ

املحرومني على تنظيم اأنف�سهم واملط�لبة بحقوقهم .

عمال القا�صية واملعاقبة. عمال الطبية والداعمة اأف�صل من االأ االأ



ال�صرطان )املر�ص اخلبيث اأو الورم اخلبيث(
ال�سرط�ن هو مر�ص تتك�ثر فيه خالي� من اجل�سم تك�ثرًا غري منتظم وغري �سليم وخ�رج عن ال�سيطرة دون اأي انتظ�م وا�سح . وهو يدمر 

اأن�سجة �سليمة واأع�س�ء من اجل�سم مم� يهدد احلي�ة.
نواع اخلبيثة ب�النت�س�ر يف اجل�سم.  ت�سل اأنواع ال�سرط�ن اىل اأكرث من 100 نوع. اإن عدم ت�سخي�ص ال�سرط�ن ت�سخي�س� مبكرا ي�سمح لالأ

الت�صخي�ص املبكرلل�صرطان يح�صن من جناح املعاجلة.

مث�ل على ذلك : اإن فح�ص م�صحة عنق الرحم �س�هم يف احلد من 90 % من وفي�ت �سرط�ن عنق الرحم عند الن�س�ء . واالكت�س�ف املبكر 
ل�سرط�ن الثدي ينقذ احلي�ة اأي�سً�.

ت�س�هم عدة عوامل جمتمعة يف بدء ال�سرط�ن . وتلعب العوامل البيئية دورًا مهم� يف ذلك ، ومن اأهمه� التدخني )وخ��سة ال�سج�ئر( ، 
دوية الكر�سينوجية )اأي م�سببة ال�سرط�ن ( ، وبع�ص املواد الكيم�ئية واملبيدات  دوية واالأ �سعة ، واإدم�ن امل�سروب�ت ، الكحولية ، واالأ واالأ

غذية ، وفريو�س�ت خمتلفة. ومواد حفظ االأ
ي�صبب التدخني ثلث وفيات ال�صرطان !

علين� مالحظة اأي تغيري غريب يحدث يف ج�سمن�. وهذه عالم�ت حمذرة:
7 عالم�ت اإنذار:

1. هل حدث تغيري يف عادات التبول اأوالتغوط )اخلروج( ؟
2. هل يوجد جرح ال يلتئم ؟

3. هل يوجد نزف اأو �صيالن غري اإعتيادي؟
4. هل يوجد درن اأو كتل يف الثدي اأوغريه ؟

5. هل هناك �صعوبة يف البلع اأو �صوء ه�صم ؟
؟ اجل�صم  ”على  ” اأو“خال  6. هل حدث تغيري وا�صح يف ثوؤلول اأو“�صامية 

7. هل هناك �صعال م�صتمر اأو خ�صونة يف ال�صوت ؟
مالحظة : يف حال ا�صتمرت هذه العالمات اأكرثمن اأ�صبوع  فعليكم ا�صت�صارة الطبيب اأوالعامل ال�صحي.

ال�صرطان والتغذية
مع�ء الغليظ )القولون(  �س�بة ب�سرط�ن االأ �س�بة ب�ل�سرط�ن . فكرثة الدهن تزيد من خطورة االإ يزيد بع�ص املواد الغذائية من خطورة االإ
وتزيد   . الثدي  �سرط�ن  ورمب�  الرحم  ب�سرط�ن  �س�بة  االإ تزيد من خطورة  وال�سمنة  احلرارية  الوحدات  وكرثة   . الثدي  �سرط�ن  ورمب� 
فالتوك�سني ” والتي تنتج عن تعفن احلبوب من خطورة  �س�بة ب�سرط�ن املعدة. كم� تزيد م�دة ”االأ طعمة املخللة واملدخنة من احتم�ل االإ االأ

�س�بة ب�سرط�ن الكبد. االإ
مع�ء  االأ ب�سرط�ن  �س�بة  االإ احتم�ل  يقلل  لي�ف  االأ من  كث�ر  ف�الإ  : ب�ل�سرط�ن  �س�بة  االإ من  اجل�سم  اأخرى  غذائية  مواد  حتمي   ، ب�ملق�بل 

�س�بة ب�ل�سرط�ن ع�مة. وراق اخل�سراء الداكنة يقلل من احتم�ل االإ كث�ر من اخل�سر ذات االأ )�سرط�ن القولون (، كم� ان االإ
ن�صائح غذائية للوقاية من ال�صرطان :

طعمة الغنية ب�لدهن والوحدات احلرارية. - التقليل من االأ
كث�ر من تن�ول الف�كهة واخل�سر الط�زجة )اقرا�ص اأو حقن الفيت�مين�ت لي�ست بدياًل منه�( .  - االإ

كث�ر من ا�ستهالك احلبوب الك�ملة وكخبز امل�سنوع من احلبوب غري املق�سورة .  - االإ
طعمة املخللة واملدخنة .  طعمة امل�سنعة واملكررة واالأ - التقليل من ا�ستعم�ل االأ

- املح�فظة على وزن معقول وجتنب التخمة )ال�سمنة(.



ر�صادات يف ا�صتخدام  موانع احلمل  مزيد من االإ

إر�صادات يف ا�صتخدام حبوب منع احلمل: -1 ا
ي�م ، فخذيه� فور اأن تتذكري اأو  يتطلب منع احلمل اأن تواظبي على اأخذ هذه احلبوب مرة يومياً، واإذا ن�سيت اأخذ احلبة يف اأحد االأ
خذي حبتني اثنتني يف اليوم الت�يل . ولكن اإذا ن�سيت تن�ول احلبة مدة يومني اأو اأكرث على التوايل، فخذي حبتني كل يوم اإىل اأن تعو�سي 
ن  احلب�ت التي ن�سيته� . يف هذه احل�ل يتوجب عليك ا�ستخدام و�صيلة اأخرى ملنع احلمل، اأو االمتناع عن املجامعة فى ذلك ال�سهر الأ

احلمل ي�سبح ممكنً�.

ويف ح�ل غي�ب الدورة ال�سهرية �سهرين اأو اأكرث، اأو يف ح�ل غي�ب الدورة مرة واحدة يف اأثن�ء ال�سهر الذي ن�سيت فيه املراأة تن�ول احلبة 
يف بع�ص اأي�مه ، ف�إنه يتوجب عليه� التوقف عن اأخذ احلبوب واإجراء فح�ص للت�أكد من اأنه� لي�ست ح�ماًل )اإجراء فح�ص البول املخ�س�ص 

لذلك ، مثاًل(.

ا�ستخدام  املراأة رغم  ن�درة قد حتمل  بوجود احلمل )يف ح�الت  اال�ستب�ه  يف ح�ل 
توؤذي اجلنني  نه� قد  الأ املراأة فوراً عن تناول احلبوب  اأن تتوقف  فيجب  احلبة ( 

الذي بداأ ينمو.

اإن تن�ول احلبوب ال يتطلب طع�مً� خ��سً�. ال متتنعي عن اأخذه� حتى ولو اأ�س�بك 
زك�م اأو غريه . اإن التوقف عن اأخذ احلبوب قد يعر�سك للحمل.

اإن االعتق�د ب�أن التوقف عن تن�ول احلبة اأ�سهرًا حمددة ي�س�عد على اإراحة اجل�سم، 
هو اعتق�د غري �سحيح . ولكن يف�سل جتنب اأخذ احلبوب بعد عمر 35 ع�مً� وا�ستبداله� بو�س�ئل اأخرى. 

إر�صادات يف ا�صتخدام اللولب: ا
- من املف�سل و�سع اللولب ين اأثن�ء الدورة ال�سهرية للت�أكد من عدم احلمل بعده�.

- حت�ص املراأة بخيطني رفيعني يف مهبله�، وعليه� اأن تتح�س�ص اخليطني بعد كل دورة �سهرية وذلك عن 
طريق و�سع اأ�س�بعه� ع�ليً� يف املهبل )لتت�أكد من وجودهم�(.

- ي�ستبدل اللولب املعدين بعد 4 �سنوات . ولكن ميكن اإبق�ء اللولب البال�ستيكي ط�مل� اأن املراأة ال ت�سكو 
ال�سحية  الع�ملة  اأو  الطبيب  اللولب  ي�سحب   . العي�دة  امل�ستخدم يف  اللولب  نوع  عن  دائمً�  ا�س�أيل   . منه 

املتمر�سة.

ال ي�صتخدم اللولب هي احلاالت التالية:
- اإ�س�بة املراأة ب�لته�ب�ت ح�دة يف جه�زه� التن��سلي اأو مبر�ص منقول جن�سيً�.

- اإذا ك�نت املراأة ح�ماًل.
ع�س�ء التن��سلية. - يف ح�ل وجود نزف مهبلي غري ع�دي اأو �سرط�ن يف االأ

- املراأة التي مل تنجب يف ال�س�بق ولكنه� تنوي االإجن�ب يف امل�ستقبل، يف�سل اأن ت�ستخدم و�سيلة اأخرى.



يتوجب ا�صت�صارة الطبيب اأوالعاملة ال�صحية يف حال :
- ت�أخر الدورة ال�سهرية )نقد تكون املراأة ح�ماًل(.

- نزف غري ع�دي من املهبل .
- اأمل �سديد يف البطن .

�س�بة مبر�ص منقول جن�سيً� )مثل التعقيبة اأو ال�سيالن (، اأو وجود �سيالن غري طبيعي يف املهبل. - االإ
- ارتف�ع يف احلرارة مع رجفة.

- عدم حت�س�ص اخليط اأو عدم ال�سعور بج�سم اللولب ، اأو �سعور املراأة ب�أن طول اخليط قد تغري )�س�ر اأق�سر اأو اأطول (.

-3  كيف ي�صتخدم الواقي الذكري:
عند ا�ستخدام الواقي الذكري يجب اتب�ع التعليم�ت الت�لية :

ظ�فر الطويلة قد ت�سق الواقي. - افتح الظرف الذي يحتوي على الواقي وا�سحب الواقي منه . انتبه : االأ
- اأم�سك راأ�ص الواقي بني ا�سبعني وا�سغط قلياًل لتطرد الهواء منه.

 K-Y( غ�لبً� م� يحتوي الواقي م�دة مزلقة ، ولكن ميكن عند احل�جة اإ�س�فة م�دة مزلقة اأكرث ب��ستعم�ل كرمي مثل هالم كي - واي -
jelly( K-Y. ال ت�ستخدموا مواد اأ�س��سه� البرتوليوم )الف�زلني مثاًل(.

- اإذا متزق الواقي يف اأثن�ء اجلم�ع ، يجب نزعه ح�اًل وو�سع اآخر جديد مك�نه.
كيدة تتطلب ا�ستعم�ل الواقي فور بداية االت�س�ل  ع�س�ء اجلن�سية . ان احلم�ية االأ - يجب و�سع الواقي قبل اأن يبداأ اأي تالم�ص بني االأ

اجلن�سي وحتى نه�يته.
خرى لفر�ص الواقي وتغطية الع�سو الذكري  - يجري و�سع الواقي على راأ�ص الع�سو الذكري فقط عندم� يكون منت�سبً� وت�ستخدم اليد االأ

حتى ق�عدته.
م�س�ك بطوق الواقي جيدًا عند ق�عدة الع�سو الذكري حتى ال يفلت يف اأثن�ء االن�سح�ب من املهبل وينبغي اأن يجري  - بعد القذف : يجب االإ

االن�سح�ب قبل زوال االنت�س�ب لكي ال يفلت الواقي وينزلق ال�س�ئل املنوي يف املهبل.
اإع�دة  ف�إن  الق�سوى  ال�سرورة  اأو ارمه يف املرح��ص )وعند  اأو ادفنه  اأو احرقه  ا�ستعم�له وارمه يف �سلة املهمالت  الواقي بعد  - اربط 

ا�ستخدام الواقي بعد نغ�سله اأف�سل من ا�ستخدام اأي و�سيلة اأخرى(.



-4 طريقة العد:

العد بهذا  اأن ت�ستخدم طريقة  التي تود  ال�سيدة  اأن ت�سرت�سد  ميكن 
اجلدول لتحديد فرتة اخل�سوبة.

ال�صيدة  عند  ال�صهرية  الدورة  كانت  إذا  ا الطريقة  هذد  ت�صلح 
منتظمة.

متتنع ال�سيدة عن اجلم�ع يف فرتة اخل�سوبة اأو ت�ستعمل و�سيلة ع�زلة 
ف�سل ا�ستعم�ل اأكرث من و�سيلة يف الوقت ذاته )مث�ل : الواقي  ومن االأ

الذكري مع الرغوة املو�سعية ملنع احلمل (. 

-5 طريقة قيا�ص درجة احلرارة :
م�ن“، اأي على االمتن�ع عن اجلم�ع اجلن�سي خالل الفرتة التي يجري فيه� التبوي�ص  - تنبع هذه الطريقة اأ�س��سً� من طريقة ”فرتة االأ
عند املراأة ، ويتم حتديد فرتة التبوي�ص عن طريق قي��ص درجة احلرارة يوميً� حيث اأن درجة احلرارة عند املراأة تكون اأقل من 37 درجة 
ول من الدورة ال�سهرية )36.6 درجة (، ثم تعود لرتتفع يف الن�سف الث�ين من الدورة اىل 37.2 - 37.5 درجة .  خالل الن�سف االأ
وتتو�سط ه�تني املرحلتني مرحلة يحدث خالله� انخف��ص فج�ئي يف درجة احلرارة يدوم ملدة يومني اأو ثالثة. ويدل هذا على اأن البوي�سة 

الن��سجة قد انطلقت من املبي�ص.

كل وال�سرب (. ويتم ذلك دائمً� يف نف�ص  - توؤخذ احلرارة عن طريق الفم  قبل النهو�ص من الفرا�ص وقبل القي�م ب�أي ن�س�ط )حتى قبل االأ
املوعد  ومبيزان احلرارة نف�سه.

الربد  اأو   ، اأو احللق  اللوزتني  الته�ب  الته�ب�ت )مثل  اأي  اأن  لدورة �سهرية منتظمة مت�م�، كم�  اأنه� حتت�ج  الو�صيلة  - من عيوب هذه 
ي�سبب  قد  اأي�س� على حرارة اجل�سم وهذا  توؤثر  النف�سية  االنفع�الت  . وحتى  اختالاًل يف درجة احلرارة  ت�سبب   ).  .  . اإلخ  واالنفلونزا، 

اختالط� ومعلوم�ت خ�طئة.



كيف تتوزع زيادة الوزن عنداحلامل؟



دوية على املر�صع: خماطراالأ

دوية ينتقل عرب اللنب / احللبب اإىل مولوده� فيوؤذيه. ن عددًا كبريًا من االأ دوية الأ م املر�سع عدم تن�ول االأ اإن على االأ

ر�صاع : اليود امل�سع ، اأدوية حم�ربة ال�سرط�ن ، الكلورامفينيكول ، الليثيوم وغريه�. دوية التي تتعار�ص واالإ من االأ

 ، املرتونيدازول  الن�ليدك�سك،  حم�ص  ال�سلف�نيالم�يد،   ، الترتا�سيكلني   : بدائل  وجود  حال  يف  جتنبها  ي�صتح�صن  التي  دوية  االأ من 
الكورتيزون، ال�ستريويدات الق�سرية ، حبوب منع احلمل.

رثرومي�سني ، ال�سرتبتومي�سني ، البن�سيلني  ي�سوني�زيد، الديفوك�سني ، االإ دوية التي ميكن تناولها مع االنتباه للجمع العالجية : االإ من االأ
، الفينيتون.

م وطفله� من اكزاز / التيت�نو�ص حم�ية االأ
م وطفلها: يف ما يلي جدول التطعيم �صد الكزاز/ التيتانو�ص حلماية االأ

اختبارال�صل )التريكولني / الدرن (
يحقن ال�سخ�ص بكمية 0.1 �سنتم - جزء من ال�سنتيمرت )م� يع�دل 5 وحدات ( من م�دة ” بي .بي .دي“ )P.P.D.( . يتم احلقن حتت 

اجللد ب�إبرة رفيعة )عي�ر 25( وببط ء حتى حتدث نفورًا ظ�هرًا حتت اجللد .

راجعوا مك�ن االختب�ر بعد 24 اىل 48 �س�عة : اإذا ظهرت دائرة حمراء اأو بقعة ق��سية بعر�ص ال يقل عن 10 ملم ، فهذه عالمة على ان 
ال�سخ�ص م�س�ب ب�ل�سل. اإذا ك�ن عر�سه� اأقل من ذلك فقد يكون ال�سخ�ص قد تطعم �سد ال�سل يف امل��سي.



ر�صاع م�صحوق احلليب / اللنب )البودرة ( وزجاجة االإ

طف�ل الذين  ري�ف انخف��سً� يف ن�سبة االأ من املوؤ�سف اأن ن�سهد يف مدنن� العربية ويف االأ
طف�ل الذين ير�سعون حليب ا�سطن�عي  ير�سعون حليب اأمه�تهم ، وارتف�ع يف ن�سبة االأ

)حليب البودرة ( من زج�جة الر�س�عة )البزازة اأو البربونة اأو الر�س�عة(.
مكثفة  اإعالنية  بحمالت  احلليب   / اللنب  م�سحوق  وا�سترياد  �سنع  �سرك�ت  وتقوم 

جهزة الطبية واالإعالمية ت�س�رك يف ذلك. ولكن احلقيقة هي اأنه قد ثبت  مه�ت ب��ستعم�له . واملوؤ�سف اأن بع�ص االأ لرتويجه واإغراء االأ
م . فحليب البقر الذي  ي زعم ب�أن اللنب / احلليب التج�ري يوازي حليب االأ م . وال �سحة الأ ف�سل جميع املح�والت لتقليد لنب / حليب االأ
ي�ستق منه امل�سحوق يحتوي على كمية زائدة من الربوتين�ت خم�س�سة للعجول ولي�ص للب�سر. وحتى لو مت تعديل ذلك ، ف�إن حليب البقر 
مالح واملع�دن مرتفعة  يبقى خمتلفً�َ يف نوعيته عم� يحت�ج اإليه ج�سم الطفل الر�سيع ، مم� ي�سبب له م�سكالت معوية وح�س��سية . وتبقى االأ

ن كليتيه ال�سغريتني قد ال تنجح�ن يف التخل�ص منه�. يف حليب البقر مم� ميكن اأن ي�سكل خطر. على الطفل الأ

يف حال اال�صطرار اىل ا�صتخدام م�صحوق احلليب / اللنب
م )اأو حليبه�( هو اأ�س��ص تغذية الطفل . ويف احل�الت التي ن�سطر فيه� اىل اللجوء اىل ا�ستخدام الللنب املجفف اأو م�سحوق  اإن لنب االأ

احلليب / اللنب يف الر�س�عة ، نح�سره ك�لت�يل :
- نذوب 7 مالعق �سغرية مم�سوحة يف كوب من امل�ء )ونت�أكد من كمية اللنب / احلليب املجفف املطلوب عن طريق قراءة التعليم�ت 

املرفقة على العلبة (.

كمية احلليب / اللنب املطلوبة للطفل يف اليوم :
يحت�ج الطفل ال�سليم اإىل 150 ملل من اللنب / احلليب يوميً� لكل كيلوغرام من وزن ج�سمه . )ف�إذا ك�ن وزنه 4 كيلوغرام�ت فهو يحت�ج 
الع�دي حوايل 200 ملل(،  اأكواب(. وميكن ا�ستعم�ل الكوب لتقدير الكمية )�سعة الكوب  اأي م� يع�دل حواىل 3  اإىل 200 ملل كل يوم 

فيحت�ج الطفل اإىل ثالثة اأرب�ع الكوب من اللنب/ احلليب لكل كيلوغرام من وزنه(.

طفال ال�صغار اإىل عدة وجبات من اللنب / احلليب يف اليوم : يحتاج االأ
طف�ل حتت 6 �سهور )اأي وجبة كل 3 - 4 �س�ع�ت( - 8-6 وجب�ت لالأ

طف�ل فوق 6 �سهور. مث�ل : لطفل وزنه 3 كيلوغرام�ت: - 5 وجب�ت لالأ
    احل�جة اليومية : 3 * 150 ملل = 450 ملل من اللنب / احلليب )حوايل ن�سف ليرت(.

    7 وجب�ت يف اليوم : 450 / 7 = 64 ملل لكل وجبة تقريب ، اأو حوايل ثلث كوب لكل وجبة.

نغلي اللنب / احلليب وامل�ء دائم�، اإن اإعط�ء الطفل احلليب / اللنب ب�مللعقة اأقل خطرًا من اإعط�ئه اللنب / احلليب بزج�جة الر�س�عة ، اإذ 
لي�ص من ال�سهل تنظيف الزج�جة والبزازة )احللمة ( مم� قد ي�سبب الته�ب�ت متعددة واإ�سه�اًل. عند ا�ستخدام زج�جة الر�س�عة وحلمته� 
ر�س�ع يجب غليهم� كل مرة قبل تقدميهم� للطفل. )يف�سل ا�ستخدام قنينة الر�س�عة الزج�جية بداًل من البال�ستيكية  )البزازة ( يف االإ

و�س�خ تعلق ب�لبال�ستيك مم� ي�سعب تنظيفه� مت�مً� وال ميكن غليه�(. ن االأ وذلك الأ



ر�صاع اأخطار الر�صاعة من زجاجة االإ

ري�ف حيث ال تتوافر ال�سروط الالزمة لتنظيف  خط�ر الن�جتة عن ا�ستخدام زج�جة الر�س�عة يف املجتمع�ت الفقرية وبع�ص االأ تزداد االأ
على  ي�سعب  بكلم�ت  اأو  اأجنبية  بلغة  مكتوبة  احلليب  م�سحوق  علبة  على  التعليم�ت  تكون  م�  وغ�لبً�   . �سه�ل  االإ ي�سبب  مم�   ، الزج�جة 

الوالدين قراءته�.
حي�ن يح�ول الوالدان التوفري يف امل�سروف من خالل تقليل كمية م�سحوق احلليب املذابة يف قنينة الر�س�عة . وتكون النتيجة  ويف بع�ص االأ
اأن الطفل يح�سل على وجبة قيمته� الغذائية منخف�سة ، فيتعر�ص ل�سوء التغذية . ويح�سل اي�سً� اأن احلليب املذاب يرتك فرتة طويلة ، 

اأو ال تتم تغطيته ، فتتك�ثر فيه اجلراثيم اأو يغزوه الذب�ب مم� يجعله م�سدرًا للمر�ص.
مرا�ص، وقد توؤدي اإىل وف�ته. �سب�ب جمتمعة توؤدي اإىل هزال الطفل واإ�س�بته ب�سوء التغذية واالأ كل هذه االأ

وتد يوؤدي ا�ستخدام زج�جة الر�س�عة يف بع�ص احل�الت اإىل ال�سمنة عند الطفل . وتف�سري ذلك اأنه عند ا�ستعم�ل كمية زائدة من احلليب 
املجفف يف الر�س�عة ف�إن ذلك ي�سبب العط�ص . والعط�ص يجعل الطفل يبكي فتعطيه اأمه املزيد من احلليب . . وهكذا . اإن البدانة الزائدة 

لي�ست عالمة على الع�فية ، فهي قد تعر�ص الطفل يف امل�ستقبل مل�سكالت فى القلب وال�سرايني وارتف�ع �سغط الدم.

طفال املفيدة من امل�صرق العربي . منوذجان من وجبات االأ



مناذج من بطاقة الطفل ال�صحية
ردن : �صجل الطريق اىل ال�صحة منوذج من االأ

منوذج من م�صر: �صحة الطفل



منوذج من ال�صودان : بيان الطريق اىل ال�صحة

منوذج من تون�ص : �صلم منو الطفل



الطفل واللعب
لع�ب من اأ�سي�ء ب�سيطة من  يجب اأال نن�سى اأهمية اللعب يف حي�ة الطفل ومنوه البدين والعقلي والع�طفي. وميكنن� �سنع الكثري من االأ

مثلة : حولن�. وهذه بع�ص االأ

األعاب تالئم الطفل دون ال�صنتني:
طف�ل دون ال�سنتني . .  األع�ب �سهلة ال�سنع لالأ

م�ذا ت�سيفني اإليه� ؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
هل ميكنك �سنعه� ؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

األعاب تالئم الطفل بني العام الثاين والعام اخلام�ص:
طف�ل بني ال�سنتني واخلم�ص �سنوات . . األع�ب �سهلة ال�سنع لالأ

م�ذا ت�سيفني اإليه�؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
مل مبكنك �سنعه�؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



طفال عادات �صائعة : يف احلوادث االأ

احلوادث :

”حرارة طفلي مرتفعة . �س�ألفه ببط�نية. األي�ص الدفء ع�فية؟

واأن� اأق�سر البط�ط�ص . �س�أر�ص  ب�ل�سكني  اإ�سبعي  جرحت  ”لقد 
بع�سً� من النب عليه�“.

” ي� ربي : لقد �سربت طفلتي الك�ز واأن� ملهية ب�لطبخ . . �س�أ�سع 
.“ اإ�سبعي يف حلقه� كي تتقي�أ

”اآخ ، لقد ان�سكب م�ء ال�س�ي املغلي على يدي واأن� احمله لزوجي 
! �س�أ�سع معجون اأ�سن�ن على احلرق“.

ويل ال�صليم: �صعاف االأ االإ

لي�ص عند ارتف�ع احلرارة ! 
طفلك تهدده احلرارة املرتفعة التي قد توؤدي اإىل اإ�س�بته بهزات 
وت�سنج�ت اإذا مل نخف�سه� ح�اًل. اإن لف الطفل ببطانية يزيد 
ان   : ال�صحيحة  املعاجلة  عك�ص  وهذا   ، احلرارة  ارتفاع  من 
اأو تعريته واىل  طفلك بح�جة اإىل رفع البط�نية وك�سف ج�سمه 

كم�دات م�ء ب�ردة.

اإذا  النزف  وقف  �س��ص هو  االأ  . النب على اجلرح  و�سع  يفيد  ال 
ح�سل ، وتنظيف اجلرح ب�مل�ء وال�س�بون . 

والكلور(  الك�ز  ك�وية )مثل  الت�سمم مبواد  يكون  عندم�  حذار! 
وي�سبب  الرئتني  اإىل  ال�س�مة  امل�دة  يدفع  نه  ي�سرالأ ف�لتقيوؤ 

م�سكالت. 

امل�ء  حتت  مب��سرة  و�سعه  هو  احلرق  مع�جلة  اأ�س��ص  كال! 
الب�رد.



دوية  عادات �صائعة : يف ا�صتعمال االأ

دوية يف ح�ل  -1 األي�ص من الطبيعي اأن نتن�ول االأ
املر�ص؟

دوية ؟ طب�ء يف و�سف االأ -2 مل�ذا اإذًا ي�سرف االأ

دوية  -3 هل �سحيح اأن يف اأ�سواقن� اأنواع من االأ
نه� �س�رة ؟ التي مينع بيعه� يف الغرب الأ

-4 لقد نفع الدواء مع ج�رتي، فهل ينفع معي؟

برة اأف�سل من تن�وله  -5 األي�ص حقن الدواء ب�الإ
عن طريق الفم ؟

طب�ء اليوم يف�سلون عدم  -6 هل �سحيح اأن االأ
خلف�ص   ) �سربو  )اأواالأ �سبريين  االأ ا�ستخدام 

طف�ل؟ احلرارة عند االأ

مل  �سبريين الأ -7 ذهبت اإىل ال�سيدلية ل�سراء االأ
اأ�سمً�  املف��سل ، فوجدت الدواء ذاته حتت 14 
�سبريين،  االأ )منه�  خمتلفة  جت�رية  وم�ركة 
رون�ل،  اأ�سود  اأ�سيد،  �س�لي�سيليك  �سربو،  االأ
ا�سبيجيك ، ريفو، �سيت�جليك ، روميني ، اأ�سكني، 

اأ�سيو�سيد، اأ�سيون�سر.. .( ، فم�ذا اأفعل؟

م�أمونة  دوية  االأ م�س�در  جميع  هل   8-
اال�ستخدام؟

مرا�ص بقواه الذاتية دون احل�جة  كال . ف�جل�سم ي�سفي نف�سه من معظم االأ
�س��ص دائمً�. اإىل دواء. الرع�ية هي االأ

اإنه� حلقة مفرغة ي�سبح فيه� الدواء بدياًل من الرع�ية ال�سحية والعالقة 
ن�س�نية. قل للطبيب دائمً� انك ال تريد دواء اإال اإذا كنت يف ح�جة موؤكدة  االإ

اإليه.

دوية تروج هذه املنتج�ت ال�س�رة  �سف . فبع�ص �سرك�ت االأ هذا �سحيح لالأ
اإذا ك�نت  �سعيً� وراء الربح الزائد على ح�س�ب �سحة الن��ص )وخ�سو�سً� 

دوية غ�ئبة اأو �سعيفة(. الرق�بة على االأ

اإنتبهي ! ”لكل داء دواء“ . قد تكون م�سكلك خمتلفة عن م�سكلة ج�رك وال 
ت�ستدعي تن�ول اأي دواء . كم� اإن الدواء اخل�طىء قد يوؤذيك . اآن ا�ستعم�ل 

الدواء اخل�طئ قد يبعدك عن املع�جلة ال�سحيحة حل�لك.

كال. فتن�ول الدواء عن طريق الفم غ�لبً� م� يكون ب�لفع�لية ذاته�. نلج�أ اإىل 
برة فقط يف احل�الت الن�درة والط�رئة. كم� ان احلقن قد يوؤدي  احلقن ب�الإ

يدز والته�ب�ت مو�سعية. �س�بة ب�الإ اإىل م�س�كل اخرى اأخطره� اليوم االإ

�سبريين يف بع�ص ح�الت  نعم . فقد ربطت درا�س�ت معينة بني ا�ستخدام االأ
العدوى الفريو�سية وبني مر�ص يوؤثر يف كبد الطفل وقد يوؤدي اإىل الغيبوبة 
)ح�لة ”راي“(. ولكن ال توجد حتى يومن� هذا احك�م نه�ئية متنع ا�ستخدام 
�سبريين. ا�ستخدموا  طف�ل . بداًل من االأ �سبريين خلف�ص احلرارة عند االأ االأ

�سيت�مينوفني )”الب�را�سيت�مول ” او ”البن�دول“( اإذا وجد. االأ

ب�أ�سم�ء عديدة وخمتلفة  يب�ع  . ف�لدواء نف�سه  والبيع  اإنه� خدعة الرتويج 
، اخت�روا الدواء ب�إ�سمه العلمي ، وهو ع�دة االرخ�ص ثمنً�، انتبهوا دائمً� 

للجرعة املطلوبة ملع�جلة الداء.

اقرا�سً�  ي�سنعون  اإنهم  الدواء.  البع�ص  يغ�ص  املغ�سو�ص.  الدواء  احذروا 
خ�لية من الدواء او ميلوؤون الكب�سوالت ب�لطحني اأو الكل�ص بداًل من الدواء 
احلقيقي، ال ت�ستعملوا الدواء اإال اإذا ت�أكدمت من اأم�نة م�سدره . وملزيد من 

دوية )انظروا املراجع املفيدة يف اآخر هذا الكت�ب (. املوارد يف االأ
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مراجع مفيدة يف اإعداد هذا الكتاب
ن�ستعر�ص هن� بع�ص املراجع املفيدة يف العربية التي �س�عدتن� يف اإعداد الطبعة العربية من هذا الكت�ب وانتق�ء مفرداته وم�سطلح�ته 
يدز/ ال�صيدا،  املختلفة . �سنفت املراجع بح�سب املوا�سيع وهي: القوامي�ص واملعاجم ، يف موا�صيع الكتاب عامة ، يف �صحة الن�صاء، يف االإ
مثال  االأ عاقة ويف  االإ العربي، يف  الطب  ، يف  الطبية  النباتات  ، يف  دوية  االأ ، يف  �صنان  االأ رعاية  ، يف  التغذية  ، يف  طفال  االأ يف �صحة 

قوال. واالأ

وىل، 1991. االأ
م والطفل، اإعداد قط�ع التوعية ال�سحية بجمعية ك�ريت��ص . د .  رع�ية االأ
جنيب جرج�ص ، د . جمدي حلمي وفكري ري��ص . مكتب الن�سر للطب�عة ، 

م�سر، 1987.

يدز/ ال�صيدا: يف االإ
مرا�ص املنقولة جن�سي�: اعرف عنه� واحم نف�سك منه�. الربن�مج  ن�سرة االأ

الوطني ملك�فحة ال�سيدا يف لبن�ن . وزارة ال�سحة الع�مة. بريو ت ، 1990.

طفال: يف �صحة االأ
مه�ت. �سدر عن ق�سم االإعالم،  د. مي حداد. لكي ينموا اأ�سح�ء: دليل االأ
املتحدة  مم  االأ منظمة  اإفريقي�،  و�سم�ل  و�سط  االأ لل�سرق  قليمي  االإ املكتب 

طف�ل )اليوني�سيف (. الطبعة الث�نية ، 1987. لالأ
ولية.  �سه�ل : دليل التدريب يف الرع�ية ال�سحية االأ د. مي حداد مع�جلة االإ
و�سط و�سم�ل اإفريقي�. الطبعة الث�نية  قليمي لل�سرق االأ اليوني�سيف ، املكتب االإ

ردن، 1986. . عم�ن ، االأ
ولية.  طف�ل : دليل التدريب يف الرع�ية ال�سحية االأ د. مي حداد حت�سني االأ
و�سط و�سم�ل اإفريقي�. الطبعة الث�نية   قليمي لل�سرق االأ اليوني�سيف ، املكتب االإ

ردن،1986. عم�ن ، االأ

يف التغذية:
جم�ل  يف  املجتمع  �سحة  عق�ل  تدريب  دالئل   . الع�ملية  ال�سحة  منظمة 
قليمي ل�سرق البحر املتو�سط.  التغذية. الطبعة الث�نية . �سدرت عن املكتب االإ

�سكندرية ، م�سر1988. االإ
احمد قدامه . ق�مو�ص الغذاء والتداوي ب�لنب�ت . مو�سوعة غذائية �سحية 

وىل، 1981. ع�مة . دار النف�ئ�ص . الطبعة االأ
ولية.  االأ املحلية  الرع�ية  التدريب يف  دليل   : الر�سع  تغذية   . . مي حداد  د 
الطبعة   . اإفريقي�  و�سم�ل  و�سط  االأ لل�سرق  قليمي  االإ املكتب   . اليوني�سيف 

ردن، 1986. الث�نية . عم�ن . االأ

�سن�ن: يف رع�ية االأ
ور�سة  الرزاز.  عفيف  ترجمة   . �سن�ن  ب�الأ العن�ية  مر�سد   . ديك�سون  موراي 
وىل ،  املوارد العربية وبي�س�ن للن�سر والتوزيع . بريوت ، لبن�ن . الطبعة االأ

.1995

القوامي�ص واملعاجم:
املنظمة العربية للرتبية والثق�فة والعلوم . املعجم املوحد. م�سطلح�ت علم 
ن�س�ن. �سل�سلة املع�جم املوحدة . رقم : 6. تون�ص ، 1992. ال�سحة وج�سم االإ
مع  اجلديد:  الطبي  حتي  ق�مو�ص   . اخلطيب  ئفيق  واأحمد  حتي  يو�سف  د. 

م�سرد الفب�ئي مو�سع . مكتبة لبن�ن الطبعة الرابعة ، بريوت . 1997.
منريالبعلبكي. املورد: ق�مو�ص اإنكليزي.عربي. دار العلم للماليني . بريوت، 

.1981
الوجيز  الطبي  الق�مو�ص  من  اإنكليزي-عربي.  م�سرد   . مي��ص  ع�س�م  د. 

مكتبة لبن�ن. بريوت 1987.

يف موا�صيع الكتاب عامة:
ديفيد ورنر . مر�سد العن�ية ال�سحية . حيث ال يوجد طبيب.

الطبعة   . العربية  بح�ث  االأ موؤ�س�سة  عن  �س�در   . حداد  مي   . د  ترجمة 
اخل�م�سة، 1987 . بريوت ، لبن�ن . 

 .  1981  ، الث�نية  الطبعة  ال�سحي.  املع�ون  تدر�ص  منهج   . ال�سحة  وزارة 
اخلرطوم ، ال�سودان .

. الرتجمة  ولية  االأ الرع�ية ال�سحية  الع�ملون يف   . الع�مة  منظمة ال�سحة 
�سكندرية ، م�سر. العربية . الطبعة املنقحة . 1981 . االإ

وزارة ال�سحة . دليل الع�ملني يف الرع�ية ال�سحية االولية . الطبعة الث�نية، 
1982 . عم�ن ، االردن .

 . م�سرية  طبعة  القروي.  ال�سحي  الع�مل  دليل   . فهيم  وليلى  هول  جوان� 
معهد ال�سوؤون الثق�فية ، 1985.

د. مه� �سديد ود . مي�سون داوود ود . �سحر يحيى ونوال جن�ر و�سمري قدورة 
عداد مر�سدات �سحي�ت ، برن�مج امل�سروع  وفريوز قراعني . حتربة عملية الإ
ردن ب�لتع�ون مع وزارة  ال�سحي يف املجتمع املحلي ملوؤ�س�سة اإنق�ذ الطفل / االأ

ردن.  ال�سحة ، عم�ن ، االأ

يف �صحة الن�صاء:
د . �سه�م عبد ال�سالم ود . جمدي حلمي . مف�هيم جديدة حلي�ة اأف�سل : 
دليل ال�سحة االإجن�بية. اإ�سدار اللجنة القومية للمنظم�ت غري احلكومية / 
وىل.  ن�ث . مكتبة الن�سر للطب�عة . الطبعة االأ قوة العمل املن�ه�سة خلت�ن االإ

م�سر ، 1998.
جم�عة الق�هرة لكت�ب حي�ة املراأة و�سحته�. حي�ة املراأة و�سحته�. اإ�سراف 
بداع . الطبعة  د. ن�دي� فرح . �سدر عن : �سين� للن�سر وال�سقر العربي لالإ



دوية: يف االأ
قليمي ل�سرق البحر املتو�سط. منظمة ال�سحة الع�ملية ، املكتب االإ

التقنية رقم  املن�سورة   . املتو�سط  قليم �سرق  الدوائية الإ املعلوم�ت  �سح�ئف 
11 . م�سر، 1989 . 

 . الع�ملية  ال�سحة  ومنظمة  ال�سحية  واملطبوع�ت  للوث�ئق  العربي  املركز 
لبيبة اخلزرجي ومراجعة د. حممد اخلي�ط.   . . ترجمة د  طف�ل  اأدوية االأ

الكويت ، 1988 . 
ولية . �سدر  �س��سية يف الرع�ية ال�سحية االأ دوية االأ وزارة ال�سحة الع�مة . االأ
مم املتحدة للطفولة )اليوني�سيف (. بريوت، 1996. ب�لتع�ون مع منظمة االأ

حني يكون الداء يف الدواء. ترجمة د . �سه�م عبد ال�سالم وا�سراف د . اآم�ل 
عبد اله�دي. �سدر عن : ور�سة املوارد العربية ، نيقو�سي� ، قرب�ص.

يف النباتات الطبية:
د . فوزي قطب ح�سني . النب�ت�ت الطبية . زراعته� ومكون�ته�. الدار العربية 

للكت�ب . ليبي� وتون�ص ، 1979.
و�سف�ت من  ع�س�ب مع  ب�الأ والتداوي  النب�ت  . �سيدلية  يوحن� عي�سى  ب  االأ

الطب ال�سعبي. مطبعة بيبلو�ص ، جبيل ، لبن�ن ، 1983.
مي�س�ل ح�يك . مو�سوعة النب�ت�ت الطبية . مكتبة لبن�ن ، بريوت ، لبن�ن ، 

.1992
 ، والعطرية  الطبية  النب�ت�ت   . والعلوم  والثق�فة  للرتبية  العربية  املنظمة 

تون�ص، 1995.
ع�س�ب.  ال�سيخ عبد الرزاق بن حمرو�ص اجلزائري. ك�سف الرموز يف بي�ن االأ

مكتبة الوحدة العربية.

يف ”الطب العربي“:
 ، قطر  احلديثة.  الدوحة  مط�بع  العربي.  الطبي  الرتاث  �سبحي.  نبيل  د. 

.1990
د . اأمني رويحة . الطب ال�سعبي. دار القلم . الطبعة الرابعة، بريوت، لبن�ن، 

.1982

عاقة: يف االإ
 . طف�ل املعوقني . حمرر الطبعة العربية غ�من بيبي  ديفيد ورنر. رع�ية االأ

وىل، 1992. ور�سة املوارد العربية . الطبعة العربية االأ

قوال: مثال  واالأ يف االأ
الطفولة،  رع�ية  �سالمي يف  االإ املنهج-   : ال�سريف  زهر  االأ علم�ء  من  جلنة 

مم املتحدة لالطف�ل ، م�سر، 1985. منظمة االأ
 ، لبن�ن   ، �سيدا  يف  طبع   . م�أثورة  واأقوال  اأمث�ل   . اخلوري  بول�ص  املطران 

.1982
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عناوين للح�صول على موارد يف ال�صحة
اأو  ال�سحة  واأفالم يف  موارد من مطبوع�ت  ب�إنت�ج  واملعنية  والدولية  قليمية  واالإ املحلية  املوؤ�س�س�ت  ببع�ص عن�وين عدد من  ق�ئمة  هذه 
اأنه� عن�وين ميكن اال�ستع�نة به� للو�سول اىل املواد ال�سحية املطلوبة. تت�سمن املوارد من�سورات واأفالم ومل�سق�ت فى موا�سيع �سحية 

خمتلفة.
غاثة الطبية الفل�صطينية اإحتاد جلان االإ

�ص .ب : 19123، القد�ص
الف�ك�ص: 9722-830679

mrs@baraka.org :الربيد االلكرتوين

الربنامج الوطني ملكافحة ال�صيدا يف 
لبنان / وزارة ال�صحة ب�لتع�ون مع منظمة 

ال�سحة الع�ملية
بن�ية ميموزا، �س�رع كينيدي

�ص .ب 5391 ، بريوت - لبن�ن
اله�تف: 399760/360147

الف�ك�ص: 360133
الربيد االلكرتوين:

wholeb@inco.com.lb 

جمعية اأ�صدقاء املري�ص اخلريية 
�ص .ب : 51089 ، القد�ص 

اله�تف: 972-2-6264674
الف�ك�ص: 6264673

tj@baraka.org :الربيد االلكرتوين

جمعية التنمية ال�صحية والبيئية
17 �ص. بريوت �سقة 501، م�سر اجلديدة 

الق�هرة - م�سر
لكرتوين: الربيد االإ

ruhaed@rusys.eg.net 

جمعية ال�صعيد للرتبية والتنمية
 65 �س�رع القبي�سي - الظ�هر، 11271 

الق�هرة - م�سر
اله�تف : 5898364 ، 

الف�ك�ص : 5882448

جمعية العناية ال�صحية 
�سن الفيل . بريوت ، لبن�ن 

اله�تف : 482428

sidc@cnrs.edu.lb الربيد االلكرتوين

�صرة. جمعيات تتنظيم االأ
�صرة  االحتاد الدويل لتنظيم االأ

اإقليم الع�مل العربي
2�س�حة فرجيل ، نوتردام . 1082 - 

تون�ص، تون�ص.

�صرة ال�صورية  جمعية تنظيم االأ
حلبوين، ج�دة ابن �سين�، بن�ء الفرخ، 

ط�بق اأول ، �ص .ب : 2282، دم�سق 
اجلمهورية العربية ال�سورية 

اله�تف: 7771345/2230871
الف�ك�ص : 2225676

�صرة  جمعية تنظيم وحماية االأ
الفل�صطينية 

�ص .ب : 19999، القد�ص
اله�تف : 02-5816210

الف�ك�ص : -02 5812708

�صرة يف لبنان  جمعية تنظيم االأ
كورني�ص املزرعة ، بن�ية امل�سكن ، الط�بق 

الث�ين �ص .ب : 118240 ، بريوت - لبن�ن 
اله�تف : 961-1-311978

الف�ك�ص: 218575

كاريتا�ص
1 �ص حممود �سدقي، �سربا - الق�هرة 

- م�سر اله�تف : 4310201
الف�ك�ص : 4310213

الربيد االلكرتوين:
caritas@idsc.gov.eg 

مركز �صيتي - م�صر

ك�ريت��ص . م�سر للتدريب والدرا�س�ت يف 
ع�قة العقلية �ص ال�سبع . مدر�سة ال�س�ل  االإ

)الفرير( الظ�هر . 
�ص .ب 310 الظ�هر

الرقم الربيدي 563 11 الق�هرة - م�سر

مركزخدمات التنمية
4 �سم�رع اأحمد ب��س�، مبنى �سيتي بنك، 

الدور ال�س�د�ص ج�ردن �سيتي، الق�هرة 
- م�سر 

اله�تف : 3546599
الربيد االلكرتوين :

cds@neareast.org 

طفال  مم املتحدة لالأ منظمة االأ
)اليوني�صيف ( 

قليمي، �ص .ب 8402162 املكتب االإ
ردن 11184 عم�ن ، االأ

عناوين مكاتب اليوني�صيف املحلية : 
- ال�سعودية : �ص.ب : 11415، الري��ص 

- �سوري�: �ص .ب : 9413 دم�سق 
- ال�سودان . �ص .ب : 1358، اخلرطوم 
- تون�ص : �ص .ب : 35 مدينة مهرج�ن . 

تون�ص 
- اجلزائر: �ص .ب : 370 - اجلزائر 

- ليبي�. �ص .ب : 358 - طرابل�ص 
- اليمن : �ص .ب : 725 - �سنع�ء 

- العراق :�ص.ب : 10036،  بغداد 
- م�سر 8 �ص عدن�ن عمر �سدقي. الدقي، 

الق�هرة
- عم�ن : �ص .ب : 3787، م�سقط -عم�ن 

)رمز بريدي(
- لبن�ن : بن�ية اال�سكوا- ري��ص ال�سلح 

- بريوت



منظمة ال�صحة العاملية
قليمي املكتب االإ

�ص.ب : 1517، اال�سكندرية 21511 
- م�سر

دنى موؤ�ص�صة ال�صرق االأ
قليمي ملنطقة �سرق البحر  املكتب االإ

املتو�سط 93 �ص الق�سر العيني، عم�رة 
ال�سم�ص ، الدور االول �سقة 7 الق�هرة 

- م�سر

مو�ص�صة نوراحل�صني
�ص .ب :926687 - ال�سمي�س�ين عم�ن 

11110 - االردن 
اله�تف : 606992

 الف�ك�ص : 606994

مريكية ( 10 �ص  هيئة انقاذ الطفولة )االأ
احت�د املح�مني العرب - �سقة 8 - الدور 

الث�لث ج�ردن �سيتي - الق�هرة م�سر 
11 461

حمر وال�صليب  جمعيات الهالل االأ
حمر )اإبحث عن العن�وين املحلية ( االأ

غاثة الكاثوليكية هيئة االإ
�ص .ب . 2410 ، 13 �ص ابراهيم جنيب 

ج�ردن �سيتي - الق�هره - م�سر

جنيلية للخدمات  الهيئة القبطية االإ
االجتماعية

مربع : 221 1�ص .د . احمد زكي . النزهة 
اجلديدة 

�ص .ب : 11811. 162، الب�نورام� . 
الق�هرة م�سر

اله�تف : 2975901/2/3
الف�ك�ص 29758780 

الربيد االلكرتوين :
int.relants@ceoss.org.rg 

وحدة موارد الرتبية ال�سحية كلية العلوم 
ال�سحية اجل�معة االمريكية يف بريوت 

بريوت - لبن�ن

اله�تف : 350000 

 وزارات ال�صحة وال�صكان ووزارات 
ال�صوؤون االجتماعية

)اإبحث عن العن�وين املحلية (

اللجنة الوطنية لل�صكان
م�نة الع�مة االأ

ردن ، �ص .ب : 5118، عم�ن 11182، االأ
اله�تف: 962-6-5825241/2

الف�ك�ص : 962-6-582735
الربيد االلكرتوين:

qaf@amra.nic.gov.jo 

جمل�ص ال�صكان
�ص .ب : 115 الدقي 12211 

7 اأ �ص اجلزيرة - جمهورية م�سر العربية 
الربيد االلكرتوين : 

pouncil@pccairo.org

The Hesperian Foundation 1919 
Addison 
Suite 304 
Berkeky، CA 94704-1144، USA 

Teaching Aids at Low Cost 
)TALC( P.O. Box 49، SI. Albans 
Herts. 
ALl 4AX United Kingdom 

Healthlinks 
Farringdon Point 
29-35 Farringdon ROAD 
London EC] M 3JB، UK Tel +44 
171 2420606 Fax: +44 171 242 
0041 
E-mail:info@healthlink.org.uk
http: www.healthlink.org.uk

Alcoholics Anonymous 
World Services Incorporated 
P.O. Box 459، Grand Centra] 
Station New York، NY 10163 
USA 

Christian Medical Commission 
Box 66، ]50 Route de Ferney 
12] 1 Geneva 20، Switzerland 

Clearinghouse on Infant 
Feeding and Maternal Nutrition 
APHA 
1015 15th Street NW 
Washington، D.C. 20005 USA 

Council for Primary Health 
Care 1787 A. Mabini، Malate، 
Manila Philippines 
F.A.O. of the U.N. 

Nutrition and Home Economic 
Division Via delle Tenne De 
Caracalla 
00100، Rome، Italy 

Helen Keller International 15 
West 16th Street 
New York، New York 10011 
USA 

International Development 
Research Centre 
)10 R C( 
P.O. Box 8500 
Ottawa، Ontano، Canada K I G 
3H9 

Pan American Health 
Organization )PAllO( 

525 23rd Street، NW 
Washington، DC 20037 USA 

Save the Children Federation 
54 Wilton Road، Westport، 
Connecticut 06880 USA 

Voluntary Health Association 
ofIndia )VHAI( 
40، Institutional Area. South of 
liT New Delhi 110016 India 

Women’s International 
Nclwork 187 Grant Street، 
Lexington، Mas sachusette 02173 
USA 

World Health Organization 
1211 Geneva 27، Switzerland 
Johns Hopkins University 

Center for Communicntion 
Programs III Market Place، 
Suite 310 Baltimore، Maryland 
USA 
Tel: )410( 659 6300، Fax: )410( 
659 6266 

Health Wrights 
P.O. Box 1344، Palo Alto، CA 
94302، USA 
Tel: )650( 325-7500، Fax: )650( 
325 1080 
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تقرير عن املري�ص
)ا�ستعملوه عندم� تطلبون امل�س�عدة الطبية (

اإ�سم املري�ص :                     عمره:                  ذكر:                         اأنثى:
ق�مة ؟ مك�ن االإ

ن ؟ م� هو املر�ص الرئي�سي )اأو امل�سكلة الرئي�سية ( االآ

كيف بداأ ؟
هل ع�نى ال�سخ�ص من امل�سكلة نف�سه� �س�بقً� ؟                             متى؟

هل احلرارة مرتفعة؟                      درجته�؟                         متى ترتفع وكم تبقى مرتفعة؟
اأمل؟                           اأين؟                            نوعه؟

مور التالية اأوتبدو خمتلفة عن ”احلالة الطبيعية ”؟ هل هناك م�صكلة يف االأ
ذنان : الب�صرة :                               االأ

العينان :                               الفم واحللق :          
ع�صاء التنا�صلية : االأ

البول : كميته ؟                            لونه ؟                                     م�سكالت يف التبول؟
و�سف البول                                                عدد مرات التبول يف 24 �س�عة :                      عدد مرات التبول يف الليل:

الرباز: لونه؟                                              هل هن�ك دم اأو خم�ط ؟                                      اإ�سه�ل ؟
عدد مرات التربز يوميً�؟                                مغ�ص؟                            جف�ف؟                     ب�سيط اأم �سديد ؟ 

 هل يف الرباز طفيلي�ت اأو ديدان ؟                                           نوعه�؟ 
التنف�ص : �سرعة التنف�ص يف الدقيقة :                                               عميق اأم �سطحي اأم طبيعي؟ 

�سعوبة التنف�ص )و�سف ( :                                                                 �سع�ل )و�سف ( :
                                    �سفري؟                            بلغم؟                                            دم يف البلغم؟

هل ظهرت على املري�ص اأي عالمة من عالمات املر�ص اخلطري املذكورة �ص 42 ؟ 
اأي عالمة ؟ )اأذكر التف��سيل ( : 

عالمات اأخرى :
هل يتن�ول املري�ص اأدوية ؟                                           م� هي ؟ 

هل �سبق اأن تن�ول املري�ص اأدوية �سببت له طفرة جلدية ، اأو انتف�خً� اأو حك�كً� اأو اأي ح�س��سية اأخرى؟
م� هي : 

 اإن ح�لة املري�ص الع�مة : معقولة                                    خطرة                           خطرة جدًا
ا�صتعملوا ظهر هذه الورقة لتكتبوا اأي معلومات اأخرى مهمة.





تقرير عن املري�ص
)ا�ستعملوه عندم� تطلبون امل�س�عدة الطبية (
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مور التالية اأوتبدو خمتلفة عن ”احلالة الطبيعية ”؟ هل هناك م�صكلة يف االأ
ذنان : الب�صرة :                               االأ

العينان :                               الفم واحللق :          
ع�صاء التنا�صلية : االأ

البول : كميته ؟                            لونه ؟                                     م�سكالت يف التبول؟
و�سف البول                                                عدد مرات التبول يف 24 �س�عة :                      عدد مرات التبول يف الليل:

الرباز: لونه؟                                              هل هن�ك دم اأو خم�ط ؟                                      اإ�سه�ل ؟
عدد مرات التربز يوميً�؟                                مغ�ص؟                            جف�ف؟                     ب�سيط اأم �سديد ؟ 

 هل يف الرباز طفيلي�ت اأو ديدان ؟                                           نوعه�؟ 
التنف�ص : �سرعة التنف�ص يف الدقيقة :                                               عميق اأم �سطحي اأم طبيعي؟ 

�سعوبة التنف�ص )و�سف ( :                                                                 �سع�ل )و�سف ( :
                                    �سفري؟                            بلغم؟                                            دم يف البلغم؟

هل ظهرت على املري�ص اأي عالمة من عالمات املر�ص اخلطري املذكورة �ص 42 ؟ 
اأي عالمة ؟ )اأذكر التف��سيل ( : 

عالمات اأخرى :
هل يتن�ول املري�ص اأدوية ؟                                           م� هي ؟ 

هل �سبق اأن تن�ول املري�ص اأدوية �سببت له طفرة جلدية ، اأو انتف�خً� اأو حك�كً� اأو اأي ح�س��سية اأخرى؟
م� هي : 

 اإن ح�لة املري�ص الع�مة : معقولة                                    خطرة                           خطرة جدًا
ا�صتعملوا ظهر هذه الورقة لتكتبوا اأي معلومات اأخرى مهمة.





مالحظة مهمة
 . ب�أنف�سهم  ال�س�ئعة  ال�سحية  احتي�ج�تهم  معظم  تلبية  على  الن��ص  الكت�ب  هذا  ي�س�عد 
جوبة ف�إذا واجهن� مر�سً� خطريًا اأو مل نت�أكد من كيفية التع�مل مع  ولكنه ال يوؤمن جميع االأ

م�سكلة �سحية معنية ، فعلين� اأن نطلب امل�س�عدة من ع�مل �سحي اأو طبيب.



ر�صارات اأوالعالمات احليوية معلومات عن االإ
احلرارة :

ب�لدرج�ت  ول  االأ  : احلرارة  موازين  مق�يي�ص  من  نوع�ن  هن�ك 
.)F( والث�ين بدرج�ت الف�رنه�يت ، )C( املئوية

والنوع ال�س�ئد فى البلدان العربية هو ميزان احلرارة ب�لدرج�ت 
املئوية.

هن� ر�سم يق�رن بينهم� :
درج�ت مئوية :

ي�سري هذا امليزان اىل 40 )40( درجة مئوية
ي�سري هذا امليزان اىل 104 )104 ( درج�ت ف�رنه�يت

النب�ص اأو دقات )�صربات ( القلب

ب�لن�سبة ل�سخ�ص مرت�ح
الب�لغ 60 - 80 دقة يف الدقيقة هي املعدل الطبيعي .

الطفل 80 - 100 دقة يف الدقيقة هي املعدل الطبيعي .
ع 100 - 140 دقة يف الدقيقة هي املعدل الطبيعي. الر�سّ

يزداد النب�ص ع�دة مع ارتف�ع حرارة االن�س�ن ، وذلك مبعدل 20 دقة يف الدقيقة لكل درجة مئوية اإ�س�فية.

التنف�ص:

ب�لن�سبة ل�سخ�ص مرت�ح
12 - 20 نف�سَ� ب�لدقيقة هي املعدل الطبيعي.

الطفل  حتى 30 نف�سً� ب�لدقيقة هي املعدل الطبيعي.
الطفل ال�سغري حتى 40 نف�ًس� ب�لدقيقة هي املعدل الطبيعي.

�س�بة ب�لته�ب رئوي )النزلة ال�سدرية (. عندم� يزداد التنف�ص اىل اأكرث من 40 نف�سً� �سطحيً� يف الدقيقة دّل ذلك ع�دة على االإ

�صغط الدم :
)معلوم�ت خ��سة ب�لع�ملني ال�سحيني الذين لديهم اأدوات قي��ص �سغط الدم (

ب�لن�سبة ل�سخ�ص مرت�ح
120/80 هو ال�سغط الطبيعي، لكنه كثريًا م� يقل من هذا املعدل اأو يزيد قلياًل.

وىل عند ا�ستعم�ل اآلة قي��ص �سغط الدم ( اأكرث من 100 ، فهي  حني تكون قراءة �سغط الدم الث�نية )بعد اأن يختفي �سوت ا�ستم�ع االأ
عالمة خطرة على وجود اإرتف�ع يف ال�سغط.



املخت�صرات:

�ص=�سفحة + تعني زائد اأو مع اأو جمع = تعني ي�س�وي اأو 
يع�دل اأو املقدار نف�سه اأو مت�مً� مثل % ب�ملئة ) اأو ب�مل�ئة(.

وزان )كم هو ثقيل ( : االأ
ي�س�وي الغرام الواحد األف مليغرام 

1 غرامً� = األف مليغرامً� = 1000 مليغرامً�
نخت�سر : الغرام =  غ ، املليغرام  = ملغ 

ي�س�وي الكيلوغرام )كلغ ( األف غرامً� )غ ( 
ي�س�وي الكيلوغرام 2.2 رطاًل )ب�وند(

ي�س�وي الرطل 454 غرامً�
ون�ص 28 غرامً� ي�س�وي االأ

ي�س�وي الغرين )الوزن ب�لقمح�ت (65 ملغرامً� )ملغ(

ال�صعة )لل�صوائل(:
1 ليرت =  1000 ملليليرت)ملل(
1 ملل = 1 �سم مكعب )�ص 3( 

3 مالعق �س�ي )مالعق �سغرية ( = ملعقة اأكل )ملعقة كبرية (
1 ملعقة �س�ي = ملليليرتات = 5 ملل
1 ملعقة اأكل = 15 ملليرتًا = 15 ملل
30 ملل = حواىل اأون�سة )من امل�ء(

8 اأون�س�ت = 1 كوب
32 اأون�سة = 1 كوارت )1/4 ج�لون(

1 كوارت = 0.95 ليرت
1 ليرت = 06. 1 كوارت



كيف ن�صتخدم هذا الكتاب؟

عندما نح�صل على هذا الكتاب:

نقراأ ق�ئمة املحتوي�ت يف بداية الكت�ب. تذكر الق�ئمة كل مو�سوع يف الكت�ب ورقم ال�سفحة واأرق�م �سفح�ت املوا�سيع املختلفة �سمن 
الف�سل الواحد.

لكي نبحث عن مو�صوع معني اأومو�صوع �صحي حمدد:
اأوامل�صطلحات  اإن مل نفهم معنى بع�ص الكلمات  1. قد نكتفي بقراءة املعلوم�ت عن املو�سوع املطلوب بعد مراجعة ق�ئمة املحتوي�ت. 

املعتمدة يف هذا الكتاب:
لفب�ئي )م�سرد عربي-انكليزي وم�سرد انكليزي-عربي( وجتد امل�سردين  نبحث عن الكلمة يف الق�مو�ص )عربي-عربي( اأو يف امل�سرد االأ

بعد ال�سفح�ت الزرق�ء.

لفبائي على ذلك(.  2. نقرر م� هي الكلمة اأو امل�صطلح  الرئي�صي امل�ستعمل يف هذا الكت�ب )وت�س�عدن� ق�ئمة املحتوي�ت اأو امل�صرد االأ
بعده� نفتح �صفحات ال�صفراء يف نه�ية الكت�ب. انه� فهر�ص اأو ك�صاف الفب�ئي يحتوي كلم�ت وم�سطلح�ت الكت�ب الرئي�سية ومرادف�ته�، 

والتي ت�سري اىل ال�سفح�ت الواردة فيه�، وتدلن� كذلك اىل �سفح�ت اأخرى تع�لج جوانب حمددة من املو�سوع نف�سه.

قبل اأن ن�صتخدم اأي دواء: نراجع دائم�ً  ال�صفحات اخل�صراء:
تعطين� ال�سفح�ت اخل�سراء معلوم�ت عن طريقة ا�ستخدام الدواء وحتدد جرع�ته،  وخم�طره، واالحتي�ط�ت الواجب اتخ�ذه� عند 
دوية املذكورة يف الكت�ب وك�س�ف� ب�للغتني، العربية  االنكليزية وب�النكليزية - العربية، انظروا ال�سفح�ت  تن�وله. وقد اأ�سفن� الئحة ب�الأ

اخل�سراء.

كيف نكون جاهزين للحاالت الطارئة؟
1. جنهز عدة طبية كم� يو�سي الف�سل 23 يف من�زلن� واأحي�ء �سكنن� وقران�.

ويل، والف�سل 4 عن العن�ية ب�ملري�ص. �سع�ف االأ 2. ندر�ص هذا الكت�ب قبل اأن نحت�ج اإليه، وخ�سو�س�ً  الف�سل 10 عن االإ

كيف ن�صاعد يف املحافظة على �صحة عائالتنا؟
ندر�ص بدقة: الف�سل 11عن التغذية والف�سل 12 عن الوق�ية، ونعطي اأهمية خ��سة للمح�ذير واالحتي�ط�ت املذكورة يف الكت�ب.

كيف نح�ّصن الو�صع ال�صحي يف جمتمعاتنا؟
واملعلم�ت  واملعلمون  املحلية.  ال�سحية  امل�سكال  ون�ق�سة  الكت�ب  لدرا�سة هذا  ه�يل،  االأ القرية مع  اأو  ميكنن� تنظيم اجتم�ع�ت يف احلي 
العامالت  كلمات اىل  الرم�دية:  ال�سفح�ت  اقرتاح�ت مفيدة يف  ه�يل. وجند عدة  واالأ للتالمذة  الكت�ب  اإعط�ء درو�ص  من  ميكنهم  

ول من الكت�ب(. والعاملني يف الرعاية ال�صحية )وهي يف اجلزء االأ





كتاب ال�صحة للجميع 
حيث ال يوجد طبيب

بني يديك كت�ب طبع منه حتى اليوم ، اأكرث من مليوين ن�سخة يف 80 لغة ، مم� يجعله من اأكرث مراجع الرع�ية ال�سحية ا�ستخدامً� يف 
الع�مل.

�سه�ل اإىل ال�سل ، ومن العالج�ت  ويل. اإنه يغطي اأ�سي�ء كثرية ومتنوعة توؤثر على ال�سحة - من االإ �سع�ف االأ والكت�ب اأكرث من كت�ب عن االإ
دوية حديثة معينة . وهو يهتم ب�سكل خ��ص ب�لنظ�فة والطع�م ال�سحي والتطعيم�ت. املفيدة وال�س�رة اإىل اال�ستخدام احلذر الأ

وي�س�عد الكت�ب القراء على اإدراك كيف يعتنون ب�أنف�سهم ، ومتى يت�جون اإىل ا�ست�س�رة ع�مل �سحي متمر�ص. وهو يغطي اأي�سً� الوالدة 
�سرة. وتنظيم االأ

وكثري  وال�سرط�ن  واخلت�ن  دم�ن  واالإ ال�سيدا  يدز/  ك�الإ اإ�س�فية  م�سكالت �سحية  معلوم�ت عن  واملو�سعة  املطورة  الطبعة  وتت�سمن هذه 
غريه�.

يتوجه هذا الكت�ب اإىل:
- العامل ال�صحي بفئاته املختلفة : الطبيب واملمر�سة واملر�سدة ال�سحية واملع�ون ال�سحي وكل من يهتم ب�سحة الن��ص و�سالمتهم يف 

جمتمعه.
طف�ل والكب�ر، يف رع�ية املري�ص  كرث ح�جة . يوفر الكت�ب للمعلمة ن�س�ئح عملية ، لالأ ري�ف واملن�طق االأ - معلمة املدر�صة : وبخ��سة يف االأ

وامل�س�ب.
مرا�ص معينة ويحذر  دوية املالئمة الأ دوية وجتهيزات الرع�ية ال�سحية . ي�سرح الكت�ب االأ - ال�صيديل اأو �صاحب الدكان : الذي يبيع االأ

دوية التقليدية واحلديثة. من اأدوية غري مفيدة ، ويقرتح االأ
م و�سحة الطفل. مهات والقابالت : اللواتي يجدن ف�ئدة يف املعلوم�ت الوا�سحة عن الوالدة يف املنزل ورع�ية االأ - االأ

- النا�ص عامة : وخ�سو�سً� اأولئك الذين يعي�سون يف من�طق بعيدة عن املراكز ال�سحة.
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