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مقدمة

تلعب وزارة الصحة دورا أساسيا يف تنظيم و تعبئة السكان 
تشخيص  الفعالة يف  و  الفعلية  مشاركتهم  و  تضامنهم  و 
أهم السلوكات الرتبوية غري الالئقة، اليشء الذي سيعود 

بكل تأكيد مبنافع ملموسة عىل كل املواطنني. 

الوزارة  بها  تقوم  التي  املتواصلة  املجهودات  إطار  ففي 
من أجل النهوض بصحة املواطنني وبغية تحقيق أهداف 
الصحية  الظروف  واملتمثلة يف تحسـني  األساسية  الصـحة 
خالل  من   األمراض  من  الوقاية  طريق  عن  للمواطنني 

العمل بالربامج الوقائية.

ولتحقيق الغرض املنشود من هذه املقاربة املنهجية، تم 
إىل  يهدف  الذي  الرتبوي   للمرشد  املرجعي  تطويرالدليل 
متكينه من القيام بدور تثقيفي يف مجال السلوك الصحي 
حول  مبسطة  و  أساسية  مبعلومات  تزويده  خالل  من 
قضايا الصحة  مبا يف ذلك الصحة اإلنجابية، صحة الطفل، 
التعفنات املنقولة جنسيا ومرض السيدا، األمراض املزمنة، 
أمناط العيش السليم، حتى يتمكن من القيام بدور فاعل 
و  الخاطئة،  الصحية  املعتقدات  تصحيح  و  التوعية  يف 

التأثري عىل معارف و اتجاهات و سلوكات املواطنني.

- الهدف العام : 

بصحة  النهوض  يف  وإرشاكه  الرتبوي  املرشد  - تكوين 
املواطنني من خالل إدماج املعلومات  الصحية يف برامج 

التثقيف والتوعية الصحية 

- الأهداف اخلا�شة :  

مرجعية  من  الصحي  املجال  يف  الرتبوي  املرشد  - متكني 
علمية للمساهمة يف تغيري سلوك األفراد وتحسني مستوى 

صحتهم  . 

فيام  مالمئة  أجوبة  إعداد  عىل  الرتبوي  املرشد  مساعدة 
يخص بعض املواضيع الصحية. 

مع  الفعال  التواصل  أساليب  من  الرتبوي  املرشد  - متكني 
الفئات املستهدفة من حمالت التوعية الصحية. 

- حمتوى الدليل : 

 يتكون هذا الدليل من 5 محاور : 

- الرتبية ال�شحية وتقنيات التوا�شل. 

- �شحة الطفل. 

- ال�شحة الإجنابية. 

- الأمرا�س املزمنة. 

- منط العي�س ال�شليم.

- موا�شيع اأخرى 
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املحور الأول

الرتبية ال�شحية وتقنيات التوا�شل
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الرتبية ال�شحية

مفهوم ال�شحة:

 : كالتايل  الصحة  مفهوم  العاملية  الصحة  منظمة  عرَفت 
لكنها  والعلل  األمراض  من  الجسم  خلو  الصحة  )النعني 

حالة الهناء والراحةالجسمية والعقلية واإلجتامعية(

جميع  بني  والتناسق  التوازن  بأنها  الصحة  عرفت  كام 
إمكانيات اإلنسان البيولوجية والسيكولوجية واإلجتامعية. 
األساسية  اإلنسان  حاجيات  تلبية  التوازن  هذا  ويقيض 
للجميع  بالنسبة  الكيف  حيث  من  متامثلة  هي  التي 
كالحاجيات الغذائية والعاطفية والرتبوية واإلجتامعية من 
جهة وتكيف مستمر لإلنسان مع محيطه الدائم التحول 
يكون  أن  اليكفي  أنه  هنا  من  ويتضح  أخرى.  جهة  من 
الفرد متمتعاً بقوة جسمية جيدة ليك يكون منعامً بصحة 
هادئة  نفسية  حالة  يف  أيضاً  يكون  أن  يجب  بل  جيدة، 

ومتوازنة.

 مفهوم الرتبية ال�شحية:

 تقوم الرتبية الصحية عىل: » إكساب األفراد تفهام وتقديرا 
واالستفادة  املجتمع  يف  املتاحة  الصحية  للخدمات  أفضل 
منها وتزويدهم باملعلومات واإلرشادات الصحية املتعلقة 
والعمل  اتجاهاتهم  عىل  الفّعال  التأثري  بغرض  بصحتهم 
عىل  ملساعدتهم  الصحي  سلوكهم  وتطوير  تعديل  عىل 
واالجتامعية  والنفسية  البدنية  والكفاية  السالمة  تحقيق 
أن  إىل  تهدف  العامة  الرتبية  من  جزء  وهي  والعقلية«، 
الحديثة بكل تغرياتها،  الحياة  بيئة تالءم  الفرد يف  يعيش 
الصحة  مفهوم  لتحقيق  تسعى  الصحية  الرتبية  أن  كام 

لجميع أفراد املجتمع.

اأهداف الرتبية ال�شحية:

بالصحة  يتعلق  فيام  األفراد  تغيري مفاهيم  العمل عىل   •
واملرض، ومحاولة أن تكون الصحة هدف لكل فرد.

• تغيري اتجاهات وسلوك وعادات األفراد لتحسني مستوى 
صحة الفرد واألرسة واملجتمع.

عن  املجتمع  يف  الصحية  املرشوعات  وإنجاح  تنمية   •
طريق تعاون األفراد مع املسؤولني واملؤسسات وتفهمهم 

لألهداف املوضوعة.

• نرش الوعي الصحي بني أفراد املجتمع والوصول إىل حالة 
التوازن الصحي 

الغاية من  التثقيف ال�شحي:

• متكني الفرد من  املعرفة و مساعدته عىل الفهم

Faire  connaître et faire comprendre      

    Faire aimer     خلق الرغبة و تحبيبه •

 Faire agir خلق التحرك من أجل تغيري السلوك •

تقنيات التوا�شل

مفهوم التوا�شل:  

يفيد التواصل يف اللغة العربية االقرتان واالتصال والصلة 
والرتابط وااللتئام والجمع واإلبالغ واالنتهاء واإلعالم. 

اللغة األجنبية فكلمة  communication  تعني  أما يف   
إقامة عالقة وتراسل وترابط وإرسال وتبادل وإخبار وإعالم. 
وهذا يعني أن هناك تشابها يف الداللة واملقصود بني مفهوم 

التواصل يف اللغتني  .

اآلراء  تبادل  عمليات  كونه  يف  التواصل  مفهوم  يتحدد   
)عىل  لفظي  وغري  لفظيا  األشخاص  بني  واملعارف  واألفكار 
مستوى الرموز كالكتابة واإلمياءات واإلشارات ...(. وتكمن 
حيث  ملزمة،  اجتامعية  عملية  كونه  يف  التواصل  أهمية 
حاجاتهم  إلشباع  بينهم  فيام  يتواصلوا  أن  األشخاص  عىل 
طريق  وعن  واالجتامعية.  والسيكولوجية  البيولوجية 
التواصل  تبنى مختلف شبكات العالقات االجتامعية التي 
عالقات  إىل  إيجابية  عالقات  من  الظروف  تختلف حسب 
سلبية أو محايدة، وهذا ما يفرس ارتباط التواصل بالجانب 
يتم  الذي  للموضوع  إدراكه  وطبيعة  للشخص  الوجداين 

التواصل يف شأنه.

ما  اإليجايب، وهذا  التواصل  تعزيز عوامل  ولذلك البد من 
عملية  منه  يجعل  آخرا  بعدا  التواصل  إعطاء   إىل  يضيف 

مشرتكة بني املرسل واملستقبل تتميز بثالث خصائص :

أنواع التواصل

بني  الفرد  وتواصل  الذايت،  التواصل  األفراد)  بني  االتصال   •
) communication اآلخرين
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االتصال  تكنولوجيا  عىل  القائم  اإلعالمي  • التواصل 
واالنرتنيت…  والسينام  واإلشهار  والراديو  كالتلفزة 

) communication de masse(

• االتصال بني الجامعات االجتامعية

    )communication de groupe( 

• التواصل املؤسسايت

أهداف التواصل: 

عىل األرجح  نتواصل استجابة لطبيعتنا االجتامعية التي 
تقتيض العيش ضمن جامعات،  وأيضا من  أجل :

• االنبساط واملتعة واالسرتخاء.

• اكتشاف ذواتنا وتبني كيف ميكن التعرف عليها، إذ عن 
طريق اآلخر أتبني ذايت وأكتشف عيويب.

نعيش  أن  ميكن  ال  إذ  بنا،  يحيط  الذي  العامل  معرفة   •
مبعزل عن اآلخرين، مام يوجب علينا معرفتهم.

وذلك  العام،  املجال  مع  اآلخرين  حياة  مجال  توحيد   •
لضامن حياة أفضل. إن التواصل الفعال يؤدي إىل توحيد 
املتمثلة يف  بينهام، وهي  الفارقة  الهوة  بتقليص  املجالني 

العوامل املؤدية إىل نهج سلوك سلبي  

والرتبية  اإلعالم  عمليات  طريق  عن  اإليجايب  التأثري   •
والتواصل )IEC( بهدف تنمية مواقف سليمة تعمل عىل 

تغيري السلوكات املؤدية إىل السلوك السلبي  

قواعد التواصل:

من أهم قواعد التواصل   :

  • تداولية التعبريويقصد بذلك مالمئة التعبري ملستوى أفراد 
للمستمع  مالمئا  يكون  ال  عندما  التعبري  ألن  املجموعة، 
يطلب  ال  ولذلك  تنعدم.  أو  إليه  اإلنصات  حظوظ  تقل 
من املخاطب  أن يكون خاطبا المعا، بل عليه أن يجعل 
األفراد   لغة  اعتبار  أي  مخاطبيه،  فهم  تعبريه يف مستوى 

التي تختلف من جامعة إىل أخرى.

اهتامم  لشد  أساسيا  دافعا  ويعترب  الجيد  اإلنصات   •
أننا ننصت  املخاطب باملوضوع. ولجعل املخاطب يدرك 

إليه، البد من اتخاذ املواقف التالية :

• االلتزام بالهدوء، ويتجىل ذلك يف :

• عدم مقاطعة املخاطب.

• فسح املجال له للتكلم بحرية.

الوضعية التواصلية :

محادثات  شكل  يف  األشخاص  بني  التواصل  يتم 
»Conversation« أفقية قد تخص أربعة أمناط نوجزها يف 

الجدول التايل :

مـجـالـهـا نوع الـمحادثـة

الجانب  عىل  أساسا  تنصب 

فيه  التأثري  قصد  الوجداين 

ولذلك فهي ذاتية

محادثة تأثريية

Conversation d’ effet

مع  باملوضوعية  االلتزام  يتم 

تقديم كل عنارص الخرب وجوانبه 

النوع  هذا  من  القصد  ويكون 

التواصيل تقديم رسائل إخبارية 

من مصادر متعددة.

محادثة إخبارية

 Conversation

d’ information

يف هذا النوع من التواصل يقدم 

بكيفية  تتعلق  تقنيات  املنشط 

التعامل مع املوضوع املطروح 

محادثة تكوينية

 Conversation de
formation

تفرضها  التي  املحادثات  وهي 

تفكري  دون  العرضية  املناسبات 

ومنها  لها  اإلعداد  يف  سابق 

، يف  الشارع  استغالل حدث يف 

التلفزيون ، أو يف صحيفة

محادثة ظرفية أو عرضية

  Conversation
d’occasion

تقنيات التن�شيط

مفهوم التن�شيط:  

الجامعة  عىل  الحيوية  إضفاء  »التنشيط«  مفهوم  يفيد 
لتوسيع مجال التواصل بني أعضائها، وذلك قصد الرفع من 
فعاليتها ومردوديتها ككيان عضوي. وإلنجاح ذلك البد من 
فتح قنوات التواصل أفقيا بني األعضاء، حتى تتاح لكل منهم 
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الفرصة للتعبري عن أفكاره، وتشجيعه عىل التعبري التلقايئ 
واإلبداع الشخيص وتجاوز الصعوبات والعوائق التواصلية 
والقيم  واملعارف  الخربات  تبادل  بهدف  والسيكوعالئقية 

واملواقف بني أعضاء الجامعة.

الأ�ش�س العامة للتن�شيط:

التنشيط عىل مجموعة أسس سيكوسوسيوتربوية،  يقوم 
منها :

• أن التعلم والتثقيف أفعال اجتامعية يكتسبها الفرد من 
الجامعة عن طريق التواصل والتفاعل بني األفراد.

• أن التفاعل بني األفراد له أبعاد سيكولوجية واجتامعية 
ومعرفية، مام يوفر للفرد إمكانية تنمية شخصيته بشكل 

متكامل.

سلوك  تغيري  إىل  يؤدي  اجتامعي  تواصل  التنشيط  أن   •
الفرد عن طريق تنمية مواقف جديدة .

من  تكتسب  ومهارات  تقنيات  عىل  التنشيط  ويعتمد 
املامرسة املستمرة، وأهمها :

• اإلصغاء الجيد

• القدرة عىل طرح األسئلة

• القدرة عىل إعطاء أجوبة مقنعة

• توظيف التواصل اإلميايئ

• توظيف واستعامل الدعامات السمعية البرصية

• تشجيع املشاركة وديناميكية املجموعة

 تقنيات التن�شيط:

يرتكز التنشيط عىل مجموعة من التقنيات. ويقصد بها 
مجموع اإلجراءات واآلليات املوظفة لتنشيط الجامعة. 

وهي تقنيات متعددة يختار منها ما يتناسب مع 
املوضوع وسنتطرق هنا لتقنيتني أساسيتني وهام : 

• تنشيط املجموعة :    

الخربات  املعلومات،  تبادل  عىل  التقنية  هذه  تعتمد 
موضوع  حول  األشخاص  من  مجموعة  بني  واملواقف 
مشرتك يرى فيه كل فرد منفعة شخصية للمشاركة فيه. 

النقاش  تسيري  يف  وأساسيا  مهام  دورا  املنشط  فيه  ويلعب 
آرائه  بإبداء  مشارك  لكل  يسمح  مالئم  جو  عىل  والحفاظ 

بكل حرية ودون خجل.

 • املقابلة الفردية :                   

   تعترب املقابلة إحدى أهم تقنيات التواصل الشخيص، وهي 
عبارة عن تبادل األفكار )املالحظات واالستفسارات ( عىل شكل 

أسئلة وأجوبة بني املرسل واملستقبل حول موضوع معني.

الو�شائل  الداعمة: 

هي مختلف الوسائل التعليمية والتوضيحية التي تسهم 
يف تنشيط مضامني الرسالة التثقيفية وتيسري فهمها 

بتحويل هذه املضامني من أفكار مجردة إىل أشياء ملموسة 
مشخصة  ومن هذه الوسائل :

vالصور والرسوم 

vاملجسامت

diapos الصور الثابتةv

Flannélographe الصور املثبتةv

vكتيبــــــات 

vامللصقــــات 

vمطويات 

vاألرشطة السمعية البرصية أو أقراص مدمجة 

vبطاقات توضيحية... 

الر�شالة الرتبوية :

إىل  تبليغه  املراد  الخطاب  مضمون  هي  الرتبوية  الرسالة 
األشخاص واألرس قصد توجيههم وتثقيفهم بغية تبني سلوك

إيجايب.  

الر�شائل الرتبوية الأ�شا�شية:

يراه  ما  املقرتحة  الرسائل  بني  من  يختار  أن  للمرشد  ميكن 
الحرص عىل  الفئة املستهدفة مع  مالمئا ومناسبا لحاجيات 

ما ييل:



دليل املرشد التربوي

10

•تنمية املميزات الشخصية.

التي  املستهدفة  الفئة  لخصوصيات  الجيدة  •املعرفة 
يتعامل معها )عاداتها، معارفها، أمناط عيشها، ...(

واملعلومات  الحقائق  نقل  يف  املتمثلة  العلمية  • األمانة 
التشويش عىل صدقها  دون  ومبسطة  واألخبار مرشوحة 

العلمي.

•املرونة املتمثلة يف إميان املرشد بأنه ال ميلك كل املعارف 
املرتبطة مبوضوع معني، 

مراحل تبني فكرة او �شلوك جديد :  

• مرحلة  تلقي الفكرة أو السلوك

• مرحلة  االهتامم بالفكرة أو السلوك 

• مرحلة تقييم السلبيات وااليجابيات

• مرحلة العمل والتغيري 

• مرحلة االستمرارية 

  دور املواقف يف تغيري ال�شلوك:

سلوكاته  يحرك  الفرد  لدى  أوليا  استعدادا  املوقف  يعترب 
ويوجهها، وينظم إدراكه ويوضح طبيعة عالقاته مبحيطه 
القوي عىل  تأثريه  يف  املوقف  أهمية  وتكمن  االجتامعي. 
معني.  موضوع  تجاه  إيجابا  أو  سلبا  الفرد  استجابات 
ومن  له.  وسابقا  للسلوك  دافعا  املوقف  يكون  وهكذا 
مير  التي  الخربات  خالل  من  يتكون  املوقف  أن  املؤكد 
أو  الثقايف. ولذلك فهو »ميل«  الفرد ومن   محموله  بها 
»استعداد« مكتسب بالخربة والتقليد واملحاكاة والتفاعل 
املرشد  عىل  يتوجب  لذلك  االجتامعي.ونظرا  املحيط  مع 
أن يدخل كل هذه األبعاد يف اإلعتبار وهو يقوم بعملية 

اإلرشاد والتحسيس .

  طرائق تغيري املوقف:

هي طرائق كثرية نذكر منها :

والتشكيك  للتغيري  املقاوم  املوقف  إضعاف  • العمل عىل 
فيه من خالل إبراز جوانبه الضعيفة.

• االكتفاء مبوضوع واحد لكل حصة

•أن تكون الرسالة واضحة، قصرية، شاملة ومفهومة

• االستعانة بالتقنيات   والوسائل الداعمة  املقرتحة. 

باالعتامد عىل البطاقات املوضوعاتية ميكن صياغة الرسائل 
الرتبوية حسب املوضوع املرغوب التطرق إليه.

ال�شلوك و حمددات 
تغيريه 

طبيعة ال�شلوك:

إن الهدف األساس من عمل املرشد ليس معرفيا بالدرجة 
األوىل، وإمنا هو تعديل سلوك األفراد أو تغيريه من السلبي 
منذ  يدرك  أن  املرشد   عىل  يكون  لذلك  و  اإليجايب،  إىل 
البدء، أن السلوك ال يقوم من الفراغ وال يأيت من العدم، 
بل تحكمه ضوابط وأسس تتمثل يف املعلومات واملعايري 
األخالقية واألدوار االجتامعية والقيم واملعتقدات الروحية 
والرأي العام ... وهي كلها متداخلة ومرتابطة تؤدي بالفرد 
 .)attitudes( إىل تبني استعدادات أولية تسمى املواقف
ومعلوم أن املواقف هي محركات السلوك، كام هو موضح 

يف الخطاطة التالية :

تغيري ال�شلوك: 

هناك جملة من العمليات واإلجراءات املهارية واملعرفية 
ليكتسب  التكوين،  خالل  ميتلكها  أن  املكون  عىل  التي 
مبوجبها الكفايات االسرتاتيجية ملامرسة وظيفته التثقيفية 
بشكل فعال يساعده عىل تغيري السلوك لدى املجموعة. 

ومن هذه الكفايات :
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الزيادة يف  • العمل عىل إضعاف املوقف ذاته عن طريق 
اللقاءات  تعددية يف  يقتيض  الفرد وثقافته. وهذا  معارف 

مع املستهدفني.

املستهدف.  للفرد  االجتامعي  الدور  تغيري  عىل  • العمل 
يحتلها  التي  املكانة  أو  املركز  االجتامعي  بالدور  ويقصد 
الفرد  جعل  اإلجراء  هذا  ويقتيض  املجتمع.  يف  الفرد 
كآخر  نفسه  يدرك  وأن  ذاته،  إىل  النظرة  يغري  املستهدف 
مغاير ملا كان يعرفه عن نفسه سابقا )هو شخص يعتمد 
مكانته  مع  يتناىف  الحايل  وسلوكه  مسؤول  وهو  عليه 

الحقيقية يف املجتمع...(

الفرد  لدى  تنميته  املرغوب  الجديد  املوقف  • ربط 
يف  تأثري  ذات  أنها  تبني  مرجعية  بشخصية  املستهدف 
سلوكه. وتنتقى هذه املرجعية حسب مجال اهتامم الفرد 

املستهدف. 

الثقايف  املجال  مع  الجديد  املوقف  تكييف  عىل  • العمل 
ال  حتى   )... تقاليده،  قيمه،  )عقيدته،  املستهدف  للفرد 

يعتقد أنه، يف حال تبنيه املوقف الجديد سيضيع. 

 دور املر�شد الرتبوي 

يف عملية الرتبية 

ال�شحية 

التنمية االجتامعية واالقتصادية  كل شخص يعمل يف مجال 
هيئات  أو  جمعيات  إطار  يف  نشاطا  ميارس  أو  للسكان، 
للساكنة  والصحي  الفكري  الرقي  إىل  يهدف  املدين  املجتمع 
بشكل مبارش أو غري مبارشمن خالل الدور املنوط به والذي 

ينحرص أساسا يف: 

• تبليغ املعلومات واملفاهيم املرتبطة باملوضوع بشكل صحيح.

• خلق رغبة لدى األفراد واألرس لتبني املوضوع. 

القريبة  التوجه إىل املراكز الصحية  • تحسيس األرس عىل 
منهم أو الفرق املتنقلة من أجل االستفادة املنتظمة من 

الخدمات الصحية األساسية. 

ليك يقوم املرشد الرتبوي  بهذه املهام يف أحسن األحوال 
يجب أن يكون: 

واألرس  األفراد،  عىل  وتأثريه  املوضوع   بأهمية  • مقتنعا 
والجامعات.

• مطلعا عىل املحتوى واملفاهيم املرتبطة باملوضوع. 

يف  توظيفها  قصد  التواصل  وتقنيات  ملهارات  • مكتسبا 
املستهدفة  فئته  لفائدة  مبسطة  تربوية  رسائل  تبليغ 

وتشجيعها عىل تبني سلوك صحي سليم. 
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املحور الثاين

�شحة الطفل
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مقدمة : 

تتميز رشيحة األطفال دون الخامسة بالهشاشة مام يجعلها أكرث عرضة لألمراض الفتاكة بشكل يؤدي إىل ارتفاع نسبة الوفيات 
يف صفوفها، اليشء الذي يتطلب إيالئها عناية خاصة. لذا وضعت وزارة الصحة مجموعة من التدابري يف إطار إسرتاتيجيتها.

و ميثل هذا الجزء من الدليل إحدى التدابري املرتكزة عىل التوعية والتحسيس حول صحة الطفل وخاصة املواضيع التي تخص :

• تغذية الطفل : الرضاعة الطبيعية / التنويع الغذايئ للطفل بعد 6 أشهر من عمره 

• املراقبة املستمرة لصحة الطفل

• الدفرت الصحي للطفل  

• التلقيـــــــــــــــــح 

• نظافـــــــــة الطفل

• النمو النفيس والحريك للطفل

• الوقاية من الحوادث املنزلية.
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الر�شاعة الطبيعية و املمار�شة 

اجليدة للتنويع الغذائي

قال تعاىل يف سورة البقرة اآلية 233:

»والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم 
الرضاعة«  صدق الله العظيم 

أكرثها  و  التغذية  سبل  أفضل  الطبيعية  الرضاعة  تعترب 
الغذائية  حاجياته  تلبي  فهي  للطفل،  فعالية  و  فائدة 

والعاطفية والنفسية.

اأهمية الر�شاعة الطبيعية : 

بالنسبة للطفل: 

• تحميه وتقيه من األمراض وامليكروبات خاصة من خالل 
الحليب األويل )اللبا(، الذي يفرزه الثدي خالل األيام األوىل 

بعد الوالدة. 

• تلبي حاجياته الغذائية والعاطفية والنفسية 

بالنسبة لألم: 

يساعد اإلرضاع من الثدي عىل : 

حجمه  إىل  الرحم  وعودة  الوالدة  بعد  النزيف  • وقف 
الطبيعي

• التقليل من خطر اإلصابة برسطان املبيض و الثدي.

مكلف  وغري  والنهار  بالليل  الساعة،  مدار  عىل  • متوفر 
ماديا.

 الإر�شاع املبكر : 

• ارضعي طفلك مبارشة بعد والدته ليك يستفيد من كل 
مزايا الحليب األويل )اللبا(،

لضامن  الوالدة   بعد  األوىل  الساعة  يف  طفلك  • إرضعي 
إدرار الحليب بكمية وافرة ،

• تجنبي إعطاء مولودك الجديد جميع السوائل، واقترصي 
عىل تغذيته بحليب الثدي،

•احريص عىل بقاء طفلك بجانبك ليال ونهارا منذ الساعة 
األوىل بعد الوالدة، حتى يف حالة الوالدة القيرصية،

ألن  ونهارا  ليال  الرضعات  عدد  من  اإلكثار  عىل  • احريص 
ذلك يساعد عىل إدرار  الحليب.

	  

 الر�شاعة الطبيعية املطلقة خالل �شتة 

اأ�شهر الأوىل: 

• استمري يف إرضاع طفلك من حليب ثدييك فقط، طوال 
غذائية  مواد  أي   إضافة  دون  حياته  من  األوىل  أشهر   6

أخرى خالل هذه الفرتة،

• إرضعي  طفلك ليال ونهارا عىل األقل 8 مرات يف اليوم،

منتظمة  بصفة  الصحية  باملؤسسات  راقبي وزن طفلك   •
للتأكد من حصوله عىل الكمية الكافية من الحليب. 
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•  ينبغي عليك أن تعطي ثديك باستمرار لطفلك، ألن ذلك 
يساهم يف إدرار الحليب.

• راقبي وزن طفلك بانتظام، ألن الزيادة املستمرة يف وزنه 
عالمة عىل الصحة الجيدة  والتغذية املتوازنة.

- من 12 �شهر فما فوق :

• استمري يف إرضاع طفلك ألطول فرتة ممكنة. 

• أطعمي طفلك من طبق العائلة، عىل أن تكون حصته يف 
طبق خاص تحت مراقبة شخص بالغ. 

• قدمي لطفلك 3 وجبات رئيسية كل يوم:

  vوجبة اإلفطار العائلية باإلضافة لكأس من الحليب 
املحىل.

vوجبتان عائليتان مبنتصف النهار و باملساء، مقدمتان 
يف أطباق فردية. 

رئيسيتني  وجبتني  كل  بني  خفيفة  وجبة  لطفلك  • قدمي 
تتضمن كأسا من الحليب الدافئ، أو ياغورت، أو بسكويت 
أوقطعة خبز مع الجنب أو املرىب أوالعسل أوالزبدة أو زيت 
الزيتون أو أركان، باإلضافة إىل بعض الفاكهة إذا أمكن عىل 

شكل عصري.

املمار�شة اجليدة للتنويع الغذائي:

إن التغذية املتوازنة واملتنوعة أساس الصحة الجيدة، وقد 
عنه  ينتج  وما  التغذية  سوء  بسبب  األطفال  منو  يتأخر 
من تعفنات و أمراض يعود سببها إىل عدم معرفة قواعد 
التغذية السليمة، لذلك يجب البدء بإدخال أطعمة أخرى 

بنهاية  الشهر 6، مع االستمرار يف إعطاء الثدي. 

- من 6 اإىل 12 �شهر : 

• استمري يف الرضاعة من الثدي ألطول مدة ممكنة وعند 
الطلب ليال ونهارا، مع إدخال األطعمة التكميلية.

• عند اإلرضاع بالثدي، أعطي طفلك بانتظام مواد غذائية 
كان  إذا  اليوم  يف  مرات  و5  اليوم  يف  مرات   3 تكميلية 

مريضا 

زالفة  نصف  مقدار  امللعقة  بواسطة  طفلك  • اطعمي 
الخرض  مياثلها:شوربة  ما  أو  التالية  املواد  من  صغرية 
معجون  املدعمة،  القمح(  )سميدة  عصيدة  الغنية، 
الزيتون،  زيت  من  صغرية   مبلعقة  مدعم  البطاطس 
اإلمكانيات  حسب  والحمراء  البيضاء  اللحوم  أو  الزبدة، 

املتاحة محليا.

• ال تنوعي طعام طفلك بصورة مفاجئة، حتى ال يصاب 
باالضطرابات الهضمية،  

يف  األغذية  من  جديد  صنف  من  أكرث  الطفل  •التعطي 
املرة الواحدة. 
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التكفل  بت�شخم الثدي: 

• ابديئ الرضاعة الطبيعية مبارشة بعد الوالدة بدون تأخري . 

• أرضعي باستمرار كل ساعتني إىل ثالث ساعات يف اليوم  
وكل أربع ساعات يف الليل . 

• انتظري  حتى ينام  طفلك أو يطلق الثدي مبحض إرادته  
قبل أن تغريي للجنب اآلخر. 

• استعميل كامدات دافئة عىل الثديني قبل الرضعات ثم 
استعميل كامدات باردة بني الرضعات ، 

وانزيل لألسفل  الثدي  بأعىل  ابديئ   ، برفق  ثدييك  ادليك   •
مستعملة حركة دائرية . 

مضخة  واستعميل  اإلرضاع  تفويت  عدم  عىل  اعميل   •
للحليب إن كنت ال تستطيعن اإلرضاع.

احللمات امل�شقوقة واملوؤملة:

أفضل طريقة للتكفل بهذا املشكل هو الرجوع  إىل سببه 
وتصحيحه حيث أن هناك عدة عوامل تسببه : 

•وضعية الطفل أثناء الرضاعة ، 

•إساءة استخدام مضخة الحليب ، 

لفمه،  الخصائص  بعض  أو  للرضيع  القصري   •اللسان 
•بعض  تعفنات الثدي 

امل�شاكل التي قد تعاين منها الأم 

املر�شعة :

 اإلتهاب الثدي:

مرور  عن  ناتج  للثدي  تعفن  عن  عبارة  الثدي  إلتهاب 
الحليبية   القنوات  إحدى  الثدي حينام تسمح  الحليب يف 
والعياء. الحرارة  لدرجة  ارتفاعا  و  أملا  يسبب  وهو  بذلك 

وللتكفل بهذا املشكل:

• أرضعي طفلك باستمرار ملنع انسداد القناة الحليبية.

واغسيل  املصابة،  املنطقة  عىل  دافئة  كامدات  ضعي   •
الثدي باملاء الدافئ ملدة 10 دقائق ثالث مرات يف اليوم، 

وإدليك الثدي برفق.

الرضاعة ألن  أثناء  التعفن إىل طفلك  ال تخايف من نقل   •
حليبك يحتوي عىل عنارص مضادة للبكترييا والتي تحميه. 

إن مل تتحسن حالتك خالل 24 ساعة، استشريي الطبيب.

ت�شخم الثدي:

تضخم الثدي ناتج عن عدم إفراغ الحليب بطريقة جيدة 
للثدي  تضخم  أول  الحليب.  لتجمع  نظرا  أملا  يسبب  مام 
فرتة  يف  الوالدة،  بعد  أيام  أو خمسة  يومني  عادة  يحدث 
بعد  عادية  غالبا  تكون  الظاهرة  هذه  الحليب.  صعود 

الوالدة وتختفي من 12 إىل 48 ساعة.
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• تضخم الثدي ، 

)استعامل  والحلمة  اإلصطناعية  الرضاعة  بني  الخلط   •
لتلك  مخالفة  رضعة  يتطلب  اإلصطناعية  الرضاعة 
املستعملة يف الرضاعة الطبيعية،  إذا استعمل الرضيع هذه 

التقنية يف الرضاعة الطبيعية يوشك أن يؤمل الحلمة ( 

•الحساسية ملنتجات العناية الشخصية.

سبب  إيجاد  يف  يساعدك  أن  ميكن  املمرضة  أو  •طبيبك 
املشكل

الحلمة   بتعفنات  التكفل  يف  يساعدك  أن  ميكنه  •طبيبك 
)ميكن أن يصف لك دواء( أو يحدد أن شيئا ما يف الحالة 

الصحية لطفلك هو سبب يف وجود األمل يف الحلمة. 

املناطق  عىل  رضعة  آخر  حليب  استعامل  أيضا  •ميكنك 
املشقوقة من الحلمة . فحليب األم ميكن أن يسكن األمل 

لوجود خصائص مضادات البكترييا فيه.

•التستعميل أكياس الشاي املبللة، العسل أو زيت الطهي  
فوق الثدي.

هذه املواد لن تساعدك وميكن أن تؤدي إىل تفاقم املشكلة.

ل�شحة  امل�شتمرة  املراقبة 

الطفل

 تتم املتابعة الصحية للطفل بصفة دورية حسب الجدول 
املؤسسات  أحد  يف  الصحة  وزارة  طرف  من  به  املعمول 
الصحية، وعىل األم تقديم الدفرت الصحي عند كل معاينة 

طبية، سواء كان املعاين طبيبا أو ممرضا 

 عند الولدة: 

التشوهات  عن  )الكشف  للوليد  الرسيري  • الكشف 
الخلقية...( ،

• اإلستفادة من بعض الخدمات الصحية )قطرات يف العني، 
 .) k تطهري الحبل الرسي ، إعطاء الفيتامني

 املراقبة امل�شتمرة يف املركز ال�شحي:

إىل  باإلضافة  الثاين،  الرسيري  : الكشف  األول  األسبوع 
التلقيح و مراقبة الجرعة األوىل من فيتامني »د«.

األسبوع السادس : الكشف الرسيري، باإلضافة إىل التلقيح 
و تقييم التغذية عند الطفل.

شهرين ونصف:الفحص الرسيري + التلقيح+مراقبة النمو 
) IMC  الوزن،الطول ،مؤرش الكتلة الجسمية(

ثالثة أشهر ونصف : الفحص الرسيري + التلقيح+مراقبة 
الوزن.

»د«+  و  »أ«  فيتامني   + الرسيري  : الفحص  أشهر  ستة 
مراقبة الوزن.

تسعة أشهر : الفحص الرسيري ي+ التلقيح+مراقبة الوزن.

اثنا عرش شهرا : الفحص الرسيري + فيتامني«أ«+ مراقبة 
الوزن.

مثانية عرش شهرا : الفحص الرسيري + التلقيح+ فيتامني«أ«. 

أربعة وعرشون شهرا : مراقبة حالة الطفل الصحية بإنتظام 
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من خالل الزيارات املنتظمة للطبيب.

ستة وثالثون شهرا :  مراقبة حالة الطفل الصحية بانتظام 
من خالل الزيارات املنتظمة للطبيب. 

مثانية وأربعون شهر: مراقبة حالة الطفل الصحية بانتظام 
من خالل الزيارات املنتظمة للطبيب.

	  

الدفرت ال�شحي  للطفل  

كل  تجـمع  شخصية  وثيـقة  هو  للطفل  الصحي  الدفرت 
والتي  الطفل  بصحة  املتعلقة  اإلرشادات  و  املعلومات 
بحالته  يتعلق  ما  كل  مـتابعة  من  الصحة  مهنيي  متـكن 
الصحية كالتلقيح، التـغذية، النمو، الفـحوصات، األمراض، 
مام  الوالدة.  منذ  الطبية  ووصفاتهم  مالحظاتهم  وتدوين 
يجعلهم يتـفادون تكرار العالجات التي خضع لها الطفل.

وعىل كل أم أن تحافظ عىل الدفرت الصحي كوثيقة مهمة 
ملتابعة صحة طفلها بصفة دورية و مستمرة وتقدمه عند 

كل زيارة لها للمركز الصحي.

التلقيح

التلقيح وسيلة فعالة للتقليص من وفيات ومراضة 
األطفال وخاصة ضد األمراض املستهدفة التالية : 

• الســــل 

• الشـــلل

• الســــعال الدييك ) العواية ( 

• الكـــــزاز 

• الدفترييا 

• التهاب الكبد الفريويس نوع »ب«

مكروب  عن  الناتج   ) املينانجيت   ( السحايا  التهاب   •
الهيموفيليس نوع »ب« 

• بوحمرون 

• الحمرياء 

• التلقيح األول ضد »البنوموكوك«

• التلقيح األول ضد الروتا فريوس

 لقاح ضد جرثومة البنوموكوك 

 لقاح ضد الروتافريوس 

	  

اجلدول الوطني للتلقيح : 

الصحية  املراكز  جميع  يف  باملجان  الصحة  وزارة  توفر   
وعىل الصعيد الوطني مجموعة من اللقاحات للوقاية من 
األمراض التالية وذلك حسب الجدول املعمول به من طرف 

الربنامج الوطني للتلقيح : 
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التلقيـــحسن الطفل                                                                          

التلقيح األول ضد التهاب الكبد الفريويس نوع »ب«خالل  24  ساعة األوىل بعد  الوالدة

خالل الشهر األول
التلقيح ضد السل )ب-س-ج(

التلقيح األويل ضد الشلل

الشهر الثاين

 

التلقيح األول ضد الدفترييا )الخناقية(، الكزاز والسعال الدييك)العواية(

التلقيح األول ضد الشلل

التلقيح الثاين ضد التهاب الكبد الفريويس نوع »ب«

)Hib( »التلقيح األول ضد الهيموفيلوس أنفلونزا نوع »ب

التلقيح األول ضد » البنوموكوك«

التلقيح األول ضد الروتا فريوس

الشهر الثالث

التلقيح الثاين ضد الدفترييا )الخناقية(، الكزاز والسعال ألدييك )العواية(

التلقيح الثاين ضد الشلل

)Hib( »التلقيح الثاين ضد الهيموفيلوس أنفلونزا نوع »ب

التلقيح الثاين ضد الروتا فريوس

الشهر الرابع

التلقيح الثالث ضد الدفترييا )الخناقية(، الكزاز

 والسعال الدييك )العواية(

التلقيح الثالث ضد الشلل

)Hib( »التلقيح الثالث ضد الهيموفيلوس أنفلونزا نوع »ب

التلقيح الثاين ضد» البنوموكوك«

التلقيح ضد الحصبة )بوحمرون( التلقيح الثالث ضد التهاب الشهر التاسع
الكبدالفريويس نوع »ب«

التلقيح الثالث ضد البنوموكوك الشهر الثاين عرش

الشهر الثامن عرش

التذكري األول : التلقيح ضد الدفترييا، الخناقية، الكزاز 
والشلل

الجرعة الثانية ضد الحصبة

التذكري الثاين : التلقيح ضد الدفترييا، الخناقية، الكزاز والشللالسنة الخامسة

التلقيح ضد الحصبة و الحمرياءالسنة السادسة
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نظافة الطفل

تحتاج نظافة املولود الجديد إىل عناية خاصة، إذ ال يحتاج 
أن  إىل  أسبوعيا  أو ثالث مرات  أكرث من مرتني  لالستحامم 

يصل مرحلة الزحف. 

)أماكن  والسبيلني  واليدين  والرقبة  الوجه  تنظيف  يجب 
اإلخراج( يوميا.

الحتياطات الواجب اتخاذها اأثناء 

نظافة املولود : 

• تجنبي غسل جسم طفلك مبارشة بعد الرضاعة،

• تجنبي وجود تيارات هوائية يف مكان استحامم الطفل،

• افحيص حرارة املاء بوضع مرفقك فيه قبل وضع املولود 
فيه.

• ال ترتيك طفلك أبدا وحده يف املاء.
	  

لوازم النظافة: 

• جهزي كل لوازم الطفل من مناشف وحفاظات ومالبس 
وصابون وشامبوان  قبل البدء يف  تحميم الطفل.

كيفية غ�شل املولود : 

• اختاري املكان املناسب واألكرث دفئا وأمانا للطفل.

بيدك،  رأسه  واسندي  املاء،  يف  بهدوء  طفلك  • ضعي 
واستعميل اليد األخرى يف تنظيفه.

• اهتمي بالوجه والرقبة والسبيلني واإلبطني وثنايا الجلد،أما 

الشعر فال يحتاج للشامبوان أكرث من مرة أو مرتني أسبوعيا.

• اغسيل األذنني  من الخارج فقط بقطن أو بقطعة قامش 
مبللة باملاء.

• نظفي األنف من الخارج وال تدخيل أي يشء يف فتحتي 
األنف حتى يف حالة إصابة الطفل بالزكام.

• اذهني رأس الطفل بقليل من الزيت ثم اغسليه وجففيه 
يف حالة تكون طبقة سميكة من القرشة ، كرري العملية 

برفق عدة أيام حتى تزول القشور متاما.

• غني له بصوت خافت أي هليل له وأنت تحمليه وتضعيه 
وتحمميه.

• بعد االنتهاء من الحامم جففي طفلك بفوطة ناعمة.

النمو النف�شي واحلركي 

للطفل

وله  الثامنة عرشة من عمره،  إنسان دون  الطفل هو كل 
مراحل منو مختلفة تحدد كالتايل:

• مرحلة املهد: من صفر إىل سنتني.

•مرحلة الطفولة املبكرة: من 2 إىل 6 سنوات.

• مرحلة الطفولة الوسطى: من 6 إىل 9 سنوات.

• مرحلة الطفولة املتأخرة: من 9 إىل 12 سنة.

واالهتامم بالطفل ال يقترص فقط عىل تلبية حاجياته من 
غذاء ومأكل وملبس ومسكن، بل يجب األخذ بعني االعتبار 
الجوانب النفسية و العاطفية و املعرفية و التي يتم غالبا 

إغفالها.

النمو النف�شي:

• اختاري اللعب التي تناسب سن طفلك.

• عززي ثقة طفلك بنفسه بتفادي توبيخه ومعاقبته. 

الشعور  و  الرعاية  و  الحنان  و  الحب  طفلك   • امنحي  
باألمان و الثقة بالنفس.
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• شجعي  طفلك يوميا من خالل االبتسامة أو التصفيق له 
عندما يؤدي شيئا جديدا، مهام كانت بساطته.

• ال تسمحي بأن  يلقب الطفل ألقابا سيئة ألن ذلك يؤثر 
عليه عاطفيا ونفسيا .

من  ينتابه  مبا  تستخفي   ال  و  طفلك   تخويف  • تجنبي 
خوف وطمئنيه. 

• ال تنهري الطفل أو ترصخي يف وجهه بل ارشحي له أرضار 
ومخاطر األشياء.

املالعبة والتوا�شل ح�شب الفئات العمرية:

التواصل مع الطفل يساهم يف النمو النفيس والحريك وتبدأ 
الوالدان  يستجيب  فعندما  الوالدة.  منذ  العملية  هذه 
ابتساماته  لصوت طفلهام، ينظران إىل عينيه ويردان عىل 

يتعلم كيفية التواصل مع محيطه.

األشياء،  وتجربة  اللعب  طريق  عن  األطفال  ويتعلم 

ومالحظة وتقليد ما يقوم به اآلخرون .

واللعب ال يساعد الطفل  فقط عىل النمو النفيس والحريك، 
و  األرسي  املحيط  مع  التفاعل  عىل  أيضا  يساعده  بل 

االجتامعي.

v  من الوالدة إىل 4 أشهر: 

• اجعيل وقت اإلستحامم فرصة ملتعة الطفل وتعلمه .

• التغطى وجه الطفل  لفرتات طويلة ألنه يحتاج للرؤية،

• تفادي لف الطفل )بالكامط( ألنه يحتاج للحركة . 

• أمني للطفل وسائل تساعده عىل الرؤية ،السمع ،الحس 
والحركة ، 

• أحضني طفلك برفق و مرري يديك عىل جسده.
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• تجاويب مع الطفل واستجيبي إلهتامماته، وعلميه أسامء 
األشخاص واألشياء.

v من عمر 12 شهراً حتى عمر 24 شهراً.

األلعاب  تقديم  طريق  عن  اللعب  عىل  طفلك  شجعي   •
التي  البيت  يف  املتوفرة  املواد  باستخدام  لعمره  املناسبة 

التنكرس ويسهل تنظيفها.

• أعِط الطفل أشياء يضعها فوق بعضها أو يدخلها يف إناء 
ويخرجها. 

ملحاوالت  رسورك  وأبدي  بسيطة  أسئلة  الطفل  • اسأيل 
التكلم وعلميه  التواصل مبشاركة اللعب مع اآلخرين.

	  

جديدة  وأشياء  إليها  ليصل  ملونة  أشياء  للطفل  • وفري 
لرياها.

• أنظري يف عيني طفلك وابتسمي له  خاصة  أثناء اإلرضاع 
من الثدي.

v  من 4 إىل 6 أشهر: 

جديدة  وأشياء  إليها  ليصل  ملونة  أشياء  للطفل  • وفري 
لرياها،

معه  وتجاويب  واإلشارة  بالصوت  طفلك  إىل  • تحديث 
باالبتسامة والتكلم واملناغاة لتشجيعه عىل ترديد األصوات 

والكلامت.

v  من عمر 6 أشهر حتى عمر 12 شهراً:

  تقبيل فضول طفلك من غري انزعاج وشجعيه عندما يلعب 
ألن اللعب وسيلة الطفل األوىل للتعلم والنمو.

• قدمي للطفل أشياء مختلفة يف املنزل متنكه من تركيب 
أشكال هندسية مختلفة.
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 vمن عمر 24 شهراً ومافوق: 

• ساعدي الطفل عىل العد وتسمية األشياء ومقارنتها. 

• اصنعي لعباً بسيطة للطفل. 

• شجعي الطفل عىل الكالم واإلجابة عىل األسئلة. 

• عودي طفلك عىل االستامع للقصص واملوسيقى.

عىل كل أم االهتامم بالنمو الطبيعي لطفلها وذلك مبراقبة:

النمو الحريك عرب :

• مراقبة الوضعية املستقيمة للرأس: ابتـداءا من الشهر 3.

• وضعية الجلوس مبساعدة األم : ابتـــــداءا من الشهر 6.

 8 و  الشهر 7  بني  ما   : بدون مساعدة  الجلوس  • وضعية 
أشهر..

• وضعية الوقوف باملساعدة : ما بني 8 و9 أشهر.

• وضعية الوقوف بدون مساعدة ما بني 10 و 12 شهرا.

الوقاية من احلوادث املنزلية 

 احلوادث املنزلية : 

الحوادث التي يتعرّض لها الطفل عديدة ومتكررة. 

هي:  األطفال  تهدد  التي  تكرارا  األكرث  املنزلية  فالحوادث 
الحروق، التسمامت، الرضوض، االختناق، الغرق، استنشاق 

األجسام الغريبة، ولذغة العقرب. 

احلروق: 

غالبا ما تصيب األطفال بني سنة و 4 سنوات. وهي تعرّضهم 
ألخطار جسمية قد تؤدي بهم إىل اإلعاقة وحتى إىل الوفاة.

وأسباب اإلصابة بالحروق:

• سوائل تغىل : ماء، شاي، قهوة، حليب، حساء...

وأعواد  مواقد،  الوقود،  سخانات  الغاز،  أفران   : • النار 
كربيت.

• الكهرباء.

	  

لــذا يجب  : 

• إبعاد  األطفال  عن املطبخ. 

• االنتباه إىل األوعية والطنجرة التي تغري مقابضها األطفال 
بإمساكها. 

• االنتباه إىل املكواة،

• إخفاء املنشب الكهربايئ )لربيز( بواسطة رشيط الصق،

عن  بعيدا  األطفال  عن  مأمن  يف  الكربيت  علب   • وضع 
متناول أيديهم،

 • إطفاء املوقد مبجرد االنتهاء من استعامله،

أو  ذهني  جسم  حناء،  أسنان،  معجون  وضع   • اجتناب 
بدرة، عىل موضع الحرق يف حالة تعرض الطفل لحروق،

 • نقله عىل وجه الرسعة إىل أقرب مؤسسة صحية،

 • يفضل تغطية الطفل بقامش دون خلع مالبسه.

 الت�شممات 

تعود اإلصابة بالتسمم كمعظم حوادث الطفل إىل إهامل 
الكبار مراقبة األطفال. هذا األخري ميكن أن يتسمم باملواد 
املنظفات٬   ٬ الحرشات  مبيدات  :األدوية٬  مثل  املنزلية، 
و  غريصالحة  غدائية  الغاز٬مواد  التجميل٬  مستحرضات 

النباتات السامة 
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لذا يجب : 

• تخزين املستحرضات املنزلية والزراعية بطريقة مناسبة، 
واإلقفال عليها إذا أمكن.

• عدم ترك األدوية يف أمكنة ظاهرة واألفضل توضيبها يف 
املنتهية  األدوية  وإتالف  باملفتاح  ومقـفـلة  عالية  خزانة 

صالحيتها.

• تجنب تناول األدوية أمام األطفال 

• تفادي نقل املستحرضات السامة إىل أوعية أخرى مثال : 
وضعها يف زجاجة ماء معدين أو ليمونادة.

عند وقوع الت�شمم:

• عدم منح الطفل حليبا، سمن أو أي مضاد آخر،

بنوبات  أو  باإلغامء  لإلصابة  املعرض  الطفل  إجبار  • عدم 
التشّنج عىل التقيّؤ،

• محاولة معرفة ما ابتلعه الطفل،

تشخيص  قصد  التسمم  ملحاربة  املغريب  باملركز  االتصال 
الحالة وذلك قبل أي إجراء، 

• نقل الطفل فورا إىل املستشفى أو أقرب مركز صحي.

 الر�شو�س :

تشكل الرضوض نسبة عالية من مجمل الحوادث املنزلية 
الطفل  يتعرض  وقد  الصغار.  األطفال  لها  يتعرض  التي 
للسقوط عندما يفتح نافدة مرتفعة أو عندما يكون وحيدا 
عىل الرشفة أو يف مكان غري مسيّج. وقد تحدث السقطة 
من أعىل الدرج  أيضا. وقد يكون السقوط خطرا فيتسبب 
أو  مميتا  يكون  وقد  بالنزيف.  أو  الجمجمة  يف  برضوض 

مسببا إلعاقة.
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لذا يجب :

الدرج،  السلم،  أخطار  من  وتحذيرهم  األهل  • تحسيس 
النافدة، أو اآلبار املكشوفة  الكرايس املرتوكة عىل الرشفة، 

يف الوسط القروي.

عىل  الكرايس  ترك  وعدم  النوافذ  إقفال  عىل  • الحرص 
الرشفات و تغطية اآلبار املكشوفة.

يف حالة السقوط :

• تفادي تحريك أعضاء الطفل، 

أجل  من  ضامدة  عمل  يجب  جرح،  مع  كرس  حالة  • يف 
إيقاف النزيف،

مركز  أقرب  أو  املستشفى  إىل  فورا  املصاب  الطفل  • نقل 
صحي.

الإختناق : 

الكربون.  بأوكسيد  التسمم  إىل  بالغاز  االختناق  يؤدي 
وهو ينترش برسعة عند انعدام التهوية وقد يسبب الغاز 

التسّمم ولو عن بعد.

يف  )eau Chauffe(املوجودة  بالغاز  املاء  سخانة  وتشكل 
صالة الحامم ومواقد الفحم وكذا الغرف العدمية التهوية أو 
الخالية من أنابيب ترسيب الغاز املحروق من اهم أسباب 

اإلصابة باالختناق.

لذا يجب : 

معدومة  غرف  يف  بالغاز  املاء  سخانة  استعامل  • تفادي 
التهوية.

	   • إقفال قوارير الغاز بعد استعاملها.

• الكشف باستمرار عىل أنابيب الغاز.

• تفادي استعامل مواقد الفحم يف غرف مقفلة. 

• إخراج الطفل إىل الهواء الطلق مع فتح األبواب والنوافذ 
لتهوية املكان يف حالة تعرضه لالختناق يف انتظار نقله إىل 

املستشفى.

الغــرق :

حيث  الصغار  األطفال  عىل  مستمرا  خطرا  الغرق  يشكل 
ترتفع نسبة حوادث الغرق لديهم.

لذا يجب : 

• عدم ترك الطفل وحده قرب الربك ومنابع املاء.

• عدم ترك الحوض مملوءا باملاء يف باحة املنزل، الحديقة، 
أو الغرفة حيث يلعب الطفل.
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• تغطية اآلبار املكشوفة.

• إخراج الطفل الغريق من املاء فورا .

• تحرير املجاري الهوائية وتنظيف الفم واألنف من كل ما 
يعيق التنفس يف حالة الغرق يف انتظار نقله إىل املستشفى.

 ا�شتن�شاق الأج�شام الغريبة :

األجسام  استنشاق  عرب  الهوائية  املجاري  اختناق  ميثل 
الغريبة سببا لوفاة مجموعة من األطفال الذين يتعرضون 

للحوادث املنزلية. 

أو  فمه  يف  الطفل  يضعها  التي  الغريبة  لألجسام  وميكن 
اللوز،  الحمص،  يستنشقها أن تكون جزئيات غذائية مثل 
والفستق أوجزئيات غري غذائية مثل جزء منزوع من لعبة 

اومادة بالستيكية صغرية.

ويف حالة استنشاق الطفل لجسم غريب يجب : 

	  

خالل  من  يتنفس  كان  إذا  يضايقه  مام  يتخلص  تركه   •
السعال، 

• متديد الطفل عىل بطنه فوق ركبتيك بحيث يكون رأسه 
عىل  ملساعدته  اليد  براحة  الظهر  عىل  ورضبه  منخفضا، 

إخراج الجسم الغريب،

أي  فشلت  إذا  املستشفى  إىل  فوًرا  املصاب  الطفل  • نقل 
محاولة إلسعافه باملنزل.

لدغة العقرب:  

وهي  العقرب،  لدغة  وخاصة  الحدوث  كثرية  اللدغات   
خطرية جدا، ألنها قد تؤدي إىل الوفاة إذا تم إهاملها.

ميكن للطفل كام للكبري أن يتعرض للدغة العقرب. وترتفع 
الخطورة يف العامل القروي.

لذا يجب : 

الحركة  من  العقرب  للدغة  تعرض  الذي  الطفل  • منع 
إليقاف انتشار السّم.

• إزالة العقرب من املالبس واألحذية والفراش وقتله.

اللدغة أو جرحه بسكني أو استعامل  • تفادي مص مكان 
أي مواد كالحناء ، الغاز ، العسل. 

• نقل الطفل املصاب بلدغة العقرب فوًرا إىل املستشفى.
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املحور الثالث

ال�شحة الإجنابية
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مقدمة 

والنفسية  البدنية  السالمة  اكتامل  إىل حالة من  الوصول  أنها  اإلنجابية عىل  الصحة  العاملية  الصحة  منظمة  عرفت 
األمراض  من  الخلو  فقط  وليس  وعملياته  التناسيل  الجهاز  بوظائف  العالقة  ذات  األمور  يف  واالجتامعية  والعقلية 
اإلنجاب. سن  يف  واملرأة  للرجل  الصحي  املستوى  تعكس  العامة،  الصحة  من  أساسيا  جزءا  تعد  وهي  اإلعاقة،  أو 

وتفعيال اللتزام بالدنا بتطبيق املفهوم الجديد للصحة اإلنجابية، عمدت وزارة الصحة عىل تحديد مجموعة من 
األهداف تأخذ بعني االعتبار صحة املرأة يف شموليتها.

وتتمثل هذه األهداف يف:

• ترسيع وثرية خفض وفيات األمهات 

• تقليص نسبة الحاجيات غري امللباة يف ميدان تنظيم األرسة خاصة يف الوسط القروي،

• ضامن الولوج إىل خدمات الصحة اإلنجابية مبا فيها التكفل والوقاية من األمراض املنقولة جنسيا والسيدا،

• تقليص عدد اإلصابات برسطان عنق الرحم ورسطان الثدي.

ومن هذا املنطلق، سنتطرق يف هذا الجزء من الدليل املرجعي للمرشد الرتبوي يف مجال التثقيف والتوعية الصحية، 
إىل مكونات الصحة اإلنجابية، والتي تتمحور حول:

• األمومة السليمة، 

• التنظيم العائيل، 

• مرض الرسطان ) الثدي وعنق الرحم (،

• التعفنات املنقولة جنسيا وداء السيدا.
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الأ مــومـــة ال�شليمة 

دفرت �شحة املراأة:

الصحة  مكونات  كل  تضم  التي  الوحيدة  الوثيقة  • يعترب 
اإلنجابية.

طول  ويصاحبها  للمرأة  الصحية  املعطيات  أهم  • يجمع 
فرتات حياتها ابتداء من سن الخامسة عرشة.

• يضم: تنظيم األرسة، متابعة فرتة الحمل و الوالدة، فحص 
خالصة  الطبية،  الفحوصات  خالصة  الرحم،  وعنق  الثدي 
خالصة  املزمنة،  األمراض  خالصة  الجراحية،  العمليات 

العالمات املتعلقة بسن الطأمنينة.

الحمل  الطمث،  املرأة:  وخصوصيات  حاجيات  •  يلبي 
مبختلف مراحله، الوالدة، الرضاعة، سن الطأمنينة.

املزمنة  الزمني واألمراض  املرضية وتسلسلها  املراحل  •عن 
والعالجات املتبعة ونتائج الفحوصات التكميلية، ويتضمن 

معلومات مدونة بدل االعتامد عىل ذاكرة املرأة.

•  يجمع املعلومات املتناثرة يف الوصفات الطبية والوثائق 
الكثرية.

يقومون  الذين  الصحيني،  الفاعلني  بني  وصل  صلة  •  يعد 
بتقديم الخدمات الصحية الوقائية و الإلستشفائية.

اإر�شادات ما قبل الزواج :  

الفحص الطبي قبل الزواج رضوري من أجل:

• الكشف املبكر عن األمراض التناسلية )الزهري، السيدا ...(.

بزواج  املرتبطة  الوراثية  األمراض  عن  املبكر  • الكشف 
) +RH،األقارب )تال سيميا

الصحة  مجال  يف  الصحية  اإلرشادات  من  • االستفادة 
اإلنجابية مع رضورة توفر املرأة عىل »دفرت صحة املرأة«

زيارة املركز ال�شحي عند ظهور بع�س 

عالمات احلمل التالية :  

• تأخر موعد الدورة الشهرية.

• التقيئ والغثيان.

• احتقان الثدين وتغري لون الهالة املحيطة بالحلمة.

• الشعور بالتعب والدوران.

مراقبة احلمل :                                         

من الرضوري التوجه إىل املراكز الصحية والعيادات الطبية 
جدول  احرتام  مع  بدايته  منذ  الحمل  ومراقبة  ملتابعة 

الزيارات ا ملنظمة عىل الشكل التايل :

- الزيارة األوىل: خالل الثالثة أشهر األوىل للحمل. 

- ومن األفضل أن تكون مبكرة ومنذ ظهورأوىل العالمات.  

- الزيارة الثانية: خالل الثالثة أشهر الثانية للحمل.

- الزيارة الثالثة: خالل الشهر الثامن.

- الزيارة الرابعة: خالل الشهر األخري للحمل.

كام ميكن للمرأة الحامل زيارة الطبيب كلام ظهرت عليها 
إحدى عالمات مضاعفات الحمل
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الفحو�شات التي تقدم للمراأة احلامل 

خالل هذه الزيارات :

الفحص الرسيري والتوليدي للكشف عن جميع مضاعفات 
الحمل . 

التزويد  ،مع  وعالجها  الدم  فقر  حاالت  عن   •البحث 
التلقايئ لكافة الحوامل  مبادة الحديد. 

• التلقيح ضد الكزاز حسب الوضعية اللقاحية .

• التأكد من غياب أية عالمة تأرش بحدوث والدة مبكرة .  

• تقييم شامل لحالة الحمل و لكيفية الوالدة املرتقبة . 

نسبة  الدم،  )فصيلة  األساسية  املختربية  • الفحوصات 
السكر يف الدم  الهيموغلوبني ، األلبومني ، مرض الزهري 

)...

قسم  إىل  املرأة  توجيه  مع  واإلرشادات  النصائح  • تقديم 
التوليد املالئم لوضعها.

فحوصات  إجراء  الحامل  من  الطبيب  يطلب  أن  ميكن 
كالفحص  ذلك  الرضورة  استدعت  متى  إضافية 

باإليكوغرافيا أو فحوصات مختربية أخرى.

	  

عالمات م�شاعفات احلمل التي 

ت�شتوجب ال�شت�شارة الطبية :

من  الرابع  و  الثالث  الشهر  مرور  بعد  التقيؤ  • استمرار 
الحمل.

• حصول نزيف دموي من الرحم.

• نزول سائل غري طبيعي من املهبل.

• أمل شديد يف البطن.

• انتفاخ الوجه، اليدين و الرجلني.

• ارتفاع الضغط الدموي.

• الشعور باضطراب الرؤية.

• صداع شديد و ثابت يف الرأس.

• ارتفاع درجة الحرارة.

• انقطاع الجنني عن الحركة 

• تبول متكرر ومصحوب بالشعور باألمل والحرقة .
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املحافظة على القواعد ال�شحية 

الأ�شا�شية للحامل:

وارتداء  للطقس  ومناسبة  فضفاضة  مالبس  اختيار   •
أحدية مريحة.  

• االمتناع عن حمل األشياء الثقيلة.

• االمتناع عن التدخني أو البقاء يف صحبة املدخنني.

• االمتناع عن تناول املرشوبات الكحولية.

تجنب  مع  يوميا،  االسرتخاء  و  الراحة  من  قسط  أخذ   •
الوقوف لساعات طويلة،

• التعود عىل النوم باكرا و لوقت كاف.

باألعامل  بالقيام  واالستمرار  امليش  رياضة  مامرسة   •
املنزلية أوالوظيفة االعتيادية، لكن مع تجنب اإلجهاد و 

املبالغة.

• تجنب تناول األعشاب واألدوية بصفة عشوائية ودون 
استشارة الطبيب.

•  تفادي جميع السلوكات و العادات الخاطئة املصاحبة 
لفرتة املخاض.

تغذية املراأة احلامل :

منط  اتباع  الحامل  املرأة  عىل  يتعني  الحمل،  فرتة  خالل 
غذايئ متوازن ومتنوع يرتكز عىل تناول:

املغذية  العنارص  أحد  يشكل  الذي  ومشتقاته  • الحليب 
الرضورية لصحة الحامل. 

الخرضوات  القطاين،   ( الحديد  مبادة  الغنية  • األطعمة 
وتناول  إلخ(  الكبد...  البقوليات،  الداكنة،  األوراق  ذات 
الغنية بفيتامني»س«)الفلفل األخرض، الربتقال  األطعمة 

والطامطم...إلخ...(.

كبعض  بالصحة  املرضة  املواد  بعض  تناول  • وتجنب 
األدوية والفحم والصلصال والعقاقري

• التقليل من رشب الشاي والقهوة واملرشوبات الغازية 
أو تجنبهام أثناء الحمل.

يستوجب عىل املرأة الحامل التوجه ألقرب مركز صحي عند 
ظهور إحدى عالمات مضاعفات الحمل التي تم اإلشارة إليها  

اأهمية الولدة يف دور الولدة 

وم�شالح الولدة يف امل�شت�شفيات 

العمومية :

• الوالدة  حالة طبيعية لكنها التخلو من مخاطر قد تؤدي 
بحياة األم أو بحياة الجنني، لذا ينبغي أن تتم تحت املراقبة 
الطبية يف املصالح الصحية  الخاصة بالوالدة والتي تضمن : 

للوالدة  الطبيعي  السري  للتأكد من  املخاض  • مراقبة مراحل 
والتشخيص املبكر للمضاعفات سواء بالنسبة لألم أو الجنني 

أو  باملضاعفات سواء محليا  للتكفل  الالزمة  التدابري  • إتخاد 
عرب توجيه الحامل إىل املؤسسات املختصة  

• تقديم العالجات األولية للمولود.  

إىل  مؤسسة  من  التنقل  أثناء  الطبية  املراقبة  • استمرارية 
أخرى. 

	• بقاء األم ومولودها تحت املراقبة الطبية مدة 48 ساعة .  

 اأهمية املراقبة  الطبية بعد الولدة : 

و  لألم  بالنسبة  هامة  فوائد  الوالدة  بعد  الطبية  للمراقبة 
األوضاع  تحسني  يف  تساهم  حيث   سواء  حد  عىل  املولود 
الصحية لهام ويف تقليص عدد الوفيات املسجلة خالل هذه 

الفرتة بالذات .

مرحلة  الوالدة  بعد  يوما   42 تدوم  التي  النفاس  فرتة  تعد 
حساسة ال تخلو من املخاطر املفاجئة مثل النزيف، اإلنسامم 
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الحميل والتعفنات عند النفساء التي قد  تؤدي إىل الوفاة 
عند إهاملها. 

خالل هذه املرحلة تكون املرأة يف حاجة إىل متابعة طبية 
شاملة لها وملولودها ، كام يتم تزويدها باملعلومات الكافية 
الخصوص  وعىل  مولودها  برعاية صحتها وصحة  املتعلقة 
السليمة،  التغذية  التلقيح،  جدول   ، الطبيعية  )الرضاعة 

تنظيم األرسة والنظافة...(

زيارات   3 خالل  من  الوالدة  بعد  الطبية  املراقبة  تتم 
منتظمة عىل األقل : 

الزيارة األوىل : قبل مغادرة دار الوالدة أو مستشفى  الوالدة 

الزيارة الثانية : اليوم الثامن بعد الوالدة 

 الزيارة الثالثة: مابني األربعني والخمسني يوما بعد الوالدة 

التنظيم العائلي

مفهوم التنظيم العائلي:

نقصد مبفهوم تنظيم األرسة اختيار فرتة الحمل حسب 
إرادة الزوجني. فاملباعدة بني الوالدات تؤمن الوقت الكايف 

لألم إلستعادة صحتها و قوتها الجسدية والنفسية بعد 
الحمل و الوالدة كام تؤمن للطفل املقدار الكايف من 

الرعاية والحنان واالهتامم و استكامل الرضاعة الطبيعية.

أما بالنسبة إىل األب والعائلة عموما فاملباعدة بني الوالدات 
تخفف العبء املادي والنفيس. 

و�شائل تنظيم الأ�رسة : 

تختلف وسائل تنظيم منع الحمل حسب فعاليتها وطريقة 
أن يعتمد  األنسب يجب  لذا فاختيار األسلوب  استعاملها 

من طرف الزوجني معا مع استشارة مهنيي الصحة.

تتوفر املراكز الصحية لوزارة الصحة عىل  وسائل مختلفة 
العازل  الحقن،  الرحمي،  اللولب  الحبوب،   : الحمل  ملنع 

الطبي....

اللولب الرحمي: 

ذو  وهو  الحمل،  ملنع  مؤقتة  وسيلة  الرحمي  - اللولب 
أشكال متعددة.

املـــــزايا:

• فعالية جد  مرتفعة.

• سهل الوضع أو السحب.

• اليؤثر عىل الدورة الشهرية.

• اليؤثر عىل العالقات الجنسية.

• وسيلة مالمئة للمرأة املرضع.
	  

الأعرا�س اجلانبية :

 هناك أعراض مؤقتة ميكن أن تحصل لبعض النساء خالل 
الشهور األوىل من وضع اللولب:  

• الغزارة يف دم الحيض أو امتداد يف فرتة الحيض ،

• بعض اآلالم يف أسفل البطن 

• نزيف مابني الحيضني.

موانع الإ�شتعمال

• النساء اللوايت مل ينجنب بعد.

• وجود الحمل.

• أمراض القلب الصميمية.

• حدوث نزيف رحمي ألسباب غري معروفة.

• سوابق حدوث حمل خارج الرحم.

• تشوه يف جوف الرحم

احلبوب:

وسيلة مانعة للحمل تأخذ عن طريق الفم، ويوجد نوعان 
من الحبوب : 
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1- الحبوب املركبة من هرموين األسرتوجني و بروجسرتون

2- الحبوب التي تحتوي عىل هرمون الربوجسرتون وحده

املـــــزايا:

• وسيلة جد فعالة إذا ضبط استعاملها

• سهلة االستعامل. 

التي  األوجاع  الشهرية، وتخفف من حدة  الدورة  • تنظم 
تصحب دم الحيض. 

• عند الرغبة يف الحمل يكفي التوقف عن تناولها.

• تخفف من أخطار فقر الدم.

الأعرا�س اجلانبية :

هناك أعراض مؤقتة ميكن أن تحصل لبعض النساء 

• الدوخة.

• القيىء.

• أوجاع الرأس.

• انقطاع العادة الشهرية.

• حدوث  نزيف بني الدورات.

• زيادة بسيطة  يف الوزن. 

يف حالة استمرار هذه األعراض أكرث من ثالثة أشهر، يجب 
عىل املرأة أن تستشري الطبيب.

	  

موانع الإ�شتعمال : 

• أمراض القلب واألوعية الدموية.

• أمراض الكبد.

• إرتفاع ضغط الدم.

• الريقان »بوصفري«.

• داء السكري املتوقف عىل األنسولني.

• خالل الستة أشهر األوىل من الرضاعة  بالنسبة للحبوب 
املركبة.

حقن منع احلمل: 

تحتوي عىل مادة هرمونية مانعة للحمل تحقن يف عضل 
الورك كل شهرين أوكل ثالثة أشهر 

املــــزايا:

• فعالية مضمونة ملدة شهرين أو ثالثة أشهر عىل األقل. 

• سهلة االستعامل وغري متعبة .

الأعرا�س اجلانبية :

الشهرية:  الدورة  انتظام  يف  خلال  الحقن  تسبب  ما  كثريا 
حدوث نزيف غري عادي وغري متوقع يف بعض األحيان أو 

انقطاع دم الحيض.

• تأخر اسرتجاع الخصوبة بعد توقف استعامل الحقن لفرتة 
قد تتجاوز ستة أشهر.

• زيادة يف  الوزن.

• حدوث آالم أو صداع يف الرأس.

• حدوث تغريات يف الطبع واملزاج.

موانع ال�شتعمال : 

• االشتباه بوجود حمل. 

• عند املرأة التي مل تنجب.

• رسطان الثدي. 
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• أمراض تخرت الدم املتطورة. 

• أمراض الكبد والريقان. 

العازل الطبي : 

قبل  الرجل  يستعمله   ، مطاطي  غشاء  هو  الطبي  العازل 
الجامع. 

املــــزايا :

• سهل اإلستعامل.
• فعالية جد عالية إذا أحسن استعامله.

• ليست له موانع وال آثار جانبية.

• ميكن الرجل من املشاركة يف تنظيم األرسة ومنع الحمل. 

• يحمي بفعالية من األمراض املتنقلة جنسيا.

دواعي ال�شتعمال :

• عند استحالة استعامل وسيلة أخرى مانعة للحمل.

أو  ليومني  الحمل  منع  حبوب  لتناول  املرأة  نسيان  • عند 
أكرث. 

أو  الختيار  الحيض  دم  حلول  انتظار  يف  مؤقتة،  • كوسيلة 
استعامل وسيلة أخرى كالحبوب أو اللولب،أو الحقن. 

• الوقاية من التعفنات املنقولة جنسيا.

   

الغ�شاء الواقي.

مر�س ال�رسطان

�رسطان الثدي: 

بعد  باملغرب  الوفيات  أسباب  ثان  الرسطان  مرض   يعترب 
حاالت  وتقدر    7,2  % بنسبة  والرشايني  القلب  أمراض 

اإلصابة الجديدة حاليا ب 30500 يف السنة. 

األمراض  بني  من  األوىل  املرتبة  الثدي  رسطان   يحتل 
الرسطانية لدى النساء مبعدل 36 يف املائة.

فإن  الثدي  خارج  االنتشار  يف  الثدي  رسطان  يبدأ   عندما 
املوجودة  الليمفاوية  الغدد  إىل  تصل  الرسطانية  الخاليا 
تحت اإلبط ويف هذه الحالة فإن الرسطان يبدأ يف االنتشار 

إىل جميع خاليا الجسم الليمفاوية.

 ويعترب الكشف املبكر من بني التدابري الوقائية للحد من 
الوطني  املخطط  عىل  بناء  الداء  بهذا  املرتبطة  الوفيات 
مع  برشاكة  تنفيذه  يتم  الذي  الرسطان  ومراقبة  للوقاية 

مؤسسة لال سلمى ملحاربة داء الرسطان.

العوامل  املوؤدية اإىل �رسطان الثدي: 

يوىص  لذلك  طويلة،  ملدة  الحمل  منع  حبوب  • تناول 
باستعامل وسائل تنظيم األرسة طويلة األمد مثل اللولب.

يرضعن  اللوايت  فالنساء  الطبيعية،  الرضاعة  مدة  • قلة 
أطفالهن لعامني كاملني تقل إصابتهن بنسبة 33 ٪.

• يزداد خطر اإلصابة برسطان الثدي لدى أفراد أرسة النساء 
اللوايت أصنب بهذا الداء.  

• التعرض لإلشعاعات.

• العوامل املرتبطة بنمط الحياة والتغذية: السمنة وزيادة 
الوزن، قلة النشاط البدين، التدخني وتناول الكحول.

الك�شف املبكر عن �رسطان الثدي : 

 يخص الكشف املبكر جميع النساء اللوايت ترتاوح أعامرهن 
ما بني 45 و 70 سنة.

لكن عىل كل النساء أيا كان عمرهن أن تنتبهن إىل وجود 
عالمات مشبوهة عىل الثدي و استشارة مهني الصحة يف 
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حالة وقوع اضطرابات أو تشوهات مثل : 

• ظهور ورم يف الثدي »الكرة«. 

• سيالن من الحلمة. 

• احمرار وتورم الثدي عىل شكل قرشة الربتقال. 

• آالم عىل مستوى الثدي.

• ظهور الغدد الليمفاوية تحت اإلبطني »الولسيس«. 

• وجود أكز ميا بالحلمة. 

• ظهور حديث اإلنكامش عىل مستوى الحلمة.

يعتمد الكشف عىل:

• الفحص الرسيري يف املركز الصحي مرة كل سنتني ابتداء 
من 45 سنة.

	  

العالج: 

• وسائل العالج املتوفرة متكن من الشفاء من املرض بصفة 
نهائية إذا كان التشخيص مبكرا. 

• عىل املرأة املصابة برسطان الثدي احرتام مواعيد الزيارات 
وتناول األدوية والتقيد بإرشادات الطبيب املعالج.

• تجنب تناول األعشاب أو األدوية بصفة عشوائية.  

للوقاية من رسطان الثدي يجب:

• إتباع نظام غذايئ متوازن ومتنوع.

• مامرسة النشاط البدين.

• تجنب التدخني وتناول الكحول.

• محاربة السمنة.

�رسطان عنق الرحم:

رسطان  بعد  الثانية  املرتبة  الرحم  عنق  رسطان  • يحتل 
الثدي عند املرأة) باملغرب 13 %(

• يحدث رسطان عنق الرحم عندما تبدأ خاليا عنق الرحم 
يف التغيري من طبيعتها ووظيفتها. 

ومن أهم العوامل املؤدية إىل اإلصابة برسطان عنق الرحم :

• اإلصابة ببعض الفريوسات املنقولة جنسيا.

• تعدد الرشكاء الجنسيني.

• التدخني.

رسطان عنق الرحم 

	    

الأعرا�س:

• إفرازات مهبلية قد تكون مصحوبة بدم وغري مصحوبة 
بهرش.

• نزيف دموي بعد االتصال الجنيس.

هذه األعراض ال تدل عىل وجود رسطان عنق الرحم يف حد 
ذاته بل تستوجب استشارة مهنيي الصحة. 

الوقاية:

جداً،  مهم  الحالة  هذه  ملثل  املبكران  والتشخيص  الوقاية 
حيث أن عالج هذه األورام مبكراً يعطي نسبة شفاء كبرية.



دليل املرشد التربوي

36

للوقاية من هذا املرض يجب:

• القيام بعمل فحص مهبيل كل ثالث سنوات لتشخيص أية 
تغريات يف عنق الرحم مبكراً. 

اإلصابة  لتجنب  املحمي  غري  الجنيس  االتصال  تفادي   •
بالفريوسات التي تدمر خاليا عنق الرحم.

• التوقف عن التدخني. 

و  طويلة  لفرتة  الحمل  منع  حبوب  استعامل  تفادي   •
تعويضها  بالوسائل الطويلة املدى كاللولب الرحمي.  

العالج:

املكان  حيث  من  الرسطان  حدوث  درجة  عيل  يعتمد 
والحجم ومدى انتشاره يف األعضاء املجاورة ويكون العالج 
إما جراحياً أو باستعامل العالج اإلشعاعي أو كليهام معا.ً  

وسائل العالج املتوفرة متكن من الشفاء من املرض بصفة 
نهائية إذا كان التشخيص مبكرا. 

مواعيد  احرتام  الرحم  عنق  برسطان  املصابة  املرأة  عىل 
الزيارات وتناول األدوية والتقيد بإرشادات الطبيب املعالج.

تجنب تناول األعشاب أو األدوية بصفة عشوائية.

بع�س الن�شائح التي ميكن تطبيقها 

للحد من خطر الإ�شابة بال�رسطان ب�شفة 

عامة:

بكمية  والخرض  الفواكه  من  أنواع   5 األقل  عىل  تناول   •
)400 إىل 800 غرام( يف اليوم الواحد.

• الحد من استهالك األطعمة الغنية بالدهون و السكريات.

اللحوم  وتجنب  الحمراء  اللحوم  استهالك  من  التقليل   •
املحولة )charcuterie( أو اللحوم الباردة واالستعاضة عنها 

باللحوم البيضاء واألسامك.

جميع  يف  صحي  وزن  عىل  الوزن  واملحافظة  مراقبة   •
مراحل الحياة، 

• مامرسة النشاط البدين بانتظام

• عدم التعرض ألشعة الشمس خصوصا بني 12 زواال و 14 

• منط حياة صحي.

التعفنات املنقولة جن�شيا 

و داء ال�شيدا

مفهوم التعفن املنقول جن�شيا :

التعريــــف :

التعفن املنقول جنسيا، كام يدل عليه اسمه، هو تعفن 
ناتج عن جراثيم تنتقل عن طريق االتصال الجنيس و منها 

ما هو غري قابل للشفاء كمرض السيدا.

الأ�شــــباب :

الجراثيم  بتعدد  جنسيا  املنقولة  التعفنات  أنواع  تتعدد 
املسببة لها: 

• البكترييا: كالسيالن والزهري»النوار«، 

• فريوسات: كالسيدا و التهاب الكبد الفريويس من نوع 
)ب( والتوالل

• الطفيليات: كقمل العانة » القميلة«.

طرق النتــقال:

تنتقل هذه التعفنات أساسا عن طريق:

• االتصال الجنيس غري املحمي سواء أكان مهبليا أم رشجيا 
أم عرب الفم. 

• التعرض للدم امللوث بصفة مبارشة أو عرب أدوات حادة 
فرشاة  الوشم،  أدوات  الحالقة،  شفرة  )محقنة،  ملوثة... 

األسنان(.  

• من أم مصابة إىل جنينها أو وليدها أثناء الحمل أو عند 
الوضع أو الرضاعة.

      حقنة                                 مــق�س

الأعرا�س:

• إفرازات مهبلية غري اعتيادية عند املرأة من حيث الكم 
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أو اللون أو الرائحة مصحوبة بدم أو سيالن من القضيب 
عند الرجل.

• أمل يف أسفل البطن.

• هرش »حكة« عىل مستوى األعضاء التناسلية.

• أمل أثناء العالقة الجنسية.

• حرقة أثناء التبول.

األعضاء  عىل  »توالل«  صغرية  أورام  أو  تقرحات  ظهور   •
التناسلية.

الشخص  يكون  قد  الحاالت  أنه يف بعض  اإلشارة  و تجدر 
حامال لتعفن منقول جنسيا دون أن تظهر عليه أية أعراض 

السيام عند املرأة. 

م�شاعفات التعفنات املنقولة جن�شيا:

إن التعفنات املنقولة جنسيا أمراض قابلة للشفاء )ماعدا 
بينام  تم تشخيصها و عالجها يف وقت مبكر،  إن  السيدا( 

يعرض إهاملها لعدة مضاعفات نذكر منها: 

• آالم مزمنة يف أسفل البطن عند املرأة.

• الحمل خارج الرحم، اإلجهاض، أو الوضع قبل األوان. 

• العقم عند الرجل و املرأة.

• ضيق القناة البولية و إصابة الربوستاتا عند الرجل.

• رسطان عنق  الرحم.

تؤدي  أن  ميكن  خطرية  بتعفنات  الجدد  املواليد  إصابة   •
للعمى، اإلعاقة أو املوت. 

• إصابة الدماغ والجهاز العصبي والقلب والعظام.

التعفنات املنقولة جن�شيا غري القابلة 

لل�شفاء:

العقبولة  التعفنات ذات األصل الفريويس و أشهرها  وهي 
الجنسية و التهاب الكبد الفريويس من نوع)ب ( و )س( 

و داء السيدا.

الشأن  منقوال جنسيا كام هو  تعفنا  السيدا  داء  يعترب  و   
بني  ومنيز  إليها.  اإلشارة  سبقت  التي  للتعفنات  بالنسبة 

السيدا  ومرض   )VIH( البرشي  املناعي  العوز  فريوس 
:)SIDA(

- فريو�س العوز املناعي الب�رسي : 

لإلنسان  املناعي  الجهاز  تدمري  عىل  الفريوس  هذا  يعمل 
مهامه.  أداء  عن  عاجزا  يصبح  حيث  وظائفه،  وتعطيل 

ويعترب هذا العجز مكتسبا ألنه ليس وراثيا.

به،  اإلصابة  مبجرد  الفريوس  لهذا  حامال  اإلنسان  ويعترب 
إال أنه ال تظهر عليه أية أعراض أو عالمات رسيرية تدل 
هذه  تستمر  وقد  جسمه.  داخل  الفريوس  وجود  عىل 
الفرتة )حمل الفريوس دون حدوث املرض( عدة سنوات، 
متوسطها سبعة أعوام. ويكون حامل الفريوس خاللها ناقال 
للعدوى، مام يجعلها مرحلة خطرية، ألن اإلنسان املصاب 
وعي  دون  غريه  إىل  الفريوس  نقل  يف  نشيطا  عامال  يظل 

بذلك.

داء ال�شيدا :

 Syndrome d’ImmunoDéficience « هو اختزال للتعبري
» Acquise

املناعة  فقدان  داء  أو  »مرض  العريب  بالتعبري  ومعناه 
املكتسب« ومبا أنه مجموعة أعراض متالزمة، فإنه يسمى 
أيضا »متالزمة العوز املناعي املكتسب«. وهو حالة انتقال 
املصاب من مجرد شخص حامل للفريوس إىل مريض تظهر 

عليه األعراض الرسيرية التي منها :

• تدهور عام للصحة.

• إسهال مزمن.

• هزال وضعف عىل مستوى الجسم.

• حمى مزمنة.

• اإلصابة بأمراض تعفنية مزمنة.

• رسطانات متعددة.

و تكمن خطورة داء السيدا يف كونه :

• ال يعالج بشكل نهايئ )ال يحدث فيه الشفاء(.

• ليس له لقاح.
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• يؤدي إىل املوت.

طرق النتقال :

أما طرق انتقال فريوس العوز املناعي البرشي، فال تخرج 
التعفنات  عموم  يخص  فيام  إليه  اإلشارة  سبقت  عام 
املنقولة جنسيا، حيث ينتقل الفريوس من شخص مصاب 

إىل شخص آخر عرب:

• اإلفرازات املنوية واملهبلية خالل العالقات الجنسية التي 
ال تصاحبها  تدابري الحامية الكافية.

• الدم امللوث بفريوس السيدا.

• األدوات الحادة الثاقبة والقاطعة امللوثة بالفريوس.

أو  الحمل  خالل  طفلها  أو  جنينها  إىل  مصابة  أم  من   •
الوالدة أو الرضاعة الطبيعية.

ينتقل عرب  السيدا ال  فإن فريوس  الطرق،  وباستثناء هذه 
أنشطة الحياة اليومية مثل

• املصافحة باأليدي واملعانقة.

• السعال والعطاس.

• استعامل الحاممات وأحواض السباحة ومقاعد املراحيض 
العمومية.

• استعامل أدوات مشرتكة )أغطية، أفرشة، أدوات الطعام 
من صحون ومالعق...(.

• لسع الحرشات كالبعوض والذباب.

و�شائل الوقاية من التعفنات املنقولة 

جن�شيا و ال�شيدا :

• االستعفاف عن العالقات الجنسية. 

• تأخري أول مامرسة جنسية.  

• الوفاء املتبادل بني الرشيكني. 

• استعامل العازل الطبي.

• استعامل أدوات حادة معقمة أو ذات استعامل فردي.

• العالج املبكر لألمراض املنقولة جنسيا.

• استشارة الطبيب و الكشف عن فريوس العوز املناعي 

انتقال  من  الوقاية  قصد  الحامل  للمرأة  بالنسبة  البرشي 
الفريوس من األم إىل جنينها/ وليدها.

• تجنب تعدد الرشكاء الجنسيني و العالقات الجنسية غري 
املحمية و استعامل االدوات الحادة غري املعقمة مبا يف ذلك 

تقاسم أدوات الحقن.

ما الذي يجب عمله يف حالة الإ�شابة 

بتعفن منقول جن�شيا:

• استشارة الطبيب يف أرسع وقت ممكن

• احرتام الوصفة الطبية و النصائح الوقائية

• عالج الرشيك

• التعفف أو استعامل العازل الطبي إىل حني الشفاء

• احرتام الزيارات الطبية يف إطار التتبع.

• استعامل الغشاء الواقي

ما الذي يجب القيام به من اأجل 

الك�شف عن فريو�س العوز املناعي 

الب�رسي:

التي  التوجه إىل خدمات الكشف الطوعي الرسي املجاين 
املراكز  أو  املوضوعاتية  للجمعيات  الكشف  مراكز  توفرها 

الصحية أو االتصال باألرقام االقتصادية التالية:

 Allo info sida 0801002525 جمعية محاربة السيدا o
: ALSC

 0801003040 السيدا  ملحاربة  اإلفريقية  o املنظمة 
 OPALS:  OPALS
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املحور الرابع

الأمرا�س املزمنة
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مقدمة عامة: 

تعرف األمراض غري السارية بأنها أمراض مزمنة وتتميز بأن أسبابها غري مؤكدة  وعوامل اإلختطار املؤدية إىل 

اإلصابة بها متعددة باإلضافة إىل خصوصية طول فرتة مدة املراضة املؤدية إما إىل التعطل الوظيفي أو اإلعاقة 

 تتضمن هذه األمراض االعتالالت  التالية مع عوامل االختطار املرتبطة بها:

 داء السكري أمراض القلب والرشايني، ) ارتفاع الضغط الدموي ، الحمى الروماتيزمية ، أمراض القلب 

التاجية( األمراض النفسية والعقلية ،  أمراض الفم واألسنان، األمراض الرسطانية .

تعرف األمراض املزمنة تحوالت وبائية يف املغرب كغريه من الدول وذلك نتيجة منط العيش املتبع يف السنوات 

األخرية والتي ترتب عنه كرثة وخطورة عوامل اإلختطار املؤدية إىل هذه األمراض.
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داء ال�شكري

نسبة  إرتفاع  عن  ناتج  مزمن  مرض  هو  السكري  داء   
السكر يف الدم  لوجود خلل يف إفراز أو استعامل مادة 

األنسولني التي  تنتجها  خاليا البنكرياس.

اأنواع داء ال�شكري : 

داء السكري نوعان : 

عجز  عن  ينتج  و  الحاالت  10٪من  يشكل   :1 النوع 
البنكرياس إلفراز مادة األنسولني،  ويصيب عادة  خاليا 
حقن  عىل  يرتكز  وعالجه  الثالثني،  سن  قبل  األشخاص 

مادة األنسولني، و تبني مبادئ الرتبية العالجية.

 داء السكري نوع 2 ينتج عن انخفاض يف كمية وفعالية 
مادة األنسولني و يظهر عادة بعد   سن األربعني وعالجه 
نشاط  ومامرسة  متوازن  غذايئ  نظام  إتباع  عىل  يرتكز 
بدين  منتظم، وتناول األدوية حسب الوصفة الطبية مع  

التكفل بعوامل االختطار.

داء السكري عند املرأة الحامل يظهر بصفة مؤقتة أثناء 
فرتة الحمل خالل الشهر 4 و9 لذا فمراقبة نسبة السكر 

يف الدم رضورية.

داء السكري عند املسنني فوق 65 سنة ويكون مصاحبا 
ألمراض ومضاعفات أخرى. 

داء السكري  الناتج عن العالج  مبادة الكورتكويد.

العالمات ال�رسيرية :        

العطش الشديد والتبول املتكرر، األكل برشاهة و فقدان 
الوزن والشعور بالتعب.

هذه العالمات التظهر غالبا عند  املصاب بداء السكري 
النوع الثاين 

العالمات البيولوجية : 

عن  التوقف  من  ساعات   8 بعد  الدم  يف  السكر  نسبة 
األكل تساوي أوتفوق 1.26غ/ لرتأو نسبة السكر يف الدم 
يف أي وقت من اليوم تساوي أو تفوق 2غ/ لرت يف حالة 

عدم وجود أي عالمة رسيرية  يجب إجراء التحاليل مرتني

بداء  اإلصابة  احتامل  من  تزيد  التي  اإلختطار  عوامل 
السكري نوع 2 هي:

السمنة،  السن ما فوق 45، ارتفاع الضغط الدموي، ارتفاع 
نسبة الدهون يف الدم، الوراثة، قلة الحركة، أمراض القلب 
والرشايني، سوابق سكري الحمل، سوابق والدة طفل يفوق 

وزنه 04 كلغم.

داء السكري نوع 2 غالبا ما يكون صامتا ولكن أحيانا تظهر 
بعض األعراض كالعطش الشديد، التبول املستمر، اإلفراط 

يف األكل والنقص يف الوزن. 

قواعد النظام الغذائي :

• احرتام قواعد النظام الغذايئ أسايس للتكفل بداء السكري.

•  تجنب استهالك املرشوبات الغازية والكحولية

• تناول الحبوب والنشويات خاصة الشعري حسب الكمية 
املوىص بها من طرف الطبيب املعالج.

• تفضيل الخبز الطري عىل الخبز املحمص

•  تناول الخرض مرتني يف اليوم و الخرضاء الطازجة حسب 
الرغبة

الجزر  بالسكريات:  الغنية   االعتدال يف استهالك الخرض   •
املطبوخ، الباربا، القرع األحمر، اللفت املطبوخ، الجلبانة، 

الفول

• تناول فاكهة واحدة بعد الوجبة مرتني يف اليوم عىل األكرث
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الفواكه  وبعض  الجافة  الفواكه  استهالك  من   الحد   •
الطازجة كالتني واملوز والعنب

• عدم تعويض الفواكه الطازجة بعصري الفواكه

أو  مرتني  الطري  الجنب  أو  الدسم  قليل  الحليب   تناول   •
ثالث مرات يف اليوم.

•  تناول اللحوم )أو أبيض البيض( مرة يف اليوم عىل الشكل 
التايل:

•  اللحوم الحمراء الخالية من املواد الدسمة: مرتني 
يف األسبوع

•  الدواجن: مرتني يف األسبوع

• السمك غري املقيل:  ثالثة مرات يف األسبوع

• تفضيل السمك الدسم كالرسدين، التونة وكابايال )املاكرو(

بدال  املاء  أو  الطامطم  بصلصة  املعلب  السمك   تفضيل   •
من املعلب يف الزيوت

واألسقاط   املاعز  ولحم  الغنم  لحم  تناول  يف   االعتدال   •
وأصفر البيض

زيت  املائدة،  )زيت  النباتية  الذهنية  املواد   تفضيل   •
كبرية   مالعق   3 يتعدى  ال  مبقدار  أركان(  زيت  و  الزيتون 
البلدية  )الزبدة  الحيوانية  الذهنية  املواد  عىل  اليوم  يف 

والقشدة الطرية(

• تجنب تناول املقليات

العشبي  مصدره  كان  كيفام  العسل  تناول  من  التقليل   •
حسب تعليامت الطبيب أو األخصايئ يف التغذية.

• التعود عىل املذاق غري الحلو

•  تفضيل وتنويع طهي  األطعمة  يف الطاجني التقليدي أو 
الفرن أو عىل البخار

•تجنب قيل األطعمة يف الزيت عند بداية الطهي )التشحار(

•  احرتام املدة املخصصة لطهي  العجائن ) سبعة دقائق(

• تجنب تناول البطاطس املطحونة

)اليت  كحمية  املسوقة  املواد  تناول  يف  اإلفراط  عدم   •

الشوكوالطا،    ، االصطناعي  العسل  الحلوى،  سكر،  بدون 
البسكويت املرشوبات الغازية، العصري، املرىب ..(

• التعرف عىل مكونات  وتاريخ صالحية علب مواد »اليت«  

• عدم إعتامد سكر الحمية االصطناعي والطبيعي  كامدة 
أساسية يف التغذية اليومية .  

الكتان قد  باألعشاب عامة  كالحلبة و زريعة   التداوي   •
يؤدي إىل مضاعفات صحية

•  عدم تعويض العالج باألدوية باألعشاب الطبية

األطعمة  كمية  ومراقبة  لضبط  منفرد  صحن  يف  • األكل 
املستهلكة

• احرتام أوقات الوجبات الغذائية وعدم ترك أي منها

• عدم التمديد أوالتقليص يف الفرتات الفاصلة بني الوجبات 
الرئيسية و اإلضافية

قواعد النظافة:

تفادي  األسبوع، مع  3 مرات يف  إىل   2  االستحامم من    •
الحامم العمومي قدر اإلمكان الجتناب اإلصابة بحروق

املاء من طرف شخص غري مصاب   مراقبة درجة حرارة   •
بالسكري قبل االستحامم

• نظافة الفم واألسنان باستعامل الفرشاة ومعجون األسنان 
االرك  وعود  السواك  استعامل  أو  غذائية،  وجبة  كل  بعد 

بحذر لتجنب التهاب اللثة.

•  زيارة طبيب الفم و األسنان مرة واحدة يف السنة عىل 
األقل

•  اإلقالع عن التدخني واإلبتعاد عن محيط املدخنني 

•  اجتناب رشب الكحول

•  اإلبتعاد عن كل مصادر الضغط النفيس والقلق

•  إخبار الطبيب املعالج بأي اضطراب يف النوم ) الشخري، 
النوم املتقطع...(
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م�شاعفات داء ال�شكري :

داء السكري غري املتوازن يؤدي إىل مضاعفات حادة ومزمنة

إىل  تؤدي  قد  مستعجلة،  حاالت  وهي  الحادة،   املضاعفات 
الوفاة وتتمثل يف:

•  انخفاض حاد يف نسبة السكر يف الدم اقل من 0.5 غ/ل

•  ارتفاع  نسبة السكر يف الدم و نسبة السكر والحموضة يف 
البول )حامض كيتوين(

•  األعضاء األكرثإصابة باملضاعفات املزمنة: الدماغ، األعصاب، 
العيون، القلب والرشايني، الكليتني، والجهاز التناسيل )وظيفة 

االنتصاب( والقدمني

•  التعرف عىل أعراض انخفاض الحاد يف نسبة السكر يف الدم: 
العرق البارد، االرتعاش الدوخة، عدم وضوح  يف الرؤية ، شحوب 

وأمل الجوع، واالنفعاالت ،  إضطراب يف الوعي،  والهلوسة  

 ، لتعب ا : ين لكيتو ا   مض لحا ا   ض عرا أ   عىل   لتعرف ا   •
زيادة العطش والتبول، الغثيان،  والتقيئ، آالم  يف املعدة 

، التنفس الرسيع ، ورائحة التفاح املتعفن.

الحادة يجب قياس نسبة   عند ظهور أي من املضاعفات   •
السكر يف الدم ويف البول ونسبة الحموضة يف البول للتأكد 

من وجودها

•  املصاب بداء السكري أكرث عرضة لإلصابة بالتعفنات التي 
تسبب ارتفاع نسبة السكر يف الدم

عند  الدم  يف  السكر  لنسبة  الحاد  االنخفاض  يف   التفكري   •
ظهور أي عالمة غري طبيعية عند املصاب بداء السكري

انخفا�س حاد لن�شبة ال�شكر يف الدم :

• قياس نسبة السكر يف الدم حاال إن أمكن

• تناول ثالثة قطع صغرية من السكر أو ملعقة ونصف من 
العسل أو املرىب أو نصف كأس من املرشوبات الغازية أو من 

العصري االصطناعي دون غريها

الحالة  تتحسن  مل  إذا  الدم  يف  السكر  نسبة  قياس  إعادة   •
الصحية بعد 15 دقيقة من تناول السكريات، 

اإلضافية  أو  الرئيسية  الغذائية  الوجبة  تناول  تجنب   •
فاكهة  أو  الزيتون  أو زيت  بالجبنة  الخبز  أو قطعة من 
طازجة  أو جافة إذا كانت نسبة السكر يف الدم اقل من 

0.5 غ/ل

حالة  يف  كان  إذا  مستعجالت  أقرب  إىل  املصاب  نقل   •
هذه  كل  رغم  الصحية  حالته  تتحسن  مل  أو  غيبوبة 

اإلجراءات

• احرتام الفرتة بني تناول الوجبة الغذائية وحقن جرعة 
األنسولني حسب تعليامت الطبيب املعالج.

عن  تأخريها  أو  الغذائية  الوجبات  من  أي  ترك  عدم   •
موعدها بالنسبة للمرىض املعالجني باألنسولني.

• تناول السكريات البطيئة مع احرتام املقادير املحددة

• مراقبة نسبة السكر يف الدم قبل مامرسة أي نشاط بدين

النشاط  قوة  حسب  والعالج  الغذائية  الوجبة  مالمئة   •
البدين

السكر  من  صغرية  قطع  وثالثة  املريض  بطاقة  حمل   •
أثناء مامرسة أي نشاط بدين

ظهور  حالة  يف  بدين  نشاط  أي  مامرسة  عن  التوقف   •
السكر  لنسبة  حاد  النخفاض  املوحية  العالمات  من  أي 

يف الدم

حسب  األنسولني  جرعة  ومواقيت  مقادير  احرتام   •
الوصفة الطبية 

الحاد  االنخفاض  إذا تكررت حاالت  الطبيب  استشارة   •
لنسبة السكر يف الدم

لنسبة  الحاد  االنخفاض  يف  الوقوع  من  الحذر  ا  أخد   •
الرياضة  التالية:  للمهن  املزاولني  لدى  الدم  يف  السكر 

والسياقة والبناء والصباغة يف وضعية علو مرتفع

التعفنات :

- العمل عىل مراقبة نسبة السكر يف الدم يف حالة اإلصابة 
اللوزتني...( واألمراض او عند  التعفنية )زكام،  باألمراض  

تناول بعض األدوية كالكورتيكويد
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الطبيب يف حالة اإلصابة بتعفنات، جروح، أو  - استشارة 
الدم  يف  السكر  نسبة  ارتفاع  أو  الحرارة  درجة  ارتفاع يف 

بصفة متكررة بدون سبب واضح

القدم ال�شكري :

 األسباب املؤدية للقدم السكري هي نقص اإلحساس باألمل 
و خلل يف الدورة الدموية للقدمني والعالمات التي توحي 
بقدم السكري هي وخز وأمل يف القدمني والقدمني الجافة 
و غري سوية، و قدم باردة وشاحبة أما أنواع إصابات قدم 

السكري فتتجىل يف الفطريات بني األصابع ويف األظافر، 

و التهابات العظام ومفاصل القدم و قرحة يف أسفل القدم 
و الغر غرينا.

 لذا يجب: 

الحرص يوميا عىل غسل وتجفيف و فحص القدمني مع 
االستعانة بشخص آخر عند ضعف يف النظر

• عدم استعامل الوسائل الحادة  لنظافة القدمني و تقليم 
األظافر

• تقليم األظافر بصفة غري عميقة مبقص صغري أو باملربد    

يف  التقليدية  األعشاب  من  أي  أو  الحنة  استعامل  • عدم 
القدمني

• عدم وضع القدمني من قرب أي مصدر للحرارة بهدف 
تسخينها

• عدم امليش حايف القدمني

• استعامل أحذية مريحة ولينة وغري ضيقة

• استعامل جوارب سميكة و قطنية

• تنظيف الجروح مباء دافئ و الصابون وتجفيفها حينا ثم 
الطبيب أو األخصايئ يف  تغطيتها بضامدات مع استشارة 

القدمني بصفة مستعجلة

داء ال�شكري عند الطفل: 

حقن  عىل  أساسا  الطفل  عند  السكري  داء  عالج  • يرتكز 
املحددتان من  الكيفية  و  الكمية  يوميا حسب  األنسولني 
طرف الطبيب األخصايئ يف طب األطفال املعالج والتخيل 

عنها قد يؤدي إىل وفاته، لذا يجب : 

العالمات  هده  إحدى  ظهور  عند  الطبيب  • استشارة 
أو  الشهية  وزيادة  الوزن  نقصان  او  عطش   ( الرسيرية 

التبول املفاجئ بالفراش( عند الطفل.

• الكشف والعالج املبكران.

• مراقبة   مستمرة لنسبة السكر يف الدم يوميا.

• عدم إتباع حمية غذائية. 

الرئيسية  الوجبات  وتنظيم  الغذائية  املامرسات  • ضبط 
واإلضافية.

• أكل السكريات أو خفض جرعة األنسولني قبل مامرسة 
أي نشاط بدين. 
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مر�س ارتفاع ال�شغط 

الدموي

   يعاين الشخص من إرتفاع الضغط الدموي إذا ثبت أن 
قياس الضغط الدموي العلوي )السيسطوليك( أو السفيل 

)الدياسطوليك( مرتفعا أو اإلثنني معا.

الضغط   وهو  )السيسطوليك(.  العلوي  الدموي   الضغط 
عند نبض القلب، ويكون عند الشخص البالغ غري املريض 

أقل من 14سم زئبق، )140مم زئبق(.

عند  ويكون  )الدياسطوليك(   السفيل  الدموي   الضغط 
البالغ غري املريض أقل من 9 سم زئبق 90 مم  الشخص 

زئبق.

 اأعرا�س ارتفاع ال�شغط الدموي: 

 يف معظم األحيان ال توجد مؤرشات تحذيرية أو أعراض 
حيث  الدم،  ضغط  يف  ارتفاع  وجود  عىل  تدل  معينة 
حالة  يف  إال  الطبيب  عىل  نفسه  يعرض  ال  املريض  أن 
عادة  املرض  هذا  يدعى  السبب  ولهذا  املضاعفات،  

ب“ القاتل الصامت”.

• صداع متكرر يف الرأس.

• الدوخة و الدوران يف الرأس.

• طنني يف األذنني.

• اضطرابات يف الرؤيا. 

عوامل الإختطار املوؤدية لرتفاع 

ال�شغط الدموي: 

 يف غالب األحيان ليس هناك عامل واحد الرتفاع الضغط 
الدموي بل عوامل مشرتكة وكلام زاد عدد عوامل اإلختطار 
بأمراض  اإلصابة  حظوظ  ارتفعت   كلام  الشخص  عند 

القلب والرشايني :

الدم  ضغط  الرتفاع  وراثية  أو  عائلية  مرضية   سوابق 
)ارتفاع ضغط الدم عند األب، األم، األخ، أبناء العم،(...

السكري  داء   بني  وطيدة   عالقة  هناك  السكري:   داء 
)النوع2( و اإلصابة بأمراض القلب خصوصا ارتفاع الضغط 
الدموي بحيث أن ثلثي مرىض السكري يعانون من ارتفاع 

الضغط الدموي.

• عامل السن ) فوق 40سنة(.

• السمنة أو الزيادة يف الوزن.

• الركود والخمول .

• التدخني. 

• اإلفراط يف تناول امللح أو الدهون )الكولسرتول(. 

• تناول الكحول.

• ارتفاع الضغط عند املرأة الحامل. 

يف حالة وجود أحد هذه العوامل يجب إستشارة الطبيب 
و قياس الضغط الدموي عىل األقل مرتني يف السنة.  

امل�شاعفات :

إن إهامل الضغط الدموي املرتفع وعدم معالجته يؤدي 
إىل مضاعفات خطرية ومتعددة  تصيب خصوصا  القلب و 

الرشايني، الدماغ الكلتني و العينني ومن أهمها : 

• القصور القلبي أي عدم قدرة القلب عىل ضخ الدم.    

• الذبحة الصدرية وهى نوبات من األمل الشديد يشعر به 
املريض يف صدره. 

• الجلطات الدماغية التي  قد تؤدي إىل الشلل النصفي،و 
قد تنتج عنها إعاقة دامئة. 
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ينتج  الذي  للكيل  تلف  وهو  الكلوي  القصور  أو  • الفشل 
عنه قصور يف عمل الكلية ووظائفها. 

• ضعف النظر املتزايد الذي قد يؤدي إىل العمى.

 • املوت املفاجئ. 

العالج : 

الحياة( األمد)مدى  طويل  الدموي  الضغط  ارتفاع   عالج 
وهوعالج ناجع يحمي املريض من املضاعفات عىل املدى 
معدل  نقص  يف  يتسبب  اتباعه  عدم  و  البعيد،  و  القصري 
الحياة.  وبالتايل فإن اتباع إرشادات الطبيب املعالج مهم 
الطبيب بحجة  استشارة  الدواء دون  إيقاف  أن  جدا، كام 
أمرا خطريا، حيث  يعترب  عاديا  أصبح  الدموي  الضغط  أن 
أنه مبجرد توقف املريض عن العالج الخافض للضغط يعود 

املرض مرة أخرى.

عالج مرض ارتفاع الضغط الدموي يرتكز أساسا عىل:

نظام العي�س ال�شليم:

 • تغذية صحية و متوازنة مع التقليل من تناول امللح دون 
عىل  تحتوي  التي  الدسمة  املواد  اجتناب  و  نهائيا  حذفه 

الكولسرتول.

 • التخفيف من الوزن إذا كان املريض بدينا.

الرضوري  ومن  منتظمة  بصفة  رياضية  أنشطة   • مامرسة 
أن ميارس النشاط البدين بانتظام مع الحرص عىل التدرج 

األسبوع  أيام يف   4 إىل  اليوم   3  يف شدته )30 دقيقة يف 
أقل تقدير(.

 • اجتناب التدخني أو اإلقالع عنه.

 • اإلمتناع عن تناول الكحول.                                                                                                         

ونهج  اإلختطار  عوامل  اجتناب  الناس  عامة  عىل  يجب 
سلوك حيايت صحيح ملنع اإلصابة خصوصا من لهم أكرث من 

عامل اختطار واحد.

العالج  بالأدوية:  

كام ذكرنا يف السابق قد ال يشعر املريض بأي شئ و لذلك 
فإن تقبله لتناول العقاقري الخاصة بضغط الدم يكون صعبا 
ألنه  بصفة مستمرة  بالعقاقري  العالج  املريض  يقبل  ال  قد 
غالبا ال يشعر بأية أعراض و لكن يجب أن نذكر أن هذا 
املرض قاتل صامت يؤدي إىل مضاعفات، و إعاقات دامئة و 
موت مبكر كام يجب عىل املريض أن يتبع الدواء حسب 
بعد  إال  الدواء  يغري  وال  الطبيب،  وصفها  التي  الوصفة 
استشارة طبيبه املعالج. وصفة الدواء شخصية وال ميكن أن 
نعطي مريض آخر نفس الدواء إال بعد استشارة طبيبه و 

إال قد نعرضه للخطر.

إن نسبة مرض ارتفاع ضغط الدم يف ارتفاع مستمر )ثلث 
زيادة وطأة  وأكرث( وذلك مع  البالغني 20 سنة  األشخاص 
التوتر  و  البدين   النشاط  قلة  و  التغذية،  وسوء  التدخني، 
التي  األبحاث  خالل  ومن  العرصية،  حياتنا  يف  والقلق 
نصف  من  أكرث  فإن  ولألسف،  الصحة،   وزارة  بها  قامت 
من يعاين من هذا املرض ال يعرف أن ضغط دمه مرتفع 
الدم  ضغط  بقياس  ينصح  لذلك  عالج.   إىل  يحتاج  وأنه 
لدى األشخاص بعد تجاوز سن األربعني من العمر، أو يف  
حاالت زيادة الوزن، أو يف حاالت توارث املرض بني أفراد 
العائلة الواحدة،أو عند األشخاص الذين تتوفر فيهم عوامل 

اإلختطار األخرى.

الضغط الدموي املرتفع ال يدل عىل التوتر العصبي، لكنه 
مرض حقيقي.  
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احلـــمى الروماتيزمية

يصاب األطفال عادة بالتهاب الجهاز التنفيس مبعدل ثالثة 
األنف  سيالن  أعراضه  بني  من  السنة  يف  مرات  أربع  إىل 

الزكام التهاب اللوزتني

اللوزتني )الحالقم( يف معظم األحيان يكون  التهاب  سبب 
بكترييا  السبب  يكون  األحيان  بعض  يف  لكن  »فريويس« 

جرثوم السرتيبتوكوك

ينتقل جرثوم السرتيبتوكوك عند االطفال بسهولة خصوصا  
التهاب  الداخليات(.  أو  األقسام   )يف  االكتظاظ  حالة  يف 

اللوزتني )الحالقم( ليس باملرض العادي أو التافه 

اأعرا�س احلالقم الناجتة عن 

ال�شرتيبتوكوك :

عن  ناتج  اللوزتني  التهاب  بأن  نشك  أن  ميكن  متى    
السرتيبتوكوك؟

 يكون الطفل يف حالة عادية وخالل ساعات قليلة يشكو 
من آالم  يف الحنجرة مع ارتفاع درجة الحرارة )أزيد من  
38 درجة( ، التهاب مؤخرة الحنجرة مع ظهور نقاط بيضاء 
)تقيح( اللوزتني ، تغري الصوت الذي يبدو وكأن املتحدث 
يتكلم ويف فمه لقمة كبرية من الطعام،  كام تظهر بعض 
)ولسيس(  الرقبة  جانبي  مؤملة عىل  ملفاوية  غدد  األحيان 

وتتسبب يف آالم عند اللمس.

 يف أغلب األحيان ال يوجد سيالن األنف وال سعال

العالج: 

إذا كان الطفل يشكو من هذه األعراض أو بعضها،  يجب 
عرضه عاجال عىل الطبيب للكشف و العالج.

)الحالقم( عىل مضادات يف  اللوزتني  التهاب  يرتكز عالج   
الخطرية  املضاعفات  من  املريض  الطفل  تحمي  املتناول 
مثل الحمى الروماتيزمية، وتقي من انتقال »العدوى« إىل 

اآلخرين)يف املنزل أو املدرسة(.

	  

امل�شاعفات:

يف حالة ما إذا مل يتم عالج التهاب اللوزتني )الحالقم( الناتج 
عن السرتيبتوكوك، قد يصاب الطفل يف أجل اثنان إىل أربع 
أسابيع بالحمى الروماتيزمية، والتي تتميز باألعراض التالية :

• حرارة مرتفعة مع آالم وتورم يف املفاصل و بصفة خاصة 
يف املعصمني و املرفقني و كذا الركبتني و الكوعني. 

مضادات  عىل  أساسا  يرتكز  الروماتيزمية  الحمى  عالج 
االلتهاب مع حقنة البانزتني بنسلني، والشفاء ميكن أن يأخذ 
وقتا طويال، قد يتجاوز الشهر، يحتاج فيه الطفل إىل الراحة 

التامة مع تغذية جيدة ومتنوعة. 

ولتجنب حدوث نوبة أخرى من الحمى يكون من الالزم 
أن يتلقى الطفل عالجا وقائيا عىل شكل حقنة واحدة من 
البنزاتني بنسلني مرة كل ثالثة أسابيع ملدة 5 سنوات عىل 
الحياة  مدى  أو  القلب  يف  إصابة  هناك  تكن  مل  إذا  األقل 
إذا كان القلب مصابا. وإذا مل يتم ذلك فقد يصاب الطفل 
إصابات  بالقلب  يُْحِدث  الذي  الروماتيزمي  القلب  مبرض 

مزمنة و بالغة الخطورة.

ومع كل نوبة جديدة من الحمى الروماتيزمية تتفاقم هذه 
اإلصابات إىل حد يجعل املريض يعاين من ضيق يف التنفس 
واضطرابات يف دقات القلب ويظهر عليه اإلعياء والوهن 
عند قيامه بأي مجهود بدين . ومبرور الوقت تزداد حالته 
سوءا مام قد يؤدي إىل إصابته بعجز دائم أواىل وفاته يف 

سن مبكر.
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 داء ال�شل

عن  ألخر  شخص  من  ينتقل  ومعدي،  مزمن  مرض  السل 
السل،  جرثومة  عىل  تحتوي  التي  اللعاب  قطريات  طريق 

خصوصا عند السعال.  

املبّكرة  مراحله  يف  السل  عن  الكشف  تم  ما  إذا  وميكن، 
وعالجه عىل النحو الصحيح، الحيلولة دون انتشار املرض 

وضامن شفاء املصابني منه.

وينقسم داء السل إىل نوعني:

• مرض السل الذي يصيب الرئتني  وميثل 60 يف املائة من 
اإلصابات.

• املرض الذي يصيب األعضاء األخرى، دون الرئتني، وميثل 
باقي اإلصابات. 

طرق العدوى :

تتم العدوى باستنشاق الشخص السليم للقطريات املنبعثة 
خالل العطس أو السعال أو البصق أو تكلم املريض، و لهذا 
فإن نسبة العدوى ترتفع كلام اقرتب الشخص من مريض 

بداء السل الرئوي و ملدة طويلة ويف مكان مغلق.  

  الأعرا�س ال�رسيرية:

• السعال املستمر ألكرث من أسبوعني.

• دم يف البصق. 

• ارتفاع الحرارة و التعرق اللييل.

• التعب. 

• نقص الوزن.

• نقص الشهية للطعام. 

• تورم العقد اللمفاوية ) الولسيس (.

الوقاية والعالج:

السل  لجرثومة  املضادة  األدوية  تناول  عىل  العالج  يرتكز 
انقطاع.  دون  منتظمة،  بصفة  األقل  عىل  أشهر  ستة  ملدة 
وتعطى األدوية مجانا لجميع املرىض باملؤسسات الصحية 

العمومية.

 يجب تناول األدوية بانتظام مع إمتام العالج خالل املدة 
املحددة من طرف الطبيب حتى لو شعر املريض بتحسن تام.

وللحيلولة دون العدوى يجب عىل املريض:

 • تغطية فمه خالل العطس و السعال.

 • االمتناع عن البصق يف األماكن العامة.

يف  الفحوصات  إجراء  مع  منتظم  بشكل  العالج   • متابعة 
املواعيد املحددة.

 • العوامل التي تساهم يف تقوية مناعة الجسم و التغلب 
عىل املرض:

 • التهوية الجيدة.

 • التعرض للشمس.

 • التغذية املتوازنة.

 • مامرسة الرياضة.

 • اإلقالع عن التدخني و املرشوبات الكحولية.
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مر�س اإلتهاب ال�شحايا

تعريف املر�س: 

  ،)Méningite(مرض التهاب السحايا املعروف باملينانجيت
هو التهاب البطانة )الغشاء( التي تحيط بالدماغ وبالنخاع 
الشويك. سببها جراثيم مختلفة أهمها البكترييا والفريوسات. 
االلتهاب  من  انتشارا  أكرث  الفريويس  السحايا  التهاب 
أما  الحياة.  ما يشكل خطورة عىل  نادرا  أنه  مع  البكتريي 
بالنسبة اللتهاب السحايا البكتريي فيمكن أن يكون خطريا 
جدا وبحاجة إىل عالج رسيع باستعامل املضادات الحيوية. 

طرق العدوى : 

املبارش  االتصال  خالل  من  الناس  بني  املرض  هذا  ينترش 
الجراثيم ال  السعال والزكام والتقبيل. ولكن  ال سيام  عرب 
ينتتقل  ما  نادرا  فلذلك  طويلة  فرتة  الجسم  خارج  تعيش 

املرض )النوع البكتريي( عن طريق غري مبارش.

10إىل  فإن  العاملية  الصحة  منظمة  تقديرات  حسب  و   
%25 من األشخاص يحملون جرثومة املنانكوكوك دون أن 
تظهر عليهم أعراض هذا املرض، و يسمون بحاميل املرض 

. » Porteurs sains « الساملني

تلعب الظروف املناخية دورا هاما يف اإلرتفاعات الرسيعة 
الفصلية وقد تبني أن كال من الرطوبة و الربودة و الغبار 
و  الحلق  و  العلوية  التنفسية  املجاري  إتالف  يف  يتسبب 
تسهل بالتايل غزو الجرثومة للسحايا أواإلنتقال من شخص 

آلخر بشكل أكرث سهولة.

من  نذكر  العدوى  انتقال  تسهل  أخرى  عوامل  هنالك  و 
اإلصابة  جانب  إىل  السكن  يف  واالزدحام  االكتظاظ  بينها 

ببعض األمراض يف املجاري التنفسية العلوية.

التهاب  مرض  ينترش   Méningite à méningocoque
املكوراة السحائية )املننكوكوكMéningocoque=( يف كل 
مع    » sporadique « فرادي  العامل يف منط مرض  بلدان 
تسجيل أوبئة معاودة كل 8 إيل 12 سنة يف بعض البلدان 

السيام يف ما يعرف ببلدان الحزام اإلفريقي للمنانجيت 

 )la ceinture africaine   de méningite(والذي ميتد 
من إثيوبيا رشقا إىل السنغال غربا. 

التدابري املتخذة  ملواجهة التهاب 

ال�شحايا : 

باملراكز  الحاالت  بجميع  املجاين   والتكفل   • العناية 
اإلستشفائية بالعامالت و األقاليم

 • القيام بالفحوصات البيولوجية

 • تلقيح محيط املريض بالنسبة للحاالت املرضية الناتجة 
عن التهاب السحايا البكتريية

 • الوقاية الكياموية للمحيط القريب للمريض

 • املراقبة الوبائية الفعالة

يف  الصحية  السلطات  لذا  املرضية  بالحاالت   • الترصيح 
الوقت املناسب

 • تنظيم حلقات محلية و جهوية للرتبية و التحسيس.
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اأمرا�س الفم و الأ�شنان

  تعترب صحة الفم و األسنان من األمور املهمة للمحافظة 
عىل الصحة العامة للجسم، فالفم يعترب من أهم األجزاء 

يف الجسم. 

انتظامه و  و  النطق  هاما يف عملية  تلعب دوراً  واألسنان 
الفكني  و  للوجه  العام  الشكل  أن  كام  الحروف   مخارج 

يرتبط باألسنان.

األسنان  و  الفم  أمراض  أكرث  اللثة   والتهاب  التسوس  يعد 
شيوعا

ت�شو�س الأ�شنان :

األسنان  بزوغ  هو مرض جرثومي مكتسب قد يظهر عند 
الذي  الصلبة  السن  ألنسجة  تدريجي  تلنّي  يف  ويتسبب 
يؤدي إىل نخر سطح السن ويتطور مع مرور الوقت نحو 

اللب.

اأ�شباب ت�شّو�س الأ�شنان:

األرضية الخاصة للسن : هناك عوامل تساعد عىل التسّوس 
كمكان السن يف آخر الفم حيث يصعب تنظيفها أو وجود 
بقايا  تراكم  تسهل  السن  سطح  عىل  وحدبات  شقوق 
الطعام. كام أن النقص يف إفراز اللعاب يعرض األسنان إىل 

التسّوس.

الجراثيم  من  كثرية  أنواع  اإلنسان  عند  توجد   : الجراثيم 
بشكل طبيعي يف الفم والتي تكون اللويحة الجرثومية عىل

األسنان  وخصوصا عىل سطح الخط الفاصل بني السن واللثة .

: )la plaque dentaire( اللويحة الجرثومية

 يبدو سطح السن أملس ولكنه يف الحقيقة مخدد ترتاكم 
فيه مادة  دقيقة تسمى اللويحة الجرثومية التي الترى 
بالعني املجردة يف املراحل األوىل من تشكيلها وتتألف من 
باملناء  اإللتصاق  شديدة  وهي  األطعمة  وبقايا  الجراثيم 

واللثة. 

منتظم  بشكل  الجرثومية  اللويحة  إزالة  تتم  مل  وإذا 
تدريجيا  يزداد سمكها وتتصلب  األسنان  فرشاة  بواسطة 
األمامية  األسنان  )خلف  اللعابية  األقنية  فوهات  بجوار 
السفلية وبجوار األرضاس العلوية( محدثة طبقة كلسية.

وتلعب اللويحة الجرثومية دورا أساسيا يف حدوث تسوس 
األسنان والتهاب اللثة واألنسجة املحيطة باألسنان .

أمراض اللثة واألنسجة املحيطة بالسن : 

األنسجة  تصيب  مزمنة  أو  حادة  جرثومية  أمراض  هي 
فقدان  إىل  غالبا  يؤدي  مام  فتدمرها  بالسن  املحيطة 
اللثة هي » اللويحة  الرئييس إلصابة  السن.  إن السبب 
الجرثومية« التي تتكون حذو اللثة، إذ تترسب الجراثيم 

وتتكاثر يف املالط محدثة التهاب اللثة وانكامشها.

الوقاية من اأمرا�س الت�شو�س والتهاب اللثة :

• تغذية صحية ومتوازنة مع اإلقالل من السكريات وعدم 
تناولها خارج الوجبات

• تنظيف األسنان ثالث مراث يف اليوم بعد كل وجبة من 
اللثة إىل األسنان.

• استعامل معجون األسنان الغني مبادة الفليور.

زيارة منتظمة لطبيب األسنان عىل األقل مرة يف السنة
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اإلتهاب اللثة و املراأة احلامل :

تشّكل أمراض اللثة السبب األوّل لفقدان األسنان، وتعاين 
غياب  بسبب  املشكلة  هذه  من  خصوصاً  الحامل  املرأة 
نظافة الفم واألسنان أو عدم التوازن يف األكل أو التغرّيات 
الهرمونية. ولعل هذه الحالة مسؤولة عن الوالدة املبكرة 
البكترييا  ألن  اللثة  عمق  بإلتهاب  الجنني  إصابة  بسبب 
الجسم،  أنحاء  كل  يف  لتنترش  الحالة  هذه  من  تستفيد 

وكذلك الرحم.

العوامل املوؤثرة  : 

  هناك عوامل عّدة مسؤولة عن هذه الحالة: 

الخارجية  الطبقة  كانت  إذا  واللثة:  الفم  نظافة   • غياب 
من األسنان ال تنظّف بشكل يزيل عنها البكترييا وخصوصاً 
»األنزيم«  نوع من  يولد  السن،  املوجودة عىل جذع  تلك 
يّدمر النقطة املتواجدة ما بني السن واللثة مام يؤدي إىل 

اإللتهابات.

املنتظم  غري  الغذايئ  والنظام  التدخني  إن   • التدخني: 
مسؤوالن عن تّكون الجري مام يؤدي إىل إلتهابات يف اللثة.

 • النظام الغذايئ: تناول الغذاء املعتمد عىل السوائل حرصاً 
والذي ال يحتاج إىل مضغ ما يضعف عضالت املضغ ويجعل 
النسيج هشاً، ويساهم يف بروز مشكالت يف اللثة واألسنان.

»األنزميات«  تزداد  الحمل  فرتة  يف  الهرمونية:   • التغرّيات 
التقاء  نقطة  بني  توجد  التي  البكترييا، وهي  تفرزها  التي 

السن واللثة، وتحدث إلتهابات.

تناول  من  الناتج  اللعاب  معّدل  انخفاض  إن   :  • اللعاب 
بعض األدوية يؤدي إىل نوع من الجفاف يف الفم، وبالتايل 

حدوث مشكالت كعدم إزالة الجري من الفم.

الوقاية من التهاب اللثة: 

وللحفاظ عىل أسناننا، يجب :

الخيط  استخدام  مع  األقل  عىل  اليوم  يف  مرتني    •الغسل 
الطبي وفرشاة األسنان الخاصة إلزالة كمية كبرية من الجري.

إختيار معجون األسنان املقاوم للبكترييا.

طريقة  وهي  للمضمضة،  خاصة  بأدوية  الفم   • غسل 
املستعملة  املواد  تتضّمن  أال  االنتباه  يجب  ولكن  فعاّلة 

الكحول.

للغاية،  سميكة  غري  طرية  األسنان   فرشاة  استعامل  
وقبضتها مالمئة لليد.
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املياه البي�شاء »ال�شاد«

 اأو »الكاتراكت« 

املياه البيضاء أو الكتاراكت أو الساد عبارة عن عتم عدسة 
العني الشفافة . وتبدو العدسة يف هذه الحالة مثل لوح من 
. وعادة ما يستغرق األمر سنوات،  بالغبار  الزجاج متسخ 
باستثناء حالتي مرض السكري أو التعرض للشمس لفرتات 
الحالة.  هذه  إىل  لتصل  أقرص  تكون  الفرتة  فان  طويلة 
الوصول  من  الضوء  مينع  مام  العدسة  تعتم  يزداد  حيث 
الحالتني يحدث  الضوء، ويف  تفريق أشعة  أو  الشبكية  إىل 

فقدان البرص.

حالت املياه البي�شاء:

 la cataracte(السن يف  بالتقدم  املرتبطة  البيضاء  املياه 
sénile(  : عند الشيخوخة تصبح العدسة أقل مرونة ، وأكرث 
سمكاً، و األلياف املكونة للعدسة أكرث انضغاطا والعدسة 
أكرث صالبة، وعالوة عىل ذلك تبدأ جزيئات الربوتني بداخل 

العدسة يف االلتصاق معاً. 

املياه البي�شاء عند الطفل

 (la cataracte congénitale)

نتيجة  العني  عدسة  يف  بعتامة  األطفال  بعض  يولد  قد 
لتعرض األم للحصبة أو جزء من بعض املتالزمات الوراثية.

الأ�شباب املوؤدية للمياه البي�شاء :

 • التغريات املرتبطة بالسن. 

 • العامل الورايث.

 • إصابات العني. 

 • تناول بعض العقاقري) الكورتيزون (. 

 • املشاكل الصحية مثل داء السكري البويل. 

 • املرشوبات الكحولية والتدخني.

 • التعرض للشمس ملدة طويلة. 

 •إصابة األم الحامل ) حاالت نادرة (. 

الأعرا�س ال�رسيرية:

 • تشوش أو تعتم يف النظر،مام قد يؤدي إىل تشوه الصور 
التي يراها املصاب. 

وتصبح  الليلية  الرؤية  حالة  سوء  مع  النظر،  يف   • قصور 
األلوان أقل حيوية.

 ، شديد  ببطء  تظهر  الكتاراكت  حاالت  أغلب  ألن  ونظراً 
فإن كثري من الناس ال يشعرون  بأن مثة خطأ ما إال بعد 
أن ترغمهم حالة التدهور التي تصيب حدة إبصارهم عىل    
إجراء تغيريات عىل كشوف نظاراتهم أو عدساتهم الالصقة
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روؤية ال�شخ�س امل�شاب  بال�شاد                                 روؤية عادية

العالج:   

الجراحي  اإلستئصال  هو  الفعال98%  و  الوحيد  العالج  إن 

ذلك  يف  مبا  اصطناعية  بآخرى  واستبدالها  املصابة  للعدسة 

حاالت املياه البيضاء غري الناضجة، ويف حالة إصابة  العينني 

يتم استئصال العدسة األكرث عتامة أوال وعندما يستقر اإلبصار 

يف العني املعالجة نقوم بعالج العني الثانية 

هناك حالت تستدعي استعامل النظارات لرؤية أكرث  وضوحا 

للقراءة أو لرؤية األشياء البعيدة   

املياه الزرقاء اأو 

»الكلوكوما«

»الكلوكوما«:  اأو  الزرقاء  املياه  تعريف   

الكلوكوما هو إسم ملجموعة من أمراض العني بامكانها تدمري 
العصب البرصي، الذي هو العصب الرئييس يف العني . كلمة 
الكلوكوما  مرض   . الصلبة«  العني  »مقلة  تعني   « »كلوكوما 
هوعلة تصيب العني يسببها ضغط سائل العني املتزايد داخل 
العصب  تلف  إىل  يؤدي  قد  املتزايد  الضغط  هدا  و  املقلة. 
البرصي والشبكية وقد يؤدي إىل فقدان البرص لو ترك دون 
معالجة. ويعتقد أن السبب يعود إىل إعاقة ترصيف السائل 
من املقلة. وغالبا ما تحدث الحالة عند األطفال بسبب وضع 

شاد يف النمو، لكن املرض عادة 

ما يظهر بعد سن األربعني.

مرض الكلوكوما يصيب الناس خلسة دون أن يدركوا وليست 
له أية أعراض سوى فقدان البرص ، وهذا قد يحدث تدريجيا 
بحيث أن الكثريين من الناس ال يدركون أنه يحدث  أول ما 
يفقد املصاب من برصه هو الجزء املحيط بالعني )ما تراه يف 

الجهة الجانبية عندما تنظر باستقامة إىل األمام(.      
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                     روؤية عادية                                      روؤية �شخ�س م�شاب بالكلوكوما

الأ�شخا�س الذين يجب فح�شهم دوريا : 

يعترب الكلوكوما سارق البرص، و الطريقة الوحيدة للتأكد  ً
أنه ال يتسلل إىل العينني هي فحصهام بانتظام، السيام 

بالنسبة للناس الذين :

• لعائالتهم تاريخ اإلصابة بهذا املرض 

• األشخاص الذين تزيد أعامرهم عن 40 عاماً.

• أصحاب البرشة الداكنة السوداء

إرتفاع  من  يُعانون  األوىل  الدرجة  من  أقارب  لهم  من   •
ضغط العني)املاء األزرق(

إرتفاع  املُزمنة مثل  األمراض  يُعانون من  الذين  املرىض   •
ضغط الدم و السكري وغريها.

اأ�شباب املياه الزرقاء :

البرصية  األعصاب   ، مجهولة  اآلن  حتى  األسباب  الزالت 
اآلخر  البعض  من  أكرث  للتلف  قابلية  لها  الناس  لبعض 
الخرباء  بعض   . عيونهم  يف  السائل  ضغط  يزداد  عندما 
البرصي  العصب  إىل  الدم  تدفق  أن  االعتقاد  إىل  مييلون 
تسند  التي  األنسجة  أن  أو  الناس  هؤالء  لدى  كاف  غري 
العني تكون ضعيفة،  وال أحد فعال يعلم كل ذلك بالتأكيد. 
ولكن توجد عوامل ُمساعدة و ُمصاحبة تتسبب يف زيادة 

إحتامالت وقوع املرض وهي :

• العمر: فكلام إزداد العمر زادت إحتامالت اإلصابة بهذا 

املرض و يُنصح بزيارة طبيب العيون، األشخاص من 40 سنة 
وما فوق لعمل فحص العني مع قياس ضغطها وفحص البرص 

من وقت إىل آخر بصورة دورية.

• العامل الورايث: حيث أن الدراسات العلمية الحديثة أثبتت 
املرض  بهذا  اإلصابة  يف  األكرب  الدور  له  الورايث  العامل  أن 
األزرق  املاء  ملرىض  األوىل  الدرجة  من  األقارب  يُنصح  لذا 
)الكلوكوما( مبُراجعة الطبيب املُختص بضغط العني والقيام 

بالفحص الشامل للعني مع قياس ضغط العني

• يزداد احتامل املرض يف األشخاص ذوي البرشة الداكنة  و 
تزداد  النظر  قرص  من  يعانون  الذين  املرىض  أن  لوحظ  قد 

لديهم فرص إصابتهم بهذا املرض.

• مرىض السكر وارتفاع ضغط الدم واألوعية الدموية.

ذلك يف  بعد  عنها  نتج  مبارشة  نتيجة رضبة  العني  إصابة   •
فرتة من الزمن مرض إرتفاع ضغط العني، لذلك يجب املُتابعة 
الدورية ملدة طويلة بعد اإلصابة إلكتشاف املرض و عالجه 

يف الوقت املُناسب و بالشكل الصحيح لتفادي ُمضاعفاته.

الواليات  يف  األخرية  العلمية  األبحاث  و  الدراسات  توصلت 
املُتحدة األمريكية إىل أن سمك قرنية العني و مقياسه يُعترب 
الكلوكوما، حيث  ً يجب إعتباره يف تشخيص  ً أساسيا  عامال 
أن املرىض الذين لديهم قياس سمك القرنية أقل من املعدل 
وإنها  املرض،  بهذا  لإلصابة  عرضة  أكرث  يكونون  الطبيعي 

تعكس قراءة خاطئة للقياس الحقيقي لضغط العني.
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الأعرا�س :

يف أغلب الحاالت الكلوكوما ال يصاحبها أي يشء من األمل ، 
وال تظهر عالمات مبكرة تنبّه إىل وجوده . لذلك من املهم 

جدا فحص النظر بانتظام

عالج املر�س :

كام يقال يف األمثال القدمية ، الوقاية خري من العالج، ففي 
هذا املرض البرصي يكون املسح والبحث عن هذا املرض 
العصب  تلف  قبل  عليه  والسيطرة  وتقدمه  وقوعه  قبل 
عن  ذلك  ويتحقق  العمى  لتفادي   ً جدا  رضورياً  البرصي 
العمى  ً لتجنب  ُمبكرا  الدوري و إكتشافه  الفحص  طريق 

املُتقدم الذي يصُعب شفاؤه و رجوع البرص كام كان. 

و لكن العالج يوقف ُمضاعفات املرض وال يزيله كليا )يُشفيه(
مع  الدقيقة  الدورية  باملُتابعة  الكلوكوما  مرىض  ننصح  لذا 
التعليامت بشكل  إتباع  العني و  املُختص ألمراض  الطبيب 
الذين تنطبق عليهم رشوط  ً. و ينصح األفراد  دقيق جدا 

املسح بالفحص الدوري يف عيادات العيون التخصصية.

توصف  قطرات  بشكل  تكون  العني  ضغط  وعالجات 
وترتاوح  العني  مجال ضغط  يف  ُمتخصص  طبيب  قبل  من 
طبيعتة  و  املرض  تقدم  حسب  أنواع  بعدة  العالجات 
تزداد  و  القطرات  من  واحد  بنوع  يبدأ  مرحلتة، حيث  و 
يعتمد كل هذا عىل  أربع قطرات و  إىل حد أقىص بعدد 
املرضية  حالته  و  املريض  سن  و  تقدمه  و  املرض  مرحلة 
العامة و تجاوبه ألخذ العالج . وعند عدم إستجابة املريض 
الليزر فكل  لألدوية هناك نوع آخر للعالج و هو جراحة 
نوع من أمراض ضغط العني له عالج خاص بالليزر وهي 
تحت  دقائق  عرشة  تستغرق  ال  بسيطة  جراحية  عملية 
بقاء  أو  قيود  أي  دون  الليزر  جهاز  عىل  موضعي  تخدير 

يف املستشفى.

الطبيب  يلجأ  الليزر  لعالج  املريض  إستجابة  عدم  وعند 
مضطرا إلجراء عملية جراحية يف العني للسيطرة عىل املرض 
و مضاعفاته ،وهناك عدة أنواع للعملية الجراحية حسب 
حالة املريض فأكرث الحاالت تتطلب عملية جراحية ونسبة 
نجاحها ترتاوح بني 50 - 70 يف املئة. و النوع الثاين يكون 

زرع صامم داخل العني إلزالة املاء األزرق.

 ، أنه ميكن معالجته  إال   ، الكلوكوما  أنه الميكن شفاء  مع 
من  جزء  أي  فقدان  قبل  املبكرة  مراحله  يف  اكتشف  إذا 
البرص ، يكون غالبا باإلمكان منع حدوث العمى ، إال أنه 
كلام طال الوقت بالكلوكوما بدون عالج كلام زادت نسبة 

فقدان البرص .
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 الأمرا�س  النف�شية

تعريف:

وهو  اإلنسان  عند  السلوك  انحراف  هو  النفيس  املرض 
اضطراب وظيفي يف شخصيته فهذه الحالة التي يكون عليها 
املريض تؤدي به إىل الضعف والقلق والرصاع النفيس فيصبح 
فإن  ولهذا  سوية  بصورة  اليومية  حياته  مامرسة  عن  عاجزا 

املرض النفيس يهدد سعادة اإلنسان وتوافقه. 

 الأنواع : 

تنقسم األمراض النفسية إىل نوعني رئيسيني : 

العصابات )Névroses( والتي تتمثل يف اضطراب الشخصية 
و توتر نفيس مع الحفاظ عىل الوعي بالواقع، أي سالمة القوة 

العقلية، ومن أهمها: القلق ،الرهاب و الوسواس القهري.

تتصف  فهي   :  )Psychoses( الدهانات   او  النفاسات  أما 
باضطراب يف سلوك املريض وخلل يف شخصيته وعقله فيصبح 
املريض غريب األطوار مضطرب التفكري ويعاين من هذيانات.  

الأ�شباب : 

ال يعرف حتى اآلن  سبب الكثري من االضطرابات النفسية، 
وأحداث  ونفسية  بيولوجية  بعوامل  تتأثر  أنها  ويعتقد 

اجتامعية ضاغطة، بأمراض الدماغ  والوراثة الجينية. 

غري أن هناك عوامل مهيئة لألمراض النفسية  كاالستعدادات 
والتي  معجلة  أخرى  وعوامل  الشخصية،  يف  املعيبة  الذاتية 
تسبق ظهور املرض النفيس، لها القدرة عىل إثارة االضطرابات 
السلوكية، كتناول املخدرات  النفسية والعقلية واالنحرافات 

وبعض املشاكل السوسيو اقتصادية. 

الأعرا�س ال�رسيرية: 

• الصداع واضطرابات يف النوم. 

• الحزن والخوف والقلق. 

• صعوبة يف التفكري واملعتقدات الشادة وخلل يف الذاكرة. 

اليومية  الحياة  أنشطة  أداء  عىل  القدرة  وعدم  العدوان   •

وإساءة استخدام األدوية

• اضطرابات سمعية برصية كسامع األصوات أو رؤية 
األشياء التي ال وجود لها يف الواقع.

الوقاية والعالج : 

أسبابه  معرفة  من  بد  ال  النفيس  املرض  من  للوقاية 
وتهيئة  إليها،  تؤدي  التي  الظروف  وتحديد  وإزالتها 
املناخ النفيس الصحي وترتكز الوقاية عىل ثالثة مراحل:

سليم  عيش  منط  إتباع  عىل  ترتكز   : األولية  الوقاية   •
والحد من العوامل املهيئة واملعجلة لألمراض النفسية

• الوقاية الثانوية: الكشف املبكر للمرض والتكفل به 
لتفادي املضاعفات واإلذمان.

• الوقاية الثالثية: العمل عىل تقليل أثر اإلعاقة الباقية 
بعد الشفاء من املرض وتفادي االنتكاس.

إن العالج الحقيقي يبدأ بعد تشخيص املرض، ويعتمد 
عالجية  وأخرى  نفسية  وجلسات  األدوية  تناول  عىل 
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األخصايئ  يقوم  حيث  اجتامعيا  يكون  قد  كام  جامعية، 
للمريض  االجتامعي  والتقويم  بالتشخيص  االجتامعي 

ومحيطه.

األمراض  من  كغريها  للشفاء  قابلة  النفسية   األمراض  إن 
البدنية .

الكتئاب :

 تعريف: 

االكتئاب مرض نفيس مزمن وشامل، يؤثر عىل جسم 
اإلنسان ومزاجه وأفكاره، ويعترب من املشاكل الصحية 

الرئيسية يف املجتمعات الحديثة،  فهو يوصف عىل أنه  
خليط   من الحاالت املرضية أو غري املرضية يف اإلنسان 
والتي يتغلب عليها طابع الحزن،  وأحيانا ال يتناسب مع 

 أي مؤثر خارجي يتعرض له املريض.
اأ�شباب الكتئاب :

• الوراثة: تعترب سبب من أسباب اإلصابة باملرض واليعرف 
عن  املسؤولة  املورثة  لنقل  الدقيق  األسلوب  اآلن  لحد 

الكآبة.

تنظيم  املسؤولة عن  العصبية  الناقالت  توازن  الخلل يف   •
اإليعازات العصبية يف خاليا الدماغ:

 ومن أهم الناقالت العصبية التي إن نقصت فستؤدي إىل 
ظهور أعراض وعالمات الكآبة هناك مادة السريوتونني التي 
التي تساهم  األدوية  تعترب  الرتكيز عليها مؤخرا حيث  تم 
يف رفع نسبة مادة السريوتونني من أكرث األدوية انتشارا يف 

العامل حاليا لعالج الكآبة.

عزيز  شخص  فقدان  أهمها  ومن  خارجية  توتر  عوامل   •
والشعور  معني  اقتصادي  أو  اجتامعي  مستوى  وفقدان 
بالذنب نتيجة لإلحساس بخرق ضوابط اجتامعية أو دينية 
قدرات  فوق  أو  تحت  اما  تكون  معينة  بوظيفة  والقيام 

الشخص والعيش مع شخص كئيب آخر.

• الكحول وبعض األدوية: ويعترب تناول املرشوبات الروحية 
يرتكبها  التي  الشائعة  الكآبة ومن األخطاء  عامال مهام يف 
اإلنسان هو اللجوء إىل املرشوبات الكحولية للتخلص من 

نوع  إىل  للوصول  أولية  بصورة  الكحول  ويساعد  حزنه 
من  سلسلة  أن  إال  املشاكل  نسيان  أو  االبتهاج  حالة  من 
الكحول  تناول  من  ساعات  بعد  الكيمياوية  العمليات 

تحدث يف الكبد وتؤدي إىل تكوين مواد تسبب الكآبة.

لالضطرابات  نتيجة  األمهات  لدى  الوالدة:  بعد  ما  فرتة   •
التي تحصل ملستويات الهرمونات يف جسم املراة الحاملة 
بأعراض  النساء  الوالدة حيث يصاب عادة %10 من  بعد 

الكآبة يف هذه الفرتة.

• أمراض وعاهات جسمية هناك قامئة طويلة من األمراض 
الجسمية التي تؤدي إىل الكآبة إما نتيجة للطبيعة املزمنة 
الستعامل  نتيجة  أو  للمرض  الحرجة  الطبيعة  أو  للمرض 
أدوية معينة يف العالج تؤدي بصورة غري مبارشة إىل ظهور 

أعراض الكآبة.

 اأنواع الكتئاب:

 الكتئاب ال�شديد

يصيب هذا النوع جميع األعامر، إال أن اإلصابة به تزداد 
عند األشخاص ما بني عمر 44-25 سنة، كام أنه قد يحدث 
بشكل كبري عند كبار السن يف مرحلة الشيخوخة وخاصة 
باملسنني.وتتميز  العناية  مراكز  يف  يعيشون  الذين  هؤالء 
أعراض هذا النوع بأنها تزداد يف فرتة الصباح وتقل تدريجيا 
أثناء اليوم، والنوبات الشديدة من االكتئاب من املمكن أن 

تحدث مرة أو مرتني أو عدة مرات ىف حياة املريض.

 • تعكر املزاج. 
 • عدم القدرة عىل االستمتاع مبباهج الحياة.

 • فقدان الشهية وخسارة الوزن.
 • األرق أو النوم الزائد.

• الشعور بالضيق.
 • الشعور بالتعب واإلرهاق بشكل دائم.

 • الشعور بالذنب.
 • انكسار النفس وهبوط الروح املعنوية.

 • تدين القدرة عىل التفكري والرتكيز. 
 • تكرر فكرة املوت واالنتحار عند املريض.

 • محاولة االنتحار.
ويعترب الشخص مصابا باالكتئاب إذا توفرت  لديه خمسة 

أعراض أو أكرث من األعراض السابقة الذكر.
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الكتئاب ثنائي القطب:

من  بحاالت  يتميز  الذي  االكتئاب  أنواع  من  نوع 
املريض  تصيب  التي  الهوس(،   ( واالنرشاح  االكتئاب 
يف  يساهم  الورايث  العامل  أن  ولوحظ  دوري،  بشكل 
املرض. هذا  حاالت  من   80-90% نسبته  ما   حدوث 

لدى  واالنرشاح  االكتئاب  حاالت  حدوث  تفسري  تم  وقد 
وخاصة  العصبية  النواقل  بتذبذب  متتابع  بشكل  املريض 
يكون  وقد  العصبي،  املريض  جهاز  يف  النورإبينيفرين 
القطب  ثنايئ  االكتئاب  مريض  مزاج  يف  التقلب  أو  التغري 
. متدرجة  بصورة  يكون  الغالب  يف  وحادا،ولكنه   رسيعا 

هنالك  وتأثريها،  املذكورة  الوراثية  العوامل  إىل  باإلضافة 
عوامل أخرى قد تساهم يف اإلصابة بهذا  االضطراب مثل 
الغدة  خاصة  الصامء،  الغدد  يف  الهرمونية  االضطرابات 
اإلصابات  وكذلك  الدرقية،  الغدة  واضطرابات  النخامية 
الرأس. وإصابات  الطرق  حوادث  خاصة   الدماغية 

 وقد ذكرنا األعراض التي مير بها املريض خالل فرتات االكتئاب، 

والهو�س  الن�رساح  فرتات  اأعرا�س  اأما 

فتتمثل فيما يلي:

• شعور املريض بالعظمة والثقة الزائدة بالنفس.

• األرق وتدين القدرة عىل النوم. 

• التحدث بتكرب وتعال.

• تشوش وتشتت األفكار.

• الحركة الزائدة.

• التورط ببعض النشاطات الخطرة.

 طرق عالج الكتئاب :

من املهم جداً أن يبارش بعالج مريض االكتئاب يف بداية 
ظهور أعراض  االكتئاب لديه، بشكل مستمر ومتتال، 

وهنالك العديد من الطرق والوسائل املستخدمة حتى 
يستطيع مريض االكتئاب التخلص من حالة االكتئاب التي 

 يعاين منها.
وتتضمن أساليب عالج االكتئاب الشديد: العالج النفيس، 

والعالج بالعقاقري املضادة لالكتئاب، ويف بعض األحيان قد 
يضطر الطبيب الستخدام العالج بالصدمات الكهربائية.

هنالك العديد من التدابري واألمور التي ميكن للمريض أن 
يقوم بها خالل مامرسته لنشاطاته اليومية والتي من شأنها أن 
 تقلل من حالة االكتئاب لديه، ومن أهم هذه التدابري ما ييل:

منها  يعاين  التي  اليومية  والضغوطات  املشاكل  معالجة   •
املريض أوال بأول، وعدم تركها ترتاكم بحيث يصعب حلها 

يف نهاية األمر.

• االسرتخاء واالبتعاد عن املشاعر السلبية التي من شأنها 
أن ترض بحالة املريض مثل مشاعر الغضب والغرية والتوتر.
• تعلم لغة الحوار والتحدث مع األصدقاء وطلب دعمهم

• مامرسة أسلوب الحياة الصحي الذي يتضمن تناول طعام 
صحي متوازن ومامرسة الرياضة وتجنب التدخني. 

أن  شأنها  من  التي  املفيدة  الرتفيهية  بالنشاطات  القيام   •
والقيام  القراءة  مثل  املريض  لدى  املعنوية  الروح  ترفع 
بالرحالت والسفر واالبتعاد عن الضوضاء ومامرسة الرياضة.

 • مواجهة أمور الحياة بجدية وعقالنية ومنطقية، فيجب 
يستطيع  ال  وما  به  القيام  يستطيع  ما  اإلنسان  يعلم  أن 
القيام به فيجعل أهدافه منطقية حتى ال يصاب باإلحباط 

يف حال عدم متكنه من تحقيقها.
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مر�س الأكيا�س املائية

األكياس املائية، مرض طفييل يصيب اإلنسان والحيوانات 
العاشبة، خصوصا منها األغنام و األبقار و املاعز و اإلبل. 

تسببه دويدة طفييل تعيش يف أمعاء الكالب. 

طرق الإ�شابة باملر�س:

بطريقة مبارشة: يصاب اإلنسان مبرض األكياس املائية عند 
مالمسة الكالب املصابة  بهذا الطفييل نتيجة أكلها األحشاء 
)الكبد أو الرئة( الحاملة لألكياس املائية، إما يف املجازر أو 

املطارح، أو نتيجة أكلها لجثت حيوانات عاشبة مصاب
بهذا املرض.

عندما  املائية  األكياس  مبرض  العاشبة  الحيوانات  تصاب 
تأكل عشبا أو ترشب ماءاً ملوثا برباز الكالب املصابة

بطريقة غري مبارشة: عند تناول خرض أو فواكه أو رشب ماء 
ملوث برباز الكالب الحاملة للطفييل.

ثم  إصابة 70%.  األكرث  العضو  اإلنسان،  لدى  الكبد،  يعد 
أخرى  أعضاء  تصاب  أن  ميكن  كام   ،%  20 بنسبة  الرئتني 

كاملخ و العظام و الكىل بنسبة قليلة تناهز10 %.  

الأعرا�س ال�رسيرية:

عندما يصاب اإلنسان باملرض ميكن أن يبقى لفرتة طويلة 
عدد  يتزايد   وملا  املرضية.  األعراض  عليه  تظهر  أن  دون 
األكياس و يكرب حجمها، تظهر أعراض املرض حسب العضو 
املصاب و حجم و عدد األكياس املائية املوجودة به، حيث 

نجد يف حالة:

إصابة الكبد: اضطرابا يف الهضم مع انتفاخ يف البطن.

والتهابات  السعال  مع  التنفس  يف  ضيقا  الرئتني:  إصابة 
رئوية.

كام أن املرض ميكن أن يؤدي إىل مضاعفات خطرية أوإىل 
الوفاة يف حالة تكاثر األكياس أو انفجارها و يف حالة تأثريها 

عىل وظيفة أحد األعضاء الحيوية.

عند الحيوانات العاشبة، ال تؤدي األكياس املائية إىل أعراض 
واضحة ألنها تنمو ببطء.

عند الكالب، ال تؤدي دويدة الطفييل إىل ظهور أية أعراض.

انتفاخ البطن

تشخيص املرض عند اإلنسان:

طبيب  يجريه  رسيري  فحص  بواسطة  املرض  يشخص 
متطورة  تقنيات  استعامل  للطبيب  ميكن  كام  مختص، 
السينية  األشعة  أو  الصوتية  فوق  ما  باألشعة  كالفحص 

للتأكد من تواجد األكياس املائية.

الوقاية والعالج :

عند الحيوانات العاشبة ال يوجد عالج للمرض.

عند اإلنسان تتم معالجة املرض بإجراء عملية مص باإلبر 
األحيان   بعض  ويف  األكياس،  الستئصال  جراحية  عملية  او 
لدعم  إما  للطفييل  مضاد  خاص  دواء  للمريض  يوصف 

العالج أو عند استحالة إجراء عملية جراحية.
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Antiparasitaire، مرتني يف السنة عىل األقل.

األزبال  وجمع  والنظافة  التطهري  بحمالت  القيام   •
والنفايات املنزلية وعدم رميها باألماكن العمومية للتقليل 
من  والحد  والضالة  التائهة  الكالب  عيش  مصادر  من 
تكرث  التي  واألعياد  املناسبات  يف  بالخصوص  تكاثرها، 
والحفالت  الدينية  واملواسم  األضحى  كعيد  الذبائح  فيها 

العائلية )زواج، عقيقة( ....

• بناء سور واق حول املطارح ملنع دخول الكالب إليها. 

طرق الوقاية من املر�س:

• العمل عىل توعية الناس بأخطار املرض و طرق الوقاية 
منه وذلك بحثهم عىل:

• عدم ملس الكالب التائهة وغري املعروفة.

• اجتناب األكل بعد ملس الكالب.

• غسل اليدين باملاء والصابون مبارشة بعد ملس أي كلب.  

• غسل الخرض و الفواكه جيدا قبل أكلها أو طهيها.

• تطهري مياه اآلبار واألنهار والسواقي قبل رشبها.

• عند الكالب ميكن التخلص من الدويدة بواسطة دواء 
مميت للطفيليات.

طرق الق�شاء على املر�س:

ملعايري  تخضع  مجازر  يف  آمنة  بطريقة  املاشية  ذبح   •
حفظ الصحة.

• تعزيز املراقبة البيطرية خاصة باملجازر القروية.

• منع الذبح غري القانوين.

• بناء سور واق حول جميع املجازر ملنع دخول الكالب 
إليها.

• عدم إعطاء األعضاء املصابة للكالب.

• التخلص من األعضاء املصابة للذبائح )الكبد أو الرئتني( 
عن طريق الحرق أو الدفن خاصة يف عيد األضحى. 

• التخلص من جثث الحيوانات امليتة بالحرق أو الدفن يف 
حفر عميقة حتى التصل إليها الكالب.

كبد  حيواين م�شاب

من  لذا  الطفييل  لدويدة  الرئييس  الخزان  الكلب  يعترب 
الرضوري القيام باإلجراءات التالية:

• إبادة الكالب غري املرغوب فيها والضالة.

• عالج الكالب اململوكة بأدوية مضادة لدويدة الطفييل 
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داء ال�شعـر 

داء ال�شعر :

مرض داء الكلب أو داء السعر أو مايعرف بالجهل مرض 
الحار  الدم  ذات  الحيوانات  معظم  يصيب  فريويس خطري 
حيث ينتقل املرض إىل اإلنسان ، غالبا عن طريق العض . 
عندما يصيب املرض البرش دون الحصول عىل اللقاح يكون 
اللقاح  .إال أن استعامل  قاتال مبجرد بداية ظهور األعراض 

بعد العدوى مبارشة ميكن أن مينع املرض من الظهور. 

بداء  الحيوانات معرضة لإلصابة  الرغم من أن جميع  عىل 
الكلب فإن الكلب يبقى الخزان و املصدر األسايس لهذا الداء 
خصوصا الكالب الضالة التي تتسبب يف إنتشار املرض بني 
الحيوانات ونقله إىل اإلنسان. للحد من هذا املرض الفتاك ، 
تعمل اللجن الوطنية و اإلقليمية عىل أخد جميع التدابري 

املعمول بها عىل الصعيد العاملي و املتمثلة أساسا يف :

• التوعيــــــــــــة 

• تلقيح الكــــــالب 

• التقليل من عدد الكالب الضالة التي تلعب دورا أساسيا 
يف نقل الداء 

• تلقيح اإلنسان بعد تعرضه للعض من طرف الحيوانات .

الوزارات  عن  ممثلني  تضم  العمل  إليها  املوكولة  اللجن 
الصيد  و  القروية  التنمية  و  الفالحة  وزارة  وهي  املعنية 

البحري ، وزارة الداخلية وكذا وزارة الصحة .

التدابري الوقائية :

التدابري املعمول بها فهي روتينية وظرفية  أما فيام يخص 
يف بعض األحيان وتتخذ يف إطار الربنامج الوطني املشرتك 
حسب  كل   ، والصحة  والداخلية  الفالحة  قطاعات  بني 
إختصاصاته وتندرج هذه التدابري يف إطار الخطة الوطنية 
الوقائية  نقطها  بني  من  تضم  التي  و  السعر  عىل  للقضاء 

اإلجراءات التالية : 

مع  سنة  كل  يف  مرة  املمتلكة  القطط  و  الكالب  تلقيح   •
وضع تعرفة عىل عنق الحيوان امللقح ضد الداء 

و  األسواق  يف  التيه  من  ومنعها  املمتلكة  الكالب  ربط   •
املذابح واملطارح والدواوير والطرقات و األماكن العمومية 

عند  فورا  البيطرية  املصالح  و  املحلية  السلطات  إخبار   •
العثور عىل حيوان مريض أو تائه 

• حث األطفال عىل اإلبتعاد وعدم اللعب مع الحيوانات 
املريضة أو التائهة و غري املعروفة و غري امللقحة 

• تسليم الكالب الصغرى بعد والدتها إذا كان غري مرغوب 
فيها إىل املصالح البيطرية وعدم التخلص منها عىل جنبات 

الطرق و املمرات العمومية 

و  الضالة  و  التائهة  الكالب  جمع  حمالت  يف  املشاركة   •
القضاء عليها من أجل التقليل من أعدادها 

• املساهمة يف حمالت التطهري و النظافة وجمع األزبال و 
للتقليل  املزابل  و  العمومية  األماكن  املنزلية من  النفايات 
من  الحد  و  الضالة  و  التائهة  الكالب  عيش  مصادر  من 

تكاثرها 

• تلقيح كل من تعرض للعض من طرف حيوان ما

وهي   ، الكلب  داء  جرثومة  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر  وهذا 
طريق  عن  الحيوان  أو  اإلنسان  إىل  تنتقل   ، قاتل  فريوس 
أن  قبل  وذلك  اللحس  أو   الخدش   ، العض  عند  اللعاب 
 15 ملدة  تعيش  الجرثومة  املرض ألن  عليه عالمات  تظهر 

يوم يف لعاب الحيوان قبل ظهور األعراض .

كالب تائهة
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مر�س اللي�شمانيات

اللشمـانيـــات )الحشائية والجلدية( مرض طفييل يصيب 
طفييل  ينتقل  الفرئان(  و  )الكالب  والحيوان  اإلنسان 
الرملية  الذبابة  يسمى  بعوض  لسعة  بواسطة  اللشامنيا 
)Phlébotome( ويعترب اإلنسان و الفرئان و الكالب خزانا 

لطفييل اللشمـانيــات .

 يوجد باملغرب ثالث أنواع من اللشمـانيـات:

• اللشامنيا الجلدية من نوع ماجور.

• اللشامنيا الجلدية  من نوع  تروبيكا.

• اللشامنيا الحشائية.

اأنواع الل�شمانيات املتواجدة باملغرب: 

الل�شمانيا اجللدية :

يعرف هذا الصنف من اللشامنيات بظهور حبة واحدة او 
حبات متعددة عىل شكل بثوريف األعضاء املكشوفة كالوجه 

واليدين والرجلني.

القرى  يف  وبائية  بؤر  شكل  عىل  الجلدية  اللشامنيا  تظهر 
أو بضواحي املدن التي تنترش بها  عوامل انتقال وانتشار 

املرض ,وميكن تقسيم هذا املرض إىل نوعني :

الل�شمانيا ماجور:

من  بالقرب  و  الحقول  يف  عامة  يعيش  الذى  الفأر  يعترب 
لطفييل  خزانا  املنزلية،  النفايات  بها  تكرث  التى  الدواوير 
الليشامنيا الجلدية من نوع  Leishmania Major. ينتقل 
الذبابة  تسمى  ناقلة  بعوضة  بواسطة  لإلنسان  الداء  هذا 
األقاليم  الرملية )Phlébotome(. و ينترش هذا املرض يف 
التي توجد جنوب رشق سلسلة جبال األطلس من طاطا إىل 

الحدود الرشقية مرورا بواحات درعة وزيز.

الل�شمانيا تروبيكا :

الرئييس لهدا املرض، لذا يجب  الحامل  يعترب اإلنسان هو 
الكشف والعالج املبكرين قصد الحد من انتشار هذا الداء 
ناقلة  بعوضة  بواسطة  آخر  إىل  إنسان  من  ينتقل  الذي 
تسمى الذبابة الرملية)Phlébotome( ، وتنترش اللشامنيا 
تروبيكا غرب سلسلة جبال األطلس مرورا بوسط وشامل 

البالد.

الل�شمانيا احل�شائية:

اللشامنيا  الرئييس للطفييل و تظهر  الخزان  الكلب   يعترب 
الحشائية عرب  حاالت منفردة تصيب خصوصا األطفال . و 
ينترش هذا الداء خاصة يف املناطق املحادية لسلسلة جبال 

الريف و يعرف هذا املرض بظهور.

• حمى غري منتظمـة. 

• شحوب الوجـه.
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• نقص يف الــوزن. 

• انتفاخ الطحال والكـبد. 

لتفادي خطورة هذا الداء الذي قد يؤدي إىل الوفاة يجب 
القيام بالكشف والعالج املبكرين. 

اأ�شباب انتقال و تف�شي املر�س: 

تقاس حدة وتفيش اإلصابة باللشامنيا مبدى تواجد العوامل 
التالية:

العوامل الطبيعية : 

سببا  املالمئة  والطبيعية  املناخية  الظروف  بعض  تشكل 
لتكاثر و كثافة الفرئان )خزان الليشامنيا ماجور( والذبابة 
الرملية الناقلة للمرض الشئ الذي يساعد انتقال و انتشار 
املرض خاصة خالل فصيل الصيف و الخريف مام يؤدي إىل 

ارتفاع عدد اإلصابات املرضية وظهور حاالت وبائية.

  العوامل البيئية:

تعد العوامل البيئية من األسباب الرئيسية لتواجد و تكاثر 
البعوض و الفرئان الحاملة للمرض،  من أهمها:

• النفايات املنزلية.

• إسطبالت و روث البهائم.

• مالجئ الحيوانات األخرى كالدجاج والكالب واألرانب...( .

• الكهـوف. 

الك�شــف : 

يتم كشف و تشخيص املرض يف جميع املؤسسات الصحية 
الوقائية و اإلستشفائية عىل الشكل اآليت:

األطراف  فحص  يتم  حيث  الطبية  االستشارات  خالل 
املكشوفة للمريض للبحث عن عالمات اللشامنيا الجلدية،         

خالل  الحاالت  جميع  عن  واملبكر  املكثف  الكشف   
و  بالدواوير  املتنقلة  الصحية  للفرق  امليدانية  الزيارات 

املدارس باملناطق املوبوءة .

العـالج: 

بصفة  اللشامنيات  بداء  املصابني  املرىض  يتم عالج جميع 
تلقائية و مجانية بجميع املؤسسات الصحية ويشمل هذا 

العالج:

مع  القرح  بتطهري  وذلك  الجلدية   للحبات  املحيل  العالج 
استعامل مضاد حيوي )مرهم جلدي( مع  تغطية الحبات 
انتقال املرض والحد  الشفاء. وللوقاية من  بضامدة  حتى 
من انتشاره ينبغي اإلشارة اىل أهمية املحافظة عىل تغطية 

الحبات بضامدة حتى الشفاء التام.

 « Glucantime العالج باملضادات الطفيلية » الكليكونتيم
بالحقن املحلية أو العضلية ملدة ترتاوح بني أسبوعني أربع 

أسابيع حسب نوع اللشامنيات.  

وتتم مراقبة ومتابعة املريض حتى يتم شفاؤه نهائيا.
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و�شائل الوقاية من الل�شمانيات: 

إن الوقاية من داء اللشامنيا يتوقف عىل وضع إسرتاتيجية 
فيها  يشرتط  املتدخلني,  جميع  بني  ومتكاملة  متوازية 
مساهمة الجميع وذلك بوضع خطط عمل مشرتكة للقضاء 
الصحي  والرصف  الرملية  والذبابة  األصهب  الفأر  عىل 
الوطني  الربنامج  تفعيل  الذي ميكن من  اليشء  للنفايات، 

ملحاربة اللشامنيات املدعوم باأل نشطة املوازية التالية:

• القيام بحمالت تحسيسية للسكان املعرضني لهذا املرض 
وذالك لتفادي أسباب اإلصابة باملرض وانتشاره واملساهمة 

يف الحد من انتقاله. 

أماكن  رش  بواسطة  للمرض  الناقل  البعوض  • محاربة 
تواجده باملبيدات.

دخول  ملنع  املنازل  نوافذ  الناموسيات عىل جميع  • وضع 
البعوض و الحرشات.

ماجور  بالليشامنيا  املصابة  املناطق  يف  الفرئان  • محاربة 
بتنسيق مع مصلحة وقاية النباتات التابعة لوزارة الفالحة 

والصيد البحري .

• القيام بحمالت التطهري والنظافة بجميع الدواوير املوبوءة 
بتنسيق مع السلطات اإلقليمية والجامعات املحلية املعنية 

و النسيج الجمعوي .

• تنظيف اإلسطبالت و طالء جدرانها الداخلية بالجري.
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املحور اخلام�س

منط العي�س ال�شليم
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التدخني

الإمتناع عن التدخني 

يعد  التدخني مشكلة عاملية عامة تسبب آثاراً سلبية يف شتى 
املجاالت، الصحية والنفسية واالقتصادية واالجتامعية... 

مكونات دخان  ال�شجائر : 

يوجد أكرث من عنرص يف دخان السجائر من بينها 400مادة 
مرسطنة   40 وقرابة  السمومة  شديدة  مادة   22 سامة 

ونقسمها إىل أربع مجموعات : 

 الكالويدات :

 وأهمها النيكوتني 

تحتوي كل سيجارة عىل 1إىل 8 ملغ من الكالويدات 

وهي املسؤولة عن اإلعتياد واإلدمان عىل التدخني 

القلب   ، املخ   : األنسجة  جميع  إىل  رسيعا  تترسب  كام 
واألوعية  واملشيمة مام يؤدي إىل ترسبها إىل الجنني عند 

املرأة الحامل وحليب األم ...

 اأحادي اأوك�شيد الكربون :

القصبات  طريق  عن   %80 بنسبة   : الترسب  رسيع  غاز 
عن  مسؤول  الدم،  طريق  عن  واإلنتشار  السفىل  الهوائية 
نقص األوكسجني يف الدم ويف األنسجة واألعضاء ماميؤدي 

إىل إختناق جميع خاليا الجسم بالتسمم خاصة الدماغ .

 املواد امل�رسطنة : 

 من بينـها :

• القطران يؤثر خصوصا عىل الرئة. 

• الهايدروكربونات األروماتية املتعددة الحلقات. 

• األحامض النرتيكية. 

• بعض املعادن واألمالح : النيكل ، الكاديوم ، الزرنيخ. 

• جميع هذه املواد لها تأثري مبارش عىل خاليا الجسم مام 

ينتج عنه اإلصابة مبرض الرسطان.

املواد املهيجة للالأن�شجة : 

الحنجرة  الحلق ،  األنف ،   : األنسجة  التهاب  إىل  تؤدي 

والجهاز التنفيس مامينتج عن ذلك: 

• شل قدرتها عىل الدفاع ضد املواد املرضة يف الهواء. 

• قصور تدريجي للوظيفة التنفسية. 

اأنواع التدخني:

يف  الشخص  رغبة  عن  ناتج  املبارش  أو  اإلرادي:  التدخني 

التدخني. 

التدخني الالإرادي السلبي أوغري املبارش أو القرصي يتمثل 

يف املدخن املرغم : 

للغازات  يوميا  يتعرض  والذي  وجليسه  املدخن  رشيك 

واملواد التي تنبعث من دخان السجائر من زمالئه يف العمل 

أو يف األماكن العامة مثل وسائل النقل العامة وغريها أو 

األرسة عندما يكون أحد أفرادها يدخن .

الثاين الذي ميثل  التيار  والدخان املستنشق هو عبارة عن 

الثالث ، وهذا الدخان يتكون من  أكرث من 80%، والتيار 

الكاربون  أكسيد   ، نيكوتني   : الكياموية  املواد  من  مزيج 

يف  توجد  التي  املكونات  نفس  وهي  والهدروكاربونات 

يف  الالإرادي  التدخني  خطر  .ويزداد  اإلرادي  التدخني 

األماكن املغلقة كالغرف واملكاتب ...ويتجىل هذا الخطر يف 

مسؤوليته املبارشة يف تزايد األمراض املتعددة التي يصاب 

خصوصا  الرسطانات  يف  والتسبب   ، والبالغ  الطفل  بها 

رسطان الرئة ، األذن ، األنف ، الحنجرة .
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الأ�رسار الناجتة عن  التدخني: 

الأ�رسار ال�شحية : 

التعرض للتدخني ملدة زمنية معينة يؤثر سلبا عىل الصحة 
املعرضة  لألعضاء  الدقيقة  الوظائف  يف  دائم  تغيري  نتيجة 
 ، الدموية  الدورة  طريق  عن  أو  السامة  للمواد  مبارشة 
ويستمر خطر هذا التأثري بعد اإلقالع عن التدخني وميس 

جميع األجهزة. 

اجلهاز التنف�شي :

• إلتهاب  مزمن يف القصبات الهوائية والرئة. 

• األزمات الربوية. 

• التعفنات املتكررة املزمنة.

• رسطان الرئة. 

• رسطان القصبات الهوائية .... 

رئة غري املدخن                  رئة املدخن

الفم و الأ�شنان:

 تعفنات يف الفم واألسنــان . 

تلون األسنان و الشفــــــاه .

• سرطان اللســان .

• رائحة كريهة يف الفــم . 

• التهاب اللثة وسقوط األسنان. 

• رسطان الشفة يف سن مبكرة. 

• سـرطان الخـد ...

الأنف الأذن واحلنجرة : 

• التهابات وتعفنات هذا الجهــاز. 

• إضطرابات يف حواس الشم والذوق .

• التهاب مزمن يف الحبال الصوتيـة . 

• رسطان الحنجرة والحلـق ...
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القلب و ال�رسايني  :   

ارتفاع الضغط الدموي 

 التهاب وتصلب الرشايني مام يؤدي إىل :

•  األزمة القلبية 

• الذبحة الصدرية نزيف الدماغ 

• إعتالل رشايني األطراف السفىل ماميؤدي إىل برتها

�شكتة دماغية

اجلهاز اله�شمي :

• التهاب البلعوم واملعـدة. 

• قرحة املعــدة. 

 • رسطان البلعـوم. 

• رسطان البنكرياس. 

اجلهاز البويل والتنا�شلي  :

عجز جنــيس. 

نقص يف الخصـوبة. 

• سـرطان املثانـة. 

• رسطـان الكلية. 

• رسطان عنق الرحـم. 

• رسطان الرحم.

 التاأثري على املراأة واملراأة احلامل واجلنني 

والشيخوخة  واألطراف  الوجه  يف  للتجاعيد  مبكر  ظهور   •
املبكرة.  

• اضطرابات العادة الشهريـة.                                        

• ظهور سن اليأس مبكـرا.                                         

• انخفاض يف الخصوبـة.                                     

• هشاشة العظام.                                                

• رسطان الثـدي.

• تزايد خطر اإلجهاض.

• والدة مبـكرة.

• املوت املفاجئ للجنـني.

• صعوبات عند الـوالدة. 

• نقص يف وزن املولود من )200 إىل 400غرام(

• نقص وتلوث حليب الرضاعة. 

العمر  من  سنة   25 و   15 مابني  فقدان  مع  املبكر  • املوت 
املتوقع :

اأ�رسار اإقت�شادية تتعلق بالتكاليف : 

عالج األمراض الناتجة عن التدخني . 

مادي  دعم  تتطلب  التي  املبكرة  والوفيات  اإلعاقات 
وإجتامعي .

اأ�رسار اإجتماعية: 

• إعاقة إنتاجية الفرد . 

• تبني سلوكات غري سليمة. 
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منافع الإقالع عن التدخني: 

عندما  خاصة  الكبري  بالربح  التدخني  عن  اإلقالع  يعود 
يكون مبكرا وله مزايا عدة 

• مزايا صحيـة           

• مزايا نفسيـة 

املزايا ال�شحية: 

• لياقة جسامنية أفضل. 

التدخني  عواقب  تضاءلت  كلام  مبكرا  اإلقالع  كان  كلام 

ينخفض النيكوتني وأول أكسيد الكربون يف الدم مبعدل النصف ويعود معدل األكسجني 
عىل املعدل الطبيعي  8 ساعات

بدرجة  والشم  التذوق  وتتحسن حاستي  الكربون  أكسيد  أحادي  الجسم من  يتخلص 
بسهولة ،  الطبية  الروائح  وإستنشاق  األغذية  طعم  من  االستفادة  يتم  وهكذا  كبرية 

وجامل اإلبتسامة.
24 ساعة 

يصبح التنفس أسهل وتبدأ الشعب الهوائية يف التمدد ويزيد مستوى الطاقة. 72ساعة

تتحسن وظائف الدورة الدموية فتتحسن القدرات البدنية حيث يصبح ممكنا القيام 
مبجهودات يومية والقيام بأنشطة رياضية مختلفة .

2-12  أسبوع 

تقل مشاكل السعال والتنفس مع تحسن يف وظائف الرئة بأكرث من 10% 3-9 أشهر

تقل نسبة إحتامل حدوث أزمة قلبية مبقدار النصف عند املرىض +++ 5 سنوات

تتضاءل نسبة إحتامل اإلصابة برسطان الرئة ب %50 عند املرىض وتقل إحتاملية حدوث 
األزمات القلبية إىل نسبة تساوي غري املدخنني .

5 سنوات 

عىل الصحة. 

• تحسن صحة أفراد العائلة والتمديد يف أمل الحياة 

• قدرة أفضل عىل مواجهة األمراض.

ويظهر هذا يف الساعات األوىل بعد اإلقالع بحيث نجد أنه 
بعد اإلقالع عن التدخني:

• نسبة الغياب املدريس واملهني.

• إنتاجية أفــضل. 

• خسائـر حوادث السري. 

• التقليص من خطر الحرائق. 

• اإلعاقة والوفيـات. 

• املعـاناة اإلنسانية.  

املزايا الإقت�شادية :

عىل صعيد الفرد واألرسة واملجتمع بتوفري النفقات الناتجة 
عن: 

• رشاء السجائر مبعدل 300 درهم شهــــريا. 

• تكاليف عالج األمراض الناتجة عن التدخني. 

• الخسارة املرتبطة بالغياب عن العمل الناتج عن املرض. 
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املزايا النف�شيـــــة :

• التحكم يف الذات واإلبتعاد عن القيام بسلوكات منحرفة 
للحصول عىل التبغ. 

• الثقة العالية يف النفس. 

عىل  اآلخرين  إجبار  وعدم  اإلدمان  عبودية  من  التحرر   •
التدخني.  

 املزايا الرتبوية : 

• دور املثال لألصدقاء واملحيط. 

• برهان اإلنتظام.

كيفية وطرق الإقالع  : 

لإلقالع عن التدخني يجب : 

• التحيل بالحزم واإلرادة بإتخاد قرار اإلقالع عن التدخني. 

• اإلقالع املفاجئ. 

فرتة  عن  اإلبتعاد   : ومقدسة  غالية  مناسبة  • إختيار 
اإلمتحانات. 

• البحث عن مساند من األقارب والطبيب. 

• اإلبتعاد عن األماكن التي يوجد فيها مدخنون.

• اإلبتعاد عن اإلغراءات. 

عند  مرات   4 أو   3 العميق  التنفس  بعملية  القيام   •
اإلحساس برغبة التدخني. 

• تجنب املرشوبات املنبهة ) القهوة والشاي ( . 

• تجنب األكل الثقيل وصعب الهضم كالقيل، املرق ...مع 
اإلكثار من تناول الحوامض .

من  النيكوتني  لطرد  الوجبات  بني  الرشب  عىل  اإلعتياد   •
الجسم. 

• تنشيط الدورة الدموية بأخد حامم مع دلك الجسم،

 • امليش. 

بعد  املوفرة  والنقود  الفراغ  ألوقات  اإليجايب  اإلستغالل   •
اإلقالع عن التدخني. 

هناك عدة طرق ملساعدة املدخن عىل اإلقالع عن التدخني : 

إلستشارة  وتحتاج  األدوية  إستعامل  عىل  تعتمد  طرق   •
الطبيب 

تقنيات  عدة  هناك   : األدوية  إلستعامل  التحتاج  طرق   •
انه  إال  اإلبر  بوخز  العالج   : املثال  سبيل  عىل  منها  نذكر 

التوجد دراسات تثبت نجاعة هذه الطريقة. 

الطريقة  هذه  عرفت  واإلرتخاء  املغناطييس  التنويم   •
إنتشارا كبريا ولكنه من الصعب تقدير فعاليتها الحقيقية 

األكرث  الطريقة   : الجامعي  العالج  عىل  تعتمد  طرق   •
إستعامال مخطط 5 ايام يديرها منشطان ) طبيب وطبيب 
نفساين ( يقدمان ملجموعة من املدخنني عدة رشوحات عن 
جوجامعي  خلق  عىل  كذلك  ويعمالن  ومساوئه  التدخني 

يشجع كل مدخن عىل اإلقالع  عن التدخني. 

العالج  من  النوع  هذا  يرتكز   : الفردي  النفيس  العالج   •
عىل الحوار بني الطبيب واملدخن خالل الفحوصات الطبية 

وهي طريقة ناجعة .
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تعاطي املخدرات

تعريف املخدرات : 

املخدر هو مادة تؤدي إىل حالة تخدير كيل أو جزيئ مع 
فقد الوعي أو دونه، كام أن هذه املادة تعطي شعورا كاذبا 
عامل  إىل  الواقع  عامل  من  الهروب  مع  والسعادة  بالنشوة 
الخيال وهذه املادة قد تكون صلبة أو سائلة أو مسحوق 
بلوري أو عىل شكل أقراص أو كبسوالت وفقا لطبيعة ونوع 

املخدر. 

املواد املخدرة  املتحدة  باألمم  كام عرفت لجنة املخدرات 
جواهر  عىل  تحتوي  مستحرضة  أو  خام  مادة  كل   : بأنها 
األغراض  غري  يف  استخدمت  إذا  شأنها  مسكنة  أو  منبهة 
أو  التعود  من  حالة  إىل  تؤدي  أن  الصناعية  أو  الطبية 
بالفرد و املجتمع جسميا ونفسيا  اإلدمان عليها مام يرض 

واجتامعيا. 

تعريف الإدمان :

  هو االستخدام ألي مادة من املواد إىل حد يلحق الرضر 
بجسم إنسان، والذي ينعدم عنده قدرة اإلنسان يف التخيل 

عنها. 

اأ�شباب تعاطي املخدرات :  

أسباب فرديــــة: 

• مجالسة رفاق السـوء. 

التقليد  وحب  للوقت  استثامر  بدون  بالفراغ  الشعور   •
والسهر خارج املنـزل.   

• زيادة الهموم واملشكالت االجتامعية.

• انخفاض مستوى التعليم.

أسباب أرسية : 

• القدوة السيئة من قبل الوالدين عن األبناء وإدمان أحد 
الوالدين واالنحراف من داخل األرسة.

• انشغال الوالدين عن األبناء. 

• القسوة الزائدة أو الدالل الزائـد.
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أسباب مجتمعية : 

االنفتاح االقتصادي.

غياب رسالة املدرسة الرتبوية. 

اآثار تعاطي املخدرات :

آثار صحيـة 

• ضمور قرشة الدماغ التي تتحكم يف التفكري اليشء الذي 
يؤدي إىل نقص يف القدرات العقلية 

• إصابة خاليا املخيخ بالضمور مام يخل بقدرة الشخص 
عىل الوقوف من غري ترنح. 

• اإلصابة بنوبات من الهذيان واالرتعاش وفقدان الوعي 

• تلف الرئة والتهاب الكبد وهشاشة العظام مع الهزال 
الشديد 

• العجز الجنيس 

آثار نفسيـة 

النفيس  العصبي  والتوتر  والكآبة  باالضطهاد  الشعور   •
وحدوث هالوس سمعية وبرصية مع ضعف الرتكيز.

أثار اقتصاديـة 

• إهدار املوارد املالية للدولة 

آثار اجتامعيـة

• يفقد الفرد مكانته االجتامعية ووظيفته ويصبح عضوا 
غري منتج يف املجتمع، كام أنه مييل   إىل ارتكاب الجرائم. 

آثار دينيـة 

  املخدرات تسيطر عىل عقل املدمن وتجره الرتكاب كل 
محرم من قتل ورسقة وسواها. 

الوقاية : 

إن أفضل الوسائل للوقاية من اإلدمان ال تكمن يف الحديث 
الوقائية  السبل  أنجع  وإمنا  خطورتها  وعن  املخدرات  عن 
السليمة  الصحية  الرتبية  تكمن يف  االنحراف  أنواع  كل  من 
وتكوين  والنفيس  العاطفي  التطور  عملية  إن  واإليجابية. 
الطباع عند اإلنسان جد معقدة وهي نتيجة عوامل متعددة، 
الفرد،  تكوين مالمح شخصية  وفعال يف  مهم  دور  فلألرسة 
تحتذى   مناذج  يكونون  عامة  بصفة  واملربني  األساتذة  لكن 
ولهم كذالك وضع متميز يجعلهم قادرين عىل توجيه عملية 

النصح وإكاملها وتصحيحها. 

ولهذا ميكن اختصار عملية الوقاية من املخدرات يف النقط 
التالية : 

من  الحياة  يف  يدور  ما  وإفهامهم  األبناء  وتحصني  تعليم   •
مشاكل سواء املخدرات أو غريها، حتى يكون عندهم وعي 

وإدراك بالعامل من حولهم، 

• دور اإلعالم يف التوعية من مخاطر املخدرات 

• العمل عىل قضاء وقت الفراغ باألعامل اإليجابية. 

كام أن هناك أمور يجب تجنبها إلنجاح عملية الوقاية : 

• تجاهل املشكل أو تظاهر بعدم العلم 

• تبسيط املشكل أكرث من الالزم أو تهويله أكرث من الالزم.

• اتخاذ مواقف الوعظ املجرد أو مواقف اإلدانة واالستنكار 
السلبي. 

• اإلكراه عىل الكالم. 

• صنع القرار بالنيابة عن الشخص املعني باألمر أو عن أبويه 

• اإلرساع يف إخبار اآلباء أو الزمالء بأمر اإلدمان 

• إرجاع املشكل يف كل الحاالت إىل شخص آخر 

• اتخاذ إجراءات إدارية ) إال يف حاالت نادرة (    
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العــــالج :

إن عالج اإلدمان عىل املخدرات يستغرق وقتا طويال وهو 
صعب وتتخلله خيبات أمل وفشل. وتظل الوقاية أفضل 
العاملية  الصحة  منظمة  لقد حددت  اآلن.  إىل حد  عالج 

ثالث مراحل للعالج : 

 املرحلة األوىل » املبكرة« 

نظرا  املدمن  جانب  من  الصادقة  الرغبة  ذلك  ويتطلب 
بني  قاسية  ورصاعات  صعبة  كفاح  مراحل  يف  لدخوله 
احتياجاته الشديدة للمخدر وبني عزمه األكيد عىل عدم 
التعاطي واالستعداد لقبول املساعدة من الفريق املعالج. 

املرحلة الثانية »املتوسطة«  

التعاطي  عن  الناجم  التسمم  من  املدمن  تخليص  بعد 
وبعد أن يشعر أنه يف حالة طبية بعدها تظهر مشكالت 
املرحلة املتوسطة من نوم  لفرتات طويلة وفقدان للوزن 
وارتفاع يف ضغط الدم وزيادة يف دقات القلب وتستمر 
األقل  عىل  سنة  إىل  أشهر  ستة  بني  عادة  األعراض  هذه 

لتعود أجهزة الجسم إىل مستوياتها العادية. 

املرحلة الثالثة »االستقرار« 

أو  للخدمات  محتاج  غري  املعالج  الشخص  يصبح  وهنا 
ما  نفسه وتذليل  تأهيل  بل يجب مساعدته يف  العالج  
يعرتضه من صعوبات وعقبات لتأهيله نفسيا واجتامعيا 
وذلك بتثبيت الثقة بنفسه وفحص قدراته الستخدامه يف 

العمل الذي يتناسب معه. 

التغذية ال�شليمة 

: تناول أغذية تحتوي عىل جميع  بالتغذية السليمة  يقصد 
العنارص الغذائية الرئيسية الرضورية وذلك بكميات مناسبة 
بالطاقة   النمو وإمداد الجسم  اليومية. لسالمة  لإلحتياجات 

واملناعة ملقاومة األمراض .

الغذائية،  العنارص  اليوجد غذاء واحد متكامل يحتوي عىل 
الواحدة  الوجبة  يف  األغذية  من  مجموعة  تناول  يجب  لذا 

لضامن الحصول عىل هذه العنارص.

ولتحقيق ذلك البد من عملية دمج مجموعة من األغذية مع 
الغذائية  قيمتها  يف  النواقص  تكميل  لغرض  البعض،  بعضها 

والوصول لغذاء متوازن. 

أصناف الغذاء  : 

املرشوبات : املاء ، الشاي ، القهوة ، املرشوبات الغازية ....

الحبوب والقطاين:  األرز ، ذرة ، سميدة ، دقيق ،  عدس ، 
حمص ، فول ، فاصوليا

الخرض: جزر ، بصل ، اللوبيا الخرضاء ، الخرشف 

 ، الجوز   ، ، موز  تفاح   ، برتقال   : والجافة  الطرية  الفواكه  
اللوز ، التني 

اللحوم : اللحوم الحمـراء ، اللحــوم البيضـــاء ،  أسمــاك 

الحليب ومشتقاته : الحليـب الطــري ، اللبـــن ، الجبــن 

املواد الذهنية : الزيــوت ، الزبــدة ، القشــدة الـطريــة 

املواد السكرية:  العسل، املرىب ، الشوكوالطة ، البسـكويت 

عنا�رس الغذاء و فوائدها:

كاملة  غذائية  وجبات  إىل   يوم  كل  اإلنسان  جسم  يحتاج 
صحية ، متوازنة من حيث الكم والكيف تتوفر فيها أطعمة 
وأخرى   وطاقية  واقية  وأغذية  بانية  أغذية  عىل  تحتوي 

حامية  مبقادير مناسبة .
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، وتساعد  الربوتينات  التي تحتوي عىل  البناء: هي  أغذية 
عىل بناء الجسم وتجديد أنسجته  كام تلعب دورا أساسيا 

لضامن النمو: 

املصادر الجيدة للربوتينات الحيوانية: مثل اللحوم الحمراء 
و اللحوم البيضاء و األسامك و الحليب و الجنب و البيض.

و  العدس  و  الحمص  و  الفول  مثل  النباتية:  الربوتينات 
اللوبيا.

يجب  الغذاء  يف  النباتية  الربوتينات  عىل  االعتامد  وعند 
إضافة مصدر للربوتني الحيواين مثل الجنب و البيض.

اأغذية الطاقة:

الدهون الحيوانية: مثل الزبـــــدة و الشحــــــوم.

الدهون النباتية: مثل الزيوت و الزبدة النبــــاتية.

املواد الكربوهيدراتية )النشويات و السكريـــات(:

النشويات: مثل الخبز و األرز و البطاطا و العجائن.

السكريات : مثل الحلويات و السكر و املربــــــى.

و يفضل االعتامد عىل النشويات كمصدر للطاقة و الحد 
من تناول الدهون و السكريات.

اأغذية احلماية من الأمرا�س:

 -الفيتامينات: وهي موجودة يف الفواكه و الخرضوات الطازجة

األمالح املعدنية: و هي موجـودة يف: العسل و الخرشوف 
)الكالسيــوم(. الجــنب  و  الحليب  )الحديد(.  السبانخ  و 

السمك  )الفسفــــور واليـــود(. 

نقص الحديد يؤدي إىل اإلصابة بفقر الدم )األنيميا(، لذلك 
يجب االهتامم بتناول األغذية الغنية بالحديد. 

 املاء: وهو عنرص أسايس من عنارص الغذاء و هام لجميع 
األنشطة الحيوية بالجسم.

 األلياف: وهي رضورة لتسهيل عملية اإلخراج و توجد يف 
الخرضاوات والفواكه الطازجة و قرشة البذور.

عادات الأكل ال�شحية : 

• الحرص عىل تناول وجبة إفطار غنية  ألنها تساعد عىل 
نشاط الجسم طوال اليوم.

• تناول 5 وجبات صغرية بدال من وجبة أو وجبتني كبريتني. 

• تناول األلياف املوجودة يف الخبز الكامل ) القمح الصلب( 
و الخرضاوات و الفواكه بكرثة لتفادي اإلصابة باإلمساك و 

الوقاية من رسطان القولون.

• تنويع األطعمة املتناولة للحصول عىل كميات متوازنة من 
كل مجموعة من مجموعات الطعام. 

مائدة  عىل  الجلوس  مع  ثابتة  مواعيد  يف  الوجبات  تناول 
الطعام حتى تنتظم عمليات الجهاز الهضمي.

مع  صغرية  لقمة  شكل  عىل  الطعام  يكون  أن  • يفضل 
مضغه جيدا ليتم طحنه بسهولة.

 C فيتامني  خاصة  بالفيتامينات  الغنية  األطعمة  تناول   •
الطامطم(  و  )الجزر   A فيتامني  و  الليمون(،  و  )الربتقال 
واليود  والزنك  كالحديد  الدقيقة  الغذائية  العنارص  وكذا 

والكالسيوم.

• تجنب األكل يف السيارة وأثناء متابعة التلفاز أو الحديث 
عىل الهاتف أو يف وضعية الوقوف. 

األطعمة  بتجنب  وذلك   ، الدهون  كمية  من  • التقليل 
املقلية مع تناول الزيوت و الزبدة النباتية.

عن  االبتعاد  و  للطاقة  كمصدر  النشويات  عىل  االعتامد   
الدهون.
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تكوين  يف  أساسيا  عنرصا  باعتباره  املاء  تناول  من  اإلكثار 
الجسم و التقليل من املرشوبات الغازية و الشاي و القهوة 

والعصائر الصناعية. 

• تجنب التعاطي للكحول والتدخني. 

• التقليل من  كمية  امللح والسكر يف  الطعام.

• التقليل من الوجبات الرسيعة وغريها من  الوجبات التي 
تفتقر للمواد املغذية كالشيبس والحلويات. 

تلوث الطعام و الأمرا�س الناجتة عنه :

مراحل  من  مرحلة  أي  يف  يحدث  أن  الطعام ميكن  تلوث 
تحضريه ابتداء من الحقل إىل مائدة املستهلك بسبب:

• استعامل عشوايئ ملبيدات الحرشات )فريوسية أو تعفنية(

• أشخاص مصابني ببعض األمراض  

أو  الغذائية  املواد  لغسل  أو  للري  ملوث  ماء  • استعامل 
أواين غري نظيفة.                              

• تخزين غري سليم للمواد الغذائية عند البائع أو يف املنزل 

تحتوي عىل  قبل  من  كانت  الطعام  لخزن  أواين  استعامل 
مواد كياموية  

من  مجموعة  له  غدايئ  تسمم  عنه  ينتج  التلوث  هذا 
األعراض متفاوتة الخطورة: 

قيء،  الجهازالهضمي:  يف  األعراض  هذه  ماتكون  • وغالبا 
إسهال، وجع يف البطن...

• وأحيانا تكون هذه األعراض مصحوبة بأعراض عامة :  أمل 
يف الرأس، ارتفاع يف درجة الحرارة، ارتعاش، دوخة، عرق... 

إغامء قد يؤدي اىل الوفاة.

• و يف بعض الحاالت تكون أعراض جلدية:  احمرار، حكة، 

كرثة إفرازات األعني والفم.

• و ناذرا مايسبب الثلوث أعراض يف الجهاز العصبي: شلل 
إىل  يؤدي  و  التنفيس  الجهاز  أن ميس  ميكنه  العضالت  يف 

املوت.

مبواد  التسمم  حالة  من  دقائق  بعد  األعراض  • تظهرهاته 
كياموية أو بضع ساعات أو أيام و ذلك حسب الجرثومة.       

الإ�شعافات الأولية اأمام حالة ت�شمم 

غذائي:  

• تناول السوائل بكرثة للوقاية من اإلجتفاف     

• اللجوء فورا إىل الطبيب إذا تعلق األمر برضيع أو طفل 
أو مسن أو شخص مصاب بأمراض مزمنة أو حامل أو إذا 

كان الرباز يخالطه دم...

• عدم اللجوء إىل استعامل األدوية إال إذا استمرت األعراض 
أكرث من 3 أيام و بعد استشارة الطبيب.

• الحفاظ عىل بقايا الطعام قصد إجراء  تحليالت مخربية.

 طرق الوقاية : 

• مراقبة جودة املواد الغذائية يف الحقل، يف املصنع، أثناء 
النقل، يف نقط البيع وعربالحدود.

• االلتزام بالوصـايا الخمــس ملنظمة الصحـــة العالــمية.

الطرق ال�شحية لتح�شري وحفظ 

الأطعمة 

القواعد اخلم�شة لل�شالمة الغذائية : 

v غسل اليدين بشكل جيد  باملاء والصابون عند : 

• لـمـس أي مــادة غــذائــيــة.
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• عنـد الخـروج مـن الـمـرحاض. 

• قبل وبعد تنظيف الطفل أو تغيري الحفاظ. 

v عزل األطعمة النيئة عن األطعمة املطبوخة: 

• عدم خلط اللحم، الدجاج ، الحوت النيئني 
الجراثيم  أن  حيث  األخرى  األطعمة  مع 
تنتقل  أن  ميكن  النيئة  األطعمة  يف  املوجودة 

لألطعمة األخرى وتلوثها  

• املحافظة عىل األطعمة يف علب مغلقة مع 
مراعاة كل صنف لوحده .

v طهو األطعمة واللحوم جيدا : 

والبيـض  اللـحـوم  خـاصـة  األطـعمة  • طهـو 
والحـوت جيدا 

• إعادة تسخني الطعام املطبوخ تسخينا جيدا 
قبل تناوله ،وجعله يغىل للتأكد من وصوله إىل 

70 درجة مئوية. 

v املحافظة عىل األطعمة يف درجة حـرارة منـاسبة : 

يف  طهيها  تم  التي  األطعمة  عىل  • املحافظة 
حرارة تفوق 60 درجة ، ألن الجراثيم تتكاثر 
و   5 مابني  حرارة  يف  رسيع  بشكل  األكل  يف 
عىل  يؤدي  أن  ميكن  الذي  اليشء  60درجة 

التسمم. 

ملدة  تربد  طهيها  تم  التي  األطعمة  • ترك 
ساعتني قبل وضعها يف الثالجة يف حرارة تقل 
وجميع  ومشتقاته  الحليب  درجات)   5 عن 

أنواع اللحوم (

v إستعامل املياه النقية املعالجة واملواد الطرية السليمة : 

• اختيار املواد الغذائية الطرية والسليمــة.

إلعداد  للرشب  الصالحة  املياه  استعامل   •
لتصبح  أوعالجها   ) الصنبور  ماء   ( األطعمة 

صالحة للرشب. 

جافيل   مباء  جيدا  والخرض  الفواكه  غسل   •
 12 جافيل)  ماء  من  صغرية  ملعقة  نصف 

درجة لكل 5 لرتات من املاء(

 

تركيبة الوجبات الغذائية : 

للبالغ(  )بالنسبة  وجبات  ثالثة  تناول  إىل  الفرد  يحتاج 
واربعة وجبات بالنسبة للمراهق وتتمثل يف :
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وجبة الفطور: هي وجبة رضورية وأساسية ¼ من حاجيات 
الجسم مثال : حليب+ الخبز + مرىب أو شاي + جنب. 

من   ½ تسد  ورئيسية  مهمة  وجبة  هي  الغذاء :  وجبة 
+عدس  سلطة  سمك+  طبق  مثال:  الجسم  حاجيات 

+خبز+فاكهة+خرض...

وللمراهق  للطفل  أساسية  وجبة   : العرصونية  أو  اللمجة 
أو  مرىب +شاي  كعكة + خبز+   : مثال  واملرضع  والحامل 

حليب...

وجبة العشاء : وجبة خفيفة تكميلية يجب أن تكون سهلة 
الهضم مثال حساء الخرض أو عجائن.

الن�شاط البدين   

بواسطة  اإلنسان  جسم  حركة  بأنه  البدين  النشاط  يعرف 
العضالت مام يؤدي إىل رصف طاقة تتجاوز ما يرصف من 
جميع  التعريف  هذا  ضمن  ويدخل  الراحة.  أثناء  طاقة 
األنشطة البدنية الحياتية، كالقيام باألعامل البدنية اليومية 
البدين  العمل  أو  الدرج،  وتنقل وصعود  من ميش وحركة 
يف املنزل أو الحديقة أو املزرعة، أو القيام بأي نشاط بدين 
ريايض أو حريك ترويحي. يتضح إذن أن النشاط البدين هو 
سلوك يقوم به الفرد بغرض العمل أو الرتويح أو العالج أو 

الوقاية، سواء كان عفوياً أو مخططاً له.

فوائد الن�شاط البدين :  

املنتظمة  املامرسة  عن  الناجمة  الصحية  الفوائد  تتعدد 
الجسم،  يف  عديدة  أجهزة  صحة  لتشمل  البدين  للنشاط 
التنفيس،  والجهاز  والرئتني  الدموية،  والدورة  القلب  مثل: 
والجهاز العصبي، والعضالت واملفاصل والعظام، باإلضافة 
إىل الصحة النفسية. وتختلف األنشطة الرياضية يف نوعيتها 
ومدة مزاولتها حسب نوعية إستفادة كل عضو يف الجسم .

ل�شحة القلب والأوعية الدموية:

أدىن،  كحد  دقيقة   30 ملدة  الشدة  معتدل  بدين  نشاط   
يزيد  مبا  تقدر  طاقة  أي رصف  األسبوع.  يف  مرات  خمس 

عىل 1000 كيلو سعر حراري يف األسبوع.

والهيكلي  الع�شلي  اجلهاز  ل�شحة 

وه�شا�شة العظام:

إىل  مرتني  الجسم  يف  الكربى  للعضالت  تقوية  مترينات 
ثالث مرات يف األسبوع، مبعدل مجموعة واحدة أو اثنتني، 
اإلطالة  بتمرينات  القيام  كذلك  مرة.   8-12 من  وبتكرار 
ينبغي  العظام،  ولهشاشة  األسبوع.  مبعدل ثالث مرات يف 
مامرسة نشاط بدين معتدل الشدة يتم فيه حمل الجسم 
أو إلقاء عبء عىل العظام، مثل امليش الرسيع، الهرولة، أو 
نط الحبل، أو مترينات األثقال معتدلة الشدة، أما مامرسة 
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السباحة فعىل الرغم من أنها مفيدة للقلب، فهي ال تساعد 
عىل زيادة كثافة العظام.

ل�شبط الوزن ومكافحة ال�شمنة:

نشاط بدين معتدل الشدة مبعدل 3-4 ساعات يف األسبوع 
عىل األقل، وكلام ازداد مقدار الوقت كلام كان ذلك أفضل، 
حيث العربة يف مجمل الطاقة املرصوفة يف األسبوع وليس 

بالشدة.

لرتفاع �شغط الدم ال�رسياين:

يعد النشاط البدين وقاية وعالج لحاالت ارتفاع ضغط الدم، 
وينبغي مامرسة نشاط بدين معتدل الشدة ملدة 30 دقيقة 
عىل األقل كل يوم أو معظم أيام األسبوع. إن جرعة واحدة 
من النشاط البدين كفيلة بخفض ضغط الدم ملدة قد تصل 
يكون ضغط  أن  ينبغي  لكن  املامرسة،  بعد  إىل 22 ساعة 
حالة  يف  وخاصة  املامرسة  بدء  قبل  التحكم  تحت  الدم 

الجهد البدين العنيف.

لداء ال�شكري من نوع 2:

السكر  مستوى  ضبط  يف  جداً  مفيد  البدين  النشاط  يعد 
يف الدم، ولصحة القلب واألوعية الدموية. وهو يقود إىل 
وخاصة  الخاليا  يف  األنسولني  مستقبالت  حساسية  زيادة 
الشدة  ينبغي مامرسة نشاط بدين معتدل  العضلية منها. 
ملدة 30 دقيقة متتد إىل 60 دقيقة فيام بعد، كل يوم أو 
اللذين يعانون من  أيام األسبوع، وملرىض السكري  معظم 
أو ركوب  السباحة  القدمني، فيمكنهم مامرسة  مشاكل يف 
الدراجة الثابتة، أو القيام مبامرسة امليش يف يوم والسباحة 

أو ركوب الدراجة يف اليوم اآلخر.

ممار�شة الن�شاط البدين :

النشاط  أجهزة ملامرسة  تكون هناك  أن  بالرضورة  ليس   -
أنواع كثرية من  أماكن معينة بل ميكن مامرسة  أو  البدين 
 : األنشطة  دون الحاجة إىل أجهزة أو أماكن خاصة مثل 
طلوع السلم عدة مرات و الجري يف املكان و السباحة و 

امليش برسعة وركوب الدراجة .

و يجب االنتظام يف مامرسة النشاط البدين  بحيث تكون 
له  ليس  ذلك  من  أقل  و  بانتظام  و  أسبوعيا  مرات  ثالث 
فائدة و ميكن أن تكون أكرث من ذلك أو بصفة يومية عىل 
أن تكون من 20 - 30 دقيقة و أن ال تقل عن ذلك مع 

رشب كمية من املاء ملنع حدوث الجفاف.

ممار�شة  عند  عامة  واإر�شادات  ن�شائح 

الن�شاط البدين:

ينبغي عىل املامرس أن يتوقف عن مامرسة النشاط البدين 
عند شعوره بأمل يف الصدر أو الكتفني، أو شعوره بضيق يف 
التنفس، أو الشعور بالدوخة أو الغثيان، أو ما شابه ذلك، 

ومن ثم عليه استشارة الطبيب.

لهام  والجري  فالهرولة  املناسب،  الريايض  الحذاء  ارتداء 
من  ويقلل  الصدمات  امتصاص  عىل  يساعد  خاص  حذاء 
الرياضات  أن  كام  والركبة،  الكاحل  مفصيل  عىل  اإلجهاد 
متنع  التي  املناسبة  أحذيتها  لها  وغريها  كالتنس  األخرى 

االنزالق.

عن  واالبتعاد  املريحة،  القطنية  املالبس  ارتداء  ينبغي 
املالبس البالستيكية، أو التي ال تسمح بتبخر العرق.

تجنب  ينبغي  حيث  املناسبني،  واملكان  الوقت  اختيار 
مع  الشديدتني،  الربودة  أو  الحرارة  أوقات  يف  املامرسة 
االبتعاد ما أمكن عن األماكن التي يزداد فيها تلوث الهواء 

مثل أرصفة الشوارع املزدحمة بالسيارات. 

وجبة  تناول  بعد  الشدة  املرتفع  البدين  النشاط  متارس  ال 
غذائية دسمة، بل انتظر من ساعتني إىل ثالث ساعات، ثم 
السوائل  تنىس تعويض  البدين املفضل. وال  مارس نشاطك 

املفقودة من خالل العرق برشب كميات كافية من املاء.

يجب بدء املامرسة باإلحامء ثم االنتهاء بالتهدئة، مع عدم 
إغفال مترينات اإلطالة.

تجنب الحامم الساخن أو حامم البخار بعد مامرسة النشاط 
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البدين مبارشة، نظراً ألن األوعية الدموية تكون متسعة بعد 
النشاط البدين مبارشة، والحامم الساخن يزيد من اتساعها، 
مام قد يؤدي إىل انخفاض ضغط الدم الرشياين، خاصة عند 

فقدان كمية من السوائل أثناء مامرسة النشاط البدين، .

اأهمية النظافة  واملحافظة 

على البيئة 

اأهمية النظافة : 

العديد  انتشار  منع  يف  األهمية  بالغ  دورا  النظافة  تلعب 
إىل  شخص  من  تنتقل  قد  التي  وااللتهابات  األمراض  من 
وإهامل  الصحية  القواعد  بعض  إتباع  لعدم  نتيجة  آخر، 

اإلرشادات األساسية يف الحفاظ عىل النظافة.

وفيات  وأحيانا  أمراض  املكروبات يف حدوث عدة  تسبب 
بحيث تدخل إىل الجسم عن طريق الفم، و الجلد و األيدي 
الوسخة وتتواجد هذه املكروبات بكرثة يف األزبال وفضالت 
اإلنسان و الحيوان. وتنتقل هذه املكروبات إىل اإلنسان عن 
طريق األيدي املتسخة و املاء غري النظيف واألغذية امللوثة 
وغري املحفوظة يف الثالجة أو يف أماكن باردة وعن طريق 
الذباب والحرشات وتساهم هذه املكروبات يف نرش عدة 

أمراض نذكر منها : 

• اإلسهال. 

• الديدان الـمعوية.

• الكولريا، حمى التيفويد والتهاب الكبد.

• أمــراض العـيون. 

• األمــراض الجلديـة.

• التسـمـم. 

املحافظة على  البيئة :

فيه  يعيش  الذي  املحيط  أو  العام  الفضاء  البيئة  تعترب 
اإلنسان، وقد أقر الجميع بأن البيئة عامل مهم يف التنمية، 
لذا وجب اإلهتامم بها واملحافظة عليها من التلوث وتنميتها 

وتطويرها ضامنا ملصدر الهواء النقي واملاء الرشوب.

أكرث  هي  البيئة  و  الصحة  بني  العالقة  أن  القول  وميكن 
وضوحا وأكرث كثافة ملا يتعلق األمر باملكونات البيئية التي 

لإلنسان اتصال يومي بها.

اأهمية غ�شل اليدين:  

الفطريات،  الفريوسات،  البكترييا،  بنقل  اليدان  تقوم 
والطفيليات من إنسان آلخر أو لإلنسان نفسه مبارشة أو 
مكان،  كل  الجراثيم يف  هذه  تنترش  إذ  وسيط.  من خالل 

وهي أكرث خطورة وانتشارا.

يعترب  اليدين باملاء والصابون عدة مرات يومياً   إن غسل 
من طرق الوقاية الجيدة، والتي تضع اإلنسان يف أمان أكرث 

من األمراض املعدية .

و�شائل الوقاية : 

• وضع األزبال املنزلية يف أكياس. 
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• وضع النفايات املنزلية يف حفرة بعيدة عن املنزل ونقط 
ومجاري املياه ومعاكسة إلتجاه الرياح. 

• رصف السوائل املنزلية يف حفرة للتطهري بعيدا عن منابع 
ومجاري املاء. 

• تجنب التربز يف الهواء الطلق وقرب منابع ومجاري املياه. 

األشخاص  متناول  عن  بعيدا  الكياموية  املواد  • حفظ 
واألطعمة واملواد الغذائية. 

بعيدا عن  الكياموية  املواد  التي تستعمل  غسل اآلالت   •
منابع ومجاري املياه. 

• دفن قارورات املواد الكياموية يف حفر خاصة بعيدا عن 
منابع ومجاري املياه.

ال�شتعمال الآمن للمبيدات :

قبل اإلستعامل :

• أخذ جميع االحتياطات املكتوبة يف بطاقة املبيد لحامية 
صحة املستعمل،

• اختبار كل وسائل املكافحة كاملصائد والحواجز الفيزيائية 
والتنظيف وغلق الثقوب والجحور قبل اقتناء املبيد،

• تغطية كل أواين الطعام وإزالة املواد الغذائية عند رش 

املبيد باملطبخ.

أثناء االستعامل :

• ارتداء مالبس واقية : بزة العمل والقفازات والنظارات،

• عدم التدخني، الرشب واألكل أثناء العمل،

يف  مذكور  االستعامل  كان  إذا  إال  الحيوانات  رش  • عدم 
البطاقة.

خاصة  البطاقة،  يف  املذكورة  اإلستعامل  تعليامت  • إتباع 
عدد ومقدار الجرعات.

بعد االستعمــال :

األماكن  يف  باملرور  والحيوانات  للناس  السامح  •عدم 
املعالجة وعادة قبل ميض أربع ساعات عىل األقل.

عند  للتسمامت  الوطني  باملركز  أو  بالطبيب  • اإلتصال 
ظهور أعراض التسمم باملبيد،

األطفال،  متناول  عن  بعيدا  باملبيدات  • اإلحتفاظ 
الحيوانات، املواد الغذائية واملوارد املائية.

وسائل الوقاية من البعوض :

• ملكافحة البعوض والحد من تكاثره يجب إزالة أماكن 
توالده أي املياه الراكدة وذلك ب:

يف  مرة  األقل  عىل  واملعدنية  الفخارية  األواين  إفراغ   •
األسبوع،

• إزالة كل األشياء املنسية فوق السطوح التي ميكن أن 
يتجمع فيها املاء.

• الترصيف الجيد للامء يف القنوات واألنابيب.

• إزالة املاء الراكد يف املسابح، الخزانات، القبو وأحواض 
الزينة.



دليل املرشد التربويدليل املرشد التربوي

81

أن  ميكن  قليلة  بكميات  ولو  الراكد  املاء  عامة،  كقاعدة 
يشكل مكانا مناسبا لتوالد البعوض.

التطهري الأ�شا�شي

طرق تزويد الساكنة بالـامء:

الوسط  السكان مبياه الرشب حسب  تزويد  تختلف طرق 
القروي أو الحرضي، فهناك : 

• ماء الحنفية الصادر عن شبكات التوزيع.

• املاء الصادر عن النقط املائية املصانة واملطهرة واملراقبة.

• املاء الصادر عن النقط املائية غري املصانة وغري املراقبة 
وهي  باملاء،  القروي  الوسط  سكان  بعض  تزود  والتي 
معرضة كثريا للتلوث ألن تهيئتها وبناؤها غالبا ما تم دون 

مراعاة للمعايري التقنية والصحية الالزمة.

ن�شائـــــح :

• ال ترشب إال املاء املعالج واملراقب : مياه شبكة التوزيع 
)الحنفية( ومياه النقط املائية املعالجة.

صيانة  يف  فساهم  القروي،  العامل  سكان  من  كنت  إذا   •
ومعالجة النقطة املائية التي تزودك مباء الرشب.

• إذا كنت تستعمل نقطة مائية خاصة بعائلتك، فتأكد من 
صالحية مائها للرشب، ثم قم بتجهيزها ومداومة صيانتها. 
إسترش يف ذلك املصالح اإلقليمية لوزارة الصحة أو املصالح 

التقنية التابعة لجامعتك.

• تذكر أن تطهري ماء الرشب الصادر عن النقط املائية غري 
املصانة وغري مراقبة يتم عرب :

• إضافة ملعقة صغرية من جافيل )12 درجة( يف 10 لرتات 
من املاء أو نقطة يف لرت واحد وتركه ملدة 30 دقيقة قبل 

استعامله.

• أو تغلية املاء ملدة 10 دقائق وحفظه يف نفس اآلنية يف 

مكان نظيف يف انتظار استعامله.

 70% الكالسيوم  الهيبوكلوريت  حبات  استعامل  أو   •
)HCC( لتطهري اآلبار، املطفيات وخزانات املاء.
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موا�شيع اأخرى



دليل املرشد التربويدليل املرشد التربوي

83

التربع بالدم

املركز  يؤطره  محكم  لنظام  بالدم  التربع  عملية  تخضع 
الوطني لتحاقن الدم و16 مركزا جهويا و13 بنكا للدم و 
29 وديعة لتحاقن الدم ) الشبكة الوطنية لتحاقن الدم أو 

الخريطة(

اأهمية التربع بالدم:

• التربع بالدم خدمة إنسانية جليلة يقدمها املواطن النقاد 
حياة اآلخرين،

• التربع بالدم واجب ديني.

• كل عملية تربع بالدم ميكن أن تنقد حياة ثالثة أشخاص،

• يف كل ثانيتني يحتاج شخص لنقل الدم بصورة عاجلة.

بالدم ال يشكل أي خطر عىل جسم اإلنسان بل  التربع   •
بالعكس يعمل عىل تجديد الدم داخل الجسم.

• كل إنسان قادر عىل صنع 250 مليون من كريات الدم 
الحمراء كل يوم.

ميكن  ال  التي  الكريات  لهذه  ماسة  بحاجة  هم  املرىض   •
صنعها.

• كل شخص سواء كان رجال أو امرأة يبلغ من العمر ما بني 
18 سنة و 60 سنة يتمتع بصحة جيدة، ميكنه التربع بدمه 

بعد أن يقرر الطبيب املسؤول قبوله للتربع.

• نسبة التربع بالدم باملغرب تقل عن 0.5 % ،  يف حني أن 
املعدل املوىص به هو 5 %.

• يحصل املتربع عىل »شهادة التربع« بعد إعطائه الدم 5 
مرات.

• ميكن التربع بالدم 5 مرات يف السنة بالنسبة للرجل، و 3 
مرات يف السنة بالنسبة للمرأة.

بالنــ�شبة  بالــدم  التبــرع  اأهــميــة 

للمـــواطن امل�شتفيد:

 هذه الخدمة اإلنسانية وهذا العمل التضامني يقوم بإنقاذ 
العمليات  أثناء  أو  الحوادث  عند حدوث  األشخاص  حياة 

الجراحية ويساهم يف عالج املرىض املحتاجني للدم.

قبل حقن الدم

بعد حقن الدم

بالن�شبة للموؤ�ش�شات ال�شحية:

 توفر هذه العملية خدمة استعجاليه لتحاقن الدم وتسد 
واملصحات  املستشفيات  اإلستشفائية،  املراكز  حاجيات 
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الخاصة والعمومية من مشتقات الدم خصوصا بالنسبة:

• للمرىض املصابني بأمراض الدم الوراثية واألورام الرسطانية،

• ملرىض القصور الكلوي.

• ملرىض فقر الدم للبحر األبيض املتوسط )طالسيميا(.

.) Drepanocytose ( ملرىض فقر الدم املنجيل •

• باإلضافة إىل إسعاف حاالت النزيف أثناء الوالدة.

بالن�شبة لل�شخ�س املتربع:

املواد  و  الجسم،  عىل  خطر  أي  يسبب  ال  بالدم  التربع 
ال  و  الوحيد،  االستعامل  ذات  و  معقمة  كلها  املستعملة 

ميكن لألمراض أن تنتقل بعملية التربع،

نسبة  ويخفض  الحمراء  الدم  خاليا  تجدد  عىل  يساعد 
اإلصابة بأمراض القلب،

املصابني  لألشخاص  بالنسبة  الدم  سيولة  يسهل  كام 
بالشقيقة، الرعاف والقرحة.

 ينشط عملية إنتاج الدم داخل النخاع العظمي،

 فضال عن الفوز بالثواب العظيم واألجر الكبري ألنه يساهم 
العديد من األرواح مصداقا لقوله تعاىل يف اآلية  إنقاذ  يف 
َا  نمَّ

َ
ْحَياَها َفَكاأ

َ
الثانية والثالثني من سورة املائدة :»َوَمْن �أ

ْحَيا �لنمَّا�َس َجِميًعا«
َ
�أ

كيفية التربع بالدم :

الطبيب  مع  مبحاورة  مسبوقة  تكون  بالدم  التربع  عملية 
للمتربع   الصحية  الحالة  التعرف عىل  الذي ميكنه  املختص 
الذي يجب عليه أن يتحىل بروح املسؤولية لتأمني سالمته 

و سالمة املريض.

إىل  الطبيب  يسعى  املريض،  و  املتربع  سالمة  أجل  من 

التأكد من عدم إصابته باألمراض التالية: داء فقدان املناعة 
داء  الكبدي،  االلتهاب  داء  الزهري،  »السيدا«،  املكتسبة 
مرض  الورايث،  الدم  فقر  مرض  الضغط،  وارتفاع  السكري 

الربو، مرض القلب ومرض الرصع.

كام أن رشوط التربع بالدم تقتيض أن يكون الشخص:

• بصحة جيدة، أي غري حامل ألي أمراض معدية وال يعاين 
من أمراض مزمنة،

• ال يقل عمره عن 18 سنة وال يتجاوز 60 سنة،

• وال يقل وزنه عن 50 كلغ.

نذكر  بالدم،  التربع  مؤقتا  متنع  استثنائية  حاالت  وهناك 
منها:

يجب  بحيث  دواء،  أي  استخدام  أو  لقاح  أي  أخذ  • بعد 
االنتظار ثالثة أسابيع

بالحجامة  القيام  أو  األسنان،  إحدى  عالج  أو  نزع  • بعد 
بحيث يجب االنتظار ستة أشهر،

• يف حالة اإلصابة بداء السل، بحيث يجب االنتظار خمس 
سنوات بعد الشفاء للتربع بالدم...الخ.

بعد التأكد من سالمة املتربع:

املعلومات  أخذ جميع  مع  االستقبال  عند  تسجيله  يتم   •
لتكوين سجل له  )اإلدالء بأي بطاقة تعريفية(

• تكون هناك استامرة قبل التربع مهيأة للقاء الطبي.

ممرضات  طرف  من  طبية  رعاية  تحت  الدم  أخد  • يتم 
وممرضني مؤهلني.

• يؤخذ الدم يف أكياس معقمة ذات االستعامل الوحيد.

• مدة العملية ترتاوح بني) 10 إىل 20 دقيقة(.
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• الكمية املتربع بها من الدم هي 450 مل أي ما يعادل 
%7  من الكتلة الدموية( )تساوي وحدة دم كاملة(

• تتم مراقبة املتربع مع أخد جميع االحتياطات الوقائية 
الالزمة.

• توفر رشوط الراحة والسالمة داخل قاعة التربع )أرائك 
وأرسة خاصة بالتربع بالدم(

• يف نهاية التربع،  يخلد املتربع للراحة بضع دقائق تحت 
مراقبة الطاقم الطبي.

• غالبا ال توجد آثار جانبية.

• انعدام إمكانية انتقال األمراض عن طريق التربع بالدم.

• اسرتجاع الدم اليحتاج إىل أكل خاص.

وجبة  تناول  بل  طعام،  دون  البقاء  للمتربع  يجب  ال   •
خفيفة و خالية من الدهون قبل التربع.

التربع بالأع�شاء

التربع  ميكن  التي  الأن�شجة  الأع�شاءاأو   

بها  من طرف �شخ�س حي:

ميكن ألي شخص عىل قيد الحياة، وبعد الرتخيص له من 
قبل فريق طبي مختص، أن يتربع بأحد أعضائه كالكيل 
العظمي.   أوالنخاع  الرئتني  أو  الكبد  من  جزء  نادرا  أو 
ويحدد القانون بأن  التربع باألعضاء يكون  بني األشخاص 

من نفس العائلة

ميكن  الذي  الأق�شى  ال�شن  هو  ما 

باأحد  فيه  يتربع  اأن  حي  ل�شخ�س 

اأع�شائه ؟ 

ال يوجد سن محدد  للتربع فقط يجب أن يكون العضو 
يف حالة جيدة وأن ال يعرض استئصاله حياة املتربع إىل 

خطر أو أعراض جانبية. و القانون املغريب ال يسمح بالتربع 
باألعضاء إال من طرف األشخاص البالغني .

على  وهو  باأع�شائه  التربع  ي�شتطيع  من 

قيد احلياة) �رشوط املتربع( ؟

عائلية  وتربطه عالقة  بصحة جيدة  راشد،  بالغ/  أي شخص 
بعد  الحياة  قيد  بأعضائه وهو عىل  التربع  باملستفيد ميكنه 
تقييم دقيق من طرف فريق طبي مختص،  يرخص عملية 

التربع، والقانون يحدد املتربعني يف: 

- الزوج / الزوجة بعد مرور سنة من الزواج.
- الوالدين. 

- األبناء.

- اإلخـوة.

- األعامم / العامت و أبناءهم.

- األخوال / الخاالت و أبناءهم. 

- ال يجوز لشخص قارص أو خاضع للحامية القانونية التربع 
بأعضائه.

نوع  أي  واملستفيد،  املُتربِّع  بني  العائيل  الرابط  كان  - مهام 
من الضغط النفيس أو املعنوي يعترب مرفوضا بصفة قانونية.

يف  بالأع�شاء  التربع  عملية  تتم  كيف 

حالة املوافقة؟ 

عضو  بأي  الحي  املتربع  موافقة  عند  التربع  عملية  - تتم 
منه بطريقة رسمية إجباريا، أمام رئيس املحكمة االبتدائية 
التابع لها  التابعة ملحل سكنى املتربع أو اإلقليم أو العاملة 
األخذ  فيه عملية  الذي ستتم  املعتمد  العمومي  املستشفى 

والزرع

- ويتأكد رئيس املحكمة من أن املتربع عىل علم تام بنتائج 
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وظروف إجراء العملية والقانون يضمن لكل مرشح بالتربع 
أن يرتاجع عن قراره بعد تسجيله يف املحكمة يف أي وقت 

وبأية وسيلة.

املوت  حالة  يف  بالع�شاء  التربع 

الدماغي

ماهو املوت الدماغي؟

للدماغ،  والنهايئ  املفاجئ  التوقف  هو  الدماغي  املوت 
بحيث أن الدورة الدموية تنقطع يف الدماغ والخاليا تدمر 
بهدف  اصطناعيا  حية  األعضاء  إبقاء  نهائية.وميكن  بصفة 

أخذها.

ت�شخي�س  يف  الأطباء  يخطاأ  اأن  ميكن  هل 

املوت الدماغي؟

ال ميكن أن يخطأ األطباء يف تشخيص املوت الدماغي ألن 
طبي  تشخيص  بعد  قانونية  يتم  يف رشوط  ذلك   تقرير 
دقيق من طرف طبيبني، تعينهام وزارة الصحة وال ينتميان 

للفريق املسوؤل عن عملية األخذ أو الزرع .

يجب  الدماغي  املوت  أن  عىل  تنص  القانونية  النصوص 
تأكيده:

بإجراء رسم كهربايئ للدماغ مرتني وخالل أربع ساعات   •
كفارق زمني بينهام.

الدورة  لتأكيد غياب  الدماغية  أو إجراء تصوير لألوعية   •
الدموية

حالة  يف  بالأع�شاء  التربع  اأهمية  هي  ما 

املوت الدماغي؟

بأحد  التربع  يكون  ما،  لشخص  الدماغي  املوت  حالة  يف 
األمعاء  و  البانكرياس   / الرئة  كالقلب/  الحيوية،  أعضائه 

األمل الوحيد إلنقاذ حياة أشخاص آخرين.

الأع�شاء  باأخذ  ي�شمح  املغربي  القانون  هل 

من �شخ�س متوفى؟ 

و  العقلية  قواه  بكامل  يتمتع  راشد  بالغ  شخص  كل 
باستطاعته التعبري عن موافقته أو رفضه التربع بأعضائه 
أو بعض منها يف حالة املوت الدماغي وفقا للامدة رقم 
98-16 الفصل 13 من القانون املتعلق بالتربع باألعضاء.

التربع  يف  رغبته  عن  التعبري  ميكنه  من 

باأع�شائه يف حالة املوت الدماغي؟

عند الرغبة يف التربع يجب:

التسجيل يف سجل املوافقة باملحكمة االبتدائية، التابعة 
ملنطقة املتربع، 

إعالم العائلة بذلك )الزوج، اآلباء، األبناء..(،

فاعلية  لها  ليست  التي  املتربِّع  بطاقة  عىل  الحصول 
قانونية،  بل تسهل عىل العائلة الحسم يف اتخاذ القرار.

وفاتي  بعد  عائلتي  ا�شتدعاء  يتم  هل 

وقبل القيام بالعملية رغم ت�شجيلي يف 

�شجل املوافقة؟

التربع  باألعضاء قرار شخيص.

إخبار  بعد وفاتك،  يكفي  التربع  إذا كنت ال ترغب يف 
العائلة أو التسجيل يف سجل الرفض عند رئيس املحكمة 

االبتدائية التابعة ملنطقتك.

بعد وفاة أي شخص يف ظروف تسمح له بالتربع بأعضائه، 
يتأكد األطباء بأنه غري مسجل يف سجل الرفض.
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كيف اأقنع عائلتي برغبتي يف التربع؟

والحياة.إلقناع  املوت  مببدأ  أساسا  يرتبط  باألعضاء  التربع 
البسيطة  والعبارات  املناسبة  الفرص  اختيار  العائلة، ميكن 

التي تسهل اتخاذ القرار.

التربع  قرار  اأخذ  عائلتي  حق  من  هل 

باأع�شائي؟

أمر  بشهادتها  واإلدالء  القرار،  اتخاذ  يف  مهم  العائلة  رأي 

مطلوب حسب القانون املغريب .

املوت  حالة  يف  الأع�شاء  اأخد  يتم  متى 

الدماغي ؟

يتم ذلك عند اإلعالن عن املوت الدماغي من طرف  طبيبني 
ال ينتميان للفريق الطبي الخاص بالزرع .  

اأن التربع بالأع�شاء ل  كيف ميكن التاأكد من 

يتم ا�شتغالله بطريقة غري م�رسوعة؟

وأي  باألعضاء،  التربع  يف  املجانية  يضمن  املغريب  القانون 
تجاوز أو استغالل مادي يعترب ممنوعا قانونيا.

يتم منح األعضاء حسب الئحة انتظار رسمية تحت إرشاف 
وزارة الصحة.

من يحتاج لعملية زرع الأع�شاء ؟

مبرض  املصاب  الشخص  يحتاجها  األعضاء  زرع  عملية 
الحياة.  يف  لالستمرار  األخرية    مراحله  يف  مزمن  عضوي 
وتجرى عدة اختبارات للُمستفيد يتم من خاللها تسجيله 

بالئحة االنتظار الرسمية.

بحيث  طويلة  جد  تكون  األحيان  بعض  يف  االنتظار  مدة 
خص املوت دون االستفادة. ميكن للشَّ

لئحة  يف  امل�شتفيدين  اإدراج  يتم  كيف 

النتظار ؟

ُمصادق  صارمة  جد  قواعد  حسب  املستفيد  اختيار  يتم 
وكذلك  املساواة  مبادئ  تحرتم  الصحة،  وزارة  من  عليها 

فعالية العالج بسبب نُدرة املتربعني.

زرع الأع�شاء والأن�شجة

عمليات زرع األعضاء واألنسجة يتم بواسطة فريق طبي 
جد مختص ويف مراكز إستشفائية عالية الكفاءة،  ُمرخصة 

من وزارة الصحة.

تكاليف  يغطي  املر�س  عن  التاأمني  هل 

عملية الزرع ؟

التأمني اإلجباري للمرض يغطي تكاليف عمليات زرع:

• القــلب
• الكبـد 

• الكليــة

• القرنيــة

النخاع العظمي )باعتباره مرض مكلِّف و شاق(

كيفية الت�شجيل يف لئحة النتظار؟

الراغبني يف االستفادة بالئحة االنتظار  يتم تسجيل املرىض 
تقييم طبي دقيق  بعد  الصحة، وذلك  التي تسريها وزارة 

يؤكد  رضورة العملية.

كيفية اختيار امل�شتفيدين من لئحة النتظار؟

يتم اختيار املستفيدين حسب معايري جد دقيقة وُمصادق 
والفعالية  املساواة  مبدأ  وتحرتم  الصحة  وزارة  من  عليها 

العالجية.

ما هي فر�س جناح عملية الزرع؟
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نسبة نجاح عمليات الزرع جد مرتفعة. 

نسبة نجاح زراعة الكيل عىل الصعيد الوطني تصل إىل

% 97 يف السنة األوىل وهي يف ارتفاع مستمر ، وتزيد من 
أمد الحياة بالنسبة للمستفيدين.

الإ�شتعمال ال�شليم والآمن 
للدواء 

تعريف الدواء :

ولكن   ، منها  التخفيف  أو  األمراض  لعالج  وسيلة  الدواء 
عىل  يتوجب  لذا   ، استعامله  يساء  حني  كثرية  مخاطره 
اإلنسان الحذر والدقة وعدم التساهل يف اإلستعامل تفاديا 

لكل املضاعفات واآلثار الجانبية الخطرية 

تاأثري امل�شادات احليوية على اجل�شم: 

أنواع  انتشار  الحيوية يساهم يف  سوء استعامل املضادات 
مختلفة من امليكروبات والتي تتميز مبقاومتها للمضادات 
الحيوية املتداولة، وهذا يؤدي إىل انتشار كثري من األمراض 
الخطرية وغري املعروفة كام أن لها تأثري ضار عىل  أجهزة 

الجسم املختلفة .

سوء استعامل املضادات الحيوية يؤثر عىل :  

• النخاع الشوىك مام يؤدى إىل نقص يف كريات الدم البيضاء 
بشكل يثبط مقاومة الجسم لألمراض املختلفة. 

بالغثيان  الشعور  إىل  تؤدى  حيث  الهضمي  الجهاز   •
بالجهاز  الفطريات  من  كثري  منو  عىل  تعمل  كام  والقيء، 
الهضمي وحدوث تقلصات وانتفاخ باألمعاء وبعض حاالت 

اإلسهال الشديد.

• الكليتــني مــام قد يؤدى إىل فشل كـلوي حــاد أو مزمن.

ضارة  آثار  إىل  تؤدى  وقد  بالجسم  الطرفية  األعصاب   •
مبراكز املخ املختلفة.

من  مختلفة  أنواع  إىل  تؤدي  فقد  البنسلني  مركبات  أما 
الحساسية مثل الطفح الجلدي والحساسية املفرطة. 

إذا تم أخذ املضادات الحيوية لعالج تعفن ما فيجب أن 
تؤخذ حسب تعليامت الطبيب.  

اإ�شتعمال الدواء دون الإ�شت�شارة الطبية : 

• سوء إستعامل  األدوية دون استشارة الطبيب له مخاطر 
هو  الطبيب  األطفال  خاصة  اإلنسان  صحة  عىل  عديدة 
بعني  يأخذ  الذي  هو  املناسب،  الدواء  لوصف  املؤهل 
الذي يقرر متى  الالزمة وهو  االعتبار  جميع االحتياطات 
يوقف تناول الدواء عند حدوث املضاعفات, بعض األدوية 
التي ال ميكن إعطاؤها للمريض مع بعضها البعض يف آن 
أن  الخطأ  ومن  جرعتها.  تعديل  إىل  تحتاج  قد  أو  واحد 
يذهب املريض إىل الصيديل لوصف الدواء املناسب لحالته 
أو طلبه دواء معيناً إال يف الحاالت البسيطة جداً كالصداع 

والتقيؤ واملغص .

ببعض  املريض  تزود  الدواء  مع  املرفقة  النرشةالطبية 
املعلومات يف حني ال ميكن له تعديل جرعة الدواء وإيقاف 
استشارة  دون  ومن  النرشة  محتويات  عىل  بناء  تناوله 

الطبيب.

التطبيب  الذاتي :

أصبح  وقد  الطبيب  استشارة  دون  الدواء  استعامل  هو 
العامل حتى  بلدان  اجتامعية شائعة يف كل  يشكل ظاهرة 

املتقدمة منها مام يستلزم توجيهها وترشيدها.

الآثار اجلانبية للتطبيب الذاتي:

التطبيب الذايت يعرض إىل العديد من األخطار منها :

املضادات  مقاومة  عىل  قادرة  البكترييا  من  فصائل  منو   •
الحيوية التي كانت متكن يف السابق من القـضاء عليها.

• األخطاء يف وصف الدواء املناسب وتحديد املقادير.
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جهل حاالت موانع االستعامل واحتياطاته

خطرية  مضاعفات  ظهور  مع  األمراض  عالمات  اختفاء   •
ألمراض من املفروض أن تكون بسيطة يف تطورها ونتائجها 

إذا تم تشخيصها مبكرا.

املزمن  اإلستعامل  نتيجة  فيزيولوجية  تغيريات  ظهور   •
لبعض األدوية.

تر�شيد ال�شتعمال الأمثل لالأدوية :

للحصول عىل  أسايس  لألدوية رشط  الرشيد  االستعامل  إن 
كل  بني  وثيقا  تعاونا  يتطلب  مام  الدواء  من  نفع  أفضل 
األطراف املعنية بالصحة،  أي املريض والطبيب والصيديل.

وترشيد  األدوية  استهالك  مراقبة  يف  األسايس  دوره  فلكل 
استعاملها.

لذا وجب الحرص عىل احرتام مجموعة من القواعد أهمها:

• الدواء ليس مادة استهالكية عادية، فهو يؤثر عىل الصحة 
االستعامل  وطريقة  الطبيب  تعليامت  تطبيق  لذا وجب  

بكل دقة .

توفري  أن  ومعرفة  فقط  الرضورة  عند  الدواء  استهالك   •
الراحة للجسد عند اإلرهاق واعتامد قواعد حفظ الصحة 
بعض  يف  عالج  أحسن  تعترب  واملتوازنة  السليمة  والتغذية 

الحاالت.

الحرص  أي كان مع  األدوية من عند  االمتناع عن رشاء   •
عىل استعامل األدوية املعلبة واملعرفة دون سواها.

• إعالم الطبيب بكل األدوية التي يستعملها املريض.

الفرتة  الدواء طوال  استعامل  التلقايئ عن  التوقف  عدم   •
املوىص بها.

يف  الزيادة  أو  جديد  من  الدواء  استعامل  عن  االمتناع   •
املقادير دون   إستشارة الطبيب 

تعريف الت�شمم : 

التسمم عبارة عن تفاعل مواد )طبيعية أو مصنعة( تحدث 
أرضاراً داخل الجسم.

املشاكل   أكرب  من  املنزلية  واملواد  باألدوية  التسمم  يعد 
شيوعاً بني مختلف األعامر،  ويحدث التسمم إما عرضاً أو 

بالخطأ، إال أن أكرث حاالت التسمم تحدث لألطفال .

الت�شمم بالأدوية :

يعد الدواء سالحاً ذو حدين: 

دواء شاٍف ملرض ما، إذا ما أعطي يف حدود الجرعة املقررة.

سامً يف الجسم،  إذا زادت الكمية عن الجرعة العالجية عن 
طريق الخطأ أو القصد .

هناك ما يعرف بالحدود الدوائية لكل دواء، أي أن الدواء 
يف جرعته املحددة يكون عالجاً للمرض، فإذا زادت الجرعة 
التسمم  يحدث  وبهذا  عالياً  الدم  يف  الدواء  تركيز  يكون 

ويسمى حد التسمم.

إذا ما نقصت الجرعة عن املطلوب لحدوث التأثري الدوايئ 
الحالة يكون أقل من املطلوب  الدواء يف هذه  فإن تركيز 

وهو ا يعرف بالحد األقل من العالجي. 

اأ�شباب الت�شمم بالأدوية: 

هناك عدة أسباب للتسمم من بينها : 

صيدلية  مثل  الصحيح،  مكانها  يف  األدوية  حفظ  عدم   •
املنزل، أو يف مكان آمن ومقفل ال يصل إليه األطفال.

• ترك األطفال مبفردهم من غري إرشاف شخص كبري .

• إمكانية الخطأ باستعامل األدوية من قبل الكبار.

• عدم اتباع إرشادات الصيديل أو الطبيب يف تناول الدواء.

عدم إستشارة  الصيديل أو الطبيب يف حالة حدوث خطأ 
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وبهذا  الدواء  أخذ  عدم  حالة  يف  أو  الدواء  أخذ  عند 
يترصف الشخص من تلقاء نفسه

لتجنب  بها  التقيد  يجب  التي  الأمور 

حالت الت�شمم :

• اإلحتفاظ باألدوية  بعيدا عن متناول األطفال. 

• حفظ األدوية يف عبواتها األصلية. 

عن  الدواء  من  الصحيحة  الجرعة  تناول  من  التأكد   •
طريق قراءة اإلرشادات جيدا .

يساء  قد  التي  األدوية  من  التخلص  عند  الحذر   •
استخدامها كاألدوية املخدرة والنفسية ويفضل إعادتها 

للصيدليات للتخلص اآلمن منها.
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مـــلـحقــــات

بطاقة بيداغوجية لفائدة املكون 

بطاقة تقنية  لتنشيط الحصة الرتبوية 

بطاقـة بيداغـوجية لفائـدة الـمكون

الـمـــــوضـــــوع : 

االهـــداف

الفئة الـمستهدفة

عنارص الـمحتوى

منهجية التنشيط

الدعائم الـرتبوية

التقييم والتتبع

بطاقة تقـنية لتنشيط الحصـة التـربوية

الـمـــــوضـــــوع :

الفئة املستهدفة

الرسائل الرتبوية الرئيسية

تقنية لتنشيط 

الدعائم الرتبوية

التقييم 




